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TÜRKİYE’NİN DİASPORA TURİZMİ POTANSİYELİNE İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

An Assessment of Diaspora Tourism Potential of Turkey 

Kamil UNUR, Doç. Dr. 

Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü 

kunur@yahoo.com 

Bayram KANCA, Öğr. Gör. 

Giresun Üniversitesi, Dereli Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 

bayram.kanca@giresun.edu.tr 

Çağdaş ERTAŞ, Arş. Gör. 

Şırnak Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Seyahat İşletmeciliği Bölümü 

ertascagdas@hotmail.com 

Özet 
Diaspora, memleketlerinden uzakta yaşayan etnik grupları tanımlamak için kullanılmaktadır. “Diaspora 

turizmi”, bu toplulukların anavatan ile bağlantı kurmak ve kendi kimliklerini bulmak için anavatana 

yaptıkları seyahatler olarak değerlendirilmektedir. Turizm otoritelerince yeni turizm trendleri arasında 

görülen “diaspora turizmi”nin 2 milyar dolar olarak tahmin edilen bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu ve 

bu pazardan en büyük payı Doğu Avrupa ülkelerinin alacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’nin tarihi 

geçmişi ve yurtdışında yaşayan Türkler dikkate alındığında, Türkiye’nin “diaspora turizmi” açısından 

gönderen ve ev sahibi ülke olarak önemli bir potansiyele sahip olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’deki 

turizm otoritelerinin bu pazara dikkatlerini çekebilmek ve bu pazarın potansiyelini doğru bir şekilde 

değerlendirebilmek, bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalarla mümkün olacaktır. Milli gelire 

sağlayabileceği katkısı da dikkate alındığında; Türkiye’nin “diaspora turizmi” pazarındaki potansiyelinin 

araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Özellikle Türkiye’deki alanyazında bu hususta bir eksiklik 

bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye’nin “diaspora turizmi” potansiyelini 

değerlendirebilmek için yerli ve yabancı alanyazın derlenmiş ve Türkiye’nin turizm istatistiklerinden 

yararlanılmıştır. Çalışmanın hem bu alandaki sınırlı alanyazına hem de Türkiye’deki turizm otoritelerinin 

ilgili pazara ilişkin sağlıklı değerlendirme yapmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: diaspora, turizm, anavatan, bağ kurma, Türkiye  

Abstract 
Diaspora is used to describe ethnic groups living away from their homeland. Diaspora tourism is considered 

as travels to the homeland of this community to establish a connection with the homeland and to find their 

own identity. Diaspora tourism is seen in the new tourism trends and it is estimated that its market size is $ 

2 billion and the largest market share will be of Eastern European countries. Given Turkey’s history and 

the Turks living abroad, in terms of diaspora tourism, Turkey may have a significant potential as both 

sending and host country. It will be possible thanks to scientific studies on this subject to draw attention of 

tourism authorities to this market and assess the market potential correctly. In addition, given its potential 

contribution, diaspora tourism potential of Turkey should be investigated. In particular, there is a deficiency 

in the literature of Turkey. For this reason, in this study, Turkish and foreign literature have been compiled. 

Also, Turkey's tourism statistics have been used. It is expected that the study will contribute to both limited 

literature and healthy assessment of relevant market of tourism authorities in Turkey. 

Keywords: diaspora, tourism, homeland, correlation, Turkey 

1. Giriş 

Yunanca diasperien, dia- (-in üzerine) ve sperien (ekmek/tohumları saçmak) terimlerinden 

türeyen diaspora, tarihsel olarak göç veya sürgün hareketleri aracılığıyla anavatanlarından edilen 

yurtsuz insan topluluklarını tanımlamakta kullanılan bir kelimedir (Coles ve Timothy 2004; 

aktaran Iorio ve Corsale 2013, s.201). Bugün diaspora kelimesi, “mevcut veya tarihsel kökünden 

sökülmüş olmanın politik veya ekonomik olarak motive ettiği siyasi mültecileri, gönüllü 

göçmenleri, misafir işçileri, sürgün edilmişleri, sabit etnik azınlıkları ve diğer dağılmış grupları 

içeren geniş bir göçmen nüfusu” için kullanılmaktadır (Mitchell, 1997; Shuval, 2000). Cohen 

