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Öz 

Bir bölgede turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için o bölgenin çekicilik unsurlarına sahip 
olması gerekmektedir. Turist tarafından bölgenin arzu edilirliğini sağlayan çekicilik unsurları 
arasında doğal ve kültürel kaynaklar yer almaktadır. Ancak aşırı kullanım sonucu bu 
kaynakların tahrip edildiği veya yok olduğu görülmektedir. Kaynaklara verilen zarar ile birlikte 
yoğun turist trafiğinin oluşturduğu sonuçlar arasında turistin memnuniyet seviyesinin düşmesi 
ve yerli halkın turizme bakış açısının olumsuz yönde değişmesi de yer almaktadır. Bu 
durumların önüne geçebilmek için bölgedeki turist sayısının ya da gerçekleştirilen turizm 
faaliyetlerinin belirli bir seviyede tutulması gerekir. Bu açıdan kapasitesi aşımını önlemek için 
destinasyonlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Butan, 
Machu Picchu, Santorini, Cinque Terre ve İzlanda tarafından yoğun turist trafiği karşısında 
önlem alındığı görülmüştür. En yaygın gerçekleştirilen uygulamalar arasında ise turist sayısının 
sınırlandırılması ve ücret alımı yer almaktadır. Bu uygulamalar ile sahip olunan kaynakların 
korunması, yoğun turist trafiği sebebiyle yerel halkın düşen yaşam standartlarının yeniden 
arttırılması ve destinasyonu ziyaret eden turistlerin daha iyi deneyimler edinmelerinin 
amaçlandığı tespit edilmiştir.   
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Abstract 

It is necessary to have elements of the attractiveness for tourism activities to be carried out in a 
region. Natural and cultural resources are among the elements of charm providing desirability of 
a region, which can appeal to tourists. However, it is seen that as a result of excessive use of these 
resources are destroyed or ravaged. The results of intensive tourist traffic along with the damage 
caused to the resources include a decrease in the satisfaction of the tourists and negative change 
in indigenous people’s point of view of tourism. In order to prevent these situations, number of 
tourists or tourism activities in the region should be kept to a certain extent. In this respect, 
implementations carried out by the destinations to avoid overflow in capacity were evaluated. In 
this context, it has been observed that there are measures taken against intense tourist traffic by 
Bhutan, Machu Picchu, Santorini, Cinque Terre and Iceland. Most common practices include 
limiting the number of tourists and charging a fee. Aim of these practices has been determined 
as protection of the owned resources, increasing living standards of the local people that were 
declining due to the busy tourist traffic, ensuring that tourists visiting the destination have better 
experiences. 
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GİRİŞ 

Taşıma kapasitesi kavramı bir destinasyonun çevresel veya kültürel bozulmaya sebep olmadan 
kaldırabileceği maksimum turist sayısı olarak tanımlanabilir. Taşıma kapasitesi konusu turizmin 
sürdürülebilir kılınması açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Turizm açısından 
sürdürülebilirliğin sağlanmasında temel olarak turizm faaliyetleri gerçekleştirilirken sahip 
olunan kaynakların en üst seviyede korunmasına odaklanılmaktadır. Bir destinasyonda ileriki 
dönemlerde de turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kaynakların yok 
olmaması için taşıma kapasitesinin dikkate alınması gerektiği söylenebilir.  

Destinasyonlar varlıklarını sürdürebilmek için çeşitli çekicilik unsurlarına sahip olmalıdırlar. 
Ancak bir destinasyona olan yoğun turizm talebi sonucunda sahip olunan doğal veya kültürel 
kaynakların tahrip edildiği hatta yok olduğu gözlemlenmektedir. Buna göre taşıma kapasitesinin 
turizm politikalarına ve planlarına dâhil edilerek sınırların belirlenmediği durumlarda 
destinasyonda bulunan doğal veya kültürel kaynaklar açısından birçok olumsuz etkinin ortaya 
çıktığı söylenebilir. Bununla birlikte taşıma kapasitesi aşımı sonucunda olumsuz etkilenen 
paydaşlar arasında yerel halk ve turistler de yer almaktadır. Yoğun turizm talebi karşısında yerel 
halkın turizme bakış açısı olumsuz yönde değişmekte ve turistlerin destinasyonda edindikleri 
deneyimlerin kalitesi düşmektedir. Edinilen deneyimlere bağlı olarak turistin destinasyondan 
memnun bir şekilde ayrılması destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde önemli rol 
oynamaktadır. Aynı zamanda yerel halkın turizm faaliyetlerini desteklemesi ise bölgedeki 
turizm faaliyetlerinin daha uzun süre gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. 

Görüldüğü üzere bir destinasyonda turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için sahip olunan kaynaklar tahrip edilmemeli, turistin destinasyondan 
memnun ayrılması sağlanmalı ve yerel halk turizm faaliyetlerine karşı olumlu tutum 
sergilemelidir. Bu açıdan belirli bir destinasyona olan yoğun talep sonucu oluşan olumsuz 
etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için taşıma kapasitesi hesaplanarak belirlenen 
sınırların aşılmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu çalışmada da yoğun turizm talebi 
karşısında taşıma kapasitesi aşımınınım oluşturacağı olumsuz etkilerin önüne geçmek için farklı 
destinasyonlar tarafından ele alınan uygulamalar incelenmiştir. Bu anlamda öncelikle çalışma 
kapsamında taşıma kapasitesi kavramı açıklanmış ve kavram turizm sektörü açısından 
değerlendirilmiştir. Sonrasında taşıma kapasite aşımını önlemek amacıyla gerçekleştirilen 
uygulamalara örnekler verilmiştir. 

 

1. TAŞIMA KAPASİTESİ KAVRAMI  

Taşıma kapasitesi kavramı sahip olunan kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını temel 
alan bir kavramdır. Özellikle turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği destinasyonlar açısından 
önem arz etmektedir. Bu nedenle öncelikle taşıma kapasitesi kavramı açıklanmış ve sonrasında 
taşıma kapasitesinin turizm sektörü açısından önemi ele alınmıştır.  

 

1.1. Taşıma Kapasitesinin Tanımı 

Belirli bir şeyin içerebileceği miktar anlamına gelen kapasite sözcüğü ile dayanma ve karşılama 
anlamına gelen taşıma sözcüğünün birleşiminden oluşan taşıma kapasitesi kavramı karşılama 
veya dayanma miktarı olarak tanımlanmaktadır (Avcı, 2007: 490). Taşıma kapasitesi bir canlının, 
nesnenin ya da ortamın işlevselliği ve sahip olduğu özellikler korunarak bir şeye dayanma ve 
katlanma limiti olarak ele alınmaktadır (Göktuğ vd., 2013: 196). Diğer bir tanıma göre ise taşıma 
kapasitesi; doğal veya yapay bir kaynağın kabul edilemez bir bozulma olmaksızın belirli bir 
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yönetim altında taşıyabileceği kullanma düzeyi olarak ifade edilmektedir (Gülez, 1975: 168). 
Taşıma kapasitesi aynı zamanda şehirlerin, bölgelerin veya ülkelerin sürdürülebilirliğini 
değerlendirmenin bir yolu olarak görülmektedir (Nakajima ve Ortega, 2016: 1201).  

Taşıma kapasitesi kavramı başlangıçta hayvan ekolojistleri tarafından ortaya atılmıştır (Kessler, 
1994: 274). Kavram ekoloji bilimi açısından bir habitatın destekleyebileceği maksimum tür 
sayısını belirtmek için kullanılmıştır (Yang vd., 2018: 221). Ekolojik açıdan; geri dönüşü olmayan 
bir zarara yol açmadan habitatın sürdürülebilirliğinin devam edebilmesi için tüm hayvan 
türlerinin maksimum miktarı olarak ele alınan taşıma kapasitesi kavramı nüfusun sürdürülebilir 
büyüklüğü ile ilgili bilgi vermektedir (Wei vd., 2015: 65). Modern anlamda taşıma kapasitesi ise 
doğal, kültürel ve sosyal çevreye zarar vermeden desteklenebilen insan sayısını ifade etmektedir 
(Abernethy, 2001: 9). İnsan taşıma kapasitesi bir alandaki kaynakların, bu kaynakların tüketim 
düzeyinin ve kaynakların tüketilmesinde kullanılan teknolojinin bir fonksiyonudur ve bu 
nedenle küresel veya bölgesel anlamda insan taşıma kapasitesinin ölçümü zordur (Hugo, 2009: 
31). Ancak yarar elde edebilmek amacıyla taşıma kapasitesinin ölçülmesi gerekmektedir. Taşıma 
kapasitesinin ölçümünde karşılaşılan problemler arasında kavramın tolerans seviyesi ile ilgili 
olması ve bu tolerans seviyesinin destinasyondan destinasyona ya da dönemden döneme 
farklılaşması ile turist kapasitesi veya çevresel kapasite gibi farklı kapasite türlerinin varlığına 
bağlı olarak her alan için farklı hesaplamaların yapılması gerekliliği yer almaktadır (Simon vd., 
2004: 277).  

 

1.2. Turizmde Taşıma Kapasitesi  

Taşıma kapasitesi fiziki, ekonomik ve sosyokültürel çevrenin tahrip edilmesine ve ziyaretçilerin 
memnuniyetlerinin kalitesinde bir azalışa sebep olmadan bir turizm destinasyonunu aynı anda 
ziyaret edebilecek maksimum kişi sayısı olarak tanımlanmaktadır (Chen ve Teng, 2016: 214). 
Herhangi bir alanda yüksek ziyaretçi yoğunluğu biyolojik çeşitlilik ile ekosistemin sağlığını 
etkileyecek ve sonuç olarak alan turistik açıdan daha az çekici hale gelecektir. Bu nedenle, taşıma 
kapasitesi herhangi bir bozulma olmaksızın bir alanın sürdürülebilir bir şekilde destekleyebildiği 
kişi veya kullanıcıların miktarını belirler (Cupul-Magana ve Rodriguez-Troncoso, 2016: 16).  

Kavramın standart ölçü sunması turizm planlamasını kolaylaştırmak için gerekli olduğundan 
taşıma kapasitesi turizm sektörü açsından önem arz etmektedir (Simon vd., 2004: 277). Taşıma 
kapasitesinin değerlendirilmesi sürdürülebilir turizmin planlanması ve yönetimi için 
kullanılabilecek güçlü bir kavramdır (Zacarias vd., 2011: 1076). Taşıma kapasitesi turizm 
planlaması ve yönetimi açısından turistlerin belirli bir bölgede sebep oldukları değişikliklerin 
kabul edilebilir yoğunluğunu tanımlamayı amaçlayan bir araçtır (Lobo, 2015: 67). Bu anlamda 
turizmin etkilerinin belirlenmesinde önemli olan taşıma kapasitesinin turizm planlarının 
yapılması açısından incelenmelidir (Çalık, 2014: 19).  

Turizmde taşıma kapasitesi kavramının destinasyonların üstesinden gelebileceği sayıda ziyaretçi 
sayısının sınırını belirlemek amacıyla 1960’lı yıllarda ortaya çıktığı, 1970’li yıllarda çok popüler 
olduğu ancak günümüze kadar kavrama olan ilginin azaldığı belirtilmektedir (Jurado vd., 2013: 
2). Turizmde taşıma kapasitesinin uygulamasının sınırlı olduğu ve mevcut uygulamaların 
çoğunun kıyı bölgeleri ve adalar ile ilgili olduğunu belirten Salerno vd., (2013: 118) turist sayısı, 
ziyaretçi akışı, doğanın korunması ve ziyaretçilerin deneyimleri ile ilgili olan taşıma 
kapasitesinin aslında tüm korunan bölgelerde ele alınması gerektiğini ifade etmektedir.  

Turistik destinasyonların taşıma kapasiteleri bölgede gerçekleştirilen turizm türüne göre farklılık 
gösterebilmektedir (Arslan, 2005: 49). Bununla birlikte taşıma kapasitesinin mekân ve zaman 
açısından ikiye ayrılan mevsimlik yoğunlaşma kavramı ile ilişkili olduğunu ifade eden Tokmak 
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(2008: 74) yoğunlaşmanın kitle turizminin bir sonucu olarak ele alınabileceğini ve yoğunlaşma 
sonucunda taşıma kapasitesinin zorlandığını belirtmektedir. Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
bölgeler için taşıma kapasitesinin bilinmesi, yoğunlaşmanın önlenebilmesi için sınırlayıcı 
uygulamaların geliştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir (Kahraman ve Türkay, 2014: 
133). 

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2017 yılında seyahat eden toplam turist sayısı 1 milyar 326 
milyona ulaşmıştır. Bu verilere göre 2017 yılındaki turist sayısı bir önceki yıla göre %7 artış 
göstermiştir. Türkiye’yi ise 2017 yılında 37 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret ettiği 
görülmektedir. 2016 yılına göre Türkiye’ye gelen turist sayısının %24 artış gösterdiği 
görülmektedir (www.e-unwto.org). İleriki yıllarda da turizm faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkileyebilecek terör, kriz, doğal afet vb. olayların gerçekleşmemesi durumunda seyahat eden 
turist sayısının artacağı söylenebilir. Artan turist sayısı ile birlikte her geçen gün turizm 
faaliyetleri sonucu oluşan olumsuz çevresel veya sosyal etkilerin arttığını belirtmek mümkündür. 
Bu nedenle olumsuz etkileri önleyebilmek için taşıma kapasitesi turizm sektörü açısından önemli 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

1.3. Turizm Taşıma Kapasitesini Etkileyen Faktörler 

Turizm taşıma kapasitesi genel anlamda “belirli bir coğrafi bölgenin kabul edebileceği ya da 
barındırabileceği maksimum turist miktarı” olarak tanımlanmaktadır (Avcıkurt, 2009: 24). Belirli 
bölgelerde turizm geliştirilmeden önce bölgenin turistleri, yeni tesisleri ve faaliyetleri özümseme 
kapasitelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten O’Reilly (1986: 255) kapasite seviyesinin 
turistlerin özellikleri ile destinasyonun özelliklerinden ve nüfusundan etkilendiği ifade 
etmektedir. Turistlerin özellikleri arasında; sosyo-ekonomik ve psikolojik özellikleri, kullanım 
seviyeleri, konaklama süreleri ve mevsimsel turist trafiği, gerçekleştirilen turizm aktiviteleri ve 
turistlerin memnuniyet seviyeleri yer alırken; destinasyonun özellikleri arasında ise, 
destinasyonun sahip olduğu doğal güzellikler, destinasyonun ekonomik yapısı ve gelişmişliği, 
destinasyondaki sosyal yapı, politik yapı ve son olarak turizmin gelişmişlik seviyesi 
bulunmaktadır (Jovicic ve Dragin, 2008: 9). Başka bir sınıflandırmaya göre taşıma kapasitesini 
etkileyen faktörler arasında; kanalizasyon arıtma tesisi gibi destekleyici altyapının ve turizmin 
gelişmişlik seviyesi, ziyaretçi sayısı, turist türleri ve turistlerin davranışları, turistlerin ve yerel 
halkın çevre eğitimine verdiği önem, bölgenin turizme olan bağlılığı, işsizlik seviyesi ve 
yoksulluk, yerel halkın çevreye karşı tutumları ve çevreyi kısa vadede kazanç elde etmek için 
kullanma istekleri ile destinasyon yönetimi örgütlenmesinin seviyesi yer almaktadır (Holden, 
2008: 189).  

Graymore vd., (2010: 461) taşıma kapasitesinin; kapasiteyi hesaplanmayı ve gerekli destek 
seviyesinin belirlemeyi zorlaştıran iklim değişimine, tüketim ve insanlar tarafından 
gerçekleştirilen faaliyetlere ve kaynakları ihtiyaç duyulan yerlere taşıma yeteneğine göre değişim 
gösterdiğini belirtmektedir. Papageorgiou ve Brotherton (1999: 273) ise ziyaretçi özelliklerinden, 
var olan kaynaklardan ve yerel halkın beklediği sosyoekonomik refah seviyesinden etkilendiğini 
ifade etmektedir. Bir bölgenin taşıma kapasitesi mevcut kaynaklarda ve ortamda meydana gelen 
değişimlere bağlı olarak değiştiği için ölçümünün zor olduğunu belirten Zhang vd., (2010: 1297) 
ise bir bölgede yoğun talep olması durumunda, diğer bölgenin kaynaklarının aşırı kullanımına 
sebep olacağından sorunun aşırı talebin başka bir bölgeye kaydırılması ile çözülmemesi 
gerektiğini ifade etmektedir.  
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1.4. Taşıma Kapasitesi Türleri 

Taşıma kapasitesi genellikle tesislerin doygunluğunun (fiziksel taşıma kapasitesi) ötesinde, 
çevrenin bozulmasına (çevresel taşıma kapasitesi) veya ziyaretçi keyfinin azalmasına (algısal 
veya psikolojik taşıma kapasitesi) sebep olabilecek turist tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin 
eşiği olarak kabul edilmektedir (Brown vd., 1997: 317). Açıklamadan da anlaşılacağı üzere farklı 
açılardan ele alınan taşıma kapasitesi kavramının sınıflandırılması yapılmaktadır. Taşıma 
kapasitesi genel olarak ekolojik, ekonomik, sosyal/toplumsal ve psikolojik taşıma kapasitesi 
olarak ayrılmaktadır (Avcı, 2007: 491-492). Ekolojik riskin ve olumsuz ekolojik etkilerin ortaya 
çıktığı kullanım seviyesi ekolojik, yerel ekonominin büyük ölçüde turizme dayandığı ya da bağlı 
hale geldiği kullanım seviyesi ekolojik, turistlerin yerel halkı rahatsız ettiği ya da yerel kültüre 
zarar verdiği kullanım seviyesi sosyal ve turistlerin, aşırı kalabalık nedeniyle rahatsızlık ve 
tatminsizlik ile karşı karşıya kaldığı kullanım seviyesi ise psikolojik taşıma kapasitesi olarak 
tanımlanmaktadır (Dumbraveanu, 2007: 79).  

Dört taşıma kapasitesi türünün birbirinden bağımsız olmadığını belirten Holden (2008: 188) bir 
taşıma kapasitesi türünün aşılması durumunda yalnızca sınırlı bir süre zarfında diğer taşıma 
kapasitesi türlerinin etkilenmeyeceğini ifade etmektedir. Her bir taşıma kapasitesi türünün belirli 
bir bölgenin doğal/ekolojik özelliklerine, kullanım tarzına ve gerçekleştirilecek gelişim 
hedeflerine bağlı olarak, bir destinasyondan diğerine önemli ölçüde değişebileceğini ifade eden 
Jovicic ve Dragin (2008: 7) ise her bir kapasite türünün bir tolerans limiti ile ifade edildiğini 
belirtmektedir.  

Ele alınan bu dört taşıma kapasitesi türü dışında taşıma kapasitesi kavramının literatürde farklı 
sınıflandırmalarının yapıldığı görülmektedir. Gülez (1975: 169) taşıma kapasitesi kavramını 
fiziksel, ekolojik, ekonomik ve algısal taşıma kapasitesi olarak dört grupta incelemiştir. Getz 
(1983: 242) tarafından taşıma kapasitesi fiziksel, ekonomik, ekolojik, sosyal/kültürel, politik ve 
algısal olarak altı kategoriye ayrılmıştır. O’Reilly (1986: 256) ise fiziksel, algısal/psikolojik, sosyal, 
ekonomik olarak ayırmıştır. Sowman (1987: 333) fiziksel, ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak dört 
grupta ele almıştır. Papageorgiou ve Brotherton (1999: 271) ise taşıma kapasitesini ekolojik, 
algısal ve ekonomik açıdan ele almıştır. Literatürde algısal ve psikolojik taşıma kapasitesinin aynı 
anlama geldiği görülmektedir. Aynı şekilde toplumsal, sosyal ve kültürel taşıma kapasitesinin de 
aynı anlamda ele alındığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada taşıma kapasitesi kavramı ekolojik, 
fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik taşıma kapasitesi şeklinde ele alınmıştır.  

 

1.4.1. Ekolojik Taşıma Kapasitesi 

Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir bölgede turizm ve çevrenin birbirinden ayrı ele 
alınması mümkün değildir. Çevresel bozulmanın olduğu bir bölgenin turistler açısından 
çekiciliğini yitireceği söylenebilir. Bu anlamda destinasyonlarda çevresel bozulmanın önlenmesi 
açısından maksimum kullanım seviyesinin belirlenmesi önemlidir. Bazı yazarların taşıma 
kapasitesinin esas olarak nüfus ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi ifade eden ekolojik bir kavram 
olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirten Simon vd., (2004: 277) ekolojik taşıma 
kapasitesini, bir bölgede ekosisteme geri dönüşü olmayan ya da tespit edilebilecek herhangi bir 
zarar vermeyen ziyaretçi sayısı olarak ele almıştır.  Ekolojik taşıma kapasitesi; ekolojik değerlerin 
kabul edilemez veya geri döndürülemez bir azalma gerçekleşmeden önce, bir bölge veya 
ekosistem tarafından kabul edilebilecek maksimum rekreasyonel kullanım düzeyi ile ilgilidir 
(Sowman, 1987: 334).  

Destinasyonda bulunan flora ve faunaya gelebilecek zararların başlangıç noktası anlamına gelen 
ekolojik taşıma kapasitesinin turizm faaliyetleri sonucu doğal kaynaklara verilebilecek 
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zararlarının sınırlarının belirlenmesine yardımcı olacağını belirten Erdemir (2018: 17) turizm 
faaliyetleri sonucu doğal kaynakların yok olması veya zarar görmesi durumlarının ekolojik 
taşıma kapasitesinin aşıldığının göstergesi olduğunu ifade etmektedir. Ekolojik kapasite 
rekreasyonel faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkilerle ilgili bir kavramdır (Göktuğ vd., 2013: 
199).  

Ekolojik taşıma kapasitesi ile ilgili yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere kavramı 
gerçekleştirilen turizm faaliyetleri kapsamında ekosisteme zarar vermeyecek şekilde bir 
destinasyonun maksimum kullanım seviyesi olarak ele almak mümkündür.  Zarar vermeyecek 
kullanım seviyesinin belirlenmesine yönelik farklı bölgelerin ekolojik taşıma kapasitesinin 
hesaplandığı görülmektedir. Örnek olarak Tablo 1’de farklı alanlar için belirlenmiş olan ekolojik 
taşıma kapasitesi standartları verilmiştir.   

