FOLKLOR ve TURİZM
Türker ER O G LU
Patladı, patlayacak diye milletçe bek
lediğimiz turizm, gerçekten patladı ve geç
tiğimiz yıllarda turizm gelirlerimiz milyar dolarla ifade edilmeye başlandı. Bu patla
ma sonunda da para babalarından küçük
tasarruf sahiplerine kadar her kesimden va
tandaş turizm gelirlerinden pay almak mak
sadıyla yatırım düşünmeye başladı. Dev
letin turizm yatırımını teşvik etmesi ve des
teklemesiyle yatak sayısı arttı. Yurdumu
zun özellikle deniz kıyısında bulunan böl
gelerinde otel, motel, lokanta v.b. işletme
lerin hızla arttığı görüldü.
Turizmde yatak kapasitesi arttırıldı
ama, gerek yatırım cılar gerekse Devletin
ilgili organları turisti çekecek, turizmde is
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tikrarı sağlayacak ve neticede gelir getire
cek olan turizm kaynaklarını kullanmada
pek başarılı olamadılar. Turizm kaynakla
rından kastettiğimiz şeyler şunlardır :
1 — Tabiî Zenginlikler
Bunlar; tabiî güzellikler, m illî park
lar, ikilm ve tabiî bitki örtüsü, deniz, plaj,
dağlar, kaplıcalar, vahşi güzelliğini muha
faza eden tabiî hayat (av turizm i v.b.),
tabiî abideler (peri bacaları gibi), göller ve
nezihlerdir.
2 — Eğlence Faaliyetleri
Çeşitli eğlence merkezleri, sportif te
sisler, sinema, gazino, tiyatro, otel-motel
v.b. gibi yerlerde yapılan faaliyetlerdir.
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3 — Kültür Zenginlikleri
A rkeolojik eserler, ören yerleri, tarihî
yerler, tarihî abideler, müzeler, İlmî ve si
yasî müesseseler, dinî ve millî değerler,
fuarlar, m ahallî şenlikler, el sanatları, halk
oyunları, halk müziği, ananevî hayat, millî
sanatlar, sosyal müesseseler, ananevî Türk
m utfağı ve misafirperverliktir.
Yukarıda sıraladığımız «Turizmi B es
leyen Kaynaklar» içerisinde bize göre en
mühimi üçüncü sırada saydığımız, «FO L K 
LORCU da ihtiva eden «Kültür Zenginlik
le re d ir. A ncak maalesef Türk turizm faa
liyetleri içerisinde bu konuya gereken önem
verilmemektedir.
Bilindiği gibi memleketimizde daha
çok deniz turizmine ağırlık verilmekte, ya
tırım ların çoğu deniz sahillerinde yer alan
bölgelere yapılmaktadır. Bu yatıranların
birçoğu beton yapıların ağırlıklı olduğu ya
tırımlardır. Şuursuz yapılaşmanın tabiî gü
zellikleri tahrip etmesinin yanında, kültür
zenginliklerimizin beton yapıların gölgesin
de kalması veya doğrudan tahrip edilmesi
turizm faaliyetlerindeki şuursuzluğumuzu
ortaya koymaktadır.
Şuursuz yapılaşmanın kültür zengin
likleri üzerine yaptığı tahribat bir yana,
gerek deniz turizminde gerekse diğer tu
rizm faaliyetlerinde ihmâl edilen en önem
li turizm kaynağı yine kültür zenginlikle
ridir. Özellikle halk oyunları, halk müziği,
el sanatları, Türk mutfağı v.b. folklorik
konular turizm faaliyetlerinde ya gözardı
edilmekte ya da layıkıyla uygulanamadığın
dan dejenere edilmektedir.
Çeşitli animasyonlarda yapılan kültür
dramaları, halk müziği ve halk oyunları
gösterileri; bu değerlerimizi tanıtmak bir
yana aksine m enfî propaganda gibi sunul
m aktadır. M esela, Türk padişahı kılığına
giren soytarılar gerçeği yansıtmayan deği
şik bir takım hareketlerle maziyi karala
m akta; halk oyunları gösterisi adı altında
Arap rakkaselerinin erotik raksları sunul
maktadır.
Bunların yanında ananevî Türk mut
fağının zengin yemek örnekleri işletmelerin
menülerinde yer almazken, adeta tereciye
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tere satar gibi, Fransız turiste Fransız m ut
fağından kötü örnekler vermeye çalışm ak
tayız. Turistin günlük hayatında sıkça din
leyip — belki de— bıktığı birtakım Pop mü
ziklerinin yanında, turistin kendisinin de
dinlemediği K lasik B atı Müziği’nin kötü
örneklerini dinletmekle onları cezbedeceğimizi zannederiz. H albuki ülkemize gelen
her turist sırf deniz ve eğlence için gel
memektedir. B ir kısmı kendi dinî (Hristiyanlık gibi) veya m illî (Bizans gibi) kül
türünü aramayı, görmeyi; bir kısmı da ta
tili sırasında eğlenip hoşça vakit geçirir
ken Türk insanını, Türk kültürünü öğren
meyi, tanım ayı düşünmektedir. B u ise bi
zim üzerinde hassasiyetle durmamız gere
ken bir konudur. Çünkü milletlerarası sa
hada kendimizi tanıtmak için milyarlarca
lira harcarken; kendi ayağıyla m em leketi
mize gelen yabancılara en iyi bir şekilde
kendi kültürümüzü tanıtıp her turisti birer
Türk kültürü elçisi olarak memleketlerine
gönderebileceğimiz gerçeğini gözaıdı ede
meyiz.
Birçok Avrupa memleketinde «Folklor
A çık Hava Müzesi» varken, zenginliği ile
övündüğümüz kültür değerlerimizi yansıta
cak bir folklor açık hava müzesini hâlâ
kurmuş değiliz.
Turizm Bakanlığının konuyla ilgili bö
lümü turistik işletmeleri denetlerken, kültü
rel animasyonları da denetlemeli; hem de
jenerasyona yönelik faaliyetlere engel ol
malı, hem de bu tür kültür faaliyetlerini
layıkıyla yapan işletmeleri desteklemelidir.
Kültür Bakanlığının geçmişte bu ko
nuyla ilgili bazı çalışmalar yaptığını b ili
yoruz. İlk planda turizm bölgelerine kültür
animatörü ihdası, yapılması gerekli âcil ko
nulardan biridir. Ayrıca Turizm Bakanlı
ğıyla koordineli olarak, turizm sektöründe
ki kültür faaliyetlerini denetleyen bir müessesenin kurulması da büyük önemi haiz
bir husustur.
«K örfez Krizi ve Savaşı»nın Türk tu
rizmini frenlediği bu günler; belki de bu
faaliyetlerin planlanıp uygulamaya konula
bileceği en müsait günlerdir.
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