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TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE ALGILANIŞI 

 ALAEDDİNOĞLU, Faruk*-YILDIZ, Mehmet Zeydin**  

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

XX. yüzyılının en hızlı gelişen endüstrilerinden biri hiç şüphe yok ki 

turizmdir. Turizmin bu denli hızlı gelişmesi, kendi içinde çeşitlenmeye ve kültür 

turizmi olarak adlandırdığımız turizmin doğmasına neden olmuştur. Genelde 

kültürel değerler üzerine kurulmuş bir turizm çeşidi olarak ifade edebileceğimiz 

kültür turizmi, birçok değişkeni bünyesinde barındırmaktadır. Bu değişkenler, 

bölgesel veya ulusal boyutta farklılık yaratmakta ve ortaya çıkan bu farklılık 

günümüzde turizm hareketlerini şekillendirmektedir.  

Dünya Turizm Örgütü’ne göre toplam turizm talebinin % 37’sini karşılayan 

bu turizm çeşidi yılda % 15 artmaktadır. Ancak, Türkiye’de doğru 

algılanmadığı için yeterince gelişememiş ve destinasyon ölçeğinde 

tüketilememiştir. Bu durumun temel nedeni, bu turizm çeşidinin ülkemizde 

arkeolojik ve tarihi mekânlarla sınırlıymış gibi bir özellik göstermesidir.oysa 

kültür turizmi başta şehirsel organizasyonlar ve sanatsal etkinlikler olmak üzere 

diğer birçok çekiciliği de içermektedir. Bu anlamda, sürdürülebilir bir 

yaklaşımın sergilenebilmesi için, ülkemizin sosyal, kültürel ve politik 

varlıklarının organize edilmesi ve mekânsal dağılımının yapılması 

gerekmektedir. Bu noktadan hareketle yaptığımız bu çalışmada, kültür 

turizmindeki çeşitlenme, nasıl tüketildiği, nasıl algılandığı ve pazarlandığı 

konuları işlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, kültür, kültürel çeşitlilik, turizm, kültür 

turizmi, kültür turizm algılaması.  

ABSTRACT 

Culture Tourism and Perceptions in Turkey 

One of the fastest growing industries of century is, without doubt, tourism. 

Such rapid growth of tourism has brought about culture tourism and a 

diversification in itself. Cultural tourism which is generally termed as a start of 

tourism founded upon cultural values incorporates in itself many kinds of 
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different variables, such variables create differences on a regional and national 

scale and such differences space tourism motilities in our time.  

This kind of tourism which met 37 % of the total demand of tourism 

according to world tourism organization is grown up to 15 % each year. 

However, it has not been rightly understood in Turkey, and so it has not been 

developed enough and was not consumed on a destination scale. One reason of 

this inadequacy is the impression that the archeological and historical places are 

limited to this kind of tourism. However, culture tourism consists of many 

attractions such as urban organizations and artistic activities. In order to 

maintain an approach which is sustainable it would be imperative to organize 

social cultural and political entities and realize a spatial distribution. Moving 

from this point, in this study, the diversification in culture tourism, its 

consumption types, the ways of perception and trading have been analyzed.  

Key Words: Turkey, culture, cultural variety, tourism, culture tourism, 

culture tourism perception.  

GİRİŞ 

Kültür, yetiştirilmesi zor bir bitki ve hasat edilmesi zor bir üründür. Ancak, 

herhangi bir üründeki gibi, ürün o yılki ürünle değil, pek çok nesil için en iyi 

tohumun stoklarının yetiştirilmesi, yıllarca toprağın hazırlanmasına giden 

emekle doğru orantılıdır (Macmillan, 1994: 82). Bu anlamda, Türkiye, kültürün 

her çeşidinin yetiştiği ve topraklarında hayat bulduğu bir destinasyondur. Kültür 

adına var olan bütün değerler bugün turizm olarak adlandırılan olgu için 

pazarlanabilir niteliktedir. Öyle ki, Türkiye bu anlamda nadir ülkelerden biri 

olarak dünya turizm pazarında kabul görmektedir. Şüphesiz, ülkemiz kültürel 

değerleri yanında eğlence-dinlenme, tarih ve doğa temelli turizm çeşitleri 

açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bugün bütün dünyada en hızlı 

gelişen turizm çeşidinin kültür turizmi olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla 

birlikte, kültür turizmine ilişkin yaklaşımsal sorunların olduğu da bilinmektedir.  

Kültürel değerlere bağlı olarak ortaya çıkan kültür turizmi hakkında yeterli 

bilginin olmayışı ve pazarlarının oluşumunun hâlâ çok yeni oluşu, bu turizm 

çeşidinin tam olarak anlaşılmasına olanak tanımamıştır (Mc Kereher, 2002: 37). 