(1997) nüfus dağılmalarının nedenlerini içerecek şekilde diaspora tanımını genişletmiş ve 
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diasporayı tipolojilere ayırmıştır. Bunlar: Zorunluluk Diasporları (Afrikalılar, Yahudiler, 

Filistinliler, İrlandalılar, vb.), İşçi Diasporaları (İtalyanlar, Hintliler, Türkler, Filipinliler, vb.), 

Ticaret Diasporaları (Levantenler, Çinliler, Lübnanlılar, vb.), Emperyal Diasporalar (İngilizler, 

Ruslar, Hollandalılar, Porrtekizliler, Fransızlar) ve Kültürel Diasporalar (Karayipliler, Kübalılar, 

vb.)’dır. Diasporanın tanımlanması ve kategorizasyonu konusunda en çok referans alınan isim 

olan William Safran (1991)’a göre spesifik bir grubun diaspora olarak tanımlanabilmesi için 

grubun altı temel karakteristik özelliği barındırması gerekmektedir: 

 Ortak bir merkezden iki ya da daha fazla bölgeye göç yoluyla dağılma, 

 Anavatana ilişkin ortak bir geçmiş, mit ya da vizyonun sürdürülmesi, 

 Ev sahibi ülkeye tam olarak aidiyet hissinin duyulmaması ve (kısmen) yabancılık hissi, 

 Anavatanın yaşanılabilecek ideal ülke olduğu kanısı ve anavatana geri dönebilme isteği, 

 Anavatanın kalkınması ve gelişmesi adına işbirliği içinde olunması gerektiği düşüncesi, 

 Anavatanla (ticari, akrabalık, politik, vd.) karşılıklı ilişkiler içinde bulunulması. 

Araştırmacılar her ne kadar diasporaları çeşitli nedenlerle anavatanlarından kopmuş gruplar 

olarak tanımlasalar da bu grupları oluşturan insanların kendi aralarında ve anavatanla olan 

yüksek düzeyli iletişimlerini de diaspora kavramının önemli bir unsuru olarak görmüşlerdir. 

“Diaspora dağılmış yurttaşlar arasında gerçek ve hayali ilişkileri önerir. Bu ilişkiler cemaat 

duygusu, akrabalık, hac, ticaret, gezi ve paylaşılan kültür, dil, ritüel, kutsal kitap, yazılı ve 

elektronik medya gibi iletişim biçimleri ve temasla sürdürülür” (Peters, 1998, s.20). Diasporalar, 

ulus ötesi dinamikleri mümkün kılan topluluk içinde bağlantıların sürdürülmesine olanak 

sağlarlar (Tsagarousianou, 2004, s.52-54). Bunun en yaygın yollarından biri, kişisel ve duygusal 

bağlantıların saklanması veya güçlendirilmesi amacıyla anavatana seyahat etmek ve yeniden 

keşfetmektir. Anavatan ile bağlantı kurma, eski vatanı yeniden yaşama ve böylece kendi 

kimliğini bulma, göçmenlerin köklerini yeniden bulmak için turizm akımı oluşturmalarında 

önemli bir motivasyondur (Iorio ve Corsale, 2013). Bu seyahatlerin anlamı nesilden nesile 

değişmektedir. Birçok ilk kuşak göçmen için vatana seyahat, nostalji duygusu yaşama ve 

kendilerinin bir parçası oldukları bir çevrede konfor arama gibi bir anlam ifade etmektedir. 

Ancak bu beklentilerle yaşanan deneyimler her zaman uyuşmayabilir. Göçmenler gittikten sonra 

yaşam, sosyal normlar, vatanın siyasi yapısı ve mekânların fiziksel görünümü değişmesi 

sebebiyle gerçek bir eve dönüş mümkün olmayabilmektedir (Brah, 1996; Laoire, 2009). Bu 

durum bu tür seyahatleri olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak göze çarpsa da özellikle 

daha yeni kuşaklar için gidilen/gidilecek bölge, doğruluğuna inandıkları gerçek ya da hayali 

kişisel aile hikâyeleri ve geniş anlamda toplum hikâyelerinin yeniden oluşturmalarında yardımcı 

olmaktadır. Geçmiş 10 yıl içinde İrlanda, İskoçya, Kuzey Amerika, Avustralya, Yahudi ve Afro-

