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Önsöz

Turizm, bir disiplin olarak tartışılmaya başla-
dığından beri ağırlıklı olarak ekonomik yönle-
riyle gündeme gelen bir olgudur. Ancak dünya 
ekonomisinde tartışmasız bir yeri olan turiz-
min toplumsal boyutuyla da anlaşılması bir zo-
runluluktur. Çünkü turizmin tarafları arasın-
daki ilişkiler, ekonomik bir ilişki olmanın çok 
ötesindedir. Barış zamanlarındaki en büyük 
insan hareketliliği ve doğası gereği toplumsal 
bir olgu olan turizm, bireysel düzeyde birbirini 
tanımayan iki insanın toplumsal düzeyde ise 
birbirinden farklı grupların bir araya gelmesini 
sağlar. Farklı kültürlere sahip insanlar, turizme 
özgü alanlarda kısa bir süreliğine de olsa top-
lumsal ilişkiler üretir. Turizm sosyolojisi ise tu-
rizmin tarafları arasındaki bu ilişkilerin sağlıklı 
yürüyebilmesinde ve bunları anlamanın yol-
larını göstermede vazgeçilmez bir rehberdir. 
Bunlardan hareketle hazırlanan bu kitap, tu-
rizmi toplumsal yönleriyle ele almıştır. Kitabın 
birinci bölümünde turizmin tarihsel seyri, oku-
yucuya toplumsal bağlamında aktarılmıştır. 
İkinci bölümde, turizmin sosyolojik bir bakışla 
nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiği-
ni gösteren turizmdeki sosyolojik yaklaşımlar 
yer almıştır. Turizmin toplumsal etkilerinin 
sosyokültürel, ekonomik ve çevresel boyutları 
kitabın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde ele 
alınmıştır. Böylece turizmin toplumsal etki-
lerinin birbirinin içine nasıl geçtiği ancak her 
birinin kendine özgü dinamikleri olduğu orta-
ya konmuştur. Kitabın beşinci bölümünde tu-
rizmde bağımlılık ve gelişme konuları tartışıl-

mıştır. Bu bölümde turizmin, küresel dünyada 
ülkelerin kalkınması için önemli bir alternatif 
olarak nasıl değerlendirildiği kalkınma kuram-
ları çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca yerel, 
ulusal ve küresel istihdamda turizm emeğinin 
yapısı da bu bölümde incelenen konular ara-
sındadır. Kitabın altıncı bölümünde, dünyada 
önemli bir gelişim stratejisi olarak değerlendi-
rilen turizmin yarattığı eşitsiz ilişkiler, özellik-
le dezavantajlı gruplar üzerinden değerlendi-
rilmiştir. Bunun yanı sıra bir insan hakkı olarak 
turizmde sosyal adaletin neden gerekli olduğu 
da bu bölümde incelenmiştir. Kitabın yedinci 
bölümü, turizmin ana damarlarından biri olan 
turizm ve kültür konusuna ayrılmıştır. Sekizin-
ci bölüm ise son dönemlerde turizmde önemli 
bir tartışma konusu haline gelen performans 
ve beden üzerinden kurgulanmıştır. Tüm bun-
ların yanı sıra anlatılan konuların gerçek ya-
şamla ve yapılan diğer akademik çalışmalarla 
da bağlantısı kurulmuştur. 

Turizm Sosyolojisi kitabının hazırlanmasında 
çok sayıda kişinin emeği geçmiştir. Öncelikle 
kitap ünitelerinin yazımındaki emeklerinden 
dolayı bölüm yazarlarımıza teşekkür ederim. 
Ayrıca özverili çalışmaları ile kitabı basıma 
hazırlayan dizgi ve grafik tasarımındaki mesai 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

    Editör

Prof.Dr. Oktay EMİR
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Bölüm 1

Toplumsal Bağlamda Turizmin Gelişimi  

Anahtar Sözcükler: • İlk Seyahatler • Olimpiyat Oyunları • İpek Yolu • Seyahatnameler • Kitle Turizmi 
• Thomas Cook • Grand Tur • Romantizm
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1 Kitle Turizminin Tarih Öncesi
1 Kitle turizmini tarih öncesine dayanan 

kökenleri ile ilişkilendirebilme 2
Orta Çağ’da Turizm
2 Orta Çağ’daki toplumsal gelişmelerin 

turizmdeki yansımalarını yorumlayabilme

Modern Çağ’da Turizm
3 Modern dönemdeki turizm faaliyetlerini 

kavrayıp turistlerin önceki dönemlerden 
farklı olan yönlerini ayırt edebilme3
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Turizm Sosyolojisi 1
GİRİŞ

Turizm tarihi; serbest zaman çalışmaları, tarihî 
coğrafya, eleştirel edebiyat, antropoloji ve sosyoloji 
gibi dalları içine alan bilimsel yelpazenin ilgi oda-
ğı olmuştur. Bu bilim dallarındaki bazı çevreler ise 
turizm tarihinin temel kırılma noktalarından birço-
ğunun Batı medeniyetleri temeline dayanmış olma-
sını eleştirmektedir (Chambers, 2009: 10; Towner, 
1995). Ancak genel olarak anılan tarihi akış hâlâ 
Batı odaklıdır. Bu akışa göre, Antik Yunan ve Roma 
medeniyetlerinde başlayan boş zaman faaliyetleri, 
Rönesans Dönemi’nde turizmin ortaya çıkması ile 
devam etmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda spaların ilgi 
görmesi ve Grand Tur’un düzenlenmesi, bu çağda 
turizmi şekillendiren temel olaylar olmuştur. 19. 
yüzyılda ise Thomas Cook’un kurulması ve seya-
hatin organize bir hâl alarak uluslararası bir çehre 
kazanması ile turizm yeni bir boyut kazanmıştır. 
20. yüzyılın ortalarında jet uçakların hızlanması ve 
charter uçuşlarının konulması ile turizm, İngiltere 
ve Batı Avrupa kökeninden dışa açılmaya başlamış-
tır. Aynı şekilde, seyahat üst sınıf ayrıcalığı olmaktan 
çıkmış ve işçi orta sınıf arasında yayılarak tamamen 
kitlesel bir hâl almıştır (Towner, 1995: 339-340). 

Resim 1.1 Michelangelo’nun Davut Heykeli, 
Rönesans heykel sanatının bir başyapıtı kabul edilmektedir 

ve Floransa’da her yıl birçok ziyaretçiyi çekmektedir. 

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/Image/109688

Turizm tarihi ile ilgili eleştiri alan bir diğer 
nokta ise turizm tarihi çalışmalarının modern tu-
rizm ve boş zaman arasında kurduğu ilişkidir. Tu-
rizm tarihi çalışmalarının birçoğu, tarihî olayları 
genellikle Batı medeniyetine dayandırmalarının 
temel nedenini Batı’da kapitalizmin gelişmesi ola-
rak göstermektedir. Bu tartışmalar, kapitalizmin 

gelişmesiyle, orta sınıfın refah seviyesinin seya-
hate elverişli hale geldiğini ve boş zamanlarının 
arttığını belirtir. Ancak bunu ispat eden yeterli 
kanıt olmadığı gibi, aksine, endüstri öncesi top-
lumlarda boş zamanının daha fazla olduğunu da 
savunan çalışmalar mevcuttur (Chambers, 2009: 
11).  Turizm tarihi hakkında bilgi edinirken yu-
karıdaki tartışmaların da farkında olunması, bu 
tarihi sosyolojik bir yaklaşımla ele almak için fay-
dalı olacaktır. Sosyoloji, sosyal olguları nedenleri 
ile incelerken onları sosyal, politik ve tarihi bağ-
lamları ile irdelemekte ve çoğu zaman eleştirel bir 
gözle sorgulamaktadır. 

KİTLE TURİZMİNİN TARİH ÖNCESİ  
Uygarlık geliştikçe seyahat ihtiyacı doğurmuş-

tur. Fazla sayıdaki insan belirli bir bölgede yaşa-
maya başlayınca “bir yere aidiyet hissi” ortaya çık-
mıştır. İlk kez, belirli bir toprak parçası “ev” olarak 
bilinmeye başlanmıştır. Turizm ise bireylerin evle-
rinden uzaklaşarak geri gelmelerini gerektiren bir 
olaydır. Ayrıca aynı bölgeyi “ev” olarak benimseyen 
birçok insanın olması, kültürün evrimine yol aç-
mıştır. Kültürel çeşitlilik ise bu dönemde genişle-
yen uygarlıkların doğrudan bir ürünüdür (Gartner, 
1996: 37). Turizm endüstrisinin kendini gösterme-
ye başladığı ilk çağ, modern çağ öncesi dönemdir.  
Bu çağ, konaklama endüstrisinin ortaya çıkması ve 
turizmin büyümesi için gerekli koşullara işaret et-
mektedir (Cook vd., 2006: 9).

Daha ilk çağlarda avcılar ve toplayıcılar yer-
lerinden yurtlarından ayrılmış ve verimli avlak-
lar bulup daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak 
amacıyla geniş bölgeleri keşfe çıkmışlardır. İnsan-
lar, hayvan beslemeye ve bitki yetiştirmeye başla-
yıp yerleşik hayata geçmiştir. Çeşitli aletler üretip 
başka mallarla takas etmişlerdir. Güney Fransa’da-
ki ünlü Cro-Magnon Mağarası’nda, otuz bin yılı 
aşkın bir süre önce Atlas Okyanusu kıyılarından 
takas yoluyla getirilen deniz kabukları bulunmuş-
tur. Nördlingen yakınlarındaki iki kireç taşı ma-
ğarasında bulunan Columbella rustica kabukları, 
Akdeniz’den Svabya’ya binbir zahmetle getirilmiş, 
Eski Çağ kadınlarının boynunu süslemiştir. Girit 
ve Mısır’da ölülerle birlikte gömülen eşyalar arasın-
da kehribar da vardır; kazılarda gün ışığına çıka-
rılan ve çok uzaklardan getirildikleri tespit edilen 
buluntular, seyahatler hakkında bilgi veren en eski 
kaynaklardır (Löschburg, 1998: 11-12).
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Toplumsal Bağlamda Turizmin Gelişimi  1
Milattan önce yaklaşık 4000 yılında, Sümerler 

tarafından paranın icadı ve ticaretin başlaması mo-
dern seyahat çağının başlangıcı olarak düşünülmek-
tedir. Sümerler, o dönemde parayı ticari işlemlerde 
kullanmış ve aynı zamanda tekerleği de icat etmiştir. 
Bu nedenle, Sümerler’in modern seyahat işletmeci-
liğinin temellerini attıkları düşünülmektedir (Go-
eldner, 2011: 30). İlk seyahatnamelerde, efsane ile 
tarih iç içedir (Löschburg, 1998: 13). Yaklaşık olarak 
MÖ 2000 yılına ait olan Gılgamış Destanı, Sümer 
kralının bir tanrının emirleri ile çıktığı seyahatleri 
anlatmaktadır. Goeldner (2011) bunun ilk seyahat 
rehberi sayılabileceğini belirtmiştir.  

Resim 1.2 Beş bin yıl önce Mısır’da gemi yolculukları 
düzenlenmekteydi. 

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/Image/4459

Beş bin yıl önce Mısır’dan gemi yolculukları 
düzenlenmiştir. Barış ve turizm amacıyla yapıldı-
ğı düşünülen ilk yolculuk, MÖ 1480’de Kraliçe 
Hatşetsup’un Punt ülkesini (Afrika’nın doğu kıyı-
sında olduğuna inanılmaktadır) ziyaretidir. Bu turu 
anlatan metin ve rölyefler, en nadir sanat eserlerin-
den biri kabul edilmekte ve Luksor Deir el-Bahri 
Tapınağı’nın duvarlarını süslemektedir (Goeldner, 
2011: 30). Bilindiği kadarıyla, dünyanın en eski se-
yahatnamesi olan bu rölyefte şöyle denir: “Gemiler, 
Punta ülkesinin paha biçilmez mallarıyla ve Tanrılar 
ülkesinin çeşit çeşit değerli ahşaplarıyla, bundan baş-
ka, bol miktarda mis kokulu reçine ve taze günlük, 
çok sayıda abanoz, Aamu ülkesinin saf altını içine 
oturtulmuş fildişi, mis kokulu kutsal reçine ve göz 

boyası, köpek kafalı maymunların yanı sıra, uzun 
kuyruklu maymunlar ve tazılarla, leopar derileriyle, 
ayrıca çoluk çocuk yerlilerle tepeleme yüklendi”… 
“ve Punta ahalisi sordu: ‘Bu kimsenin bilmediği ül-
keye nasıl geldiniz? Gökyüzünden mi indiniz, yoksa 
tanrılar ülkesinin büyük denizinden mi geçtiniz?’” 
(Walter, 1971’den aktaran Löschburg, 1998: 13-14).

MÖ 2700’lerde, Mısırlılar Nil Vadisi’ndeki 
taşları kullanarak firavunlar için büyük mezarlar 
inşa etmeye başlamıştır. Zoser’in Adım Pirami-
di, Sfenks ve Gize’deki üç büyük piramidin yanı 
sıra Abusir’deki piramit kompleksi, MÖ 1600’den 
1200’e kadar Yeni Krallık’ta çok sayıda ziyaretçiyi 
kendine çekmiştir. Her ne kadar ziyaretçiler dua 
etseler de asıl ziyaret motivasyonları dinden ziyade 
merak ve eğlence olmuştur. Bu dönemdeki seyahat 
faaliyetlerinin başka bir özelliği ise satın alınan he-
diyelerdi (Goeldner, 2011: 30-31).

Tekerleğin icadından MÖ 2050 yılına kadar 
tekerlekli ulaşımı sağlayan çok fazla yol bulunma-
maktaydı. Hititler, bayram günlerinde, aşırı yük-
lenmiş vagonları, barınaklardan başkente kadar 
taşımayı mümkün kılan bir yol yapmıştır. Ancak o 
zaman bile savaş için icat edilmiş olan bu hafif at 
arabaları kırsal alanlardaki toprak yollarda yuvarla-
nıyordu. Ayrıca, sık sık sel felaketi yaşayan ülkede 
çok az köprü bulunmaktaydı. Diğer yandan, MÖ 
2000’den 1200’e kadar Minos ve Miken uygarlık-
larında yollar daha iyiydi. Yunanistan’da iki yönlü 
trafiği mümkün kılan yollar ve köprüler bulunmak-
taydı. Seyahat edenler ordu mensupları, hükûmet 
yetkilileri ve karavanlardı (Goeldner, 2011: 31). 
Antik Roma’da seyahat biçimleri çok renkli, şaşıla-
cak kadar çeşitliydi. Bu durum, siyasi değişimlerin 
yaşandığı, zanaat, ticaret ve ulaşımın gelişmeye baş-
ladığı o kıpır kıpır yüzyıllarda yaşamın doğal bir so-
nucu, ayrılmaz bir parçası olarak görülebilir. “Kolay, 
güvenli ve hızlı bir yolculuk için gerekli tüm şartla-
rın, Roma İmparatorluğu’nda büyük oranda mevcut 
olduğu söylenebilir. Avrupa’da bu şartlar ancak 19. 
Yüzyılın başında yeniden sağlanabildi. O dönemde, 
bir yerden bir yere gitmeyi gerektiren sebepler, bu-
güne göre daha fazlaydı; kara ve deniz yolları, ticari 
amaçlar dışında da sıkça kullanılıyor, canlı bir seya-
hat trafiğine sahne oluyordu. Roma yollarının sert 
bazalt taşlarındaki derin tekerlek izleri-tabii bu izlere 
yalnızca Roma’da değil, Roma’ya çok uzak yerlerde 
de rastlanmıştır- trafiğin ne kadar yoğun olduğunu 
bugün bile ortaya koymaktadır.” (Friedländer, 1901: 
291’den aktaran Löschburg, 1998: 17).
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Turizmin modern hâlinin başlangıcı Yunan ve 

Roma uygarlıklarına aittir. Oldukça iyi ulaşım sis-
temleri ve güvenlikleriyle, Yunan ve Romalılar bir-
çok tanrının evi olan Atina’ya, Roma’ya ve sanat 
faaliyetlerinin, spor müsabakalarının gerçekleştiril-
diği diğer şehirlere seyahat etmiş ve seyahate yeni 
bir boyut kazandırmışlardır (Gee ve Fayos-Sola, 
1997: 9). Romalılar, keyif almak için seyahat eden 
ilk topluluk olmasa bile, kitle turizmi kültürünün 
başlangıcını ortaya koyan ve onun ruhunu taşıyan 
ilk topluluk olarak da görülmektedir (Feifer, 1985: 
9). Antik Yunan’da da festivaller, oyun yarışmaları 
ve kâhin ziyaretleri gibi amaçlarla seyahat edildiği-
ne dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu dönemde de se-
yahat faaliyetleri zor koşullara ve finansal güçlükle-
re katlanmayı gerektirmiştir. MÖ 776’da olimpiyat 
oyunları, Helenistik dünyanın dört bir yanından 
gelen ziyaretçilerin odağı olmuştur. Yunan tanrıları 
ile bağları olan bu oyunların, güçlü bir dinî boyutu 
da vardı. Avrupa’nın bir diğer büyük medeniyeti 
olan Roma İmparatorluğu’nda ise seyahat yaklaşık 
7250 km uzanan bir yol sistemi ile sağlanıyordu. 
Tek bir para birimi geçerliydi ve ortak dil Latin-
ceydi. Yine de uzun seyahatler fazla tercih edilmi-
yordu (Holden, 2004: 17-18). Dolayısıyla, “yol” 
kavramını bize Romalılar tanıtmıştır. Ünlü “Via 
Appia” gibi 90.000 km’yi bulan çift şeritli bulvar-
lar, toplam 200.000 km uzunluğunda Arnavut kal-
dırımı ya da bazalt döşeli bir biçimde bakımı ve 
onarımı yapılan bir yol sistemine sahiplerdi. Kuzey 
Denizi’nden Sahra’ya, Atlas Okyanusu kıyılarından 
Tuna Nehri ülkeleri ve Mezopotamya’ya kadar uza-
nan bu sistem, o döneme ait önemli eserler arasında 
sayılmaktadır. Kıtalar arası güzergâhların, önceleri 
yalnızca idari ve askerî amaçlarla kullanıldığı bilin-
mektedir. Lejyonerler ilk tacir ve coğrafyacıların 
izinden giderek yeni alanlar açmıştır. Çok geçme-
den bu güzergâhlar, Roma İmparatorluğu’nun bo-
yunduruğu altındaki üç kıta arasında hızlı, güvenli 
ve düzenli bir ulaşıma hizmet etmeye başlamıştır. 
Ticaret, haberleşme ve giderek artan gezginciliği 
teşvik edip bunların gelişimine katkıda bulunmuş-
tur (Löschburg, 1998: 18).

Roma şehir devleti büyüdü ve varlıklı Ro-
malılar, sıcaktan kaçma arzusu ile yaz aylarında 
İtalya’nın batı kıyısına ve Napoli Körfezi’ne yö-
nelerek bu bölgeleri bir turizm merkezi hâline 
getirdiler. Romalılar ayrıca Akdeniz’deki ünlü ta-
pınakları, Mısır’daki anıt ve piramitleri de ziyaret 

ediyordu. İmparatorluğun ötesini görme ihtiyacı, 
seyahat arzusu, zenginlik, turist çekicilikleri, ko-
naklama ve turistlere yönelik hizmetlerin talep 
edilmesi gibi unsurlar turizmin ilk hâlini temsil 
etmektedir. Romalılar, günümüzdeki gibi gezile-
re çıkmış, seyahat rehberleri çalıştırmış ve seyahat 
kılavuzları kaleme almışlardır (Goeldner, 2011: 
31). Roma dönemindeki turizmin önemli bir 
özelliği ise Roma toplumunda Antik Yunan’da ol-
duğu gibi köleliğin yaygın olmasıdır. Bu nedenle, 
keyif amaçlı seyahatler, boş zamanları ve bu faali-
yetlere ayıracak geliri olanlar tarafından gerçekleş-
tiriliyordu (Holden, 2004: 18).  

Batı toplumlarının kökenleri Yunan ve Roma 
dünyasında gelişirken diğer insan toplulukları da 
sofistike uygarlıklar kurmaktaydı.  Pasifik adaları 
keşfedilmeye ve deniz yoluyla gelenlerin yerleşke-
si olmaya başlamıştı. Mayalar, Orta Amerika’dan 
Meksika’ya doğru yayılıp uygarlık merkezlerini bir-
birine bağlayan yollar inşa ettiler (Cook vd., 2006: 
9). Günümüzde bu merkezler restore edilmiştir ve 
milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.  

MÖ 200 ile MS 500 yılları arasında Çin ve 
Orta Asya’daki yolcular, bugünün Afganistan ve 
Hindistan’ı gibi Orta Doğu’nun yolcuları ile ileti-
şim hâlinde olmuşlardır. Bunlar Çin’de ve Akdeniz 
bölgesinde yaşayanların ilk karşılaşmaları olmasa 
da milattan sonraki ilk yüzyılda bu toplumların 
bağlantıları kuvvetlenmiştir. Birbirine 8000 km 
uzaklıkta olan Konfüçyüsçü akademisyenler ile 
Romalı senatörleri birbirine bağlayan yollar, pati-
kalar ve deniz güzergâhları bulunmaktaydı ki bu 
ulaşım ağı İpek Yolu olarak bilinmektedir (Gosch 
ve Stearns, 2007: 50). Bu ağ sayesinde klasik dö-
nemde gerçekleşen seyahatler, dünya tarihinde 
bazı önemli gelişmeler için zemin hazırlamıştır. Bu 
dönemde, seyahat eden birçok kişinin temel ama-
cı başta ipek olmak üzere ticarettir. Ticari ilişkiler, 
yollar aracılığıyla birbirine bağlanan birçok toplu-
mun ekonomisini önemli düzeyde şekillendirmiş-
tir. Seyahat, özellikle Çin’de, kurulan şehirlerin 
temsilcileri ile göçebe toplumlar arasında bağlantı 
kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca, yapılan seyahatler 
sonucunda Budizm, Orta Asya ve Çin’de yayılma-
ya başlamıştır. Çin’deki Han Hanedanlığı ve Roma 
İmparatorluğu’nun çöküşü bu bağlantıları kesin-
tiye uğratmış olsa bile, izleyen yıllardaki seyahat-
ler önceki bağlantıları geliştirerek güçlendirmiştir 
(Gosch ve Stearns, 2007: 70). 
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Yaşamla İlişkilendir

Dünya Turizm Örgütü’nün İpek Yolu Programı
Doğuda Çin’den başlayarak Asya ve Orta 

Doğu üzerinden ilerleyerek batıda Akdeniz kıyı-
larına kadar uzanan İpek Yolu dünyanın en bi-
linen rotalarından biridir. İpek Yolu, bir ticaret 
rotası olmanın ötesine geçerek mal, insan, fikir 
ve din alışverişi yoluyla bölgedeki birçok ülkenin 
sosyal, kültürel ve dinî gelişiminde önemli bir 
rol oynamıştır. İpek Yolu, 1990’ların ortasından 
itibaren bir turizm odağı hâline gelerek canlan-
mıştır. Xi’an, Buhara ve Semerkant şehirleri-
nin kültürel çekicilikleri, Tien-Shan Dağlarının 
görkemli güzelliği, Gobi Çölü, nehir vadileri ve 
bozkırlar, zengin mutfak ve çeşitli folklorlar ve el 
sanatları, bu efsaneyi yeniden yaşamayı isteyen 
ve antik İpek Yolu’nun sihrini yakalamak iste-
yen turistleri cezbetmiştir (UNWTO, UNDP ve 
UNCTAD, 2006: 3).

Resim 1.3 İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve 
Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca 

ünlü ticaret yoludur.

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/
Image/97630

Günümüzde, İpek Yolu’nun popülerliğini 
yeniden kazanması için Dünya Turizm Örgütü 
(WTO) önemli bir rol üstlenmiştir. Orta Asya 
cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanarak si-

yasi arenada kendilerini göstermesiyle, Dünya 
Turizm Örgütü (WTO) 1991 yılında İpek Yolu 
Programı’nı başlatmıştır (İpek Yolu Eylem Planı, 
2012/2013; aktaran Kantarcı, Uysal ve Magni-
ni, 2014: 206). Katılımcı ülkelerin önemli gö-
revler üstlendiği projenin amacı, rotada bulunan 
ülkelerde iş birliğinin ve sürdürülebilir turizme 
dayalı bir büyümenin sağlanmasıydı. İpek Yolu 
Programı’na dâhil olan ülkeler, ekonomik yapı, 
kültürel özellikler, altyapı, coğrafi özellikler, poli-
tika, kurallar ve düzenlemeler gibi birçok konuda 
birbirinden farklı özellikler taşımaktadır (Kantar-
cı, Uysal ve Magnini, 2014: 206). 

Başlangıç olarak Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı (UNDP), Dünya Turizm Örgütü 
(WTO) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kal-
kınma Konferansı (UNCTAD) iş birliğindeki 
İpek Yolu Bölgesel Programı, Çin, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın ken-
di İpek Yolu turizm ürünlerini geliştirmelerine 
yardımcı olmuştur.  Bu programın ilk adımla-
rından biri bu beş ülkedeki İpek Yolu turizm 
kaynaklarının bir envanterini derlemekti. Bu 
envanterin amacı, bu ülkelerde bulunan İpek 
Yolu turizm kaynaklarının yüksek kalitesi ve 
muazzam çeşitliliği hakkında okuyucuları bilgi-
lendirmekti (UNWTO, UNDP ve UNCTAD, 
2006: 3). Söz konusu turizm envanterinde şu 
detaylara yer verilmiştir:
•	 Ülkeye	dair	özet	bir	bilgi,	
•	 Doğal	 turizm	 kaynakları,	 kültürel	 ve	 tarihî	

kaynakları, özel ilgilere hitap edecek kaynak-
ları, sanat, el sanatları ve mutfak zenginlikleri, 

•	 Ülkeye	ulaşım,	
•	 Konaklama	hakkında	bilgiler,	
•	 Turizm	hizmetleri	ve	tesisleri,
•	 Ülkenin	güncel	turizm	istatistikleri
•	 Belirli	bir	turizm	kaynağı	hakkında	daha	fazla	

bilgi edinmek isteyen okuyucuların yararlan-
ması için her ülkenin turizm yöneticilerinin 
iletişim bilgileri.
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ORTA ÇAĞ’DA TURİZM
Milattan sonraki ilk yüzyılda, Çin’den gelen Budist rahipler en maceracı uzun mesafe yolcuları ara-

sındaydı. Üçüncü yüzyıldan onuncu yüzyıla kadar binlerce Çinli Budist rahip Hindistan’daki kutsal 
mekânlara yolculuk yapmıştır. Bu hacılardan birçoğu Orta Asya’daki İpek Yolu’nu kullanırken bir kısmı 
da deniz ulaşımıyla Güney Asya limanlarına inmiştir. Klasik dönemde Budist misyonerler Hindistan’dan 
Orta Asya’ya, Asya’nın güneydoğusuna ve Çin’e yönelirken post-klasik dönemde Budizm, Japonya ile Asya 
ana karası arasında bağlantı kurulmasına hizmet etmiştir. Budizm, güçlü dinî duygularla seyahat etmenin 
ilk büyük örneğidir. Bu seyahatler, Budizm’in bazı Asya toplumlarındaki yerinin belirginleşmesini ve ticari 
bağların güçlenmesini sağlamıştır (Gosch ve Stearns, 2007: 75). 

Dördüncü ve beşinci yüzyılda, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü seyahat hareketlerini kötü yönde et-
kilemiştir. Karanlık Çağ boyunca (Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’daki çöküşünden 1450’de Modern 
Çağ’ın başlamasına kadar olan süre) yalnızca maceraperest Avrupalılar ve mülküne el konulan kişiler seya-
hat etmiştir. Bunun temel nedeni ise bu dönemde seyahat etmenin tehlikeli olmasıdır. Söz konusu tehli-
keler seyahati zevkli bir faaliyet olmaktan çıkarmıştır (Goeldner vd., 1995: 52). Seyahat faaliyetlerinin az 
olmasına neden olan bir diğer etmen de bu dönemde derebeylerine ve onların topraklarına hizmet etmenin 
feodal sistemin merkezini oluşturmasıdır. Az sayıda olan seyahatler ise Avrupa’dan başlıyor, deniz ve akarsu-

İpek Yolu Programı’na katılan ülke sayısı 
2016 yılına gelindiğinde 33’e ulaşmıştır: Arna-
vutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bul-
garistan, Çin, Hırvatistan, Kuzey Kore, Güney 
Kore, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, İran, Irak, İs-
rail, İtalya, Endonezya, Japonya, Kazakistan, Kır-
gızistan, Moğolistan, Pakistan, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Suudi Arabistan, San Marino, İs-
panya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenis-
tan, Ukrayna ve Özbekistan. Program, sağladığı 
geniş ağı ile turistlerin “Marco Polo ve Büyük 
İskender’in ayak izlerini” takip etmesini vaat et-
mektedir. Söz konusu programda, İpek Yolu’nun 
eşsiz bir turizm deneyimi sağlamasının yanında 
destinasyonların yeni yatırımları kendine çekme-
si, paydaşlar arasında karşılıklı fayda ve iş birliği-

nin sağlanması, kültürel ve doğal kaynakların yö-
netilmesi, barış ve kültürel anlayışın beslenmesi 
vizyonu benimsenmiştir (UNWTO, 2016). 

Kaynak: Kantarci, K., Uysal, M. ve Magnini, V. P. 
(Eds.). (2014). Tourism in Central Asia: Cultural 
Potential and Challenges. CRC Press. UNWTO, 
UNDP (UN Development Program) ve UNC-
TAD (UN Conference on Trade and Develop-
ment. (2006). Tourism Pearls of the Silk Road. 
https://ultimatekashmir.com/wp-content/uplo-
ads/2017/09/Asia-Tourism-Pearls-of-the-Silk-
Road 2006.pdf+&cd=19&hl=tr&ct=clnk&gl=tr 
Erişim: 23.01.2020 UNWTO. (2016). Silk 
Road Action Plan. 2016/2017.

Antik Çağ’daki hangi uy-
garlıklarda sağlık turizmi-
nin izleri görülmektedir?

İlk Çağ’daki sosyal yaşamın 
turizm hareketliliklerini na-
sıl etkilediğini tartışın.

İlk Çağ’daki sosyal yaşama 
dair müze ya da ören yerle-
rinde edindiğiniz izlenimle-
rinizi paylaşın. 

1 Kitle turizmini tarih öncesine dayanan kökenleri ile ilişkilendirebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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lar yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu seyahatlerin bir-
çoğu ticaret odaklıydı. Yolların kesiştiği noktalarda 
düzenlenen ticaret fuarlarından bir kısmı her yıl 
düzenleniyor ve bir aydan uzun sürüyordu. Hanlar 
ve konaklama endüstrisi, tüccarlara hizmet etmek 
üzere çoğunlukla bu fuarların bulunduğu yolların 
yakınında kuruluyordu (Gartner, 1996: 40). 

Orta Çağ’da Batı’yı etkisi altına alan, turizm 
açısından önemli bir diğer gelişme, kara veba sal-
gınıdır. Salgının fareler üzerindeki pireler yoluyla, 
karavanlarla Çin’den taşındığına inanılmaktadır. 
Bu salgın, Avrupa nüfusunun yaklaşık dörtte biri-
nin ölümüyle sonuçlanmıştır. Salgın daha çok, nü-
fusun yoğunlaştığı büyük şehirlerde görülmüştür. 
İmkânı olan kişiler, şehirlerden kaçmış, öncelikli 
olarak taze okyanus havasını solumaya deniz kenar-
larına inmiştir.  Erken dönemde, deniz kenarındaki 
tatil yerleri bu fenomene bir cevap olarak ortaya 
çıkmıştır (Walton, 2000: 46).

Biyomedikal anlamda sağlık paradigması, sağlı-
ğı “hastalığın yokluğu” olarak ele almaktadır. Çün-
kü bu paradigma bedene, makine metaforu üzerin-
den yaklaşarak onun parçalarındaki sorunun ayrı 
ayrı çözülebileceğine inanmaktadır (O’Connor, 
2000: 32). Bütüncül sağlık paradigması ise sağlı-
ğa, hastalığın yokluğundan ziyade, tam anlamıyla 
bir iyi olma hâli olarak bakmaktadır. Bu bütünlük, 
insan bedeni, ruhu ve zihni ile tamamlanmaktadır. 
Ayrıca iyi ve sağlıklı olma hâlinin kesin bir sevi-
yesi yoktur (Dunn, 1959: 447). İlk Çağ’daki spa 
turizmini daha çok bütüncül sağlık paradigması 
bağlamında, Orta Çağ’daki spa turizmini ise biyo-
medikal paradigmayla ele almak mümkündür. İlk 
Çağ’da spa, iyi olma hâline hizmet ederken Orta 
Çağ’da kaybolan sağlığın yerine gelmesi çabalarının 
bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karanlık Çağ’ın sonlarına doğru, birçok kişi 
İngiltere’de masallarıyla ünlü Canterbury’ye ve 
kuzeybatı İspanya’daki Santiago de Compostela 
Katedrali’ne yapılan hac faaliyetlerine katılmıştır. 
1388’den itibaren, İngiltere’de Kral II. Richard’ın 
hacılardan seyahat izni taşımaları istemesi modern 
pasaportun öncüsü sayılmaktadır. Dönemin zor-
lukları ve tehlikelerine rağmen binlerce kişi kutsal 
alanlara duyduğu saygıyı göstermek, günahları için 
kefaret vermek ya da hastayken verdikleri sözleri 
yerine getirmek amacıyla bu faaliyetlere katılmıştır 
(Goeldner ve Richie, 2011, 35-36). 

Resim 1.4 Orta Çağ’da kiliseler konaklama 
faaliyetlerinin gelişmesini sağlarken manastırlar 

Avrupa’nın kültür merkezi olmuştur.

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/Image/101289#

On dördüncü yüzyılda düzenlenen seyahat 
rehberleri, hacılara içlerinden geçecekleri bölgeler 
ve karşılaşacakları hanlara dair bilgiler sağlamış-
tır. Yine de gezginler hangi sınıftan olursa olsun, 
evler ve kalelerde ağırlanmıştır. Kilise manastırla-
rı ve darülacezeler de diğer konaklama seçenekleri 
arasındaydı. Söz konusu tesisler; yeni kıyafetler ya 
da doktor ve ilaç sağlamak, civarı göstermek için 
rehber ayarlamak ya da borç vermek gibi geniş 
imkânlar sağlamaktaydı. Ağırlama hizmetleri kili-
seler için her ne kadar bir yük hâline gelse de kilise, 
misyonu gereği fakirler için sadaka toplamaktaydı. 
Bu nedenle, fakirlerin konaklama isteği reddedile-
mezdi. Benzer şekilde, konaklama talebinde bulu-
nan soyluları reddetmek de bu kişilerin sağlayacağı 
mali katkılardan mahrum kalınmasına neden olur-
du. Böylece kilise, bu dönemdeki konaklama faa-
liyetlerinin gelişmesini sağlamış (Goeldner ve Ric-
hie, 2011: 36), manastırlar ise Avrupa’nın kültür 
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merkezi olmuştur. 12 ve 14. yy. arasında kiliseler 
ayrıca katedral inşa etme programı başlattı. Bu ha-
reketle birlikte, bu dönemde bugün de Avrupa’da 
seyahat ürünü olan Notre Dame, Chartres, Le 
Mans gibi büyük katedraller inşa edildi.  Bu kated-
raller kutsal Roma topraklarına giden hacı yolların-
da önemli duraklar hâline geldi. Bu katedrallerin 
birçoğu seyahat edenler tarafından finanse edildi 
(Gartner, 1996: 40-41).

Orta Çağ’da bu gelişmelerin yanı sıra bazı 
bilimsel, teknolojik ve ruhani değişimler de or-
taya çıkmıştır. 570’de Hz. Muhammed (S.A.V.) 
Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kuran’ın yazılması 
ve Mekke’ye dönüş, günümüzde hâlâ devam eden 
güçlü dinî hareketlilik ile sonuçlanmıştır. Mil-
yonlarca hacı her yıl Mekke’yi ziyaret etmektedir 
(Holden, 2004: 19). Müslüman gezginler ise Orta 
Çağ’ın ilerleyen yıllarında, yol bağlantılarından 
en çok faydalanan gezginler olmuştur. Tüm gez-
ginlerin içinde en önemlisi olarak gösterilen İbn 
Battuta, Orta Doğu ve Orta Asya’daki yol ve han 
ağlarından, Moğol egemenliğinin sağladığı dura-
ğanlıktan ve Akdeniz, Afrika ve Asya’ya dağılmış 
ticari merkezlerin zenginliğinden faydalanmış-
tır (Gosch ve Stearns, 2007: 112). 1304 yılında 

Fas’ta dünyaya gelen İbn Battuta, 1325 yılında 
Mekke’ye hacca çıkmıştır. İbn Battuta aynı zaman-
da Hindistan, Çin, Kuzey Afrika, Mısır, Filistin, 
Suriye ve Pers topraklarını dolaşmıştır (Gosch ve 
Stearns, 2007: 119). İbn Battuta arkasında İslam 
dünyasının en önemli eserlerinden birini (Rıhle) 
bırakmıştır. Müslüman bir medeniyet olan Abba-
silerde ise 750 ve 1258 yılları arasında, hükûmetin 
emperyalist bağlantılarının gerektirdiği seyahatler 
yaygın olarak görülmekteydi. Diplomatların gö-
revleri ile resmî ve özel yazışmaların taşınması 
uzun yolculukları gerektirmiştir. Aynı yıllarda, 
en çok seyahat edenler ise tüccarlar ve hacılardı. 
Müslüman hacılar uzun yolculuklar yapmış ve ar-
kalarında, tüccarların üstü kapalı şekilde kaleme 
aldığı yazılardan farklı zenginlikte yazılar bırak-
mışlardır. Selçuk Türklerinde yönetim kademele-
rinden birinde bulunan Nâsır-ı Hüsrev’in kaleme 
aldığı Safarnāmé Müslüman hac deneyiminin ilk 
kaydıdır. Nâsır-ı Hüsrev, Orta Doğu’da seyahat 
etmiş, bir süre Kahire’de yaşamış ve Mekke’ye 
dört kere hacca gitmiştir. Hüsrev’in kitabı on bi-
rinci yüzyılda, İslamiyet’in kalbine giden seyahat-
lere dair birçok önemli bilgiyi içeren zengin bir 
kaynaktır (Gosch ve Stearns, 2007: 113).  

Orta Çağ’da turizm faali-
yetlerinin azalmasına neden 
olan faktörler nelerdir?

Orta Çağ’da yazılan seya-
hatnamelerin günümüze 
etkisi ne olmuştur?

Size göre Orta Çağ’daki 
hangi gelişmenin etkileri 
günümüz turizmine daha 
çok yansımıştır?

2 Orta Çağ’daki toplumsal gelişmelerin turizmdeki yansımalarını yorumlayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

MODERN ÇAĞ’DA TURİZM
Modern turizm, önceki şekli ile kıyaslandığında bambaşka bir hâle bürünmemiştir. Bir diğer deyişle, mo-

dern turizm, önceki turizm şekillerinden yalnızca belirli bir derecede farklılık göstermektedir. Turistlerin geçmiş 
ve şimdiki zamandaki motivasyonları arasında keskin ayrımlar ya da seyahat şekilleri arasında belirgin farklar 
bulunmaz. Modern öncesi zamanla kıyaslandığında turizmin oldukça organize bir hâl aldığı ve rasyonel bir 
yapıya büründüğünü söylemek mümkündür. Batılı girişimciler turizmin, geniş çapta yönetilebileceğini ve kâr 
getirecek şekilde yapılandırılabileceğini ilk olarak fark etmiş ve turizm endüstrisi için gereken koşulları yaratmış-
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lardır (Chambers, 2009: 15).  Çok sayıda zenginin 
ulusal sınırların ötesine hareket etmesini tetikleyen 
olay ise Rönesans olmuştur (Holden, 2004: 20).  Yeni 
fikirler, kilise doktrininden bağımsız, kitaplar yoluyla 
hızla yayıldı. Bu durum, felsefi bir değişimi tetikledi. 
Kilise, güç kaybetmesine rağmen, Michalangelo, Le-
onardo da Vinci ve Raphael gibi ünlü İtalyan sanat-
çıları destekledi. Bu sanat çalışmaları ise Grand Tur’u 
tetiklemiştir (Cook vd., 2006). 

Rönesans Dönemi’nde, keşif ve araştırma amacıy-
la yurtlarından ayrılan önemli seyyahları, Avrupa’nın 
prensleri, soylular, müstakbel devlet adamları, diplo-
matlar ve zengin vatandaşların oğulları izliyordu artık. 
Bunlara, yaverler, hizmetkârlar ve arabacılar eşlik edi-
yordu. Gelecekteki mesleklerine hazırlık olsun diye, 
“geleneksel bir Avrupa kültürü turu atmaya” gönderi-
liyorlardı (Löschburg, 1998: 53).

Bu dönem, 16. ve 17. yüzyıllarda, Klasik Roma ve 
Atina uygarlıklarına yönelik bir ilgi de uyandırmıştır. 
Tarihi kayıtlar, o dönemdeki İngiliz aristokrasisinin 
seyahat üstündeki etkilerine de dikkat çekmektedir. 
I. Elizabeth, sarayda çalışmak isteyen gençleri Avrupa 
ana karasına giderek klasik kültür üzerinde çalışma-
ya teşvik etti. Üst sınıf mensupları da bu uygulamayı 
kopyaladı. Böylece İtalya’ya seyahat, soylu erkeklerin 
eğitimlerinin bir parçası oldu. Rönesans’la başlayan 
bu üst sınıf seyahatler, İtalya’nın ötesine geçerek Batı 
Avrupa’yı da dolaştığı için Grand Tur (Büyük Tur) ola-
rak anılmaya başlandı.  Grand Tur, seyahate eğitim 
temasının eklenebileceğini göstererek ona yeni bir bo-
yut kazandırmıştır. Turlara katılmak bir medenileşme 
ve kendini yetiştirme faaliyeti hâlini almıştır (Holden, 
2004: 20). Böylece, 17. yüzyılda artık à la mode ol-
mak isteyen herkes, seyahate çıkmak ve kibirli bir 
ifade takınıp, rahatsız arabalar, sert yataklar ve kötü 
şaraplardan şikâyet ede ede yolculuğunu ayrıntılarıyla 
anlatmak zorundaydı. Belirgin hatlara sahip bu yeni 
seyahat biçimi aynı zamanda “the gentleman’s tour of 
Europe” (beyefendilerin Avrupa turu) olarak da bilin-
mekteydi. Yolculuk, “mevki sahibi kişilerin” eğitim ve 
eğlence programının bir parçasıydı artık (Löschburg, 
1998: 53). 

Üç yıl süren tur, Avrupa ana karasındaki kültü-
rel çekiciliklerin görülmesini kapsamaktaydı. Orta 
Çağ’daki temel seyahat nedenleri ticaret ve hac fa-
aliyetleri iken burada odak, kültürel zenginleşmeye 
kaymıştır. Tura katılanlara mentor ya da koruyucu 
eşlik ederdi. Sadece sanat, edebiyat, müzik ve diğer 
kültür ögelerini gözlemlemeleri değil, aynı zamanda, 
eve döndüklerinde edindikleri bilgiden de faydalan-

maları bekleniyordu (Lickorish ve Jenkins, 1997: 
14). Belirlenen güzergâhlar genç beyleri, Batı ve Gü-
ney Avrupa’da dolaştırıyor, Marsilya’dan İtalya’nın 
batı sahillerine, Roma ve Napoli üzerinden kuzeye, 
Venedik’e götürüyordu. Beyleri vardıkları yerlerde 
rehberler karşılıyordu. Bu şekilde, İsviçreli muha-
fız Hans Hoch, 1606-1659 yılları arasında yaklaşık 
1300 ziyaretçiyi Roma’nın turistik yerlerinde gez-
dirmişti. Çok geçmeden, turizmin bu ilk biçimiyle 
geçinen bir dizi sektör ortaya çıktı. Yolcular, gümrük 
barakasının olduğu kent kapısından geçip de tozlu 
yol giysilerini değiştirir değiştirmez, daha yol yor-
gunluğunu bile atamadan, kâr peşinde koşan birta-
kım kişilerin ziyaretine maruz kalıyorlardı. 1701’de 
gezgin Heinrich von Huysen şöyle yazar: “İnsanın 
ağzından girip burnundan çıkan rehberler, ki onlara 
cicerone [çaçaron] denir, kartvizitleri de bırakmayı 
ihmal etmez, officia’larına davet ederler”. Daha önce 
rehberlik etmiş oldukları kişilerin isimleriyle dolu 
defterlerini gösterir, topladıkları grubu kişi başına 
bir İspanyol altını karşılığında yürüyerek ya da at üs-
tünde kent içinde ve dışında on dört gün boyunca 
gezdirirlerdi. “Bu ücrete bir de saraylara, kiliselere gi-
rişte ödenen ücretler, arabacılara verilen paralar ekle-
nir.” (Becker, 1969: 181; aktaran Löschburg, 1998: 
54). Nitekim Grand Tur, özellikle de sosyeteye, on-
ların davetlerine, kutlama ve eğlencelerine göre dü-
zenlenirdi. Genellikle, seyahat planları karnaval se-
zonuna göre yapılırdı, zaten opera ve Commedia da 
karnaval zamanı açılırdı (Löschburg, 1998: 54-55).

Avrupa’nın birçok büyük şehrinde (Paris, Mila-
no, Roma), Grand Tur konuklarına yönelik oteller 
ve hizmetler gelişmiştir (Holden, 2004: 19). Ben-
zer şekilde hac faaliyetlerine yaklaşım da değiş-
miştir. Aydınlanma paradigmasının inanç turizmi 
çalışmalarına yansıması, turizmi gerçekleştirenlerin 
inançlarının ve maddeselliklerinin birbirinden ayrı 
değerlendirilmesi ve bu turistlerin diğer turistler 
gibi objektif değerlendirilmesiyle sonuçlanmakta-
dır (Holderness, 2009: 1).

Avrupa’nın yeni dünya kolonyalizmi, 1500 
ve 1600’lü yılların keşiflerinin ayakları üzerinde 
1700’lü yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Bireyle-
re kendilerini yönetme ve kendi kaderini belirle-
me hakkı veren sosyal devrimler, aslında yeni bir 
yeniliği de beraberinde getirdi: Endüstri Devrimi 
(Gartner, 1996: 44). Endüstri Devrimi, oldukça 
yüksek üretkenliğe sahip makineler sundu. İhtiyaç 
duyulan ham maddeler Yeni Dünya’dan elde edil-
meye başlandı (Coltman, 1989: 11).  



11

Turizm Sosyolojisi 1

Endüstri Devrimi 1700’lerin ortalarında 
İngiltere’de başlamış ve hızla dünyaya yayılmıştır. 
Endüstri Devriminin ürünleri, turizmin çehresini 
sonsuza kadar değiştirmiş ve günümüzde “kitle turiz-
mi” olarak bilinen turizm çeşidini ortaya çıkarmıştır. 
Ancak Endüstri Devriminin kitle turizmine yönelik 
ürünler oluşturması ideolojik bir temele ihtiyaç duy-
muştur. Bu temel, Amerikan devriminin arkasında-
ki makaleler ve Thomas Paine’in bilinen yazılarıdır. 
Bu ilkeler, daha sonra “İnsan Hakları” (1791) olarak 
yayımlanmıştır. Amerikan devrimi, bağımsızlık bil-
dirgesi ve insan hakları, 1789 Fransız devrimini te-
tiklemiştir. Bu düşünceler, monarşinin hâkim olduğu 
Batı dünyasında yayılmıştır (Cook vd., 2006: 14).  
Artık bireyler kendi kaderlerinde daha özgürdür. Se-
çimlerde özgür olma, özgür girişim sistemini; bu da 
zenginlik ve birikimi beraberinde getirmiştir. Orta 
sınıf hızla zenginleşmiş ve eğitimli hâle gelmiştir. Boş 
zamanın artmasıyla seyahat aktivitelerine yönelik za-
man artmıştır.  Böylece elitist Grand Tur popülerli-
ğini yitirmiştir (Coltman, 1989: 11). Endüstri Dev-
riminin teknolojik iyi yanları olsa da devrim bunu 
mümkün kılan ‘insanları’ koruyamadı. Fabrikalar, 
birçok açıdan güvensiz ve sefil yerlerdi. Ücretler dü-
şüktü ve iş saatleri uzundu. Birçok işçi ücret olarak 
sadece fabrikada kullanılabilen, üstelik pahalı olan 
satış kuponları alıyordu (Gartner, 1996: 46). 

Kolonyalizm, kökeni colonia kelimesi 
olan, başka bir yere yerleştiği hâlde hâlâ 
ana vatanın vatandaşı olma durumudur. 
Ancak yerel toplumlarla dışarıdan gelenler 
arasında yaşanan karşılaşmaların sorunsuz 
olduğu düşünülmemelidir. Bu süreç, yerel 
toplumlar üzerinde hâkimiyet kurulması-
nı ya da ‘yeni yerellik’ oluşturulurken işle-
yen adil olmayan süreci de kapsamaktadır. 
Bu nedenle, kolonyalizm, başka insanların 
arazi ve mallarının fethedilerek kontrolü-
nün ele geçirilmesi olarak tanımlanabilir 
(Loomba, 2002: 1-2).

Bu dönemde, buhar sistemi icat edildi ve de-
niz taşımacılığında kullanılmaya başlandı. İnsanlar 
aslında yüzyıllar boyunca deniz taşımacılığından 
faydalanmıştır. Ancak kolonyal imparatorluklar 
büyüdükçe insanların ve malların güvenli taşınma-
sına daha çok ihtiyaç duyulmaya başlandı (Gartner, 
1996: 45). Buharlı lokomotif sisteminin icadını ta-
kiben ise ilk demir yolu inşa edildi. Endüstrileşmiş 
şehirler birbirine bağlandı. Demir yolu taşımacı-
lığından aile seyahati gibi sebeplerle faydalanılsa 

Resim 1.5 Endüstri Devrimi ile ihtiyaç duyulmaya başlanan ham maddeler Yeni Dünya’dan elde edilmeye başlanmıştır. 

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/Image/111467
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bile, bu taşımacılık dinlence seyahati için kullanıl-
mıyordu. Thomas Cook 1840’ta, demir yolların-
dan toplantı katılımlarına yönelik faydalanılması 
fikrini üretti. Cook aynı zamanda, düşürülmüş 
fiyatlar sunarak seyahat makbuzları düzenledi ve 
paket turlar oluşturdu (Enzesberger: 1996: 130). 

Demir yolu çağı seyahate olan talebin hızla yük-
seldiği ve ekonomik ve sosyal alışkanlıklarda geniş 
etkilere sahne olmuş bir dönemdir. Yolculara yönelik 
ilk demir yolu (Liverpool ve Manchester) 1830’da 
açılmıştır. Demir yolu yolculuğu önceleri İngiltere’de 
yayılmıştır. Sonra Avrupa’nın kalan kesimleri ile Ku-
zey Amerika hızlı bir şekilde demir yoluna yönel-

miştir. İngiltere’de, 1841’de yıllık iki milyon demir 
yolu yolcusu taşınır olmuş ve bu rakam 1914’e ge-
lindiğinde 1455 milyona ulaşmıştır. Her ne kadar 
ilk demir yolu paket turlarını Thomas Cook sunmuş 
olsa da demir yollarının kendileri de geziler düzen-
lemiştir. Ancak ucuz tur fiyatları nedeniyle bu ge-
zilerin popülerliği beklenilenin de ötesine geçmiştir. 
1838’de düzenlenen, 8 trenlik özel bir geziye 5000 
kişinin katılmak istediği kayıtlara geçmiştir. Tüm bu 
gelişmelere rağmen ulaşım, konaklama ya da aktivi-
teyi içine alan bir planlama yaparak müşteri mem-
nuniyeti ve pazardaki talebe ilk odaklanan Thomas 
Cook olmuştur (Lickorish ve Jenkins, 1997: 16-17).

Resim 1.6 Demir yollarının düşük fiyatla fazla insanın taşınmasını mümkün kılması, ilk kitle turizminin gelişimine izin vermiştir.

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/Image/18275

Demir yollarının düşük fiyatla fazla insanın taşınmasını mümkün kılması, ilk kitle turizminin gelişimi-
ne izin vermiştir. Artık seyahat sadece seçkin sınıfa yönelik olmaktan sıyrılmış,  yeni bir boyut kazanmıştır. 
Kitle turizminden önce seyahat etme imkânı itibar ve belirli bir sosyal statü meselesiydi (Urry, 2011). 
Bireylerin nereye seyahat ettiği ve nasıl seyahat ettiği seyahatin kendisinden daha önemli bir hâl almıştır. 
Bu statü ayrımı hâlâ devam etmektedir. Yaşam tarzı, moda ve turizme ayrılabilecek gelir miktarı önemlidir 
(Lickorish ve Jenkins, 1997: 11). Demir yolları ise günümüzde hâlâ geniş ölçüde kullanılmaktadır. Özel-
likle Avrupa’da ve dünyanın bazı yerlerinde seyahatteki önemi daha büyüktür. Sadece taşımacılıkta değil, 
seyahat deneyiminin pazarlanması anlamında da artan oranda pazarlanmaktadır. Manzaralı bölgelerden 
geçen kısa seyahatler, gurme yemekler ya da tiyatro imkânı sunan hizmetlere artık gittikçe daha fazla rast-
lanmaktadır (Gartner, 1996: 46). 
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Aynı dönemde, Henry Ford, yürüyen bantlı 

üretim sistemiyle arabayı seri üretime geçirerek dü-
şük fiyatlara mal etmeyi başarmıştır. Bu durum, iş-
çilerin de araba sahibi olabilmesiyle sonuçlanmıştır. 
Model T’nin kitlesel üretimi milyonlarca insana bi-
reysel seyahat özgürlüğünün kapılarını açmıştır. Bu 
araç, arabanın icadından sonra yapılan en hızlı ula-
şım aracıydı. Ancak bu yeni dönemde, araba bugün 
olduğu kadar etkin bir şekilde turistlerin yer değiş-
tirmesini sağlayamıyordu. (Cook vd., 2006: 14). 

Ford, ünlü Tin Lizzy’i yaparken birçok yeniliği 
de kullanmaya başlamıştır. Ford, fabrikasını ilk 
açtığında işçiler yılda 18.000 araba üretebilmek-
teydi ve her biri 950 dolardı. Yalnızca 10 yıl için-
de üretim sürecini o denli iyileştirdiler ki tanesi 
350 dolara yılda bir milyon araç üretebilecek 
hâle geldiler (Weitzman, 2002).

dikkat

Brendon (1991), turizmdeki kitle tüketimini, 
bu dönemler için Fordizmden çok Cookizm şeklin-
de adlandırmaktadır. Bunun nedenini ise Thomas 
Cook’un, “kitle turizminin”, turizmin hem sosyal 
hem de maddi yönlerinden oluştuğunu fark ede-
rek bu doğrultuda üretim yapması olarak açıkla-
maktadır.  Ona göre Cook, riskli, önceden tahmin 
edilemeyen ve zaman harcayan bireysel turizmi; 
sistematik, tahmin edilebilir ve uzman tecrübesine 
dayanan bir kitle hareketine çevirmiştir. Thomas 
Cook gerçekten de modern turizmin kurucusu ola-
rak görülmektedir. Cook’un o dönem için yaptığı 
plan yalnızca seyahat ve keyif almanın ötesindey-
di. Ona göre seyahat, sosyal ve politik boyutlarda 
etkileri olan ciddi bir işti. Dahası, modern bir bi-
rey olmanın gereğiydi. Cook’un içinde bulunduğu 
dönemin koşullarında, pazarlar artık bölgelerinin 
ve uluslarının ötesine açılmıştı. Politikacılar ve dip-
lomatlar farklı milletlerin, bireylerin ve kültürlerin 
yönetimini üstlenmiş ve barışçıl ilişkiler kurmaya 
odaklanmıştı. İmalatta ise bilgili ve eğitimli işçilere 
duyulan ihtiyaç artmıştı. Fikirler ve yenilikler ise 
hareket özgürlüğüne ve bilginin değişimine daha 
bağımlı bir hâl almıştı. Tüm bu koşullar altında, 
dünya çapında erişilen noktaların genişletilerek 

kendine güvenen ve yetenekli bir turist profilinin 
yaratılması gerekiyordu. Özetle, Cook küreselleş-
menin ortaya çıkışını öngörmüş ve turizmi küresel-
leşmenin kültürel bir ifadesi olarak değerlendirmiş-
tir (Franklin, 2003: 22).

Modern dönemin turisti, üzerinde farklı tartış-
maların olduğu bir konudur. Bazı yazarlar, modern 
dönem turistlerinin, maruz kaldıkları hızlı teknolo-
jik ve çevresel değişimlerin etkisiyle, ‘köklerinden’ 
uzaklaşma ihtiyacı duyduklarını savunmaktadır. Bu 
bakış açısına göre, modern yaşam, yapay, organik 
olmaktan uzak ve geçicidir. Modernite, bir şekilde 
sahte olma hissi yaratmıştır. Bazı yazarlar içinse tu-
ristler sıradan olmayan ve farklı olanın arayışında 
yeni ve şaşırtıcı şeylere yönelmiştir. Bu bakış açısı 
ise diğeri gibi modernliği eleştirmez. Tersine, onu 
yüceltir. Çünkü modernite bu bakış açısı için tam 
anlamıyla bir yeniliği temsil etmektedir (Franklin, 
2003: 23). Franklin’e (2003) göre turizm alanın-
daki modern turist yaklaşımı, modern yaşamı an-
lamsız, sığ, sıkıcı, yapay ve depresif ele almaktadır. 
Bu nedenle, bireylerin bundan kaçmak istemesi 
oldukça doğal bir durumdur. Franklin (2003), bu 
bakış açılarından farklı bir görüş benimser. Ona 
göre modernite ve modern yaşam oldukça hızlı 
değişen kültürel bir oluşumdur. Bu hızlı ve değiş-
ken yapısı onu sıkıcı olmaktan uzaklaştırmaktadır. 
Yeni modalar, kitaplar ve teknolojiler… Her zaman 
yeni keşifler için yer vardır. Bu nedenle, sokaktaki 
sıradan insan tüm bunlardan soyutlanmış değil-
dir (Franklin, 2003: 23). Modernite hem yeniliği 
hem de yeniliğe olan talebi yaratmıştır. Franklin’e 
(2003) göre, turizmi yaratan modernite ve modern 
şehre duyulan heyecan ve aşktır. Bu nedenle, tu-
rizmi yaratan koşul moderniteden ya da şehirden 
kaçma isteği değildir. Turizmin kendisi modern ya-
şamın bir uzantısıdır, bir kaçıştan ziyade modern 
yaşama duyulan hayranlıktır.

Grand Tur’un yarattığı birçok trend ortadan 
kaybolmamıştır. Elit turizm seyahat kaynaklı bir 
prestij yaratmıştır. Büyük Avrupa şehirlerinin gö-
rülmesiyle elde edilebilecek faydalar olduğu dü-
şünülmüştür. Yabancı yerlerin keşfedilmesi ve tü-
ketilmesinin bir insanı daha iyi biri yaptığı fikri 
hâkim olmuştur. Seyahatin, mental sağlığa iyi gel-
diği ve entelektüel anlamda insana katkıda bulun-
duğu düşünülmüştür. Bunların yanı sıra, Grand 
Tur seyahat maceralarının kaleme alındığı ayrı bir 
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alanyazının oluşmasını da sağlamıştır. Bu tasvirler 
toplum hafızasındaki yerini korumaktadır. Ancak 
yeni dönemdeki metinlerin gerçekliği yansıtma 
tarzı değişmiştir. 1820’lerde dünyaya yeni bir göz-
le bakılmaya başlanmıştır. Bu bakış açısı, tabiatı 
ve tarihi romantik bir gözle görmekte, Avrupa’nın 
göz dolduran dağ ve sahillerinin karşısında heyecan 
duymaktaydı. Eski şehirler hâlâ çekiciydi. Fakat 
gittikçe daha fazla insan “uğrak yerlerden” kaçarak 
“gizli sırlara” yönelmiştir. Bu insanlar, dağları ziya-
ret etmek ve vahşi doğayı deneyimlemek istemiştir. 
Kısacası, “romantik seyahatin” tadına varmayı ar-
zulamışlardır (Zuelow, 2015: 29).

Romantizm ve Turizm
Romantizm Fransa, Almanya ve İngiltere’de 

edebiyat, sanat ve felsefi zevklere dayalı gelişmelere 
verilen isimdir ve Avrupa’da turizmin gelişimi üze-
rinde yoğun etkileri olmuştur. Romantizmden et-
kilenen orta sınıf için romantizmin iki temel ögesi 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bireylerin düşünce 
dünyasındaki nesne seçimini etkilemesi, değer ve-
rilen ve ilgi duyulan olayların, mekânların ve in-
sanların önceliklerinin sıralanışını etkilemesidir.  
Diğeri ise bu nesneler, olaylar ve insanlarla karşı-
laştıklarında bireylere gösterecekleri duygusal ve zi-
hinsel yanıtları önererek bu bireylerin öznellikleri-
ni etkilemesidir. Böylece bireyleri ne düşünecekleri 
ve daha da önemlisi ne hissedecekleri konusunda 
yönlendirmiştir. Bu akım, aralarında filozofların ve 
şairlerin bulunduğu eğitimli seçkinlerin, moderni-
te, endüstrileşme ve şehirleşmenin ortaya çıkardığı 
çirkin görüntüye ve materyalizme karşı gösterdik-
leri bir tepkidir. Bu seçkinler grubu, ortaya çık-
maya başlayan orta sınıfın fikirlerini etkin olarak 
şekillendirmiştir (Seaton, 2009: 530). 

Modernite, Avrupa’da yaklaşık olarak 17. 
yüzyılda ortaya çıkan, az ya da çok tüm 
dünyayı etkisi altına alan, toplumsal yaşam 
sistemi ve organizasyonuna verilen isimdir. 
Birçok kuramcı, 20. yüzyılın sonlarında 
modernitenin yerini yeni bir toplumsal 
sisteme bıraktığını savunur. Bu sistem, 
postmodern toplum, post-kapitalizm ya da 
post-endüstriyel toplum olmak üzere farklı 
isimlerle anılmaktadır (Giddens, 1990: 1). 

Resim 1.7 Romantikler, doğal olanı yüceltmiştir.

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/
Image/112608

Romantizmin hedefi ötekinin ve bayağı ya da 
kaba olarak görülen günlük yaşam dünyasından 
farklı bir hâlin arayışıdır. Bu yaklaşım, bireyleri, 
kendilerinden kültürel ve fiziksel bakımdan farklı 
olan toplumları ve gerçek ile hayali olanı aramaya 
teşvik etmiştir. Bu dönemde, endüstriyel dünya-
dan uzağa taşınan olgular şunlar olmuştur: Sanat-
çı ve yazarların çocuk masumiyetine odaklanma-
sı, kahramanlık ögeleri ya da sanat ve edebiyatta 
dâhiyane bir biçimde yaratıcı olmak, gerçek kar-
şılaşmalara duyulan istek ya da sanat, roman veya 
şiir yoluyla anlatılan köylü ve yerli toplumlar, ba-
sit halk ile yaşanan temsili karşılaşmalar, bakir ya 
da resmedilmeye değer güzellikteki doğal olanın 
modern şehir manzaralarına karşı yüceltilmesi, 
geçmişe duyulan özlem, özellikle sanat, mimari ve 
edebiyatı etkilemiş olan Orta Çağ dönemi (Sea-
ton, 2009: 530).

‘Öteki’ kavramı kültürel kuramlarda sık rastla-
nan bir kavramdır. Kavram, bir grubun dışında 
olan, bir gruba tabi olan gibi anlamlarda kul-
lanılabilmektedir. Bazı analizlerde Avrupalı ol-
mayan şeklinde kullanıldığı da görülmektedir 
(Joffe, 1999: 18). Daha çok eleştirel çalışmalar-
da kullanılan kavram, çoğu zaman baskı ya da 
kontrol altında olana işaret eden bir kavramdır.

dikkat
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Romantizm, kendinden birkaç yüzyıl önce 

ortaya çıkan Rönesans gibi, bireylerin öznelliği-
nin yeniden inşa edilmesine yardım etmiş, bir 
insanın nasıl ya da ne hissedeceğini belirlemiştir. 
Ancak eğitimli ve aristokrat kesimle sınırlı kalan 
Rönesans’tan farklı olarak romantizm farklı top-
lumsal sınıflara ve eğitime sahip bireyleri etkileme-
yi başarmıştır. Romantizmin hayranları, Endüstri 
Devrimi süresince orta sınıftan daha geniş kitlele-
re yayılmış, 18. ve 19. yüzyıl kitle turizminin ilk 
kuşağını yaratmıştır (Seaton, 2009: 531). Her ne 
kadar turizm tarihi, temel olarak kitle turizminin 
ortaya çıkmasına odaklansa da romantizm kitle tu-
rizminin ortaya çıkması için temel oluşturmuştur. 
Bu nedenle, romantizm turizm analizinde değer-
lendirilmesi zor olan bir yer tutmaktadır. Burada, 
romantizm hareketinden kitle turizmine geçişin 
incelenmesinde Elias’ın toplumsal seçkinler tezi 
açıklayıcı olmaktadır. Bu teze göre toplumsal seç-
kinler, kamusal hayatta geçerli olan normları be-
lirlemektedir. Belirlenen bu normlar, statü olarak 
daha aşağıda bulunan kimseler tarafından özenile-
rek benimsenmektedir (Franklin, 2003: 34). 

Elias’ın 1933 yılında doçentlik tezi olarak hazır-
ladığı Saray Toplumu, 1969’da Almanca, 1983’te 
ise İngilizce olarak ilk defa yayımlanır (Özgören 
Kınlı, 2018: 1031). Elias, saray toplumu mo-
delinde davranış modellerinin yaygınlaşmasını 
özgün bir şekilde yorumlamaktadır. Başlangıçta 
sadece saray toplumuna özgü olan davranış ve kı-
sıtlamaların zaman içerisinde o topluma egemen 
olan elitlerden başlayarak tüm topluma yayılması, 
burjuvaların aristokratların var olma biçimlerini 
taklit etmesi, bunun sonucunda da saray soylula-
rının ayrımcılığı yeniden tesis etmesinin üzerinde 
durur. Yeni adabımuaşeret kuralları, medeniyetin 
taleplerini artırmaya yönelik rekabetçi bir müca-
delenin zorlaması sonucunda ortaya çıkmaktadır 
(Özgören Kınlı, 2018: 1032). 

dikkat

Romantizm bakış açısıyla, 19 yüzyılın başla-
rında, son derece düzenli ve kurallara bağlı bir ser-
best zaman aktivitesi olan termal spa’ların izleyen 
dönemlerdeki dönüşümü anlaşılabilir. Dinlenme 
tesisleri odaklıbu tatil anlayışı, sonunda İngiliz 

işçi sınıfının deniz kenarındaki kitlesel tatiline 
geçiş yapmıştır. Böyle bir analizde aynı zamanda 
Veblen’in gösterişçi tüketim tezi de açıklayıcı ol-
maktadır.  Rafine bir zevk olarak görülen hamam-
lar ve Brighton en parlak döneminde ne kadar 
görkemliyse, sonraları ortaya çıkan Morecambe ve 
Margate’teki işçi sınıfı versiyonu da o kadar göz alı-
cı bulunmuştur (Franklin, 2003: 34). 

İlk kez 1899’da yayımlanan kitabı “The Theory 
of The Leisure Class” (Aylak Sınıfı Teorisi) adlı 
eserinde Veblen, tüketim amaçlarından birinin 
gösteriş olduğunu ileri sürmüş, toplum-eko-
nomi arasındaki ilişkiyi sınıfsal farklılaşmalara 
dayandırmıştır. Bu çerçevede, Veblen, gösterişçi 
tüketimin üst sosyal sınıf ve bunlara benzemeye 
çalışan diğer sınıflar tarafından gösteriş amaçlı 
olarak yapılan alışverişler olduğunu belirtmiş-
tir. Küresel pazarlama ve iletişim, enformasyon 
teknolojileri, medya, turizm ve popüler kültür 
ihracıyla dünyanın küresel bir pazar yeri hâline 
geldiğini söylemek mümkündür. Böyle bir or-
tamda bireyler, yalnızca ürünlerin kendisini 
değil, cezbedici imajları, sembolleri ile de ilgi-
lenmeye başlamıştır. Bu durum da daha yüksek 
düzeyde gerçekleşen ve göstermelik olan tüke-
timi beraberinde getirmiştir (Güleç, 2015: 62).

dikkat

Her ne kadar Romantizm döneminin turizm 
hareketliliği ile yakın tarihteki kitle turizmi arasında 
bağlantılar bulunsa da farklılıklar da bulunmakta-
dır. Bu noktaya dikkat edilmelidir. En önemli fark 
ise tüketim kavramı ile ilgilidir. Özellikle, yerlerin 
nasıl ziyaret edileceği ve ziyaretlerin uygun şekilde 
gerçekleşmesi için ne tür gerekliliklerin yerine getiri-
leceği gibi konular farklılık göstermektedir. Roman-
tikler, bazı eski yapı, alan ve kültürlerin, insan mü-
kemmelliğine bir örnek temsil ettikleri için ziyaret 
edilmesi gerektiği fikrini savunuyordu. Onlar kitle 
turistleri gibi bir “öteki” arayışında değildi. Kültürel 
miras olarak gördükleri zenginliklerini öğrenmek, 
taklit etmek ve örnek almak istiyorlardı. Yunan ve 
Roma medeniyetleri onlara göre uygarlığın en geliş-
miş noktasıydı. Bu, öyle bir dönemdi ki felsefe ve 
sanatta ilerlenmiş, matematik ve mimaride önemli 
adımlar atılmış, vatandaşlık, eğitim, sağlık, hak ve 
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hukuk gibi kavramlar etrafında sağlıklı bir hayat tar-
zı yaratılmıştı. Romantikler, estetiğe karşı duyarlılığı 
nedeniyle, Yunan ve Roma uygarlıklarının kırsallık 
idealini benimsedi. Bu ideali Avrupalılar tarafından 
ilk defa görülen birçok yerli kültür gibi daha yalın 
kültürlere doğru genişlettiler. Ancak bozulmamış 
doğanın dünyası, Romantikler için zorlu bir hâl 
aldı. Bu tür yerleri mükemmellik ve güzelliğin zir-
vesi olarak algılıyorlardı. Takdir etmeleri için zihin-
sel bir hazırlığa ihtiyaç duyuyorlardı. Gerçekten de 
hazırlık, beklentiler ve hayal gücü, romantik zihnin 
en önemli fikri özelliklerindendir. Bu, birey ve doğa 
arasındaki ilişkinin, şiirsel ve ruhsal açıdan anlaşıl-
masını mümkün kılan bir bakış açısıydı. Gerçekçi 
düşüncenin aksine, onlara göre doğa nesnel bir ger-
çeklik taşımıyordu. Doğa, insanın hayal gücü aracı-
lığıyla var oluyordu (Franklin, 2003: 34). 

Romantik gezginler diğer seyahat figürlerinden 
daha farklıdır. Onlar, sadece seyahat etmek için 
yeterince kaynak ve zamanı olan, dünya hakkında 
kafa yoran eğitimli üst sınıfa mensup insanlar de-
ğil, aynı zamanda yalnızlıktan hoşlanan insanlardı. 
Romantik gezginler doğada yalnız kalmaya ya da 
tarihî güzellikleri yalnız ve sessizce takdir etmek 
istiyorlardı. Yolda dahi yalnız olma ihtiyacı hisse-
diyorlardı.  Bazı romantik dönem yazarları, turiz-
me karşı tepkiliydi. Turistlerin, kutsal mekânlar ve 
doğa ile olan ilişkisine eleştirel yaklaşıyorlardı. Bu 
olumsuz ve eleştirel bakış açısının izlerini bugün de 
görmek mümkündür (Franklin, 2003: 35).

Modern Turizmin Yapı Taşları
Bazı yazarlarca içinde bulunduğumuz dönem 

hâlâ modern dönemdir ve modern döneme ait 
özellikleri taşır. Modern turizmin özellikleri şu şe-
kilde sıralanabilir (Franklin, 2003: 26): 

•	 Turizm,	modernitenin	yaşam	koşullarından	
ortaya çıkmıştır ve moderniteden bir kaçış 
değil, onu içinde barındıran bir deneyimdir.

•	 Modernite,	 yenilikten	 kaçmaktan	 ziyade	
sürekli olarak yenilik peşindedir.

•	 Turizm,	seyahatten	çok	daha	fazlasıdır.	O	bir	
yeniliğe ve modern dünyaya ulaşım biçimi-
dir. Modernitenin yeni iletişim teknolojileri, 
mobilitenin genel yükselişi şeklinde adlan-
dırılabilecek bir erişimi mümkün kılmakta-
dır. İnsanlar ve mallar hareketli hâle gelmiş-
tir. Bu koşullar altında ise turizm mekânsal 
uzamını evden uzaya kadar genişletmiştir.

Farklı anlamlarda kullanılan mobil sıfa-
tı, günlük yaşamda genel olarak ‘hareket 
eden’ ya da ‘hareket yetisi olan’ anlamında 
kullanılmaktadır (Urry, 2007: 7). 

Mobilite ve modernite arasındaki ilişki, geç 
modernitenin (birçok yazar için içinde bulun-
duğumuz dönem), mobilite ile yakından iliş-
kili hatta mobiliteye dayalı olmasından kay-
naklanmaktadır. Modernite mobiliteyi hem 
gerekli kılmakta hem de ondan faydalanmak-
tadır. Geç modern yaşamın içinde yer almak, 
belirli bir seviyede mobiliteyi gerektirir (Freu-
dendal-Pedersen, 2016).  

İçinde yaşadığımız çağ için kuramsal olarak 
“geç modern” veya “postmodern” gibi farklı 
tanımlamalar kullanılmaktadır. Geç modern 
kuramcılar, yaşadığımız dönemi esas itibarıyla 
modernitenin radikalleşmesi olarak değerlendi-
rirken, geç moderniteyi önceki modern toplum 
biçiminden ayırmak için “risk toplumu”, “post-
geleneksel toplum”, “düşünümsel modernite”, 
“ikinci modernite” veya “üst modernite” gibi 
birbiriyle bağlantılı ve birbirinin yerine kulla-
nılabilen adlandırmalar yaparak sosyolojik ana-
lizler yapmaktadırlar (Evre, 2011: 65).

dikkat

•	 Turizm küreselleşen modernitenin bir tüke-
tim biçimidir.  

•	 Turistik	 faaliyetlerin	gelişiminin	 incelendi-
ği çerçeve ve turizm ekonomisi ile turizm 
coğrafyası milliyetçilik ve ulus devletlerden 
güçlü bir şekilde etkilenmiştir.

•	 Turizm,	yalnızca	görsel	deneyimlerle	sınırlı	
olmayan bedensel bir deneyimdir. Tüketim, 
kimlik, aidiyet, özgürlük ve düzensizlikler 
gibi konular beden üzerinden ele alınır. Bu 
bağlamda, turizm hiçbir zaman basit bir 
dinlenme, rahatlama ve zevk alma faaliye-
ti değildir. İçinde her zaman politik ve etik 
bağlamlar barındırır.  
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•	 Turizm	yalnızca	bir	dünyaya	erişme	biçimi	değildir.	Göçmen	bir	modernite	çağında,	birçok	insan	

evinden uzakta yaşamakta ve evine bir turist gözüyle bakmaktadır. Geride kalan bu insanların ve 
mekânların içinde turizm iş ve gelecek imkânı sağlamaktadır. Bunu yaparken, resmî tarihin silmeyi 
tercih ettiği tarih versiyonlarını ortaya çıkararak insanların geçmişlerini gözden geçirmelerini ve 
mekânların kültürel bir kimliğe bürünmesini mümkün kılar. 

Turizm olgusu 1970’lerde modern yaşama ait bir olgu olarak ele alınmıştır. Ancak daha önceden 
de bahsedildiği gibi turizmi modern yaşamın bir unsuru olarak inceleyen yaklaşımlar iki farklı kutupta 
toplanmıştır. Bu bakış açılarından biri, Barther (1972); Boorstin (1964); Turner and Ash (1975) gibi ya-
zarların savunduğu gibi, turizmi modern bir çöküşün bir 
yan etkisi olarak tanımlamıştır. Sosyal bir eleştiri getiren 
bu bakış açısı, turistik deneyimlerin yüzeysel ve yapma-
cıklığın peşinde olduğunu savunur. MacCannel (1973) 
gibi kuramcılar ise bunun karşıtı bir düşünce benimsemiş 
ve turist deneyiminin anlamlı modern bir ritüel olduğunu 
savunarak, turistlerin sahici, otantik olanın peşinde oldu-
ğunu belirtmişlerdir (Uriely, 1997). 

Birçok araştırmacı 1970’lerin sonları ile 1980’lerin ba-
şından itibaren turizmle ilişkili birçok aktiviteyi modern 
kültürden ziyade postmodern kültür ile ilişkilendirmeye 
başlamıştır. Miras turizmi, nostaljinin bir çekicilik unsu-
ru olarak ele alınması gibi turizmde güncel olan trendler, 
postmodern turizmin farklı açıları olarak etiketlendirilmiş-
tir. Postmodern turizmdeki sosyolojik söylemler iki temel 
teorik çerçeveyi içine almaktadır: ‘simülasyon’ ve ‘öteki’. 
Akademik çalışmalarda hâkim olan simülasyon bakış açısı 
‘üst gerçeklik’ deneyimlerinin analizine odaklanmaktadır 
ve temalı parklar gibi tipik postmodern çevreleri ele alır. 
‘Öteki’ kavramsallaştırması ise postmodern turizmin ‘ger-
çeğin’ arayışında olduğunu ve doğal çekiciliklerin kazandığı 
öneme vurgu yapmaktadır. Bu iki kutup arasındaki çekiş-
menin, postmodern dönem öncesinde yer alan modern dö-
neme ait fikir karşıtlığının bir devamı olduğunu söylemek 
mümkündür (Uriely, 1997). 

Postmodern ve modern turizm arasın-
daki ilişkide bilinmesi gereken bir diğer 
önemli nokta ise turist deneyimlerinin tip-
leştirilmesidir. Postmodern turizm, modern 
turizm gibi turist deneyimlerini genel tiplere 
ayırmayı yanlış bulur. Bu tür bir homojen-
leştirmeden ziyade, postmodern turizm tu-
rist motivasyonlarını, deneyimleri ve turizm 
çevresini çoklu bir bakış açısıyla inceler. Bu 
bakımdan postmodern turizm yaklaşımı-
nın benimsediği çeşitlilik ve çoğulculuk, 
Cohen’in (1979) turist deneyimlerini çeşit-
lerine ayırmasından farklılık gösterir (Uriely, 
1997). Bu farklar ikinci ünitede daha geniş 
şekilde incelenecektir.

Genel anlamıyla, postmodernite, toplu-
mun yapılandırılmış, organize ve akılcı 
özelliklerinin sona ermesine işaret etmek-
tedir. Postmodernite, bilimsel akılcılık ve 
kuramların bütüncül ilerlemesinin yerini, 
seçeneklerin ve bakış açılarının çeşitliliği-
ne bırakmasıdır.

Üst gerçeklik, nesnenin orijinal ve gerçek 
hâlinin kaybolarak insanların simülasyon-
ların çekiciliğine kapılması durumudur. 
Bu durumda, gerçek, ölmüştür. Çağdaş 
tüketim kültürünün önemli bir eleştirisi 
olan bu bakış açısına göre, nesnelerin ve 
yüzlerin düzeltilmiş ve kusursuz fotoğ-
rafları, tüm kusurları ortadan kaldırırken 
‘orijinal’ ürünün değerine değer katmak-
tadır. Gerçeğin yerini alan bu hâliyle rek-
lamlarda, halkla ilişkiler çalışmalarında 
ve reklam panolarında yer almaktadır 
(Wolny, 2017: 76). 

Resim 1.8 Modernite ve modernleşme ilk ulus devletlerin 
ortaya çıkmasını tetiklemiştir.

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/Image/97466
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Toplumsal Bağlamda Turizmin Gelişimi  1
Ulus Devlet ve Turizm

Modernite ve modernleşme ilk ulus devletle-
rin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Ulus devletler, 
ilkel bağlara ya da eski sosyal bağlara dayalı de-
ğildi. Ulus devletlerin öğrenme ve kültür üzerine 
yeni ve organize kurumları bulunmaktaydı. Böy-
lece bu devletler ulaşım ve iletişimde dönüşümler 
yaşadı. Modern öncesi dönemde, tarım toplumla-
rında yüksek kültürün devamlılığını sağlayan per-
sonel ve kurumlar (üniversiteler, manastırlar vb.) 
merkezî gücü ellerinde barındırırken görünmez ve 
ulaşılmaz bir konumdaydılar (Franklin, 2003: 39). 
Ancak endüstrileşme ile birlikte bu ayrım ortadan 
kalkmıştır. Yüksek kültür çok daha yaygın hâle gel-
miş ve homojenleşmiştir. Ulusal eğitim ve iletişim 
sistemleri vasıtasıyla, daha önceden ayrı alanlarda 
olan insanlar, ortak kültür ve düzen ile birbirlerine 
bağlı hâle gelmiştir (Franklin, 2003: 40). 

Ulus devlet, ortak değerler etrafında top-
lanan ve ulusal politikalarla şekillenen si-
yasi bir çerçevede yaşayan ve fikir beyan 
eden milletlerin bir arada yaşadığı siyasi 
bir düzendir (Özyakışır, 2006: 78).

Yüksek kültür kurumları ve devlet arasındaki 
iş birliği, sınırları ve kültürel olarak tanımlanmış 
ulus söylemini doğurmuştur. Ulusal ilgiler ve söy-
lemler; akademisyenleri, öğretmenleri, yazarları 

etkisi altına aldığından bu gruplar da millîleşen 
bilgi üretimine katkıda bulunmuştur. Milliyetçilik, 
aralarında bağ kurduğu insanlarda coşku yarat-
maya başlamıştır. Bu insanlar evlerinden ayrılarak 
19. yüzyılda önemli bir yer tutan millî parkları, 
ulusal müzeleri ve uluslarının başarılarını anlatan 
anıtları görmeye gitmişlerdir. Tüm bu mekânlar, 
onları ziyaret eden insanlar adına konuşmuş ve bu 
nedenle kutsal olmuştur (Franklin, 2003: 40). Bu 
tür girişimlerle, ulus devletler hem modern çağın 
gereklerini yakalamaya çabalamakta hem de geçmiş 
dönemlere eğilip ne kadar eski olduklarını kanıtla-
maya çalışmaktadır (Pretes, 2003: 125). 

Ulusal kimliğin anlatıldığı, aktarıldığı ve yorum-
landığı önemli mekânlar kimlik turizminin önemli 
çekicilikleridir. Bu mekânlar, ziyaretçiler için birey-
sel anlam taşıyan, duygu yüklü mekânlardır (Whi-
te ve Frew, 2011). Turizm ve ulusal kimlik arasın-
daki bu ilişki, büyük şehirlerde gerçekleşen turizme 
doğrudan etki etmektedir. Millî duyguları taşıyan 
parklar, anıtlar ve heykeller bu şehirlerin turizm çe-
kiciliği hâlini almıştır. Millî ruha sahip bu şehirler, 
ulusları ve ulusal kimlikleri yansıtır (Huang ve San-
tos, 2011: 13-14). Benzer şekilde, millî kutlamalar 
ve anlatılar da şehirler için turizm potansiyeli taşı-
yan unsurlar hâlini alabilmektedir. Bu çekicilikler, 
bireylerin ulusa aidiyet duygularını perçinleyerek 
toplumsal kimliğe katkıda bulunmaktadır. Özel-
likle kolonyalizm geçmişi olan toplumlarda, bu 
tür deneyimler, aynı ülkede birlikte yaşayan farklı 
toplulukların modern dönemdeki kimlik uzlaşısına 
katkıda bulunmuştur (Laws ve Ferguson, 2011).  

Evliya Çelebi kimdir ve tu-
rizm için önemi nedir?

“Tarihsel Süreç İçinde Tu-
rizm Paradigması” (Akoğ-
lan Kozak, Evren, Çakır 
(2013)) başlıklı makaleyi 
okuyarak modern turizm ile 
bağlantısını kurun.

Size göre turizm modern 
dönemin özelliklerini hâlâ 
taşımakta mıdır?

3 Modern dönemdeki turizm faaliyetlerinin ve turistlerin önceki dönemlerden farklı olan 
yönlerini ayırt edebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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1
öğrenm

e çıktıları ve bölüm
 özeti

Kitle Turizminin Tarih Öncesi

Kitle turizmini tarih 
öncesine dayanan kökenleri 
ile ilişkilendirebilme

1

Modern seyahatin başlangıcı Sümerler tarafından paranın icadı ve ticaretin başlaması olarak görülmektedir. 
Çünkü paranın kullanılması ve tekerleğin icadı modern seyahat işletmeciliği için uygun koşulları yaratan 
gelişmeler arasındadır. İlk Çağ’daki bir diğer önemli unsur, MÖ 1480’de Kraliçe Hatşepsut’un Punt ülkesini 
ziyaretini anlatan metnin dünyanın en eski seyahatnamesi özelliğini taşımasıdır. Yine bu çağda, Mısırlıların 
Nil Vadisi’ndeki taşları kullanarak firavunlar için inşa ettikleri büyük mezarlar MÖ 1600-1200’e kadar çok 
sayıda ziyaretçi tarafından takdir görmüştür. Bu dönemde, Yunanistan’da da iki yönlü trafiği mümkün kılan 
yollar ve köprüler, Antik Roma’da ise oldukça çeşitli seyahat biçimleri bulunmaktaydı. Kolay, güvenli ve 
hızlı bir yolculuk için gerekli tüm şartların bulunması nedeniyle, turizmin modern hâlinin başlangıcı Yunan 
ve Roma uygarlıklarına dayandırılmaktadır.
Aynı dönemde, Pasifik adaları keşfedilmeye ve deniz yoluyla gelenlerin yerleşkesi olmaya başlamıştır. Maya-
lar, Orta Amerika’dan Meksika’ya doğru yayılmış, uygarlık merkezlerini birbirine bağlayan yollar inşa etmiş-
lerdir. Çin ve Orta Asya’daki yolcular ise MÖ 200 ile MS 500 yılları arasında, İpek Yolu olarak bilinen yol, 
patika ve deniz güzergâhları ağından faydalanarak bugünün Afganistan ve Hindistan’ı gibi Orta Doğu’nun 
yolcuları ile iletişim hâlinde olmuşlardır. Bu dönemde gerçekleşen tüm bu seyahatler, dünya tarihinde bazı 
önemli gelişmelerin ilk adımları olmuştur.

Orta Çağ’da Turizm

Orta Çağ’daki toplumsal 
gelişmelerin turizmdeki 
yansımalarını yorumlayabilme

2

Üçüncü yüzyıldan onuncu yüzyıla kadar binlerce Çinli Budist rahip Hindistan’daki kutsal mekânlara yol-
culuk yapmış, birçoğu bu yolculuklarda Orta Asya’daki İpek Yolu’nu kullanmıştır.  İzleyen yıllarda, Roma 
İmparatorluğu’nun çöküşü ise seyahat hareketlerini kötü yönde etkilemiştir. Karanlık Çağ boyunca Batı 
Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ve kara veba nedeniyle seyahat faaliyetlerinde azalma olmuştur. Salgın 
nedeniyle sağlığını kaybedenler ise deniz kenarındaki tatil yerlerine ve spalara yönelmiştir. İlk Çağ’da spa, 
iyi olma hâline hizmet ederken Orta Çağ’da kaybolan sağlığın yerine gelmesi çabalarının bir ürünü olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise İngiltere’de Kral II. Richard’ın hacılardan seyahat izni taşı-
malarını istemesinin modern pasaportun öncüsü sayılmasıdır. Orta Çağ’da bir diğer önemli belge ise on 
dördüncü yüzyılda düzenlenen seyahat rehberleridir. Bu rehberler hacılara içlerinden geçecekleri bölgeler ve 
karşılaşacakları hanlara dair bilgiler sağlamıştır. Orta Çağ’da tüm gezginlere hanların yanı sıra kilise manas-
tırları ve darülacezeler konaklama imkânı sağlamıştır.
Yine bu çağda, 570 yılında Hz. Muhammed (SAV) Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kuran’ın yazılması ve 
Mekke’ye dönüş, günümüzde hâlâ devam eden güçlü dinî hareketlilik ile sonuçlanmıştır. Milyonlarca hacı 
her yıl Mekke’yi ziyaret etmektedir. Orta Çağ’da etkileri günümüze kadar süren seyahatnameler de yazılmış-
tır. Bunlardan biri, İbn Battuta’nın arkasında bıraktığı İslam dünyasının en önemli eserlerinden biri olan 
Rıhle’dir. Bir diğer önemli eser ise Türklerin de yönetim kademelerinden birinde bulunan Nâsır-ı Hüsrev’in 
kaleme aldığı Safarnāmé’dir. Bu eser, Müslüman hac deneyiminin ilk kaydıdır.
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Modern Çağ’da Turizm

Modern  dönemdeki  turizm  faaliyetlerini 
kavrayıp turistlerin  önceki  dönemlerden 
farklı olan yönlerini ayırt edebilme

3

Önceki dönemlerden belirgin farklar göstermeyen modern turizm, modernizme paralel olarak daha organi-
ze ve rasyonel bir hâl almıştır. Batılı girişimciler turizm endüstrisini kâr getirecek bir hâle getirebileceklerini 
fark etmiş ve Rönesans’ın da etkisiyle turizm faaliyetlerinde hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans’ın etkisiy-
le kilisenin, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Raphael gibi sanatçıların sanat çalışmalarını desteklemesi 
Grand Tur’u tetiklemiştir. Rönesans Dönemi’nde, keşif ve araştırma amacıyla yurtlarından ayrılan önemli 
seyyahları, burjuvaların oğulları izlemiştir. Bu kişiler gelecekteki mesleklerine hazırlık yapmak amacıyla ge-
leneksel bir Avrupa kültürü turuna çıkmaya başlamıştır.  Rönesans’la başlayan bu üst sınıf seyahatler, Grand 
Tur (Büyük Tur) olarak anılmaya başlanmıştır. Grand Tur, seyahate eğitim temasının eklenebileceğini gös-
tererek ona yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Avrupa’da Endüstri Devrimi, 1700’lerin ortalarında İngiltere’de başlamış ve hızla dünyaya yayılmıştır. Bu 
devrim, oldukça yüksek üretkenliğe sahip makinelerin geliştirilmesini sağlamıştır. İhtiyaç duyulan ham 
maddeler ise Yeni Dünya’dan elde edilmeye başlanmıştır. İzleyen yıllarda yayımlanan “İnsan Hakları” 
(1791), Endüstri Devriminin ideolojik etkileri arasında görülmektedir. 1789 Fransız Devrimini tetikle-
yen bu düşünceler, monarşinin hâkim olduğu Batı dünyasında yayılmıştır. Orta sınıf hızla zenginleşmiş ve 
eğitimli hâle gelmiştir. Böylece yalnızca üst sınıfın tercih edebildiği Grand Tur gözden düşmüştür. Buharlı 
lokomotif sisteminin icadı ise Thomas Cook’un 1840’ta, turizmde yeni bir eğilim yaratarak büyük kitlelere 
organize turlar düzenlemesini sağlamıştır. Aynı dönemde, Henry Ford arabayı seri üretime geçirerek düşük 
fiyatlara mal etmeyi başarmıştır. Böylece, işçiler de araba sahibi olabilmiş ancak günümüzdeki kadar etkin 
bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlayamamıştır.
Modern dönemde romantizm, aralarında filozofların ve şairlerin bulunduğu eğitimli seçkinlerin modernite, 
endüstrileşme ve şehirleşmenin ortaya çıkardığı çirkin görüntüye ve materyalizme karşı gösterdikleri bir 
tepki olarak ortaya çıkmış ve kitle turizminin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Yine bu dönemde, mo-
dernite ve modernleşme ilk ulus devletlerin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bu durum ise milliyetçilik odaklı 
yeni turizm türlerini tetiklemiştir. 
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1
neler öğrendik?

1  Barış ve turizm amacıyla yapıldığı düşünülen 
ilk yolculuk aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında 
yapılmıştır?

A. Mısır ve Roma  B.  Mısır ve Punt 
C. Mısır ve Hitit  D. Roma ve Mısır
E. Hitit ve Roma

2  Turizmin modern formunun başlangıcı aşağı-
daki hangi uygarlıklara aittir?

A. Çin ve Roma  B.  Çin ve Yunan
C. Yunan ve Roma  D.  Eti ve Sümer
E. Sümer ve Roma

3  Milattan sonraki ilk yüzyılda, Çin’den gelen 
Budist rahipler en maceracı uzun mesafe yolcula-
rı arasındaydı. Üçüncü yüzyıldan onuncu yüzyıla 
kadar binlerce Çinli Budist rahip Hindistan’daki 
kutsal mekânlara yolculuk yaptı. Bu hacılardan 
birçoğu Orta Asya’daki İpek Yolu’nu kullanırken 
bir kısmı da deniz ulaşımıyla Güney Asya limanla-
rına inmiştir. Klasik dönemde Budist misyonerler 
Hindistan’dan Orta Asya’ya, Asya’nın güneydoğu-
suna ve Çin’e yönelirken post-klasik dönemde Bu-
dizm Japonya ile Asya ana karası arasında bağlantı 
kurulmasına hizmet etmiştir. 

Buna göre söz konusu faaliyetlerin turizm açısın-
dan önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Budist rahiplerin en maceracı ve uzun mesafe 
yolcuları olması

B. Budizmin, güçlü dinî duygularla seyahat etme-
nin ilk büyük örneği olması

C. Budist rahiplerin İpek Yolu’nu kullanmaları
D. Budist rahiplerin Güney Asya limanlarına inmeleri
E. Budist rahiplerin çok yolculuk yapmaları

4  1388’den itibaren, İngiltere’de Kral II. Richard’ın 
hacılardan seyahat izni taşımalarını istemesi aşağıdaki 
durumlardan hangisine öncü olmuştur?

A. Kralların kiliseler üzerinde baskı kurmalarına
B. İngiltere’de Kral II. Richard’ın hacılar üzerinde 

baskı kurmasına
C. Canterbury’ye ve Santiago de Compostela 

Katedrali’ne hac faaliyetlerinin başlamasına
D. Modern pasaportun ortaya çıkmasına   
E. Karanlık çağın sonlanmasına

5  Selçuklularda yönetim kademelerinden birinde 
bulunan Nâsır-ı Hüsrev’in kaleme aldığı Safarnāmé 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yapılan ilk safariyi anlatır.
B. Selçukluların yönetim şemasıdır.
C. Doğu ile ilgili bir seyahatnamedir.
D. Selçukluların hâkimiyetlerindeki halkı anlatan 

bir kitaptır.
E. Müslüman hac deneyiminin ilk kaydıdır. 

6  Grand Tur’un asiller için amacı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. Medenileşmek, kendini yetiştirmek, Avru-
pa’daki kültürel çekicilikleri görmek 

B. Yeni ülkeler görmek 
C. Ticari ilişkileri geliştirmek 
D. Sanatsal faaliyetleri takip etmek
E. Dinî ziyaretler ve hac faaliyetinde bulunmak

7  Endüstri Devriminin turizme etkisi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A. Paranın kullanım gücünü artırmıştır.
B. Seyahatin zengin sınıfa ait bir olgu olarak orta-

ya çıkmasını sağlamıştır.
C. Turizmi etkilememiştir.
D. Kitle turizmini ortaya çıkarmıştır.  
E. Turizm faaliyetlerinin tanıtılmasına önayak ol-

muştur.

8  Thomas Cook modern turizmin kurucusu 
olarak görülmektedir ve Brendon (1991) turizm-
deki kitle tüketimini Cookizm diye adlandırmıştır. 

Buna göre söz konusu adlandırmanın nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Cook, bireysel turizmi sistematik bir kitle hare-
ketine çevirmiştir.   

B. Cook,kitle turizminin tanımını yaparak kural-
larını içeren bir kitap yazmıştır.

C. Cook, kitle turizminin kurulması için seri üre-
tim yapmıştır.

D. Cook, kitle turizmi için ilk olarak dev reklam 
kampanyaları düzenlemiştir.

E. Cook, klasik turizmin tanımını yaparak kural-
larını içeren bir kitap yazmıştır.
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9  Fransa, Almanya ve İngiltere’de edebiyat, 
sanat ve felsefi zevklere dayalı gelişmelere ne ad 
verilir?

A. Lirizm
B. Romantizm  
C. Realizm
D. Hümanizm
E. Kapitalizm

10  Toplumsal seçkinlerin, kamusal hayatta ge-
çerli olan normları belirlediği fikrini savunan 
‘Toplumsal Seçkinler’ tezi aşağıdaki hangi düşünü-
re aittir?

A. Elias  
B. Freud
C. Veblen
D. Cook
E. Brendon
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1
neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Kitle Turizminin Tarih 
Öncesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Modern Çağ’da Turizm” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Orta Çağ’da Turizm” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Modern Çağ’da Turizm” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Kitle Turizminin Tarih 
Öncesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Modern Çağ’da Turizm” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Orta Çağ’da Turizm” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Orta Çağ’da Turizm” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Modern Çağ’da Turizm” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Modern Çağ’da Turizm” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A
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1
Araştır Yanıt

Anahtarı
1

Araştır 1

Sümerlerin sıcak su kaynaklarının çevresine inşa ettikleri sağlık tesisleri, bi-
linen en eski tesistir. Bu tesislerde su akan havuzlar, çok büyük tapınaklar 
da mevcuttu. Yunanların tıp tanrıçası olarak bilinen Asklepios onuruna inşa 
ettikleri Asklepios Tapınakları dünyadaki ilk sağlık merkezi olmuştur. Yunan 
bölgesinde ilerleyen dönemlerde tedavi amaçlı daha farklı tapınaklar da yapıl-
dı. Olimpos’ta yer alan Zeus Tapınağı da eski dönemin tıp tapınakları arasına 
yer almaktadır. 5000 yıl öncesinde bile alternatif tıp tedavisinin faydalarından 
yararlanmak isteyenler Hindistan’a ziyarete giderlerdi. 

Araştır 2
Roma İmparatorluğu’nun V. yüzyılda ikiye ayrılarak fiilen ortadan kalkma-
sıyla birlikte turizm hareketini ortaya çıkaran ve devamını sağlayan düzen de 
sona ermiş ve turizm hareketleri olumsuz etkilenmiştir. 

Araştır 3

İstanbul’da doğmuş Müslüman bir Türk olan Evliyâ Çelebi’nin (1611–1685?) 
sözde 10 Muharrem 1040 (20 Ağustos 1630) tarihinde gördüğü rüya ile başla-
dığı seyahatleri yaklaşık 40 yıl sürdü. Evliyâ Çelebi’nin seyahat güncesi ve oto-
biyografisi olarak nitelendirilebilecek Seyahatnameyi önemli kılan hususlardan 
biri hiç şüphesiz, 17. yüzyılda merkez ile çevre ilişkilerine ilişkin önemli bir 
kaynak olmasıdır. Osmanlı elit sınıfına mensup Evliyâ Çelebi, daha önce hiç 
görmediği ancak maceraperest savaşçılardan ve gezgin dervişlerden işittiği yer-
lere ilişkin gözlemlerini de kaleme almıştır.
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GİRİŞ

Turizme bilimsel bir gözle bakabilmek için ku-
ramsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olunması 
gerekmektedir. Bu nedenle, gerek turizm gerekse 
boş zaman çalışmalarında konunun kuramsal bir 
çerçeveye oturtulması oldukça önemlidir. Bu du-
rum, insan davranışlarının farklılıklarının analiz 
edilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca kuramlar, 
sosyal davranışlara yönelik bir anlayış geliştirebil-
memize de hizmet etmektedir. Kuramlar, araştırma 
girişimlerine başlanması, araştırmanın konumlan-
dırılması gibi daha en baştaki aşamalara rehberlik 
etmektedir. Boş zaman ve turizm faaliyetlerine in-
san yaşamında verilen önemin tespit edilmesini de 
yine kuramlar mümkün kılmaktadır. Aynı zaman-
da bize, boş zaman ve turizmle ilgili olan ya da onu 
engelleyen toplum ve içindeki yapıları anlayabil-
memiz için bir bakış açısı sağlar (Mowatt, 2017). 

Toplumsal dinamiklere dair önemli bilgiler sağ-
layan sosyoloji kuramları da turizmin anlaşılma-
sında oldukça değerli bir bakış açısı sağlamaktadır. 
Turizmin incelenmesinde bu kadar önemli bir yere 
sahip olsa da ana akım sosyoloji, ancak 1980’li yıl-
lara gelindiğinde turizmi sistematik bir şekilde ele 
almaya başlamıştır. Üstelik sistematik çalışmaların 
ortaya çıktığı o dönemde bile birçok sosyolog tu-
rizme şüpheyle hatta küçümsemeyle yaklaşmıştır. 
Sosyologlar tarafından turizm alanının derin bir 
araştırmayı gerektirmediğinin düşünülmesi, turiz-
min ana akım sosyoloji içinde kendine uygun olan 
yeri uzun bir süre bulamaması ile sonuçlanmıştır. 
Ancak 1980’li yıllardan itibaren, aslında karmaşık 
ve çok yönlü olan turistin doğasını ele almak üze-
re farklı kavramsal ve kuramsal tartışmalar ortaya 
çıkmaya başlamıştır (Cohen, 1984). Diğer yandan, 
turizmin coğrafya ve antropoloji gibi alanlarda 
kendine temel bir alan edinmiş olmasına rağmen 
sosyolojideki durumun farklı olmasının nedeni, 
sosyolojinin ortaya çıkışından itibaren toplumsal 
problemlere odaklanması olarak gösterilmiştir. Sos-
yolojinin sosyal eşitsizlik, iş hayatı, aile ve evsizlik 
gibi konulara yönelmesi, sosyal politikaların dü-
zenlenmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Diğer 
yandan, turizm şatafatlı görünen yapısıyla uzun bir 
süre hiçbir problem teşkil etmediği algısını yarat-
mıştır. Bu nedenle, eğer problem yoksa düzeltil-
mesi gereken bir nokta olmadığı düşünülmüştür. 
Fakat izleyen yıllarda, turizmin modern bir toplum 
olgusu olarak neden ve nasıl ortaya çıktığı sosyoloji 
alanının ilgisini çekmiştir. Böylece sosyoloji ala-

nında düzenlenen çalışmalar da turizmi toplumsal 
yönden ele almaya başlamıştır (Franklin, 2009). 
Günümüzde sosyoloji alanında yaşanan önemli ku-
ramsal gelişmeler ve ortaya çıkan yeni bakış açıları, 
turizmde de yankı bulmaktadır. Ayrıca toplumun 
dinamik yapısı ve zamana göre farklılaşan koşullar 
nedeniyle bazı kuramlar eskimekte ve yerini daha 
güncel, açıklama gücü daha kapsamlı olan kuram-
lara bırakmaktadır. Fakat ortaya çıkan yeni kuram-
ların birçoğu geçmişteki kuramlarla bağlantılıdır ve 
ana akım sosyoloji kuramları hakkında bilgi sahibi 
olunması karşılaşılan diğer bakış açılarını da anla-
maya yardımcı olmaktadır. 

SOSYOLOJİYE GENEL BAKIŞ
Birçok insan sosyoloji kavramını duymuş olsa 

da insanların çok azı bu terimi doğru bir biçimde 
tanımlayabilmektedir. Tarih, coğrafya ve kimya gibi 
birçok akademik disiplinden farklı olarak sosyoloji-
nin hem çerçevesi hem de amacı bireyler tarafından 
net olmayan ya da anlaşılmaz biçimde algılanmak-
tadır. Bunun sonucu olarak sosyoloji ilgi görmemiş 
ya da daha kötüsü bu konuda az bilgi sahibi olan 
insanlar tarafından güvenilmez bulunmuştur. Sos-
yologlar ne yaptıklarını insanlara açıklamakta zor-
landıkları için çoğu zaman çalışma alanlarının tarih 
ya da ekonomi olduğuna dair yalan söylediklerini 
itiraf etmişlerdir (Sharpley, 2018). 

Sosyoloji, insan topluluklarının değer, tavır ve 
davranışlarını inceler. Bu insan topluluğu ise yal-
nızca birkaç insan ya da tüm bir ülkeyi kapsaya-
bilir. İncelenen unsur küçük bir grup olduğunda 
mikro yaklaşımlar çerçevesinden bakılmaktadır. 
Fakat incelenen unsur tüm bir ülke ise makro ku-
ramların kullanıldığı bir araştırma çerçevesi hâkim 
olacaktır. Her iki bakış açısı da toplumun içindeki 
bireye odaklanır ancak çıkış noktaları farklılık gös-
termektedir. Biri, toplumsal durumların tanımlan-
ması gücünü bireylere yüklemektedir. Bu durumlar 
kalıplaştıkça bireyleri şekillendirir ve etkileşim ile 
şekillenmeye devam eder. Diğer bakış açısı ise ya 
çatışma ya da uzlaşı yolu ile normatif olarak tavır 
ve davranışları belirleyen merkezî değer sistemine 
işaret eder (Dann ve Cohen, 1991). Sosyolojide, 
makro ve mikro seviyeler kendi içinde kümeleş-
mektedir. Makro seviye ve yapısalcılık genelde eş 
anlamlı olarak kullanılır. Analizlerde bile yapısal 
ve makro değişkenler topluluk özelliklerine göre 
sınıflandırmaya işaret ederken mikro seviye, analiz 
temeline bireyi yerleştirmektedir (Chefetz, 1994).
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Görüldüğü gibi sosyolojinin temeli toplumdur. 
Toplum, diğer insanlarla iletişimini kesmeye karar 
vermiş insanların dışında kalanların oluşturduğu, 
her gün muhteşem çeşitlilikteki eylemlerden et-
kilenen ya da bu eylemleri gerçekleştiren insanlar 
topluluğudur. Bu eylemlerin birçoğu sosyal olarak 
kabul görür ya da normatiftir (normal, beklenen 
davranış), aynı zamanda toplumca belirlenmiştir. 
Bir bireyin davranışı, ait olduğu toplum tarafından 
belirlendiğinde ya da sınırlandığında sınırlandırıcı 
kurallar genellikle görenekler, din ya da kanunlar 
tarafından konulmuştur. Sonuç olarak belirli bir 
toplumda, tüm bireysel eylemler, sosyal yaşamın 
mantıklı ve tahmin edilebilir bir düzene sahip 
olması için koordineli bir şekilde ortaya çıkmaya 
meyillidir. Sosyoloji, yalnızca toplumun yapısı ve 
toplum üyelerinin davranışları ile değil aynı za-
manda, sosyal yapı ya da davranış şekillerini belir-
leyen kurallar ya da daha geniş sosyal güçlerle de 
ilgilenmektedir. Sosyolojinin toplum yapısı üzerine 
odaklanması onu çok karıştırıldığı antropoloji gibi 
diğer disiplinlerden ayırmaktadır (Sharpley, 2018). 
İki alan arasındaki belirgin bir fark sosyolojinin 
toplum ve toplumsal yapılar üzerinde çalışırken 
antropolojinin kültür üzerine yoğunlaşmasıdır.

Sosyoloji kuramı Aydınlanma düşüncesi ile or-
taya atılmış olan bireysel rasyoneliteyi kabul eder ve 
politik ve sosyal yapıların Tanrı vergisi olmasından 
ziyade toplum ürünü olduğu düşüncesini benimser. 
Ancak sosyologlar, rasyonel bireyin kendi kaderini 
büyük ölçüde belirleyebilmesi fikrinde Aydınlan-
ma düşüncesi ve özellikle klasik ekonomistlerden 
ayrılır. Sosyologlar bireylerin özgür iradesine vurgu 
yapsalar da onlara göre toplumdaki davranışları sa-

dece bireyler tarafından belirlenemez. Tersine, sos-
yal yapılar tarafından şekillendirilir ve sınırlandırılır. 
Bir diğer deyişle, sosyolojik bakış açısı, bireyi sosyal 
bağlamı çerçevesinde değerlendirir. Sosyologlar, bu 
nedenle belirli sosyal koşulların ve toplumsal örgüt 
şekillerinin belirli sosyal sonuçları nasıl doğurduğu-
na dikkat çekerler (Dillon, 2010). Belirli bir top-
lumun kuralları ya da sınırları bireyler tarafından 
öğrenilmiş olmalıdır. Bu nedenle, bir insanın kendi 
toplumuyla ortak olan sağ duyusu başka bir ortam-
daki birine saçma gelebilir. Örneğin, Batı toplum-
larında ortak sağduyu ağır işleri erkeklerin yapması 
yönündedir. Fakat Hindistan gibi başka ülkelerde 
bu tür işler kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bu 
durum ise erkek egemen, kast sisteminden oluşan 
sosyal güçlerin kadınlara biçtiği bir roldür. Benzer 
şekilde, Kamboçya’da gittikçe artan sayıda kadın, 
hızlı bir ivme yakalamış olan inşaat sektöründe yer 
almaktadır (Sharpley, 2018). Tüm bu sosyal normlar 
bireyler tarafından olabilecek en erken yaşlarda edi-
nilir. Daha çok kan bağı ile birbirine bağlı bireyler-
den oluşan, yüz yüze etkileşimin hâkim olduğu daha 
küçük toplumlarda bu normlar nadiren toplumsal 
kurumlar aracılığıyla iletilir. Fakat daha karmaşık bir 
yapıya sahip toplumlarda okullardan dine ve yaptı-
rıma yönelik konulmuş kanunlara kadar toplumun 
birçok alanı bireylere bu değer ve normları benim-
setmek için öğretme ve dayatma gibi görevler üst-
lenir (Nanda ve Warms, 2013). Bazı sosyologlar bu 
durumu sosyalleşmenin doğal ve olumlu bir sonucu 
olarak ele alırken diğerleri toplumda hâkim olan ide-
olojilerin belirlenmesi konusunda daha eleştirel bir 
bakış açısı benimsemektedir.

Özetle, sosyoloji, insan davranışının toplumsal 
neden ve sonuçlarını ele alırken bu davranışların 
bireyin üstünde yer alan sosyal güçler tarafından 
şekillendirilmesine de vurgu yapmaktadır. Sos-
yologlar, toplumsal değişme, toplumsal yaşam ve 
bireysel davranışların sosyal neden ve sonuçlarını 
araştırırken birey ve toplum arasındaki ilişkiye yö-
nelik farklı düşünceleri nedeniyle farklı bakış açı-
ları benimsemektedir. İzleyen bölümde açıklanan 
kuramlar bu bakış açılarının farklılığını ve temelle-
rini açıklamaktadır. 

Sosyolojinin Kısa Bir Tarihi 
Sosyoloji, Fransız devriminden sonraki geliş-

melerle birlikte makro seviyede ortaya çıkmıştır. 
Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi değerlerle eşleş-
tirilen toplumsal bir kaosun algılanmasına bir yanıt 

Sosyologlar toplumu farklı şekilde ele alır. Bazı-
ları toplumun yapısına odaklanır ve toplumsal 
dünyayı ele almada büyük ölçekli, bir diğer de-
yişle makro bir bakış açısı benimser. Bu sosyo-
loglar toplumu oluşturan toplumsal kurumları 
inceler ve bunlar arasında ilişki kurarlar. Bura-
da çalışma konusu eğitim sistemi ya da ailenin 
rolü olabilir. Diğer yandan küçük ölçekli, mikro 
yaklaşımlar küçük ölçekli etkileşimleri ele alır. 
Çalışma konusu tek bir aile ya da tek bir okul 
olabilir (Browne, 2011). 

dikkat
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olarak ortaya çıkan sosyoloji, topluma, ‘düzen’ kav-
ramı üzerine kurulu alternatif bir bakış getirmiştir. 
İdealizm felsefesi üzerine kurulu, başlangıçtaki bu 
tutucu ideoloji, toplumun bilimsel olarak ele alın-
masına adanan ilerici gibi görünen bir bakış açısıy-
la birleştirilmiştir. Bu büyük teori (Grand Theory) 
yaklaşımı, toplumların orijinal hâli olduğu söyle-
nen homojenliğinin zaman içinde artan bir şekilde 
heterojen ve toplumsal farklılığın hâkim olduğu bir 
yapıya sahip olmasını araştırmaktadır. Bazıları bu 
tür evrimsel gelişimi bir ilerleme olarak yorumlar-
ken bazıları için bu değişim özgün toplumsal de-
ğerlerin erozyona uğramasıydı ve bu nedenle kötü-
ye gidişti (Dann ve Cohen, 1991). 

Ayrı bir disiplin olarak sosyolojinin kökeni 
19. yüzyılın ortalarına ve Avrupa’ya dayanmakta-
dır. Sosyolojinin babası olarak anılan kişi Fransız 
Auguste Comte’dur (1798-1857). Comte, insan 
toplumunun doğa bilimleri ile aynı bilimsel tarzda 
araştırılması gerektiğini düşünmüştür. Ona göre, 
insan toplumu ek karmaşıklıklar göstermesine kar-
şın içinde var olduğu evrenin genel yasalarına ta-
biydi. Comte, doğa biliminin, doğal fenomenlerin 
yasaya bağımlılığını ortaya koyduğunu iddia etmiş-
tir. Buradan yola çıkarak toplum araştırmalarında 
benzer bir yaklaşımın benimsenmesine sıra geldiği 

düşüncesini benimsemiştir. Comte, ortaya attığı 
bu toplum bilimine Latince ve Yunanca parçala-
rı birleştirerek ürettiği Sosyoloji ismini vermiştir. 
Toplum bilimi sadece ampirik yönleri değil, aynı 
zamanda felsefesi bakımından da doğa bilimlerini 
örnek alacaktı (Coser, 2013). 

İzleyen dönemde sosyolojide ayrı bir kol olan iş-
levselciliği geliştirmiş olan Emile Durkheim (1858-
1917) bir başka önemli isim olarak çalışmalar 
yürütmüştür. Bir pozitivizm eleştirisi olarak Durk-
heim, Comte’un bazı düşüncelerini reddetmesine 
rağmen onun bilim ile reformun sentezini yapma 
girişimini benimsiyordu. Comte’un sosyolojik po-
zitivizmi, toplumsal kurumların incelenmesinde, 
insan toplumunu yönlendiren toplumsal evrimle 
ilgili doğal yasalara ve doğa bilimlerinin kesin ku-
rallarının uygulanmasına dayanıyordu. Durkheim, 
toplumu bir toplumsal olgu olarak ama aynı za-
manda ahlaki bir gerçeklik olarak tanımlamıştı. Bir 
yandan da bütüncül toplum anlayışını Comte’dan 
almıştı. Durkheim toplumu organik bir bütün şek-
linde tanımlamakla, toplumsal süreçler ile kurum-
ları, onların sistemin ihtiyaçlarına uygun olan işlev-
lerini temel alarak analiz etmişti. Durkheim’a göre 
din, evrensel değerleri ifade etmekteydi; bütün in-
san toplumlarının düzgün bir şekilde işlemesi için 
vazgeçilmez olan rolü yansıtıyordu. Benzer şekilde, 
iş bölümü de toplumsal dayanışmanın güçlenme-
sine katkıda bulunmaktaydı. Durkheim’ın temel 
argümanı, toplumsal kurumların işleyişini düzen-
leyen, böylece toplumsal dayanışmanın işlemesini 
kolaylaştıran bir ahlaki düzenin zorunluluğuydu. 
Öyleyse işlevler de toplumsal sistemin ihtiyaçları 
temelinde açıklanıyordu (Swingewood, 2010).

Resim 2.1 İşlevselcilik bakış açısında işlevler, toplumsal 
sistemin ihtiyaçları temelinde açıklanmaktaydı. 

