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Öz 

Küresel tüketim kültürü, dünya geneline nüfuz etmiş bir üst kültür olarak ulus kültürleri 
tekdüzeleştirmektedir. Bu kültürel yayılım birtakım araçlar ile gerçekleştirilmekte olup, turizmi 
bu araçlar içerisinde kabul eden iddialar söz konusudur. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, 
turizmin neden ve nasıl bir küresel kültür aracı olduğu iddialarından yola çıkarak turizm 
sisteminin söz konusu rolünü tartışmaktır. Bu amaçla, literatürdeki iddia ve bulgular bir arada 
değerlendirilerek turizmin küresel kültürü toplumlara yayma süreci rapor edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, turizm sisteminin, küresel kültür aracı olma niteliğini ortaya koyan beş koşulu tespit 
edilmiştir. Bu koşullar, modernleşme, McDisneyleşme, ticarileşme, türdeşleşme ve şehir 
kültürüne aşılanma şeklindedir. Araştırma kapsamında, turizm sisteminin küresel tüketim 
kültürünü hızlandırıcı yönünü ortaya koyan çıkarsamalarda bulunulmuştur.  
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Abstract 

Global consumer culture crystallizes national cultures across the World as a superior culture. This 
kind of cultural diffusion has been fulfilled via some means among which the tourism system is 
alleged to operate to serve the same ideal. In this context, the aim of this research is to argue the 
role of tourism system as an agent of global consumer culture based on assertions of why and 
how tourism system operates as an agent of this culture. For this purpose, process of 
promulgating the global consumer culture by means of tourism system was reported by 
evaluating hypothetical claims and findings together. In conclusion, five conditions set forth the 
characteristics of tourism system as an agent of global consumer culture was determined as 
modernization, McDisneyization, commoditization, homogenization, and infusion into urban 
culture. Some implications for literature and sector was drawn in the scope of this research. 
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GİRİŞ 

Dünyayı küresel bir köye dönüştüren küreselleşme (Burns, 1999: 117), ürün ile birlikte fikirlerin 
de küresel ölçekte dolaşımını olanaklı hale getirmiştir (Wahab ve Cooper, 2001: 3-4; Adams, 2005: 
725). Bu dolaşımın ürün ve fikir mübadelesi ile küreyi tekdüzeleştirdiği düşünülmektedir. Bu 
bakımdan medya, küresel kültürün önemli bir aracı olarak kabul edilmesine karşılık (Durvasula 
ve Lysonski, 2016: 12) turizm sisteminin de bu araçlar içerisinde yer aldığı iddia edilmektedir 
(Ger ve Belk, 1996: 271; Arnett, 2002: 774; Wall ve Mathieson, 2006: 239; Cleveland vd., 2013: 959; 
Durvasula ve Lysonski, 2016: 12). Zira, turizm sisteminin destinasyonlarda işlevsel hale gelmesi 
ile destinasyonların yabancı fikir akımları ve tüketim kalıpları ile tanışmasının sonucunda 
gerçekleşen davranış, tüketim ve tutum odaklı değişim literatürde kabul görmektedir (De Kadt, 
1979: 65; Kariel, 1989: 67; Cohen, 2014: 758). Ancak, söz konusu değişimin arkasında yatan 
mekanizmasının açıklanması noktasında, literatürde kavramsal bir boşluğun yer aldığı 
düşünülmektedir. Öyle ki, söz gelimi Türkiye destinasyonlarında turizm aracılığıyla gerçekleşen 
kültürel dönüşümün varlığı rapor edilmekle birlikte (Oktik, 2001; Hale-Özel ve Kozak, 2016; 
Türkay ve Yalçın-Kayıkçı, 2018), gözlemlenen kültürel dönüşümün hangi kültür merkezinin 
destinasyonlara nüfuz etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı noktasında bir zemin 
eksikliğinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, söz konusu araştırma, küresel kültürün nüfuz 
etme aracı olarak turizmin yerini irdeleyen iddia ve bulgulardan yola çıkarak literatürü 
sistematik olarak rapor etmeyi esas almıştır. Böylece, küreselleşme ile ortak paydaş olarak 
ulaşımı kullanan turizm sektörünün yerel kültürleri erozyona uğratan küresel tüketim 
kültürünün araçları içerisinde olduğu iddiası birtakım delillere dayandırılarak tartışılacaktır. Bu 
yönüyle çalışma, varoluş sebebini ortadan kaldırmada aracı rol oynadığı iddia edilen turizm 
sektörünün neden ve nasıl bir küresel kültür aracı haline geldiği fikrini ön plana çıkaran iddiaları 
sistematik olarak bir araya getirme amacını gütmüştür. Bu yolla, araştırma kapsamında ortaya 
konulan tüm bu iddiaların somutlaştırılarak ampirik olarak test edilmesi ve bu iddialara uygun 
politik araçların devreye sokulmasında araştırma bir nüve konumunda olup, araştırmanın 
literatüre ve sahaya, turizm olgusuna farklı bir yönden yaklaşma vesilesiyle katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir.   