Amerika kökenli insanlar arasında bu turizm türü popüler hale gelmiştir (Coles ve Timothy 2004; 

aktaran Iorio ve Corsale, 2013). Bu seyahat türü nispeten uzun konaklama sürelerini içermekte 

ve turizm otoritelerince turistik harcamalarla ilgili faydaları yaymak için yakın bölgelerdeki 

diğer turizm türleri (kültür, doğa, kırsal, dağ, 3S, vb.) de seyahate dâhil edilmektedir. İskoç ve 

İrlanda turizm büroları bu turizm türünün ev sahibi toplumlar için kazançlı olabileceğini keşfedip 

2009 yılında bu turizm türünü özendirici özel etkinlikler (Ancestral Scotland 2011; Homecoming 

Scotland 2011; Irish Ancestral Holidays 2011) düzenlemeye başlamışlardır (Morgan, Pritchard 

ve Pride, 2002). Bazı hükümetler ise hem ülke vatandaşları arasında hem de yurtdışındaki 

diasporalarda sempati ve siyasi destek kazanmak amacıyla milliyetçilik ve gurur duygusu 

oluşturmak için bu turizm türüne maddi destek sağlamaktadırlar (Timothy ve Guelke 2008; 

aktaran Iorio ve Corsale, 2013). Örneğin; İsrail Hükümeti çeşitli ülkelerdeki diasporalarla 

birlikte İsrail ve dünya çapındaki Yahudi toplulukları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için 

Yahudi gençlerine yönelik İsrail’e ücretsiz geziler düzenlemektedir (Kelner, 2013). 2 milyar 

dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu tahmin edilen “diaspora turizmi” turizm 
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otoritelerince yeni turizm trendleri arasında görülmekte ve bu pazardan en büyük payı Doğu 

Avrupa ülkelerinin alacağı tahmin edilmektedir (Euroactiv, 2014). Türkiye coğrafyasının tarihi 

geçmişi (yaşamış uygarlıklar, göçler, mübadeleler, vb.) ve yurtdışında yaşayan Türkler dikkate 

alınarak; bu çalışmada alanyazın incelemesiyle “diaspora turizmi” pazarının özellikleri ortaya 

konulmaya çalışılmış ve Türkiye’nin turizm istatistiklerinden yararlanılarak bu pazarın Türkiye 

turizm endüstrisi açısından potansiyeli değerlendirilmiştir.   

2. Literatür Taraması 

Diaspora turizmi ile ilgili olarak; Science Direct, SAGE Journals, Jstor, Ebscho, Google 

Akademik ve YÖK Tez Merkezi veri tabanları 1-5 Aralık 2014 tarihleri arasında incelenmiş, 

İngilizce ve Türkçe “diaspora turizmi” anahtar kelimeleri ile alanyazın taraması yapılmıştır. 

Taramada 45 çalışmaya ulaşılmış; bu çalışmalar ayrıntılı incelendikten sonra bu sayı 27’ye 

düşmüştür. 18 çalışma, diaspora turizmi kavramına çalışma içerisinde sadece anahtar 

kelimelerde yer verilmesi, turizmle ilgili olmama, evren/örneklemin diaspora özelliği 

göstermemesi gibi nedenlerden incelemeden çıkarılmıştır. Taramada Türk Diasporası üzerine 2 

çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar kronolojik ve diaspora temelli olarak aşağıda derlenmiştir. 

Bruner (1996) tarihte Afrika’dan Amerika ve Avrupa’ya gerçekleşen köle göçleriyle simgesel 

bir değere sahip olan Elmina Kalesi’nin diaspora turizmi destinasyonu olarak gösterdiği 

nitelikleri incelemiştir. Kale’nin tarihsel serüvenini ikincil kaynaklardan yararlanarak ortaya 

koyan araştırmacı, çalışmanın yapıldığı dönemde Ghanna’daki turizmi gözlem ve görüşme 

tekniklerini kullanarak değerlendirmiştir. Uluslararası Kuruluşlar tarafından restore edilen ve 

diaspora turizmine kazandırılan kalenin “sahibi kim?” sorusunun cevabı, köle ticareti ve ırk 

ayrımının acı hatıralarını simgelemesi sebebiyle ortak bir miras olarak çalışmada işlenmiştir. 

Elmina Kalesi ile ilgili olarak yapılan başka bir çalışma da Teye ve Timothy (2004)’ e aittir. 