Evrim, hazır olarak var olmaktan ziyade 
başka bir şeyden dönüşerek var olmak an-
lamındadır. Sosyolojinin doğuşunda hâkim 
olan perspektifler, Charles Darwin’in 
(1809-1882) doğadaki canlıların evrimle 
günümüzdeki hâlini aldığı düşüncesinden 
etkilenmiştir. 19. yüzyılın tüm büyük sos-
yoloji kuramları evrimsel düşünceyi be-
nimsemiştir. Bu bakış açısı, toplumun en 
son geldiği noktayı en başarılı hâli olarak 
değerlendirir. Ayrıca, tüm toplumların 
aynı gelişim süreçlerinden geçeceği fikrini 
benimser (Roberts, 2009). Günümüzde bu 
bakış açısı, ilkel toplumların daha alt sevi-
yede olduğu bir toplumsal hiyerarşi ortaya 
konulması ve az gelişmiş toplumların geliş-
miş toplumlara ‘muhtaç’ olduğu düşünce-
sinin benimsenmesine temel teşkil etmesi 
nedeniyle bazı sosyologlar tarafından eleş-
tiri de almaktadır. 
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İşlevselciliğin ve Marksizmin bütüncül varsa-
yımlarının pek çoğunu paylaşan yeni bir toplum 
kuramı 1950’lerden sonra ortaya çıkmıştır. Kökeni 
dillerin incelenmesine dayanan yapısalcılık, top-
lum bilimlerinde müthiş bir etki yaratmıştır. Bu 
alanda çalışan kuramcılar yapısalcılığın kesin do-
ğası konusunda bir görüş birliği içinde olmamakla 
beraber, yine de toplum ve kültürün incelenmesine 
yapısalcı bir yaklaşımın, bütünler nosyonunu (bir 
yapı ögelerin basit bir toplamı değildir), yapısal 
dönüşüm fikrini (yapılar statik değildir, dinamiktir 
ve yeni ögelerin yapıya girip değişmesinin usulle-
rini belirleyen yasalarla yönlendirilmektedir) ve öz 
düzenleme kavramını (yapının anlamı, içsel yasala-
rı ve kuralları ile ilişkisi içinde kendinde içerilidir) 
içerdiği konusunda genel bir konsensüs söz konu-
sudur. Yapısalcılığın, işlevselcilikten ve pozitivist 
Marksizmden farklılaştığı nokta, nesnel toplumsal 
olgular ile toplumu nesnel, problematik olmayan 
bir dışsal veriler şeklinde gören anlayışı reddet-
mesidir. Kısacası, yapısalcılık gerçekliği, şeyler ve 
toplumsal olgular temelinde değil, ögeler arasında-

ki ilişkilere dayanarak açıklar. Yapısalcılığın temel 
ilkesi, gözlemlenebilir olan bir şeyin ancak temel-
deki bir yapı ya da düzenle ilintili olduğu kadarıyla 
anlam taşımasıdır (Swingewood, 2010). 

Yapısalcılık kuramı, toplumun gelişiminde ve 
yapılanmasında bireyin rolünü ya tamamen göz 
ardı eder ya da basite indirger. Bireysellik, toplu-
mun sınırlayan etkisi altındadır. Yapısalcılık, bu 
nedenle toplumu somutlaştırdığı yönünde eleştiri 
toplamaktadır. Bu eleştiriler, yapısalcılığın toplu-
mu soyut bir kavramdan ziyade somut bir varlık 
olarak gördüğünü öne sürer (Somutlaştırmak, bu-
rada sosyologların genel bir kavramıdır; örneğin, 
toplumu madde formunda ya da gerçekmiş gibi 
yorumlamasını tarif eden bir kavramdır.) Bu ve 
benzeri eleştirilere rağmen, yapısalcılık perspektifi, 
modern sosyolojinin doğuşundan 20. yüzyılın or-
talarına kadar hâkim olan yaklaşım olmuştur. Fakat 
yapısalcılığın içinde iki ayrı düşünce okulu bulun-
maktadır. Her ikisi de topluma bütüncül yaklaşır. 
Ancak bunlardan biri konsensüs (düşünce birliği) 
teoremine odaklanırken diğeri sosyolojik analizin 
temeline çatışmayı oturtmaktadır (Sharpley, 2018). 

Konsensüs Kuramı
Yapısal sosyolojinin temel varsayımı; genel ola-

rak belirli bir toplumdaki tüm insanların değer-
lerinin, inanç ve davranışlarının formülleştirilmiş 
olduğu ve daha da önemlisi o toplumun kuralları 
olarak tasvir edilebilecek olgu tarafından sınırlan-
dırıldığıdır. Bu kurallardan bazıları toplum kanun-
ları olarak şekillenir ve bireyin belirli davranışlarını 

Auguste Comte ile ilişkilendirilen 
1830’lardaki pozitivist felsefe hareketi 
“mantıksal pozitivizm” olarak adlandı-
rılmaktadır. Bu hareket, bilimsel anlamda 
yürütülen mantığın, daha sonradan ken-
dini yok edecek bir şüpheye yer bırakma-
ması adına en baştan bir temele dayalı ola-
rak geliştirilmesi fikrine dayanmaktadır 
(Fuller, 2011). 

Sosyolojide kurumlar, bir veya birden fazla şe-
kilde kodlanmış olan, evrimleşen ya da toplum 
tarafından inşa edilen, bazen her iki yolun da 
birden gerçekleştiği bir dizi davranış biçimidir. 
Modern öncesi dönemde kurumlar meşruluğunu 
gelenekten alırken endüstriyel kurumların ortaya 
çıkışı ile güçlerini etkinlik ve hesaplanabilirlikten 
almaktadır (Burke, 2011). Sosyolojide kurumlar, 
toplumsal hayatın bir parçasının incelenmesine 
konu olduğunda din, ekonomi, eğitim gibi temel 
sosyal yapılara işaret etmektedir. 

dikkat

Sosyolojide yapı, bir metafor, bir diğer 
deyişle mecazlı bir anlatım olarak kul-
lanılmaktadır. Yapı, bir binanın mimari 
yapısı ya da iskelet sisteminin vücut için 
işlevi düşünülerek anlaşılabilir. Yapıya 
farklı açıklamalar getirmek mümkündür. 
İlişkisel yapı, bireyleri bir grup olarak bir-
birine bağlayan sosyal ilişkiler ağına işaret 
eder. Diğer yandan kurumsal olan yapı, 
toplum üyelerinin ortak bir paydada bu-
luşması ve iletişim kurmasına hizmet eden 
ortak inançlar, değerler, semboller, fikir ve 
beklentileri içerir (Stones, 2011). 
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ceza ya da yaptırım tehdidiyle sınırlar. Ancak her 
toplum kural ve sınırlaması kanunlar ile destek-
lenmiş değildir. Birçok toplum davranışı bireylerin 
kendi inanç ve değerleri doğrultusunda sınırlandı-
rılmaktadır. Herhangi bir hizmet alımı için sıraya 
girerek kuyrukta beklemek bu tür bir duruma ör-
nektir. Buradaki önemli nokta, kuyrukta bekleme-
nin içgüdüsel bir durum değil, öğrenilen bir davra-
nış olmasıdır. Daha genel anlamda, bireyler iyi ve 
kötü davranışlara yol açan yanlış ve doğru kavram-
larını biliyor olarak dünyaya gelmezler, sosyalleş-
me yoluyla öğrenirler. Sosyalleşme bireyin yaşamı 
boyunca ve yaşamının her alanında devam eden 
bir süreçtir. Toplum kuralları ve sınırlamaları, çe-
şitli kaynaklardan öğrenilir ya da içselleştirilir. Aile, 
okul arkadaşları, akran grupları, okullar ve üniver-
siteler gibi kurumlar, iş çevresi, din hatta medya 
gibi kurumlar bireyin inanç ve davranışlarını ya-
şamı boyunca sınırlayacak ve şekillendirecektir. 
Dahası, bireylerin öğrendiği bu kurallar, belirli bir 
toplumda, uygun ya da kabul edilir şeklinde genel 
olarak kabul görmektedir. Bu da toplum üyelerinin 
nasıl davranması gerektiği ve toplumda temel teşkil 
eden değer ve normların neler olduğu konusunda 
bir uzlaşıdır. Konsensüs teorisine göre, bu tür bir 
uzlaşı bireylerin rollerini ve davranışlarını belirle-
yen birleşik, düzenlenmiş ve istikrarlı bir toplum 
sağlar (Sharpley, 2018).

Yapısal konsensüs yaklaşımına dayanan bir 
kuram geliştiren ilk sosyologlardan biri Emile 
Durkheim’di (1858-1917). Durkheim pek çok 
önemli noktada Comte’un fikirlerini takip etmiş-
tir. Durkheim toplumu, toplumsal olguların topla-
mı olarak nesnel şeylere benzetmiştir. Bu bağlam-
da, Durkheim’e göre toplum, her türlü değişme 
girişimine karşı koyan ve bireyleri kişisel irade gü-
cüyle değiştiren ve eylemleri şekil almaya zorlayan 
kalıplardır. Toplum, dengeyi korumak için çeşitli 
ögelerin devrede olduğu organik bir bütünü oluş-

turmaktadır. Bütünler, sosyolojik açıdan bireyler 
temelinde analiz edilemez. Durkheim’in toplum-
sal gerçekçiliği, iradeci ve öznel bir bakış açısını 
benimseyen sosyal bilimcilere karşı çıkmaktaydı 
(Swingewood, 2010). Toplum bireylerden değil, 
birey toplumdan doğmaktadır (Aron, 2010).

Durkheim’in sosyolojisinde iş bölümü özel bir 
yer tutmaktadır. Ona göre toplumların yapısını do-
ğal olarak iş bölümü belirlemektedir ve toplumsal 
düzenin temelinde bu olgu yatmaktadır. Durkhe-
im, toplumsal dayanışmayı toplumsal sistemin iç 
işleyişinin kendiliğinden bir sonucu olarak görmez. 
O, iş bölümünün gerçek işlevinin bireyler arasında 
bir dayanışma duygusunun yaratılması olduğunu 
belirtmektedir (Swingewood, 2010). Durkheim’e 
göre insanlar sınırsız arzulara sahiptir. Diğer can-
lılardan farklı olarak biyolojik ihtiyaçları karşılansa 
dahi tatmin olmazlar. Toplumsal denetim ise bu 
doyumsuzluğa bir sınır getirir. Bu durumda, top-
lum düzenin kurulması için bir iktidar inşa etmek-
tedir. İşlevi bireylere sınırlar koymak olan toplum-
sal düzenlemeler yıkıldığı zaman toplumun bireysel 
eğilimlerin üzerindeki denetleyici etkisi etkinliğini 
yitirmektedir. Bu durumda bireyler kendileri ile 
baş başa kalır. Bu normsuzluk durumuna Durk-
heim anomie ismini verir (Coser, 2013). Anomie 
toplumsal kontrolün kaybolması durumudur ve 
bir kaos potansiyelini içinde barındırır. 

Bir birey topluluğu nasıl oluşturur? Bu temel 
soruya Durkheim dayanışmanın iki türünü açık-
layarak yanıt vermektedir: mekanik ve organik 

Konsensüs kuramı, toplumu uyum içinde iş-
leyen birey ve toplumsal kurumların toplamı 
olarak görür. Bu kuramda insanlar ve gruplar 
arasında çok fazla çatışma görülmez (Browne, 
2011). 

dikkat

Konsensüs yaklaşımı, işlevselci sosyologlar tara-
fından benimsenmiştir. İşlevselcilik toplumu in-
san vücuduna benzetmektedir: tıpkı kalp, ciğer-
ler ve beynin birlikte insan yaşamının devamı 
için çalışması gibi, toplumda birbiri ile ilişkili 
bölümler toplumun devamı için birlikte çalış-
maktadır. Aile, eğitim ve hukuk gibi sosyal ku-
rumlar birlikte işler. Toplumun istikrarı, birçok 
kişinin üzerinde uzlaştığı norm ve değerlerin 
sosyalleştirilmesine dayalıdır (Browne, 2011). 

İşlevselcilik, yapısal konsensüs kuramıdır. İşlev-
selciliğin yapısal özelliği, toplumun bireyi şekil-
lendirdiği düşüncesini benimsemesidir. 

dikkat
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dayanışma. Mekanik dayanışma bir benzeşme 
dayanışmasıdır. Bu dayanışma biçiminin egemen 
olduğu toplumdaki bireyler birbirlerinden çok az 
farklılık gösterir. Aynı duyguları hissettikleri, aynı 
değerleri benimsedikleri ve aynı kutsala inandıkla-
rı için farklılaşma yoktur ve toplum tutarlıdır. Bu 
durumun karşıtı ise organik dayanışmadır. Bu da-
yanışma türü, düşünce birliğinin, bir diğer deyişle 
topluluğun, tutarlı birliğinin farklılaşması ile doğ-
maktadır. Bireyler artık birbirlerine benzemez ve 
bir bakıma farklı oldukları için konsensüs gerçek-
leşir. Dayanışmanın bu iki biçimi ilkel ve modern 
olmak üzere toplumun iki uç biçimine karşılık 
gelmektedir. İlkel ya da yazısız olarak adlandırılan 
toplumlarda mekanik dayanışma hâkimken mo-
dern toplumlarda organik dayanışma görülmek-
tedir (Aron, 2010). Modern toplumlardaki bu iş 
bölümü Marx’a göre yabancılaşmayı doğururken 
Durkheim’a göre toplumsal bütünlüğü artırıcı bir 
işleve sahiptir. Durkheim’e göre iş bölümü, sos-
yallikten uzak bir durum değil, aksine toplumun 
kendisinin bir ürünüdür, organik olarak bireyler 
arasında bağlantı kurar ve onları bütünleştirir (Dil-
lon, 2010). 

İşlevselcilik 1960’lardan itibaren popülerliğini 
yitirmiş olsa da turizmin sosyolojik bir yaklaşım 
ile ele alınmasında doğrudan ilgisi vardır. Turist 
motivasyonu analiz edilirken motivasyon, turizm 
işlevinden ayrı düşünülemez. Turizm, bir yandan 
gerçek dünyadan bir kaçış sağlarken diğer yandan 
sosyo-psikolojik düzeyde işlevselcilik, macera ara-
yışı ya da merak duygusu gibi ihtiyaçların tatmin 
edilmesini araştırmak için bir çerçeve sunar. Ayrı-
ca, işlevselci perspektif, turizmin bir sosyal sistem 
olarak sınıflandırılması ve analiz edilmesinde de 
uygulanabilir (Sharpley, 2018). Ancak işlevselci-
liğin turizmi bir sistem olarak ele alan bakış açısı 
günümüzde daha dinamik perspektiflerle de birleş-
tirilmektedir. Bu konuya bir sonraki ana başlıkta 
yeniden değinilecektir.

Çatışma Kuramı
Durkheim’ci sosyoloji bireysel eylemleri top-

lumsal bağlama oturturken, ahenk ve uyuma 
vurgu yapılarak bu eylemlerin analiz edilmesini 
savunmaktaydı. Bu bakış açısında konsensüs yani 
uzlaşı toplumsal yaşamın merkezinde bulunmakta 
ve toplumun temelini oluşturmaktadır. Diğer yan-
dan çatışma kuramının izleyicileri bu bakış açısının 

tam karşısında yer almaktadırlar. Büyüme, gelişme, 
oluş ve benzeri fikirler Marx’ın çalışmalarını ortaya 
koyduğu dönemde Alman felsefe geleneğinin mer-
kezindeydi. İnsanlığın aşamalı veya çok uyumlu 
ilerlemesini vurgulayan Aydınlanma doktrinleri 
izleyen yıllarda daha sert bir felsefeyle karşılaşmış-
tır. Bu felsefe Kant’a aitti. Kant, özel olarak insani 
ilerleme inancını benimsemesine karşın daha kö-
tümser bir yaklaşım içindeydi. Ona göre tarihte 
ilerlemeleri tetikleyen güç, insanlar arasındaki zıt-
lıklardı. Kant’a göre insanlar beraberlik kurmaya 
yalnızca bu yolla yeteneklerini geliştirebilecekleri 
için yatkınlık duymaktaydı. Kant’ın bu görüşü He-
gelci bakış açısının çıkış noktası olmuştur. İnsanlık 
tarihi uyumlu gelişmelerin yanında kanlı çatışma-
ların, savaşların, devrimlerin, çelişen düşüncele-
rin ve trajik karmaşaların tarihidir (Coser, 2013). 
Marx’ın düşünce sistemi, içinde yetiştiği coğrafya 
ve döneminde hâkim olan bu felsefelerden etkilen-
miştir. Bu nedenle, Marx’ın yaklaşımının temelin-
de çatışma yer almaktadır. 

Karl Marx’ın temel çalışması Kapital (1970) bir 
ekonomik sistem ve üretim tarzı olarak kapitalizm 
üzerine bilimsel bir araştırmadır. Onun yabancılaş-
ma araştırması, kapitalizmin insanların duyguları ve 
benlik imgeleri üzerinde yarattığı sosyal, psikolojik 
ve kişisel etkilere odaklanmaktadır. Ona göre kapita-
lizm, hem yetersiz ve adaletsiz bir üretim sistemidir 
hem de ahlak dışı ve sömürücüdür. Kapitalizm, insa-
nın gerçek doğasını yadsır ve onu emeğinin ürünle-
rinden koparır. Marx’a göre, insan doğasının özünde 
çevresini kontrol etme kapasitesi yatmaktadır. İnsa-
nın bu gücü sınırlandırıldığında ise yabancılaşma 
ortaya çıkmaktadır. Marx dört temel yabancılaşmak-
tan bahsetmektedir (Slattery, 2012):

1. İşçinin kendi ürünleri üzerindeki kontrolünü 
yitirmesi: İşçi bir şey ürettiğinde artık o şey is-
ter masa ister sandalye olsun, işverene aittir. 

2. Modern fabrikalardaki detaylı iş bölümü 
nedeniyle işçinin üretim süreciyle bağlantı-
sının koptuğunu hissetmesi: O sadece çar-
kın bir dişlisidir. Çalışma güdüsü işinden 
gelmez, alacağı ücreti düşünür.

3. İşçiler arasındaki ilişkilerin rekabet hâlini 
alması: Çalışanlar iş, prim ve terfi için 
yarışmaktadır.

4. Bireyin kendi insani doğasını tanıyamaz 
hâle gelmesi: Birey, kendini yalnızca iş ara-
cılığıyla ifade etmeye başlar. 
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Marx’a göre birey, toplumsal bir varlıktır ve 

kendi eylemlerini kısıtlayan toplumsal ilişkilerin 
ağlarından kaçamaz. Bu nedenle, bu tür kısıtlama-
ları ortadan kaldırma çabaları başarısız olmaktadır. 
Diğer yandan, insan ancak toplumda insandır. 
Onun bu kısıtlamaların doğasını değiştirmesi bazı 
durumlarda mümkün olabilir. Toplumun sınıflara 
bölünmesi siyasal, etik, felsefi ve dinsel dünya gö-
rüşlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu görüş-
ler var olan sınıf ilişkilerini ifade eder. Toplumda 
egemen olan maddi güç, aynı zamanda egemen 
olan entelektüel gücü de ifade etmektedir (Coser, 
2013). Çatışma kuramına göre, toplumda hâkim 
olan ideolojiler, toplumun güçlü kesimleri tarafın-
dan belirlenir. 

Çatışma kuramı, turizme neo-Marksist bir ba-
kış açısıyla bakılması için temel teşkil etmektedir. 
Örneğin, kitle turizmi kapitalist baskının ya da işçi 
sınıfının boş zamanının sömürüsü olduğu yönünde 
eleştiri almıştır. 19. yüzyılın başından itibaren boş 
zamanın gelişmesi, işten arta kalan serbest zamanın 
sosyal durumu ve bu boş zamanın kapsadığı belirli 
aktiviteler baskın olan kapitalist sınıfların ihtiyaç-
ları doğrultusunda şekillenmekte ve kontrol edil-
mektedir. Özellikle paket tatiller ve kitle turizmi 
kapitalistler ve tur operatörleri tarafından tasarlan-
makta, üretilmekte, pazarlanmakta ve satılmakta-
dır. Tüketiciler (kitle turistleri) kapitalist sistemden 
bir kaçışı vaadeden ancak onun bir uzantısı olan 
tatilin cazibesiyle kandırılmaktadır. Çatışma kura-
mı bu nedenle turizmin sosyal belirleyicilerinin ça-
lışma alanı ile ilişkilidir: turist motivasyonu, sosyal 
değişim, turizm endüstrisinin yapısı ve politik-eko-
nomisi (Sharpley, 2018). Küreselleşme ve kapita-
lizmin yarattığı orantısız ekonomik gücün turizme 
yansımaları, ekonomik krizlerin turizm üzerindeki 
etkileri gibi konular, politik-ekonomi çerçevesinde 
sıklıkla Marksizm temelli kuramlar tarafından ele 
alınmaktadır. 

Resim 2.2 Çatışma kuramcıları toplumu açıklamada 
bireyler ve gruplar arasındaki çatışmalara 

odaklanmaktadırlar.

Hem konsensüs hem de çatışma kuramlarının 
aldığı en büyük eleştiri ikisinin de sosyalleşme sü-
reçlerine fazla önem vermeleridir. Bu tür bir bakış 
açısı bireylerin toplumsal değişme üzerindeki et-
kisini reddetmektedir. Toplumun yüceltilmesinin 
yanı sıra mantık ve düşünme gibi bireylerin sahip 
olduğu özellikler de topluma atfedilmiştir. Kon-
sensüs kuramı, bireyleri, daha önceden belli olan 
belirli davranış kalıplarını gerçekleştiren pasif ro-
botlar olarak ele almıştır. Turizm bağlamında bu 
tür tahmin edilen davranışın bir şekli yaz güneşini 
aramak için yıllık toplu bir göçe çıkılmasıdır. Bu 
durum bazı yorumcular tarafından mantıksız bir 
davranış olarak yorumlanmıştır. Tersi olarak ça-
tışma kuramı toplumdaki insanların birçoğunun 
uyum ve uzlaşı temelinde buluştuğu değil, baskın 
sınıfın kurallarına ve değerlerine tabi olduğu gö-
rüşüne dayanmaktadır. Ancak her ikisi de tarihsel 
olmayan bir yaklaşım benimsemektedir. Bir diğer 
deyişle toplumsal gelişmenin tarihini göz ardı et-
mekte ve toplumun yapısal gelişiminde insan kat-
kısını en aza indirgemektedir. Diğer yandan, insan 
eylemlerinin toplumsal norm ve değerleri etkile-
yerek değiştirdiği birçok örnek vardır (Sharpley, 
2018). İzleyen bölümde, bu düşünceyi destekleyen 
ve mikro yaklaşım belirleyerek toplum-birey ilişki-
sinde bireyin rollerini öne çıkaran toplumsal eylem 
kuramı ele alınmıştır. Toplumsal eylem kuramı 
bireylerin toplumu etkileme ve değiştirme gücüne 
önem vermektedir. 

Toplumsal Eylem Kuramı
Toplumsal eylem kuramı, sosyolojide hümanist 

bir perspektif benimseyen, altında farklı sosyolojik 
yaklaşımları barındıran geniş bir başlıktır. Bunların 

Toplumu uyum ve barış içinde gören konsensüs 
bakış açısının aksine çatışma kuramcıları sosyal 
farklılık ve çatışmalara odaklanır. Zenginlik, güç 
ve statü farklılıkları bireyler ve gruplar arasın-
da çatışma yaratmaktadır. Çatışma kuramcıları 
toplumu açıklamada bu çatışmaları kullanmak-
tadırlar (Browne, 2011). 

dikkat
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içinde pozitivizmi ve yapısal yaklaşımı ilk reddeden 
Georg Simmel’in (1858-1918) formel sosyolojisi, 
temel olarak sosyolojinin Amerika kolu olan sem-
bolik etkileşim ve etnometodoloji ve fenomenoloji 
gibi daha güncel yaklaşımlar bulunmaktadır. Top-
lumsal Eylem Kuramındaki temel düşünce, top-
lumun onu oluşturan bireylerden ayrı bir yapı ol-
madığı, aksine bu bireylerin onu oluşturduğudur. 
Böylece toplumsal gerçeklik bireyler arasındaki 
toplumsal eylemin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 
Bu tür bir eylem ya da davranış, bireylerin bir baş-
ka bireyin davranışını yorumlamasının ve anlama 
şeklinin bir sonucudur. Bu anlama ve yorumlama 
yeteneği aracılığıyla bireyler toplumun gelişiminde 
daha aktif ve yaratıcı bir rol üstlenmektedir. Forma-
lizm turist gruplarını değerlendirme şeklini temsil 
etmektedir. Bireysel turizm ile kitle turizmi ya da 
turist rehberinin turist ve yerel halk arasındaki ara-
cı rolü bu bakış açısına örnektir (Sharpley, 2018). 

Sosyolojinin rolü, Simmel’e göre yaygın top-
lumsal etkileşim biçimlerinin anlaşılması ve top-
lumsal yaşamın biçim ve içeriğinin açıklanması-
dır. George Simmel’in sosyolojik analiz yaklaşımı, 
onun birleşik ve kapsamlı bir sosyal teori kurma 
girişimi olan formel sosyoloji olarak bilinmekte-
dir. Simmel’in analizi Comte ve sosyolojinin di-
ğer kurucularının yaklaşımlarının aksine pozitivist 
değildir. O, sosyal etkileşim ve bireysel yorum ka-
dar insan davranışının genel yasalarının keşfine de 
odaklanmıştır. Simmel’in analizinin temelinde üç 
unsur bulunmaktadır (Slattery, 2012):

1. Bireyler bencillikten paylaşmaya kadar birçok 
farklı güdünün etkisi altındadır. Bu tür feno-
menlerin araştırılması psikolojinin konusudur,

2. Birey kendini yalnızca kendine referansla de-
ğil başkalarına göre de açıklar. Gruplar, on-
ların karşılıklı ilişkileri ve iç dinamiklerinin 
araştırılması sosyal psikolojinin konusudur,

3. İnsanların etkinlikleri, aile, okul ve klişe gibi 
sosyal yapıların içinde veya taklit, rekabet ve 
toplumsal hiyerarşi gibi genel davranış bi-
çimleri temelinde belirli formlar içinde geli-
şir. Simmel’e göre toplumsal formların araş-
tırılması sosyolojinin konusunu oluşturur. 

Bu alandaki bir başka önemli isim ise Weber’dir. 
Weber’in yönteminin hareket noktası davranış tip-
lerinin sınıflamasıdır. Weber, dört davranış tipi 
ayrımından hareket etmektedir. Bunlar; amaçla 
ilişkili akılcı davranış, duygusal ya da heyecana 

bağlı davranış ve son olarak geleneksel davranış-
tır. Amaçla ilişkili akılcı davranış, aktörün amacını 
açıkça saptaması ve bu amaca yönelik girişimlerini 
planlamasıdır. Bir köprü inşa eden bir mühendis 
ya da savaştaki bir general buna örnek teşkil et-
mektedir. Akılcı davranış, dış bir amaca ulaşmak 
için değil şeref ve meydan okuma ile ilgili olan 
davranışlardır. Bir kaptanın batan gemisini terk 
etmemesi buna örnek verilebilir. Duygusal adı ve-
rilen davranış ise öznenin bilinç durumunun ya da 
mizacının belirlediği davranıştır. Maçta sinirlenen 
oyuncunun attığı yumruk buna bir örnektir. Son 
olarak geleneksel davranış, alışkanlıklar, âdetler, 
ikinci bir doğa hâline gelmiş inançlar tarafından 
belirlenmiş davranıştır. Bu davranışta birey, uzun 
bir uygulamayla yerleşmiş tepkiye uyar. Weber’e 
göre, sosyoloji toplumsal davranışın anlaşılması 
bilimi olduğundan anlama aktörün, davranışına 
verdiği anlamın kavranmasını içermektedir. Öz-
nel anlamların anlaşılması davranış tiplerinin bir 
sınıflamasını içerir (Aron, 2010). Weber, bu davra-
nışların yorumlanmasında, hem toplumsal eyleme 
hem de yapıya odaklanılması gerektiği görüşünü 
benimsemiştir. 

Motivasyon kavramını sosyoloji ile Weber bu-
luşturmuştur. Bu nedenle, Weberci bakış açısı 
genel olarak turizm alanıyla ve özel olarak turist 
motivasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Bu bakış açısı, 
turizme işlevselci bir şekilde yaklaşıma bir alternatif 
sunmaktadır (Sharpley, 2018). Weber’i takip ede-
rek 20. yüzyılda bazı mikro bakış açıları, toplumsal 
eylemin anlam içeriğine odaklanmıştır. Sembolik 
etkileşimciler, bu anlamların nasıl iletildiğine ve bi-
reylerin nasıl sosyalleştiğine odaklanırken fenome-
noloji çalışanlar dikkatlerini yapı ve bireyler arası 
gerçekliğin sosyal inşasına yöneltmiştir. Etnometo-
doloji çalışanlar ise bireylerin içinde yaşadığı dün-
yayı nasıl anlamlandırdığını açıklayacak temel ku-
ralları keşfetmeye çalışmışlardır (Dann ve Cohen, 
1991). Toplumsal eylem yaklaşımlarından güncel 
ve turizm ile en yakın ilişkisi olanlardan biri, sem-
bolik etkileşimciliktir (Sharpley, 2018). 

Sembolik Etkileşimcilik
Geleneksel sosyoloji, toplumu yapısına ve bu 

yapıların toplumsal davranışı etkileme biçimine 
göre açıklamaya ve analiz etmeye çalışmıştır. İş-
levselci kuramlar, toplumu, kendine ait bağımsız 
bir hayatı olan organik ya da yapılaşmış bir varlık 
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olarak incelerken diğer yandan bir başka büyük ku-
ram olan Marksizm toplumsal değişme analizinin 
merkezine sınıf mücadelesini koymaktadır. Sembo-
lik etkileşimcilik ise bu makro kuramların aksine 
toplumun mikro boyutlarına, gündelik yaşantıla-
rımıza, içinde yaşadığımız gündelik dünyaya ve in-
sanların ‘sembolik iletişim’ aracılığıyla gündelik ya-
şantılarında nasıl etkileştiklerine, düzen ve anlamı 
nasıl yarattıklarına odaklanmaktadır. Klasik sosyo-
logların kullandıkları bilimsel yaklaşımı reddeden 
bu sosyolojik perspektif, toplumu içeriden analiz 
eder ve belirli bir durum ya da yaşam biçimiyle il-
gili, insanları güdüleyen temel faktörleri görmeye 
çabalar (Slattery, 2012).

Sembolik etkileşim ile turizm arasındaki en 
yakın ve genel ilişki, turist ile yerel halk arasın-
daki ilişkinin anlaşılmasına yapabileceği katkıdır. 
Turistler ile yerel halk arasındaki karşılaşmalar, 
eşit olmayan bir şekilde gerçekleşmektedir ve ka-
tılımcıların beklentileri arasında büyük farklar 
bulunmaktadır. Sembolik etkileşim, turizmin eşit 
olmayan ya da dengesiz bir şekilde gerçekleşen bu 
karşılaşmalardan doğan sosyokültürel etkilere karşı 
geliştirilebilecek potansiyel çözümlerin analizi için 
bir temel sağlamaktadır. Buna ek olarak Dann ve 
Cohen (1991) sembolik etkileşimciliğin turizme 
uygulanabilecek birkaç yönüne daha işaret etmek-
tedir. Bunlara örnek olarak turist deneyimlerinin 
otantikliği, motivasyon bağlamında, tatildeyken ait 
olunan toplum kuralları ve etik değerlerden kaçma 
arzusu bulunmaktadır. Turist davranışının bu tür 
oyuncul özellikleri, örneğin aşırı alkol alma, yeme 
ya da fazla rahat ikili ilişkilerin yaşanması gibi du-
rumlar bu tür bir davranıştan vazgeçirebilecek bir 
normal sosyal etkileşimin göz ardı edilmesi ile iliş-
kilendirilebilir (Sharpley, 2018).

Sembolik etkileşimcilik, bireysel davranışların 
ve küçük grupların davranışlarının analizinin öte-
sine geçemediği, genelde bir toplum resmi veya te-
orisi ortaya koyamadığı, büyük ölçekli toplumsal 
değişmeleri veya güç ve zenginliğin dağılımını açık-
layamadığı için eleştirilmiştir. O bazen toplumu sa-
dece insanların zihinlerinde bir şey olarak betimler. 
O aslında bireyin özgürlüğünü ve toplumun sınırlı 
rolünü vurgulamaktadır. Sembolik etkileşimcilik 
birey aktöre odaklanır. Sosyal yapıların insan dav-
ranışları üzerindeki etkisini ihmal etme ve bu yüz-
den toplumu sadece toplumun birçok bağımsız ve 
köksüz bireyin etkinlikleri ve etkileşimlerini içeren 
bir olgu olarak tasvir etme eğilimindedir. Sembo-

lik etkileşimci bakış açısının problemlerinden ikisi 
özellikle belirgin biçimde vurgulanır: insan duy-
gularını fazla dikkate alma ve sosyal yapıyla sınırlı 
ölçüde ilgilenme. Sembolik etkileşimciliğe getirilen 
eleştiriler şu şekilde sıralanabilir (Slattery, 2012):

•	 İnsanlar	 arası	 etkileşimi	 toplumsal	 ya	 da	
tarihsel bir bağlama yerleştirememe ve bu 
yüzden bazen bir karşılaştırmalar ve du-
rumlar araştırmasının ötesine geçememe,

•	 Büyük	 ölçüde	 bireysel	 seçimler	 ve	 özgür-
lükleri vurgulayarak insan davranışları üze-
rindeki kısıtlamaları aydınlatamama,

•	 Anlamı	 daha	 ziyade	 belirli	 bir	 durumda	
kendiliğinden, etkileşim sırasında ortaya 
çıkan bir şey olarak resmettiği, etkileşimin 
konumlandığı temel toplumsal bağlamı 
dikkate almadığı için anlamın kaynaklarını 
ortaya koyamama. 

Bu nedenle, sembolik etkileşim gibi mikro ku-
ramlara yönelenler, ilerleyen dönemde insan dene-
yimlerinin öznelliğini fazlaca vurgulamakla suç-
lanmıştır. Bu nedenle, bir sistem olarak toplumsal 
gerçekliğin daha objektif bir şekilde ele alınmasına 
yönelik yorumlayıcı şemalar geliştirilmeye çalışıl-
mıştır. Erken dönem antropologların çalışmaların-
dan etkilenen işlevselciliğin doğrultusunda, insan 
ihtiyaçları, hiyerarşik olarak sıralanan ve iç içe ge-
çen kişisel, sosyal ve kültürel sistemler serisi ile iliş-
kilendirilmiştir. Bu durum ise büyük kuramlara ve 
sosyoloji çalışmalarının başlangıç dönemine dönü-
şü imlemekteydi. Ne var ki toplumsal değişmeyi ele 
almadaki yetersizliği nedeniyle bu bütüncül ve bir-
leştirici bakış açısını reddedenler de vardı. Onlar da 
toplumsal eyleme dayanan, daha bireysel bir bakış 
açısını ortaya atmıştır. Bazıları da işlevselci çatışma 
ve mikro işlevselcilik gibi daha ılımlı yaklaşımlar 
geliştirmeye çalışmıştır (Dann ve Cohen, 1991). 

Her ne kadar farklı konular olsa da yapı ile fail-
lik arasındaki ilişkinin mikro ve makro yaklaşımlar 
arasındaki tartışmalara da ışık tutabileceği düşünül-
mektedir. Genel olarak bu yaklaşımlar, mikro ve 
makro yaklaşımın herhangi birinin diğerine üstün-
lüğünü kabul etmez. Bu yaklaşımların önerdiği sav, 
mikro ve makro yaklaşımlardan hangisinin benim-
seneceği probleminin sosyolojik kuram içindeki yapı 
ve faillik ikilemini çözmesidir. Bu yaklaşımlardan 
en bilineni Giddens (1981, 1984) ve Bourdieu’ya 
(1977, 1980) aittir. Bu kuramcılar arasında belirgin 
bir dil ve uygulama farklılığı olmasına rağmen, her 
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ikisi de mikro süreçler ve makro yapıları bir araya 
getirmeyi amaçlayan bir senteze ulaşmaya çalışmış-
tır. Giddens’a göre, bireysel eyleyenler ve kolektif 
yapılar iç içe geçmiştir. O, bu durumu fail ve ya-
pının ikiliği olarak adlandırmaktadır. Bireyler, gün-
lük yaşam pratiklerinin kurallarını ve kaynaklarını 
kullanmakta ve bunu yaparken de bu kural ve kay-
nakları ya değiştirmekte yahut sabit tutarak onların 
devamlılığını sağlamaktadır. Zamanla, bu pratikler 
sosyal kurumlara ve sosyal sistemlere nüfuz etmekte 
ve değişimi sağlamaktadır. Aralarındaki terminolojik 
farklara rağmen, bir diğer benzer görüş Bourdieu’ya 
aittir. Bourdieu’nun şemasındaki anahtar kavram 
‘habitustur’. Habitus, sınıf temelli olan ve içselleş-
tirilen, bireylerin sosyal dünya ile bütünleşmelerin-
de kullandıkları bir dizi eğilim, zevk ve pratiklerdir. 
Bourdieu için bireyler habitus ile bütünleşmekte ve 
habitus tarafından şekillendirilirken bir yandan da 
habitusu şekillendirmektedirler. Böylece, yapıyı ya-
pılandırırlarken yapı tarafından da yapılandırılmak-
tadırlar. Ayrıca Bourdieu’ya göre, bireyler sanat ya da 
bilim gibi farklı alanlara girerek habitus ile bağ kur-
maktadırlar. Bu yolla, sosyal dünyalarında yapısal ve 
kültürel düzenlemeler yaparlar (Turner, 2001). Kaya 
Sayarı ve Gün (2018), festivaller üzerine düzen-
ledikleri bir çalışmada, bireylerin festivaldeki pra-
tiklerinin ve günlük yaşam aktivitelerinin birbirini 
beslediğini ortaya koymuşlardır. Bireylerin hem ge-
leneksel olarak düzenlenen festivalin kuşaklar boyu 
yerleşmiş olan performanslarını öğrendikleri hem de 
farklı kuşakların bu performansları farklı yollarla şe-
killendirdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu durum, 
bir yandan habitusu şekillendirirken diğer taraftan 
onun tarafından şekillendirilmeye bir örnektir. 

Sosyolojideki çelişen bakış açıları sosyologlar 
arasında tartışılmaya devam edecek gibidir (Sharp-
ley, 2018). Günümüzde bazı kuramcılar ise bu tar-
tışmada daha eklektik bir bakış açısı benimsemek-
te, herhangi bir kuramsal çizgi ile eşleştirilmekten 
kaçınmaktadırlar (Dann ve Cohen, 1991). Aynı 
zamanda, büyük bir kısmı 19 ve 20. yüzyıllardaki 
büyük toplumsal ve ekonomik değişmeler süresin-
ce gelişmiş olan geleneksel sosyoloji kuramı, 21. 
yüzyılda aynı şekilde büyük olan ve hızla ortaya 
çıkan değişimleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 
Örneğin, gittikçe artan şekilde hareketli ve sınırları 
kalkmış olan dünyada, sosyolojinin güncel sosyal, 
politik ve ekonomik değişimleri anlamanın ötesine 
geçmesi gerektiği tartışılmaktadır. Bu tartışmalar-
dan bağımsız olarak bu kuram ya da bakış açıları, 
farklı olsalar da hepsi toplumların gelişme, yapı ve 
işlevleri üzerinde çalışarak bu unsurları açıklamayı 
amaçlamaktadır. Bu nedenle, sosyolojide her şeyi 
kapsayan bir kuram bulunmadığı gibi, tek bir tu-
rizm sosyolojisi bakış açısı da bulunmamaktadır 
(Sharpley, 2018).

Faillik, birey ya da grupların, hükûmetlerin 
ya da kurumsal organların bir şeyleri ger-
çekleştirmeye muktedir olan dinamik ye-
tenekleridir (Stones, 2011). Burada sözü 
edilen durum, bireylerin sosyal yapı içinde 
kendi iradeleri ile hareket edebilmeleri ve 
sosyal yapıyı dönüştürme gücüne sahip ola-
bilmeleridir. 

Turizmin sosyal yapı üze-
rindeki rolü sizce nedir?

Turizmin toplum içindeki 
yeri sizce makro mu yok-
sa mikro düzeyde mi ele 
alınmalıdır?

Sizde iz bırakan bir seyahat 
anınız üzerinde düşünerek 
içindeki sosyolojik ögeleri 
değerlendirin. 

Öğrenme Çıktısı

1 Temel sosyoloji perspektiflerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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TURİZM VE SOSYOLOJİ 

Turizmin kökenlerine dair tartışmalar olsa da 
turizm endüstriyel çağ ile başlamış olan modern 
bir olgudur. Bu alana dair akademik çalışmalar ise 
çok daha yakın bir zamanda başlamıştır. Turizm 
alanındaki akademik çalışmalar 1930’lu yıllarda 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak Baudrillard, En-
zensberger, Knebel, Krapf, Morin ve Riesman gibi 
tanınmış isimler tarafından ele alınana kadar bu 
alanda yapılan akademik çalışmalar tam bir ivme 
kazanamamıştır (Dann, 2000). Dann (2016) baş-
langıçtaki bu gelişim yetersizliğini dört temel nede-
ne bağlamaktadır. Birincisi, turizmin sosyolojinin 
hangi alanıyla bağlantı kuracağına dair bir fikir 
birliğine varılamamış olmasıdır. Her ne kadar bazı 
akademisyenler tarafından boş zaman çalışmaları-
nın uygun bir alan olduğu tartışılmış olsa da diğer-
leri turizmin seyahat boyutunun sosyolojinin göç 
alanıyla ilişkili olduğuna dikkat çekmiştir. Diğer 
yandan, başkaları tarafından da din gibi alanlar ele 
alınarak ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultu-
da, birçok kişi bu şekilde bilimsel alana dayalı ola-
rak belirlenen bir yaklaşımın, iki alana da sınırlılık 
getirmek zorunda olmadığını fark etmiş ve turiz-
min kendi bağımlılık ve özerklik sınırlarını belirle-
yecek şekilde bazı kavramları ödünç alabileceği ya 
da almayacağı üzerinde düşünmüştür. İkinci olarak 
turizmin çok boyutlu doğası farklı disiplinlerden 
yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle eko-
nomi, antropoloji, psikoloji, tarih, beşeri coğrafya 
ve siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlar arasında 
ortak çalışılan konular olmuş ve bu durum bütün-
sel bir alanın ortaya çıkmasını zorlaştırmıştır. Bu 
bağlamda, sosyologlar da ayrı bir bakış açısı yaka-
lamaktan ziyade, bu çok disiplinli alana katkıda 
bulunmuştur. Üçüncü olarak sosyologların çalış-
malarını dayandırabileceği çok fazla yaklaşım bu-
lunmaktaydı. Bazıları, evrimsel yaklaşımı benimse-
di. Diğerleri Marksizm, toplumsal eylem kuramı, 
sembolik etkileşimcilik, işlevselcilik, fenomenoloji, 
postmodernizm hatta etnometodolojiye yöneldi. 
Fakat sonraki dönemlerde, turizm sosyologları tek 
bir perspektiften ziyade eklektik bir yaklaşım be-
nimsenmesinin daha verimli bir bakış açısı sağladı-
ğını fark etmiştir. Dördüncü olarak turizmin erken 
dönem çalışmaları teorik bir yaklaşımdan çok ide-
olojik bir bakış açısı taşımaktaydı. Bu bağlamda, 
başlangıçta ekonomistler, Birleşmiş Milletler ve 
acentalar tarafından turizmin olumlu özelliklerine 
odaklanılmıştır. İzleyen ikinci dönemde, turizmin 

olumsuz sosyokültürel etkilerine odaklanılmıştır. 
Üçüncü dönem ise bu iki dönemin gelişmelerinden 
faydalanarak hem turizmin olumlu özelliklerinden 
yararlanılmasının hem de olumsuz taraflarının ber-
taraf edilmesinin yollarını aramıştır. Bu alternatif 
bakış açısı çevreye bir zararın verilmediği ve turizm 
maliyetlerinin en aza indirgendiği bir bakış açısıdır. 
Fakat bu dönemin sonrasında, bilgiye dayalı bir 
dönem başlamış, turizmin entelektüel altyapısının 
dolmasıyla tutarlı bir turizm sosyolojisi alanı ortaya 
çıkmaya başlamıştır (Dann, 2016). 

Zamanla turizm sosyolojisinin bir bağlama otur-
tulması gerekmiştir. Bu noktada, uzlaşı, turizmin 
izole edilmeden ele alınarak daha geniş uygulama 
alanlarının arasında konumlandırılması gerektiği 
yönünde olmuştur. Bu alanların hangileri olacağı bir 
sorun olmaya devam etse de üç yaklaşım genel ola-
rak bu konuya ışık tutmaktadır. Bazı araştırmacılar, 
turizm sosyolojisinin göç sosyolojisi içinde konum-
lanması gerektiğine inanmaktadır. Çünkü turizm 
içinde geçen ‘tur’ kökeni, bir yerden diğerine olan 
hareketi imlemektedir. Dahası, bireyleri kaçıran ve 
kendine çeken özellikler olan itme ve çekme faktör-
leri daha yeşil alanlara göçü açıklayan özelliklerdir. 
Bu özellikler, turizm alanında da benzer şekilde kar-
şımıza çıkmaktadır. Ancak bu iki kavram arasında 
ayrışmalar mevcuttur. İlk olarak yurt dışına göç 
etme, daha genel bir göç olgusunun yalnızca bir par-
çasıdır. İkinci olarak yurt dışına göç etme, turizmden 
daha kalıcı bir durumu temsil etmektedir. Ayrıca 
eğitim ve çalışma yaşamı gibi birçok alanda alınacak 
kararları etkilemektedir. Turizm ise sorumlulukların 
askıya alındığı bir geçiş süreci olarak değerlendiril-
mektedir. Üçüncü olarak hem göç etmede hem de 
turizmde bir hayal unsurundan bahsediliyor olsa da 
bu durum turizm için çok daha fazla geçerlidir. Son 
olarak bazı göçmenler gurbetçi hatta bazen kalıcı 
turist olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu kişile-
rin bazı tavır ve davranışları, daha geçici turistlerden 
farklılık göstermektedir. Diğer araştırmacılar, turizm 
sosyolojisinin, boş zaman sosyolojisi içinde konum-
landırılması gerektiğine inanmaktadır. Her ne ka-
dar turisti, boş zamanında seyahat eden kişi olarak 
tanımlamak çekici dursa da bu tanım fazla geniştir 
ve turist ile seyahat eden kişiler arasındaki farklı ni-
teliklerin yakalanmasını mümkün kılamaz. Dahası, 
sosyologların boş zamanı tanımlama tarzları politik, 
ideolojik ve sosyal arka planlara göre değişmektedir. 
Son olarak bir diğer grup araştırmacı turizmin se-
yahat boyutuna vurgu yapmaktadır. Cohen’in erken 
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dönem çalışmaları, turisti bir yolcu olarak ele almaktadır. Bu şekilde onu bir aşinalık ve yabancılık düzlemi 
üzerinde inceler. Bu düzlemin bir ucunu geleneksel kitle turisti oluşturuyorken diğer ucunu yenilik arayan 
maceracı turistler oluşturmaktadır. Turistler tavır, motivasyon ve davranış bakımından farklılık gösterdiğin-
den şemalar bu farklılığı yansıtacak şekilde kurulmalıdır. Bu tür tipolojiler açıklayıcı olmaktan çok bulgusal 
seviyedeki araçlar olarak görülmüştür (Dann ve Cohen, 1991). 

Bu tartışmalardan da anlaşılabileceği gibi tek bir turizm sosyolojisi alanı yaklaşımından bahsetmek 
mümkün değildir. Eğitim ve aile sosyolojisindeki yaklaşımların farklılık göstermesi gibi, turizm sosyolojisi 
de kendi içinde farklılaşmaktadır. Turizmin farklı özelliklerini sosyolojik olarak anlamaya çalışan farklı 
kuramsal yaklaşımlar ortaya çıkmıştır (Dann ve Cohen, 1991). Sosyolojik bakış açıları farklılık gösterse 
de turizm artan şekilde yaygınlaşan toplumsal bir aktivitedir. Ölçeği ve sonuçları gittikçe büyümektedir. 
Bu nedenle sosyolojik analiz için önemli bir unsurdur. Dahası, sosyoloji, turizm içindeki birçok konunun 
anlaşılması ve açıklanması için gerçek bir potansiyele sahiptir. Diğer yandan, turizmi kapsayıcı bir disiplin 
olan sosyolojinin içinde incelemek mümkündür (bu yol da turizmin aile, iş, eğitim gibi bir başka top-
lumsal kurum olarak ele alınmasıdır). Bu tür bir bakış açısı inceleme alanını daha geniş bir perspektiften 
ortaya koymaktadır. Bir diğer deyişle, turizmi, kendi içinde barındırdığı kavram, yapı, süreç ve özellikleri 
keşfederek incelemek mümkündür. İlişki kurulabilecek bir sosyolojik kuramın uygulanmasıyla turizm, 
kendisinden yola çıkılarak ele alınabilir (Sharpley, 2018).

Bir Turistin Ölümü: Sosyolojik Bir Yaklaşım 
2004 yılının Ekim ayında bir İngiliz turist 

taşra bir kesimde ölü bulundu. Ethel Hethering-
ton, 52 yaşındaydı ve Mutitjulu Aborjin toplu-
luğuna giden bir yolda bulundu. Daha sonra, 
yüksek sıcaklık ve susuzluk nedeniyle öldüğü 
belirlendi. Alkol aldığı ve topluluğu ziyaret ettik-
ten sonra oteline geri yürümeye çalışırken yolunu 
kaybettiği düşünüldü.

Ancak konuya biraz daha genel bir çerçeve-
den bakmaya çalışalım ve bu ölüme zemin ha-
zırlayan sosyal ve kültürel faktörlere dair birkaç 
soru üzerinde düşünelim. Cumbria’dan (İngil-
tere) gelen, orta yaşlarında olan bir anne, ne-
den Avustralya’nın taşra kesimlerindeydi? Onun 
büyük annesi muhtemelen yıllık yaz tatillerini 
İngiltere’nin, büyük ihtimalle de Liverpool’un 
kıyılarında geçirirdi. Ethel Hetherington’un 
neden İngiltere’de yatağında olmak yerine kız-
gın çöl güneşi altında, çölün kırmızı kumlarına 
bulanmış hâlde öldüğünü açıklamak için turist 
deneyiminin sosyolojisi hakkında düşünmeliyiz. 
Neden Uluru gibi destinasyonların ve Avustral-
yalı yerlilerle olan karşılaşmaların bugün tatil 
seyahati için istenen unsurlar olduğunu teorileş-
tirebilmemiz gerekir. Bu amaç, dünyanın diğer 
ucuna düzenlenen pahalı bir geziyi açıklamak 

için yeterince güçlü bir nedendir. Aynı zamanda, 
Ethel Hetherington’ın sağlıklı düşünmesini en-
gelleyen alkol alma davranışı gibi, tatilin bedensel 
zevklerini de içeren kültürel beklentiler üzerine 
biraz düşünebiliriz. 

Daha yapısal olarak geç modernitede kü-
resel seyahat endüstrisinin büyümesi Ethel 
Hetherington’un ölümüne zemin hazırlayan bir 
etmendir. Birçok turist ve sırt çantalı gezgin, vah-
şi cinayetlere kurban gittikten sonra ya da sörf 
yaparken boğulmalarının akabinde manşet ol-
muştur. Daha basit bir ifadeyle, Avusturalya’yı 
daha fazla insan ziyaret ettikçe üzücü olayların 
yaşanma ihtimali de artacaktır. Bu bağlamda, 
Avusturalya’daki turist ölümü hakkında internet-
te bir araştırma yapıldığında araba kazalarından 
sörf boğulmalarına, timsah saldırılarından şid-
dete maruz kalmaya kadar farklı sonuçlar elde 
edilir. Bu turistleri, yanlış zamanda yanlış yerde 
olmaya iten ya da onların yanlış karar almalarına 
neden olan kültürel ve yapısal güçler hakkında 
düşünüldüğünde turizme sosyolojik bir bakış açı-
sı ile yaklaşılmış olacaktır. 

Kaynak: Van Krieken, R. Habibis, D., Smith, P., 
Hutchins, B., Martin, G., Maton, K. (2014). So-
ciology. Australia: Pearson.

Yaşamla İlişkilendir
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Konsensüs Kuramı

Durkheim’in (1938) Sosyolojik Yöntemin Ku-
ralları adlı eserinde belirttiği gibi bir olguyu bilim-
sel olarak ele almanın ilk adımı onun sınıflandırıl-
masıdır. Turizm bağlamında en büyük sosyolojik 
katkılardan biri Erik Cohen’e aittir. Cohen, turisti 
sınıflandırmıştır. Sonraki dönemlerde bu sınıflandır-
manın ötesine geçen bakış açıları ortaya atılmış olsa 
da turizm sisteminde birçok erken dönem yaklaşımı 
oldukça İşlevselci bir yapıya sahiptir. İşlevselcilik, 
sosyoloji alanında olduğu gibi turizm alanında da 
son yıllarda popülerliğini kaybetmiş olsa da Butler 
(1980), Doxey (1976), Jafari (1985) ve Leiper’ın 
(1995) çalışmaları hâlâ önemli bir yere sahiptir. Bu 
yaklaşımlar, tatil beldelerinin evrimi ve destinasyon 
halkının tutumları gibi konuları ele almaktadır. Bu 
araştırmalar, turizm ürün ve hizmetinin oluşturul-
duğu kısımdan ulaştığı kısma kadar gerçekleşen sü-
reçlerin nasıl da birbirine bağlı bir şekilde yürüdüğü-
nü ortaya koymaktadır (Dann, 2000). 

Turizm alanında faydalanılan işlevselci çerçeve-
lerden biri Durkheim’in kutsallık yaklaşımıdır. Bu 
bağlamda, boş zaman faaliyetlerinden bazıları dinî 
olmayan ritüeller olarak tanımlanarak Durkheim’in 
fikirleri ile bağlantı kurulmuştur. Bireylerin tü-
keticilerden paydaşlara dönüştürüldüğü süreçler 
Durkheim’in olumlu ritüellerine eş bir şekilde ele 
alınmıştır. Ritüellerin tekrarı, bütünlük ve topluma 
olan inancın sağlanmasına yönelik olarak gerçekle-
şir. Durkheim, evrensel bir sosyal olgunun yaratıl-
masının başlıca nedenini araştırmış ve gerçek sosyal 
bir ihtiyaca cevaben ortaya çıktıklarını düşünmüş-
tür. Bu doğrultuda, kolektif aktiviteler; ritueller ve 
inançlara özel bir vurgu ile bireyi kendinin dışına 
çıkarır ve onu grubun gücü ile bütünleştirir (Geor-
goulas, 2017). Bu yaklaşım, özellikle dini olmayan 
hacılık yaklaşımıyla turist faaliyetlerini ele alan ça-
lışmalarda görülmektedir. Boş zaman faaliyetlerin-
den edinilen faydalar dinî adanmışlık ile sağlanan 
faydalar ile ilişkilendirilmiş ve aralarında benzerlik-
ler olduğu savunulmuştur. Eyfel Kulesi’ni, MGM 
stüdyolarını ya da Disney Dünyası’nı görmek gibi 
aktiviteler kültürel bir değer olmalarının yanında 
Durkheim’in tartışmalarında yer alan toplumsal 
bütünlüğün sağlanmasındaki dinin rolü ile eşleşti-
rilmektedir (Burns, 1999).

Durkheim’in etkili olduğu bir başka konu kü-
reselleşme olmuştur. Küreselleşme konusunda 
Lanfant (1980, 1989, 1990, 1993, 1995) önemli 
tartışmaları ortaya koyan bir isim olarak görülmek-

tedir. Lanfant, büyüyen uluslararasılaşma sürecini 
detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Lanfant’ta tu-
rizm, ülke sınırlarını tanımayan ve yerel kültürleri 
birer turist ürününe çeviren, uluslararası ve kü-
resel bir güç hâlini almıştır. Uluslararası turizm, 
destinasyon toplumlarına hareket getirmekte ve 
bu destinasyonların kurumlarını şekillendirmek-
tedir. Turizm, yaşamın görünen ve görünmeyen 
tüm sektörlerini etkilemekte, farklı niteliklere sa-
hip bireylerin sohbetlerine hatta hayallerine tesir 
etmektedir. Uluslararası turizmde yer alan daha az 
gelişmiş ülkelere yardım sağlayan kuruluşlar orta-
ya çıkmıştır. Bu çok uluslu kuruluşlar (UNESCO, 
Birleşmiş Milletler, IMF gibi) arz ve talebi oldukça 
sofistike bir teknoloji aracılığıyla buluşturmaktadır. 
Turizm yaratan toplumlar söz konusu olduğunda, 
bu toplumların vatandaşları gittikçe artan şekilde 
toplumsal kontrolün yeni şekillerinin etkisi altında 
kalmaktadır. Bu durum da tam da Durkheim’in bi-
reyleri kontrol altına alan dış baskılar olarak açıkla-
dığı ‘toplumsal olgu’ kavramına karşılık gelmekte-
dir. Bu durum, 1980’lerde ilginin azaldığı bireysel 
kimlik konusunun kısa bir sürede yeni bir yorum 
kazanmasına neden olmuştur (Dann, 2000). 

Resim 2.3 Çalışmalarda, Eyfel Kulesi’ni ziyaret etmek, 
toplumsal bütünlüğün sağlanmasında dinin rolü ile 

eşleştirilmiştir. 

Çatışma Kuramı ve Eleştirel 
Yaklaşımlar

Marx’ın yaklaşımının etki yarattığı bir alan 
boş zaman aktivitelerinin yabancılaşma kavra-
mı doğrultusunda ele alınmasıdır. Yabancılaşma 
kavramının geliştiği tartışmalar, günlük yaşamın 
para değerine dayalı ilişkileri barındıran üretken-
lik kısmı ile üretken olunmayan ev, boş zaman ve 
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çalışılmayan kısım arasında bir ayrım ortaya koy-
maktadır. Bu bağlamda boş zaman, kontrolü bi-
reyde olan ve seçimlerde özgür olunan ve üretken-
lik dışında kalması gereken bir zaman dilimidir. 
Fakat politik ekonomide, eğlence ve rekreasyon 
zenginlerin iş dışı deneyimledikleri durumlardır. 
Diğer yandan, boş zaman, işçiler için ‘istenmeyen 
boş zaman’ şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durum da 
işçilerin değerlere ve geçim kaynaklarına erişimini 
kesintiye uğratmaktadır. Marx, bu durumu ‘yedek 
işçi ordusu’ olarak tanımlamaktadır: İşçi sınıfının 
çalışan kesiminin aşırı çalıştırılan kısmı sayıca ar-
tar, diğer yandan da çalışan ve çalışmayanlar ara-
sındaki rekabet arttıkça çalışan işçiler sermayenin 
emirlerine daha fazla boyun eğer hâle gelirler. Bir 
diğer değerlendirme olarak bir zamanlar yaban-
cılaşmanın bir tazminatı olarak elde edilen boş 
zamanın kendisi günümüzde bir meslek hâlini 
almıştır. Yaşam stiline uygun sporlar ön plana 
çıkmış, boş zaman yalnızca bireylerin kendilerini 
geliştirdikleri bir zaman dilimi olmakla kalmamış, 
aynı zamanda bir ekonomik performans sergile-
me yeteneğine dönüşmüştür (Erickson, 2017). 
Bu bakış açısında, bir önceki ünitede değinilen 
Veblen’in gösterişçi tüketim unsurunun da izleri 
görülebilir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle, Batı Mark-
sizmi kuramcıları Marx’ın öngördüğü toplumsal 
değişmenin neden gerçekleşmediği ve Marx’ın 
kuramsal tartışmalarının uygulamada nasıl vücut 
bulacağı üzerine düşünmeye başlamıştır. Böylece 
Frankfurt Okulu ekolü ortaya çıkmıştır. Bu okul 
birçok alana kuramsal katkıda bulunmuş olsa da 
en önemlisi Eleştirel Kuramın ortaya atılmış ol-
masıdır. Marx’a göre boş zaman, çalışma zamanı-
nın tam karşıtı anlamına gelmekteydi. Boş zaman, 
bireyleri, bir başka iş gününe hazırlamaktaydı. 
Ona göre bu durum, statükonun sürdürülmesi-
ne hizmet ediyordu. “Özgür” görünen bu serbest 
zaman yoluyla, kültürel normlar ve değerler ak-
tarılmaktaydı. Bireyler, popüler kültürün anestezi 
etkisiyle, toplumdaki yerlerini kabulleniyordu. 
Eleştirel kuramcılara göre, geç kapitalist toplum-
da boş zaman, bireyin kendini geliştirip yaratı-
cılığını besleyeceği bir zaman dilimi olmaktan 
çok ekonomik sistemin sıkı kontrolü altında geç-
mektedir. Kültür endüstrisini eleştiren eleştirel 
kuramcılara göre, boş zaman, kapitalist toplum-
da kitlelerin kontrol edilmesine hizmet eden bir 
araçtır (Skeldon, 2017). Bu perspektiflerde, boş 

zamanın olumlu işlevinden çok onun çatışmalara 
ya da güç eşitsizliklerine bir temel teşkil etmesine 
odaklanılarak çatışma temelli eleştiriler geliştiril-
diği görülmektedir.

Eleştirel kuramın boş zamanı ele alış biçimi 
eleştirilmiştir. Bu eleştiriler, bireylerin pasif ve ma-
nipüle edilmeyen hazır tüketiciler olarak ele alın-
masına karşı çıkmaktadır. Eleştirilere göre, boş 
zaman yalnızca kapitalist sistemin kontrolü altında 
geçmemektedir. Aksine, bu tartışmalar bireylerin 
boş zamanı geçirme şekilleri irdelendiğinde bize 
sınıf yapıları hakkında bilgi sağlayabileceğini öne 
sürmektedir. İkinci olarak söz konusu eleştiriler, 
eleştirel kuramın boş zamanı fazlaca basite indir-
gediğini ve bu bakış açısıyla görüldüğünde boş 
zamanın yalnızca kuramsal bir varlığa sahip oldu-
ğunu belirtmektedir. Eleştirilere göre, boş zaman 
faaliyetlerinin işlevi her insan için aynı değildir ve 
her birey aynı durumlara aynı tepkiyi vermez (Skel-
don, 2017). 

Turizm araştırmalarına sosyolojik bir yakla-
şım benimsenmesinde yaşanan yeniliklerden biri 
Öteki’nin bir etnik yapı unsuru olarak ele alınma-
sıdır. Bu tür çalışmaların uzlaştığı nokta ise turiz-
min farklılığı yalnızca bir çekicilik unsuru olarak 
desteklediği değil, aynı zamanda Öteki bakış açı-
sını ve destinasyon halkını seçici bir şekilde bağ-
lamından kopararak egzotik olarak tasvir edilme-
sini yüceltmesidir. Bir başka çalışma alanı olarak, 
toplumsal cinsiyet ilişkileri olarak incelenen turizm 
etkileşimi alanı, turizm çalışmaları için görece yeni 
olan gelişmelerdir. Bu araştırmalarda, turizm hem 
destinasyonların gelişiminde hem de bireylerin 

Kültür endüstrisi, toplumun bir şekilde 
kendini ifade etme biçimleri olan mal ve 
hizmetleri üretir. Bu ifade biçimleri film 
ya da televizyonla ilgili ögeler olabilmekle 
beraber reklam ve basın gibi sosyal ileti-
şim sisteminde özel bir yer tutar (Ivanovic, 
2008). Kültür endüstrisi, eski ve tanıdık 
olanı, yeni bir çehrede tüketiciye sunmak-
tadır. Bu endüstri, ürünlerini kitle tüke-
timine yönelik üretir ve tüketim şeklinin 
yapısını da kendi belirler. Kültür endüst-
risi müşterileri ile tepeden bir ilişki kurar 
(Adorno, 1975). 



41

Turizm Sosyolojisi 2
temsilinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle 
toplumsal cinsiyet analizi için uygun bir alan ola-
rak görülmüştür. Turizmde işleyen süreçler, cinsi-
yetçi toplumlarda faaliyet göstermektedir. Bu sü-
reçler, birbirine bağlı ekonomik, politik ve çevresel 
boyutlar ile açıklanır ve güç, kontrol ve eşitlik gibi 
konuları ele alır. İster yerli halk ister misafir olsun, 
kadınlar ve erkekler çeşitli şekillerde turizm dene-
yimlerinin inşasında ve tüketilmesinde rol sahibi-
dirler. Farklı motivasyonları vardır ve yaşadıkları 
deneyimler de farklılık gösterir. Ancak kadınların 
ve erkeklerin turizmde ya da iş gücünde yer alma 
şekillerine yönelik tasvirlerin çoğu zaman ayrımcı-
lık ve kalıp yargılar tarafından belirlenmektedir 
(Dann, 2000). Bu araştırmalar kendi içinde fark-
lı perspektifler benimsese de hem cinsiyet hem de 
ırkla ilgili konular yapısal eşitsizlikler bağlamında 
ele alındığında çatışma kuramı ve eleştirel kuram 
bağlamında incelenmektedir. 

Toplumsal Eylem Kuramı 
İzleyen dönemlerde, antropoloji ve psikoloji gibi 

alanlardan, Cohen’in yaptığı gibi turist rollerine 
odaklanan farklı taksonomiler ortaya çıkmıştır. Bu 
taksonomiler, seyahatlerin nasıl organize olduğu, 
statülerin nasıl değiştiği ve bu özelliklerin seyahat 
eden kişiler arasında nasıl farklılık gösterdiği gibi 
sorulara odaklanmıştır. Bu tipolojiler daha çok ta-
nımlayıcı tipolojilerdi ve ‘nasıl’ sorusuna cevap ara-
maktaydı. Max Weber’e (1968) göre de kuramsal 
gelişme ‘nasıl’ sorusuna odaklanılmasıyla başlamış-
tır. Bu sorunun yanıtının aranması anlama ve açıkla-
mayı beraberinde getirmekteydi. Eğer turizmin sos-
yolojik açıdan ele alınması ileri bir seviyeye taşınmak 
isteniyorsa motivasyonun sosyolojik araştırmanın 
odağında olması gibi, insanların ‘neden seyahat etti-
ği’ sorusu da turist motivasyonuna yönelik bir cevap 
gerektiriyordu (Dann, 2000). Başlangıçta, Dann 
(1977) ve Lundberg (1972), turist motivasyonunun 

itme ve çekme faktörü olmak üzere temel olarak iki 
bileşenden oluştuğunu ortaya koymaya çalışmıştır. 
İtme faktörü turistin ait olduğu toplumun sosyal 
durumunu yansıtmaktadır. İtme faktörleri baskıcı 
olmaya çok yakın bir özellikte, turistleri başka bir 
yere seyahate hazır kılan durumlardır. Bu durum, 
hayallerin gerçekleştirilmesi ya da özgürlük yanılsa-
masının peşinden gidilmesi şeklinde ortaya çıkabilir. 
Çekme faktörleri diğer yandan, dost canlısı insanlar, 
havanın güneşli olması gibi destinasyonların çekici-
liklerine işaret etmektedir. Bunlar, birçok bakımdan 
potansiyel turistlerin sosyopsikolojik taleplerine da-
yanmaktadır. İtme faktörlerinin en belirgin olanları 
Durkheim ve Veblen’den yola çıkılarak oluşturul-
muştur. Bu tartışmalar, seyahatin normlardan ve an-
lamlardan bir kaçışı imlemesinin yanı sıra kişilerin 
meslekleri dışında bir statü sağlama aracı olmasını 
konu edinmektedir. Crompton (1979) daha son-
ra bu çerçeveyi genişletmiş ve Maslov’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisine dayanan bazı özellikler eklemiştir (ak-
taran Dann, 2000). Bunlar arasında sıradan olarak 
algılanan bir ortamdan kaçış, kendini keşfetme ve 
değerlendirme, gevşeme, prestij, gerileme, akrabalık 
ilişkilerinin zenginleştirilmesi, sosyal etkileşimin ko-
laylaştırılması, yenilik ve eğitim gibi faktörler bulun-
maktadır (Dann, 2000).

Weber, ünlü eseri Protestan Ahlakı ve Kapitaliz-
min Ruhu eserinde, endüstrileşme ve kapitalizmin 
yükselmesinin beraberinde getirdiği rasyonelleşme 
ve bürokratikleşme süreçlerini sorgulamaktadır. 
Weber (2001) özellikle endüstrileşmenin bireylerin 
yaşamına getirdiği değişikliklere odaklanmaktadır. 
O, endüstriyel toplumun yükselişinin akabinde 
ortaya çıkan farklı üretim biçimlerinin kültür üze-
rindeki etkilerini irdelemektedir (burada Marx’ın 
etkileri de görülür). Weber buna ‘Batı kültürünün 
rasyonelleşmesi’ adını verir. Bu bağlamda, rasyo-
nelleşmenin, modern yaşamı yönlendiren yaygın 
bir olgu hâlini almasıyla birlikte duygular, anlık 
yaşama, gelişigüzellik ve sürprizlerden kaçınma 
davranışları ortaya çıkmıştır. Bu durum bireylerin 
belirli duyguları deneyimlememesi anlamına gel-
memektedir. Daha çok, rasyonelleşmiş boş zaman 
aktivitelerinin macera turizmi bağlamında (bungee 
jumping, rafting gibi) yükselişe geçmesiyle, birey-
lerin deneyimleyeceği duyguların sıkı bir şekilde 
belirlenmeye başlamasına işaret etmektedir. Dene-
yim ekonomisi içinde gelişen bu durum, turistler 
ve servis sağlayıcılar tarafından iki taraflı olarak 
inşa edilmektedir (Beames ve Brown, 2017). 

Kalıp yargı (stereotip), diğer insanların 
sabit, değişmeyen ve sert bir bakış açısıyla 
değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 
Belirli kategorideki insanların özellikleri ge-
nele atfedilir. Bu özellikler kendiliğinden ve 
gerekli olarak görülür. Grup üyeleri belirli 
özelliklere indirgenir (Pickering, 2011).
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Weber’in turizm ve boş zaman çalışmaları üze-

rinde bilinen önemli bir diğer etkisi ise Disneyleş-
me kavramıdır. Bryman tarafından ortaya atılmış 
olan bu kavram, Ritzer’in (1983) McDonaldlaşma 
kavramına dayanmaktadır. Ritzer ise bu kavramı, 
Max Weber’in düşüncelerinden yola çıkarak geliş-
tirmiştir. Ritzer, McDonald’s fast food zincirinin 
küresel ölçekte mal ve hizmetlerin rasyonelleşme 
sürecine örnek bir model teşkil ettiğini savunmak-
tadır. Daha geniş kültürel, ideolojik ve ekonomik 
koşulların, işletmeleri, maliyetleri düşürüp kârları 
artırmak için ürün ve hizmetlerini rasyonelleştir-
meye zorladığını öne sürmüştür. McDonaldslaşma 
tezi, işletmelerin mümkün olan her bölümde insan 
gücünü teknolojiyle değiştirirken etkinlik, tahmin 
edilebilirlik, hesaplanabilirlik ve satılan ürünlerin 
kontrol edilmesine nasıl odaklandıklarına dair bir 
çerçeve çizmektedir. Aynı doğrultuda Disneyleşme 
tezi Disney parklarının farklı toplumlardaki işleyi-
şine rehberlik eden ilkelerin benimsenmesine işaret 
etmektedir ve bu kavramın, McDonaldslaşma ile 
birbirlerini tamamladıkları söylenebilir. Fakat iki 
kavram arasında önemli bir fark vardır. O da Dis-
neyleşme kavramının bir objenin, yapay ve daha 
basit hâline dönüştürülmesini içermesidir. Disney-
leşme, var olan bir öykü ya da masalın, küresel dü-
zeyde kitle ilgisi yaratabilecek şekilde standartlaş-
tırılıp arındırılmış bir format hâlinde sunulmasını 
kapsamaktadır (Beames ve Brown, 2017). 

Sembolik Etkileşimcilik
Sembolik etkileşim, temelde anlamı, sosyal et-

kileşim ve karşılaşmalar yoluyla edinmektedir. Bu 
yaklaşımın en belirgin gücü, toplumsal ilişkilerde 
yaratılan anlama ulaşılmasını sağlayan güçlü bir 
ampirik yaklaşım sağlamasıdır. Ampirik olarak 
odaklandığı nokta, toplumsal eylemleri gözlem-
leme, kayıt altına alma ve analiz etmedir. Sembo-
lik etkileşim bu nedenle, turistik yer ve mekânlar, 
kimlik performansları ve yaşanan deneyimler gibi 
konuları ele almada oldukça verimli sonuçlar sağ-
lamaktadır (Scott ve Duncan, 2016). Sembolik et-
kileşimcilik toplumsal eylemleri bir uzlaşı şeklinde 
ele alır. Bireyler, basit bir şekilde dış dünyaya tepki 
vermez. Onlar anlamlı eylemler içinde yer alır ve 
diğer bireyleri de dönüştürme potansiyeline sa-
hiptir. Etkileşim ve karşılaşmalar uzlaşı temelinde 
gerçekleşir ve anlam taşır. Bu sembolik etkileşimler, 
bireylerin davranışlarını yönlendirebilir. Bu neden-
le, sembolik etkileşim bireylerin failliğine yer ve-

ren bir bakış açısı benimser. Bu tür bir yaklaşım, 
deneyimlerin toplumsal karakterlerinin ortaya ko-
nulabilmesi için önem taşımaktadır. Turizm çalış-
malarında bu yaklaşım, bireylerin destinasyonları, 
etkileşim ve karşılaşmalar yoluyla nasıl yorum-
ladıkları ve inşa ettiklerine ışık tutmaktadır. Söz 
konusu karşılaşmalar miras alanları, tema parklar 
ya da Öteki ile karşılaşmalar olabilir. Anlam, ayrı-
ca turistik performans ve roller aracılığı ile de elde 
edilebilir. Örneğin, sembolik etkileşimcilik bakış 
açısına göre, kimlik Öteki’ler ile gerçekleşen etkile-
şimden ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar, bu yolla 
turist tipolojileri, sırt çantalı turistlerin sembolleri 
kullanışlarını (bayrak gibi) ve yerli halk ve turist 
arasındaki ilişkileri (Ötekileştirme, fotoğraflar gibi) 
inceleyebilirler (Scott ve Duncan, 2016). 

Akademik araştırmalar, turisti benzetme yoluyla 
da incelemiştir. Bu çalışmalarda, turizm daha genel 
şekliyle ele alınmıştır. Böylece antropoloji kuram-
larından faydalanılmış, turizm bir oyun olarak ele 
alınmış ve turistin oyuncu özelliklerine vurgu ya-
pılmıştır. Benzer şekilde, turizm bir hac şekli olarak 
incelenmiş ve bu akımın takipçileri turisti kutsal 
gezginler olarak incelemiştir. Tarihî gerçekliği bo-
zan Disney Dünyası gibi temalı parklar dahi din 
dışı bir inancın ritüel şeklinde taparcasına sevildiği 
ve tüketildiği mekânlar olarak değerlendirilmiş-
tir. Bu merkezler geleneksel inanç merkezlerinin 
çağdaş ve seküler şekli olarak yorumlanmıştır. Bir 
başka benzetme şekli ise turistin bir çocuğa ben-
zetilmesi olmuştur. Bu yolla, o dönemin daha po-
püler bir analiz yöntemi olan psikoanaliz yoluyla 
turistin ele alınması mümkün olmuştur. Bu yakla-
şım, Freud, Jung ve Lacan’ın kuramları ile bağlantı 
kurulmasını ve gerileme ya da yeniden doğma gibi 
kimlikle ilgili temaların incelenmesine imkân sağ-
lamıştır (Dann, 2000). Bu yaklaşımlar da sembolik 
etkileşimcilik alanında değerlendirilebilir.

Turizm yoluyla geçmişin sermaye çıkarlarına 
hizmet edecek şekilde kullanılması gerçek ve hayali 
mekânların da ötesine geçerek oteller, buharlı tren-
ler gibi ulaşım araçlarına, kanalizasyon çalışmala-
rına, morglara ve mezbahalara düzenlenen turlara 
kadar uzanmaktadır. Ölüm cazibe merkezleri de 
benzer şekilde hüzün turizmi mekânları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Turizmde geçmişin ele alın-
ması gittikçe artan bir şekilde postmodernizm ve 
semiyoloji çalışmaları ile bağlantılı olarak gerçek-
leşmektedir. Benzer şekilde MacCannell (1973, 
1976, 1989)’dan itibaren imaj çağında yaşanan 
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gelişmelerle üst gerçekliğe (hyper-reality) düzenlenen gezilerin sembolik imleyicilerinin ilk dönemdeki 
analizlerine kıyasla gelişmeler olmuş ve artan bir şekilde turistin semiyotik ve sosyolinguistik alanları ta-
rafından incelenmesine de vurgu yapılmaya başlanmıştır. Ancak turistin bu şekilde ele alındığı söylem 
analizleri, söz bilim ve anlatı alanlarının turizme uygulandığı gelişmeler sürmektedir (Dann, 2000). Yanı 
sıra bu kuramları, izleyen yıllarda başka kuramlar da takip etmiştir. Sosyoloji alanında mevcut düşünce 
akımlarının hepsine bu ünite bağlamında yer verilmemiştir. Burada, öğrencilere temel bir bilgi kazandırıl-
ması amaçlanmıştır.

Turizmin gündelik yaşam-
daki yerini sosyolojik olarak 
mikro ve makro düzeyde 
nasıl ele alırsınız, tartışın.

Aktaş Polat, S. (2015). 
Turistlerin Tatil Dönem-
lerinde Sergiledikleri Li-
minoid Davranışlar.  Sosyo-
ekonomi,  23(4), s.99-117. 
Makalesini okuyarak yapısal-
cı yaklaşım ile ilişkilendirin. 

Turizmi sosyolojik olarak 
ele alırken hangi yaklaşımın 
daha verimli olacağını dü-
şünüyorsunuz, nedenlerini 
tartışın.

Öğrenme Çıktısı

2 Sosyolojik perspektiflerin turizm çalışmalarındaki yansımalarını örnekleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Sosyolojiye Genel Bakış

Sosyoloji; insan topluluklarının değer, tavır ve davranışlarını ele alırken makro ve mikro yaklaşımlarla analiz 
yapar. Topluluk özelliklerine göre sınıflandırma yapısal ve makro değişkenlere işaret ederken analiz biriminin 
birey olduğu çalışmalar mikro değişkenlere odaklanmaktadır. Fakat her iki bakış açısı da bireyi sosyal bağlamı 
çerçevesinde değerlendirir.
Sosyolojinin ortaya çıkışı makro kuramlarla olmuştur. Sosyolojinin babası olarak anılan kişi Fransız Auguste 
Comte’dur. Comte, doğa bilimlerinin bakış açısını toplumsal bilimlere taşımayı amaçlamıştır. İzleyen dönemde 
sosyolojide ayrı bir kol olan işlevselciliği geliştirmiş olan Emile Durkheim (1858-1917) toplumu organik bir 
bütün şeklinde tanımlamış, işlevleri de toplumsal sistemin ihtiyaçları temelinde açıklamıştır. 
Durkheimci sosyoloji, bireysel eylemleri toplumsal bağlama oturturken ahenk ve uyuma vurgu yapmış, çatışma 
kuramcıları ise sosyal farklılıklar ve çatışmalara odaklanmıştır. Zenginlik, güç ve statü farklılıkları bireyler ve 
gruplar arasında çatışma yaratmaktadır. Çatışma kuramcıları toplumu açıklamada bu çatışmaları kullanmakta-
dır. İşlevselci kuramlar, toplumu kendine ait bağımsız bir hayatı olan organik ya da yapılaşmış bir varlık olarak 
incelerken diğer yandan bir başka büyük kuram olan Marksizm toplumsal değişme analizinin merkezine sınıf 
mücadelesini koymaktadır.
Toplumsal eylem kuramı, altında farklı sosyolojik yaklaşımları barındırmaktadır. Bunların içinde sembolik etki-
leşim ve etnometodoloji ve fenomenoloji gibi yaklaşımlar vardır. Sembolik etkileşimcilik makro kuramların ak-
sine toplumun mikro boyutlarına, gündelik yaşantılarımıza, içinde yaşadığımız gündelik dünyaya ve insanların 
‘sembolik iletişim’ aracılığıyla gündelik yaşantılarında nasıl etkileştiklerine, düzen ve anlamı nasıl yarattıklarına 
odaklanmaktadır.

Temel sosyoloji perspektiflerini 
açıklayabilme1

Turizm ve Sosyoloji

Turizm sistemine birçok erken dönem yaklaşımı oldukça İşlevselci bir yapıya sahiptir. Ancak günümüzde dikkat-
ler daha çok antropoloji alanında politik ekonomi, sosyoloji alanında ise küreselleşmeye yönelmiş durumdadır. 
Turizm alanında kullanılan bir başka işlevselci yaklaşım Durkheim’in kutsallık yaklaşımının boş zaman faaliyet-
lerinden bazılarını dinî olmayan ritüeller olarak ele alması olmuştur. 
Marx’ın yaklaşımı boş zaman aktivitelerinin yabancılaşma kavramı doğrultusunda ele alınmasına kaynaklık et-
miştir. Boş zaman ve turizm faaliyetlerini eleştirel bir bakışla ele alan eleştirel kuramcılar ise boş zaman ve turizm 
faaliyetlerinin ekonomik sistemin sıkı kontrolü altında gerçekleştiğini öne sürmektedirler. Bir başka eleştirel 
bakış açısı, öteki’nin bir etnik yapı unsuru olarak değerlendirilmesini ele almıştır. 
Max Weber’in (1968) bakış açısı, turist motivasyonu üzerine çalışmalar yapılmasına katkıda bulunmuştur. Bu 
bağlamda, insanların ‘neden seyahat ettiği’ sorusunun, turist motivasyonuna yönelik bir cevap gerektirdiği fark 
edilmiştir. Weber’in turizm ve boş zaman çalışmaları üzerinde bilinen önemli bir diğer etkisi ise Disneyleşme 
kavramıdır. Disneyleşme, var olan bir öykü ya da masalın, küresel düzeyde kitle ilgisi yaratabilecek şekilde stan-
dartlaştırılıp arındırılmış bir format hâlinde sunulmasını kapsamaktadır.
Sembolik etkileşimcilik, turizm çalışmalarında bireylerin destinasyonları, etkileşim ve karşılaşmalar yoluyla nasıl 
yorumladıkları ve inşa ettiklerine ışık tutmaktadır. Söz konusu karşılaşmalar miras alanları, tema parklar ya da 
Öteki ile karşılaşmalar olabilir. Anlam, ayrıca turistik performans ve roller aracılığı ile de elde edilebilir.

Sosyolojik perspektiflerin turizm 
çalışmalarındaki yansımalarını 
örnekleyebilme

2
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neler öğrendik?

1  Sosyolojinin inceleme alanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Ekonominin işleyişi
B. İnsan topluluklarının dili
C. İnsan topluluklarının değer, tavır ve davranışları 
D. Tarihi ögeler
E. İnsan psikolojisi

2  ------- toplumsal kurumların incelenmesinde, 
insan toplumunu yönlendiren toplumsal evrimle 
ilgili doğal yasalara ve doğa bilimlerinin kesin ku-
rallarının uygulanmasına dayanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakiler-
den hangisi doğru olarak tamamlar?

A. Durkheim’in toplum tanımı
B. Comte’un sosyolojik pozitivizmi
C. Otantisite
D. Kültürel kimlik etkileşimi
E. Toplumun evrimsel gelişimi
 

3   ------- gözlemlenebilir olan bir şeyin ancak 
temeldeki bir yapı ya da düzenle ilintili olduğu ka-
darıyla anlam taşımasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakiler-
den hangisi doğru olarak tamamlar?

A. Gözlemlemenin kuralları
B. Yapı ve düzen ilkesi
C. Yapısalcılığın temel ilkesi
D. Gelenek ve törenlerin anlamını koruma ilkesi
E. Sosyolojinin temel ilkesi

4  Konsensüs kuramına göre, toplumlarda kon-
sensüs aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?

A. Anlaşmazlıkları analiz etmek için
B. Toplumsal anomiyi sağlamak için
C. Birleşik, düzenlenmiş ve istikrarlı bir toplum 

sağlamak için
D. Toplum bireylerinin kendi düşünce ve davra-

nışlarını ortaya çıkarmak için
E. Dinsel anlaşmazlıkların çözümü için

5  Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ın yaban-
cılaşma kavramının kriterlerinden biri değildir?

A. İşçinin kendi ürünleri üzerindeki kontrolünü 
yitirmesi

B. İşçinin sosyal yaşamıyla bütünleşmesi
C. Modern fabrikalardaki detaylı iş bölümü ne-

deniyle işçinin üretim süreciyle bağlantısının 
koptuğunu hissetmesi

D. İşçiler arasındaki ilişkilerin rekabet hâlini alması
E. Bireyin kendi insani doğasını tanıyamaz hâle 

gelmesi

6  ------- makro kuramların aksine toplumun 
mikro boyutlarına, gündelik yaşantılarımıza, için-
de yaşadığımız gündelik dünyaya ve insanların 
‘sembolik iletişim’ aracılığıyla gündelik yaşantıla-
rında nasıl etkileştiklerine, düzen ve anlamı nasıl 
yarattıklarına odaklanmaktadır. 

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki-
lerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A. Sembolik iletişim
B. Mikro kuram
C. Sosyolojik perspektif
D. Sembolik etkileşim
E. Sembolik anlamlar

7  George Simmel’in sosyolojik yaklaşımına ne 
ad verilir?

A. Formel sosyoloji
B. Yapısalcılık
C. İşlevselcilik
D. Çatışma kuramı
E. Sembolik etkileşimcilik

8  Turist ile yerel halk arasındaki ilişki aşağıdaki 
kuramlardan hangisi ile incelenirse en verimli so-
nucu verir?

A. Formel sosyoloji
B. Yapısalcılık
C. İşlevselcilik
D. Çatışma kuramı
E. Sembolik etkileşimcilik
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9  Bireysel eyleyenler ve kolektif yapıların iç 
içe geçtiğini öne süren sosyolog aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. George Simmel 
B. Emile Durkheim
C. Auguste Comte
D. Anthony Giddens 
E. John Urry

10  Bireylerin deneyimleyeceği duyguların sıkı 
bir şekilde belirlenmeye başlamasına işaret eden 
rasyonalleşme düşüncesi aşağıdaki hangi düşünüre 
aittir?

A. George Simmel 
B. Emile Durkheim
C. Auguste Comte
D. Anthony Giddens 
E. Max Weber
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2
neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyolojiye Genel Bakış” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Sosyoloji” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1

Turizm farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip toplumlar arasında etkileşim sağ-
lamaktadır. Bu etkileşim sonucu sosyal yapıda bazı değişimlere yol açmak-
tadır. Turizm, sadece ekonomik bir olay olmayıp sosyal, kültürel, siyasal ve 
çevresel yönleri de olan, toplumu ve sosyal yapıyı etkileyen bir harekettir. Bu 
nedenle, turizmin etkilerini değerlendirirken sadece ekonomik sonuçlarının 
değil, sosyal ve kültürel yansımaları gibi ekonomik olmayan konuların irde-
lenmesi de önem arz eder. Turizm sektörü açısından, sosyal çevrenin etkisi 
oldukça önemlidir. Sosyal yapının benimsemeyeceği, hoşgörü gösteremeyece-
ği olaylar, işletme veya yöre turizminin yaşamını sona erdirebilir. Doğrudan 
veya dolaylı etkilenen ya da etkileyen insan gruplarını, ilişkileri, demografik 
ve kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri, yaşam biçimleri, folklorlar ve 
değer yargıları gibi konuları sosyal yapı kavramı içerisinde incelemek olasıdır 
(Civelek, 2010).

Araştır 2

Bu sorudaki temel nokta, turizmin günlük yaşamımızda yer alan ögeler üze-
rindeki etkisinin araştırılmasıdır. Örneğin, birçok kişi turist çekiciliklerinin 
yakınında yaşar ya da çalışır. Tatil deneyimlerimiz – ya da belki de evimizin 
bulunduğu alan içinde turist sirkülasyonun yaşanması, günlük zevklerimizi 
ve bu bölgedeki aktivitelerimizi mikro düzeyde şekillendirmektedir. Diğer 
yandan makro düzeyde, örneğin, Antalya’yı düşündüğünüzde golf kursları, 
restoranlar, iş imkânları, arazi değerleri ve trafik sıkışıklığı turizmin etkilediği 
bir yaşam tarzına göre şekillenmektedir. 
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Turizmin Toplumsal Etkileri I

Anahtar Sözcükler: • Sosyal Değişme • Turizm ve Sosyokültürel Değişme
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Turizm ve Sosyal Değişme
1 Turizmin sosyal değişmeyle ilişkisini 

açıklayabilme 2
Turizmin Sosyokültürel Etkileri
2 Turizmin sosyokültürel etkilerini 

açıklayabilme
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GİRİŞ 

Temelde toplumsal bir olgu olan turizm, insan 
ilişkilerinin derin bir şekilde tezahür ettiği alanlar-
dan biridir. Bilimsel araştırmalara konu edilmeye 
başladığında daha ziyade ekonomik özellikleriyle 
ön planda olan turizm, sosyal ve kültürel bir olgu 
olması nedeniyle on yıllardır sosyolojik açıdan da 
değerlendirilmektedir. Turizm; ekonomi, işletme, 
pazarlama, çevre, psikoloji gibi birçok disiplinle iç 
içe yorumlanması gereken bir alandır. Ancak insan 
ilişkileri ve toplumsal boyutuyla değerlendirilme-
den turizmden elde edilen faydaların artırılması da 
mümkün değildir. Turizmin neden olduğu sosyo-
kültürel değişimin ekonomik sonuçları göz önünde 
alındığında sosyolojinin turizm alanındaki önemi 
de anlaşılacaktır. Bu bağlamda, turizm bağlantılı 
etkileşimlerin sosyokültürel ortamı nasıl etkilediği-
ni ve değiştirdiğini anlamak, turizm bölgeleri için 
hayati değer taşımaktadır. Toplumsal değişmelerin 
turizmin gelişimini etkilemesi gibi turizm de kendi 
başına toplumların sosyal ve kültürel özelliklerini 
değiştirme gücüne sahiptir. Barış zamanlarının en 
büyük yer değiştirme hareketi olarak turizm, birbi-
rinden çok farklı sosyal ve kültürel özelliklere sahip 
insan gruplarının karşılaşma anıdır. Böylesi büyük 
bir insan hareketliliğinin sonucunda, kitlelerin bir 
araya gelmesinin çeşitli sosyal ve kültürel etkileri 
vardır. Takip eden bölümlerde turizm ve sosyal de-
ğişmenin karşılıklı ilişkisi ile turizmin sosyokültü-
rel etkileri ele alınacaktır.

TURİZM VE SOSYAL DEĞİŞME
Değişme, bir yapının biçiminde, birimlerinde 

ve işlevlerinde meydana gelen bir farklılaşmayı ve 
yeni bir yapılanmanın oluşmasını ifade eder. De-
ğişim, miktar bakımından geniş ölçekli veya küçük 
ölçekli, zaman bakımından ise uzun süreli veya kısa 
süreli değişimler olarak sınıflandırılabilir. Toplum-
sal değişme, her çağda ve toplumda gözlemlenen 
bir olgu iken sosyal değişme, farklı zaman dilimle-
rinde sosyal yapı unsurlarında meydana gelen nitel 
ve nicel farklılaşmalardır. Tarihsel süreç incelendi-
ğinde, toplumların sürekli değiştiği görülür. Mede-
niyetler, rejimler, ticari usuller, ideal insan tipleri, 
hatta kültürler yavaş ya da hızlı bir değişime uğrar. 
Her toplum iç ve dış etkilerle birtakım değişimlere 
uğrar. Yeni bir anlayış ve yeni bir teknik benimsen-
diğinde hayat tarzının da buna göre yeniden dü-
zenlenmesi gerekir (Türkkahraman, 2009).

Sosyal değişim, bazı durumlarda hızlı, bazı du-
rumlarda yavaş bir şekilde tarih öncesini, tarihi veya 
modern tüm toplumları karakterize etmiştir. Top-
lumsal grupların büyüklüğündeki artış, ekonomik 
yapının değiştirilmesi veya çeşitlendirilmesi, göçe-
be yaşamdan yerleşik yaşam biçimine geçiş, sosyal 
yapının değiştirilmesi, dinî inanç ve uygulamalarda 
yenilik, bilimsel ilerleme, yeni felsefi anlayışlar, sa-
vaş ve kıtlık yaşanması sosyal değişimle ilişkili olgu-
lar arasındadır. Örneğin, toplumların siyasal yapıla-
rı tarih boyunca sürekli olarak değişmiştir. Araçlar, 
gelenekler, edebiyat ve kültürün hemen hemen her 
yönü değişikliğe tabidir (Gillin ve Gillin, 1948).

Sosyal değişme, farklı zaman dilimlerinde sos-
yal yapı unsurlarında ortaya çıkan nitelik ve nicelik 
farklılaşmasıdır. Değişme devamlılık gösteren bir 
süreçtir. Bazen yavaş, bazen hızlı değişmelerle gele-
cek nesillere aktarılan kültür, kişilerde ve toplumun 
kendisinde farklılaşmalara neden olur. Değişimin 
hızı, toplumdan topluma değişiklik gösterir. Gele-
neksel toplumlarda değişim daha yavaş olurken en-
düstrileşme yolunda olan topluluklarda daha hızlı 
olmaktadır. Sosyal değişmede değer hükmü, olumlu 
veya olumsuz olmaya doğru bir farklılaşmayı ifade 
etmez. Sosyal ilerleme ve sosyal gerileme sadece bir 
değişim olarak ifade edilebilir. Mesela orta sınıfların 
çöküşü, mülkiyetin zedelenmesi veya yok olması, 
işçi sınıfının toplumdan ayrı olarak sınıf şuuru ve 
topluma düşmanlık duygularıyla proleterleşmesi ve 
sınıf esasına dayanan çatışmalar Marksist düşünce 
sisteminde değişme ve ilerleme sayıldığı hâlde, aynı 
olaylar demokrasi ile yönetilen toplumlarda gerile-
me veya çözülme olarak da nitelendirilebilmektedir 
(Doğan, 2010). Sosyal değişme araştırmaları genel-
likle aşağıdaki konuları kapsar (Gürkan, 1969):

•	 Nüfus	hareketleri,
•	 Gelenek	ve	göreneklerin	değişmesi,
•	 Rol	ve	statülerdeki	değişmeler,
•	 Yeni	liderlerin	ve	ideolojilerin	ortaya	çıkması,
•	 Keşif	ve	icatlar,
•	 Ekonomik	varlıklardaki	değişimler,
•	 Diplomatik	ilişkiler,
•	 Rejim	değişikliği,
•	 Eğitim	kurumlarındaki	değişmeler,
•	 Kitle	iletişim	sistemlerindeki	değişimler,
•	 Aile	ve	akrabalık	ilişkilerindeki	değişimler,
•	 Teknolojik	değişmeler
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varoluş tarzına göre farklılaşma olarak, gelişme 
veya ilerlemeyi içermeden toplumun üretim bi-
çimlerinde, kurumlarında, değerlerde, yaşam biçi-
minde gerçekleşen değişimleri içerir. Bu değişim, 
toplumsal yapıda gerçekleşen niteliksel farklılaş-
malardır. Toplumların sürekli değişme ve her an 
hareketlilik içinde bulunmaları nedeniyle turizm 
olgusunun da sosyal yapıyı değiştirme gücünü an-
lamak zor değildir. 

Turizm, özellikle sanayi devriminden sonra 
önemli sosyokültürel etkiler yaratan ekonomik bir 
olgu olmasıyla toplumsal yapı üzerinde değiştirici 
ve dönüştürücü bir güce sahiptir. Diğer bir deyişle 
turizm; ulaşım, konaklama, yeme içme, iletişim, 
dağıtım vb. birçok sektöre ekonomik girdi sağla-
masının yanında sosyal yapıda da değişime neden 
olmaktadır (Bozyer, 2012). Ancak turizmin sosyal 
değişme üzerindeki etkilerine değinmeden önce 
sosyal değişmenin turizm üzerindeki dönüştürücü 
etkisine değinmekte fayda vardır. Sosyal değişme ve 
turizm olguları karşılıklı olarak birbirlerini etkisi al-
tına alır. Turizmin gelişim seyrine bakıldığında ta-
rihsel düzlemde sosyal yapının değişmesi, turizme 
katılım şeklini de değiştirmiştir. Sanayi devriminin 
ardından kentleşmenin hızla artması, bireysel ve 
kitlesel ulaşım olanaklarının yükselmesi turizmin 
gelişimini hızlandıran toplumsal değişmelerdendir.

Modern turizm, büyük ölçüde Batı Avrupa’da 
kentleşmenin bir sonucu olarak gelişmiştir. Bun-
dan önceki dönemlerde insanların büyük çoğun-
luğu, küçük topluluklar hâlinde yaşamış ve toprağı 
işlemişlerdir. Boş zamanı olmayan bu insanların 
sorumlulukları genellikle aileleri olmuştur. Din-
lence faaliyetleri ise büyük ölçüde kilisede ger-
çekleşen manevi faaliyetlerdir. Bunların yanı sıra 
insanların büyük çoğunluğu, doğdukları yerden 
ayrılma arzusundan veya yeteneğinden yoksundur. 
Alt ve orta sınıfın boş zaman ve seyahat anlayışı ol-
mamasına rağmen, seyahat etme yeteneği elitler ve 
büyük toprak sahiplerinden oluşan egemen sınıf, 
kilise liderleri, hükümdarlar ve onların çevresiyle 
sınırlıdır. Avrupa’da yerleşimler, yaklaşık 1750’ler-
de kentlere kaymaya başlayınca toprak sahiplerine 
olan bağ kopmuştur. Çok sayıda insan doğduğu 
yerden ayrılıp hızla büyüyen bu yerleşimlere taşın-
mıştır. 1800’lere gelindiğinde istihdam fırsatlarıyla 
ilk kez işçilerin ücret aldığı ve uzun saatler süren 
çalışmalara rağmen boş zaman aktivitelerine katıl-
mak için hem zaman hem de paraya sahip oldu-

ğu dönem başlamıştır. Yaşam ortamları ve çalışma 
ilişkilerindeki değişimle hayata karşı yeni tutumlar 
gelişmiştir. Fiziksel ve zihinsel aktiviteleri içeren 
rekreasyon faaliyetlerine katılmak giderek yaşamın 
önemli bir parçası olarak görülmeye başlanmış-
tır. Sanayi devrimine kadar ve özellikle 1800’den 
sonra, nüfusun önemli bir kısmı için seyahat çok 
daha erişilebilir duruma gelmiştir. Seyahatlere daha 
fazla erişim, toplumdaki diğer bazı gelişmelere eş-
lik etmiş; bu da turizm deneyimlerine olan talebin 
artmasına veya oluşmasına katkıda bulunmuştur. 
Yirminci yüzyılın başlarında ve on dokuzuncu 
yüzyıl boyunca turizmin gelişmesine çeşitli önemli 
faktörler katkıda bulunmuştur. Turizmin büyüme-
sinde beş önemli sosyal değişim faktörü öne sürül-
müştür (Mason, 2015):

•	 Sanayi	 devrimiyle	 yaşam	 standartlarında	
yükselmeye neden olan üretim artışı,

•	 Ucuz	 ve	 erişilebilir	 seyahat	 etmeye	 neden	
olan ulaşım teknolojisindeki gelişmeler,

•	 Ücretli	izin	hakkının	verilmesi,
•	 Çevreyle	 ilgili	 algıların	 değişmesi	 (bir	 za-

manlar kötü olarak görülen yerlerin artık 
çekici görünmesi),

•	 Eğitimdeki	 gelişmelerle	 denizaşırı	 seyahat-
lere olan arzunun artması

Bu gelişmeler, yabancı yerlere ve yurt dışı se-
yahatlere olan ilgiyi artırmıştır. Yüzyılın ikinci ya-
rısından önce meydana gelen bazı sosyal ve eko-
nomik değişimler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
da devam etmiş ve hızlanmıştır. Maaşlar ve ücret-
lerin sürekli artması, boş zaman uğraşlarına harca-
nacak daha harcanabilir gelir anlamına gelmiştir. 
Haftalık çalışma saatleri azaldıkça ve yıllık tatilin 
süresi	arttıkça	boş	zaman	miktarı	da	artmıştır.	Rek-
reasyon faaliyetlerine daha fazla erişim, özellikle 
1950’lerde	 Kuzey	 Amerika’da	 ve	 1950’lerin	 sonu	
ve 1960’ların başında Batı Avrupa’da otomobil sa-
hipliğinde hızlı bir artışa eşlik etmiştir. Avrupa ve 
Kuzey	Amerika’daki	yollar	ve	otoyol	sistemleri	bu	
dönemde büyük ölçüde iyileşmiştir. İlk kez, çok 
sayıda potansiyel turist, kamu veya özel taşımacılık 
organizasyonlarına güvenmek zorunda kalmadan 
kendi seyahatlerini planlayabilir duruma gelmiştir. 
Uçaklar	da	daha	rahat	ve	sofistike	duruma	gelmiş	
ve yolcu sayısı gittikçe artmıştır. Bu dönemde uzak 
bir denizaşırı varış noktasına uçmak, ekonomik 
anlamda gemi yolculuğuna gerçek bir alternatif 
hâline gelmiş ve toplu taşıma araçları, özellikle 
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trenler, konfor ve maliyetler bakımından iyileşmiş-
tir. Böylece ulaşım daha geniş bir kullanıcı kitle-
sine ulaşmıştır (Mason, 2015). Turizmin gelişmesi 
için uygun zemini hazırlayan tüm bu değişim ve 
gelişmeler hem turizmi geliştirmiş hem de turizmle 
yüzleşen bölgelerin de değişimine aracılık etmiştir. 

Turizm, insan hareketliliğinin sonucunda olu-
şan sosyal bir olgu olarak birey ile toplum haya-
tının ve toplumsal ilişkilerin bir yansımasıdır. Bu 
yönüyle turizm, sosyal olguların çok önemli bir yö-
nünü oluşturmaktadır. Dahası, bireysel ve toplum-
sal ilişki ve etkileşimlerin ortaya çıkardığı çok yön-
lü ve karmaşık bir süreçtir. Turizmin kendine has 
bir özelliği olan hizmetin sunulduğu yere gidilmesi 
ve orada bir süre kalınması zorunluluğu, dikkate 
değer bir nüfus hareketi oluşturmaktadır. Bu nüfus 
hareketi, turizm ürününün özelliğine göre modern 
teknolojinin ve yaşam biçimlerinin karmaşık bir 
hâl aldığı sanayi ülkelerinden doğal, kültürel, ar-
keolojik, egzotik vb. zenginliklere sahip az gelişmiş 
veya gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. Ancak 
bu, genelgeçer bir yargı olarak anlaşılmamalıdır. 
Çünkü bu hareketlilik, az gelişmiş ülkelerden geliş-
miş ülkeler veya aynı gelişmişlik düzeyine sahip ül-
keler arasında da gerçekleşebilir. İnsanların böylesi 
bir hareketliliği, turizmi evrensel bir özelliğe ulaş-
tırır. Doğal olarak farklı kültürel özelliklere sahip 
insanlara etkileşim olanağı sağlamasıyla turizm ol-
gusu, toplumsal değişmeye neden olan önemli bir 
faktördür (Bozyer, 2012).

Turizmin yarattığı değişim; yerel, ulusal veya 
küresel boyutta olabilir. Bu değişim olumlu ya da 
olumsuz yönde gerçekleşebilir. Turizmin doğası ge-
reği, turistlerin yaşadığı toplumdan ve kültürden 
kısa bir süre için ayrılmasına karşın, yerel halkın 
sürekli ve hacimli bir şekilde turizme maruz kal-
ması söz konusudur. Bunun sonucunda ise yerel 
halkın sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel ya-
pısında	değişimler	kaçınılmazdır.	Kuşkusuz	ki	bir	
toplumun yapısını değiştiren sayısız etken bulun-
maktadır. Ancak diğer etkenlerin yanında turizmin 
toplumsal değişim sürecini kendi başına başlatan, 
sürdüren ve toplumun dışa açılmasında etkisini yo-
ğun, çok yönlü ve kısa sürede gösteren bir yapısı 
vardır	 (Eralp,	 1974).	Turizm	 küresel,	 çevresel	 ve	
sosyal değişimde çok önemli bir faktördür. 

Turizm, ev sahibi ve konuk toplumlara önemli 
sosyokültürel değişimler getirebilecek bir toplum-
sal değişimin aracısı olarak gösterilmektedir. Dün-
yanın farklı bölgelerinde meydana gelen sayısız va-

kada hem turistlerin hem de yerel sakinlerin sosyal 
yapılarında, değerlerinde, normlarında, görüşlerin-
de ve tutumlarında değişiklikler olduğuna yönelik 
çok sayıda araştırma sonucu ortaya konulmuştur. 
Bu değişiklikler, özellikle turistler ve ev sahipleri 
arasındaki sosyokültürel ve ekonomik farklılıklar 
anlamlı olduğunda meydana gelmiştir (Pizam, Fle-
ischer ve Mansfeld, 2002). Turizm; kültürleşme, 
kültürün metalaşması, modernlik ve sosyal bek-
lentilerin yaratımı açısından sosyal değişim getirir 
(West vd., 2008). 

Turizmin özellikle gelişmemiş ya da az geliş-
miş bir bölgede büyük bir gelişim göstermesi, o 
bölgenin de muazzam bir şekilde gelişmesine ve 
dolayısıyla değişmesine yol açar. Turizmle tanışan 
toplumlar ve bölgeler birçok yönden değişmenin 
de kapılarını aralamış olurlar. Turizmle temas eden 
yerel halkın sosyal yapılarıyla birlikte zihinsel ya-
pıları da değişir. Yeni temas, yerel halk açısından 
bazı olumlu şeyleri de beraberinde getirir. Yerel 
halk zihinsel yapılarının değişmesi sonucunda daha 
önce bir tabu olarak gördüğü yeni yaşama yollarını 
kabul eder. Çünkü daha fazla özgürlük yaşamaları, 
daha az tabu olduğu anlamına gelir. Örneğin, gele-
neksel toplum yapısında ailelerin parçalanması, bo-
şanma, çiftlerin evlilik olmaksızın birlikte yaşaması 
gibi durumlar kabul edilemez bir nitelik taşırken 
bireyler artık ailelerinden ayrı yaşayabilir, çiftler 
istedikleri zaman boşanabilir veya aynı evde kala-
bilir. Bu örneklerin turizmin doğrudan sonuçları 
olduğu söylenebilir. Çünkü insanlar yabancıların 
nasıl davrandıklarını kendi gözleriyle görmüşlerdir. 
Değişime yönelik bu örnekleri sadece genel sosyal 
değişimle veya modernleşmenin bir parçası olarak 
yorumlamak gerekir. Diğer bir örnek olarak kadın-
ların turizme bağlı nedenlerle istihdama katılmaları 
ve ekonomik bağımsızlıklarına sahip olmaları, sos-
yal değişimin başka bir önemli yönüdür (Macleod, 
2004). Ancak daha sonraki bölümde değinilece-
ğinden, konu burada sınırlı tutulmuştur.

Teknolojinin sosyal değişim üzerindeki etki-
si kuşkusuz ki çok önemlidir. Yaşamın her ala-
nında olduğu gibi turizmde de teknolojiye bağlı 
sosyal değişmenin izlerini bulmak mümkündür. 
Örneğin, siber turizmin ortaya çıkışının etkisiyle 
yaşanan büyük kültürel ve sosyal değişimler ile 
hızlı ekonomik genişleme ile ilişkili olan yeni tek-
nolojiler modernizmden postmodernizme geçişi 
kolaylaştıran değişimleri desteklemektedir (Pride-
aux, 2002). Ayrıca turizm, sosyal ağ teknolojile-
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rinin yükselişi ve paylaşım ekonomisinden ‘özçe-
kim’ kültürüne kadar devam eden küresel sosyal 
değişimleri de yansıtmaktadır (Cohen ve Cohen, 
2017). Dolayısıyla turizm faaliyetlerinin artması; 
iletişim, ulaşım ve altyapının tüm ev sahibi toplu-
luğa fayda sağlayan yardımcı iyileştirmeler ve ye-
niliklerle teşvik edilen sosyal değişimin habercisi 
olacaktır. Turizmin gelişmesi, ev sahibi toplum-
ların gelir düzeylerini ve turizm sektöründe yer 
alan nüfusun oranını da artırmaktadır. Ayrıca bu 
durum ev sahibi nüfusun tüketim alışkanlıklarını 
değiştirerek harcama davranışlarındaki değişiklik-
ler nedeniyle daha fazla sosyal değişime neden ola-
caktır (Wall ve Mathieson, 2006).

Turizm; yerel, ulusal veya küresel bir endüstri, 
istihdam için bir fırsat, ev sahibi toplum için bir 
gelir olanağı, sosyal değişim için bir güç, bir çeşit 
kültürel temsil ve aracılık, bir küreselleşme ortamı, 
ulusal, etnik, cinsel ve diğer kimliklerin inşası ve 
gösterimi için bir mekân, bunların herhangi bir 
kombinasyonu ve daha fazlasını içeren günlük ya-
şama karşılık gelen bir deneyim kategorisidir. Bu 
nedenle turizm kendi başına bir olgu olarak değil, 
birçok aktörün hem fiziksel hem de sanal zaman ve 
mekânda karmaşık etkileşimlere girdiği bir sosyal 
alan	olarak	görülür	(Jamal	ve	Robinson,	2009).

Didim’de toplumsal değişimden söz edile-
cekse turizm gelişiminin bir milat olduğu söyle-
nebilir. Bu gelişime paralel bir şekilde oluşan göç 
hareketleri, 1990’lı yıllarda nüfus oranının kendi-
sini ikiye katlamasına neden olur. Didim’de turiz-
me bağlı göçlerin değiştirici gücünü, Mülk Satın 
Alma Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle İngilizle-
rin bölgede hızla konut satın aldığı dönem olan 
2000’li yıllarda açık bir şekilde görmek mümkün-
dür. Satılan konutların 15 bine yakın olmasıyla 
Didim nüfusunun dörtte birini oluşturan İngiliz-
ler, birçok açıdan fırsatlar yaratır. Örneğin, birçok 
turizm bölgesi için sezonun 12 aya yayılabilmesi 
ortak bir sorunken İngiliz yerleşikleriyle Didim, 
bu sorundan muaf olacağı potansiyeline sahip 
olur. Ancak 2012 yılından sonra, bu fırsatlar ka-
çan fırsatlar hâlini alır. İngilizlerin, fırsatçıların ilgi 
odağı hâline gelmesi, olumsuz olarak addedilecek 
birçok toplumsal sorunu da beraberinde getirir. 
Yarattığı katma değer açısından, özellikle ekono-
mik gelişmişliğe katkı sunan göçmenler, zamanla 
vasıfsız, katma değer gücü olmayan, turizmi bal-
talayan ve son durakçılar olarak anılmaya başlar-
lar. Bu bağlamda turizme bağlı göçlerin özellikle 
sosyokültürel bağlamda etkisini değerlendirirken 
yabancıların mülk satın almaya başladığı dönemi 
göz önünde bulundurmak gerekir.

Toplumsal değer yargılarında bozulma, ticaret 
ahlakında zafiyet oluşması, suçun artması ve ani 
göçle demografik yapının bozulması kategorileri 
turizme bağlı göçlerle yakından ilgilidir. Yerel kül-

türün zarar görmesi, yerliler arasındaki sosyal ilişki-
lerin zayıflaması, kimlik ve aidiyet duygularında de-
ğişme, sosyo-mekânsal kümelenme, sosyal hegemonya 
oluşması ve göçün siyasi eğilimleri değiştirmesi ise 
değişimin diğer boyutlarıdır. Toplumsal değer 
yargılarındaki yozlaşma, İngiliz göçüne bağlı ola-
rak kültürel yozlaşmada, İngiliz-göçmen evlilikle-
rinin evlilik kurumunu yozlaştırmasında ve hızlı 
zenginleşmenin uygunsuz yaşam tarzına neden 
olmasında	kendisini	gösteriyor.	Kültürel	yozlaşma	
alt kategorisini, İngilizlerin neden olduğu bir yoz-
laşma şeklinde değil göçmenlerin İngiliz fırsatını, 
fırsatçılığa çevirmeleri şeklinde görmek gerekiyor. 
İkinci olarak İngiliz-göçmen evliliklerinin aile ku-
rumunu yozlaştırması alt kategorisi, çok genç yaş-
taki erkeklerin, toplum değerleri açısından kabul 
edilemez derecedeki bir yaşın üzerindeki yerleşik 
İngiliz kadınlarla evlenmesi ve bu evliliklerin as-
lında sermaye evliliği şekline bürünmesini ifade 
ediyor. Son olarak hızlı zenginleşmenin uygunsuz 
yaşam tarzına neden olması alt kategorisini ise 
yerlilerin yatırımcı veya girişimci göçmenlere ara-
zilerini satarak hazmedemeyecekleri gelirler elde 
etmeleri ve göçmenlerin de İngilizlere inşaat ve 
emlak satışı yaparak hızlı bir şekilde zenginleşme-
leri olarak yorumlamak gerekir.

Didim’deki ticari ahlakın bozulması, birçok 
yönden sarsıcı sonuçları olan bir süreci de bera-
berinde taşır. Didim, 2000’li yıllara kadar gerek 
yerlisiyle gerekse göçmeniyle kendi hâlinde geliş-
meye	çalışan	bir	turizm	beldesi	iken	Mülk	Edin-

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL 
ETKİLERİ

Toplumların değerler sisteminde, bireysel davra-
nış kalıplarında, aile ilişkilerinde, ortak yaşam şekli 
ve alışkanlıklarında, yaratıcılıklarında, geleneksel 
törenlerinde, toplumsal örgütlenmelerinde başlat-
tığı ya da sürdürdüğü dönüşümlerin tamamı turiz-
min kültürel etkileri olarak tanımlanabilir (Bozyer, 
2012). Sosyokültürel değişme, bir toplumun siyasi, 
idari ve hukuki yapısında, bilgi ve eğitim sistemin-
de, maddi alet ve vasıtalar ile bunların kullanılması 
ve tüketilmesinde meydana gelen çeşitli değişimleri 
içerir. Bir başka ifadeyle kültür değişmesi, bir toplu-
mun kültürünün maddi ve manevi yapısında ortaya 
çıkan	bir	 farklılaşmadır.	Kültürel	 değişmenin	 fak-

törleri çok çeşitli olsa da genelde bir kültürde deği-
şimi etkileyebilecek veya değişime yol açabilecek üç 
genel faktörden söz edilir. Birincisi, fiziki çevre fak-
törleridir. Toplumun üzerinde yaşadığı doğa şartla-
rı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile iklim şartları 
gibi unsurlar kültür sistemleri ve kültürel değişimde 
belirli bir rol oynar. İkincisi, farklı kültürlerle sağla-
nan temastır. Her toplumun; siyasi, iktisadi, ticari 
ve turistik vb. sebeplerle diğer kültürlerle kurduğu 
karşılıklı etkileşim ve temaslar kültürel değişme 
üzerinde etkili olabilir. Son olarak kültürün kendi 
içindeki etkileşim ve gelişmelerdir. Her kültürel sis-
tem kendi iç katmanlarıyla canlı bir ilişki içindedir. 
Bu ilişki yeni formlar, anlayışlar ve değerler doğura-
bilir (Türkkahraman ve Tutar, 2009). 

me Yasası’nın çıkmasıyla adeta iştahı kabarmış 
dolandırıcıları kendisine çeken bir dolandırıcılık 
üssü hâlini alır. Bu dönemdeki göç akışı, toplum-
sal çözülmenin tüm somutluğuyla tezahür ettiği, 
kurunun yanında yaşın da yandığı, insanların 
birbirine güveninin zedelendiği ve bazı insanların 
yasal boşluklardan yararlanarak toplumsal ahlakı 
derin bir şekilde sarstığı bir ortama zemin hazırlar.

Turizmin gelişimine bağlı gerçekleşen göç-
lerle suç işlemenin ilişkisi araştırıldığında 2000’li 
yılları takiben yaşanan göçlerle bağlantı kurulu-
yor. İngiliz göçlerinin yarattığı fırsatları yanlış 
anlayanlar, Didim’i suç oranlarının arttığı bir 
turizm	bölgesi	hâline	getirir.	Katılımcıların	anla-
tılarında sıklıkla dile getirilen bu suçlar; dolandı-
rıcılık, kara para aklama, kavgaya karışma, adam 

yaralama, cinayet, uyuşturucu ticareti, mafyalaş-
ma ve hırsızlık şeklinde ifade edilebilir.

Didim birçok popüler turizm bölgesine kı-
yasla göç artış oranı en yüksek olan turizm böl-
gesidir. Turizm bölgelerinin yarattığı çeşitli fırsat-
larla göç alması kadar olağan bir durum yoktur. 
Ancak Didim gibi gelişme çabasında olan bölge-
lerin henüz gelişme ivmesi kazanmadan yeni so-
runlarla karşılaşmasına neden olacak ani göçün 
yarattığı demografik değişimler özellikle yerel 
kültür üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. 

Kaynak: Toker, A. (2019). Tarihsel süreçte 
Didim’de yaşanan göçlerin yarattığı değişimin tu-
rizm ekseninde incelenmesi. Yayımlanmamış Dok-
tora Tezi, Eskişehir:	Anadolu	Üniversitesi.

Turizmin gelişmesi için uy-
gun zemini hazırlayan geliş-
meleri anlatın.

Turizmin sosyal etkilerinin 
turistler ve ev sahibi top-
luluklar arasındaki göreceli 
farklara nasıl bağlı olduğu-
nu düşünün.

Yerel toplumun katılımının, 
turizmin sosyal ve kültürel 
çevresini nasıl etkileyebile-
ceğini tartışın.