 

KÜRESELLEŞME 

Küreselleşmenin literatürdeki yaygın kullanımına karşılık, kavramı niteleyen simge bir tanımdan 
bahsetmek mümkün değildir (Adams, 2005: 725; Sungur, 2011: 9; Kıvılcım, 2013: 220-221; Enev 
ve İbrahimi, 2014: 5; Zeybek, 2017: 401). Kavrama ilişkin geliştirilen çok yönlü tanımların ortak 
noktası ise küreselleşmenin ekonomik bağlayıcılığının ötesinde kültürel tekdüzeleşticiğinin 
vurgulanmış olmasıdır (Verma, 2015: 119). 

Tarih öncesi çağlarda ürün ve fikir mübadele araçları olarak ticaret ve savaş tarihi aynı zamanda 
küreselleşme sürecinin başlangıç noktaları olarak kabul görmüştür (Kartal, 2007: 261; Zeybek, 
2017: 397-401). Yine de küreselleşme sürecinin esas itibariyle başlangıç noktası, ticaret yollarının 
keşfedilmesi (Macleod, 2004: 4-5; Dreher vd., 2008: 15; Ardoğan, 2012: 90) ve sanayi devrimine 
dayandırılmaktadır (Kartal, 2007: 261; Nar, 2015: 942; Özbey, 2018: 2-4). Dolayısıyla, 19. yüzyıl, 
küreselleşme tarihinde kırılma noktası olarak kabul edilmektedir (Quiggin, 1999: 242). Nitekim 
küreselleşme kavramının literatürde somut olarak ifade edilmesi 1833 yılında yayımlanan bir 
çalışmaya dayanmaktadır (Karabıçak, 2002: 116; Kıvılcım, 2013: 221). Sanayi devrimi ile üretimin 
artarak ürün ve finans mübadelesinin küresel ölçeğe yayılması, kavramın literatüre 
kazandırılmasındaki temeli teşkil etmiştir (Burns, 1999: 119; Aktel, 2001: 196). Böylece kavram, 
1962 yılında McLuhan tarafından küresel köy (global village) şeklinde ifade edilerek 
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küreselleşmenin nihai yönü kısaca ifade edilmiştir (Aktel, 2001: 195; Karabıçak, 2002: 116; 
Cleveland, 2018; Kıvılcım, 2013: 221; Nar, 2015: 942; Zeybek, 2017: 397).   

 

Küreselleşme ve Turizm İlişkisi 

Küreselleşme ivmesinin lokomotifi olarak kabul edilen ulaşım ve iletişim teknolojisindeki 
gelişmeler (Burns, 1999: 116; Wahab ve Cooper, 2001), ürünleri olduğu gibi insan unsurunu da 
küresel dolaşıma müsait hale getirmiştir. Böylece küreselleşmenin araçları içerisinde yer alan 
ticaret, ulaşım, savaş faktörlerinin yanına turizm de dahil olmuştur (Mercan ve Pak, 2014: 29-33; 
Buluk ve Özkök, 2016: 37-38; Garda vd., 2017: 14). Öyle ki turizm, küreselleşme sürecinin 
geliştirdiği bir sektör olma (Dwyer, 2003: 61; Cooper, 2008: 109; Dwyer, 2015: 12) evresinden, 
küreselleşme sürecini etkileme evresine geçmiştir (Çeken vd., 2009: 21; Gutberlet, 2016: 46-49; 
Buluk ve Özkök, 2016: 47). Bu kapsamda küreselleşme süreci, turizm sistemi ile çok yönlü bir 
ilişki örüntüsüne dahil olmuştur.  

Küreselleşmenin turizm sistemi ile ilişkisinin ilk yönü ekonomi boyutunda ortaya çıkmaktadır. 
Zira, ürün mübadelesi ile refah düzeyi yükselen bölgeler birer mahrece dönüşmeye 
başlamışlardır (Dwyer, 2015: 5). Ayrıca, mesafelerin kısalması ile destinasyonlar arası rakip sayısı 
artmış (Wahab ve Cooper, 2001: 108) ve klasik yönetim anlayışı turizm işletmelerinde 
işlevselliğini kaybederek (Cooper, 2008: 109) kurumsallaşmış turizm işletmelerinin dünyanın 
farklı bölgelerindeki destinasyonlarındaki hakimiyeti tesis olmuştur (Lickorish ve Jenkins, 1997: 
30). Böylece destinasyonlarda oligopol piyasa şartları belirmeye başlamıştır (Wood, 2000: 364).  

Siyasi boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, küreselleşme sonucunda 
dünya genelinde demokratikleşme hareketleri ve rejim değişikliklerinin beraberinde getirdiği 
kitlesel göç hareketleri (Bozkurt, 2006: 346; Ritzer, 2011: 22), turist sayısında kayda değer bir artış 
sağlamıştır (Lickorish ve Jenkins, 1997: 63). Böylece turizm hareketliliği destinasyonların politik 
dizaynında etkileyici unsurlar arasında yerini almıştır (Cooper ve Hall, 2008: 274-276; Garda vd., 
2017: 12-14).  