Tablo 1. Ekolojik Taşıma Kapasitesi Sınırları 

Rekreasyon Alanının Tipi Doğal Çevresel Kapasite (1 mil=1,6 km) 
Manzaralı Rota (Büyük) Her mil için 20 insan 
Manzaralı Rota (Küçük) Her mil için 4 insan 
Manzaralı Alan  Her mil kare için 20 insan 
Tarihi Alan  Her mil kare için 30 insan 
Ağaçlık Alan  Her mil kare için 100 insan 
Piknik Alanı  Her mil kare için 60 insan 
Kapalı Alan  Her mil kare için 50 insan 
Kıyı ve Yamaçlı Alan  Her mil kare için 5 insan 
Sahil veya Göl Kıyısı  Her mil kare için 50 insan 
Çekici ve Erişilebilir Kumsal/Sahil  Her mil için 400 insan 

Kaynak: Hall ve Page, 2002: 135 

Literatürde çevre taşıma kapasitesi olarak da ele alınan ekolojik taşıma kapasitesi taşıma 
kapasitesinin daha çok çevre ile ilgili olan kısmını ele almaktadır. Görüldüğü üzere insanların 
çevreye zarar vermeden belirli bir alanın kaldırabileceği maksimum insan sayısının oldukça 
düşüktür. Ancak günlük hayatta belirli kurallar getirilmediği sürece bu standartlara uygun bir 
kullanım yapılmamaktadır.  Türkiye açısından bakıldığında konaklama tesisi inşa etmek 
amacıyla doğal çevrenin tahrip edildiği birçok örneğe rastlanmakla birlikte turizm faaliyetleri 
kapsamında plajlar gibi turistlere sunulan doğal güzelliklerin aşırı kullanımına da şahit 
olunmaktadır.  

 

1.4.2. Fiziksel Taşıma Kapasitesi 

Fiziksel taşıma kapasitesi kavramının kullanımı 1930’lu yıllara dayanmaktadır (Rodell vd., 2017: 
9). Fiziksel taşıma kapasitesi, belirli bir süre boyunca belirli bir alana fiziksel olarak sığabilecek 
maksimum ziyaretçi sayısıdır (Zacarias vd., 2011: 1076). Başka bir tanıma göre; ziyaretin zamanı 
ve süresi ile mevcut alan arasındaki ilişkinin tahmini olarak ele alınmaktadır (Cupul-Magana ve 
Rodriguez-Troncoso, 2016: 16). 

Fiziksel taşıma kapasitesinin çevresel/ekolojik taşıma kapasitesini de içine alan bir kavram 
olduğunu belirten Soylu (2013: 39) bu taşıma kapasitesinin ziyaretçilerin ağırlandığı fiziksel 
ortamlar üzerinde ve çevre üzerinde olmak üzere iki etkisinin olduğunu ve çevre ile ilgili 
kısımların çevresel taşıma kapasitesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Çevresel ya da ekolojik kapasite çevreye zarar vermeden ağırlanabilecek turist sayısı iken fiziksel 
kapasite anlamında ise kapasiteye ulaşıldığında turizm aktivitesi için ayrılan alana (tiyatrolar 
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veya stadyumlar gibi) daha fazla insan sığdırılamaması anlamına gelmektedir (Özdemir, 2007: 
71). Fiziksel taşıma kapasitesi kapsamında, ziyaretçilerin ağırlandığı konaklama tesisleri, yeme-
içme olanakları, alt yapı, üst yapı olanakları vb. fiziksel olanakların ele alınması gerekmektedir 
(Tokmak, 2008: 67).  

Lokanta veya tuvalet gibi insan yapısı tesislerle ilgili olan fiziksel taşıma kapasitesi halk ve araç 
gibi sayısal miktarlar ile ilgili olmakla birlikte yelken sporu ya da su kayağı amacıyla kullanılan 
bir gölün fiziksel taşıma kapasitesi ise tahmini olarak hesaplanmaktadır (Gülez, 1975: 169). 
Örneklerle açıklamak gerekirse bir tiyatro da koltukların dolması, park yerinin araçlarla dolu 
olması, konaklama tesisinde tüm yatakların dolu olması fiziksel taşıma kapasitesinin sınıra 
ulaştığının göstergesi olarak kabul edilebilir.  

Ekolojik taşıma kapasitesinin son aşaması olarak ele alınan fiziksel taşıma kapasitesi bir alanın 
kaldırabileceği en üst kapasiteyi ifade etmekle birlikte fiziksel olarak bir alanda bulunabilecek 
insan, araç vb. unsurların maksimum sayısı olarak ele alınmaktadır (Avcıkurt, 2009: 27). 
Destinasyonlarda da ürün yaşam döngüsünün söz konusu olduğunu belirten Tokmak (2008: 67) 
fiziksel taşıma kapasitesi açısından ürün yaşam döngüsünün önemli olduğunu belirtmektedir. 
Yaşam eğrisinin her bir aşamasında farklı kapasite sınırlarının oluştuğunu belirten Kahraman ve 
Türkay (2014: 132)  bölgedeki gelişimin başlangıcını ifade eden keşif döneminde bölgede az 
sayıda insan bulunduğunu, gelişme döneminde tanıtım faaliyetleri yoğunlaştığını ve bölgedeki 
turist sayısının giderek arttığını ifade etmektedir. Büyüme dönemi ile devam eden süreçte 
pazardaki rakip sayısının hızla arttığı ifade edilirken olgunluk döneminde yüksek artış hızının 
yavaşladığı belirtilmektedir (Kozak, 2012: 149). Takip eden durgunluk aşamasında ise; en yüksek 
ziyaretçi sayısına ulaşıldığını ve birçok alanda kapasite seviyelerine ulaşıldığını hatta sınırların 
aşıldığını ifade eden Butler (1980: 8-9) son aşama olan düşüş aşamasında bölgenin yeni 
destinasyonlarla yarışamaz hale gelerek çekiciliğini yitirdiği belirtilmektedir.  

Destinasyon yaşam döngüsü aşamaları incelenecek olursa her bir aşamada destinasyonda 
gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin yoğunluğunun farklılaştığı söylenebilir. Az sayıda insanın 
bulunduğu keşif aşamasında bölgedeki yapılaşmanın ve buna bağlı olarak fiziksel taşıma 
kapasitesinin de düşük olacağı belirtilebilir. Ya da ziyaretçi sayısının giderek arttığı ve en yüksek 
seviyeye kadar ulaştığı gelişme, büyüme, olgunluk ve durgunluk dönemlerinde ise fiziksel 
taşıma kapasitesinde yüksek oranda bir artış olduğunu söylemek mümkündür.  

 

1.4.3. Sosyal ve Psikolojik Taşıma Kapasitesi 

Sosyal taşıma kapasitesi, yerel toplumun turizme tepkisi iken psikolojik taşıma kapasitesi, 
destinasyon ile ilgili ziyaretçi memnuniyetini ifade eden seviye olarak tanımlanmaktadır 
(Holden, 2008: 188). Sosyal taşıma kapasitesini destinasyonda bulunan turistlerin varlığına ve 
davranışlarına yönelik yerel halkın tolerans seviyesi olarak tanımlayan O’Reilly (1986: 256) 
deneyimin kalitesi ile ilgili olan psikolojik/algısal taşıma kapasitesini ise; alternatif destinasyonlar 
aranmaya başlamadan önce memnuniyetin en düşük olduğu seviye olarak ifade etmektedir.  

Literatürde psikolojik taşıma kapasitesi yerine sosyal taşıma kapasitesi kavramının kullanıldığı 
görülmüştür. Örneğin Salerno vd., (2013: 118) sosyal taşıma kapasitesini ziyaretçi deneyiminin 
kalitesini ve memnuniyetini kabul edilebilir bir seviyenin ötesinde önemli ölçüde azaltmadan, 
parklarda ve korunan alanlarda ziyaretçi kullanım seviyesini olarak ele almıştır. Aynı şekilde 
Hall ve Page (1999: 135-280) tarafından da sosyal taşıma kapasitesi sayılar ve faaliyetler açısından 
katılımcının bakış açısında göre deneyimin kalitesinin düşmeye başladığı seviyeyi ifade eden bir 
kavram olarak ele alınmış ve sosyal taşıma kapasitesinin kesin bir değerinin olmadığı 
belirtilmiştir.  Sowman (1987: 335) ise algısal, psikolojik ve davranışsal kapasite olarak da ifade 
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edilebileceğini belirtmekle birlikte sosyal taşıma kapasitesini ziyaretçinin bir bölgedeki 
kaynakları kendisiyle birlikte kullanan diğerlerinin varlığı ile ilgili bir kavram olarak 
tanımlamaktadır. Hâlbuki Holden (2008) ve O’Reilly (1986) tarafından turistlerin deneyimleri ve 
memnuniyetleri ile ilgili olan kısım psikolojik taşıma kapasitesi kavramı altında ele alınmıştır.   
Literatürde aynı zamanda psikolojik taşıma kapasitesinin sosyal taşıma kapasitesi içinde ele 
alındığı da görülmektedir. Saveriades (2000: 149) tarafından hem ev sahibi nüfusun tolerans 
seviyelerini hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin deneyimlerinin kalitesini içeren genel bir terim 
olarak kullanılan sosyal taşıma kapasitesinin alternatif destinasyonlar aramadan önce 
ziyaretçilerin kabul edeceği deneyimin kalitesi ve ev sahibi nüfusun turistlerin varlığına karşı 
tolerans derecesi olmak üzere iki unsuru içerdiği ifade edilmektedir.  

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere sosyal taşıma kapasitesi ve psikolojik taşıma kapasitesi 
kavramı hem turistler hem de yerel halk tarafından tolere edilebilecek turist miktarını belirten 
bir kavramdır. Bu anlamda çeşitli bölgelerde hem turistlerin hem de yerel halkın tolere seviyesini 
belirlemek için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Örneğin turistlerin bakış açısından 700 metre 
uzunluğa sahip bir plajın taşıma kapasitesini belirlemeye çalışan Chen ve Teng (2016: 213)  plajın 
taşıma kapasitesinin bir seferde 680 kişi olduğu ve turistler kendilerine ait en azından 22,06 m2 

alana sahip olmaları durumunda kalabalık hissetmedikleri tespit edilmiştir.  

 

1.4.5. Ekonomik Taşıma Kapasitesi 

Ekonominin turizme dayanma derecesiyle açıklanan ekonomik taşıma kapasitesi turizmin 
bölgeye sağladığı yararlar ve maliyetleri ile ilgili olmakla birlikte ekonominin turizme aşırı 
bağımlı olması durumunda diğer sektörlerin ihmal edilmesini içeren bir kavramdır (Avcı, 2007: 
492). Kaynak kullanımları açısından fayda ve maliyet arasındaki optimum dengenin sağlandığı 
kapasite türü olarak tanımlanmaktadır (Göktuğ vd., 2013: 200). Ekonomik taşıma kapasitesini 
etkileyen faktörler arasında; yatırım, turist hacmi, tatil maliyeti, sağlanan ekonomik fayda 
seviyesi ve bölge sakinleri için memnuniyet seviyesi yer almaktadır (Özdemir, 2007: 75).  

Taşıma kapasitesinin ekonomik yönü belirli bir mali gelir elde edebilmek için gerekli olan bir 
bölgenin veya tesisin kullanım seviyesi olarak kabul edilmektedir (Papageorgiou ve Brotherton, 
1999: 271). Turistik ya da rekreasyonel kaynakların kullanımı amacıyla gerçekleştirilecek olan 
masrafların son limitini ifade eden ekonomik taşıma kapasitesi turizmin fayda maliyet analizi 
çerçevesinde diğer sektörlerde göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ile ilgili bir kavramdır 
(Kahraman ve Türkay, 2009: 28). Anlaşılacağı üzere ekonomik taşıma kapasitesi diğer sektörlerin 
önüne geçilmeksizin kaynak kullanımında sağlanan fayda ve katlanılan maliyet arasında denge 
kurulması anlamına gelmektedir.  

Taşıma kapasitesinin belirlenmesi bir destinasyonun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi 
açısından gereklidir. Ele alınan taşıma kapasitesi türlerinin birbirlerinden bağımsız olmadıkları 
daha önce belirtilmişti. Destinasyonlar açısından bakıldığında aslında dört tür taşıma 
kapasitesinin eşiklerinin destinasyonun sahip olduğu özelliklere bağlı olarak farklılaştığını 
söylemek mümkündür.  Örneğin destinasyonda aslında fiziksel kapasite henüz aşılmamış iken 
sosyal veya psikolojik taşıma kapasitesinin aşılmış olması mümkün olabilmektedir. Ya da aynı 
şekilde psikolojik, sosyal ya da fiziksel kapasite aşılmamış iken aslında ekolojik kapasite aşılmış 
olabilir.  

Tüm kapasite türlerinin aşımının aslında farklı etkileri olduğunu söylemek mümkündür. 
Ekolojik kapasitenin aşılması durumunda çevrenin bozulduğu, fiziksel kapasitenin aşımı 
durumunda mevcut fiziki kaynaklar yetersiz hale geldiği, sosyal kapasitenin aşılması 
durumunda yerel halkın turizm faaliyetlerine bakış açısının olumsuz etkilendiği ya da psikolojik 
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kapasitenin aşılması durumunda turistlerin memnuniyetlerinin azaldığı söylenebilir. Bu 
olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için farklı destinasyonlar tarafından destinasyonun taşıma 
kapasitesi belirlenerek kapasiteyi aşmayacak miktarda turist kabul edildiği görülmektedir.  

 

2. TAŞIMA KAPASİTESİ AŞIMINI ÖNLEMEDE ÖRNEK DESTİNASYONLAR  

Çeşitli destinasyonlarda taşıma kapasitesi aşımının yarattığı olumsuz etkileri önlemek veya 
azaltmak amacıyla farklı uygulamalara başvurulmaktadır. Bu uygulamaları gerçekleştiren 
destinasyonlar arasında Butan, Machu Picchu, Venedik, Santorini, Cinque Terre ve İzlanda yer 
almaktadır.  

 

2.1. Butan 

Kültürel olarak Tibet ve Nepal’e yakın ancak ekonomik ve politik olarak Hindistan’a bağımlı bir 
Güney Asya ülkesi olan Butan turizmde meydana gelen gelişmelerin olumsuz sosyal ve ekolojik 
etkiler yaratması sebebiyle kontrollü turizm politikaları oluşturmuştur (Nyaupane ve Timothy, 
2010, 970). Butan ekolojik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliği güvence altına almaya çalışan 
kontrollü bir kalkınmayı hedefleyen Gayri Safi Milli Mutluluk (Gross National Happiness) 
stratejisini benimsemektedir (Higgins-Desbiolles, 2018: 159). Bu strateji ile sürdürülebilir 
ekonomik gelişmenin psikolojik refah, sağlık, eğitim, kültür, zaman kullanımı, iyi yönetişim, 
topluluk canlılığı, ekolojik çeşitlilik ve esneklik ile yaşam standartları olmak üzere dokuz alan ile 
birleştirilmesi hedeflenmektedir (Kubiszewski vd., 2013: 11). Butan'daki turizm politikası da 
dâhil olmak üzere tüm politikalar ülkenin turizm ve diğer politikalar ile ilgili önemli vaatleri 
içeren Gayri Safi Milli Mutluluk gelişim stratejisine dayanmaktadır (Schroeder, 2015: 16617).  

Butan’da temel alınan strateji kapsamında turizm sektörü açısından taşıma kapasitesi aşımını 
önlemek amacıyla farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Butan’ı bir yıl 
içerisinde ziyaret edecek turist sayısında herhangi bir sınırlandırma getirilmemekle birlikte 
kültürün, geleneklerin ve doğal çevrenin korunması amacıyla “Yüksek Değer Düşük Etki” 
politikası benimsenerek turistlere unutulmaz deneyimler sağlamanın yanında bölgeye halkın 
kültürüne ve değerlerine saygı duyacak seçkin turistler çekilmeye çalışılmaktadır (Butan Turizm 
Konseyi, 2018a). Butan’da gelen turistlerin yerel bir tur operatörüne kayıt olmaları ve bir rehber 
eşliğinde ziyaretlerini devam ettirmeleri zorunlu kılınarak bağımsız gezginlerin,  düşük bütçe ile 
seyahat edenlerin ve genç turistlerin ülkeye ziyaretleri kısıtlanmıştır (Gurung ve Seeland, 2008: 
493). Bireysel ziyaretlere izin verilse de kişilere rehberlerin eşlik etmesinin zorunlu olduğunu 
belirten Nyaupane ve Timothy (2010: 976) turist sayısını sınırlamak için yıllık kota 
belirlememekle birlikte günlük asgari tarife, rehberli tur, belirli mekânsal kısıtlamalar ve vize 
alma süreciyle ilgili genel rahatsızlık algısı ile sayının dolaylı olarak kontrol edildiği ifade 
edilmektedir.   

Butan’da turizm sektörü 1974 yılında 287 turist ile başlamıştır (Dorji, 2001: 84). Butan kralının taç 
giyme törenine gelen bu turistler için ödenmesi gereken 130 dolarlık bir günlük tarife 
belirlenmiştir (Reinfeld, 2003: 14). 130 dolar olarak 1974 yılında belirlenen bu ücret 
farklılaşmaktadır. Butan Turizm Konseyi (2018b) tarafından sunulan bilgilere göre Yüksek Değer 
Düşük etki politikasına bağlı olarak Butan’ı ziyaret edecek turistlerin içerisinde sürdürülebilir 
gelişim ücreti de bulunan minimum günlük paket satın alması gerekmektedir. Paketlerin 
ücretlerinin ise farklılaştığı görülmektedir. Butan Turizm Konseyi’ne göre (2018c) 3 kişi ve daha 
fazla kişi ile seyahat eden turistler için ocak, şubat, haziran, temmuz, ağustos ve aralık aylarında 
bir kişi için bir gecelik 200 dolar iken, mart, nisan, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında bir kişi 
için bir gecelik fiyat 250 dolardır. Günlük paket fiyatları içerisinde konaklama, tüm yemekler, 
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rehber ücreti, ulaşım ve 65 dolar olan sürdürülebilir gelişme ücreti yer almaktadır. Eğer turist iki 
kişi veya bireysel seyahat etmek istiyorsa verilen günlük ücretlere daha fazla vergi 
eklenmektedir. Bireysel seyahat etmek isteniyorsa her birey günlük kişi başı 40 dolar daha fazla 
ödemek zorunda iken iki kişi seyahat etmek isteniyorsa kişi başı günlük 30 dolar daha fazla ücret 
ödenmesi gerekmektedir.    

 

2.2.  Machu Picchu 

Sahip olduğu kültür, destinasyonlar, tarih ve mutfak sebebiyle farklı çekiciliklere sahip olan 
Peru’da turizm en hızlı büyüyen sektörlerden biridir (www.machupicchu.org). Ülkenin sahip 
olduğu en önemli çekiciliklerden birisi Machu Picchu antik şehridir. UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan Machu Picchu şehrini gelen turistlerin yoğunluğu sebebiyle oluşan olumsuz 
etkilerden korumak için bir takım önlemler alınmaktadır. Machu Picchu’da olduğu gibi diğer 
popüler cazibe merkezlerinde de hayata geçirilen hizmet kapasitesi kısıtlaması gelecek nesiller 
için bölgeyi koruma arzusuyla gerçekleştirilmektedir (Schwartz vd., 2012: 500).  

Machu Picchu’ya gelen ziyaretçiler için 06.00-12.00 ve 12.00-17.30 olmak üzere iki giriş periyodu 
oluşturulmuştur. Bununla birlikte en fazla 16 kişiden oluşan turist gruplarında turistlere 
sertifikalı rehberler eşlik etmek zorundadır. Ayrıca gelen turistler için üç adet tur paketi 
oluşturulmuştur. Birinci tur turların en zoru ve en geniş kapsamlısı iken üçüncü tur ise en kolay 
olanı ve bazı güzel manzaraların kaçırılacağı bir pakettir (www.stuff.co.nz).  Turistler için 
oluşturulan tur paketleri 2.30-3.00 saat arası sürmektedir. Yeni kurallara göre çıkış yapan bir 
turist aynı gün içinde tekrardan giriş yapamamaktadır. Peru Kültür Bakanlığı tarafından 2017 
yılında sunulan tasarı ile aşağıdaki kurallar konulmuştur (www.theonlyperuguide.com).  

• 40 x 35 x 20 cm'den daha büyük olan her türlü torba ya da sırt çantasının içeri alınmasına 
izin verilmemektedir.  

• İçeriye yiyecek ve içecek ile girilmemektedir. 
• İçeriye alkollü içeceklerle girmek yasaktır. 
• İçeriye şemsiye ile girmek yasaktır. Panço, şapka ve yağmurluğa izin verilmektedir.  
• Fotoğraf makinesi ayaklıkları veya herhangi bir kamera standı ile girilmesi yasaktır.  
• Megafonlar ve hoparlörler de dâhil olmak üzere herhangi bir müzik enstrümanı ile giriş 

yasaktır. 
• Yüksek topuklu veya sert tabanlı ayakkabılarla girilmesi yasaktır.  
• Çocuk arabası ile girmek yasaktır.  
• Duvarlara veya yapının herhangi bir bölümüne tırmanmak ya da dokunmak yasaktır.  
• Metal veya sert uçlu bastonla girilmesi yasaktır. Sadece yaşlı bireyler ve fiziksel engelli 

kişiler, lastik uçlu bastonla girebilirler.  
• Yüksek sesler çıkartmak, alkışlamak, bağırmak, ıslık çalmak ve şarkı söylemek yasaktır.  
• Koşmak ve zıplamak yasaktır. 
• Sigara içmek ya da elektronik sigara kullanmak yasaktır. 
• Bölgedeki hayvanları veya vahşi hayvanları beslemek yasaktır.  
• Yamaç paraşütü yapmak, herhangi bir drone veya küçük uçak uçurmak yasaktır. 

25 Temmuz 2011 tarihinde Machu Picchu bölgesi için maksimum günlük ziyaretçi sayısı 2500 
olarak belirlenmiştir. Maksimum 2500 ziyaretçi sayısına ulaşıldığında, daha fazla biletin 
satılmamakta ve girişte bulunan ve bilet sahibi olmayan kişilerin içeri girmesine izin 
verilmemektedir (www.howtotraveltomachupicchu.com). Rezervasyon sırasında bu sınırların 
dikkate alındığı görülmektedir. Örneğin internet üzerinden rezervasyon yapılan Peru Kültür 
Bakanlığı’na bağlı olan sitede her bir tur paketi için günlük kaç biletin satılabileceğine dair bilgiler 
yer almaktadır (www.machupicchu.gob). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2):1-17. 

 12 

2.3. Santorini, Cinque Terre, Venedik ve İzlanda 

Yunanistan’ın Santorini Adası turist sayısının fazla olması sebebiyle olumsuz etkilere maruz 
kalan bölgelerden bir tanesidir. İtalya’da bulunan Dünya Miras Listesi’nde yer alan Cinque Terre 
bölgesinde turistler için bilet sistemi getirilmesinden sonra Yunanistan’ın Santorini Adası’na 
gemi ile gelen yolcu sayısının günde 8.000 ile sınırlanacağı açıklanmıştır (www.dailymail.co.uk).  
Cinque Terre’de ise ziyaretçi sayısı sınırı belirlemek yerine ziyaretçilerden giriş ücreti 
almaktadırlar. Birçok destinasyonda o destinasyonun ziyaret edilebilmesi için kart kullanımının 
yaygın olduğu belirtilmekle birlikte Cinque Terre kartının da bunlardan biri olduğu ifade 
edilmektedir. Kart kapsamında bir yetişkin için günlük ücret 7,5 euro olarak belirlenmiştir. Bu 
ücretin kapsamında göre farklılaştığı görülmektedir. Örneğin bir yetişkin için üç günlük bir gezi 
ve sınırsız tren ulaşımının içeren kartın ücreti 41 euro olarak belirtilmektedir 
(www.incinqueterre.com).  