Bunun yanında kültürel turizm teriminin tam olarak ne anlama geldiği konusu 

da tartışılmaktadır (Hughes, 2002). Çünkü, kültürel turizm çok geniş anlamda 

birçok aktiviteyi içermektedir. Kültürel turizm mirasları kapsadığı gibi, aynı 

zamanda müzik, tiyatro, dansı da kapsamaktadır. Bununla birlikte hâlâ kültürel 

olayların ve aktivitelerin ziyaretin birinci sebebi olup olmadığı veya bunun 

tesadüf olup olmadığı ve kültürel atraksiyonlara katılan turistlere çoğunlukla 

kültürel turistler olarak ifade etmenin (onların motivasyonlarına rağmen) doğru 

olup olmadığı da araştırılmakta ve tartışılmaktadır (Richards-Goedhart and 

Herrijgers, 2001: 79).  
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Lee ve Cromption’un da ifade ettiği gibi, turizmde insanlar sık sık ilginç, 

heyecanlı ve sürpriz deneyimler yaşamak isterler. Bu deneyimlerin bir kısmı 

doğal çekiciliklerle ilgili olurken, önemli bir kısmı da belirlenmiş bir 

toplumdaki kültürel değerlere yöneliktir (Ondimu, 2002: 1045). Dolayısıyla, 

turizmin bütün çeşitleri atraksiyon motivasyonunu artırmada biri diğerinin 

önemli bir destekçisi olurken, ister şehir ister kırsal olsun ziyaretçiler, kültürel 

çekiciliklerin yanı sıra diğer atraksiyonlarla da ilgilenirler ve artan bir şekilde 

kültürel turizm aktivitesine katılan turistler yeni gelişen ve gelişmekte olan veya 

gelişecek pazarları tercih ederler (Weirmair, 2000: 402) 

WTO (Dünya Turizm Örgütü)’ya göre dünya genelindeki tüm turizm 

turlarının % 37’si kültürel turizmden oluşmaktadır ve talebin yılda % 15 arttığı 

tahmin edilmektedir (Crawd’dan aktaran Leslie, 2001: 113). Toplam turizm 

talebindeki artışın % 3-4’lerde olduğu düşünülürse, kültürel turizmdeki artış 

hızının ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla Richards’ın da 

ifade ettiği gibi; kültürün tüketimi artan bir şekilde ekonominin 

canlandırılmasında kullanılmıştır ve kültürel olanakların yaratılması başta 

Avrupa şehirlerinin içine olan yatırımları çekmek için rekabetçi mücadelede 

önemli bir silah (Leslie, 2001: 112) olmuştur. Şüphesiz bu silah ülkemizdeki 

kitle turizmine bir alternatif olarak turizmin sürdürülebilir kılınması ve turizmin 

12 aya yayılmasında bir araç olarak kullanılabilmelidir. Bu anlamda turistlerin 

çekimi için gerekli üç faktörü şu şekilde sıralamak mümkündür. Bunlar, yerel 

kültürel kimlik, iyi bir konaklama ve kolay ulaşımı içeren altyapının yeterliliği 

ve fiziksel çevrenin kalitesidir. Bunlar arasındaki fark üç çekim faktörünün 

destinasyon çekimi üzerindeki ağırlığını (Honggang, 2003: 182) ifade 

etmektedir.  

Türkiye’de Turizm Çeşitlemesi ve Tüketilmesi 

Dünya 1950’li yıllarda bugünkü anlamda turizm olgusunu şekillendirirken, 

Türkiye’de turizm adına pek bir şey yapılamamıştır. Oysa turizm olgusu İkinci 

Dünya Savaşını takip eden yıllarda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 

kalkınmasının bir aracı olarak, uluslararası bir tartışma konusu olmuştur 

(Cooper, 1997: 261). Ancak, Türkiye’de 1970’li yıllarla başlayan tek düze 

turizm hareketi sosyal, kültürel ve çevresel değerleri dikkate almayan, yalnızca 

ekonomik anlamda değerlendirilen kitle turizmini ön plana çıkarmıştır. Öyle ki, 

kitle turizminin dışında hiçbir yaklaşım V. Kalkınma Planı’na kadar ele 

alınmamış ve yalnızca bu kalkınma planında kısmen de olsa bireysel turizme 

ilişkin yaklaşımlar ortaya konmuştur. VI. Kalkınma Planı’nda bu yaklaşım biraz 

daha geliştirilmiş ve kitle turizminin yanında kültür turizminin de yer aldığı 

alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ancak bu 

yaklaşımlar VII ve VIII. kalkınma planları dâhil olmak üzere hiçbir dönemde 

özellikle kültür turizmi özelinde doğru algılanmamış ve bu turizm türüne 

yönelik yaklaşımlar geliştirilememiştir.  
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Birçok bilim insanının da kabul ettiği gibi, XX. yüzyılının en çabuk gelişen 

sosyal ve ekonomik olayı durumunda olan turizm, XXI. yüzyılda da aynı 

gelişmeyi devam ettirecektir. Günümüzde ulaşım ve bilişim teknolojilerindeki 

hızlı değişim ve gelişim sınırların ortadan kalkmasına ve dolayısıyla dünyanın 

(izafi olarak) küçülmesine neden olmuştur. Bu küçülmeyle, artan boş zamana ve 

ekonomik kazanca bağlı olarak insanlar daha uzak mesafelere seyahat etme 

eğilimi içine girmişlerdir. Bu süreç uluslararası (dış) ve iç turizm aktivitesine 