Teknolojik boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, ulaşım ve bilişim 
teknolojisinin sınırları kaldırararak seyahat maliyetlerini azaltması ve turizm hareketliliğinin 
artmasındaki altyapıyı sağlaması (Cooper, 2008: 109; Çeken vd., 2009: 31), destinasyonlara olan 
talebi arttırmış, bu da gelişmekte olan ülkelerde birinci sınıf altyapı inşasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu tür bir altyapı sistemi ancak gelişmiş ülkelerde bulunduğundan, ülkelerin 
turizmce uyarılmış borçlanma düzeyini arttırmıştır. Ayrıca, üretim teknolojisinin 
demokratikleşerek kitlelerce temin edilebilir hale gelmesi turizm kobilerinin artan rekabette 
ekonomik ömürlerini sürdürebilmelerine aracı olmuştur (Kıvılcım, 2013: 226). Yine, dağıtım 
kanallarının ulaşılabilir hale gelmesi ile seyahat acentalarının varlığı sorgulanabilir hale gelmiş 
(Buluk ve Özkök, 2016: 40-47). 

Ekolojik boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, yeni destinasyon ve 
mahreçlerin devreye girmesi havayolu ulaşımına olan talebi ve mesafeleri arttırmıştır (Mowforth 
ve Munt, 2009: 13). Bu da emisyon oranının artmasına (Gössling vd., 2010) ve destinasyonların 
taşıma kapasitelerinin üzerine çıkılmasına neden olmuştur (Dwyer, 2003: 68). Bu durum, yeşil 
yıldız, mavi yıldız, mavi bayrak gibi kavramların ortaya çıkış sürecini hızlandırmıştır (Ünlüönen 
ve Tokmak, 2010: 17-20; Buluk ve Özkök, 2016: 45). Ayrıca, tüm bu sürecin, turizm plan ve 
politikaları ile hastalıkların yayılma hızını pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Ritzer, 
2011: 234; Moyle vd., 2014: 1038) 
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Kültürel boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, kültürel bir dönüştürme 
aracı olarak görülen turizmin (Higgins-Desbiolles, 2006: 1206), küresel insan mübadelesi 
dolayısıyla sağladığı kültür transferinin batı menşeili ülkelerden üçüncü dünya ülkelerine doğru 
olma sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir (Aktel, 2001: 200; Berry, 2005: 700). Batı menşeili bu 
kültür (Fisher, 2004: 435)’ün standardize edildiği ve destinasyonlara yayıldığı halinin küresel 
tüketim kültürü olarak adlandırıldığı iddia edilmektedir (Wood, 2000: 364; Cooper ve Hall, 2008: 
274-276; Gutberlet, 2016: 46-49; Garda vd., 2017: 12-14). Dolayısıyla turizmin küresel kültürü 
yayan bir dalga olduğu ifade edilmektedir (Macleod, 2004: 10).  

 

Küresel Tüketim Kültürü 

Küresel tüketim kültürünü oluşturan üç kavram birbirlerini tamamlayarak popüler kültürün 
tüketim odaklı yönünü meydana getirmiştir. Bu bağlamda tüketim, menşei 14. yüzyıla dayanan 
bir kavram olarak, harcamak ve bitirmek fiillerinden türemiştir (Sungur, 2011: 9). Kültür ise 
kimliği ve değerleri yansıtma araçlarından biri olarak bilinmektedir (Geertz, 1973: 89; Sherlock, 
2001: 280; Giddens ve Sutton, 2014: 153; Cruz ve Buchanan-Oliver 2017: 776). Bu bağlamda, 
tüketim kültürü, benimsenen değer yargılarını niteleyen sembollerin tüketim aracılığıyla 
dışavurumu şeklinde ifade etmek mümkündür (Nar, 2015: 946). Dolayısıyla, küresel kültürü 
simgeleyen aracıların tüketim yolu ile vurgulanmasının, küresel tüketim kültürünü ifade ettiği 
söylenebilir (Alden vd., 1999: 76; Lukose, 2005: 916). Literatürde 1968 yılında Buzzel’ın 
çalışmasına kadar dayanan bu akım (Pantelic vd., 2014: 60)’ın sahadaki yansıması 1980’li yıllara 
dayanmaktadır (Alden vd., 1999: 80).  

Küresel tüketim kültürü, sembolik ve materyalistik kaynaklar ile anlamlı bir yaşam arasındaki 
ilişkilerin piyasalarca yürütüldüğü sosyal bir düzen şeklinde tanımlanmaktadır (Arnould ve 
Thompson, 2005: 869). Markalar bu kültürün ihracında önemli araçlar olup (Durvasula ve 
Lysonski, 2016: 3), bu kültürü benimseyen kimselerde, dünya vatandaşlığı (Puncheva-Michelotti 
vd., 2018: 236) ve küresel tüketim kültürüne dair ürünlere meyil (Oswald, 1999: 303) belirgindir. 
Kültürlerin tekdüze hale gelerek kristalleşmesi (Hannerz, 1992: 217) ve küresel kültürün üst 
kültür olan bir sistem olarak kabul edilmesi (Featherstone, 1990: 6) ve kitlelerin 
tekdüzeleştirilmesi (Nacar ve Uray, 2015: 152-154) bu kültürün hareket motivasyonunu 
oluşturmaktadır.  