1 Turizmin sosyal değişmeyle ilişkisini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Turizmin sosyal etkileri turistler, ev sahibi top-

luluklar ve yaşam kalitesi üzerinde daha kısa vadeli 
bir etkiye sahipken kültürel etkiler bir toplumun 
değerlerinde, inançlarında ve kültürel uygulamala-
rında daha uzun vadeli ve kademeli bir değişikliğe 
yol açan etkilerdir. Başka bir deyişle, sosyal etkiler 
sağlık, ahlaki davranış, aile yapısı, cinsiyet rolleri, 
suç ve din gibi konularla ilgilenirken kültürel etki-
ler kıyafet, yeme içme ve sosyal ilişki biçimleri gibi 
davranışsal ve tutumsal değişiklikleri de içerebilir 
(Tataroğlu, 2006: 80). Toplumsal değişimle ilgili 
çalışmalar incelendiğinde bazılarında sosyal de-
ğişmeden, bazılarında ise kültürel değişmeden söz 
edildiği görülür. Hatta bazen bu kavramlar birbiri-
nin yerine de kullanılır. Bu iki kavramın tanımına 
bakıldığında bu benzeşmenin nedeni anlaşılabilir. 
Toplum, rastgele kişilerin bir araya gelerek oluştur-
dukları bir topluluk değildir. Toplum, belirli amaç-
lar için bir araya gelmiş, birlikte yaşamayı kabul-
lenmiş bireyler topluluğudur. Toplumu meydana 
getiren insanlar, bir arada yaşamanın gerektirdiği 
temel kuralları bilinçsiz bir şekilde kabul etmişler-
dir.	 Kültür	 ise	 bu	 kuralların	 temel	 bir	 ifadesidir.	
Kültür,	 toplum	 üyelerinin	 paylaştığı	 ortak	 hayat	
tarzıdır. Bu hayat tarzı aletlerin ortak kullanımını, 
tekniği, sosyal birliktelikleri ve birleşmeleri, dav-
ranışı, dürtüleri, değer sistemlerini de içine alır. 
Kısacası	toplum,	insanlardır;	kültür	ise	insan	dav-
ranışlarıdır. Bu nedenle bazı çalışmalarda sosyokül-
türel değişmeden söz edilir. Görüldüğü gibi, her ne 
kadar aynı anlama gelmeseler de sosyal ve kültürel 
değişme kavramları birbirinden ayrılmaz ve değiş-
me süreçleri birbirini etkiler (Toker, 2019).

Turizmin gelişimi genellikle yanlış bir şekilde ev 
sahibi toplumlarda hızlı sosyal ve kültürel değişi-
min tek aracısı olmakla suçlanmaktadır. Toplumla-
rın turizm gelişimi yoluyla hızlı modernleşmesinin 
olumsuz etkilerini içeren bu tartışmalar, bir dizi 
basmakalıp fikir yaratmıştır. Oluşan bu fikirlere 
göre, ev sahibi toplumlar genellikle mağdurlar ola-
rak görülür. Yerel halk, turizmin getirdiği sosyal ve 
kültürel değişiklikleri kabul etmek zorunda kalır-
ken turistler ise ev sahibi topluluklara kendi değer-
lerini empoze eden kötülerdir. Çok uluslu işletmeler 
veya ulus ötesi şirketler tarafından desteklenen tu-
rizm gelişimini kötü istilalar olarak gösteren genel-
lemeler de mevcuttur. Bu nedenle turizmin ev sahi-
bi toplulukların sosyal ve kültürel refahına olumlu 
katkıları, turizmin getirdiği olumsuz değişikliklere 
verilen önem ile gölgede kalmaktadır. 

Turizm gelişiminin bir destinasyondaki sosyo-
kültürel değişim için ne kadar önemli bir etken 
olduğunu belirlemek belirsiz bir alandır. Çünkü 
turizm bölgelerindeki sosyokültürel değişim, sa-
dece turizm yoluyla değil, küreselleşme güçleri ve 
uluslararası medya gibi bir dizi başka sebepten de 
kaynaklanabilir. Örneğin, sosyolojide sosyokül-
türel değişim incelenirken yaşamın sosyal yapı, 
eylem, kültür ve güç işlevleri gibi farklı yönlerini 
vurgulama eğilimi vardır. Bununla birlikte, bu sos-
yal koşullardaki değişiklikler, turizmin gelişmesi 
önemli bir konu hâline gelmeden çok daha önce 
ortaya konulmuştur. Örneğin, Antik Yunanlılar, 
kendileriyle temasa geçen şehir devletleri arasında-
ki	kültürel	ve	sosyal	farklılıkları	kaydetmiştir.	Uzun	
mesafeli ticaret, askerî hareket, vergi lejyonları, işçi 
göçü, haclar vb. nedenlerle farklı kültürlere, in-
sanlara ve sosyal uygulamalara maruz kalmak sos-
yokültürel değişim açısından kademeli bir etkiye 
sahiptir ve ev sahibi toplumlardaki değişim etkisi 
zaman içinde kendini gösterir. Farklı kültürlere ve 
sosyal uygulamalara yeni bir maruz kalma biçimi 
olarak turizm de sosyal değişimi etkileyebilir ancak 
kapsamı hiçbir zaman net olarak belirlenemez. Her 
ne kadar turizm gelişiminin temel felsefesi, eko-
nomik kalkınma veya modernleşme teorilerinde 
derinlemesine kök salmış olsa da turizm gelişimi-
nin özel bir yönü ev sahibi toplumlardaki sosyal ve 
kültürel değişikliklerin her zaman olumlu olarak 
değerlendirilmemesidir. Gelişmekte olan birçok 
ülkede turizmin gelişmesi, ekonomik kalkınmanın 
temel yoludur. Sosyokültürel değişimin büyük-
lüğü, kısmen yerel toplum ve turistler arasındaki 
farkların boyutuna göre belirlenir. Bu farklılıklar; 
temel değerler ve mantık sistemleri, dinî inançlar, 
gelenek ve görenekler, yaşam tarzı, davranış kalıp-
ları, kıyafet kodları ve yabancılara karşı tutumlar 
olarak sıralanabilir. Ayrıca turizmin gelişme hızı ve 
biçimi sosyokültürel değişimin hızını da etkileyebi-
lir. Turizm endüstrisi genellikle turistik çekicilikler 
olarak ‘gelenekleri’ ve ‘egzotik yaşam tarzlarını’ sat-
maktadır. Yerel kültür her yönüyle muhteşem olsa 
bile, turistler kendilerinden oldukça farklı olan 
otantik kültürün ve yaşam tarzlarının sergilenmesi-
ni talep ederler. Turistler ve turizm endüstrisi yerel 
topluluğun modernizasyonunu ve turist kültürünü 
taklit etmesini her zaman memnuniyetle karşıla-
maz.	Kültür	 ve	 yaşam	 tarzlarının	modernleşmesi,	
genellikle kültürel emperyalizm, gösteri etkileri ve 
asimilasyon olarak eleştirilir (Sharpley, 2002).
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Bir bölgede turizm gelişiminin olumsuz oldu-

ğu kadar olumlu etkileri de olabilir. Yukarıda da 
anlatıldığı gibi turizmin kültürel etkileri söz konu-
su olduğunda genellikle olumsuz yönlerinden söz 
edilir. Turizmin başlıca olumsuz sonuçları arasında 
geleneklerin zayıflaması, materyalizm, suç oranla-
rında artış, sosyal çatışmalar yaşanması, kalabalığın 
artması, çevresel bozulma ve sanayi ülkelerine ba-
ğımlılık bulunmaktadır. Yerel toplumun, kendileri 
için daha yüksek bir medeniyeti temsil eden turist-
leri taklit etme eğilimi, geleneksel kültürlerin ve 
kültürel	 kimliğin	 kaybolmasına	 yol	 açabilir.	 Kit-
lesel turistlerin standart arzularını karşılamak için; 
yiyecek içecek kültürü, folklor, geleneksel törenler, 
eğlence anlayışı, konaklama tesisleri vb. unsurlar 
kendi özgün değerlerini kaybeder ve her yerde bir-
birine benzeyen bir kültür oluşur. Ayrıca karşılıklı 
yardımlaşma ve iş birliğini zayıflatır, kuşaklar arası 
çatışmaları artırır ve dostane ilişkileri yok eder. Bu 
ilişkilerin bozulması, belki de turizmin en yaygın 
sonuçlarından biri olan insan ilişkilerinde ticarileş-
me ve materyalizm ile ilişkilidir (Doğan, 2004).

Ticarileşme
Daha önce ücretsiz olarak sağlanan hiz-
metler için para talep edilmesini ifade 
eder.

Ticarileşme sonucunda ahlaki değerlere dayalı 
bir değer sistemi, paraya dayalı bir değer sistemi ile 
yer değiştirir. Turizm, insan ilişkilerini ekonomik 
kazanç kaynağına dönüştürür ve ekonomik olma-
yan ilişkilerin oranını azaltır. Belki de insan ilişkile-
rindeki kişiliksizlik ve ticarileştirme, artan suç oran-
larıyla ilişkili faktörlerden birini oluşturmaktadır. 
Birçok bilimsel araştırmada, turizmin gelişmesinin 
genellikle suç oranlarında bir artışla ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. Ancak hırsızlık, gasp ve soygun gibi 
eylemleri içeren suçlar doğrudan turizmle ilgiliyken 
tecavüz, cinayet ve saldırı gibi kişilere karşı işlenen 
suçlar turizmle daha az ilişkilidir. Turistlere karşı 
işlenen suçların nedenlerinden biri de servetleri ve 
lüks yaşam tarzları nedeniyle onlara karşı kızgınlık 
olabilir. Böylece turizmin kendisi de bir çatışma ve 
düşmanlık	kaynağı	hâline	gelmiştir.	Ev	sahibi	toplu-
mun genellikle küçük bir kısmının turizmden fay-
dalanabilmesi nedeniyle turistlere yönelik olumsuz 
tutumlar ve zenginliklerine karşı kızgınlık duyguları 
nadir bir durum değildir. Yerel sakinlerin, genellikle 

yabancı turistlere ayrılmış turistik tesislere gireme-
mesi veya küçük bir kasabadaki turistlerin yoğunlaş-
masından kaynaklanan kalabalık ve gürültünün ev 
sahiplerinin huzurunu yok etmesi de turistlere karşı 
olumsuz bir tutum kaynağı olmuştur. Bu gelişmeler, 
aynı zamanda bu yerlerin çekiciliğinde bir azalma-
ya da yol açabilir. Yapılan bir araştırmada, bölgede 
turizmin gelişmesiyle dilencilik, fuhuş, alkolizm 
vb.	suçların	arttığı	ortaya	çıkmıştır.	Örneğin,	Uzak	
Doğu’da ucuz seks işçiliği bölgenin önemli bir turis-
tik cazibesi hâline geldiğinden turizmin gelişimine 
fuhuş da eşlik etmiştir (Doğan, 1989).

Bazı araştırmacılar, uluslararası turizmin az ge-
lişmiş ülkelerin sanayi ülkelerine bağımlılığını artır-
dığını ve yeni bir sömürgeciliğe yol açtığını vurgu-
lamaktadır. Çünkü uluslararası turizm endüstrisi, 
sanayi ülkeleri tarafından kontrol edilmektedir. 
Havayolları, seyahat acenteleri ve otel zincirleri ge-
nellikle kârın önemli bir kısmını emen yabancılar 
tarafından işletilmektedir. Benzer şekilde; turistik 
tesislerde kullanılmak üzere yabancı ülkelerden it-
hal edilen mallar, yabancı eğlence gruplarının istih-
damı, yurt dışındaki turizm personelinin eğitimi, 
reklam ve tanıtım maliyetleri ve turizm sonucunda 
insanların değişen tüketim eğilimleri sızıntıya ne-
den olmaktadır. Bu nedenle, turizme yatırım yap-
mak bağımlılığa yatırım yapmak anlamına gelir. 
Turizm, zengin turistlere hizmet veren yerel halk-
tan, yoksul sakinleri de kapsamına alır. Yerel halk 
ise verdiği hizmetin karşılığında hayatını iyileşti-
ren bir kazanım elde etmez. Bu yönüyle düşünül-
düğünde özellikle az gelişmiş ülkelerde, geçmişte 
sömürgecilere edilen hizmetin yerini turistlere hiz-
met etmek almıştır ve turizm, yeni bir sömürgeci-
lik	 biçimi	 hâline	 gelmiştir.	 Ev	 sahibi	 toplumların	
kültürel kurumları turistlere ekonomik kazanç sağ-
lama amacıyla sunulmaktadır. Böylece kültürlerin 
sunumu, ticari bir faaliyet hâline gelmektedir. Bu 
ise kültürün gerçek anlamını ve kimliğini kaybet-
mesine	neden	olmaktadır.	Kültürel	kimliğin	kaybı,	
yerel toplumun kültürel olarak köleleştirilmesine 
de yol açmaktadır. Bununla birlikte, bu olumsuz 
sonuçların her yerde ortaya çıkacağını belirtmek 
yanlış olacaktır (Doğan, 1989).

Daha önce sözü edildiği üzere bir bölgede turizm 
gelişiminin olumsuz olduğu kadar olumlu sosyokül-
türel etkileri de olur. Turizm gelişiminin olumlu 
sosyokültürel etkileri arasında yerel halkın refah se-
viyesine sağladığı katkı, kültürel gelişme ve değişim, 
sosyal değişim ve gelişmeler, ev sahibi topluluğun 
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imajının gelişimi, halk sağlığının iyileştirilmesi, eği-
tim ve koruma, çeşitli yerel hizmetlerin iyileştirilme-
si, altyapı gelişimi, doğal kaynak yönetimi ve yerel 
toplulukların toplum tabanlı turizme katılımı yer al-
maktadır. Bu sayede istihdam yaratılır ve geleneksel 
kültür	korunur	ve	gençleşir.	Kim	ve	Patrick	(2005)	
turizmin olumlu etkilerinin beş boyutunu belirle-
miştir. Bunlar turizm kaynaklarının geliştirilmesi 
ve kentsel canlandırma, imaj geliştirme, ekonomik 
faydalar, kültürler arası takdir ve turizm altyapısının 
geliştirilmesidir. Turizm, ev sahibi toplulukların tu-
rizme karşı tutumlarını daha iyi anlamak için birlik-
te incelenmesi gereken yıkıcı maliyetlerin yanı sıra 
muazzam sosyokültürel faydalar sağlayabilecek sos-
yal bir olgudur (Zamani-Farahani ve Musa, 2012). 

Turizmin yoksul veya sanayileşmemiş bölgele-
rin canlandırılması, yerel sanat ve zanaatların ye-
niden doğuşu ve geleneksel kültürel faaliyetlerin 
devamlılığının sağlanması, yerel nüfusun sosyal ve 
kültürel yaşamının canlanması, yerel mimari ge-
leneklerin yenilenmesi, estetik ve kültürel değeri 
olan olağanüstü güzellikteki alanların korunması 
ihtiyacının desteklenmesi yönüyle de olumlu sos-
yokültürel etkileri bulunur. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde turizm, geleneksel tarımdan hizmet 
endüstrisine yapılan istihdam değişiklikleri yoluy-
la daha fazla sosyal hareketliliği teşvik edebilir ve 
daha yüksek ücretler ve daha iyi iş beklentileri ile 
sonuçlanabilir	 (Mason,	 2015).	 Kozak	 vd.	 (2018)	
turizmin olumlu sosyokültürel etkilerini; hoşgörü 
ortamını geliştirmesi, temizlik bilincini artırması, 
yeni toplumsal kurumları ortaya çıkarması, yeni 
meslekler oluşturması, yerel halkın tarih ve kültü-
rel değerlerine sahip çıkma bilincini geliştirmesi, 
yabancı dil öğrenmeye yöneltmesi ve aile bağlarını 
güçlendirmesi şeklinde ifade etmiştir.

Turizm, turistlerin hizmet almak için hizmet 
verilen bölgeye seyahat ettiği benzersiz bir ihracat 
endüstrisidir. Müşterinin bu şekilde ortaya çıkması, 
diğer ihracat faaliyetlerinde olmayan birçok sosyo-
kültürel sonuçlar yaratmaktadır. Hatta bu belirgin 
etki, turistler ve yerel halk arasında gerçek bir etki-
leşim	olmadan	dahi	ortaya	 çıkabilir.	Üçüncü	dün-
ya ülkelerinde sosyal değişim oldukça karmaşık bir 
yapıya sahiptir. Şehirleşme, nüfus büyümesi, kitle 
medyası vb. ziyade turizme bağlı sosyokültürel etki-
ler dikkat çekici görünmektedir (Hashimoto, 2002).

Turistlerin birçoğu, turizmin farklı yaşam biçim-
lerine sahip insanlarla tanışmak için fırsatlar sun-
duğunu ve çeşitli kültürel alışveriş biçimlerine izin 

verdiğini düşünür. Ziyaret ettikleri bölgenin otantik 
kültürünü deneyimlemek ise turistlerin önde gelen 
beklentilerinden biridir. Avustralya’nın bir köyünde 
yapılan vaka çalışmasında, turizm gelişiminin farklı 
etnik kökenden toplumsal grupların yakınlaşmasına 
neden olduğu, yıllarca değişmeyen etnik sınırların 
on yıl içinde bozulduğu, köylülerin giyim tarzının 
turistlerin giyim tarzıyla nerdeyse özdeş hâle geldiği 
veya ev stillerinin değiştiği ortaya konmuştur. Yerel 
kültürün, turistlerin beklentilerini yanlış bir şekilde 
karşılama eğilimi, yerel halkın temasta olduğu yeni 
kültürlere benzemesine neden olmuştur. Bir diğer 
örnek, Pasifik’teki turizm büyüme sürecinde sahte 
halk kültürünün kasıtlı olarak yaratılmasıdır. Turist-
lere sergilenen dans gösterilerinde yerel danslar ye-
rine Fiji, Tahiti, Hawaii veya Yeni Zelanda dansları-
nın sergilenmesi de buna örnek olarak gösterilebilir 
(Pizam and Milman, 1986). 

Resim 3.1 Geleneksel danslarını turistlere sergileyen 
Fijili kadınlar

Burada sıklıkla bir tartışma konusu hâline gelen 
sergilenen kültürün otantikliğidir. Yabancı ülkeler-
de nostalji ve kültürel miras arayan turistler, ziyaret 
ettikleri toplulukların otantik ve gerçek kültürünü 
deneyimlemek istediklerini iddia etseler de otantik 
olanı ne kadar kabul ve takdir edecekleri tartışmalı 
bir konudur. Çünkü otantik kültür, turistlerin tam 
olarak kavraması için çok farklı, çok garip veya çok 
karmaşıktır. Turistler bütün gün, belki de anlama-
yacakları ritüelleri izleyerek geçirmek istemeyebilir 
ya da herhangi bir alanda çok uzun süre kalamaya-
cakları kadar yoğun bir seyahat programına sahip 
olabilirler. Bilindiği gibi, güvenlik turistler için en 
büyük endişe kaynağıdır. Güvenli bir mesafeden 
biraz heyecan yaşamak isterler ancak kültürel etkin-
liklere katılarak güvenliklerini riske atmak istemez-
ler. Ancak belki de ciddi bilişsel uyumsuzluğa neden 
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olan faktör, turistlerin otantik kültürün nasıl olması 
gerektiğine dair sahip oldukları basmakalıp imaj 
veya fikirleridir. Modern turizm endüstrisinin ba-
şarısı, başarılı bir imaj yaratmaya dayanır ve birçok 
başarı öyküsü de vardır. Örneğin, turizm endüstri-
si, İskoçya tarihinin gerçek bir yansıması olmayan 
İskoçya görüntüleri yaratmıştır. Bu bilgi seyahat 
rehber kitaplarından, TV’deki seyahat programla-
rından, seyahat dergilerinden, romanlardan hatta 
arkadaş ve akrabalardan edinilmiş olabilir. Bilgi 
nasıl edinilmişse edinilsin, gerçekle uyumsuzdur. 
Diğer	 örnekler,	 Kuzey	 Amerika’dan	 gelen	 birçok	
turistin	 sadece	 National	 Geographic	 dergisinde	
gösterilenleri “görmek” istemesi ya da turistlerin 
Endonezya’da	gösterim	saatini	geçmiş	otantik kültü-
rel performansları beklemekle bile uğraşmamasıdır. 
Çoğu zaman turistlerin otantiklik arayışı, basma-
kalıp imgelerinin onaylanmasının ötesine geçmez. 
Zihinlerindeki imgeleri ve fikirleri otantik kültürel 
gösterimlerle eşleşmediğinde, turistler otantik kül-
türel gösterimleri reddederek uyumsuzluğu azaltma 
eğilimindedir (Hashimoto, 2002).

Özetle; Wall ve Mathieson (2006) turizmin sos-
yokültürel etkisiyle ilgili olan literatürün büyük öl-
çüde olumsuz olduğunu belirtmiş ve bulguları beş 
kategoriye ayırmıştır:

•	 Turistlerin	yerlilerle	giderek	daha	fazla	alan	
paylaşması nedeniyle altyapı, konaklama, 
hizmet bölgelerinin ve tesislerin aşırı kala-
balıklaşması,

•	 Yoksullaşmış	 ev	 sahibi	 halkın	 turistlerin	
refah seviyesini görmesi nedeniyle ortaya 
çıkan gösteri etkisi sonucundaki potansiyel 
çatışmalar,

•	 Fuhuş,	kumar,	suç	vb.	istenmeyen	faaliyet-
lerin yayılması,

•	 Yerel	 halktan	 olmayanların	 daha	 yüksek	
ücretlerle ve yüksek konumlarda istihdam 
edilmesi,

•	 Yerel	 toplumun	 turistlerin	 dilini	 benimse-
mesi nedeniyle yerli dil ve kültürün kade-
meli olarak erozyona uğraması 

Anlaşılacağı üzere turizm; çok farklı alanlarda, 
çok farklı şekillerde sosyokültürel etkilere sahiptir. 
Ama bu etkiler; toplum katılımı, kişiler arası iliş-
kilerin doğası, toplumsal örgütlenmenin temelleri, 
sosyal yaşamın ritmi, sosyal yaşamın ritmi, aile ha-
yatı, iş bölümü, tabakalaşma, güç dağılımı, gelenek 
görenekler ve göç olmak üzere 10 temel konu al-

tında sınıflandırılır. Turizmin sosyokültürel etkile-
rinin sözü edilen bu alanlarda da belirgin olduğuna 
dair yaygın bir kanı vardır (Cohen, 1984). Aşağıda 
bunlarla ilgili kısa bilgilere yer verilmiştir. 

Turizmin etkisi altındaki yerel bir topluluk, ulu-
sal ve uluslararası sistemlere giderek daha fazla dâhil 
olduğu için arada yerel özerkliğini kaybedebilir. 
Toplum refahı giderek kendi kontrolünde olma-
yan, değişen modalar ve dünya çapında refah veya 
durgunluk gibi dış etkenlere bağlı hâle gelir. Yerliler 
arası ilişkilerin seviyesi üzerinde turizmin; dayanış-
mayı azaltma, bireyselleşmeyi artırma, stres ve çatış-
ma yaratma gibi etkileri vardır. Turizmin, özellikle 
basit ve geleneksel toplumlarda toplumsal örgütlen-
menin temelleri üzerindeki büyük etkisi, ekonomik 
alanın genişlemesinden kaynaklanır. Çünkü öncele-
ri ekonomik ölçütlerle düzenlenmeyen bazı yaşam 
alanları ticarileştirilir veya metalaştırılır. Dahası, ye-
rel toplumda bu davranış biçimleri öyle yaygınlaşır 
ki bu durum yerel toplumun sadece turistlerle olan 
ilişkilerinde değil, kendi aralarındaki tutum ve iliş-
kilerinde de belirgin bir hâl alır. Birçok araştırmacı, 
turizmin sosyal yaşamın ritmi üzerindeki etkisini in-
celemiştir. Turizm, tarım topluluklarında geleneksel 
yaşamı büyük ölçüde etkileyen mevsimsel bir faali-
yettir (Apostolopoulos, 1996). 

Turizm sektöründeki çalışanların iş ve eğlence-
ye harcadıkları zaman değiştiği için bu durumun 
aile hayatı üzerinde etkisi olabilir. Ayrıca turizm 
yeni iş fırsatları yaratması nedeniyle içten dışa 
göçü azaltırken dıştan içe göçü cezbeder. Böyle-
ce turizm, geliştiği bölgelerde kentleşmeyi teşvik 
eder. Turizmin her yerde dikkat çeken etkilerin-
den biri, özellikle cinsiyetler arasındaki iş bölümü 
üzerindeki etkisidir. Turizm, yeni istihdam türleri 
yaratarak daha önce iş gücünün dışında bulunan 
yerel nüfusun farklı iş alanlarında, özellikle de 
genç kadınlara, otellerde el sanatları ve hediyelik 
eşya üretiminde çalışma olanağı sağlar. Bu değişik-
lik, sadece hane halkı içindeki iş bölümünü değil, 
aynı zamanda kadınların aileleri ve eşleri karşısın-
daki durumunu; ebeveynlerin çocuklar üzerindeki 
kontrolünü de etkilemektedir. Ancak bu durum, 
bazen aile içi çatışmalara da yol açar. Turizmin ta-
bakalaşma üzerindeki etkisi de birçok araştırma-
cının gündemine girmiştir. Turizmin tabakalaşma 
ölçütlerinde ekonomik alana daha fazla önem 
vererek, bir kişinin kökeni veya statüsü gibi daha 
geleneksel ölçütler karşısında paranın değerini ar-
tırarak sosyal tabakalaşmada bir değişikliğe neden 
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olur. Dahası, sonuçları daha az olsa bile, yeni orta 
tabakalar, özellikle orta sınıflar yaratır. Turizm 
sektöründeki kullanımları nedeniyle yerel kay-
nakların yeniden değerlenmesi, yerel seçkinler de 
dâhil olmak üzere bazı bireylerin duruşlarında de-
ğişiklikler yaratabilir (değersiz veya şimdiye kadar 
kullanılmayan arazi aniden kayda değer bir değer 
kazanabilir). Ayrıca sektördeki yeni girişimciler 
genellikle üst sınıf yerliler arasından değil, kentsel 
orta sınıflar arasından olurlar. Turizmin tabakalaş-
ma üzerindeki en genel etkisi, sosyal eşitsizlikleri 
artırması ve dolayısıyla yerel tabakalaşma sistemi-
nin kapsamını genişletmesidir. Bu değişiklik hem 
turizmin yol açtığı artan iş bölümünü hem de 
ona eşlik eden faydaların eşit olmayan dağılımını 
yansıtmaktadır. Turizmi sosyal hareketliliğin etki-
li bir mekanizması olarak görmek doğru değildir. 
Çünkü toplumun bazı kesimleri turizmden büyük 
ölçüde yararlanabilirken bazı kesimleri yararlana-
maz. Sektör çalışanları açısından düşünüldüğünde 
de durum farklı değildir. turizmin kendine özgü 
istihdam yapısı nedeniyle vasıfsız çalışanların sa-
yısının çok olmasına rağmen üst kademe çalışan-
larının sayısı çok azdır. Az gelişmiş bölgelerde, 
sektördeki yönetim kademelerinde genellikle dışa-
rıdan gelenlerin yer alması yerel çalışanların zarar 
görmesine neden olabilir (Apostolopoulos, 1996).

Metalaştırılmadığı takdirde, turizm gelişimi, 
modernizasyon dalgaları aracılığıyla kaybolacak 
olan geleneklerin ve mirasın korunmasına ve ge-
liştirilmesine katkıda bulunabilir.

dikkat

Görüldüğü gibi turizm gelişiminin sosyokül-
türel etkileri sayılamayacak kadar çoktur. Son 50 
yılın ulusal ve uluslararası ölçekteki turizm araştır-
malarında bu etkilerle ilgili çok sayıda sonuç orta-
ya konmuştur. Turizm gelişiminin yarattığı etkiler 
öylesine derindir ki turizm, geliştiği bölge için bir 
lütuf ya da felaket, bir patlama ya da lanet, her der-
de deva bir ilaç, yeni bir kölelik biçimi, bir muci-
ze veya geleceğin bir stratejisi, gelişen toplumların 
sosyoekonomik gelişimi için bir pasaport, kötü 
planlanan ekonomi için bir çözüm, dezavantajlı 
toplumsal gruplar için bir fırsat, emperyalizmin 
başka bir formu, kapitalist dünya sisteminde eşit-
sizliği ebedileştiren, doğanın ekolojik bozulmasını 

hızlandıran veya kırılgan ve marjinal kültürlere za-
rar veren bir güç olabilir (Apostolopoulos, 1996). 
Turizmin sosyokültürel etkileriyle ilgili dikkate 
alınması gereken bazı kategorilerin detaylarına aşa-
ğıda yer verilmiştir.

Göç
Bir bölgede turizm gelişiminin beraberinde ge-

tirdiği en önemli değişimlerden biri, göç olgusuna 
bağlı olarak ortaya çıkan demografik değişimlerdir. 
Turizm bölgelerine yönelik göçlerin birkaç sebebi 
vardır. Bunlardan en göze çarpanı iş gücü göçüdür. 
Bu iş gücü göçünü turizm bölgesine çeken esas 
unsur, turizm bölgelerinde yılın belli dönemlerin-
de oluşan turist akışıyla beraber yaratılan iş fırsat-
larıdır. Turizm bölgelerindeki istihdam fırsatları, 
birçok vasıflı ve vasıfsız iş gücünü kendine çeker. 
Özellikle az gelişmiş bölgelerden turizm bölgele-
rine gerçekleşen göçün kişisel yönelimli nedenleri 
bulunmaktadır. Bunlar; turizmin hayat kazanmak 
için kolay ve uygun bir sektör olması, yaşam tar-
zıyla ilgili olarak küçük işlerde girişimci olma fırsa-
tı vermesi, kendisi için turizm işinden keyif alma, 
diğer sektörlerde karşılaşılan sorunlardan kaçınma 
yolu olarak görme ve seyahat etmeyi işten daha 
önemli görme şeklinde sıralanabilir. Bu yönelim-
lerden girişimci olma fırsatı vermesi ve seyahat 
etmeyi işten önemli görme, turizmle ilgili göçte 
ekonomik olmayan nedenlerin önemine işaret et-
mektedir. Birçok göçmen için turizm alanında ça-
lışmak çok tercih edilen bir durum değildir ancak 
birçok göçmen için turizmde çalışmanın pozitif 
çağrışımlar	yaptığı	da	söylenebilir	(Shivas	ve	Riley,	
1999). Diğer yandan mevsimlik nitelikte işçi göç-
leri, zamanla sürekli kalışa dönerek turizm bölgesi-
nin demografik yapısı üzerinde değişiklik etkisi ya-
ratır. Yerleşim yerleri üzerinde çok önemli etkileri 
olan turizm, geliştiği pek çok alanda daha önce var 
olmayan yeni yerleşimlerin oluşturulmasından so-
rumludur. Örneğin, İspanya’nın Costa Brava veya 
Güney	 Fransa’nın	 Languedoc	 Rousillon’undaki	
uzak kıyı köyleri turizm yatırımını teşvik etmiş ve 
iş gücü göçü üzerinde büyük bir etkiye sahip ol-
muştur (Pizam ve Milman, 1986).

Turizm işlerinin çoğu düşük ücretli hizmet işleri 
olmasına rağmen, işsizlik oranının yüksek olduğu 
veya çiftçilerin ve balıkçıların zorlukla ayakta kala-
bildiği ülke veya bölgelerde, turizm işleri o kadar 
caziptir ki pek çok kişi turistik bölgelere göç etmek-
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tedir. Gençler, özellikle genç erkekler, Batı tüketim 
tarzının daha iyi bir yaşam vaadini temsil ettiği ge-
lişmiş	turizm	alanlarına	göç	etmektedirler.	Emeğin	
göçü sadece kırsal ve çevre bölgelerdeki iş gücünün 
yerini almakla kalmaz, aynı zamanda genellikle 
diğer aile üyeleri de turistik bölgelerde iş aramak 
üzere memleketlerinden ayrıldığı için aile yapılarını 
da	yok	eder.	Nüfusun	ani	bir	şekilde	artması,	turis-
tik bölgelere ve çevresine baskı yaratarak istihdam, 
düşük gelirli konut, refah sigortası, gıda yeterliliği 
ve sağlık sorunları ile diğer birçok sosyal meseleyi 
gündeme getirmektedir. Özellikle turizm işlerinin 
mevsimsellikten büyük ölçüde etkilendiği durum-
larda, düşük mevsimlerde işsizlik ciddi bir sorun 
hâline	gelmektedir.	Emek	göçmenleri	ve	turist	akışı	
yoluyla nüfustaki bu artışlar ek baskılar yaratmakta 
ve bunların muhtemelen ev sahibi toplumun yaşam 
kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmaktadır. Ay-
rıca, potansiyel olarak gelişmiş kentsel bölgelerde 
olduğu gibi suç, uyuşturucu, terörizm ve fuhuşta 
da artışa neden olabilir. Turistleri hedefleyen suç-
lar yani yankesicilik, soyulma, yasadışı iş, cinsel ve 
fiziksel saldırılar ve bazı durumlarda cinayetler vb. 
oldukça gelişmiş bazı turistik bölgelerde bile ne-
redeyse günlük bir haber konusudur. ABD’de ha-
valimanlarında, turistlerin kendilerini suçtan nasıl 
koruyacaklarına dair bilgi broşürleri vardır. Birçok 
destinasyon, turistlerin korunması için bir turist 
polisi gücü sağlamaktadır. Turizm nedeniyle yasa 
dışı uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu madde kul-
lanımında serbestisi olan Hollanda ve Belçika gibi 
ülkelerde bile bir sorun hâline gelmiştir. Yasa dışı 
uyuşturucu kullanımı sadece turizmi etkilemekle 
kalmaz, aynı zamanda toplum dokusunun bozul-
masına da yol açabilir (Hashimoto, 2002).

Diğer bir göç nedeni yaşam biçimi göçleri ola-
rak ifade edilebilecek göçlerdir. Daha iyi ve konfor-
lu bir yaşam sürmek isteyen, refah düzeyi yüksek 
kişilerin tatil bölgelerinde yaşamak için göç etme-
leri de sık rastlanan bir durumdur. 

Yaşam Biçimi Göçü
Yaşam biçimi göçü her yaştan, göreli ola-
rak refah düzeyi yüksek bireylerin çeşitli 
nedenlerle daha iyi bir yaşam kalitesi su-
nacağını düşündükleri yerlere yarı zaman-
lı veya tam zamanlı olarak mekânsal ha-
reketliliğidir	(O’Reilly	ve	Benson,	2009).

Yaşam tarzı göçlerinin kapsamına girebilecek 
emekli göçlerinin de turistik bölgelerin demografik 
nitelikleri üzerinde etkileri vardır. Özellikle daha 
önce tatil yaptıkları huzurlu beldelere yerleşme eği-
limi gösteren yaşam biçimi ve iş gücü göçmenleri, 
gittikleri bölgelerin nüfus yapısında çok kısa zaman-
da büyük artışlar meydana getirirler (Toker, 2019). 

Aile Yapısı
Aile yapıları ve değerleri de turizmin gelişimin-

den etkilenebilir. Turizm işletmeleri ‘kadınsı do-
kunuşu’ kullanmayı veya farklı seviyelerdeki kadın 
işçilerin sıcaklığına güvenmeyi tercih eder. Buna 
ek olarak yerel halkın turizm ile ilgili yapacağı işler 
genellikle vasıfsız küçük işlerdir ve bu nedenle ça-
lışanlar düşük ücret almaktadırlar. Turizm işlerinin 
bu özellikleri, daha fazla kadına hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde turizm sektöründe 
çalışma fırsatı vermektedir. Bu fenomenin turizm 
gelişimi yoluyla kadının güçlenmesinin bir parçası 
olduğu söylenebilse de aynı zamanda aile yapısı ve 
sosyal yapılardaki güç dengesi için bir değişim aracı 
olduğu da düşünülebilir. Bazı geleneksel toplum-
larda, kadınlar ailenin geçimini sağlayan temel kişi 
değildir. Bazı ülkelerde, tıp doktorları gibi yüksek 
vasıflı ve eğitimli erkekler daha fazla para kazan-
mak için turizmde iş bulmaktadır. Bu da özellikle 
kırsal alanlarda mesleklerin önemini kaybetmesine 
yol açmaktadır. Benzer şekilde, düşük eğitimli olan 
erkekler de turizm işleri için hazır bir iş gücüdür. 
Kadınlar	ve	erkekler	için	bu	istihdam	fırsatları,	ge-
leneksel olarak toplumda etkili bir konuma sahip 
olanların, yaşlıların ve yaşlı erkeklerin otoritesini 
tehdit edebilir. Örneğin, perakende işlerinde çalı-
şanların geleneksel olarak kadın olduğu Hindistan 
gibi bazı ülkelerde, turizm sektöründe üst düzey bir 
iş bulamayan veya diğer sektörlerde işlerini kaybe-
den birçok erkek, kadınları perakende işlerinden 
çıkarma yoluna gitmişlerdir (Hashimoto, 2002).

Toplumsal değişikliklerle sonuçlanan sadece 
kadınların	ekonomik	özerkliği	değildir.	Kadınların	
turizm işlerinde yoğunluk göstermesi, eskiden ka-
dınların sorumluluğu olan ev işleri için ailenin so-
rumluluğunun değiştirilmesi gerektiği anlamına da 
gelmiştir. Vardiyalı dokuz-beş, 40 saatlik bir çalışma 
haftasının uygulanması, Batılı olmayan birçok top-
luma yabancı bir durumdur. Böyle bir sistemde ça-
lışmak, birçok yerel çalışanın, toplumun temeli olan 
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sosyal yükümlülüklere, dinî ritüel ve festivallerine 
katılmasını engelleyebilir. Bu, toplumsal yaşamda 
bir bozulmaya yol açabilir. Ayrıca atalarının toprak-
larının, turizmi geliştirme amacıyla gönüllü olarak 
veya zorla satılması mülkiyet, kutsal toprakların yer 
değiştirmesi ve yerel nüfusun yerinden edilmesi so-
runlarına da neden olmaktadır (Hashimoto, 2002).

Kadınların	turizm	alanında	istihdam	edilmesi-
nin geleneksel aile yapısı üzerinde olumsuz sayıla-
bilecek etkileri olsa da kadının toplumsal rolünün 
zamanla değişmesi, kadınların turizm sektöründe 
kendilerine daha nitelikli bir yer edinmelerine ola-
nak sağlamıştır. Böylece ekonomik özgürlükleri 
bağlamında güçlenen kadınlar, yaşadıkları bölge-
nin ekonomik gelişmişlik, genel yaşam ve refah se-
viyesine katkı sağlayabilir. Bunun başarılı örnekleri 
olarak Türkiye’nin birçok kıyı bölgesinde ev pansi-
yonculuğuyla turizm sektöründe çalışmaya başla-
yan birçok kadın, evinin belki de tek odasını kiraya 
vererek hizmet vermeye başladığı turizm sektörün-
de takip eden yıllarda butik otel işletmeciliği ya-
parak, iş hacimlerini büyüterek işveren konumuna 
gelmektedir. Boyacıoğlu (2014) yaptığı bir araştır-
mada; kırsal turizm odaklı kadın girişimciliğinin 
gelişmesiyle geleneksel aile yapısının, kadının eko-
nomik düzeyinin, kadının psikolojik durumunun 
ve toplumun kadına bakış açısının olumlu yönde 
değiştiğini ayrıca kadının sosyoekonomik güçlen-
mesine, gelir ve istihdam artışına, bölgesel kalkın-
maya katkı sağladığını ortaya koymuştur.

Daha önce belirtildiği gibi, turizm gelişimi ve 
sosyokültürel değişim arasındaki ilişki karmaşıktır 
ve turizmin etkileri hakkında genellikle oldukça 
yanıltıcı olan çeşitli basmakalıp kavramlara yol 
açmıştır. Örneğin, kültürün metalaşması (veya 
ticarileştirilmesi), değişen değer sistemleri ve aile 
yapısı değişimleri genellikle turizm gelişiminin 
olumsuz etkileri olarak tartışılmaktadır. Ancak, 
dikkatli bir şekilde yönetilirse turizmin gelişmesi 
bu alanlarda da olumlu değişimlere neden olabilir. 
Ev	sahibi	bir	topluluğun	turizmin	tanıtımına	nasıl	
tepki vereceği destinasyondan destinasyona değişir 
ve doğru planlandığı takdirde ev sahibi nüfusun 
refahını artırabilir.

Yerel Kültür
Kültür,	 turizm	 endüstrisinde	 önemli	 bir	 ürün	

hâline	 gelmiştir.	 Rüya	 satan	 turizm	 endüstrisi	 ve	
kültürün mitolojik olarak yeniden inşası, bunla-

rın turistlerin tüketimi için satılabilir bir mal ola-
rak	 kullanımlarını	 da	 beraberinde	 getirir.	 Kültü-
rün turizmde kullanılması, tarihi anıtlar, kültürel 
miras, karnavallar, festivaller ve dinî törenler gibi 
birçok farklı unsuru içerir. Turizmde kültürün kul-
lanılmasının temel noktası, kültürün otantikliği/
özgünlüğü ile ilgilidir. Otantikliğin geçmişte ve 
daha ilkel toplumlarda olduğuna inanılırsa turizm 
endüstrisinin bu özgünlüğü üretme veya bunlara 
hitap etme fırsatı vardır (MacCannell, 2001). Bu 
nedenle, turistler bir yandan kültürün otantikliğin-
den etkilenirken diğer yandan onların beğenilerine 
sunulan ritüellerin ve kültürle ilgili olan diğer un-
surların turizm pazarının gereksinimlerini karşıla-
mak için değiştirilmesi paradoksu söz konusudur. 
Bu, turistlere otantikliğin sahnelenmesine yol açar. 
Örneğin, Yeni Gine’de Sepik bölgesi halkı tarafın-
dan gerçekleştirilen timsah ritüelinin üç günden 45 
dakikadan daha kısa bir süreye indirilmesi ve bu 
performansın geleneksel olarak yılda bir gerçekleş-
mesinin yerine yolcu gemilerinin varışında yapıl-
ması, sahnelenen otantiklik için çarpıcı bir örnektir 
(MacCannell, 2001). Otantikliğin bu şekilde sah-
nelenmesi Boorstin’in (1961) “sahte olaylar” olarak 
adlandırdığı bir eleştiriyi beraberinde getirmiştir. 
MacCannell’in (1976), turistlerin otantikliğin pe-
şinde olduğu görüşünün aksine, Boorstin (1961) 
turistlerin yüzeysel deneyimlerin peşinde olduğunu 
savunur. Timsah ritüeli üzerinden düşünülürse ori-
jinal olarak üç gün süren ritüel için turistlerin ta-
tillerinin üç gününü buna ayırmayacağı ortadadır. 
Turistlerin gerçek olanla ilgili bilgisinin de sınırlı 
oluşu veya hiç olmayışı, deneyim memnuniyeti 
üzerinde otantikliğin sahnelenmesi için bir sorun 
olmayacaktır. Böylece, turistin otantik fikrini ye-
rine getiren manzara gerçek olandan daha tatmin 
edici olabilir. Bu fikir, Baudrillard (1983) tarafın-
dan geliştirilen ve tüketici kültüründe imgelerin ve 
işaretlerin gerçeklik için ortaya çıkmaya başladığını 
ve sahte olanın, orijinalinden artık gerekli olmaya-
cağı kadar iyi olabileceğini vurgulayan gerçeküstü-
cülük teorisi ile ilişkilidir (Holden, 2006).

Otantik
Eskiden	beri	mevcut	olan	özelliklerini	ta-
şıyan,	orijinal,	özgün	(TDK,	2020).
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Turizmin hacim ve çeşitlilik açısından gün geçtikçe büyümesi, yarattığı sonuçları da daha karmaşık ve 

çelişkili hâle getirmiştir. Örneğin, turizmin; kültürün ticarileştirilmesi, kültürel ürünlerin pazarlanması ve 
satışı yoluyla geleneksel sanatı canlandırma veya onları neredeyse fark edilmeyecek şekilde değiştirme gücü 
vardır. Yerel bir ekonomiye ilişkin para akışı, mesleki istikrarı bozabilir, aile ve toplum uyumunda bir bo-
zulmaya neden olabilir. Öte yandan, kültürün ticarileştirilmesi bir “sahte halk kültürünün” yaratılmasına 
yol açabilir. Turizmde bir yandan otantik deneyimler teşvik edilirken diğer yandan kültürel varlıklar tü-
ketilebilir	ürünler	olarak	pazarlanmak	için	metalaştırılmak	zorundadır.	Kostümler,	ritüeller,	halk	sanatları	
ve etnik sanatların turist tüketimine sunulduğu, bu nedenle genellikle anlamlarının değiştiği ve turistlerin 
zevklerine uyacak şekilde değiştirilmesi nedeniyle yerel bir kültürel ürün olarak özgünlüğünü yitirdiği 
söylenir.	Kültürel	mirasla	turizmin	bağlantısı,	paketleme	ve	pazarlama	yoluyla	turist	tüketimi	için	kültü-
rel formların standartlaştırılmasını gerektirir. Yerliler için bir anlam kaybı ve kültürel turist deneyimleri 
sunmaya devam etmek için artan baskı, otantik görünmek için manipüle edilerek “sahnelenen” ürünlerin 
ortaya çıkmasına neden olabilir (Wall ve Mathieson, 2006: 5). 

Turistlere yerel kültür satmanın bir özelliği genellikle göz ardı edilir. Birçok kültürde, törenlere ve sanat 
nesnelerine	muazzam	bir	sembolik	ve	manevi	önem	verilir.	Örneğin	Endonezya’nın	Sulawesi	Adası’nda	
yaşayan Toraja halkının veya Avustralya’da yaşayan Aborijin yerlilerinin gelenek ve törenleri gibi kültürel 
etkinliklerin kozmolojik önemi anlaşılmazsa turistler bu olayları sadece “tuhaf” veya “güzel” gelenekler 
olarak göreceklerdir. Bu bakış, yerel kültürü ve gelenekleri önemsizleştirir. Daha da kötüsü, yerel kültürel 
ürünlerin turistler tarafından aşırı kullanılması ve eski dinî sembollerin toplu olarak pazarlanması, bu sem-
bollerin de değerini azaltır (Pearce, 1988). 

Resim 3.2 Geleneksel danslarını turistlere sergileyen Zulu halkı

Yukarıdaki görselde Güney Afrika’da Durban’ın dışındaki bir kültür ve miras merkezinde Zulu hal-
kının	ritüel	bir	dans	gerçekleştirdiği	görülmektedir.	Kendilerini	izleyen	turistlerin	beğenisine	sundukları	
bu ritüel, kültürel önemin veya kültürel onurun kaybına yol açan sahnelenen otantiklik örneği olması 
açısından önemlidir. 

Ziyaretçilerin gerçek kültürleri deneyimleme arzusu, turist deneyiminin gerçekliğini sorgulatmaktadır. 
Diğer	bir	örnek;	Bali,	Solomon	Adaları,	Kanada,	Kuzey	Kutup’taki	Norveç	ve	Finlandiya	gibi	yerli	kültür-
lere sahip gelişmiş dünya bölgelerinde, kültürel eserlere ve performanslara olan talep nedeniyle bunların 
ziyaretçiler tarafından rahatça tüketilmek üzere paketlenmesidir. Bu tür bir metalaştırma, turist dene-
yiminin gerçekliğini anlamakla ilgili zorluklara yol açmıştır. Metalaşma; kendiliğinden gerçekleşmeyip 
planlanan, turistler tarafından kendi uygun zamanlarında sipariş edilen, dayandıkları gerçek unsurlarla iliş-
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kisi kesilen sözde olaylara yol açmıştır. Söz konusu 
olayların, sonunda gerçek olaylar hâline gelmesi ve 
orijinal olayların veya uygulamaların yerini alması 
özellikle endişe vericidir. Timsah ritüeline benzer 
şekilde; Bali’nin Agama Hindu kültüründe sadece 
özel günlerde gerçekleştirilen geleneksel dinî ritüe-
lin bir parçası olan keechak dansı kısaltılmış, dinî 
bağlamından çıkarılmış ve turistlerin karşılığında 
ödeme yaptığı günlük bir dans olarak sergilenmeye 
başlanmıştır. Bununla birlikte, yerel sanatçıların za-
manla, esas olarak turistler için sahnelenen uygula-
manın veya etkinliğin gerçek anlamını ve önemini 
unutabilme tehlikesi vardır (Mason, 2015). Benzer 
şekilde, turistik hediyelik eşya olarak çoğaltılan ve 
pazarlanan geleneksel nesneler anlamlarını ve de-
ğerlerini kaybedebilir. Turistlerin hediyelik eşya, el 
sanatları ve kültürel tezahürler talep etmesi, birçok 
turistik destinasyonda artan bu talebe cevap veril-
mesi, ürünleri yeni müşterilerin beğenisine daha 
uygun hâle getirmek için tasarımlarında değişiklik 
yapılması da farklı bir bağlamda kırılmayı yansıt-
maktadır (Pizam ve Milman, 1986).

Metalaştırma
Nesnelere	 ticari	 bakımdan	 ilk	 olarak	 de-
ğişim değerlerine göre paha biçilerek on-
ların ürün ve hizmetlere dönüştükleri ve 
değişim değerlerinin pazardaki fiyatlara 
göre belirlenip, değişim sistemleri geliş-
tirdikleri	 bir	 süreçtir	 (Kaygalak,	 Usta	 ve	
Ünlü,	2013).

Sahnelenen turistik faaliyetlerin, kültür üzerin-
de olumlu etkileri olduğuna yönelik bazı araştırma 
sonuçları da vardır. Örneğin, ABD’nin Pensilvan-
ya eyaletinde yaşayan aşırı tutucu Hristiyan Amish 
halkının ilgi çekici kültürleri üzerindeki turist bas-
kısının, otantikliğin sahnelenmesi yoluyla azaldığı 
tespit edilmiştir. Amish halkının geleneksel kıya-
fetlerini giyen bireyler tarafından turistik bir cazibe 
merkezinin kurulması, turistlerin dikkatini Amish 
halkının gerçek ev ve tarım faaliyetlerinin üzerin-
den bir nebze olsun azaltmıştır. Bu durum turistle-
rin yoğun ilgisinden hoşlanmayan Amish halkının 
geleneksel kültürlerini korumalarını desteklemekte-
dir. Turizmin, yerel kültürü koruyucu ve zenginleş-
tirici etkisi de olabilir. Turizm bilincinin artması ve 
geleneklerin korunması yönüyle turizm yerel kültü-
re katkı da sağlayabilir (Wall ve Mathieson, 2006).

Gösteri Etkisi
Ev	 sahibi-konuk	 ya	 da	 turist-yerli	 ilişkileri	 ile	

ilgili olarak turizmin kültürleşme süreci yoluyla 
kültürel	 değişimi	 hızlandırdığı	 varsayılır.	 Kültür-
leşme ve gelişme, turizmin yerel toplum üzerindeki 
etkisini	anlayabilmek	için	etkili	bir	araçtır.	Kültür-
leşmede, iki farklı kültür temas ettiğinde zamanla 
bu iki kültürün birbirine benzeyeceği iddia edilir. 
Sonuç olarak bir kültür diğerinden daha güçlü 
veya daha baskınsa zayıf olan kültür diğerine ben-
zeyecektir. Güçlü ya da gelişmiş kültür turistlerin 
ürettiği Batı kültürü; zayıf kültür ise yerel kültür 
alan	 turistler	 olarak	 kabul	 edilir.	 Kültürleşmenin	
sonucunda, turistlerin ve onlarla ilişkili olan şeyle-
rin ev sahibi toplum için model hâline gelmesinde 
gösteri etkisi ortaya çıkar. Gösteri etkisi, yabancı 
değerlerin ve yaşam tarzının göreceli olarak gele-
neksel veya izole toplumlara girişi olarak kabul edi-
lir (Tataroğlu, 2006).

Kültürleşme
İki farklı toplum kültürünün bir süre bo-
yunca temas etmesinin bir sonucu olarak 
kültürlerden birinin bazı özelliklerinin 
diğer kültüre benzediği süreci ifade eder 
(Mason, 2015).

Turistler, sosyokültürel değişimin olumsuz et-
kileri söz konusu olduğunda bariz şekilde günah 
keçisi seçilebilir. Çünkü yapılan çalışmalarda, sık-
lıkla gösteri etkisinden söz edilmektedir. Gösteri 
etkisi, yerel halkın turistlerin davranışlarını kendi-
lerine zarar verecek şekilde taklit etmesidir (Crick, 
1989). Yerel toplum üzerinde sosyal ve kültürel 
değişikliklere katkıda bulunan gösteri etkisi, yerel 
toplumun kendi yaşadıkları yerdekinden farklı dav-
ranan turistlerle kısa süreli karşılaşmaları sırasında 
kıskançlık ve rahatsızlık duyguları harekete geçebi-
lir.	Kadın	turistlerin	cesur	tutum	ve	davranışlarına	
karşı geleneklerine sadık olan yerli kadınlar arasın-
daki gerilim buna örnek olarak gösterilebilir. Bali 
toplulukları, turistlerin kültürünü Bali kültürü için 
bir tehdit olarak görmeye başladıkça turistlere karşı 
saldırganlaşmaktadırlar.	Endonezya’da	ortalama	bir	
turist,	ortalama	bir	Endonezyalının	yıllık	ücretinin	
eş değeriyle bir otelde birkaç gece geçirmekte veya 
Tunus’ta bir turist Tunus’ta işçilere verilen yıllık üc-
retin eş değerini bir haftada harcamaktadır. Yapılan 
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çalışmalar,	Endonezya	gençleri	örneğinde,	Batı’daki	
her şeye sorgulamadan hayran olunduğunu ortaya 
koymuştur. Turistlerin davranış biçimlerinin ev sahi-
bi nüfusun manevi veya kültürel normları üzerinde 
etkisi vardır. Bu etkilere, dinî ortamlar bağlamında 
saygısız kıyafetler ve davranışlar, kamusal ortamdaki 
yakınlaşmalar, turistlerin beslenme alışkanlıkları vb. 
örnek olarak gösterilebilir (Hashimoto, 2002).

Gösteri Etkisi
Turistler ve ev sahibi toplum arasında-
ki farklılıklar görünür olduğunda ortaya 
çıkan, yerlilerde turistler gibi olma veya 
turistlerin sahip olduklarına sahip olma 
arzusu nedeniyle davranış değişikliklerine 
yol açan etkidir.

Yerel olarak ulaşılamayan sosyoekonomik ola-
naklara dikkat çekmede turizmin yıkıcı rolü sıkça 
belirtilir. Yabancı ideolojilerin ve yaşam biçimleri-
nin turist yaşam biçimlerine maruz kalmayan top-
lumlara dâhil edilmesi, “her şeyi kapsayan kavramı, 
gösteri etkisini” çağırma eğilimindedir. Gösteri et-
kisi insanları eksik oldukları şeylere uyum sağlama-
ya teşvik ederse avantajlı olabilir. Ancak genellikle 
yerel	 toplum	 üzerinde	 olumsuz	 etkileri	 vardır.	 Ev	
sahibi toplumda, turistlerin yaşamına ve sahip ol-
dukları şeylere ilgi arttıkça ve ulaşılamayacak olduğu 
anlaşıldıkça turistlere karşı gizli veya açık bir öfke 
ve hoşnutsuzluk oluşur. Bu durum ev sahiplerinin 
kızgınlıkları, lüks otellerin ve diğer yabancı turizm 
tesislerinin geliştirilmesi ve alışılmadık turist dav-
ranışı ile daha da artar. Gösteri etkisi, diğer sosyal 
problemlerden bağımsız değildir. Bir sonraki başlık-
ta anlatılacak olan turizm bölgelerinde suçların art-
masıyla gösteri etkisinin bağlantısı bulunmaktadır.

Suç
Turizmin insanlar arasındaki yakın ve içten iliş-

kilere zarar vermesi, kitle turizminin bir sonucu 
olan insan ilişkilerindeki ticarileşme ve maddileş-
me ile bağlantılıdır. Olağan koşullar altında her-
hangi bir maddi beklenti olmadan yapılan hizmet-
ler için para alınmaya başlanması, ahlakî değerler 
temelinde yükselen bir değer sisteminin yerini, 
paraya temellenen bir değer sistemine bırakmasına 
neden olur. Örneğin, etrafımızdaki insanlar bizden 
herhangi bir konuda bilgi talep ettiğinde parasal 

bir karşılık beklemeyiz. Ancak turiste bilgi vermek 
söz konusu olduğunda karşılıklı yardıma dayanan 
bir ilişki sistemi, ekonomik bir ilişkiye döner. İn-
sanlar arası ilişkilerin bir kazanç kapısına dönmesi, 
ekonomik özellik taşımayan faaliyetlerden para ta-
lep edilmesi sonucunda başlangıçta kurulan sıcak, 
samimi, içten ve yakın ilişkiler uzak, soğuk ve ti-
cari ilişkilere döner. Turizm bu durumun birincil 
sebebi olmasa bile, bunun gelişimini hızlandırır. 
İnsan ilişkilerindeki bu duygusuzluk ve ticarileşme, 
suçların artmasına neden olabilir. Turizm ve suç 
ilişkisini inceleyen araştırmalarda, suçların ülkeye 
giren yabancıların sayısıyla doğru orantılı arttığını; 
hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık, fuhuş, dilen-
cilik gibi suçların turizmden etkilendiğini ortaya 
koymaktadır (Doğan, 2004, s. 150). 

Turizm bölgelerinde işlenen suçlardan, turistle-
rin yerli halka nazaran daha fazla mağdur olduğunu 
belirtmek gerekir. Turistlerin kolay hedef olması, 
yerel gelenekleri bilmedikleri için kendileri açısın-
dan riskli davranışlarda bulunmaları veya bir sorun 
yaşadıklarında kimden destek alabileceklerini bil-
memeleri yaşadıkları mağduriyetin sebebi olabilir.

Turizm ve suç arasındaki ilişki düşünüldüğünde 
sorunlu iki konu ortaya çıkar. Birincisi çok fark-
lı suç tipleri vardır; ikincisi hangi suça turizmin 
neden olduğunu tespit etmek zordur.

dikkat

Turizm bölgelerinde işlenen suçlarla ilgili beş 
kategoriden bahsedilebilir (Hall ve Brown, 2010):

•	 Turistlere	 yönelik	 faaliyetlerde	 failler;	 yerel	
sakinler, turizm çalışanları, bölgeye turizmin 
çektiği suçlular veya diğer turistler olabilir,

•	 Turistler	tarafından	işlenen	suçlar;	bölge	sa-
kinlerine, turizm işçilerine veya diğer turist-
lere yönelik olabilir,

•	 Turistlerin	taleplerinin	yasa	dışı	bir	şekilde	
yerine getirilmesinden kaynaklanan suçlar,

•	 Turizme	bağımlı	bir	ekonomik	temeli	olan	
bir destinasyonun büyümesi ve gelişmesi ile 
ilgili ceza gerektiren faaliyetler,

•	 Turistik	yerin	doğasından	bağımsız	olan	suç	
faaliyetlerinde çoğu suç, yerleşik nüfusa yö-
neliktir.
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Suç oranlarının artmasıyla turizmin nedensel 

ilişkisini kurmak zordur. Turizmin suçla ilişkisini 
belirlemek için şu sorular sorulmalıdır (Wall ve 
Mathieson, 2006):

•	 Turizm,	insanlara	ve	insanların	sahip	olduk-
ları maddi değerlere karşı işlenen suçlardaki 
artışı teşvik ediyor mu, ediyorsa hangi tür 
suçlar özellikle turizmle ilişkilidir?

•	 Tatil	köylerindeki	 turizm	sezonu	diğer	böl-
gelerdeki suçluları cezbediyor mu ve yerel 
suçluların yasa dışı isteklerini kışkırtıyor mu?

•	 İnsanlar	 seyahat	planlarındaki	varış	nokta-
larını değerlendirirken bilinçli olarak suçu 
düşünüyorlar mı ve tatil yerlerinde algıla-
nan suç seviyeleri seyahat kararlarını etkili-
yor mu?

•	 Turizm,	hedef	bölgelerde	yaşayanlarca	algı-
lanan güvenlik ve emniyet düzeylerini etki-
liyor mu?

•	 Ev	 sahibi	 toplumun	 ve	 turistlerin	malları-
nın güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda 
kaygısız bir tatil atmosferi sağlamak için en 
uygun önlemler nelerdir?

•	 Turizm	endüstrisinin	kendisi	doğrudan	bir	
suç kaynağı hâline mi geliyor yoksa kendi 
kendine özgü suç türlerini mi tetikliyor?

•	 Turizm	ve	suç	arasında	belirli	bir	ilişki	var	mı	
yoksa suç genel yaşam tarzımızda bulunan 
daha temel sosyal güçlerin bir yansıması mı?

Kitle	turizminin	gelişimine	bağlı	olarak	çeşitli	
suç tiplerinin de bir turizm bölgelerinde artmaya 
başladığı söylenebilir. Yukarıda da sözü edildiği 
gibi suç oranlarını artıran başlıca faktörler; turist-
lerin çok para harcamaları ve lüks yaşam tarzları, 
duyarsızlaşmış ve ticarileştirilmiş insan ilişkileri, 
turist yoğunlukları, çatışmalar, düşmanlıklar ve 
toplumun kızgınlığı olarak algılanmaktadır. Ya-
pılan bir araştırmada, turistlerin çok para harca-
maları ile hırsızlık, gasp, tecavüz ve saldırı suçları 
arasında önemli bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 
fuhuş oranlarındaki artış da araştırmalarda dikkat 
çeken bir unsurdur. Örneğin, Kisaeng turizmi ile 
ünlenen	Kore’de,	 eskiden	 Japon	 geyşa	 ve	 başarılı	
kadınlara	eş	değer	bir	kavram	olan	Kisaeng,	şim-
di fahişe kavramıyla eş anlamlı hâle gelmiştir. Bu 
kadınlar otellerde erkeklere paket turların bir par-
çası, küçük ve orta ölçekli şirketlerin görevlilerine 
‘kurumsal ödüller’ olarak ve seyahat acenteleri, 
taksi şoförleri ve belboylar tarafından tanıtılmak-

tadır. Bazı araştırmacılar, fuhuştaki artışları züh-
revi hastalıklardaki artışla ilişkilendirmektedir. 
Örneğin, Tayland’da AIDS’in ortaya çıkışının 
ve yayılmasının turizme ekonomik olarak büyük 
önem verilmesi ve bunun seks endüstrisindeki ar-
tışı yönlendirmesiyle örtüştüğü belirtiliyor (Hara-
lambopoulos ve Pizam, 1996: 507). 

Turistik bölgeler; kısa sürede çok fazla ziyaretçi, 
çok sayıda mevsimlik işçi, ev sahibi toplum ve tu-
ristler arasındaki geçici ilişkiler, aktivitenin ana mo-
tivasyonu boş zamanlarda sınırsız harcamalar, yerel 
işletmeler ve hizmetler turizmin etkilerini yansıtır. 
Bir turizm bölgesinin erişilebilir olması ve bölgenin 
tanıdık olmaması turistlere karşı suç işlenmesini 
kolaylaştırır. Bu açıklamalardan sonra turizm böl-
gelerinin suçu ve suçluyu kendine çektiği söylene-
bilir. Bir bölgede turistlerin varlığı iki düzeyde suç 
faaliyeti için zemin hazırlar. Birincisi; yukarıda da 
sözü edilen aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu mad-
deler temin etme, fuhuş vb. suçları içeren bireysel 
faaliyetlerdir. İkincisi ise kurumsal yasa dışı davra-
nışlardır. Kurumsal	davranışlar,	turizm	bölgelerinde	
arazilerin yasa dışı satın alınmasını ve daha yüksek 
fiyatlarla satılmasını içerebilir. Aşağıdaki faktörler 
turizm ve suç arasındaki ilişkileri etkilemede kritik 
öneme sahiptir (Wall ve Mathieson, 2006):

•	 Turizm	 sezonu	 boyunca	 bölgedeki	 nüfus	
yoğunluğu,

•	 Tesisin	uluslararası	bir	sınıra	göre	konumu,
•	 Ev	sahibi	ve	turistlerin	kişisel	gelirleri,	soy-

gunu teşvik edecek ekonomik farklılıklar, 
•	 Turizmin	gelişme	düzeyi	ve	gidilecek	yerin	

turizme bağımlılık düzeyi,
•	 Süregelen	suç	düzeyi
Bu faktörler ele alındığında gerçekten de turizm 

sezonun başladığı bir yerde suç oranlarının mevsim 
dışı bir zamana göre arttığı söylenebilir. 

Sosyokültürel Değişim ve Turizm 
İlişkisini İnceleyen Yaklaşımlar

Yerel toplum ve turistler arasındaki etkileşimin 
etkileri turizmde sosyal etki ve sosyokültürel değiş-
me çalışmalarına geniş ölçüde konu edilmiştir. Bun-
lardan akla ilk geleni Doxey’in (1975) geliştirdiği 
modeldir. Bu etkili modelde, bir bölgede turizm ge-
lişimine yerel halkın verdiği tepki; coşku, ilgisizlik, 
rahatsızlık ve düşmanlık olmak üzere dört aşamada 
ele alınmıştır (Doxey, 1975). Model, yerel toplu-
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mun turizm gelişimine karşı tutumlarını anlamak 
açısından yararlı bir çerçeve çizmektedir. Yerli hal-
kın algıladığı maliyetler, turist sayısındaki artış ve 
turistik yerlerin gelişimiyle beklenen faydayı aştığı 
zaman turizm gelişimine karşı coşku ile başlayan 
tutumlar bir dizi aşamadan geçerek düşmanlık nok-
tasına ulaşıyor. Yerli halkın yaşadığı rahatsızlık, tu-
rist sayısı ve turistler ile yerli halk arasındaki uyum-
suzluk arttıkça yükselmeye devam eder. Doxey’in 
(1975) modelinin aşamaları aşağıda sıralanmıştır: 

•	 Coşku: Bu aşama, yerel toplumun turist-
lerin ziyaretlerine karşı heves ve heyecan 
duydukları aşamadır. Turistlerin gelişiyle 
birlikte para akışının başlaması ve olu-
şan fırsatlar, yerel toplumun turizme karşı 
olumlu tutumlara sahip olmasını sağlar. 
Turizmin, yatırımcıları bölgeye çekerek po-
tansiyel ekonomik ve sosyal faydalar sağla-
ması memnuniyetle karşılanır. Bu aşamada, 
planlama ve resmîkontroller çok azdır. 

•	 İlgisizlik: Modelin ikinci aşaması, ziyaret-
çilerin yerel toplumca onaylandığı ve taraf-
lar arasında daha resmî ilişkilerin olduğu 
aşamadır. Turizm, hızlı bir şekilde kâr etme-
nin bir yolu hâline gelir ve yerel toplumda 
ilgisizlik gelişir. Bu aşamada, turizm bölge-
sinin pazarlama çabaları gerçekleşir.

•	 Rahatsızlık: Bu aşama, turist sayısındaki 
artışa bağlı olarak kalabalığın arttığı, yerel 
toplumun gündelik yaşamlarına olumsuz 
bir şekilde yansıyan bazı durumların ya-
şandığı aşamadır. Örneğin, park yeri bul-
mak yerel bir sakin için sorun hâline gelirse 
suçlu, kalabalık yaratan turistler olacaktır. 
Turistlerin alkol ve uyuşturucu kullanımı, 
yerel dil üzerindeki olumsuz etkileri, çev-
re kirliliği vb. sorunlara neden olduğunun 
düşünülmesi, yerel toplum tarafından kaygı 
uyandırıcı bir durumdur. Toplumdaki bo-
zulmanın nedenleri başka unsurlar olsa da 
emlak fiyatlarının yükselmesi, suç oranları-
nın artması, gençliğin bozulması gibi kötü 
olan her şeyle turizm ve turistler ilişkilen-
dirilmeye başlanır. Bu nedenle, rahatsızlık 
aşaması bölge sakinlerinin turizme tepki 
gösterme eşiğidir. Bu aşamada, turizm bü-
yümesine sınır koymaktansa altyapının ge-
liştirilmesine öncelik tanınıyor.

•	 Düşmanlık: Doxey’in (1975) modeline 
göre düşmanlık aşaması, turistlerin yarattığı 
kalabalık arttıkça bölge sakinlerinin ziyaret-
çilere karşı şiddete uzanan davranışlar ser-
gilemesi aşamasıdır. Bu aşamada turizmin 
faydalarından çok maliyetleri ön plandadır. 
Turistlere karşı dostane davranışlarını de-
ğiştiren yerel halk, turistlerden kaçınmaya 
başlar. Bu aşamada, turizm bölgesinin za-
yıflayan imajını düzeltmek için planlama 
çabaları gerçekleşir.

Görüldüğü gibi, Doxey’in (1975) modelinde, 
yerel toplumun turizmi sindirme ve hoş görme 
özelliği vurgulanır. Ancak bu aşamaların ve etkile-
rinin ziyaretçilerin sayısı, ziyaretlerin uzunluğu ve 
yerel toplum ile turistler arasındaki kültürel mesafe 
gibi unsurlar nedeniyle toplumdan topluma farklı-
lık gösterdiğini de belirtmek gerekir. 

Doxey’in (1975) fikirlerini geliştirerek, ürün 
yaşam döngüsü adını verdiği bir model öneren 
Butler’ın (1980) ürün yaşam döngüsü modeli, yeni 
bir ürünün satışının yavaş yavaş büyüdüğü, ardın-
dan büyümenin hızlandığı, büyüme hızının dura-
ğanlaştığı ve daha sonra düştüğü şeklinde bir dön-
güye dayanır. Modele göre; bir turizm bölgesine ilk 
başta tesisler ve bölge hakkındaki kısıtlı bilgileri ne-
deniyle az sayıda ziyaretçi gelir. Bu aşamayı, tesis sa-
yısının ve bölge hakkındaki farkındalığın artmasıyla 
ziyaretçi sayısının da artması takip eder. Pazarlama 
faaliyetleri, bilgi akışı ve tesislerin sayısının artması 
ile bölgenin popülerliği hızla büyüyecektir. Ancak 
bölgenin taşıma kapasitesi dolmaya başlayınca ziya-
retçi sayısındaki artış oranı düşmeye başlayacaktır. 
Ziyaret oranının düşmesine çevresel faktörler (arazi 
kıtlığı, su ve hava kirliliği), tesisler (ulaşım, konak-
lama vb.) ve sosyal faktörler (yerel nüfusun kızgın 
veya düşmanca tutumları) neden olabilir. Bölgenin 
çekiciliği diğer alanlara göre azaldığından en sonun-
da ziyaretçi sayısı azalabilir. Butler (1980) bu dön-
güyü yedi aşamada kavramsallaştırmıştır. Buna göre 
bir turizm bölgesinin yaşam döngüsü; keşif aşama-
sı, katılım aşaması, gelişme aşaması, sağlamlaştırma 
aşaması, durgunluk aşaması, düşüş aşaması ve genç-
leştirme aşamalarından oluşur (Butler, 1980).

Butler’ın (1980) modeli, Doxey’in (1975) ak-
sine sosyal etkileşim sürecinin karmaşıklığına da 
odaklanmıştır. Butler’a (1980) göre bu karmaşıklık 
iki belirgin unsurla ilişkilidir: Ziyaretçilerin sosyal 
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özellikleri (kalış süresi, etnik veya ekonomik özel-
likleri) ve yerel toplumun taşıma kapasitesi (ekono-
mik gelişme düzeyi, ekonomik ve diğer faaliyetlerin 
mekânsal dağılımları). Bu faktörler, turizm bölge-
lerinin yerel nüfusunda tutum ve davranış değişik-
liklerine neden olabilir. Butler’ın (1980) modelinin 
aşamaları ve genel özellikleri aşağıda verilmiştir:

Keşif Aşaması:
•	 Birkaç	 maceracı	 turist,	 halka	 açık	 tesisleri	

olmayan, gelişmemiş bölgeleri ziyaret eder,
•	 Doğal	fiziksel	özellikler,	ziyaretçileri	cezbeder,
•	 Belirli	alanlara	az	sayıda	ziyaretçi	gider.
İlgi	Aşaması:
•	 Yerel	 halk	 ile	 gelişmekte	 olan	 turizm	 en-

düstrisi arasındaki etkileşim temel hizmet-
lerin sağlanmasına yol açar,

•	 Turistleri	 çekmek	 için	 reklam	yapılır.	Böl-
genin turizm sezonu oluşur,

•	 Turizme	katılan	yerel	sakinlerin	sosyal	yaşa-
mı değişmeye başlar,

•	 Gelişen	pazar	ortaya	çıkmaya	başlar.
Gelişme Aşaması:
•	 Ek	turizm	tesisleri	geliştirilir	ve	tanıtım	ça-

baları artırılır,
•	 Yerel	 katılımın	 ve	 kalkınmanın	 kontrolü	

hızla azalır,
•	 Yabancı	 yatırımlı,	 büyük	 işletmelerin	 açıl-

masıyla yerel girişimler gözden kaybolmaya 
başlar,

•	 Doğal	 ve	 kültürel	 cazibe	 merkezleri	 özel	
olarak geliştirilip pazarlanır,

•	 Yoğun	dönemlerde	turist	sayısı,	yerleşik	nü-
fusun sayısından daha fazla olur. 

Sağlamlaştırma:
•	 Turizm,	yerel	ekonominin	önemli	bir	par-

çası hâline gelir ancak büyüme oranları düş-
meye başlar,

•	 Özellikleri	belli	olan	bir	turizm	bölgesi	şe-
killenir,

•	 Bölge	ekonomisinin	büyük	bir	kısmı	turiz-
me bağlıdır,

•	 Eskiyen	 turizm	 tesislerinin	 bazıları	 ikinci	
sınıf olarak algılanır,

•	 Turizme	 katılmayan	 yerel	 sakinlerin	 turiz-
me karşı hoşnutsuzluğu beklenebilir,

•	 Turizm	sezonunu	uzatmak	için	yerel	çaba-
lar sarf edilir.

Durgunluk:
•	 Çok	sayıda	 turistin	gelmesiyle	 sosyal,	eko-

nomik ve çevresel sorunların eşlik ettiği bir-
çok değişkenle taşıma kapasitesi dolmaya ya 
da aşılmaya başlar,

•	 Turizm	bölgesi	köklü	bir	imaja	sahiptir	an-
cak artık moda değildir,

•	 Doğal	ve	gerçek	kültürel	cazibe	merkezleri-
nin yerini muhtemelen ithal ‘yapay’ tesisler 
almaya başlar,

•	 Konaklama	 stoku	kademeli	 olarak	 tükenir	
ve emlak devir hızı yüksektir.

Düşüş	Aşaması:
•	 Bölge	daha	yeni	cazibe	merkezleri	ile	reka-

bet edemez,
•	 Hem	mekânsal	hem	de	sayısal	olarak	azalan	

bir pazarla karşı karşıya kalır,
•	 Artık	tatilcilere	hitap	etmez,
•	 Ulaşılabilir	 konumdaysa	 hafta	 sonu	 veya	

günlük geziler için kullanılır.
Gençleştirme:
•	 Yerel	 yönetim	kararlarının	 başarısına	 bağlı	

olarak izlenebilecek bir dizi seçeneği yansı-
tır. Başarılı bir yönetimle döngü başa döner. 
Ancak bölgede turizmin temellendiği cazi-
be unsurlarında köklü bir değişiklik olma-
dan bu aşamaya asla ulaşılamaz. 

Gençleştirme aşamasını, döngünün olağan bir 
aşaması olarak görmek yanlıştır. Durgunluk 
aşamasına gelmiş bir turizm bölgesinde, yeni ve 
benzersiz cazibe unsurları oluşturmadan genç-
leştirme aşamasına geçmek imkânsızdır.

dikkat

Turizmin yarattığı toplumsal etkileri ve yerel 
halkın turizme yönelik algılarını anlamaya çalışan 
yaklaşımlardan bir diğeri, sosyal mübadele kuramı-
dır. Bir bölgeyi ziyaret eden turistin toplumla ger-
çekleştirdiği ekonomik alışverişin yanında sosyal 
ve kültürel mübadeleler, yalnızca turisti değil aynı 
zamanda turistin gittiği bölgeyi ve orada yaşayan 
toplumu da etkilemektedir (Gürbüz, 2002: 53). 
Bu etkileme süreci turist ve yerli halk arasında bir 
mübadele sürecini içermektedir. 
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Sosyal davranışın mübadele edilen ödüller ve 

katlanılan bedeller kapsamında bir mübadele oldu-
ğu görüşü ortaya atılmıştır. Sosyal mübadele kura-
mına göre; taraflarca turizm endüstrisi kapsamında 
edinilen ödüllerin/faydaların katlanılan bedeller-
den/maliyetlerden fazla olması durumda turizme 
destek verilmesi daha muhtemel olmaktadır. Sosyal 
Mübadele	 Kuramı’nın	 temel	 varsayımı;	 bireyle-
rin, toplumsal ilişkilerde rasyonel davranmaları ve 
karşılaşacakları faydaların ve maliyetlerin hesabını 
yapmalarıdır. Bireyler, toplum ile olan ilişkilerinde 
temel gereksinimlerini karşılama arzusu içindeyken 
aynı zamanda kendileri için faydası en fazla, ma-
liyeti ise en az olan davranışları sergilemektedirler 
(Ap, 1992; Chibucos, Leite ve Weis, 2005). Turizm 
açısından ele alındığında sosyal değişim kuramı, 
bireysel düzeyde sektörden daha fazla ve doğrudan 
faydalanan turizm sektörü çalışanlarının, turistlere 
ve turizm gelişimine karşı olumlu tutumlara sahip 
olduklarını öne sürer. Toplumsal düzeyde ise eko-
nomik, çevresel ve sosyokültürel alanlardaki mali-
yetler ve faydalar, turizmin gelişmesine yönelik tu-
tumlar üzerinde önemli etkiler olarak tanımlanır. 
Araştırmalar, bu alanlardaki turist etkilerini daha 
olumlu karşılayanların aynı zamanda daha olumlu 
tutumlara sahip olduğunu göstermektedir (Ward 
ve Berno, 2011).

Doğan (1989), turizmin etkilerine bağlı olarak 
yerel toplumun turizme verdiği davranışsal tepki-
lerle ilgili direnme, içine kapanma, sınırları vurgu-
lama, canlandırma ve bütünleşme şeklinde bir sınıf-
landırma yapmıştır. Turizm baskısına karşı bireysel 
veya toplumsal boyutta ortaya çıkacak tepkiler şu 
şekildedir: 

•	 Direnme: Özellikle sömürge durumundan 
yeni kurtulmuş toplumlar açısından turizm 
yeni bir sömürge biçimi olarak algılanırsa 
turizme karşı direnç oluşabilir. Turizmin 
gelişmesiyle çıkarları bozulan, rahatsız olan, 
turizm kuruluşlarından yararlanma olanağı 
verilmeyen yerlilerde turizme karşı direnme 
ve düşmanlık duyguları gelişebilir. 

•	 İçine	 kapanma: Turizmin bir toplumun 
yapısında ortaya çıkardığı değişmeler, top-
lumun bir kesimi tarafından benimsenme-
diğinde ve geleneksel kültürü bozucu bir 

unsur olarak görüldüğünde turizme karşı 
etkin bir direnme veya düşmanlık yerine 
toplumun kendi içine kapanması söz konu-
su olabilir. Bu durumda, kendi gelenekleri-
ne korumacı bir tavırla daha fazla bağlanan 
halk tarafında, yaşam biçimlerini canlandır-
ma veya kültürel bilincin artması yönünde 
bir tepkisellik ortaya çıkabilir.

•	 Sınırları	vurgulama:	Yerli toplumun turiz-
min etkilerine karşı çıkmak yerine, turizmi 
kabul etmesini ifade etmektedir. Ancak ya-
bancı kültürle yerli kültürlerin sınırlarının 
çizilmesi, yerli kültürün turistlere anlam 
değişikliğiyle sunulması, kutsal ve gizemli 
özelliğini koruması vb. yoluyla yerli kültü-
rün korunması sağlanır.

•	 Canlandırma: Turizmi kabul etmenin ve 
geleneksel kültürün korunmasının bir diğer 
yolu, kültürün turizmin bir parçası olması 
sağlanarak canlandırılmaya çalışılmasıdır.

•	 Bütünleşme: Toplumun bazı kesimleri, 
turizmin oluşturduğu değişmelere karşı be-
nimseyici bir tutum sergileyebilir ve gele-
neksel kültürün yerini turizmin simgelediği 
çağdaş kültürün alması için çaba gösterebilir. 

Yukarıda sıralananlar; yerel toplum ve turistler 
arasındaki etkileşim biçimlerini açıklaması açısın-
dan bütüncül bir bakış açısı sağlayan çok sayıda 
yaklaşımdan yalnızca birkaçıdır. Bu yaklaşımlar, 
sosyal etkilerin değerlendirilmesi için kavramsal 
bir temelin geliştirilmesinin başlangıcını oluştur-
muştur. Turizmdeki yapısal değişiklikler ve yerel 
toplumun turizme maruz kalma kapsam ve süre-
sine bağlı olarak turizmin sosyokültürel etkileri 
zamanla değişir. 

Bu yaklaşımlar, yerel halkın turizmi neden 
desteklediği ya da turizme neden karşı çıktığı-
nı anlamaya çalışması açısından faydalı olsa da 
bu destek ya da tepkiler, toplumdan topluma, 
zamandan zamana, bölgeden bölgeye farklılık 
gösterecektir.

dikkat
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Yaşamla İlişkilendir

Tana Toraja- Turizmin On Yılı
1970’lerin başında, Batı aniden Toraja’yı keş-

fetti.	On	yıl	içinde,	büyük	Kuzey	Amerika	müze-
lerinde (1981) Toraja heykeli sergilendi ve tanın-
mış antropologlar ve sosyal bilimciler tarafından 
yönetilen tur grupları, bir Doğa Tarihi Müzesi 
broşürü tarafından “Tana Toraja’nın göksel kral-
larının ülkesi”. “Bütün bunlar, hükümetin döviz 
üretmenin bir aracı olarak turizmin güçlü bir şe-
kilde tanıtımına başladığı 1960’ların sonlarında 
Endonezya	hükümet	politikasındaki	bir	değişik-
liğin sonucuydu. 1971’de, yaklaşık 50 Avrupalı 
ziyaretçi Tana Toraja’nın kuzeybatı köşesinde ri-
tüellere katıldı. 1972’de, 400’den fazla turist böl-
geyi ziyaret etti ve birçoğu, Sangalla Puang için 
cenaze törenine tanık oldu, bu topraklarda en üst 
düzey asilzade olduğuna inanıldı. Puang’ın ölüm 
ayini bu yaylalardan çıkan ilk uluslararası medya 
etkinliği	oldu;	Bir	İngiliz	film	ekibi	(Ringo	Star	
tarafından finanse edilen) tarafından kaydedil-
di, birkaç Avrupa ülkesinde televizyonda yayın-
landı.	Aynı	yıl,	 İngilizce	ve	Endonezyaca	küçük	
yayınların birincisi ortaya çıktı, yabancıya Toraja 
ritüelini ve kültürünü adlandırdı, açıkladı ve yo-
rumladı. 1976’da 12.000 turist bölgeyi ziyaret et-
miş olabilir. O zamandan beri turist sayısı önemli 
ölçüde	 arttı.	 Neden	Tana	Toraja’da	 turizm?	 Bi-
rincisi, Jakarta’nın kendi kampanyası, özellikle 
paket grup turlarına sponsor olan Fransa ve Al-
manya’daki Avrupa turizm acentelerinin tanıtımı 
ile tamamlandı. İkincisi, bölge muhteşem, yem-
yeşil bir manzara ve serin bir dağ iklimi ile kut-
sanmıştır. Basamaklı pirinç terasları, son derece 
uzun boylu bambu stantları ve 3000 ile 6000 fit 
arasındaki yükseklikte puslu sabahları ile Tator, 
tropikal bir ovadan gelen duyusal bir zevk ve bir 
sığınaktır.	Üçüncüsü,	belki	de	en	 ilginç	 şekilde,	

Toraja Bali’ye uzak, bozulmamış bir alternatif ve 
daha temelde Batı’nın sıradan, laik dünyasına bir 
alternatif olarak sunuldu.

Çoğu ülkeden çoğu turist, Toraja’yı ritüel bir 
varlık, özellikle de cenaze gibi bir varlık olarak 
görme	eğilimindedir.	Kısmen	bu	tesadüf,	çünkü	
Toraja ölüm ritüelleri geleneksel olarak haziran, 
temmuz ve ağustos aylarında, Batı tatil takvimi 
ile güzel bir şekilde karşılık gelen hasattan sonra 
ortaya çıkıyor ve çeşitli tarihsel ve kültürel ne-
denlerle Toraja ölüm törenlerini güçlü bir şekilde 
vurgulamaktadır. Ölüm törenleri, çok sayıda su 
aygırı ve domuzun fedakarlığını, bu hayvanların 
(turistlerin sık sık geri teptiği) çiğ et dağılımını 
içerir. Törenler, ölümün Batı’dan daha görünür 
ve aracılık ettiği bir geçiş ayinine katılan güçlü 
bir topluluk hissini de içeriyor.

…Toraja’ya bu işlerden para kazandıkça, 
ritüel azalmak yerine gelişti. O halde bu, To-
raja turizminin yaratıldığı durumdu. Turistik 
ajanslar için uygun olan ritüel zaten büyüyor-
du ve tur gruplarının herhangi bir yaz gününde 
cenaze bulması oldukça kolaydı. Aynı zamanda 
turizm, ritüel canlanmayı teşvik etmeye hizmet 
etti, çünkü Toraja’ya yeni konuklar- beyaz ve 
zengin, şaşkınlarsa- geleneksel ritüelin önemini, 
bir kişinin kendi ailesinin sosyal evren içindeki 
merkeziyetini teyit ediyor gibiydi. Yine de tu-
rizm ritüelin genişlemesine katkıda bulunurken, 
eş zamanlı olarak değerini de zayıflattı. Turizm 
daha sonra ritüelin uygun yeri, ölçeği ve anla-
mı hakkındaki karışıklığı daha da artırdı. Bazı 
turist destekçileri sadece “otantik” törenler dü-
zenlediler. Bir girişimci, örneğin, 1978’de, yerli 
köyünde bulunan yeni otelinin açılışını yapmak 
için ayrıntılı bir ev açma töreninde çok zaman 
ve para harcadı.
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Turizmin olumlu sosyokül-
türel etkilerini anlatın.

Bir yörede sosyokültürel 
değişim yaratabilecek yerel 
toplum ve misafirler arasın-
daki farkların neler olabile-
ceğini düşünün.

Gösteri etkisi ile turizm 
bölgelerindeki suçların nasıl 
ilişkili olabileceğini tartışın.

2 Turizmin sosyokültürel etkilerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

Turizm Toraja ritüel kurbanından veya pres-
tij rekabetinden sorumlu tutulamaz. Ancak, so-
nuçta ortaya çıkan turizmin toplum genelinde 
ekonomik büyümeye yol açacağı gerekçesiyle 
ritüelin genişletilmesi de teşvik edilemez. Tu-
rizmin faydalanıcılarından birkaçı, güneydeki 
Ujung	 Pandang	 şehrinde	 bulunan	 Buginli	 tur	
operatörleri. Turizmin belki de en belirsiz so-
nucu, Torada’nın kendi kültürleri ve kimlikleri 
hakkındaki algıları üzerindeki etkisidir. Turizm 
binlerce yabancıyı yerel ayinlere tanıklık ettirir-
ken, önemlerini teyit etmek ve geliştirmek gibi, 

aynı zamanda Toraja’yı renkli, egzotik gösteri 
kaynaklarına	 indirgiyor.	 Kendilerini	 görmek	
için bir turist objektifinin bulunması, Toraja’yı 
kendi geleneklerinin garip bir şekilde uzaktan al-
gılanmasına neden oldu: kartpostallar, minyatür 
evler, yadigâr bezleri, ritüeller bile artık çoğaltı-
labilir, satın alınabilir ve satılabilir.

Kaynak: Cultural Survivor Dergisi (1982).
https://www.culturalsurvival.org/publications/
cultural-survival-quarterly/tana-toraja-decade-tou-
rism,	Erişim	Tarihi:	16.04.2020
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Turizm ve Sosyal Değişme

Turizmin sosyal değişmeyle ilişkisini 
açıklayabilme1

Değişme; bir yapının biçiminde, birimlerinde ve işlevlerinde meydana gelen bir farklılaşma ve yeni bir 
yapılanmanın oluşmasıdır. Değişim; geniş veya küçük ölçekli, hızlı veya yavaş, uzun süreli veya kısa 
süreli değişimler olarak sınıflandırılabilir. Toplumsal değişme, her dönemde ve toplumda gözlemlenen 
bir olgu iken sosyal değişme, farklı zaman dilimlerinde sosyal yapı unsurlarında meydana gelen nitel 
ve nicel farklılaşmalardır. Toplumsal grupların büyüklüğündeki artış, ekonomik yapının değiştirilmesi 
veya çeşitlendirilmesi, göçebe yaşamdan yerleşik yaşam biçimine geçiş, sosyal yapının değiştirilmesi, 
dinî inanç ve uygulamalarda yenilik, bilimsel ilerleme, yeni felsefi anlayışlar, savaş ve kıtlık yaşanması 
gibi olgular sosyal değişimle ilişkili olgular arasındadır. Örneğin, insanların kullandığı araçlar, gelenek 
ve görenekler ile edebiyat ve kültürün hemen hemen her yönü değişikliğe uğrar. 
Modern turizm, büyük ölçüde sanayi devriminden sonra Batı Avrupa’daki kentleşmenin bir sonucu 
olarak gelişmiştir. Bundan önceki dönemlerde, insanların önemli bir çoğunluğu, küçük topluluklar 
hâlinde yaşamış ve toprağı işlemişlerdir. Boş zamanı olmayan bu insanların sorumlulukları genellikle 
aileleriydi. Doğdukları yerden ayrılma arzusundan veya yeteneğinden yoksun olan insanlar için tu-
rizm faaliyetlerine katılmak söz konusu değildi. Alt ve orta sınıfın boş zaman ve seyahat anlayışı olma-
masına karşılık; seyahat etme yeteneği, elitler, büyük toprak sahiplerinden oluşan egemen sınıf, kilise 
liderleri, hükümdarlar ve onların çevresiyle sınırlıydı ancak yerleşimlerin şehir merkezlerine kaymasıy-
la değişen insan hayatı sonucu, çok sayıda insan doğduğu yerden ayrılıp hızla büyüyen bu yerleşimlere 
taşındı. 1800’lere gelindiğinde istihdam fırsatlarıyla işçilerin ilk kez ücret aldığı ve uzun saatler süren 
çalışmalara rağmen boş zaman aktivitelerine katılmak için hem zaman hem de paraya sahip olduğu 
dönem başladı. Özellikle çalışma ilişkilerindeki değişimle insanların hayata bakışı değişti. Fiziksel ve 
zihinsel aktiviteleri içeren rekreasyon faaliyetlerine katılmak giderek yaşamın önemli bir parçası olarak 
görülmeye başlandı. Sanayi devrimine kadar ve özellikle 1800’den sonra, nüfusun önemli bir kısmı 
için seyahat çok daha kolay hâle geldi. Seyahatlere daha fazla erişim, toplumdaki diğer bazı gelişmelere 
eşlik etti ve bu da turizm deneyimlerine olan talebin artmasına veya oluşmasına katkıda bulundu. 
Yaşam standartlarında yükselmeye neden olan sanayi devrimi ile ilişkili üretim artışı, ulaşım tekno-
lojisindeki gelişmeler, ücretli izin hakkının verilmesi, çevreyle ilgili algıların değişmesi, eğitimdeki 
gelişmeler ve savaşın sonucunda denizaşırı seyahatlere artan ilgi gibi gelişmeler, yabancı yerlere ve yurt 
dışı iş seyahatlerine olan ilgiyi artırmıştır. Yüzyılın ikinci yarısından önce meydana gelen bazı sosyal ve 
ekonomik değişimler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da devam etmiş ve hızlanmıştır. 
Turizm, insan hareketliliğinin sonucunda oluşan sosyal bir olgu olarak birey ile toplum hayatının ve 
toplumsal ilişkilerin bir yansımasıdır. Bu yönüyle turizm, sosyal olguların çok önemli bir yönünü 
oluşturmaktadır. Turizmin olgusunun yarattığı değişim; yerel, ulusal veya küresel boyutta olabilir. Bu 
değişim olumlu ya da olumsuz yönde gerçekleşebilir. 
Turizmin doğası gereği, turistlerin yaşadığı toplumdan ve kültürden ayrılmasına karşın, yerel halkın 
sürekli ve hacimli bir şekilde turizme maruz kalması söz konusudur. Bunun sonucunda ise yerel hal-
kın sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel yapısında değişimler kaçınılmazdır. Bir toplumun yapısını 
değiştiren sayısız etken bulunmaktadır. Ancak diğer etkenlerin yanında turizmin toplumsal değişim 
sürecini kendi başına başlatan, sürdüren ve toplumun dışa açılmasında etkisini yoğun, çok yönlü ve 
kısa sürede gösteren bir etkisi vardır. Turizmle tanışan toplumlar ve bölgeler birçok yönden değişme-
nin de kapılarını aralamış olurlar. Turizmle temas eden yerel halkın sosyal yapılarıyla birlikte zihinsel 
yapıları da değişir. Yeni temas, yerel halk açısından bazı olumlu şeyleri de beraberinde getirir. Yerel 
halk zihinsel yapılarının değişmesi sonucunda daha önce bir tabu olarak gördüğü yeni yaşama yolla-
rını kabul eder. Teknolojinin sosyal değişim üzerindeki etkisi kuşkusuz ki çok önemlidir. Yaşamın her 
alanında olduğu gibi turizmde de teknolojiye bağlı sosyal değişmenin izlerini bulmak mümkündür. 
Örneğin, siber turizmin ortaya çıkışının etkisiyle yaşanan büyük kültürel ve sosyal değişimlerin yanı 
sıra hızlı ekonomik genişleme ile ilişkili olan yeni teknolojiler, modernizmden postmodernizme geçişi 
kolaylaştıran değişimleri desteklemektedir.
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Turizmin Sosyokültürel Etkileri

Turizmin sosyokültürel etkilerini 
açıklayabilme2

Turizmle karşı karşıya gelen toplumların değerler sisteminde, davranış kalıplarında, aile ilişkilerinde, 
ortak yaşam şekli ve alışkanlıklarında, yaratıcılıklarında, geleneksel törenlerinde, toplumsal örgütlen-
melerinde başlattıkları ya da sürdürdükleri dönüşümlerin tamamı turizmin kültürel etkileri olarak 
tanımlanabilir. Turizmin sosyokültürel etkileri toplumdan topluma, bölgeden bölgeye farklılık göste-
rir. Yapılan araştırmalar turizmin olumlu ve olumsuz sosyokültürel etkilerinin olduğunu göstermiştir. 
Turizmin başlıca olumsuz sonuçları arasında geleneklerin zayıflaması, materyalizm, suç oranlarında 
artış, sosyal çatışmalar yaşanması, kalabalığın artması, çevresel bozulma ve sanayi ülkelerine bağımlılık 
bulunmaktadır. Yerel toplumun, kendileri için daha yüksek bir medeniyeti temsil eden turistleri taklit 
etme	eğilimi,	geleneksel	kültürlerin	ve	kültürel	kimliğin	kaybolmasına	yol	açabilir.	Kitle	turizminin	
etkisinde; yiyecek içecek kültürü, folklor, geleneksel törenler, eğlence anlayışı, konaklama tesisleri vb. 
kitlesel turistlerin standart arzularını karşılamak için kendi özgün değerlerini kaybeder ve her yerde 
birbirine benzeyen bir kültür oluşur. Ayrıca karşılıklı yardımlaşma ve iş birliğini zayıflatır, kuşaklar 
arası çatışmaları artırır ve dostane ilişkileri yok eder. Turizm, insan ilişkilerini ekonomik bir kazanç 
kaynağına dönüştürür ve ekonomik olmayan ilişkilerin oranını azaltır. Belki de insan ilişkilerindeki 
kişiliksizlik ve ticarileştirme, artan suç oranlarıyla ilişkili faktörlerden birini oluşturmaktadır.
Turizm gelişiminin olumlu sosyokültürel etkileri arasında öncelikle yerel halkın refah seviyesine sağla-
dığı katkı yer almaktadır. Turizmin diğer sosyokültürel faydaları arasında kültürel gelişme ve değişim, 
sosyal değişim, ev sahibi topluluğun imajını geliştirme, halk sağlığını iyileştirilme, sosyal gelişmeler, 
eğitim ve koruma bulunmaktadır. Olumlu sosyokültürel etkiler arasında çeşitli yerel hizmetlerin iyi-
leştirilmesi, altyapı gelişimi, doğal kaynak yönetimi ve yerel toplulukların toplum tabanlı turizme ka-
tılımı da yer almaktadır. Bu sayede istihdam yaratılır ve geleneksel kültür korunur ve gençleşir. Turiz-
min olumlu etkilerinin beş boyutu; turizm kaynaklarının geliştirilmesi ve kentsel canlandırma, imaj 
geliştirme, ekonomik faydalar, kültürler arası takdir ve turizm altyapısının geliştirilmesidir. Ayrıca 
turizm eğitime daha fazla yatırım yapılmasına, sağlık hizmetlerinde, sosyal hizmetlerde ve eğlence te-
sislerinde iyileştirmelere olanak sağlar. Toparlamak gerekirse temel olarak turizmin bir bölgenin nüfus 
ve demografik yapısında, aile yapısında, yerel kültür üzerinde ve suç oranları üzerinde etkileri vardır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi turizmin büyüme-
sinde etkili olan sosyal değişim faktörlerinden biri 
değildir?

A. Sanayi devrimine bağlı olarak gelişen üretim artışı
B.	 Ulaşım	teknolojisindeki	gelişmeler
C.	 Eğitimdeki	gelişmeler
D. Çevreyle ilgili değişen algılar
E.	 Toplumsal	değerlerdeki	değişmeler

2  Aşağıdakilerden hangisi turizm ile ilgili kül-
türel etkiler arasında yer alır?
A. Aile yapısı B. Cinsiyet rolleri
C. Suç oranları D. Din
E.	 Sosyal	ilişki	biçimleri

3  Aşağıdakilerden hangisi sosyokültürel deği-
şimin büyüklüğünde rol oynayan yerel toplum ve 
turistler arasındaki farklardan biri değildir?

A. Temel değerler ve mantık sistemleri
B. Dinî inançlar
C. Gelenek ve görenekler
D. Teknolojik gelişmişlik düzeyi 
E.	 Davranış	kalıpları

4  Turizmin ekonomik alana daha fazla önem 
vererek, bir kişinin kökeni veya statüsü gibi daha 
geleneksel ölçütler karşısında paranın değerini ar-
tırarak yarattığı sosyokültürel değişim aşağıdakiler-
den hangisidir?
A. İş bölümü B. Tabakalaşma
C. Metalaşma D. Ticarileşme
E.	 Sosyal	yaşamın	ritmi

5  Aşağıdakilerden hangisi turizm ve suç arasın-
daki ilişkileri etkilemede kritik öneme sahip olan 
unsurlardan biri değildir?

A. Turizm sezonu boyunca bölgedeki nüfus yo-
ğunluğu

B. Tesisin uluslararası bir sınıra göre konumu
C. Turistlerin kanunsuzluğa eğilimi
D.	Ev	sahibi	ve	turistlerin	kişisel	gelirleri
E.	 Turizmin	gelişme	düzeyi	ve	gidilecek	yerin	tu-

rizme bağımlılık düzeyi

6  Turistler ve ev sahibi toplum arasındaki farklılık-
lar görünür olduğunda ortaya çıkan, yerlilerde turist-
ler gibi olma veya turistlerin sahip olduklarına sahip 
olma arzusu nedeniyle davranış değişikliklerine yol 
açan durumlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
A. Ticarileşme B. Metalaştırma
C.	Kültürleşme	 D.	Gösteri	Etkisi
E.	 Sahnelenen	Otantiklik

7  Aşağıdakilerden hangisi Doxey’in (1975) 
Rahatsızlık	Endeksi’nde,	 ‘Rahatsızlık’ aşamasında 
ortaya çıkar?
A. Planlama ve resmî kontroller çok azdır.
B. Turizm, hızlı bir şekilde kâr etmenin bir yoludur.
C. Bölge sakinlerinin ziyaretçilere karşı şiddete 

uzanan davranışları ortaya çıkar.
D. Yerel halk, turistlerden kaçınmaya başlar.
E.	 Bölge	sakinlerinin	turizme	tepki	gösterme	eşiğidir.

8 	 Aşağıdakilerden	hangisi	Butler’ın	(1980)	Ürün	
Yaşam Döngüsü Modeli’nin ‘İlgi’ aşaması ile ilgilidir?
A. Turizme katılan yerel sakinlerin sosyal yaşamı 

değişmeye başlar.
B. Belirli alanlara az sayıda ziyaretçi gider.
C. Doğal fiziksel özellikler, ziyaretçileri cezbeder.
D. Bölge ekonomisinin büyük bir kısmı turizme 

bağlıdır.
E.	 Bölge	 daha	 yeni	 cazibe	merkezleri	 ile	 rekabet	

edemez.

9  Aşağıdakilerin hangisinde Doxey’in (1975) 
Rahatsızlık	 Endeksi’nin	 sıralaması	 doğru	 olarak	
verilmiştir?
A.	 Coşku-İlgisizlik-	Rahatsızlık-Düşmanlık
B.	 Düşmanlık-İlgisizlik-Rahatsızlık-Coşku
C.	Coşku-İlgisizlik-Rahatsızlık-Düşmanlık
D.	Coşku-İlgisizlik-Rahatsızlık-Düşmanlık
E.	 Düşmanlık-Rahatsızlık-	İlgisizlik-Coşku

10  Aşağıdakilerden hangisi Doğan’ın (1989) 
toplumun turizme verdiği davranışsal tepkilerden 
olan ‘içine kapanma’ süreci ile ilgilidir?
A. Turizme karşı direnme ve düşmanlık duyguları 

gelişebilir.
B.	 Kendi	 geleneklerine	 karşı	 korumacı	 bir	 tavır	

sergiler.
C. Turizmin etkilerine karşı çıkmak yerine turizmi 

kabul eder.
D. Turizmin oluşturduğu değişimlere karşı be-

nimseyici bir tutum sergiler.
E.	 Turizm	bir	sömürge	biçimi	olarak	algılar.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Sosyal Değiş-
me” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyokültürel 
Etkileri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

Sanayi devrimi ile ilişkili üretim artışı, ucuz ve kolay bir şekilde seyahat etmeye 
neden olan ulaşım teknolojisindeki gelişmeler, ücretli izin hakkının verilmesi, 
çevreyle ilgili algıların değişmesi ve eğitimdeki gelişmelerin yanı sıra İkinci 
Dünya Savaşı’nın sonucunda denizaşırı seyahatlerine olan arzunun artması 
gibi gelişmeler, yabancı yerlere ve yurt dışı iş seyahatlerine olan ilgiyi artırmış-
tır. Yüzyılın ikinci yarısından önce meydana gelen bazı sosyal ve ekonomik 
değişimler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da devam etmiş ve hızlanmıştır. 
Maaşlar ve ücretlerin sürekli artması boş zaman uğraşlarına harcanacak daha 
harcanabilir gelir anlamına gelmiştir. Haftalık çalışma saatleri azaldıkça ve yıl-
lık	tatilin	süresi	arttıkça	boş	zaman	miktarı	da	artmıştır.	Rekreasyon	faaliyet-
lerine	daha	fazla	erişim,	özellikle	1950’lerde	Kuzey	Amerika’da	ve	1950’lerin	
sonunda ve 1960’ların başında Batı Avrupa’da otomobil sahipliğinde hızlı bir 
artışa	eşlik	etmiştir.	Avrupa	ve	Kuzey	Amerika’daki	yollar	ve	otoyol	sistemleri	
bu dönemde büyük ölçüde iyileşmiştir. İlk kez, çok sayıda potansiyel turist, 
kamu veya özel taşımacılık organizasyonlarına güvenmek zorunda kalmadan 
kendi	seyahatlerini	planlayabilir	duruma	gelmiştir.	Uçaklar	da	daha	rahat	ve	
sofistike hâle gelmiş ve yolcu sayısı gittikçe artmıştır. Bu dönemde uzak bir de-
nizaşırı varış noktasına uçmak, finansal anlamda gemi yolculuğuna gerçek bir 
alternatif hâline gelmiştir. Bu dönemde, toplu taşıma araçları, özellikle trenler, 
konfor ve karşılaştırmalı maliyetler bakımından iyileşmiştir. Böylece ulaşım 
daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Turizmin gelişmesi için uygun 
zemini hazırlayan tüm bu değişim ve gelişmeler hem turizmi geliştirmiş hem 
de turizmle yüzleşen bölgelerin de değişimine aracılık etmiştir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 2

Turizmin çok sayıda olumlu sosyokültürel etkisinden söz etmek mümkün-
dür. Bunlar arasında yerel halkın refah seviyesine katkı sağlaması, ev sahibi 
topluluğun imajını geliştirmesi, halk sağlığını iyileştirmesi, sosyal gelişmeler, 
eğitim ve koruma, çeşitli yerel hizmetleri iyileştirmesi, altyapıyı geliştirmesi, 
doğal kaynak yönetimi ve yerel toplulukların toplum tabanlı turizme katı-
lımı yer almaktadır. Bu sayede istihdam yaratılır ve geleneksel kültür koru-
nur ve gençleşir. Turizm kaynaklarının geliştirilmesi ve kentsel canlandırma, 
kültürler arası takdir ve turizm altyapısının geliştirilmesi de turizmin olumlu 
etkileri arasında sayılabilir. Turizmin eğitime daha fazla yatırım yapılmasına, 
sağlık hizmetlerinde, sosyal hizmetlerde ve eğlence tesislerinde iyileştirmelere 
yol açtığı da belirtilmiştir. Turizmin olumlu sosyokültürel etkileri arasında; 
istihdam yaratılması, yoksul veya sanayileşmemiş bölgelerin canlandırılması, 
yerel sanat ve zanaatların yeniden doğuşu ve geleneksel kültürel faaliyetlerin 
devamlılığının sağlanması, yerel nüfusun sosyal ve kültürel yaşamının canlan-
ması, yerel mimari geleneklerin yenilenmesi, estetik ve kültürel değeri olan 
olağanüstü güzellikteki alanların korunması ihtiyacının desteklenmesi de yer 
almaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizm, geleneksel tarımdan 
hizmet endüstrisine yapılan istihdam değişiklikleri yoluyla daha fazla sosyal 
hareketliliği teşvik edebilir ve daha yüksek ücretler ve daha iyi iş beklentile-
ri ile sonuçlanabilir. Turizmin diğer olumlu sosyokültürel etkileri; hoşgörü 
ortamını geliştirmesi, temizlik bilincini artırması, yeni toplumsal kurumları 
ortaya çıkarması, yeni meslekler oluşturması, yerel halkın tarih ve kültürel de-
ğerlerine sahip çıkma bilincini geliştirmesi, yabancı dil öğrenmeye yöneltmesi 
ve aile bağlarını güçlendirmesi şeklinde ifade edilebilir.
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GİRİŞ 

Turizm sosyolojisi; turist motivasyonu, roller, 
ilişkiler, kurumlar ve bunların turistler ile ev sahi-
bi toplumlar üzerindeki etkilerini ortaya koyan bir 
uzmanlık alanıdır (Cohen, 1984). Turizmin eko-
nomik ve çevresel etkileri, kendine özgü karmaşık 
ilişkileri, turizmde faaliyet gösteren kurumların 
önemli aktörler olarak faaliyetleri veya birey ve top-
lumları birçok yönden etkilemesi gibi birçok faktör, 
turizmi sosyolojinin inceleme alanına sokmaktadır. 
Turizmin etki boyutu sosyolojik açıdan üç şekilde 
değerlendirilmektedir. Bunlar turizmin sosyo-kül-
türel, sosyoekonomik ve çevresel etkileridir. Kita-
bın 3. ünitesinde incelenen ve kapsamı oldukça ge-
niş olan turizmin sosyokültürel etkileri, dünyanın 
en büyük nüfus hareketinin yarattığı sosyal ilişkiler 
ve karşılaşmalar üzerinden incelenir. İkincisi, bu 
bölüm boyunca ele alınacak olan, turizmin çarpan 
etkisi, gelir, istihdam, ödemeler dengesi, gayrisafi 
yurt içi hasıla (GSYH), altyapı-üstyapı, sızıntı, aşırı 
bağımlılık, fırsat maliyeti ve enflasyon üzerinden 
detaylandırılacak sosyoekonomik etkileridir. Ni-
hayet, turizmin temel ürünü olarak nitelendirilen 
çevre üzerindeki etkileri yine bu bölümde bütüncül 
bir yaklaşımla açıklanacaktır. 

Literatürde turizmin sosyoekonomik etkileri-
nin hangi kavramsal düzeylerde ele alınması ya da 
incelenmesi gerektiğine ilişkin fikir birliği bulun-
mamaktadır. Ancak farklı araştırmalar analitik bir 
yaklaşımla değerlendirildiğinde ortak bir noktaya 
varabilmek mümkündür. Buna göre çeşitli araştır-
malar dikkate alındığında turizmin sosyoekonomik 
etkileri, olumlu ve olumsuz boyutlarıyla yukarıda 
ifade edilen kavramlar çerçevesinde incelenebilir 
(Cohen, 1984; Mason, 2003; Spenceley, 2008; 
Mbaiwa ve Stronza, 2009). Turizm gelişimi sosyo-
ekonomik kalkınma için bir araçtır ve bu nedenle 
başarılı bir turizm gelişimi ilgili taraflara makul eko-
nomik kâr getirmelidir. Bu da modern bir yaşam 
tarzı ve olanaklar sunarak yerel halkın yaşam kalite-
sini artırmalıdır. Wall’un (1995) önerdiği gibi, yerli 
topluluklar sadece turizmden etkilenmekle kalmaz, 
aynı zamanda girişimci faaliyetlerde de bulunurlar. 
Girişimci bir akla sahip olan ve turizm sektöründe 
bir servet kazanan yerel bireylerin çok sayıda başarı 
öyküsü vardır (Hashimoto, 2016). 

İç turizm hareketleri ve uluslararası turist ziya-
retleri, turizmde gelişmiş ülkeler için önemli bir 
gelir kaynağıdır. Turizm özellikle uluslararası turist 

harcamalarından sağlanan vergi ve harç benzeri 
gelirlerle ülke ekonomisine döviz kazandırmak-
ta, devlet gelirlerini artırarak ödemeler dengesine 
ve GSYH’nin yükselmesine olanak sağlamaktadır. 
Destinasyonların turizm açısından ilgi görmeye 
başlaması turistik talebin artmasını sağlamaktadır. 
Turistik talebin artması gelirle ilişkilendirildiğin-
den birçok ülke için umut vadeden bir gelişme ola-
rak karşılanır. Dolayısıyla talebin karşılanabilmesi 
için altyapı ve üstyapı yatırımlarına gereksinim 
duyulduğundan turizm destinasyonlarında alt ve 
üstyapı yatırımlarının artırılması teşvik edilir. 

Turizm endüstrisi diğer sektörlerle yakın ilişki-
ler kurarak hizmet sunmaktadır. İş odaklıdır; otel-
ler, restoranlar, seyahat acentaları, tur operatörleri, 
hediyelik eşya mağazaları, ulaştırma gibi çok sayıda 
işletme turizmden yüksek gelir sağlarken aynı za-
manda istihdam yaratır. İnşaat şirketleri, yiyecek 
içecek tedarikçileri, sürücüler, fotoğrafçılar, kuaför-
ler ve doktorlar turizmin yakın ilişki içinde olup, 
istihdam ve gelir sağladığı diğer ikincil iş alanları 
ve meslek gruplarıdır. Turizm bu yönleriyle özellik-
le iklim, doğal çekicilikler ve kaynaklar bakımın-
dan zengin, kısıtlı ekonomik alternatif olanaklara 
sahip sanayileşmemiş toplumlar için benzersiz bir 
istihdam, gelir, döviz girdisi sağlama yolu olarak 
görülür. Ülkelerin ihtiyacı olan istihdam açığını 
kapatır, ekonominin ihtiyacı olan sıcak para akışını 
sağlar ve diğer sektörlerin canlanmasına yardımcı 
olur. Bu ekonomik katkıları nedeniyle turizm, dev-
let gelirlerini artırmanın kayda değer bir yoludur. 
Bu nedenle, yöneticiler ve karar vericiler turizmin 
gelişimini destekler. Buna karşın turizmin ekono-
mik etkileri beklenen veya öngörülen ölçüde olum-
lu sonuçlar vermeyebilir. Örneğin sızıntılar, fırsat 
maliyetleri, aşırı bağımlılık ve enflasyon turizmden 
beklenen ekonomik katkının elde edilememesinin 
başlıca nedenleri arasındadır.

Enflasyon destinasyonlarda konaklama, yiyecek 
içecek, arazi vb. mal ve hizmetlere yönelik talep-
lerde veya üretim maliyetlerinde meydana gelen 
artışların tüketici satın alma fiyatlarına yansımasıy-
la ilgilidir. Turistlerin lüks tüketim tercihleri ve ek 
talepleri de enflasyon etkisi yaratabilir. Fırsat mali-
yeti, turizmi başka bir sektörde faaliyet göstermeye 
tercih etmenin maliyetidir. Tarıma elverişli kırsal 
destinasyonlarda fırsat maliyetine, tarım yerine tu-
rizm sektörüne yatırım yapmayı tercih etmek ör-
nek olarak verilebilir. Aşırı bağımlılık, gelişim ve 
kalkınmanın en ideal yol olarak görüldüğü, sanayi 
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endüstrisi bakımından zayıf, az gelişmiş ve geliş-
mekte olan toplumlarda görülen turizmin olumsuz 
etkilerindendir. Turizme aşırı bağımlı ülkelerde za-
manla turizm dışında başka bir alternatifin olmadı-
ğına inanılır. Sonuç olarak, ülke tamamen turizm 
gelirlerine bağımlı hâe geldiğinden herhangi bir 
nedenle talep düşüşü veya kayması ülkede ekono-
mik krize yol açar (Mason, 2003). 

Literatürde turizmin ele alındığı diğer bir bo-
yut ise bu bölümün sonunda anlatılan çevresel 
etkilerdir. Turizm faaliyetlerinin belirli çevrelerde 
gerçekleştirildiği dikkate alındığında çevrenin tu-
rizmin bir ürünü olduğu öne sürülebilir. Turizm ve 
çevre arasında karşılıklı ve güçlü bir ilişki vardır. 
Destinasyon çevresi sahip olduğu özelliklerle turis-
tik bir çekim oluştururken turizm faaliyetleri des-
tinasyonun gelişmesine katkı sağlayabilmektedir. 
Ancak turizm ve çevre arasındaki ilişki, turizmin 
çevre üzerindeki olumlu etkisinden çok olumsuz 
etkilere odaklanmaktadır. Çok sayıda araştırmacı, 
turizmin doğal çevre, vahşi yaşam, çiftlik ortamı, 
yapı çevresi ve doğal kaynaklar üzerinde ciddi ve 
bazen geri döndürülemez etkilerinin olduğuna vur-
gu yapmaktadır. 

Yukarıda ifade edilenler ışığında, turizmin sos-
yoekonomik ve çevresel etkilerinin tüm yönleriyle 
anlaşılması açısından konuya ilişkin her bir kav-
ramın detaylı olarak tartışılması yararlı olacaktır. 
Bu amaçla takip eden kısımlarda ilgili kavramlar, 
ilişkili boyutlar çerçevesinde detaylandırılarak an-
latılacaktır.

TURİZMİN SOSYOEKONOMİK 
ETKİLERİ

Turizmin toplumsal ve ekonomik etkilerinin ol-
duğu yaygın bir şekilde kabul edilmektedir. Daha 
açık bir şekilde ifade etmek gerekirse diğer bütün 
değişkenlerin sabit olması varsayımı altında tu-
rizm, özellikle uluslararası turizm hareketliliğinin 
sağladığı yüksek olumlu sosyoekonomik katkıların 
bir sonucu olarak gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler 
arasındaki uçurumun daraltılmasına (UNWTO, 
2019), gelişmekte olan ülkelerde toplumsal kalkın-
manın istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine katkı 
sağlamaktadır. Turizmin destinasyonlara sosyoeko-
nomik katkı sağlamasından ötürü destinasyonların 
gelişimi üzerinde potansiyel etkisinin bulunması 

diğer sektörler içerisinde ayrı bir yerde konumlan-
masını sağlamaktadır. Turizmin bazı destinasyon-
lar için büyük sermayelere gereksinim duymadan 
katkı sağlaması bunda önemli rol oynarken özgün 
konumunu da pekiştirmektedir. 