katılan turist sayısını hızlı bir şekilde arttırmış ve daha geniş bir sosyo-

ekonomik çevreden turizme katılıma olanak tanımıştır.dolayısıyla sosyal, 

kültürel ve ekonomik alanda meydana gelen birçok gelişme, turizm etkinliğinin 

her bir çeşidinin, ihtiyaç, arzu ve beklentilerini hızlı bir şekilde değiştirmiş ve 

bu değişim günümüzde yeni turizm hareketlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur (Alaeddinoglu ve Aliağaoğlu, 2005: 89). Bu yeni turizm 

hareketlerinden biri olan kültür turizmi geçmişten beri var olan turizm çeşitleri 

içinde yeni bir soluk ve yeni bir tat olarak girmiş ve kısmen de olsa bugünkü ve 

gelecekteki turizm adına oluşacak ihtiyaç ve değişiklikleri yansıtan bir şekil 

almıştır.oluşan bu yeni şekil yeni pazar örüntüleri ve yeni çekiciliklerle birlikte 

turizmdeki zenginliği arttırmış ve gelecekte de artırmaya devam edecektir 

(Richards, 2001b).  

Kültürel turizme konu olacak birçok pazar vardır ve bu pazarlar bazen özel 

ilgi turizmi olarak da karakterize olabilmektedirler (Mabulla, 2000: 221). 

Birçok bilim insanının inandığı ve savunduğu gibi kültür turizmi ve özel ilgi 

turizmleri XX. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu yeni 

turizm şeklinin ortaya çıkışı hem oldukça geç olmuş hem de algısal sorunların 

eşlik ettiği bir süreç izlemiştir. Bu süreç yani turizmdeki bu değişim, öncelikle 

kitle turizm pazarlarındaki kültürel değerlerle başlamıştır ve günümüzde de yeni 

ve özel pazarlar eklenerek devam etmektedir. Bunda boş zaman, gelir artışının 

ve tatilden memnun olma veya tatmin olma şeklinde ki yaklaşımların etkisi 

büyük olmuştur. Bu deneyimler ve arayış deniz, güneş ve kuma dayalı 

turizmden farklı boyut ve deneyimleri yaşatan kültür turizmine yöneltmiştir. 

Böylece başta tur operatörleri olmak üzere bu yeni turizm segmenti üzerine 

odaklanılmış ve Türkiye’nin kültürel değerleri turizme konu olmuştur. Ancak 

Türkiye’de kültür turizmine Avrupa’daki gibi yaklaşılmamış ve dolayısıyla 

kültür turizmi ülkemizde (Dünya kültür başkenti olmaya hazırlanan İstanbul’a 

rağmen) turist sayısı ve konaklama ilişkisi açısından bakıldığında marjinal olma 

özelliğini göstermiştir. Oysa 1991’den beri ATLAS tarafından yapılan anket 

araştırmaları sonuçlarına göre Avrupa çapında kültürel turizme yönelik talep 

gittikçe artmakta (Richards, 1996: 269) ve turizmdeki bu yeni süreçler ve 

gerçekler kültürel turizmi Avrupa’nın en gelişmiş turizm çeşitlerinden biri 

hâline getirmektedir (Hughes and Allen 2005: 176).  

Türkiye ölçeğinde kültür turizmine baktığımızda ise kültür turizminin kitle 

turizm bölgelerine endeksli ve dahası kitle turizminin tamamlayıcısı gibi 

görünmesidir. Şöyle ki, Türkiye’de kültür turizminin en fazla tüketildiği alanlar 



25 

 

 

Akdeniz ve Ege bölgeleridir. Bu bölgeler kültürel değerler açısından önemli bir 

çekiciliğe sahiptirler. Ancak, bu bölgelerin yanında özellikle iç bölgelerimizde 

kalan kültürel değerler, Akdeniz ve Ege bölgelerimiz kadar zengin olmalarının 

yanında bazen atraksiyon motivasyonu açısından daha da anlamlı olmaktadırlar. 

Buna karşın kitle turizm bölgelerinin dışında kalan bölgelerimizde kültürel 

değerlerin tüketilmesi hiçbir zaman anlamlı olmamıştır. Ancak özellikle son 

yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen veya bir şekilde ekonomik kazanım elde 