Gelen turist sayısındaki fazlalık sebebiyle önlem almaya başlayan bir diğer destinasyon ise 
Venedik’tir. Venedik’in tarihi merkezinde yerli halk nüfusu 55.000 olmakla birlikte günlük 60.000 
turistin ziyarette bulunduğu ve bu durumun yaşam şartlarını zorlaştırması sebebiyle yerli halkın 
sayısının gün geçtikçe azaldığı ifade edilmektedir. Yerel halkın “Turistler gidin! Bu bölgeyi 
mahvediyorsunuz” gibi sloganlar oluşturdukları görülmüştür. Bu durum karşısında yerel 
yönetimin şehrin ilgi çekici yerlerinde turist sayısını sınırlamak ve ziyaretçileri daha az kalabalık 
olan bölgeleri keşfetmeye teşvik etmek için girişimlerde bulunulduğu belirtilmektedir 
(www.cntraveler.com). Doğal çekicilikler açısından oldukça zengin kaynaklara sahip olan 
İzlanda’da da ileriki dönemlerde sahip olduğu doğal güzellikleri koruyabilmek için planlar 
yapmaktadır. İzlanda'da bulunan en popüler turistik destinasyonlardan bazılarının turistlere 
olan tolerans sınırlarına ulaştığı belirtilmekle birlikte her ne kadar turistler halen İzlanda'nın el 
değmemiş doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilseler de turist sayısının artması sonucunda son 
birkaç yılda büyük çevresel felaketlerin oluştuğu ifade edilmektedir (https://grapevine.is). Bu 
durum karşısında İzlanda hükümeti tarafından ülkedeki doğal güzelliklerin korunması için 
turistlere doğa vergisi getirilmesi de dâhil olmak üzere gelen turist sayısını sınırlamak için bir 
dizi tedbirin alınmasının planlandığı ifade edilmektedir (www.telegraph.co.uk).  

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir destinasyonda turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için destinasyonun doğal veya 
kültürel çekicilik unsurlarına sahip olması gerekir. Destinasyonun sahip olduğu çekicilikler o 
destinasyonun turistler tarafından tercih edilmesinde önemli rol oynarlar. Bu nedenle sahip 
olunan çekicilik unsurlarının sürdürülebilirliğine özen gösterilmelidir. Turizm faaliyetleri 
açısından sürdürülebilirlik kavramının taşıma kapasitesi kavramı ile yakından ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Taşıma kapasitesi bir destinasyonun sahip olunan çevresel veya sosyal yapıya 
zarar verilmeksizin kaldırabileceği maksimum turist sayısı olarak tanımlanabilir. Taşıma 
kapasitesinin aşımı doğrudan sürdürülebilirlikle ilgilidir.  

Taşıma kapasitesi kavramının literatürde farklı türlere ayrıldığı görülmektedir. Ancak genel 
olarak ekolojik, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik taşıma kapasitelerinin ele alındığı 
görülmektedir. Ele alınan taşıma kapasitesi türleri her ne kadar farklı açılardan değerlendirilse 
de bir birleri ile bağlantılıdırlar. Başka bir deyişle bir taşıma kapasitesinin aşımı durumunda 
diğer taşıma kapasitesinin aşımının da gerçekleşmesinin kaçınılmaz olacağı söylenebilir. Taşıma 
kapasitesinin belirlenmesi aslında turizm faaliyetlerinin destinasyona hiçbir açıdan zarar 
vermeden gerçekleştirilmesi anlamına da gelmektedir. Bu nedenle her bir taşıma kapasitesi türü 
ayrı ayrı hesaplanarak gerekli önlemler alınmalıdır.  
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Ekolojik taşıma kapasitesi aşımı doğal çevrenin bozulması ve yok olması ile sonuçlanmaktadır. 
Fiziksel taşıma kapasitesinin aşımı ise bölgede bulunan altyapı ve üstyapının yetersiz kalmasına 
sebep olmakta ve memnuniyetsizlik, yapısal sorunlar gibi farklı sonuçlar doğurmaktadır. Sosyal 
taşıma kapasitesinin aşımı sonucunda yerel halk turistlerden rahatsızlık duymaya başlamakta ve 
turizm faaliyetlerine karşı olumsuz tutumlar oluşmaktadır. Psikolojik taşıma kapasitesinin aşımı 
sonucunda ise; turistlerin bulundukları bölgede edindikleri deneyimlerin kalitesi düşmekte ve 
memnuniyetsizlik oluşmaktadır. Görüldüğü üzere turizm faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde 
yönetilebilmesi için planlama aşamasında taşıma kapasitesi kavramının dikkate alınması 
gerektiği söylenebilir.   

Bir destinasyon için oluşturulan turizm politikalarında ve planlarında destinasyon yaşam 
döngüsü de dikkate alınarak taşıma kapasitesine muhakkak yer verilmelidir. Çünkü destinasyon 
yaşam döngüsüne göre destinasyonun keşfi aşamasından düşüş aşamasına kadar destinasyona 
olan turizm talebinin farklılaştığı görülmektedir. Buna göre planlama aşamasında destinasyona 
olan turizm talebinin en üst seviyede olduğu olgunluk aşamasında destinasyonun kaldırabileceği 
turist sayısı dikkate alınmalıdır. Destinasyona yapılabilecek yatırımların seviyesi ve belirli 
dönemlerde giriş yapabilecek turist sayısı gibi unsurlara planlarda yer verilmelidir. Eğer bu 
unsurlara plan ve politikalarda yer verilmez ise destinasyonda turizm faaliyetleri plansız bir 
şekilde gerçekleştirilecektir. Bu durumda örneğin destinasyonun talebin arttığı büyüme ve 
gelişme dönemlerinde kazanç elde edebilmek için birçok işletme destinasyona yatırım 
yapacaktır. Ancak belirli bir süre sonra olgunluk aşamasına gelindiğinde turistlerin talebi artsa 
da bu artış geçmiş dönemlerdeki kadar yüksek olmayacaktır ve bu dönemden sonra artık 
neredeyse tüm kapasite türlerinde sınırlar aşılacak ve destinasyon çekiciliğini yitirmeye 
başlayacaktır. Sonraki aşamada ise turistler farklı destinasyon arayışına gireceklerdir.  

Tüm bu süreç içerisinde aslında tüm paydaşların yararının gözetilmesi gerekmektedir. Bu 
paydaşlar içerisinde yerel halkın, turistlerin ve işletme sahipleri ile destinasyonun sahip olduğu 
kaynakların yer aldığı söylenebilir. Turizm faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında tüm 
paydaşların yararının gözetilmesi durumunda sınırların aşılması mümkün olmayacaktır. Çünkü 
bakıldığında yerel halkın yaşadığı çevrede tolere edebilecekleri belirli bir turist sayısı vardır. Ya 
da aynı şekilde turistlerin diğer turistlerden rahatsız olmayarak memnuniyetlerinin düşmeyeceği 
turist ya da doğal çevrenin bozulmayacağı bir kullanım seviyesi mevcuttur. Tüm bu faktörler 
dikkate alındığında destinasyonda turizm faaliyetleri sürdürülebilir bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. Yalnızca kazanç elde etmeye odaklanılırsa durum destinasyonun 
çekiciliğini yitirmesi ile sonuçlanacaktır.  Bu nedenle öncelikle yapılacak olan planlarda veya 
belirlenecek politikalarda tüm taşıma kapasitesi türleri ele alınmalıdır. Aksi halde kapasite 
aşımının yarattığı olumsuz sonuçlar tespit edildikten sonra tedbir alınmasının daha zor olacağı 
ya da verilmiş olan zararın geri döndürülemeyeceği söylenebilir.  

Dünya üzerinde farklı destinasyonlarda farklı bölgelerde kapasite aşımını önlemeye veya 
azaltmaya yönelik farklı uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Uygulamalar arasında 
özellikle ücretlendirme veya turist sayısına sınır getirme uygulamaları öne çıkmaktadır.  Bunun 
dışında vize alımının zorlaştırılması, bölgeyi rehberle gezme zorunluluğu ya da ziyaret sırasında 
uyulması gereken katı kuralların varlığının turist sayısının azalması ve bölgelerin korunması 
yönünde caydırıcı etkisinin olduğu görülmüştür.  

Gerçekleştirilebilecek akademik çalışmalar kapsamında öncelikle taşıma kapasitesinin 
hesaplanmasının önündeki engellerin kaldırılmasına odaklanılabilir. Örneğin tüm taşıma 
kapasitesi türlerinin hesaplanmasına yönelik faktör havuzu oluşturularak ölçüm aracı 
geliştirilebilir. Her ne kadar taşıma kapasitesi bölgeden bölgeye veya dönemden döneme 
değişiklik gösterse de yol gösterici olması amacıyla üzerinde durulması gereken temel faktörler 
belirlenebilir.   
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GİRİŞ  

Rekabetten doğan pazardaki değişikliklere bağlı olarak pazarlama yöntemlerinde de değişimler 
yaşanmaktadır. Yaşanan yenilikler hem pazarlama iletişim araçlarında hem de bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde gelişen unsurlar çerçevesinde artış göstermektedir. Bunun en önemli örneklerinden 
olan sosyal medya (Barutçu ve Tomaş, 2013:6), tüketiciler arasında büyük popülerlik gösterdiği için 
kurumlar için yüksek öncelik taşıyan bir hale gelmiştir (Chang vd., 2018: 13). Ayrıca tüketici kitlelerinin 
sosyal medyadaki bilgilerle ikna olmaları daha kolay olduğu ileri sürülerek sosyal medyanın kişisel 
satışa katkısı olarak değerlendirilmektedir (Köksal ve Özdemir, 2013: 332). 

Sosyal medya ortamı, kullanıcı tabanlı özelliği ve geniş kitlede yer alan insanları bir araya getirerek 
etkileşim sağlamasından dolayı büyük önem arz etmektedir. Literatürde yer alan araştırmalarda da 
insanların sanal ortamda gittikçe daha fazla zaman harcadıklarını ve gerçek yaşamdaki ihtiyaçlarını 
sanal ortamdan karşılamaya çalıştıkları gösterilmektedir (Akıncı Vural, 2010: 3348). Eğlence, rahatlama, 
boş zamanı değerlendirme, mesaj alışverişi yapma, gündemi takip etme ve bilgiye erişme gibi birçok 
amaçla kullanılan sosyal medya günlük yaşamamızı etkilemektedir (Solmaz vd., 2013: 31). 

Turizm sektöründe yer alan sosyal medya hesaplarında gerçekleşen ilerlemelerle artık insanlar boş 
zamanda yapacakları seyahatleri ve deneyimleriyle ilgili olarak sosyal medya platformlara bakmayı 
tercih etmektedir. Turistlerin bilgilerini dijital ortamda paylaşmalarıyla duygular ve deneyimler 
geçmişte kalmayıp daha geniş alana yayılmaktadır (Munar ve Jacobsen, 2014: 46). Bu kapsamda sosyal 
medya, seyahatle ilgili bilgi ve fantazmagorinin (aldatıcı görüntü) vazgeçilmez kaynağı olarak gezme 
ve konaklama (bulma, değerlendirme ve paylaşma) için bir patlama yaşamış ve birçok içerik dolaşımı 
gerçekleşmektedir (Jansson, 2018: 101). 

Tüketicilerde gerçekleşen hızlı bilgi yayılması ve teknoloji kullanımıyla birçok sektörde olduğu gibi 
turizm sektöründe yer alan işletmeler de sosyal medyanın bu hızına uyum sağlayarak kendisini bu 
mecrada göstermeye çalışmaktadır (Eryılmaz ve Zengin, 2014: 57). Bu kapsamda alan yazını içerisinde 
turist rehberlerinin sosyal medyadaki yerine ilişkin çalışmanın olmamasından dolayı bu çalışma ile bu 
eksikliğin giderileceği düşünülmüştür.  

Çalışma kapsamında viator sitesi, diğer web sitelerine göre daha aktif kullanıldığı düşünüldüğü için 
çalışmada veri kaynağı olarak ele alınmıştır. Bu web sitesi üzerinde turist rehberlerinin kendilerini 
hangi şekillerde gösterdikleri analiz edilerek turist rehberlerinin bu internet sitesi üzerindeki 
kullanımında ön plana aldıkları unsurların ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Turist Rehberliği  

Turist rehberliği, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 4. maddesince “Yönetmelikte 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak rehberlik mesleğini icra etme yetkisini kazanmış olup, yerli 
veya yabancı turistlere, turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil ile uyumlu olmak üzere, rehberlik 
kimlik kartlarında belirtilen dillerde rehberlik eden, onlara tanıttıkları bölgenin kültürel ve doğal 
mirasını aktaran, gezi programının; tur operatörü veya seyahat acentesinin yazılı belgelerinde 
tanımlandığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve gezi programını seyahat acentesi 
adına yöneten kişiler” olarak tanımlanmaktadır (www.resmigazete.gov.tr). 

Turist rehberleri, turistin ilk olarak karşılaştığı kişiler olarak ülke hakkında ilk izlenimi oluşturan 
kişilerdir (Yenipınar ve Zorkirişci, 2013:111). Gerek paket turların gerekse de günübirlik ve konaklamalı 
turlarda tur operatörleri ile seyahat acentalarının en önemli çalışanlarıdır (Büyüker İşler ve Güzel, 2014: 
125). Turistik destinasyonlardaki faaliyetleri şekillendirmede büyük rol oynayan turist rehberlerinin 
sundukları kaliteli hizmet ile hem tur operatörlerini hem de destinasyonların başarısını etkilenmektedir 
(Huang, Hsu ve Chan, 2010:3). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2):18-30. 

 
 

21 

Seçilen dil kapsamında turistlere liderlik yapan ve destinasyon hakkında kültürel ve doğal zenginlikleri 
tercüme eden, yeterli donanıma sahip kişiler (Köroğlu, 2013, s. 91) şeklinde ifade edilebilen turist 
rehberleri, kültürel tampon görevi yaparak turistlerle ev sahibi toplum arasındaki iletişim bağını 
kurmaktadır (Leclerc ve Judith, 2004: 181). 

Turist rehberliği mesleğinde en önemli görev turizm bölgelerini tanıtmak ve gezilen yerler hakkında 
turistlere bilgi akışını sağlamaktır (Büyüker İşler ve Güzel, 2014:128). Bilgi akışı esansında gerek fiziksel, 
gerek entelektüel, gerekse de duygusal emeğin bir arada kullanıldığı görülmektedir (Güzel, Türker ve 
Şahin, 2014:173). Söz konusu emeğin karşılığı olarak turist rehberlerinin taban ücretleri ise TUREB 
tarafından belirlenmiş olup günlük Tur: 387 TL /Transfer: 195 TL /Gece Turu: 195 TL/ Paket Tur: 467 
TL/ Aylık Ücret: 3870 TL olarak sıralanmaktadır (www.tureb.org.tr). 

Turistin gezmeye geldikleri ülkede, çoğunlukla yabancı turistleri bir program dâhilinde gezdiren, grup 
lideri olmadığında gruba liderlik yapan ve paket turun eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan 
turist rehberleri (Çetin ve Kızılırmak, 2012: 308), Türkiye kapsamında 10,396 kişi olarak tespit edilmiştir. 
Bu rehberler başta Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde çalışmakta olup en çok 
İngilizce dilini kullandıkları ve bunu Almanca ile Fransızca dillerinin takip ettiği ifade edilebilmektedir 
(www.tureb.org.tr). 

 

Sosyal Medya 

Sosyal medya, çevrimiçi ağ sitesi olarak ikinci nesil web tabanlı hizmetler kapsamında yer almakta ve 
insanların bilgi paylaşmalarına izin veren bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Miguéns, Baggio ve 
Costa, 2008:1). Geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak insanlara düşüncelerini aktarma 
imkânı tanıyan sosyal medyada paylaşma ve tartışma temel alınarak kullanıcılar arasında etkileşimi 
artırmaktadır. Her geçen gün kullanıcı sayısındaki artış ile hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi olan 
sosyal medya (Solmaz vd., 2013:23), kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriklerin geniş kitlelerle 
paylaşıldığı sanal ortam olarak da ifade edilmektedir (Eryılmaz ve Zengin, 2014:43). 

Sosyal ağlar 7 gruba ayrılmış olup elektronik posta grupları, bloglar, forumlar, kurumsal intranet, 
extranet, hızlı mesaj servisleri ve sosyal ağ siteleri olarak sıralanmaktadır. Bu sosyal ağlar, kitle iletişim 
araçlarının boyutlarını genişleten bir konseptle hem reklam hem de halkla ilişkiler (Onat ve Aşman 
Alikılıç, 2008:1111), satış promosyonu, duyurular, itibar yönetimi, marka yönetimi ve imaj yönetimi 
(Kara, 2012:105-106) açısından avantajlar sağlamaktadır. 

Sosyal medya hakkında literatürde farklı yorumlamalar yer almaktadır. Bazı yazarlar sosyal medyayı 
doğrudan pazarlama kapsamında değerlendirerek kişilerle iletişime geçme özelliğini ön plana 
çıkartırken bazı yazarlar ise tutundurma karması içerisinde yer aldığını ileri sürmektedir (Köksal ve 
Özdemir, 2013:330). Miguéns, Baggio ve Costa (2008:2)’ in çalışmasında sosyal ağ üzerindeki paylaşımla 
şekillenen sosyal medyanın kullanıcı görüşleri, yorumları ve yönlendirmeleriyle tedarikçi ve alıcılara 
baskı yaptığı ifade edilmektedir. Özdemir vd., (2014:63), sosyal medyayla bilgi sermayesinin büyüdüğü 
ve buna bağlı olarak ekonomik açıdan da değişimin kaçınılmaz görülerek pazarlama faaliyetlerinde 
yenilik uygulamalarının gerçekleşmesi gerektiğinden söz etmiştir. Cruz ve Mendelsohn (2010) ise 
tüketicilerle tutarlı bir şeklide ilişki kuran işletmelerin sosyal medyayı kullanmasını güçlü bir yatırım 
olarak değerlendirmektedir. 

Harrigan vd., (2017:607)’ nin çalışmasında kullanıcılar tarafından oluşturulabilen resim, video, anket, 
yorum yada bloglardan dolayı markaların sosyal medyayı etkin kullanmayı öğrenmelerinin önemine 
değinilmiştir. Bu sitelerin içeriklerindeki eğlendirici ve eğitici içeriklerle müşteri katılımı sağlanarak 
sosyal medya üzerinde benzersiz imaj oluşturulabileceği savunulmuştur. Labrecque (2014:134) da aynı 
doğrultuda sadakat ve marka bağlılığı üzerinde durmuş ve bu unsurların bilgi sağlama isteğini artırdığı 
sonucuna ulaşmıştır. Haysa, Pageb ve Buhalis (2013:211) ise sosyal medyanın toplumun tüketme 
biçimini değiştirdiğini ve bilgi yaratılmasına katkıda bulunulduğunu savunmuştur. 
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Sosyal medya unsurları olan web siteleri, kullanıcı tarafından aranan kelime ne olursa olsun heryerde 
kullanılan bir aracı olmuştur. Bu kapsamda turizmde kullanılan TripAdvisor, VirtualTourist ve IgoUGo 
gibi siteler, birincil olarak tercih edilen seyahat bilgi kaynağı haline dönüşmüştür (Xiang ve Gretzel, 
2010:186). Sınırlı kaynaklarla küresel bir kitleye ulaşmak için kullanılan sosyal medya, özellikle turizm 
gibi tüketilmeden değerlendirilmesi zor olan hizmet sektöründe büyük önem arz etmektedir. Kişisel 
tavsiyelerin, diğer gezginlerin tavsiyelerinin, kılavuz kitaplarının güven oluşturduğu çevrimiçi 
ortamda işletmelerin de yer alması gerekmektedir (Hays, Pageb ve Buhalis, 2013: 211-212). Zira, seyahat 
acentalarının hizmetlerini tanıtmak ve hedef müşterilere ulaşabilmek adına sosyal medyayı her geçen 
gün daha fazla kullandıkları da görülmektedir (Chang, Chou ve Dai-Yu Wu, 2018:13). 

Yeni bir iletişim ve dağıtım kanalı olan sosyal medya ile turizm pazarlama karmasının birçok alanında 
aktif olmak mümkündür (Sü Eröz ve Doğdubay, 2012:133). Sektör uygulamalarında tanıtım ve 
iletişimde baskın faaliyetler bütünü (Huertas, 2008: 406; Hutton, 1999: 212) olan halkla ilişkilerin sosyal 
medya ile daha güçlü olduğu bir gerçektir. Hon ve Grunig (1999:39)’un çalışmasında halkla ilişkilerin 
internetteki uygulamalarının da geliştiği ifade edilmektedir. 

Hizmetler grubu ürünler için satın alma gerçekleşmeden önce o hizmeti kullanan gerçek kullanıcıların 
görüşleri alınabilen bir platform haline gelen (Eryılmaz ve Zengin, 2014:43) ve gezginler için bilgi 
kaynağı oluşturan sosyal medya, giderek daha önemli bir rol oynamaktadır (Xiang ve Gretzel, 2010:179; 
Munar ve Jacobsen, 2014:46). Sadece turistlerin ihtiyaç ve beklentilerinin tahmin edilerek buna uygun 
ürün oluşturulması değil, ürünün sunumu ve satış sonrası davranışlarında da önemli bir aracıdır (Sü 
Eröz ve Doğdubay, 2012:153). 

Turizm destinasyonları görünen ürünlerden çok daha fazlası olarak hizmet unsurunu 
somutlaştırabilmek adına medya görüntülerine çok bağlıdır (L’Etang, Falkheimer ve Lugoa, 2007). 
Sosyal medya platformları ve içeriğini oluşturan kullanıcılar, turizm markalarını oluşturmakta önemli 
unsurlardır. Çevrimiçi sayfalar turizm yöneticileri için markaları ve tüketiciler arasındaki etkileşimi 
etkileyebilmek için eşsiz fırsat sunmaktadır (Perez-Vega vd., 2018: 339). Özellikle bilgi arama ve karar 
verme davranışları için önemli olan sosyal medya (Zeng ve Gerritsen, 2014: 34), birtakım dinamiklere 
ve viral kapasiteye sahip olduğundan bazı çerçevelere ve yönergelere de ihtiyaç duyulmaktadır 
(Rathorea, Joshib ve Ilavarasan, 2017:751). 