Destinasyonlara sağladığı çok boyutlu sosyoeko-
nomik katkılar turizmin arkasındaki en önemli itici 
faktörlerden biridir. Turizm, az gelişmiş ülkeler için 
ekonomik gelişimin en etkili hatta bazen tek yolu 
olarak görülebilir. Dünyada gelişmekte olan çok sa-
yıda ülkede turizmin sosyoekonomik katkıları; tu-
rizm kazançları (turizm gelirleri), ihracat kazançları 
(ödemeler dengesi), GSYH’ye katkısı ve istihdam 
yaratma yönleriyle ölçülmektedir (Sharpley ve Tel-
fer, 2015). Buna rağmen turizmin sosyoekonomik 
etkilerini inceleme konusunda literatürde yaygın 
kabul gören bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün 
değildir. Turizmin sosyoekonomik gelişim etkilerine 
yönelik Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi-
nin (WTTC) sunduğu parametreler ve literatürde 
yer alan çeşitli çalışmalar (Cohen, 1984; Mason, 
2003; Spenceley, 2008; Mbaiwa ve Stronza, 2009) 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde turiz-
min sosyoekonomik etkilerinin incelendiği unsurlar 
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kategori altında 
aşağıdaki gibi karakterize edilmiştir:

Turizmin olumlu sosyoekonomik etkileri
•	 Çarpan	etkisi
•	 İstihdam
•	 Gelir
•	 Ödemeler	dengesi
•	 Döviz
•	 Gayrisafi	yurt	içi	hasıla
•	 Altyapı	ve	üstyapı	yatırımları
Turizmin olumsuz sosyoekonomik etkileri
•	 Sızıntı
•	 Aşırı	bağımlılık
•	 Fırsat	maliyeti
•	 Enflasyon
Bu ifadeler ışığında, bölümün bu kısmında bir-

birleriyle yakından ilişkili bu kavramların turizmle 
ilişkisi ortaya konulacak, turizmin olumlu ve olum-
suz etkileri yukarıda sıralanan ifadeler çerçevesinde 
detaylandırılacaktır. 
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Çarpan Etkisi

Turizmin sosyoekonomik gelişmişlik ölçüle-
rinden biri olan çarpan etkisi, turistler tarafından 
yapılan her bir birimlik harcamanın meydana ge-
tirdiği etkinin (marjinal değer), ekonomideki diğer 
sistemlerde yarattığı değişimleri açıklamaktadır. 
Çarpan etkisi, turist harcamalarının hacminde 
veya kalıplarında meydana gelen değişimin doğru-
dan, dolaylı ve uyarılmış etkisini ortaya koymak-
tadır. Turizmde çarpan etkisi, bir destinasyondaki 
doğrudan turist harcamalarının değerinin, dolaylı 
ve uyarılmış harcamalarla çarpılma düzeyi olarak 
ifade edilir. Çarpanın doğrudan etkiyle başlayarak 
ardışık olarak dolaylı ve uyarılmış çarpan etkisi ya-
ratması turizmin, diğer sektörlerle yakın ilişki içe-
risinde olmasıyla ilgilidir. Bu anlamda turizm sek-
törünü bir organizmaya benzetmek mümkündür. 

 Canlı bir varlığı oluşturan organlar birbirleriyle 
eş güdümlü çalışmalıdır. Bu organlardan herhangi 
birinin zarar görmesi hâlinde sistemin işlevselliğin-
de düşüş olur. Bir iyileşme durumunda ise sistem 
yeniden işlevsellik kazanır. İşte bu örnekte olduğu 
gibi, bir aksama veya iyileşme durumunda tüm vü-
cut sisteminin etkilenmesi gibi turizm sektöründe-
ki herhangi bir unsurda ortaya çıkan aksaklık ya da 
iyilik tüm sistemi etkileyecektir. Turizme girdi sağ-
layan birçok sektörle birbirine bağlı olan turizm, 
diğer sektörlerden etkilenen ve diğer sektörleri et-
kileyen bir güce sahiptir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi turizmde çarpan 
etkisi; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkiler ola-
rak sınıflandırılmaktadır (Holden, 2005; Sharpley 
ve Telfer, 2015). Yazarlar bu etkileri aşağıdaki gibi 
açıklamaktadır:

Doğrudan etki: Turistlerin konaklama, yiyecek-
içecek ve ulaşım gibi birincil turizm işletmelerinden 
yapmış olduğu doğrudan harcamalarda meydana ge-
len artışın; gelir, çıktı, devlet gelirleri ve istihdamda 
meydana getirdiği değişimleri ifade etmektedir. Tu-
rizmin doğrudan etkisi, turistlerin birincil işletme-
lerden aracısız olarak satın aldığı mal ve hizmetlerin 
ithalat değerini ve ilişkili diğer sektörlerin etkisini 
içermez. Turist ve işletme arasındaki alışveriş ilişkisi 
sonucunda meydana gelen değişimleri kapsar.

Dolaylı etki: Turist harcamalarının doğrudan 
etkisine bağlı bir sonuca veya ikincil etkisine gön-
derme yapar. Örnek vermek gerekirse turist harca-
malarından gelir elde eden bir otel işletmesi veya 
restoranın bu kazancını hizmetlerini sürdürebilmek 

için perakendecilerden, toptancılardan, üreticiler-
den, muhasebecilerden yeniden mal veya hizmet 
alımı hatta tesisin kirası için kullanması gibi birçok 
gider, turistlerin artan harcamalarına bağlı olarak 
ikincil gelir veya sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bunun karşılığı olarak birincil işletmelerden (resto-
ranlar ve otel) kazanç sağlayan birey veya işletmeler 
de (üreticiler, perakendeciler vb.) mal ve hizmet 
girdilerini satın alarak harcama yaparlar. Böylece 
ikincil etkiler sektör içindeki diğer mal ve hizmet 
sağlayıcılarına ulaşarak ekonomiyi canlandırır.

Uyarılmış etki: Yukarıda açıklandığı üzere turis-
tik harcamalarda meydana gelen artışlar doğrudan ve 
dolaylı olarak turizme mal ve hizmet sağlayan işletme, 
kurum ve hizmet sağlayıcılarını etkilemektedir. Har-
camalardaki artışlar birincil ve ikincil işletmeleri etki-
lediği gibi bu işletmelerde maaş ve ücretler bakımın-
dan da bireylere gelir sağlamaktadır. Gelirin büyük bir 
kısmı ise yerel ekonomi içinden çıktı oluşturabilmek 
için yeniden mal ve hizmetlere harcanacaktır. Bu du-
rum, sosyoekonomik faaliyetlerin ek bir katman oluş-
turduğunu ayrıca gelir, istihdam ve devlet gelirlerinde 
artışın olacağını gösterir. Turist harcamalarındaki ilk 
değişikliklerin bir sonucu olarak kazanılan gelirlerin 
yeniden harcanmasıyla ilişkilendirilen etkiler, uyarılan 
etki olarak bilinmektedir (Fletcher, 2009). Turist tale-
binin artmasının bir sonucu olarak ekonomi içinde 
meydana gelen gelir artışları yerel tüketimi artırmak-
tadır. Artan gelir artışı ekonomik faaliyetlere ivme ka-
zandırır. Diğer bir ifadeyle turist harcamaları arttıkça 
işletmeler; işletmeler kazandıkça tedarikçiler, teda-
rikçiler kazandıkça diğer tedarikçiler kazanmakta ve 
böylelikle turist harcamalarından elde edilen gelirler 
yeniden bir harcamaya dönüşerek diğer sektörlere ak-
tarılmakta, ekonomik sistemin içinde dolaşmaktadır. 
Bu durum damarlardan kan dolaşımının devam et-
mesiyle organizmanın canlı kalmasına benzer şekilde, 
turizmin çarpan etkisiyle ülkedeki diğer sektörlerle 
etkileşimlerle ekonomiyi canlandırmasına katkı sağ-
lamaktadır (Şekil 4.1). 

Çarpan Etkisi: Turizmin sosyoekonomik 
gelişmişlik ölçülerinden biri olan çarpan 
etkisi, turistler tarafından yapılan her bir 
birimlik harcamanın meydana getirdiği 
etkinin, ekonomideki diğer sistemlerde 
yarattığı değişimlerdir. Turizmde çarpan 
etkisi; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış et-
kiler olarak sınıflandırılır.
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Turizmin çarpan etkisi bazı faktörlerin mey-
dana getirdiği değişimlerden etkilenmektedir. Bu 
faktörlerin yarattığı değişimler turizm çarpanının 
ülke ekonomisinde az veya çok etkili olmasına yol 
açmaktadır. Bu faktörleri ve turizm çarpanında 
meydana getirdiği değişim ve etkileri aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür (Wall ve Mathieson, 2006): 

•	 Çarpanın	uygulandığı	turist	harcamalarının	
başlangıç büyüklüğü: Bütün turistler turis-
tik harcamalarını doğrudan otel ve restoran 
gibi birincil işletmelerde gerçekleştirmezler. 
Bazı tip turistler (kâşif, araştırmacı gibi) 
harcamalarını gittikleri bölgelerde yerel hal-
kın kültürünü yansıtan özgün lezzetleri, il-
gili toplum üyelerinin sahibi olduğu yerler-
de yapmayı tercih edebilir, onların ürettiği 
zanaat ürünlerini satın almak isteyebilirler. 
Bu durumda düşük ithalat ve yüksek katma 
değer etkisi ortaya çıkmaktadır.

•	 Destinasyonun	turistik	mal	ve	hizmet	sağ-
lama kapasitesi: Turistik destinasyon, tu-
rist ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa kısıtlı 
arz durumunun olduğu söylenebilir. Arzın 
kısıtlı olduğu durumlarda, harcamalar ye-
rel enflasyon ve ithalat artışına yol açacak, 
dolayısıyla ihtiyaçlar yerel endüstri içinden 
sağlanamadığından turizmin çarpan etkisi 
azalacaktır.

•	 Yerel	 ekonominin	 büyüklüğü:	 Destinasyon	
yerel ekonomisi büyük bir endüstri yapısı-
na sahipse, turist ihtiyaçlarının karşılanacağı 
mal ve hizmetler ülke ekonomisi içindeki di-
ğer tedarikçilerden sağlanacağından çarpan 
etkisi yüksek olacaktır. Yerel ekonominin kü-
çük olduğu bir yapıda ise ihtiyaçlar dışarıdan 
sağlanacağından çarpan etkisi düşecektir.

•	 Turist	 harcamalarının	 niteliği	 veya	 ilk	 har-
camanın yarattığı katma değer: Yerliler için 
gelire dönüştürülen ilk turist harcamaları ne 
kadar yüksekse çarpan etkisi o ölçüde yük-
sek olmaktadır. Otel işletmeleri üzerinden 
bir örnekle açıklamak gerekirse oda kahvaltı 
harcamalarının büyük çoğunluğu işletmede 
kalmaktadır. İşletme bu gelirin bir kısmıyla 
yerel mal satın alacağından turizmin yüksek 
çarpan etkisi ortaya çıkmaktadır.

•	 Turizmin	diğer	iç	sektör	bağlantılarının	ni-
telik ve düzeyinin sızıntı üzerindeki etkisi: 
Yerel endüstri mal ve hizmet üretimini artı-
rarak arz yaratabilir ve talepleri karşılayabi-
lir. Turist taleplerinin endüstri olanaklarıyla 
karşılanması harcamalardaki sızıntıları azal-
tırken çarpan etkisini artırmaktadır.

Bu alt başlık boyunca anlatıldığı üzere çarpan 
etkisi, turistik harcamalarda meydana gelen artışın 

Turist harcamaları

Turizm işletmeleri

Tüm işletmeler

İthalat/Sızıntı

Yerel mal ve
hizmetlere

harcanan işletme
gelirleri

Yerel mal ve
hizmetlere

harcanan işçi
maaşları

Tasarru�ar

Doğrudan
harcamalar

Dolaylı
harcamalar

Uyarılmış
harcamalar

İthalat/Sızıntı
Yerel mal ve
hizmetlere

harcanan işletme
gelirleri

Yerel mal ve
hizmetlere

harcanan işçi
maaşları

Tasarru�ar

Şekil 4.1 Turizm çarpanı süreci

Kaynak: Sharpley ve Telfer, 2015.
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ekonomideki yansımaları kapsamında değerlendi-
rilebileceği gibi ekonominin alt unsurları özelinde 
de ele alınabilmesi mümkündür. Bu amaçla Archer 
ve Fletcher (1991), altı farklı çarpandan bahset-
mektedir: 

•	 Satış ve işlemler çarpanı: Turizm harcamala-
rının işletmelerde yarattığı iş hacmiyle ilgi-
lidir.

•	 Çıktı çarpanı: Stoklardaki değişim ve birlik-
te turizm harcamalarındaki artışın ekono-
mideki çıktı seviyesinde meydana getirdiği 
artışla da ilgilidir. 

•	 Gelir çarpanı: Literatürde üzerinde en çok 
durulan turizm çarpanlarından biridir. Tu-
rist harcamalarının destinasyon ekonomi-
sine kâr payı, maaş ve işletme geliri olarak 
yansımasıdır. Doğrudan, dolaylı ve uyarıl-
mış gelir olarak meydana gelmektedir. 

•	 İstihdam çarpanı: Turizm harcamalarında 
meydana gelen artışın doğrudan ve dolaylı 
olarak istihdam yaratması olarak ifade edi-
lebilir. Gelirle yakından ilişkilidir; benzer 
şekilde doğrudan, dolaylı ve uyarılmış istih-
dam olarak meydana gelebilir. 

•	 Devlet gelirleri çarpanı: Turist harcamala-
rından meydana gelen vergi, harç ve hizmet 
maliyetlerine benzer ödemelerin devlet ge-
lirlerine katkısı olarak ifade edilebilir. 

•	 İthalat çarpanı: Turist taleplerini karşılaya-
bilmek amacıyla dışarıdan yani yerel eko-
nomi dışından mal ve hizmet alımlarını 
ifade etmektedir. 

Çarpan etkisi bütüncül bir yaklaşımla değer-
lendirildiğinde bu altı çarpanın birbirleriyle yük-
sek düzeyde ilişkili olduğu görülecektir. Turizm 
harcamalarının istihdam yaratırken gelir yaratması 
da beklenir. İstihdamın yaratılması turistik mal ve 
hizmet sunan işletmelerin sayısında artış meydana 
getirir. İşletmelerde istihdamın artırılması işletme-
lerdeki iş hacminin artmasını sağlar. Son olarak bir 
ülkeye giriş çıkışlarda alınan vergiler ve ülke içinde 
yapılan harcamaların tamamına yakınından yapı-
lan vergi kesintileri devlet gelirleri olarak ülke eko-
nomisine katkı sağlar.

İstihdam
Turizm birçok ülke için önemli istihdam fırsatı 

yaratmaktadır. Bu bakımdan istihdam, turizm ve 

sosyoekonomik gelişimin önemli unsurlarından bi-
ridir. Dünya genelinde yaratılan her beş istihdam-
dan birinin seyahat ve turizm sektöründe olması 
bunun bir göstergesidir. Emeğin yoğun bir sektör 
olduğu turizm, istihdamın en büyük kaynakların-
dan biri olarak değerlendirilir. Dünya Seyahat ve 
Turizm Konseyi (WTTC) 2018 yılı verileri üze-
rinden yapmış olduğu bir değerlendirmede; dünya 
genelinde seyahat ve turizm alanında istihdam edi-
len kişi sayısının 319 milyonun üzerine olduğunu 
tespit etmiştir. Bu oran, küresel olarak istihdamın 
%10’una veya çalışan her on kişiden birine karşı-
lık gelmektedir. Ayrıca, dünya çapında yaratılan 
her yeni beş iş olanağından birinin turizm alanın-
da olduğu ortaya konmuştur. Konsey, 2029 yılına 
gelindiğinde dünya genelinde turizmde istihdam 
edilenlerin oranının %12’yi bulabileceğini tahmin 
etmektedir.

İşsizlik sorunlarının yaşandığı birçok ülkede ya-
rattığı istihdam olanaklarıyla turizm bir kurtarıcı 
rolü üstlenmektedir. Turizme bağımlılığı yüksek 
olan özellikle az gelişmiş ülkelerdeki istihdam so-
runlarının temel çözüm yolu turizm olarak görül-
mektedir. Daha önce dikkat çekildiği üzere yoğun 
bir emek gücü gerektiren geniş yelpazede işlerin 
bulunması, turizmde vasıfsız ve farklı sektörlerde 
istihdam edilmeyen çok sayıda işsize istihdam ola-
nağı sağlamaktadır. Benzer şekilde gelişmekte olan 
ülkelerde turizmin istihdam üzerindeki etkisi daha 
çok yatırımların yaygınlaştırılması, girişimcilik faa-
liyetleri ve yeni iş olanaklarının yaratılmasıyla istih-
dam yaratmak şeklinde olmaktadır.

Turizm, sıklıkla vurgulandığı gibi göçe neden 
olarak bir bölgedeki nüfus yoğunluğunu, dışarı-
dan işçi teminini ve yerel toplum yapısında bo-
zulmaları artırması gibi çeşitli olumsuz sonuçlara 
neden olduğundan tepkilere maruz kalmaktadır. 
Bu bakımdan özellikle kırsal bölgelerden kentlere 
yönelik göç dalgalarının önlenmesi amacıyla kırsal 
alanlardaki turizm faaliyetlerinin canlandırılması 
sağlanabilir ve yeni iş fırsatları yaratılabilir. Bu du-
rum son yıllarda meydana gelen paradigma dönü-
şümüne uygun bir yaklaşım olarak görülebilir. Bu 
yaklaşımla turizmin çevre destinasyonlarda etkin 
hâle getirilmesiyle, istihdamın artması ve olumlu 
etkilerinin yaygınlaşması sonucu kırdan kente göç 
hareketlerinin önüne geçilebilir.

Turizm sektöründeki faaliyetler; konaklama, 
ulaşım, yiyecek-içecek gibi sektörleri içermesi yö-
nüyle karmaşık bir yapıya sahiptir. Turistik faaliyet-
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lerin farklı sektörlerde, farklı yapılara sahip olması 
istihdamı da çeşitlendirmektedir. Alt sektörler ve 
turizm arasındaki ilişkinin kesin çizgilerle ayrılma-
ması turizmin yarattığı istihdamın tam anlamıyla 
belirlenmesini güçleştirmektedir. Turizmle ilişkili 
faaliyette bulunan meslek sınıflandırmaları söz ko-
nusu istihdamın karmaşık yapısını göstermektedir. 
Bir araştırmada turizmle ilgili istihdam sınıflandır-
ması şu şekilde sıralanmaktadır (Sessa, 1983):

•	 Turistik	altyapı	inşası,
•	 Turistik	hizmetlerin	bakımı,
•	 Tarım	ürünü	tedarikçileri,
•	 Ulaşım	tedarikçileri,
•	 Rekreasyon	 ve	 perakendecilik	 gibi	 ticari	

hizmetler,
•	 Gezi,	karşılama	hizmetleri	ve	toplumsal	tu-

ristik uygulamalar
Bunlardan bir kısmının turizmle yakından iliş-

kili olduğu görülmektedir. Diğer taraftan bazıları-
nın (tarım gibi) turizmle ilişkisini, sunduğu istih-
dam olanaklarından hangisinin ne ölçüde turizmle 
ilişkili olduğunu tespit etmenin zor olduğu belir-
tilebilir. Turizme doğrudan veya dolaylı istihdam 
sağlayan iş alanlarının tespitinin zor olması, turizm 
gelirlerinin de doğrudan veya dolaylı olarak hangi 
işlerden sağlandığının belirlenmesini zorlaştırmak-
tadır. 

Genel olarak turizmde istihdamı belirlemeye 
çalışan araştırmalar; farklı yöntemler uygulamala-
rına, terminolojiler kullanmalarına, sınıflandırma-
lar yapmalarına ve tutarsız istatistiksel veriler elde 
etmelerine rağmen, bu araştırma sonuçları turizm 
istihdamı hakkında bir çerçeve çizmektedir. Buna 
göre turizmde istihdamın aşağıdaki özellikler çer-
çevesinde karakterize edildiği söylenebilir (Wall ve 
Mathieson, 2006):

•	 İstihdam	ve	gelir	etkileri	yakın	ilişkilidir.
•	 Turizmin	istihdam	etkisi	 turist	 faaliyetleri-

ne bağlı olarak çeşitlilik gösterir, küçük iş-
letme sayısının çoğunlukta olması, serbest 
meslek alanındaki iş hacmini artırır.

•	 Turizmde	 istihdam;	 düşük	 ücretli	meslek-
ler, yarı zamanlı işler ve geçici istihdamla 
karakterizedir.

•	 Turizmde	istihdam	genellikle	düşük	beceri	
ve işlere kısmi dâhil olmayı gerektiren işler-
le karakterizedir.

•	 Turizmde	istihdam	büyük	ölçüde	mevsim-
seldir.

•	 Turizmde	 istihdam	 yeterince	 açık	 olmadı-
ğından etkileri tam anlamıyla fark edileme-
yebilir.

•	 Turizmde	istihdamın,	turizme	özgü	bir	cin-
siyet yapısı vardır.

Turizmde istihdam ve gelir birbirleriyle yakın-
dan ilişkili kavramlardır. Bu ilişkinin sınırlarının 
net çizgilerle ayrılamaması ve karmaşık bir yapıya 
sahip olması nedeniyle mükemmellikten söz edile-
mez. İstihdam ve gelir, birincil veya doğrudan istih-
dam açısından benzeşirler ancak gelir, ikincil veya 
dolaylı istihdam açısından ayrışabilirler. Turizm-
den sağlanan gelir ve istihdam arasında nedensel 
bir ilişki vardır. Ancak bunun eşit bir oranda veya 
eş zamanlı bir şekilde oluşturulması gerekmez. Tu-
rizm faaliyetlerindeki işler birbirinden farklılıklar 
gösterir. İşlerin bir kısmı yoğun emek gücü gerek-
tirirken diğerleri sermaye yoğunluklu olabilmekte-
dir. Örneğin, otel işletmeleri, ön büro hizmetleri 
ve müşteri hizmetleri yoğun emek gerektirmekte-
dir. Diğer taraftan rekreasyon alanları ve eğlence 
parkları vb. için daha az emek gücüne ancak daha 
yoğun sermayeye ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Turizmdeki işler düşük beceri ve yoğun emek 
gerektirdiğinden hizmet sağlayıcıları, yarı zaman-
lı ve geçici iş gücü kullanma eğilimindedirler. Bu 
durum turizmde çalışan devir hızının yüksek ve 
pozisyonların geçici olmasının yanı sıra bazı des-
tinasyonlarda alternatif çalışanın bulunamamasına 
yol açabilmektedir. İstihdamın en yoğun olduğu 
alanlardan biri olarak konaklama işletmeleri özelin-
de değerlendirildiğinde hizmetlerin ağırlıklı olarak 
vasıfsız veya kısmen vasıflı beceri gerektiren işler-
den meydana gelmesi çoğu kez düşük ücret ve ye-
tersiz çalışma koşullarının nedeni olarak görülmek-
tedir. Diğer yandan, birçok bölgede turizm belli 
dönemlerde yoğunluk göstermektedir. Mevsimlik 
yoğunluk bazı durumlarda iş gücü sıkıntılarının 
yaşanmasına neden olabilmektedir. Özellikle kü-
çük işletmelerde öğrenci işçi ve aile üyelerinin istih-
damıyla bu sorunun üstesinden gelinmektedir (To-
sun, 1999). Mevsimselliğin sorun olmadığı turistik 
destinasyonlarda ise genel olarak kısmi zamanlı 
ve mevsimlik çalışma konusunda istihdam sorun-
larının yaşandığı bilinmektedir. Turizm, istihdam 
yaratırken kırsal bölgelerden göç yoluyla diğer sek-
törlerden ve emekliler gibi normalde istihdamın bir 
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parçası olarak değerlendirilmeyen kimselerden ya-
rarlanabilmektedir. Bu durum genellikle turizm ve 
istihdam ilişkisinin sınırlarının tam anlamıyla çizil-
mesini zorlaştırmaktadır. Bunu bir örnekle açıkla-
mak gerekirse mevcut koşullarda özel sektörde çalı-
şan biri, ikinci bir iş olarak yarı zamanlı, turizmde 
istihdam edilebilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerde turizmin istihdam özelliklerinden biri be-
lirgin cinsiyet ayrımının bulunmasıdır. Ülkelerin 
kültürlerine uyumlu olarak değişkenlik gösterebi-
len istihdamda, genellikle (kadınlar ve gençler gibi) 
dezavantajlı grupların baskın olduğu söylenebilir. 
Turizm, özellikle bu gruplar başta olmak üzere eko-
nomide rol oynayan diğer birey ve gruplar için de 
önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. 

Gelir
Turizmin sosyoekonomik katkılarından bir 

diğeri ulusal ve uluslararası turizm hareketleriyle 
elde edilen gelirlerdir. Gelir sağlama etkisi küresel 
olarak kabul edilen turizm, sağladığı gelirle çok 
sayıda ülke veya destinasyonun yerel toplumları 
açısından kayda değer bir kaynaktır. Ayrıca turistik 
destinasyon çevrelerinde yaşayan, özellikle deza-
vantajlı gruplar için turizm önemli bir gelir kayna-
ğı oluşturmaktadır. Emek yoğun bir sektör olması 
açısından çok sayıda düşük beceri gerektiren işin 
varlığı nedeniyle diğer hizmet sektörlerinde genç 
ve kadınlar gibi daha az tercih edilen grupların ge-
lir elde etmesini sağlamakta, onları toplum içinde 
güçlendirmektedir (UNWTO, 2017). Turizm har-
camaları, bir ülkede veya bölgede yapılan ek harca-
malara neden olması bakımından geliri temsil et-
mektedir. Söz konusu gruplar açısından gelir olan 
bu harcamalar arasında; mal veya hizmet alımı, 
yabancı kaynak yatırımları, devlet yetkilileri tara-
fından yapılan harcamalar sayılabilir. Benzer şekil-
de bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin ve iç turizme 
katılan ülke vatandaşlarının turizmle ilgili yaptığı 
harcamalar ve turistik talebi karşılamak amacıyla 
gerçekleşen turizm yatırımları, turizm sektörü ve 
sektöre bağlı diğer destek sektörlerinin de gelirini 
oluşturmaktadır. 

Yapılan turizm harcamaları ilk olarak konak-
lama tesisleri, restoranlar, eğlence mekânları gibi 
doğrudan turistik mal ve hizmet sunan hizmet sağ-
layıcıları için gelir oluşturmaktadır. Bu aynı zaman-
da turistlerin ziyaret gerçekleştirdikleri toplumlar 
için doğrudan gelire işaret etmektedir. Turizme 

mal ve hizmet sunan işletmeler, turist beklenti ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için yerel toplumda faali-
yet gösteren üreticilerden hizmet satın almaktadır. 
Bu anlamda turizm, yalnızca birincil turizm üre-
ticilerine gelir sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
tedarikçilerden hatta tedarikçilere mal veya hizmet 
sunan diğer tedarikçilere uzanan bir dizi sağlayıcıya 
da gelir sağlamaktadır. Bu durum turizmin dolaylı 
gelir etkisi olarak değerlendirilebilir. Yapılan tüm 
harcamalardan turizm faaliyetlerinde aktif rol oy-
nayan çalışan kesimlerin elde ettiği gelirlerin farklı 
şekillerde ekonomide dolaşıma sokulması uyarıl-
mış etki olarak ifade edilir. Uyarılmış gelir diğer bir 
anlatımla, turizm harcamaları dolayısıyla yerel top-
lumun kişisel gelirlerinin artması, tüketici harca-
malarına dönüşmesidir. Bu aynı zamanda ülke için 
de sosyoekonomik akışa gönderme yapar (Mihalič, 
2002). 

Ödemeler Dengesi
Turizmde sunulan mal ve hizmetlerin çok bo-

yutlu olması (yiyecek, içecek, konaklama, eğlence 
vb.) turizmin diğer sektörlerle etkileşimli olarak fa-
aliyetlerini sürdürmesini zorunlu kılmaktadır. Mal 
ve hizmet sunduğu kitlelerin yerel ve uluslararası 
turistlerden meydana gelmesi turizmin değerli bir 
gelir kaynağı olarak görülmesini sağlamaktadır. 
Turizm talebinin uluslararası ölçekte ve yüksek dü-
zeylerde seyretmesi başta gelişmekte olan ülkeler 
olmak üzere, birçok dünya ülkesi için turizmi ben-
zersiz bir ihracat aracı yapmaktadır. Bilindiği gibi 
ihracat bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye 
satmasıdır. Turizmde de buna benzer bir durum 
söz konusu olmakta, ülkeler sahip olduğu doğal, 
kültürel ve tarih gibi çeşitli turistik çekiciliklerini 
dışarıdan gelen turistlere (dış-aktif ) satarak gelir 
elde etmektedir. Ülkeler açısından maliyeti düşük, 
kazancı yüksek olan bu ticaret görünmez ihracat 
olarak da bilinmekte ve dünya çapında ihracattan 
elde edilen gelir sıralamasında ilk dörtte yer almak-
tadır (UNWTO, 2019). Bunun yanı sıra Dünya 
Seyahat ve Turizm Konseyi 2019 yılı verileri turiz-
min küresel çapta mal ve hizmet ihracat oranının 
%6,5 ve toplam hizmet ihracat oranının ise %27,5 
olduğunu göstermektedir. İhracat potansiyelinin 
turizmi, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere 
birçok dünya ülkesi için üzerinde durulması gere-
ken bir endüstri hâline getirmesinin yanı sıra tu-
rizmin ödemeler dengesi üzerinde de dikkat çekici 
pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Döviz getirici et-
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kisi dolayısıyla ödemeler dengesine katkı sağlama-
sı, devlet veya hükûmet yetkililerinin turistik hiz-
metlerin desteklenmesine ve geliştirilmesine katkı 
sağlamasında etkili olmaktadır. Türkiye ölçeğinde 
değerlendirildiğinde 1960 yılı itibarıyla uygulanan 
Kalkınma Planlarında, devlet desteğiyle turizmin 
geliştirilmesi ve turizmin kalkınmada sosyoeko-
nomik bir gelişim aracı olarak kullanılması dikkat 
çekici bir örnektir. 1960 yılı sonrası Türkiye turizm 
pazarında uluslararası varışların ve harcamaların 
artmasında ülkenin turistik çekiciliklerinin yanı 
sıra söz konusu planlamaların da etkisi bulunmak-
tadır. Nitekim beş yıllık kalkınma planlamaları-
nın devam ettiği 1980 sonrasında turizm büyük 
gelişme göstererek ülkenin büyük sosyoekonomik 
sıkıntılar yaşadığı dönemlerde endüstriyi çeşitlen-
dirmesinin yanı sıra sağladığı döviz girdilerinin de 
katkısıyla dış açıkların azaltılmasında, ödemeler 
bilançosunun iyileştirmesinde başat rol oynamış-
tır (Çımat ve Bahar, 2003). Ödemeler dengesinin 
önemli ihracat kalemlerinden birini oluşturan tu-
rizmden elde edilen gelir dünya genelinde 1 tril-
yon 340 milyar dolarken turizm hizmetlerinden 
yararlanabilmek için kullanılan ulaşım harcamala-
rı 240 milyar dolar olmuştur (UNWTO, 2019). 
Yine bu verilerden elde edilen bilgilerden hareket-
le, Türkiye 2018 yılında Avrupa ülkeleri içerisinde 
uluslararası turizmdeki payını %4,4 oranında artı-
rıp 25,220 milyon dolar gelire ulaşarak ödemeler 
dengesine önemli bir katkı sağlamıştır. Turizmden 
elde edilen gelirlerin, cari işlemler içinde bulunan 
hizmetler dengesi çerçevesinde değerlendirildiği 
dikkate alınırsa gelişmekte olan ülkeler arasında 
bulunan Türkiye için turizm önemli bir kaynaktır. 
Nitekim Türkiye’nin turizm endüstrisindeki büyü-
mesinin son yıllarda küresel ortalamanın üzerinde 
gerçekleştiği, endüstrinin cari açığın kapatılmasına 
doğrudan katkısının 2018 yılında %52 oranında 
olduğu açıklanmıştır (www.invest.gov.tr).

Ödemeler dengesi: Bir ülkenin belirli bir 
dönemde, diğer ülkelerle gerçekleştirdiği 
ticari ve finansal işlemlerdir.

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka 
bir ülkeye satmasıdır.

Turizm açısından ödemeler dengesi, bir ülke-
ye yönelik uluslararası turist hareketlerinden ve 
yatırımlardan meydana gelen sosyoekonomik iş-
lemlerin, belli bir dönemde ülke ekonomisindeki 
yansımalarıdır. Bir ülkenin yüksek düzeyde tu-
rizme bağımlı olması, ülke turizminin ödemeler 
dengesine yüksek düzeyde katkı sağlamasıyla iliş-
kilidir. Turizmin ödemeler dengesine etkisini en 
fazla hissedenler, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 
toplumlardır. Diğer endüstriler açısından bakıldı-
ğında gelişmiş ülkelerle rekabet edilebilecek düzey-
de kaynağa sahip olmamak, turizmin bir alterna-
tif olarak değerlendirilmesinde etkili olmaktadır. 
Özellikle denize kıyısı ve güneşli gün sayısı fazla 
olan gelişmekte olan ülkeler sahip oldukları iklim, 
deniz, güneş, kum gibi geleneksel turizmden kü-
çük yatırımlarla büyük gelirler sağlayarak ödeme-
ler bilançolarını dengeleyebilmektedir. Bir ülkenin 
turizmden elde ettiği gelirlerin ödemeler dengesi-
ne katkısı, ülkeye gelen turistlerin yaptıkları tüm 
harcamaların genellikle bir yıllık olmak üzere belli 
dönemler hâlinde kaydedilmesi ve ülke vatandaş-
larının yurt dışı seyahatlerinde düşük oranda har-
cama yapmasıyla da açıklanmaktadır. Ülkeye giren 
veya ülkeden çıkan hediyelik eşyalar, borçlar, altın 
gibi değerli nesneler vb. tüm mallar kaydedilen bu 
harcamalara dâhil edilmektedir. 

Bu ifadeler ışığında yapısal olarak turizmde 
ödemeler dengesi hesabının üç bölümden meydana 
geldiği ifade edilebilir:

Turizmin bir ülkede ödemeler dengesine katkı sağlaması, ülkenin turizme yönelik yaptığı 
tüm harcamalardan yüksek olmasıyla mümkündür.

dikkat
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Tablo 4.1 Ödemeler dengesinin yapısı

Mevcut hesap Mal ve hizmetlere ilişkin kazançlar ve harcamalar dahil olmak üzere mevcut tüm işlemler.

Görünen/Somut Ticaret- eşya

Görünmeyen/Soyut
Ulaşım: Ülkeyi ziyaret eden turistlerden elde edilen ulaşımla ilgili tüm kazançlar ve 
bunun için yapılan ödemeler ve ziyaret edilen ev sahibi toplumların yabancılara 
yaptığı taşımacılık ödemeleri

Devlet ilişkili

Seyahat harcamaları; yurt içinde ve dışındaki bireysel harcamalar
Yatırım gelirleri; faiz, kâr, kâr payları
Özel hediyeler; aile havalesi veya hediye olarak yapılan transferler
Diğer hizmetler; banka, sigorta, aracı şirket masrafları ve telekomünikasyon işlemleri

Sermaye hareketleri
Uzun ve kısa dönem sermaye işlemleri, yatırımlar, akışlar, ticaret kredileri ve diğer 
sermaye akışları

 Altın hareketleri Ülkeye gelen veya ülkeden giden

Kaynak: Samuelson, 1967’den aktaran Mathieson ve Wall, 2006.

Ödemeler dengesi; mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı oranlarının karşılaştırılmasıyla elde 
edilir ve genellikle yukarıda da görüleceği gibi “görünen” ve “görünmeyen” olarak ikiye ayrılır. Ham madde, 
yakıt, gaz, kısmen işlenmiş ve işlenmiş mallar ve gıda maddeleri ülke giriş veya çıkışlarında kaydedilebildik-
lerinden “görünen/somut” ticari ürünler olarak ifade edilmektedir (Pass, Lowes ve Davies, 2000). Görün-
meyen/soyut olarak ifade edilenler; bankacılık ve sigorta işlemleri, ulaşım ve özellikle turistik hizmetlerin 
tüketimi sırasında yapılan ancak kaydetmenin mümkün olmadığı ödemeleri içermektedir. Bir hizmet sektörü 
olarak turizmde, soyut hizmet tüketimi oldukça fazladır. Dolayısıyla diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi 
turizmde de faaliyetlerin ithalat ve ihracat açısından ülkeye, gelirlere, ödemeler dengesine katkısının tespiti; 
işletme ve devlet kayıtları, döviz alımları ve banka satış verileri üzerinden sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi 
ödemeler dengesinin yapısı oldukça geniş bir yelpazeye sahip çeşitli değişkenlerden meydana gelmektedir. Bu 
nedenle her yıl milyonlarca turistin turizm hareketlerine katıldığı dikkate alındığında ülkeler için cazip bir en-
düstri olması ve ödemeler dengesine katkı sunması nedeniyle turizmin bacasız sanayi olarak nitelendirilmesi 
şaşırtıcı değildir. Tüm dünya ülkeleri açısından turizmin sosyoekonomik değerinin anlaşılmasına katkı sağla-
yacağı düşünüldüğünden bir sonraki bölümde turizmde döviz hareketliliğinin açıklanması yerinde olacaktır. 

Döviz Hareketliliği
Turistik tüketicilerin turizm ürün ve hizmet tercihlerinde meydana gelen değişimler, günümüzde geliş-

mekte olan ve gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmemiş ülkelerin de turizmi önemli bir döviz kaynağı olarak 
görmeye başlamasını sağlamıştır. Öyle ki çok sayıda ülkede döviz getirici etkisi nedeniyle turizm, ihracat-
tan sonra ikinci büyük döviz kaynağı olarak görülmektedir. Hizmet endüstrisinde sınırlı olanaklara ve belli 
oranda doğal kaynaklara sahip, uluslararası desteğe ihtiyaç duyan birçok ülke için turizm, gerekli dövizin 
kazanılmasında en gerçekçi yollardan biri olarak görülmektedir (Sharpley, 2002). Bu yönüyle gelişmekte 
olan birçok ülkenin büyük ölçüde turizme bağımlı olarak gelişim gösterdiği gözlenmektedir. 

Gelişmiş bir endüstri olarak turizm, destinasyonların deniz, güneş, kum ve diğer doğal güzellikler gibi 
ülkeye düşük maliyetleri olan turistik çekiciliklerini turistlerin ziyaretleri üzerinden ülkede döviz dolaşımı-
nı artırmaktadır. Ülkeler bu değerlerden düşük maliyetlerle yararlanırken döviz girdisi bakımından yüksek 
gelir sağlamaktadır. Benzer şekilde, yerli veya yabancı yatırımcıların yatırımlarıyla destinasyonların cazibesi 
artırılarak döviz girdisi yükseltilmekte ve ekonominin çeşitlenmesine katkı sağlanmaktadır (Cole, 2008). 
Uluslararası kapsamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin (inbound) yapılan harcamalarla ülkeler için önemli bir 
döviz kaynağı oluşturması, dünyada birçok ülke -özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde- tarafından 
turizmin, yerel ve ulusal ekonomiyi kalkındıran bir araç olarak görülmesinde etkili olmaktadır. Yapılan bir 
araştırmada turizm hareketlerinin döviz kazandırıcı etkisinin ülkenin toplam döviz gelirleri içerisinde %20 
dolaylarında bir paya sahip olması, bu gerçekliği ortaya koymaktadır (Lagat, Kiarie ve Njirani, 2014). 
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Gelişmekte olan ülkeler öncelikli olarak ulusla-

rarası turistik talebin yüksek olduğu birçok ülkede 
kapasite, kaynak, çeşitlilik ve endüstriler arası ilişkiler 
bakımından artan turistik talebi karşılamada zayıf ve 
yetersiz kalmaktadır. Ülkeler için turizmin önemli bir 
iktisadi kaldıraç görevi görmesi, ülke ekonomisine çe-
şitli şekillerde katkı sağlaması, sözü edilen sorunlara 
çözüm bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bu bakım-
dan doğrudan veya dolaylı ithalat bir çözüm yolu ola-
rak görülmekte, ithalat hacmi beklentinin ne ölçüde 
karşılanmak istendiğine bağlı olarak değişkenlik gös-
termektedir. Olanakların iyileştirilmesi için yapılan 
harcamaların ülke içinden sağlanamaması, turizmden 
elde edilen dövizin bu şekilde başka ülkelere akışına 
yol açmakta, turizmin olumlu sosyoekonomik etki-
sinden tam anlamıyla yararlanmayı engellemektedir. 
Benzer şekilde, turistik kapasitenin iyileştirilmesi ko-
nusunda yetersiz kaynağa sahip olan az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler, yabancı yatırımcıların teşvik 
edilmesi seçeneğine başvurmaktadır. Bu seçeneği 
değerlendiren ülkeler, bir yandan turistik kapasiteyi 
artıracak sermayeye ulaşıp, turistlerin beklenti ve is-
teklerini karşılayacak turistik potansiyeli yakalarken 
diğer yandan yabancı yatırımcı sermayeleri üzerinden 
sağlanan döviz girdilerinin bir kısmının ülke ekono-
misinde kullanılmadan yatırımcı ülkeye dönmesine 
neden olmaktadır. Yabancı sermaye sahiplerinin döviz 
girdilerini ev sahibi ülke dışına aktarması, turizmin 
önemli sosyoekonomik katkılarından biri olan döviz 
getirisinin ülke ekonomisi üzerindeki olumlu etkisini 
düşürmektedir. Bu durum, daha sonraki kısımlarda 
anlatılacak olan turizmin olumsuz sosyoekonomik et-
kileri arasındaki sızıntı konusuyla ilişkilidir.

Turizmin tüm dünyada otoriterlerce desteklen-
mesinin ve gelişim aracı olarak görülmesinin önce-
likli nedenlerinden biri ulusal ve uluslararası turizm 
hareketliliğinden sağlanan harcamalarla yerel, böl-
gesel ve ulusal ekonomiyi canlandırmasıdır. Ulusla-
rarası boyutta turizm hareketliliklerinin önemli bir 
döviz getirici etkisi nedeniyle ödemeler dengesine 

katkı sağlaması ve gayrisafi yurt içi hasılayı artır-
ması ülke yöneticilerinin turizmi desteklemesin-
deki önemli nedenler arasındadır (Oppermann ve 
Chon, 1997, s. 109). Genellikle gelişmekte olan 
birçok ülkede turizm, döviz kazancının ana kay-
naklarından biri olarak öne sürülürken gelişmiş 
ülkeler için de uluslararası turizm hareketlerinden 
elde edilen döviz kazançları ülke ekonomisine katkı 
sağlayan önemli sektörlerden biri olarak görülmek-
tedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü-
nün (UNWTO) (2020) yayımladığı turizm ista-
tistikleri incelendiğinde turizmin ihracatta üçüncü 
sırada yer alması, dünya genelinde uluslararası 
turizmin birçok destinasyon için önemli bir döviz 
kaynağı olduğunu göstermektedir. Yine bu veriler 
değerlendirildiğinde dünya genelinde uluslararası 
varışlar açısından Fransa, İspanya, Amerika Birle-
şik Devletleri, Çin ve İtalya’nın ardından Türkiye 
%15’lik bir büyümeyle en fazla turist çeken ilk altı 
ülke arasında yer almıştır. Türkiye, döviz gelirleri 
bakımından yerini koruyamamış olsa da dünyada 
uluslararası turizmden en fazla döviz elde eden ilk 
on beş ülke arasındadır. Veriler Akdeniz havzası 
destinasyonlarının uluslararası turist varışları anla-
mında en fazla büyüyen ve oransal olarak en fazla 
döviz elde eden ülkeler arasında yer aldığını göster-
miştir. Buna göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
İtalya, Portekiz, Yunanistan (Güney Akdeniz Avru-
pası), Mısır, Lübnan (Orta Doğu) ve Tunus (Kuzey 
Afrika) Akdeniz ülkelerinin 2019 yılı uluslararası 
turist varışlarının en büyük aktörleri arasında yer 
almıştır. Bu ülkeler arasında Tunus en fazla büyüme 
kaydeden ülke (+41%) olmuş, onu Mısır (+20%), 
2016 yılındaki düşüş sonrası üçüncü iyileşme dö-
neminde Türkiye (+16%) ve son olarak Yunanistan 
(+13%) takip etmiştir. Uluslararası varışlardaki bü-
yüme açısından dünya sıralamasında dikkat çekici 
sıralamalarda olmalarına rağmen Türkiye dâhil ol-
mak üzere bu ülkelerin bir kısmının uygun fiyatlı 
turistik ürün ve hizmet sunması, kapasitenin altın-
da bir oranda döviz elde etmelerine yol açmaktadır. 
Ancak yine de ülke ekonomisinde istihdamı artır-
madaki rolü, döviz girişleriyle ödemeler dengesine 
katkısı ve bir sonraki kısımda anlatılan millî hasıla-
yı artırması açısından turizm, özellikle gelişmemiş 
ve gelişmekte olan ülkeler açısından kayda değer 
bir yere sahiptir. Çünkü kısıtlı olanaklara sahip, 
gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde turizm, ülkele-
rin sahip olduğu çeşitli turistik değerleri kullanarak 
gelişmiş ülkelerle aralarındaki sosyoekonomik uçu-
rumun görece azaltılmasına yardımcı olmaktadır. 

Doğrudan ithalat, eş anlı olarak turistler tarafından 
tüketilen veya turizm sektöründe kullanılan mal 
ve hizmetlerin diğer bir ülkeden alımını; dolaylı 
ithalat, turizm sektörüne mal ve hizmet sunan yerli 
üreticiler için bir başka ülkeden hammadde ve iş-
lenmiş mal ve hizmet alımını ifade etmektedir.

dikkat
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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Artışı (GSYH) 

Turistik harcamaların bir ülke ekonomisinin işleyişindeki önemi GSYH ile değerlendirilebilir. 
GSYH, genellikle bir yıllık dönem içerisinde bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değeri 
olarak tanımlanabilir. Turizm bakış açısıyla ele alırsak bu değer, turist harcamalarından ülke ekonomi-
sine sağlanan toplam katma değer üzerinden belirlenmektedir. Diğer bir anlatımla, turizmin GSYH’ye 
katkısı; belli bir dönemde bir ülkeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yaptığı harcamaların tespit 
edilmesi ve tespit edilen tutarın turizm sektörünün satın aldığı mal ve hizmetlerden çıkarılmasıyla orta-
ya konulmaktadır. Turizmin GSYH içindeki payı, uluslararası veya yabancı turist harcamaları üzerinden 
de belirlenmektedir. Yabancı turist harcamalarından elde edilen döviz gelirleri, bu turistlere hizmet sun-
mak için yapılan harcamalardan daha düşüktür. Bu nedenle yabancı turist harcamalarının GSYH’deki 
payı, iç turizm gelirlerinden daha yüksek olabilir. Bunun yanı sıra uluslararası turist varışları iç turizm 
hareketlerinden daha yüksek olan veya iç turizmin zayıf olduğu ülkeler için turizm harcamalarının 
GSYH’deki etkisinin yabancı turist harcamaları üzerinden hesaplanmasının daha uygun olabileceği söy-
lenebilir. Bu yaklaşım az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından başvurulan bir yöntem olurken 
gelişmiş ülkelerde iç turizm hareketlerinin toplam turist harcamalarının büyük kısmını oluşturması ne-
deniyle iç turizmden elde edilen gelirler de turizm harcamalarının GSYH’deki payının hesaplanmasına 
dâhil edilmektedir.

Küresel GSYH’ye %10,4 oranında katkı sağlayan ve her geçen yıl artan şekilde büyümeye devam eden 
turizm ve seyahat, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomik faaliyetlerinden biridir. Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütünün (UNWTO) (2020) Dünya Turizm Barometre verileri, 2009 küresel ekonomik krizin-
den 2019 yılına kadar geçen on yıllık zaman diliminde uluslararası turizm hareketliliğinin yıllık ortalama 
%5 oranında bir büyümeyle sürdürülebilir bir gelişim kaydettiğine ve bazı yıllar büyümenin ortalamanın 
üzerinde	olduğuna	dikkat	çekmiştir.	Rapor,	küresel	olarak	turizmin	uluslararası	varışlar	açısından	GSYH	
üzerinde daha büyük rol oynadığına dikkat çekmiş, uluslararası turizm gelirlerinin on yılın dokuzunda 
artışlarını önemli ölçüde sürdürerek ekonomideki yerini pekiştirdiğini göstermiştir. Uluslararası turizm va-
rışları, 2019 yılında meydana gelen %3’lük küresel duraklama ve ticaret gerilimi nedeniyle %3,8 oranında 
büyüme kaydetmiştir. Bu oran, küresel ekonomik krizden 2019 yılına kadar geçen sürecin en düşük ulus-
lararası büyümesi olmuştur (Şekil 4.2). Türkiye ölçeğinde değerlendirmek gerekirse 2009 yılında yaşanan 
küresel kriz dâhil olmak üzere, 2019 yılına kadar geçen süreçte 2016 yılında meydana gelen terör eylemi 
dışında her yıl dünya uluslararası turizm varışları ortalamasının oldukça üzerinde büyüme kaydetmiş, 
GSYH’nin artırılmasına önemli katkı sağlamıştır.

Şekil 4.2 Uluslararası Turizmde Büyüme ve Dünyada GSYH

Kaynak: UNWTO, 2020, s. 19
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Seyahat ve turizm hareketlerinin 2018 yılında-

ki GSYH’ye katkısının en hızlı büyüme gösterdiği 
ülkeler temelinde dikkate alındığında, ilk on ülke-
nin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olduğu 
görülmektedir. Ödemeler dengesiyle ilgili kısımda 
açıklandığı gibi turizm bu ülke grupları için önemli 
bir kaynak olarak görülmektedir. Turizmin büyük 
ekonomik sermayelere gereksinim duymadan top-
lumların kültürel, çevresel, doğal sermayelerinden 
beslenmesi bunun en önemli unsurları arasında gös-
terilebilir. Turistlerin değişen tüketim biçimleri az 
gelişmiş toplumların yaşam biçimlerini, kültürleri-
ni, içinde yaşamlarını sürdürdükleri doğal ve sosyal 
çevrelerini yeni turistler için benzersiz bir çekicilik 
hâline getirmiştir. Bunun yanı sıra kitle turistleri için 
ülkelerin denize kıyısının olması ve uygun maliyet-
li tatillere olanak tanıması geleneksel turizm için de 
eşsiz bir fırsat yaratmaktadır. Dolayısıyla az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler uluslararası turistler için 
hedef bir destinasyon hâline gelmekte, sonuç olarak 
turizmdeki büyüme hızı ülkenin GSYH’sine önemli 
katkı sağlamaktadır (Tablo 4.2). 

Tablo 4.2 Seyahat ve Turizmin GSYH’deki Büyüme 
Oranının En Fazla Olduğu 10 Ülke (2018).

Seyahat ve Turizm GSYH
Büyüme 

%

1. Etiyopya 48.6

2. Ekvador 21.6

3. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu 16.8

4. Mısır 16.5

5. Türkiye 15.0

6. Ruanda 13.8

7. Özbekistan 13.4

8. Tunus 13.2

9. Makao 12.7

10. Sri Lanka 12.4

Kaynak: WTTC, 2019

Büyüme hızının ülke GSYH içindeki payının 
dikkat çekici önemine rağmen, bu ülkelerin tu-
rizmden hak ettikleri payı tam olarak aldıkları söy-
lenemez. Nitekim Türkiye dâhil olmak üzere bu 
ülkelerin hiçbirinin GSYH gelirleri bakımından ilk 
10’da yer almadığı görülmektedir. Bunun yansıma-
ları Türkiye ölçeğinde de görülebilmektedir. Seyahat 
ve turizmin GSYH içindeki payında önemli bir artış 

olmasına ve bu anlamda dünyanın en hızlı büyüyen 
ilk on ülkesi arasında yer almasına rağmen, ulusla-
rarası harcamalar açısından yerini koruyamamış, se-
yahat ve turizmin GSYH’ye katkısında 96 (%12,1) 
milyar dolar ile ancak 15. sırada yer alabilmiştir 
(Tablo 4.3.). Büyüme oranı dikkate alındığında ge-
lirinin ve dolayısıyla GSYH’ye katkısının daha yük-
sek olması gerektiği öne sürülebilir. Ancak Türkiye 
turizm pazarının fiyat açısından düşük olması bunu 
engellemektedir. Benzer şekilde İngiltere ve Alman-
ya gibi Türkiye’yi en fazla tercih eden ve ülkeye çok 
sayıda turist gönderen ülkelerin para birimleri olan 
avro ve sterlinin Türk lirası karşılığının oldukça yük-
sek olması bunun diğer bir nedenidir. 

Tablo 4.3 Gelir Açısından Seyahat ve Turizmin GSYH’ye 
Katkısı ve Oranı (2018)

Sıra Ülke Milyar Dolar %

1. ABD 1,595 7,8

2. Çin 1,509 11,0

3. Japonya 368 7,4

4. Almanya 345 8,6

5. İngiltere 311 11,0

6. İtalya 275 13,2

7. Fransa 266 9,5

8. Hindistan 247 9,2

9. İspanya 211 14,6

10 Meksika 209 17,2

15 Türkiye 96 12,1

Kaynak: WTTC, 2019

Seyahat ve turizmin GSYH’deki büyüme hızın-
da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ilk onda 
yer aldığı görülürken, gelir açısından gelişmiş ülke-
lerin baskın olduğu dikkat çekmektedir. Büyüme-
nin GSYH’ye katkısı bakımından ilk onda yer alan 
ülkeler arasında yalnızca Türkiye’nin GSYH’deki 
gelir payını artırması dikkat çekicidir. Az gelişmiş 
ve gelişmekte olan birçok ülkede seyahat ve turizm 
hareketlerinin payının GSYH içindeki büyüme 
hızı, gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmından fazla 
olmasına rağmen, gelir açısından aynı performansı 
elde edememeleri; bu gelirlerin tekrar ülke dışına 
çıkartılarak ekonomiye dâhil edilmemeleri, desti-
nasyon mal ve hizmet fiyatlarının uygunluğu ve 
hesaplamalardaki farklılıklar gibi nedenlerden kay-
naklanmaktadır. 
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Turizm; ödemeler dengesine katkı sağlaması, 
döviz hacmini artırması, istihdam yaratması, ül-
kenin millî hasılasını yükseltmesi gibi ekonomiyi 
canlandırma özelliklerinin yanı sıra maliyet olarak 
görülebilen altyapı olanaklarının geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesini, turistik üstyapı tesislerinin artı-
rılmasını teşvik ederek ekonomiye katkı sağlaya-
bilmektedir. Turistleri bir destinasyona yönelten 
unsurlar; iklim, deniz, kumsal, dağlar vb. çekici-
liklerdir. Doğal güzelliklerin turistler için çekicilik 
oluşturması turizm gelişiminde ve dolayısıyla ülke-
ye sosyoekonomik katkı sağlanmasında önemli rol 
oynamaktadır. Bunlar aynı zamanda ülkelerin her-
hangi bir maliyete katlanmadan turizmden yarar 
sağlamasına etki eden sınırlı unsurlar olmaktadır. 
Bunun yanı sıra ülkelerin sahip olduğu geçmişten 
günümüze kalan tarihî ve kültürel alanlar, yapay çe-
kicilikler de belli oranda bakım ve iyileştirme ma-
liyetleri olmasına rağmen, maliyeti düşük turistik 
çekicilikler arasında gösterilebilir. Bu çekicilikler 
destinasyonun turizm hareketliliğini artırması yö-
nüyle bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. An-
cak turist sayılarında artışın sürmesi destinasyonda 
turizm kapasitesinin artırılmasını bir gereklilikten 
çok zorunluluğa dönüştürecektir. Bunun nedeni 
bir destinasyona yönelik yerli veya yabancı turist 
hareketlerinin artması, devlet yöneticilerini altyapı 
yatırımlarını artırmaya teşvik ederken yerli veya ya-
bancı turizm girişimcilerini de turistik potansiyele 
sahip bölgelerde özellikle turizmle ilgili üstyapı te-
sis yatırımları yapmaya itmektedir.

Destinasyona yönelik turistik hareketliliğin art-
ması, kamu kurumlarını veya özel sektör müteşeb-
bislerini destinasyona yatırım yapmaya yönlendir-
mektedir. Kamu kurumlarının yaptığı yatırımlar 
büyük ölçüde destinasyonun ulaşım, haberleşme, 
elektrik sistemleri gibi daha çok genel altyapının 
iyileştirilmesi ve gelecekte meydana gelebilecek ola-
sı sorunların en aza indirgenmesine yönelik önle-
yici yatırımları içermektedir. Destinasyona yönelik 
turist hareketlerinin ve iş amaçlı göçlerin etkisiyle 
artan tüketimler altyapı yatırımlarının artırılması-
nı zorunlu hâle getirebilmektedir. Görünmez bir 
etkisi olmasına rağmen, bölgedeki turizmin sür-
dürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından altyapı 
olanakların iyileştirilmesi bölge turizminin ekono-
miye katkısı açısından yatırımın önemli bir boyutu 
olarak değerlendirilebilir. Özel sektör yatırımları ise 
daha çok turistlerin beklentilerini ve gereksinimle-

rini karşılamaya dönük konaklama, yeme içme ve 
eğlenme gibi turistik tesislerin inşasını içeren yatı-
rımlar olmaktadır. Turistik talebin artmasıyla ilgili 
olarak gerçekleştirilen bu yatırımlar endüstride ila-
ve iş alanları yaratarak istihdamı artırmakta, eko-
nomiye katkı sağlamaktadır. Yatırımların artması-
nın turizm sektöründe yeni iş alanları yaratması, 
önceki başlıklarda ifade edilen turizmin çarpan 
etkisiyle yakından ilişkilidir. Turizmin diğer sektör-
lerle yakın ilişki içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi 
özelliği, çok sayıda üstyapı tesisinin oluşturulması-
na zemin hazırlamaktadır. Bunlar arasında seyahat 
acenteleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, he-
diyelik eşya işletmeleri, yıkama servisi, mal ve hiz-
met tedarikçileri sayılabilir.

Bir bölgeye veya destinasyona yönelik yapılan 
altyapı yatırımlarının hangi ölçüde turizmden ba-
ğımsız veya bağımlı olarak gerçekleştirildiğini be-
lirlemek mümkün olmadığından turizmin altyapı 
üzerine etkisini tam anlamıyla belirlemek oldukça 
zordur. Ancak turizm gelişiminin altyapıyı gelişti-
ren ve yönlendiren bir etkisinin olduğu öne sürü-
lebilir (Kozak, 2018). Buna karşılık turist ihtiyaç-
larına doğrudan karşılık vermek amacıyla yapılan 
üstyapı yatırımları (otel, motel, eğlence mekânları, 
restoranlar) destinasyona yönelik turist taleplerinin 
artmasına karşılık vermek amacıyla gerçekleştiril-
diğinden turizmin üstyapı yatırımlarına etkisi de 
açık bir şekilde görülmektedir. Bu anlamda desti-
nasyona yönelik turistik talebin artması ve üstyapı 
arasında pozitif yönlü ilişkiden söz etmek müm-
kündür. Öte yandan her iki tür yatırımın bölgeye 
doğrudan veya dolaylı sosyoekonomik katkı sağla-
masının yanı sıra daha modern bir fiziksel görünü-
me ve çevreye ulaşması bakımından oynadığı role 
de dikkat çekmek gerekmektedir.

Destinasyonlarda turizmin gelişimiyle gerçek-
leştirilen altyapı ve üstyapı yatırımlarının ekono-
miye büyük katkı sağlaması olumlu bir durum ola-
rak değerlendirilebilir. Bu yatırımların artmasıyla 
destinasyonun en önemli turistik çekicilikleri ara-
sında bulunan doğal güzellikler zarar görebilmekte, 
destinasyonun nosyonuna aykırı yapılaşmalar mey-
dana gelebilmektedir. Sadece turistik talebi karşı-
lamaya dönük, kâr amaçlı gerçekleştirilen özellikle 
bu tür üstyapı yatırımlarının ekonomiye katkısının 
olması bir yana bu yatırımlar ekonomiye zarar ve-
rebilir. Dolayısıyla turizm gelişiminin bir sonucu 
olarak artan altyapı ve üstyapı yatırımlarının böl-
gesel ekonomi veya ülke ekonomisine katkılarının 
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sürdürülebilir olabilmesi için her şeyden önce böl-
genin turizmi için çekicilik oluşturan maliyetsiz 
kaynaklarının korunması gerekmektedir. Destinas-
yonların gelişmesinin yerlilerin yanı sıra yabancı 
yatırımcılar için de bir çekicilik yarattığı dikkate 
alınırsa takip eden alt başlıkta ifade edilen sızın-
tılarla da yatırımların ekonomiye katkısının daha 
düşük düzeyde olacağı vurgulanabilir.

Sızıntı
Turizm alanında faaliyette bulunan işletme ve 

tesis mülkiyetlerinin ülke vatandaşlarında olma-
sı ve turistik mal ve hizmetlerin temininin ülke 
içindeki yerel girişimcilerden sağlanması sızıntıyı 
azaltarak ülkenin turizmin sosyoekonomik fırsatla-
rından daha fazla kazanç elde etmesinde etkili olur. 
Sızıntı, turist harcamalarından elde edilen döviz 
kazançlarının bir kısmının harcamanın yapıldığı 
destinasyon ülkesinin dışındaki yatırımcı ülkeye 
veya başka bir ülkeye; yabancı yatırımcı kârları, 
malzeme, ekipman, sermaye ve tüketim malları-
nın ithalatı yoluyla dönmesidir (Spenceley, 2008). 
Döviz kazançlarındaki sızıntılar, ülke ekonomisine 
katkısı kapsamında turizmin gelişimine ket vuran 
unsurlar arasında sayılabilir. Turizm faaliyetlerinin 
dikkat çekici boyutlara ulaştığı bölgelerde çeşit-
li nedenlerle yabancı yatırımların artmasına bağlı 
olarak bir yandan döviz girdisi artarken diğer ta-
raftan döviz kazançlarında sızıntılar da meydana 
gelebilmektedir. 

Küresel olarak turizm hareketlerine katılan tu-
rist sayısının her geçen yıl artması, gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin turist 
taleplerine karşılık vermesini güçleştirmektedir. 
Daha önce de dikkat çekildiği üzere değişen turist 
tercihleri, gelişmekte olan ülkeleri turistler için 
ulaşılması gereken bir hedef hâline getirmiştir. Bu 
durum bir yandan ülke ekonomisine önemli döviz 
girdisi sağlarken diğer yandan turist ihtiyaçlarına 
karşılık verebilecek hizmetlere yatırımın yapılması-
nı zorunlu hâle getirmektedir. Yatırımlar için yeter-
li sosyoekonomik güce sahip olmayan toplumlar, 
çözümü ithal mal ve hizmet seçeneği ile yabancı 
yatırımcıları teşvik etmekte aramaktadır. Büyük 
oranda kısıtlı sosyoekonomik sermayeye sahip ge-
lişmekte olan ülkelerde geçerli olan bu durum, ülke 
ekonomisinin döviz kazançlarında sızıntıya yol aç-
maktadır. Turizm faaliyetlerinden elde edilen döviz 

kazançlarının ülkenin turizm faaliyetlerini geliştir-
mede kullanılamamasını ifade eden sızıntı, eko-
nominin gelişiminin turizme bağımlı olduğu ge-
lişmekte olan ülkelerde sıklıkla ve çeşitli şekillerde 
meydana gelmektedir (Wall ve Mathieson, 2006). 

Ekonomi içinde faaliyet gösteren mal ve hizmet 
üreticilerin üretim kapasitesinin düşük ve tedarik 
zincirindeki bağlantılarının zayıf olması, ithal işlet-
meleri ithal ürün alımına yöneltmektedir. Benzer 
şekilde artan turistik talebin karşılanması konu-
sunda yeterli yatırım sermayesine sahip olmayan 
ülkelerin yabancı girişimcilerinin ülkeyi turistik 
olanakların artırılmasına teşvik etmesi, ülke ekono-
misinin artan turist harcamalarının ülke ekonomi-
si içinde kullanılmasını ve turizmin faydalarından 
maksimum düzeyde yararlanılmasını engellemek-
tedir. Uluslararası kitle turistlerinin yoğun ilgi 
gösterdiği, sahipliğini büyük ölçüde yabancı ya-
tırımcıların yaptığı zincir otel işletmeleri gibi bü-
yük turistik tesisler, döviz sızıntısına neden olan 
unsurlar arasında gösterilebilir. Öte yandan bu ve 
benzeri sızıntıları önlemek amacıyla bazı ülkeler 
döviz girdisini ülke ekonomisi içerisinde tutmak 
açısından turistleri altın, pırlanta, deri, mobilya, 
halı gibi ülkenin kendi üretimi olan değerli eşya 
alışverişine teşvik etmeye çalışmaktadır (Dwyer, 
2000). Sızıntının azaltılması, devlet gelirlerinin 
artmasında, küçük ve orta ölçekli yerel üreticilerin 
turizmin sosyoekonomik fırsatlarından daha fazla 
yararlanmasında etkili olmakta ve sosyoekonomik 
kalkınmayı desteklemektedir. Turizm sızıntılarının 
yüksek olması, ülkenin ve turizm tedarikçilerinin 
sosyoekonomik fırsatlardan daha düşük düzeylerde 
yararlanmasına neden olmanın ötesinde, üretimle 
ilişkili faktörler bakımından dışa bağımlılık nede-
niyle ülkede sosyoekonomik kalkınma üzerinde 
olumsuz bir etki yaratabilir.

Sızıntı: Turist harcamalarından elde edi-
len döviz kazançlarının bir kısmının har-
camanın yapıldığı destinasyon ülkesinin 
dışındaki yatırımcı ülkeye veya başka bir 
ülkeye; yabancı yatırımcı kârları, malze-
me, ekipman, sermaye ve tüketim malla-
rının ithalatı yoluyla dönmesidir.
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Aşırı bağımlılık bir ülke ekonomisinin herhangi 
bir ekonominin belli bir pazar yapısına veya siste-
mine olan duyarlılığının ifadesidir. Ülke ekono-
milerinin orantısal olarak bir sektöre diğerinden 
fazla bağımlı olması ve ekonominin kırılganlığını 
çeşitli sektörleri geliştirmek yerine bir sektör teme-
linden aşmaya çalışması, ilgili sektörde meydana 
gelebilecek olası bir sorunda ülke ekonomisini et-
kileyecektir. Bu nedenle olası bir sorunda meydana 
gelebilecek talep değişikliklerine ekonominin çe-
şitlendirilmesiyle karşı konulabilir. Talep değişik-
liklerine ve ekonomilerin düşüş eğilimi gösterme-
sine yol açabilecek konular arasında; ülkeler arası 
politik sorunlar, terör saldırıları, salgınlar, afetler, 
küresel krizler, ülke içinde karşıt gruplar arasında 
yaşanan gerilimler sıralanabilir. Bu sorunlar genel 
olarak ülke ekonomisini tüm yönleriyle etkileyen 
olumsuz gelişmeler olarak görülmektedir.

Turizm kapsamında aşırı bağımlılık, iki açıdan 
değerlendirilebilir. Birincisi turizmde, belli bir tu-
rizm türü özelindeki aşırı bağımlılıktır. Örnekle 
ifade etmek gerekirse Türkiye turizmi büyük ölçü-
de geleneksel turizm olarak adlandırabileceğimiz 
deniz, kum güneş üçlüsüne yönelik turizm ziyaret-
lerini ve bu ziyaretlerden doğan harcamaları kapsa-
maktadır. Yavaş turizm, sağlık turizmi, kış turizmi, 
rafting turizmi, kültür turizmi, kırsal turizm gibi 
çok sayıda turizm çeşidini deneyimleme olanağının 
bulunmasına rağmen, Türkiye turizminin gelenek-
sel kitle turizmine bağımlılığı yüksektir. Turizmin 
mevsimselliğinin yüksek olduğu ülkemizde belli 
dönemlerde, belli bölgelerin (Antalya ve Ege) tu-
rizmle ilgili faaliyetlere bağımlılığı yüksektir. Bu 
durum turizmde belli bir turizm türüne olan ba-
ğımlılığı göstermektedir. Turizmle ilişkili bir diğer 
bağımlılık kurgusu ise ülkelerin turizm sektörüne 
olan aşırı bağımlılığıdır. Daha önce de çeşitli şe-
killerde açıklandığı gibi, olumsuz gelişmelerin tu-
rizmi etkileyebilme gücü oldukça yüksektir. Bu 
nedenle sosyoekonomik gelişimini büyük oranda 
turizmden sağlayan ülkeler için yerel veya küresel 
bir gerilimin, turizmi düşüş eğilimine geçireceği, 
dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği 
açık olmakla birlikte bunun sonuçlarını cari iş-
lemler veya ödemeler dengesi ve GSYH üzerinden 
gözlemleyebilmek mümkündür. Turizmin kırılgan 
yapısını ve ülke ekonomileri üzerindeki etkisini en 
açık bir şekilde 2009 yılındaki küresel kriz sonu-
cunda meydana gelen küresel GSYH gelirlerinde-

ki düşüşte gözlemleyebilmek mümkündür (Şekil 
4.2). Türkiye özelinde düşünmek gerekirse 2016 
yılındaki krizler ülkeye ödemeler dengesinde zor-
luklar yaşatmış, GSYH’nin düşmesine yol açmıştır. 
2018 yılında turizmin cari açığa doğrudan etkisi-
nin %52 (invest.gov.tr) ve gelir açısından seyahat 
ve turizmin GSYH’ye katkısının %12 (WTTC, 
2019) dolaylarında olması gibi parametreler dikka-
te alınırsa Türkiye ekonomisinin turizme bağımlı-
lığının yüksek olduğu öne sürülebilir. 

Turizm sosyoekonomik katkıları açısından ele 
alındığında gelişmekte olan ülkeler başta olmak 
üzere birçok ülkede ekonomiyi canlandıran, yok-
sulluğu azaltan, geliri artıran bir endüstri olarak gö-
rülmektedir. Bu bakımdan gelişmekte olan birçok 
ülkenin yanı sıra az gelişmiş ülkeler için de turizme 
aşırı bağımlı bir büyüme modeli benimsendiği öne 
sürülebilir. Büyümeyi turizm yoluyla sağlamaya ça-
lışan ülkeler için bu yaklaşımın turizmin kırılgan 
yapısı ve olumsuz gelişmelere duyarlılığı nedeniyle 
büyük risk olduğunun vurgulanması gerekmek-
tedir. Bunun en dikkat çekici yansımalarını 2002 
yılında Bali’de meydana gelen bomba saldırısında 
görmek mümkündür. Ekonominin büyük oranda 
turizm temelinde gerçekleştiği adada meydana ge-
len saldırı, turizmden sağlanan doğrudan istihdam 
oranında yaklaşık %40, gelirlerde ise %59 oranın-
da düşüşe neden olmuş ve ada ülkesinde yıkıcı bir 
etki yaratmıştır (Hitchcock ve Putra, 2005). Bali 
örneğindeki kadar yıkıcı bir etkisi olmasa da 2016 
yılında Türkiye’de meydana gelen uluslararası ve 
ulusal gerilimlerin ülke istihdamında ve gelirlerin-
de büyük olumsuz sonuçlar yarattığı söylenebilir. 
Benzer şekilde ilk kez 2019 yılının Aralık ayında 
Çin’in Wuhan kentinde görülen Covid-19 salgını, 
küresel bir boyut kazanarak tüm sektörleri etkile-
diği gibi turizmde de eşi benzeri görülmemiş bir 
etki yaratmıştır. Salgın, dünya genelinde ulusal ve 
uluslararası turizm hareketlerini durma noktasına 
getirmiştir. Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı 
verilere göre (2020); Covid-19 salgını, uluslararası 
turizmde 2020 yılının ilk çeyreğinde %22 düşüşe 
neden olmuştur. Bu veri, Birleşmiş Milletlere göre 
2019 yılıyla kıyaslandığında uluslararası turizm 
açısından tüm yıl için %60-%80 arasında bir dü-
şüş anlamına gelmektedir. Dünya Turizm Örgütü-
ne göre küresel destinasyonların tamamında kısıt-
lamaya neden olan Covid-19 salgınına bağlı olarak 
uluslararası turizmin azalması, turizm gelirleriyle 
birlikte iş kayıplarına neden olacağı için turizmle 
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doğrudan ilişkili 100-150 milyon arasında istihda-
mı, 850 milyon – 1,1 milyar uluslararası turist va-
rışını ve 910 milyar – 1,2 trilyon dolar arasında tu-
rizmden sağlanan ihracat gelirini riske sokacaktır. 
Bu veriler dikkate alındığında salgının etkilerinin, 
turizme bağımlı bir yaklaşım benimseyen, özellikle 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 
yansımalarının yıkıcı düzeylerde olacağı öngörü-
lebilir. Diğer taraftan uluslararası sıralamalarda en 
fazla gelir elde eden ülkeler arasında yer alan Çin, 
Amerika, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülke turizm 
raporlarının acı olacağı öngörülebilmekle birlikte 
turizme bağımlılığın diğer ülke gruplarına oranla 
düşük olması ve sağlam ve çeşitlendirilmiş sosyoe-
konomik yapıları bu felaketi daha az hasarla atma-
larında etkili bir rol oynayabilir.

Fırsat Maliyeti
Fırsat maliyeti turizmde üzerinde yeterince 

durulmayan konular arasında gösterilebilir. Des-
tinasyonlarda turizmin geliştirilmesine yönelik 
yapılan harcama ve yatırımların diğer sektörlerde 
değerlendirilmesi hâlinde destinasyona veya ülke 
ekonomisine ne tür faydalarının olabileceği, üze-
rinde yeterince durulmayan bir konudur. Fırsat 
maliyeti analizinin çok sayıda değişkeni içeren zor 
bir yönünün olması, turizmin kolay gelir getirici 
etkisi ve yüksek maliyetlere katlanmadan ülkelerin 
mevcut kaynaklarından yararlanması, fırsat maliye-
tinin değerlendirilmemesinde etkilidir. Oysa başka 
bir sektöre yatırımdan vazgeçilerek turizme yapı-
lan yatırımların sosyoekonomik faydalarının analiz 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler açısından oldukça önemli bir konu olan fır-
sat maliyeti analizinin, kıt kaynakların daha verimli 
olabilecek alanlar yerine nispeten daha düşük fayda 
sağlayan turizmde yatırıma dönüştürülmesi, elde 
edilebilecek verimin feda edilmesinin yanı sıra kıt 
kaynakların israfına da yol açabilmektedir (Kozak, 
2018). Bu açıdan gelişmekte olan ülkeler başta ol-
mak üzere, turizmin geliştiği tüm destinasyonlar-
da fırsat maliyetinin değerlendirilmesi, turizmin 
gelişimiyle kaybedilen diğer fırsatların dikkatli bir 
şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Turizm yo-
luyla kaybedilen veya feda edilen diğer faydaların 
tüm yönleriyle değerlendirilmesi destinasyonda ge-
lecekte meydana gelebilecek olumsuzlukların ön-
lenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği gibi turizmde turistik talebin karşı-
lanabilmesi turizm ile diğer sektör iş birlikleri ve 
yoğun etkileşimlerle gerçekleştirilmektedir. Desti-
nasyonlarda turistik talebin karşılanabilmesi, çıktı 
sağlayabilmesi veya yiyecek-içecek işletmelerinin, 
otellerin, eğlence mekânlarının mal ve hizmet üre-
tebilmesi için tarım tedarikçilerinden mal girdisi 
sağlanması gerekmektedir. Benzer şekilde turist 
hareketliliğinin arttığı bölgelerde otel, restoran ve 
eğlence mekânları gibi turistik tesis inşasında artış-
lar görülebilmektedir. Bu durum bölgedeki diğer 
üretim faktörlerinden turizme kaymalara ve za-
manla bu üretim faktörlerinin yok olmasına neden 
olabilmekte ve fırsat maliyetine yol açabilmektedir. 
Örnek vermek gerekirse Türkiye’nin Doğu Kara-
deniz Bölgesi’nde son on yılda turizmin önemli 
çekicilikleri arasında yer alan tarıma uygun yeşil 
alanların turizm yatırım alanlarına dönüşmeye baş-
ladığı görülmektedir. Bu gelişme ile bölgenin tarım 
faaliyetlerinde gelecekte bir düşüş yaşanma olasılığı 
yüksektir. Bölgede turizme yapılan yatırımlar so-
nucu turizm gelirlerinde artış görülmesine rağmen, 
tarım üretiminde meydana gelen düşüş nedeniyle 
mal ve hizmetlerde dış alım yapılmasına ve fırsat 
maliyetine yol açabileceği söylenebilir. Bunun ne-
deni; elde edilen turizm gelirlerinin ülke veya bölge 
ekonomisinde kullanılması yerine, daha önce tarım 
üretiminin yeterli olduğu bir bölgede, turizm yatı-
rımları nedeniyle tarım üretiminin yetersiz duruma 
gelmesi, mal ve hizmet temini için dış alım yapı-
larak sızıntılar yoluyla bölge ekonomisinin zarara 
uğramasıdır.

Enflasyon
Turist ziyaretlerinin, daha önceki kısımlarda 

açıklandığı üzere gelir getirici etkisi bulunmakta-
dır. Turistik hareketlerdeki artışın turistik harcama-
ları artırması, bir yandan turizm bölgesinin gelirini 
artırırken diğer yandan bölgedeki mal ve hizmet 
fiyatlarında artış meydana getirebilmektedir. Bu 
durum turizmde enflasyon etkisi veya enflasyonist 
baskı olarak ifade edilmektedir.

Turistler, tatil veya seyahatler için para biriktir-
miş olmaları veya daha yüksek harcanabilir gelire 
sahip olmaları gibi nedenlerle ziyaret ettikleri des-
tinasyon halkından daha fazla harcama kapasitesi-
ne sahip olmakla birlikte tatil sırasında savurganlık 
eğilimi de göstermektedirler. Bu nedenle turistik 
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hareketliliğin olduğu bölgelerde turistik talep artış-
ları; gıda, ulaşım, sanat ve zanaat benzeri mal ve 
hizmet fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Bu 
durum ev sahibi toplumun sosyoekonomik refahı 
üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek zarar-
lı enflasyonist baskılara yol açmaktadır. Turizmin 
enflasyon etkisi özellikle yiyecek içecek, giyinme, 
ulaşım ve barınma benzeri temel ihtiyaçlara yan-
sıdığında yerleşik halk, turizmin enflasyon etkisini 
hissedebilmekte ve sosyoekonomik refah açısından 
zarar	görmeye	başlamaktadır	(Goeldner	ve	Ritchie,	
2009). 

Turizmin enflasyonist baskısı çeşitli şekillerde 
meydana gelebilir. Zengin turistlerin yüksek fiyat-
lı ürünleri talep etmesi, perakendecilerin mevcut 
ürünlerini turistlere daha yüksek fiyat üzerinden 
satarak kâr marjlarını arttırmak istemesi (Wall ve 

Mathieson, 2006), evlerin turistlere kiralanmasıyla 
daha yüksek gelir elde etme amacı, yoğun turistik 
talep nedeniyle bölgeye yatırımların artmasıyla 
ilişkili olarak arsa ve birincil konut fiyatlarının art-
ması, turistik mal ve hizmet üretimi için harcama 
giderlerinin gelirden yüksek olması enflasyonist 
baskıya temel oluşturan unsurlar arasında sırala-
nabilir. Turizmin enflasyon etkisinin hissedilme 
düzeyi gelişmekte olan ülke ve gelişmiş ülkelerde 
de farklı olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 
yüksek düzeydeki bağımlılık ve fırsat maliyetinin 
yüksek olması ile gelişmiş ülkelerin elde ettikleri 
gelirlerin büyük çoğunluğunu turizmden çok, sa-
nayi gibi alternatif sektör ve endüstrilerden sağla-
malarından ötürü gelişmiş ülkelerde gelişmekte 
olan ülkelere kıyasla enflasyonun olumsuz etkileri 
görece daha az hissedilmektedir. 

Turizmin olumlu ve olum-
suz sosyoekonomik etkileri-
nin hangi alanlarda olduğu-
nu sıralayın.

Covid-19 salgınının dünya 
turizmini sosyoekonomik 
olarak nasıl etkilediğini in-
celemek için https://www.

unwto.org/tourism-co-
vid-19 internet adresini zi-
yaret edebilirsiniz.

Covid-19 salgınının sos-
yoekonomik etkilerini az 
gelişmiş ve gelişmiş ülkeler 
açısından değerlendirin.

Öğrenme Çıktısı

1 Turizmin sosyoekonomik etkilerini açıklayabilme 

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Turizm ve fiziksel çevre kavramları çok geniştir. Bu nedenle turizmin sosyal etkileri üzerine titiz bir 

değerlendirme yapmak yerine, konu sadece özetlenebilir. Turizm genellikle çevresi üzerinde hem olumsuz 
hem de olumlu etkiler yapmaktadır. Maliyetler veya olumsuz çevresel etkiler üzerine yapılan çalışmalar 
şunları içermektedir (Pizam ve Milman, 1986: 31):

1. Miras kaynaklarının ve kalitesinin zarar görmesi veya yok edilmesi
2. Hava, su, çöp, üretim ve gürültü kirliliği
3. Ekosistemlere verilen zarar açısından ekolojik etkiler
4. Fauna ve flora kaybı
5. Kalabalık ve tıkanıklık
6. Tarım ve ormancılık için arazi kaybı
7. Artan kentleşme
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Turizmin çevresel etkilerinin olumlu tarafında, turizmin çevreyi koruduğu, yerel halkın ve otoritelerin çıkar-

larını korumak için araçlar geliştirmeye teşvik ettiği iddia edilmektedir. Turizmin sadece birkaç olumlu çevresel 
etkisi bulunsa da ev sahibi nüfusun, günlük çevrelerini bozan turizm gelişimine itiraz etmesi muhtemeldir.

Turistik merkezlerde çok sayıda turistin yoğunlaşması, çevresel bozulma ile ilişkilendirilmiştir (Arslan 
ve Emeksiz, 2016). Ayrıca turizmin çevre üzerindeki etkisinin evrensel bir endişe kaynağı olduğu bulun-
muştur. Turizmin çevre üzerindeki zararlı etkileri arasında su ve hava kirliliği ile uygun olmayan yapılar 
tarafından doğal güzelliğin tahrip edilmesi yer almaktadır. Kuzeydoğu Nepal’in Khumbu bölgesinin turiz-
min büyümesine bağlı olarak ormansızlaşmadan büyük ölçüde muzdarip olduğu iddia edilmektedir. An-
cak çevresel bozulmanın tek sorumlusu turizm olmamakla birlikte turizmle ilgili faktörler doğal güzelliğe 
ve sükunete zarar vermekte, su ve hava kirliliğine neden olmaktadır (Doğan, 1989).

Temel çekiciliklerinden biri çevre olan turizmin, çevresel etkilerinin olması kaçınılmazdır. Diğer bir 
ifadeyle, turizm faaliyetleri belirli çevrelerde gerçekleştiğinden çevre turizm faaliyetlerinin temelini oluştur-
makta, bu nedenle çevre üzerinde çeşitli etkileri olmaktadır. Turizm insanlar tarafından yapılan, inşa edilen 
ve doğal özelliklerden oluşan çevrelerde gerçekleşmektedir. İnsanlar tarafından oluşturulan çevre ekonomik, 
sosyal, kültürel faktör ve süreçlerden; doğal çevre ise yaşam alanlarındaki bitki ve hayvanlardan oluşur. 
Doğal ve yapay çevre ayrımı yapmak bu anlamda mümkündür. Dahası bu ayrımı yapmak turizmin çevre 
üzerindeki etkisinin anlaşılması açısından da faydalı bir yaklaşımdır. Ancak bu ayrımı yapmadan önce dik-
kat çekilmesi gereken önemli bir konu, insan tarafından oluşturulan çevre ve doğal çevrenin karmaşık bir 
yapıya sahip olduğunun bilinmesidir. İnsan faaliyetleri bir yandan doğal çevreyi etkilerken diğer yandan 
doğal çevreden etkilenmektedir. Bu bakımından turizm ve çevre arasında çift yönlü bir ilişki bulunmakta-
dır. İnsanlar, turist olarak tercih ettikleri destinasyonlarda farklılık ve özgünlük arayışı içinde olmakta; bu 
nedenle turizm deneyimleri büyük ölçüde destinasyon çevrelerindeki etkileşimlere bağlı olarak meydana 
gelmektedir. Buna karşın bir destinasyona yönelik turist hareketliliği veya turizm faaliyetleri, çekiciliğe te-
mel oluşturan çevresel birçok unsuru tehdit etmekte ve ona zarar vermektedir. Bu nedenle, turizmin olum-
suz çevresel etkilere yol açan bileşenlerinin anlaşılması ve bunu en aza indirmenin yolları, destinasyonlarda 
meydana gelen turistik hareketliliklerin devamı açısından önemlidir (Sharpley, 2002; Mason, 2003).

Turizmde çevre kavramı sıklıkla destinasyonun doğal ve fiziksel özelliklerine gönderme yapmak için 
kullanılmaktadır. Turizmin çevre etkisi bu özellikler çerçevesinde incelenmektedir. Doğal çevre, doğal kay-
naklar, vahşi yaşam, üretim çevresi ve yapay çevre olmak üzere beş unsur turizm çevresini karakterize eden 
bileşenlerdir (Swarbrooke, 1999). Birbirleriyle yakından ilişkili olan bu beş unsuru oluşturan bileşenler 
Tablo 4.4’te gösterilmektedir. Çevreyi oluşturan bileşenler arasındaki ilişkinin bir örnekle açıklanması ye-
rinde olacaktır. Turist, tatil deneyimini belirli bir destinasyonda gerçekleştirmektedir. Destinasyon burada 
genel anlamda çevreyi kapsamaktadır. Turist, ziyareti süresince destinasyonun deniz ve kumsalından (doğal 
çevre) yararlanacaktır. Ziyareti süresince konaklama (yapı çevresi) yapacaktır. Benzer şekilde konaklama 
süresince yiyecek ve içecek (üretim çevresi ve doğal kaynaklar) tüketimi yapacak hatta belki kuş gözlemci-
liği yapacak veya safariye çıkacaktır (vahşi yaşam).

Tablo 4.4 Turizmde Çevre Kavramının Kapsamı

ÇEVRE

Doğal Çevre Vahşi Yaşam Çiftlik Ortamı Yapı Çevresi Doğal Kaynaklar

Dağlık alanlar Balıklar Tarım alanları Binalar Hava

Denizler Memeli hayvanlar İnsan yapımı ormanlar Kentsel peyzaj ve köyler Su

Nehir ve göller Sürüngenler Balık çiftlikleri Ulaşım altyapısı İklim

Mağaralar Kuşlar Baraj

Sahiller Böcekler Su depoları

Ormanlar Bitki örtüsü

Kaynak: Swarbrooke, 1999
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Destinasyonlar sahip olduğu bu çekiciliklerden yararlanırken çoğu kez bu bileşenler destinasyonların 

temel turistik ürünleri arasında yer almakta, turistler ise bu turistik ürünlerin tüketicileri olarak nitelendi-
rilmektedir. Örneğin temiz havası olan bir bölge, iyileştirici özelliği olan mineral kaynaklara sahip bir des-
tinasyon, yüzmeye uygun, sıcak ve temiz göl veya deniz suyu kaynağına sahip bir turistik alan bazı turistler 
için benzersiz bir turizm çekiciliği oluştururken; destinasyonlar için ise maliyetsiz bir kaynak olmaktadır 
(Swarbrooke, 1999). Turizm faaliyetleri kapsamında bu özelliklerden yararlanmak, korumaya yönelik bir 
tutumun geliştirilmesine katkı sağladığı gibi insan yapımı turistik çekiciliklerle turizmin olumlu çevresel 
etkileri arttırılabilir. Bir destinasyona yönelik turistik hareketliliğin artmasıyla, vahşi yaşamı, doğayı ve çev-
reyi korumaya yönelik önlemlerin artması; milli parklar ve doğa koruma alanlarının oluşturulması; anıt ve 
tarihi yapıların özgün formlarının korunmasına yönelik yaklaşımların benimsenmeye başlaması turizmin 
çevre üzerindeki en dikkat çekici olumlu etkileri arasındadır (Mason, 2003). 

Turizmin çevresel unsurlarını oluşturan bileşenler, turizmden olumlu olarak etkilenebilmektedir. An-
cak literatürde sıklıkla üzerinde durulduğu üzere bu bileşenler, turizmin olumsuz etkilerine de maruz kal-
maktadır. Yukarıda vurgulandığı üzere çevre, turistik ürünün temellerinden biridir. Turistler ise bu turistik 
ürünlerin bulunduğu destinasyonlara giden çevre ürününün tüketicileridir. Bu açıdan turizm bir desti-
nasyonun sahip olduğu doğal ve inşa edilmiş turistik çevrenin çekiciliklerine bağlıdır. Turizmde çevresel 
unsurların büyük çoğunluğunun mülkiyeti herhangi bir özel veya tüzel kişiliğe ait olmadığından turistler 
çevreye serbest ve açık erişim sağlamaktadır. Bu durum çevresel unsurların aşırı kullanıma bağlı olarak 
tahrip edilmesine yol açmaktadır (Goodall, 2003). Turizmin neden olduğu çevresel ve ekolojik hasarın 
kapsamı	(Sharpley,	2006;	Archer,	Cooper	ve	Ruhanen,	2005):	

•	 Turistik	gelişimin	büyüklüğü,	hızı,
•	 Turist	hacmi,	
•	 Kaynakların	zamansal	ve	mekânsal	kullanım	yoğunluğu,	
•	 Çevrenin	özellikleri,
•	 Turizm	gelişiminin	öncesi	ve	sonrasında	destinasyon	çevresinde	uygulanan	planlama	ve	yönetim	

pratikleri, 
•	 Yerel	toplumun	çevreye	karşı	tutumu,	
•	 Turist	türleri	ve	faaliyetleri,	
•	 Turizm	gelişiminin	fiziksel	çevreye	uygun	bir	biçimde	gerçekleştirilmesi	şeklindedir.
Turistik destinasyonun aşırı kullanıma yoğunlaşan bir temel üzerine planlanan gelişim yaklaşımı iz-

lemesi, o destinasyonun turistik ürününe yani fiziksel çevreye zarar verir. Birçok bölgede, turizmin ticari 
amaçlarla kontrolsüz bir şekilde gelişimi, destinasyonların fiziksel çevresine uygun olmayan yapı türleriyle 
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fiziksel çevrenin görünümü üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Ticari kaygılar, mimari tasarımın des-
tinasyonun fiziksel görünümüne uygun olarak inşa edilmesi yerine, tüketici beklentilerini karşılayabile-
cek şekilde tasarlanmasına yol açmaktadır. Bu durum, destinasyonun görünümüne zarar veren fiziksel 
kirlenmeye veya görüntü kirliliğine yol açmakla kalmaz aynı zamanda kontrolsüz gelişimin bir sonucu 
olarak atık ve kanalizasyon sistemlerinin yetersiz olması nedeniyle destinasyonun deniz ve göllerinin de 
kirlenmesine, diğer bir ifadeyle doğal çevrenin kirlenmesine yol açabilmektedir. Bu anlamda dünyada 
turizmin gelişmiş olduğu birçok destinasyonda sahil bölgelerinin kentleşmesiyle ortaya çıkan estetik ol-
mayan görünüm, turizmin yol açtığı en belirgin çevre kirliliği olarak gösterilebilir. Deniz kıyılarında inşa 
edilen yapıların mimari çeşitliliği genellikle destinasyonda görüntü kirliliği yaratmaktadır. Önceki ifade-
lere benzer şekilde, bu tip mimari yapıların inşa edilmesi kârın artırılması amacının, estetik görünümün 
önüne geçmesiyle ilişkilidir. Nitekim son yıllarda temiz havası ve manzarasıyla turistlerin ilgi odağı hâline 
gelen dağlık alanlarda, çevre kirliliğine yol açan otel ve apartman inşasının yanı sıra kayak pisti ve telesiyej 
yapımı turizm kaynaklı estetik olmayan çevresel bozulmalar bağlamında üzerinde durulan bir konu hâline 
gelmiştir (Holden, 2005). 

Her yıl milyonlarca turistin bir yerden ötekine taşınması sırasında kullanılan yakıtlar, emisyonu artıra-
rak hava kirliliği oluşturmaktadır. Hava kirliliğinin yanı sıra turizmde yaygın olarak kullanılan otomobil-
lerin yol açtığı kirlilik, trafik yoğunluğu ve yol güvenliği sorunları birçok kentsel turistik destinasyonunun, 
özellikle turistik talebin yoğun olduğu yüksek sezonlarda karşılaştığı sorunlardır (Holden, 2005). Turistik 
talebin düştüğü dönemlerde oluşan hasarın türüne bağlı olarak çevrenin kendini yenileme fırsatı bula-
bildiği öne sürülebilir. Bunun yanı sıra turistik destinasyonlarda turistlerin su kaynaklarının kullanımına 
gerekli özeni göstermemesi, işletmelerin yüksek su kullanım oranları ve turistik faaliyetlerin (golf gibi) 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla yüksek su kullanımı, kaynak sıkıntılarının yaşanmasına yol açabilmektedir. 
Örneğin, golf turizmi yüksek oranda su kaynağı kullanımı gerektiren bir turizm çeşididir. Ayrıca gübre-
leme işlemlerinde kullanılan kimyasalların yağmur sırasında akıntıyla birlikte deniz suyuna karışması de-
nizlerin kirlenmesine yol açmaktadır. Buna göre bu turizm çeşidi yüksek oranda su kaynağını kullanmakla 
kalmamakta, aynı zamanda çevresel kirlenmeye de yol açmaktadır. Yaz turizmi açısından Türkiye’nin en 
popüler destinasyonları arasında yer alan Antalya’da son yollarda golf turizmi büyük ivme kazanmıştır. 
Golf sahalarında yıllık su kaynağı kullanımının yaklaşık 1 milyon metreküp dolaylarında olduğu ve neden 
olduğu geri döndürülemez çevresel hasar (Avcı, 2008) düşünüldüğünde sadece bir turizm çeşidinin gerekli 
önlemler alınmadığında çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin boyutları gözler önüne serilmektedir. 
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Turizmin çevresel etkileri düşünüldüğünde 

üzerinde en sık durulan konu olumsuzluklar ol-
maktadır. Turizmin gelişimine bağlı olarak desti-
nasyonlarda olumlu bazı gelişmeler de olmaktadır. 
Buna karşın kaynaklar ve doğal değerler üzerinde 
bazen geri döndürülemez düzeyde meydana ge-
tirdiği hasar olumlu etkilerin önüne geçmektedir. 
Destinasyonlara yoğun turistik hareketlerin ekolo-
jik kapasiteye uygun olarak planlanmaması büyük 
olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Yüksek sayıda 
turistin destinasyonlara yönelmesi, içme suyu gibi 
doğal kaynak sıkıntısının yanı sıra atık sorunlarının 
da meydana gelmesine neden olmaktadır. Desti-
nasyonların atıkları arıtabilecek yeterli altyapı sis-
temine sahip olmaması çevre kirliliğiyle sonuçlan-
maktadır. Turizmin neden olduğu kirlilik, çevreyle 
sınırlı kalmamakta, gürültü ve mimari kirliliğe de 
yol açabilmektedir. Turistik bölgelerde meydana 
gelen kalabalıklaşma sonucu talebi karşılamak üze-
re inşa edilen otel, eğlence mekânları, restoranlar 
vb. tesislerin destinasyonun özelliklerini yansıtma-
ması mimari kirlilikle ilişkilidir. Destinasyonun 
kaldırabileceğinden fazla turistin ağırlanması, böl-
geye yönelik işçi göçleri ve turistik faaliyet biçimleri 
ise gürültü kirliliğine yol açan unsurlardır. Benzer 
şekilde turist sayısında taşıma kapasitesinin dikkate 
alınmaması, ekolojik olarak hassas bölgelerin öz-
gün formlarında bozulmaları ve vahşi yaşamın ola-
ğan akışının değişmesini beraberinde getirebilmek-
tedir. Yasa dışı kamplar nedeniyle meydana gelen 
yangınlar, avcılık faaliyetleri ve hayvan göçleri de 
turizm faaliyetlerinin ekolojide yarattığı olumsuz-
luklar arasında gösterilebilir (Sharpley, 2006). 

Turizmin çevresel etkileri, uluslararası kitle 
turizminde hızlı artışların yaşandığı az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde, taşıma kapasitesi 
ve sınırlarının yeterince dikkate alınmamasının 
bir sonucu olarak daha fazla hissedilmektedir. 
Destinasyonların kaldırabileceğinden fazla sayıda 
turist ziyareti veya çevresel kaynakların aşırı kul-
lanımı büyük çevresel hasarlara yol açmaktadır 
(Honey, 2008). Yapılan bazı araştırmalar turiz-
min çevre üzerindeki dramatik etkilerini çarpıcı 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Örneğin, Negril 
ve Jamaika (Karayipler) gibi, özellikle uluslararası 
turistik hareketlerde artışın gözlendiğidestinas-
yonlarda, turizm endüstrisinin neden olduğu öne 
sürülen atıkların ve çöplerin denizleri kirletmesi, 
çevresel bir tehdit olarak görülerek tehdidin yol 
açabileceği olası hasarın en aza indirilmesi ama-
cıyla turistik varışlarda kısıtlama yoluna gidil-
miştir (Dixon, Hamilton, Pagiola ve Segnestam, 
2001). Botsvana’da (Afrika’da bir ülke) Okavango 
Deltası’nda (doğal sulak alan) turizm gelişiminin 
destinasyonda yasa dışı yolların yapılmasına, ye-
tersiz atık arıtma sistemleri nedeniyle kaynakların 
kirlenmesine, gürültü kirliliğine, yabani hayvan-
ların beslenme sorunları yaşamasına ve göç etme-
sine, kariba otları (Salvinia molesta) gibi zararlı 
türlerin yayılmasına, gecekondu yerleşimlerinin 
artmasına yol açarak büyük çevresel sorunları 
beraberinde getirdiği ortaya çıkmıştır (Mbaiwa, 
2003).

Taşıma kapasitesi genellikle destinasyonlarda turistik tesislerin ve faaliyetlerin doygunluk/doluluk (fi-
ziksel taşıma kapasitesi), turistik çevrenin bozulma (çevresel taşıma kapasitesi) veya ziyaretçilerin mem-
nuniyetinin azalma (algısal veya psikolojik taşıma kapasitesi) eşiğini belirtmek için kullanılmaktadır 
(Pearce, 1989).

dikkat



100

Turizmin Toplumsal Etkileri II  4

…
Günümüzün en önemli sorunlarının başında küresel ısınma ve iklim değişikliği ile fakirlik, yiye-

cek ve su sıkıntısı gelmektedir. Yirminci yüzyılda dünya nüfusu üç katına tırmanırken yenilenebilir su 
kaynaklarının kullanımı da altı katına ulaşmıştır. Bir sonraki 50 yılda dünya nüfusu %40-50 oranında 
artmaya devam edecektir. Nüfus artışı endüstrileşme ve kentleşme ile su ihtiyacı artacak ve ciddi çevresel 
sorunlara yol açmaya devam edecektir. Hepsinden daha önemlisi insanların giderek artan su tüketimi su 
kaynaklarını azaltmakla kalmayacak su ekosistemini ve ona bağlı türleri de etkileyecektir. Ekosistemin 
dengesi bozulacak ve üstlendiği düzenleyici rolü oynayamayacaktır. Bugün dünyada 1,1 milyar kişi 
temiz içme suyu kullanmadan yaşamaktadır. Her yıl 1,8 milyon kişi bağırsak hastalıklarından dolayı 
hayatını kaybetmektedir. Her gün 3900 çocuk suyla ilgili sorun yüzünden ölmektedir. Yerleşim mer-
kezleri itibariyle günlük kişi başı su tüketimi ABD, Kanada ve Japonya’da 350 litre, Avrupa’da 200 litre, 
Afrika’da 102 litre olarak bilinmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı Su ve Toprak Dairesi Başkanlığı 
uzmanları tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye’deki içme ve kullanma suyunun yaklaşık yarısı 
atık su olarak boşa akmaktadır. Hesaplara göre yaklaşık 20 milyar metreküp suyu yeniden kullanmak 
mümkündür. Araştırmalar, Türkiye’deki yeraltı ve yerüstü su miktarının toplam 112 milyar metreküp 
olduğunu belirtmektedir. Kişi başına düşen 1500 metreküp su oranı ile su fakiri olmaya aday. 

Türkiye’de su kaynakları her yıl daha da azalmaktadır. 2030 yılında bu sürecin devam etmesi du-
rumunda kişi başına 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya düşen 
su miktarının 1000 metreküpe ineceği tahmin edilmektedir. 1995-2002 yılları arasında yüzey ve yeraltı 
kaynaklarından çekilen su miktarındaki yüzde 32,9’luk artış, gelecekteki kaynak sıkıntısının en büyük 
işaretlerinden birisidir. Bugün Türkiye’deki su kullanımı yaklaşık 40 milyar metreküptür. 2030 yılında 
ise bunun 112 milyar metreküpe, yani bugünkü su kaynaklarının tamamına ulaşması beklenmekte-
dir. Uzmanlara göre, buna karşılık en önemli çözümlerden birisi atık suların yeniden kullanımıdır. 
“Türkiye Ulusal Çevre Politikası” içinde en önemli konulardan biri olarak önem kazanmaya başlayan 
atık su yönetim politikası; üretici sorumluluğu, su kullanımının azaltılması, suyun yeniden kullanımı, 
atık su geri kazanımında yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi başlıklar altında toplanmıştır. üretici 
sorumluluğu; kanalizasyon şebekesinin inşası veya iyileştirilmesi, atık su arıtma tesisinin inşası, atık su 
altyapı sisteminin mevzuata uygun işletilmesi, arıtma çamurunun çevre mevzuatına uygun bertarafı, 
altyapı sistemini kullananlardan yatırım ve işletme giderlerinin tahsili; su kullanımının azaltılması; su 
kaçaklarının azaltılması, temiz üretim teknolojilerinin uygulanması, atık suyun minimizasyonu; suyun 

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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yeniden kullanımı; sulama suyu olarak, sanayi suyu (soğutma ve proses suyu olarak), yeraltı sularının 
suni beslenmesi, meskun bölge içerisinde tekrar kullanım (çift dağıtım sistemleri), rekreasyon alanları-
nın oluşturulması ve diğer kullanımlar (İnşaat, tuzlu su girişiminin önlenmesi, içme suyu gibi) konula-
rını kapsamaktadır. Sanayi suyu olarak tekrar kullanım kapsamında ise; atık su geri kazanımında yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi, su kullanımının azaltılması, alıcı ortam su kalitesinin yükseltilmesi, kalitesi 
uygun olmayan su kullanımı sebebiyle oluşan sağlık ve sosyal problemlerin çözümü konularına yer ve-
rilmektedir. Atık suyun yeniden kullanımının önemli çevresel faydaları vardır: Daha fazla temiz suyun 
hassas ekosistemlerdeki varlığının sağlanması, yani ek su kaynaklarının temin edilmesi, bitkilerin, vahşi 
tabiatın ve balıkların yaşamı ve üremesi için gerekli olan suların ekosisteme geri verilmesi, dolayısıyla da 
su kalitesinin korunması ve sağlıklı ekosistemlerin olması gibi. Ayrıca atık suyun yeniden kullanımı ile 
hassas su kaynaklarına atık su deşarjlarının azaltılması sağlanır. Sulak alanların ve doğal ırmak (akarsu) 
yetişme ortamlarının yaratılması veya çoğaltılması mümkün olur. Kuruyan akarsular arıtılıp geri dönüş-
türülen sular sayesinde yeniden canlandırılabilir, böylece su canlıları ve doğal yaşam ortamları yeniden 
geliştirilebilir. Geri kazanılan sular, sulama amaçlı olarak yeniden kullanılabilir. Arıtılıp yeniden kulla-
nıma sunulan sular, nitrojen gibi besinler açısından kullanma sularından daha yüksek besin değerlerine 
sahiptirler. Dolayısıyla, ek besin kaynakları ile sentetik gübreye daha az ihtiyaç duyulmasına neden olur. 
Kirliliğin azaltılması ve önlenmesine katkı sağlar. Suları kaynağında ayrıştırıp, yine kaynağında basit 
bir arıtma işlemi uyguladıktan sonra değişik amaçlar için yeniden kullanımının daha çok su ve atık su 
Şebekelerinin kısıtlı olduğu kırsal alan gibi yerleşim birimlerinde söz konusu olacağı düşünülmektedir. 
Örneğin; duş, banyo küveti, lavabo, çamaşır makinesi çıkış atık sularını yine aynı mekân içinde kullanı-
labilen basit arıtma işleminden sonra bahçe ve araç yıkama, tuvalet sifonu, ev temizliği, çamaşır yıkama 
benzeri işlemlerde kullanılması konusunda özellikle Avrupa’da son yıllarda hız kazanan çalışmalar mev-
cuttur. Değişik tip ve model bina içi arıtma tesisleri geliştirilmektedir. Bunların ülkemizde kullanılması 
için daha gelişmiş sistemlerin kurulması gerekmektedir.

…

Kaynak:	Erdoğan,	R.,	Mansuroğlu,	S.,	Atik,	M.	ve	Gülyavuz	Kınıklı,	P.	(2009).	Turizm	kentlerinde	
suyun yeniden kullanımı: Antalya örneği. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran, 
Konya.

Turizmin neden olduğu te-
mel çevresel sorunları sıra-
layın. 

Dünya Turizm Örgütü’nün 
sürdürülebilir çevre yakla-
şımlarını araştırın. 

Türkiye’deki turizm böl-
gelerinin yerel yönetimleri 
tarafından yürütülen çevre 
korumaya yönelik uygula-
maları araştırın.

Öğrenme Çıktısı

2 Turizmin çevresel etkilerini açıklayabilme 

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Turizmin Sosyoekonomik 
Etkileri

Turizmin sosyoekonomik etkileri olumlu ve olumsuz boyutlarıyla ortaya çıkmaktadır. Buna göre turizmin sosyo 
ekonomik etkileri; turizmin çarpanı, gelir, istihdam, ödemeler dengesi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), altyapı-
üstyapı, sızıntı, aşırı bağımlılık, fırsat maliyeti ve enflasyon alanlarında ortaya çıkmaktadır. Turizmin sosyoeko-
nomik gelişmişlik ölçülerinden biri olan çarpan etkisi, turistler tarafından yapılan her bir birimlik harcamanın 
meydana getirdiği etkinin (marjinal değer), ekonomideki diğer sistemlerde yarattığı değişimleri açıklamaktadır. 
Çarpan etkisi, turist harcamalarının hacminde veya kalıplarında meydana gelen değişimin doğrudan, dolaylı 
ve uyarılmış etkisini ortaya koymaktadır. Turizm, birincil ve ikincil sektörlerde yarattığı yeni işlerle önemli bir 
istihdam alanıdır. Öyle ki dünyada üretilen her 10 iş alanından biri turizm alanında istihdam edilmektedir. Otel-
ler, restoranlar, seyahat acentaları, tur operatörleri, hediyelik eşya mağazaları, ulaştırma gibi çok sayıda işletme 
turizmden yüksek gelir sağlarken aynı zamanda istihdam yaratır. İnşaat şirketleri, yiyecek içecek tedarikçileri, 
sürücüler, fotoğrafçılar, kuaförler ve doktorlar turizmin yakın ilişki içinde olup, istihdam ve gelir sağladığı diğer 
ikincil iş alanları ve meslek gruplarıdır. Turizmin gelir elde etme ve ödemeler dengesi üzerinde de olumlu etkileri 
bulunmaktadır. Turizm harcamaları ilk olarak konaklama tesisleri, restoranlar, eğlence mekânları gibi doğrudan 
turistik mal ve hizmet sunan hizmet sağlayıcıları için gelir oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda turistlerin ziya-
ret gerçekleştirdikleri toplumlar için doğrudan gelire işaret etmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda ve yüksek 
düzeyde gerçekleşen turizm talebi, turizmi önemli bir ihracat kalemi yapmaktadır. Bu boyutuyla da ödemeler 
dengesini desteklemektedir. Turizm ayrıca, çok sayıda ülke açısından ihracattan sonra en önemli döviz girdisi 
sağlama yoludur. Uluslararası boyutta turizm hareketlilikleri, önemli bir döviz getirici etkisi nedeniyle ödemeler 
dengesine katkı sağlayarak gayrisafi yurt içi hasılayı da artırmaktadır. Turizmin alt ve üstyapı yatırımlarının 
artmasında da olumlu sosyoekonomik etkileri bulunmaktadır. Bir bölgede turistik faaliyetlerin ve buna bağlı 
olarak turist sayısının artması, o bölgede altyapı ve üstyapı yatırımlarını zorunlu hâle getirecektir. Bir bölgede-
ki turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından altyapı olanaklarının iyileştirilmesi bölge turizminin 
ekonomiye katkısı açısından yatırımın önemli bir boyutudur. Ayrıca özel sektör yatırımcılarının, turistlerin bek-
lentilerini ve gereksinimlerini karşılamaya dönük konaklama, yeme içme ve eğlenme gibi turistik tesis yatırımları 
yapması endüstride ilave iş alanları yaratarak istihdamı artırmakta, ekonomiye katkı sağlamaktadır. Turizmin bu 
olumlu sosyoekonomik etkilerine karşın, olumsuz sosyoekonomik etkileri de bulunmaktadır. Örneğin, sızıntılar, 
fırsat maliyetleri, aşırı bağımlılık ve enflasyon turizmden beklenen ekonomik katkının sağlanamamasına neden 
olmaktadır. Turist harcamalarından elde edilen döviz kazançlarının bir kısmının harcamanın yapıldığı destinas-
yon ülkesi dışında yatırımcı ülkeye veya başka bir ülkeye sızması, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
açısından önemli bir gelir problemidir. Turizmi başka bir sektörde faaliyet göstermeye tercih etmenin yarattı-
ğı fırsat maliyeti de destinasyonların sosyoekonomik gelişimi açısından olumsuz bir durumdur. Diğer yandan 
ekonomileri turizme bağlı ülkeler açısından, turizmin kırılgan yapısı ve olumsuz gelişmelerden hızlı bir şekilde 
etkilenmesi ülke ekonomisini sıkıntıya sokacaktır. Son olarak destinasyonlarda konaklama, yiyecek içecek, arazi 
vb. mal ve hizmetlere yönelik taleplerde veya üretim maliyetlerinde meydana gelen artışların tüketici satın alma 
fiyatlarına yansımasının yarattığı enflasyon, turizme bağlı olumsuz sosyoekonomik etkiler arasındadır.

Turizmin sosyoekonomik etkilerini 
açıklayabilme1
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öğrenm

e çıktıları ve bölüm
 özeti

Turizmin Çevresel Etkileri

Turizm ve çevre birbirine karşılıklı ve güçlü olarak bağlıdır. Çevre, turizmin önemli çekicilik unsurlarından 
biridir. Çevre olmaksızın turizm faaliyeti yürütmek olanaksızdır. Doğal veya yapay çevrelerde yürütülen turizm 
faaliyetlerinin, turizm ve çevre arasındaki bu kuvvetli bağdan dolayı çevre üzerinde önemli etkileri bulunmakta-
dır. Ancak, turizmin çevre üzerindeki etkileri genellikle olumsuzlukla anılmaktadır. Miras kaynaklarının ve kali-
tesinin zarar görmesi veya yok edilmesi; hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği; ekosistemlere verilen zarar, fauna 
ve flora kaybı; kalabalık ve tıkanıklık, tarım ve ormancılık için arazi kaybı ve artan kentleşme turizmin olumsuz 
çevresel etkilerindendir. Diğer yandan turizm, çevre üzerinde olumlu etkilere de sahiptir. Örneğin, temiz havası 
olan bölgeler, iyileştirici özelliği olan termal alanlar, yüzmeye uygun, sıcak ve temiz göl veya deniz suyu kaynağı-
na sahip destinasyonların özelliklerinden turizm faaliyetleri kapsamında uzun süreli faydalanmak için korumaya 
yönelik bir tutumun geliştirilmesini de sağlamaktadır. Ayrıca bir destinasyona yönelik turistik hareketliliğin 
artmasıyla vahşi yaşamı, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik önlemlerin artması, millî parklar ve doğa koruma 
alanlarının oluşturulması, anıt ve tarihî yapıların özgün formlarının korunmasına yönelik yaklaşımların benim-
senmeye başlanması turizmin çevre üzerindeki en dikkat çekici olumlu etkileri arasındadır.

Turizmin çevresel etkilerini açıklayabilme2
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1  I.   Gelir

II.  İstihdam

III. Enflasyon

Turizmin çarpan etkisi yukarıdakilerden hangileri 
ile ilişkilendirilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. I ve II
E. I, II ve III

2  Turizmin olumsuz çevresel etkileri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. Hava kirliliğine yol açması
B. Yaban hayatının zarar görmesi
C. Deniz suyunun kirlenmesi
D. Bitki örtüsünün kaybı
E. Mimari görünümün bozulması

3  Bir ülkenin belirli bir dönemde, diğer ülke-
lerle gerçekleştirdiği ticari ve finansal işlemlere ne 
ad verilir?

A. Ödemeler dengesi B. GSYH
C. İthalat D. İhracat
E. Sızıntı

4  Turizmin 2019 yılı büyüme istatistikleri dik-
kate alındığında en fazla büyüme kaydeden ülke 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mısır B. Tunus
C. Yunanistan D. Türkiye
E. Lübnan

5  Turist harcamalarından ülke ekonomisine 
sağlanan toplam katma değer üzerinden belirlenen 
ekonomik etki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çarpan etkisi
B. İstihdam
C. Gelir
D. Ödemeler dengesi
E. Gayrisafi yurt içi hasıla

6  Dünyada uluslararası turist varışları ve tu-
rizm harcamalarında büyük düşüş yaşanan yıl aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. 2007
B. 2009
C. 2013
D. 2015
E. 2017

7  Bir ülkede turizm gelirlerinin bir kısmının 
ekonomi içerisinde değerlendirilmeden başka bir 
ülkeye akışı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A. Fırsat maliyeti
B. Enflasyon
C. Ödemeler dengesi
D. Sızıntı
E. İstihdam

8  Aşağıdakilerden hangisi çevre bileşenlerinden 
olan ‘vahşi yaşam’ içerisinde yer alır?

A. Bitki örtüsü
B. Dağlık alanlar
C. Tarım alanları
D. Barajlar
E. İklim

9  Aşağıdaki çevresel bileşenlerden hangisi eko-
nomik, sosyal, kültürel faktör ve süreçlerle ilgilidir?

A. Doğal çevre
B. Vahşi yaşam
C. Yapı çevresi
D. Doğal kaynaklar
E. Flora ve fauna

10  Aşağıdakilerden hangisi turizmin olumsuz 
sosyo-ekonomik etkilerinden biridir?

A. Çarpan etkisi
B. İstihdam
C. Fırsat maliyeti
D. Ödemeler dengesi
E. Döviz etkisi
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyoekono-
mik Etkileri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyoekono-
mik Etkileri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise  “Turizmin Sosyoeko-
nomik Etkileri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Çevresel Etki-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Çevresel Etki-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyoekono-
mik Etkileri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyoekono-
mik Etkileri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyoekono-
mik Etkileri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Çevresel Etki-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyoekono-
mik Etkileri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Turizmin olumlu sosyoekonomik etkileri; çarpan etkisi, istihdam, gelir, öde-
meler dengesi, döviz, gayrisafi yurt içi hasıla, altyapı ve üst yapı yatırımları 
olarak sıralanabilir. Turizmin olumsuz sosyoekonomik etkilerini ise sızıntı, 
aşırı bağımlılık, fırsat maliyeti ve enflasyon olarak sıralamak mümkündür. 