etmek isteyen yerel idarecilerin kişisel çaba ve yaratmaya çalıştıkları yapay 

kültürel turizm yaklaşımları samimi ancak turizmin ulusal boyutta gelişmesini 

sağlamada oldukça yetersiz kalmıştır. Bu durumun aşılması ve doğru 

stratejilerin geliştirilmesi için doğru politikaların üretilmesi şarttır. Çünkü 

turizmin doğası gereği birçok amacı vardır. Bu amaçlara hangi yollardan 

ulaşılacağını belirleyen turizm politikası, turizmden sağlanan ekonomik, sosyal 

ve kültürel kazançları en yüksek düzeye çıkarmak ve maliyetleri ise en aza 

indirmek çabası içindedir (Olalı, 1990: 30). Aynı şekilde kültürel turizm 

politikalarının amacı kültürel ifadenin değişik şekillerinden kâr elde etmek ve 

daha da ötesinde hedef bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda 

bulunmaktır (Cano-Mysyk, 2004: 882). Dolayısıyla turizmden ve dahası kültür 

turizminden gelir elde etmek ve bir imaj oluşturmak için başta yerel markalar 

oluşturulmalı, yani Türkiye’de turizmi geliştirme yaklaşımını bırakıp, 

destinasyon özeline ve belki de şehir düzeyinde indirgemek ve ona göre 

yaklaşımlar sergilemek gerekmektedir. Çünkü bilinmelidir ki kültürel varlıklar 

açısından yeterli olan şehirler bunu başarabilir ve turizm endüstrisinin 

gelişimini gerçekleştirebilirler. Bu şehirlerdeki kaynaklar, çeşitli orijinal ve 

çekici imgelerin kaybına neden olmaksızın, pek çok olaylardan yemek 

uzmanlığına, yüksek kaliteli sosyal sabit sermaye yatırımlarından bölgesel 

ağlara kadar turist çekimlerinin diğer biçimleriyle beraber tanıtılmalı ve ona 

göre hareket edilmelidir. Aksi takdirde kültür turizmini kitle turizminden ayırtan 

en önemli farklardan biri ve belki de Türkiye özelinde kültür turizminin temel 

sorunlarından biri olan kitle turizm sezonuna sıkıştırılması gerçeğinden 

kurtulmak mümkün olmayacaktır. Ülkemizde kültür turizmine konu olacak alan 

bütün ülke ve zaman 12 aydır.  

Kültür Turizmi ve Sınıflandırılması  

Kültür turizmi birçok bilim insanı tarafından farklı tanımlanmıştır. Silberg’e 

göre kültürel turizm, bir toplumun, bölgenin veya bir grubun tarihsel, sanatsal, 

bilimsel veya yaşam tarzı ile tamamen veya kısmen motive olmuş yabancı bir 

ülkeden gelen kişilerin ziyareti olarak kabul görmektedir (Mccan and Ray, 

2003: 59). Swarbrooke’e göre kültürel turizm, kültürel kaynaklar üzerine inşa 

edilmiş bir turizm türüdür. Bu kaynaklar klasik miras ile ilgili çekiciliklerden 

geleneksel el sanatları, yeme ve içme, hatta geleneksel sporlar ve oyunlara 

kadar sıralanabilir (McGettigan and Burns, 2001: 137). Rızaoğlu’na göre ise, 

insanların kültürel açıdan zengin yöreleri görmek, gittikçe kaybolan yaşam 

biçimlerini öğrenmek ve izlemek, kültürel değerleri bir anı olarak korumak 
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amacıyla yapılan gezi çeşididir. Geziye katılanlar kırsal yerleşim yerlerine 

giderek, yerel halkın yemeklerini tatmak, halk gösterilerini seyretmek, 

festivallere katılmak ve eski el sanatlarını görmek isterler (Avcıkurt, 2003: 10).  

Kültür turizmi, kültürel kaynaklar üzerine kurulmuş bir turizm çeşididir. 

Kültürel kaynakları doğuran da toplumun yaşam tarzının oluşturduğu kültürdür. 

Buna göre kültür, insanların düşündüğü şeyler (davranışlar, inançlar, fikirler ve 

değerler), yaptığı şeyler (davranış modelleri ve yaşam tarzı) ile yarattığı şeyleri 

(sanat eserleri, el sanatları ve kültürel ürünler) kapsayan bir olgudur.dolayısıyla 

kültür, bu süreç (yaşam tarzı ve düşünceler) ile bu sürecin oluşturduğu ürünlerin 

(bina, sanat, gelenekler, atmosfer) karışımından oluşur (Richards, 2001b: 7). 

Dolayısıyla kültürel kaynakların çeşitli olması insanların farklı gereksinimlerini 

karşılamaktadır (Hughes ve Allen, 2005: 176).  

Çok geniş bir konsepte sahip olan kültür, turistlerin turizm aktiviteleri ve 

destinasyon seçiminin her ikisini de yeteri kadar çok etkilemektedir. Kültür 

kavramı gibi, kültür turizmi de çok geniş bir kavramdır ve bu yüzden çeşitli alt 

gruplara ayrılmıştır. Çeşitli konuları ve alanları içeren kültür turizminin daha 

kolay pazarlanması ihtiyacı alt grupları ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda kültür 

turizmi; miras turizmi, tarih turizmi, etnik turizm gibi alt dallara ayrılmaktadır 

(Doğaner, 2003: 1-2). Şüphesiz bunlar içinde kültürel miras kavramı çok daha 

geniş bir yelpazeyi temsil etmektedir. Bunlar, anıtlar, tarihi ve mimarı kalıntılar, 

müzelerde sunulan sanat gösterileri; ortaya çıkan, yani görünen bütün yönleriyle 

gelenek ve sanat; felsefe gibi soyut formlar; tarihteki büyük olayların ve 

kişilerin kutlanması; farklı yaşam tarzı; kendine özgü edebiyat ve folklorun 

oluşturduğu eğitim unsurları miras kavramı içinde değerlendirilmektedir 

(McGettigan ve Burns, 137). Ayrıca, kültür turizmi içinde savaş alanları, keder, 

sıla, soy-sop, inanç, şehirsel organizasyonlar, festivaller, müzikal 

organizasyonlar ve daha birçok alt değeri de sıralamak mümkündür.  