Genellikle seyahat planlama sürecinin araştırma aşamasında kullanılan sosyal medya, bilgi edinme ve 
bilgiyi karar vermede kullanma açısından anahtar bir öncüdür (Leung vd., 2013:18). Seyahat sektöründe 
küresel faaliyetlerin yaklaşık üçte birinin elektronik ortamda gerçekleştiği düşünülürse satın almanın 
sosyal medya üzerinden daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği de aşikardır (Hudson ve 
Thal, 2013:158). Bunun yanı sıra Chang, Chou ve Dai-Yu Wu (2018:13), kullanıcıların %82’sinin 
seyahatle ilgili ürün satın almadan önce internet üzerindeki yorumları, blogları ve geri bildirimleri 
kontrol ettiklerini, yolcuların %52’sinin sosyal medya sitelerindeki incelemeler sonrasında seyahat 
planlarını değiştirdiğini belirtmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı  

Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinin sosyal medya kullanımının halkla ilişkiler faaliyetleri açısından 
değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda sosyal medya sitelerinden birisi olan 
“https://tourguides.viator.com” sitesindeki veriler kullanılmıştır. İnternet sitesi üzerinde Türkiye 
taramasıyla elde edilen 411 kişilik listede “lisanslı olmak” filtresiyle 318 turist rehberi listesi elde 
edilmiştir. Söz konusu listedeki turist rehberlerinin hepsi incelenmiş olup tam örneklem alınmıştır. 
Turist rehberlerinin kendileri adına açtıkları sayfa kapsamında yer verdikleri bilgiler, fotoğraflar ve 
yorumlar incelenmiştir. Elde edilen veriler Microsoft Excel programına çeşitli başlıklar kullanılarak 
kayıt yapılmış ve her başlık sınıflandırılmaya tabii tutularak sayısal sonuçlar kapsamında 
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değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında elde edilen verilerin kendi içerisinde tutarlı sonuçlar 
oluşturması ve anlamlı bütünlük sağlamasından dolayı geçerli olduğu öngörülmektedir.  

Çalışma, turist rehberlerine yol gösterici nitelikte olduğundan dolayı önem arz etmektedir. Diğer turist 
rehberlerinden kendilerini ayırt edici özelliklerinin ön plana çıkarılması ve turistlerin yorumlarda en 
çok önem verdikleri unsurları kendi sayfalarına ekleyerek daha fazla özel tur almalarının sağlanacağı 
düşünülmektedir. Böylece hem turist rehberlerinin ekonomik gelirleri hem de ülkemizin turizm 
gelirinde artış yaşanacağı düşünülmektedir.  

 

BULGULAR  

Çalışma kapsamında turist rehberlerinin sosyal medya sitesinden birisi olan 
“https://tourguides.viator.com/”  sitesindeki kendilerini tanıtırken kullandıkları unsurlar ele alınmıştır. 
Bu kapsamda kullandıkları ifadeler ve kişisel unsurları çalışmanın temel veri kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir.  Söz konusu sitede ülkemizde rehberlik yapan ve çalışma kartına sahip olan 318 
turist rehberi saptanmış olup bu kişilere ilişkin demografik veriler aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 1: Turist Rehberlerinin Yaş ve Deneyim Yıllarına İlişkin Veriler 

 Unsurlar  
Bay Bayan Toplam 

Frekans (%) Frekans (%) Frekans  (%) 

Yaş 

18-30 19 7,6 10 14,5 29 9,1 
31-45 149 59,9 41 59,5 190 59,7 
46-60 54 21,6 9 13 63 19,8 
61 ve üzeri 9 3,7 - - 9 2,9 
Belirtilmemiş 18 7,2 9 13 27 8,5 
Toplam  249 100 69 100 318 100 

Deneyim 
Yılı 

1-5 yıl 41 16,5 20 29 61 19,1 
6-10 yıl 86 34,6 23 33,3 109 34,2 
11-15 yıl 45 18,1 13 18,9 58 18,3 
16-20 yıl 38 15,2 10 14,5 48 15,1 
20 yıl ve üzeri 39 15,6 3 4,3 42 13,3 
Toplam 249 100 69 100 318 100 

Listede yer alan turist rehberlerinin 249’u bay olarak tespit edilmiş olup bu kişilerin % 59,9’luk kısmı 
31-45 yaş aralığındadır. 61 yaş ve üzeri 9 kişinin (%3,7) saptandığı liste kapsamında yaşını belirtmeyen 
18 (%7,2) bay rehber de mevcuttur. Ayrıca bay rehberlerin genel olarak 6 ile 10 yıl arasında deneyime 
sahip oldukları söylenebilir.  

Çalışma kapsamında ele alınan turist rehberlerinden bayan olanlarının sayısı 69’dur. Bu kişiler ağırlıklı 
olarak (%59,5) 31-45 yaş aralığında olan kişilerdir. Ayrıca bayan rehberlerin deneyim yıllarına 
bakıldığında 6-10 yıl arasında deneyime sahip 23 kişi (%33,3) varken 1-5 yıl arası deneyime sahip 20 
rehber (%29) bulunmaktadır. Ancak tüm rehberler esas alındığında genelinin (%34,2) 6-10 yıl deneyime 
sahip olduğu görülmektedir. Turist rehberlerinin sayfasında bulundurdukları fotoğraf sayıları, 
fotoğraflarda çalışma kartının bulunması ve fotoğraflarda reklam bulundurmaları üzerine toplanan 
veriler ise aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır; 
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Tablo 2:Turist Rehberlerine Ait Fotoğraflarının Analizi 

 Unsurlar  
Bay Bayan Toplam 

Frekans (%) Frekans (%) Frekans (%) 

Fotoğraf sayısı 

1-5 216 86,8 62 89,7 278 87,3 
6-10 25 10 5 7,1 30 9,3 
11-20 7 2,8 2 2,8 9 2,8 
21-30 1 0,4 1 1,4 2 0,6 

Çalışma kartı bulunan fotoğraf 
sayısı 

0 142 57,1 40 58 182 57,3 
1-5 98 39,3 28 40,6 126 39,6 
6-10 7 2,8 1 1,4 8 2,5 
11-20 2 0,8 - - 2 0,6 

Reklam bulunan fotoğraf sayısı 
0 248 99,6 69 100 317 99,6 
1 1 0,4 - - 1 0,4 

 

Turist rehberi olan bay (%86,8) ve bayanlar (%89,7) ağırlıklı olarak 1 ile 5 arasında fotoğraflarını 
sayfalarında paylaştıkları görülmüştür. Bu fotoğraflarda çalışma kartının bulunma sayıları 
incelendiğinde bayların 142’sinin (%57,1) çalışma kartı takılıyken hiç fotoğrafı bulunmazken, 98 
tanesinde (%39,3) 1 ile 5 arasında çalışma kartı takılı fotoğraf tespit edilmiştir. Bayanlarda ise 40 kişide 
(%58) çalışma kartı takılı resim bulunmazken 28’inde (%40,6) 1-5 arası çalışma kartlı resim 
bulunmaktadır. Ayrıca tüm turist rehberlerinin çalışma kartının bir suretinin internet sayfalarında 
bulundurduğu görülmektedir. Buna ek olarak sayfada paylaşılan fotoğraflarda sadece 1 bayda (%0,4) 
çalıştığı acentanın isminin yer aldığı reklam unsuru da görülmektedir. Buna ek olarak turist 
rehberlerinin bağımsız bir şekilde kendini anlatabileceği, kelime sınırı olmayan bölümde yer alan 
unsurlar da incelenmiş olup en çok kullanılan 6 unsur tablodaki gibi özetlenmiştir; 

 

Tablo 3: Turist Rehberlerinin Kendilerini Tanıtırken En Çok Kullandıkları Unsurlar 

 
Bay Bayan 

Unsurlar Frekans  (%) Unsurlar Frekans (%) 

1.Unsur  Tur örneği 
bulundurmak 134 53,8 Tur örneği 

bulundurmak 28 40,5 

2.Unsur Deneyimlerden 
bahsetmek 118 47,3 Çalışma kartlı 

olmak 24 34,7 

3.Unsur Özel tur hazırlamak 96 38,5 Özel tur hazırlamak 24 34,7 

4.Unsur Bilgili olmak 66 26,5 Eğitim bilgileri 
vermek 21 30,4 

5.Unsur Eğitim bilgileri 
vermek 54 21,6 Deneyimlerden 

bahsetmek 20 28,9 

6.Unsur Mesleğini sevmek 29 11,6 Bilgili olmak 16 23,1 
 

Bay turist rehberlerinin %53,8’i kendilerini bağımsız bir şekilde anlatmaları için ayrılmış olan kısımda 
tur örneklerini bulundurmuşlardır. %47,3 oranında ise daha önceki deneyimlerinden bahseden turist 
rehberleri %38,5 oranında kişiye özel tur hazırlanması üzerine unsurları kullanmışlardır. Buna ek olarak 
%26,5 oranında bilgili olduklarını, %21,6 oranında eğitim gördükleri üniversite ve bölümler hakkında 
unsurlara yer veren rehberleri %11,6 oranında mesleğine olan sevgisinden bahsetmiştir. Bayan turist 
rehberinde ise %40,5 oranında tur örneği bulundurmak en çok tercih edilen unsur olmuştur. Buna ek 
olarak rehberlik yapmaya hak sahibi olduğunu gösteren çalışma kartı ile kişiye özel tur hazırlamaya 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2):18-30. 

 
 

25 

ilişkin verileri %34,7 oranında kullanılmıştır. Bunu %30,4 ile eğitim görüldükleri üniversiteler ve 
bölümler; %28,9 ile geçmişteki iş deneyimleri ve %23,1 ile sahip oldukları bilgiler takip etmektedir. Bu 
unsurları kullanarak kendini tanıtmaya çalışan turist rehberlerinin söz konusu sitede yer alan 
“Rehberlik yapılan dil” başlığına vermiş oldukları cevaplar ise aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 4: Turist Rehberlerinin Kullandıkları Diller 

 Bay Bayan Toplam 
 Frekans (%) Frekans (%) Frekans (%) 
İngilizce  176 70,6 55 79,7 231 72,6 
Almanca 29 11,6 3 4,3 32 10 
İspanyolca  20 8 4 5,7 24 7,5 
Türkçe 20 8 2 2,8 22 6,9 
İtalyanca 14 5,6 3 8,6 17 5,3 
Rusça 16 6,4 - - 16 6,4 
Fransızca 15 6 - - 15 4,7 
Japonca  10 4 3 1,2 13 4 
Portekizce  6 2,4 2 0,8 8 2,5 
Yunanca  5 2 1 0,4 6 1,8 
Arapça  2 0,8 2 0,8 4 1,2 
Çince  - - 1 0,4 1 0,3 
Diğer 9 3,6 6 2,4 15 4,7 

 

Tablo 5: Turist Rehberlerinin Çalışma Bölgeleri 

 
Bay Bayan Toplam 

Frekans  (%) Frekans  (%) Frekans  (%) 
İstanbul 237 95,1 56 81,1 293 92,1 
Kapadokya 51 20,4 19 27,5 70 22 
Efes  45 18 18 26 63 19,8 
Kuşadası 32 12,8 6 8,6 38 11,9 
İzmir 32 12,8 5 7,2 37 11,6 
Antalya 9 3,6 1 1,4 10 3,1 
Çanakkale  6 2,4 3 4,3 9 2,8 
Midyat  3 1,2 - - 6 1,8 
Bursa 4 1,6 2 2,8 6 1,8 
Ankara 4 1,6 1 1,4 5 1,5 
Van  6 2,4 1 1,4 3 0,9 
Fethiye  3 1,2 - - 3 0,9 
Bodrum  2 1,2 - - 2 0,6 
Şanlıurfa  2 1,2 - - 2 0,6 
Diğer  9 3,6 - - 9 2,8 

 

Bay turist rehberlerinin kullandıkları dillere bakıldığında %70,6 oranında İngilizce en sık belirtilen dil 
olmuştur. Bunu %11,6 ile Almanca, %8 ile İspanyolca ve Türkçe dilleri takip etmektedir. Bayan turist 
rehberlerinde ise %79,7 ile İngilizce en çok kullanılan dil olurken bunu %5,7 ile İspanyolca takip 
etmektedir. Genel olarak turist rehberi açısından bakıldığında ise en çok kullanılan dil %72,6 ile 
İngilizce, %10 ile Almanca ve %7,5 ile İspanyolca olarak tespit edilmiştir. Buna ek olarak Hollandaca, 
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Malayca, Norveççe, Flemenkçe, Danca, Sırpça, Endonezyaca ve Hırvatça gibi diller diğer başlığı altında 
sınıflandırılmıştır. Buna ek olarak söz konusu dilleri kullanarak turist rehberliği görevini 
yapabilecekleri çalışma bölgeleri turist rehberlerince şu şekilde belirtilmiştir; 

Turist rehberinin çalışma alanları sınıflandırıldığında baylarda %95,1 oranında, bayanlarda ise %81,1 
oranında İstanbul başı çekmektedir. Bunu Kapadokya, Efes, Kuşadası ve İzmir gibi destinasyon 
bölgeleri takip etmektedir. Ayrıca Midyat, Van ve Şanlıurfa gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 
destinasyon noktaları da bulunmaktadır.  

Turist rehberlerine ait verilerin incelendiği ilgili site üzerinden turist rehberlerine rezervasyon yapma 
imkânı tanınmaktadır. Rezervasyon yapan kişilerin rehberlere yorum yapma olanağının da tanıdığı bu 
sitede elde edilen rezervasyon sayıları ve yorum sayılarına ilişkin veriler tablodaki gibidir; 

 

Tablo 6: Turist Rehberlerinin Rezervasyon ve Yorum Sayıları 

 
Rezervasyon Sayısı Yorum Sayısı 

Bay Bayan Toplam Bay Bayan Toplam 
Fre. (%) Fre. (%) Fre. (%) Fre. (%) Fre. (%) Fre. (%) 

0 adet 184 73,9 40 57,9 224 70,4 216 86,7 47 68,1 263 82,7 
1-10 adet 52 20 19 27,5 71 22,4 27 10,8 14 20,2 41 12,9 
11-20 adet 5 2 2 2,8 7 2,3 3 1,3 1 1,4 4 1,3 
21-30 adet 2 0,8 - - 2 0,6 1 0,4 4 5,8 5 1,6 
31-40 adet 2 0,8 1 0,4 3 0,9 - - 2 2,9 2 0,6 

41 adet ve üzeri 4 1,6 7 10,1 11 3,4 2 0,8 1 1,4 3 0,9 

 

Bay turist rehberlerinin %73,9’nda herhangi bir rezervasyon bulunmazken %20’sinde 1 ile 10 arası 
rezervasyon görülmektedir. Bunu %2 ile 11-20 rezervasyon takip etmektedir. Söz konusu 
rezervasyonları yapan turistlerin satın aldıkları rehberlik hizmeti üzerine yaptıkları yorum sayılarında 
%86,7 oranında hiçbir yorum yokken %10,8 oranında 1 ile 10 arasında yorum yapıldığı görülmektedir.  

Bayan turist rehberlerinin rezervasyon sayılarına bakıldığında ise %57,9 oranında hiç rezervasyon 
yapılmadığı görülmektedir. %27,5 oranında 1-10 rezervasyonu olan bayan rehberler %10,1 oranında 41 
ve üzeri rezervasyona sahiptirler. Bayan rehberlere yapılan yorum sayılarında da %68,1 oranında 
herhangi bir yorum bulunmazken %20,2 oranında 1 ile 10 arasında yorum yapılmıştır. Söz konusu 
yorumların içerikleri ise en çok kullanılan 3 unsur belirlenerek tablodaki gibi sınıflandırılmıştır; 

 

Tablo 7:Turist Rehberlerine Yapılan Yorumlarda En Çok Kullanılan Olumlu ve Olumsuz Unsurlar 

 
Olumlu unsurlar  Olumsuz unsurlar 

Bay Sayısı  Bayan Sayısı Bay Sayısı  Bayan Sayısı 

1.Unsur  İletişim  28 İletişim  21 Yabancı dil 
kullanımı 4 Yabancı dil 

kullanımı 1 

2.Unsur Bilgi  25 Bilgi  20 Alışveriş 
gezisi 3 Alışveriş 

gezisi 1 

3.Unsur Yabancı dil 
kullanımı 9 Yabancı dil 

kullanımı 9 İletişim 2 - - 
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Turist rehberlerinden hizmet alan turistlerin yapmış oldukları olumlu yorumlarına bakıldığında, bay 
ve bayan turist rehberlerinde en çok iletişim becerilerinin ele alındığı görülmektedir. Bunu rehberin 
bilgi düzeyi ve yabancı dili kullanabilme becerisi takip etmektedir. Olumsuz unsurlara bakıldığında ise 
tüm rehberler için yabancı dilde yaşanan aksaklıklar ilk sırada yer alırken bunu gereksiz alışveriş 
gezileri takip etmektedir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turist rehberlerinin kendilerini tanıtmak için kullandıkları sosyal medya sitelerinden birisi olan 
“www.tourguides.viator.com”adresinde ülkemizde hizmet veren turist rehberleri bu çalışmada ele 
alınmıştır. Bu kapsamda turizmde rehberlik hizmeti vermeye yetkili kılan çalışma kart belgesi olan ve 
çalışma kartını sayfalarında bulunduran 318 adet turist rehberinin verileri çalışma amaçları 
doğrultusunda analiz edilmiştir. Söz konusu analizler çerçevesinde elde edilen bulgular çalışma 
amaçları doğrultusunda aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır; 

Turist rehberleri genellikle 31-45 yaş aralığında olan orta yaş kesiminden oluşmakla beraber 61 yaş ve 
üzeri çalışanlar da bulunmaktadır 61 yaş ve üzeri çalışanlarının tamamının bay turist rehberlerinden 
olması, yaşı ilerleyen bayanların turist rehberliğini tercih etmemesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
Alan yazının da yer aldığı gibi ülkemizde yer alan 10,396 turist rehberinin 318 tanesi bu site içerisinde 
yer almaktadır. Buna ek olarak söz konusu turist rehberlerinin genel olarak 6 ile 10 yıl arasında 
deneyime sahip olduğu görülmektedir.  

Çalışmada incelenen turist rehberlerinin kendilerini tanıtıcı fotoğrafların bulunma durumlarına 
bakıldığında hem baylarda hem de bayanlarda genel olarak 1 ile 5 arası fotoğraf bulundurdukları tespit 
edilmiştir. 11 ve üzeri fotoğraf bulunduran rehberlerin sayısı da oldukça azdır. Buna ek olarak tüm 
rehberlerin sayfalarında çalışma kartlı resminin bulunduğu, ancak çalışma kartı takılıyken fotoğrafların 
çok kullanılmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda olarak turist rehberlerinin fotoğraflar 
aracılığıyla tanıtımı yeterince kullanmadıkları ifade edilebilir. Ayrıca tespit edilen fotoğraflarda 
herhangi firmanın reklam içeriklerinin olup olmama durumu da incelenmiş olup sadece 1 bay rehberde 
çalıştığı acentanın adının geçtiği fotoğraf görülmektedir. Bu veri kapsamında da turist rehberlerinin söz 
konusu sosyal medya sitesini info unsuru olarak kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İnternet hesabı üzerinden kendilerini bağımsız bir şekilde tanıtabilecekleri bölüm kapsamında turist 
rehberlerinin en sık olarak kullandıkları unsurlar ele alınmış olup hem baylarda hem de bayanlarda tur 
örneği bulundurulması sonucu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu internet hesabının kişilere 
örnek tur sunarak hem rehberlik kabiliyetlerinin hem de bilgilerinin sunulmasını sağladığı 
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra baylarda deneyimlerden bahsetmek, kişiye özel tur hazırlanması ve 
bilgili olmak ön plana çıkarken bayanlarda çalışma kartlı olduğundan bahsedilmesi, özel tur hazırlamak 
ve eğitim bilgileri hakkında bilgi verdikleri gözlenmiştir. Bu kapsamda bayanların çalışma kartlı 
olduklarını vurgulaması, bayların ise mesleğini sevdiklerini vurgulaması ayırt edici unsurlar olarak 
saptanmıştır.  

Turist rehberlerinin kullandıkları dillere göre sınıflandırma yapıldığında genel olarak İngilizce’ nin 
tercih edildiği görülmektedir. Bunu Almanca ve İspanyolca’nın takip ettiğini söylemek mümkündür. 
Buna ek olarak Rusça, Japonca, Yunanca ve Türkçe gibi birçok dil de rehberlerce belirtilmiştir. Ancak 
rehberlerin çalışma kartlarında rehberlik dili olarak İngilizce belirtilmiş olmasına rağmen çalışma 
kartlarında yazmayan dille rehberlik hizmeti vermeyi vaat eden turist rehberleri ile karşılaşılmıştır. Bazı 
rehberlerde ise ikinci dillerin temel düzeyde olduğu belirtilse de çalışma kartlarında olmayan yabancı 
dille de rehberlik hizmeti verildiği düşünülmektedir.  

Araştırma yapılan internet hesabı, turistlere seçmiş oldukları rehber üzerinde rezervasyon yapma 
olanağı tanımaktadır. Ayrıca sadece rezervasyon yapan turistlere yorum yapma imkânı tanıyan bu 
sitede rezervasyon sayıları ve yorum sayıları incelenmiş olup turist rehberlerinin büyük çoğunluğunun 
henüz rezervasyona ve yoruma sahip olmadığı, en büyük rezervasyon ve yorum oranının 1 ile 10 adet 
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diliminde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç kapsamında rehberlere rezervasyon yapma 
aktifliği ve rehberlik hizmetlerinin geri dönüşünün yeterli olmadığı görülmektedir. Yapılan 
yorumlarda ise rehberlerin iletişim becerilerin kuvvetli olması, bilgili olması ve yabancı dili aktif olarak 
kullanması yer almaktadır. Olumsuz yorumlarda ise yabancı dilde yaşanan sıkıntılar, gereksiz 
alışverişe yönlendirmeler ve iletişim sıkıntıları yer almaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda 
turistlerin rehberlerden güçlü bir iletişim, bilgi donanımına sahip ve akıcı yabancı dil konuşmayı 
hedefledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma amaçları doğrultusunda incelenen konu başlıklarında rehberlerin yaş dağılımı, deneyim yılı, 
fotoğraf kullanmaya ilişkin analizler, kullandıkları yabancı diller, çalışma bölgeleri, rezervasyon ve 
yorum sayıları ile içerdikleri unsurlar açısından genel olarak aynı doğrultuda olmasından dolayı söz 
konusu unsurlar açısından cinsiyete ilişkin ayırımın yapılması söz konusu değildir. Ancak kendilerini 
tanıtırken bay rehberlerin deneyimlerden bahsetmesi daha ön planda yer alırken bayanların çalışma 
kartlı olduklarını ifade etmesiyle turist rehberlerinin kendilerini tanıtırken cinsiyete bağlı olarak 
değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada yer alan sonuçlar kapsamında turist rehberlerinin kendilerini değerlendirerek eksik 
oldukları noktaları ve donanımlarını revize etmeleri önerilmiştir. Buna ek olarak çalışma kartında 
yazmayan diller dışında rehberlik hizmeti verilmesine ilişkin TUREB’in bazı dönemlerde özel tur 
düzenleyen rehberleri denetlemesi ve rehberlerin de bu konuda etik davranışlara yönelmesi 
önerilmektedir.  