Araştır 2

Turizmin olumsuz çevresel etkileri temel olarak şunları içermektedir:
1. Miras kaynaklarının ve kalitesinin zarar görmesi veya yok edilmesi
2. Hava, su, çöp, üretim ve gürültü kirliliği
3. Ekosistemlere verilen zarar açısından ekolojik etkiler
4. Fauna ve flora kaybı
5. Kalabalık ve tıkanıklık
6. Tarım ve ormancılık için arazi kaybı
7. Artan kentleşme
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Bölüm 5

Turizmde Bağımlılık ve Gelişme

Anahtar Sözcükler: • Kalkınma • Turizm Kalkınması • Modernleşme • Bağımlılık • Neoliberalizm 
• Alternatif Kalkınma • Küreselleşme • Turizmde İş-Emek
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1
Turizm ve Kalkınma
1 Kalkınma kavramını açıklayabilme
2 Kalkınma modelleri ile turizm arasında ilişki 

kurabilme 2
Turizm ve Küreselleşme
3 Küreselleşme ve turizm ilişkisini 

açıklayabilme

Turizm ve Emek
4 Turizm emeğinin yapısını anlayabilme3
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GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı’nın dünya ekonomilerini 
altüst etmesi yeni arayışları beraberinde getirmiş-
tir. Turizmin, olumsuz ekonomik etkileri azaltma 
ya da yok etme konusundaki ekonomik kalkınma 
yaratma potansiyeli birçok ulus devlet tarafından 
destek görmüş, turizm özellikle Üçüncü Dünya 
ülkelerinin ekonomik kalkınması için bir araç 
olarak kullanılmıştır. Ünitenin ilk bölümünde 
modernleşme, bağımlılık, neoliberalizm ve alter-
natif kalkınma başlıklarıyla incelenecek kalkın-
ma modellerinin tamamında kendine yer bulmuş 
olan turizm, farklı dönemlerde farklı biçimlerde 
ülkelerin kalkınmasında destek verilen bir sektör 
olmuştur. Dünya ulaşım, teknoloji, sermaye akı-
şı vb. gelişmeler sonucu küreselleştikçe turizmin 
aldığı biçim de değişmiştir. Küreselleşme hare-
ketleriyle önceleri kitleselleşen turizm, sonraları 
küresel turistlerin özgün niteliklerine uygun hâle 
gelmeye başlamıştır. Seyahat planlarını kendileri 
yapan, ulaşım araçlarını kendileri seçen, rezervas-
yonlarını kendileri yaptıran ve çevresel bozulma-
ların farkında olan küresel turistlere uygun hiz-
metlerin sunulmaya hazır hâle gelmesi, dünyanın 
küreselleşmesi kadar hızlı olmuştur. Turizmin 
her dönemde, dünyadaki sosyal ve ekonomik 
gelişmelere ayak uydurmadaki hızı küreselleş-
meyle bütünleşmesine imkân sağlamıştır. Tüm 
bu gelişmelerle beraber turizmdeki emek yapısı 
da biçim değiştirmiş, her dönemin kendine özgü 
şartlarından etkilenmiştir. Örneğin, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki emeğin görünümü, 
var olduğu toplumun özelliklerine bürünmüş-
tür. Turizmde emek, turizmin sektörel doğasına 
uygun bir biçim almıştır. Kitabın bu bölümünde 
tarihsel bir bakış açısıyla turizm ve kalkınma iliş-
kisi, turizm ve küreselleşme ile turizm ve emek 
konularına değinilecektir. 

TURİZM VE KALKINMA 
Kalkınma hem anlam olarak hem de doğası 

gereği süreçleri ve sonuçları açısından belirsiz bir 
kavramdır. Kalkınma genel olarak sosyoekono-
mik değişim ve ilerlemeyi, kişi başına gelirdeki 
artışları, kitleler arasındaki yoksulluk düzeyinde 
bir azalmayı, daha fazla sosyal adaleti, sosyal de-
ğişimler açısından modernleşmeyi, daha yüksek 
istihdam ve okuryazarlığı, tıbbi tedaviye daha 
geniş erişimi, kendini geliştirme için daha fazla 

fırsat içeren ‘daha iyi’ bir yaşamı vs. içerir. Bu-
nunla birlikte, gelişimin çeşitli boyutları vardır 
ve terimin farklı disiplinler tarafından farklı kul-
lanımları ve bu kullanımlardaki zaman içindeki 
değişiklikler nedeniyle tek, evrensel bir tanımı 
yoktur (Mihalič, 2002). Kalkınma kavramının 
merkezinde ekonomik gelişim ve insan yaşamının 
olduğu söylenebilir. Bu nedenle kalkınma kavra-
mı yalnızca ekonomik olanın değil insani olanın 
da iyileştirilmesini kapsar. Kalkınma ile ilgili ya-
pılan tanımlar ilk dönemlerde ekonomik büyüme 
ile benzer bir anlamda kullanılmış, kavram daha 
sonra sosyal refah ile ilişkilendirilmiştir. Takip 
eden dönemlerde yaşam kalitesi, ilerleme, modern-
leşme gibi kavramlarla ilişkilendirilirken sonraki 
dönemlerde ise kavramın alanı büyüme, yapısal 
değişim, sürdürülebilir kalkınma ve insani kalkın-
ma şeklinde genişlemiştir (Çiçek ve Sarı, 2018).

Kalkınma kavramı aslında, bir ekonomik ge-
lişmeye veya faaliyete gönderme yapmadığı gibi, 
toplumda yaşanılan sosyal değişimlerin genel bir 
süreci anlamına da gelmemektedir. Çünkü ülkeler 
ve toplumlar her zaman bir değişim süreci içeri-
sindedirler. Bu süreç içerisinde kaynakların dağı-
lımı, üretim teknikleri, kurumsal yapı, toplumsal 
değerler, insanların tutum ve davranışları değiş-
mekte ve belirli bir yön içerisinde gelişmektedir. 
Ayrıca insanların gelenekleri ve yaptıkları uğraşlar 
durağan değildir; sürekli gelişir ve farklı biçimler-
le yeniden şekillenir. Bu yüzden kalkınma, sosyal 
değişim sürecini etkilemek için yapılan olumlu 
müdahalelerle yakından ilişkilidir. Kalkınma, bu-
lunulan durumdan ya da bir önceki konumdan 
hareket ederek değişime girmeyi öneren dinamik 
bir kavramdır. Kalkınma, üretim ve kişi başına 
ulusal gelirin artırılmasıyla birlikte, ekonomik ve 
sosyokültürel yapının da değiştirilmesi anlamına 
gelir. Bir başka ifade ile kalkınma, bir ülkenin ya-
pısal niteliklerinin olumlu yönde değişimidir (To-
lunay ve Akyol, 2006, s. 118).

Kalkınma, bulunulan du-
rumdan ya da bir önceki 
konumdan hareket ederek 
değişime girmeyi öneren 
dinamik bir kavramdır.

dikkat
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İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine kadar ekonomik ilerleme, toplumun gelişimi ve siyaset arasında 
güçlü bir ilişki kurulmadı. Ancak bu dönem, ülkelerin, sömürge sonrası dönemde siyasi bağımsızlığa ka-
vuştukları bir dönemdi. Aynı dönem; Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de dâhil olmak üzere, “müt-
tefik ulusların” liderlerinin savaş sonrası küresel ekonomiyi yönetmek için bir kurallar ve düzenlemeler 
sistemi kurmak gibi bir endişeye kapıldığı dönemdi. Altüst olan parasal ve ticari ilişkileri düzene sokmak 
için Amerika Birleşik Devletleri’nin Bretton Wood kentinde 44 ülkeden gelen delegelerle 1944 yılında 
uluslararası liderler toplantısı yapıldı. Özellikle 1930’ların Büyük Buhran Dönemi’nin yarattığı ekonomik 
zorluklardan kaçınmak ve İkinci Dünya Savaşı’nın altüst ettiği ekonomik sistemi düzenlemek için Bretton 
Wood Üçlüsü olarak ifade edilen ve dünya ekonomisini düzenleyen kurumlar ortaya çıktı. Bu kurumlar; 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
ve Dünya Ticaret Örgütüdür (WTO) (Holden, 2006). 

Uluslararası kalkınma terminolojisini oluşturma açısından bir diğer önemli olay, Başkan Truman’ın 
1949’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlamasıyla ilgili konuşmasıydı. Bu konuşma-
da, “gelişmiş” ve “az gelişmiş” dünyalar ile “Birinci” ve “Üçüncü” dünyalar arasında, millî gelirin niceliksel 
ölçüsü ve siyasi yönelim ile tanımlanan terimler arasında ayrım yaptı. Birinci Dünya, tipik olarak Kuzey 
Amerika, Batı Avrupa ve Avustralasya (Güneydoğu Asya Adaları) ülkeleri olmak üzere dünyanın sanayi-
leşmiş ve kapitalist ülkelerini; “Üçüncü Dünya” ülkeleri ise dünyanın ekonomik olarak gelişmekte olan ve 
politik olarak uyumsuz, tipik olarak Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerini kapsıyordu. Birinci Dünya 
ile Üçüncü Dünyalar arasında, Sovyetler Birliği’nin sanayileşmiş ülkeleri ve diğer komünist müttefiklerin-
den oluşan bir “İkinci Dünya” vardı. Bununla birlikte, Sovyetler Birliği’nin 1989 sonrası çöküşünden bu 
yana, bu terimlerin çağdaş küresel siyasi ve ekonomik durum için çok az geçerliliği vardır. Günümüzde 
“Üçüncü Dünya” kavram olarak gelişmekte olan ülkeleri ifade etmek için tercih edilmektedir. Truman’ın 
konuşması, kalkınmayı ekonomik bir ölçüm olarak tanımlamak açısından dönüm noktasıydı (Holden, 
2006). Ancak kalkınma yalnızca ekonomik ilerlemeyle ilişkilendirildikçe gelişen toplumların sahip olduğu 
diğer kültürel zenginlik çeşitleri göz ardı edildi. Takip eden dönemlerde de modernizasyon, bağımlılık, 
ekonomik liberalizm ve sürdürülebilir kalkınma kuramları gibi farklı kalkınma paradigmaları geliştirilmiş-
tir. Aşağıda bu paradigmalarla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Kalkınma: Bir ülkede belirli dönemler arasında ekonomide meydana gelen 
gelişme ve büyümeyi, toplumun yaşam standartlarında, üretilen ürünlerin 
kalitesinde veya üretim sisteminde iyileşmelerin yaşandığı ekonomik ortamı, 
kısacası ülkede meydana gelen niteliksel ve niceliksel yöndeki tüm olumlu 
gelişmelerin bir arada bulunmasını ifade eder (Sevinç, 2011).
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Tablo 5.1 Kalkınma Kuramının Gelişim Süreci

Dönem Kalkınma Süreci Anahtar Kavramlar ve Stratejiler

1950-1960 Modernleşme Kuramı

Batı ekonomik büyümesine dayalı modellerin baskınlığı:
•	 Büyüme	aşamaları
•	 Yapısal	kuramlar
•	 Yayılma:	büyüme	kutupları	ve	damlama
•	 Devlet	müdahalesi:	düzenleme/korumacılık

1960-1970
Modernleşme	Kuramı/
Bağımlılık	Kuramı

Gelişmiş ülkelerin tahakküm/sömürü sonucu 
azgelişmişlik:
•	 Ekonomik	 yeniden	 yapılandırma,	 ithalat	 ikamesi,	

korumacılık;	iç	pazarların	gelişimi
•	 Büyümenin	sınırları:	çevresel	kaygılara	yanıt	olarak	

Neo-Malthusçuluk	

1970-1980 Neoliberalizm

Serbest pazarın desteklenmesi:
•	 Hükümetin	 ekonomik	 faaliyetlere	 müdahalesinin	

sınırları
•	 Serbestleştirme/özelleştirme
•	 Yapısal	uyum	programları
•	 Yeni	ekonomik	düzen:	“Bir”	dünya

1980’ler
Neoliberalizm/Alternatif	
Kalkınma

Gelişimin farklı kültürler ve toplumlar üzerindeki 
etkilerinin farkındalığı:
•	 Taban/insan	merkezli	gelişim
•	 Temel	ihtiyaçlar:	gıda,	barınma,	eğitim,	sağlık
•	 Yerel	bağlam	/	yerli	bilgi
•	 Çevresel	kararlılık

1990’lar
Alternatif/Sürdürülebilir	
Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma paradigmasının hakimiyeti, 
kalkınma sonrası düşüncesinin ortaya çıkışı:
•	 Taban/insan	merkezli	gelişim
•	 Çevre	Yönetimi
•	 Küreselleşme
•	 Kalkınma	“çıkmazı”

2000’ler
Çıkmazın	ötesinde:	Yeni	bir	
paradigma	mı?

Geliştirme sonrası kapsayıcı gelişim kavramlarının 
reddedilmesi:
•	 Küresel	çevre	politikaları/protokolleri
•	 Ulusaşırı	hareketler
•	 Mikro	düzeyde	stratejiler
•	 Yoksulluğun	azaltılması
•	 Devlet	güvenliği	ve	gelişimi

Kaynak: Sharpley, 2009
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Damlama Etkisi: Ekonomik büyüme sa-
yesinde, toplumun üst sınıflarında biriken 
servetin damlama yoluyla en yoksul kesim-
lere dahi ulaşacağı, sonuçta herkese yarar 
sağlayacağı düşüncesidir (Doğan, 2014).

Neo-Malthusçuluk:  Yoksulluğun artışını, 
yoksul insanların nüfus artışıyla paralel gö-
ren bir nüfus kuramıdır. Buna göre; yoksul 
insanların ortalama gelirindeki bir artış, bu 
insanların daha fazla çocuk sahibi olmaları-
na ve bu durum niteliksiz iş gücü arzına ve 
yiyecek maddelerine olan talebi artırarak reel 
ücretlerin düşmesine neden olacaktır. Diğer 
bir deyişle, yüksek doğurganlık, yoksullu-
ğun önemli bir kaynağıdır (Öztürk, 2012).

Kalkınma, 1940’lar ve 1970’ler arasındaki dö-
nemi kapsayan ve küresel çağdan önce gelen ta-
rihsel bir aşama olarak görülebilir. Kavram, esas 
olarak ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş ol-
duğu düşünülen ülkelerin ekonomik kalkınma-
sının sağlanması ile ilgili olarak İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Kalkınma 
projesi, savaştan zarar görmüş ülkelere yardım 
etmek açısından önemliydi. Batılı devletler, özel-
likle ABD, çeşitli zayıf ülkelere onları ekonomik 
açıdan geliştirmek amacıyla yardım ediyordu.

1950’lerden sonra küresel bir olgu olarak orta-
ya çıkan turizmin İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı 
etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için 
ekonomik kalkınma yaratma potansiyeli ulusal 
devletler tarafından destek görmüştür. Özellikle az 
gelişmiş ülkeler açısından gündeme alınan turizm 
gelişimi yoluyla kalkınma anlayışı, döviz kazancı 
elde etmek ve istihdam yaratmak için bir araç ola-
rak kullanılmaya başlanmıştır ve neredeyse tama-
men olumlu şekilde değerlendirilmiştir. Uluslara-
rası turizm, ihracatta çok önemli düşüşler yaşayan 
Üçüncü Dünya ülkeleri için bir devlet kuşu gibi 
her derde deva bir ilaç olarak tasvir edilmiştir. O 
dönemlerde, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Ör-
gütü (OECD), turizmin sınırsız büyüme potansi-
yeli olduğunu sıklıkla vurgulamış; Dünya Bankası 
ve Birleşmiş Milletler gelişmekte olan ülkelerde 
turizm endüstrisini desteklemiştir (Crick, 1989). 
Turizmin kalkınma gündeminin konusu olması, az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere döviz kazan-
dırma potansiyeli ve turizm harcamalarının yerel 
ekonomiyi canlandıracak büyük bir çarpan etkisi 
yaratacağı düşüncesiyle gerçekleşmiştir.

Dünya Bankası, 1950’lerin sonunda turizm 
gelişimini heyecanla Üçüncü Dünya hükûmetleri 
için en iyi ekonomi politikası olarak tanımladı. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve büyük sa-
nayileşmiş ülkelerin hükûmetleri gibi Birleşmiş 
Milletler özel temsilcileri de Dünya Bankasının 
planını desteklemeye karar verdi. Çok geçmeden 
yeni bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olan Dün-
ya Turizm Örgütü (UNWTO), turizm gelişimini 
desteklemek için kuruldu. Sonuç olarak 1960’larda 
turizm, modernleşme paradigmasının bir parçası 
olarak kalkınma ile özdeşleşti (Holden, 2006). Ve-
rilen bu destekler, Birleşmiş Milletlerin 1967 yılını 
“Uluslararası Turizm Yılı” ilan etmesiyle taçlandı. 
Zengin ülkelerdeki insanların boş zaman ve seyahat 
alışkanlıkları, yoksul ülkelerde yaşayanların ekono-
mik ilerlemesine kapı açacaktı. Bu bağlamda; geliş-
mekte olan ülkeler için döviz elde etmek, gelişmiş 
dünyanın artan refahına bağlanmış olabilir. Turizm 
için büyük ölçüde; deniz, kum, güneş, dost canlısı 
insanlar gibi mevcut olan kaynaklara güvenildiğin-
den turizm, kalkınmanın sağlanması için kolay bir 
seçenek olarak gösterildi. Çünkü altyapı için büyük 
sermaye yatırımları gerektirmiyordu. Bu göz alıcı 
olumlu görüntülere yanıt olarak gelişmekte olan 
bazı ülkeler, yeterli fizibilite çalışması veya herhan-

Çevresel kaygıların Neo-Malthusçuluk 
düşüncesi ile ilişkilendirilmesinin sebebi; 
1960’larda henüz emekleme aşamasında 
olan turizmin çok sayıda seyahat edilmesi 
ile endişe uyandırmasıdır. Buna göre; bu 
ölçekteki seyahatler kaçınılmaz olarak böl-
gelerin karakterini, nüfuslarını ve yaşam 
biçimlerini bozar. “Tatilci yığını” yerel ya-
şamı ve endüstriyi buruşuk bir kâğıda çevi-
rir, misafirperverlik kaybolur. Yerli halklar, 
niteliksiz çoğunluğa hizmet eden asalak bir 
yaşam tarzına sürüklenir (Mishan, 1969).

Bazı yorumcular, dünyayı kalkındırma is-
teğini kapitalist modelin yeni bir modele 
genişlemesi şeklinde belirtmektedir.

dikkat



113

Turizm Sosyolojisi 5
gi bir fırsat maliyeti olmadan (yani kaynakların 
alternatif yollarla kıyaslanarak hangi gelişmenin 
daha fazla kazanç sağlayabileceğinin hiçbir anlamı 
olmadan) ve turizmi ulusal kalkınmayla bütünleş-
tirme planları yapmadan turizm gelişimine başla-
dılar. Böylece basit görünen bir cesaretlendirmenin 
politik boyutu ve olumsuz sosyokültürel etkileri 
görünür hâle geldi. Buna ek olarak araştırmacılar, 
turizm için ortaya konulan ekonomik argümanla-
rın bile aslında ilk iddia edildiği kadar sağlam ol-
madığını da fark etti. Bu nedenle, yıkıcı etkilerinin 
devam etmesi durumunda, turizm gelişiminin pek 
çok bölgede arzu edilmediği yönünde söylemler ge-
lişti (Crick, 1989). Sonuç olarak bir modernleşme 
biçimi olarak turizm; sermaye, teknoloji, uzmanlık 
ve modern değerlerin Batı’dan daha az gelişmiş ül-
kelere aktarılmasını içeriyordu. 

Turizm, 1970’lerde ekonomik bir faaliyet ola-
rak arttıkça ekonomik çalışmaların beklenenden 
daha düşük çarpan etkilere sahip olması ve yüksek 
ekonomik sızıntıya işaret etmesi yönüyle turiz-
min faydaları sorgulanmaya başlandı. 1970’lerde, 
Bağımlılık Kuramının genel bağlamı içinde, met-
ropoliten ülkeler ile çevre toplumları arasında sö-
mürücü ekonomik ilişkileri sürdüren bir turizmin 
meydana geldiği eleştirileri ortaya çıkmıştır. Hatta 
turizmi, “neo-sömürgecilik ve emperyalizm” ile öz-
deş gören terimler de literatüre girmiştir. Bu terim-
ler; yabancı turistlerin beklentileri ve yerel elitle-
rin eylemleri karşısında potansiyel kontrol kaybını 
gösteren merkez ve çevre ülkeler arasındaki ilişkiyi 
açıklamak için güçlü bir metafordur. Çünkü geliş-
mekte olan bir ülke, turizmi kalkınma stratejisi ola-
rak kullandığında, üzerinde çok az kontrole sahip 
olduğu küresel bir sisteme girmektedir (Holden, 
2006). Bu bağlamda turizm, az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkeler açısından güvenli bir büyüme 
endüstrisi değildir. Bu güvensizlik, sadece turist 
varışlarındaki mevsimsel dalgalanmalarla ilgili de-
ğildir. Gelişmiş ekonomilerin de ekonomik dön-
güleri vardır. Durgunluk dönemlerinde denizaşırı 
seyahatlere olan talep azalmaktadır. Petrol pazarla-
ma politikası göz önüne alındığında tatil fiyatları 
esnektir ve maliyetler istikrarsızdır. Fiyatlandırma, 
genel olarak hedef ülkelerin kontrolünün ötesin-
dedir. Turistler kendi zevklerine düşkündür, bu 
nedenle uluslararası turizmdeki genel bir büyüme, 
herhangi bir Üçüncü Dünya ülkesinin güvenli bir 
geleceği olduğu anlamına gelmemektedir. Üçüncü 
Dünya turizm destinasyonlarının çoğu birbirinin 

yerine ikame edilebilir; seyahat organizatörleri 
müşterilerini kolayca başka bir destinasyona yön-
lendirebilir, birçok insanı işsiz bırakabilir ve çok 
fazla konaklama yeri işgal edilebilir. İyi zamanlarda 
bile, uluslararası turizmin gelirleri, öngörülenden 
daha az olabilir (Crick, 1989). Örneğin, 2019 yı-
lında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok 
kısa bir sürede bütün dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını, uluslararası insan hareketliliğini 
durma noktasına getirmiş; küresel toplumu, eşi 
benzeri görülmemiş potansiyel ekonomik zorluklar 
karşısında çaresiz bırakmıştır. Ekonomisi turizme 
bağlı ülkeler, kuşkusuz ki bu zorlukla yüzleşmek 
konusunda gelişmiş ülkelere göre çok daha ciddi 
bir sınav verecektir. 

Geleneksel kalkınma yaklaşımlarının başarısız-
lığı, sürdürülebilir turizm ve ekoturizmin kilit öne-
me sahip olduğu kalkınma için alternatif bir gün-
demin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Terimler, 
uluslararası temsilciler, hükûmetler, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşları da dâhil olmak üzere farklı 
paydaşlar arasında popüler hâle gelmiştir. Artan bu 
ilgi, az gelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadelede 
turizmin rolüne dönüşmektedir (Holden, 2006). 
Aşağıda temel kalkınma modellerine ve bu model-
lerin turizmle ilişkisine yer verilmiştir. 

Modernleşme
Modernleşme kuramı küresel eşitsizliği, ulus-

lar arasındaki teknolojik ve kültürel farklılıklar 
bağlamında açıklayan ekonomik ve sosyal gelişme 
modelidir (Macionis, 2018). Daha önce belirtildi-
ği gibi, toplumların modernizasyonunu (aslında 
Batılılaşma) sağlamak amacıyla kalkınma süreçle-
ri başlangıçta ekonomik büyümeye odaklanmıştır. 
Tüm toplumların geleneksel yapılardan modern 
yapılara, kurumlara ve değerlere kaçınılmaz olarak 
evrimsel bir yol izlediği düşüncesine dayanarak kal-
kınma/modernleşme ortaya çıktıktan sonra daha 
geniş bir büyüme ve yatırım sağlayan, daha önemli 
endüstrilere ulaşılacaktır. Sürecin kilit unsurların-
dan biri, çoğu zaman yabancı yatırım gerektiren 
belirli endüstriler veya sektörler gibi bir veya daha 
fazla büyüme kutbunun getirilmesidir. Bir büyüme 
kutbu insanlara ve kaynaklara bir mıknatıs gibi 
davranabilir. Böylece ekonomik büyümenin yayıl-
masını azaltabilir, diğer alanların tükenmesine ve 
dolayısıyla sosyoekonomik eşitsizliklerin potansiyel 
olarak artmasına neden olabilir (Sharpley, 2009).
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Ekonomik büyümeye dayalı modernleşme ve 

turizm arasındaki ilişki oldukça belirgindir. Tu-
rizm; teknolojiyi transfer etmek, istihdam sağla-
mak, döviz üretmek, GSYH’yi artırmak, kalkınma 
sermayesini kendine çekmek ve Batı değerleriyle 
modern bir yaşam biçimini teşvik etmek için bir 
kalkınma stratejisi olarak desteklenmiştir. Birçok 
ülkede turizm, ulusal ekonomik büyümeyi ve kal-
kınmayı teşvik etmek üzere bir büyüme kutbu ola-
rak uygulamaya konulmuştur. Bu, mikro devletler 
ve daha az gelişmiş birçok ülke için kesinlikle ge-
çerli bir uygulamadır. Aynı şekilde, turizm yaygın 
olarak etkili bir bölgesel kalkınma aracı olarak da 
kabul edilmektedir. Yapılan ilk çalışmalar, turizmin 
değerini sorgulamadan önce olumlu ekonomik 
yönlerine odaklanmıştır. Modernleşme paradig-
masına uygun olarak 1963 yılında Birleşmiş Mil-
letler Uluslararası Seyahat ve Turizm Konferansı, 
hükûmetlerin ekonomik kalkınma planları ve ti-
caret anlaşmaları konusunda turizme daha fazla 
dikkat etmesi gerektiğini açıklamıştır (Sharpley ve 
Telfer, 2002; Sharpley, 2009). 

Sanayileşmiş birçok ülkede turizm, hem kırsal 
bölgelerin ekonomik olarak yenilenmesi hem de 
endüstriyel olmayan kentsel alanların azalması için 
teşvik edilirken Meksika’daki Cancún, bir turizm 
beldesinin bölgesel bir büyüme kutbu olarak devlet 
tarafından geliştirilmesinin dikkate değer bir ör-
neğidir. Aynı zamanda, genel olarak modernleşme 
kuramı ile ilgili kavramlar, özellikle turizm gelişi-
mine yansıtılmaktadır. Geriye dönük bağlantılar 
ve turizm çarpanları kavramı, doğrudan büyüme 
ve ‘damlama’ etkileri ile ilgilidir. Ancak Meksika-
Cancún örneği tekrar ele alındığında bu tür bir 
kalkınmadan beklenen faydaların ne ölçüde başarı-
sız olduğunu da göstermiştir. Çünkü genç insanlar, 
kırsal iç bölgelerden tatil bölgelerinde iş bulmak 
için hareket ettikçe önemli derecede nüfus denge-
sizliği yaşanmıştır. 

Büyüme aşamaları kavramı da turizm gelişimi 
ile ilgilidir. Herhangi bir destinasyonun turizm 
tarafından sunulan kalkınma fırsatlarından yarar-
lanabilmesi, diğer şeylerin yanı sıra yerel ekono-
minin çeşitliliğe ve olgunluğa ulaşıp ulaşmadığına 
bağlıdır. Bu nedenle, sözde en az gelişmiş ülkeler 
(dünyanın en fakir ülkelerinin yaklaşık 50’sini içe-
ren resmî olarak tanınan bir grup) nispeten başarı-
lı turizm sektörlerine sahip olsa da bu her zaman 
daha geniş ekonomik büyüme ve kalkınmaya çev-
rilememiştir. Ekonomik büyümeye dayalı modern-

leşme kavramının, turizmin gelişim potansiyelini 
araştırmak için tartışmasız en uygun çerçeve oldu-
ğunu söylemek mümkündür (Sharpley ve Telfer, 
2002; Sharpley, 2009).

Turizm gelişimine aracılık eden unsurlar hem 
özel sektörden hem de kamu sektöründen gelmek-
tedir. Özel sektörün zayıf olduğu gelişmekte olan 
ülkelerde hükûmet, turizm kalkınması için yabancı 
yatırımı çekmek üzere girişimci olarak hareket et-
mek zorunda kalabilir. Bu, devletin ekonomik bü-
yüme için ön koşullar yaratması gereken modern-
leşme kavramlarına benzer. Son olarak, seyahat ve 
turizm modern toplumun bir parçası olarak görül-
mektedir. Modernite altında turizmin üretimi, tü-
ketim biçimini alır. Turizm, deneyimlerin ve eğlen-
cenin nihai ürünü olarak metalaştırılır ve tüketilir. 
Aynı zamanda, statü farklılaştırma kültürü ve pazar 
bölümleme ile ilişkili sembolik tüketim olarak da 
ortaya çıkmaktadır. Ancak varış noktasında, yerli-
ler bu Batı değerlerini benimseyebilir ve gösteri et-
kisi ile sonuçlanan daha yüksek gelir arayışı içinde 
kent ve tatil bölgelerine göç edebilirler (Sharpley ve 
Telfer, 2002).

Bağımlılık
Bağımlılık kuramı, küresel eşitsizliği yoksul ül-

kelerin zengin olanlar tarafından tarihsel sömürüsü 
bağlamında açıklayan ekonomik ve sosyal gelişme 
modelidir.  Bağımlılık kuramı, küresel yoksulluğun 
ana sorumluluğunu, düşük gelirli ülkeleri yüzyıl-
larca sistematik olarak yoksullaştıran ve kendilerine 
bağımlı hâle getiren zengin uluslara yüklemektedir 
(Macionis, 2017). Bağımlılık kuramları, daha az ge-
lişmiş ülkelerin Batı’yı yakalayabileceğini düşünen 
modernleşme kuramının iyimser iddialarına karşıt 
olarak geliştirilmiş sistemlerdir. Bağımlılık kuramla-
rına göre, Batı toplumlarının az gelişmiş ülkeler kar-
şısındaki avantajlı konumlarını korumasını sağlaya-
cak mali ve teknik araçları vardır (Marschall, 1999). 

Savaş sonrası turizmin genişlemesi sırasında, ül-
keyi modernize etmek ve ekonomik açıdan kendine 
güven duygusunu teşvik etmek için yerli otel zin-
cirlerinin oluşturulması da dâhil olmak üzere, yeni 
bağımsız bazı devletler turizm bağlantılı kalkınma 
yöntemini benimsemiştir (Curry, 1990). Ancak bu 
ülkelerin çoğu büyük ölçekli turizm projeleri için 
uluslararası kredi kuruluşlarından borç almak zo-
runda kalmıştır. Diğer bağımlılık perspektifleri ile 
ilgili olarak turizmin yeni bir sömürü ekonomisine 
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eş değer olduğu öne sürülmüştür. Bu düşünceye 
göre; büyük ve merkez metropollerin gereksinimle-
ri, gelişmekte olan ülkeler tarafından karşılanmakta 
ve üretilen zenginlik koloniden ana vatana aktarıl-
maktadır. Turizm mitleri, bu güçlü tahakkümün sis 
perdesi olarak hizmet eder. (Sharpley, 2009). Tu-
rizm endüstrisinde yabancı mülkiyetin baskınlığı, 
gelişmekte olan ülkelere merkez-çevre ilişkilerinde, 
destinasyonların turizmden tam olarak faydalan-
masını engelleyen yapısal bağımlılık getirmektedir 
(Britton, 1982).

Bağımlılık analizi, “merkez” olarak bilinen ge-
lişmiş kapitalist ülkeler ile Güney’in “çevre” ola-
rak adlandırılan gelişmekte olan ülkeleri arasında 
gerçekleşen eşitsiz ekonomik ve siyasi alışverişe 
odaklanır. Bağımlılık kuramı uzun süredir, özellik-
le destinasyonlar ve turizm üretiminin organizas-
yonu/mülkiyeti arasındaki ilişki açısından turizm 
gelişiminin olumsuz sonuçlarını değerlendirmek 
için bir temel oluşturmuştur. Bağımlılık paradig-
masının unsurları, özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde uluslararası turizme bağlı yüksek sızıntı 
oranları ortaya çıkmaya başladıktan sonra turizm 
araştırmalarında ortaya çıkmıştır (Sharpley, 2009; 
Telfer, 2009). Bağımlılık argümanının temeli, tu-
rizm endüstrisinin organizasyonuna ve Üçüncü 
Dünya ekonomilerinin yapısına dayanmaktadır. 
Daha önce de belirtildiği gibi çok uluslu şirketlerin 
Üçüncü Dünya’nın az gelişmişliğine yol açtığı id-
dia edilmiştir. Uluslararası turizmin bütünleştirici 
gücü; havayollarını, tur operatörlerini ve otel zin-
cirlerini kontrol eden, büyük ve çok uluslu Birinci 
Dünya şirketleri hâline gelmiştir. Bu şirketler, bir 
turizm ürünü geliştirmek için endüstrinin bileşen-

lerini oluşturma, koordine etme ve pazarlama gü-
cüne sahiptir (Sharpley, 2009).

Aynı zamanda, uluslararası turizmin kitle turiz-
mi ile gelişen kültürel bağımlılıkla sonuçlanabile-
ceği ve turizm planlamasının ve politikasının dış 
(Batı) idealleri yansıttığı da iddia edilmiştir. Tabii 
ki bağımlılık düzeylerini azaltmak (veya bir sonuç 
olarak kendine güvenmeyi artırmak), daha sonra 
değinileceği gibi, sürdürülebilir turizm gelişiminin 
amaçlarından biridir. Ancak ironik bir şekilde, des-
tinasyonları sürdürülebilir toplum odaklı turizm 
gelişimini benimsemeye teşvik etme süreci (genel-
likle Batı merkezli kurumlar tarafından üstlenilen 
bir rol), kültürel emperyalizmin bir biçimi olarak 
görülebilir (Sharpley, 2009; Telfer, 2009).

Bağımlılık kuramı, gelişmiş ve az gelişmiş ülke-
ler arasındaki eşit olmayan ilişkileri ortaya koyması 
açısından yararlıdır. Ancak mevcut dünya ekono-
mik düzenine işlevsel bir alternatif düzen oluştur-
makta başarısız kalmıştır. Ayrıca turizme bağımlı 
bir kalkınmanın, kendi kendine yeterlilikle kar-
şılaştırıldığında, özellikle küçük ada ülkeleri için 
daha tercih edilebilir ve sürdürülebilir olma ihti-
malinin daha yüksek olduğu da ileri sürülmekte-
dir. Bağımlılık kuramı ile turizm arasındaki ilişki 
ele alındığında küçük ölçekli alternatif turizmin 
her koşulda sürdürülebilir, büyük ölçekli turizmin 
ise sürdürülemez olduğunu düşünmek her zaman 
geçerli değildir. Ancak bölgeye özel uygulamalar 
da hesaba katılmalıdır. Bu bağlamda geçmişte it-
hal ürünler ve iş gücüne bağlı olmalarına rağmen, 
uygun olan durumlarda kitlesel nitelikli turizm gi-
rişimlerinden yerel ürün ve iş gücünün kullanımını 
zorunlu kılan sürdürülebilir politikalarla yerel fay-
da sağlanabilir. Örneğin, Endonezya’daki gıda üre-
timi ve dört yıldızlı bir otel arasındaki bağlantıların 
incelendiği bir çalışmada, sürdürülebilir politika-
ların uygulanabildiği ortaya çıkmıştır. Çalışmada; 
yerli üreticiler ve tatil köyleri arasındaki kurumsal 
anlaşmalarla, işletmelerin sebze ve balık gibi ihti-
yaçları yerel tedarikçilerden sağlayarak yerele kat-

Turizm destinasyonları, coğrafi olarak dün-
yanın sanayileşmiş bölgelerini çevreleyen 
bir turist kemeri olan ‘zevk çevresi’ olarak 
adlandırılmaktadır. Zevk çevresi, büyük 
kent merkezlerinden uçakla iki ile dört 
saat arası uzaklıktadır. Genellikle Ekvator 
ve güneşe doğrudur. Bu bölgeler statik 
değildir. Küresel zevk çevresi, zenginlerin 
rahatladığı ve birbirine karıştığı yerlerdir 
(Turner ve Ash, 1975; Sharpley, 2009).

dikkat

Kültürel Emperyalizm: Yabancı bir kül-
türün değer ve alışkanlıklarını, yerli bir 
kültür pahasına yaymak ve yüceltmek için 
ekonomik ve siyasi güç kullanılmasıdır 
(Tanrıöver ve Kırlı, 2015).



116

Turizmde Bağımlılık ve Gelişme5
kı sağladığı, böylece ilişkilerin karşılıklı kazançla 
sonuçlandığı tespit edilmiştir. Bu tür uygulama-
lar, gelişmekte olan ülkeler ve yabancı tedarikçiler 
arasında uzun süredir mevcut olan bağımlılık iliş-
kisinin değişmesine katkıda bulunabilir, sektör ve 
yerli nüfus arasındaki ilişkileri olası çatışmalardan 
kurtarabilir (Çiçek ve Sarı, 2018).

Ekonomik Neoliberalizm
Devletin ekonomiye müdahalesi bir “frenleme” 

gibi tanımlanmaya başlayınca (Slater, 2002), özel 
sektörün ve piyasanın gücü savunulmaya başlan-
dı. 1980’lerin Reagan-Thatcher döneminde po-
püler olan ekonomik liberalizm, ihracata dayalı 
ekonomik kalkınmada uluslararası ticaretin rolü-
nü benimsemiştir. Gelişmekte olan ülkelerin karşı 
karşıya kaldıkları sorunların aşırı devlet müdaha-
lesinden kaynaklandığını öne süren neoliberalizm 
destekçileri, kalkınma yolunun pazarın serbest-
leştirilmesi, devlet işletmelerinin özelleştirilmesi 
ve devlet müdahalesinin genel olarak azaltılması 
yoluyla mümkün olduğunu savunmuştur (Sharp-
ley ve Telfer, 2008). Devletin ekonomik müdaha-
lesindeki bu azalma, turizm de dâhil olmak üzere 
yeni gelişen sanayilere yönelik her türlü koruyucu 
önlemin kaldırılmasını içermektedir. Birçok ülkede 
ihracat pazarları için birincil ürünlerin üretimine 
yapılan bu vurgu, kalkınma stratejisinde içe doğru 
bir perspektiften dışa doğru bir yönelime doğru bir 
kaymaya yol açmaktadır. Bu, uluslararası turizm 
gibi daha önce göz ardı edilen sektörlerin genişle-
mesini de kapsamaktadır. Uluslararası turizm, ge-
lişmekte olan ülkelerde hızlı büyümeyi teşvik eden 
ve geleneksel olmayan yeni bir “büyüme” endüstri-
si olarak gruplandırılmaktadır. Turizmin bir ihracat 
sektörü ve döviz kazanma aracı olarak rolü, ürünle-
ri için yeni pazarlar sağlamaya devam ettiği için çok 
uluslu şirketler tarafından güçlü bir şekilde destek-
lenmektedir. Aynı zamanda doğal, kültürel ve in-
san kaynakları içeren kaynaklara engelsiz bir şekil-
de erişmeyi istemektedirler (Holden, 2006). Ayrıca 
Batı’nın neoliberal politikaları, özellikle devletlerin 
dünya ekonomisine katılmak için ticaret engelleri-
ni kaldırması nedeniyle turizm şirketlerinin ulus-
lararası genişlemesini kesinlikle kolaylaştırmıştır. 
Gelişmekte olan ülkeler arasında yatırım teşvikleri 
sunan turizm yatırımcılarını kendine çekmek için 
yoğun rekabet vardır. Komşu hükûmetler, turiz-
min gelişmesi için çok ihtiyaç duyulan yabancı ser-
mayeyi ve uzmanlığı çekmek için en iyi teşvikleri 

(örneğin, yabancı yatırım, vergi avantajları, ithalat 
ödenekleri, kârları iade etme vb.) sunmaya çalışa-
rak birbirleriyle rekabet etmektedir (Telfer, 2009).

Neoliberal dönüşümün ardından, imalat sektö-
rünün kârının azalmasına rağmen, finans, sigorta, 
inşaat ve turizm gibi alanları ifade eden hizmet sek-
törü sermayenin yeni limanları olarak daha kârlı 
bir hâle gelmeye başlamıştır. Neoliberal anlayışa 
göre turizm sadece bir kalkınma seçeneği değil, 
küresel ekonomiye açılan bir kapı olarak da değer-
lendirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, sektörün üçüncül 
sektörler için görünmez bir ihracat endüstrisi ola-
rak değerlendirilmesi, 1980’li ve 1990’lı yıllarda 
neoliberal ekonomik kuramın ve turizm çalışma-
larının uluslararası pazarlara ve rekabetçi ihracata 
odaklanmasının nedenidir. Kitle turizminin geli-
şimine yönelik politikaların sürdürüldüğü bu dö-
nemin en önemli özelliği, devletin örnek ve öncü 
tesisler yapma yerine dönemin ruhuna uygun özel-
leştirme politikalarını tercih etmesidir. Bu nedenle, 
turizmin gelişiminde özel sektörün önemi vurgula-
narak devletin, sektör için eylemciden ziyade etkin-
leştirici olmasına dikkat çekilmiş; devletlerin, özel 
şirketleri turizm sektörüne katılmaları yönünde 
birtakım teşvik edici teminatlar sunması gerektiği 
belirtilmiştir. Malezya, Endonezya ve Türkiye gibi 
çevre ülkelerdeki hükûmetler, turizme destek ver-
mek ve ülkelerinin turizmini pazarlamak için vergi 
indiriminden toprak tahsisine ya da yerli ve yaban-
cı sermaye yatırımını çekecek teşviklere kadar farklı 
politikalar izlemiştir. Neoliberal ekonomi politikaları-
nın yaygınlaşması ile birlikte sermaye, emek ve devlet 
arasında üç ayaklı denge bozulmuş; devlet sermayeyi 
çekme ve böylece küresel ekonomi ile bütünleşme 
pahasına emeğin sömürüsüne ortam hazırlamıştır. 
Dolayısıyla örgütlü emek hareketi bastırılmıştır. Bu-
nun en belirgin göstergesi dünya çapında sendikal 
hareketlerin çöküntüye uğramasıdır. Diğer taraftan 
turizme açılan bölgelerde, tarım sektöründen modern 
turizm sektörüne geçiş önemli bir emek dönüşümü 
başlatmıştır. İstihdam, bu bölgelerde özellikle piya-
saya hâkim olan büyük işletmelerdedir. Bunların da 
istihdam politikaları deneyim, eğitim, uzmanlaşma 
gibi tercihlere bağlı olduğundan şartları sağlayan ye-
rel emeğe ve ülkenin farklı yerlerinden gelen göçmen 
işçilere yönelik olmuştur. Bu durum bölgelere göç ha-
reketinin başlamasına neden olmuştur. Turizmde re-
kabet gücü az olan kesimler, çamaşırhane ya da çeşitli 
gıda işletmeleri açarak turizm sektöründe dışa verilen 
işlere yönelmişlerdir (Çiçek ve Sarı, 2018).
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Alternatif Kalkınma

Yukarıda da söz edildiği gibi modernleşme ve 
neoliberalizm anlayışına dayalı kalkınma çeşitleri 
geleneksel olarak ekonomik büyüme ve yukarı-
dan aşağıya yayılmaya dayanmaktadır. Alternatif 
kalkınma paradigması, ana akım, ekonomik bü-
yümeye dayalı modellerin kalkınmayı sağlamadaki 
belirgin başarısızlığına yanıt olarak ortaya çıkmıştır 
(Sharpley, 2009). 1970’lerin başında, birçok ulus-
lararası temsilcinin insan odaklı yaklaşımlar ara-
maya başlamasıyla modernleşme ve neoliberalizm 
yaklaşımlarının aksine, tüm toplumun ortaklaşa 
kalkınmasına işaret eden alternatif kalkınma adın-
da yeni stratejiler geliştirilmiştir. Alternatif kalkın-
ma paradigması, diğer modellerin eleştirisinden 
doğan pragmatik ve geniş tabanlı bir yaklaşımdır 
(Holden, 2006).  Başka bir deyişle, alternatif ge-
lişme, kelimenin tam anlamıyla yukarıdan aşağıya, 
Batı merkezli ekonomik büyüme modellerine karşı 
öncelikle insani ve çevresel kaygılara odaklanan, 
aşağıdan yukarıya veya tabandan bir yaklaşımdır 
(Sharpley, 2009). Çevresel kaygılar, 1987 yılında 
Ortak Geleceğimiz ve 1992 yılında Gündem 21’in 
yayımlanmasıyla sürdürülebilir kalkınma kavramı 
çerçevesinde gündeme gelmiştir. Sürdürülebilir 
kalkınma anlayışı çerçevesinde çok sayıda araştır-
ma yapılmıştır. İlk araştırmalar, bir uçta yabancı 
kontrollü ve büyük ölçekli kitle turizminin geli-
şimiyle; diğer uçta yerel olarak kontrol edilen ve 
çevre dostu turizm arasındaki farklarla ilgili olarak 
yapılmıştır (Telfer, 2009).  Bu, alternatif gelişimin 
içsel olması gerektiğine işaret eden temel ilkeyi ifa-
de etmektedir. Alternatif kalkınma; dışsal olarak 
dayatılan ya da uygulanan bir gelişimsel süreç ye-
rine, her toplumun gereksinimlerinden doğan ve 
onlara rehberlik eden bir kalkınma anlayışıdır. Bu 
nedenle, alternatif gelişme, yalnızca temel gereksi-
nimlere (fiziksel ve sosyal refah) değil, aynı zaman-
da kendine güvenmeye, yerli sistemlere ve bilgiyi 
güçlendirmek için bilgiye dayanmaya odaklanan, 
insan merkezli veya popüler bir yaklaşımdır. Sonuç 
olarak alternatif kalkınma süreci, topluluğun katı-
lımı ve karar alma üzerinde durarak yerinden yö-
netimi veya yerelleştirmeyi savunmaktadır. Bunun 
yerel toplulukların güçlendirilmesine ve kadınların 
rolünün potansiyel olarak artırılmasına katkıda 
bulunduğu görülmektedir. Kalkınma, çevresel sür-
dürülebilirlik ile giderek daha fazla bağlantılı hâle 
geldiğinde 1980’lerin sonlarından itibaren alterna-
tif gelişme, sürdürülebilir kalkınmanın eş anlamlısı 

hâline gelmiştir. Bununla birlikte, burada alternatif 
gelişme kavramının 1980’lerde ‘alternatif turizm 
gelişiminin’ ortaya çıkışına yansıdığını belirtmek 
önemlidir. Bu da genel olarak kapsayıcı ortaklık-
lara, toplum temelli ve sürdürülebilir turizm ge-
lişimine verilen önemin temelini atarak turizmde 
toplum katılımcı yaklaşımı vurgulamıştır. Aynı 
şekilde, toplumsal cinsiyet eşitliği, güçlendirme ve 
çevresel sürdürülebilirlik gibi konular da alternatif/
sürdürülebilir turizm geliştirme söylemine girmiş-
tir (Sharpley, 2009). Alternatif kalkınma ölçütleri, 
homojen olmayan yerel toplulukları güçlendirme-
nin zorluklarından sürdürülebilir kalkınmanın ta-
nımlanması ve uygulanmasındaki zorluklara kadar 
uzanmaktadır. Turizm gelişimi, güçlendirme ve 
sürdürülebilirlik açısından alternatif kalkınma yak-
laşımı ile ilişkili kavramların çoğunu takip etmiştir. 
Alternatif kalkınma yaklaşımının temel taşlarından 
biri yerel güçlendirmedir. Güçlendirme ise yerli 
turizmi, toplum temelli turizm, ekoturizm ve ka-
dınların turizm yoluyla güçlendirilmesi üzerine ya-
pılan araştırmaların odak noktası olmuştur (Telfer, 
2002). Yoksul yanlısı turizm, görece daha yeni bir 
gelişmedir ve Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nde gösterildiği gibi küresel yoksulluğu 
azaltma çabalarıyla örtüşmektedir (Telfer, 2009). 

Yukarıda belirtildiği gibi, alternatif kalkınma 
insanlara ve doğal çevreye odaklanmakta, “yukarı-
dan aşağıya” değil, “aşağıdan yukarıya” planlamayı 
vurgulamaktadır. Bu vurgu, yaşam kalitesinin eko-
nomik olandan farklı değişkenleri de içerdiğini, ba-
sitçe yapılan ekonomik ölçümlerin ötesine uzanan 
gelişimi değerlendirmek için farklı ve yeni yöntem-
lerin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gelişmeyi de-
ğerlendirmek için daha yeni yöntemlerin örnekleri 
arasında İnsani Gelişme Endeksi ve Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı kapsamında derlenen İn-
sani Yoksulluk Endeksi yer almaktadır. Kalkınmaya 
alternatif yaklaşım, temel insan ihtiyaçlarını karşı-
lamayı ve insan kişiliğinin gelişimini temel almayı 
amaçlamaktadır. Sonuç olarak bu yaklaşım; bebek 
ölümleri, yetersiz beslenme, hastalık, okuryazarlık 
ve sanitasyon gibi sorunları doğrudan hedef almak-
tadır. Planlama sürecinde, Batı’nın kalkınma mo-
dellerinden ziyade yerel koşulları ve bilgi sistemini 
kapsadıkları için yerel kalkınma kuramları yer al-
maktadır. Alternatif paradigma, doğal kaynakların 
ve ekosistemlerin korunmasına da büyük önem 
vermektedir. İnsani gelişmenin doğal kaynakların 
korunması ile ilişkilendirilmesi ise sürdürülebilir 
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kalkınma kavramına gönderme yapmaktadır. Sürdürülebilir turizm, alternatif kalkınmanın merkezî bir 
temasıdır (Holden, 2006; Telfer, 2009). Birçokları için alternatif turizm artık sürdürülebilir turizm gelişi-
mi ile eş anlamlıdır. Alternatif turizmin temel amacı yerel, çevresel, sosyal ve kültürel değerlere (yani, yerel 
topluluklar için olumsuz sonuçları en aza indiren turizm) uygun turizm geliştirmek, sağlamak ve yerel 
kontrol açısından faydaları en uygun düzeye getirmektir (Sharpley, 2009).

Şekil 5.1 Turizm Kalkınmasının Tarihi

Kaynak: Holden, 2006

Sürdürülebilirlik ve uygun turizm geliştirme biçimlerine odaklanan alternatif kalkınma paradigması, turizm 
araştırmacıları tarafından oldukça benimsenmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri hedef alan ve yerlilerin kal-
kınmadaki rolü, yerel girişimci müdahalesi, yerel toplumların karar alma sürecinde güçlendirilmesi, kadınların 
turizmdeki rolü ve sürdürülebilir turizm kalkınması gibi çeşitli konuları içeren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu 
araştırmalarda; kitle turizminin aleyhine olacak şekilde alternatif turizm çeşitleri öne sürülmüştür. Küçük ölçekli 
ve yerel gelişmeler, toplum katılımı, kültürel ve çevresel sürdürülebilirlik temel stratejilerine dayanan alternatif 
turizm, alternatif turizm kalkınmasının da temel dayanağıdır (Telfer, 2002). 

Geleneksel toplumun kırsal
dönüşümünün bir üreticisi olarak
Batı değerleriyle modern bir
yaşam biçiminin teşvik edilmesi

1960’larda turizm,
modernleşme sürecinin
bin parçası ve “bacasız
sanayi” olarak ekonomik
kalkınma ile özdeşleşti.

Kitlesel Tüketimin 
bir parçası olarak 
uluslararası turizm

Beklenenden düşük çarpan etkileri ve beklenenden daha
yüksek ekonomik sızıntıların fark edilmesiyle 1970’lerde,
turizmin faydaları sorgulanmaya başladı. Bu eğilim,
modernleşmenin bağımlılık kuramcılarının eliştirisine
benziyordu. Antropologlar ve sosyologlar turizmin sosyal
ve kültürel etkilerini, ekolojistler de çevresel etkilere dikkat
çekmeye başladılar.

1980’ler ve 1990’larda nioliberal paradigma içinde ihracat,
pazar ve serbest ticaret olarak turizme ağırlık verilmiştir.
Turizmin, devlet varlıklarının özel şirketlere satışını ve
ulusal ekonomilerin yabancı yatırıma izin verecek şekilde
serbestleşmesini içeren yapısal uyum programlarındaki
rolü de vurgulandı. TUrizmin sağlayıcısı ve herhangi bir
devlet katılımının sınırlandırılması olarak özel sektöre 
artan önem verilmiştir.
Bununla birlikte, alternatif paradigma, alternatif turizm,
ekoturizm ve sürdürülebilir turizm de dahil olmak üzere
turizm gelişimi ile ilgili yeni �kirler de ortaya çıktı.
Turizmle ilgili bu yaklaşımların doğasında, toplumun
katılımını vurgulayan “aşağıdan yukarıya” bir yaklaşım
vardır.

Döviz Kazancı

İstihdam Yaratma

Çoklu Etki

Milli Gelir Artışı

Turizmin bir sömürge 
ekonomisi olduğu düşüncesi

Merkez-çevre ilişkileri

Zevk çevresi olarak turizm
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yoksul topluluklara fayda sağlamayı, çevreye verilen 
zararı en aza indirmeyi, “ev sahipleri” ile “konuklar” 
arasında iyi ilişkiler kurmayı amaçlayan küçük ölçekli 
ya da yerel tabanlı turizm girişimlerini, yerel halkın 
turizm planlama ve karar verme süreçlerinde aktif bir 
rol oynamasını, adil ve eşitlikçi turizmi desteklemek-
tedir. Genel olarak bakıldığında çeşitli sınırlamalara 
rağmen, alternatif kalkınma perspektifleri, dış çıkarla-
rın egemen olduğu turizm biçimlerinin güçlü bir eleş-
tirisini yapmış ve yerel kalkınma ile daha uyumlu olan 
turizm gelişimi hakkında bazı uygulanabilir alternatif 
fikirler sunmuştur (Scheyvens, 2007).

Turizm Kalkınma İçin Neden Önemlidir?
Yukarıda turizmin, 1950’li yıllardan itibaren 

farklı ekonomi politikalarıyla nasıl bütünleştiği an-
latılmıştır. İyi işlemeyen ya da başarılı görülmeyen 
ekonomi uygulamaları, turizmde alternatif kalkın-
ma modellerini gündeme getirmiştir. Uygulanan 
politikaların her dönemde destekçileri olduğu gibi 
karşıtları da olmuştur. Turizm uygulamaları söz ko-
nusu her dönemde kendisine karşıtlarını üretse de 
günümüz toplumunda temel ekonomik faktörlerin 
de ötesinde, bir kalkınma seçeneği olarak turizmin 
cazibesi sürekli devam etmektedir. Aşağıda, turizm 
sektörünün ülkelerin kalkınma aracı olarak kul-
lanılmasının nedenleri yer almaktadır (Sharpley, 
2009; WTTC, 2019).

Turizm, gelişen bir endüstridir. Bugün dünyanın 
en büyük ekonomik sektörlerinden biri olan seya-
hat ve turizm; istihdam yaratmakta, ihracatı yön-
lendirmekte ve dünya çapında refah üretmektedir. 
Çok çeşitli sektörlerden oluşan endüstri; yerli veya 
yabancı olan, ticaret ve eğlence amacıyla seyahat 
eden ziyaretçilere hizmet vermeyi ve onları destek-
lemeyi hedeflemektedir. Konaklama, ulaşım, yiye-
cek içecek, perakende, kültür, spor ve rekreasyona 
kadar değişen sektörlerin hepsi insanları bir araya 
getiren, toplulukları destekleyen ve dünyanın sun-
duğu güzelliklerle ürünler ve hizmetler yaratmaya 
çalışmaktadır. Dünya Seyahat ve Turizm Konse-
yinin (WTTC) 185 ülke ve 25 bölgede seyahatin 
küresel ekonomik ve istihdam üzerindeki etkisinin 
ölçülmesi için yaptığı yıllık analizde, seyahat ve tu-
rizm sektörünün 2018 yılında küresel GSYİH’nın 
%10,4’ünü, 319 milyon iş veya toplam istihdamın 
%10’unu oluşturduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca 
toplam küresel ihracatın %6,5’ini ve toplam küresel 

hizmet ihracatının %27,2’sini oluşturmuştur. 2018 
yılında tüm turizm harcamalarının %71,2’sini tem-
sil eden ve gelişmekte olan ülkelerde en güçlü bü-
yümeye sahip olan iç turizm, kalkınma ve bölgesel 
ekonomik faydalar yayarak, ulusal gurur yaratarak 
fırsatları desteklemeye devam etmektedir. 

Turizm, serveti yeniden dağıtır. Turizm, ilke ola-
rak doğrudan turist harcamaları veya turizm altya-
pısına ve zengin, gelişmiş ülkelerden tesislere ulus-
lararası yatırım yoluyla servet aktarmanın etkili bir 
yoludur. İç turizmin teşvik edilmesi yoluyla, aynı 
zamanda zenginliği potansiyel olarak ulusal ölçek-
te yeniden dağıtır. Örneğin Hindistan’da iç turizm, 
uluslararası turizmden önemli ölçüde daha büyük-
tür. Bununla birlikte, turist harcamalarının brüt ve 
net değerleri bir destinasyondan diğerine önemli 
ölçüde değişmektedir. Birçok destinasyonda, turist 
harcamaları turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 
mal ithalatını finanse ettiği için sızıntılara maruz 
kalmaktadır. Denizaşırı yatırım ise turizmin küresel 
politik ekonomisi tarafından koşullandırılmaktadır.

Geriye dönük bağlantılar: Konaklamadan ye-
rel ulaşım ve hediyelik eşyalara kadar talep edilen 
çeşitli mal ve hizmetler göz önüne alındığında tu-
rizm, turistlerin otellere doğrudan ürün ve hizmet 
sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını karşılamak gibi ye-
rel ekonomideki geriye doğru bağlantılar veya in-
şaat endüstrisi ile dolaylı bağlantılar yoluyla diğer 
endüstrilerden daha fazla fırsat sunmaktadır. Yine, 
bu tür bağlantıların ne ölçüde geliştirilebileceği, fi-
nansın mevcudiyeti, yerel ekonominin çeşitliliği ve 
olgunluğu veya yerel olarak üretilen malların kali-
tesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 

Turizm, doğal ve özgür bir altyapı kullanır: Tu-
rizmin gelişimi genellikle plajlar, vahşi yaşam alan-
ları veya kültürel miras alanları gibi mevcut doğal 
veya insan yapımı cazibe merkezlerine dayanmak-
tadır. Bu nedenle, turizmin diğer endüstrilerle kar-
şılaştırıldığında başlangıç maliyetlerinin düşük ol-
duğu düşünülebilir. Çünkü bu tür kaynaklar basit 
anlamıyla ücretsizdir. Bununla birlikte, giderek ar-
tan bir şekilde, tüm temel kaynakların korunması, 
bakımı ve yönetiminde maliyetler ortaya çıkarken 
bu temel kaynakların kullanımına ekonomik bir 
değer verme çabaları giderek artmaktadır.

Turizm ticaretinde engel yoktur. Birçok durum-
da, tek tek ülkeler veya Avrupa Birliği gibi ticaret 
blokları, iç pazarlarını korumak için bir veya daha 
fazla sınırlama getirmektedir. Prensipte, uluslarara-
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sı turizm bu tür ticaret engelleriyle karşılaşmaz. Yani üretici ülkeler, vatandaşlarının yurt dışına seyahat 
etme hakkı, ziyaret ettikleri yer ve ne kadar harcadıkları konusunda nadiren (seyahat tavsiyeleri olası seya-
hat vizesi maliyetleri ve kısıtlamaları gibi seyahatle ilgili bir tür kısıtlama olsa da) sınırlamalar koymaktadır. 
Böylece, hedef ülkeler uluslararası turizm pazarına ücretsiz ve eşit erişime sahiptir. Bununla birlikte, desti-
nasyonların bu engelsiz pazardan hangi ölçüde faydalanabileceği, elbette genel olarak uluslararası rekabet ve 
özellikle uluslararası turizm sisteminin yapısı ve kontrolü ile belirlenir. Gerçekten de gelişmekte olan ülke-
ler, küresel turistlerin geliş ve gelirlerinin göreceli olarak sınırlı bir payına sahip olmaya devam etmektedir.

TURİZM VE KÜRESELLEŞME
Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, iletişimsel vb. hemen her alanı etkisi altına almış, hemen her 

alanın etkisine girmiş, her alana değişik şekillerde nüfuz eden ve dünyayı değişim/dönüşüm sürecine so-
kan küreselleşme olgusu, turizmde de yaygın olarak ele alınmaktadır. Daha çok ekonomik hareketlilik 
açısından ele alınan küreselleşme, sınır ötesi ilişkileri yoğunlaştırdığı için kültürlerin de birbirinin içine 
geçmesine ve kültürler arası etkileşimin güçlenmesine yol açmaktadır. Özellikle turizm açısından düşünül-
düğünde küreselleşmenin değişim üzerindeki anlamı ve gücü daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Farklı 
toplumların ve dolayısıyla farklı kültürlerin bir karşılaşma alanı olarak turizm, oluşturduğu ekonomik 
akışla birleştiğinde küreselleşme olgusunun turizm araştırmalarında uzun yıllardır tartışılmasının dayanağı 
da ortaya çıkacaktır. Küreselleşme ve turizm ilişkisinin açıklanmadan önce küreselleşmenin nasıl ortaya 
çıktığının ve ne olduğunun açıklanması yerinde olacaktır. 

20. yüzyılın sonlarında içinde bulunduğumuz dünya ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal açıdan birçok 
değişim ve dönüşüme sahne olmuştur. Kökeni 400 yıl önceye kadar gitse de 1960’lı yıllarda gündeme gelen 
ve 1980’lerden itibaren sıkça kullanılmaya başlanan küreselleşme, tüm insanlığın yaşamını etkileyen deği-
şim sürecini nitelemekte kullanılabilecek en önemli kavramdır. Bireyler, toplumlar, ülkeler ve ekonomiler 
arasındaki ilişkiler ve etkileşimler giderek yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak; üretim faktörleri, kültür, 
hukuk, eğitim, bilgi, siyaset, toplum ve teknoloji sınır ötesi bir nitelik kazanmaktadır. Dünya genelinde 
insanları ve ülkeleri tüm bu alanlarda değişime iten ya da değişime uyum sağlamaya zorlayan en temel 
etkenin küreselleşme olgusu olduğu söylenebilir (Çeken, Dalgın ve Karadağ, 2009, s. 21). Küreselleşmeyi 
ortaya çıkaran bazı toplumsal ve kültürel gelişmeler ise şöyledir: dünya çapında uydu enformasyon siste-
minin varlığı, küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının ortaya çıkması, kozmopolit yaşam tarzlarının 
gelişmesi, olimpiyat oyunları, futbolda dünya kupası ve uluslararası tenis turnuvaları gibi dünya çapındaki 
spor dallarının gelişmesi, ulus devletin hâkimiyetinin gerilemesi, küresel bir askerî sistemin ortaya çıkması, 

Turizm sektörünün neden 
bir kalkınma aracı olarak 
kullanıldığını açıklayın.

Alternatif kalkınma modeli 
ile toplum temelli turizmin 
ilişkisini araştırın. 

Sürdürülebilir kalkınmanın 
ilkeleri ile ekonomik neolibe-
ralizm arasındaki farkları tu-
rizm açısından değerlendirin.

1 Kalkınma kavramını açıklayabilme
2 Kalkınma modelleri ile turizm arasında ilişki kurabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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AİDS gibi tüm dünyaya yayılan sağlık problemle-
riyle karşılaşılması, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş 
Milletler gibi dünya çapında siyasal sistemlerin ku-
rulması, Marksizm gibi küresel siyasal hareketlerin 
yayılması, insan hakları kavramının kapsamının 
genişlemesi ve dünya dinleri arasındaki karmaşık 
etkileşimler (Marshall, 1999). Çeken (2003) ise 
küreselleşme sürecini hızlandıran ve günümüzde 
küreselleşmeyi bir olgu olarak karşımıza çıkaran, 
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alandaki fak-
törleri aşağıdaki gibi sıralamıştır. Aslında bu faktör-
ler, küreselleşme olgusunun daha iyi anlaşılmasını 
sağlayan ipuçlarını da içermektedir:

•	 Uluslararası	sermaye	akışı	üzerindeki	kısıt-
lamaların büyük ölçüde kaldırılması sonu-
cunda, maksimum kâr arayışındaki yatı-
rımcıların sermaye hareketliliğini artırması, 

•	 Dış	 ticaretin	 serbestleştirilmesi,	 gümrük	
vergilerinin ve kotalarının kaldırılması so-
nucunda hedef pazarların uluslararası nite-
lik kazanması, 

•	 Nitelikli	insan	gücünün	daha	serbest	ve	ha-
reketli hâle gelmesi, 

•	 Sosyalist	 Doğu	 Bloku’nun	 çökmesi	 ve	
ABD’nin dünyada en büyük ekonomik ve 
askerî gücü oluşturması sonucunda piyasa 
ekonomisine dayalı kapitalist sisteme geçi-
şin hız kazanması, 

•	 Medya	 araçlarının,	 iletişimin	 ve	 bilişimin	
gelişmesi ve dünya çapında enformasyon 
akışının hızlanması,

•	 Dünya	 Ticaret	 Örgütü	 (WTO),	 Birleşik	
Milletler (UN), Birleşik Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Dün-
ya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT), Ekonomik İş Birliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) vb. uluslararası 
kurumların organizasyonları ve çalışmaları,

•	 Bilimsel	araştırma	faaliyetlerinin	dünya	çapın-
da gelişimi, yaygınlaştırılması ve uygulanması, 

•	 Sermaye	 faktörünün	 küreselleşirken	 emek	
faktörünün yerelleşmesi, 

•	 Çok	uluslu	şirketlerin	üretim	ve	pazarlama	
alanında dünyanın farklı bölgelerinde faali-
yet göstermeleri sonucunda küresel pazarla-
rın ortaya çıkması ve iş gücü hareketliliği-
nin artması, 

•	 İnsan	haklarıyla	 ilgili	uluslararası	anlaşma-
ların imzalanması ve halkların büyük bir 
kısmının bu haklardan haberdar olması, 

•	 Uluslararası	 turizm	 hareketlerinin	 dünya	
genelinde yaygınlık kazanması, 

•	 İşletmelerin	üretim	ve	organizasyon	yapıla-
rında önemli değişikliklerin ortaya çıkması, 
faks, e-mail, internet ve uydu haberleşmesi 
gibi ileri teknoloji içeren telekomünikasyon 
hizmetlerinin işletmelerde kullanımının 
yaygınlık kazanması, 

•	 Dünya	genelinde	kalkınma	stratejisi	olarak	
ithal ikamesinin yerine ihracatın teşviki po-
litikasının benimsenmesi, 

•	 Bölgeselleşme	eğilimlerinin	hız	kazanması	ve	
ulusal devlet anlayışının erozyona uğraması

Görüldüğü gibi küreselleşme, çağdaş dünyanın 
değişim, dönüşüm ve gelişim sürecinde yer alan 
bütün temel olaylarla ilişkilendirilmektedir. Bakış 
açısına göre farklı şekillerde tanımlanan küresel-
leşme kavramının üzerinde genel bir fikir birliği 
olduğundan söz etmek de mümkün değildir. Kü-
reselleşme kısaca dünyanın bütünleşmiş tek bir pa-
zar hâline gelmesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi 
küreselleşme ortaya yeni çıkan bir olgu değildir. 
Kapitalizm, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren 
küreselleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Küresel-
leşme kavramı ile ilgili çok sayıda tanım yapılmış-
tır. Küreselleşme; kâr peşinde koşan mega işletmelerle 
totaliter kurumların tiranlığı; uluslararası sermaye-
nin çoğunlukla gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmış olma-
sı nedeniyle, aslında sömürünün çağdaş bir biçimi; 
Batı’nın kapitalizmle ve akılcılık, laiklik, insan hak-
ları ve demokrasisiyle tüm dünyaya yayılması; sosyal 
süreçlerin coğrafi yayılımı ya da sosyal ilişkilerin dün-
ya ölçeğinde yoğunlaşması; kapitalist sistemin kendini 
yeniden üretmesini yani daha çok üretip daha fazla 
mal ve hizmet satabilmesi için dünya pazarında ser-
bestleşme ve sınırların kaldırılarak, dünyanın tek bir 
pazar haline getirilmesi; devletlerin iradesinden, poli-
tikasından bağımsız bir olgu, bağımsız bir dinamik; 
hangi alanda olursa olsun herhangi bir çalışmada; 
üretimde, yapımda dünya genelinde geçerliliği, ön-
cülüğü olan normların, ölçütlerin dikkate alınması 
veya etkili hale gelmesi benimsenmesi; dışına çıkarıl-
ması ve bağdaştırılması; uluslararası faaliyetlerdeki 
ve özellikle de uluslararası ekonomik akışkanlıktaki 
büyük artışları ifade eder (Çeken, Ökten ve Ate-
şoğlu, 2008).
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Küreselleşme olgusu hem taraftarları hem de 
karşıtları tarafından tartışılan bir terimdir. Bazıla-
rı ticaretin serbestleştirilmesinin ve açık sınırların 
ekonomik büyümeyi desteklediğini savunurken, 
diğerleri ise zengin ve fakir arasındaki boşluğun 
arttığını ve küreselleşmenin ulusal kimlik, kültür 
ve kontrolün kaybıyla sonuçlandığını savunmak-
tadır (Sharpley ve Telfer, 2008). Küreselleşmeyle 
ilgili tartışmalar genel olarak aşağıdaki olumlu ve 
olumsuz bakış açılarına göre yapılmaktadır: 

Olumlu görüşe göre küreselleşme, çağdaşlaşma 
ve gelişme demektir. Önüne geçilemeyecek ve üste-
lik de geçilmemesi hatta desteklenmesi gereken bir 
süreçtir. Küreselleşme süreci uluslararası ticareti ve 
yatırımları yaygınlaştıracak, ülkenin hızla büyüme-
si için önemli fırsatlar yaratacak ve dünya refahının 
artmasına katkı sağlayacaktır. Küreselleşmeye kar-
şı çıkanların öne sürdüğü olumsuz görüşe göre ise 
küreselleşme emperyalizmin ve neoliberalizmin 21. 
yüzyıl başındaki adıdır. Küreselleşme; uluslararası 
sermayenin çoğunlukla gelişmiş ülkelerde yoğun-
laşması sebebiyle, aslında sömürünün çağdaş bir 
biçimi hatta yeni adı olarak görülmektedir. Aşağıda 
küreselleşmeyle ilgili olumlu ve olumsuz görüşler 
yer almaktadır (Çeken, Dalgın ve Karadağ, 2009): 

Olumlu yönleri:
•	 Ekonomik	açıdan	küreselleşme	dünya	kay-

naklarının en akılcı ve verimli biçimde kul-
lanılmasına olanak vererek toplam dünya 
ticaretini ve gelişmeyi hızlandırmaktadır.

•	 Siyasal	açıdan	küreselleşme	demokratikleş-
me sürecini hızlandırmaktadır. Batı’nın de-
mokrasi ve insan haklarına dayanan temel 
değerleri küreselleşme aracılığıyla az geliş-

miş ülkelere taşınmaktadır. İletişim alanın-
daki gelişmeler kamuoyunun her şeyden 
anında haberdar olmasını hızlandırdığı için 
demokrasiyi ve bireyin özgürlüğünü güç-
lendiren bir etki yaratmaktadır.

•	 Uluslararası	düzen	açısından	dünyada	Batı	
düzeninin egemen olması, ideolojik kavga-
ların sona ermesi ve yeni dünya düzeninin 
sağlanmasına katkı sağlar. 

Olumsuz yönleri
•	 Ekonomik	 açıdan	 küreselleşme,	 Batı’nın	

ekonomik düzeni olan kapitalizmin ulusal 
kalıba sığmadığı ve dünyaya yayılmak iste-
diği durumdur. Amaç, Batı’nın dünyadaki 
pazar payını arttırmaktır. Bununla birlikte 
dünya genelinde gelir dağılımının bozul-
ması, yoksulluğun artması ve çevre kirliliği 
gibi olumsuz unsurlar ortaya çıkmaktadır.

•	 Siyasal	açıdan	küreselleşme	demokrasiyi	ge-
tirememekte, Batılı ülkeler bu kavramı az ge-
lişmiş ülkelerin işlerine müdahale etmek ve 
bu ülkeleri zayıflatmak için kullanmaktadır.

•	 Uluslararası	 düzen	 açısından	 “yeni	 dünya	
düzeni” vadeden küreselleşme, çatışmaların 
artması, uluslararası terörün yaygınlık ka-
zanması, göçmen olayının ciddi boyutlara 
ulaşması, yoksulluk, açlık, sefalet ve insan 
tacirliği gibi birtakım olumsuz sonuca or-
tam hazırlamaktadır.

Küreselleşme, ulusal sınırları aşan, toplulukları 
yeni mekân-zaman kombinasyonlarıyla bütünleşti-
ren, dünyanın birbirine bağlı ve birbiriyle bağlantılı 
bir bütün, yerel farklılıkların sürekli olarak aşındığı 
küçülen bir dünya olduğu hissine yol açan ve sü-
rekli birbirine yaklaşan bağlantı ağını ifade etmek-
tedir. Buna göre dünya, homojen bir kitle ya da tek 
bir toplumsal düzen içinde toplanmaktadır. Başka 
bir deyişle hayatlarımız, günlük faaliyetlerimizi yü-
rüttüğümüz sosyal bağlamdan çok uzakta gerçekle-
şen faaliyetlerden ve olaylardan giderek daha fazla 
etkilenmektedir. Görüldüğü gibi, küreselleşme so-
yut bir kavramdan çok daha fazlasıdır (Mowhort 
ve Munt, 2015). Yukarıda da söz edildiği üzere kü-
reselleşme olgusu, birçok alanda etkisini derin bir 
şekilde göstermektedir. Genellikle ekonomik küre-
selleşmenin üzerinde durulur ancak kültürel ve si-
yasi küreselleşme de sıklıkla gündeme gelmektedir. 
Küreselleşmenin farklı etki boyutlarına işaret eden 
kavramlara aşağıda kısaca değinilecektir.

Küreselleşme: Ülkeler arasındaki ekono-
mik, siyasi, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması 
ve gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı ku-
tuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal 
kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi 
tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yo-
ğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbir-
leriyle bağlantılı olguları içeren, bir anlamda 
maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler 
çerçevesinde oluşmuş birikimlerin millî sı-
nırları aşarak dünya çapında yayılmasıdır 
(Emekli, İbrahimov ve Soykan, 2006).
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Ekonomik Küreselleşme: Uluslararası mal, hiz-

met ve sermaye akışlarının daha özgür, daha hızlı 
ve daha geniş bir yayılma teknolojisiyle sınırlar ara-
sındaki hareketini ifade etmektedir (Dwyer, 2014).  
Ekonomik küreselleşme, ekonomik ilişkilerin ve 
akışların dünyaya yayılma şeklini yansıtır. Turizm 
bağlamında ise küresel anlamda endüstrinin olağa-
nüstü büyümesine ve yeni yerlerin sürekli olarak 
turizm sürecine çekilme hızına işaret etmektedir 
(Mowhort ve Munt, 2015).  Başka bir deyişle eko-
nomik küreselleşme, ülkeler arasında sermaye, mal 
ve emek akışkanlığının artış göstermesi sonucu ül-
keler arasındaki ekonomik ilişkilerin yaygınlaşma-
sı ve ülkelerin birbirlerine yakınlaşması demektir. 
Ekonomik küreselleşme sürecinde, mal ve hizmet-
ler ile uluslararası sermaye hareketleriyle ilgili sınır 
ötesi işlemler çeşitlenerek artış göstermekte ve tek-
noloji dünya çapında daha hızlı bir biçimde yayıl-
maktadır (Aytekin, 2013).

Siyasi Küreselleşme: Küreselleşmede ulus dev-
let, otoritesini kaybetmiş ve yetkisini uluslar üstü 
kuruluşlara devretmeye başlamıştır. Bu bağlamda 
siyasal küreselleşme, siyasal sınırlarıyla bir devletin 
belirli bir toprak parçası üzerinde mutlak egemen-
lik sağlama gücünü yitirmesi; yönetim sistemle-
rinin karşılıklı etkileşiminin artması; demokrasi, 
sivil toplum örgütleri, insan hakları ve özgürlükler 
temelinde dış müdahalelerin ve etkileşimin yoğun-
luk kazanması; dil, din, etnik köken, bayrak vb. si-
yasal-kültürel semboller düzeyinde monolitik, tek 
tipçi bir yapıya dayanan ulus devletin işlevlerinin 
değişerek uluslararası üst kuruluşların öne çıkması 
süreci olarak anlamlandırılmaktadır (Çelik, 2012).

İşletmelerde değişimi zorunlu kılan siyasal alanda 
meydana gelen gelişmelerden en önemlisi demokra-
tikleşmedir. Sivilleşme ve yerelleşme hareketlerinin 
artarak giden bir önem arz etmesi demokratikleş-
me olarak adlandırılmaktadır. Dünya ülkelerinde 
yaşanan siyasal gelişmelerin turizm endüstrisini de 
doğrudan etkilediği yakın tarihlerde görülmüştür. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile yaklaşık yetmiş 
yıldır süren komünizmin yerini serbest ekonomi ku-
ralları almış, bağımsızlıklarını geri alan toplulukların 
turizm faaliyetlerine olan taleplerinin arttığı görül-
müştür. Ülkemizde de son yıllarda hızla artan sivil-
leşme ve yerelleşme hareketlerinin bir sonucu olarak 
il ve ilçe yönetimleri, turizmi kapsayan konularda 
daha titiz olmaya ve turistik değerlere sahip çıkmaya 
başlamışlardır. Aynı zamanda kamu ve özel sektör 
iş birliğinin artmasıyla beraber turizm işletmeleri-

nin yönetiminde de etkilenme meydana getirmiştir 
(Buluk ve Özkök, 2016)

Kültürel Küreselleşme: Sınır ötesi ilişkilerin 
yoğunlaşmasına neden olan küreselleşme, kültürler 
arası etkileşimin de güçlenmesine yol açmakta an-
cak en karmaşık yönünü de küreselleşmenin diğer 
boyutlarının kültür üzerinde temellenmesi oluştur-
maktadır. İnternet ve diğer teknolojik gelişmelerle 
birlikte kültürel aktarımın hacmi ve kapsamı, daha 
önce görülmemiş bir hızda dünya ölçeğinde yayıl-
mıştır. Görüntü ve düşüncelerin, suya atılan bir 
taşın meydana getirdiği halkalar misali, toplumdan 
topluma yayılmaya başlaması, insanların gündelik 
yaşamını derinden etkilemiştir. Kültürel küreselleş-
me, iletişim araçlarındaki gelişmeler sonucu elde 
ettiği ivme ile medyanın küresel mahiyette geliş-
mesine olanak tanımıştır. Bu durum ise tüketim 
ve kitle kültürünün yayılması, hayat tarzlarının gi-
derek tektipleşmesi, küresel sorunlardan haberdar 
olunması, ulusal kültür ve kimliklerin zayıflaması 
şeklinde sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Yaşanan bu 
süreç postmodern kültürdür. Kültürün küresel-
leşmesi, Batı kültürünün, “küresel kültür” adı ile 
gelişmekte olan ülke kültürlerini etkisi altına alma-
sını ve hâkim kültür konumuyla ulusal kültürleri 
aşındırarak millî kültürlerin “yerel kültürler” hâline 
gelmesini sağlamıştır. Küreselleşme sürecinde, kül-
türler zorunlu değişime uğramış ve eski kültürler 
yeni biçimler almıştır (Ünal ve Zavalsız, 2016). 
Tüm dünyaya hızla yayılan ve küresel bir nitelik 
taşıyan turizmin bu bağlamda kültürel etkileri de 
küresel olmaktadır. Özellikle küreselleşmeye yöne-
lik bir eleştiri olarak ortaya çıkan kültürün küre-
selleşmesi, küreselleşmenin tektipleştirici etkisine 
işaret etmektedir. 

Turizm ve Küreselleşme İlişkisi
Turizmin, ulusal ekonomilerin ve uluslararası 

ticaretin gelişmesinde, sosyal ve kültürel alanda 
uluslararası iyi niyet ve anlayışın yerleşmesinde 
oynadığı rol nedeniyle uluslar bu sektöre büyük 
önem vermiş ve bu konudaki kalkınma yarışı 
hızlanmıştır. Dolayısıyla yaşanan küresel hare-
ketler, uluslararası turizmin doğasını değiştirmiş 
ve bugün turizmi dünya ölçeğinde ekonominin 
en önemli sektörlerinden biri hâline getirmiştir. 
Küreselleşmenin 1980’li yıllar itibarıyla hız ka-
zanmasının ardından, özellikle ulaştırma, iletişim 
ve konaklama sektöründeki gelişmeler, turizm 
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sektörünün dünya ölçeğinde ne kadar önemli bir 
ekonomik faaliyet olduğunu göstermiştir. Küre-
selleşmeyle birlikte turizm alanında hizmet veren 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin dışa açılma-
ları sonucunda, bu ülkeler sektördeki rekabetçi 
güçlerini ve turizm gelirlerini de artırmışlardır. 
Turizm sektörü açısından bakıldığında küreselleş-
me; işletmelerin standart ürünler üretmek yerine, 
satın alacağı ürün ve hizmette seçici olan tüketi-
ciler için daha kişiye özel ve daha kaliteli ürün ve 
hizmetler üretmeye başladıkları görülür.. Aynı za-
manda fiyatta rekabet yapmanın yerini de yüksek 
kaliteli ürün ve hizmetlere düşük fiyat, yenilik, çe-
şitlilik, hız ve müşteri memnuniyetinin aldığı bir 
rekabet anlayışı gelişmiştir. Ayrıca turistlerin talep 
ve tercih yapısı farklılaşmış, değişmiş, bireyselleş-
miş ve böylece turizm sektöründeki rekabetin art-
ması sağlanmıştır. Küresel gelişmeler sonucu orta-
ya çıkan ve turizm sektörünü de etkisi altına alan 
diğer bazı gelişmeler ise şunlardır: ulaşım, hız, 
konfor, kapasite, fiyat, küresel seyahatin demok-
ratikleşmesi, yatırımlar, hisse devirleri, sermaye 
hareketleri, finans ve bankacılık sektörlerinin tu-
rizm ile olan ilişkilerinin güçlenmesi, iletişim tek-
nolojilerindeki yenilikler, farklı seyahat güdüleri 
ile dağıtım kanallarının ortaya çıkmasıdır (Bahar, 
2007). Bu sayılanlar arasında ulaşım olanakları-
nın artmasının ve hızının turizmin küreselleşme-
sindeki en etkili araç olduğu söylenebilir.

Küresel turizmin doğası, toplum değiştikçe 
gelişmiş ve bu nedenle macera turizmi, ekotu-
rizm ve gönüllü turizm yeni turizm çeşitleri, bü-
yük ölçekli tema parkları, kumarhane otelleri ve 
süper boyutlu yolcu gemileri gibi yeni konseptler 
ortaya çıkmış ve yenilikçi görünümler, turizmi 
tüketiciler için daha erişilebilir ve çekici hâle ge-
tirmiştir. McDonaldlaştırma ve Disneyleşme gibi 
küreselleşmiş süreçler, birçok tüketici tarafından 
popüler olan bir dizi ticarileştirilmiş ve marka-
ya yayılmış rüyalar dünyasından sorumludur. 
Ancak büyük ölçekli küresel olgular, tek başına 
turizmin çağdaş karakterini belirlemez. Turizm, 
sık sık homojenliği destekleyen küresel eğilimler 
ve farklılığı teşvik eden daha yerelleşmiş güçler 
arasındaki gerilimi ve etkileşimi yansıtır. Birbir-
leriyle iş birliği içinde çalışan birden fazla şirket, 
doğa ve kültürü turistler için satılabilir hizmetle-
re dönüştürür. Uluslararası seyahatlerdeki artış ve 

şirketlerin yeni pazarları genişletme ve kullanma 
arzusu, farklı ülkelerden bireyleri ve iş birimle-
rini iş birliği amacıyla bir araya getiren koşullar 
yaratıyor. Ortaklıklar sayesinde şirketler, pazar 
hâkimiyeti ve tek bir şirketin kendi başına gelişip 
sürdüremeyeceği küresel bir erişim elde edebilir. 
Uluslararası turizm endüstrisinde stratejik ortak-
lıklar yaygındır ve paket tatillerin yanı sıra ulus-
lararası havayolları arasındaki küresel ortaklıklar 
da bu endüstri içi ilişkilerin bir ürünüdür. Sektör 
gözlemcileri, çeşitli özel ilgi seyahat hizmetle-
ri satın alan daha seçici, bağımsız gezginler için 
turizm pazarlarında küresel bir eğilim öneriyor. 
Geleneksel kitlesel turistlerinin aksine, tüketici-
ler yolculuklarını kendileri planlama ve bağımsız 
seyahat etme konusunda daha deneyimli ve buna 
eğilimli hâle geliyor. Seyahat güzergâhlarını ya-
pılandırma biçimleri açısından daha esnektirler. 
Festivaller, eğitim turları ve hobiler, kişisel ilgi 
alanları ve rahatlık arayışlarına yönelik faaliyetler 
gibi özel ilgi alanlarına yönelik faaliyetlerle gide-
rek daha fazla motive oluyorlar. Niş pazarların ih-
tiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, son derece 
uzmanlaşmış ürünlerin çeşitliliğinin artması, tu-
rist deneyiminin kişiselleştirilmesine yanıt olarak 
görülebilir (Weaver, 2012).

McDonaldlaştırma: Hızlı yemek resto-
ranları kurallarının Amerikan toplumunda 
olduğu kadar dünyanın geri kalanında da 
giderek daha fazla kesime hükmetme süreci 
olarak tanımlanır. Verimlilik, hesaplana-
bilirlik, öngörülebilirlik, insanların yerine 
teknolojinin ikame edilmesiyle sağlanan 
kontrol ve paradoksal şekilde rasyonalite-
nin irrasyonelliği kurallarının küresel hâle 
gelmesidir (Ritzer, 2011).

Disneyleşme:  Küresel bir güç olan dis-
neyleşme Disney ürünlerinin kültürel bir 
yayılımla kavramların ve nesnelerin daha 
yüzeysel ve basit bir hale getirilmesini; te-
malaşmanın toplumun ekonomik hayatının 
bütün alanlarında hâkim olmasını ifade eder 
(Akdağ, 2017; Gürhan, 2018).
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Turizm, emsali görülmemiş bir zaman ve 
mekân sıkıştırması, bölgeselleşme; sınırların öte-
sindeki insanların, görüntülerin ve bilgilerin akışı 
ile karakterize edilen küresel bir metalaşma ve tü-
ketim süreci olarak kavramsallaştırılmıştır. Küresel 
turizmin yükselişine katkıda bulunan faktörler ara-
sında göze çarpan, özellikle Kuzey Amerika, Batı 
Avrupa ve Asya’nın pek çok bölgesinde turizmin 
ekonomik büyüme için bir araç olarak kullanılma-
sıdır. Artan refah düzeyleri bu büyümenin bir ürü-
nüdür ve turizmle ilgili hizmetleri daha ulaşılabilir 
hâle getirmiştir. Artan refah, istihdam koşullarında 
genel bir iyileşme ile birlikte, ücretli tatil ve cömert 
emeklilik hakları gibi unsurlar seyahat taleplerinin 
artmasına katkıda bulunmuştur. Orta sınıfların 
dünya çapında büyümesi ve “farklılık” arayışları 
turizm talebinin küreselleşmesinde etkili olmuş-
tur. Turizm, bireylerin çevrelerindeki dünyayı de-
ğerlendirerek, kendi kimlik duygularını buna göre 
tanımladıkları önemli bir araç hâline gelmiştir. Tu-
rizmin kendini keşfetme ve kişisel gelişim için bir 
yol olarak görülmesi girişimciler ve endüstri ana-
listleri, özellikle de yeni gelişen pazarları daha iyi 
anlamak isteyenler için büyük önem taşımaktadır. 
Küreselleşme, seyahatin ticari önemini artırmakta 
ve serbest küresel ticaret ve uluslararası iş seyahat-
lerinin hacmine ivme kazandırmaktadır. Seyahat 
etme arzusunun gerçek seyahat tüketimine dönüş-
türülmesi, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki son 
gelişmeler ile olmuştur. Buradaki önemli nokta, 
büyük yolcu uçaklarının ticari havayolları tarafın-
dan yaygın olarak desteklenmesi ve kullanılmasıdır. 
Kitlesel hava taşımacılığı, insanların hareket işlevi-
ne hayati derecede hizmet ederek küresel turizmin 
büyümesini desteklemiştir. Bilgisayarlı rezervasyon 
sistemleri gibi bilgi teknolojisindeki ilerlemeler, 
denizaşırı seyahat düzenlemelerinin koordine edil-

mesini kolaylaştırmıştır. Seyahat odaklı internet si-
teleri tüketicilerin evden veya iş yerinden alışveriş 
yapmalarını sağlamıştır. Küresel bir medya olgusu 
olan televizyon, reklamlar ve program içeriği yoluy-
la tüketicilere destinasyonlar ve seyahat seçenekleri 
hakkında bilgi yayarak turizmi teşvik etmekte temel 
önem taşımaktadır. Bu değişikliklerle ilgili seyahat 
talebinin artmasına, turizm endüstrisindeki genişle-
me, çeşitlilik ve yenilik eşlik etmektedir. Dünyanın 
dört bir yanındaki büyük şehirler, rekabetçi spor-
ların uluslararasılaşması, sanat ve kültürün ticari-
leştirilmesi nedeniyle büyüyen bir dizi etkinliğe ve 
festivale ev sahipliği yapmak için yarışmaktadır. Bu 
etkinlikler ve festivaller kısa vadede büyük ölçek-
li turizm akışları için katalizör olma eğilimindedir 
(Weaver, 2012). 

Çok sayıda insan, geçmişe kıyasla çok daha kü-
resel ölçekte, küresel turist özelliği taşımaktadır. 
Elbette buradaki can alıcı nokta, yolcu taşıyan jet 
uçaklarının ortaya çıkması ve yakın dönemlerde 
çok daha fazla insan için küresel seyahatleri müm-
kün hâle getiren, bütçeye uygun fiyat tarifeleri 
uygulayan havayollarının (örneğin, Avrupa’daki 
Ryanair) kurulmuş olmasıdır. Buna rağmen, kü-
resel seyahatler bir yana hâlâ pek az sayıda insanın 
keyfiyetten seyahat edebildiğini de unutmamak 
gerekir. Özellikle küresel turizm, Kuzey’deki dün-
ya seçkinleriyle sınırlı bir hâldedir. Küreselleşme, 
tüm insanların yer değiştirmesiyle sıkı şekilde 
bağlantılıdır. Küreselleşme sayesinde çok daha 
fazla sayıda insan küresel seyahatle ilgilenmekte, 
dünyanın dört bir yanı ile ilgili bilgi sahibi olmak-
ta ve kendini dünyanın bir yerleşiminden diğerine 
taşıyacak çok hızlı ve modern araçlar ellerinin al-
tında bulunduğundan Ekvator kıyılarındaki Ga-
lapagos gibi dünyanın en ücra noktalarına dahi 
gidebilmektedir. Bu adalara, ulaşabilmek için dış 
hatlardan hava yoluyla Guayaquil’e, daha sonra 
iç hatlardan Baltra’ya uçulmalı, ardından da bir 
tekne yolculuğu yapılmalıdır. Bu adalarda, bir 
haftalığına gezinti yapmak için turlar düzenleyen 

Küreselleşme kavramı; sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasi yönlü birçok tartışma-
nın merkezinde yer almaktadır. Küresel 
ölçekte faaliyet gösteren süreçleri özetleyen 
bir kavram olan küreselleşme, turizmin 
sınırsız bir şekilde tüm dünyaya yayılması 
ve turistlerin her yerde olması nedeniyle 
turizm tartışmalarında da önemli bir ko-
numa gelmiştir (Mowhort ve Munt, 2015).

dikkat

1950-2018 arasında uluslararası turist sa-
yısında 56 kat artış gerçekleşti (UNWTO, 
1980; UNWTO, 2019).

dikkat
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çeşitli şirketler bulunmaktadır. Tura katılanlar, bu teknelerde yemeklerini yemekte ve uyumaktadırlar. 
Bu turlardan bazıları epey pahalı, bazıları ise bütçeye uygundur. Küresel turizmin artmasında muazzam 
bir rol oynayan diğer unsur da nispeten düşük fiyatlı ulaşım ve organize turların mümkün hâle gele-
bilmesidir. Bunun sonucu olarak da bir zamanlar dünyanın en ücra ve/veya gidilme ihtimali olmayan 
yerleri, artık küresel turizmin bir parçası hâline gelmektedir. Bu anlamda, son yıllarda ulus devletlerin 
ve yerel bölgelerin, kendilerini turistlerin gidecekleri yerlere dönüştürmek suretiyle para kazanabilecek-
lerini daha iyi kavramaya başladığını söylemek mümkündür. Bu amaçla, seyahat acenteleri, havayolları, 
denizyolları vb. ile iş birliği yaparak bu ortaklıklardan da kazançlı çıkmaya çalışmaktadırlar. Birçok 
insan artık (tur rehberliği, konuk ağırlama, otel işleri, restoranlar gibi), turizm endüstrisinde ve buna 
bağlı işlerde çalışmakta ve geçimini sağlayabilmek için düzenli turist akınına ihtiyaç duymaktadır. Bu-
nun sonucu olarak, giderek daha fazla yer, turistik özellik kazanmakta ve çok sayıda insan da buralara 
gitmektedir. Böylece Paris’teki Eiffel Kulesi ya da Atina’daki Parthenon gibi eskiden beri bilinen turistik 
yerlere ek olarak Auschwitz’teki gaz odaları, bir zamanlar Gulag Takımadaları’nın bir parçası olan Doğu 
Sibirya’daki kamplar ve Güney Afrika’daki Robben Adası Cezaevi (ırkçılık dönemindeki mahkûmların 
yanı sıra Nelson Mandela’nın yıllarca tutulduğu yer) gibi birçok alışılmadık yer de turistlerin gideceği 
yerler hâline dönüşmüştür (Ritzer, 2011).

 

Ülkelerin turizmi bir kalkınma aracı olarak kullanmak istemesi, küreselleşme süreçlerinin eşit ol-
mayan bir şekilde karmaşık ve değişken olduğu ve çok rekabetçi bir küresel pazara girmesi anlamına 
da gelmektedir. Burada akılda tutulması gereken önemli bir unsur, turizmle ilgili küreselleşme sürecine 
eşlik eden güç ve kontrol sorunlarıdır. Örneğin, gelişmekte olan bir ülkedeki iki haftalık her şey dâhil bir 
tatil için düşük maliyetli bir havayolu veya tarifeli uçuşa giden bir turist, büyük olasılıkla çok uluslu bir 
tur operatörü ya tatil paketleri satan bir seyahat acentesi aracılığıyla ya da internet üzerinden kendi ken-
dine rezervasyon yaptırmış olacaktır. Turist tarafından seçilen tur şirketi, dikey bütünleşmeyle havayolu 
şirketleri, seyahat acenteleri ve oteller ile stratejik ortaklıklara sahip olacak ve bireyin kendi ülkesinde 
tatil için ödediği paranın çok azı tatil yaptığı destinasyona gidecektir. Konaklama, turistin ülkesindey-
ken kullandığı ürün ve hizmetlere benzer şekilde standartlar sunan tanınmış bir marka adına sahip çok 
uluslu bir otel şirketinden sağlanacaktır. Alışveriş ve otel dışında yemek yemek ise uluslararası alanda ta-
nınmış markaların mağaza ve restoranlarında olacaktır. Turist, destinasyonda kredi kartlarından biriyle 
yaptığı harcamaların ödemesini küresel finansı kontrol eden birkaç çok uluslu şirket tarafından verilen 
yapacaktır (Sharpley ve Telfer, 2008).

Görsel 5.1 Müze hâline getirilmiş Auschwitz toplama kampı  Görsel 5.2 Galapagos Adaları 
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Teknolojideki ilerlemeler ve sermayenin yoğunlaşması dünyayı daha küçük bir yer hâline getirmiştir. 
Bir zamanlar nispeten küçük coğrafi alanlarla sınırlı olduğu düşünülen pazarlar artık daha geniş alanlara 
ve ulusal sınırlara yayılmaktadır. Küreselleşme süreci, insanlığın ilk seyahat adımlarıyla başlamış ve tarih 
boyunca ilerlemiştir. Ancak özellikle ulaşım ve iletişim alanındaki teknolojik ilerlemeler, bu süreci o kadar 
hızlandırmıştır ki geçen yüzyılın sonlarında küreselleşme tanınmış bir olgu hâline gelmiş ve küreselleşme 
söylemi yaygınlaşmıştır. Sabit döviz kurlarından uzaklaşma ve sermayenin dünyanın etrafında dolaşım ko-
laylığı, ticareti serbestleştirme ve piyasaları ulusal/uluslararası sınırlara yayma konusunda da rol oynamıştır. 
Ticaretteki bu serbestleşme, planlı ekonomilerin çöküşü ve pazar ekonomilerinin yayılmasıyla dünya ge-
nelinde daha yaygın bir şekilde ortaya çıkmıştır. Küreselleşme süreci, turizm talebini besleyen zenginliğin 
sağlanmasına yardımcı olurken turizme olan talebin artmasına, yeni ve farklı destinasyonlara karşı doyu-
rulmayı bekleyen merak da küreselleşme sürecinin ilerlemesine yardımcı olmuştur. Asya-Pasifik bölgesinde 
turizmin nispeten hızlı büyümesi, büyük ölçüde küreselleşmenin turizm faaliyetleri üzerindeki etkisinin 
bir tezahürüdür. Destinasyon portföylerinde yeni destinasyonlar ortaya çıkmakta ve bu destinasyonların 
başarısı, içlerinde rekabetçi pazarlar tarafından yönlendirilen yaşam standartlarının iyileştirilmesiyle artı-
rılmaktadır. Turizm küresel bir sistem içinde faaliyet gösterirken içinde yer alan ekonomilerin gelişmesine 
yardımcı olan yerel “bağlantılara” sahip bir faaliyet olarak görülebilir. Başka bir deyişle, bu yerel-küresel 
bir sistemdir: Üretim süreci hâlâ büyük ölçüde yereldir ancak işletmelerin mülkiyeti yerel olmayabilir 
(Fletcher, 2009).

Ortalama bir seyahat acentesini ele alın ve acentanın tüketicilerine sunduğu destinasyonların birbirine uzaklı-
ğını düşünün. Sadece tatil yerlerinin sayısı artmakla kalmadı, aynı zamanda destinasyonlar ve pazarlar arasın-
daki mesafeler de önemli ölçüde arttı. Yeni turizm uygulamaları ise bu süreci hızlandırdı. Bu aynı zamanda 
küreselleşmenin telekomünikasyon, finans ve ulaştırma sektörlerindeki devrimlerinden yararlanmakla ilgili-
dir ve bunların hepsi turizmin “küreselleşmesinde” etkili olmuştur (Mowhort ve Munt, 2015).

dikkat
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Turizmin küreselleşmesinin bir sonucu olarak turist çeken bölgeler, gelişmiş bölgelerin çevresi olarak 

yeniden inşa edilmiştir. Yerel kültürler turizmin yararına olacak bir biçimde değiştirilmiş; tüketim kalıp-
larına uygun, birbirinin aynısı oteller, plajlar, kumarhaneler yapılmış ve aynı dili kullanan personel turist-
lerin hizmetine koşulmuştur. Akdeniz, Kuzey Avrupa toplumları için; Florida ise Kuzey Amerikalılar için 
yeniden biçimlendirilmiştir. Turizm mekânlarının birbirine benzetilmesinin yanı sıra uluslararası turizm, 
yerelin ve farklılığın yeniden üretiminin en belirgin alanlarından biri olmuştur. Turizm şirketleri, modern 
insanın egzotiklik arayışlarına yanıt vermek için, “farklılık ütopyası” ve ‘sahici-ötekiliğin yeniden inşası’ 
vaatlerinde bulunmaktadır (Özyurt, 2002). Turizmin küreselleşmesinin en önemli kültürel sonuçları ise 
şöyle sıralanabilir (Waters, 2001; Özyurt, 2002):

•	 Turistlerin	dünyayı	tek	bir	mekân	olarak	algılamaları	yaygınlaşmaktadır,
•	 Bazı	yerlerde	yerel	kültürlerin	ve	onların	farklılıklarının	devam	etmesi	sağlanarak	turistlere	kültürel	

bir çeşitlilik sunulmaktadır,
•	 Bazı	yerlerde,	yerellik	tamamen	ortadan	kalkarak	standartlaşmış	mal	ve	hizmetler	yaygınlaşmakta-

dır,
•	 Turistlerin	bakışı	altında	nesne	konumunda	olanlar	(yerli	halk),	kendi	pratiklerini	ve	dünya	görüş-

lerini göreceleştirmeye zorlanmaktadır,
•	 Sınıfsal	duygular	küreselleşmekte,	insanlar	sınırlardan	rahatlıkla	geçenler	ve	sınırlardan	geri	çevri-

lenler olarak bölünmektedir.
Küresel turizmin doğası, çağdaş toplumda meydana gelen ekonomik ve sosyal değişimlerin birçoğunu 

yansıtmaktadır. Dünyadaki birçok farklı yeri birbirine bağlayan daha geniş sistem ve koşulların turizmi 
şekillendirmeye devam edeceği, hem fırsatlar hem de zorluklar yaratacağı görülmektedir (Weaver, 2012).

Küreselleşme ve günlük yaşam: uluslararası turizm
Hiç, bir başka ülkeden gelen birisiyle yüz 

yüze konuştunuz mu ya da denizaşırı bir web 
sitesine bağlandınız mı? Dünyanın bir başka bö-
lümüne hiç gittiniz mi? Bu sorulardan herhangi 
birisine “evet” yanıtını verdiyseniz, küreselleş-
menin toplumsal etkileşim üzerindeki etkilerine 
tanıklık etmişsiniz demektir. Küreselleşme farklı 
uluslardan insanlar arasındaki etkileşimlerin sık-
lığını ve doğasını değiştirmiştir. Aslında, tarihçi 
sosyolog Charles Tilly, küreselleşmeyi böyle ta-
nımlıyor. Tilly’ye göre, küreselleşme, yerel ba-
kımdan önemli olan toplumsal etkileşimlerin 
coğrafi kapsamında bir artış anlamına gelmekte-
dir. Başka deyişle, küreselleşme ile etkileşimleri-
mizin artan bir bölümü, doğrudan ya da dolaylı 
olarak, başka ülkelerden insanları içermeye baş-
lamıştır. Farklı uluslardan gelen bireyler arasında 
gerçekleşen toplumsal etkileşimlerin ayır edici 
özellikleri nelerdir? Turizm sosyolojisi alanın-

da çalışanlar, bu sorunun incelenmesine önemli 
katkılar sağlamışlardır. Turizm sosyologları kü-
reselleşmenin hem başka ülkelere ilgiyi artırma 
hem de turistlerin uluslararası sınırları aşmaları 
biçimindeki hareketleri kolaylaştırma yoluyla 
uluslararası seyahat olanaklarını artırdığına dik-
kat çekmektedir. 

Kuşkusuz, yüksek uluslararası turizm düzey-
leri, farklı ülkelerden insanlar arasındaki yüz yüze 
etkileşimlerin sayısının artışına karşılık gelmekte-
dir. Sosyolog John Urry, turist bakışının -turistin 
yurtdışına seyahat ettiğinde “egzotik” deneyimler 
yaşayacağı beklentisi- bu etkileşimlerin pek ço-
ğunu biçimlendirdiğini ileri sürmektedir. Urry, 
turist bakışının tıpkı tıbbi bakış gibi, toplumsal 
olarak, profesyonel uzmanlar tarafından düzen-
lendiğini, uygulamasının sistematik olduğunu, 
ancak bu kez “egzotik” deneyimler arayışı biçi-
minde düzenlendiğini ileri sürmektedir. Bunlar, 
toplumsal etkileşim ile fiziksel çevre ile etkileşi-

Yaşamla İlişkilendir
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min nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin gün-
delik beklentilerimize ters düşen deneyimlerdir. 
Örneğin, ABD’ye giden Britanyalılar, Amerika-
lıların arabalarını yolun sağından sürmeleriyle 
eğlenebilirler. Aynı zamanda, bu tür davranış 
Birleşik Krallık‘tan gelen sürücülerin dikkatini 
dağıtacaktır. Yol kuralları bizim içimize öylesine 
işlemiştir ki, bu kuralların düzenli biçimde ihlal 
edilmesini tuhaf, aykırı ve egzotik buluruz. Yine 
de turistler olarak, bu tuhaflıktan keyif alırız. 
Bu, bir anlamda, Empire State Binası ya da Eyfel 
Kulesiyle birlikte bizim görmek için para ödemiş 
olduğumuz bir şeydir. Farklı bir ülkeye gittiğiniz 
halde, sizin büyüdüğünüzün aynısı bir kent ya da 
kasabayla karşılaştığınızda duyacağınız düş kırık-
lığını bir düşünün. 

Yine de turistlerin çoğu, deneyimlerinin 
gereğinden fazla egzotik olmasını istemezler. 
Örneğin, Paris’te, özellikle Amerika’dan gelen 
genç turistler arasında yaygın olan bir uğrak 
yeri, bir MacDonald’s restoranıdır. Kimileri, 
Quentin Tarantino’nun filmi Pulp Fiction’da ge-
çen, Fransızlar metrik sistemi kullandıkları için, 
Amerika’daki adı “peynirli çeyrek pound” olan 
hamburgerin adının “peynirle Royales” olduğu 
biçimindeki repliğin doğruyu söyleyip söyleme-
diğini (bu arada, doğrudur da) merak ettikleri 
için gider. Yurtdışına giden Britanyalılar, Bri-
tanya ve İrlanda tarzı publarda yiyip içmekten 

kendilerini alıkoyamazlar. Bu tür sapmalar bazen 
meraktan kaynaklanır, ancak çokluk insanlar, ta-
nıdık ortamlarda tanıdık bir şeyler yemenin ra-
hatlığından hoşlanırlar. Egzotik ve tanıdık olanı 
isteme biçimindeki çelişki, turist bakışının teme-
linde yer alır. 

Turist bakışı, turistler ile yerliler arasındaki 
yüz yüze etkileşimleri gerginleştirebilir. Turizm 
sektörünün bir parçası olan yerliler, turistlerin 
ziyaret ettikleri yerlere getirdikleri ekonomik 
yararlar yüzünden onlardan hoşlanıyor olabilir. 
Öteki yerliler turistlerin yukarıdan bakan tavır-
larından ya da gözde turist uğraklarında olduğu 
gibi, aşırı gelişmeden rahatsız olabilir. Turistler 
yerlileri, gündelik yaşamlarının, yiyecek, iş ve 
dinlenme alışkanlıkları gibi yönleri hakkında 
sorguya çekebilirler; bunu ya başka kültürleri 
daha iyi anlayabilmek için ya da kendilerinden 
farklı olanları negatif olarak değerlendirebilmek 
için yapabilirler. Küreselleşmenin yürüyüşü ile 
birlikte turizm ilerledikçe, sosyologlar turistler ve 
yerliler arasındaki baskın etkileşim kalıplarının 
ne olduğunu anlamak ve başka şeylerin yanı sıra, 
bu etkileşimlerin arkadaşça mı yoksa düşmanca 
mı olduğunu belirleyebilmek için daha, dikkatli 
bakmak zorunda kalacaklar.

Kaynak: Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: 
Kırmızı Yayınları.

Turizmin küreselleşmesinin 
kültürel sonuçlarını sıralayın.

Ulaşım teknolojilerindeki 
gelişim ile turizmin tarihsel 
gelişiminin ilişkisini araştırın.

Uluslararası insan hareketli-
liğini önemli ölçüde azaltan 
Covid-19 salgınının küre-
selleşme üzerindeki etkileri-
ni araştırın. 

3 Küreselleşme ve turizm ilişkisini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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TURİZM VE EMEK

Turizm hem kayıtlı hem de kayıt dışı sektör-
lerde çok sayıda istihdam fırsatı yaratmaktadır. Tu-
rizm, üç tip istihdam fırsatı yaratabilir: doğrudan, 
dolaylı ve uyarılmış. Doğrudan istihdam oteller, 
restoranlar, tur şirketleri,  gece kulüpleri vb. üre-
tilen istihdamı; dolaylı istihdam turizme bağımlı 
olan inşaat sektörüyle ilgili işleri, otel çalışanlarına 
hizmet eden doktorları, tüccarları, benzin istasyonu 
görevlilerini veya turizme bağlı işlerden faydalanan 
diğer kişileri; uyarılmış istihdam ise yerli halkın ka-
zandıkları parayı yeniden harcadıkları için turizm 
çarpanının etkilerinden kaynaklanan ek istihdamı 
ifade eder. Turizm istihdamı, turizm endüstrisinden 
kaynaklanan hem kayıtlı hem de kayıt dışı sektörler-
deki tüm doğrudan, dolaylı ve uyarılmış istihdamın 
birleşimi olarak tanımlanabilir (Cukier, 2002). 

Turizm emeği iki yönüyle dikkat çekmektedir. 
Bunlardan biri; emek yoğun bir sektör olarak turiz-
min, farklı özelliklere ve becerilere sahip bireylere iş 
fırsatları sunmasıdır. Genç yetişkinlerden yaşlılara 
kadar diğer sektörlerde kolaylıkla iş bulamayacak bi-
reylere iş gücü piyasasına ilk kez girmeleri için özel 
olanaklar sağlamaktadır. Bu şekilde sektör, insanlara 
iş deneyimi ve güven kazanabileceği yeni yollar aça-
rak işçilere turizmde kariyer yapma ya da yeni orta-
ya çıkan becerilerini aktarabilme şansı vermektedir. 
Turizm işletmelerindeki doğrudan istihdam, kap-
sayıcı kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için bir 
mekanizma olarak çeşitli güçlere sahiptir. Çok sayıda 
insana iş güvenliği, düzenli ücret ve sosyal güvenlik 
sağlamaktadır. Dikkat çeken ikincisi nokta ise emek 
yoğun bir hizmet sektörü olarak turizmin çalışan-zi-
yaretçi karşılaşmalarında, kültürler arası anlayış gibi 
her iki tarafa ekonomik olmayan faydalar sağlama 
açısından da önemli olmasıdır. Ancak turizmin düz-
gün işi destekleme yeteneği karmaşık bir konudur. 
Turizm, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha 
yüksek iş hacmine sahip; yarı zamanlı, mevsimlik 
ve geçici iş oranlarının daha yüksek olması gibi özel-
likleriyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde 
turizm istihdamını karakterize etmektedir. Dahası, 
bazı durumlarda turizm işleri düşük ücretli olabilir, 
sınırlı eğitim ve kariyer beklentileri, çalışma hakla-
rının zayıflığı, uzun çalışma günleri ve sınırlı ücretli 
izin dâhil olmak üzere kötü istihdam koşulları vardır. 
Bu koşullar Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 
belirlediği düzgün iş kavramının tanımını karşılamaz. 
Yetişkinlerin ve çocukların cinsel sömürüsü şeklini 
alabilen günümüz köleliğine, insan ticaretine veya 

zorla çalıştırılma gibi etik dışı uygulamalara da ze-
min oluşturabilir. Bu nedenle, daha fazla iş yaratmak 
her zaman düzgün işler yaratmak anlamına gelmez. 
(UNWTO, 2018). Burada sözü edilenler turizm 
istihdamının ikili iş gücü piyasası özelliğinden kay-
naklanmaktadır. Turizm alanında birincil ve ikincil 
sektörler turizmdeki emek yapısını da ikiye bölmek-
tedir. İkili iş gücü piyasası, iş gücü piyasalarının bi-
rincil ve ikincil sektörlere ayrılma şeklini tanımlar. 
Birincil sektördeki işler genellikle yüksek statü, kari-
yer yolları, iş güvenliği, yüksek öğrenim veya beceri 
gereksinimlerine sahiptir. İkincil sektör işleri ise dü-
şük ücretlidir, iş güvenliği ya çok azdır ya hiç yok-
tur, kötü çalışma koşulları ve az eğitim fırsatı vardır. 
Turizm sektöründeki en önemli iş gücü hareketliliği 
özellikle ekonomik göç bağlamında, ikincil sektör-
de gerçekleşmektedir. Genellikle, yabancı işçilerin iş 
gücü piyasalarına erişimi kısıtlıdır ve turizm sektörü-
ne özgü hizmet emeğinin cinsiyetçi doğası da ikincil 
sektörlerdeki hareketliliği etkiler (Ladkin, 2014). 

Turizm endüstrisi; sunduğu hizmetler, mekânsal 
organizasyonu, mevsimlik yapısı ve kayıt dışı boyut-
larıyla küresel iş bölümünü temsil etmesi ve bu iş 
bölümünün yapısal eşitsizliklerini de kendi içinde 
taşıması yönüyle çağdaş işçileşme sürecine temsili 
bir örnektir. Buna paralel olarak turizm, mevsimsel 
olmasıyla kayıt dışı istihdamla ve kendine özgü hiz-
metlerin sunumu için gerekli özel emek koşullarıyla 
özgün bir emek yapısı yaratmakla birlikte kapitalist 
üretim sürecinin sömürü ilişkilerini ve yarattığı eşit-
sizlikleri de somut olarak yansıtır. Turizmde çalışma 
ilişkileri ve iş ve eğlence arasındaki ayrımın belirsizli-
ğinden dolayı basite indirgendiği ve turizm işi çoğu 
zaman gerçek bir iş olarak değerlendirilmediği için 
turizm emeği hak ettiği ilgiden yoksun kalmaktadır 
(Aykaç, 2009). 

Düzgün iş: İnsanların çalışma hayatların-
daki isteklerini özetleyen bir kavramdır. 
Buna göre,; etken iş fırsatları ve gelirin 
adil dağıtılması, çalışma güvenliği, aileler 
için sosyal koruma, kişisel gelişim ve sosyal 
bütünleşme için daha iyi olasılıklar, düşün-
celerini söyleme özgürlüğü, yaşamlarını et-
kileyen kararları organize etme ve kararlara 
katılma ile tüm kadın ve erkekler için fırsat 
ve davranış eşitliğini içerir (ILO, 2020).
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farklı türdeki işletmeleri daha büyük pazarların 
baskılarına uyum sağlamaya zorladıkça bölgesel/
yerel ekonomilerin ve büyük firmaların yeniden 
yapılandırılmasının, küresel turizm endüstrisinde 
iş ve çalışma ilişkilerinin örgütlenmesi üzerinde 
önemli etkileri olacaktır. Bununla birlikte, kapi-
talist yeniden yapılanmanın turizm iş gücü üze-
rindeki etkileri eşit olmayacaktır. Turizm üretimi-
nin örgütsel yapısındaki Fordist sonrası eğilimler, 
“merkez olmayan” faaliyetlerin artan kaynak 
kullanımındaki etkilerini açıkça göstermektedir. 
Örneğin, çoğu uluslararası hava yolu şirketi artık 
rutin bakım ve uçak içi ikram hizmetlerini sağ-
lamak için dış tedarikçileri kullanmaktadır. Ben-
zer şekilde, önde gelen birçok hava yolu şirketi, 
Hindistan’a bilet servislerini yapma konusunda 
öncülük eden British Airways örneğinde olduğu 
gibi, yan hizmetleri daha ucuz ‘kıyıdan uzak’ yer-
lere kaydırmaya çalışmaktadır. Deregülasyon ve 
özelleştirme, düşük maliyetli taşıyıcıların ortaya 
çıkmasıyla havayolları üzerindeki rekabet baskısı-
nı artırmıştır. Emek, bu sektördeki birkaç değiş-
ken maliyetten biridir ve bu nedenle, maliyetleri 
düşürmek için sıklıkla ele alınan bir konudur. Tu-
rizmin her zaman sayısal ve işlevsel esneklik un-
surları ile karakterize olmasına rağmen, ekonomik 
yeniden yapılandırma ve ticaretin serbestleştiril-
mesinin etkileri, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki 
turizm ve konaklama sektörlerinde emeğin esnek-
leşmesini ve iş güvensizliğini de artırmıştır. Gide-
rek artan bir şekilde, küresel rekabetçiliğe uyum, 
gelişmiş kapitalist ülkelerde ücretler üzerinde aşa-
ğı yönlü bir baskı uygulayarak iş güvencesizliğinin 
ve artan gelir eşitsizliğinin de gelişmiş kapitalist 
ülkelerde daha yaygın hâle geldiği bir duruma yol 
açmıştır (Bianchi, 2002). Burada, turizmin emek 
yoğun doğasının  iş gücü maliyetlerini yükseltme-
si ve doğal olarak iş gücü göçünü kendine çekme-
sine de değinmek gerekir. Becerilerin kolaylıkla 
aktarılabilmesi ve ikincil sektörlerde yapılan iş-
lerin kolaylıkla öğrenilebilmesi, geniş bir iş gücü 
piyasasının ve yüksek hareket kabiliyetinin olması 
üretkenliğin beceri seviyesinden bağımsız olması-
na katkıda bulunan turizm işinin iş gücü göçünü 
teşvik etmektedir (Williams, 2012).

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki turizm 
istihdamı arasında çok sayıda farklılık vardır. Ge-
lişmekte olan ülkelerde iş gücü fazladır. Bu durum, 
gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve istihdam ara-

sında dengesizlik yaratır. Ayrıca gelişmekte olan 
ülkelerde daha fazla istihdam ancak daha yüksek 
işsizlik vardır ve bu da eksik istihdam ve çoklu is-
tihdam oranları üzerinde daha fazla baskıya neden 
olur. Turizm endüstrisindeki kayıt dışı iş gücü, bu 
mesleklerin ölçülmesi ve izlenmesini zorlaştırır. 
Turizm istihdamının mevsimsel doğası, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde benzer olsa da çoklu 
istihdamın yaygınlığına bağlı olarak etkileri farklı-
dır. Her ne kadar çoklu istihdam ağırlıklı olarak ge-
lişmekte olan ülkelerde bir sorun olsa da işsizliğin 
yüksek olduğu ya da mesleki çoğulculuğun (işçilik, 
balıkçılık ve dokumacılık gibi geleneksel ekonomik 
faaliyetler yoluyla) olduğu bazı gelişmiş ülkelerdeki 
topluluklar için turizm endüstrisinde yarı zamanlı 
veya mevsimlik işler bir problemden çok bir avan-
taj olabilir (Cukier, 2002).

Gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin büyük 
bir bölümü gelişmiş ülkelere göre birincil sektör 
faaliyetlerine yoğunlaşmaktadır. Bu birincil faali-
yetler arasında hem fiziksel açıdan zorlayıcı hem 
de nispeten düşük ücretli geleneksel balıkçılık ve 
çiftçilik gibi meslekler bulunmaktadır. Bu neden-
le, yüksek ücretler ve algılanan fiziksel kolaylığı 
ile turizmde istihdam, cazip bir alternatif hâline 
gelmektedir. Bununla ilgili bir sorun, gelişmekte 
olan ülkelerin gelişmiş ülkelere göre daha az çeşit-
lendirilmiş ekonomilere sahip olmaları ve dolayı-
sıyla genel istihdam fırsatları için daha az sayıda 
sektöre, daha fazla bağımlı olmalarıdır. Diğer bir 
fark, bir ülkenin iş gücü özellikleri ile ilgilidir. 
Genel olarak gelişmekte olan ülke nüfusu daha 
az eğitimlidir ve turizm sektöründeki üst düzey 
işler için gerekli becerilere daha az sahiptir. Ge-
lişmekte olan ülkelerdeki üst düzey işlerin çoğu, 
dışarıdan gelenler tarafından işgal edilirken geliş-
miş ülkelerde bu pozisyonlar büyük ölçüde yerel 
nüfus tarafından doldurulmaktadır. İşçilerin bir 
turizm destinasyonuna göçü hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için ortak bir durumdur. 
Ancak gelişmiş ülkelerin turistik destinasyonla-
rı, daha çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomik 
tabanları, bütünleşmiş sosyal hizmetlerin varlığı 
nedeniyle yeni göçmenleri kabul etmek için daha 
güçlü bir konumda olabilir. Turizm istihdamıyla 
ilgili konularda hükûmet politikalarının da etkisi 
vardır. Özellikle, gelişmiş ülke ve gelişmekte olan 
ülke hükûmetlerinin istihdam politikası konu-
sunda benimsedikleri rol farklıdır. Gelişmiş ülke-
lerde, turizm endüstrisi büyük ölçüde özel sektör 
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tarafından kontrol edilmektedir ve bu nedenle istihdam fırsatları kapitalist, serbest piyasa yaklaşımını 
takip etme eğilimindedir. Kayıt dışı sektörün fırsatçı gelişimine karşı da yüksek rekabet ve katı düzenle-
melere yol açmaktadır (Cukier, 2002).

Turizmin emek yapısının diğer bir özelliği olarak turizmdeki birçok iş alanı kadınlarla özdeşleştirilmiş-
tir. Küresel turizm istihdamının yarısından fazlasının kadınlar tarafından yürütülmesi, emeğin cinsiyete 
dayalı yönünü göstermektedir.  Özellikle konaklama ve yiyecek içecek sektöründe gereksinim duyulan 
becerilerin doğal olarak kadınlarda bulunması nedeniyle turizm sektörüne girmek veya turizmde girişimci-
lik fırsatlarından yararlanmak kadınlar için kolaydır. Bu anlamda, turizmin büyük oranda kadın emeğinin 
üzerine kurgulandığı söylenebilir.

Seyahat ve turizm, desteklediği 319 milyondan fazla iş ile dünyanın önde gelen iş olanağı yaratan 
sektörlerindendir. Bu, tüm istihdamın %10’unu veya dünyadaki her on işten birini temsil eder. 
Sektör, son beş yıl içinde dünya çapında yaratılan tüm net yeni işlerin beşte birini oluşturmuştur ve 
istihdam fırsatlarının dinamik bir motorudur. Seyahat ve turizm sektöründeki işler özellikle kadın-
ları, gençleri ve çoğu zaman ötekileştirilmiş toplum gruplarını desteklemektedir. Seyahat ve turizm 
sektörünün ekonomi için özellikle önemli olduğu ülkelerde net istihdam yaratmada önemli bir kat-
kısı vardır. Turizm; Yunanistan, Portekiz ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), tüm yeni işlerin 
sırasıyla %71, %60 ve %47’sini oluşturmuştur (WTTC, 2019).

dikkat

Turizmde kadın emeği
Turizmde kadın emeği söz konusu olduğun-

da; kadın işi/erkek işi gibi ayrışmalarla vurgula-
nan cinsiyet temelli bölünmüş iş gücü piyasası 
akla gelir. Cinsiyet temelli bölünmüş iş gücü, 
sektörel ve mesleki temelde kadının tabi olduğu 
farklı katmanlara ve kadın istihdamının belirgin 
sektör ve meslek gruplarında yoğunlaşmasına işa-
ret eder. Bu bağlamda endüstriyel turizm, istih-
dam edilen kadınlar açısından “kadın işi” ya da 
“kadına uygun iş” bağlamında ele alınabilir. Tu-
rizmde kadınların kalifiye olmayan temizlik kat 
görevlisi gibi işlerde yığılıp, yönetici pozisyonları-
na doğru gidildikçe daha az görülmeleri, kadının 
geleneksel toplumsal cinsiyet rolünün uzantısı 
olarak temizlik ve bakım hizmeti ile tanımlan-
masına denk düşer. Yine küçük aile işletmele-
ri şeklinde pansiyonlara bakıldığında, kadının 

geleneksel toplumsal cinsiyet rolünün uzantısı 
olarak gerek ücretsiz aile işçisi gerekse mevsim-
lik işçi olarak, pansiyonun temizliğini sağladığı, 
yemek ve bakım hizmetleri ile uğraştığı görülür. 
Erkeklerin pansiyon dışındaki işleri halletmeleri, 
paranın, giderlerin kontrolünü elde tutmalarına 
karşın, kadınların evde yaptıkları işlerin deva-
mı niteliğindeki pansiyonun temizlik/bakımı ve 
yeme-içme hazırlıkları işini üstlenmeleri, kadın-
ların istihdama katıldıkları halde geleneksel top-
lumsal cinsiyet ilişkilerini değişime uğratmaktan 
çok yeniden güçlü bir şekilde ürettiğini düşün-
dürtebilir. Ancak, kadınların gerek formel gerek 
enformel işlerde yoğunluklu olarak istihdam edil-
diği turizm sektörü kadının ücretli işe ulaşmasını 
ya da girişimci olarak bu sektörde yer almasını 
mümkün kılarak kadının güçlenmesi potansiye-
line de sahiptir. 

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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sonuçlarına göre; 2015’de Türkiye’de 15 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma 
oranı %51,3 olup, bu oran erkeklerde %71,6, 
kadınlarda ise %31,5’tir. Eğitim durumuna göre 
işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların 
eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla 
katıldıkları görülür. Okuryazar olmayan kadınla-
rın işgücüne katılım oranı %16,1 iken, bu oran 
lise altı eğitimli kadınlarda %26,6, lise mezunu 
kadınlarda %32,7, mesleki veya teknik lise me-
zunu kadınlarda %40,8, yükseköğretim mezunu 
kadınlarda ise %71,6’dır. Kadınların istihdama 
katılması kadar hangi sektörde istihdam edildikle-
ri de önemlidir. İstihdam edilen kadınların %31’i 
tarım, %15’i sanayi, %1’i inşaat, %53’ü ise hiz-
metler sektöründedir. Turizm sektörü; istihdamın 
niceliksel olarak etkili ama işgücü kalitesi bakı-
mından eğitimsiz ve kalifiye olmayan iş gücünün 
çalıştığı, kayıt dışı oranının yüksek olduğu, çalışma 
saatlerinin yüksek, ücretlerin düşük, sendikalaşma 
oranının ve toplu iş sözleşmesi kapsama oranının 
oldukça düşük olmasından ötürü sosyal diyaloğun 
da etkili gerçekleşemediği bir sektör olarak karşı-
mıza çıkar. Sektörün bu yapısal özelliği kuşkusuz 
sektörde istihdam edilen kadın açısından da be-
lirleyici olmaktadır. Turizm endüstrisinde yapılan 
işlerin önemli bir bölümü ev işlerinin bir uzantısı 
olarak kabul edildiğinden (örneğin; yemek pişir-
me, karşılama, yatak yapımı, temizlik, servis yap-
mak vb.), istihdam edilen işgücünün kadın olması 
tercih edilmektedir. Bu nedenle endüstri, emek-
yoğun olduğu kadar ‘kadın-yoğun’ iş alanı özelliği 
de gösterir. Birçok araştırmacı, turizm sektörünün 

karakteristiklerini kadınımsı, vasıfsız, düşük ücretli 
ve güvencesiz olarak tespit etmişlerdir. Her ne ka-
dar kadınlar açısından var olan geleneksel toplum-
sal cinsiyet rollerinin devamı niteliği taşımasından 
ötürü turizmdeki istihdamın cinsiyetleştirildiği ve 
bu yolla cinsiyete dayalı eşitsizlikleri güçlendirdi-
ği vurgulansa da turizm sektörü, gelişmekte olan 
ülkelerde işsizlere ve özellikle kadın işsizlere iş ola-
nakları yaratması açısından merkezi önem taşır.

Turizm sektörünün kadınlar açısından birbi-
riyle çelişen bu iki özelliği, ulus ötesi kurumlarca 
tespit edilmiş ve raporlanmıştır. 2010’da hazırlanan 
Turizmde Kadın Küresel Raporu, turizm sektörün-
de çalışan kadınların statüsü konusunda küresel 
düzeydeki ilk çalışmadır. Bu rapor; kadınların güç-
lendirilmesi için turizmin araç olarak kullanılmasını 
istihdam, girişimcilik, eğitim, liderlik ve topluluk 
temaları çerçevesinde gelişmekte olan bölgelerde 
araştırmalar yapılarak hazırlanmıştır. Rapor, kadın-
ların turizm işgücünün büyük bir kısmını oluştur-
duğunu ama alt seviyelerde çalıştıklarını, kadınların 
turizm sektöründe erkek çalışanlardan %10 ile %15 
arası daha az ücret aldıklarını, turizm sektörünün 
neredeyse diğer sektörlerin iki katı kadın istihdam 
ettiğini, kendi işine sahip olan kadın oranının tu-
rizm sektöründe diğer sektörlere nazaran daha çok 
olduğunu, turizm sektöründeki aile işletmelerinin 
ücretsiz işçilerinin büyük çoğunluğunu ise kadınla-
rın oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynak: Kaya, Ş. (2017). Turizmde kadın 
emeği. Karatahta İş Yazıları Dergisi, 9, 1-22

Uluslararası Çalışma Ör-
gütünün (ILO), yaptığı 
düzgün iş tanımı ile turizm 
emeğini ilişkilendirin. 

Ulaşım teknolojilerindeki 
gelişim ile turizmin tarihsel 
gelişiminin ilişkisini araştırın. 

Uluslararası insan hareketli-
liğini önemli ölçüde azaltan 
Covid-19 salgınının küre-
selleşme üzerindeki etkileri-
ni araştırın. 

4 Turizm emeğinin yapısını anlayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Turizm ve Kalkınma

Kalkınma, merkezinde ekonomik gelişim ve insan yaşamı olan bir kavramdır. Kavramın tanımı ile ilgili bir fikir 
birliği olmamasına rağmen, kalkınma kavramı temel olarak sosyoekonomik değişim ve ilerlemeyi, kişi başına 
gelirdeki artışları, kitleler arasındaki yoksulluk düzeyinde bir azalmayı, daha fazla sosyal adaleti, sosyal değişim-
ler açısından modernleşmeyi, daha yüksek istihdam ve okuryazarlığı, tıbbi tedaviye daha geniş erişimi, kendini 
geliştirme için daha fazla fırsat içeren ‘daha iyi’ bir yaşamı ifade eder. 
1950’lerden sonra kitlesel bir görünüm kazanan turizm, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplumların altüst 
olan ekonomik yapılarını düzeltmek için, ekonomik kalkınma potansiyeli yaratacağı düşüncesiyle ulusal dev-
letler tarafından destek görmüştür. Turizmin kalkınma gündeminin konusu olması, az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelere döviz kazandırma potansiyeli ve turizm harcamalarının yerel ekonomiyi canlandıracak büyük bir 
çarpan etkisi yaratacağı düşüncesi ile gerçekleşmiştir. Dünya Bankasının kalkınma planını, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) desteklemesinin ardından Dünya Tu-
rizm Örgütü (UNWTO), turizm gelişimini desteklemek için kurulmuştur. 1960’larda turizm, modernleşme 
paradigmasının bir parçası olarak kalkınma ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle modernleşme ekonomik büyümeyle 
ilgili olarak turizmle belirgin bir ilişki içindedir. Turizm; teknolojiyi aktarmak, istihdam sağlamak, döviz üret-
mek, GSYH’yi artırmak, kalkınma sermayesini kendine çekmek ve batı değerleriyle modern bir yaşam biçimini 
teşvik etmek için bir kalkınma stratejisi olarak desteklenmiştir. Az gelişmiş ülkelerin Batı’yı yakalayabileceğini 
öne süren iyimser modern kalkınma kuramlarına karşılık olarak küresel yoksulluğun ana sorumluluğunu, düşük 
gelirli ülkeleri yüzyıllarca sistematik olarak yoksullaştıran ve kendilerine bağımlı hâle getirip zengin uluslara 
yükleyen bağımlılık kuramları ortaya atılmıştır. Buna göre; İkinci Dünya Savaşı sonrası turizmin genişlemesi 
sırasında, ülkeyi modernize etmek ve ekonomik açıdan kendine güven duygusunu teşvik etmek için yerli otel 
zincirlerinin oluşturulması da dâhil olmak üzere, yeni bağımsız bazı devletler turizm bağlantılı kalkınma yön-
temini benimsemiştir. Ancak turizmin yeni bir sömürü ekonomisine eş değer olarak görülmeye başlanmasıyla, 
bu kalkınma modeli de tartışılmaya başlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldıkları sorunların 
aşırı devlet müdahalesinden kaynaklandığını öne süren neoliberalizm destekçileri ise kalkınmanın ancak pazarın 
serbestleştirilmesi, devlet işletmelerinin özelleştirilmesi ve devlet müdahalesinin genel olarak azaltılması yoluyla 
mümkün olacağını savunmuşlardır. Turizm açısından ele alındığında devletin ekonomik anlamda daha az mü-
dahaleci olması, gelişen sanayilere yönelik her türlü koruyucu önlemin kaldırılmasını içermektedir. Neoliberal 
politikalar, özellikle devletlerin dünya ekonomisine katılmak için ticaret engellerini kaldırması nedeniyle turizm 
şirketlerinin uluslararası genişlemesini kolaylaştırmıştır. Ancak yukarıdan aşağıya yayılmaya dayanan modern-
leşme ve neoliberalizm anlayışlarının başarısızlıklarına karşın, öncelikle insani ve çevresel kaygılara odaklanan, 
aşağıdan yukarıya veya tabandan bir yaklaşım olan alternatif kalkınma paradigması ortaya çıkmıştır. Alternatif 
gelişme kavramı, 1980’lerde alternatif turizm gelişiminin ortaya çıkmasına yansımıştır. Bu da genel olarak kap-
sayıcı ortaklıklara, özellikle toplum temelli ve sürdürülebilir turizm gelişimine verilen önemin temelini atarak 
turizmde topluluk katılımcı yaklaşımı vurgulamıştır. Aynı şekilde, toplumsal cinsiyet eşitliği, güçlendirme ve 
çevresel sürdürülebilirlik gibi konular da alternatif/sürdürülebilir turizm geliştirme söylemine girmiştir.

Kalkınma modelleri ile turizm arasında 
ilişki kurabilme2

Kalkınma kavramını açıklayabilme1
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3 Küreselleşme ve turizm ilişkisini 
açıklayabilme

Turizm ve Küreselleşme
Küresel turizmin yükselişine katkıda bulunan faktörler arasında 
göze çarpan, özellikle Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya’nın 
pek çok bölgesinde turizmin ekonomik büyüme için bir araç 
olarak kullanılmasıdır. Artan refah düzeyleri bu büyümenin 
bir ürünüdür ve turizmle ilgili hizmetleri daha ulaşılabilir hâle 
getirmiştir. Özellikle, büyük yolcu uçaklarının ticari havayol-
ları tarafından yaygın olarak desteklenmesi ve kullanılması, 
bilgisayarlı rezervasyon sistemleri gibi bilgi teknolojisindeki 
ilerlemeler turizmin küreselleşmesinde etkili olmuştur. Küresel 
turizmin artmasında muazzam bir rol oynayan diğer unsur da 
nispeten düşük fiyatlı ulaşım ve organize turların mümkün hâle 
gelebilmesidir. Bunun sonucu olarak da bir zamanlar dünyanın 
en ücra ve/veya gidilme ihtimali olmayan yerleri, artık küresel 
turizmin bir parçası hâline gelmektedir.

4 Turizm emeğinin yapısını 
anlayabilme

Turizm ve Emek
Turizm; yer aldığı toplumda her yaştan ve cinsiyetten farklı beceri 
düzeylerine sahip birçok insan için doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 
istihdam fırsatları yaratmaktadır. Öyle ki diğer sektörlerde kolay-
lıkla iş bulamayacak nitelikteki insanlar için bile iş gücü piyasasına 
girmeleri için kapı aralamaktadır. Turizm, diğer sektörlerle karşılaş-
tırıldığında daha yüksek iş hacmine sahip; yarı zamanlı, mevsim-
lik ve geçici iş oranlarının daha yüksek olması gibi özellikleriyle, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde turizm istihdamının 
özelliklerini belirlemektedir. Ancak bazı durumlarda turizm işleri 
düşük ücretli olabilir; sınırlı eğitim ve kariyer beklentileri, çalışma 
haklarının zayıflığı, uzun çalışma günleri ve sınırlı ücretli izin dâhil 
olmak üzere kötü istihdam koşulları da vardır. Turizm emeğinin 
bir diğer özelliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm istih-
dam yapısının farklılık göstermesidir. Gelişmekte olan ülkelerde iş 
gücü fazladır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve istih-
dam arasında dengesizlik yaratır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde 
daha fazla istihdam ancak daha yüksek işsizlik vardır. Gelişmekte 
olan ülkelerde, ekonominin büyük bir bölümü gelişmiş ülkelere 
göre birincil sektör faaliyetlerine yoğunlaşmaktadır. Bu birincil 
faaliyetler arasında hem fiziksel açıdan zorlayıcı hem de nispeten 
düşük ücretli geleneksel balıkçılık ve çiftçilik gibi meslekler bulun-
maktadır. Bu nedenle, yüksek ücretler ve algılanan fiziksel kolaylığı 
ile turizmde istihdam, cazip bir alternatif hâline gelmektedir.  Ge-
lişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasındaki diğer fark, bir 
ülkenin iş gücü özellikleri ile ilgilidir. Genel olarak gelişmekte olan 
ülke nüfusu daha az eğitimlidir ve turizm sektöründeki üst düzey 
işler için gerekli becerilere daha az sahiptir. Gelişmekte olan ülke-
lerdeki üst düzey işlerin çoğu, dışarıdan gelenler tarafından yapı-
lırken gelişmiş ülkelerde bu pozisyonlar büyük ölçüde yerel nüfus 
tarafından doldurulmaktadır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi ‘Bretton Wood Üç-
lüsü’ olarak ifade edilen kuruluşlardan biridir?

A. Uluslararası Para Fonu (IMF)
B. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 

(UNWTO)
C. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
E. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC)

2  Kalkınma ile ilgili olarak ilk dönemlerde ya-
pılan tanımlar aşağıdakilerden hangisini ön plana 
çıkarmıştır?

A. Sosyal Refah
B. Ekonomik Büyüme
C. Yaşam Kalitesi
D. İlerleme
E. Modernleşme

3  Aşağıdakilerden hangisi alternatif/sürdürü-
lebilir kalkınma sürecinin anahtar kavramları ve 
stratejileri arasında yer alır?

A. İnsan merkezli gelişim
B. Ulusaşırı hareketler
C.  Neo-Malthusçuluk
D. Yayılma
E. Yeni ekonomik düzen

4  Küresel eşitsizliği, uluslar arasındaki tekno-
lojik ve kültürel farklılıklar bağlamında açıklayan 
ekonomik ve sosyal gelişme modeli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Alternatif Kalkınma
B. Sürdürülebilir Kalkınma
C. Modernleşme
D. Neoliberalizm
E. Bağımlılık

5  Toplumları üretim faktörleri, kültür, hukuk, 
eğitim, bilgi, siyaset vb. alanlarda değişime iten en 
temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uluslararası baskılar
B. Ekonomik krizler
C. Afetler
D. Savaşlar
E. Küreselleşme

6  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi orta-
ya çıkaran toplumsal ve kültürel faktörler arasında 
yer almaz?

A. Dünya çapında uydu enformasyon sisteminin 
varlığı

B. Küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının 
ortaya çıkması

C. Küresel bir askerî sistemin ortaya çıkması
D. Geleneksel toplumlarda modern yaşam biçimi-

nin teşvik edilmesi
E. Küresel siyasal hareketlerin yayılması

7  Turizmin küresel bir nitelik kazanmasındaki 
en etkili gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye hareketleri
B. Küresel seyahatin demokratikleşmesi
C. CRS teknolojilerinin yaygınlaşması
D. Ulaşım olanaklarının artması
E. Dağıtım kanallarının çeşitlenmesi

8  Aşağıdakilerden hangisi turizm işinin, iş gücü 
göçünü teşvik eden özelliklerinden biri değildir?

A.  Becerilerin kolay aktarılması
B.  İşlerin kolay öğrenilmesi
C.  Geniş bir iş gücü piyasasının olması
D.  Hareket kabiliyetinin yüksek olması
E.  Maaşların diğer sektörlere göre yüksek olması

9  Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki 
turizm istihdamının özelliklerinden biridir?

A. İş gücü fazladır.
B. Yüksek işsizlik vardır.
C. Kayıt dışı iş gücü egemendir.
D. Üst düzey işleri yerel nüfus üstlenir.
E. Daha az mesleki eğitim imkânı vardır.

10  Turizmde kadın emeği ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A. Turizmdeki birçok iş alanı kadınlarla özdeşleş-
miştir.

B. Turizm istihdamının yarısından fazlasını ka-
dınlar kapsamaktadır.

C. Turizm sektörüne girmek kadınlar için kolaydır.
D. Turizmde girişimcilik fırsatlarından yararlan-

mak kadınlar için kolaydır.  
E.  Yönetici seviyesinde birçok kadın istihdam 

edilmektedir.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kalkınma” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Küreselleşme” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kalkınma” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Emek” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kalkınma” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Küreselleşme” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kalkınma” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Küreselleşme” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Emek” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Emek” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E
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Araştır 1

Turizm gelişen bir endüstridir. Bugün dünyanın en büyük ekonomik sektörle-
rinden biri olan seyahat ve turizm; istihdam yaratmakta, ihracatı yönlendir-
mekte ve dünya çapında refah üretmektedir. Çok çeşitli sektörlerden oluşan 
endüstri; yerli yabancı ve ticaret veya eğlence amacıyla seyahat eden ziyaret-
çilere hizmet vermeyi ve desteklemeyi hedeflemektedir. Konaklama, ulaşım, 
yiyecek içecek, perakende, kültür, spor ve rekreasyona kadar değişen sektör-
lerin hepsi insanları bir araya getiren, toplulukları destekleyen ve dünyanın 
sunduğu güzelliklerle ürünler ve hizmetler yaratmaya çalışmaktadır. Dünya 
Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 185 ülke ve 25 bölgede seyahatin 
küresel ekonomik ve istihdam üzerindeki etkisinin ölçülmesi için yaptığı yıllık 
analizde, seyahat ve turizmin sektörünün 2018 yılında küresel GSYİH’nin 
%10,4’ünü, 319 milyon iş veya toplam istihdamın %10’unu oluşturduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca toplam küresel ihracatın %6,5’ini ve toplam küresel 
hizmet ihracatının %27,2’sini oluşturmuştur. 2018 yılında tüm turizm har-
camalarının %71,2’sini temsil eden ve gelişmekte olan ülkelerde en güçlü bü-
yümeye sahip olan iç turizm, kalkınma ve bölgesel ekonomik faydalar yayıp, 
ulusal gurur yaratarak fırsatları desteklemeye devam etmektedir.
Turizm serveti yeniden dağıtır. Turizm, ilke olarak doğrudan turist harcamaları 
veya turizm altyapısına ve zengin, gelişmiş ülkelerden tesislere uluslararası yatı-
rım yoluyla servet aktarmanın etkili bir yoludur. İç turizmin teşvik edilmesi yo-
luyla, aynı zamanda zenginliği potansiyel olarak ulusal ölçekte yeniden dağıtır. 
Geriye dönük bağlantılar: Konaklamadan yerel ulaşım ve hediyelik eşyalara ka-
dar talep edilen çeşitli mal ve hizmetler göz önüne alındığında turizm, turist-
lerin otellere doğrudan ürün ve hizmet sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını karşıla-
mak gibi yerel ekonomideki geriye doğru bağlantılar veya inşaat endüstrisi ile 
dolaylı bağlantılar yoluyla diğer endüstrilerden daha fazla fırsat sunmaktadır. 
Yine, bu tür bağlantıların ne ölçüde geliştirilebileceği, finansın mevcudiyeti, 
yerel ekonominin çeşitliliği ve olgunluğu veya yerel olarak üretilen malların 
kalitesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Turizm, doğal ve özgür bir altyapı kullanır: Turizmin gelişimi genellikle plaj-
lar, vahşi yaşam alanları veya kültürel miras alanları gibi mevcut doğal veya 
insan yapımı cazibe merkezlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, turizmin diğer 
endüstrilerle karşılaştırıldığında başlangıç maliyetlerinin düşük olduğu düşü-
nülebilir. Çünkü bu tür kaynaklar basit anlamıyla ücretsizdir. 
Turizm ticaretinde engel yoktur. Birçok durumda, tek tek ülkeler veya Avrupa 
Birliği gibi ticaret blokları, iç pazarlarını korumak için bir veya daha fazla sı-
nırlama getirmektedir. Prensipte, uluslararası turizm bu tür ticaret engelleriyle 
karşılaşmaz. Yani üretici ülkeler, vatandaşlarının yurt dışına seyahat etme hak-
kı, ziyaret ettikleri yer ve ne kadar harcadıkları konusunda nadiren (seyahat 
tavsiyeleri olası seyahat vizesi maliyetleri ve kısıtlamaları gibi seyahatle ilgili bir 
tür kısıtlama olsa da) sınırlamalar koymaktadır. Böylece, hedef ülkeler ulusla-
rarası turizm pazarına ücretsiz ve eşit erişime sahiptir. 
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Turizmin küreselleşmesinin en önemli kültürel sonuçları ise şöyle sıralanabilir:
•	 Turistlerin	dünyayı	tek	bir	mekân	olarak	algılamaları	yaygınlaşmaktadır.
•	 Bazı	yerlerde	yerel	kültürlerin	ve	onların	farklılıklarının	devam	etmesi	sağ-

lanarak turistlere kültürel bir çeşitlilik sunulmaktadır.
•	 Bazı	 yerlerde,	 yerellik	 tamamen	ortadan	kalkarak	 standartlaşmış	mal	 ve	

hizmetler yaygınlaşmaktadır.
•	 Turistlerin	bakışı	altında	nesne	konumunda	olanlar	(yerli	halk),	kendi	pra-

tiklerini ve dünya görüşlerini göreceleştirmeye zorlanmaktadır.
•	 Sınıfsal	duygular	küreselleşmekte,	insanlar	sınırlardan	rahatlıkla	geçenler	

ve sınırlardan geri çevrilenler olarak bölünmektedir.

Araştır 2

Turizmin düzgün işi destekleme yeteneği karmaşık bir konudur. Turizm, di-
ğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha yüksek iş hacmine sahip; yarı zamanlı, 
mevsimlik ve geçici iş oranlarının daha yüksek olması gibi özellikleriyle, geliş-
miş ve gelişmekte olan ekonomilerde turizm istihdamını karakterize etmekte-
dir. Dahası, bazı durumlarda turizm işleri düşük ücretli olabilir, sınırlı eğitim 
ve kariyer beklentileri, çalışma haklarının zayıflığı, uzun çalışma günleri ve 
sınırlı ücretli izin dâhil olmak üzere kötü istihdam koşulları vardır. Bu koşul-
lar Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) belirlediği düzgün iş kavramının 
tanımını karşılamaz. Yetişkinlerin ve çocukların cinsel sömürüsü şeklini ala-
bilen günümüz köleliğine, insan ticaretine veya zorla çalıştırılma gibi etik dışı 
uygulamalara da zemin oluşturabilir.

Araştır 3
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Bölüm 6

Sosyal Adalet, Sosyal Eşitsizlik ve Turizm

Anahtar Sözcükler: • Turizmde Sosyal Adalet • Turizm ve Eşitsizlik • Turizmde Cinsiyet Eşitsizliği 
• Turizmde Engellilerin Eşitsizliği • Yoksul Yanlısı Turizm • Yoksulluk Turizmi 
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1 Turizmde Sosyal Adalet
1 Turizmde sosyal adaletin nasıl sağlandığını 

açıklayabilme 2
Turizm ve Eşitsizlik
2 Turizm ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi 

açıklayabilme

Turizmde Eşitsizliğin Dönüşümü
3 Yoksul yanlısı turizm yaklaşımını 

açıklayabilme3
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GİRİŞ 

Birçok üçüncü dünya ülkesi için bir gelişim 
stratejisi olarak görülen turizm alanı, ekonomik 
ve sosyal endişeler nedeniyle sosyal adalet ve sos-
yal eşitsizlik konularını da tartışılır hâle getirmiştir. 
“Dünyanın en büyük barış endüstrisi” olarak ifade 
edilen turizm, aslında doğası gereği eşitsiz ilişkilere 
de kapı aralamaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen 
endüstrilerinden biri olan turizm, sosyal eşitsizliğin 
ve adaletsizliğin de vücut bulduğu bir alan hâline 
gelmiştir. Turizmde eşitsizlik; sosyal sınıf, cinsiyet, 
etnik köken, engellilik, kültürel bağlam gibi sırala-
nabilecek birçok olgu açısından farklı toplumlarda 
farklı şekillerde yaşanmaktadır. 

Turizm, birçok yönüyle eşsiz özelliklere sahip-
tir. Öyle ki toplumların yüzleşmek zorunda oldu-
ğu, bu derece derin ve kapsamlı etkileri olan başka 
bir çağdaş endüstri yoktur. Yarattığı bu etkilerin 
içerisinde yer alan sosyal adalet ve sosyal eşitsizlik 
konusu, son elli yıldır politika belirleyicilerin, uy-
gulayıcıların ve akademinin dikkatini çekmeye baş-
lamıştır. Tüm insanların turizmden eşit olarak fay-
dalanmasının bir insan hakkı olması ve bu hakkın 
korunması yönüne vurgu yapılmaya başlanmıştır. 
Turizm alanının sosyal adalet ve eşitsizlik üzerinde 
yarattığı etkiler oldukça tartışmalıdır. Dünyanın en 
büyük barış endüstrisi olarak addedilen turizmin, 
diğer yandan toplumdaki dezavantajlı ve marjinal 
gruplara yönelik eşitsiz uygulamaları da berabe-
rinde getirdiği yönünde görüşler vardır. Bu ünite 
kapsamında, turizmin sosyal adalet ve eşitsizlik ko-
nusunu nasıl gündeme getirdiği ile turizmin sosyal 
adaleti ve eşitliği sağlamadaki potansiyel gücü üze-
rinde durulacaktır. 

TURİZMDE SOSYAL ADALET
Adaletle ilgili endişeler, iyi bir yaşam ve adil 

bir toplum, yaratılan şeylerin binlerce yıl boyunca 
düşünülmüş olduğu felsefe alanından ortaya çıkar. 
İnsanlar, birlikte iyi yaşama yolları yaratmaları ge-
reken sosyal varlıklar olduğu için bu konular hayati 
öneme sahiptir. Çağdaş bir mercek altında turizm, 
iyi bir yaşam ve adil bir toplum için gereken şeyleri 
felsefi olarak düşünmek üzere elverişli bir alan gibi 
görünmemektedir. Çünkü bugün turizm bireysel, 
tüketimci, hedonistik ve ticari bir uğraş olarak sı-
nıflandırılmaktadır. Bununla birlikte, neoliberal 
kapitalizm döneminde turizm bir iş, sanayi ve kal-
kınma aracı olarak daraltıldığında turizmi ahlakî 

bir çaba alanı olarak görmek zordur. Ticari bir en-
düstri olarak turizmdeki bu dar anlayışın, turizmin 
sosyal bir güç olarak ele alındığı, tarihteki görüşleri 
gölgelediği söylenebilir. Turizm, 17. yüzyılda ço-
ğunlukla üst sınıf genç erkeklerin eğitim almak ve 
Batı medeniyetinin köklerini tanımak için yaptık-
ları bir seyahat olan Grand Tur ile gündemdeyken 
İngiltere’de Thomas Cook ile modern kitle turiz-
minin başlangıcında, demokratikleşme ve emekçi-
lerin yaşamlarının iyileştirilmesi için bir araç ola-
rak görülmeye başlandı. Modern çağda turizmin 
eğitimsel kazanım, kültürler arası katılım, manevi 
gelişim ve kozmopolitizme katkıda bulunabileceği 
düşüncesi din turizmi, kültür turizmi ve eğitim de-
ğişimleri gibi biçimlerde belirginliğini korumuştur. 
Bununla birlikte, neoliberal ideoloji 1980’lerden 
itibaren hegemonya kazandıkça turizmin önemli 
bir sosyal güç olarak kavramsallaştırılması o kadar 
azalmıştır ki sosyal turizm, siyasi turizm ve adil tu-
rizm gibi biçimleri turizm disiplini içinde olduk-
ça yabancı görünmektedir (Higgins-Desbiolles, 
2018). Ancak turizm endüstrisinin birçok alanda 
adaletsizlik yarattığı ve sürdürdüğü anlayışı nede-
niyle turizm ve adalet konusu yeniden gündeme 
gelmiştir. İlerleyen bölümlerde de görüleceği gibi 
bazı turizm çeşitleri doğası gereği adaletsiz ve eşit-
sizdir. Bu olguları dikkate alan araştırmacılar, tu-
rizm ve adalet konusundaki ilk çalışmalarında tu-
ristlerin deneyimleri sırasında ilkeli davranmaları 
gerektiğini vurgulamışlardır. Burada ihmal edilen 
konu, turist-yerli halk ilişkilerindeki ve turizm böl-
geleri arasındaki eşitsizliktir. 

Boş zaman emperyalizmi olarak adlandırılan 
turizmin, neo-sömürgeciliğin hedonistik bir yüzü 
olduğu ve bunun sonucunda küresel eşitsizliğe ne-
den olduğu yönünde bir tartışma ortaya çıkmıştır. 
Burada tartışmaları besleyen kilit nokta, turizmin 
küresel yoksulluğa neden olan süreçlerin dışında 
durmamasıdır; hatta küresel yoksulluğa katkıda 
bulunan yönleri de vardır. Birçok araştırmada tu-
rizmin, gelişmekte olan ülkelere istihdam, döviz ve 
ekonomik büyüme fırsatı sağladığı iddia edilse de 
küresel ticaret sistemi göz önüne alındığında tu-
rizmdeki ilişkilerin eşitsiz bir temele oturduğu da 
söylenebilir (Lovelock ve Lovelocok, 2013). Bunun 
yanı sıra turizme katılım konusunda da toplumsal 
tabakalar arasında eşitsizliğin olduğunu belirt-
mek mümkündür. Ancak İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin seyahat etme hakkını destekleyen 
iki maddesi vardır. Herkes kendi ülkesi de dahil ol-
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mak üzere herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine 
dönme; herkesin çalışma saatlerinin makul bir şe-
kilde sınırlandırılma; dinlenme, eğlenme, özellikle 
çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılma ve 
belirli dönemlerde ücretli izne çıkma hakkına sahip 
olduğunu belirten maddeler birleştiğinde uluslara-
rası hukukun bu temel belgesi, seyahat ve turizmi 
insan haklarının bir parçası olarak konumlandır-
maktadır (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
1948).

Turizm; sosyal, kültürel, eğitsel, ekonomik sek-
törler ve uluslararası ilişkiler üzerindeki doğrudan 
etkileri nedeniyle ulusların yaşamı için vazgeçil-
mez bir faaliyettir. Turizmin gelişimi, ulusların 
sosyal ve ekonomik kalkınması ile bağlantılıdır. 
Sosyal adaletin ve eşitliğin yansıması olan bu geli-
şim, ancak tüm insanların dinlenme ve tatil yapma 
olanağına sahip olması durumunda mümkün ola-
bilir. Turizmde Global Etik İlkeler (1999), dikkat 
çekici bir şekilde tüm insanlığın eşitlik çerçevesin-
de temel bir insan hakkı olan turizm faaliyetlerine 
katılmasının altını çizer. Ayrıca turizm gelişiminin 
piyasa ekonomisini, özel teşebbüsü ve serbest tica-
reti desteklemesinin, servet ve istihdam yaratmada 
yararlı etkilerinin olmasında, çevrenin korunma-
sında ve yoksulluğun azaltılması/dengelenmesinde 
rolü olduğu konusuna da vurgu yapar. Turizmin 
temel bir insan hakkı olmasının yanında engelliler, 
yoksullar gibi dezavantajlı grupların da turizme 
erişiminin hükûmetler tarafından desteklenmesi 
gerektiğini belirtir. Turizm ve seyahatin bir insan 
hakkı olarak tartışılması ise temeli tüm insanların 
turizme katılımının sağlanması olan sosyal turizm 
konusunu gündeme getirmektedir (Higgins-Des-
biolles, 2006).

Sosyal turizm farklı bağlamlarda farklı anlamlara 
sahiptir. Sosyal turizmin temel ilkesi, herkes için 
seyahat ve eğlence olanaklarına erişimdir.

dikkat

Turizmde sosyal eşitlik ve adaleti sağlamanın di-
ğer bir önemli yolu, ekonomik faydaların ve turizm 
faaliyetlerinden elde edilen katma değerin paylaşıl-
masında adil dengenin oluşturulmasıdır. Kuşkusuz 
ki içinde bulunduğumuz çağ, gelişmiş ülkelerin 
vatandaşlarının, çoğunlukla gelişmekte olan ülke-
lerin egzotikleştirilmiş az gelişmişliği ve yoksulluğu 
üzerinden tatillerinin tadını çıkardıkları bir döne-
mi içinde barındırmaktadır. Az gelişmiş ülkeler ise 
eşitsiz küresel ticaret rejimine dayanan bir dünya 
ekonomisinde istihdam ve döviz sağlamak için 
kendi yoksulluk ve az gelişmişliklerine rağmen, 
bu turistleri ağırlamak ve altyapılarını turistlerin 
konforuna göre düzenlemek zorunda kalmaktadır 
(Higgins-Desbiolles, 2010). Bu ve benzeri adalet-
sizliklere yanıt vermek için turizm yoluyla sosyal 
adaletin ve eşitliğin merkezde olduğu, turizm en-
düstrisinin dayanışma ve karşılıklı anlayışı hedefle-
diği bir dizi alternatif turizm çeşidi geliştirilmiştir. 
Ünitenin daha sonraki bölümlerinde bunlardan 
bazılarına değinileceği gibi turizmde sosyal adaleti 
benimseyen turizm çeşitleri/yaklaşımları; sorumlu 
turizm, yoksul yanlısı turizm, turizmde adil tica-
ret, gönüllü turizm, gerçeklik turları ve uluslara-
rası dayanışma hareketleridir. Aşağıdaki şekilde 
adil turizmin sürekliliğini sağlama potansiyeli olan 
turizm çeşitleri ve yaklaşımları ile bunlara yönelik 
tutumlarla ilgili bir gösterim yer almaktadır.
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Şekil 6.1 Adil Turizmin Sürekliliği

Kaynak: Higgins-Desbiolles, 2009 

Sorumlu Turizm: Ev sahibi ülkenin doğal, inşa edilmiş ve kültürel ortamlarına, ilgili tüm tarafların çıkar-
larına saygı duyan, turizm bölgeleri üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren bir dizi uygulamadır (Del 
Chiappa, Grappi ve Romani, 2016).

Turizmde Adil Ticaret: Az gelişmiş ülkelerde iş birliği, üretim ve ticaret yoluyla gelir ve etki dağılımında 
daha iyi bir yaşam ve adalet standardı için çabalayan ortakların çabalarını desteklemek; az gelişmiş ülkelerde 
ve küresel pazarda adil üretim ve ticaret yapıları oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmak ve faaliyetlere 
katılmaktır (Cleverdon ve Kalish, 2000).

Gönüllü Turizm: Turistlerin, toplumdaki bazı grupların yoksulluğuna yardım etmek, yoksulluğu azaltmak, 
çevreyi veya toplumu iyileştirmek için tatillerini organize etmeleridir (Wearing, 2001).

Uluslararası Dayanışma Hareketleri: İnsan hakları ihlallerine ve adaletsizliklere maruz kalan yerel toplu-
lukların kendilerini hapseden, eşit olmayan güç durumlarını devirme çabalarına destek vererek adaletsizliğin 
üstesinden gelme konusundaki aktif ortaklıkları vurgular. Bu ulusötesi dayanışma hareketi, turizm ve katılım-
cıları “aktif adalet turistleri” olarak adlandırır (Higgins-Desbiolles, 2011).
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Doğası gereği gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların üzerindeki farklı etkileriyle ön planda olan turizm 

alanı, dünya genelinde sosyal adaleti ve eşitliği teşvik eden siyasi bir gündeme doğru itilmelidir (Ateljevic, 
Hollinshead ve Ali, 2009). Turizme erişim konusunda daha eşitlikçi bir topluma ulaşmak için olumlu bir 
gündem yaratmak aşağıdaki yollarla mümkündür (Handszuh, 2007): 

•	 Yeni	sosyal	turizm	biçimleri	geliştirmek,
•	 Dinlenme	ve	ücretli	tatil	hakkını	desteklemek,	pekiştirmek	ve	uygulamak,
•	 Yaşlılar	ve	engelliler	için	uygun	fiziksel	hizmet	ortamları	yaratmak,
•	 Vize	politikalarını	ve	önlemlerini	yeni,	ziyaretçi	dostu	bir	şekilde	ele	almak	ve	bu	bağlamda	siyasi	

veya etnik ön yargıyı ortadan kaldırmak,
•	 Sürdürülebilir	turizm	üretimini	ve	tüketimini	teşvik	etmek

TURİZM VE EŞİTSİZLİK 
Turizm; artan enflasyon, kaynakların aşırı kullanımı, hızlı ve kısa vadeli gelişmeler, artan yaşam ma-

liyeti, artan mülk maliyeti gibi çeşitli ekonomik maliyetlerde olduğu kadar ekonomik faydaların eşitsiz 
dağılımı, düşük ücret ve mevsimlik işler gibi sosyal eşitsizliğe vurgu yapan durumların da sorumlusu olarak 
gösterilir. Oysaki turizm, toplumsal eşitsizliğe neden olduğu gibi toplumsal eşitsizliği azaltmanın veya etki-
sini hafifletmenin de bir yolu olabilir. Bu nedenle dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olarak 
turizmin yoksul veya az gelişmiş bölgelerde refah yaratma özelliğine de vurgu yapılır. Bununla birlikte son 
zamanlarda ekonomik faydalara yapılan bu vurgu, turizme bağlı ekonomik kalkınmanın eşitsiz doğası, 
turizm endüstrisinin çevresel sürdürülebilirliği hakkındaki ciddi sorular ve turizmin olumsuz sosyokültürel 
etkilerinden duyulan rahatsızlık konusundaki endişelerin de artmasıyla ön plana çıkmıştır. Bu endişeler 
akademisyenler, politika belirleyiciler ve uygulayıcılar tarafından dile getirilmiş; bireysel refah, aile yapısı, 
toplum gelişimi ve ulusal kimlik gibi farklı ölçeklerle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Turizm hizmeti ve-

ren ve alan toplumlarda turizm çok geniş sosyal, ekono-
mik, politik, ekolojik ve kültürel süreçlerin bir parçasıdır. 
Doyumsuz bir hızla büyüyen turizm, sosyal eşitsizliğin 
tezahür ettiği bir alan olarak bu eşitsizliklerin zaman geç-
tikçe daha belirgin hâle gelmesine zemin oluşturmaktadır. 
Turizmde eşitsizlik; kültürel bağlam, sosyal sınıf, cinsiyet, 
etnik köken, yaş ve engellilik açısından farklı şekillerde ya-
şanmaktadır (Cole ve Morgan, 2010). 

Turizmde eşitlikçi ve adil 
uygulamalar açısından 
Turizmde Küresel Etik 
İlkeler’in önemi belirtin.

Adil turizmin sürekliliğini 
sağlamada yoksul bölge-
lerde düzenlenen gerçeklik 
turlarının nasıl bir rolü ola-
bilir?

Türkiye’deki gönüllü turizm 
uygulamaları hakkında bilgi 
edinin.

1 Turizmde sosyal adaletin nasıl sağlandığını açıklayabilme 

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

Turizm, gelişmiş kapitalist ülkelerin çok uluslu 
şirketlerinin gelişmekte olan ülkelere yatırım ya-
parak ekonomik gücü ve kaynakları elinde tut-
ması yönüyle eşitsizliği sürdürmektedir. 

dikkat
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Turizm Sosyolojisi 6
Tatil yapmak, milyonlarca insanın gündelik ha-

yatının bir rutini hâline gelmiştir ve tüm bu insan-
lar çeşitli faydalar sağlamak için tatile çıkmaktadır. 
Ancak birçok insan turizm faaliyetlerine katılma-
nın sağladığı tüm avantajlardan yararlanamaz. Ba-
sit bir örnekle dünya nüfusunun %5’inden daha 
az bir kısmının uluslararası hava taşımacılığından 
faydalandığı bilinmektedir. Daha da önemlisi, bir 
tatilin sağladığı faydalara en çok gereksinim duya-
bilecek bireyler olan yoksulların, yalnız ebeveynle-
rin, engelli bireylerin, kronik, ölümcül veya zihin-
sel rahatsızlıkları olanların turizmden faydalanma 
düzeyi daha düşüktür. Kısacası bazı gruplar sahip 
oldukları sosyoekonomik dezavantajların yanı sıra 
ayrımcılık, kültürel ön yargı ve korkudan kaynakla-
nan dışlanma ve marjinalleşmenin bir sonucu ola-
rak turizm ürün ve hizmetlerinden faydalanamaz. 
Örneğin, yapılan çalışmalar ırksal ön yargıların ve 
kurumsal ırkçı uygulamaların etnik azınlıkların 
turizm deneyimlerinden tam anlamıyla yararlan-
malarını ve böylece sosyal vatandaşlık biçimlerinin 
tüm haklarını elde etmelerini kısıtladığını göster-
miştir. Bu ayrımcılık ve ön yargı turizmin tüm 
yönlerini kapsamaktadır. Örneğin, büyük tur ope-
ratörleri tarafından tatillerin tanıtımı ve pazarlan-
ması, bu broşürlerdeki tatillerin beyaz insanlar için 
olduğunu düşünen Asyalılar tarafından olumsuz 
algılanmaktadır. Hatta aynı turizm broşürleri cinsi-
yet, ırk, sınıf, yaş, etnik köken ve yetenek gibi insan 
olmanın özelliklerini nasıl bir baskı ve güçlendirme 
aracı olarak kullanılacağına dair bir örnek teşkil et-
mektedir (Cole ve Morgan, 2010). Ayrıca turizm 
tanıtım broşürlerinde genellikle kadın bedeninin 
bir pazarlama aracı olarak kullanılması erkek ege-
men bir görünüm sergilemektedir. 

Turizmde Bölgesel Eşitsizlik
Daha önceki bölümde bölgesel kalkınma üze-

rinden değinilen bölgesel eşitsizlik konusuna, 
burada kısaca değinilecektir. Turizm gelişiminin 
bölgesel eşitsizlik üzerinde olumlu ya da olumsuz 
etkileri olacağına şüphe yoktur. Turizmin yoksul-
luk oranları ve gelir eşitsizliği gibi konularda da 
büyük bir rolü olduğuyla ilgili çok sayıda bilimsel 
çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar özellikle bölgesel 
eşitsizliklerin, gelir eşitsizliklerinin önemli bir be-
lirleyicisi olduğunu gösteriyor. Örneğin, Türkiye 
açısından düşündüğümüzde turizme bağlı olarak 
ortaya çıkan bölgesel eşitsizliklere kıyı bölgeler ile 

iç bölgeler arasındaki yatırım akışının boyutu kanıt 
niteliğindedir. Ancak turizmin bölgesel eşitsizlikle-
ri azalttığı veya bölgeler arasındaki boşlukları artır-
dığı yönünde farklı görüşler de mevcuttur. 

Bir ülkenin kırsal veya nispeten yoksul bölge-
lerinde turizmin geliştirilmesi, gelişmiş ve az geliş-
miş bölgeler arasındaki dengesizlikleri azaltabilir. 
Çünkü turizm sektörünün genişlemesi, destinas-
yon ekonomisine yeni gelirlerin de akmasını bera-
berinde getirmektedir. Turizm aracılığıyla bölgesel 
kalkınma seviyesi, genellikle endüstrinin bölgesel 
ekonomiyle bütünleşme ve ekonomik sızıntının 
oluşma derecesine bağlıdır. Bölgesel ekonomiy-
le bütünleşen turizm büyümesi, bir ülkedeki ge-
lişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasındaki boşluğu 
azaltabilir. Böylece turizm daha dengeli bölgesel 
kalkınmayı teşvik etmek için bir araç olarak kul-
lanılabilir. Ancak turizm, her koşulda dengeli böl-
gesel kalkınmanın sağlanması için her derde deva 
olarak görülmemelidir. Turizmi bu amaçla kullan-
mak, özellikle sosyopolitik huzursuzluk ve temel 
altyapı eksikliğinin yaşandığı refah seviyesi düşük 
bölgelerde zor olabilir. Turizmde altyapı gelişimi 
genellikle ağır sermaye yatırımı gerektirir. Çünkü 
çoğu Batılı turist, destinasyonun ekonomik konu-
mundan bağımsız olarak kendi ülkesinin standart-
larına uygun tesis ve hizmetleri bekler. Gelişmekte 
olan ülkelerin kıt sermayelerini kendi gelişmemiş 
bölgelerinde kullanmaları, uzun vadede diğer en-
düstriler için bölgesel dış ekonomiler yaratabilecek 
olmalarına rağmen, turizm için altyapı inşa etmek 
zordur. Zaten mevcut olan gelişmiş bir altyapıya 
yatırım yapmak, faydalar daha hızlı görüleceği için 
karar alıcılar açısından daha cazip olacaktır. Ben-
zer şekilde, gelişmekte olan ülkelerin daha varlıklı 
bölgelerinde yaşayan insanlar genellikle daha fazla 
siyasi güce sahiptir ve kalkınma projeleri için daha 
etkin bir şekilde lobi yapabilirler (Tosun, Timothy 
ve Öztürk, 2003).

Turizmde Cinsiyet Eşitsizliği
Kadınlar her yerde, tüm sosyal ölçüt ve sınıf-

landırmalarda erkeklere kıyasla ciddi şekilde deza-
vantajlı durumdadır. Kadınlar dünya nüfusunun 
yarısını kapsamaktadır. Ancak kadınlar, istihdamın 
üçte ikisini, ücretli gelirin onda biri için yapmak-
tadır. Arazilerin %1’inden daha azına sahiptirler. 
Savaşlarda her dört ölümden üçünü, dünyadaki 
okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin %66’sını, 
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yoksulların %75’ini ve mültecilerin %75’ini ka-
dınlar oluşturmaktadır. En çarpıcısı, dünyadaki 
her üç kadından biri cinsiyete dayalı şiddet, ihmal, 
istismar, aile içi şiddet, namus cinayetleri, insan 
kaçakçılığı, zorla çalıştırma vb. sebeplerle hayatı-
nı kaybetmektedir. Bu denli büyük eşitsizliklerle 
mücadele eden kadınlar için turizmin gelişimi, bü-
yüklüğü ve esnekliği; kadınları ekonomik, sosyal ve 
politik olarak ilerletme konusunda onlara büyük 
bir potansiyel sunmaktadır. Özellikle ekonomik 
olarak daha az gelişmiş ülkelerde turizm, kadınlar 
için önemli derecede istihdam alanıdır ve kadınla-
rın turizmdeki istihdamı sadece kendi yaşamlarını 
değil, ailelerinin ve topluluklarının yaşamlarını da 
önemli ölçüde iyileştirebilir (Pritchard, 2014). Tam 
tersine, turizm kadınlar için yeni bir mağduriyet 
alanı da olabilir. 

İnsan ticareti mağdurları çoğunlukla cinsel 
amaçlarla köleleştirilmektedir. Ancak bu mağ-
durlar mutfaklarda veya temizlik işlerinde, 
restoran ve barlarda da bulunabilirler. Turizm, 
zorla dilencilik ve sokak satıcılığı yapmak için 
elverişli ortamlar yaratabilir.

dikkat

Turizmdeki ilişkilerin, ekonomik ve büyük 
ölçüde toplumsal cinsiyetten bağımsız bir bakış 
açısıyla görüldüğü erken dönem turizm araştırma-
larının aksine, turizm artık toplumsal cinsiyet kim-
liklerinin ve farklılıklarının dışlayıcı uygulamalar 
ve söylemlerle temsil edildiği, kültürel bir alan ve 
süreç olarak kabul edilmektedir. Böylece, farklılık-
ların üretim biçimlerinden ziyade tüketim biçimle-
riyle giderek daha fazla belirginleştiği bir dünyada, 
dünyanın en büyük endüstrisi; toplumsal cinsiyet, 
sınıf, ulus, etnik köken, din, ırk, engellilik ve bu 
kimlikler arasındaki sayısız kesişimin çok önemli 
bir göstergesi olmuştur (Aitchison, 2009).

Turizm istihdamında feminist çalışmaların 
başlangıcı 1980’lere tarihlenmektedir. Kuramsal 
karmaşa nedeniyle feminist alanyazında bazı ek-
siklikler olmasına rağmen, bu çalışmalar toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ve fırsat eşitliği konularını gün-
deme getirmiştir. Başlangıçta yapılan çalışmalar, 
genel olarak turizm sektöründe çalışan kadınlarla 
değil, yalnızca konaklama işletmelerinde istihdam 

edilen kadınlarla ilgili olarak yapılıyordu. Otel 
yönetiminde kariyer yapmak isteyen kadınların 
karşılaştığı zorlukların, cinsiyet ayrımı ve cinsiyet 
rolü bakış açısıyla ele alınması bu çalışmalara bir 
örnek olarak verilebilir. Yapılan araştırmalar; otel 
işletmelerinde çalışan kadınların yaptıkları işlerin 
erkeklerin yaptıkları işlerden farklı, hiyerarşideki 
konumlarının da erkeklerin hiyerarşik konumla-
rından daha aşağıda ve bunun doğal bir sonucu 
olarak aldıkları ücretin de düşük olduğunu orta-
ya koymuştur. Turizmi de içine alan birçok hizmet 
alanında kadınlar ağırlıktadır. Ancak bu hizmet 
alanları erkekler tarafından yönetilmektedir. Cin-
siyet rolleriyle ilgili basmakalıplar, karakter özel-
liklerinin veya fiziksel farklılıkların ön yargılarına 
dayalı olarak alınan kararlara istinaden, kadınların 
kariyer gelişimini de olumsuz etkileyebilir. Gele-
neksel olarak liderlik, tarafsızlık ve saldırganlık gibi 
erkeklerle ilişkili olan özellikler, bir yöneticinin uy-
gun özellikleri olarak kabul edilir. Kadınlara ise şef-
kat ve duygusallık gibi geleneksel olarak atfedilen 
özelliklerin sadece liderlik pozisyonlarıyla alakasız 
olduğu değil, aynı zamanda etkili yönetime zararlı 
olduğu da düşünülmektedir (Aitchison, 2009).

1980’lerden beri yapılan turizmde toplumsal 
cinsiyet üzerine gelişen feminist alanyazın, sahip 
oldukları farklı bakış açılarıyla kadınların üzerin-
deki baskının yönüne dikkat çekmiştir. Liberal 
feministler, büyük ölçüde kurumsal yapının ve 
istihdam yapısının erkek egemen olmasına; Mark-
sist feministler, ekonomik ilişkilerin erkek egemen 
olmasına; radikal feministler, özel ailevi ve cinsel 
ilişkilerin erkek egemen olmasına; sosyalist femi-
nistler aile ile sosyal ilişkilerin ikilemi ve piyasa-
daki ekonomik ilişkilerin, kadınların ezilmesinin 
sebebi olduğuna işaret etmektedir. Bunun aksine, 
postmodern ya da postyapısal olarak adlandırılan 
feministler ise dikkatleri kültürel ilişkilerin top-
lumsal cinsiyet ilişkilerini şekillendirme yollarına 
çekmektedir. Postyapısal feminizm, ekonomik ve/
veya ataerkil baskıların politik ve sosyal tezahür-
lerine odaklanmak yerine, böyle bir düzenin inşa 
edildiği, meşrulaştırıldığı ve çoğaltıldığı kültürel 
kodları ortaya çıkarmaya çalışmaktadır (Aitchison, 
2009). Postyapısal analizler, turizm çalışmalarında 
daha eleştirel bir söylem geliştirerek turizmde cin-
siyetlendirilmiş ötekinin inşası ve temsilini, cinsi-
yetlendirilmiş manzaraları ve cinsiyetlendirilmiş 
görüntüleri, turizm broşürlerini ve fotoğrafları in-
celeyen araştırmaları içerir.
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Seks turizmi, kadınların erkek meslektaşlarına 

göre kariyer yapma olanakları ve kadınların gezgin 
olarak oynadığı roller de dâhil olmak üzere turiz-
min etik sorunları, feminizmin görev alanına giren 
konulardır. Tüm bu temalar, birçok toplumda er-
keklerin geleneksel hegemonik gücü ile ilişkilidir 
ve tüm feminist fikirlerin ortak teması, kadınların 
erkeklerle karşılaştırıldığında dezavantajlı olduğu 
inancıdır. Feministler ayrıca bu durumun doğal 
olmadığı, yani biyolojik farklılıkların bir sonucu 
değil, meydan okunması ve değiştirilmesi gereken 
bir şey olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar. Bu-
nunla birlikte, bu dezavantajlı duruma neyin sebep 
olduğu konusunda anlaşmaya varmak için, rakip 
görüşler vardır. Bu nedenle feminizm birleşik bir 
ideoloji değildir. Birçok çağdaş feminist, söz hak-
kı ve dikkate alınması gereken farklı bakış açıları-
nı yansıtmak için çoğul ‘feminizmleri’ kullanmayı 
tercih etmektedir. Feminizm hem sosyo-politik bir 
teori hem de sosyal bir hareket olarak yorumlana-
bilir (Holden, 2005). 

Toplumsal cinsiyet açısından ele alındığında tu-
rizmle ilgili ele alınması gereken diğer konu, turiz-
min potansiyel olarak kadınlara ekonomik özerklik 
ve hane içi karar alma süreçlerinde daha fazla etki 
fırsatı sunabilmesidir. Bu noktada, kadınların tu-
rizmin kurbanı değil, kendileri ve aileleri için fayda 
sağlayacak yenilikçi yollarla çalışan bireyler olması 
gündeme gelmektedir. Potansiyel olarak turizm, 
kadınlara sadece ekonomik değil psikolojik ve sos-
yal olarak da güçlendirme fırsatları sunabilir. Bu 
nedenle turizmde istihdam edilme, kadınlar için 
finansal bağımsızlığa yol açma, güveni ve benlik 
saygısını artırma, toplumda daha etkili sosyal ve 
politik bir rol alma konularında katkı sağlayabilir. 
Bununla birlikte, turizm daha geniş ekonomik, 
kültürel ve politik bağlamlarla faaliyet göstermek-
tedir ve bunların hepsi kadınlar için fırsatların nasıl 
ortaya çıkacağını etkileyecektir. Ancak aşağıda da 
değinileceği gibi, bugüne kadar yapılan çalışmalar; 
kadınların düşük vasıflı ve düşük ücretli işlerde ça-
lışmalarından dolayı, istihdam deneyimlerinin ezici 
çoğunlukla olumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kadınların kültürler içinde klişeleştirilmesi, tu-
rizm sektöründeki kadınların istihdam olanakları-
nı da etkileyecektir. Bu nedenle turizmin kadınlar 
için önemli bir istihdam alanı olmasına ve küresel 
olarak turizm endüstrisindeki mevcut pozisyon-
ların yarısından fazlasında kadınlar yer almasına 
rağmen, turizm sektörünün cinsiyetlendirilmiş iş 

bölümünü güçlendirdiği yönünde eleştiriler de var-
dır. Kadınların, iş gücüne katılmalarının yanı sıra 
yerel ve sosyal sorumlulukları da yerine getirmele-
ri beklenmektedir. Kadınların kendilerine yükle-
nen bu sorumluluklar için yeterli zamanları yoksa 
veya sorumlulukların yerine getirilmesinde destek 
görmezlerse aile içi gerilim yaşanabilir. Kadınların 
ekonomik bağımsızlığı, ailenin geçimini sağlayan 
ve paranın nasıl bölüşüleceğine dair karar veren ki-
şinin aile reisi rolüne de meydan okuyabilir. Bun-
lara karşılık, turizmdeki bazı istihdam alanlarının, 
zaman esneklikleri ve misafirperverliğin kültürel 
normlarına olan uygunlukları nedeniyle kadınlar 
için cazip fırsatlar sunduğu ve bunun aile sorum-
luluklarına uygun olduğu söylenebilir. Örneğin, 
Akdeniz Bölgesi’ndeki birçok ada topluluğunda, 
turizmin finansal fırsatlarını geleneksel yetkinlik 
alanlarının kullanılabileceği bir faaliyet olarak ilk 
gören kadınlardır. Ayrıca, Barbados’ta, kadın plaj 
satıcıları genellikle erkek meslektaşlarından daha 
yaşlıdır ve çalışmaya devam etmektedir. Çünkü 
yaptığı iş, kadına geleneksel rollerini yerine getir-
mek için zaman esnekliği sunmaktadır. Bununla 
birlikte, bu tür istihdam rolleri, feminist argü-
manın merkezinde yer alan toplumdaki kadın ve 
erkekler arasındaki mevcut eşitsizlikleri gidermek 
için çok az şey yapmaktadır (Holden, 2005).

Dünyanın birçok bölgesinde, kadınlar turizm iş 
gücünün çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

dikkat

Dünya Turizm Örgütünün Raporu’na (2019) 
göre turizm iş gücünün %54’lük gibi büyük bir 
kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Ancak kadın-
lar, düşük seviyeli istihdamda yoğunlaşmakta; 
daha yüksek, profesyonel seviyelerde yeterince 
yer alamamaktadırlar. Kadınların toplam iş gücü 
içerisindeki oranlarına bakıldığında turizme ka-
tılmalarının önemli olduğu görülmesine rağmen, 
bu katılımın kalitesinin düşük olduğu söylenebilir. 
Turizmde kadınların uğradığı cinsiyet eşitsizliğinin 
en belirgin hâli olan ücret eşitsizlikleri konusun-
da hâlâ bir boşluk bulunmaktadır. 2019 yılında-
ki Rapor’a göre, turizmdeki kadınlar erkeklerden 
daha az kazanmaya devam etmektedirler. Yukarıda 
da değinildiği gibi dünyada turizm, kadın baskın 
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bir sektördür. Uluslararası Çalışma Örgütünün 
(ILO) “konaklama ve yemek hizmetleri” katego-
risinden elde edilen verilere göre araştırmaların 
yapıldığı ülkelerin %69’unda kadınların turizm iş 
gücünü temsil ettiği ortaya konulmuştur. Bu oran, 
turizmin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların 
güçlenmesini teşvik etmek için kilit bir sektör ol-
duğunu vurgulamaktadır.

Resim 6.1 Bodrum -Turgutreis pazarında geleneksel 
kıyafetleri içinde bir kadın

Dünyadaki turizm işçilerinin çoğunluğunu 
ortalama 35 yaşın altında (yarısı 25 yaş ve altı) ve 
göçmen işçiler oluşturmaktadır. Uluslararası Ça-
lışma Örgütünün belirttiği gibi, turizm; özellikle 
kadınlar, gençler, göçmen işçilerin gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkelerdeki kırsal nüfus için iş dün-
yasına ilk giriş noktası olarak hizmet vermektedir. 
Turizm istihdamı, yüksek oranda esnekleştirilmiş 
ve düşük ücretli kadın işçilere yönelik büyük bir 
küresel tedarik sağlayan cinsiyet eşitsizliklerinden 
yararlanılmaktadır. Kadınların turizmdeki çalışma-
larına yüksek personel devri, uzun çalışma saatleri, 
taşeronluk, esnek çalışma koşulları, geçici işçile-
rin yaygınlığı ve mevsimsel istihdam değişimleri 
yoluyla kayıt dışılık da hâkimdir. Cinsiyet eşitliği 
ve turizm üzerine yapılan ilk araştırmalar, turizm 
istihdamında net bir iş bölümünün altını çiziyor-
du. Buna göre; kadın istihdamının büyük bölümü 
perakende, konaklama ve temizlik gibi mevsimlik, 
yarı zamanlı, düşük ücretli ve düşük beceri gerek-
tiren etkinliklerde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, bu dina-
miklerin sadece büyük otel ve restoran zincirlerine 
değil, aynı zamanda daha küçük otellere ve aile 
işletmelerine de yansıdığı görülmüştür. Sektördeki 
mesleklerin önemli yatay ve dikey ayrımı nedeniyle 

cinsiyete bağlı eşitsizlikler turizm sektöründe ol-
dukça yaygındır. Ayrıca, düşük vasıflı veya vasıfsız 
kadınlar en savunmasız, düşük ücretli işlere sahip 
olma eğilimindedir (Global Report on Women in 
Tourism, 2019).

Kadınlar turizmde en düşük ücretli ve en düşük 
statüdeki işlerde yoğunlaşmaktadır.

dikkat

Bir sektör olarak turizm, kadınlara ağır başlan-
gıç   finansmanı gerektirmeyen önemli girişimcilik 
seçenekleri sunmaktadır. Bununla birlikte, kadın-
ların bir turizm işini başlatmak veya büyütmek 
için teminat, finansman ve pazarlara sınırlı erişim 
konusunda zorluk yaşadığı da bilinmektedir. Ka-
dınların turizm girişimciliği; teknolojiye, bilgiye, iş 
becerilerine ve eğitim olanaklarına erişim eksikliği 
nedeniyle geri planda kalmaktadır. Yukarıda genel 
olarak istihdamda belirtildiği gibi, göçmenlerin ve 
marjinal sosyoekonomik gruplarla kadınların ke-
siştiği eşitsizlikler göz önüne alındığında turizm 
girişimciliğindeki eşitsizlikler, ırk, etnik köken ve 
göç gibi konularla daha belirgin hâle gelmektedir 
(Global Report on Women in Tourism, 2019).

Küresel düzeyde, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve 
kadınların güçlendirilmesine yönelik sürekli olarak 
ilerleme sağlamak için çok çeşitli uluslararası anlaş-
malar mevcuttur. Bu hedeflere ulaşmak için yay-
gın olarak kabul gören strateji, toplumsal cinsiyet 
eşitliği hedefinin, toplumsal cinsiyet bakış açısının 
ve cinsiyet eşitliği hedefine dikkat edilmesinin tüm 
politika geliştirme, araştırma, diyalog, mevzuat, 
kaynak tahsisi, planlama ve uygulamada merkezde 
olmasını sağlamaktır. Bu ilerleme, yavaş ve birçok 
düzeyde tartışmalı olsa da toplumsal cinsiyet eşit-
liği dünya çapındaki kamu kurumlarının çoğunda 
yaygınlaşmaktadır. Ayrıca birçok ülkede sektör-
lerin çoğunluğunun bakanlıklarında bir cinsiyet 
eşitliği stratejisi bulunmaktadır. Cinsiyet eşitliği 
konusunda yönergeler, araştırmalar ve politika tav-
siyeleri, çeşitli sektörlerin temsili küresel organları 
tarafından yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNES-
CO) bunların başlıcaları olarak sıralanabilir. Ancak 
turizm alanı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
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son derece dirençli olmuştur. Küresel istihdamın 
çoğunluğunu kadınların oluşturduğu turizm sek-
törünün cinsiyet eşitliği konusunda dünya çapında 
kabul edilmiş bir politika bildirimi bulunmamak-
tadır.	Meksika,	Nikaragua	ve	Cape	Verde	hariç,	çok	
az ülke turizmde cinsiyet eşitliği konusunda poli-
tika veya strateji geliştirmiştir. Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO), örneğin 
DSÖ veya FAO gibi sektöre veya konuya özgü di-
ğer uluslararası kuruluşların aksine, cinsiyet eşitli-
ği konusunda herhangi bir yönerge, politika veya 
programı yoktur. Aşağıda yer verileceği üzere, 2010 
yılında Küresel Kadınlar Raporu’nu hazırlamak ve 
2018’de ikinci baskıyı yapmak dışında, UNWTO 
bu rapordan çıkan bulgulara ve tavsiyelere rağmen 
cinsiyet meseleleri üzerinde herhangi bir çalışma 
yapmamıştır (Ferguson, 2018). 

Dünya Turizm Örgütünün Turizmde Kadın 
Üzerine Küresel Raporu’na (2019) göre; turizmde 
kadın istihdamının yapısına ilişkin bulgular aşağı-
da sıralanmıştır:

•	 Kadınlar,	dünyadaki	turizm	iş	gücünün	ço-
ğunluğunu oluşturmaktadır,

•	 Turizmde	 toplumsal	 cinsiyet	 ücret	 farkı,	
küresel düzeyde geniş ekonomide olduğun-
dan daha dardır,

•	 Turizm	istihdamı	hem	erkekler	hem	de	ka-
dınlar için geniş ekonomideki ortalama üc-
retlerden daha düşüktür,

•	 Turizm	sektörü,	kadın	girişimciliği	için	ge-
niş ekonomiden daha büyük fırsatlar suna-
bilir.

•	 Kadınlar,	 geniş	 ekonomide	 serbest	meslek	
sahiplerinin çoğunu oluştururken turizmde 
serbest meslek sahiplerinin çoğunu oluştur-
mazlar,

•	 Kadınların	 turizmdeki	 serbest	meslek	pay-
ları, geniş ekonomideki serbest meslek pay-
larından daha düşüktür,

•	 Kadın	girişimciliği	için	elverişli	bir	yasal	or-
tam sadece kadın girişimciliğinin artmasına 
olanak sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda 
bu artış, turizm sektöründe geniş ekonomi-
ye göre daha yüksektir,

•	 Kadınlar	için	ve	genel	olarak	sektör	genelin-
de eğitime yapılan yatırım, cinsiyet eşitliği 
için daha büyük sonuçlara imkân yarat-
maktadır,

•	 Turizm	 sektöründe	 cinsiyet	 paritesindeki	
ilerleme diğer sektörlere göre yavaştır,

•	 Siyasi	irade	esastır,
•	 Ayrımcı	yasalar	ve	kurumlar	da	dâhil	olmak	

üzere yapısal engeller, kadınların politikacı 
veya özel sektör lideri olarak kariyer yapma 
seçeneklerini sınırlandırmaktadır,

•	 İş	birliği	şarttır,
•	 Turizm,	 turizm	işçisi	olsun	ya	da	olmasın,	

turizm merkezlerinde yaşayan kadınların 
yaşamlarını etkiler.

Kadınlar aile turizmi işletmelerinde çok sayıda 
ücretsiz iş yapmaktadır.

dikkat

Turizmde Kadın Üzerine Küresel Raporu 
(2019), turizmin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve 
kadınların güçlendirilmesine nasıl katkıda bulu-
nabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ge-
nel olarak, raporda her biri üst düzey bir öneriyle 
bağlantılı yedi anahtar bulgu bulunmaktadır. Ra-
porun analizindeki bu temel önerilere dayanarak, 
raporun bulgularının toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadınların güçlendirilmesi için somut eylemlere 
nasıl dönüştürüleceği konusunda paydaşlara açık 
rehberlik sağlamak için aşağıdaki eylem noktaları 
geliştirilmiştir:

1. Kamu, özel ve sivil toplum aktörlerinin eşit 
ücretin teşvik edilmesi, cinsel tacizle müca-
dele edilmesi ve kadınların üst düzey istihda-
ma alınması hedefine yönelik müdahaleler, 
turizmdeki kadınlar için insana yakışır işlerin 
teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır,

•	 Öneri:	Turizm	sektörünün	her	alanında	ka-
dınlar için iyi çalışmaları teşvik eden strate-
jiler uygulayın.

2. Ulusal düzeyde cinsiyete duyarlı yasal ve 
makroekonomik politikaların etkin bir şe-
kilde uygulanmasında kadınların turizm 
sektöründeki ekonomik güçlenmelerini ar-
tırmaktadır,

•	 Öneri:	Sektörün	toplumsal	cinsiyet	eşitliği-
ne ve kadınların güçlendirilmesine katkıda 
bulunmasını sağlamak için turizmi toplum-
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sal cinsiyete duyarlı yasal ve makroekono-
mik politikalara dâhil edin. 

3. Kadınlar için beceri eğitimine yatırım -ba-
sit beceri eğitimi ve mevcut eğitim fırsatları 
hakkında farkındalık yaratma dâhil- ve sek-
tör genelinde cinsiyet eşitliği eğitimi, cin-
siyet eşitliği için daha büyük sonuçlara ön 
açmaktadır,

•	 Öneri:	Turizmdeki	 kadınlar	 için	 beceri	 ve	
liderlik eğitiminin yanı sıra kamu ve özel 
sektördeki turizm temsilcileri için cinsiyet 
eşitliği eğitim programlarının geliştirilmesi

4. Turizm sektörü için cinsiyet eşitliği strate-
jileri, kadınların güçlendirilmesi için hayati 
öneme sahiptir ve kurumsal olarak ve bütçe 
desteği ile desteklenmelidir,

•	 Öneri:	Ulusal	turizm	politikaları	ve	planla-
rında, bunların tamamen kurumsallaştırıl-
masını ve uygulanmasını sağlamak için ye-
terli insani ve finansal kaynakların taahhüt 
edilmesi de dâhil olmak üzere, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile ilgili ana hususlara odak-
lanılması

5. Kadınlar, daha geniş topluluk ve sivil top-
lum örgütleriyle bağlantı kurulduğunda 
turizm yoluyla siyasi ve sosyal olarak güç-
lendirilebilir,

•	 Öneri:	Turizm	topluluklarındaki	kadın	ör-
gütlerini desteklemek ve kadınların sektör 
genelinde sendikalara tam katılımını ve li-
derliğini kolaylaştırmak

6. Hedeflenen cinsiyete duyarlı eğitim ve-
rildiğinde ve kadınlar uygun teknolojiye 
eriştiklerinde, dijital teknolojiler kadınların 
turizmde güçlendirilmesi ve yeniliği için 
heyecan verici yeni fırsatlar sunabilir,

•	 Öneri:	 Kadınların	 turizmde	 dijital	 tekno-
lojiler eğitimine katılımını artırmak; ka-
dınların teknolojiye erişimi ve teknolojiyi 
kullanması konularını ele almak

7. Cinsiyete göre ayrıştırılmış turizm verileri-
nin bulunması, sektörde daha iyi hedeflen-
miş cinsiyet eşitliği müdahalelerine olanak 
tanır ve kadınların daha fazla güçlendiril-
mesini sağlar,

•	 Öneri:	 Cinsiyete	 göre	 ayrıştırılmış	 turizm	
verilerini araştırma ve rapor etme ve bu ve-

rileri cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlen-
dirilmesini desteklemek için kullanma ko-
nusunda ulusal kapasitenin güçlendirilmesi

Turizmde cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin oldu-
ğu konulardan bir diğeri, kadınlara yönelik cinsel 
tacizdir. Cinsel taciz, cinsiyetçi güç ilişkilerinin ve 
kadınların metalaştırılmasının bir tezahürü; aynı 
zamanda turizm alanlarının ve çalışanlarının cinsel-
leştirilmesinin bir ürünüdür. Kadın çalışanlar, özel-
likle genç veya göçmen iseler genellikle güvencesiz 
işçilerdir. Kıyafet kodları ve üniformalar genellikle 
kadınların çekiciliğini artırmak için tasarlanmakta 
ve kadınlar hizmet karşılaşmalarında cinsellikleri-
ni vurgulamaları, müşteriyle sosyal olarak çekici ve 
arkadaş canlısı olmaları ve cinsel bir varlık olma-
ları için teşvik edilmektedir. Kadın otel resepsiyo-
nistleri, erkekler tarafından başkaları için yaratılan 
bir görüntünün cinsel doyumu, yüzeysel izdüşüm 
nesneleridir. İş uygulamalarının ve ortamlarının bu 
şekilde cinselleştirilmesi otellerle sınırlı değildir, ka-
dın çalışanlar için önemli riskler oluşturan birçok 
turizm ortamı mevcuttur. Görünüşe göre cinsel ta-
ciz turizm ve konaklama endüstrilerinde yaygındır 
ancak bunun kapsamını belirlemek zordur. Cinsel 
taciz coğrafi veya kültürel sınırlara saygı duymaz 
ve konaklama sektöründeki az sayıdaki çalışma-
nın ötesinde cinsel tacizi araştıramayan akademiler 
de dâhil olmak üzere, konuyu çevreleyen sessizlik 
komplosu tarafından gizlenmekte; sıklığı bilinme-
mektedir. Ancak mevcut araştırmalar, konaklama 
işletmelerinde çalışan her dört kadından en az biri-
nin iş yerinde taciz edildiğini göstermektedir (Pritc-
hard, 2014). Yukarıda da sözü edildiği gibi turizm 
sektörü, çoğunlukla kadınların iş gücüne katılması-
na dayanan bir endüstridir. Bununla birlikte, istih-
damın şekli toplumsal cinsiyeti güçlendirme konu-
sunda eşit değildir ve bu yönüyle endüstri kadınlara 
birçok engel koymaktadır. Kadınlar için istihdam 
yaratılması, ataerkil yapıları değiştirmez; cinsiyetler 
arasındaki ücret farkını azaltmaz veya cinsel taciz-
le mücadele etmez. Kadınları, ucuz bir iş gücü ve 
ataerkil bir organizasyon yapısı içinde eşitsiz bir 
şekilde kullanan endüstri, cinsel taciz ve diğer istis-
mar biçimlerini artırır. Örneğin, Avrupa’daki otel 
ve restoran sektöründe çalışanların (erkek ve kadın) 
yüzde dördünün her yıl cinsel tacize uğradığı tespit 
edilmiştir. Bu oran; sağlık, güvenlik, eğitim veya ile-
tişim gibi diğer sektörlerde yaşanan cinsel tacizden 
daha yüksektir (Ram, 2019). 
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Turizmde çalışan kadınların cinsel tacize uğ-

raması nispeten üzerinde durulan bir konudur. 
Ancak kadın turistlerin taciz edilmesi genel olarak 
ihmal edilmiş bir çalışma alanıdır. Buna karşın ol-
dukça yaygın ve küreseldir. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde, cinsel tacizin çeşitli biçimleri vardır 
ve turizm alanının genel bir özelliği olmuştur. Ta-
tildeyken kadınların yaşadığı cinsel tacizin niteliği 
ve düzeyi ile ilgili verilere ulaşmak, iş yerinde ger-
çekleşen tacizlere göre daha zordur. Turistlere yöne-
lik tacizlerin çoğu, kadınların erkekler tarafından 
saldırıya uğraması ve küçük düşürülmesi şeklinde 
gerçekleşen, oldukça sembolik bir şiddet biçimi 
olan sokak tacizi olarak tanımlanabilir. Mısır Ka-
dın Hakları Merkezi tarafından cinsel taciz üzerine 
yapılan bir çalışmada, çok sayıda Mısırlı (%46), ya-
bancı (%52) çalışan ve turist kadının günlük tacize 
(özellikle dokunma, sözlü taciz, takip ve uygunsuz 
hareketlere maruz kalma) uğradığı bulunmuştur. 
Yabancı kadınlar ayrıca cinsel “şakalar” ve istenme-
yen akşam yemeği davetleri de dâhil olmak üzere 
çeşitli cinsel taciz biçimlerinden bahsetmişlerdir. 
Bu da ne giydiklerine bakılmaksızın gerçekleşmiş 
ve uçuk kaçık giyinmiş yabancı kadın turistlerin 
daha fazla risk altında olduğu yönündeki önerile-
ri de yanlışlamıştır. Mısırlıların %83’ü ve yabancı 
kadınların %98’i cinsel tacize uğradıklarını belir-
tirken Mısırlı erkeklerin ise %62’si buna karıştığını 
itiraf etmiştir. Sokak, toplu taşıma araçları ve tu-
ristik yerler bu istenmeyen eylemler için en yaygın 
yerlerdir ve iş yerinde tacizde olduğu gibi, kadın-
ların sadece %2’sinin deneyimlerini bildirdiği için 
bir sessizlik komplosu vardır (Pritchard, 2014).

Turizmin üretilip tüketildiği mekânlar ve bu 
mekânlarda oluşan sosyal ilişkiler cinsiyetçi oldu-
ğundan turizm aktivitelerinin toplumsal cinsiyet 
ilişkilerinden ayrı düşünülmemesi gerekir. Top-
lumsal cinsiyet rolleri, bireylerin yaşamlarının her 
yönünü etkilediği gibi turizm ve boş zaman aktivi-
telerine katılım şanslarını da etkilemektedir. Kamu-
sal mekânlar ve turizm mekânları erkekleştirilmiş 
olarak erkeğin hareketi ve zevki için inşa edilmekte 
ve sıklıkla kadını dışlamaktadır. Örneğin, yaba-
ni millî parklar, arktik tundra veya yüksek dağlar, 
kuzey çevreleri genellikle erkeksilikle ilişkilendiri-
len peyzajlar olarak temsil edilmektedir (Kaba ve 
Emekli, 2018). Bu ve benzeri uygulanan toplumsal 
baskı ve tüm cinsel risk unsurları, erkeklerin turizm 
deneyimlerini ayrıcalıklı kılmakta, turizm alanı ve 
uygulamaları da cinsiyete dayalı çifte standartlara 
işaret etmektedir (Aslantürk ve Unur, 2019).

Turizm alanı, kadınların eşitsiz uygulamalara 
maruz kalmasının yanı sıra bir meta olarak değer-
lendirilmesi gibi bir soruna da zemin oluşturmak-
tadır. Turizm reklamcılığında, turizm deneyiminin 
bir parçası olarak cinsel ilişkileri teşvik eden birçok 
örtülü cinsel mesaj bulunmaktadır. Cinsel ilişki ya-
şama olasılığı hem erkekler hem de kadınlar için 
turizm açısından önemli bir motivasyon kaynağı 
olsa da erkek egemen bir görünüm sergilemektedir. 
Çünkü işaretler, semboller ve fantezilerin turizm 
endüstrisinin pazar destinasyonlarında kullanımı 
genellikle erkeklere yöneliktir. Kadınların turizm 
destinasyonlarını tanıtmak için cinsel nesneler 
olarak kullanılmasının sadece turizm destinasyon-
larında değil, turistlerin geldiği toplumlarda da et-
kileri olabilir. Seks turizmi deneyimlerinin turizmi 
üreten bölgelerdeki cinsiyet ilişkilerini de etkile-
mesi sonucunda, kadınlar sadece turizm merkezle-
rinde değil, aynı zamanda kendi toplumlarında da 
cinsel nesne olarak görülebilirler (Pritchard, 2014).

Kadınların bir meta olarak turizm endüstrisine 
hizmet ettiği diğer bir alan seks turizmidir. Turizm, 
küresel seks ticaretinin uzun süredir önemli bir suç 
ortağıdır. Cinsiyetlendirilmiş turizm endüstrisinin 
ve uluslararası sistemin sonucu olan seks turizmiyle 
ilgili çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Kadın-
ların ve çocukların boş zaman endüstrisinin meşru 
bir aracı olarak gelişmesi üç faktöre dayanmakta-
dır: yoksulluk, turistlerin daha az gelişmiş ülkeler-
deki kadınları cinsel açıdan uygun görmesi ve seks 
turizmini destekleyen uluslararası bir sistem. Seks 
turizmi, Güney Asya ülkelerinin gayrisafi yurt içi 
hasılasına önemli bir katkı sağlayan, gelişmekte 
olan, milyarlarca dolarlık ve dünyanın her yerin-
den erkekleri kendine çeken küresel bir endüstri-
dir. Seks turizmi; fakir kadınları satın alan nispeten 
zengin erkeklerin etrafında dönmekte ve küresel 
seks turistlerinin ırksallaştırılmış cinsiyet kalıp yar-
gılarının cazibesine kapılarak siyahi kadınları oran-
tısız bir şekilde mağdur ettikleri için yüksek oran-
da ırkçı bir görünüm sergilemektedir. Süreklilik 
gösteren seks turistleri büyük ölçüde beyaz, 35-55 
yaş arasındaki, Batılı heteroseksüel erkekler olarak 
tanımlanmıştır. Ancak seks turistleri tüm ırk ve 
etnik gruplardan gelmektedir. Her yıl tahmini 27 
milyon insanın ticareti yapılarak 30 milyar dolar 
kâr elde edilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’ndeki 
kadınların %70’i cinsel sömürüye zorlanırken iki 
milyondan fazla çocuk, büyük ölçüde Güneydoğu 
Asya, Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa’da 
fuhuşa zorlanmaktadır. Turizm endüstrisi, çocuk 
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seks turizmi konusunda endişe duysa da yetişkin 
seks turizmi için aynı şey söylenemez. Ancak ikisi 
ayrılmaz bir şekilde iç içedir. Kötü muamele gören 
çocukların çoğu, ekonomik olarak daha az geliş-
miş ülkelerde barlarda ve genelevlerde çalışmaya 
zorlanan genç kızlardır. Yine de turizm endüstrisi 
organları, kadınların cinsel sömürüsüne ve insan ti-
caretine karşı harekete geçememektedir. Bunun ye-
rine, turist ticaretine hizmet etmek için kadınların 
göç ve kaçakçılığını yaygın olarak kullanan küresel 
turizm; seks endüstrisine kadınları ve çocukları mal 
olarak sömürmek, pazarlamak ve tedarik etmek 
için yeni araçlar sağlamıştır (Pritchard, 2014).

Başka bir açıdan bakıldığında seks turizmi ile 
ün kazanan bir destinasyonda, erkek veya bekâr 
ziyaretçilerin sayısının çarpık bir şekilde yüksek 
olması sonucu ortaya çıkar. Örneğin, seks, strip-
tiz kulüpleri ve fuhuşa dayanan bir imaj oluşturan 
Tayland’a, özellikle Bangkok ve Pattaya’ya, 1999 
yılında gelen ziyaretçilerin sadece yüzde 35’i ka-
dındı. Tayland Turist Otoritesi bu dengesizliğin ve 
Tayland’ın küçük bir kısmının kalitesiz görüntü-
sünün ülkenin imajını çevresel ve kültürel cazibe 
merkezleri üzerinde domine edeceğinden endişe 
duyuyordu. Turizmin kültürel ve sosyal etkileri açı-
sından daha sağlıklı bir denge sağlamaya yardımcı 
olmasının yanı sıra, kadın gezginleri çekmek fi-
nansal açıdan önemlidir. Çünkü Batı ülkelerindeki 
kadınların artan ekonomik ve kişisel bağımsızlığı 
onları giderek daha güçlü bir pazar bölümü hâline 
getirmektedir. Böylece Tayland Turist Otoritesi 
şimdi bu pazarı kazanmak için Budist kültürünün, 
spa, sağlık, alışveriş ve yemek tatillerinin güvenli-
ğini aktif bir şekilde teşvik ediyor (Holden, 2005).

Turizmde Engellilerin Eşitsizliği
19. yüzyıl başlarında insanlık dünyası modern 

çağın etkisiyle büyük bir değişim geçirmiştir. Mo-
dern çağın başlamasıyla kapitalist ilişkilerin yo-
ğunlaştığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, in-
san emeği ücretlendirilmiş, üretim mekanikleşmiş 
ve sanayileşmiştir. Modern çağın başlangıcı aynı 
zamanda, “özürlülüğün” doğuşuna da tanıklık et-
miştir. Bu, bedenin ve aklın sistematik olarak bi-
reyselleştirilmesi ve tıbbileştirilmesini içermektedir. 
Bunun anlamı, toplumsal yaşamdan engellilerin 
kovulması, dışarıya atılması ve kurumlara kapatıl-
ması olmuştur. Sanayi devriminden sonra toplum-
sal hayatta engelli kavramı daha sık kullanılır hâle 

gelmiştir. Çünkü sanayi devrimiyle doğuştan gelen 
engellerin dışında iş kazaları sonucunda oluşan en-
gel oranlarında da artış olmuştur. Eve hapsolmuş ve 
engelleri nedeniyle çalışamayan kişiler dezavantajlı 
bir grup hâline gelerek âdeta sosyal yaşamın dışına 
itilmiştir. Turizm sektöründe de önemli yansımala-
rı görülen endüstri devrimi sonrası bir dönem olan 
20. yüzyıl ve modern dönem, aynı zamanda ‘öteki’ 
olarak adlandırılan grupların daha insanca haklar 
elde edebilmek için mücadele ettikleri bir dönem-
dir. Bu mücadele sonucunda, insan hakları, çalışan 
hakları, sosyal güvenlik, seyahatin bir insan hakkı 
olarak kabul edilmesi gibi kavramlar gündeme gel-
miştir. Bu süreçte çalışanların ücretli izin hakkı elde 
etmesi, turizm tarihinde kitle turizminin başlangıcı 
açısından dönüm noktalarından olmuştur. İnsanla-
ra tatil hakkının verilmesi, 1950’li yıllardan sonra 
tatilci sayısının artmasına, hizmet sağlayıcılarının 
geniş pazar kitlelerine farklı seçenekler sunmasına 
ve hizmet görenlerin de daha farklı taleplerde bu-
lunarak seyahat endüstrisinde yeni oluşumlara ze-
min hazırlanmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler 
çerçevesinde diğer dezavantajlı gruplarla beraber 
engellilik olgusu da uluslararası alanda tartışılma-
ya başlanmış, engelli hakları sorunu tüm modern 
toplumların gündemine gelmiştir. 1980’li yıllar-
dan sonra dünyada yaşanan postmodern süreçte 
ise farklılaşan sosyal politikalar, engellilik olgusu-
na bakışı hızla değiştirmiştir. Bu dönemde, sosyal 
olgulara ilişkin kimlik vurgusunun öne çıkması 
ve toplumdaki dezavantajlı grupların postmodern 
parçalılık temelinde ele alınması gündeme gelmiş-
tir (Okur ve Erdugan, 2010).

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına 
göre engellilik; bir eksiklik sonucu ortaya çıkan ve 
normal sayılabilecek bir insana kıyasla bir işi yapa-
bilme yeteneğinin kaybedilmesi veya kısıtlanması 
durumunu ifade eder. 2011 yılında yayımlanan 
Dünya Engellilik Raporu’na göre küresel nüfus 
tahminleri içinde engelli bireylerin sayısı dünya 
nüfusunun yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. Aynı 
rapora göre dünyada bir milyarın üzerinde engelli 
insan bulunmaktadır. Türkiye’de ise engelli sayısı, 
toplam nüfusun içinde yaklaşık %12’lik bir oranını 
kapsamaktadır (World Report on Disability, 2011). 
Toplumsal açıdan ele alındığında oldukça yüksek 
olan bu orana bağlı olarak engelli bireylerin yaşam-
daki temel tüm haklarının yanı sıra turizm aktivite-
lerine katılma istekleri de temel bir hak ve özgürlük 
alanıdır. Diğer temel insan haklarıyla aynı derece-
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de önemli olan turizm, engelli bireylerin fiziksel, 
psikolojik ve zihinsel sağlıklarının gelişimine katkı 
sağlayabilir. Ayrıca yeni bilgileri öğrenmek için fır-
sat sağlayarak, kültürler arası ilişkileri geliştirerek ve 
yeni ufuklar açarak, ‘ötekileri’ anlama kapasitesini 
artırarak ve sosyal ilişki kurma becerisi oluşturarak 
bireylerin yaşam kalitesini ve kişisel gelişimini ar-
tırmaları sağlanabilir (Lee, Agarwal ve Kim, 2012).

Dünyanın en büyük azınlığını oluşturan engelli-
ler, dünya nüfusunun yaklaşık %15’ini oluştur-
maktadır.

dikkat

Engel: Bireyin yaşadığı sürece yaş, cinsiyet, 
sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak 
toplumda oynaması gereken rolleri yeter-
sizlik yüzünden yerine getirememesi du-
rumudur (Ayyıldız, Atay ve Yazıcı, 2014).

Toplumsal bir bakış açısıyla bakıldığında turiz-
min, sosyal uyum sürecindeki maliyetlerin azalma-
sı, sosyal bütünleşme ve sosyal eşitliğin gerçekleş-
mesi gibi konularda faydaları olabilir (Lee, Agarwal 
ve Kim, 2012). Engellilerle ilgili bu niyetin gerçek-
leştirilmesi her alanda olduğu gibi turizme katılma 
konusunda da ancak sayısız zorlukların aşılmasıyla 
mümkün olacaktır. Engelli bir bireyin, evinden çı-
kıp herhangi bir destinasyona ulaşması birbirinden 
karmaşık süreçleri de beraberinde getirmektedir. 
Oysa bu süreçte ulaşımdan konaklamaya kadar her 
şey ulaşılabilir olmalıdır. Ancak engelli bireylerin 
turizm faaliyetlerine katılmaya niyetlenirken veya 
katılırken sıklıkla karşılaştığı belirli sorunlar şunları 
içerebilir (Disabled World Travel: Accessible Disa-
bility Travel Information, 2014):

•	 İyi	uyarlanmış	otel	odalarının	olmaması,
•	 Erişilebilir	havaalanı	transferi	eksikliği,
•	 Tekerlekli	 sandalyeyle	 erişilebilir	 araçların	

eksikliği,
•	 Erişilebilir	restoran,	bar	vb.	eksikliği,
•	 Erişilemeyen	veya	yalnızca	kısmen	erişilebi-

len web siteleri,
•	 Restoranlarda	 ve	 halka	 açık	 yerlerde	 uyar-

lanmış tuvalet eksikliği,

•	 Erişilemeyen	 sokaklar	 (kaldırımda	 park	
eden arabalar vb.),

•	 Erişilebilirlik sorunları hakkında bilgi ve-
rebilecek ve tavsiyede bulunabilecek profes-
yonel personelin eksikliği,

•	 Engellilik	 ekipmanı	 eksikliği	 (tekerlekli	
sandalyeler, banyo sandalyeleri, tuvalet kal-
dırıcılar, elektrikli scooterlar),

•	 Belirli	 bir	 cazibe	 merkezinin	 (kilise,	 kale,	
sergi vb.) erişilebilirlik seviyesi hakkında 
güvenilir bilgi eksikliği

Yukarıda sıralanan sorunlar erişilebilir turizm 
kavramının önemini ortaya koymaktadır. Erişile-
bilir turizm; hareketlilik, görme, işitme ve bilişsel 
erişim boyutları da dâhil olmak üzere erişim gerek-
sinimleri olan kişilere, evrensel olarak tasarlanmış 
turizm ürün, hizmet ve ortamları sunarak; onların 
bağımsız, eşit ve insan onuruna yakışır şekilde işlev 
görmelerini sağlar. Bu tanım çocuk arabasıyla se-
yahat edenler, engelli insanlar ve yaşlılar dâhil tüm 
insanları kapsamaktadır. Bu tanımda; bağımsızlık, 
eşitlik ve insan onuruna yakışma gibi vurgu yapı-
lan noktalar turizmin erişilebilir olmasının öne-
mini ortaya koymaktadır. Sözü edilen bu üç değer 
bir destinasyonda varsa erişim gereksinimleri olan 
kişiler daha bağımsız seyahat edebilecek, böylece 
turizm destinasyonlarında eşitlik ve insan onuruna 
yakışır bir şekilde daha az destekle seyahatlerinden 
umdukları faydalara erişebileceklerdir. 

Erişilebilirlik: Farklı kişisel özellikleri 
bulunan insanların bağımsız olarak kendi-
lerine sunulan tüm olanaklara, fiziksel ve 
sosyal olarak yaratılan etkinliklere, donatı-
lara ulaşabilmesi ve buraları kullanabilme-
sidir (Evci ve Kuş Şahin, 2017).

Erişilebilir turizm: Hareketlilik, görme, 
işitme ve bilişsel erişim boyutları da dâhil 
olmak üzere erişim gereksinimleri olan ki-
şilerin, evrensel olarak tasarlanmış turizm 
ürünlerinin, hizmetlerinin ve çevresinin 
sunumu yoluyla; toplumsal eşitlik çerçe-
vesinde, bağımsız ve insan onuruna yakışır 
bir şekilde işlev görmesini sağlayan, pay-
daşlar arasında iş birliğine dayalı süreçleri 
içeren bir turizm anlayışıdır (Michopou-
lou, Darcy, Ambrose ve Buhalis, 2015).
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Erişilebilir turizmde, insanlar yaşamları boyunca 
bu hizmetlerden yararlanabilmelidir. Erişilebilir 
turizm gereksinimi olanlar; kalıcı ve geçici en-
gelli insanlar, yaşlılar, obezler, küçük çocuklu 
aileler ve daha güvenli ve sosyal olarak sürdürü-
lebilir şekilde tasarlanmış ortamlarda çalışanlar 
bulunmaktadır.

dikkat

Yaşamlarını geçici ya da kalıcı herhangi bir tür 
engellilik ile sürdürmek zorunda kalan insanla-
ra hizmet sunmayı hedefleyen erişilebilir turizm, 
engellileri toplumdan dışlamayı değil, topluma 
katmayı öngörmektedir. Engellilerin topluma ba-
ğımsız bir şekilde dâhil edilmesi stratejisi doğrul-
tusunda, engelli bireylerin saygın ve eşit muamele 
ile özgürce tatil yaparak toplumsal yaşama katılma 
haklarına erişimlerinin sağlanması yer almaktadır 
(Akıncı ve Sönmez, 2015). Erişilebilir turizm, her-
kesin turizm deneyimlerinden keyif almasını ko-
laylaştırmakla ilgilidir. Ancak, bunu sağlama süre-
ci, yukarıda söz edildiği gibi çok daha karmaşıktır. 
Erişilebilir turizm için temel oluşturmanın yolları, 
evrensel tasarım kavramı aracılığıyla bulunabilir. 
Evrensel tasarım; uyum sağlamaya ya da özel bir ta-
sarım yapmaya gereksinim duymadan herkes tara-
fından kullanılabilecek ürün ve ortamların tasarımı 
şeklinde tanımlanabilir. Evrensel tasarımın amacı; 
fazladan maliyete katlanmadan daha fazla insan 
tarafından kullanılabilir bir yapı oluşturmaktır. Ev-
rensel tasarım; her yaş, ölçü ve yetenekten insanı 
hedef almaktadır (Darcy ve Dickson, 2009). Turis-
tik alanların eşitlikçi, adil ve bütünleştirici kullanı-
mını sağlamak için uyulması gereken evrensel ta-
sarımın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır (Story, 2011):

•	 Adil	kullanım:	Tasarımın farklı yetenek dü-
zeyindeki kişiler için pazarlanabilir ve kulla-
nışlı olması,

•	 Kullanımda	 esneklik: Tasarımın çok çeşitli 
bireysel tercihleri ve yetenekleri barındır-
ması,

•	 Basit	 ve	 sezgisel	 kullanım: Tasarımın kulla-
nımının; kullanıcının deneyimi, bilgisi, dil 
becerileri veya var olan dikkat seviyesinden 
bağımsız olarak anlaşılması,

•	 Algılanabilir	bilgi: Tasarımın, ortam koşul-
larına veya kullanıcının duyusal yetenekle-
rine bakılmaksızın gerekli bilgileri kullanı-
cıya etkili bir şekilde iletmesi,

•	 Hata	toleransı: Tasarımın, kazara veya isten-
meyen eylemlerin tehlikelerini ve olumsuz 
sonuçlarını en aza indirmesi,

•	 Düşük	fiziksel	çaba: Tasarımın verimli, kon-
forlu ve en az çabayla kullanılması,

•	 Yaklaşım	 ve	 kullanım	 için	 boyut	 ve	 alan: 
Kullanıcının vücut ölçüsüne, duruşuna 
veya hareketliliğine bakılmaksızın yaklaşım, 
erişim ve kullanım için uygun boyut ve alan 
sağlanmasıdır.

Evrensel Tasarım: Ürünlerin, çevrenin, 
programların ve hizmetlerin özel bir ta-
sarıma veya uyarlanmaya gerek duyul-
maksızın, mümkün olduğunca herkes 
tarafından kullanılabileceği şekilde tasar-
lanmasıdır (Tutal, 2016).

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından dünya-
nın en büyük azınlığı olarak adlandırılan engelli 
insanların sayısı, nüfusların yaşlanması ve yaşlı in-
sanların engelli hâle gelme riskinin yüksek olması 
ile birlikte daha da artacaktır. Engelli insanların ve 
bütün toplumun faydalanması adına; engelleri or-
tadan kaldıracak koşullar yaratmak, rehabilitasyon 
ve destek hizmetlerini geliştirmek, yeterli sosyal ko-
ruma sağlamak, kapsayıcı politikalar ve programlar 
oluşturmak, var olan ve yeni evrensel standartlar 
ile yasaları yürürlüğe sokmak için bütün ilgili pay-
daşlara, hükûmetlere, sivil toplum örgütlerine ve 
engelli insanların örgütlerine önemli görevler düş-
mektedir. Bu çabaların merkezinde engelli insanlar 
olmalıdır. Bu bağlamda, Dünya Turizm Örgütü 
tarafından seyahat etme hakkının insan mutluluğu 
için gerekli temel bir insan hakkı olduğu ve turiz-
min insan sağlığına hizmet eden temel bir gerek-
sinim olduğu öngörülmektedir. Turizmde Global 
Etik İlkeler kapsamında; dünyanın sahip olduğu 
değerlerin tüm insanlara açık olduğu, turizm faa-
liyetlerinin, insan haklarının gelişmesine katkı sağ-
laması gerektiği, tüm insanların turizme katılma 
hakkı çerçevesinde, engellilerin turizm hareketine 
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katılmasının kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi 
vurgulanmıştır (Akıncı ve Sönmez, 2015). Birleş-
miş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (2006), 
engelli bireylerin tüm vatandaşlarla aynı derecede 
eşit ve adil bir şekilde erişilebilirlik ve turizme ka-
tılım olanaklarından faydalanabilmesini 9. ve 30. 
maddeleriyle güvence altına almıştır. Buna göre; 
engellilerin hayatlarını bağımsız bir şekilde idame 
ettirebilmeleri ve yaşamın tüm alanlarına etkin katı-
lım sağlayabilmeleri (9. Madde) ile engellilerin diğer 
bireylerle eşit koşullar altında kültürel yaşama katıl-
ması; yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini 
geliştirmesi ve kullanması; özel kültürel ve dil kimlik-
lerinin tanınması ve desteklenmesi; eğlence, dinlenme 
ve spor etkinliklerine katılması haklarının onayla-
masına (30. Madde) bağlı olarak turizme katılıma 
olanak sağlayan uygulama geliştirmede engelliliğe 
yönelik sosyal bir yaklaşımın merkezinde yer alan 
sekiz ilke aşağıdadır (Michopoulou vd., 2015): 

1. İnsan haysiyetine saygı, kendi seçimlerini 
yapma özgürlüğü dâhil bireysel özerklik ve 
kişilerin bağımsızlığı;

2. Ayrımcılık yapmama,
3. Topluma tam ve etkin katılım,
4. Engelli kişilerin insan çeşitliliği ve insanlığının 

bir parçası olarak farklılık ve kabulüne saygı,
5. Fırsat eşitliği,
6. Erişilebilirlik,
7. Kadın-erkek eşitliği,
8. Engelli çocukların değişen kapasitelerine 

saygı ve engelli çocukların kimliklerini ko-
ruma haklarına saygı

Turizmde Küresel Etik İlkeler-Madde 2.2’ye 
göre; turizm faaliyeti insan haklarının, özellik-
le de çocuk, yaşlı, engelli, etnik azınlıklar gibi 
daha savunmasız grupların bireysel haklarının 
gelişmesine katkı sağlamalıdır.

dikkat

 Turizmde Küresel Etik İlkeler-Madde 7.1’e 
göre; dünyanın sahip olduğu değerler, tüm in-
sanlara açıktır. Yerel ve uluslararası turizm ha-
reketine katılmak boş zamanın değerlendirilme-
sinin en iyi şekli olarak görülmeli ve her türlü 
engelleyici unsur ortadan kaldırılmalıdır.

dikkat

Toplumda, birçok insanın seyahat etmesini 
zorlaştıran, kendiliğinden oluşan faktörler vardır. 
Ekonomik kaynakların veya harcanabilir gelirin 
eksikliği doğal olarak önce gelmektedir. Gelişmiş 
ekonomilerde bile yoksulluk sınırında yaşayanla-
rın, eğlence ya da iş için seyahat etmeye hazır ol-
ması pek mümkün değildir. Daha varlıklı olanların 
sürdürülemez turizm tüketim pratiklerini haya-
ta geçirmesi, ekonomik olarak daha az ayrıcalıklı 
olanlar için turizm fırsatlarını da azaltmaktadır. 
Hizmet sektöründeki veya gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülke ekonomilerindeki kısa vadeli ve güven-
cesiz sözleşmelerle sağlanan istihdam, seyahat için 
bir başka engeldir. Sonra insan grupları için sosyal 
marjinalleşme ve engelli olma durumu gelmek-
tedir. Marjinal gruplara yönelik düşmanca seya-
hat ortamları nedeniyle, belirgin derecede zengin 
toplumlar bile, engelli üyeleri için yeterli seyahat 
fırsatları sağlayamamıştır (Handszuh, 2007). An-
cak özellikle ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde 
turizm, seyahat etme hakkına sahip tüm insanlar 
için modern deneyimin bir parçası olarak kabul 
edilir. Bununla birlikte, düşük gelir, etnik köken, 
cinsel yönelim, cinsiyet, vücut ölçüleri ve özürlü-
lük gibi nedenlerle tatil yapmayan veya tatil dene-
yimine tam olarak katılmayan birçok insan grubu 
vardır. Engelli insanlar, seyahat etme ve boş zaman 
etkinliklerine katılma hakkını içeren, engelli ol-
mayanlarla aynı vatandaşlık haklarını ve aynı ya-
şam kalitesini beklemektedir (Birleşmiş Milletler, 
1993). Bu haklara katılımdan dışlanma, toplumsal 
eşitsizliğe işaret etmektedir (Small ve Darcy, 2010). 
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Engelli bireylerin yaşamındaki turizm faaliyeti, 
her şeyden önce, normal yaşama uyum biçimlerini 
oluşturur. Engellilerin turizm hizmetlerinden tam 
olarak yararlanabilmesi için yerine getirilmesi ge-
reken koşulların ve temas ettikleri ortamın engel 
oluşturmaması için turistik ortamın uygun şekilde 
hazırlanmasıdır. Yapılan araştırmalarda, engellile-
re yönelik engellerin sayısız nedeni olduğu görül-
mektedir (Popiel, 2016). Bu engellerden en yaygın 
olanları, üç engel grubunu sıralayan Smith (1987) 
tarafından içsel, çevresel ve etkileşimli olarak sınıf-
landırılmıştır:

İçsel engeller
•	 Boş	zamanını	nasıl	geçireceğine	yönelik	bil-

gi eksikliği,
•	 Turist	faaliyetlerini	sınırlayan	sağlık	sorun-

ları,
•	 Engellilerin	sosyal	 iletişim	alanında	verim-

sizliği,
•	 Engellilerin	başkalarına	fiziksel	ve	psikolo-

jik bağımlılığı
Çevresel engeller
•	 Bazı	“yapabilen”	bedenlerin	tutumu,
•	 Mimari,
•	 Ekolojik	engeller,
•	 Ulaşım,
•	 Kurallar	ve	yasal	düzenlemeler
Etkileşimli engeller
•	 Engellilerin	 becerilerinin	 yaptıkları/yapa-

cakları faaliyet türü ve biçimine göre ayarla-
namaması,

•	 İletişim	
Turizmde yaşanan sosyal eşitsizlik, sağlıklı olan-

lardan ziyade engelli bireyleri daha çok etkileyen 

engellerde (mimari, iletişim vb.) kendini göster-
mektedir. Bunun yanı sıra engelli bireyler açısın-
dan ekonomik alanda da önemli bir eşitsizlik söz 
konusudur. Engelli insanların ihtiyaçlarına göre 
uyarlanmış ürünler ve turizm hizmetleri, genellik-
le sağlıklı bir insanın yararlanabileceğinden daha 
pahalıdır. Bu adil değildir çünkü engelliler iş gücü 
piyasasında da ayrımcılığa maruz kalmaktadır (Po-
piel, 2016).

Her insanın, turizm çevresi ile etkileşimi açısın-
dan dikkate alınacak benzersiz bir karışım yaratan 
eşsiz yetenekleri ve engelleri, destek seviyeleri ve 
yardımcı teknolojisi vardır. Bu nedenle geleceğin 
turizm ortamının, bir kişinin yetenekleri, destek 
ihtiyaçları ve herkesin eğlenmesine izin verecek 
yardımcı teknolojiler arasında etkileşime izin ve-
recek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Birçok 
engelli açısından, ihmalkâr, uygun olmayan tasa-
rım veya hizmet sunumundan kaynaklanan çok 
sayıda ayrımcılık örneğinden bahsedilebilir. Yapılı 
ortamda, tekerlekli sandalye kullanıcıları genel-
likle tasarım aşamasında ortaya çıkan asansörsüz 
demir yolu platformlarında; döner kapıları olan 
bankaların ve işletmelerin girişlerinde ve eğimleri 
olmayan kaldırımlar gibi çevresel engeller tarafın-
dan dışlanmaktadır. Aynı tasarım engelleri, elbette, 
çocuk arabası kullanan çocuklu ebeveynler, alışve-
riş torbaları olan alışverişçiler, bavullu gezginler ve 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için geçerli bir 
sorundur. Geçmiş ve şimdiki tasarım uygulama-
ları birçok yönden engelli insanların ayrımcılığına 
yol açmaktadır. Uygun olmayan tasarımlar, engelli 
insanların mal ve hizmet olanaklarına; iş hayatına 
ve sosyal, kültürel ve sivil hayata tam erişimlerini 
engellemektedir. Aynı zamanda bağımsızlıklarını, 
haysiyetlerini, hakkaniyetlerini ve kendi kaderini 
belirleme olanaklarını azaltarak engellilerin kendi 
başlarına seyahat edemedikleri yanılgısına yol açar 
(Michopoulou, 2015).

Evrensel bir gereklilik olarak fiziksel, duyusal 
ve diğer engelleri olan kişilerin yanı sıra onların 
bakımından sorumlu olan aile üyeleri için de yük-
sek düzeyde erişim ve kalite deneyimleri sağlamak 
gerekir. Bu nedenle erişilebilirlik, sorumlu ve sür-
dürülebilir bir turizm politikası ile stratejisinin ay-
rılmaz bir parçası olmalıdır. Engelsiz erişim sadece 
engelli bireyler için değil, daha önce de belirtil-
diği gibi çok küçük çocukları olan aileler, hami-
le kadınlar, geçici engelli insanlar ve yaşlılar için 
de önemlidir. Aslında, erişilebilirliği teşvik etmek 
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hem turistler hem de yerli halk için tüm destinasyonların kalitesini artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgü-
tüne (WHO) göre, dünyada herhangi bir engeli olan bir milyardan fazla insan bulunmaktadır. Bu, her 
yedi kişiden birinin seyahat etmekte engellerle karşılaştığı anlamına gelmektedir (Dünya Turizm Örgütü, 
2018).

Turizm, herkese fayda sağladığında en iyi sonucu verir. Turizmde evrensel erişilebilirliği savunmak için 
üç temel öneri yapılmaktadır (UNWTO, 2017):

1. Turizme erişim konusunda ilgili yönetmeliklerin, standartların ve iyi uygulama kodlarının uygu-
lanmasının yanı sıra engellilik gruplarıyla da iş birliği yapmak,

2. Özel olarak iş gücü eğitimini, uygun tasarımın kullanımını, gerekli fiziksel altyapının geliştirilme-
sini ve özel ihtiyaçları olan ziyaretçiler için özel bilgi verilmesini içeren faaliyetleri teşvik etmek,

3. Ekonomik olarak dezavantajlı olan veya diğer sosyal dışlanma biçimlerini deneyimleyen kişilere 
seyahat olanakları sağlamak. Sosyal turizm programları geliştirmek için hükûmetler, turizm işlet-
meleri ve STK’lerin ortak hareket etmesi

…
AİHM, özel hayata ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini içeren 8. maddeyi engelli bireylere 
ilişkin sosyal yükümlülükleri kapsayacak şekil-
de yorumlamıştır. Bununla ilgili ilk dava Botta/
İtalya davasıdır. Botta/İtalya davası sonrasında, 
engelli bireylerin seyahat ve turizm faaliyetleri ile 
ilgili önemli bir karar çıkmamıştır. AİHM’nin 
devletin pozitif yükümlüklerini bireyler lehine 
pozitif önlemler alma konusunda devlete düşen 
yükümlülüklerin sınırlarına işaret etmesi bakı-
mından elverişli bir karardır. Davada başvurucu 
Bay Maurizio Botta, Trezzano sul Naviglio’da 
(Milan) yaşayan 1939 doğumlu bir İtalyan vatan-
daşıdır. Söz konusu davada davacı fiziksel engelli 
olup, tatil için gittiği yerdeki özel plajın engelli-
lere uygun şekilde dizayn edilmemesi nedeniyle 
plajı ve denizi kullanamamış, bu nedenle özel ha-
yatının ve kişiliğinin gelişiminin zarar gördüğünü 
iddia etmiştir. Davacı, İtalyan Hükümeti’nin özel 
güneşlenme imkanları sağlayacak şekilde gereken 
tedbirleri almayarak bir ihlale neden olduğunu 
ileri sürmüştür. Zira bu tedbirlerin alınmaması 
yüzünden kendisi normal toplumsal hayata ka-
tılamamaktadır. Bu davada Mahkeme, kişinin fi-
ziksel ve psikolojik bütünlüğünün, Sözleşme’nin 
8. maddesi anlamında ve devletin korumakla yü-
kümlü olduğu özel hayatının bir parçası olduğu-
na karar vermiştir. 

…Engelliler dünyadaki turizm endüstrisi 
için giderek büyüyen önemli bir pazar konu-
mundadır. Temel insan hakları ve çağdaş bir top-
lum olabilmenin gereği olarak engellilere seyahat 
hakkı ve imkânı tanınmalıdır. Engellilere seyahat 
hakkı ve imkânı tanınmasının temel koşulu ise 
engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 
altyapının sağlanmasıdır. Bu konuda hükümet-
lere, yerel yönetimlere ve turizm sektörü yöne-
ticilerine büyük görevler düşmektedir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda 13.12.2006 tarihli 
olarak kabul edilen, Türkiye ile birlikte aynı anda 
80 ülke tarafından imzalanan ve 3.12.2008 tarih 
ve 5825 sayılı kanunla onaylanması uygun bu-
lunan Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşmenin 18. maddesinde “Seyahat 
Özgürlüğü ve Uyrukluk” başlığı altında “taraf 
devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar 
altında seyahat ve yerleşim yerini seçme özgürlü-
ğüne ve uyrukluk hakkına sahip olduğunu kabul 
ettiği” belirtilmektedir. Sözleşme, engelli kişile-
rin haklarına bütüncül bir koruma getirmiştir. 
Bu sözleşme taraf olan devletlere, engellilere karşı 
ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam 
standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler 
getirmiştir. Böylelikle sözleşmeye taraf olan tüm 
ülkeler, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere turizm 
anlayışlarını yeniden engelsiz turizm çerçevesin-

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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de konumlamaya başlamışlardır. Bir devletin ül-
kesinde hukuka uygun olarak bulunan bir kimse, 
o ülke sınırları içinde seyahat etme özgürlüğüne 
ve yerleşeceği yeri seçme hakkına sahiptir. 