Kültür turizminin bu aşamaya gelmesi turizm endüstrisinin 1980’lerde 

başlayan olgunlaşma süreci ve beraberinde doyuma ulaşması ve yeni pazar 

arayışlarının gerçekleşmesi ile mümkün olmuştur. Bu süreç sonunda yukarıda 

ifade edilen çeşitli kültür turizm tipleri ortaya çıkmış ve bugün kültürel turizm 

ve özel ilgi turizmi şeklinde adlandırdığımız turizm çeşitlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu turizm çeşitleri arasında yer alan kültür turizmi, 

turizmin en hızlı gelişen tiplerinden birisi olmuştur.  

Son 25-30 yılda ortaya çıkan ve Avrupa’da mirassal çekicilikleri tüketmeye 

oldukça meyilli ve istekli “yeni bir orta sınıf” veya “hizmet sınıfı” nın sayıca 

artışı, bu gelişimin en önemli nedenleri arasında sayılmaktadır (Richards, 1996: 

261-269). Öte yandan, söz konusu dönemde seyahat motivasyonlarında da 

değişiklikler olmuştur. Turizmin “bulunduğu ortamdan ve günlük yaşamdan 

kaçış” şeklindeki ana motivasyonu, “kendini geliştirme/zenginleştirme” 

şeklinde değişmeye başlamıştır (Mccain ve Ray, 2003: 715). Teknolojik 

gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan küreselleşme ile de dünya global 
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bir köy hâline gelmiş, böylece insanların değişik yerler hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun sonunda insanların değişik 

kültürleri ve farklı yerleri tanıma merakları kamçılanmıştır. Bu yeni turist tipi, 

turizm tüketiminde farklılık aramakta ve keşfedilmemiş, uzak lokasyonlara 

seyahat etmekle bu ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Genel turistlere nazaran, 

sayıca az olmalarına karşın, bunlar miras ile ilgili çekiciliklerin tüketilmesinde 

en faal turistlerdir (Richards, 1996: 272-278).  

Kültür Turizminde Algılama 

Kültürel turizm algılaması ülkeden ülkeye, yerden yere değişmektedir 

(Dunbar-Hall, 2001: 175). Bali’de müzik ve dans performansları kültürel 

turizmde önem taşır iken (Dunbar-Hall, 2001), Avustralya’da yerli kültür 

(Aborjin mirası, sanatı el ürünleri özellikle kuzey bölgelerinde) turizmin uzun 

dönemli başarısı ve tanıtım stratejisinde merkezi önemde olmuştur (Simons, 

2000). Aynı şekilde, Malta’nın kültürel turizmi temel olarak Malta’nın zengin 

tarihi, Barok kiliseleri, arkeolojik sit alanları ve sanata dayalıdır (Markwick, 

2001: 233). Finlandiya’da ise turizm doğa eksenli olmakla beraber kültür 

pazarlamada önemlidir.doğa Finlandiya’nın her yerinde vardır, hâlbuki kültür 

belirli bölgelerle ilgilidir. Finlandiya’da en popüler kültürel turizm çekicilikleri 

festivaller ve müzelerdir. Ayrıca sanat müzeleri ve temalı parklarda nispeten 

önemlidir. Eğer çekim başına ziyaretçi bir ölçüt olarak kullanılır ise, kiliseler 

popüler olarak görünebilir. Fin şehirlerinde kiliseler, kırsal da ise kısa dönemli 

festivaller popülerdir (Honkanen, 2002: 378).  

Ülkemiz ölçeğinde kültür turizmine baktığımızda ise, bu turizm çeşidine 

yönelik net bir politikanın geliştirilemediği görülmektedir. Kültür turizmi tarihi 

ve arkeolojik değerleri ifade etmekte ve parola zamana ve mekâna yayılma 

şeklinde sloganlaştırılmaktadır. Oysa Türkiye ölçeğinde kültürel turizmin 

üstlenmiş olduğu misyon yalnızca turizmin zamana ve alana yayılması değil 

aynı zaman da kültürel turizm politikasının temel amaçlarından olan kültürel 

ifadenin değişik şekillerinden kâr elde etmek ve daha da ötesinde hedef 

bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak şeklinde olmalıdır.  

Bu bağlamda ülkemizi incelediğimizde, başta turizme ve özelde kültür 

turizmine ilişkin ulusal planlamalar olmak üzere yerel idarelerde de yanlış 

yaklaşımlar sergilenmektedir. Şöyle ki, yerel idareler şehirlerin, tarihi 

mimarilerin ve müzelerin çevresini saran miras turizmini sanat turizminden 

(sanat etkinlikleri gibi) daha önemli olarak algılamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle 

ülkemizde de kültürel turizmden anlaşılan sanatsal etkinlikleri içeren 

organizasyonlar değil; daha çok miras turizmini içeren turizm anlaşılmaktadır. 