Turist rehberlerinin deneyimli olduklarına ilişkin unsur bulundurma verilerine dayanarak söz konusu 
deneyimlerini fotoğraflarla destekleyerek sayfasını gezen kişilere göstermesi önerilmektedir. Böylece 
ne kadar deneyimli olduğunu somutlaştırarak turistlere karşı güven duygusu geliştireceği 
düşünülmektedir. Buna ek olarak turistlerin iletişim, bilgi ve yabancı dil üzerindeki değerlendirmeleri 
doğrultusunda turist rehberlerinin kendilerini tanıtıcı bilgilendirmelerinde revize yapmaları ve ikna 
edici olmaları önerilmektedir. Ayrıca turist rehberlerinin cinsiyet dağılımında bay ağırlıklı olmasından 
dolayı bayanların aktif olarak rehberlik hizmeti verme konusunda ve ilgili internet sitesini kullanma 
eğilimi konusunda çalışmalar yapılarak literatüre katkı sağlanması önerilmektedir. Son olarak 
havayolu firmalarına yapılmış olan çalışmada sosyal medyanın dağıtım kanalı olarak kullanımının 
yetersiz görülmesi üzerine sosyal medyanın reklam kanalları olarak kullanılmasıyla daha fazla gelir 
elde edilebileceği ifade edilmiştir (Hvass ve Munar, 2012:101). Bu görüş doğrultusunda turist 
rehberlerinin de sosyal medyayı daha aktif kullanarak reklam yapmaları önerilmektedir. 
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GİRİŞ  

Turizm ve rekreasyon ilişkisi, mutlu olma, eğlenme, boş zaman, hoşlanma gibi kavramların sık 
sık birlikte ve ortak kullanılması nedeniyle çoğu zaman bu iki kavramın birbirini yerine 
kullanılması sonucunu doğurmaktadır (Karaküçük, 2008: 173). Turizm ve rekreasyonun ortak 
noktaları olduğu gibi her ikisinin birbirinden farklı yönleri de vardır. Giderek daha fazla iç içe 
kullanılan turizm ve rekreasyon kavramlarının ve faaliyetlerinin hem birleştirilmesi ve hem de 
birbirinden ayrılması zorlaşmaktadır. Rekreasyon ve turizm kavramlarının net olarak 
anlaşılabilmesi için boş zamana ilişkin yaklaşımların incelenmesi gerekmektedir. Bu anlamda, 
boş zaman üzerine birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar araştırmacıların kendi 
disiplinlerindeki teorik alt yapı üzerine bina edildiğinden, tanımsal olarak boş zaman kavramının 
keskin bir biçimde hatlarının çizilmesi mümkün olamamıştır. Ayrıca boş zaman ve buna bağlı 
gelişen kavramların, başlangıçta sosyolojik temelli teoriler üzerinden geliştiği bilinse de 
günümüzde yalın bir teorik bakış açısıyla ele alınmaması gerekmektedir (Metin, Kesici ve Kodaş, 
2013: 5023).  
 
Turizm aktiviteleri ile boş zaman arasında çok yoğun bir nedensellik söz konusudur. İnsanlar 
çalışma hayatından arta kalan boş zamanlarının bir kısmını veya tamamını kişisel gelirlerine 
bağılı olarak turizm faaliyetleri içerisinde değerlendirmektedirler (Erol, 2003: 7). Turizm, boş 
zaman değerlendirmeyle ilgili olay ve ilişkileri kapsamaktadır. Boş zaman değerlendirmenin, 
turizm tanımlarında yer alması 1970’li yıllara rastlamaktadır. Bu konuda Ernst Spatt, turizmi 
dinlenme ve onunla ilgili ihtiyaçların tatmini sebebiyle boş zamanların değerlendirilmesinden 
ortaya çıkan ilişiler, etkinlikler olarak göstermektedir. Boş zamanın insanın zindelik ve sağlığına 
kavuşması yanında çok hareketli bir tatil yapmaya da harcanabileceğini savunmaktadır (Hazar, 
2003: 17). 
 
Çalışmanın yanında, insanların kendilerince özgür olarak kullanabilecekleri boş zamanın önemli 
bir ihtiyaç olduğu görüşünün yaygınlaşması ve uygulamaya konulmuş olması, günümüz 
gelişmekte olan ve özellikle gelişmiş ülkelerde, rekreasyon aktiviteleri olarak yeni yaşam 
biçimleri yaratmıştır. Bu yaşam biçimlerini etkileyen rekreasyon uygulamaları hem çeşit hem de 
katılan insanlar bakımından sürekli zenginleşmiştir. İşte, bu rekreasyon uygulamaları 
etkinliklerinin en önemli aşamalarından birini “Turizm” oluşturmaktadır (Karaküçük, 1999: 185).  
 
Kuramsal inceleme niteliğindeki bu çalışmada, birbirini tamamlayan rekreasyon ve turizm 
kavramları irdelenmiştir. Bu çerçevede öncelikle zaman ve boş zaman kavramları açıklanmış, 
daha sonra rekreasyon ve turizmin benzerlik ve farklılık gösteren özellikleri ortaya konulmuştur. 
Böylelikle, turizm ve rekreasyon kavramlarının anlam ve özelliklerine ilişkin açıklama yapılarak 
terminolojide yaşanan kavram karmaşasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

 

ZAMAN KAVRAMI  

Günümüzde oldukça fazla kullandığımız zaman kavramı aslında insanoğlunun yarattığı, 
hayatın akışını bir düzen içerisinde yürütmek amacı ile oluşturulmuş ve kullanılagelmiştir. 
Zaman, insan için yaradılışından bu yana büyük önem taşıyan bir olgudur. İnsanın gelişmesinde, 
hayat akışını şekillendirmesinde, günlük faaliyetlerini düzenlemesinde ve hangi alanda olursa 
olsun mesleki başarısında zaman anlayışının payı büyüktür (Karaküçük, 1999: 3).  
 
Zaman kavramı, günümüzde de olduğu gibi tarihler boyunca insan yaşamını dikkat çekici bir 
şekilde etkileyen ve aslında düzenleyen de bir olgudur. Güven ve Yeşil (2011) zamanı, önüne 
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geçilmez bir şekilde, sabit bir hızla akıp geden ve tüm bireylerin eşit şekilde sahip olduğu önemli 
bir değer olarak tanımlarken, ayrıca insanın duyu organları ile algılamadığı fiziksel, felsefi, 
psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu ve gerçek tanımlamasını yapmışlardır (Gül, 2014: 
3). 
 
Hayatımızda bu denli önemli bir role sahip olan ve “zaman nedir?” diye sorulduğunda tam bir 
cevap verilemeyen bu kavramı açıklayabilmek için çeşitli yazar, araştırmacı tarafından birçok 
tanımı yapılmıştır. Ancak zaman göreceli bir kavramdır. Bu doğrultuda genel ve net bir tanım 
yapmak mümkün olmamaktadır (Türkmen, 1999: 2).  
 
Zaman kavramı belki de en basit olarak saatler, günler ve haftalar olarak tanımlanabilir 
(Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 16). Sözlük anlamı olarak zaman; bir iş veya oluşun içinde geçtiği, 
geçeceği veya geçmekte olduğu süre veya vakittir. Zaman; ödünç alınamaz, kiralanamaz, satın 
alınamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, tasarruf edilemez ve iyi değerlendiremeyenlerde stres 
yaratır (Hazar, 2003: 6). Ayrıca; Drucker’e göre, en kıt ve eşsiz, Mackenzie’e göre son derece 
nazik, Tyler’e göre hayattaki en acımasız en katı element ve Laiken’e göre ise temel bir kaynak 
olan bir varlıktır (Karaküçük, 1999: 9).  
 
Bazı araştırmacılar zamanı tanımlayabilmek için zamanı farklı parçalara ayırmanın gerekliliği 
görüşünü savunmaktadırlar (Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 17). Garzia zamanı; a) Çalışma 
Zamanı, b) Çalışmaya bağlı etkinliklere ayrılan zaman, c) Yaşamı sürdürmeye yönelik etkinlikler 
d) Serbest zaman olarak bölümlere ayırırken, Meygeri ise; a) Temel ihtiyaçların giderilmesine 
ayrılan zaman (uyku, temizlik, giyinme, yemek yemek vb.), b) Serbest etkinliklere ayrılan zaman 
(eğlence, spor, dinlenme vb.), c) diğer etkinliklere ayrılan zaman, olarak gruplama yapmıştır 
(Gökmen, Açıkalın ve Koyuncu, 1985: 14-15) 

 

BOŞ ZAMAN KAVRAMI  

Boş zaman olgusu, çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren bir konu olarak da oldukça önemlidir. 
Ayrıca toplumsal hayatın bir denge üzerine oturması, toplumsal sağlık ve huzurun sağlanması 
bağlamında da boş zaman ve kültürü önemlidir. Boş zaman ve serbest zaman kavramları 
çoğunlukla aynı şey olarak kabul edilmekte ve aynı tanım içerisinde yer almaktadır. Buna 
rağmen boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında farklılıklar bulunmaktadır.  
 
İzin vermek, izinli olmak anlamındaki ‘Leisure’, Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş (Cordes 
ve İbrahim, 2003: 4) ve alan yazında yer alan “boş zaman”, “Leisure” teriminin çevirisi olarak 
Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zaman, büyük ölçüde işin gerekliliği ve zorlayıcılığından 
kurtulma, özgürleşme anlamı taşır. İşin zorlayıcı dünyasından, gevşeme, ferahlama ve de kendini 
salıverme durumuna bir nevi kaçışı ifade eder (Aytaç, 2006: 28). 
 
Boş zaman (Leisure) ve Serbest Zaman (Free time) iki farklı dünyada yaşar (Mannell ve Iso-Ahola, 
1987: 317) ve işlevsel olarak içerikleri birbirinden oldukça farklıdır. İç içe olmalarına karşın 
taşıdıkları anlam ve ifade ettikleri olgu birbirinden oldukça farklıdır. Parker, serbest zaman ile 
boş zamanın aynı kavram olmadığını ifade etmiştir. İşten arta kalan zaman (serbest zaman) 
aslında birçok zorunluluk ve sorumluluğunda yerine getirildiği zamandır. Bu sorumluluklar, 
uyku, yeme-içme, aile ile geçirilen zaman ve temel fizyolojik gereksinimler olarak sıralanabilir. 
Boş zamanı tüm bunlardan ayırabilmek için daha belirgin bir tanımlamaya ihtiyaç vardır (Göral, 
2013: 9).  
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Birçok araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu 
belirtmiştir. Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı 
(leisure time) olmayabilir (Karaküçük, 2008: 29). Boş zaman kapsamlı bir açıdan ele alındığında, 
bireylerin boş zamanlarında üstlendikleri deneyimler dizisidir. Başka bir ifade ile boş zaman, 
insanların boş zamanlarında ilgilendikleri bir aktivite ya da birtakım yükümlülüklerden uzakta 
olduğu bir zamanı ifade etmektedir. Daha geniş bir perspektiften ele alındığında ise boş zaman, 
iş dışında harcanan zamana karşılık gelmektedir (Argan, 2007: 13). Buna göre; boş zaman spesifik 
uğraşlarla harcanan zamandır ve serbest zamanın bir parçasıdır (Mieczkowski, 1990:10). 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Boş Zamanın Çağdaş Anlayış Biçimi 

 
Boş zamanın geniş bir kavram olmasından dolayı bu kavramın çeşitli açılardan sınıflandırıldığı 
görülmektedir. Örneğin, Jensen ve Guthrie (2006), boş zamanı günlük, haftalık, yıllık ve emeklilik 
gibi dört farklı kategoride sınıflandırmıştır. Hazar (2003: 7) boş zamanın kullanım amacına göre 
sportif boş zaman, yaratıcı boş zaman, sosyal boş zaman ve turistik boş zaman olarak 
incelenebileceğini belirtmiştir. Benzer şekilde Torkildsen’de (2005: 47) boş zamanı kategorilere 
göre ayırarak sınıflandırmanın faydalı olacağını savunmaktadır. Torkildsen’e göre boş zaman 
dört ana başlığa ayrılır. Bunlar; zaman olarak boş zaman, aktivite olarak boş zaman, rekreasyon 
olarak boş zaman ve yaşam biçimi olarak boş zamandır. 

 

REKREASYON KAVRAMI 

Rekreasyon kavramı günümüzde pek çok yerde en sık kullanılan kelimelerden biri haline 
gelmiştir. Hatta pek çok insan boş zaman ve rekreasyon kelimesini bir diğerinin yerine 
kullanmaktadır. Ancak, bu iki kavram her ne kadar da birbiri ile yakından ilişkili olsa da farklı 
anlamlar taşırlar (Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 30). Rekreasyon birçok anlamın yüklendiği ve 
kapsamına çok çeşitli aktivitelerin alındığı, sıkça kullanılan bir kavramdır. Simmons (2000)’a 
göre, rekreasyon kişiyi yenileyen keyifli ve sosyal bir aktivite olarak kabul edilebilir. Ancak hangi 
faaliyetlerin rekreasyon olduğuna dair fikir birliği yoktur (Brey ve Lehto, 2007). 
 
Rekreasyon kavramının tanımlanmasında birçok rekreasyon teorisi, oyun ve rekreasyonu bir ve 
aynı kavram olarak değerlendirirken, bazıları ise farklı kavramlar olduğunu belirtmekte ve 
rekreasyonun bir yetişkin aktivitesi oyunun ise bir çocuk aktivitesi olduğunu savunmaktadır 
(Torkildsen, 1993: 64). Rekreasyon kelimesi, Latince yeniden yaratma tazelenme anlamındaki 
recreare kelimesinden türetilmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli sözlüklerde “manevi gücün ya 
da ruhun canlandırılması yeniden doğum” anlamında ifade edilmiştir. Gerçekte rekreasyon bir 
yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçış, canlanma ve değişime karşılık gelmektedir (Jensen 
ve Guthrie, 2006:17). Tanımlarda rekreasyonun özellikle canlanmaya ve yenilenmeye etkisi 
aktarılmıştır. Dolayısıyla rekreasyon tanımlanırken insanları iş için yenileyen bir aktivite olarak 
sınırlandırılmıştır (Torkildsen, 2005: 52). 
 

 
Serbest (Free Time) 

Zaman 

 

(Free Time) 

 
Boş Zaman 
(Leisure) 
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Türkçe karşılığında yaygın bir şekilde boş zamanları değerlendirme olarak kullanılan rekreasyon 
bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve 
eğlendirici faaliyetler anlamını barındırmaktadır (Karaküçük, 2008: 59). Parker (1979: 20)’a göre 
rekreasyon, etkinliklere katılanlara mutluluk, tatmin, ruhsal denge, karakter, rekabet etme gücü, 
ruhsal dinginlik, özgürlük, fiziksel ve sosyal aktivite ve entelektüel bakış açısı kazandıran 
etkinliklerdir (Gül, 2014: 11). Bayer (1964: 49) rekreasyonu; yaşamsal fonksiyonları canlı tutarak 
bireyleri dinlendiren, eğlendiren, neşe veren ve çeşitli uğraşlardan haz almalarını sağlayan 
eylemleri yapmak veya bu etkinliklere katılarak fiziksel ve ruhsal canlanma sağlamak olarak 
tanımlamaktadır (Şahbaz ve Altınay, 2015). Literatürde yer alan tanımlamalara dayanarak 
rekreasyon; kişilerin zorunlu zamanları ve eylemleri dışında zihinsel ve fiziksel olarak 
yenilenmek üzere aktif ya da pasif olarak katıldıkları etkinlikler şeklinde tanımlanabilmektedir.  

 

REKREASYONUN ÖZELLİKLERİ 

Rekreatif etkinlikler, bireyin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin kendisini 
geliştirmesini sağlayarak, kendisini, ilişkilerini ve sosyo-kültürel uyumunu olumlu yönde 
etkilemektedir (Tütüncü vd., 2011). Yapılan rekreasyon tanımları ile bağlantılı olarak, rekreasyon 
aktivitelerinin katılanlara mutluluk, tatmin, yaratıcılık, ruhsal denge, karakter, rekabet etme 
gücü, ruhsal kapasite, özgürlük, fiziksel ve ruhsal kondisyon ve daha geniş dünya görüşü 
kazandırması gerektiği ortaya çıkar (Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç, 2009: 30). 
 
Rekreasyonun birçok araştırmacı (Hazar, 2003; Jensen ve Guthrie, 2006; Karaküçük, 2008; 
McLean, Hurd ve Rogers, 2008; Hacıoğlu vd., 2009; Sevil, 2012) tarafından kabul edilen bazı temel 
özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Buna göre rekreasyonun temel özelliklerini şunlar 
oluşturmaktadır (Karaküçük, 2008: 69; Hazar, 2003: 27): 

• Rekreasyon faaliyetleri her yaştaki bireylerin istek ve ilgilerine göre gönüllü olarak boş 
zamanlarında katıldıkları ve insanlar üzerindeki olumlu etkileri yaş, gelir, meslek, ihtiyaç 
vb. faktörlere göre değişiklik gösteren etkinliklerdir. 

• Rekreasyonel faaliyetler toplumun geleneklerine, törelerine, ahlaki ve manevi 
değerlerine uygun olarak ve sosyal değerlere ters düşmeden her türlü açık veya kapalı 
alanlar ile her mevsim ve iklim şartlarında uygulanabilmektedir. 

• Rekreasyon, rekreatif etkinliklere katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir ve haz ve 
neşe sağlayan çok çeşitli faaliyetler içerir. 

• Rekreasyon bir faaliyeti gerektirir ve katılımcılar zamanı, etkinlik türünü ve yeri 
kendileri seçer, bir faaliyet yapılırken, ikinci veya daha fazla faaliyetlere de ilgi duyma 
veya gerçekleştirme imkânı verir. 

• Rekreasyonun her kişiye göre bir amacı vardır ve etkinliklerin belirlenmesinde insan 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

• Rekreasyon özgürlük hissi verir ve insanların başarı kazanma, kendini kanıtlama, 
kişiliğini ifade etme, takdir edilme, toplumsal statü kazanma, yeni deneyimler edinme 
ihtiyaçlarına yöneliktir.  

• Rekreasyon eylemi, planlı veya plansız, beceri sahibi kişilerle veya beceri sahibi olmayan 
kişilerle ya organize ya da organize olmamış mekânlarda yapılabilir. 

Sonuç olarak rekreasyon; boş zamanlarda, araçlı, araçsız, açık veya kapalı alanlarda, kent içi veya 
kent dışında, bir organizasyon içinde ya da dışında zorunlu olmadan seçilen zevk ve neşe verici 
her türlü etkinliklerden oluşmaktadır (Karaküçük, 2008:75). 
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REKREASYON FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Rekreatif etkinlikler çok farklı metotlarla çok farklı biçimlerde sınıflandırılabilirler. Mekâna göre, 
zamana göre, eylem çeşidine göre, yapılış şekline göre; bireysel, bedensel, zihinsel, tedavi edici, 
amaçlarına göre şeklinde çoğaltılabilir. Her rekreatif etkinliğin gurubu bireyin bu etkinlikten 
beklentisine ve katılım biçimine göre değişir. Bu etkinlikler amaçlarına ve işlevlerine bağlı olarak 
da sınıflandırılırlar. Dinlenme, kültürel, toplumsal ilişkiler kurmak, sportif, turizm ve sanatsal 
amaçlı yapılıyor olabilirler (Mull vd., 1997: 4-5). 
 
Rekreasyonun sınıflandırılmasında, esas alınan prensip, kişinin rekreasyon faaliyetlerine 
katılmasına sebep olan amaçlar, istekler ve zevkler olmalıdır (Karaküçük, 2008: 76). Rekreasyon 
çeşitlerinin sınıflandırılmasında katılımcı özellikleri, amaç, mekân vb. kriterler rol oynamaktadır. 
Yapılan bu sınıflamalarda göz ardı edilmemesi gereken husus, yapılan rekreasyonel faaliyetlerin 
birden çok sınıflamanın içerisinde yer alabileceğidir (Sevil, 2012: 15). Örneğin golf, kayak gibi 
etkinlikler hem açık alan rekreasyonu hem de sportif rekreasyon grubunda yer almaktadır 
(Yüncü, 2013: 11). Bu durumun nedeni rekreasyonun çok yönlü olmasıdır. Bu nedenle kesin 
sınıflandırma yapmak çok zordur (Hazar, 2003: 22). 
 
Tribe, (1995: 2) rekreasyonu evde yapılan rekreatif etkinlikler, ev dışında yapılan rekreatif 
etkinlikler ve seyahat ve turizm olarak üç grupta incelemektedir. Hazar, (2003: 22) etkinliklere 
katılma şekli, mekân, katılımcıların milliyetleri, yaşları, sayısı ve fonksiyonel açıdan olmak üzere 
sınıflandırmaktadır. Karaküçük, (2008: 76) rekreasyonel etkinlikleri bu tür etkinliklere katılan 
bireylerin amaçları, istekleri ve zevklerinin farklılaşması nedeniyle sınıflandırmanın da bu 
anlamda değişik kategorilerde yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.  

Tablo 1: Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması 

Katılım Şekline 
Göre 

Mekâna 
Göre 

Milliyete Göre Katılımcı 
Sayısına 
Göre 

Fonksiyona 
Göre 

Aktif (Etken)  
Pasif (Edilgen)  
 

Açık Alan 
Kapalı Alan 

Ulusal 
Uluslararası 

Bireysel  
Grup  
 

Ticari, Estetik,  
Sosyal, Sağlık,  
Fiziksel, Sanatsal,  
Kültürel, Turistik. 

Kaynak: Hazar, 2003: 22; Karaküçük, 2008: 77; Karaküçük ve Akgül, 2016: 60. 

 

TURİZM KAVRAMI  

Turizm kavramına ilişkin olarak yürütülen her çalışmada ilk ve en büyük zorluk, turizm 
tanımının net bir şekilde yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Turizm kelimesinin Latincede 
dönmek, etrafında dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen "tornus" kökünden üretildiği 
söylenmektedir (Sezgin, 2001: 13). Turizm, insanların kendi konaklama yerleri (yaşadıkları yer) 
dışında, sürekli yerleşmemek, özellikle politik ve ticari bir amaç gütmemek üzere; iş, merak, din, 
sağlık, spor, istirahat kültür ve snobizm gibi amaçlarla veya aile ziyareti, kongre ve seminerlere 
katılma gibi nedenlerle, kişisel ya da toplu bir şekilde yaptıkları seyahatlerden ve gittikleri yerde 
yirmidört saati aşan konaklamalarından ortaya çıkan iş ve münasebetleri kapsayan sosyal bir 
olaydır (Sağcan, 1986: 80). 
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Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nün tanımına göre turizm; sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir 
getirici hiçbir uğraşıda bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan 
olay ve ilişkilerin tümüdür (Sarı ve Özüpek, 2011: 28). Yapılan tanımlar da ortak olan nokta; 
insanların geçici olarak boş zamanlarında, kâr amacı gütmeden, sürekli yaşadıkları mekânın 
dışında zaman geçirerek, tek başına veya toplu olarak yapılan seyahat ve konaklamalı 
faaliyetlerdir. 