 

Turizmin Küresel Tüketim Kültürü ile İlişkisi 

İhtiyaçların sınırsızlığı mottosunu şiar edinen batı menşeili (Ferguson ve Bornstein, 2015) tüketim 
kültürü (Yanıklar, 2010: 26-27; Sungur, 2011: 7), mal ve hizmet mübadelesinin uluslararası 
dolaşıma açılmasının nedeni olan küreselleşme hareketi (Lysonski vd., 2015: 90) ile birlikte 
küresel olarak toplumlara nüfuz etmiştir (Cleveland ve Bartikowski, 2018: 356). Zira, mal ve 
hizmet mübadelesinin fikir mübadelesini de beraberinde getirmesi, tüketim kültürünün küresel 
ölçekte yayılmasını sağlamış, bu da tüketim kültürünün küreselleşmesine neden olmuştur 
(Featerstone, 1990: 1; Lysonski vd., 2015: 90). Böylece, ulusların üzerinde bir ortak kültürün 
oluşum süreci hayata geçmiştir (Held ve McGrew, 2003: 36). Bu bağlamda, küreselleşme ile 
dünya toplumlarına yayılan tüketimcilik akımı içselleştirilerek davranışlarda küresel tüketim 
kültürü yansıtılmıştır (Durvasula ve Lysonski, 2016: 1). 

Küresel tüketim kültürünün nüfuz etme gücünü arttıran temel unsur, ulaşım ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmelerdir (Arnett, 2002: 774-777). Bu gelişmeler aynı zamanda turizm 
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sisteminin dünya geneline yayılımının da ana unsuru olarak kabul edilebilir. Bu benzerlik, 
küresel tüketim kültürü ile turizm sistemi arasında bir eşgüdüm olabileceğini akla getirmektedir. 
İki unsur arasındaki karşılıklı beslemenin ise öncül benzerliğinden fazlası olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, turizm sisteminin, ulaşım ve bilişim teknolojilerine benzer bir 
küresel tüketim kültür yayıcı aracı olduğuna yönelik çeşitli iddialar olduğu söylenebilir. Nitekim, 
Göç ve ticaret ile birlikte turizm, küreselleşmeyi güçlendiren araçlar içerisinde kabul edilmiştir 
(Berry, 2005; Ozer ve Schwartz, 2016; Cleveland, 2018). Bourdieu’nun 1984 yılındaki çalışmasında 
ise küresel kültürü yayan üç araç olarak medya, pazarlama ve turizm kabul edilmiştir (Cleveland 
vd., 2013: 959). Yine, turistler küresel kültürü yayan araçlar içerisine dahil edilmiştir 
(Featherstone, 1990: 6-7; Arnett, 2002: 774). Bu kapsamda, turizmin küresel tüketim kültürünün 
yayılmasında neden rol oynadığı ve nasıl bir süreç içerisinde bu rolü yerine getirdiği aşağıda 
belirtildiği şekilde açıklanmaktadır.  

 

Neden?  

Turizmin küresel tüketim kültürü araçları içerisinde rol oynama nedeni çeşitli unsurlara 
dayandırılarak anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, ihtiyaçların sonsuzluğu iddiasıdır. Bu iddia 
doğrultusunda sürekli olarak üretilen ihtiyaçlar konusunda medya araçları kitleleri ikna edici rol 
oynamaktadır (Yanıklar, 2010: 25; Senemoğlu, 2017: 66-84). Bu bakımdan, geçmiş yıllarda bir lüks 
olarak görülen tatil ve dışarıda yeme eylemlerinin kitlelere bir ihtiyaç olarak lanse edilmesi ve 
piyasanın sürdürülebilirliği bakımından bu eylemin başarılı olması (Münch, 1999: 135; Yanıklar, 
2010: 25) söz konusu iddiayı doğrular niteliktedir.  

Turizm sisteminin küresel tüketim kültürünü yaymadaki bir diğer etki unsuru, turizmin vesile 
olduğu kültürler arası etkileşimden ileri gelmektedir. Nitekim, Burns (2004: 98), turizm eylemini 
küresel kültürün yayılmasındaki unsurlar içerisinde göstermiş, Appadurai (1999: 232) ise bu 
eylemi kitlesel bir göç kapsamında değerlendirerek söz konusu iddiayı desteklemiştir. Bu 
iddianın arkasında yatan temel prensip, kitlelerin kıtalar arasında taşınmasını sağlayan tatil 
eyleminin küresel tüketim kültürünü yaymada hızlandırıcı rol oynamasıdır (Mowforth ve Munt, 
2009: 13). Zira, farklı bir kültür altyapısından gelen ziyaretçilerin bölgede kurduğu etkileşim, fikir 
mübadelesini beraberinde getirmekte, bu turistlerin küresel tüketim kültürünün yayıldığı 
bölgelerden olması durumunda ise mübadele edilen değer, küresel tüketim kültürü olmaktadır 
(Gössling, 2002: 553; Alden vd., 2006: 231; Craig ve Douglas, 2006: 338). Bu durumu geçmiş 
yıllarda Kariel (1989: 68), yerli halkın dünya ile entegre olması şeklinde ifade etmiştir. Salazar 
(2010) ise yerli halkın farklı kültürlere açık hale gelmesi ile durum tespitinde bulunmuştur. 