Kale’deki köle mirasının gelişiminin incelendiği çalışmada Beyaz Amerikalı ziyaretçilerin 

deneyimlerini yansıtan geçmişe, şimdiye ve geleceğe yönelik derin duygusal tepkilerinin (utanç, 

üzüntü, tiksinti, pişmanlık, vs.,) olacağı sonucuna varmışlardır. Kale’nin tarihsel mirasının beyaz 

Avrupalı ve Amerikalı aktörlerin deneyimleri üzerinden tartışıldığı çalışmada; bu mirasın bir 

barış endüstrisi olarak turizme katkı sağlayacağı savunulmuştur. 

Morgan vd. (2002), Galler Turist Kurulu’nun “Homecoming 2000 - Hiraeth 2000” etkinliğinin 

diaspora hedef pazarı odaklı pazarlama faaliyetlerini, pazarlama programının uygulanmasını ve 

değerlendirilmesini incelediği çalışmada, kulaktan kulağa reklam, veri tabanı pazarlama, halkla 

ilişkiler gibi pazarlama iletişim türleri ile duygusal tüketimin ağırlıklı olduğu bu niş pazara etkin 

maliyetle ulaşılabildiği tespit etmiştir. İlişkisel pazarlamada ivmeyi korumanın, elçilik ve tekrar 

ziyaret konularında diasporayı uzun vadeli paydaş olarak görmenin önemine değinmiştir. 

Hughes ve Allen (2010), bir İngiliz kentinde yaşayan İrlanda asıllı halkın turizm profilinde 

İrlanda’nın önemini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın verilerini 2007 yılında 26 İrlanda 

asıllı kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat tekniğini kullanarak toplamışlardır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre; ilk kuşağın neredeyse tümü, turizm deneyimleri sonucunda büyük 

ya da küçük ölçüde İrlanda ile bir bağ hissettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada çekme-itme 

faktörleri dikkate alındığında ziyaretlerin çoğunun İrlanda’nın çekmesinden çok İngiltere’nin 

itmesinden kaynaklandığını tespit etmişleridir. 2. ve 3. kuşak İrlanda kökenlilerde ise ziyaret 

duygusal olarak destekleyici nitelik göstermiştir. İlk kuşağın daha sık ziyarette bulunduğu ve 

kendilerini oralı gördüklerinin belirtildiği çalışmada 2. ve 3. kuşağın kendilerini oralı değil, özel 

turistler olarak tanımladıklarına dikkat çekilmiştir. 

Scheyvens (2007), bir Pasifik Ada ülkesi olan Samoa’nın yerli ve diaspora turizm pazarını 

incelediği çalışmada, derinlemesine görüşme tekniği ile paydaşlardan Nisan 2006’da veri 

toplanmıştır.  Çalışmada dünya turizminde orta gelir grubunun turizme katılımının artmasına 

paralel olarak Samoa turizminin de kendi vatandaşları ile gelişebileceğinin önerilmiştir. Hem 

yerli turistlerin hem diaspora turistlerinin Samoa’ya sosyo-ekonomik olarak katkı sağlayacağına 

değinilmiştir. Dünya turizm pazarının rekabet zorluğu, ilgili pazar segmentinin lüks aramama, 
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kültürel güçlü bağlara sahip olma, daha fazla harcama yapma gibi özelliklerine değinilerek ülke 

ekonomisine yapacağı katkı vurgulanmıştır. 

Ari ve Mittelbeg (2008), Kuzey Amerika ve Eski Sovyetler Birliği’nden İsrail’e gelen genç 

Yahudi turistlerin kimlik tanımları ve İsrail ile bağ kurma derecelerinin farklılık gösterip 

göstermediğini incelemişlerdir. 422 Kuzey Amerika’dan, 187 Eski Sovyetler Birliği’nden gelen 

turiste anket uygulanarak verilerin toplandığı çalışmada her iki grubun da Yahudi kimliğini 

sahiplenmeleri ve bağ kurma dereceleri yüksek bulunmuştur. Ancak Kuzey Amerika’dan 

gelenler arasında deneyimsel bileşenler daha etkili olduğu görülmüş, bu kişilerin seyahat 

motivasyonu daha yüksek tespit edilmiştir. Sasson, Mittelberg, Hecht ve Saxe (2011) ise, 