Nitekim 2002-2003 sezonunda ülkemizde bulunan 5 adet balo salonunda 

oynanan 135 adet eser (45 yerli+90 yabancı) ve sergilenen 589 (228 yerli+361 

yabancı) gösteriye katılan toplam 273.271 seyircinin 173.217 sini yabancılar 

oluştururken sadece 100.054’ü yerlidir. Öte yandan, ülkemizde bulunan 180 

müze (66 arkeoloji ve tarih,43 etnografya ve antropoloji ve 71 genel) 2003 
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yılında 9.155. 761 yerli ve 6.609. 272 yabancı olmak üzere toplam 15. 765.033 

kişi tarafından ziyaret edilmiştir.  

Bu noktada bilinmesi gereken noktalardan biride, müze ve anıtsal yapılar 

gibi kültürel çekim merkezleri, sadece ziyaretçi değil, aynı zamanda kentsel 

alanların içine yatırımı çekmede de önemli misyonlar üstlenmektedirler 

(Richards, 2001b: 11). Bu bağlamda, İstanbul’da bulunan 17 müze 2003 yılı 

içerisinde 1. 696. 209 yabancı ve 1. 140.734 yerli olmak üzere toplam 2. 806. 

943 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ayrıca İstanbul’da İstanbul ilindeki tescilli 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 19.512 iken İstanbul ili dışındaki taşınmaz 

kültür ve tabiat varlığı sayısı 48.583’tir. Dolayısıyla İstanbul tek başına bir 

kültürel çekim merkezidir.  

Şüphesiz İstanbul farklılığıyla kendini her şekilde kabul ettirebilir. Ancak 

ülkemizdeki kültürel değerleri İstanbul özelinde işlemek yanlış olur. Çünkü 

kültürel turizm adına kullanılacak onlarca marka olmaya aday şehrimiz var ve 

bu şehirler şehir arası program ürünleri, müzik, tiyatro, opera ve sanat 

sergilerini ziyaret gibi belirli kültürel unsurların eklenmesiyle birçok Avrupa 

şehriyle rekabet edebilir duruma gelebilir.  

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, müzeler kültür turizminin önemli birer 

belirleyicisidir. Ancak ülkemizde uygulanan müzecilik anlayışının kültür 

turizmine katkısı istenilen düzeyde olmamaktadır. Çünkü kültürel turizmdeki 

başarı, artan bir şekilde ürünlerin etrafındaki en iyi tasarlanan hikâyelerin ve en 

iyi kültürel deneyimleri hangi destinasyonun yaptığına bağlıdır. Yaratıcılığın 

unsurları, ürün geliştirmek için olduğu kadar artan bir şekilde tüketiciler için de 

önemlidir. Özellikle son yıllarda tüketiciler değişmeyen durgun müze 

sergilerinden çok interaktif olmayı talep etmiş ve gelecekteki kültürel alandan 

kendilerine yaratıcılık için daha fazla özgürlük istemişler ve istemektedirler 

(Richards, 2001a: 252).  

Kültür sadece kentsel alandaki çekimlerin büyümesi için önemli bir 

destekleyici değildir. Aynı zamanda kırsal alanlarda artan bir şekilde kültürel 

tüketim alanları meydana getirilmektedir (Richards, 2001b: 12). Özellikle iç 

bölgelerde ve sahil dışında yer alan illerimizde turizmin asli unsurunu bu alanlar 

oluşturmaktadır. Kıyı bölgelerimiz başta olmak üzere iç bölgelerimizde de 

turizmin şehirsel ayağında olduğu gibi kültür ile ilgili eksik veya yanlış 

algılamalar mevcuttur. Turnock’un ifedesiyle kırsal kültürel turizm, standart 

‘sentetik’ mirastan ziyade ‘otantik’ i içermeli, ‘ucuz tatil’ imajından kaçınılmalı, 

önemli topluluk yararlarını arttırmalı, kalitenin sürdürülmesi için mekanizmayı 

kurmalı, geçiş aşamasında rekabetçi pazarda olmalı ve sadece devlet politikası 

ve düzenlemeleri tarafından empoze edilen aktiviteleri içermelidir (Turnock, 

2002: 65). Şayet bu anlamda yaklaşılırsa kültürel turizmin kırsal kesimin 

canlandırılması açısından aşağıda belirtilen doğrudan ve dolaylı katkıları 

olacaktır. Bunlar;  
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 Destekleyici hizmetlerdeki ve çekimlerdeki istihdam,  

 Zeminlerde ve binalardaki güçlendirme çabaları,  

 Çevresel kalitedeki iyileşmeler,  

 Olumlu bir bölge imajı yaratılması,  

 Toplum yaşamındaki kalitenin artırılması (Leslie, 2001; 114) şeklinde 

sıralanabilir.  