Turizm sisteminin küresel kültür araçları içerisinde olduğunu ortaya koyan bir diğer unsur 
AVM’ler üzerinden iddia edilmektedir. AVM’ler küresel tüketim kültürünü sembolize 
etmektedirler (Shields, 1994: 2; Merz vd., 2008: 172). Söz konusu AVM’ler üçüncü dünya 
ülkelerindeki destinasyonlara ve kruvazörlere benzetilmektedir (Burns, 1999: 58-59). Bu 
bakımdan, AVM’lerin gerek mimari gerekse iç tasarımı destinasyonlara benzetilmekte, 
AVM’lerdeki alışveriş kültürüne benzer şekilde destinasyonlarda da tatil kültürünün bulunduğu 
iddia edilmektedir (Ritzer, 1998: 143; Holton, 2000: 142).  

 

Nasıl? 

Turizmin küresel tüketim kültürünün yayılmasında nasıl bir rol oynadığı, hangi yollarla ve ne 
şekilde destinasyonlara nüfuz ettiği bu bölümde ifade edilmektedir. Temelde, turizm sisteminin 
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küresel tüketim kültürünün bir aracı olarak rol oynamasında, turizm sisteminin destinasyonlarda 
vesile olduğu doğrudan etkileşim süreci gösterilmektedir. Bu bakımdan, literatürde küresel 
tüketim kültürünün destinasyonlara nüfuz etmesinin beş faktör altında ifade edildiği 
düşünülmektedir.  

 

1. Modernleşme 

Turizmin destinasyonlara modernleşmeyi getirdiği literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Wall 
ve Mathieson, 2006: 54, 263; Cooper ve Hall, 2008: 178-179). Yine de modernleşme ile kastedilen 
gelişmenin bir diğer yüzü olarak turist kültürünün yaşam tarzının benimsenmesinin 
vurgulandığı ve bu modernleşmenin küreselleşmenin öncülü olduğu (Giddens, 1990: 84) da 
iddialar arasındadır. Diğer taraftan küreselleşme ile batı kültürünün küreye yayılmasını 
eşdeğerde tutan iddialar bulunmaktadır (Mason, 2003: 44-45; Macleod, 2004: 7-8). Benzer şekilde, 
turizm sistemi aracılığıyla bölgeye yayılan modernleşmeyi eşdeğer tutan iddialar da 
bulunmaktadır. Bu bakımdan Nunez (1989: 266), turist kültürünü benimsemeyi yerli halkın 
uluslararasılaşması şeklinde ifade etmekte iken Nunez (1989) bu durumu batılılaşma şeklinde 
vurgulamıştır. Literatürde yerli halkın batılılaşmasını kast eden başka çalışmalar da 
bulunmaktadır (Nunez, 1963: 352; Cohen, 1984: 376; Cohen, 2014: 758). Söz gelimi Cohen (2011: 
1539-1550), gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere akan ziyaretçilerin turizm ve batılılaşma 
arasındaki bağı kurduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla, küreselleşme aracılığıyla yayılan batı 
kültürünün, destinasyonlara turizm sistemi aracılığıyla yayıldığı düşünülmektedir. Nitekim 
Macleod (2004: 14), ağırlıklı olarak batı kültüründen oluşan uluslararası ziyaretçileri 
küreselleşme temsilcisi olarak nitelemiştir. Bu da uzun vadede destinasyonda küresel kültüre ait 
olan tüketim kalıplarının yayılmasına vesile olmaktadır (Smith, 2003: 55; Soontayatron, 2010: 74; 
Mak vd., 2012: 171) ki bu iddialar küresel tüketim kültürünün destinasyona nüfuz etmesinin 
modernleşme adı altında gerçekleştiğinin delili niteliğindedir (McClary, 2008: 2).   