çalışmalarında anavatanda yaşayanlar ile ulus ötesi Yahudi kolektifi arasında kimlik, diaspora 

kültürü ve toplumu hakkında karşılıklı öğrenme aracı olarak sınırlı karşılaşma mekanizmalarının 

işlevselliğini incelemişlerdir. Ekim-Kasım 2007 tarihleri arasında 16557 kişiye anket 

uygulayarak (%38 cevaplama oranı) veri topladıkları çalışmada; Siyonizm ve Anti-semitizm 

ekseninde diasporanın yaşam deneyimi paylaşımı ve rehberlerin yetkin tarihsel anlatımıyla 

karşılaşma, kapsayıcı Yahudi kolektif kimliğini benimseme, İsrail’in ayırt edici inşasını fark 

etme, İsrail’de Yahudi halkının köklülüğünü savunma, ortak noktalar bulma ve ortak kurumsal 

varlık oluşturmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Siyonist değerler üzerinden ulus ötesi bir 

Yahudi dayanışmasının oluşturulduğu savunulmuştur. Yahudi diasporası üzerine yapılan bir 

başka çalışma ise, Kelner (2013)’e aittir. 1950-1960 yılları arasındaki Amerika’dan İsrail’e 

Yahudi eğitim turlarını inceleyerek diaspora turizminin tarihine katkı sağlamayı amaçladığı 

çalışmasında arşiv ve sözlü tarih araştırması yapmıştır. 3 büyük Amerikan Yahudi gençlik 

hareketinin ilgili tarihteki turlarını inceleyen araştırmacı; bu ilk turların sadece İsrail odaklı değil 

aynı zamanda organizasyon odaklı olduğunu da tespit etmiştir. Çalışmada anavatan bağı ile 

birlikte organizasyona da bağlılık sağlanmaya çalışıldığını savunulmuştur. 

Wagner (2008), Avrupa’daki Fas diasporasının Fas’a yaptıkları ziyaretleri “eve dönüş” mü yoksa 

“turistik ziyaret” mi olarak algıladıklarını tespit etmek istediği çalışmasında 2005’de 130 kişiyle 

derinlemesine mülakat gerçekleştirmiştir. Çalışmada ebeveyn olan ilk kuşakların bu ziyaretleri 

“eve dönüş” olarak görürken; sonraki kuşaklardan olan gençlerin tatil olarak gördüğü tespit 

edilmiştir. İlk kuşaklar ata evine dönüş, akraba, arkadaş ziyaretleri ile tatillerini geçirirken, genç 

kuşaklar ailelerinden ayrılabildikleri ölçüde eğlence olanaklarından faydalanmayı tercih ettikleri 

görülmüştür. Kuşaklar ilerledikçe “eve dönüş” algısının “turistik ziyaret” algısına dönüşmesi; ilk 

kuşaklarda baskın olan geri dönme isteğinin sonraki kuşaklarda ortadan kalktığını 

göstermektedir. Fas diasporası üzerine yaptığı başka bir çalışmada Wagner (2014), diasporanın 

Fas’taki ikinci konut alımının kuşaklar arasındaki değişimini incelemiştir. 2005-2008 yılları 

arasında 100 kişiyle çoklu görüşme yapan araştırmacı, tanımlayıcı anketler, yarı yapılandırılmış 

görüşme, zaman sınırlı ziyaretlerle katılımlı gözlem tekniklerini bir arada kullanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda ilk kuşakların anavatana has Fas evleri aldıkları, atalarının yaşadıkları 

bölgeleri tercih ettiklerine ulaşılırken, sonraki kuşakların tatil/eğlence amaçlı ikinci konutları 

tercih ettikleri görülmüştür.  

Diaspora topluluklarının kimlik ve ev algısı sorunu yaşadığını iddia eden Bandyopadhyay (2008) 

çalışmasında; Bollywood filmlerinin Hint diasporasının kimlik inşasına etkisini incelemiştir. 

Mayıs- Haziran 2006 tarihleri arasında Londra Film Festivali’nde 66 yarı yapılandırılmış 

görüşme yapan araştırmacı, ilk kuşakların nostaljik filmler tercih ettiğini, 2. ve 3. kuşağın ise 

modern Hindistan’ı tasvir eden filmleri tercih ettiğini tespit etmiştir. Diasporanın Hindistan 

hayalini oluştururken filmlerden etkilendiğini tespit eden araştırmacı, kişilerin seyahat 

motivasyonlarının bu filmler ile oluştuğunu savunmuştur. 