Sektörel açıdan engellilerin seyahatini ko-
laylaştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen fa-
aliyetlerden biri, TÜRSAB bünyesinde bulunan 
“Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi”’dir. Bu 
komite 2008 yılında hazırladığı bir raporda İn-
giliz Üniversitesi Surrey tarafından yürütülen 
OSSATE (One-Stop-Shop Accessible Tourism in 
Europe – Avrupa’da Erişilebilir Turizm) adlı araş-
tırmanın sonuçlarına yer verilmiş ve Avrupa’daki 
engelli nüfusun yaklaşık %70’inin seyahat ettiği 
belirtilmiştir. Bu kişilerin genellikle refakatçi ile 
seyahat ettikleri düşünüldüğünde, Avrupa’da se-
yahat eden potansiyel rakamın 130 milyon kişi ve 
turizm harcamasının 80 milyar Euro’dan fazla ol-
duğu söylenmektedir. Engelli turizminde turistik 
seyahatlerin kolaylaştırılması her sorumluluğun 

ve sürdürülebilirliğin bir parçasıdır. Bu nedenle 
erişilebilirlik sürdürülebilir turizm politikalarının 
temel unsurudur. Engelliler için ulaşılabilir tu-
rizm; engelli bireylere, diğer bireylerle eşit şekilde 
fiziksel çevre, ulaşım, bilgi ve iletişim ile halka 
açık ya da genel kullanıma uygun tesislere erişi-
lebilirliği sağlamak adına uygun tedbirleri tanım-
lar. Engelli bireylerin saygın ve eşit muamele ile 
özgürce tatil yaparak toplumsal yaşama katılma 
haklarına erişimlerinin sağlanması ancak yerli ve 
yabancı turistlerin tatillerini sorunsuzca geçirme-
lerine imkân sağlayacak ulaşılabilirlik ve erişilebi-
lirlik çalışmalarının doğru biçimde yapılması ile 
mümkün olacaktır.

Kaynak: Kaygısız, Ü. ve Bulgan, G. (2015). 
İnsan hakları çerçevesinde engellilerin seyahat 
hakkı ve Avrupa Birliği’ndeki yasal düzenleme-
ler. Akademik	Bakış	Uluslararası	Hakemli	 Sosyal	
Bilimler	Dergisi, (49), 98-106.

Kadınların turizm endüstri-
sinde bir meta olarak nasıl 
kullanıldığını tartışın.

Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütünün 2010 
yılında yayımladığı “Global 
report on women in Tou-
rism 2010” incelemek için 
https://
www.e-unwto.org/doi/pdf/
10.18111/9789284420384 
internet adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Turizm endüstrisinde yaşa-
nan eşitsizliği küreselleşme 
bağlamında düşünün.

2 Turizm ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayabilme 

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı



161

Turizm Sosyolojisi 6
TURİZMDE EŞİTSİZLİĞİN 

DÖNÜŞÜMÜ
Çok az endüstri, farklı araçlar, sınıf, etnik kö-

ken, dinî ve kültürel geçmişe sahip insanlar arasın-
da bu kadar yakın, yüz yüze temasa neden olmak-
tadır. İnsan faaliyetlerinden çok azının, -özellikle 
farklı ülkelerden ve renklerden insanlar arasında 
var olan- önemli eşitsizlikleri kişisel düzeyde açığa 
çıkarma konusunda büyük bir potansiyeli vardır. 
Turizm endüstrisinde farklı sosyal konumlara sahip 
birçok insanın kültürel geçmişleriyle doğrudan ve 
kişisel olarak temas kurulabilmesi, turizmin etki-
leşim sağlama açısından belirleyici bir unsurudur. 
Bu tür etkileşimlerin ırk, kültür ve sınıf temelli 
eşitsizlik ilişkilerini ortaya çıkarma kapasitesi, bi-
reyleri sanayileşmiş Batılı uluslardan ayrıcalıklı 
kılan, genellikle gizlenmiş güç ilişkilerini ortaya 
koymada önemlidir. Ötekinin söylemsel üretimi-
nin sıklıkla bu güç ilişkilerini gizleyebileceğini ve 
çoğu zaman farklılık kavramıyla turist arzusunu 
tam olarak ortaya çıkarabildiğini kabul etmek de 
aynı derecede önemlidir. Bunu söylerken turist 
temelli etkileşimin, güç ve eşitsizlik ilişkilerini or-
taya çıkarma kapasitesinin, aslında bu eşitsizlikle-
rin yeniden üretimine dayandığı açıktır. Turizm 
bu yönüyle güç ilişkileri için bir kanal olabilir ve 
turizm süreçleri de eşitsizliklerin dile getirildiği ve 
onaylandığı mekanizmalar olarak işlev gören top-
lumdaki iktidar dağılımını yansıtır ve güçlendirir 
(Wearing, Stevenson and Young, 2009). Bu tahak-
küm ilişkilerinden kaçınmak için geliştirilen alter-
natif yaklaşımlar vardır. Her ne kadar, bu alternatif 
yaklaşımların turizmdeki güç ilişkilerini dengeleyip 
dengelemediği tartışmalı olsa da bu ilişkilerin yeni 
turizm çeşitlerine nasıl tezahür ettiği veya uygula-
nabildiği aşağıda bölümlerde detaylandırılacaktır.

Yoksul Yanlısı Turizm
Genellikle maddi, bazen de kültürel kaynaklar-

dan yoksun kalındığını ifade eden bir durum olan 
yoksulluk olgusu, mutlak ve göreli yoksulluk ola-
rak tanımlanmaktadır. Mutlak yoksulluk, bireyin 
geçimini sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğu kay-
naklardan yoksun kaldığı bir duruma işaret eder. 
Sosyologların özellikle ileri sanayi ülkelerindeki 
yoksulluğu incelerken benimsedikleri göreli yoksul-
luk tanımı ise bireyin ya da grubun, toplumun di-
ğer üyelerine kıyasla sahip olduğu kaynakları diğer 
bir deyişle, onların göreli yaşam standartlarını gös-

terir. Göreli yoksulluk, maddi kaynaklar düzeyin-
deki farklılıklarla yani, maddi kaynakların topluma 
dağılımındaki eşitsizliklerle ilgili bir sorundur ve 
göreli yoksulluk ölçütleri potansiyel olarak en az 
mutlak yoksulluk ölçütleri kadar nesneldir (Mars-
hall, 1999).

Mutlak yoksulluk, bireyin geçimini sağ-
layabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynak-
lardan yoksun kaldığı veya sadece yaşa-
mını sürdürebilmesi için gerekli en temel 
ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir durumdur 
(Marshall, 1999; Emin, 2018).

Göreli yoksulluk: Temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerine rağmen kişisel kay-
naklarının yetersizliğinden dolayı bulun-
dukları toplumun genel refah düzeyinin 
altında yaşayan ve topluma sosyal açıdan 
katılmaları engellenmiş kimselerin duru-
munu ifade eder (Emin, 2018).

Yoksullukla ilgili öznel duygular yoksulluğun 
sonuçlarının incelenmesinde önem taşısa da öl-
çütlerin basitçe bu tür duygularla ilgili olmadığı 
belirtilmelidir. Yoksulluğu geçimle ilişkilendiren 
tanımlar, Üçüncü Dünya’daki yoksulluğu inceler-
ken büyük değer taşır. Uluslararası araştırmalar, ge-
çim düzeyiyle ölçülen toplam yoksulluk düzeyinin 
çok yüksek olduğunu gösterirken bazı araştırmalar 
düşük gelirli ülkelerde yaşayanların neredeyse ya-
rısının mutlak yoksulluk koşullarında olduklarını 
öne sürmektedir. Gelirin, sadece geçim araçlarını 
sağlamanın kesin olmayan bir ölçüsünü sunduğu 
toplumlarda oldukça kesin yoksulluk ölçütlerinden 
bahsetmek kolay olmamasına karşın, yoksulluk dü-
zeyinin bu tür ülkelerde yüksek olduğu tartışılmaz 
bir gerçektir (Marshall, 1999). Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (2015) açıkla-
dığı rapora göre; dünyada günde 1,25 dolardan az 
bir parayla yaşayan insan sayısı 1990’dan bu yana 
yarı yarıya azaldı ve yaklaşık 700 milyon insan aşı-
rı yoksulluktan kurtuldu. Bununla birlikte, geliş-
mekte olan dünya nüfusunun yüzde 14’ünü temsil 
eden 836 milyon insan hâlâ çok yoksul durum-
dadır. Aşırı yoksulların çoğu Sahra Altı Afrika ve 
Asya’da yaşamaktadır. Dünya genelinde 795 mil-
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yon insan hâlâ kronik olarak yetersiz beslenmekte 
ve 2013’te beş yaşın altındaki yaklaşık 161 milyon 
çocuk yetersiz beslenmeden dolayı gelişim bozuk-
lukları yaşamaktadır. Ayrıca besin eksiklikleri iki 
milyar insanı etkilerken 1,4 milyar insan fazla ki-
lolu; bunların 500 milyonu ise obezdir. Dünyadaki 
yoksulların %70’i geçim kaynaklarının tamamı ya 
da bir kısmı için doğal kaynaklara bağımlıdır ve 
birçoğu doğal sermayenin tükenmesinin sonuçları 
ile karşı karşıyadır. Modern altyapıya erişim eksik-
liği nedeniyle daha da kötüleşen yoksulların üret-
ken varlıklarının bozulması, daha fazla bozulma ve 
kötüleşen yoksulluk döngüsünü güçlendiren bir 
yoksulluk tuzağı yaratmaktadır. Gelir eşitsizlikle-
ri büyümeye devam etmekte ve yoksulluk büyük 
ölçüde kırsal bir sorun olmaya devam etmektedir. 
Dünyadaki yoksulların yaklaşık dörtte üçü kırsal 
kesimde yaşamaktadır. Düşük gelirli ülkelerde ise 
bu pay daha da yüksektir. Ek olarak kadınlar, en-
gelli yaşayan insanlar, çocuklar ve yerli halklar yok-
sul nüfus arasında yüksek bir oranı temsil etmek-
tedirler. Ulusal olarak tanımlanan yoksulluk tüm 
ülkelerde mevcuttur.

Yoksullara odaklanan kalkınma yaklaşımlarının 
1990’lı yıllarda ortaya çıkmasıyla birlikte uygulayı-
cılar, yoksulluğun ortadan kaldırılması hedeflerinin 
turizme de uygulanması üzerinde durmaya başladı-
lar. Yoksulluk ve turizm arasındaki ilişki, turizmin 
Üçüncü Dünya ülkelerinin emek ve kaynakların-
dan yararlanan, böylece eşitsizliği ve yoksulluğu 
derinleştiren büyük şirketlerin egemen olduğu bir 
endüstri olarak kabul edilmesinden dolayı tartış-
malıdır. Küresel ekonomik sistemdeki ani değişik-
likler ve turizmin bu sistemdeki hâkim konumu, 
turizmin uluslararası ticaretin ticari gerekliliklerini 
karşılayan ancak nadiren yerel kalkınma ihtiyaçla-
rını karşılayan bir endüstri olduğu anlamına gelir. 
Diğer yandan ise turizmi yoksulluğun üstesinden 
gelmek için bir strateji olarak gören ve bu yakla-
şımı savunanlar; turizmin, yoksulların endişelerini 
ve ihtiyaçlarını açıkça dikkate alan bir gelişim ol-
duğunu, sürdürülebilir geçim kaynaklarını destek-
lediğini, olumsuz etkileri en aza indirdiğini, yerel 
halk için olumlu etkileri en üst düzeye çıkarmayı 
amaçladığını ve adil ticaret ilkelerine de uyduğu-
nu ifade etmektedirler (Scheyvens, 2001). Yoksul 
yanlısı turizm (pro-poor tourism) olarak gündeme 
gelen bu yaklaşımın savunucuları; yoksul yanlısı 
büyümeyi kolaylaştıracak ekonomik bir sektör olarak 
turizmin yüksek potansiyeli, turizmin emek yoğunlu-

ğu, yoksul ülkelerdeki turizmin potansiyeli, doğal ve 
kültürel varlıklar üzerine turizm inşa etme yeteneği 
olarak ifade edilebilecek potansiyel dört avantajına 
işaret etmiştir. Yoksul yanlısı turizm, savunucuları 
tarafından yoksullara net faydalar sağlayan turizm 
olarak tanımlanmaktadır. Yoksul yanlısı turizm; be-
lirli bir turizm ürünü değil, genel bir yaklaşımdır. 
Yoksul yanlısı turizm stratejileri, sektörün boyu-
tunu büyütmeyi amaçlamak yerine, yoksullar için 
ekonomik kazanç, geçim sağlamaya yönelik diğer 
faydalar veya karar alma mekanizmaları için fırsat-
ların kilidini açmayı amaçlamaktadır (Mowforth ve 
Munt, 2015). Yoksul yanlısı büyüme için turizmi 
kullanmak, yoksulluk üzerindeki olumsuz etkileri 
azaltırken bu özelliklerden faydalanmak demektir.

Yoksul yanlısı turizmin, toplumların yoksullu-
ğunun azaltılması üzerindeki net etkilerinin ince-
lenmesi henüz mümkün olmasa da yapılan araş-
tırmalar, bu yaklaşım çerçevesindeki girişimlerin 
yoksul bireylerin küçük ama kendi hayatları için 
önemli kazançlar sağladığını göstermektedir. Ayrı-
ca yoksulların zayıflıklarını azaltan finansal olma-
yan geçim kaynakları sağlaması ve eşit olmasa da 
turizmden sağlanan faydaların yoksullara da da-
ğıtılması yönüyle olumlu bir çerçeve sunmaktadır 
(Ashley, Goodwin ve Roe, 2001). 

Yoksul yanlısı turizm yaklaşımının hayata geçi-
rilmesiyle tüm yoksul halk değil, sadece küçük 
bir azınlık düzenli olarak istihdam edilmektedir. 

dikkat

Turizmden kazanç sağlayan yoksul bireylerin 
kazançları, ailelerini yoksulluk sınırından daha gü-
venli bir seviyeye çekmeye yetmektedir. Diğerleri 
için ise küçük işletmelerden veya geçici işçilikten 
elde edilen kazanç, bir hayatta kalma stratejisine 
katkıda bulunmaktadır. Bu insanlar yoksul kalma-
ya devam etmekte ancak günlük ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılayabildikleri için yoksulluğun dezavantaj-
larına karşı daha güçlü bir durumda olmaktadır. 
Yoksul yanlısı turizm uygulamaları etkin bir şekilde 
yönetilirse toplum için kolektif bir gelir sağlayabi-
lir. Bu yaklaşımın diğer olumlu yönleri; geçim kay-
nakları ile birlikte becerilerin geliştirilmesi, bilgiye, 
altyapıya, piyasalara erişimin iyileştirilmesi ve top-
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lum kuruluşlarının güçlendirilmesini içermesidir. 
Yoksul yanlısı turizm yaklaşımının sağladığı fayda-
lar, ulusal bir bakış açısından bakıldığında (mutlak) 
veya yoksul olmayanlara sağladığı faydalarla karşı-
laştırıldığında (göreceli) küçük olabilir. Fakat bu 
uygulamalar, yoksulluğa karşı güçsüzlüğü azaltmak 
veya yoksulluktan kurtulmak için paha biçilemez 
önem taşıyabilir. Burada en kritik nokta; turizme 
bağımlılığın, yoksulları turizmin değişken yapısına 
maruz bırakmaması gerektiğidir (Ashley, Goodwin 
ve Roe, 2001). 

Resim 6.2 Çok ilgi çekici bir destinasyon olan Ly Son 
Adası’nda turistlere soğan, sarımsak ve deniz yosunu 

satan insanlar

Turizmin; yoksul insanlar, yerel ve ulusal eko-
nomi üzerindeki ekonomik etkilerini tam olarak 
anlamak için önemli miktarda veriye gereksinim 
duyulmaktadır. Örneğin, turizm gelirindeki artışın 
çoğu etkisi, nihayetinde milli gelirde bir artışa yol 
açarken, bunun hane halkı arasında ve hane halk-
ları içinde dağıtılmasının doğrudan sonuçlarının, 
yoksulluğu azaltılacağı iddia edilemez. Çünkü böy-
le bir durumda yoksulluk bazıları için azalırken; 
bazıları için artabilir. Turizmdeki bir artış; otellere, 
ulaşım ve diğer hizmetleri tedarik edenlere, vergi 
gelirleri veya bazı hizmet ücretleri yoluyla ev sahibi 
ülkelere doğrudan gelir artışı sağlamaktadır. Doğ-
rudan gelirin harcanması yoluyla da başkaları için 
dolaylı gelir artışına neden olmaktadır. Bu değişik-
liklerin nasıl dağıtıldığı, turizmin yoksulluk üze-
rindeki doğrudan etkisini belirleyeceğinden, da-
ğıtımın değerlendirilmesi gerekmektedir. Önemli 
bir potansiyel etki, politika belirleyicilerin gelir 
artışlarına nasıl tepki verdiğinden kaynaklanmak-
tadır. Eğer yoksul yanlısı bir yönelime sahiplerse 

hem geliri yeniden dağıtabilirler (vergiler ve kamu 
harcamaları yoluyla) hem de orijinal tahsisini et-
kileyebilirler (turizm çeşitlerini düzenleyerek). Bu 
belirsizliklere rağmen, yoksulluğun azaltılmasında 
turizmin sağlayabileceği bazı avantajlardan söz edi-
lebilir. Çünkü turizmin yoksul yanlısı bir büyüme 
ortamı yaratmak için diğer sektörlere göre bazı 
avantajları vardır (Mehrotra, 2019):

•	 Turizm,	 tüketicileri	 ürüne	 veya	 hizmete	
götürür. Bu ise diğer mal ve hizmetler için 
pazarlara yerel erişimde büyük fırsatlar su-
nar. Kalkınma stratejileri, yerel işletmeler ve 
yoksul üreticilerle potansiyel bağları gelişti-
rebilir,

•	 Hava	yolculuğundaki	vergilerde	turizm,	ta-
rife engelleriyle karşılaşmaz,

•	 Turizm,	 diğer	 ekonomik	 sektörlerle,	 özel-
likle tarım ve balıkçılıkla iş birliği yapmak 
için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu iş 
birliğinin kurulması, ev sahibi ülkedeki tu-
rizm gelirlerinin oranını artıracaktır,

•	 Turizm	bir	büyüme	sektörü	haline	gelebilir	
bir mal veya hizmet için başlangıcı talebi 
yaratabilir,

•	 Turistleri	 genellikle	 yüksek	 kültürel,	 vahşi	
yaşam ve peyzaj değerleri nedeniyle gelişti-
rilme potansiyeli olan uzak alanlar etkiler,

•	 Turizm,	tarımsal	olmayan	diğer	faaliyetlerle	
karşılaştırıldığında emek yoğundur ve kü-
çük ölçekli işletmelere fırsatlar tanır, daha 
yüksek oranda kadın istihdam eder,

•	 Turizm,	fakir	ülkelere	çok	az	sayıda	endüst-
rinin geçerli olduğu önemli bir ihracat fır-
satı sağlayabilir,

•	 Turizm	ürünleri,	bazı	yoksulların	sahip	ol-
duğu doğal kaynaklar ve kültür üzerine inşa 
edilebilir,

•	 Turizmin	gelişmesi	ile	altyapı	(yollar,	elekt-
rik, iletişim, borulu su) gelişiminin de sağ-
lanması ile kırsal topluluklar için de temel 
hizmetleri sağlayabilir,

•	 Yüksek	gelir	esnekliğine	sahiptir	ve	bu	ne-
denle nispeten hızlı büyüyen bir pazar su-
nar. Turizmin geleneksel mallardan ‘daha 
iyi’ performans göstermesi beklenebilir,

•	 Farklı	girdiler	kullanarak	farklı	biçimler	alabi-
lir ve bu nedenle çok çeşitli ülkeler (ve bir ülke 
içindeki bölgeler) tarafından kullanılabilir,
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•	 Konaklama,	yiyecek	içecek,	seyahat,	eğlen-

ce, sağlık, eğitim vb. gibi birçok sektörden 
oluşmaktadır. Geniş katılımlı faaliyet alanı 
yaratır, büyük sermayeler gerektirmeyen, el 
emeğiyle üretilen ürünlerin rahatlıkla üreti-
lip satılabileceği olanaklar yaratır (Özkök, 
2006).

Yoksul yanlısı turizmin sağladığı avantajlar, 
ekonomik olduğu kadar sosyal, çevresel ve kültü-
rel de olabilir. Daha önce de söz edildiği gibi bir 
turizm çeşidi değil bir yaklaşım olan yoksul yan-
lısı turizmin yoksulluğu azaltmada bir araç olarak 
kullanılabilmesi için izlenecek stratejiler; sektörün 
boyutunu genişletmek yerine turizmin içinde yer 
alan/alacak yoksullar için fırsatları ortaya çıkarma-
ya yönelik stratejilerdir. Bu stratejiler; artan eko-
nomik faydalar, ekonomik olmayan etkilerin geliş-
tirilmesi ve politika/süreç reformu olmak üzere üç 
temel alana odaklanır. Her alanda birbiriyle genel-
likle örtüşen üç farklı strateji tanımlanabilir (Roe 
ve Urquat, 2001):

•	 Ekonomik	faydalara	odaklanan	stratejiler
•	 Yoksullar	için	iş	fırsatlarını	genişletmek:	

Özellikle kayıt dışı sektördeki küçük iş-
letmeler genellikle yoksullar için en bü-
yük fırsatları sunmaktadır,

•	 Yoksullar	 için	 istihdam	 olanaklarını	
artırmak:	 Vasıfsız	 işler	 sınırlı	 ve	 ulus-
lararası standartlara göre düşük ücretli 
olabilir ancak yoksullar tarafından daha 
çok rağbet görür,

•	 Kolektif	faydaları	artırmak:	Turizmden	
gelen kolektif toplum geliri yeni bir ge-
lir kaynağı olabilir ve turizmden edini-
lecek faydaları, doğrudan kazancın çok 
ötesine taşıyabilir.

•	 Ekonomik olmayan etkilere odaklanan strate-
jiler
•	 Kapasite	geliştirme,	eğitim	ve	güçlendir-

mek: Turizmdeki fırsatlardan yararlan-
mak için yoksullar genellikle yeterli bilgi 
ve beceri düzeyine sahip değildir,

•	 Turizmin	yoksullar	üzerindeki	çevresel	
etkisini azaltmak: Turizm, yoksulların 
kendi topraklarında yerinden edilme-
sine ve/veya yoksulların bağlı olduğu 
doğal kaynakların bozulmasına yol aça-
bilir,

•	 Turizmin	 sosyal	 ve	 kültürel	 etkilerine	
değinmek: Turistlerin fotoğraf çekme 
ve Batı tarzı alışkanlıklarına bağlı olarak 
sergiledikleri davranışları genellikle kül-
türel saldırı olarak kabul edilir. Örne-
ğin, seks turizmi kadınları sömüren bir 
endüstri koludur. Ayrıca turizm, sağlık 
gibi diğer birçok sosyal konuyu etkileye-
bilir.

•	 Politika/süreç	reformuna	odaklanan	stratejiler
•	 Daha	destekleyici	bir	politika	 ve	plan-

lama çerçevesi oluşturmak: Birçok 
hükûmet turizmi yoksulluğu azaltmak 
yerine döviz üretmek için bir araç ola-
rak görmektedir. Politika çerçevesi yok-
sul yanlısı turizmdeki ilerlemeyi engel-
leyebilir; bu nedenle reform genellikle 
gereklidir,

•	 Katılımı	teşvik	etmek:	Yoksullar	genel-
likle karar alma süreçlerine ve kurum-
larına dâhil edilmez. Bu da yoksulların 
önceliklerinin kararlara yansıtılmasını 
pek mümkün kılmaz,

•	 Özel	sektörü	yoksul	yanlısı	ortaklıklara	
sokmak: Yerel güdümlü turizm işlet-
meleri beceri, pazarlama bağlantıları ve 
ticari uzmanlık geliştirmek için girdi ge-
rektirebilir.

Yoksulluk Turizmi
Daha önceki bölümde belirtildiği gibi toplu-

mun güçlenmesine dayalı kalkınma yaklaşımlarının 
1990’lı yıllarda gündeme gelmesi, son zamanlarda 
yoksul bölgelerin gelişimini içeren bir turizm çeşi-
dini de yeniden gündeme getirmektedir. Yoksulluk 
turizmi, dezavantajlı ve marjinal kentsel alanların 
değerlendirilerek yerel halkın turizme katılmasını 
ve yoksulluklarını azaltmayı amaçlayan bir turizm 
çeşididir. Toplumsal gruplar arasındaki eşitsizliğin 
dönüşümünde; özellikle sınıf, cinsiyet, ırk gibi ya-
pısal olarak zayıf kategorileri desteklemek için yerel 
topluluk, gecekondu alanlarının yönetiminde aktif 
rol oynayabilir. Ancak bunun için yoksul yanlısı 
herhangi bir ürünün yoksullara fayda sağlayacak ve 
yaşam koşullarını iyileştirecek şekilde planlanması 
gerekmektedir. 

Dezavantajlı toplulukları hedefleyen yoksulluk 
turizminin doğru bir planlamayla yoksul yanlısı 
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turizmin iyi bir formu olacağı söylenebilir. Yok-
sulluk turizmi aynı zamanda turistlerin odağını, 
çevre ve vahşi yaşam temelli turizmden, yoksulluk 
azaltıcı turizme kaydırmaya yardımcı olabilir ve bu 
da yoksullara daha fazla fayda sağlayabilir ve çev-
re üzerinde daha az etkiye sahip olabilir (Chege ve 
Mwisukha, 2013). 

Yoksulluk turizmi, finansal olarak ayrıca-
lıklı durumda olan turistlerin yoksulluğa 
ilk elden şahit olmak için yoksul toplum-
ları ziyaret ettikleri durumları ifade eder 
(Outterson, Selinger ve Whyte, 2011).

Eğer daha bütünleşmiş bir toplum ve ekono-
mik gelişim amaçlanmış ise turizmin daha önce 
dışlanmış alanlarda teşvik edilmesi gerekmektedir. 
Bazı gezginler, yoksullara el uzatma arzusuyla mo-
tive olmuş olsa da birçoğunun bu durumdan fay-
dalanmak ve evlerine döndüklerinde başkalarına 
göstermek için yoksulluğun fotoğraflarını çekmek 
istemeleri bir sorun olarak görülmektedir. Bunun-
la birlikte, yoksulluk bölgelerine yönelik tüm tu-
rizm çeşitleri her zaman bu örnek kadar rahatsız 
edici değildir. Aslında, yoksul bölgelerde yaşayan 
insanlarla etkileşimleri içeren tur deneyimlerinin, 
bir tür ucube gösterisi deneyimi sunmak yerine, 
bu insanlar için yararlı olabileceğini ve turistlerin 
anlayışını artırabileceğini gösteren araştırmalar da 
bulunmaktadır. Burada önemli olan, tur opera-
törlerinin yaklaşımı ve turistlerin yoksulluğa karşı 
tutumlarıdır. Yoksulluk turizmi, farklı toplulukla-
rın üyeleri arasında adil bir seyahat biçimini teşvik 
ettiği ölçüde eşitsizliğin azaltılmasına, katılımcılar 
arasında karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın art-
masına katkı sağlayabilir. Dolayısıyla ideal anlam-
da yoksulluk turizmi; yoksul bölgelere yönelik hem 
etik hem de eşitlikçi bir şekilde turizm anlamına 
gelir. Yoksulluk turizmi aşağıdaki özelliklere sahip-
tir (Scheyvens, 2001):

•	 Ziyaretçiler	ve	ziyaret	edenler	arasında	da-
yanışma sağlar,

•	 Eşitliğe	dayalı	karşılıklı	anlayışı	ve	ilişkileri	
teşvik eder,

•	 Yerel	 toplulukların	 kendi	 kendine	 yeterli-
liklerini ve kendi kaderlerini tayin etmele-
rini destekler,

•	 Yerel	ekonomik,	kültürel	ve	sosyal	faydaları	
en üst düzeye çıkarır. 

Olumlu yönlerine rağmen gecekondu turizmi-
nin yüzeysel, metalaşmış ve karşılıklı olmayan bir 
temelde gerçekleşmesi durumunda hem ziyaretçilere 
hem de bölge sakinlerine potansiyel olarak zarar ve-
rebileceği unutulmamalıdır (Hannam ve Diekman, 
2010). Temel olarak kentsel yoksullukların metalaş-
tırılmasını içeren yoksulluk turizmi; gecekondu tu-
rizmi veya getto turizmi olarak farklı kavramlarla da 
ifade edilmektedir. Yoksulluk turizminde, bağımsız 
turistlerin yoksulluğu seyahat maceralarının bir par-
çası olarak görmeleri, yoksulluğun metalaştırılıp es-
tetikleştirdiği bir turizm çeşididir. Sefaletin, şiddetin 
ve ötekilerin katlanılamaz derecedeki kötü yaşamları-
nın bir turizm ürünü hâline geldiği bu turizm çeşidi, 
esasında güç ve eşitsizlikle ilgili konuları gündeme 
getiren karmaşık bir olgudur. Yoksulluk turizminin 
yukarıda sıralanan potansiyel olumlu özelliklerine 
karşın tartışmaya da açık oldukça fazla yönü bulun-
maktadır. Örneğin, yoksulluk turizmine ilgi arttıkça 
genellikle röntgencilikle ve sömürücülükle ilişkilen-
dirilmeye başlanmıştır. 

Resim 6.3 Hindistan Mumbai’de turistler tarafından da 
kullanılan bir açık hava çamaşır kurutma bölgesi

Ötekileştirilmiş alanların sakinleri, turizm kar-
şılaşmaları içindeki temsil politikalarında yer al-
makta, mahallelerinin, kendilerinin ve şehirlerinin 
baskın temsilleriyle aktif olarak ilgilenmektedirler. 
Bu, mahallelerinin itibarını ve fiziksel çevresini ge-
liştirmek için gecekondu turizmini stratejik olarak 
kullanma potansiyelini içerebilir. Bu potansiyelden 
faydalanmak için kentsel yoksulların homojen bir 
sınıf olmadıklarını, içsel farklılaşma ve hiyerarşiler-
le karakterize edildiklerini de göz önünde bulun-
durmak gereklidir (Dürr ve Jaffe, 2012).
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Yoksulluk turizmi politikalarının tasarlanması ve zo-

runlu kılınması ahlaki açıdan uygunsa, finansal olarak 
ayrıcalıklı turistler, turizm işletmecileri ve ev sahibi top-
luluğun potansiyel olarak savunmasız üyeleri arasındaki 
ilişkilerin adil olmadığı gösterilmelidir. Her ne kadar yok-
sulluğu azaltma amacıyla girişilen eylemler olsa da taraflar 
arasındaki olası ekonomik asimetriler adaletsizliğin varlığı 
konusunda endişe yaratmaktadır. Bu turizm biçimi dünya-

nın en yoksul ve en savunmasız nüfuslarından bazılarının katılımını içeren ve büyüyen bir uygulama olma-
sına rağmen, az sayıda devlet, idari veya özel kuruluşun yoksulluk turizmini yönetmeye yönelik düzenleyici 
politikası vardır (Scheyvens, 2001). 

Turizm, yoksulluğu azaltmak yerine mevcut eşitsiz, sömürücü ilişkileri daha da kötüleştirebilir.
dikkat

Diğer turistik karşılaşmalarda örtük olan eşitsiz-
likler, yoksulluk turizminde turist deneyiminin 
temelini oluşturur.

dikkat

Turizm endüstrisinin yok-
sul yanlısı büyümeyi sağ-
layabilmek için avantajları 
nelerdir?

Yaşamları değiştirmek ve 
iyileştirmek için turizmin 
kullanıma bir örnek olan 
“Gerçeklik Turları” hakkın-
da detaylı bilgi almak için 
https://realitytoursandtra-

vel.com/ internet adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Turizmin Üçüncü Dünya 
ülkelerindeki yoksulluğu 
azaltmak için nasıl kullanı-
labileceğini araştırın.

3 Yoksul yanlısı turizm yaklaşımını açıklayabilme 

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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6
öğrenm

e çıktıları ve bölüm
 özeti

Turizmde Sosyal Adalet

Turizmde sosyal adaletin 
nasıl sağlandığını 
açıklayabilme

1

Turizmde kurulan bazı ilişkiler, doğası gereği eşitsiz ve adaletsizdir. Turizmin yarattığı bu eşitsizlik ve ada-
letsizlik, turizm alanında sosyal adalet kavramını gündeme getirmiştir. Turizmde gelişmeden söz edebilmek 
için ulusların eşitlik düzleminde sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi gerekir. Temel bir insan 
hakkı olan turizm faaliyetlerine herkesin eşit bir şekilde katılımının sağlanması gerektiği, Turizmde Global 
Etik İlkeler’de de yer almaktadır. Bu noktada; turizmde sosyal adaletten söz edebilmek için engelliler, yok-
sullar gibi dezavantajlı grupların da turizme erişiminin hükûmetler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 
Turizmde sosyal eşitlik ve adalet sağlamanın diğer bir yolu, ekonomik faydaların ve turizmden sağlanan 
katma değerin paylaşımında adil dengeyi sağlamakla ilgilidir. Özellikle az gelişmiş ülkelerin, eşitsiz küresel 
ticaret rejimine dayanan bir dünya ekonomisinde istihdam ve döviz sağlamak için kendi yoksulluk ve az 
gelişmişlikleri üzerinden kazanç sağladığı ve bunu gelişmiş ülkelerin desteklediği bilinmektedir. Bu adalet-
sizliklere yanıt vermek ise sosyal adaleti benimseyen turizm çeşitleri olan sorumlu turizm, yoksul yanlısı 
turizm, adil ticaret turizmi, gönüllü turizm, gerçeklik turları ve uluslararası dayanışma hareketlerini destek-
lemekle mümkündür. 

Turizm ve Eşitsizlik

Turizm ve eşitsizlik 
arasındaki ilişkiyi 
açıklayabilme

2

Dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olan turizmin toplumsal eşitsizliği azaltma veya etkisini 
hafifletme potansiyeli olduğu kadar, toplumsal eşitsizliğe de neden olma potansiyeli bulunmaktadır. Özel-
likle az gelişmiş ülke ekonomilerinde refahı sağlayabildiği gibi, turizme aşırı bağımlılık nedeniyle eşitsiz bazı 
ilişkilere de neden olur. Büyük bir hızla büyüyen turizm, sosyal eşitsizliğin somutlaştığı bir alan olarak, bu 
eşitsizliklerin zaman geçtikçe daha belirgin hâle gelmesine zemin oluşturabilir. Milyonlarca insanın gün-
delik rutin hayatının önemli bir parçası hâline gelen turizmin sağladığı olanaklardan her insan eşit şekilde 
faydalanamaz. Cinsiyet, ırk, sınıf, yaş, etnik köken, bedensel engeller nedeniyle çok sayıda insan turizm 
hakkından yararlanamamaktadır. Örneklerle açıklamak gerekirse örneğin, turizm yatırımlarının belirli böl-
gelerde yoğunlaşması, diğer bölgelerin az gelişmişliğinin bir belirleyicisi olabilir. Diğer bir örnek turizmdeki 
cinsiyet eşitsizliğidir. Dünya turizm iş gücünün %54’ünü oluşturan kadın çalışanların önemli bir kısmı 
cinsel taciz, ücret eşitsizlikleri, niteliksiz işlerde çalışma, cinsel suçlara maruz kalma, turizmde meta olarak 
kullanılma gibi çok sayıda sorunla baş etmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca sadece turizmde çalışan kadınlar 
değil, yalnız seyahat eden kadınlar da cinsel tacizin çeşitli biçimleriyle mücadele etmektedir. Turizm alanın-
daki eşitsizliğin diğer bir göstergesi; engelli bireylerin turizme katılımında da engel yaşamaları veya turistik 
alanlardaki olanaklara bedensel engeli olmayan turistlerden daha zor erişebilmeleri yaygın bir durumdur.
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Turizmde Eşitsizliğin 
Dönüşümü

Yoksul yanlısı turizm 
yaklaşımını açıklayabilme3

Turizmdeki tahakküm ilişkilerinden kaçınmak için bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Turizmdeki eşitsizlik-
leri veya bölgeler arası gelişim farklılıklarını en aza indirmeyi, yoksulluğu azaltmayı veya yoksullara net 
faydalar sağlamayı hedefleyen yoksul yanlısı turizm, bu yaklaşımlardan biridir. Yoksul yanlısı turizmin sağ-
ladığı avantajlar, ekonomik olduğu kadar sosyal, çevresel ve kültürel de olabilir. Daha önce de söz edildiği 
gibi bir turizm çeşidi değil bir yaklaşım olan yoksul yanlısı turizmin yoksulluğu azaltmada bir araç olarak 
kullanılabilmesi için izlenecek stratejiler; sektörün boyutunu genişletmek yerine turizmin içinde yer alan/
alacak yoksullar için fırsatları ortaya çıkarmaya yönelik stratejilerdir. Bu stratejiler; artan ekonomik faydalar, 
ekonomik olmayan etkilerin geliştirilmesi ve politika/süreç reformu olmak üzere üç temel alana odaklanır. 
Bu yaklaşım çerçevesinde hayata geçirilebilecek yoksulluk turizmi, farklı toplulukların üyeleri arasında adil 
bir seyahat biçimini teşvik ettiği ölçüde eşitsizliğin azaltılmasına, katılımcılar arasında karşılıklı anlayışın ve 
dayanışmanın artmasına katkı sağlayabilir.
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1  Aşağıdakilerden hangisi adil turizmin sürek-
liliği çerçevesinde uygulanabilecek yaklaşımlardan 
biri değildir?
A. Sorumlu turizm
B. Gönüllü turizm
C. Gerçeklik turları
D. Yoksul yanlısı turizm
E. Doğa temelli turizm

2  Aşağıdakilerden hangisinin kapsamında “ak-
tif adalet turistleri” kavramı yer alır?
A. Sorumlu turizm
B. Turizmde adil ticaret
C. Uluslararası dayanışma hareketleri
D. Gönüllü turizm
E. Yoksulluk turizmi

3  Turizmde kadının istihdamı ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Turizm endüstrisi kadın ağırlıklıdır.
B. Turizm endüstrisinde erkek egemendir. 
C. Cinsiyetler arası eşit işe eşit ücret uygulaması vardır.
D. Sektör kadın girişimciliği için fırsat sunar.
D. Kadınların turizmdeki meslek edinme payları 

düşüktür. 

4  Aşağıdakilerden hangisi turizmde kadınların baş 
etmek zorunda olduğu sorunlar arasında yer almaz?
A. Cinsel taciz yaşama
B. Ücret eşitsizliklerine maruz kalma
C. Niteliksiz işlerde çalışma
D. Şefkat duyguları nedeniyle yöneticilik yapamama
E. Turizmde meta olarak kullanılma

5  Tasarımın farklı yetenek düzeyindeki kişiler 
için pazarlanabilir ve kullanışlı olması durumu aşa-
ğıdaki hangi evrensel tasarım ilkesi ile ilgilidir?
A. Adil kullanım
B. Kullanımda esneklik
C. Basit ve sezgisel kullanım 
D. Hata toleransı
E. Düşük fiziksel çaba

6  Aşağıdakilerden hangisi turizme katılıma 
olanak sağlayan uygulama geliştirmede engelliliğe 
yönelik sosyal bir yaklaşımın merkezinde yer alan 
ilkelerden biri değildir?
A. Ayrımcılık yapmama
B. Topluma tam ve etkin katılım 
C. Fırsat eşitliği
D. Evrensel tasarım
E. Erişebilirlik

7  Aşağıdakilerden hangisi engellilere yönelik 
eşitsizliğe neden olan ‘çevresel engellerin’ kapsamı-
na girer?
A. Boş zamanını nasıl geçireceğine yönelik bilgi 

eksikliği
B. Turist faaliyetlerini sınırlayan sağlık sorunları
C. Engellilerin sosyal iletişim alanında verimsizliği
D. Engellilerin başkalarına fiziksel ve psikolojik 

bağımlılığı
E. Bazı “yapabilen” bedenlerin engellilere karşı tu-

tumu

8  Aşağıdakilerden hangisi, yoksul yanlısı turiz-
min yoksulluğu azaltmada bir araç olarak kullanı-
labilmesi için izlenen ‘ekonomik faydalara odakla-
nan stratejiler’ arasında yer alır?
A. Kapasite geliştirme, eğitim ve güçlendirme
B. Kolektif faydaların artırılması
C. Katılımı teşvik etmek
D. Özel sektörü yoksul yanlısı ortaklıklara sokmak
E. Turizmin sosyal ve kültürel etkilerine değinme

9  Aşağıdakilerden hangisi yoksul yanlısı turizm 
yaklaşımının avantajlarından biri değildir?
A. Yerel işletmeler ve yoksul üreticiler arasındaki 

potansiyel bağlantı ortaya çıkar.
B. Tarım ve balıkçılık alanında faaliyet göstermek 

için turizm önemli bir fırsattır. 
C. Küçük ölçekli işletmelere fırsatlar tanır.
D. Ziyaretçiler ve ziyaret edenler arasında dayanış-

ma sağlar.
E. Kırsal topluluklar için de temel hizmetleri sağ-

layabilir.

10  Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk turizmi-
nin özelliklerinden biri değildir?
A. Destekleyici bir politika ve planlama çerçevesi 

oluşturması
B. Ziyaretçiler ve ziyaret edenler arasında dayanış-

ma sağlaması
C. Eşitliğe dayalı karşılıklı anlayışı ve ilişkileri teş-

vik etmesi
D. Yerel toplulukların kendi kaderini tayin etmesi-

ni sağlaması
E. Yerel ekonomik, kültürel ve sosyal faydaları en 

üst düzeye çıkarması
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Yanıtınız yanlış ise “Turizmde Sosyal Adalet” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Eşitsizlik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Eşitsizlik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Turizmde Eşitsizliğin 
Dönüşümü” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Turizmde Sosyal Adalet” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Eşitsizlik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Eşitsizlik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Eşitsizlik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Turizmde Eşitsizliğin 
Dönüşümü” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizmde Eşitsizliğin 
Dönüşümü” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 1

Turizmde Global Etik İlkeler (1999), dikkat çekici şekilde tüm insanlığın 
eşitlik çerçevesinde temel bir insan hakkı olan turizm faaliyetlerine katılma-
sının altını çizer. Ayrıca piyasa ekonomisini, özel teşebbüsü ve serbest ticareti 
desteklemesi, servet ve istihdam yaratmada yararlı etkilerinin olmasının yanı 
sıra turizm endüstrisinin gelişmesinin çevreyi korumada ve yoksulluğun azal-
tılması/dengelenmesi gerektiği konusunun da altını çizer. Turizmin temel bir 
insan hakkı olmasının yanı sıra engelliler, yoksullar gibi dezavantajlı grup-
ların da turizme erişiminin hükûmetler tarafından desteklenmesi gerektiğini 
vurgular. Turizm ve seyahatin bir insan hakkı olarak tartışılması ise temeli 
tüm insanların turizme katılımının sağlanması olan sosyal turizm konusunu 
gündeme getirmektedir.
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Anahtarı
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Araştır 2

Turizm reklamcılığında, turizm deneyiminin bir parçası olarak cinsel ilişkileri 
teşvik eden birçok örtülü cinsel mesaj bulunmaktadır. Cinsel ilişki yaşama 
olasılığı hem erkekler hem de kadınlar için turizm açısından önemli bir mo-
tivasyon kaynağı olsa da erkek egemen bir görünüm sergilemektedir. Çünkü 
işaretler, semboller ve fantezilerin turizm endüstrisinin pazar destinasyonla-
rında kullanımı genellikle erkeklere yöneliktir. Kadınların turizm destinas-
yonlarını tanıtmak için cinsel nesneler olarak kullanılmasının sadece turizm 
destinasyonlarında değil, turistlerin geldiği toplumlarda da etkileri olabilir. 
Seks turizmi deneyimlerinin turizm üreten bölgelerdeki cinsiyet ilişkilerini de 
etkilemesi sonucunda, kadınlar sadece turizm merkezlerinde değil, aynı za-
manda kendi toplumlarında da seks nesnesi olarak görülebilirler. Kadınların 
bir meta olarak turizm endüstrisine hizmet ettiği diğer bir alan seks turiz-
midir. Turizm, küresel seks ticaretinin uzun süredir önemli bir suç ortağıdır. 
Cinsiyetlendirilmiş turizm endüstrisinin ve uluslararası sistemin sonucu olan 
seks turizmiyle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Meşru kadınların 
ve çocukların boş zaman endüstrisinin meşru bir aracı olarak gelişmesi üç 
faktöre dayanmaktadır: Yoksulluk, turistlerin daha az gelişmiş ülkelerdeki ka-
dınları cinsel açıdan uygun görmesi ve seks turizmini destekleyen uluslararası 
bir sistem. Seks turizmi, Güney Asya ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasına 
önemli bir katkı sağlayan, gelişmekte olan, milyarlarca dolarlık bir sektördür. 
Seks turizmi; fakir kadınları satın alan nispeten zengin erkeklerin etrafında 
dönüyor ve küresel seks turistlerinin ırksallaştırılmış cinsiyet kalıp yargılarının 
cazibesine kapılarak siyahi kadınları orantısız bir şekilde mağdur ettikleri için 
yüksek oranda ırkçıdır.

Araştır 3

Turizmin tüketicileri ürüne veya hizmete götürmesi diğer mal ve hizmetler 
için pazarlara yerel erişim için büyük fırsatlar sunar. Kalkınma stratejileri, ye-
rel işletmeler ve yoksul üreticiler arasındaki potansiyel bağlantıları geliştire-
bilir. Turizm, hava yolculuğundaki vergilerde tarife engelleriyle karşılaşmaz. 
Diğer ekonomik sektörlerle, özellikle tarım ve balıkçılık alanında faaliyet 
göstermek için turizm önemli bir fırsattır. Bu fırsatların değerlendirilmesi, ev 
sahibi ülkelerdeki turizm gelirlerinin oranını artıracaktır. Turizm bir büyüme 
sektörü haline gelebilir bir mal veya hizmet için başlangıcı talebi yaratabilir 
Turistleri genellikle yüksek kültürel, vahşi yaşam ve peyzaj değerleri nedeniyle 
geliştirilme potansiyeli olan uzak alanlar etkiler. Turizm, diğer tarımsal ol-
mayan faaliyetlerle karşılaştırıldığında emek yoğundur ve küçük ölçekli işlet-
melere fırsatlar tanır, daha yüksek oranda kadın istihdam eder. Turizm, fakir 
ülkelere çok az sayıda endüstrinin geçerli olduğu önemli bir ihracat fırsatı 
sağlayabilir. Turizm ürünleri, bazı yoksulların sahip olduğu doğal kaynaklar 
ve kültür üzerine inşa edilebilir. Turizmin gelişmesi ile altyapı (yollar, elektrik, 
iletişim, borulu su) gelişiminin de sağlanması, kırsal topluluklar için de temel 
hizmetleri sağlayabilir. Turizm, yüksek gelir esnekliğine sahiptir ve bu nedenle 
nispeten hızlı büyüyen bir pazar sunar. Turizmin geleneksel mallardan ‘daha 
iyi’ performans göstermesi beklenebilir. Farklı girdiler kullanarak farklı bi-
çimler alabilir ve bu nedenle çok çeşitli ülkeler (ve bir ülke içindeki bölgeler) 
tarafından kullanılabilir. Konaklama, yiyecek içecek, seyahat, eğlence, sağlık, 
eğitim vb. gibi birçok sektörden oluşmaktadır. Geniş katılımlı faaliyet alanı 
yaratır, büyük sermayeler gerektirmeyen, el emeğiyle üretilen ürünlerin rahat-
lıkla üretilip satılabileceği olanaklar yaratır.
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Bölüm 7

Turizm ve Kültür İlişkisi

Anahtar Sözcükler: • Normlar • İnançlar • Değerler • Kültürel Sermaye • Kültürel Homojenleşme
• Kültürel Valiz • Postmodern Kültür • Popüler Kültür
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GİRİŞ

Temel bir tanım olarak ‘kültür her şeydir’ ve 
toplumsal olarak öğrenilmiş deneyimleri, toplum-
sal kurumları, bilimi, sanatı ve benzeri tüm öge-
leri içine alır. Üstelik bu ögelere çok daha fazlası 
eklenebilir ve elbette içine turistler ve bu turistleri 
ağırlayan destinasyon paydaşları da girebilir. Ne 
var ki bu tür basit tanımlamalar kavramın kendi 
kendine var olan bir unsur olarak görülmesine ne-
den olacaktır. Kültüre bu denli genelleyici bir bakış 
açısı ile yaklaşmak ise sahip olduğu çok daha de-
rin anlamları kaybetmesine neden olacaktır. Yerel 
halk ve misafirler arasındaki sosyokültürel ilişkiler 
ya da kültürün ürün geliştirilmesi için potansiyel 
bir bileşen olarak görülen toplumun belirli bir des-
tinasyondaki yapılandırılma şekilleri, turizm için 
oldukça önemli olan konulardır (Burns, 1999). 

Kültür, turizm için çok yönlü bir aktördür. Bu 
nedenle, turizm ile kültür arasındaki dinamikler 
çalışmalarda çok farklı şekillerde ele alınmıştır. 
Akademisyenler turizm tipolojileri ve turist dene-
yimi kuramları geliştirip turizmin yerel ekonomiler 
ve kültür yaratma şekilleri üzerindeki etkilerini in-
celemiştir. Turizm, MacCannell (1976) tarafından 
bir otantiklik arayışı, Urry’e (1995) göre postmo-
dern tüketicilerin bir kimlik performansı, Krippen-
dorf (1984) ve Crick (1989) tarafından bir kolon-
yalizm ve emperyalizm şekli, Gladstone’a (2005) 
göre önemli görülen kültürel mekânlara yapılan 
bir hac faaliyeti, Van den Berghe (1980) tarafından 
bir etnik ilişki türü, Britton (1991); Kirschenblatt-
Gimblett’e (1998) göre tarihî ve kültürel metalaş-
maya neden olan bir güç ve Cohen (1972) tarafın-
dan hareketlilik süreci ve demografik bir göç olarak 
görülmüştür (Gotham, 2010). Tüm bu değerlen-
dirmelerin merkezinde kültür ve turizm arasındaki 
güçlü etkileşim bulunmaktadır. Söz konusu ilişki-
deki iki aktör de dinamik yapıda olduğundan etki-
leşimlerinin incelenmesi bu ögelerin sosyal yaşam-
daki bağlamları içine giren diğer birçok değişkenin 
göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Ayrıca 
kültür ve turizm arasındaki karşılıklı etkileşim in-
celenirken toplumsal yaşamın beraberinde getirdi-
ği diğer koşulların etkisi tam olarak ayrıştırılamaz. 
Bir diğer deyişle, ortaya çıkmış olan herhangi bir 
kültürel etkinin, doğrudan ve yalnızca turizmin 
sonucu olduğunu söylemek çoğu zaman zordur. 
İçinde yaşanılan zaman dilimine özgü özellikler ve 
toplumlar arasında farklılık gösteren birtakım nite-

likler kültür ve turizm arasındaki ilişkide baş aktör 
olarak yer alır ve bu ilişkinin incelenmesinde soyut-
lanamaz. Bu nedenle, turizm ile kültür arasındaki 
ilişkilerin sosyolojik bir yaklaşımla incelenmesi, bu 
ilişkide etkili olan diğer toplumsal dinamiklerin de 
etkin bir şekilde belirlenmesine ve yorumlanabil-
mesine imkân sağlamaktadır. 

KÜLTÜRE SOSYOLOJİK BİR 
BAKIŞ

Kültürün en bilinen tanımı antropolog Edward 
B. Tylor’a (1871) aittir. Tylor’ın (1871: 1) tanımı-
na göre, ‘en geniş hâliyle etnografik anlamda ele 
alındığında medeniyet ya da kültür; inanç, sanat, 
görenek ve insanın bir toplum üyesi olarak kaza-
nabileceği tüm diğer yetenek ve alışkanlıkları içine 
alan karmaşık bir bütündür’. Kültürün bazı tanım-
ları ise insanlığın biyolojik yönlerinin dışında ka-
lan tüm toplumsal özellikleri içine alacak şekilde 
geniştir. Kültürü ele alırken bu şekilde bir yakla-
şım benimsenmesi, onun yalnızca nezaket, tavır ve 
sanat ya da yüksek kültürle ilişkilendirildiğindeki 
kullanımından çok daha geniş bir anlama karşı-
lık gelmektedir. Örneğin, Alman sosyolog George 
Simmel karmaşık toplumlarda yaşayan insanların 
modern, şehirli, endüstriyel toplumlarına karşılık 
daha küçük, geleneksel ve kırsal bir özelliğe sahip 
yaşam tarzlarının kültürlerini incelemiştir (Van 
Krieken vd., 2014: 6). 

Sosyologlar grupların iç yapıları ile daha çok 
ilgilendikleri için onları kültürün üreticisi ve ko-
ruyucusu olarak ele alırlar. Sosyologların kültürün 
toplumda oynadığı role yönelik üzerinde düşün-
dükleri birçok soru içinde en temel olanları şu şe-
kilde sıralanabilir (Iwanovic, 2008):

•	 Kültürün	nasıl	öğrenildiği	ve	bir	kuşaktan	
diğerine nasıl aktarıldığı,

•	 Kültürün	grup	üyeleri	arasında	nasıl	sürdü-
rüldüğü,

•	 Grubun	sosyal	yapısı	üzerinde	kültürün	ne	
gibi etkilerinin olduğu,

•	 Kültürel	 anlamların	 nasıl	 yorumlandığı	 ve	
farklı kültürlere nasıl geçtiği (bu durum 
özellikle farklı gruplar arasındaki kültürler 
arası etkileşim bağlamına girmektedir),

•	 Kültürün	 toplumsal	 bir	 grubun	 içindeki	
güç dağılımında ne gibi bir rol oynadığı,
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•	 Dilin	kültürel	ve	ulusal	kimliğin	devamında	

ne gibi bir role sahip olduğu,
•	 Kültürel	değişimi	neyin	tetiklediği,
•	 Nasıl	 iletişim	 kurduğumuz	 ve	 sembolleri	

nasıl okuduğumuz
Bu nedenle kültürün ne olduğunu, nasıl değiş-

tiğini ve toplumsal yaşamın diğer alanları ile nasıl 
bir ilişki kurduğunu anlamak sosyolojik düşünce-
nin merkezindedir. Sosyologlar, kültür kavramını 
çoğunlukla toplumsal bir olgunun biyolojik ya da 
fizyolojik açıklanmasına bir alternatif olarak kul-
lanmaktadır. Kültürel faktörler hem toplumların 
değişme şekilleri hem de toplumların süregelme 
biçimleri ile büyük ölçüde ilişki içindedir. Küresel, 
ulusal ve yerel düzeydeki kültürel dinamikler grup-
lar içindeki birliğin kurulmasına da onlar içindeki 
çatışmalara da etki etmektedir. Bu nedenle, kültü-
rün önemi açıkça görülmektedir. İnsanların meşgul 
oldukları aktivitelerin, kullandıkları aletlerin, ha-
yatlarını kazanma biçimlerinin ve tavır ve davranış 
biçimlerinin hepsi kültürel çevrelerinden etkilen-
mektedir. Bir başka düzey açısından irdelendiğinde 
ise kültürün etkisi bu denli açık değildir. Bu düzey, 
kültürün bizim dünya görüşümüzü şekillendirme 
biçimidir. Bu yol kültür, düşünme ve hissetme 
biçimlerimizi, hayata ve içinde bulunduğumuz 
durumlara	bakış	 açımızı	 etkiler.	Emile	Durkheim	
(1912) her kültürün zaman, mekân ve rakamlar 
gibi en temel olgulara dair bir varsayımı olduğunu 
belirtirken tam da bu duruma işaret etmiştir. Bun-
lar dünyaya dair edindiğimiz deneyimlere ait genel 
çerçevelerdir. Her kültür bir diğerine göre farklılaş-
sa da bu kavramlar kesin ve sorgulanamaz gerçekle-
re dair olan kavramlardır (Van Krieken vd., 2014). 
Özellikle	Durkheim’in	de	içinde	bulunduğu	kültü-
re yapısal işlevselci yaklaşım, kültürü verili olarak 
kabul eder ve bireyler kültürü değil kültür bireyleri 
şekillendirmektedir. Bu bakış açısında kültürü et-
kileşimin temelindeki unsurdur. Normlar, değerler 
ve dilin davranışlarımızı nasıl yönlendirdiğini açık-
lamaya çalışan araştırmacılar bu yaklaşımı benim-
semektedir (Brinkerhoff vd., 2008).

Daha	güncel	 olarak	Baudrillard	 gibi	 sosyolog-
lar dil kuramlarından etkilenmiş, sosyal yaşamın, 
bilinçli olmadan öğrendiğimiz ve dünyamızı an-
lamlandırdığımız işaretler ve sembollere dayalı ol-
duğuna vurgu yapmıştır. Bu semboller (işaretçiler 
için) dil, kıyafetler, kokular, el sallamak gibi fiziksel 
jestler ve trafik ışıkları gibi dilin kelimeleri aslında 

dış dünyadaki sembollere yüklediğimiz anlamlar-
dır. Bu nedenle, dilin sözcülerinin, anlamsal olarak 
bizim onları eşleştirdiğimiz bir obje ile doğrudan 
bir ilişkiye sahip değildir. Sözcükler, yalnızca biz 
diğer sembollerden ayırt ettiğimizde bir anlam 
kazanan sembollerdir (Van Krieken vd., 2014). 
Sembollere odaklanan sembolik etkileşimci yak-
laşım da aynı doğrultuda bir yaklaşımı benimser. 
Bireylerin kültür ve kültürel ürünlerden edindik-
leri	 anlamları	 keşfetmeyi	 amaçlar.	 Diğer	 yandan,	
çatışma kuramcıları kültürü sosyal bir ürün olarak 
ele almaktadır ve kültürün neden belirli şekillerde 
ortaya çıkıp başka şekillerde çıkmadığına odakla-
nırlar. Kültür alanında çatışma yaklaşımı içinde de 
ele alınan Fransız sosyolog Pierre Bourdieu (1984) 
ise kültürün toplum içindeki güç ilişkilerini nasıl 
beslediğine odaklanmaktadır. Bu bağlamda kül-
türel sermaye – üst sınıf görgü ve bilgisi- bireylere 
finansal sermaye (para) ile aynı doğrultuda güç ve 
statü sağlamaktadır (Brinkerhoff vd., 2008). Bour-
dieu (1973, 1984) çağdaş yaşama dair çalışmaları-
nın birçoğunu kültür kavramı üzerine inşa etmiştir. 
Dilin	sembolik	alanı	ile	anlamın;	güç,	eşitsizlik	ve	
toplumsal değişmenin merkezinde olduğunu dü-
şünmüştür. Ona göre, eğitimden, sanat ve spora, 
medyadan, politika ve statü farklılığına varana ka-
dar güç ilişkilerinin daha maddi dünyada olduğun-
dan çok daha fazla sembolik etkileşim dünyasın-
dadır (Van Krieken vd., 2014). Bu örneklerde de 
görüldüğü gibi kültürü farklı düzeylerde ve alan-
larda ele alan kültür sosyolojisi onu dört kısımda 
incelemektedir (Iwanovic, 2008): 

1. Kültürün maddi kısmı objeleri içine almak-
tadır,

2. Kültürün maddi olmayan kısmı kurallar ve 
gelenekleri kapsar,

3. Bilişsel kültür paylaşılan inançlardan oluş-
maktadır,

4. Son unsur ise kültür ve dildir. 
1. Kültürün maddi unsurları: Maddi kültür 

ögeleri, somuttur ve ticari faaliyetlere konu ol-
maktadır. Bu kültür şekline örnek olarak eser-
ler, güzel sanatlar, tüketim maddeleri, evler ve 
kiliseler girmektedir. Maddi kültür, geniş bir 
açıdan bakıldığında iklim değişikliği, kalaba-
lık, kirlilik, ormansızlaştırma gibi üzerinde 
olumsuz insan etkilerinin bulunduğu, insan 
ve doğa arasındaki tampon bir bölgedir (Iwa-
novic, 2008). Maddi kültürdeki değişiklikler 
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çoğu zaman fiziki çevre üzerinde de değişikliklere neden olmaktadır. Örnek olarak otomobil kullanı-
mının aşırı artmasıyla dünya çapında ciddi problemler yaşanmaya başlamıştır: hava kirliliği, fosil yakıt 
rezervlerinin hızla tükenmeye başlaması, şehirlerin daha geniş alanlara yayılması ve trafiğin sürekli bir hâl 
alması. Bu problemler ise yine benzer bir etki yaratarak seyahat şekillerinde yaşanan değişiklikler, hibrid 
otomobiller ve alternatif yakıt kaynakları gibi başka maddi gelişmeleri tetiklemiştir (Newman, 2010). 

2. Kültürün maddi olmayan unsurları: Kültürün maddi, somut hâllerinin anlaşılması, maddi ol-
mayan unsurları içine alan evrimsel kültür süreçlerini kavramaktan çok daha kolaydır. Kültürün 
maddi olmayan ifadeleri (somut olmayan) olarak bilinen süreçler kültürün geleneksel pratikleri-
ni ve ifadelerini içermektedir. Bunların arasına danslar, normlar, değerler, merasimler, inançlar ve 
kültürel kimlikler girmektedir (Iwanovic, 2008). Kültürün maddi olmayan unsurları, belirli bir 
toplumdaki genel davranış kalıpları ve uygun olan etkileşim şekillerini belirlemektedir. Bir diğer 
deyişle, bu unsurlar bir toplumu diğerinden ayıran ‘yaşam tasarımıdır’. Maddi olmayan kültür, bir 
sosyal yaşam el kitabı gibi toplumun nasıl işlediğini, neyin mümkün, neyin değerli olduğunu ya da 
günlük yaşantımızı nasıl sürdüreceğimizi bize söyler (Newman, 2010). 

Resim 7.1 Kültürün sembolik unsurları toplumlar arasında farklılık göstermektedir.
 
 Kültürün maddi olmayan (manevi) özellikleri (Iwanovic, 2008);

•	 Normlar,
•	 Bilgi,
•	 Kuralları	içine	almaktadır.

 Normlar, sosyal değerlerden türemektedir. Normlar, çeşitli durumlardaki uygun davranış kalıpları-
nı belirleyen paylaşılan kurallar ve beklentiler bütünüdür. Normlar, bize ne yapmamız gerektiğini 
söyler (sıramızı beklemek, faturalarımızı zamanında ödemek, yaşlılara saygılı davranmak vb.), aynı 
zamanda bizi ne yapmamamız gerektiği konusunda yönlendirir (eşe şiddet uygulamak, ibadet sıra-
sında kötü sözler söylemek ya da kırmızıda geçmek vb.). Normlar zamanla içselleştirilir ve kültür 
gibi bireyin bir parçası olurlar (Stolley, 2005). İki çeşit norm bulunmaktadır (Tischler, 2014); 
•	 İdeal	normlar; insanların ideal koşullar altında ne yapması gerektiğini tanımlamaktadır. Yalınlık 

temel özellikleridir ve istisnai durumlara izin vermez. Çocukken ebeveynlerimiz ve ailemizden 
öğrendiklerimiz, ideal normlar kapsamına girmektedir.

•	 Gerçek	normlar; farklılaşmaya izin verirken insanların gerçekte nasıl davrandığını belirtmekte-
dir. İnsanların gerçekte nasıl davrandığını belirler. 



178

Turizm ve Kültür İlişkisi7
 Maddi ve manevi kültürel şekiller birbir-

lerinden çok farklıdır. Kültürün maddi 
(somut) ögeleri ticaret objesi olma potan-
siyeline sahiptir. Kültürün manevi (soyut) 
ifadeleri, toplumsal kimliğin yapı taşları 
olarak görülmektedir ve sosyokültürel bir 
yapıya sahiptir. Bu ögeler, bir mal olarak gö-
rülmemiştir ve parasal bir değerleri yoktur. 
Turizm, yerel halkın kültürüne ait somut 
ve somut olmayan ögeler arasındaki sınırı 
kaybetmiştir. Bunun nedeni, her iki kültür 
ögesinin de sosyal ilişkiler ve meta olarak 
gözlemlenebilir ve tüketilebilir olmasıdır. 
Böylece, yerel halkın kültürünün somut ol-
mayan unsurları da bir turizm metası hâlini 
almış ve turistlerin tüketim deneyiminden 
edindikleri tatmine dayalı hâle gelmiştir 
(Iwanovic, 2008). 

3. Kültürün bilişsel özellikleri: Her kültür 
grubuna ait bireyler fiziki ve sosyal dünya 
düzenine dair yoğun bir bilgi birikimine sa-
hiptir. Hayatta kalabilmek için en ilkel insa-
nın bile yaşama dair bilgiye ihtiyacı vardır. 
Fiziki dünyanın yanı sıra her toplum kül-
türünde, toplumsal örgütlenmenin yapı ve 
işleyişine dair fikirler mevcuttur. Bu fikirler, 
ideolojilerin önemli ögeleridir. Bu bakım-
dan, toplumsal yaşama dair edinilen kültürel 
fikirler, fiziki dünyaya dair edinilen kültürel 
fikirler	ile	benzerlik	gösterir	(Dash,	2004).	

 Kültürün bilişsel özellikleri inançlar, değer-
ler ve ideolojilerden oluşmaktadır (Iwano-
vic, 2008):
•	 İnançlar: İnançların, fazla sayıda insan 

tarafından paylaşıldıkları sürece, gerçek 
ya da test edilebilir olmalarına gerek 
yoktur. Özellikle, sözlü geleneğe dayalı 
toplumlarda, gerçekliğin sunumu, ta-
mamen gerçek olan unsurlardan biraz 
daha farklı bir şekilde, kültürel inançla-
ra yer etmiştir. 

•	 Değerler:	 Değerler,	 diğer	 insanların	
kültürel değerlerinin karşısında test 
edilemeyen soyutlamalardır. Belirli bir 
durumda, neyin iyi ve kötü, neyin iste-
nen ve istenmeyen bir unsur olduğunu 
yansıtmaktadır.	 Değerler,	 inançlar	 ve	
kültürel pratiklerdeki farklılıklar, farklı 
kültürel grupları içinde barındıran top-
lumlarda yaşandığı gibi, turizmde yerel 
halk ve misafirler arasındaki etkileşimde 
günlük durumlara yönelik yanlış anla-
şılmalara neden olabilir.

•	 İdeolojiler: İdeolojiler, bir grubun kim-
liğinin devamını sağlayan inançları güç-
lü bir şekilde içinde barındırır. Seküler 
(dinî olmayan) ideolojilere örnek olarak 
Naziler, komünistler, feministler ve çev-
reciler verilebilir. 

Resim 7.2 Dil, kültürün aktarıldığı temel bir araçtır. 
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4. Dil ve kültür: Dil,	 kültürün	 taşıyıcısıdır.	

Topluma ait değer ve anlamların yanı sıra 
ritüelleri, törenleri, hikâyeleri ve duaları 
içinde barındırır. Bir dilin kaybolması, kül-
türünün de yok olması anlamına gelmek-
tedir. Bazı dil bilimcilere göre dil yalnızca 
kültürü sembolleştirmekle kalmaz aynı za-
manda onun gelişeceği çerçeveyi de belirler. 
Ortak kullanılan bir dilin varlığı, paylaşılan 
bir kültürün varlığına işaret etmektedir. 
Bu nedenle, özellikle yer değiştiren gruplar 
kendi kültürel kimliklerini korumak adına 
kendi dillerini kullanmakta ısrarcı davran-
maktadır (Brinkerhoff vd., 2008). 

 Williams (1983) kültürün karmaşık yapısı 
nedeniyle, bir tanım geliştirilmesinden zi-
yade kullanım alanlarının belirlenmesi fik-
rini ortaya atmıştır. Williams’a (1983: 90) 
göre, kültürün üç çeşit kullanım alanı mev-
cuttur:
1. Entelektüel, ruhani ve estetik gelişim 

sürecini tanımlayan kültür,
2. İster genel genel ister özel anlamda kul-

lanılsın, bir insanın, bir dönemin, bir 
grubun ya da genel olarak insanlığın 
belirli bir yaşam biçimini ifade eden 
kültür,

3. Özellikle entelektüel ve sanatsal bir ak-
tivitenin ortaya koyduğu çalışmalar ve 
pratikler

 Williams (1983) üçüncü kullanım unsu-
runun kültürün en geniş kullanım alanını 
ifade ettiğini öne sürmektedir. Bu bağlam-
da kültür; müzik, edebiyat, resim, heykel, 
tiyatro ve film gibi sanatsal dalları içine 
almaktadır. Bazı durumlarda, felsefe ve ta-
rih gibi alanlar da bu kategoriye dâhil edil-
mektedir. Kültür kelimesi, bu farklı alan-
larda, farklı şekillerde kullanılmıştır. Kuzey 
Amerika antropolojisi, kültürü normların 
karşılığı olarak kullanmaktadır. Terimin, 
bir disiplin içinde kavramsal kullanımının 
belirtilmesi gerekse de geniş bir yelpazede 
kullanımı mevcut olduğu için çakışmalar 
da yaşanmaktadır. Arkeoloji ve kültürel ant-
ropolojide kültürün, maddi üretime işaret 
etmesine karşın tarih ve kültürel çalışmalar-
da işaret sistemlerine yönelik bir kullanımı 

vardır. Bu durum, kullanımını karmaşık bir 
hâle getirse de maddi ve sembolik üretim 
arasındaki ilişkilere dair temel soruyu çoğu 
zaman maskelemektedir. Ancak Williams’a 
(1983) göre, kültür kavramının gerçek kul-
lanımının bu karmaşık yapısı basite indir-
generek çözülemez. Aynı doğrultuda, Tom-
linson (2002) da kültürün 150’den fazla 
tanımı olduğunu belirterek hepsinin bir 
bütünün parçalarını tarif ettiğini belirtmek-
tedir. Kültür, tüm bu tanımları karşılayacak 
kadar geniş bir anlamı kapsamaktadır. Kül-
türün en bilinen ve Tylor’a ait olan tanımı 
da yine kültürü karmaşık bir bütün olarak 
ele almakta ve insan yaşamının bir bütün-
lük olarak deneyimlendiği algısını yansıt-
maktadır. Bu bakış açısıyla kültür, toplu bir 
yaşam biçimini tanımlayan bir kavramdır 
(Tomlinson, 2002). 

 Kültürün tanımına yönelik bir uzlaşıya va-
rılamaması nedeniyle farklı çözüm önerile-
ri sunulmuştur. Kültürü bir turizm ürünü 
olarak ele alan Richards (1996: 22) kültürü 
bir süreç ve bir ürün olarak iki farklı şekilde 
ele alabileceğimizi öne sürmektedir:
1. Bir süreç olarak kültür: Bu yaklaşım 

antropoloji ve sosyolojiden edinilmiştir. 
Bu bakış açısı, kültürü belirli bir sosyal 
gruba içkin olan temel kodlar olarak 
inceler. Kültür, anlam üretimi için bir 
temel teşkil eder. Bu yolla, bireyler ken-
dilerini ve yaşamlarını anlamlandırırlar. 
Toplumlarda, grupların sınırları farklı-
laştığı için kültürün sınırları da değiş-
kenlik göstermektedir. Bu nedenle, söz 
konusu kültür, bir ülkeyi ya da bir kabi-
leyi kapsayabilir. Böylece bir ülkenin ya 
da kitle turizminin kültüründen bahse-
dilebilir. 

2. Bir ürün olarak kültür: Bu yaklaşım 
edebiyat eleştirmenlerinden doğmuştur. 
Bu yaklaşımda kültür, belirli anlamlar 
taşıyan bireysel aktivitelerin ya da grup 
aktivitelerinin bir ürünü olarak görülür. 
Bu nedenle, ‘yüksek kültür’ ünlü sanat-
çıların ürünlerine işaret ederken, ‘alçak 
kültür’ televizyon dizilerini içine alacak 
şekilde kullanılmaktadır. 
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TURİZM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Araştırmalar uzun süredir turizm gelişiminin yerel kültür üzerindeki etkilerini sorgulamaktadır. Araş-

tırmacılar kültür ve turizm arasındaki değişen kurumsal, politik ve sosyoekonomik bağları anlamaya ve 
açıklamaya çalışmaktadır. Geleneksel bakış açısıyla turizm, tüketim temelli, mekânsal olarak dışarıdan olan 
güçlerin etkisi altındaki, destinasyonlara bağımlı bir dizi ekonomik aktiviteyi içermektedir. Bu bakış açısı-
nın tersine, son zamanlardaki akademik araştırmalar ise turizmi; kapitalist pazarlar, hükûmet politikaları, 
metaların, teknolojinin kültür ve insanların akışını kapsayan karmaşık bir yapıya sahip kurumsal ve sosyal 
ilişkiler dizisi olarak kavramsallaştırmaktadır (Gotham, 2010). 

Resim 7.3 Grand Tur’un elit gezginleri, günümüzün turistine dönüşmüştür.

Kültürün turizm ile ilişkisi, kitabın birinci ünitesinde de yer verildiği gibi, Grand Tur’a kadar uzanmak-
tadır. Grand Tur döneminde kültür, elit bir seyahatin parçasıdır. Ancak izleyen dönemlerde, bu seçkinci 
aktivite yavaş yavaş şekil değiştirmiş ve içinden geçtiği dönemlerin de etkisinde kalmıştır. Bu etkilerin bir 

Geert Hofstede’e göre kül-
türün farklı katmanları ne-
lerdir, araştırın.

Kültürel farklılıkların ya-
şantımızı nasıl etkilediğini 
tartışın.

Küresel bir kültürden bah-
sedebilir miyiz, görüşünü-
zün nedenlerini sıralayın.

1 Kültürün temel bileşenlerini ve toplumdaki yerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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sonucu olarak Grand Tur’un elit gezginleri, günü-
müzün turistine dönüşmüştür. Modern söylemde, 
turizm bir endüstriyel aktivitedir ve diğer endüstri-
yel aktiviteler ile pek çok ortak özelliği bulunmak-
tadır. Bu bakış açısının bir uzantısı olarak, turistler 
bir tüketici olarak ele alınmaya başlamıştır (Griffin, 
Raj ve Morpeth, 2013). 

Bir Turizm Ürünü Olarak Kültür
Kültür ile turizm arasındaki ilişki aynı zaman-

da belirli bölgelerin gelişimi için de temel teşkil et-
mektedir. Bu bağlamda, kültür ve yerel halkın sahip 
olduğu yaratıcılık da aynı şekilde yerel gelişim için 
önemli bir yere sahiptir. Kültürün gelişime olan bu 
katkısı her zaman aynı şekilde ortaya çıkarak ani bir 
yükselişi beraberinde getirmez. Bunun nedeni, bu 
tür bir gelişmenin hissedilebilir hâle gelmesi için 
zamana ihtiyaç duyulmasıdır. Ayrıca yerinde tüke-
tilmeyen mallar için gelişim, izlenmesi daha zor bir 
hâl almaktadır. Bu durum, yaratılan değerin, ara-
cılara düşen kısımlar çıktıktan sonra, yalnızca bir 
kısmının bölgeye girebilmesi ile sonuçlanır. Neden 
diğer ürünlerden ziyade, özellikle kültürel ürünlerin 
yerel üretimine odaklanılmalıdır? Bunun nedeni, bu 
malların üretildikleri alanın doğasına karşı oldukça 
hassas olmasıdır. Üretimleri belirli bir mekânla öz-
deşleştiği için bu mallar kendilerine has bir özellik 
taşır ve başka yerlerde bu şekilde üretilmez. Ayrıca 
bu üretim alanlarının analizi, birçok resmî ve resmî 
olmayan somut ticaret unsurlarına (malzemeler, 
ekipman) ya da somut olmayan unsurlara (bilgi ve 
know-how)	dair	pek	çok	bilgi	vermektedir	(OECD,	
2005). Bir başka bakış açısıyla, güncel çalışmalar, 
turistler için üretilen ürünlerin dinamik yapıda ol-
duklarını ortaya koymaktadır. Yerel amaçlı üretilen 
objeler turizm objesi hâline gelebilmekte ya da ter-
si olarak turistler için üretilen objeler yerel hayatın 
bir parçası hâline gelebilmektedir. Bunun bir örneği 
de, Güneydoğu Alaska’daki yerel halkın, kendi üret-
tikleri, çağdaş kimliklerini yansıtan turist objelerini 
evlerini dekore etmek için kullanmalarıdır. Ancak 
bu kullanımların dışında, bu ürünler bir ‘havaalanı 
sanatına’ dönüştüğünde, seri üretim yoluyla küresel 
dolaşıma katılabilmektedir. Bu durum, yerel anlam 
ve bu objelerin bağlı olduğu anlatılardan kopmala-
rına ve otantik değerlerini yitirmelerine neden olur 
(Leite ve Graburn, 2009). 

Kültür ve turizm arasındaki karşılıklı ilişki iki-
sinin de birbirinden faydalanabiliyor olmasından 

kaynaklanır. Turizm bir ürün olarak kültüre ihtiyaç 
duyar. Kültürel kaynakların korunması ve turizm 
ürünlerine dönüştürülmesi, sunacağı yeni kültürel 
ögelerle, yenilik ve çeşitlilik arayışında olan turizm 
pazarında yeni turizm projelerinin gelişimi için uy-
gun	ortam	sağlar.	Diğer	yandan,	kültürel	mirasın	
korunmasının yüksek maliyeti nedeniyle turizm 
gelirlerine duyulan ihtiyaç da fazla olmaktadır. 
Kültürün birçok şekilde ifade edilen dinamik ya-
pısı, turizm tarafından yoğun bir destek görmesini 
sağlar. Turizm pazarı, kültürel kaynaklara ve miras 
kaynaklarına yeni ürün geliştirmek için ihtiyaç 
duymaktadır (Butler ve Pearce, 2005). Bu nedenle 
kültür, yerel gelişime yalnızca turist getirerek değil 
aynı zamanda ürün ihracatı yaparak da katkı sağla-
maktadır. Bu ürünler zamanla tanınır hâle geldik-
çe genelde şehirler ve büyük kentsel alanlar olmak 
üzere belirli alanlara odaklanır. Kültür, yerel gelişi-
me	üç	yolla	katkı	sağlamaktadır	(OECD,	2005):

•	 Paydaşlar	 arasında	 sinerji	 yaratır	 ve	 ortak	
girişim isteği oluşturur,

•	 Hem	bölge	sakinleri	hem	de	ziyaretçi	ve	tu-
ristler için yaratıcı bir ortam oluşturur,

•	 Estetik	 ve	 kullanışlılık	 ile	 ilişkilendirilen	
ürünler yaratarak kaldıraç görevi görür. 

Kültür ve turizm, 20. yüzyılın en fazla büyüyen 
endüstrileri arasındadır. Kültür turizmi, yüzyılın 
sonunda, bu iki sektörün birleşmesiyle ortaya çıka-
rakülkeler ve bölgeler için bir gelişim fırsatı doğur-
muştur (Richards, 2009). Fakat kültürün her bölge 
üzerindeki etkisi aynı olmamaktadır. Kültürün po-
tansiyel etkisi bölgenin ve yatırımların da doğasına 
göre değişmektedir. Bu boyutların ve özelliklerin 
istenilen sonuca ulaşılması üzerinde doğrudan et-
kisi vardır. Özellikle kültürel ve kültürel kaynak-
ların yoğun şekilde bulunduğu bölgeler, kırsal 
kesimlere ve sosyal imkânlardan daha az yararlana-
bilen bölgelere kıyasla bu kaynaklardan yararlanma 
konusunda daha şanslıdır. Üç tür etki görülebilir 
(OECD,	2005):

•	 Birinci	 tür	 etki,	 kültürün	 yerel	 gelişme-
yi sağlaması ve aynı zamanda, söz konusu 
bölgenin sosyal sermayesini zenginleştirme-
sidir: Kültürel aktivitelerin çekim gücünün 
gelişime yapabileceği katkı, bu aktivitelerin, 
değerleri ortaya çıkarma ve yaygınlaştırma 
yeteneğidir. Bu katkının düzeyini belirleyen 
bir diğer etmen de başka örneklerden çıka-
rım yapılarak (benchmarks) bu örneklerin 
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geleceğin planlanmasında, yeni projeler 
geliştirilmesinde ve öngörülemeyen prob-
lemlere yanıt olarak koordine olunmasın-
da bireylerin ya da topluluğun katkılarını 
toplayabilmesidir. Ancak bazı durumlarda 
kültürel aktiviteler bu tür destekleri üze-
rine çekebilse de kültür farklılıklarından 
kaynaklanan çatışmalar yaşanabilmektedir. 
Söz konusu çatışmalar, girişimci kültür ya 
da bölgede faaliyet gösterenlerin, yeni pro-
jeler yaratan kişilerin tutumları ile bölgede 
faaliyet gösterenlerin dışlanmayla başa çı-
kabilmek için sergiledikleri tavır arasında 
olmaktadır. 

•	 İkinci	 tür	etki,	kültürün	turist	ve	ziyaretçi	
akınını artırarak ihracatı güçlendirmesidir. 
Bu tür etkiler önemlidir: Söz konusu bölge 
kalabalık, kapsamlı ve bütünleşmiş bir ya-
pıya sahip olmalıdır. Yalnızca bu şartlarda, 
turistlere ve ziyaretçilere sunulması gereken 
aktivitelerin başka yerlerden getirilmeden 
yerel olması sağlanabilir. Yanı sıra, kültürel 
aktiviteler devamlılık göstermelidir. Belirli 
durumlarda gerçekleştirilen festival gibi ak-
tiviteler, bölgenin gelişmesine çok az katkı 
sağlamaktadır. Bu tür aktiviteler, yalnızca 
ara dönemde, daha uzun soluklu ve sosyal 
uzamları olduğu kadar ekonomik getiriler 
de sağlayan başka faaliyetleri ortaya çıkıyor-
sa gelişime katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca 
aktiviteler birbirlerini karşılıklı destekleyen 
bir yapıda olmalı ve kümeler hâlinde ya da 
bölgesel olarak gelişmelidir. Böylece yatırım 
maliyetleri ve yeni ürün yaratılması girişim-
leri bir arada karşılanmış olur. 

•	 Üçüncü	tür	etki,	kültürün	üretilen	kültürel	
ürünlerin söz konusu bölgenin dışarı dağı-
tılmasına neden olmasıdır. Bu tür etkiler 
önemli sonuçlar doğurmaktadır: Kültürel 
ürünleri üreten firmalar, yerel bağlantı-
lı olmalıdır; böylece yerel firmalar kazanç 
sağlayabilir. Bu firmalar yalnızca üretim 
yönlerine odaklanmamalı, aynı zamanda 
pazarlama stratejileri de gözetmelidir. Bu 
firmalar orijinalliklerinin tanınmasından 
yararlanabilmelidir. 

Turizmdeki Bir Tüketim Nesnesi 
Olarak Kültür

Sosyolojik açıdan ele alındığında kültürel turizm, 
kültürel tüketime bağlı bir unsur olarak değerlendi-
rilmektedir. Kültürel tüketim hem genel sosyoloji-
nin hem de sanat sosyolojisi ve boş zaman sosyolojisi 
gibi alanların kapsamında çalışılmaktadır. Kültürel 
katılımın sosyolojik analizi, bireyler arasındaki kül-
türel tüketimin farklılıklarının araştırılmasındaki 
anahtar unsurlara ışık tutmaktadır. Bu bakış açıları 
şekillendirilirken eğitim, gelir, meslek ve yaş gibi de-
ğişkenler kültürel tüketim alışkanlıklarına ışık tutar 
ve Bourdieu’nun (1984) kültürel sermaye kavramı 
kapsamında incelenir (Richards, 2013). 

Bourdieu (1984) kültürel ürünleri anlamak ya 
da takdir etmek için insanların onları tanımasına 
ve yorumlamasına olanak tanıyan kültürel serma-
yeye ulaşmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu bakış 
açısıyla, bir sanat eseri yalnızca ona dair bilgisi olan 
biri için anlam taşımaktadır. Burada eserin içine 
kodlandığı kodun anlaşılması, kültürel yetkinlik, 
bir diğer deyişle sahip olunan kültürel sermaye ara-
cılığıyla mümkündür. Bu sermaye yetiştirme, eği-
tim ve diğer sosyalleşme biçimleri ile edinilir. Kül-
türel sermayenin dışa vurumu ise tüketim yoluyla 
gerçekleşir. Tüketim seçenekleri de dönüşümlü 
olarak bireylerin ait olduğu sosyal grubu tanımlar. 
Herkesin kendine has bir kültürel sermayesi bulun-
maktadır. Bunun nedeni ise herkesin aile, eğitim, 
imkânlar, ilgiler ve mesleki tutkular bakımından 
farklı olmasıdır. Bu durumda, Bourdieu’ya (1984) 
göre güzel sanatlar eğitimi olan bir kişi, yağlı boya 
tabloların olduğu bir müzeye yapılan ziyaretten, di-
ğer insanlardan farklı şeyler edinerek ayrılmaktadır. 
Bu nedenle, birçok kültürel turizm sağlayıcısı, zi-
yaretçilerini ‘yapay’ bir şekilde eğiterek çoğunluğun 
anlayışına uygun bir deneyim inşa etmeye çabalar. 
Buna örnek olarak kasvetli atmosferini yansıtabil-
mek için, geniş ve sade bir salonda, birçok dilde 
yazılmış olan yorumların eklendiği siyah beyaz re-
simler serisi ile kısa bir görsel sunumun verildiği 
Polonya’daki Auschwitz gösterilebilir. Bunun tam 
tersi bir duruma örnek olarak ise İsviçre, Bern’deki 
Turist Bilgi Merkezi sıcak, daha küçük bir oda 
kullanarak şehrin tarihi değişimini üç boyutlu ani-
masyon, grafikler hatta yanan binaların kokusunu 
kullanarak aktarmaktadır. İki örnekte de sonuç ola-
rak istenen çıktı aynıdır: kısa bir süreliğine tanıklık 
ederek ziyaretçilere bilgi edinmeleri için bir fırsat 
sağlamak (Shirt, 2011).
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Bourdieu’ya (1984) göre sınıf mücadelesi kıt 

olan kültürel, ekonomik ve sosyal kaynakların 
kontrolüne yönelik bir savaştır. Ona göre, eğitim 
alan kesimin artması, eğitimli insan sayısında bir 
‘patlamaya’ neden olmuştur. Bu durum toplumsal 
gruplar arasındaki rekabetin artması ile sonuçlan-
mıştır.	 Daha	 fazla	 insan	 akademik	 niteliğe	 sahip	
oldukça bu özellikler sık rastlandığı için artık bir 
değer ifade etmemeye başlamıştır. Bu durum da 
temel kültürel sermayesi eğitim olan kesimlerin 
sınıf yapısı içindeki yerlerini korumak adına, bu 
alana yaptıkları yatırımlarını daha da ilerletmele-
rine neden olmuştur. Bourdieu’ya (1984) göre sı-
nıf mensupları, kendilerini yaşamın her alanında 
diğerlerinden ayırmaya çabalar. Bu alanların içine 
eğitim, meslek ve konumun yanı sıra belirli mal-
ların tüketimi de girmektedir. Bu mallar yalnızca 
müze gezmek gibi kültürel ürünleri ve aktiviteleri 
değil aynı zamanda turizm deneyimlerini içine al-
maktadır. Bu ayırt edici farklı unsurlar, sosyal sı-
nıfların farklılaşması ve yeniden üretilmesine temel 
teşkil eden belirli bir kültür ya da çevreyle ya da 
Bourdieu’nun (1984) terimiyle “habitus” ile bir-
leşir. Bourdieu’nun (1984) çalışmaları, müze ziya-
ret edenleri de kapsamıştır. Bourdieu’nun (1984) 
kuramı günümüzde turizme dair sosyal olguları 
açıklamak için de kullanılmaktadır. Bourdieu’nun 
önemli bir kavramı olan kültürel sermaye, aktif bir 
şekilde katılım sağlayabilmek için bireylerin sanat 
ve kültür hakkında bilgi biriktirmeye ihtiyaçları-
nın olduğunu ortaya koymaktadır. Kültürel ser-
mayenin az olması katılım için bir bariyer hâlini 
almaktadır. Bu anlamda, katılımın artırılması için 
genel düzeydeki kültürel sermaye seviyesinin yük-
seltilmesindeki en etkili unsur eğitimdir. Bu bakış 
açısı, kültürel turizm bağlamında uygulandığında 
eğitimle beraber artacak birikimin, kültür turizmi-
ne katılımı artırdığı da ortaya konulmuştur (Ric-
hards, 1996). 

Kültürel sermaye, turizm bağlamında yalnızca 
turistler için değil aynı zamanda destinasyonlar için 
de önem teşkil etmektedir. Örnek olarak toplum 
temelli turizmde sosyoekonomik faktörler de bu 
bağlamda incelenebilir. Kültür temelli ve sürdürü-
lebilirlik çerçevesinde devam ettirilebilen tüm yerel 
halk pratikleri yerel halka bir turizm çıktısı olarak 
getiri sağlar. Bu getirinin ise kaynağını aldığı sosyo-
ekonomik unsurlara geri dönen bir katkısı olacak-
tır. Kendini besleyen bu döngü sayesinde sosyoe-

konomik ve çevresel faydaların sağlanmasının yanı 
sıra yerel halk ve ziyaretçiler arasındaki ilişkiler de 
beslenmiş olacaktır. Burada bahsedilen sermaye-
nin iki farklı içeriğinin olduğunu söylemek müm-
kündür: Toplumun sahip olduğu, toplum içinde 
yer alan ve toplum tarafından geliştirilen mal ve 
hizmetlerin envanteri (bölge sakinleri, işletmeler, 
gruplar ve diğer paydaşlar) ve ikincisi de toplumun 
ortak sosyal sermayesidir. Sosyal sermaye hem böl-
ge sakinleri hem de işletmeler tarafından eşit bir 
şekilde paylaşılır ve eğitim, yetenekler, bilgi, öz gü-
ven gibi turizmin destinasyona yapacağı faydaların 
katkısıyla da bu unsurlar zenginleşir (Robinson ve 
Whiltshier, 2011).

Turistlerin seçimleri bir tüketici davranışı bakış 
açısıyla incelendiğinde de aynı yolla ele alınmak-
tadır. Çünkü satın alma davranışı kültürel, sosyal, 
bireysel ve psikolojik özelliklerden etkilenmektedir. 
Toplumlar küçük gruplar ya da geniş nüfuslardan 
oluşabilir. Ancak onları toplum yapan şey onları 
birbirlerine bağlayan sosyal ilişkiler ve paylaştıkları 
benzersiz kültürdür. İngiliz toplumu İngiliz kültü-
rünü paylaşır, bu kültür ise Fransız kültüründen 
farklı özellikler taşır. Toplum bireyi çocukluktan 
yaşlılığa kadar etkilediği için kültürel değişkenler, 
insan davranışlarını şekillendiren en temel değiş-
kenlerden biridir. Kültür, somut olabileceği gibi 
(yiyecek, sanat ve kıyafet gibi) aynı zamanda birey-
lerin sahip olduğu inanç ve değerlerde de karşılık 
bulur. Bu unsurlar ise nasıl düşüneceğimizi, nasıl 
hareket edeceğimizi, nasıl karar vereceğimizi, na-
sıl seyahat edeceğimizi ve sosyal durumlarda nasıl 
davranacağımızı belirler. Bu durum, turizm tale-
bine kadar uzanır. Kültür (beyaz, siyah, Asyalı) ya 
da din (Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi) turizm 
talebi üzerinde etki sahibi olarak belirli bir türde 
tatilin talep edilmesine neden olabilir (örneğin Af-
ro-Amerikalılar miraslarının kökenini keşfetmek 
için Afrika’ya giderken dinî festivaller, dünyanın 
ya da ülkelerin farklı yerlerindeki insanları kendine 
çekmeyi başarmaktadır). Böylece alt kültürlerin et-
kisi de açığa çıkmaktadır (dil, estetik, din, politika, 
cinsiyet	ya	da	coğrafi	faktörler).	Dahası,	aile,	arka-
daşlar ya da iş arkadaşları gibi günlük görüşülen ki-
şileri içine alan sosyal ağlar, turistler üzerinde etkili 
olan başlıca faktör olabilir. İkinci bir grup olarak 
dinî gruplar ya da mesleki topluluklar da bireyler 
üzerinde benzer şekilde bir etkiye sahip olabilir 
(Heitmann, 2011). 
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Resim 7.4 Dinî festivaller, dünyanın ya da ülkelerin farklı yerlerindeki insanları kendine çekmeyi başarmaktadır.

Birçok çalışma farklı kültürel gruplardan olan 
turistlerin davranışlarının da farklı olacağını ortaya 
koymuştur. Bu çalışmalar ulusal kültürlerin bireyle-
rin toplumsal cinsiyet rolleri, hayat tarzı ve aktivi-
teleri, kişilikleri gibi özelliklerinin farklı olduğunu 
ortaya koymuştur. Ulusal kültür turistlerin karar 
verme süreci, ürün/destinasyon değerlendirmesi 
ve satın alma sonrası davranışları üzerinde etkili 
olmaktadır (Reisinger, 2009). Bu farklılıklar daha 
küçük gruplara göre de bölümlenmektedir. Bir in-
sanın ait olduğu sınıf ya da yaş grubu benzer dav-
ranışları göstermeye, belirli ürün, hizmet ve bilgi 
kaynaklarına yönelik benzer tercih ve zevklere sahip 
olacağından yaş, cinsiyet ve sosyal sınıf gibi demog-
rafik özellikler de tüketici davranışını belirleyen un-
surlardır. Meslek, gelir düzeyi, yaşam stili ve kişilik 
tatil kararı üzerinde etkili olan belirgin faktörlerdir. 
Bu nedenle, tatil seçimlerinde kültürel özelliklere 
ayrıca dikkat edilmektedir. Sosyal ve kültürel özel-
likler birbirlerinden ayrı değildir, aksine uyum için-
de birbirlerini tamamlar. İkisinden birinin yapacağı 
baskı diğerine kıyasla daha açık ve belirginken di-
ğerleri daha ziyade bireylerin bilinçaltına işleyerek 
turistlerin farkında bile olmadığı bir şekilde etki 
gösterebilir. Kültür de böyle bir özelliktir. Tüm bu 
unsurlar turizm içindeki tüketici davranışının farklı 
kategorilere ayrılması ve açıklanmasındaki sosyolo-
jik olan bakış açılarıdır. (Heitmann, 2011).

Turizmle İlişkili Kültürel Kavramlar
Turizmle ilişkili olan kültürel kavramlardan ba-

zıları şu şekilde açıklanabilir:
“Kültürel alanlar” coğrafi olarak sabit olan çeki-

ciliklerdir. Bu alanlar doğal alanlardan daha fazla, 
inşa edilmiş özellikte olabilir. Tarih öncesi, tarihî, 
çağdaş, ekonomik gibi sınıflamalara ve özellikli 
rekreasyonel ve ticari gibi alt sınıflamalara ayrılabi-
lir. Kültürel olayların yeniden canlandırılmasında 
önemli bir yere sahip olabilir (Shirt, 2011). 

“Kültür tarihi”, bir toplum ya da lokasyonun, 
sözlü ve yazılı tarihine verilen isimdir (Shirt, 2011). 
Yalnızca eski zamanlara ait kalıntılar değil, tarihî 
anlatılar da kültür tarihinin ayrılmaz bir parçası-
dır. Anlatıları da içine alan kültüre dayalı bu tarihî 
unsurlar, turizm çekiciliği olarak farklı şekillerde iş-
lev görebilmektedir. Tarih ve tarihî anlatılar, ilgili 
destinasyona turist çekme amacıyla kullanıldığında 
eski anlatılar bir çekicilik unsuru olarak yeniden 
canlandırılabilir hatta bazı durumlarda bir popüler 
kültür ögesi yaratılarak tarihî unsurlar değiştirilebi-
lir. Efsanelere dayanılarak yeni senaryolarla çekilen 
filmlerin, efsanenin konu olduğu destinasyonlara 
çok sayıda turisti çekmesi bu durumlara bir örnek 
teşkil etmektedir. Ne var ki bu tür durumlar, kültü-
rün metalaşmasına hizmet ettiği yönünde de eleştiri 
toplamaktadır (Kaya ve Yolal, 2018). 
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“Kültürel homojenleşme”, toplum ya da grupla-

rın üzerindeki kapitalist baskının bir sonucu olarak 
beklenti ya da yorumlamaların küresel olarak aynı-
laşmasıdır. Kültürün orijinal hâlinin tamamen ha-
yatta kalmayı başaramaması durumu yaşanmasa da 
birçok kültür kapitalizm ve endüstriyel moderni-
tenin yönlendirdiği yeni ortama uyum sürecinden 
geçiyor gibidir (Shirt, 2011). Kültürel homojenleş-
me, kültürün küreselleşmesi hakkındaki tartışma-
ların da bir parçasıdır. Bu tartışmalar, küresel bir 
kültüre doğru gidip gitmediğimiz konusunda bir 
uzlaşıya varmak için çabalar. Küresel medya, ileti-
şim teknolojilerinin gelişmesi ve ulaşımda kat edil-
miş olan ilerlemeler; dünyayı daha küçük bir yer 
hâline getirerek geleneksel kültürlerin hayatta kal-
masını zorlaştırmakta ve kültürel farklılıkları erit-
mektedir (Hopper, 2007). Kültürün homojen bir 
hâl alması kendiliğinden gelişen bir durum olarak 
düşünülmemelidir. Küreselleşme ve küresel kültü-
rel akışlar düzenli ve tekdüze işleyen bir süreç değil-
dir.	Daha	çok	birbiriyle	çakışan,	fazlasıyla	belirlen-
miş, karmaşık ve kaotik şartlar altında gerçekleşir. 
Bazı yorumculara göre, tahmin edilemeyen ve aşırı 
kontrol edilen durumlar dünyanın küresel bir köy 
hâlini almasına neden olmamış, çatışma ve zıtlıkla-
rın birçok noktada ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış-
tır. Özetle, tartışmaların bu tarafı, kültürel çeşitli-
lik ve parçalanmaya vurgu yaparken, bu unsurların 
küreselleşmenin tekil bir süreç hâlinde ortaya çı-
karacağı kültürel homojenleşmeye karşı bir duruş 
sağladığının altını çizmektedir (Barker, 2005).

Homojenleşme kavramı ile “gösteriş etkisi” ara-
sında da bağlantı kurulabilir. Bu kavram, yerel halk 
ile turistlerin yaşam biçimi arasındaki farklılıklara 
dikkat çekmektedir. Yerel halkın da turistlerinkine 
benzer sosyokültürel istekleri olabilir. Yerel yöne-
timler, bu tür karşılaşmaların yerel halk üzerinde 
olumlu etkileri olduğu görüşünde olabilir. Gösteriş 
etkisini yerel halkın kişisel beklentilerini zenginleş-
tirmek ve onları harekete geçirmek için kullanabi-
lirler. Ancak daha sık görülen durum, hırsızlık ve 
artan suç oranları nedeniyle bölge imajının bozul-
ması şeklinde ortaya çıkar (Shirt, 2011). Gösteriş 
etkisi, kültürleşme kuramı ile de yakından ilişki-
lidir. Kültürleşme kuramına göre iki kültür uzun 
süreli iletişim hâlinde olduğunda fikir ve ürün de-
ğişimi meydana gelir. Ne var ki bu değişim süreci, 
eşit değildir. Bunun nedeni ise güçlü olan kültürün 
baskın olacağı ve daha zayıf olan kültürü ayna ima-
jına dönüştürmeye başlayacağıdır. Kültürün görece 

gücü, sosyoekonomik durumuna, nüfus büyüklü-
ğüne ve arayışında olduğu iletişimin türüne bağlı 
olarak değişiklik gösterir. Turizm alanında bu ku-
ramı ele alan birçok araştırma, geleneksel üçüncü 
dünya kültürlerinin, nispeten zengin sayılabilecek 
turistlerin zevklerinden etkilenerek aşamalı olarak 
zayıfladığını tasvir etmiştir. Buna karşın, kültür-
leşmenin belirtileri üçüncü dünya destinasyon-
ları ile sınırlı değildir. Endüstriyel bir toplumun 
bir parçası olmasına rağmen turizme başlamadan 
önce kapalı ve geleneksel bir yapıda olan bölgele-
rin, iç turizmin kültürel etkilerine maruz kalma-
sıyla da benzer durum ve eğilimler baş gösterebilir 
(Murphy, 2012). Bu nedenle, artan sayıda turistin 
gelmesi destinasyonlar üzerinde ortaya çıkacak 
birçok sosyal, kültürel ve ekonomik etkiyi berabe-
rinde getirmektedir. Öykünme şeklinde de yorum-
lanan bu durum neden bazı davranışların taklit 
edilip diğerlerinin edilmediğinin, bu davranışların 
nasıl öğrenildiğinin ya da turizmin hangi oranda 
bu durumun sorumlusu olduğunun anlaşılmasını 
da gerektirmektedir. Araştırmalar şu faktörlerin 
kültürleşmenin yol açacağı taklit etme davranışının 
belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır (Ryan, 
2002):

•	 Yerel	halk	kültürünün	yeni	etkiler	karşısın-
daki gücü, tepkisi ve esnekliği, 

•	 Kültürün	homojenliği	ve	yerel	halkın	tüm	
bireyleri tarafından kabul görüşü, 

•	 İletişim	durumlarından	ortaya	çıkan	sosyal	
etkileşimlerin türü, 

•	 Yerel	 halk	 ve	 misafirler	 arasındaki	 ekono-
mik güç ilişkileri, 

•	 Hem	turist	hem	de	misafirin	motivasyonu,	
•	 Turizm	girişimcilerinin	ve	çalışanlarının	rolü,
•	 Etki	kaynaklarına	maruz	kalma	derecesi	
Page ve Connell’in (2009) ‘kültürel valiz’ terimi, 

turistlerin tatile beraberlerinde götürdükleri inanç, 
değer ve düşüncelerine işaret etmektedir. Buradaki 
merkezî unsur kültürel turizm değil, turisttir. Ör-
neğin, ziyaretçinin kültürel normu hafta sonunda 
eğlence aramaksa, bu arayış ona tatilde sunulanlara 
dair dile getirilmeyen bir beklenti olabilir. Bu du-
rum, birçok insanın tatile belirli bir amaç için git-
mesiyle ilişkili olabilir: eğlenmek, bilgilenmek ya 
da sadece gevşemek. Bu isteklere yönelik bilginin 
turistlerin destinasyona varışından önce edinilme-
sinin turistlere yardımı olacaktır. Ancak gerçek ya-
şamda, deneyim her turistin aynı beklentiye sahip 
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olacağı bir unsur değildir. Bu durum, ‘kültür aracı-
lığı’ ile yorumlanabilir. Bu kavram yerel halk ve zi-
yaretçiler arasındaki bir köprüye işaret etmektedir. 
Bu köprü, özellikle servis sağlayıcıların misafirlerin 
isteklerini öğrenmesine hizmet eder (Shirt, 2011). 
Bir diğer deyişle, kültür aracılığı, destinasyon kül-
türü ve turist kültürü arasında bir kişinin aracılık 
etmesi durumudur. Aracı kişi genellikle yerel hal-
kın kültürünü bölgeyi ziyaret etmekte olan kişile-
re açıklama rolünü üstlenir ve iki kültür arasında 
gidip gelir. Örnek olarak bir tur rehberi, turistlere 
farklı köy ve alanları gezdirirken görülen yerleri on-
lar için yorumlayan ve onlara açıklayan kişi olarak 
bir kültür aracısı olabilir. Ancak bu duruma tek ör-
nek teşkil eden kişiler tur rehberleri değildir. Ben-
zer şekilde, geleneksel bir kültür hakkında kitap ya 
da makale yazan, yerel aydın kişiler de bu tür bir 
rolü üstlenmiş olurlar. Acentelar, resmî turizm bü-
roları ya da yerli iş adamları farklı şekillerde benzer 
roller üstlenebilirler (Bruner, 2002).

Bazı durumlarda, kültürel turistler orijinallik 
ve otantikliğin peşinden giderek ‘sunulmamış olan’ 
aktiviteleri görmek isterler. Toplum kültürünün 
bozulmamış ve sahnelenmeyen doğasını ortaya ko-
yan deneyimlere günümüzde sık rastlanamamak-
tadır. İnternet ve bilgi teknolojilerinin yaygınlığı 
bu durumun temel sorumlularından biri olarak 
gösterilmektedir. Amerika’nın orta batısında ve 
dünya çapında birçok Yahudi topluluğunda görü-
len Amişler bu tür kültürlerden biridir. Bu toplu-
lukların sayısı o denli çoktur ki birden fazla cep 
telefonu şirketi bu topluluklara özel, internet erişi-
mi olmayan telefonlar üretmektedir. Burada bahsi 
geçen telefonlar basitçe ağ bağlantısı kesilebilen 
telefonlar değil, internete girmeyi sağlayacak her 
türlü modifikasyonu engelleyen özel telefonlardır 
(Shirt, 2011).

Turizmde Kültürel Çeşitlilik ve 
Kültürel Değişme

Turizme konu olan kültürler birbirlerinden 
farklı özelliklere sahiptir. Bu durum hem yerli halk 
ve turistlerini hem de farklı destinasyonların kül-
türel özelliklerinin birbirlerinden farklı olmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Bu farklılıklara ek olarak turizm 
ve kültürün ilişkili olduğu başka etmenler de kültür 
üzerinde değişime neden olmaktadır. Bu durum ise 
otantiklik tartışmalarını beraberinde getirir. 

Turizm ve Etnik Köken
Turizmde kültür çeşitliliğini sağlayan unsurlar-

dan biri etnik kökenlerdir. Turistik kültürün söy-
lemleri ve pratikleri, etnik kimlik ve ilişkilerin inşa 
edilmesinde rol oynamaktadır. Günümüzde etnik 
grupların turizm ile etkileşimi etnik kimliklerin 
inşa edilmesinin ve yeniden üretilmesinin bir par-
çası hâline gelmiştir. Etnik kökenin yerel düzeyde 
ifade ettiği anlamlar turizmi şekillendirirken tu-
rizm reklamları ve promosyona yönelik geliştirilen 
stratejiler de etnik kökenin yerel anlamlarını şekil-
lendirmektedir. Ayrıca etnik kökenin şehir ekono-
misindeki rolü genişlemekte ve turist destinasyon-
larının ve eğlence temalı gelişmelerin temel unsuru 
hâline gelmektedir. Turizm, etnik yapıyı hem kü-
reselleştiren hem de yerel ağları ve yere bağlı bir 
şekilde toplumsal bağları geliştirerek etnik yapının 
farklılığını üreten ve onu yerelleştiren bir güçtür. 
Appadurai’a (1996) göre dünya çapındaki turist 
mekânları birçok yerelliğin bir araya gelmesinin 
ilk örneğidir. Bu noktalarda çeşitli nüfus döngüleri 
yaşanmaktadır ve bu döngüler yeni tip toplumlar 
oluşturmaktadır. Bu durum, diasporaya bağlı etnik 
yörelerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bir 
diğer deyişle turizm etnik kültür ve kimliği belir-
gin bir şekilde şekillendiren bir unsurdur ve dışşal, 
kendiliğinden oluşan ya da bu sosyal kategorilerin 
dışında yer alan bir unsur değildir (Gotham, 2010).

Kültür ve ırk hakkındaki fikirler 19. yüzyılda 
birbiriyle oldukça karışmış durumdaydı. Kültürel 
özellikler ırka atfedilmekteydi. Ten rengi gibi bi-
yolojik özellikler, bireylerin birbirleri ve doğa ile 
olan ilişkilerinin bir şekli gibi kültürel özellikleriy-
le karışmaktaydı. Ancak biyolojik bir anlam ifade 
eden ırk kavramı sosyologlar için kullanışlı değildir 
(Burns, 1999). Sosyoloji açısından önem taşıyan 
unsurlar etnik kültürlerin taşıdığı farklı özellikler, 
geleneksel pratikler ve bireylerin hem birbirleriyle 
hem de çevreleriyle ilişki kurdukları değer zincirleri 
sosyoloji açısından önemli olan unsurlardır. Aynı 
unsurlar turizm için de kıymetli ögelerdir. 

Etnik köken kavram olarak ırka benzer. Ancak ırklar 
genellikle ten rengi olmak üzere fiziksel özellikler te-
melinde ayırt edilirken etnik ayrımlar genellikle dil, 
tarih, din ve gelenekler gibi kültürel özelliklere odak-
lanır (Montagu, 1998).

dikkat
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Resim 7.5 Etnik kültürler turizmde niş pazarlamaya konu olmaktadır. 

Turizm pazarlayıcıları niş pazarlama teknikle-
ri kullanarak yerel etnik kültürler tanımlamakta ve 
farklı türdeki etnik turistleri kendilerine çekmeye 
çabalamaktadırlar. Ancak niş pazarların oluşturul-
ması tekil özelliklere ayırarak homojenliği sağlar-
ken çok sayıda niş pazarın oluşması ile sonuçlan-
dığından istenenin aksine, çeşitliliğin yaratılmasına 
neden	 olmaktadır.	 Destinasyon	 pazarlayıcıları	 ve	
turizm yetkilileri sosyal grupların farklılıklarını or-
tadan kaldırarak farklı tüketici gruplarına aynı anda 
hitap etmeye çalışır. Bu noktada, “çeşitlilik”, “kül-
tür” ve “etnik köken” destinasyonlar için bir sembo-
lik değer ve faydayı ifade etmektedir. Kullanımları 
belirli bir gruba yönelik değildir ve turizm ile ilişkili 
sanatsal ya da eğlenceye yönelik her tür faaliyete yö-
nelik	olabilir.	Daha	da	önemlisi,	“kültür”	ve	“etnik	
köken” tüketiciler ve turistler tarafından aktif bir 
şekilde direnişle karşılaşmaz çünkü “ırk” teriminin 
çoğunlukla taşıdığı olumsuz anlamları taşımaz. Tu-
rizm pazarlayıcıları ve yetkilileri için “ırk” eşitsizlik, 
baskı, tahakküm ve itaat gibi anlamlar taşımakta-
dır. Yerel turizm endüstrisi “çeşitlilik”, “kültür” ve 
“etnik köken” terimleriyle destinasyonların eşitlikçi 
olduğu izlenimini yaratır. Turizm söylemleri etnik 
farklılıklara ve çeşitliliklere vurgu yaparken sosyal 
bölünmeleri, çatışmaları ve mücadeleleri göz ardı 
eder (Gotham, 2010).

Niş pazarlama: Tek bir pazarlama segmentinin 
seçilip, yalnızca bu segmentin ihtiyaç ve istekleri-
ni hedef alacak stratejiler geliştirilerek pazarlama 
yapılmasıdır (Clow ve Stevens, 2009).

Turizm ve Kültürel Değişme
Turizm ve kültür arasındaki bağlar karmaşık ve 

sürekli değişen bir yapıdadır. Küresel değişmeler ve 
yerel faaliyetler turizm gelişimini ortaya çıkarır ve 
yerel kültürün tüketim şekillerini çeşitlendirmeye 
teşvik eder. Turistik kültür, zenginleşen mekânsal 
insan akışının yanı sıra metaları, sermaye ve kültür-
leri	kapsar.	Diğer	yandan	turistik	kültür,	bireylerin	
mekânları bir turizm nesnesi olarak düşünmesi-
ni sağlayan, turist pratiklerini kimliklerini ortaya 
koymak ve turist kültürlerini inşa etmek için kul-
lanan, kendilerini turizm yoluyla aktif bir şekilde 
yansıtan bireyleri yaratan bir dizi kod ve repertuarı 
içermektedir. Turizmin belirgin bir şekilde genişle-
mesi ve hükûmetler ile iş birliği hâlindeki tarafların 
çabalarıyla, dünya çapındaki mekân ve kültürlerin 
metalaştırılması çabaları son yıllarda otantiklik ol-
gusunda bir patlama yaşanmasına neden olmuştur. 
Yer, kimlik, kültürel farklılık, toplum birliği ve yö-
resel farklılığın ortaya konulması, bireylerin turizm 
söylemleri, imge ve temsillerle bütünleştiğini yan-
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sıtmaktadır. Bu otantiklik ırksal ve etnik kimlik-
ler, kültür, miras, politik ve ekonomik kaynaklara 
erişim ve kontrol söylemlerine gömülü şekildedir. 
Bir yandan turizmin yükselişi ve yayılması ile de-
mografik hareketlilik, yeni seyahat şekilleri, yapı-
laşmanın dönüşümü, şehirlerin eğlence ve boş za-
man mekânları olarak görüldüğü yeni modaların 
benimsemesi gibi küresel dönüşümler yaşanmıştır. 
Diğer	yandan,	turizmi	icra	etmek;	nostaljinin	üre-
tilmesini, toplumsal hafızanın ve kahramanlık im-
gelerinin yoğun bir şekilde kullanımını, mekânların 
estetik ve temalı bir hâl almasını, insanların kültür, 
tarih, doğa ve ötekiliğin dolaşımını kapsamaktadır. 
Günümüzde turizm, kültür ve otantiklik benzer 
sembollere ve yorumlayıcı sistemlere sahiptir (Got-
ham, 2010). 

Teodossopoulos’a (2013) göre, kültürel değişim 
tartışmalarında önemli bir yeri olan otantik olgu-
sunu algılamak için farklı yollar gereklidir (Cas-
sel ve Maureira, 2017). Otantiklik, geleneklerin 
yeniden canlandırılması; yerel halkların yeniden 
şekillenerek eski geleneklerini turizm bağlamın-
daki kültürel ifadelere dönüştürmeleri şeklinde 
ele alınmaktadır. Ancak geleneklerin yeniden can-
landırılmasına olumsuz yaklaşan ve bu durumun 
yalnızca sahte kültür ögelerini ortaya çıkaracağını 
savunan görüşler de mevcuttur. Teodossopoulos’a 
(2013) göre kültürel değişime karşı benimsenen bu 
olumsuz yaklaşımlar, modernizasyonun bir sonu-
cudur. Kültürü ve gelenekleri belirli kalıplara so-
kan bu yaklaşım; yerli halkları, insanlığın orijinal 
ve eski hâli olarak ele almaktadır. Fakat otantikliği 
bu şekilde ele almak durağan bir yaklaşıma neden 
olmakta ve kültürel değişimin sürekliliğini ve kar-
maşıklığını hafife almaktadır. Otantikliğe bu tür 
bir standart getirilmesi, çağdaş kültürlerin hepsini 
yerli halklarla kıyasladığından, onları daha az otan-
tik olarak nitelendirir (Cassel ve Maureira, 2017).

Kültürel değişimlerin karşısında otantikliğin 
korunmasında önemli görülen unsurlardan biri 
toplum katılımının sağlanmasıdır. Toplum katı-
lımının sağlanması destinasyon halklarının kendi 
kültürlerini yönlendirerek bildikleri alanda söz 
sahibi olmalarına fırsat yaratmaktadır. Bu tür bir 
yaklaşım, küresel güç dinamiklerinde erime tehli-
kesi olan kültürlerin, turizmle tanıştıktan sonra da 
varlıklarını değişmeden koruyabilmelerini sağlar. 
Yerel halkların ortak paylaşımını oluşturan kültürel 
ögeler, bir yandan turizmde çekicilik unsuru olarak 
yer alırken diğer yandan bölge halkının turizmdeki 

duruşlarını da belirlemektedir. Başka bir deyişle, 
yerel halkın, kültürünü el sanatları ve performans-
lar aracılığıyla turistlere aktarması kültür ve turizm 
arasındaki	ilişkinin	yalnızca	bir	tarafıdır.	Diğer	ta-
raftan destinasyon halkının kültürel özelliklerinin, 
onların girişimcilik özelliklerini ve turizm işletme-
ciliğinde üstlenmeye hazır oldukları rolleri de doğ-
rudan etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, 
kültürel ögelerin, turizm amaçlı kullanılması ve 
arzı şekillendirmesinin yanında, girişimcilik süreç-
lerini de aktif olarak şekillendirdiği söylenebilir.

Otantiklik ve Turizm
Otantik kelimesi, etimolojik olarak Yunan-Ro-

ma kökenlidir. En yalın anlamıyla, sahici, değiştiril-
memiş ve gerçek olan anlamına gelmektedir. Otan-
tikliğin orijinal kullanımı müzelere dayanmaktadır. 
Otantikliği sorgulanan öge eğer bir nesne ise bu-
nun yargısına varmak kolaydır (ürünler, sanat eser-
leri, mimari, kıyafet vb.). Otantiklik sertifikası ile 
üretiminden itibaren ürünün değişime uğramadığı 
kanıtlanabilir. Maddi olmayan öge (dil, festivaller, 
ritüeller ve genel olarak turist deneyimi gibi) sorgu-
landığında otantikliğin belirlenmesi çok daha zor 
bir hâl almaktadır. Genel olarak bir öge gelenek ve 
göreneklere göre icra ediliyorsa ya da sunum ya da 
performansın geleneksel kültüre dayanan köken-
leri varsa sahici, gerçek ya da eşsizdir (Heitmann, 
2011). 

Otantikliğin turizmde deneyimlenme, inşa edil-
me ya da üretilmesinin gerçekleşme yolları üzerinde 
tartışmalar sürmektedir. Genel olarak Wang (2002) 
bunları beş yaklaşım altında özetlemektedir:

1. Bilişsel objektivizm: Bu bakış açısında 
otantiklik orijinallik olarak ele alınır ve içi-
ne turistler tarafından algılanan geleneksel 
kültürler ve insanlar da girer. MacCannell’ın 
(1973) bakış açısıyla, paradoksal olarak bu 
türden bir otantiklik çoğu zaman yapmacık 
bir deneyim olan sahnelen otantiklik ile son 
bulur.	 Daha	 sonra,	 bu	 yaklaşım	 turistleri	
sosyal sınıf, seyahat kariyeri ve farklı bilişsel 
yetenekler ya da farklı seviyedeki otantiklik 
taleplerine bağlı olarak katmanlara ayırmış 
ve biraz daha gevşetilmiştir. 