 

2. McDisneyleşme  

Turizmin küresel kültürü yaymada rol oynayan bir araç olduğunu işaret eden bir diğer iddia, 
McDonaldslaşma prensiplerini temel almaktadır. McDonaldslaşma prensipleri, küresel kültürün 
bir yerel kültüre ait değerleri anlamsızlaştırmada kullanılan en önemli araçlar arasında yer 
almaktadır (Jackson, 2004: 166). Öyle ki bu kavram, ABD’nin diğer ülkelere kendi kültürünü ihraç 
etmesi ile eşdeğer hale gelmiştir (Ritzer, 2011: 167). McDonaldslaşma, en basit anlamda, etkinlik, 
hesaplanabilirlik, kestirilebilirlik ve kontrol prensipleri aracılığıyla (Ritzer, 1998: 75), önceleri aile, 
dini kuruluşlar ve hükümet tarafından yönlendirilen kültürün, ABD menşeili kültür endüstrisi 
tarafından yönlendirilebilir hale gelmesidir (Burns, 1999: 56-57). McDisneyleşme ise, söz konusu 
McDonaldslaşma prensiplerinin turizm sektörüne uyarlanarak turistik deneyimin standardize 
hale getirilmesi ve böyle turizm sisteminin küresel tüketim kültürünün standardize edici 
atmosferine dahil olması şeklinde ifade edilebilir (McClary, 2008: 3). Bu bağlamda, 
McDisneyleşme sürecinin tamamlandığı destinasyonlarda yerel kültüre özgülük ortadan 
kalkarak olgular aynılaşmaya başlayacak ve zamanla yerli halk, bu aynılaşmanın menşei olan 
küresel kültürü benimseyecektir (Mason, 2003: 44-45). Nunez (1989), bu durumu önceden 
öngörerek destinasyonlar için koka kolalaşma tabirini kullanmıştır. Mak vd., (2012: 172) ise bu 
sürecin sonunda bölge mutfağının küresel kültür tarafından erozyona uğratılacağını iddia 
etmiştir. Literatürdeki diğer birtakım çalışmalarda (Smith, 1989: 172; Smith, 2003: 55; Cooper ve 
Hall, 2008: 274-276; Garda vd., 2017: 15) bu kanaati desteklemişlerdir.  
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3. Ticarileşme 

Ticarileşme, karşılık beklenmeksizin hayata geçirilen işlemlerin bir süre sonra finansal kazanım 
aracına dönüşme sürecidir (Cohen, 1988: 373-375). Cohen (1988), turizmi konukseverliğin 
ticarileşmiş hali olarak görmüştür. Küresel kültürün toplumları dünyevileştirmesi beklenen bir 
sonuç olup (Alden vd., 1999; Alden vd., 2006), turizmin küresel tüketim kültürüne benzer bir 
sonucu meydana getirdiği iddiası, turizmin söz konusu aracı rolünü doğrulayıcı deliller 
sunmaktadır. Bu kapsamda, Cohen (1988: 380), turizm aracılığıyla kültürün dahi ticarileşerek, 
kültüre has öğelerin değişim bedeline göre değerlendirileceğini iddia etmiştir.  

Ticarileşme sürecinin McDonaldslaşma prensipleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Lickorish 
ve Jenkins, 1997: 79). Bu nedenle, bölgenin turizm ile tanışması sonrasında öncelikle 
McDisneyleşeceği ve sonrasında ticarileşeceği düşünülmektedir (Stronza, 2001: 270). Dolayısıyla, 
yerel kültürün bir pazarlama aracı haline getirilmesi ile birlikte (Berno, 1999: 671) ticarileşen 
destinasyonun küresel sisteme dahil olacağı düşünülmektedir (Mowforth ve Munt, 2009: 47). 
Öyle ki, mahreç bölgelerdeki kültürün ticarileşmesi süreci, turizm ile bölgeye taşınarak bölge 
halkı küresel kültürün nüfuz etmesinin sonucu olarak dünyevileşecek ve ilişkiler ticarileşecektir 
(Aramberri, 2001: 746; Ivan, 2016: 1).  

Ticarileşmenin, turizm ve küresel kültür arasındaki bağı kuran unsurlardan olmasına yol açan 
bir diğer faktör pazarlama faaliyetleridir. Küresel kültürün önemli bir aracı olan medya 
aracılığıyla zihinlerde oluşturulan destinasyon algısı, destinasyonda yaşatılmaya çalışılarak 
sahnelenmiş bir gerçeklik sunulma gayretine girilmektedir ki (Baudrillard, 1998: 165; Ritzer, 1998; 
Qu vd., 2019: 2) bu da bölge kültürünün gerçekten uzaklaşarak küresel kültürün algı 
manipülasyonu doğrultusunda hizmet sistemini oluşturacağı anlamına gelmektedir.  

 

4. Türdeşleşme  

Türdeşleşme, küresel kültürün farklı kültürleri tek bir kültüre doğru dönüşüme uğratma süreci 
olarak ifade edilebilir. Esasen, küresel kültürün kitleleri türdeşleştireceği literatürde iddia 
edilmiştir (Feathstone, 1990: 1; Coşkun ve Zöhre, 2014: 497; Wei vd., 2012: 85-86; Jacobsen, 2003: 
83-84). Turizm sisteminin destinasyonları küresel kültürde türdeşleştirmesi ise mahreç bölgelerin 
küresel kültüre türdeşleştirmesi ile ilişkilendirilmektedir. Zira, küresel kültüre türdeşleşen 
mahreç bölge insanı, seyahat ettiği bölgelerde alıştığı standartları talep etmektedir. Bu talep 
doğrultusunda bölge gerçeklikten uzaklaştırılarak Disney türü bir otantikliğe 
dönüştürülmektedir. Böylece mahreç bölge kültürü bölgeye taşınmakta ve destinasyonların 
küresel kültür ekseninde türdeşleşme süreci başlamaktadır. Bu nedenledir ki kitle turistleri 
küresel kültürün askerleri olarak nitelenmiştir (Graburn, 1983. 23; Smith, 1989: 39-40; Jacobsen, 
2003: 81; Mowforth ve Munt, 2009: 13; Kastamu, 2015: 9).  