Turizm tanımı içerisinde şu özellikler bulunmaktadır:  
• Turizm, kişilerin sürekli olarak yaşadıkları yerin dışında olan bir olayıdır. 
• Turizm olayında seyahat nedeninin geçici olması gerekmektedir.  
• Turizmde seyahat nedeninin bir yerde çalışmak, iş yapmak amacı olmaması gerekir.  
• Turizm olayına katılan kişilerin gittikleri yerde tüketici durumunda olması gerekir. 
• Turizm olayında yapılan geçici konaklamadan sonra sürekli ikamete geri dönülmesi 

gerekmektedir.  
 
Bu ögelerinde yer aldığı ortak noktalar itibari ile turizmin genel olarak tanımı; daimî olarak 
ikamet edilen yerler dışında ziyaretçi ve tüketici olarak tatil, eğlence, dinlence kültür vb. 
gereksinimlerin giderilmesi için yapılmış olan seyahat ve geçici konaklama hareketleri olarak 
yapılabilir (Gürbüz, 2002: 50).  

 

REKREASYON VE TURİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Turizm ve rekreasyon genel olarak insanların hayat kalitesini artırarak, tatmin düzeylerini 
etkilemektedir. Dolayısıyla rekreasyon ile turizm arasında ortak bir yaşam ilişkisi ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle, rekreasyon ve turizm arasındaki ilişki ve etkileşimler giderek artan bir 
ilgiyle araştırma konusu yapılmaktadır (Karaküçük, 2008: 187). 
 
Turizmi, rekreasyonu içine alarak ya da rekreasyonu, turizmin kapsamına alarak yapılan çok 
sayıda tanım, analiz veya değerlendirmelere rastlamak mümkün olmaktadır. Bu 
değerlendirmeler daha çok turizm veya rekreasyona temel olarak hangi pencereden bakıldığı ile 
ilgilidir (Karaküçük ve Akgül, 2016: 109). 
 
Rekreasyon ve turizm arasındaki ilişki özellikle her iki alanında tanımlarında boş zaman 
kavramının kullanılması ile fark edilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen etkinlikler açısından 
turizm ve rekreasyon arasında yine yakın bir ilişkiden bahsetmek mümkündür.  
 
Turizm hareketinin sınırlarını çizmek ve neyin turizm sayılıp neyin turizm sayılmadığına karar 
vermek, bilim insanlarının uzun süredir tartıştıkları bir konudur. Turizm tanımlarının birçoğu; 
rekreasyon ve boş zaman kavramlarının içinde kalmaktadır. Bu bağlamda turizm; rekreasyon ve 
boş zaman kavramları ile güçlü karakteristik özellikler ve teorik temeller paylaşmaktadır 
(Swarbrooke vd., 2003: 5). Rekreasyon ve turizm kavramları çoğunlukla aynı kaynakları 
paylaşmakta, aynı alanları kullanmakta, benzer tüketicilerin bütçelerinden yararlanmak için 
yarışmakta ve katılımcılara benzer sosyal ve psikolojik etkiler yaratmaktadır (Çetinkaya, 2014: 
10). Bununla birlikte rekreasyon ve turizm kavramları birbirlerinden ayrı ancak birbirleri ile 
ilişkili kavramlar olarak algılanmışlardır (Brey ve Lehto, 2007).  
Rekreasyon ve turizm arasında bir ortak yaşam ilişkisinden söz edilmektedir. Turizm dinlenme, 
eğlenme amacı taşıyan, boş zamanları değerlendirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 
Rekreasyon imkânlarındaki gelişme o bölgeyi daha çekici kılarak, bölgeye daha çok turistin 



Yakup ÖZTÜRK 

 39 

gelmesi ve bölgenin gelirinin artmasına neden olabilmektedir (Karaküçük, 2008: 210). Turizm ve 
rekreasyon ilişkilerini içeren çalışmalar incelendiğinde, rekreasyon alanlarının planlanması ve 
kararların alınması, inşa edilen mekânsal yapılar ve rekreasyonel yapılara erişim gibi unsurların 
yer aldığı görülmektedir (Metin, Kesici ve Kodaş, 2013). 
 

Rekreasyon ve Turizm Kavramları Arasındaki Benzerlikler 

Rekreasyon ve turizm insanların boş zamanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleri kapsamaktadır. 
Dolayısıyla turizm ve rekreasyon aynı türden birçok ekinliği paylaştıkları için birbirleriyle 
örtüşmektedirler. Turizm ve rekreasyon arasındaki benzer noktalar şu şekilde özetlenebilir 
(Hazar, 2003: 30; Karaküçük, 2008: 211; Koyuncu, 2012: 30): 

• Her iki olguda, yani gerek turizm gerekse rekreasyon katılımcıların kişisel istekleri sonucu 
ortaya çıkar. 

• Her iki etkinlikte de katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve zorlama yoktur. 
• Her iki kavramda fiziksel veya düşünsel bir hareketlilik içerir. 
• Her iki etkinlikte boş zamanlarda yapılır. 
• Her yaştaki ve sosyal yapıdaki bireylerin katılımı söz konusudur. 
• Her iki etkinlikte bireysel veya toplu olarak yapılabilir. 
• Turistlerin ve rekreasyonistlerin katıldığı aktiviteler dikkate alındığında her iki grubunda 

çoğu zaman aynı aktiviteye katıldığı görülür.  
• Hem rekreasyon hem de turizm sürekli bir aktivite değildir, her ikisi de büyük oranda 

değişen ekonomik durumlara, modalara, gelenekler, sosyo-politik hususlara, eğitim ve 
hükümet politikalarına, tanıtım faaliyetlerine bağlı olarak gelişir ve değişir. 

• Çevreyi geliştirmek, ulusal mirası korumak ve restore etmek için harcanan çabalar, turizm 
ve rekreasyona katkı sağlar. 

• Yerel rekreasyon için yüksek kaliteli kullanımlar, genelde turizme ilgiyi artırır ve 
konaklama ve diğer hizmetler için talep oluşturur. 

• Bir yöre veya ülkedeki insanların rekreasyona yönlendirilmesi, turistik rekreasyonun 
dolayısıyla iç turizmin gelişmesini sağlar. 

 

REKREASYON VE TURİZM KAVRAMLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 

Birbirine yakın ve iç içe geçmiş kavramlar olan turizm ve rekreasyon arasında bazı temel 
farklılıklar bulunmaktadır. Rekreasyon daha kısa süreli, turizm ise daha uzun süreli boş 
zamanların kullanılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Turizm, tüketicinin onu elde edebilmesi 
için sürekli yaşanılan yerden ayrılmayı gerektirir ve esas unsur konaklamadır, oysa rekreasyonel 
etkinliklerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.  
 
Rekreasyon faaliyetlerini turizmden ayıran en belirgin aktivite grubunu kent dışı açık alan 
etkinlikleri oluşturmaktadır. Outdoor aktivite yapan rekreasyonistler günübirlik veya birkaç gün 
süren faaliyetlerde genellikle turistlerin aksine gittiği bölgeden konaklama ve benzeri bir hizmet 
ya da ürün satın almaz (Karaküçük ve Akgül, 2016: 125). Arz ve talep açısından bakıldığında da 
turizm ve rekreasyon faaliyetleri arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. Turizm arzı bir ülkenin 
bütününü kapsarken, rekreasyon alanlarında arz genellikle yerleşik nüfusa yöneliktir. Bu 
durumda rekreasyonel etkinliklere katılanlar ikamet ettikleri yerlerden uygun mesafelere 
yerleştirilmiş olan imkân ve çekicilerle sınırlandırılmışlardır. Bu açıdan rekreasyon daha çok 
yerel olarak değerlendirilir.  
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Turizmde kaynaklar ağırlıklı olarak farklı dönemleri kapsayan sezonlarda kullanılırken, 
rekreasyonda kaynakların kullanımında bir süreklilik vardır ve kısa tatil dönemleri ile özellikle 
hafta sonlarında yoğunluk görülür. Hizmet alımı açısından turizmde ağırlıklı olarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde kurulmuş olan ticari aracılar kullanılırken, rekreasyon faaliyetlerinde 
hizmete erişim daha çok bireyseldir. Turizm para ve zaman harcama bakımından büyük bir satın 
alma olayıdır. Turizmde harcanabilir gelirin olması öncelikliyken rekreasyon faaliyetlerinde 
hizmet sunumu kamu ağırlıklı ve ücretsizdir. 
 
Mieczkowski, (1990: 35); turizm ve rekreasyon arasındaki farklılıkları şu şekilde açıklamaktadır: 

• Turizm, sadece boş zamanla ilgili değil aynı zamanda çalışma zamanı ile de ilgilidir. 
Fakat rekreasyon, tamamen boş zaman süresince ortaya çıkar.  

• Turizmde rekreasyondan farklı olarak, katılımcıların yaşadıkları mekânın dışına 
çıkmaları, geçici yer değiştirmeleri gerekmektedir. 

• Turizm ve rekreasyon sadece anlamları bakımından değil aynı zamanda uygulamada da 
farklılıklar göstermektedirler. Rekreasyonel ekipmanların satın alımı, turizm için 
ayrılmış fonla birlikte aile bütçesinde uyuşmazlık yaratabilir. 

• Turizm (ve turizm endüstrisi) çok kesin olarak ticari anlamda ekonomi ile aynı anlamı 
ifade etmektedir. Rekreasyonun da ekonomik etkileri vardır, ancak rekreasyon özellikle 
devlet, sosyal organizasyonlar, işverenler vb. tarafından ücretsiz olarak sağlandığında 
rekreasyonun da ticari yönleri daha zayıftır. 

• Rekreasyonun turizmden farklı diğer bir yanı, zamanla özel ustalık elde edilmesini 
gerektiren aktivitelerin merkezinde yer almasıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada, turizm ve rekreasyon kavramları ele alınmış, bu kavramlar arasındaki ilişki 
karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Turizm ve rekreasyonun ilişkileri ve farklılıklarından da 
anlaşılabileceği üzere; bu iki kavramın kesin bir şekilde birleştirilmesi veya birbirinden ayırılması 
oldukça zordur.  
 
Turizm ve rekreasyonun ortak noktaları olduğu gibi her ikisinin de birbirinden farklı yönleri de 
vardır. Gerek turizmde gerekse rekreasyonda kaynaklar ortaktır ve amaç benzerliği söz 
konusudur. Dolayısıyla, birbirinin yerine kullanılması, birbirinin içerisine yerleştirilmeye 
çalışılması ve aynı anlamı ifade ettiğini söylemek olanaksızdır. Turizm ve rekreasyon arasındaki 
ilişkiye yönelik literatür incelendiğinde turizm kavramı ve turistik faaliyetlerin rekreasyonu 
kapsadığı veya turizm ve rekreasyonun birbiri ile ilişkili ancak farklı disiplinler olduğunun 
savunulduğu da görülmektedir. Her iki kavramın boş zamanda yapılıyor olmaları, yenilenme 
ihtiyacı gibi ortak noktaları olduğu ancak turizmde seyahat ve konaklama olgusu varken 
rekreasyonda böyle bir zorunluluğun olmaması gibi her ikisinin de kesin çizgilerle birbirinden 
ayrıldığı alanların var olduğu söylenebilir.  
 
Turizm ve rekreasyon arasındaki yakın ilişkiye rağmen bazı farklılıklarda bulunmaktadır. 
Turizm talebi, ülkenin farklı bölgelerinden veya diğer ülkelerden kaynaklanırken, rekreasyon 
talebi, belirli bir yerde ikamet eden yerleşik nüfus tarafından oluşturulmaktadır. Turizm 
aktiviteleri konaklama özelliği açısından rekreasyonel faaliyetlerden daha uzun bir zamanı 
gerektirmektedir.  
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Bir destinasyonda turizmin gelişmesinde rekreasyonel faaliyetlerin önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Bir destinasyonun turizm potansiyelini doğal güzellikler (ormanlar, nehirler 
vb.), tarihi zenginlikler (tarihi kalıntılar, kaleler ve diğer antik mimari eserler vb.), kültürel 
değerler (dini değerler, fuarlar, festivaller, el sanatları vb.), yapay değerler (tema parkları vb.) 
oluşturmaktadır. Bu açıdan yöneticiler turistik gelişmeye etkisi açısından rekreasyonel 
faaliyetlerin ve rekreasyon alanlarının önemini kavramalıdırlar. Bu bağlamda çekicilik unsuru 
olarak rekreasyonel etkinlikler turizmi geliştirici amaç ve faaliyetleri doğrultusunda turizm ile 
ilişkili olarak ortak amaç doğrultusunda geliştirilmelidir. 
 
Sonuç olarak genel kanı iki kavram arasında yakın bir ilişkinin olduğu fakat farklı disiplinler 
olduğu yönündedir. Bu kapsamda çalışmanın, turizm ve rekreasyon arasındaki ilişkiye dikkat 
çekerek benzer araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

In this study, it was aimed to determine the vocabulary of manners compiled from a person 
who live in Yozgat province’s Sorgun town. 109 texts in total were colleted in the study. The 
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results, most of the words were noble words and official words. Verbs and gerunds followed 
these. The geatest diversity was observed in noble and official words. Verbs and gerunds 
followed this. “Ben (I)” pronoun was frequently used in the noble and official words. The most 
frequently used verb was “ol- (to be)”. The most frequently used gerund was “sevdiğim (the 
person who I love)”. 
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GİRİŞ 
 
Türk edebiyatı yazılı olsun, sözlü olsun, çok zengin bir edebiyattır. Türkler, Demir’in (2014) de 
belirttiği üzere divan edebiyatı gibi dünyanın en zengin yazılı edebiyatlarından birini meydana 
getirmiş bir millettir. Bunun yanında Türk sözlü edebiyatının da uçsuz bucaksız bir deniz 
şeklinde nitelendirilmesi çok da abartı olmayacaktır. Kaplan’ın (1977) da vurguladığı gibi 
Türklerin binlerce yıldan beri sürdürdükleri çok zengin bir sözlü edebiyatları vardır. Türk 
mânileri de bu edebiyat içinde önemli bir yere sahiptir. 
 
1. TÜRK MÂNİLERİ  
 
Şemseddin Sami (2016) mâninin inlemeyle ilgili seslerden ibaret olan nağmeler olduğunu 
belirtmektedir. Çoğunlukla bir şarkı ya da taksimin öncesinde söylendiğini eklemektedir. 
Demir (2013) mânilerin Türk dünyasının hemen her köşesinde Türk milletinin, Türk 
kültürünün aynası, yansıması olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca mânilerin kafiye, redif, mısra 
ve hece sayısıyla tarif edilecek kadar basit olmadığını eklemektedir. Mâninin Türklerin 
duygusu, düşüncesi olduğunu belirtmektedir. Albayrak (2003) mâninin anlamı konusunda 
yapılan yorumlardan en fazla öne çıkanın mâninin mana kelimesinden geldiğini savunan görüş 
olduğunu belirterek başlangıçtan günümüze kadar söyleniş sebepleri ele alındığında mâni ile 
manalı söz arasında bir ilişki olduğunun görüleceğini vurgulamaktadır. 
 
Mâni söyleme, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları olan, 
kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış bir gelenektir (Artun, 1997: 1).  

Maniler anonimdir, yani kime ait olduğu, ilk kez kimin söylediği belli değildir. Kafiye düzeni 
en çok aaba biçiminde olup genellikle dört mısradan oluşur. İlk iki mısrası konuya hazırlık, 
mana ağırlığı üçüncü ve dördüncü mısralarda olmakla birlikte, manilerde konu bütünlüğü 
esastır. Manilerin en önemli özelliklerinden biri az sözle çok şey anlatmasıdır (Demir, 2013: 
13). 

 
Ergüzel (2006) Türk toplum hayatının tam bir ifadesi sayılan halk edebiyatının ürünleri 
arasında İslamlıktan önceki Türk edebiyatından günümüze kadar çeşitli Türk katları arasında 
yaşamasını sürdürdüğünü ifade etmektedir. 
 
Demir (2013) manilerin dili konusunda göze ilk çarpan hususun sade, akıcı, arı, duru ve temiz 
Türkçe ile söylenmeleri olduğunu; yabancı kelimelerin sayısının son derece az olduğunu 
vurgulamaktadır. 
 
İçel (2007) mânilerin diğer halk edebiyatı ürünleriyle ilişkisi üzerinde durmuştur. Nazımla 
söylenip yazılan çoğu türün mânilerle ilişkisi olduğunu belirtmektedir. Bu türlerden biri olarak 
bilmeceleri örnek vermektedir. Üstelik bu iki türün neredeyse ayırt edilemeyecek kadar 
birbirine karışmış olduğu durumlar bulunduğunu da eklemektedir. Atlı (2013) da 
Taşköprü’den derlenen Arzu ile Kamber hikâyesinde on sekiz adet mâni bulunduğunu ifade 
etmektedir. Aynı şekilde bu çalışma kapsamında derlenen birkaç mâninin de mânileri söyleyen 
kaynak kişinin anlattığı Arzu ile Kamber hikâyesinde geçtiği belirtilmelidir. Yine bu mânilerin 
içinde aslında birer bilmece olanları mevcuttur. 
 
Albayrak (2003) mânilerin en çok köylerde ve kadınlar tarafından söylendiğini ifade 
etmektedir. Saz şairleri ve atışmalar dışında erkeklerin mâni söylemesine pek rastlanmadığını 
eklemektedir. Bu bağlamda Türk düşüncesinin parlak birer aynası olan mâniler aracılığıyla, bir 
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Türk’ün, özellikle de Türk kadınının düşünce dünyasının hangi kelimeler, kavramlar etrafında 
şekillendiği ortaya konabilir. Bunun için mânilerin kelime sıklığını ele almak, başvurulabilecek 
bir yoldur.  
 
2. SÖZ VARLIĞI 
 
Kelime veya sözcük, anlamı ya da görevi bulunan, çekim ekleriyle işlenmeye hazır taban 
şeklinde tanımlanabilir (Baş, 2011). İnsan, sosyal bir varlık olması sebebiyle ifade etmek 
istediklerini kelimeler vasıtasıyla anlatır (Yılmaz ve Doğan, 2014). Anlama ve anlatma 
becerilerinin etkin kullanılması ile kelime hazinesinin zenginliği arasında yakın bir ilişki 
mevcuttur (Karatay, 2007: 143). Kelime ve cümle bilgisi, çok temel bir seviyede okuma için 
kesinlikle hayatidir (Grabe, 1991: 380) çünkü kelime bilgisi ile okuduğunu anlama arasında 
kuvvetli bir bağlantı mevcuttur (Matsuoka ve Hirsh, 2010: 56). Schmitt (2008: 334) bir kelimeyi 
biliyor olmanın kıstaslarını şekil, anlam ve kullanım açısından şöyle sıralamıştır: 

Kelime kulağa nasıl geliyor? 
Kelime nasıl telaffuz ediliyor? 
Kelime nasıl görünüyor? 
Kelime nasıl yazılıp heceleniyor? 
Kelimedeki hangi parçalar tanınmaya müsait? 
Anlamı vermek için hangi kelime parçalarına ihtiyaç vardır? 
Kelimenin şekli hangi anlamı işaret ediyor? 
Bağlama ne dâhildir? 
Bağlam hangi ögelere göndermede bulunabilir? 
Kelimenin kullanımı başka hangi kelimeleri düşündürür? 
Kelimenin yerine başka hangi kelimeler kullanılabilir? 
Kelime hangi kalıplar içinde ortaya çıkmaktadır? 
Kelime hangi kalıplar içinde kullanılmalıdır? 
Kelimeyle birlikte hangi kelimeler veya türler ortaya çıkmaktadır? 
Kelimeyle birlikte hangi kelimeler veya türler kullanılmalıdır? 
Kelimeyle nerede, ne zaman ve ne sıklıkta karşılaşılması umulmaktadır? 
Kelime nerede, ne zaman ve ne sıklıkta kullanılabilir? 

 
Kelime sıklığı, bir kelimenin kullanılma oranı, frekans olarak tanımlanabilir (Aydın, 2015). 
Thorndike de 1921 yılında yayımladığı The Techer’s Word Book (Öğretmenin Kelime Kitabı) 
adlı eserinin girişinde sıklık tabirinin “Kelime ne sıklıkta kullanılıyor?” sorusunun cevabı 
olduğunu ifade etmektedir. Kelime listeleri hazırlanırken gündeme gelen konulardan biri de 
neyin kelime olarak kabul edileceğidir (Coxhead, 2000: 217). Baş’ın (2011) bildirdiğine göre 
kelime sıklığı belirlerken göz önünde bulundurulması gereken birtakım hususlar vardır. Kelime 
kavramına yaklaşım biçimi de bu hususlardan biridir. Buna göre bir anlayış kelimeye biçim 
açısından yaklaşıp bunu sadece iki boşluk arasındaki şekilden ibaret görürken bir başka 
anlayışa göre anlam ifade eden söz birimleri kelimedir. Bunların yanında bu iki bakış açısını 
birleştiren anlayışlar da mevcuttur. Dolayısıyla esas alınan kelime anlayışına göre belirlenen 
kelime sıklığı değişecektir. 
 
Modern bir Avrupa dili binlerce kelimeye sahiptir. Ne var ki okuldaki ders süresi kısıtlıdır. 
Çoğu zaman da ders süresi kelimelerden ziyade konulara ayrılır. Bu tarz bir durumla 
karşılaşınca bir öğretmen ya da ders kitabı yazarı hayal kırıklığına uğrayabilir. Fakat sık 
kullanıldığı bilinen bir miktar kelime mevcutsa o zaman sistemli kelime seçimi ve öğretimi 
daha gerçekçi bir hâl alabilir (Honeyfield, 1977). Aksan ve Yaldır’ın (2011) bildirdiğine göre de 
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günümüzde okuma materyallerinin tasarımında ve redaksiyonunda ön planda olan “sözcük 
dağarcığı kontrolü” ilkesine göre bir dili öğrenen kişilere ilk önce o dilde en sık geçen sözcükler 
gösterilmelidir. 
 