Kırsal turizmin kavramında birçok yorum vardır. Bammol ve Lone göre 

kırsal turizm çiftlik, doğa, macera, spor, sağlık, eğitim, sanat, miras ile ilgili 

çekicilik ve aktiviteleri içermektedir. Pedford ise, kırsal kültürel turizmi yerel 

alışkanlıklar, folklor, yerel ve aile gelenekleri, değerler, inançlar, yaygın miras 

gibi yaşayan tarihin içinde olan bütün değerler kırsal turizmi oluşturmaktadır, 

şeklinde ifade etmektedir (Hughes, ve Allen, 2005: 177).  

Algı kadar önemli diğer bir konu pazarlamadır. Bilindiği üzere, kültür 

turizminin yeni tüketicileri, daha bilgili, algılama gücü yüksek, zeki, 

araştırmalara katılan, zengin ve daha iyi eğitim almış yaşlı olarak kabul 

edebileceğimiz gruplardan oluşmaktadır. Dolayısıyla kadınlar, yaşlı insanlar, 

yüksek eğitim almışlar, profesyoneller, idareciler ve kültürel mesleklerde 

uğraşanların kültürel kapsamlı bir tatile çıkmalarını görmek muhtemelen çok 

daha anlamlıdır. Dolayısıyla kültürel turizme katılan turistlerin genel 

eğilimlerinin atraksiyon motivasyonuna etkisinin yanında, turistin kültürel 

motivasyonunun seviyesi coğrafi orijine göre de değişmektedir. Örneğin 

Avrupa, ABD ve Japonya’dan gelen turistlerin dünyanın diğer bölgelerinden 

daha fazla kültürel turizme eğilimli olduklarını söylemek yanlış olmaz.  

Bu noktadan hareket edersek, ülkemizde turizme ve özellikle de kültür 

turizmine yönelik yapılanmanın yetersiz olması ve bu anlamda bir çalışmanın 

son yıllara kadar gerçekleştirilmemiş olması, kültür turizmini hep ikinci planda 

tutmuş ve ülke bazında da oldukça sınırlı kalmasına neden olmuştur. Zira kültür 

turistlerinin atraksiyon motivasyonunu sağlamak kitle turizmine oranla daha zor 

ve profesyonel yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ölçeğinde kültür 

turlarını incelediğimiz de turların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgelerini 

kapsadığı özellikle de tarihi değerleri ve arkeolojik sit alanlarını içerdiğini 

görmekteyiz. Şüphesiz bu durum başta algı sorunları olmak üzere pazarlama 

stratejileri ve turizm altyapısının bir sonucudur. Ülkemize yönelik turların 

ağırlıklı bir kısmı Avrupa ülkelerinden olmakla beraber ABD ve Japonya gibi 

denizaşırı ülkelerden turistlerde kültürel turizm amacıyla gelmektedirler. Çünkü 

o ülkelerin ziyaretçileri deniz, kum ve güneşi kendi ülkelerine daha yakın 

yerlerde bulabilmektedirler. Bu yüzden ülkemize denizaşırı ülkelerden gelen 

turistler özel ilgi alanları ile ilgili çekimler için gelmektedirler. Bundan 

dolayıdır ki o ülkelerde, ülkemizin tanıtılmasına dönük turizm stratejilerinde 

kültürel dokunun ön plana çıkarılması gerekliliği vardır.  
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Bunu dış tanıtımlarda gerçekleştirirken aynı zamanda eş güdümlü yapılması 

gereken iç pazarda, şehirlerde ve kültür bölgelerinde kültürel çekiciklerin neler 

üzerine oturduğu açıklanmalıdır. Müzeler mi, sanat galerileri mi, folklor mü 

veya eşsiz kabul edilen binalar veya yapıtlar mı gibi. Zira insanları deniz ve 

kumdan uzaklaştırabilecek şeylerin gerçekten kültürel temelli ve özellikli 

çekicilikler olması gerekmektedir. Ancak günümüzde kültürel paket turların 

çoğu kültürel şehirler, sanat galerileri ve müzeler üzerine yoğunlaşmış olduğu 

gerçeği unutulmadan yapılmalıdır. Çünkü, bu turlara katılan insanların özellikle 

sanatsal etkinlikler konusunda hassas ve talepkar oldukları açıktır.dolayısıyla 

müzeler, klasik müzik ve sanat galerileri bu paket turların oluşturulmasında 

temel belirleyicilerden olmalıdır. Ayrıca bölgesel bazda bölge veya ülke 

özelliklerini yansıtan uluslararası festivaller de önem arz etmektedir. Bütün bu 

özellikleri bir arada; ancak diğer turizm altyapısı çalışmalarıyla da desteklersek 

uluslararası turistleri ülkeye çekebileceğimiz gibi, turizmi hem zamana hem de 

alana yayma sloganı gerçek bir yaklaşım olarak karşımıza çıkacaktır.  