 

5. Şehir Kültürüne Aşılanma 

Küresel kültür şehirlerde ve gelişmiş ülkelerde pazar, para ve medyanın nüfuzlu olması 
nedeniyle yaygındır (Clammer, 2003: 403; Coşkun ve Zöhre, 2014: 497; Cleveland, 2018: 266). Zira 
küreselleşme alametleri en çok şehirlerde gözlemlenmektedir (Jensen vd., 2011: 287; Kiper, 2014: 
14) Benzer şekilde, seyahat eden kitle genellikle şehirde ikamet eden nüfustan oluşmaktadır 
(Doğan, 1989: 224; Buckley vd., 2014: 6; Dwyer, 2015: 1). Bu duruma neden olarak, kentleşen 
bölgelerde ikamet eden nüfusun bir tüketim aracına dönüşerek (Ardoğan, 2012: 83) kendine 
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yabancılaşması (Baudrillard, 1998: 74) ve böylece kendisine uzaklaşılan gerçeklik ile doğaya olan 
özleminin artması gösterilmektedir. Bu nedenle, modern insan için turizm, kaybedilen gerçeği 
arama eylemi haline dönüşmüştür (MacCannell, 1999: 3). Bu da kırsal destinasyonlardaki şehirli 
turist sayısını arttırmaktadır. Bu durum beraberinde kentli nüfus ile kırsal nüfusun etkileşimini 
getirmektedir. Söz konusu etkileşim sonucunda ise özendirme etkisi ile (Fisher, 2004) yerli halkın 
kent kültürünün kültür altyapısını benimseyeceği düşünülmektedir. Bu bakımdan, yerli 
dönüştüğü şeyin şehir kültürü olduğu düşünülmektedir. Nitekim, Girard ve Gartner (1993: 697), 
ikincil konut turizmi aracılığıyla şehir kültürünün destinasyona taşınarak yerli halkın değer 
yargılarında şehirleşmenin gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Berber (2003: 214), turizmin 
gelişmekte olan bölgelere şehir kültürü temelli modernleşmeyi aşıladığını iddia etmiştir. Qian 
vd., (2012) turizmin destinasyonları fiziksel olarak kentleştirdiğini tespit etmiştir. 
Yasothornsrikul ve Bowen (2015: 101), destinasyonun turizm sektörü ile tanışması sonucunda 
tarım sektöründen hizmet sektörüne geçiş yapan yerli halkın değer yargılarında değişim 
yaşanacağını iddia etmiştir. Tüm bu deliller, şehirleşme düzeyinin yüksek olduğu mahreç 
bölgelere hizmet veren destinasyonlarda, turizm olgusunun, küresel kültürün bir aracı olduğu 
iddiasını desteklemektedir (Macleod, 2004: 9; Soontayatron, 2010: 69-70; Wamwara-vmugua, 
2003: 83-90; Sharpley, 2006: 132). Benzer şekilde, turizm aracılığıyla bölgeye kent kültürünün 
taşındığı iddiası (Wall ve Mathieson, 2006: 239; Cohen, 2014: 758) destek görmektedir.  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Turizm sisteminin küresel tüketim kültürünü aşılayan araçlardan biri olduğu iddiası, literatürde 
pek çok araştırma tarafından, farklı dönem ve coğrafyalarda vurgulanmıştır. Yine de bilhassa 
sosyal medyanın bu denli yayıldığı 21. yüzyıl toplumlarında, turizm sisteminin bu ölçüde bir 
etkide bulunduğunu delillendirmek birtakım güçlükleri barındırmaktadır ki bunlardan en 
önemlisi, turizmce uyarılmış doğrudan etkileşime temelli özendirme etkisini medya etkisinden 
ayırt etmenin güçlüğüdür. Bu bakımdan, bilhassa Türkiye’deki destinasyonlarda gözlemlenen 
kültürel dönüşümün, ülkede medya araçlarının yayıldığı dönem ve turizmin nüvelendiği dönem 
ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiş olması, makro perspektiften turizm ve küresel tüketim kültürü 
ilişkisini anlamayı güçleştirmektedir. Dolayısıyla, bu konuda gerçekleştirilmesi düşünülen 
gelecek araştırmaların, destinasyonlar ile yakın ilçelerdeki turizmin gelişmediği bölgeleri 
kıyaslamasının turizmin bu kültürün yayılmasındaki rolünü anlama bakımından yararlı bilgilere 
vesile olacağı düşünülmektedir. Yine, sosyal medya ve küresel tüketim kültürü ilişkisini ele 
alacak olan gelecekteki turizm odaklı çalışmaların yararlı bilgileri temin edeceği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki destinasyonların kapalı (enclave) turizm sistemini 
benimseyip benimsememe noktasında alınacak kararlarda turizm politikalarına yön verici 
bulgulara ulaşılacağı düşünülmektedir.  