Hirsh ve Nation (1992) konuşanların ve yazanların İngilizcedeki bütün kelimeleri eşit sıklıkta 
kullanmadıklarını belirterek “the” kelimesinin en sık kullanılan kelime olarak her yüz kelimede 
yedi defa kullanıldığını, buna mukabil “hearty (samimi)”, “abrogate (feshetmek)” gibi 
kelimelerin daha az kullanıldığını ifade etmektedirler. Nitekim birtakım kelimeler bütün 
dillerde kullanım açısından daha fazla öne çıkar. Bu kelimeler birçok farklı etmenden etkilenip 
kullanıcılara göre farklılaşabilir. Kelime sıklığı çalışmaları, bir dilde kullanılan kelimelerin 
birbirlerine göre kullanımdaki sıklıklarını gösteren çalışmalardır. Bu çalışmalar konuşma dili 
üzerine yapılabileceği gibi yazı dili üzerine de yapılabilir (Ölker, 2011a: 49). Anlamlı kelime 
öğrenme hedefleri belirlemek iyi bir başlangıç noktasıdır. Bunu yapmak için de yazılı ya da 
sözlü söylemdeki metni anlamak için gerekli kelimelerin yüzdelikleri tespit edilmelidir 
(Schmitt, 2008: 330). Bu noktada söz varlığı çalışmaları iki temel hedefte yürütülür. Bunlardan 
ilki, konuşma dili üzerine, ikincisi ise yazı dili üzerine yapılan çalışmalardır (Baş, 2011: 28). 
Yazılı metinlerin sahip olduğu kelime dağılımı ve çeşitliliği dilin temsili konusunda önemli bir 
göstergedir (Kumova Metin, 2008: 468). Ölker (2011b) sıklık çalışmalarının bazı faydalarını şu 
şekilde sıralamaktadır: 

Yabancı bir dili öğrenmeye yeni başlayanlara ve ilköğretim öğrencilerine başlangıçta hangi 
kelimelerin verileceğinin belirlenmesini sağlar. 
Geniş tabanlı bir çalışmayla en sık kullanılan kelimelerin ortaya çıkması, temel söz varlığını 
ortaya koyar. 
Art zamanlı bir çalışma yapılırsa kelime anlamında dilin geçirdiği değişim anlaşılır. 
Kelimeler vasıtasıyla, dili kullananlardaki kültür değişimi ortaya konur. 

 
Günümüzde kelime sıklığı, dil öğretiminde kelime seçimi için hâlâ önemli bir ölçüttür. 
Uygulamada, bir dayanak ya da başlangıç noktası işleviyle kullanılmaya devam eden kelime 
sıklığı listeleriyle birlikte ulaşılabilirlik, benzerlik, kapsamlılık vb. diğer kıstaslar da 
geliştirilmiştir. Belki de sıklığın önemini ortaya koymaya yardımcı olan temel düşünce, eğer bir 
öğrenci ortalama bir kelime sayısını (İngilizce için yaklaşık 3000) biliyorsa o öğrencinin o dilde 
verilen herhangi bir metindeki kelimelerin yüzde 80’ini veya 90’ını bilebileceği fikrinden 
kaynaklanmaktadır (Bongers, 1947; aktaran, Honeyfield, 1977). Bu hususta Hirsh ve Nation 
(1992), İngilizcede basitleştirilmemiş kısa bir romanı rahatlıkla okumak için 5000 kelime 
kökünün bilinmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Buna göre eğer öğrenciler bu seviyede bir 
kelime hazinesine sahip değillerse söz dağarcığı sıkıntısını aşmak için üç yol önermektedirler. 
Bu yolları “basitleştirme”, “ön öğretme ve gerekli kelimelerin öğrenilmesi” ile 
“basitleştirilmemiş romanların derinlemesine çalışılması” olarak sunmaktadırlar. Schmitt (2008) 
de dil öğrenenlerin kelimelere daha fazla aşina olmaları için onlara metindeki bilinmeyen 
kelimelerin anlamlarını vermenin bir çare olduğunu belirtmektedir. Bunun yapılacağı tek yolun 
da öğretmenlerin metinleri kelime listeleriyle hazırlaması olduğunu eklemektedir. Yine aynı 
konuda Hazenberg ve Hulstijn (1996) Almancayla ilgili yaptıkları çalışmalarında, üniversitenin 
ilk yılında karşılaşılan okuma materyallerini anlamak için kaç sözcüğün bilinmesi gerektiği 
sorusunu sormaktadırlar.  Bu konuda Nation ve Waring (1997) bir ikinci dil öğrenicisinin kaç 
kelime bilmesi gerektiğini sorarak bu soruyu cevaplamanın üç yolu olduğunu ifade 
etmektedirler. Buna göre “Hedef dilde kaç kelime vardır?” sorusu bu yollardan biridir. Diğer 
bir yol “Ana dili konuşurları kaç kelime bilmektedirler?” sorusunu sormaktır. Üçüncü bir yol 
ise “Bir dil konuşurunun yaptıklarını yapmak için kaç kelime gereklidir?” sorusudur. 
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Sözcük listeleri ve sıklık listeleriyle ilgili temel çalışmalar bilgisayar öncesi ve bilgisayar sonrası 
çalışmalar olarak ikiye ayrılabilir. Bilgisayar öncesi sıklık çalışmalarıyla ilgili söylenebilecek ilk 
şey, 20. yüzyılın başından itibaren eğitim amaçlı, istatistik bilgileri veren büyük, etkileyici sıklık 
çalışmalarının yapılmış olmasıdır (Aksan ve Yaldır, 2011: 379). Dolunay (2012) ise sıklık 
çalışmalarını art zamanlı ve eş zamanlı olarak ikiye ayırmaktadır. Art zamanlı çalışmaların 
daha çok Türkçe öğretiminin tarihini ilgilendirmekle birlikte elde edilen verilerin eş zamanlı 
sıklık çalışmalarıyla karşılaştırılmasına imkân tanıdığını, eş zamanlı çalışmaların ise mevcut 
durumu tasvir ettiğini belirtmektedir. 

Türkçede kelime sıklığı çalışmaları ilk olarak eğitim alanında yapılmıştır. Birdge’in çalışması 
Türkçe için bir ilktir.  Daha sonra Ömer Asım Aksoy bu çalışmayı kendi çalışmasıyla 
kıyaslayarak Birdge’in çalışmasının Türkçeyi yeterince temsil edemediğini belirtmiştir. Daha 
sonraki en önemli çalışma ise Pierce’ın çalışmasıdır. Bu çalışma, konuşma dili ve yazı dili 
olarak düzenlenmiştir (Ölker, 2011b: 16).  

 
Ölker (2011a) sıklık çalışmaları sayesinde eğitim öğretimin her aşamasında hangi kelimelerin 
öğrencilere öğretilmesi gerektiğinin ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Buna göre 
ilköğretimden yükseköğretime kadar ders kitapları hazırlanırken yapılan sıklık sözlükleri göz 
önünde bulundurulursa öğrencinin seviyesine göre daha verimli sonuçlar elde edilebileceğini 
vurgulamaktadır. Barın (2003)’a göre de Türkçenin söz varlığının sağlıklı biçimde tespit 
edilmesi hem ana dili eğitiminde hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel şarttır. 
Söz varlığının geliştirilmesi bakımından sınıf düzeylerine göre öğretilecek kelime, deyim, 
atasözü, ikileme vb. ögelerin her türlü ders malzemesinde nasıl yer alacağı ve işleneceği, okuma 
kitaplarının seviyelendirilmesinde hangi kelimelerin önceliğinin olduğuna ilişkin belirsizlikler 
bulunmaktadır (Baş, 2010a: 117). Sonuçta, bilinmeyen kelimeler yüzünden okumada 
zorlanmak, okuma zevkini de büyük ölçüde yok edecektir. Şayet bir okur, metindeki 
kelimelerin %90’ını biliyorsa o zaman her yüz kelimede on tane bilinmeyen kelime olacaktır. 
Eğer her satır yaklaşık on kelime içeriyorsa şu durumda her satırda bir bilinmeyen kelime 
olabilir. Bu yüzden okuma mutlak surette zora girecektir (Hirsh ve Nation, 1992). 
 
3. ÇALIŞMANIN AMACI 
  

Bu çalışmanın amacı, alandan derlenen Türk mânilerinin söz varlığını belirlemektir. 
 
4. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 
 
Türk mânileriyle ilgili, başta Prof. Dr. Necati Demir’in kapsamlı derlemelerinin sonucunda bir 
araya gelip çok sayıda mâniyi içeren eseri olmak üzere birtakım çalışmalar yapılmıştır (Kaya, 
1996; Artun, 1997; Ayva, 2006; Ergüzel, 2006; Çobanoğlu, 2007; İçel, 2007; Arslan, 2013; Atlı, 
2013; Demir, 2013). Türk halk edebiyatı içinde önemli bir yeri olan bu tür üzerine çok fazla 
çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Oysa Kaplan’ın (1977) da vurguladığı üzere, Türklerin 
binlerce yıldan beri süregelen çok zengin bir sözlü edebiyatları vardır. Bunlardan pek azı 
yazıya geçmiştir. Her köy ve kasabadan en az bir kitap dolusu türkü, masal, destan, bilmece, 
tekerleme toplamak mümkündür. Radyo, okul ve televizyon kültürü bu binlerce yıllık halk 
kültürünü öldürüyor. Bunların gün geçirilmeden toplanılması lazımdır (Kaplan, 1977: 20). 
Üstelik Türk kültürü, mâni kültürü bakımından son derece zengindir (Demir, 2013: 21). Gün 
geçtikçe kaybolmakta olan mâni söyleme geleneği halkın belleğinden silinmeden bir kültür 
olarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır (Artun, 1997: 1). 
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Bu çalışma da bu doğrultuda hâlen Türk milletinin fertlerinin hafızasında yaşayan sözlü 
edebiyat unsuru olarak manileri ortaya koyması açısından önemli görülmektedir. Ayrıca 
derlenen mânilerin söz varlığının ayrıntılı ele alınması da bir başka önem arz etmektedir. Ele 
alınan bütün mânilerin tek bir kişiden derlenmiş olması, bu türün halkın hafızasında ne kadar 
önemli bir yer tuttuğunu göstermesi açısından da ayrıca önemlidir. 
 
5. YÖNTEM 
 
Bu çalışmada görüşme yöntemine başvurulmuştur. Görüşülen kişinin izni alınarak söylediği 
mâniler yazılmıştır. Bu şekilde 109 mâni metni elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu 
mâniler içerik çözümlemesi ile incelenmiştir. Mânilerin kelime sıklığı çıkarılırken Türkçe için 
geliştirilmiş Cibakaya programı kullanılmıştır.  
 
6. BULGULAR 
 
Çalışmada incelenen manilerin toplam kelime sayısının 895 olduğu tespit edilmiştir. Tespit 
edilen kelimeler isim soylu olanlar, fiiller ve fiilimsiler şeklinde sınıflandırılmıştır. Aşağıda, elde 
edilen sonuçlara yer verilmiştir. 
 

1. Tablo: Mânilerin kelime türleri açısından durumu 
Tür Sayı Yüzde 
İsim soylu/görevli 613 68,49 
Fiil 240 26,81 
Fiilimsi 42 4,69 
Toplam 895 100 

 
Yukarıdaki tabloda, mânilerdeki kelimelerin türlere göre dağılımı verilmiştir. Metinlerde isim 
soylu ve görevli kelimelerin büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Fiillerin ve 
fiilimsilerin toplam kelime içindeki durumları da sayı ve yüzde olarak verilmiştir. 
 

2. Tablo: Mânilerdeki kelimelerin çeşitlilik açısından durumu 
Tür Sayı Yüzde 
İsim soylu/görevli 309 65,74 
Fiil 129 27,44 
Fiilimsi 32 6,80 
Toplam 470 100 

 
Yukarıdaki tabloya göre mânilerde 470 farklı kelime kullanılmıştır. Bu kelimeler içinde en fazla 
çeşitliliği isim soylu ve görevli kelimeler oluşturmaktadır. Metinlerde 309 farklı isim soylu ve 
görevli kelime kullanılmıştır. Mânilerde 129 farklı fiil ve 32 farklı fiilimsi kullanılmıştır. 
 
Tablo 3’de, mânilerde en sık geçen isim soylu ve görevli kelimeler yer almaktadır. Mânilerde en 
çok “ben” zamirinin tekrarlandığı anlaşılmaktadır. Bunu “yâr” kelimesi izlemektedir. “Oğlan” 
kelimesi kullanım sıklığı açısından üçüncü sırada gelmektedir. Dört ve daha fazla kez 
tekrarlanan diğer kelimelerin sıklıkları da belirtilmiştir. Bu kelimeler arasında renk adları, 
hayvan adları, özel ad, akrabalık adları, zamirler başı çekmektedir. 
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3. Tablo: Mânilerde isim soylu ve görevli kelimelerden en sık kullanılanlar 
Sıra Kelime Sıklık 
1 ben (zamir) 19 
2 yâr 18 
3 oğlan 17 
4 de/da 15 
5 bir 13 
6 kız 11 
7 baş 10 
8 sen 10 
9 kara 9 
10 al 8 
11 yer 8 
12 elma 7 
13 gibi 7 
14 gelin 6 
15 gül 6 
16 su 6 
17 var 6 
18 güzel 5 
19 oğul 5 
20 Ayşe 4 
21 boy 4 
22 dağ 4 
23 el (organ) 4 
24 göz 4 
25 karşı 4 
26 keklik 4 
27 yol 4 

 
4. Tablo: Mânilerde en sık kullanılan fiiller 
Sıra Kelime Sıklık 
1 olmak 17 
2 demek 10 
3 gelmek 10 
4 almak 7 
5 durmak 7 
6 vermek 7 
7 inmek 6 
8 yemek 6 
9 doğmak 4 
10 koymak 4 
11 varmak 4 
12 vurmak 4 
13 bağlamak 3 
14 bilmek 3 
15 çıkmak 3 
16 getirmek 3 
17 içmek 3 
18 kaçmak 3 
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Yukarıdaki tabloda, mânilerde en sık geçen fiiller listelenmiştir. Listenin başında “olmak” 
fillinin geldiği görülmektedir. Bunu “demek” ve “gelmek” fiilleri izlemektedir. Üç ve daha fazla 
kez tekrarlanan fiiller de sıklık sayılarıyla birlikte verilmiştir.  

 
5. Tablo: Mânilerde en sık kullanılan fiilimsiler 

Sıra Kelime Sıklık 
1 sevdiğim 5 
2 görünce 4 
3 olduğum 2 
4 yata yata 2 
5 yiyen 2 

 
Mânilerde fiilimsiler daha az kullanılmakla birlikte birden fazla tekrarlanan fiilimsiler 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan bir zarf fiil olan “sevdiğim” en sık tekrarlananıdır. 
Diğer fiilimsiler sıklıklarıyla birlikte verilmiştir. 

Bazı mâni örnekleri 
Mâni bilirim altmış 
Kaşların kalem çatmış 
İnsanoğlu taş toprak 
Seni nurdan yaratmış 
 
Mâniciyim mânici 
Gerdana dizdim inci 
Baban seni verirse 
Alıcıyım alıcı 
 
Mânime mâni getir 
Gel gel yanıma otur 
Otuz iki mânimin  
Eksiğini sen yetir 
 
Mâniye maraz derler 
Güzele kiraz derler 

           Her kime derdim yansam 
Bu dert sana az derler 
 
Al iplik yeşil iplik 
Çayırda öter keklik 
Yâr sana demedim mi 
Zor olur hasiretlik 
 
Al elmayı ver narı 
Ağlarım zarı zarı 
Küstürdüm de yolladım 
O reyhan boylu yârı 
 
Çatal kapı kanadı 
Kuş üstüne tünedi 
Yüz bin kızın içinde 

Gönlüm seni diledi 
 
Pınar başı göl başı 
Ben istemem onbaşı 
Olursa subay olsun 
Dosta düşmana karşı 
 
Oğlan oyunlu oğlan 
Sürü koyunlu oğlan 
Ben sana varır mıyım 
Culuk1 boyunlu oğlan 
 
Al elma yeşil elma 
Parası peşin elma 
Kurban olduğum Allah 
Canım al eşim alma 

                                                             

1 hindi 
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SONUÇ 
 
Sözlü Türk edebiyatının içinde büyük bir hazine barındırdığı inkâr edilemeyecek bir gerçektir. 
Bir tek kişiden derlenen yüzden fazla mâninin söz varlığı, anlatım özellikleri bunu en güzel 
şekilde ispatlamaktadır. Bu kısacık metinlerde Türkçenin en güzel kelimeleri, geniş bir çeşitlilik 
içinde karşımıza çıkmaktadır. Bu metinlerde Türkçenin bütün kelime türlerini bulmanın 
mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 895 kelimelik bir mâniler derlemesinde 470 farklı kelime 
kullanılmış olması, mânilerdeki dil zenginliğini en çarpıcı biçimde göstermektedir. Yüzdeye 
vurulduğunda kullanılan kelimelerin yarısından fazlasının farklı sözcükler olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 
Mânilerimize bakıldığında, sıklıkla kullanılan kelimelerin metnin ruhunu yansıtacak biçimde 
seçildiği görülmektedir. Mesela şahsi isteklerin, duyguların sıklıkla dile getirildiği bu 
metinlerde doğal olarak en sık kullanılan zamirin “ben” kelimesi olduğu görülmektedir. Yine 
mâni söyleyenin karşısında bir muhatap olduğu için ikinci sırada en sık kullanılan zamirin 
“sen” olduğu anlaşılmaktadır. Sevginin her fırsatta dile getirildiği mânilerde isim türünden en 
sık “yâr” kelimesinin kullanılması bir tesadüf olmasa gerektir. Yine bu bağlamda “oğlan” ve 
“kız” kelimeleri de sıklıkla kullanılmıştır. “Kara, al, yeşil, mor” gibi renk adları da manilerde 
kendilerine sıklıkla yer bulmaktadır. Böylece mânilerimizin o renkli tablosu gözler önüne 
serilmektedir. “Baş, göz, el” gibi organ adları da bu zenginlik içinde sıklıkla yer bulmaktadır. 
“Dağ, su, yer, yol, gül” gibi çevreye ait unsurlar da bu metinlerde sıklıkla kullanılmaktadır. 
“Ayşe, Kamber” gibi kişi adlarına da mâniler de yer bulunmaktadır.  Bu metinlerde bir fiil 
zenginliği olduğu da göze çapmaktadır. Türkçenin oluş, kılış ve durum fiilleri bir çeşitlilik 
içinde kullanılmaktadır. “Demek” fiilinin sıklık açısından ilk sıralarda gelmesi, mânilerin hitap 
etme ve karşılıklı konuşma havası yansıtmaktadır.  
 
Mânilerimizde duygular en incelikli şekilde dile getirilmiştir. Diğer insanlar taştan topraktan 
yaratılmışken sevgilinin nurdan yaratılmış olması bu inceliği en güzel şekilde gözler önüne 
sermektedir. Reyhan boylu yâri küstürmenin pişmanlığı, oldukça edebi bir dille 
anlatılmaktadır. Gönülden geçen eş adayının mesleğinin tercihi de mânilerle dile getirilmiştir. 
Onbaşı istemeyip subay isteyen kızın dosta düşmana karşı daha yüksek rütbeli bir asker 
istemesi aynı zamanda Türk milletinin askerlikle de hep içli dışlı olduğunu göstermektedir. 
 
Sonuç olarak denebilir ki tek bir kişiden derlenen yüz civarında mâni bile kelime sıklıkları ve 
anlatım özellikleri bakımından Türkçenin zenginliği, zarafetini; Türk milletinin ince ruhunu en 
güzel şekilde yansıtmaktadır. Değerlerin hızla yitirildiği bu çağda bu eşsiz kaynağa dönülüp bu 
geniş imkândan eğitimde faydalanılmalıdır. 
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GİRİŞ 
 
Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri ile birlikte birçok süreli yayının çıktığı 
bilinmektedir. Çok çeşitli kitleleri hedef seçen yayınların bazıları sadece erkeklere hitap etmekte 
ve siyasî konuları muhtevî iken bazıları çocukların eğitimini ve eğlenmelerini gâye edinmiş, 
bazıları da kadınlara yönelik çıkmıştır. Bu yayınlarla beraber, ailenin bütün fertlerini kapsayıcı 
nitelikteki süreli yayınlar da bulunmaktadır. 
 
Süreli yayınların artmasıyla birlikte kadınlara, çocuklara ve ailenin bütününe hitap eden 
gazetelerde de artış yaşanmıştır. Bu gazeteler genelde eğitmeyi amaç edinmiştir. Bundan dolayı 
aile gazetelerinde de kadınları eğitme amacı göze çarpmaktadır. Ailede erkek ve kadının görev 
paylaşımından dolayı bir ev hanımına evin idaresi gibi bir yük yüklenmektedir. Özbilgen’e 
göre (2007:451) Osmanlı döneminde ailede erkek eve para getirmekle, kadın ise bu parayı idare 
etmekle yükümlüdür. Ancak aile gazetelerine bakıldığında ekonomik boyutun yanında çocuk 
eğitimine yönelik bilgilerin ve tavsiyelerin de olduğu görülmektedir. Özellikle Tanzimat’tan 
sonra kadınların ailedeki rollerinin ve kadınları eğitmenin önemi daha çok anlaşılmıştır. Çünkü 
çocukların terbiyesiyle uğraşan kadınların aslında ülkenin geleceğini inşa etmekte oldukları 
fark edilmiştir.  
 
Osmanlı’nın son dönemlerinde kadının eğitimine önem verilmiş ve 1859’da kız rüştiyeleri 
açılmıştır (Doğan, 2001:104). Ayrıca kadının toplumdaki yeri de sorgulanmaya başlamıştır. 
Kültürel ve sosyal hayata kadınların da katılmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Kadınları sosyal ve 
kültürel hayata dâhil etmek hatta ev hanımlarını çocuk eğitimi, ev ekonomisi, dikiş-nakış gibi 
konularda eğitmek için çeşitli gazeteler yayımlanmıştır. Meselâ Şukûfezar (1886) hem sahibi 
kadın olan hem de yazar kadrosu sadece kadınlardan oluşan ilk gazetedir (Çakır, 2011:64).  
 
Şemsettin Sami (1850-1904) de kadınların toplumdaki yerine, eğitilmelerine, sorumluluklarına 
dair önemli çalışmalar yapmıştır. Kadınlar adlı incelemesinde kadınların toplumdaki yerine ve 
önemine değinerek toplumdaki çözülmelerin temelinde kadınların olduğunu, kadınları 
eğitmenin toplumu kalkındıracağını belirtmiştir. Şemsettin Sami’ye göre kadının terbiyeli, 
eğitimli olması durumunda toplum da terbiyeli olacaktır. Kadınlar idareliyse toplum da 
zenginleşecektir (Doğan, 2001:94). Şemsettin Sami bu düşüncelerden yola çıkarak Aile isimli 
gazeteyi çıkarmıştır. 
 
AİLE 
 
Şemsettin Sami’nin yazarlığını tek başına yaptığı Aile gazetesi ilk olarak 17 Cemâziyel Âhir 
1297’de (27 Mayıs 1880) yayın hayatına çıkmıştır. Mihran Matbaası’nın sahipliğindeki gazetenin 
bir adedinin ücreti 100 para, bir cildi “payitaht için yarım lira, vilayetler için üç mecidiyedir.” 
(S.1, s.1). İsminden de anlaşılacağı üzere hedef kitle olarak bir ailedeki bütün fertleri seçen 
gazetenin bu seçiminin sebebi İfade-i Meram başlığı altında şöyle açıklanmıştır: “Aile -erkek, 
kadın, çocuk- birkaç kişiden ibaret olduğu gibi, bu mecmuâya derc olunacak mebâhis dahi 
erkeklere ve kadınlara, kız ve erkek çocuklara taalluku olup, bir ev halkının âliyy-ül umum 
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muhtaç olacakları maddi ve manevi, yani gerek ahlâk ve terbiyeye, ve gerek idâre ve ta’yişe 
dair her nev’ menafi’ ve fevâidi şâmil olmasına sa’y olunacaksa da, ailenin başlıca rüknü 
kadınlar olduğundan, bu mecmuânın da başlıca kadınlara nisbeti vardır” (S.1, s.1). 
 