2. İnşacı yaklaşım: Bu yaklaşım, nesnel yak-
laşımın yeniden düzenlenmiş hâli olarak 
da yorumlanabilir. Bazı görüşler tarafından 
fazla katı bir yaklaşım olarak eleştirilmek-
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tedir. Otantiklik dışarıda nesnel bir gerçek-
lik olarak ortaya çıkarılmayı ve algılanmayı 
beklemenin tersine sosyal ya da kültürel 
bir inşanın ürünü olarak görülür. Cohen’in 
(1988) yorumuyla, otantiklik; uzlaşılabilir, 
kendiliğinden ortaya çıkan ve yorumsama-
cı bir olgudur ya da Bruner’in (1994) bakış 
açısıyla, gezilen nesnelerin ya da mirasın yo-
rumlanmasına yönelik güç ilişkilerini kap-
samaktadır. Bu şekilde bakıldığında geçmi-
şin ya da geleneklerin otantikliği ihtiyaçlara 
yönelik düzenlenmiş ‘icatlardan’ daha fazla-
sı değildir.

3. Semiyotik (İşaret bilimsel) yaklaşım: Bu 
yaklaşımı benimseyenlere göre turistler 
otantiklik işaretlerinin arayışında olan işaret 
bilimciler ordusudur. Culler’e (1981) göre, 
mekânların tam olarak turist deneyiminin 
özünü verebilmesi için otantik olmaları ge-
rekmektedir. Mekânlar, otantiklik işaretçile-
rine sahip olmalıdır. Bu işaretçiler olmadan 
mekânlar otantik olarak deneyimlenemez. 
Turizm bu nedenle, otantiklik işaretlerinin 
bir koleksiyonudur ve turistlerin arayışında 
olduğu unsur sembolik otantikliktir. 

4. Eleştirel yaklaşım: Bu fikrin savunucula-
rı turizm pazarlamasındaki “öteki” temsi-
lini eleştirel bir yaklaşımla incelemekte ve 
otantikliğin Batı söyleminde saklı olan neo-
kolonyalist ideolojiyi ya da imajını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu bakış açısında, turistin 
öteki’nin otantikliğinin peşinde olan biri 
olarak yansıtılması, Batılı ön yargılı bakış 
açılarından, kalıp yargılardan başka bir şey 
değildir. Bu ön yargılı bakış açısındaki neo-
kolonyalist “vahşi yerli” halk imajının üçün-
cü dünya ülkelerindeki yerli halkın gerçek 
değerlendirmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. 

5. Postmodernist yaklaşım: Bu yaklaşım 
kopyalarla orjinaller ya da işaretlerle gerçek 
arasındaki ayrımın kaybolmasıyla karakte-
rize edilir. Modern dünya bir üstgerçeklik-
tir, ne gerçek ne de sahtedir. Modern dün-
ya aynı zamanda, orijinali ya da merkezî 
yahut gerçek bir referans noktası olmayan, 
sadece sonsuz bir simülasyon olarak açık-
lanır. Bu doğrultuda postmodernistler 
otantikliğin sonunun geldiğini savunur ve 
turizmdeki otantiklik yoksunluğunu bu şe-
kilde doğrularlar.

(…) Bireysel farklılıklar ve bireysel dene-
yimlerin zenginliği turizm çalışmalarında farklı 
şekillerde ele alınmaktadır (Ryan 2002: 1; Sharp-
ley	 and	Stone	2010:	2).	Dahası,	bu	deneyimler	
hakkındaki görüşler net değildir ve detaylı bir in-
celemeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, bu dene-
yimlerin özünü yakalamak her zaman kolay de-
ğildir. Graburn (2002: 32) hareket halinde olan 
her modern insan üzerine araştırma yaparken rol 
etiketlerinin (uluslararası, ulusal, evli, kısa süre-
li, kadın, işçi), bugünün turistlerinin ve seyahat 
edenlerin iç dünyalarını ya da ilk beklentilerini 
etkin bir şekilde yansıtamadığını öne sürmekte-
dir.	Daha	da	önemlisi,	Cohen	(1979)	ve	Bruner	
(1994) ile aynı doğrultuda, Nash (2001:494) tu-
ristlerin ve seyahat edenlerin farklı yapıda olduk-
larına ve bizim onları homojenize etmekten çok 
türlerini belirlememiz gerektiğine inanmaktadır. 
Bu yalnızca turist deneyimlerinin farklı özellik-
lerinin ortaya konulmasını sağlamayacak aynı 

zamanda azınlıkta kalan seslerin de duyulması-
nı sağlayacaktır. Gerekli araçlardan biri olarak, 
anlatıların, katılımcıların gerçek olandan farklı 
olarak, inşa ettiği gerçeklikleri ortaya çıkarma 
gücü vardır. Sözlü tarih gibi anlatılar bu alanlar-
da güçlü olan araçlardır, deneyime içkin olan an-
latıların ortaya çıkmasını sağlayabilirler. Üstelik 
öznel doğaları, metinlere zenginlik ve çok seslilik 
katmaktadır. 

Bu çalışmalara bir örnek olarak Naidu 
(2016), Abu-Lughod (1991)’un ‘özel olanın et-
nografisi’ teriminden yola çıkarak, Güney Afri-
kalı siyahi kadınların yaşantılarının kesitlerine ve 
sosyal gerçekliklerine odaklanmaktadır. O, Zu-
lu’daki turizmin kültürel mirasın korunmasından 
ziyade, kültürel kimliklerin küresel turizm tüke-
timine bir arz sunmak amacıyla bir ürün olarak 
yeniden yaratıldıklarını ya da ‘şeyleştirildiklerini’ 
öne sürmektedir. Genç Zulu kadınları için dans 
etmek bazen sorun olmasa da anlatılarında yerli 

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Turizmdeki Kültürel Çeşitlilik ve 
Değişimin Kaynakları

Turizm, içinde bulunduğu kültürel ortamdan 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. 
Bunların başında içinde bulunulan dönemin taşı-
dığı çağdaş izler gelmektedir. Günümüzde birçok 
yorumcuya göre postmodern bir yaşam kültürü 
hâkimdir ve toplumsal yaşamın her bölümüne ve 
bireylerin yaşam algılarına nüfuz etmiştir. Postmo-
dernizm farklılığa yaptığı vurgu ile kültürel farklılı-
ğı	da	yüceltmektedir.	Diğer	yandan	gerçek	ve	sahte	
olan arasındaki sınırı bulanıklaştıran bu dönem, 
gücünün bir kısmını popüler kültürden almakta-
dır.	Değerler	üzerinde	etkili	olan	kitle	medyası	bir	
kültürel değişme kaynağı hâline gelmiştir. Televiz-
yon, romanlar, filmler ve popüler müzik türleri gibi 
ögeler geniş bir kitleye dağılır ve kolayca ulaşabilir. 
Bu nedenle, bu unsurlar kültürü yönlendirmede 
etkili olan kaynaklardır. 

Postmodern Kültür ve Turizm
Postmodernizm; rasyonalleşme, verimlilik, 

özelleşme ve küçülme şeklinde ortaya çıkan belir-
gin toplumsal değişimler ile bütün bir yaşam şek-
linin	parçalanması	olarak	ele	alınmaktadır.	During	
(1993) bu yorumuyla yerel olarak organize edilen 
ve kolayca anlaşılandan hem eğitim vasıtasıyla dev-
let tarafından hem de kültür endüstrisi tarafından 
uzaktan organize edilen bir kültür olgusundan 
bahsetmektedir. Özellikle uluslararası turizmi bu 
bağlamda kültür endüstrisinin bir parçası olarak 
görmek	 mümkündür.	 During’e	 (1993)	 göre	 ya-
şam şeklindeki parçalanma birçok şekilde kendini 
göstermektedir. Ancak postmodernizmin yükselişi 
bunun en güçlü hâli olarak yorumlanmıştır (Burns, 
1999). Her ne kadar postmodern sözcüğü, mo-
dernden sonra gelen anlamındaymış gibi görünse 
de aslında kitabın birinci bölümünde de bahsedi-
len modern dönemden bir kopuşu imlemektedir. 

kıyafetlerinden rahatsız olduklarını belirtmekte-
dirler. (…) Bu kıyafetler, Zulu hakkındaki turizm 
imgesini	 yansıtmaktadır.	 Dahası,	 ‘Zulu’lu	 genç	
kadınlarla turistler hakkında ne düşündüklerine 
dair yapılan görüşmelerde, kadın vücudunun 
‘kültürel’ tüketiminin, neyin kültürel ve kimin 
için	kültürel olduğunun karmaşık ve çok katman-
lı bir öğesi olduğunu’ ortaya koymaktadır (Na-
idu 2016: 51). Bu nedenle, yalnızca daha derin 
bireysel deneyimleri elde etmek için değil aynı 
zamanda paradoksal olarak göz önünde ve gizli 
olana ulaşabilmek için belirli bireylerin görüşleri-
ne ihtiyaç duymaktayız. 

Naidu (2016)’nun çalışması aynı zamanda 
kültürel mirasın özellikle turist deneyimine yö-
nelik olarak inşa edildiği durumlara da bir örnek 
teşkil etmektedir. Turistlerin peşinde olduğu bu 
deneyimler (Bruner, 2005) tamamen bir kimlik 
ya da ayrıcalık yaratmak için de inşa edilmiş ola-
bilmektedir (Walton 2009: 116) ki bu durum 
Hobsbawn ve Ranger (1983)’ın ‘geleneğin icadı’ 
olarak tasvir ettiği durumdur. Bu nedenle, bu 
pratiklerde tarih ve bağlamın da belirtilmesi ge-
reklidir. Ne var ki, uygulayıcılar, alana ve bağlama 
karşı hassas olmayabilirler ve Walton (2009)’un 
öne sürdüğü gibi turizmin tanıtım amaçları, ta-
rihin, yalnızca tarihi ve kültürel öğelerin arkap-
lanlarının ortaya saçılmış haline indirgenmesine 

neden olabilmektedir. Bu nedenle, turizm pazar-
laması, modernite ve tarih, Öteki’ni sterilize ve 
manipüle etmeye çabalasa da ayrık kültürel öğe-
ler her zaman turizmde önemli ve değerli olmuş-
tur. Bu durumun bölgeler ve ülkeler temelinde 
iki uzamı vardır; ya turist çekebilmek için kültü-
rel öğeler ‘icat edilir’ ya da eşsiz kültürel özellikler 
önem kazanır ve korunur (Richter, 2009: 192). 
Dahası,	 Richter	 (2009)	 ‘etnik	 azınlıklar	 ya	 da	
‘marjinal kültürlerin’ turizm tanıtımında temel 
öğe olmaları nedeniyle değerli görüldüklerini 
belirtmektedir. Böylece, toplumun homojenize 
edilmesi ve küçük grupların baskı görmesinin 
önüne geçilmiş olunur. Küreselleşme ve kültürün 
homojenleşmesi arasındaki bağ organizasyonlar 
temelinde de ele alınmıştır. Quinn (2009) geniş 
ölçekli organizasyonların bölgesel farklılıkları 
azaltacağı, önemli ayrık özellikleri tehlikeye ata-
cağını ya da küresel aynılıklar yaratacağını öne 
sürmektedir. (…)

Kaynak: Kaya-Sayarı, B., Yolal, M. (2019). 
The Postmodern Turn in Tourism Ethnography: 
Writing against Culture. Hazel Andrews, Ta-
kamitsu	 Jimura,	 Laura	 Dixon	 (Der.),	 Tourism	
Ethnographies,	 Ethics,	 Methods,	 Application	 and	
Reflexivity içinde (ss. 157-173). New York, NY: 
Routledge.
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Postmodernizm, modern 
olanın belirleyici özel-
liklerinden ayrılma ve 
uzaklaşmayı kapsar. Te-
mel olarak postmodern 
ve ondan türeyen diğer 
kelimelerin tam ola-
rak uzlaşılan bir tanımı 
yoktur. Featherstone’a 
(2007) göre, sanatın, 
sosyal ve beşeri bilimle-
rin bu kavrama olan il-
gisinin nedeni, kavramın 
dikkatlerimizi çağdaş 
kültürde yaşanan deği-
şimlere yöneltmesidir. 

Postmodern kültür, 
birçok aktiviteyi, olayları 
ve perspektifi içine alan 
sanat, mimari, beşeri bi-
limler ve sosyal bilimleri kapsayan ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir terimdir. Modern kültü-
rün toplumsal ilerleme, uyum, evrensellik üzerine yaptığı vurgunun aksine postmodern kültür, modern 
kültürün tamamlanmamış, esnek ve zıtlıkları barındıran ögeler olarak ele aldığı çarpıcı tarihî ve ideolojik 
değişimlerin örneklerini temsil eder. Modernist anlatıların bitişi ve postmodern duruma geçiş ile uyuma 
yapılan vurgu yerini çeşitliliğe ve evrenselliğin baskınlığı da yerini farklılığa bırakmıştır. Postmodern kül-
tür; aktivite, olay ve perspektifler açısından özel olanı 
küresel olana, parçayı da bütüne üstün tutmaktadır 
(Taylor, 2011). Postmodern toplumda, nesneler 
temsiller hâlini alır ve metalaşır, paketlenir ve tüketi-
lir. Üretimden ziyade tüketim baskındır ve metalar 
sosyal yaşamın tümünü kaplar. Gerçek olan yerini 
yalnızca temsile bırakır ve gerçek olan artık gereksiz 
ya da anlamsız görülür. Tarih, zaman ve mekân kül-
türün ögeleri olarak metalaşır. Postmodern toplum-
da, turizm de meta hâlinde tüketilir. Turizm her za-
man görsel ve göz alıcı ögelerle ilgilenmiştir: nesnesi, 
turist bakışının nesnesidir; turistik alan, turist bakışı-
nın üzerinde olduğu sistematik ve önceden organize 
edilmiş karşılaşmalar hâlini almıştır. Turist, imaj ve 
toplum temsillerini tüketmektedir. Gerçek, temsil-
lerin birçok katmanı ile gizlenmiş durumdadır. Bu 
nedenle, turist altta yatan gerçekliğe ulaşamamakta-
dır. Turist, bunun yerine, turistik nesnenin imajını, 
işaretini ya da temsilini tüketmek zorundadır. Buradaki tüketim, ihtiyaçların karşılanması süreci değildir 
çünkü	maddi	metalar	birer	tüketim	nesnesi	değildir.	Daha	çok	işaretlerin	manipüle	edilmesi	ya	da	tüketim	
sürecidir. Temsillerin tüketiminin otantik olup olmadığı turizm sosyolojisinde tartışmaların süregeldiği bir 
konu olmuştur (Pretes, 1995). 

Turizmin küresel çapta büyümesi postmodern kültürün güçlü bir şekilde yayılması ile ilişkilendirilmiş-
tir. Turistler kendileri için daha önceden belirlenen şekilde hareket etmektedir. Turistlerin, ziyaret ettikleri 
yer ve insanlar hakkında yapay bir anlayış geliştirdikleri savunulmaktadır. Ev sahipliği rolü oynayanların 

Metalar, genel tanım olarak temel insan ihtiyaç-
larını –yiyecek ve barınma gibi- karşılayan ya da 
çekici, başarılı görünme ihtiyacı gibi daha geçi-
ci ihtiyaçları karşılayan şeylerdir. Günümüzdeki 
kullanımıyla metalar alınıp satılmaktadır. 19. 
yüzyılın sonundan itibaren endüstriyel gelişme-
nin sosyal sonuçları eleştirilmeye başlanmıştır. Bu 
bağlamda, metaların pratik kullanıma yönelik ol-
maktan çok, sosyal bir değere dönüştükleri, kul-
lanıcılarını aktif ve üreten bir toplum üyesinden 
ziyade pasif, tüketim toplumu üyelerine dönüş-
meye teşvik ettiği öne sürülmüştür. Bu durum, 
günlük	yaşamın	metalaşması olarak da bilinmek-
tedir (Sammond, 2011).

Resim 7.6 Postmodern kültür; sanat, mimari, beşeri bilimler ve sosyal bilimleri içine 
alır. 
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ise yerel kültürlerini korumak ve onunla bütünleş-
mekten daha çok para kazanmakla ilgili oldukları 
düşünülmektedir. Yerel ya da küresel temelde çeki-
ciliklerin kümelenmesi aykırı ve uyumsuz bir şekil-
de bağlı olan nesne ve olayları içeren postmodern 
pastişe benzetilmektedir. Büyük ölçekli ticari bir 
çekicilik olan Las Vegas ve yeni eklenmesi öngö-
rülen	Disneyland	başka	destinasyonların	kopyala-
rıdır. Las Vegas’ta yer alan ‘New York, New York’ 
ve	‘The	Paris	Experience’	(Paris	Deneyimi)	otelleri,	
turistlere, Paris ya da New York’un bir simülasyo-
nunu sunarak onların bu şehirleri ziyaret ettikleri 
hissine kapılacaklarını vadetmektedir. Bu ve benze-
ri çekiciliklerin popüler oluşu, orijinal ve kopyalar 
arasında bir fark olmadığını öne süren postmodern 
tezini en azından turistik ve ticari bir bakış açısıyla 
haklı çıkarmaktadır (MacCannell, 2002).

Popüler Kültür ve Turizm
Popüler kelimesi halk tarafından, halk için ya-

pılan anlamındadır (Miller, 2011). Popüler kav-
ramı ile “kitle kültürü” kavramı birbirinin yerine 
kullanılmaktadır. Gelişen dünyada, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru ortaya çıkan endüstriyel ve tekno-
lojik gelişmeler nedeniyle, popüler kültür kavramı 
kitle üretimi, kitle tüketimi ve kitle dağıtımı olgusu 

ile beslenmektedir. Ancak birçok tarihî dönemde, 
dönemin kendine özgü bir popüler kültürü de ol-
muştur. (Long and Robinson, 2009). 

Sosyologların sanata yaklaşımını üç farklı söy-
lem belirlemektedir. Bu söylemlerin bir ucunda 
seçkinler, eleştirmenler ve edebi eğilimler tarafın-
dan beğenilen yüksek kültür; diğer tarafta toplu-
lukların ya da bazı etnik grupların uygulamaları, 
kurumları ya da eserlerine odaklanan ve antro-
polojik bir gelenek olan halk kültürü olgusu bu-
lunmaktadır (Long and Robinson, 2009). Sanatla 
ilgili olan yüksek kültür söylemi, onun insanları 
sıradan olanın üzerine çıkardığını, beden, zaman 
ve mekândan aşkın bir boyuta götürdüğünü savu-
nur. Halk yaşamı üzerine kurulu olan söylem ise bu 
durumun aksini savunmaktadır. Bu bakış açısına 
göre, sanat bizi toplumun içine yerleştirir ve gün-
lük varoluşun bir parçası hâline getirir. Pop hak-
kında olan söylem ise neşe aracılığıyla gelen, aşkın 
ruh hâlini sunan eğlenceyi idealleştirir fakat bunun 
her gün yaşamın içinde olması gerektiğini savu-
nur (Miller, 2011). Yüksek kültür ve halk kültürü 
arasında yer alan söylemsel kategori olan popüler 
kültür; dolaysız, yakın ve çağdaş olanla ilgilenir ve 
kitle iletişim araçları yoluyla dağıtılır (Long and 
Robinson, 2009). 

Resim 7.7 Birçok yerde karşımıza çıkan graffitiler, bir popüler kültür ögesidir.
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Popüler kültür bazı durumlarda turizmlerde çe-

lişkili sahaların oluşmasına neden olabilmektedir. 
Özellikle turistlere yönelik eski mekânlarda siyaset 
tarihi ile popüler kültürdeki anlatılar birbirleri ile 
çelişebilmektedir. Bu bağlamda, turistlerin popü-
ler kültürden edindikleri tarihî anlatılar ile ziyaret 
ettikleri mekânlardaki anlatılar farklılık göstermek-
tedir. Bruner (2005) bu tür durumlarda, tarihî 
anlatmanın kimin hakkı olduğuna dikkat çekmek-
tedir. Anlatılar, yorumlardan uzak ve statik yapıda 
değildir, tarihî anlatanlar tarafından değişikliğe uğ-
rarlar. Bu nedenle, ona göre, resmî olan kültürün 
her zaman doğrudan kabul edileceği varsayılma-
malıdır. Seyahat edenlerle yerel halkın bakış açıları 
her zaman anlatıların üreticileri ile aynı doğrultuda 
olmayabilir (Bruner, 2005). Bu şekilde incelendi-
ğinde durağan, iki kutuplu ve iki boyutlu olarak 
ele alınmış olan kültür, aslında çok boyutlu ve di-
namik yapıdadır, çelişki ve ideolojilerle yüklüdür. 
Benzer çelişkiler alçak ve yüksek kültür arasındaki 
geçişlerde de mevcuttur. Alçak kültür, şimdi ve 
burada popüler kültürdür. Ancak gelecekte yüksek 
kültür hâlini alabilir. Bu durumu ele alan eleştiri-
lere göre, J.K. Rowling ya da Stephen King bir gün 
yüksek kültür pozisyonuna dâhil olabilir. Benzer 
bir durum turizm için de söz konusudur. Çağdaş 
turizmde hâlâ 18. ve 19. yüzyılın romantik söylem-
lerini görmek mümkündür. Roma ya da Atina’daki 
kalıntıları, Paris ya da Venedik’teki resimleri gör-
mek hâlâ popülerdir. Ancak bu eserlere bakış geç-
mişe göre farklılaşmıştır. Bu tür tarihî seyahatler 
özellikle genç kesimi etkisi altına alan ek katmanlar 
ve söylemler içermektedir. Louvre artık yalnızca 
ziyaretçilerini eğiten ve etik değerler aktaran güzel 
sanatlar deposu değil aynı zamanda belirgin sayıda-
ki bir ziyaretçi kesimi için çok satanlar listesindeki 
bir	 romanın	 ve	Da	Vinci’nin	 Şifresi	 filminin	 bir	
mekânıdır (Long and Robinson, 2009).

Alçak kültür: Kitle kültürü olarak da bilinir. 
Eleştirel olarak alçak sıfatı ile kullanılır. Basit ola-
rak para için üretilmiş, anlık tüketime hazır ve 
sanatsal değeri uzun sürmeyen kültür ögelerine 
yönelik kullanılır (Kirby, 2000).

Yüksek kültür: Alçak kültürün tam tersidir. 
Yüksek kültürün geçmişe ait olduğu düşünülür. 
Gerçek anlamda eleştirel, sanatsal ve entelektüel 
kültür ögelerine yönelik kullanılır (Kirby, 2000).

Popüler kültür eleştirilerine yönelik ikinci üni-
tede değinilen Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teoriyi 
yeniden hatırlamak faydalı olacaktır. Eleştirel teori 
tek bir düşünce okulu değildir. Bu okulun üyelerini 
birleştiren noktalar geleneksel Marksist düşünce-
nin çağdaş olaylar ışığında yeniden değerlendiril-
mesi ve otoriter rejimlerin bireysel özgürlüklere ve 
insanlığa karşı yarattıkları tehditler ve savaş sonrası 
kapitalizmin baskıcı ideolojisidir. Eleştirel teorinin 
temel hedefi modern toplumdaki tüm egemen-
lik biçimlerinin ‘eleştirel’ bir analizidir (Slattery, 
2012). Eleştirel kuram düşünürlerinden Antonio 
Gramsci, popüler kültürün, kamu zihninde sos-
yopolitik düzenlemeleri meşrulaştırdığını savun-
maktadır. Ona göre, popüler kültür tahakkümün 
(hâkimiyet,	otoritenin) yanı sıra bir mücadele alanı 
da olabilir. Klasik Marksizm ise popüler olgusunu 
işçi sınıfının ekonomik baskı altında olduğunu 
fark etmesini engelleyen bir yanlış bilinç ögesi ol-
duğunu öne sürmektedir. Feminist yaklaşımlar ise 
iki farklı yöndedir. Bu yaklaşımlardan biri popü-
ler kültürü toplumsal cinsiyet bilincinden saptıran 
bir unsur olarak eleştirmekte, diğeri ise onu kadın 
kültürünün ayrı bir parçası olarak yüceltmektedir. 
Kültürel çalışmalar ise popüler olanı hem sınıf hem 
de cinsiyet baskılarına yönelik sembolik bir başkal-
dırı alanı olarak ele alır (Miller, 2011). 

Popüler kültür tartışmalarında yer eden ‘karşı 
kültür’ ise politik, dinî, sosyal ve ekonomik bas-
kının karşısında yer alan bir tavrı ortaya koymak-
tadır. Bu kültür, kültürel normlar, başkaldırı ve 
aktivizm için politik ve sosyal bir yorum yaratılma-
sına aracılık eder. Karşı kültürel hareketler, kültürel 
kurumlarını yeniden tanımlar ve toplumdaki güç 
dengelerine meydan okur. Rap müzik, beden sanatı 
gibi hareketler bunlara bir örnektir. Tarihî olarak 
bakıldığında hippi felsefesi ve yaşam şekli 1960 ve 
70’lerde ortaya çıkarak benzer bir aykırılıkla popü-
ler kültürü şekillendirmiştir (Fedorak, 2018). Gü-
nümüzde sırt çantalı turist olarak tabir edilen tu-
rizm türünün başlangıcının 1960 ve 70’li yıllardaki 
hippi turizmi olduğu öne sürülmektedir (Babu, 
Mishra	ve	Parida,	2008).	Dahası,	Türkiye’de	de	bir-
çok bölgede turizm gelişiminin ilk adımları keşifçi 
ruhları ile hippiler tarafından atılmıştır. 
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Resim 7.8 Günümüzde sırt çantalı turist olarak tabir edilen turizmin kökeni hippilere dayanmaktadır.

Karşı kültürün analizindeki zorluklardan biri bu 
kültürün, kültür endüstrisinin tamamen baskın ol-
duğu bir toplumda nasıl ortaya çıktığının açıklana-
bilmesidir. Bottomore (2002) bunu iki yolla açıklar: 
birinci ihtimal, karşı kültürün sınırlı kapsam ve hız-
lı bir şekilde yok olmasının ya da asimilasyonunun 
kültür endüstrisinin gücünü açığa çıkarmış olması-
dır. İkincisi; kapitalist toplumlarda, 20. yüzyılın son-
larındaki muhalif tavrın, Frankfurt okulunun düşün-
düğünden çok daha yaygın olması ve kendini sosyal 
ve politik hareketlerle daha fazla göstermesidir. İkin-
ci bakış açısında Marksist bakış açısındaki toplumsal 
yaşamın temeline oturtulan muhalefet ve karşı duruş 
vardır. Bu nedenle, Marksist bakış açısına göre, ka-
pitalist toplumlarda karşı kültürün varlığı çok daha 
önceye dayanmaktadır (Bottomore, 2002). 

Kültür endüstrisi: Toplumun bir şekilde kendini 
ifade etme biçimleri olan mal ve hizmetleri üre-
tir. Bu ifade biçimleri film ya da televizyonla ilgili 
ögeler olabilir ya da reklam ve basın gibi sosyal 
iletişim sisteminde özel bir yer tutar (Ivanovic, 
2008). Kültür endüstrisi, eski ve tanıdık olanı, 
yeni bir çehrede tüketiciye sunmaktadır. Bu en-
düstri, ürünlerini kitle tüketimine yönelik üretir 
ve tüketim şeklinin yapısını da kendi belirler. 
Kültür endüstrisi müşterileri ile tepeden bir ilişki 
kurar (Adorno ve Rabinbach, 1975).
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Tzanelli (2018) turizmi, bir popüler kültür ögesi olarak eleştirel bakış açılarının karşısında yer alan bir 

konuma oturtur. Ona göre, günümüzde turizmin ortak kültürün bir parçası olarak anlaşılması ve kitlelere 
ulaşabiliyor olması medya, seyahat ve temsil gibi farklı sistemlerin mobilitesi ile ayrılmaz bir ilişki içerisin-
dedir. Bu sistemsel bağımlılık bireyleri (turistleri) ve toplumları (tur gruplarını ve kültürleri) endüstriyel 
olarak üretilmiş fikir ve pratiklerin pasif alıcısı hâline getirmemiştir. Tersine, sık seyahatler ve aşırı hare-
ketlilik (hipermobilite) durumu, seyahate dair eylem ve deneyimlerin çoğalması ve zenginleşmesine yol 
açmaktadır. Seyahat etme ve diğer kültürler, mekanlar ve insanlarla bağ kurma pratikleri, çağdaş toplumun 
bir ritüel hâlinde deneyimlenmesi yoluyla, başka aktivitelerin sağlayamayacağı bir bilgi haznesine erişim 
sağlamaktadır. Tzanelli’ye (2018) göre, bu nedenle turizmin ürettiği halk kültürü, kültürel yönden boş ve 
dünya ile bağlantısını yitirmiş öznelerden ziyade; bilgili, akıllı ve hareketli özneleri kapsar. Bu nedenle, 
Frankfurt okulunun kitle kültürü eleştirisinin başlangıç noktaları olan “yaygın”, “halk” ve “popüler” gibi 
unsurlar, tesadüfi bir şekilde, turizmin yeni bilgi ekonomilerini zenginleştiren unsurlar olmuştur. Ona 
göre, turizm ve popüler kültür arasındaki ilişkide, dünya görüşünün programlanması durumu, yalnızca 
hazır yapım dünyaların tekrar eden bir şekilde üretilip sunulmasını değil, sürekli yenilerinin yaratılarak 
insan zekâsının canlanmasına hizmet etmektedir.

Kültür odaklı toplum te-
melli turizmin değer zinci-
rinin kaynağını araştırın.

Şimdiye	kadar	gittiğiniz	ta-
tilleri düşünün. Karar verme 
aşamasında toplumunuz ve 
kültürel çevrenizden (aile-
niz, arkadaşlarınız, işiniz ve 
önceki deneyimleriniz gibi) 
ne derece etkilendiniz?

Kültürel turizmin metalaş-
ma ile çevrili oluşunu dü-
şünün. Kültürel olarak özel 
bir destinasyon olup küresel 
seviyede artan bir ilgiyi ya-
kalamak mümkün müdür?

2 Turizm ve kültür arasındaki ilişkilerin dinamiklerini yorumlayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Kültüre Sosyolojik Bir Bakış

Kültürün en bilinen tanımı antropolog Edward B. Tylor’a (1871) aittir. Tylor’ın (1871: 1) tanımına göre, 
‘en geniş hâliyle etnografik anlamda ele alındığında medeniyet ya da kültür; inanç, sanat, görenek ve insanın 
bir toplum üyesi olarak kazanabileceği tüm diğer yetenek ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür’. 
Kültür sosyolojisi, kültürü dört kısma ayırmaktadır. Bu bağlamda, kültürün maddi kısmı objeleri içine alır-
ken maddi olmayan kısmı kurallar ve gelenekleri kapsar. Bilişsel kültür paylaşılan inançlardan oluşmaktadır. 
Son unsur ise dildir. Kültürün bilişsel özellikleri inançlar, değerler ve ideolojiler olmak üzere üç farklı unsuru 
içerir. İnançların, fazla sayıda insan tarafından paylaşıldıkları sürece gerçek ya da test edilebilir olmalarına 
gerek yoktur. Özellikle, sözlü geleneğe dayalı toplumlarda, gerçekliğin sunumu derin bir şekilde, tamamen 
gerçek	olan	unsurlardan	biraz	daha	farklı	bir	şekilde,	kültürel	inançlarla	yer	etmiştir.	Değerler,	diğer	insanla-
rın kültürel değerlerinin karşısında test edilemeyen soyutlamalardır. Belirli bir durumda, neyin iyi ve kötü ve 
neyin	istenen	ve	istenmeyen	bir	unsur	olduğunu	yansıtmaktadır.	Değerler,	inançlar	ve	kültürel	pratiklerdeki	
farklılıklar farklı kültürel grupları içinde barındıran toplumlarda olduğu gibi, turizmde yerel halk ve misa-
firler arasındaki etkileşimde günlük durumlara yönelik yanlış anlaşılmalara da neden olabilir. İdeolojiler, bir 
grubun kimliğinin devamını sağlayan inançları güçlü bir şekilde içinde barındırır. Seküler (dinî olmayan) 
ideolojilere örnek olarak Naziler, komünistler, feministler ve çevreciler verilebilir. 
Kültürün tanımına yönelik bir uzlaşıya varılamaması nedeniyle farklı çözüm önerileri sunulmuştur. Wil-
liams (1983) kültürün karmaşık yapısı nedeniyle, bir tanım geliştirilmesinden ziyade kullanım alanlarının 
belirlenmesi fikrini ortaya atmıştır. Williams’a (1983: 90) göre, kültürün üç çeşit kullanım alanı mevcuttur. 
Bunlar entelektüel, ruhani ve estetik gelişim sürecini tanımlayan kültür, bir insanın, bir dönemin, bir gru-
bun ya da genel olarak insanlığın belirli bir yaşam biçimini ifade eden kültür ve entelektüel ve sanatsal bir 
aktivitenin ortaya koyduğu çalışmalar ve pratiklerdir. Kültürü bir turizm ürünü olarak ele alan Richards 
(1996: 22) kültürü bir süreç ve bir ürün olarak iki farklı şekilde ele alabileceğimizi öne sürmektedir. Kül-
türün	bir	süreç	olarak	ele	alınması	yaklaşımı antropoloji ve sosyolojiden edinilmiştir. Bu bakış açısı, kültürü 
belirli bir sosyal gruba içkin olan temel kodlar olarak inceler. Kültür, anlam üretimi için bir temel teşkil 
eder. Kültürün	bir	ürün	olarak	ele	alınması	yaklaşımı edebiyat eleştirmenlerinden doğmuştur. Bu yaklaşımda 
kültür, belirli anlamlar taşıyan, bireysel aktiviteler ya da grup aktivitelerinin bir ürünü olarak görülür. Bu 
nedenle, ‘yüksek kültür’ ünlü sanatçıların ürünlerine işaret ederken ‘alçak kültür’ televizyon dizilerini içine 
alacak şekilde kullanılmaktadır.

Kültürün temel bileşenlerini ve 
toplumdaki yerini açıklayabilme1

Turizm ve Kültür İlişkisi

Kültürün turizm ile ilişkisi, kitabın birinci ünitesinde de yer verildiği gibi, Grand Tur’a kadar uzanmaktadır. 
Grand Tur döneminde kültür, elit bir seyahatin parçasıdır. Ancak izleyen dönemlerde, bu seçkinci aktivite 
yavaş yavaş şekil değiştirmiş ve içinden geçtiği dönemlerin de etkisinde kalmıştır. Bu etkilerin bir sonucu 
olarak Grand Tur’un elit gezginleri günümüzün turistine dönüşmüştür. Kültür ile turizm arasında ilişki aynı 
zamanda belirli bölgelerin gelişimi için de temel teşkil etmektedir. Bu bağlamda, kültür ve yerel halkın sahip 
olduğu yaratıcılık da aynı şekilde yerel gelişim için önemli bir yere sahiptir. Kültürün her bölge üzerindeki 
etkisi aynı olmamaktadır. Üç tür etki görülebilir. Birinci tür etki, kültürün yerel gelişmeyi sağlaması ve aynı 
zamanda, söz konusu bölgenin sosyal sermayesini zenginleştirmesidir. İkinci tür etki, kültürün turist ve zi-

Turizm ve kültür arasındaki 
ilişkilerin dinamiklerini 
yorumlayabilme
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yaretçi akınını artırarak ihracatı güçlendirmesidir. Üçüncü tür etki, kültürün üretilen kültürel ürünlerin söz 
konusu bölgenin dışına dağıtılmasına neden olmasıdır.
Sosyolojik açıdan ele alındığında kültürel turizm, kültürel tüketime bağlı bir unsur olarak değerlendirilmek-
tedir. Kültürel tüketim hem genel sosyolojinin hem de sanat sosyolojisi ve boş zaman sosyolojisi gibi alanların 
kapsamında çalışılmaktadır. Bu bakış açıları şekillendirilirken eğitim, gelir, meslek ve yaş gibi değişkenler kül-
türel tüketim alışkanlıklarına ışık tutar ve Bourdieu’nun kültürel sermaye kavramı kapsamında incelenir. Kül-
türel sermaye, turizm bağlamında yalnızca turistler için değil aynı zamanda destinasyonlar için de önem teşkil 
etmektedir. Örnek olarak toplum temelli turizmde sosyoekonomik faktörler de bu bağlamda incelenebilir.
‘Kültürel alanlar’ coğrafi olarak sabit olan çekiciliklerdir. ‘Kültür tarihi’, bir toplum ya da lokasyonun, sözlü 
ve yazılı tarihine verilen isimdir. ‘Kültürel homojenleşme’, toplum ya da grupların üzerindeki kapitalist 
baskının bir sonucu olarak beklenti ya da yorumlamaların küresel olarak aynılaşmasıdır. Homojenleşme 
kavramı için, ‘gösteriş etkisi’ ile de bağlantı kurulabilir. Bu durum, turizmde, yerel halk ile turistlerin yaşam 
biçimi arasındaki farklılıklara dikkat çekmektedir. Yerel halkın da benzer sosyokültürel istekleri olabilir. Gös-
teriş etkisi, kültürleşme kuramı ile de yakından ilişkilidir. Kültürleşme kuramına göre iki kültür uzun süreli 
iletişim hâlinde olduğunda fikir ve ürün değişimi meydana gelir. Ne var ki bu değişim süreci, eşit değildir. 
Bunun nedeni ise güçlü olan kültürün baskın olacağı ve daha zayıf olan kültürü ayna imajına dönüştürmeye 
başlayacağıdır. Page ve Connell’in (2009) ‘kültürel valiz’ terimi, turistlerin tatile beraberlerinde götürdükleri 
inanç, değer ve düşüncelerine işaret etmektedir. Bazı durumlarda, kültürel turistler orijinallik ve otantikliğin 
peşinden giderek ‘sunulmamış olan’ aktiviteleri görmek isterler.
Turistik kültürün söylemleri ve pratikleri, etnik kimlik ve ilişkilerin inşa edilmesinde rol oynamaktadır. Gü-
nümüzde etnik grupların turizm ile etkileşimi etnik kimliklerin inşa edilmesinin ve yeniden üretilmesinin 
bir parçası hâline gelmiştir. Etnik kökenin yerel düzeyde ifade ettiği anlamlar turizmi şekillendirirken turizm 
reklamları ve promosyona yönelik geliştirilen stratejiler de etnik kökenin yerel anlamlarını şekillendirmekte-
dir. Bir yanda turizmin yükselişi ve yayılması ile demografik hareketlilik, yeni seyahat şekilleri, yapılaşmanın 
dönüşümü ve şehirlerin eğlence ve boş zaman mekânları olarak yeni modalar benimsemesi gibi küresel 
dönüşümler yaşanmıştır.
Otantik kelimesi, etimolojik olarak Yunan-Roma kökenlidir. En yalın anlamıyla, sahici, değiştirilmemiş ve 
gerçek olan anlamına gelmektedir. Otantikliğin turizmde deneyimlenme, inşa edilme ya da üretilmesinin 
gerçekleşme yolları üzerinde tartışmalar sürmektedir.
Postmodern kültür, birçok aktiviteyi, olayı ve perspektifi içine alan sanat, mimari, beşeri bilimler ve sosyal bi-
limleri kapsayan 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan bir terimdir. Modern kültürün toplumsal ilerleme, 
uyum, evrensellik üzerine yaptığı vurgunun aksine postmodern kültür, modern kültürün tamamlanmamış, esnek 
ve zıtlıkları barındıran ögeler olarak ele aldığı çarpıcı tarihî ve ideolojik değişimlerin örneklerini temsil eder. Post-
modern toplumda, nesneler temsiller hâlini alır ve metalaşır, paketlenir ve tüketilir. Üretimden ziyade tüketim 
baskındır ve metalar sosyal yaşamın tümünü kaplar. Gerçek olan yerini yalnızca temsile bırakır ve gerçek olan artık 
gereksiz ya da anlamsız görülür. Tarih, zaman ve mekân kültürün ögeleri olarak metalaşır. Postmodern toplumda, 
turizm de meta hâlinde tüketilir. Turizmin küresel çapta büyümesi postmodern kültürün güçlü bir şekilde yayıl-
ması ile ilişkilendirilmiştir. Turistler kendileri için daha önceden belirlenen şekilde hareket etmektedir. Turistlerin, 
ziyaret ettikleri yer ve insanlar hakkında yapay bir anlayış geliştirdikleri savunulmaktadır.
Popüler kavramı ile “kitle kültürü” kavramı birbirinin yerine kullanılmaktadır. Gelişen dünyada, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru ortaya çıkan endüstriyel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle, popüler kültür kavramı kitle üreti-
mi, kitle tüketimi ve kitle dağıtımı olgusu ile beslenmektedir. Ancak birçok tarihî dönemde, dönemin kendine 
özgü bir popüler kültürü de olmuştur. Tzanelli (2018) turizmi, bir popüler kültür ögesi olarak eleştirel bakış 
açılarının karşısında yer alan bir konuma oturtur. Tzanelli’ye (2018) göre, turizmin ürettiği halk kültürü, kül-
türel yönden boş ve dünya ile bağlantısını yitirmiş öznelerden ziyade bilgili, akıllı ve hareketli özneleri kapsar.

Turizm ve kültür arasındaki 
ilişkilerin dinamiklerini 
yorumlayabilme
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1  Aşağıdakilerden hangisi kültürü; bilgi, inanç, 
sanat, ahlak, kanun, görenek ve toplumun üyesi 
olarak bir bireyin edindiği davranış ve yetenekleri 
içine alan karmaşık bir bütün olarak tanımlamıştır?

A. George Simmel 
B. Edward Tylor 
C. Freud
D.	Emile	Durkheim
E.	 Karl	Marx

2  Aşağıdakilerden hangisi kültür sosyolojisinin 
kültürü ayırdığı bölümlerden biri değildir?

A. Kültürün maddi kısmı 
B. Kültürün maddi olmayan kısmı 
C. Birlikte yapılan uygulamalar 
D.	Bilişsel	kültür	
E.	 Dil

3  Aşağıdakilerden hangisi kültürleşmenin yol aça-
cağı taklit etme davranışının belirleyicisi değildir? 

A. Yerel halk kültürünün yeni etkiler karşısındaki 
gücü

B. İletişim durumlarından ortaya çıkan sosyal et-
kileşimlerin türü

C. Yerel halk ve misafirler arasındaki ekonomik 
güç ilişkileri

D.	Yerel	yönetimlerin	tutumu
E. Hem turist hem de misafirin motivasyonu

4  Page ve Connell’in ‘kültürel valiz’ terimi aşa-
ğıdakilerden hangisini ifade eder?

A. Turistlerin tatile beraberlerinde götürdükleri 
inanç, değer ve düşünceleridir.

B. Turistlerin beraberinde götürdükleri antik un-
surlar ve tarihi eserlerdir.

C. Turistlerin beraberinde götürdükleri özel anlam 
taşıyan, kişisel eşyalarıdır.

D.	Turistlerin	 beraberinde	 götürdükleri	 dinî	mo-
tifleridir.

E. Turistlerin destinasyona dair duygu, izlenim ve 
fikirleridir.

5  Otantik sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Yerel motifler
B. Folklorik imgeler
C. Köy yaşamı
D.	Sahici,	değiştirilmemiş	ve	gerçek	olan
E. Sertifikalı olan

6  Nesneler temsiller hâlini alır ve metalaşır, pa-
ketlenir ve tüketilir. Üretimden ziyade tüketim bas-
kındır ve metalar sosyal yaşamın tümünü kaplar. 

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki toplumlardan 
hangisine aittir? 

A. Komünal toplum
B. Neoklasik toplum
C. Modern toplum
D.	Postmodern	toplum
E. Geleneksel toplum

7  Yüksek kültür ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A. Edebî eserlerin tümüdür.
B. Bir sanat akımıdır.
C. Modern yaşamın sanat eserlerinin tümüdür.
D.	Sınıfsal	sanat	akımlarının	ifadesidir.
E. Eleştirel, sanatsal ve entelektüel kültür ögeleri-

ne yönelik kullanılır.

8  Eski ve tanıdık olanı, yeni bir çehrede tüke-
ticiye sunmaktadır. Bu endüstri, ürünlerini kitle 
tüketimine yönelik üretir ve tüketim şeklinin ya-
pısını da kendi belirler. Müşterileri ile tepeden bir 
ilişki kurar. 

Yukarıda özellikleri verilen endüstri türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A. Gıda endüstrisi
B. Postmodern endüstri
C. Tüketim endüstrisi
D.	Kültür	endüstrisi
E. Maden endüstrisi
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9  Otantikliğe getirilen yaklaşımlardan hangisi0 
nesnel yaklaşımın yeniden düzenlenmiş hâli olarak 
da yorumlanabilir?

A. Bilişsel objektivizm
B. İnşacı yaklaşım
C. Semiyotik (İşaret bilimsel) yaklaşım
D.	Eleştirel	yaklaşım
E. Postmodern yaklaşım

10  Kültürel normlar, başkaldırı ve aktivizm için 
politik ve sosyal bir yorum yaratılmasına aracılık 
eden kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Popüler kültür
B. Karşı kültür
C. Alt kültür 
D.	Kültür	endüstrisi
E. Yüksek kültür
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Yanıtınız yanlış ise “Kültüre Sosyolojik Bir 
Bakış” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Kültüre Sosyolojik Bir 
Bakış” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişkisi 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Turizm ve Kültür İlişki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı
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Araştır 1

Geert Hofstede (1991) kültürün farklı katmanlarını şu şekilde tasvir etmektedir:
•	 Ulusal	seviyedeki	kültür,	bir	insanın	ait	olduğu	ülkenin	kültürü
•	 Bölgesel	ve/veya	etnik	ve/veya	dinî	ve/veya	dil	mensupluğu
•	 Toplumsal	cinsiyet	katmanı
•	 Kuşak	katmanı
•	 Sosyal	sınıf	katmanı,	eğitim	imkânları	ve	bireylerin	mesleğiyle	ifade	edilir.
•	 Çalışanlar	için,	işleri	aracılığıyla	sosyalleşebildikleri	örgütsel	ya	da	kurum-

sal katman

Araştır 2

Toplum temelli turizmde toplum, sosyal bütünlük, kültür, doğal habitat ve 
toplumdaki içsel ve dışsal paydaşlar arasındaki ilişki değişken yapıdadır. Temel 
değer zinciri; yönetim, mülkiyet ve kırsal çeşitliliğin yanı sıra fayda dağılımı-
nın toplu şekilde organize olabilmesinde yatmaktadır. Bu girişimler toplum 
üyeleri arasında turizm aktivitelerine yönelik görevlerin dağılımının uyumlu 
bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
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Turizmde Performans ve Beden
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• Duyusal Deneyimler • Beden
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Bir Performans Alanı Olarak Turizm
3 Turizm pratiklerinin performatif yönünü ve 
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GİRİŞ 

Ekonomik, politik ve sosyal gelişmelerle birlikte 
turizm, modern çağ insanının gündelik yaşamının 
ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Ancak 1990’lı 
yıllarla birlikte insanların turizm konusunda daha 
eğitimli, daha deneyimli ve bilgili olmaları turizm 
tüketimini değiştirmiştir. İnsanlar kitle turizmin-
den daha farklı olarak bireyselliğe ve kişiye özgü 
turistik deneyimlere önem vermeye başlamışlardır. 
Buna bağlı olarak turizm sosyolojisi üzerine yapı-
lan çalışmalar değişen turist davranışını daha iyi 
anlamaya odaklanmıştır. Dolayısıyla turizm araş-
tırmacıları gittikçe artan bir şekilde, turistlerin ve 
turistik deneyimlerin daha kişisel incelendiği bir 
anlayışı benimsemektedirler. Bunun yanında gün-
cel araştırmalarda turizmin sadece görsel bir dene-
yim olmayıp, bedensel ve zihinsel bir faaliyet oldu-
ğu kabul edilmektedir. Bir diğer ifadeyle turistler, 
artık fotoğraf makinesi ile özdeşleştirilen gözlemci 
ve fotoğraf çeken kişiler olmaktan öte gittikleri des-
tinasyonlarda eğlendirici, bilgilendirici ve estetik 
deneyimler arayışında olan kişilerdir. 

Çağdaş sosyoloji, felsefi temelleri, teorik yakla-
şımları ve ampirik öncelikleri açısından oldukça çe-
şitlilik göstermektedir. Sosyal düzene ilişkin ilkeleri 
araştırmaktan çok sosyal dönüşümleri incelemeye 
doğru bir eğilim ile işaretlenmiştir (Cohen ve Co-
hen, 2019). Bu durum turizm sosyolojisi alanın-
da da benzer bir eğilim göstermektedir. Özellikle 
2000’li yıllardan sonra artan yenilikçi kavramsal ve 
kuramsal bakış açıları turizm araştırmalarındaki te-
mel fikir ve varsayımları da değiştirmiştir. Bu yeni 
fikir ve varsayımlar alışılagelmiş görüşlere meydan 
okumaktadır. Bu yaklaşımlar, turizm faaliyetlerini 
gündelik yaşamdan çok farklı ve ona zıt bir etkin-
lik olarak görmez ve ev ile uzak arasındaki keskin 
ayrımı reddeder. Dolayısıyla turizm gündelik bir 
faaliyet ve rutin yaşamın bir parçası olarak düşü-
nülmektedir (Edensor, 2007; Haldrup ve Larsen, 
2010). Bu yaklaşımlardan biri de turizmde perfor-
mans yaklaşımıdır (Cohen ve Cohen, 2019). Turiz-
mi bir performans olarak gören bu yaklaşıma göre 
turizm, bireyin bedensel katılımıyla gerçekleşen bir 
olgu olarak kabul edilmektedir (Edensor, 1998, 
2000; Haldrup ve Larsen, 2010). Dolayısıyla per-
formans yaklaşımında bedenleşmenin, turistik se-
yahatin ve destinasyonun tüm duyularla bedensel 
olarak deneyimlenmesi öne çıkmaktadır. Kitabın 

bu bölümünde turizmde performans kavramının 
arka planında hangi teorilerin yer aldığı, perfor-
mansta öne çıkan beden ve bedenleşme olguları ile 
çoklu duyusal deneyimler ve bir performans alanı 
olarak turizm ve onun failleri olarak turistlerin 
performansları anlatılmaktadır. Performansların 
gerçekleştirilmesi ancak turistin bedeni ve bedensel 
deneyimi ile mümkündür. Buradan hareketle be-
den ve bedenleşmenin turizm deneyimindeki artan 
önemi ve çoklu duyusal deneyimlerle beraber turist 
deneyiminin kavramsallaştırılmasında nasıl kulla-
nıldığı incelenmektedir.

TURİZMDE PERFORMANS 
YAKLAŞIMINA GEÇİŞ

Turizm araştırmalarında özellikle 1990’ların 
sonlarında gündeme gelen performans yaklaşımı, 
turistleri aktif bir konuma yerleştirerek turist de-
neyiminin üretiminde yer alan unsurlar olan turist, 
eylemler ve mekânlar arasındaki ilişkileri de hesa-
ba katan bir analiz yöntemidir (Edensor, 1998). 
Bu yaklaşım çoğunlukla turizm çalışmalarındaki 
indirgeyici, tek bir duyuya odaklanan, turistlerin 
tek bir arayışta olduğunu söyleyen ve temsili olarak 
adlandırılan yaklaşımlara bir tepki niteliğinde doğ-
muştur (Larsen, 2012). Turizm, önceleri insanların 
turistik yerlerde gezinmeleri olarak algılanmakla 
beraber, son dönemde bedensel deneyimlerle şe-
killenen bir olgu olarak ele alınmaya başlanmıştır 
(Prince, 2018). En basit ve anlaşılır ifadeyle perfor-
mans yaklaşımında turistik bir geziye katılmanın 
her bir aşaması bir performanstır ve bu performans 
gerçekleştirilirken turistin bedeni ve zihni ayrı dü-
şünülmemelidir. Beden ve zihinle birlikte turizm 
çoklu duyusal deneyimlerin de hesaba katılması 
gerektiği bir eylemdir.

1990’lardan sonra Nigel Thrift’in çalışmaları ile 
ortaya çıkan temsil ötesi teori, mekânın durağan 
yönünü eleştirerek onu daha canlı hâle getirme 
çabasıdır. Mekânın temsillere indirgenmesi 
eleştirilmektedir. Temsil ötesi teoriler doğa/kül-
tür, zihin/beden, fail/yapı gibi ayrımları tercih 
etmeden bu gibi ikiliklerin önüne geçmeye ça-
lışmaktadır (Uysal ve Güngör, 2016).
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Turistik performansın açıklanmasında farklı 

teorik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu bölümde 
ilk olarak turizm araştırmalarında uzun yıllar ka-
bul görmüş sahnelenen otantiklik kavramı ince-
lenmektedir. Sonrasında da sahnelenen otantiklik 
kavramında ön plana çıkan performans ögesi ele 
alınmaktadır.

Sahnelenen Otantiklik
Konuya ilişkin öncü çalışmalarda turist deneyi-

minin bir otantiklik arayışı olduğu ileri sürülmek-
tedir (MacCannell, 1973, 1976). Otantiklik arayı-
şı; turistin alışık, aşina olduğu, bildiği kavram, olgu 
ve mekânlardan farklı, orijinal özelliklerini çok 
uzun zamandır koruyan olgu ve mekânlara yönelik 
arayışını ifade eder. Bu kavram gündeme geldikten 
sonra uzun yıllar tartışma konusu olmasının ya-
nında turizm çalışmalarında uzunca bir süre kabul 
gören bir unsur olarak tartışmaların merkezinde 
yer almıştır. MacCannell turizme modernlik bağ-
lamından yaklaşmıştır. Buna göre modern toplum, 
turistlerin pratikleri üzerinden anlaşılmalıdır. Mo-
dernleşme kişilerde sahte, çelişkilerle dolu ve kar-
maşık düşünceler oluşturmaktadır. Turizm ancak 
bu kavramların karşı tarafına oturtularak anlaşılır. 
Böylece, modern insanların otantikliği yani gerçek 
olanı dünyanın başka yerlerinde, farklı kültürlerin 
daha basit hayatlarında aradığı savunulmaktadır. 
Modernizmin getirdiği farklılaşma ve değişim içe-
risinde kendilerini yabancılaşmış ve özgünlükten 
uzak bulan kişiler, gerçeğin yani otantik olanın 
modern olmayan toplumlarda olabileceğine inanır 
ve oralara seyahat ederler. Fakat bu noktada Mac-
Cannell turistlerin hiçbir zaman hayal ettiği otan-
tikliği göremeyeceklerini iddia eder (MacCannell, 
1976).

Dean MacCannell’ın (1976) “The Tou-
rist: A New Theory of Leisure Class” adlı 
kitabı turizm çalışmalarında bir dönüm 
noktası sayılmaktadır. Bu kitap turizm 
araştırmalarında turistlerin pratikleri ve 
bu pratiklerin nedenleri üzerine açıkla-
malarda bulunan ilk eserlerden biridir.

kitap

MacCannell’ın (1973) otanlikliğin yakalana-
mayacağı düşüncesinin temelinde turizm sosyo-
lojisindeki önemli kavramlardan biri olan “sahne-
lenen otantiklik” yer almaktadır. MacCannell’ın 
bu kavramsallaştırmasında performansa ilişkin 
unsurlar yer almaktadır. MacCannell bu kavramı, 
Goffman’ın (1959) “sahne” ve “sahne arkası” ay-
rımını turizmde otantiklik olgusu içerisinde yeni-
den ele alır.

Erving Goffman, “Günlük Yaşamda Benliğin 
Sunumu” (1959) adlı eserinde kişinin kendini ve 
eylemlerini nasıl sunduğunu, başkalarının ken-
disiyle ilgili izlenimlerini nasıl yönlendirdiğini ve 
denetlediğini sosyolojik bir bakış açısı ile yansıt-
maktadır. Sosyal yaşamı bir tiyatro oyununa ben-
zeten Goffman, sahneyi kurgusal ama profesyo-
nelce performansların sunulduğu bir yer olarak 
tanımlar ve günlük yaşamın çoğu zaman provası 
yapılmadan sunulan performanslardan oluştu-
ğunu söyler. Yazar bu kitabında günlük yaşamı 
tiyatroyla özdeşleştirerek insanların ikili ilişki-
lerini, zaaflarını, kaygılarını, sahtekârlıklarını, 
ihtiyaçları ile beraber incelemiştir. Yazara göre, 
sahnede gerçekleştirilen bir gösterinin göreceli 
olarak daha planlı ve kurgu olduğu itiraf edil-
mişken gündelik hayattaki oyunlar ve gösteriler 
kendiliğinden ve sahici bir izlenim oluşturur. 
Bir toplumsal kurum, belli faaliyetlerin gerçek-
leştiği, algıyı kısıtlayan sabit engellerle çevrili bir 
yerdir. Sahne (vitrin) ile sahne arkası arasında ay-
rım vardır ve seyircinin sahne arkasına yani arka 
bölgeye erişimi denetlenmektedir (Hülür, 2017).

dikkat

Sahnelenen otantiklik konusunda Goffman 
(2009), sahnedeki veya seyirci önündeki perfor-
mansların doğal olmadığını ifade eder. Bunu ise 
performansın doğasında ikna edici ve uyumlu 
olmayı gerektiren kültürel kodlar bulunmasıyla 
açıklar. Goffman’ın bu doğal olmayan durumla-
rın inandırıcılık sorununu MacCannell otantiklik 
üzerinden değerlendirir. Sahne ve sahne arkası ay-
rımını yerel halkın kendi kültürünü turistlere sun-
ması bağlamında kullanır. Fakat sahne arkası bir 
kez turistlere açık hâle gelip onlara sergilendiğinde 
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deneyimlenen artık tam anlamıyla 
bir arka bölge değildir. Bu noktada 
ortaya çıkan daha ziyade sahnele-
nen (yani ön bölge hâline gelen) 
bir arka bölgedir ve MacCannell 
bu durumu “sahnelenen otantik-
lik” olarak adlandırır (MacCan-
nell, 1973).

Özetle, MacCannell’a göre, 
otantiklik arayışında olan turist-
ler asla bu otantikliği göremezler. 
Çünkü onların her zaman karşısı-
na sahnelenen bir otantiklik çıkar. 
Aslında otantiklik, turistlerin on-
ları ağırlayan yerel halkın gerçek 
yaşamlarını görmesine olanak sağ-
layan arka bölgededir. Fakat turist-
ler ile yerel halk arasında bu etki-
leşimler bir kere turistik hâle geldiğinde sahne arkaları artık 
sahne önüne taşınır ve otantik olduğu iddiası vurgulanır. 
Böylece otantiklik tıpkı bir tiyatro oyunu gibi sahnelenen 
bir hâl alır ve kendine has özelliklerini yitirir. MacCannell, 
buradaki sahteliği vurgulamak için olguyu bu şekilde adlan-
dırır (MacCannell, 1973).

Performans Yaklaşımı
MacCannell’ın performans vurgusu yıllar sonra daha kapsamlı bir şekilde incelenen bir olgu hâline 

gelmiştir. Performans kavramı turizme ilişkin pratikleri açıklamak için faydalı ve kapsayıcı bir analiz şekli 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Performans yaklaşımına göre turizm performanslar aracılığıyla gerçek-
leştirilen bir olgudur (Larsen, 2010). Başka bir ifadeyle turizm, turizme konu olan tüm aktörlerle birlikte 
üretilen sosyal bir performans olarak kabul edilmektedir (Coleman ve Crang, 2002).

Turizmi bir performans olarak açıklayan ve performans yaklaşımı adı altında bunu kavramsallaştırıp 
ilk öne süren araştırmacı Tim Edensor’dur. Edensor (1998), Hindistan’da gerçekleştirdiği araştırmada Taj 
Mahal’in farklı turistler tarafından farklı pratiklerle temsil edildiğini belirlemiş ve turistik yerleri hem pro-
vası yapılmış hem de doğaçlama uygulamaların da gerçekleştirildiği sahneler olarak tanımlamıştır. Bu düz-
lem içerisinde turistik performansların sahnesi de turistik mekânlardır. Dolayısıyla performans yaklaşımın-
da turistik faaliyetlerin yaşandığı mekânlar da pasif, cansız, sabit olarak kabul edilmemektedir (Haldrup 
ve Larsen, 2010). Bu noktada performansı temel alan yaklaşımlar, turizm uygulayıcılarının planlı olan ça-
balarının dışında kalan zamanlarda gerçekleşen pratikleri de hesaba katmaktadır (Rickly-Boyd vd. 2016). 

Edensor (2000), bir sosyal pratik olan turistik deneyimlerin, edindiğimiz bilgiler, yaşadığımız duygular 
gibi her zaman içsel ve bedensel olarak algılandığını savunmaktadır. Dolayısıyla performans yaklaşımının 
tek yönlü geleneksel yaklaşımlardan farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü turistik yerler birden çok 
bedensel duyuyla (dokunma, koklama, duyma vb.) deneyimlenir. Dolayısıyla, turistler belirli bir manza-
raya uzaktan bakmaktan çok bizzat bedensel olarak bu manzaranın bir parçası olarak bir deneyim yaşarlar. 
Turistler bu şekilde düşünüldüğünde onlara medya veya diğer kanallar tarafından sunulan mitleri ve im-
geleri aramanın ötesinde kendi hikâyelerini de oluştururlar (Haldrup ve Larsen, 2010: 2-6). Geleneksel 
anlayışa göre; acente rehberlerinin, tanıtım broşürlerinin, web sayfalarının destinasyonla ilgili oluşturduğu 
efsanelerin yanında turistler bizzat kendileri yarattıkları hikâyeye göre hareket etmektedirler. Öte yandan 
performans yaklaşımı ise turizm performanslarının rehberler, tanıtım broşürleri, oluşturulan imajlar ve 

MacCannell’ın (1973) öne sürdüğü “sah-
nelenen otantiklik” kavramı sahnenin 
özgün ve gerçekmiş gibi düzenlenmesi 
olarak tanımlanabilir.

Resim 8.1 Tanzanya, Zanzibar’da sahnelenen gerçekliğe örnek olarak Masai 
Mara kabilesi
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mevcut yer mitleri tarafından etkilendiğini reddetmemekle birlikte turistlerin kendi hikâyeleriyle gittik-
leri yerleri yazıp, tıpkı bir senaryo gibi oynadıklarını ve kendi yollarını oluşturduklarını savunmaktadır 
(Larsen, 2010). Dolayısıyla turizmi, turistlerin öngörülen rotaları takip eden pasif tüketicilere indirgen-
diği bir olgu olarak tasvir eden görüşün aksine, performans yaklaşımının merkezinde yaratılan hikâyeler, 
güzergâhlar ve üretken pratikler yer almaktadır (Larsen, 2010).

Turistlerin farklı turizm alanla-
rında sergiledikleri çeşitli pratikleri 
nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin farklı 
önermeler bulunmaktadır (Edensor, 
2000). Buna göre turist performans-
larının bazıları bilinçli bazıları da 
bilinçsiz olarak iki şekilde gerçekleş-
mektedir. Bilinçli performanslar be-
lirli eylemleri gerçekleştirmeyi hedef-
ler. Sultan Ahmet Camisi’nin ziyaret 
edilmesi, boğaz turuna katılmak, Ağrı 
Dağına tırmanmak, Truva Müzesinin 
ziyaret edilmesi gibi eylemler bilinçli 
performanslardır. Öte yandan bilinç-
siz olanlar, günlük yaşamdaki sıradan 
pratiklere benzemektedir. Kahvaltı 
etmek, yürümek, sohbet etmek vb. 
bilinçsiz performanslara örnek olarak 
verilebilir. Bunun yanında Edensor’un dikkat çekmek istediği diğer bir nokta da bu performansların belirli 
mekânsal ve sosyokültürel bağlamlara göre değişmekte olduğu ve her turistin kendi kültürüne özgü kod-
larla bu deneyimi oluşturduğudur.

Performans yaklaşımı, turistik mekânlarda gerçekleştirilen etkinliklerde “sahne” ve “seyirci” arasındaki 
engelleri kaldırmakta, böylelikle seyircinin temsili gerçekleştiren kişiler olarak görüldüğü yeni bir pen-
cere açmaktadır (Knudsen ve Waade, 2010). Edensor (2001: 71) da bunu benzer olarak şu şekilde ifade 
etmektedir: “turizmin sahnelenen bir şey olma özelliğinin yanında, turistik mekânın kendisi turistler ta-
rafından çok çeşitli sembolik anlamlar sergileyen yerler olarak yeniden üretilmektedir”. Baerenholdt vd., 
(2017) de benzer şekilde mekânların sadece sembollerle değil, turistlerin performanslarıyla da birlikte 
üretildiğini iddia ederler. Çünkü turistler bu performanslarda kendi kimliklerini canlandırmaktadırlar. 
Böylelikle, dramaturjik metaforlar turistik gezinin yapısal/işlevsel ve ideolojik boyutlarının incelenmesine 
imkân tanırken performans odaklı yaklaşım gerçek, bedensel sahnelemeye vurgu yapmaktadır. Bu türden 
araştırmalar turizm performanslarını ele alırken hareketin dinamik olduğu bir anlam verme sürecini ve 
yorumlamacı bir yaklaşımı benimser. Böyle düşünüldüğünde turizm; turistler, yerel halk ve turizm uygu-
lamacıları tarafından sürekli olarak üretilen sosyal bir pratik olarak açıklanmaktadır. Performans temelli 
teoriler bu nedenle turizm alanlarını ve turist deneyimini geniş bir çerçevede inceleme yolu sunmaktadır 
(Rickly-Boyd vd. 2016). 

Özetle gündelik yaşamla turistik zaman dilimi arasındaki bölünmeyi reddeden, turizmi daha geniş 
kapsamda hayatın içinden bir unsur olarak ele alan performans yaklaşımının turist pratiklerini açıklamak 
için daha uygun bir kavram olduğu ileri sürülmektedir (Hannam, 2006). Bu yaklaşım ayrıca temsillerden 
performanslara geçişle beraber katılımcıların bedenlerinin aktif kullanımına ve turistik mekânların sosyal 
inşasındaki aktif katılımlarına ilişkin bir vurguyu da beraberinde getirir. İzleyen bölümlerde performansla 
ilintili kavramlar, beden, bedenleşme, duyusal deneyimler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Resim 8.2 İslam mimarisinin önemli eserlerinden biri olan Taj Mahal’de 
turistler, Agra, Hindistan.
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BEDENLEŞME VE DUYUSAL 
DENEYİMLER

Önceki bölümde bahsedildiği gibi turist dene-
yimlerini tekil bakış açılarından anlamaya çalışan 
kavramsallaştırmalar bir dönem turizm alanyazını-
na hâkim olmakla birlikte, artık turizm, derinliği ve 
zenginliği daha fazla yansıtılan, çok daha kapsamlı 
bir çalışma alanı olarak düşünülmektedir (Cohen 
ve Cohen, 2019). Bu zenginliğe olanak sağlayan 
yaklaşımlardan olan performans yaklaşımı ise özel-
likle bedenleşme ve çoklu duyusal deneyimlerin ön 
plana çıkması ile ilişkilendirilmiştir. Bu dönüşün 
çıkış noktasını Urry’nin (1990) öne sürmüş oldu-
ğu turist bakışı oluşturmaktadır. Bu yaklaşım daha 
sonra Goffman’ın dramaturji yaklaşımı ile daha 
performatif bir şekilde incelenerek genişletilmiştir 
(Urry ve Larsen, 2011). 

Bedenleşme (Embodiment): Bireyin et-
rafındaki dünyayı hem zihni hem de be-
deni ile kavraması ve anlamlandırmasıdır 
(Crouch, 2000: 63).

Goffman turizmi hiç tartışmamış ya da araştırma-
mış olmasına rağmen turizm literatürü, turizm 
araştırmalarında zaman zaman, bazen dolaylı, ba-
zen açık bir şekilde özellikle yüz yüze iletişim ve 
sosyal ilişkilerde Goffman’ın metafor ve sosyolojik 
yaklaşımlarını kullanmaktadır (Larsen, 2010).

dikkat

Turizm deneyiminin tamamında tüm algılama 
biçimlerinin dikkate alınması görüşünün yanında 
turizmde duyularla ilgili çalışmalar bir gezi esnasın-
da turistlerin karşılaştığı çeşitli duyusal deneyim-
lere odaklanmaktadır. Bunlar; müzik festivalleri 
(ses), gastronomi (tat) ve sağlıklı yaşam hizmetleri 
(koku ve dokunma) gibi belirli bir konuya odak-
lanmış faaliyetler olabilir. Ayrıca müzikoloji, gıda 
çalışmaları ve sağlıklı yaşam çalışmaları gibi özel ça-
lışma alanlarına da sahiptir. Performans yaklaşımı 
ile beraber turistlerin bir mekânı dokunmak, kok-
lamak, dinlemek vb. gibi pek çok duyu organıy-
la deneyimlemesine vurgu yapılmaktadır. Turizm 
konusunda yazılmış pek çok metinde turistlere 
“hiçbir şey yapmaksızın deneyimleyen, algılayan ve 
elde eden” pasif bir rol biçilmişken (Crang, 1999: 
238’den akt. Haldrup ve Larsen, 2010), perfor-
mans noktasından bakıldığında turist bedenlerini 
ve turizm deneyimlerinin bedenleşen birlikteliğini 
kavramsallaştırmak için performansa dayalı meta-
forların kullanıldığı görülmektedir. 

Turist Bakışından Performansa Geçiş
Urry’nin (1990) “turist bakışı” kavramı turist 

deneyiminin görsel bir deneyim olarak ortaya ko-
nulmasında oldukça etkili olmuştur. Urry turizmde 
otantiklik arayışını reddetmekte ve turistik deneyi-
min bireyin sıradan günlük yaşamında farklı birta-
kım hazlar arayışı olduğunu ileri sürmektedir. Bu 
haz ise belirli yerlerin görülmesi olarak belirmiştir. 
Dolayısıyla turist bakışı insanların görsel olarak çe-
kici, cazip yerlere seyahat ettiğini öne sürmektedir 
(Urry, 1990). Bu kavram turist deneyimini görsel bir 
deneyim olarak tasvir etmede uzun yıllar son derece 
etkili olmuştur (Larsen, 2010). Fakat bu bakış açısı, 

Turizm sektörü açısından 
düşünüldüğünde sahne önü 
ve arka bölgelerin nereler 
olduğunu araştırın.

Turistik bir yeri ziyaret etti-
ğiniz zaman oranın gerçek 
hayatını tam anlamıyla gö-
rüp görmediğinizi tartışın.

En son ziyaret ettiğiniz tu-
rizm bölgesindeki deneyim-
lerinizi tekrar gözden geçi-
rip paylaşın.

1 Turizm pratikleri ile performans ilişkisini kavrayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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turizmi görsel deneyimlere yani sadece “gezip gör-
meye” indirgediği ve turizm deneyiminin diğer du-
yusal ve bedensel deneyimlerini ihmal ettiği gerek-
çesiyle çokça eleştirilmiştir (Larsen ve Urry, 2011). 

John Urry’nin sosyolojik ve tarihsel açıdan tu-
rizm olgusuna değinen “Turist Bakışı” (2009) 
adlı kitabı onun geliştirdiği teoriyi daha iyi 
anlamanız açısından yardımcı olacaktır.

kitap

Resim 8.3 Eiffel Kulesi önünde çocuklarının fotoğrafını 
çeken bir turist. Paris, Fransa

Bu eleştirilerin ardından, turist çalışmalarında-
ki performans yaklaşımının da gündeme gelme-
siyle beraber, turist bakışı kavramı Urry ve Larsen 
(2011) tarafından revize edilmiştir. Bu yeni anla-
yışta turist deneyimi yazarlar tarafından “bakmak” 
ya da “bakış” olarak sadece görsel değil, buna ek 
olarak fiziksel ve bedensel ögelerin de içinde oldu-
ğu bir tür “performans” olarak değerlendirilmiştir. 
Geliştirdikleri bakış açısı Goffman’ın dramaturji 
sosyolojisi ışığında, bakışların bedenselleşen çok 
duyulu doğasını ve birçok performansı içeren kar-
maşık sosyal ilişkileri içermektedir. Turist bakışla-
rının Foucault’dan ilham alınan ilk fikrinin, Goff-
man analizleri ve temsil ötesi teorilerin bakış açısı 
ile beraber genişletilip daha bedensel ve teatral bir 
şekilde incelendiği görülmektedir. Burada turistler 
gördükleri binalara ya da nesnelere dokunmakta, 
orada yürümekte ve çeşitli sosyal kurallar ve güç 
ilişkileri çevresinde bir uygulama içerisinde olmak-
tadırlar (Larsen ve Urry, 2011). 

Turist Bakışı
Turist Bakışı (Urry, 1990), turizm literatü-

ründe en çok kabul gören ve atıfta bulunulan, 
bunun yanı sıra en çok tartışılan turizm kitap-
larından biridir. Kitapta turizm deneyimi, temel 
olarak görsel ve görüntü yoğun doğası ön plana 
çıkarılarak, Foucault’dan ilham alınarak gelişti-
rilen “turist bakışı” konsepti ile anlatılmıştır. Bu 
bakış, modernitenin görsel ve postmodernitenin 
gösteri arzusu hegemonyasını yansıtan turizmi 
“görme yolları” olarak tasvir eder ve bunun ka-
meralar, fotoğraflar, reklamlar, temalı alanlar, 
dikkat çeken görüntüler vb. yoluyla nasıl yapılan-
dırıldığını vurgular. Turizme ilişkin zevkler, sıra-
dan olmayan yerlere gidip bakmak ve görsel ola-
rak tüketilen yerlerin keyfini çıkarmaya dayanır. 
Turist bakışlarının nesneleri her zaman farklı ve 
olağanüstü olan şeylerdir. Bu bakışta, ev ve uzak, 
sıradan ve olağanüstü arasındaki ayrım çok belir-
gindir (Bu açıklama 1990 yılında basılan ilk Tu-
rist Bakışı kitabındaki görüşleri yansıtmaktadır).

Kaynak: Urry, J. ve Larsen, J. (2011). The Tou-
rist Gaze 3.0. Sage.

Araştırmalarla 
İlişkilendir

Bedenleşme, Turizm Performansları 
ve Eleştirel Çalışmalar

Beden çağdaş zamanda birçok disiplinin ana 
araştırma konusunu oluşturmaktadır. Uygulamalı 
sosyolojinin başka alanlarında pek yenilik olarak 
sayılmasa da turizm çalışmalarında oldukça yeni 
bir gelişme olarak görülmektedir. Turizm sosyolo-
jisi açısından bakıldığında beden ile ilgili çalışma-
ların son dönem turizm araştırmalarında eleştirel 
bir dönüş olarak adlandırılan yaklaşımlardan sonra 
gündeme geldiği görülmektedir. Bu yaklaşımlarda 
turist deneyiminin doğrudan beden aracılığı ile 
gerçekleştiği savunulmaktadır. Bu görüş, bedeni 
hesaba katmayan uzun bir araştırma geleneğinin 
sonucunda önemli bir gelişme olarak sayılmakta-
dır. Özellikle son yirmi yılda yazarlar, turist dene-
yiminin anlaşılmasının, daha geniş bedensel dene-
yimlerin de hesaba katılmasını gerektirdiğini iddia 
etmişlerdir (Veijola ve Jokinen, 1994; Crouch ve 
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Desforges, 2003; Pritchard, Morgan ve Ateljevic ve 
Harris, 2007). Turistin bedeni sosyaldir ve çevre-
sinde etkileşime girdiği her şey ile bağlantılıdır. Be-
den ayrıca doğa ve doğal çevreyle kurulan ilişkiden 
de etkilenmektedir (Palmer ve Andres, 2019). 

Bedenin hareketini mekânla ilişkilendiren fik-
rin temelinde Merleau Ponty’nin yaklaşımları bu-
lunmaktadır. Ona göre “Beden, diğer her şeyin 
kökenidir, ifadenin kökenidir, imgeleri anlamlan-
dırarak onu dışarıya vurandır, imgelerin ellerimi-
zin, bakışlarımızın altında var olmasını sağlayan-
dır” (Ponty, 2017: 211). Turizm araştırmalarında 
ise bu konuyu ilk gündeme getiren araştırma Veijo-
la ve Jokinen (1994) tarafından yapılmıştır. Turist 
deneyiminin görsel yönlerine odaklanmanın turisti 
görünmez veya alakasız hâle getirdiği ve yok saydı-
ğı savunulmaktadır (Veijola ve Jokinen, 1994). Bu 
görüşün ardından araştırmacılar turist deneyimle-
rinin anlaşılması için deneyimde turistin bedeninin 
benimsenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bedenleşme, sosyal alanda bir beden hâline gel-
me olarak bedenin sosyal inşasına vurgu yapmakta-
dır (Turner, 2008). Bedenleşme aynı zamanda cin-
siyet ve kimlik doğrulama konularında önemli bir 
bütünleştirici temadır (Cohen ve Cohen, 2019). 
Swain’e (1995) göre hem gelişmenin hem de tem-
silin aracı olarak turizm, cinsiyet analizi için elve-
rişli bir alandır. Turizm süreçleri toplumsal cinsiyet 
tarafından şekillenmektedir ve birbiriyle bağlantılı 
ekonomik, siyasal ve çevresel boyutlarla ilgilidir. 
Cinsiyet analizi aynı zamanda güç, kontrol ve eşit-
lik gibi konularla ilgilenmektedir. İster ev sahibi 
ister konuk olsun, kadın ve erkekler turizmin oluş-

turulması ve tüketilmesine değişen ölçülerde katkı 
sağlarlar; farklı güdüleri ve deneyimleri vardır. An-
cak eşit derecede önemli bir konu da ayrımcılıktır 
ve bu, sıklıkla erkeklerin ve kadınların aktif veya 
pasif turizm katılımcıları olduklarına ilişkin ön 
yargısal bir imajdır. Bu imaj, hem evdeki hem de 
destinasyondaki emeğin cinsiyetçi bölümlenmesini 
yansıtmaktadır (Veijola ve Jokinen, 1994).

Turizm araştırmalarında beden, eleştirel çalış-
maların da konusunu oluşturmaktadır. Bu çalış-
malarda, bedensel engellilerin turizme katılımı, 
toplumsal cinsiyet, maskülenlik, feminizm gibi 
konular işlenmektedir. Örneğin, Kuijpers (2019) 
sakin şehir Halfeti’deki kadınların üretim süre-
cindeki bedenleşme olgusuna değinmektedir. 
Halfeti’de yemek yapan kadınların günlük beden-
leşen deneyimlerini inceleyerek turizmin kadın 
bedeni üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bu 
sakin şehirdeki yemek yapımının ardındaki günlük 
bedenleşen deneyimlerin, emek veren kadınlar açı-
sından destinasyonların pazarlanmasında turistleri 
çekmek için kullanılan romantik temalardan çok 
uzak olduğunu söylemektedir. Çalışan kadınların 
ağır iş yükü vücutta ve zihinde gerginliğe ve strese 
neden olmakta fakat bunun yanında kadın beden-
leri birbiriyle yardımlaşma hâlindeyken aralarında 
bağlar kurulmaktadır. Bir başka çalışmada, turizm 
tanıtım broşürlerinde resmedilenleri araştıran 
Pritchard ve Morgan (2000) “kadınsı” manzarala-
rın, Karayipler ve Güney Pasifik gibi egzotik ko-
numlarla ilişkili olduğunu, “erkeksi” manzaraların 
ise daha soğuk, kuzey ortamlarda kültürel olarak 
inşa edildiğini belirtmektedirler. 

Turizmdeki duyusal çalış-
maların konuları hakkında 
araştırma yapın.

Turist deneyiminde beden-
leşme ile çoklu duyusal de-
neyimler arasındaki ilişkiyi 
tartışın.

Öğrendiğiniz kavramsal 
bilgilerle kendi turistik de-
neyimlerinizi ilişkilendirip 
çevrenizle paylaşın.

2 Turizm pratiklerindeki bedenleşme olgusunu ve çoklu duyusal deneyimleri ifade edebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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BİR PERFORMANS ALANI 

OLARAK TURİZM
Turizm bir performans olarak ele alındıktan 

sonra, turizm pratiklerine ilişkin araştırmalarda çok 
boyutlu, deneysel ve bedenleşmiş turizm uygula-
malarına doğru bir ilgi olmuştur (Edensor, 1998; 
Baerenholdt, Haldrup, Larsen ve Urry, 2017). Bu 
yaklaşımla önceki bakış açılarının durağan doğası 
bozulmaya başlamıştır. Performans yaklaşımı aynı 
zamanda turistik faaliyetlerin yaratıcı potansiyelle-
rini vurgulamaktadır (Haldrup ve Larsen, 2010: 3). 

Önceki bölümlerde değinildiği gibi turizm per-
formans yaklaşımı ile ele alındığında bu perfor-
mansların gerçekleştiği mekânların da önemi bü-
yüktür ve söz konusu mekânlar performansın bir 
parçasını oluşturur. Bu anlayışta turizme konu olan 
mekânların kolektif olarak üretildiği ve bu üretim 
sürecine turistlerin de katıldığı kabul edilir. Bura-
dan hareketle bir turizm mekânının turistlerin per-
formansları olmadan var olabilmesi düşünülemez. 
Daha önce bahsedilen sahne metaforunda olduğu 
gibi, turistlerle her bir karşılaşma bir oyun gibi dü-
şünülür ve her yeni oyun başladığında bu yerlerin 
tekrar üretimi başlar (Baerenholdt vd., 2017). Bir 
diğer ifadeyle her bir aktörün birbiri ile bağlantı 
içinde olduğu bu turizm sahnesinde sosyal rollerin 
oynanması esnasında turist ve turizm çalışanlarının 
birbirlerine karşı yükümlülükleri bulunmaktadır 
ve böylece turistik mekânlar turistlerin seyirci, ça-
lışanların aktör ve rehberlerin yönetmen olduğu 
mecazi bir tiyatro sahnesine dönüşür (Edensor, 
1998, 2000; Haldrup ve Larsen, 2010; Larsen ve 
Urry, 2011; Larsen, 2012). Bu sahnede roller de-
ğişir, seyirciler oyuncu, oyuncular da seyirci rolünü 
üstlenebilirler. Bu nedenle turistler, pasif tüketiciler 
değil, sosyal ilişkilerin üreticileri olarak görülme-
lidirler (Baerenholdt vd., 2017). Bu bölümde ilk 
olarak çeşitli performans sergileyen turistlerin çok 
yönlü açılımları olan performans boyutlarından 
bazılarına değinilmiş, ardından turistler için ger-
çekleştirilen performanslar anlatılmıştır.

Performatif Turistler
Turistler, turistik faaliyetler esnasında fotoğraf 

çekme, sahilde dolaşma, yürüme vb. birçok fark-
lı performans sergilerler (Baerenholdt vd., 2017). 
Bunlar gibi çok sayıda faaliyet sıralanabilir. Burada 
unutulmaması gereken nokta, turistlerin her şeyden 
bağımsız olarak bir yere seyahat etmediğidir. Kişile-

rin düşünce yapısı, alışılmış pratikleri ve sosyal iliş-
kileri de onlarla birlikte seyahat etmektedir (Larsen, 
2008). Dolayısıyla turistlerin performansları, farklı 
kültürel bağlam, mekân ve zamanlarda birbirinden 
farklı, çok çeşitli eylemler içermektedir. Kültürel 
olarak kodlanmış turistik davranış kalıpları sınıf, 
cinsiyet ve etnik köken etrafında dönmektedir ve 
nelerin görülmesi veya hangi aktivitelerde bulunul-
ması gerektiği konusunda kendiliğinden birtakım 
sözleşmeler üretilmektedir (Edensor, 2001). Bu sü-
reçte turistler alışkanlıkları ve içinde bulundukları 
durumun doğaçlama performansından kaynaklı 
olarak kendileri ve yeni tanıştıkları durumlar ara-
sında hareket ederler. Bazen çok doğal, bazen çok 
eleştirel, bazen ise karnavalesk tavırlar içerisinde 
olurlar. Bunun dışında konformist ve tepkisiz, ko-
lektif veya bireysel de olabilirler (Edensor, 2009). 
Performans yaklaşımında turist için oluşturulan 
standart bir görüş yoktur çünkü onlar kendi alış-
kanlıklarıyla ya da o duruma özgü koşullarla şe-
killenebilirler (Weaver, 2005). Başka bir ifadeyle 
turizmde bir performans, çok farklı deneyimleri 
içeren birçok farklı rolün seçilip uygulanabileceği-
ni göstermektedir. Örneğin, paket turlarla seyahat 
eden turistlerin eylemleri kısmen planlıdır ve belirli 
ortak uygulamalardan oluşmaktadır. Paket turlar-
daki gibi olmasa da sırt çantalı turistlerin de kendi 
aralarında bilinmeyeni keşfetme, yerel olana tanık-
lık etme gibi ortak uygulamaları vardır (Edensor, 
2009). Fakat burada disipline edilmiş ritüellerden 
ziyade kısmen doğaçlama performanslara bir geçiş 
söz konusudur. Böylece, aynı turistin tek bir tatil 
sırasında birden fazla rol oynayabilmesi söz ko-
nusudur (Edensor, 2000). Mecazen ifade edilecek 
olunursa turistler sahneye bakmanın yanında oraya 
çıkmakta ve bu performansı bedenen sahnelemek-
tedirler. Dolayısıyla turistlerin salt tüketiciler ola-
rak görülmesi, onların çeşitli fotografik imajlar ve 
tatil yerine ilişkin mitler ürettiği gerçeğinin ihmal 
edilmesidir; bu tüketim eylemi içerisinde turistlerin 
kendilerini birer üreticiye dönüştürdükleri görül-
mektedir (Urry ve Larsen, 2011). Örneğin Buch-
mann, Moore ve Fisher’ın (2010) Yeni Zelanda’da 
Yüzüklerin Efendisi filminin çekildiği alanları ziya-
ret eden turistler üzerine yaptığı çalışma, bu üretim 
sürecinin nasıl yaşandığını açıkça göstermektedir. 
Turistleri o yerlere götüren motivasyonların ilk 
bakışta filmle ya da oradaki gerçeküstü imgelerle 
alakalı olduğu düşünülse de araştırmacılar, aslın-
da orada turistlerin sürekli tekrar eden otantik bir 
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deneyim hissi yaşadığını keşfetmişlerdir. Özellikle, 
Tolkien’in hikâyelerinin temaları ile (arkadaş grubu, 
macera ve fedakârlık vb.), sürekli bağlantı hâlinde 
bir tur deneyimi yaşanmaktadır. Arkadaşlık duygu-
su, özellikle turistlerin oradaki ortak motivasyonu-
nu oluşturmaktadır. Ortak motivasyondan doğan 
arkadaşlık duygusu tur grubunu gezdiren rehbere 
de sirayet eder. Dolayısıyla rehberler kişilere sade-
ce rehberlik değil arkadaşlık da ederler. Tolkien’in 
hikâyelerini hayal etmek için arka plan olarak kulla-
nılan manzarada bulunan turistler gerçekte zihinle-
rini ve bedenlerini bir araya nasıl getirdiklerini tarif 
etmektedirler. Burada somut bir mekânı ve oranın 
atmosferini deneyimliyor olmalarının yanında aynı 
zamanda hayal güçlerini de kullanmaktadırlar. Bu 
bedenleşmiş deneyim, mekânlarda performansların 
nasıl oluştuğunun anlaşılmasında temel bir işlev 
görür. Bu nedenle araştırmacılar, bedenleşmenin 
birçok turiste gidilen yerlerdeki gerçeküstü duygu-
lara karşı koymaya yardımcı olduğunu da savun-
maktadırlar. Dolayısıyla turizmdeki bedenleşme 
araştırmaları, turizmin bir yeri sadece gezmek ile il-
gili olmadığını, daha da önemlisi, o yeri yaşamakla 
ilgili olduğunu göstermektedir (Buchmann, Moore 
ve Fischer, 2010).

Turistlerin performanslarını bulundukları 
turizm bölgesi de etkileyebilmektedir. Edensor 
(1998), turistlerin farklı turizm alanlarındaki per-
formanslarının bazen o turizm alanının yapısına 
göre değişebileceğini de iddia etmektedir. Yazar 
iki farklı turizm alanı belirlemiştir. Bunlar; anklav 
alanlar (turizm işletmeleri tarafından kuşatılmış 
alanlar) ve heterojen alanlardır. Anklav alanlar; tatil 
köyleri, oteller, restoranlar, tur otobüsleri, seyahat 
acenteleri, sağlık, spor ve güzellik tesisleri, mağa-
zalar, bankalar gibi kişilerin belirli ölçüde standart 
performanslar gösterdikleri yerlerdir. Bu tür alan-
lardan kasıt, turizmin ekonomik faaliyet olarak ön 
plana çıktığı, birçok tesisin turistler düşünülerek 
tasarlandığı yerlerdir. Bu tarz yerlerdeki pratikler, 
genelde tahmin edilebilir türdendir ve turistlerin 
konfor alanı gibi düşünülebilir. Rehberli turlar da 
bu kuşatılmış alanlardan kabul edilmektedir. Çün-
kü burada da turistleri sınırlayan birtakım unsurlar 
vardır. Rehber, turistleri belirli bir yöne bakmaya 
yönlendirir. Örneğin, turistlere ideal bir bakış nok-

tasından fotoğraf çekmeyi önerir. Dolayısıyla tu-
ristlerin performansları bir bakıma turist rehberleri 
tarafından sınırlandırılmış olur (Edensor, 2009: 
550-552). Heterojen alanlar ise genellikle turizmin 
çok planlanmamış olduğu yerlerdir. Bu bölgelerde 
yerel küçük işletmeler, mağazalar, sokak satıcıları, 
kamuya ait binalar, konutlar bulunmaktadır. Bu 
yerlerde turistler ve yerliler ortak bir alanda hareket 
ederler. Buralardaki işletmeler genelde küçük aile 
işletmelerinden oluşur. Ekonomik şekilde konakla-
nabilecek tesislerin, küçük kafelerin ve restoranla-
rın bulunduğu yerlerdir. Otellerin ve diğer işletme-
lerin kalite standardı bulunmamaktadır ve hijyen 
koşulları çok önemsenmemektedir. Bu alanlarda 
turistik tesisler ile yerel işletmeler, kamu kurumları 
ile özel kuruluşlar, yerel halkın ikameti için ayrıl-
mış olanlarla turistlere hizmet vermek için düzen-
lenmiş pansiyon tarzı evler iç içe geçtiğinden turist-
ler ve yerel halk bir aradadır. Bu nedenle, heterojen 
alanlar turistik performansların “sakinlerin, yoldan 
geçenlerin ve işçilerin günlük işlemlerinin yanında 
gerçekleştirilebileceği” bir mekân sağlar (Edensor, 
2009: 550-552).

Anklav (Enclave) turizm olarak adlandırılan 
bir turizm çeşidi de mevcuttur. Bu turizm türü, 
turistlerin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlerin, 
bölgesel olarak yalıtılmış bir alanda verilmesi-
dir. Tatil köyleri, resortlar, ve kruvaziyer gemi-
lerinde, turistlerin dışarıya çıkmadan gerçekleş-
tirdiği tatiller buna örnek olarak gösterilebilir.

dikkat

Turistlerin plaj performansları da sosyolojik ola-
rak ilgi konusu olmuştur. Plaj gibi turistik yerler, 
“insan vücudunun doğal dünyayla etkileşime girdi-
ği ve dolayısıyla içinde bulunulduğu sırada beden-
sel ve sosyal performansların oluşturulduğu yerler” 
olarak tanımlanmaktadır (Baerenholdt vd., 2017: 
2). Buralarda yaşanan performanslarda hem insan-
lar hem insan dışı ögeler söz konusudur. Örneğin, 
kumdan kaleler önemli motiflerden birisidir.
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yeniden yapılandıran kumdan kale 
yapma işi, hareketli nesnelerin, be-
denlerin, kum, kürek, arabalar, tatil 
fantezileri gibi imgelemlere ilişkin 
yoğun bir anlam içerir. Bütün bu ağ 
şeklinde bir araya getirilmiş şeyler, 
tatil esnasında bir araya getirilmiş-
tir ancak kumdan kale gibi zaman 
içinde aşınmaya uğrar ve yok olur, 
sadece fotoğraflar ve turist mekânın 
performansına ilişkin hatıralar ka-
lır. Turizm sosyolojisinde plajları 
konu edinen çalışmalar, kumsal-
ların ve güneşlenmenin dokunsal 
deneyimlerine odaklanarak plajın 
görsel merkezli yorumlarından 
uzaklaşmak için çok çaba sarf etmiştir. Kum, kovalar ve kale çalışmaları önemsiz gibi görünse de bu tür 
örnekler, sıradan görünen günlük nesnelerin turizmi nasıl karmaşık bir şekilde oluşturduğunu gösterir, aksi 
takdirde göz ardı edilmesi çok kolay olgular olarak gözükmektedir (Obrador-Pons, 2009).

Turizm aynı zamanda turistlerin kimlik arayışlarında da bir aracı olmaktadır (Edensor, 2001). Kişiler, 
turistik performansları kimliklerini ifade etmek ve geliştirmek için bir araç olarak görmektedirler. Çağdaş 
tüketicinin postmodern kimlik arayıcısı olması görüşünden hareketle turistik tüketimin yalnızca yeniden 
üretilmekle kalmayıp, aynı zamanda kendi başına ortaya çıkan bir tür performans olduğu ortaya kon-
maktadır (Campbell, 2005; Sonnenburg ve Wee, 2016). Konuya ilişkin bazı araştırmalar seyahat etmenin 
benlik algısı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Gerçekleştirilen seyahatlerle ilgili anlatılan hikâyeler tu-
ristlerin benlik duygusu yaratmada kullandığı en önemli unsurlardandır (Desforges, 2000). Todd (2001), 
göze çarpan doğası gereği turizm tüketiminin öz ve kimlik ile ilgili kavramlara yönelik ideal bir ortam 
oluşturduğunu belirtmektedir. 

Turistlerin performans göster-
dikleri bir başka alan ise maddi 
ögelerle olan ilişkilerdir. İnsan dışı 
aktörler olarak da adlandırılan bu 
nesnelerin turizm uygulamaları için-
de üretilmesi ve sürdürülmesinin 
önemine dikkat çekilmektedir (Co-
hen ve Cohen, 2019). Bu eşyalarla 
beraber kişiler yaşanan deneyimleri 
bedenleştirmektedir. Örneğin, he-
diyelik eşyalar, kartpostallar ve fo-
toğraflar, turizm deneyimini somut 
bir hâle getiren maddi unsurlardır 
ve turistler bunlarla yaşadıkları 
turizm deneyimlerini evlerindeki 
rutin yaşamda sergilemektedirler 
(Brown, 1992). Muecke ve Wergin 

(2014: 228), hediyelik eşyaların turizm performanslarındaki önemi üzerine değinmiştir ve maddi unsurla-
rın turizm faaliyetleri içerisinde özel bir değere sahip olduğunu ve hediyelik eşyaların hayranlıkları beden-
leştirmenin bir aracı olarak kullanılabildiğini belirtmektedirler. 

Resim 8.4 Sahilde kumdan kaleler yapan bir aile fotoğrafı

Resim 8.5 İstanbul Kapalıçarşı’da magnet satın alan bir turist
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ğunu da ortaya koymaktadır (Swanson ve Timothy, 2012). Hatıra eşyaları, sıradan görülen ev ile hayal 
edilen destinasyon arasındaki seyahati simgelemekte ve bunlarla turistlerin kişisel deneyimi arasındaki 
bağlantıyı vurgulamaktadır (Swanson ve Timothy, 2012). Dolayısıyla turizme konu olan maddi unsurların 
incelenmesinin turizm pratiklerindeki performansı anlamaya katkı sunduğu görülmektedir.

Turistler İçin Gerçekleştirilen Performanslar
Bu bölüme kadar bir kısım mekânlardan bahsedilmiş olsa da anlatımın ana ögesi turistlerin perfor-

mansları üzerineydi. Turizmde performans konusunda değinilmesi gereken bir diğer unsur da turistler için 
gerçekleştirilen performanslardır. Bunlar bazen bir etkinlik olabileceği gibi bazen de tamamen turistler için 
oluşturulmuş izole performanslar olabilir. Şehirlerde, kültürel miras alanlarında, müze ve tema parkları 
gibi belirli sahnelerde turistlere yönelik performanslar gerçekleştirilir. 

Birçok turistik mekân artık turizm alanlarını tiyatro olarak kullanmaktadır. Bu genellikle aktörlerin 
belirli bir sahnede veya uzamda belirli rolleri üstlenmelerini içerir. Senaryolarını yazdıkları küçük dramalar, 
sık sık ziyaretçilere belirli bir ücret karşılığında ve ücret alan aktörlerle sunulur. Bu sahnelemeler en çok 
büyük ölçekli tesislerde, film stüdyoları ya da tema parklarda aktörler tarafından gerçekleştirilir. Ancak 
daha mütevazı ortamlarda, yerel kutlamalarda ve küçük mekânlarda da bu türden sahnelemeler yapılabil-
mektedir (Edensor, 2009). Böyle gösteriler genellikle; duygusal, eğlenceli ve turistlerin çeşitli duyularına 
hitap edecek şekilde olabilmektedir. Öte yandan bu türden mekânların biçimi ve örgütlenmesi, önemi, 
estetiği gibi nitelikler o mekânlarda gerçekleştirilecek turist performanslarının niteliğini de etkileyebilir 
(Edensor, 2009). 

Resim 8.6 Universal Stüdyoları. Los Angeles’ta bulunan bir tema park ve film stüdyosu 

Özellikle turizmle ön plana çıkmış dünyanın çeşitli bölgelerindeki kıyı otellerinde, animas-
yon ekipleri tarafından o ülkenin yerel kültürüne ilişkin performanslar sergilenmektedir. Bu 
durum aynı zamanda kültürün metalaştırılması konusunda eleştirilmektedir. Kültürün meta-
laşması en basit ifadeyle, kültürün ticari bir ürüne dönüştürülüp satılmasıdır.

dikkat
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Bahsedilenlerin dışında turizm sektöründe çalışanların sergiledikleri performanslar da mevcuttur. Tu-
rizm ürünlerinin deneyimsel, etkileşimli (çalışanları ve turistleri kapsayan) olduğu ve “üretici ve tüketici-
lerin turizm üretim süreçlerinde geçici olarak birlikte bulunmasını” içerdiği ifade edilmektedir (Crang, 
1997: 139). Dahası, turistik yerler sadece hayal edilen yerler değil, aynı zamanda gerçekleştirilen yerlerdir 
ve turizm çalışanları sadece bir sahnedeki aktörler olmaktan öte o sahneyi harekete geçirmek zorunda olan 
kişilerdir. Bu, yalnızca emek sürecinin yöneticiler tarafından önceden belirlenemeyeceği anlamına gelmez, 
aynı zamanda yöneticilerin somutlaşmış becerilere değer veren personeli işletmeye çekmesi ve tutması ge-
rektiği anlamına gelir (Crang, 1997). Turistler, çalışanlardan belirli performanslar bekler ve büyük oranda 
da bu performanslara katkıda bulunurlar.

Yaşamla İlişkilendir

Kolonyal Williamsburg

Resim 8.7 Kolonyal Williamsburg tarihî alanı içerisinde 
19. yüzyıl kıyafetleriyle dönemi canlandıran çalışanlar, 

Williamsburg, Virginia, ABD.

Kolonyal Williamsburg, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Virginia eyaletine bağlı Willi-
amsburg şehrinde otantik 18. yüzyıl deneyim-
leri sunan ülkenin en büyük açık hava yaşam 
müzesidir. 301 dönümlük tarihî alanı, Kolon-
yal Virginia’nın başkenti olduğu 18. yüzyıldan 
kalma yüzlerce restore edilmiş veya aslına uygun 

olarak yeniden inşa edilmiş bina içerir. Kolon-
yal Williamsburg’un bu tarihî bölgesinde, 88’i 
orijinali olan, restore edilmiş ve tarihsel olarak 
korunmuş bina vardır. Bu binaların arasında 
evler, mahkemeler, hapishane, çeşitli dükkanlar 
ve restoranlar bulunmaktadır. Restoranların ba-
zılarında dönemin reçeteleri ile yapılmış yemek-
leri de yemek mümkündür. Williamsburg tarihî 
alanında, geçmişte günlük yaşamın yönlerini 
açıklamak ve göstermek için tarihî canlandıran 
aktörler çalışmaktadır. Kostümlü çalışanlar, ba-
zen sömürge dil bilgisi ve diksiyon kullanarak 
o çağda yaşıyormuş gibi davranır ve çalışırlar. 
Gün içinde farklı mekânlarda birçok perfor-
mansın sergilendiği alanda 18. yüzyıl deneyim-
leniyor hissi yaratılmıştır. Sömürge döneminin 
yaşatıldığı tarihî alanda İngilizler ve kolonileri 
arasındaki hayatın nasıl olduğuna ilişkin dene-
yimler elde edilmektedir.

Kaynaklar: https://www.colonialwilliamsburg.
org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Willi-
amsburg

https://www.colonialwilliamsburg.org/
https://www.colonialwilliamsburg.org/
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de gözlemlenebilir. İşverenlerin bu çalışanların nasıl görünmesi gerektiği (cinsiyet, yaş, kıyafet vb. açısın-
dan) ve aynı zamanda nasıl hareket etmeleri gerektiği (sesleri, bedensel hareketleri vb. açısından) konula-
rında beklentileri vardır. Bu çalışanların sergileyecekleri performanslar müşteri beklentilerinin bir parçası 
olduğundan çalışan-turist karşılaşmasına katkıda bulunur; aslında, birçok turist genel performansa katkıda 
bulunmaya hazır olabilir. Performans olarak çalışmak sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda küçük 
işletme sahipleri için de geçerlidir; örneğin, sıcak, biraz eksantrik ama karakterli bir ev sahibi rolü oynayan 
küçük otel veya restoran sahibi, kabul edileceği varsayılan performanslar sergiler (Shaw ve Williams, 2004).

Tema parklarını ve turist-
lerin bu parklardaki dene-
yimlerini araştırın.

Türkiye’deki kıyı otellerin-
de turistlere Türk kültürü 
ile ilgili nasıl gösteriler ser-
gilendiğini tartışın.

Temalı parklarda gerçek-
leştirilen performansları 
öğrenip arkadaşlarınızla 
paylaşın.

3 Turizm pratiklerinin performatif yönünü ve performans alanlarını tanımlayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Turizmde Performans 
Yaklaşımına Geçiş

Turizm araştırmalarında özellikle 1990’ların sonlarında gündeme gelen performans yaklaşımı, turistleri aktif 
bir konuma yerleştirerek turist deneyiminin üretiminde yer alan unsurlar olan turist, eylemler ve mekânlar 
arasındaki ilişkileri de hesaba katan bir analiz yöntemidir. Performans kavram olarak turizm araştırmalarında ilk 
kez Dean MacCannell tarafından kullanılmıştır. MacCannell’ın (1973) sahnelenen otantiklik kavramsallaştır-
masında performansa ilişkin unsurlar yer almaktadır. MacCannell bu kavramı öne sürerken Erving Goffman’ın 
“sahne” ve “sahne arkası” ayrımından etkilenmiştir. Otantiklik aradığı öne sürülen turistlerin aslında bu otantik-
liği asla göremeyecekleri çünkü onların her zaman karşısına sahnelenen bir otantiklik çıkacağı belirtilmektedir. 
Aslında otantiklik, turistlerin onları ağırlayan yerel halkın gerçek yaşamlarını görmesine olanak sağlayan arka 
bölgededir. Fakat turistler ile yerel halk arasında bu etkileşimler turistik hâle geldiğinde sahne arkaları artık sahne 
önüne taşınır ve otantik olduğu iddiası vurgulanır. Böylece otantiklik tıpkı bir tiyatro oyunu gibi sahnelenen bir 
hâl alır ve kendine has özelliklerini yitirir. 
Son dönem turizm araştırmalarında ise performans, turizmle ilişkili tüm pratiklerde var olan bir olgu olarak 
kabul edilmektedir. Eski tekil bakış açılarının aksine, performans yaklaşımında sosyal bir pratik olarak nitelendi-
rilen turistik deneyimler, edinilen bilgiler, yaşanan duygular gibi her zaman içsel ve bedensel olarak yaşanmakta-
dır. Çünkü turistik yerler birden çok bedensel duyuyla (dokunma, koklama, duyma vb.) deneyimlenir (Edensor, 
2000). Turistler belirli bir manzaraya uzaktan bakmaktan çok bizzat bedensel olarak bu manzaranın bir parçası 
olarak bir deneyim yaşarlar. Turistler bu şekilde düşünüldüğünde onlara medya veya diğer kanallar tarafından 
sunulan mitleri ve imgeleri aramanın ötesinde kendi hikâyelerini de oluştururlar. Böylece turizm, önceleri insan-
ların turistik yerlerde gezinmeleri olarak algılanırken, son dönemde bedensel ve zihinsel deneyimlerle şekillenen 
bir olgu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Performans yaklaşımında turizmin her aşaması performatiftir. Beden 
ve zihinle birlikte turizm çoklu duyusal deneyimlerin hesaba katıldığı ve çok farklı açılımlar sunan bir yaklaşım-
dır (Haldrup ve Larsen, 2010).

Turizm pratikleri ile performans ilişkisini 
kavrayabilme1
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Bedenleşme ve Duyusal 
Deneyimler

Turist deneyimlerini tekil bakış açılarından anlamaya çalışan kavramsallaştırmalar bir dönem turizm literatü-
rüne hâkim olmakla birlikte, artık turizm, derinliği ve zenginliği daha fazla yansıtılan, çok daha kapsamlı bir 
çalışma alanı olarak düşünülmektedir. Bu dönüşün çıkış noktasını Urry’nin (1990) öne sürmüş olduğu turist 
bakışı oluşturmaktadır. Bu anlayışta turizm deneyimi, temel olarak görsel ve görüntü yoğun doğası ön plana 
çıkarılarak, Foucault’dan ilham alınarak geliştirilmiştir. Fakat bu bakış açısı, turizmi görsel deneyimlere yani 
sadece “gezip görmeye” indirgediği ve turizm deneyiminin diğer duyusal ve bedensel deneyimlerini ihmal ettiği 
gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bunun ardından turist bakışının Foucault’dan ilham alınan ilk fikri, Goffman’ın dra-
maturji yaklaşımı ve temsil ötesi teorilerin bakış açısı ile beraber genişletilip daha bedensel, teatral ve performatif 
bir şekilde incelenerek genişletilmiştir. Bu yeni bakış, turizm pratiklerinin bedenselleşen çok duyulu doğasını ve 
birçok performansı içeren karmaşık sosyal ilişkileri içermektedir. Burada turistler gördükleri binalara ya da nes-
nelere dokunmakta, orada yürümekte, çeşitli sosyal kurallar ve güç ilişkileri çevresinde bir uygulama içerisinde 
olmaktadırlar. Turizm deneyiminin tamamında tüm algılama biçimlerinin dikkate alınmasının yanında bir gezi 
esnasında turistlerin karşılaştığı çeşitli duyusal deneyimlere odaklanmaktadır.
Bedenleşme, bireyin etrafındaki dünyayı hem zihni hem de bedeni ile kavraması ve anlamlandırmasıdır. Bu kav-
ram sosyal alanda bir beden hâline gelme olarak bedenin sosyal inşasına vurgu yapmaktadır. Bu yaklaşımlarda 
turist deneyiminin doğrudan beden aracılığı ile gerçekleştiği savunulmaktadır. Turistin bedeni sosyaldir ve çevre-
sinde etkileşime girdiği her şey ile bağlantılıdır. Beden ayrıca doğa ve doğal çevreyle kurulan ilişkiden de etkilen-
mektedir. Turizm araştırmalarında beden, eleştirel çalışmaların da konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda, 
bedensel engellilerin turizme katılımı, bireylerin turizm deneyimleri, toplumsal cinsiyet konuları, maskülenlik, 
feminizm gibi konular işlenmektedir.

Turizm pratiklerindeki bedenleşme 
olgusunu ve çoklu duyusal deneyimleri 
ifade edebilme

2
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Bir Performans Alanı Olarak 
Turizm

Turizm bir performans olarak ele alındıktan sonra, turizm pratiklerine ilişkin araştırmalarda çok boyutlu, deney-
sel ve bedenleşmiş turizm uygulamalarına doğru bir ilgi olmuştur. Performans yaklaşımı aynı zamanda turistik 
faaliyetlerin yaratıcı potansiyellerini vurgulamaktadır (Haldrup ve Larsen, 2010: 3). Turistler, turistik faaliyetler 
esnasında birçok farklı performans sergilemektedirler. Turistlerin salt tüketiciler olarak görülmesi, onların çeşitli 
fotografik imajlar ve tatil yerlerine ilişkin mitler ürettiği gerçeğinin ihmal edilmesidir; bu tüketim eylemi içe-
risinde turistlerin kendilerini birer üreticiye dönüştürdükleri görülmektedir (Urry ve Larsen, 2011). Örneğin, 
turizm tüketimi turistlerin kimlik arayışlarında bir aracı olmakta ve kişiler turistik performansları kimliklerini 
ifade etmek ve geliştirmek için bir araç olarak görmektedirler. Turistlerin performans gösterdikleri bir başka alan 
ise maddi ögelerle olan ilişkilerdir. Bu eşyalarla beraber kişiler yaşanan deneyimleri bedenleştirmektedir. Örne-
ğin, hediyelik eşyalar, kartpostallar ve fotoğraflar, turizm deneyimini somut bir hâle getiren maddi unsurlardır ve 
turistler bunlarla yaşadıkları turizm deneyimlerini evlerindeki rutin yaşamda sergilemektedirler (Brown, 1992). 
Turizm, performans yaklaşımı ile ele alındığında bu performansların gerçekleştiği mekânların da önemi büyük-
tür. Bu anlayışta turizme konu olan mekânların kolektif olarak üretildiği ve bu üretim sürecine turistlerin de 
katıldığı kabul edilir. Buradan hareketle bir turizm mekânının turistlerin performansları olmadan var olabilmesi 
düşünülemez. Sahne metaforunda olduğu gibi, turistlerle her bir karşılaşma bir oyun gibi düşünülür ve her yeni 
oyun başladığında bu yerlerin tekrar üretimi başlar. Turizmde performans konusunda değinilmesi gereken bir 
diğer unsur da turistler için gerçekleştirilen performanslardır. Bunlar bazen bir etkinlik olabileceği gibi bazen de 
tamamen turistler için oluşturulmuş izole performanslar da olabilir. Şehirlerde, kültürel miras alanlarında, müze 
ve tema parklar gibi belirli sahnelerde turistlere yönelik performanslar gerçekleştirilir. Birçok turistik mekân artık 
turizm alanlarını tiyatro olarak kullanmaktadır. Bu genellikle aktörlerin, belirli bir sahnede veya uzamda belirli 
rolleri üstlenmelerini içerir. Senaryolarını yazdıkları küçük dramalar, sık sık ziyaretçilere belirli bir ücret karşılı-
ğında ve ücret alan aktörlerle sunulur. Bu sahnelemeler en çok büyük ölçekli otellerde, büyük film stüdyolarında 
ya da tema parklarda aktörler tarafından gerçekleştirilir. (Edensor, 2009).

Turizm pratiklerinin performatif yönünü 
ve performans alanlarını tanımlayabilme3
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neler öğrendik?

1  Modern insanın turizm aracılığı ile kendi ha-
yatında deneyimleyemediği otantikliği aradığını 
savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A. John Urry B. Erving Goffman
C. Dean MacCannell D. Michel Foucault
E. Tim Edensor

2  Turistlerin ziyaret ettikleri yerlerde yerel hal-
kın gerçek yaşamlarını göremeyeceklerini ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Turist bakışı B. Sahnelenen otantiklik 
C. Sahne D. Tiyatro
E. Performans

3  Performans yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?
A. Turistin deneyimine görsel bir açıdan bakıl-

maktadır.
B. Turistler öngörülen rotaları takip eden pasif tü-

keticilerdir.
C. Turist deneyimi çoklu duyusal deneyimler ve 

bedenleşme ile ele alınmaktadır.
D. Turistlerin otantiklik arayışında olduğu savu-

nulmaktadır.
E. Turistik faaliyetlerin yaşandığı mekânlar pasif, 

cansız ve sabit kabul edilmektedir.

4  John Urry, turizmin görsel bir bakış olduğu 
kavramına aşağıdaki kitaplardan hangisinde değin-
miştir?
A. Tıbbi Bakış
B. The Tourist
C. Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu
D. Turist Bakışı
E. Turizmin Göstergebilimi

5  Turist bakışı yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A. Ev ve uzak, sıradan ve olağanüstü arasındaki ay-
rım çok belirgindir. 

B. Turizmi görme yolları olarak tasvir etmektedir.
C. Turist deneyiminin doğrudan beden aracılığı ile 

gerçekleştiği savunulmaktadır.
D. Foucault’nun tıbbi bakışından esinlenerek ge-

liştirilmiştir.
E. Turizme ilişkin zevkler, sıradan olmayan yerlere 

gidip bakmaya ve görsel olarak tüketilen yerle-
rin keyfini çıkarmaya dayanır.

 

6  Bireyin etrafındaki dünyayı hem zihni hem 
de bedeni ile kavraması ve anlamlandırmasına ne 
ad verilir? 
A. Algılama farklılığı B. Performans
C. Soyutlaşma D. Bedenleşme
E. Hissel deneyim

7  Turizm çalışmalarında bedenleşme ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A. Turizm deneyiminin tamamında tüm algılama 

biçimleri dikkate alınmaktadır.
B. Turistlerin çeşitli duyusal deneyimlerine odak-

lanmaktadır.
C. İnsanların görsel olarak çekici, cazip yerlere se-

yahat ettiğini öne sürmektedir.
D. Turizm bir sosyal pratik olarak görülmektedir.
E. Turist deneyimini anlamak için turistin bede-

nine odaklanır.

8  Tatil köyleri, oteller, restoranlar, tur otobüs-
leri, seyahat acenteleri, sağlık, spor ve güzellik te-
sisleri, mağazalar, bankalar gibi turistlerin belirli 
ölçüde standart performanslar gösterdikleri yerlere 
ne ad verilir? 
A. Homojen alanlar B. Heterojen alanlar
C. Destinasyon D. Anklav alanlar
E. Standart bölgeler

9  Turistlerin maddi ögelerle olan ilişkileri ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Turistlerin harcama miktarı ile bağlantılı olarak 
değişmektedir.

B. Kişiler satın aldıkları objelerle yaşanan dene-
yimleri bedenleştirmektedir.

C. Maddi ögeler turizm deneyimlerini, kişilerin 
evlerindeki rutin yaşamda sergilemesine olanak 
vermektedir. 

D. Gidilen yere duyulan hayranlığın bedenleş-
mesidir.

E. Turizm deneyimini somut hâle getirir.

10  Aşağıdakilerden hangisi turistlere yönelik 
performansların gerçekleştirildiği özel  alanlardan 
biri değildir?

A. Otel B. Müze
C. Temalı park D. Şehir merkezi
E. Banka
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Yanıtınız yanlış ise “Sahnelenen Otantiklik” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Bedenleşme ve Duyusal 
Deneyimler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Performans Yaklaşımı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Performatif Turistler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Sahnelenen Otantiklik” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Bedenleşme ve Duyusal 
Deneyimler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Turist Bakışından Per-
formansa Geçiş” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Turist Bakışından Per-
formansa Geçiş” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Performatif Turistler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Turistler için Gerçek-
leştirilen Performanslar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 1

Sahne yerli halkın, turistlerin ve çalışanların bir arada bulundukları yerdir. 
Sahne arkası bölgeler ise yerel halkın ya da çalışanların işleri arasında dinlen-
dikleri ya da hazırlanmak için çekildikleri bölgelerdir. Sahne arkası bölgelere 
örnek olarak yerel halkın evleri, otellerde ise mutfak, çamaşırhane gibi yerler 
örnek gösterilebilir.

Araştır 2

Turizmdeki duyusal çalışmalar, bütünsel olarak duyulara odaklanan çalışma-
lar olabileceği gibi, gastronomi, müzik ve dans gibi özel alanlarda da olabilir. 
Örneğin, gastronomi, müzik ya da yoga festivali, dans deneyimi, interrail ha-
reketliliği gibi çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Duyusal engelli turistlerin 
incelenmesi de turizmde duyusal çalışmaların önemli bir alt alanıdır.

Araştır 3

Temalı parklar, kültür, eğlence, macera, tarih, eğitim gibi amaçlarla kurul-
muş, çeşitli gösterilere ev sahipliği yapan, açık ve kapalı alanları bulunabilen, 
içerisinde çok çeşitli eğlence tesisleri, mağaza ve restoranlara sahip kompleks 
yapılardır. Bunların yanı sıra hızlı trenler gibi farklı deneyimler yaşatan eğlen-
ce imkânları sunmaktadır. Tema parklar, başka bir yer ve zamanın harika bir 
atmosferini yaratmaya çalışan cazibe merkezleridir (Milman, 2009). Turistler 
deneyime odaklanan performanslara ilgili gösterdikçe temalı parkların popü-
laritesi artmıştır.
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