McDonaldslaşma ve Ticarileşmenin irdelenmesi gereken kavramlar olduğu düşünülmektedir. 
Buna göre, bölge kültürünü tekdüzeleştirici McDonalslaşma prensiplerinin bölgede hakim 
olabilmesi için öncelikle, destinasyonlarda uluslararası turizm şirketlerinin ağırlıklı olarak bölge 
ekonomisine hakim olabilmesi ve bölge politikalarına yön verir güce ulaşabilmelerinin gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Böyle bir durum için ayrıca ülke ekonomisinin dış aktif turizm gelirine 
yüksek düzeyde bağımlı olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu şekilde 
uluslararası turizm işletmelerinin bölgenin mimari dokusu ve insan ilişkilerine değin etkili 
olabilecek bölgesel turizm politikalarını hayata geçirebilecekleri söylenebilir. Böyle bir durumun 
yaşanması, bölgenin çekim unsuru olan kültür unsurunu nötralize etmenin yanı sıra, bölge 
ekonomisinde sızıntıların payını arttıracaktır. Dolayısıyla, bu tür bir senaryonun Türkiye 
destinasyonlarında hayata geçmemesi adına, turizm Kobilerini güçlendirerek, devlet erkinin 
Kobiler arasında koordinasyon görevini üstlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece, 
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destinasyonlardaki turizm sisteminin sıhhati, ülke ekonomisi ve bölge kültürünün üçünün de 
toplum menfaati doğrultusunda bir ivme yakalayacağı düşünülmektedir. Söz konusu çıkarsama 
aynı zamanda, küresel tüketim kültürünü benimseme ve destinasyonlardaki sızıntı oranının 
artması noktasında gerçekleştirilecek araştırmalara olan gereksinimin açık bir göstergesidir. Bu 
durum aynı zamanda, ithal ikamesi ürünlerin turizmin ekonomiye olan katkısını iyileştirmek 
adına gerekli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkartmaktadır.  

Şehir kültürüne aşılanma olgusunun Türkiye’deki bilhassa ege bölgesinde yer alan 
destinasyonlar için geçerli olduğu düşünülmektedir. Ege bölgesinin on yıllardır batılı ve şehirli 
turistler tarafından ziyaret edilmiş olması bu düşüncenin arkasında yatan olgudur. Bu bakımdan, 
her şey dahil konseptli konaklama paketlerinin, destinasyondaki kültürü muhafaza etmede 
dolaylı bir katkısının olduğu düşünülmektedir. Yine, gelecek araştırmaların turistlerin kültürel 
altyapısı ile destinasyonlardaki şehirleşme oranını test edici çalışmaları hayata geçirmesinin 
literatüre katkıda bulanacağı düşünülmektedir. Benzer şekilde, her şey dahil konseptinin hakim 
olduğu ve olmadığı destinasyonların kültürel dönüşümlerinin karşılaştırmalı analizlerinin 
gerçekleştirilmesinin araştırmanın önermelerini doğrulama adına kıymetli veriler elde edeceği 
düşünülmektedir.  

Literatürde turizmin modernleştirici etkisi bakımından olumlu ve olumsuz iddiaların 
bulunmasının bu konuda derinlemesine veri toplamayı esas alan yöntemleri benimsemiş 
araştırmaların eksikliğinden ileri geldiği düşünülmektedir. Bu bakımdan, turizmin 
modernleştirici etkisinin yönünü ve seyrini nitel araştırma yöntemleri ile sistematik olarak analiz 
edebilecek araştırmalara gereksinim duyulduğu düşünülmektedir. Yine, turizm plan ve 
politikalarının, destinasyonlardaki kültürel erozyonu dikkate alan kararları ne düzeyde odağına 
aldığını inceleyecek olan araştırmaların Türkiye turizmi özelinde gerçekleştirilmediği 
görülmüştür. Tüm bu iddia ve bulgular ışığında, Türkiye turizmini konu edinen sosyoloji odaklı 
araştırmaların, turizm algısını konu edinen nicel temelli araştırmaları bir adım öteye taşımasının 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Çünkü, ancak bu araştırma sonuçları doğrultusunda, kültür 
erozyonunu önlemede gerekli olan politikalara yön verici bilgiler temin edilecektir.  

Literatürdeki tüm bu iddia ve bulgulardan hareketle, turizmin küresel kültürü yaymada 
hızlandırıcı rol oynayan bir araç olduğu, ancak doğrudan etkisinin medya ölçüsünde olmadığı 
kanısına varılmıştır. Yine de yükselen bir ivmede küresel kültüre yönelen Türkiye halkının 
sosyolojik taban değişiminin önüne geçilmesi bakımından Anadolu kültürünü muhafaza edici 
turizm politikalarının hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığı düşünülmektedir.  
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