Açıklamadan da anlaşılacağı üzere gazetenin çıkarılmasındaki gâye bir ailenin bütün fertlerine 
yönelik olarak, faydalı, maddi-manevi konuları muhtevi yazılarla erkek, kadın ve çocukların 
eğitilmesidir. Ancak yazar, kadınlara daha çok ehemmiyet vermekte, kadınları ailenin direği 
olarak nitelendirmektedir. Akıllara “Gazete neden kadınlar tarafından yazılmıyor?” sorusunun 
geleceği düşünülmüş olduğundan Şemsettin Sami, bu sorunun cevabını da şöyle vermektedir: 
“Memâlik-i mütemeddinede böyle eserler, ekseriyet üzere, kadınlar tarafından yazılmakta ise 
de, bizde böyle bahislerde kalemi elimizden kapacak kadınlar yetişince, veyahut teksir edinceye 
kadar, bu hizmetin ifâsına, ve âle-l-husus âlem-i medeniyet kadınlarının mahsul-ü fikir ve 
himmetlerini vatanımızda neşr ve taammîye erkeklerin vasıta olması mazur ve mecaz 
görülebilir” (S.1, s.1). 
 
Yazarın açıklamasından, o yıllarda Avrupa’da çıkan aile ve kadın gazetelerinde kadınların 
yazarlık yaptıkları hatta o gazeteleri kadınların çıkardıkları anlaşılmaktadır. Bir erkeğin kadın 
ve aile gazetesi çıkarmasının yadsınacağı düşünülmüş olacak ki Şemsettin Sami böyle bir 
açıklama gereği duymuştur. Şemsettin Sami’nin ilerleyen açıklamalarına göre gazetenin çıkarılış 
gayesinden biri de o yıllarda sayıları hiç de az olmadığı yazar tarafından belirtilen bilgili 
kadınların gazetede yazı yazmalarını desteklemektir (S.1, s.1).  
 
Aile gazetesinin içeriğine ve yazarın kullandığı örneklere ve hitaplara bakıldığında zengin 
ailelerin ve kadınların okuyucu olarak seçildiği anlaşılmaktadır. Meselâ Ev İdaresi yazısında 
“Zan etmeyiniz, ki kocanız veya pederiniz büyük ve zengin adam olduğu için, sizin 
çalışmamanız lazım gelir” (S.1, s.8) denilmektedir. Ayrıca bazı yazılarda evde bulunan 
hizmetçilerden, aşçılardan örnekler verilmektedir. Buradan yola çıkılarak sosyoekonomik 
durumu üst seviyedeki ailelerin hedef kitle seçildiği anlaşılmaktadır. 
 
Şemsettin Sami, gazetedeki yazıların nasıl yazılacağı, okuyucuları sıkmamak için nelere dikkat 
edileceği hususunda da izahatta bulunmuştur. Yazara göre âlemde herkes tatlıdan hoşlanır, 
acıdan hoşlanmaz. Dolayısıyla her şeye tatlılık katmak, güzellik koymak gerektir. Bu kuralı en 
çok ailede –özellikle kadın ve çocuklarda- uygulamak gereklidir. Kadınlara ve çocuklara faydalı 
bir şey öğretilecekse, mutlaka eğlenceli olmalıdır. Aksi takdirde istenen gayeye ulaşmak zor 
olacaktır. Şemsettin Sami bu konuda “Kadını süsten, çocuğu oyundan vazgeçirmeye çalışan ders 
onları kendinden nefret ettirmekten başka bir şey hâsıl edemez” (S.1, s.2.) diyerek fıtrata uygun 
olmak gerektiğini belirtmektedir. Ona göre kadın ve çocuklara faydalı şeyler öğretmek için 
tabiatlarının istedikleriyle karışık olan nasihatler ve dersler verilmelidir. Böyle olduğu takdirde 
tabiatlarının istemediklerini bile farkında olmadan kabul ederek ikinci bir tabiata sahip olmaya 
başlarlar (S.1, s.2). Yazara göre zihin ve kalbe girmenin yolu eğlence ve lezzettir. Bu gazetede de 
bu ilkelerden yola çıkılarak “…fâide lezzetle, ve menfaat eğlence ile karıştırılarak, kadın ve 
çocukların tabiatına da hizmet olunacaktır” (S.1, s.2) denilmiştir. 
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Aile Gazetesi 1. Sayısı 
 
Gazetenin ilk sayısı toplam 16 sayfadır ve 10 farklı yazı yer almıştır. Yazılardan ilki o zamanki 
gazetelerde sıkça karşımıza çıkan İfade-i Meram adını taşımaktadır. Bu başlık altında gazetenin 
çıkarılma gâyesi, kimlere yönelik olduğu, içeriğinde nelerin yer alacağı gibi bilgiler yer 
almaktadır. İkinci yazı Aile’dir. Bu yazıda ailenin ne olduğu, büyük-küçük aile tabirleri gibi 
başlıklarda izahatlar vardır. Ailenin bir insan fabrikası olduğu, bu fabrikanın kalitesi nisbetinde 
bu aileden çıkan insanların da kaliteli olacaklarına değinilmiştir. Şemsettin Sami bizde bu tür bir 
insan fabrikası olan ailenin yokluğundan yakınarak ailelerdeki muhabbet ve manevi terbiye 
eksikliğinden yakınmaktadır. 
 
Üçüncü yazı İhtar yazısıdır. Bu yazıda gazetenin özellikle kadınlara hitap ettiği, çocuklara ait 
yazıların da olduğu ve bazı yazıları da erkeklerle birlikte okumak gerektiği gibi bahisler vardır. 
Oldukça uzun olan ihtar yazısı kadınlara yönelik yazılmıştır ve onlara gazetenin nasıl 
okunacağı, gazetede hangi konuların yer alacağı gibi konularda bilgi vermektedir. Çocuklar için 
masalların, ninnilerin olacağı, yetişkin kızlara ve kadınlara yönelik dikiş, nakış gibi kadın 
işlerine ait çeşitli yazılara yer verileceği, bazı ciddi konuların yazılacağı ve bu ciddi yazıların 
erkeklerle birlikte okunması gerektiği aktarılmaktadır.  
 
Ev İdaresi yazısında evin idaresinin ya zenginliğe ya da sefalete yol açacağı, bunun da kadının 
elinde olduğu aktarılmıştır. Şemsettin Sami’ye göre insanların maddi ve manevi mutlulukları 
kadınların elinde olduğu gibi mahvı da kadınların elindedir. Kadınlar evdeki serveti yöneterek 
hane halkını mesut veya mahvedebilir. Bahtiyar ve refah düzeyi yüksek bir aileye sahip olmak 
için kadınlara ev işlerinde çalışmaları, okumaları, iğne iplikle uğraşmaları, yırtık elbiseleri 
dikmeleri, üretmeleri tavsiye edilmektedir. Bütün işlerin halayıklara, hizmetçilere, aşçılara 
bırakılmaması gerektiğine değinilmektedir. 
 
Sıhhat adlı makalede sağlığın öneminden bahsedildikten sonra kadınların birinci vazifelerinden 
birinin ev ahalisinin ve çocukların sağlıklarını korumak olduğu söylenmiştir. Şemsettin Sami’ye 
göre insanların sağlığı 15 yaşına kadar kadınların elindedir. Hatta 15 yaşından sonra bile bu 
durum çok değişmemektedir. Yazara göre hastalıklar ya yeme, içme, oturma, yatma gibi 
hallerdeki hatalardan ya da hastalık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında dikkat 
etmemekten kaynaklanmaktadır. Bu iki sebebi de engelleyecek olan kadındır. Bunun için 
kadınların yemek, giyinmek, uyumak gibi çeşitli işlerin nasıl, ne zaman yapılması gerektiğini, 
hasta olana ne yapmak gerektiğini bilmelerinin elzem olduğu söylenmektedir. Bundan dolayı 
da gazetede sıhhat köşesinin olduğu aktarılmıştır. 
 
İğne ve Makas yazısında giyinme ve süslenmenin tabii bir meyil olduğu aktarılmıştır. 
Kadınlarda ziynet meylinin olmasından dolayı iğne ve makasa da meylin olduğu ve olması 
gerektiği belirtilmiştir. Şemsettin Sami’ye göre bir evin malî yönden en büyük düşmanları 
terziler, modistrelerdir. Yazara göre kadınlar kendi elbiselerini kendileri dikmelidirler. Hazır 
satın alınmış olan elbiselerle övünmek kadınların hakları değildir. Bu durum ancak kocalarının 
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parası olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı iğne ve makas kadınların ellerinden 
bırakmamaları gereken şeylerdir. 
 
Çocuklara Hikâye isimli yazı çocukları ilgilendiren ilk metindir. Bu başlık altında iki adet hikâye 
bulunmaktadır. İlkinde iki kız kardeşin fakir bir kadına yaptıkları yardımı konu edinen bir 
hikâye vardır. İkincisinde ise annesinin izni olmadan sokağa çıkan küçük bir çocuğun başına 
gelen belalar konu edinmiştir. Bu hikâyede dikkat çeken husus sokağın çocuklar için tehlikeli 
olduğunun söylenmesidir. Hikâyedeki çocuk kimseye kendini fark ettirmeden sokağa çıkar. 
Sokakta ayakları çıplak olan çocuklar vardır. Yazarın sokaktaki çocukların fakirliklerini 
vurgulaması dikkat çekicidir. Hikâyenin kahramanı elinde oyuncak ve fesinde takılı olan birkaç 
altın ve inci ile dışarı çıkmıştır ve farkında olmadan evden uzaklaşır. Ayakları çıplak olan 
çocuklar hikâyenin kahramanının elindeki oyuncağı ve altınlı, incili fesi alıp kaçarlar. Düşüp 
yaralanan çocuğu evin hizmetçileri bulur ve eve getirir. Çocuk annesine, bir dahaki sefere 
sokağa çıkmak istediğinde gerekirse kendini hapsetmesini söyler. Bu hikâyeden çıkan sonuca 
göre sokak çocuklar için tehlikelidir. Yazarın okuyucuya aktardığı bu metinde olumsuz örtük 
mesajlar bulunmaktadır. 
 
Oyun adlı yazıda her evde iskambil ve domino kemiklerinin (okey oyunu kastedilmiş olmalıdır) 
bulunmasının gerektiği belirtildikten ve bazı oyun türleri açıklandıktan sonra bir oyun tarif 
edilmiştir. 
 
Mesâil isimli parçada kale, minare vb. bir yerde bulunan bir kişinin başka yüksek bir yerin 
irtifaını ölçmek için iki farklı yol tarif edilmiştir. Bu tarifler yapılırken şekiller de kullanılarak 
okuyucunun daha kolay anlaması sağlanmıştır. 
 
İlk sayının son parçası Lağz ismindedir. Bu parçada iki bilmece sorulmuş ve her biri için ayrı 
ayrı ödül verileceği söylenmiştir. Bu ödüllerden birisi de Sefiller adlı romandır. 
 
Aile Gazetesi 2. Sayısı 
 
2. sayının ilk başlığı Kadın’dır. Bu parçada Şemsettin Sami kadınlar hakkındaki fikirlerini kaleme 
almıştır. Bu parçada kadının insan fabrikası olduğu, yani kadınların çocukları hem doğurmak 
hem de eğitmekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir. İnsan nereden ne eğitim alırsa alsın en 
büyük terbiyecisinin annesi olduğu vurgulanmaktadır. Çocuğunu eğitemeyen kadının topluma 
zararlı evlatlar yetiştirmiş olacağı aktarılmaktadır. Eskiden kızların okumalarına karşı 
olunduğuna değinildikten sonra artık cahil kızlarla kimse evlenmek istemediği için kızların 
okula gönderilmeye başlandığı söylenmektedir. Ancak kızların erkeklerle aynı konuları 
görmekten ziyade aile hayatında işlerine yarayacak şeylerin de öğretilmesini tavsiye 
etmektedir. 
 
Kadının Vezâifi parçasında “Kadın ailenin müdürü, sahibi, velisi, muhafızı, amiridir; aile kadının 
elindedir” (S.2, s. 19) denilmekte ve bu görüş çerçevesinde kadınların görevlerinden 
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bahsedilmektedir. Aile bir devlete benzetilmekte ve bu devleti kadınların idare edeceği 
belirtilmektedir. Bunun için kadının ilim bilmesi gerektiğine değinilmektedir. 
 
Evin Tertip ve Tanzimi parçası sonraki Havlu parçasıyla ilişkilidir. Bu iki parçada evde kilerin, 
avlunun, mutfağın nasıl olması gerektiğinden, odaların tanziminden, kömürlük, odunluk, 
çamaşırhaneden vb. bahsedilmektedir. Kısacası yeni ev kuracaklara veya imkânı olup da 
evlerini düzenleyebileceklere ev tasarımı hakkında bilgiler verilmektedir. 
 
Yemek parçasında yemek yapmak, kadının birinci vazifelerinden biri olarak gösterilmekte ve 
bunu kanıtlamak için açıklamalar yapılmaktadır. Yeterince açıklama yapıldıktan sonra yemek 
âdetimizden bahsedilmekte ve sadece sebze türüyle beslenmenin yanlışlığı açıklanmaktadır. Bu 
kapsamda sofrada ne tür yemeklerin bulunması gerektiğine dair bahisler vardır. 
 
Sıhhat isimli parçada genel olarak sağlık ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Ardından Elbise metni 
gelmektedir. Elbise metninde Avrupaî tarzda açık giyinmenin veya Afrika’da yaşıyor gibi kat 
kat elbiseye bürünmenin yanlış olduğu söylenmektedir. Bunun ardından giyinme konusunda 
çeşitli tavsiyeler verilmektedir. 
 
Çocuklara Hikâye’de ise Atiye isimli bir kızla ilgili hikâye anlatıldıktan sonra Oyun adlı parçaya 
geçilerek bir oyun tarifi yapılmaktadır. Oyun’un ardından Lağz parçasında yine bilmece 
sorulmakta ve bilenlere “Şeytanın Yâdigarları” adlı yayının bir nüshasının verileceği 
bildirilmektedir. 
 
Emsal adlı parçada birçok güzel söz maddeler halinde yazıldıktan sonra son olarak İhtar başlığı 
altında birinci sayıdaki bilmecelerle ilgili bir duyuru yapılmıştır. 
 
Aile Gazetesi 3. Sayısı 
 
Elde bulunan son nüshanın ilk konusu Eğlence’dir. Bu yazıda sürekli çalışmanın zihni yorduğu, 
bundan dolayı bazı zamanlarda eğlenmek gerektiği belirtilmiştir. Ardından gelen yazı Çocukları 
Kadınlardan Ayırmak’tır. Belli bir yaştan sonra çocukların kadınlardan ayrılıp erkeklerle birlikte 
tutulduğuna değinen yazıda bunun yanlış olduğu, çocukların kadınlardan terbiye aldıkları, 
eğer kadın çocuğu eğitemeyecekse önce kadını eğitmenin gerektiğine değinilmektedir. 
 
Evin Tertip ve Tanzimi ile Yemek Odası-Kiler yazıları birlikte yazılmıştır. Bir önceki sayıdaki 
yazının devamı olan bu yazıda yine yemek odası ve mutfağın nerede ve nasıl olması gerektiği 
gibi konulara değinilmiştir. 
 
Sıhhat, çocuklara uygulanan hacamat, çocukların bacak aralarına kat kat bez bağlamak ve 
beşikteki çocuğun ellerini ve bacaklarını hareket ettirememesine sebep olan sımsıkı bağlama 
adetlerinin yanlış oldukları hakkındadır. 
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Itriyat ve Çiçekler, kokularla ve çiçeklerle ilgili muhtelif bilgiler içermektedir. Çiçeklerden koku 
elde edilmesi, yağ üretilmesi vb. konular yer almaktadır. 
 
Matbah yazısında çeşitli yemek tariflerinin olacağı söylendikten sonra etler hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ardından Çocuklara Hikâye kısmında iki hikâye yazılmıştır. 
 
Oyun parçasında Alfabe Oyunu, Oyun Kâğıtları ve İmtiyazlı Kral isimli oyunlar hakkında tafsilatlı 
bilgilere yer verilmiştir. 
 
Mesele’de bir akıl oyunu tarifi ve bir bilmece sorulmuştur. Ardından Lağz başlığı altında yine bir 
bilmece sorulmuştur. Bilenlere hediye verileceği söylenmiştir. Emsal yazısında da kadınlar ve 
güzellik ile ilgili sözler maddeler halinde verilmiştir. 
 
Son yazılara bakıldığında Letâif adlı parçada bir fıkra, ilk sayıdaki bilmecelerin cevaplarının 
olduğu bir kısım ve İlan başlığı bulunmaktadır. Üçüncü sayı bu parçalarla sona ermektedir. 
 
Aile Gazetesinin Şekil ve İçerik Özellikleri 
 
Aile gazetesinin şekil özellikleri aynı devirlerdeki diğer gazetelerle benzerdir. Kapak sayfasında 
ortada derginin adı yazarken bu yazının sağında muharrir, hedef kitle bilgisi; solunda sahibinin 
kim olduğu ve içerik, matbaa, fiyat bilgileri yer almaktadır. Başlığın altında cilt, tarih ve adet 
bilgileri bulunmaktadır. Her sayının başında Münderecât ismiyle yayınlanmış içerikler kısmı 
vardır. 
 
Gazetenin metin kısımları iki sütun halindedir. Parçalar sütun boyunca düz çizgiler 
kullanılarak ayrılırken bir parçanın iç kısımları üçgen oluşturan yıldızlarla ayrılmıştır. Bazı 
metinlerle ilgili açıklamalar için dipnotlar kullanılmıştır. 
 
Aile’de fotoğraf veya resim hiç bulunmamaktadır. Bu durum gazeteyi sıkıcı hale getirmektedir. 
Gazete birkaç parçadaki şekiller haricinde tamamen yazıdan oluşmaktadır. 
 
İçerik olarak bakıldığında gazetenin kadınlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Ancak daha ziyade 
zengin olanlara hitap edilmektedir. Metinlerde hizmetçilerden, aşçılardan, bahçeli evlerden, 
terzilerden bahsedilmesi, zengin baba ve kocaların paralarından örnekler verilmesi, çocuklara 
sokağa çıkmanın tehlikeli olduğu mesajını veren çocuk hikâyesi vb. lerinden yola çıkıldığında 
bu gazetenin en az orta sınıf ama genel olarak zengin sınıfa hitap ettiği anlaşılmaktadır. 
 
Gazetede büyük oranda deneme ve sohbet tarzındaki yazılar göze çarpmaktadır. Yazar bazen 
karşılık konuşur gibi yazarken bazen ikna etmeye çalışmaktadır. Çocuklar için yazılmış 
hikâyeler dışında hikâyeleyici metin bulunmamaktadır. Sürekli bilgi verici, eğitici, bir şeyler 
tavsiye eden metinler vardır. Gazetede hiç şiir bulunmazken her nüshada bir iki bilmece, oyun 
tarifi ve çocuklar için hikâyeler vardır. 
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Gazetenin Dil Özellikleri 
 
Şemsettin Sami’nin Aile gazetesinde oldukça uzun cümleler kurduğu göze çarpmaktadır. 
Cümleleri nokta ile ayırmak yerine “;” işareti ile birleştirdiği görülmektedir Böyle cümlelerden 
birisinde 139 kelimenin bulunduğu dikkat çekicidir. Bu tür uzun cümleler ve sürekli tavsiye ve 
bilgi verilmesi, eğitim yönünün ağır basması gazeteyi oldukça sıkıcı yapmaktadır.  
 
Gazetenin ilk sayısında İfâde-i Meram ve Aile ile ilgili kısımlarda yaklaşık 4 sayfalık açıklamadan 
sonra yazar “Buraya kadar yazdığımız şeyler belki biraz canınızı sıktı. Evet, biz de birdenbire o 
kadar ciddi bahislere girişmek istemezdik…” (S.1, s.4) demekte ve daha ilk sayıda sıkıcı bir yazı 
yazdığını itiraf etmektedir. Gazetenin geri kalanında da benzer sıkıcılık görülmektedir. 
 
Gazetenin diline bakıldığında genel itibariyle sade bir Türkçe kullanıldığı görülmektedir. Yer 
yer Arapça tamlamalar ve kelimeler de bulunmaktadır ancak bu durum o senelerdeki diğer 
yayınlara göre oldukça kısıtlıdır. Genel olarak günümüzde bile kullanılan kelimeler seçilmiştir.  
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Cümlelerde noktalama işaretleri de oldukça sık bir şekilde kullanılmıştır. Özellikle cümlelerin 
bittiği yerlerde nokta yerine noktalı virgül kullanılarak cümleler birleştirilmiştir. 
 
SONUÇ 
 
Aile gazetesi Osmanlı Devleti’nin son yarım asrında çıkmış bir gazetedir. Gazetenin tek yazarı 
olan Şemsettin Sami bu gazetenin aileye hitap edeceğini belirtse de aslında kadın gazetesi demek 
daha doğrudur. Erkekleri ilgilendiren konu neredeyse hiç olmadığı gibi çocukları ilgilendiren 
de sadece Çocuklara Hikâye bölümleridir. Dolayısıyla literatürde (Okay, 1999; Kasap, 2011) bu 
gazetenin çocuk gazetesi olarak değerlendirilmesi de yanlıştır. Okay (1999:50) bu gazeteye 
çocuk dergilerini konu edinen kitabında yer verse de Aile gazetesini açıklarken kadın gazetesi 
görünümünde olduğunu belirtmektedir. 
 
Gazetede kadınları eğitme, kadınlara bilgi verme, ev idaresi, evin düzenlenmesi, evde çalışan 
hizmetçilerle olan ilişkiler gibi çeşitli konularda yazılar bulunmaktadır. Şemsettin Sami’nin bu 
gazeteyle ev hanımlarını eğitmeyi gaye edindiği rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanında 
bilmeceler, güzel sözler, çocuklara hikâyeler ve oyunlar da vardır.  
 
Günlük kullanımı yaygın kelimelerin seçildiği, Arapça tamlamaların az olduğu görülse de çok 
uzun cümlelere yer verilmesi olumsuz bir durumdur. Uzun cümlelere bir de eğitici üslup ve 
sürekli bilgi verme isteği de eklendiği için gazete sıkıcı bir hâl almaktadır. Hiç resim veya 
fotoğraf olmaması da bu duruma sebebiyet vermektedir. 
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