SONUÇ 

Hızla gelişen ve değişen bir endüstri olan turizm, kendine ilişkin 

yaklaşımları doğru anlayan destinasyonlar için önemli bir çoğaltan etkisi 

yaratmaktadır. Turizmdeki çeşitlenme ve bu süreç sonunda ortaya çıkan yeni 

eğilim turizm bölgelerinin kendilerini bu anlamda yeniden adlandırmalarını ve 

ona göre yapılandırmalarını zorunlu kılmaktadır. Zira dünya ölçeğinde kültür 

turizm bölgelerini incelediğimizde hem kullanılan mekânın hem de turist 

sayısının ciddi boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Ancak bu mekânlar yerel 

ölçekte bünyesinde kültürel değerleri barındıran marka olmuş şehirler veya 

kırsal bölgelerdir. Bu anlamda son yıllarda radikal değişiklikleri doğu Avrupa 

ülkeleri (özelikle 1990’ların sonlarında) şehirsel ölçekte çok agressive reklâm 

ve tanıtım kampanyaları organize ederek göstermiştir. Söz konusu ülkeler kitle 

turizm bölgeleri olmamalarına karşın almış oldukları turist sayısı oldukça 

fazladır.  

Bu noktada Türkiye uluslararası arenada temsili şehirsel markalar üzerinden 

yapmalıdır. Oluşturulacak markaların mevcut kültürel miras çekimlerinin 

bilgisini yaratmak ve turistleri ziyaret etme konusunda cesaretlendirmelidir. 

Şüphesiz bunu yaparken de otantik, coşkun, topluluk temelli, ürüne dayalı, 

sürdürülebilir, eğitimsel, değerler tarafından motive edilmiş ve turizmin 

planlama ve yönetimine halkın katıldığı ve maksimum geliri içeren bir kültürel 

turizm politikası’ gerçekleştirmelidir (Russo and Borg, 2002: 631). Bu yeni 

politika içerisindeki kurgular ve kültürel olaylar bölgesel anlamda turizm 

sezonunu uzatabilir veya Budapeşte Bahar Festivalinin yaptığı gibi küçük bir 

sezon oluşturabilir (Puczko and Ratz, 2001: 200).  

Ancak ülkemizde kültür turizmine ilişkin algılama sorunu yalnızca kültürel 

değerler ve onların çeşitlenmesi açısından olmamıştır, aynı zamanda imaj ve 

motivasyon açısından da olmuştur. Çünkü birçok çalışma göstermiştir ki; 
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gerçekte bir destinasyonu ziyaret etmek veya belirli bir konaklama zincirinde 

kalmak, o zincirin veya destinasyonun imajında olumlu bir değişikliğe sebep 

olur. Mill’in de ifade ettiği gibi eğer bir turist güçlü bir şekilde tarihî, kültürel 

tatil arayışına motive edilmişse, o kişi, örneğin Quebec’e düzenlenen bir seyahat 

tarafından memnun edilmeye hazırdır demektir. Eğer kalabalıktan sakınmak 

önemli bir kriteri ise o zaman Quebec’teki sanat festivalindeki insan 

kalabalığını gösteren bir reklâm o kişi üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olur. 

Benzer şekilde Quebec’teki büyüleyici sahneyi ifade eden bir reklâm olumlu 

kabul görmez. Çünkü o imge kişiyi motive eden şeye karşıdır (Mill and 

Morrison, 1985: 22). Dolayısıyla ülkemiz daha küçük ölçeklerde olmak 

koşuluyla bölgesel ürün çeşitliliğine dayalı bir yaklaşım sergilemeli. Hedeflenen 

turizm pazarı ve turist tipleri bu konsepte ele alınmalı ve ona göre bir planlama 

yapılmalı. Çünkü kültür turizminin doğası gereği birçok bileşeni vardır ve bu 

bileşenler başta turizmdeki çeşitlenme olmak üzere algısal olarak doğru 

yaklaşılmalı ve ona göre strateji geliştirilmelidir.  

 Kısaca özetlersek 800.000 km²’lik bir ülkeyi tek bir ürün çeşitlemesiyle 

pazarlamak ve ona göre yatırım yapmak imkânsızdır. Çünkü bizim 

geleceğimizin stratejik vizyonu; şaşırtıcı bir ülke olmamız başta olmak üzere, 

ülkemizin eşsiz bir kültüre sahip olması, bozulmamış otantik güzellikleri ve hoş 

görülü, güler yüzlü insanlarını varlığı, farklı bölgelerde farklı kültürel değerlerin 

bulunması gibi unsurlar, bu turizm çeşidinin tek elden pazarlanmasını ve aynı 

yaklaşımla yatırım yapılmasını anlamsız kılmaktadır. Ziyaretçilerin tatil 

deneyimlerinde bunlara ulaşmaları ve bir şekilde paylaşmaları önemli bir 

kazanımımız olacaktır. Zira bizi rakiplerimizden ayıran ve eşsiz bir kimlik 

veren bütün unsurların olduğu özelliğimiz bizi, önemli bir destinasyon yapma 

ve kültür turizmine yatırım yapma yolunda cesaretlendirmelidir. Ancak bu 

yatırım kendi içinde farklılık gösteren daha küçük destinasyonlarda olmalı ve 

her bir kültür bölgesi için ayrı bir strateji geliştirilmelidir.  
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