Amerika’daki 2. kuşak Çin diasporası üzerinde yaptıkları çalışmada Maruyama ve Stronza 

(2011), katılımcıların Çin’i ziyaretleri sonrasında “vatan” kavramını yeniden nasıl 

tanımladıklarını incelemiştir. Mart 2006-Ocak 2008 tarihleri arasında 35 Çinli ile derinlemesine 

görüşme yapan araştırmacı, kişilerin Çin ziyaretlerini, aile öyküsü merakı, etnik köken ve vatan 
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hayali gibi motivasyonlarla açıkladıklarını belirtmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 

katılımcılar, ziyaretlerini deneyimsel turizm olarak görmekte, Çin’e yönelik bir aidiyet 

hissetmemekte ve vatan olarak Amerika’yı görmektedirler. 

Dominik Cumhuriyeti’nin diaspora turizmi fırsatları ve kısıtlarını inceleyen Hume (2011), 

diaspora turizminin turizm sektöründeki niş rolüne ve hükümetin ulus ötesi diaspora deneyimini 

geliştirmesi ve bu alanda yatırımları teşvik etmesi gerekliliğine değinmiştir. New York şehrinde 

birçok Dominik seyahat acentası olması, özellikle Noel’de 350 bin Dominiklinin ülkeye gelmesi, 

diğer diasporalara göre daha seyrek gelen ama daha çok harcama yapan bir diasporaya sahip 

olması, 2004-2008 yılları arasında 2,8 milyon dolarlık bu pazardaki gelir artışı, %48,6’sı Kuzey 

Amerika’da, %44,9’u Avrupa’da yaşayan diasporadan 2010 yılında 4 milyon turist geldiği gibi 

istatistiklere değinilerek bu pazarın önemi vurgulanmıştır. Çalışmada, festivallerin, kültürel 

etkinliklerin, sezonluk diaspora ziyaretlerinin, eğitim, miras turları, diasporanın iş ve toplantı 

organizasyonları konularında teşvikler önerilmiştir. 

Surinam’daki diaspora turizminin doğasını ve kapsamını inceleyen ve potansiyel alanları 

belirlemek isteyen Nurse (2011), Amsterdam’daki Surinam diasporası üzerine bir vaka 

incelemesi gerçekleştirmiştir. Mevcut turizm istatistikleri üzerinden küresel ve bölgesel durum 

analizi yapılan çalışmada, paydaşlarla da SWOT analizi yapılmıştır. Diaspora ile olan ilişkinin 

işçi dövizleri ve beyin göçüyle sınırlı olduğuna, diaspora ziyaretlerinin çoğunun VFR (akraba, 

arkadaş ziyareti) olduğuna, ancak ihracat içinde turizmin payının düşük olduğuna değinilmiştir. 

Turizmde sağlanacak büyümenin diğer gelirleri de arttıracağı vurgulanarak 3. kuşağa kadar 

diaspora ile bir bağ kurulabileceğine değinilmiştir. 

Polonya’da Lehçe dil eğitimi gören 65 öğrencinin motivasyonlarını inceleyen Drozdzewskı 

(2011), yabancı ve Polonya kökenli diaspora öğrencilerini karşılaştırmıştır. 2005 yılında 

Krakow’da bir üniversitede yapılan çalışmada, Polonya kökenliler, atalarının dilini öğrenme, bağ 

kurma gibi motivasyonlarla Lehçe öğrendiklerini belirtirken; yabancı öğrenciler, iş, eğitim, 

araştırma, evlilik gibi motivasyonlar belirtmişlerdir. 

Mortley (2011) çalışmasında, ulus ötesiliği, geri dönüş, bağ kurma, diaspora turizminin 

pekiştiriciliği ve Jamaika ekonomisine ve toplumuna potansiyel etkisini değerlendirmiştir. İki 

aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında; ikincil veriler üzerinden Jamaika’nın diaspora 

turizm potansiyeli ve özellikleri değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise, derinlemesine mülakat 

tekniği kullanarak veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; tüm turistlerin ¼’ünü 

diaspora turistleri oluşturmakta, yabancı turistlere göre çok daha uzun süre kalan diaspora 

turistleri 15-19,4 gece arasında konaklama gerçekleştirmekte ve daha fazla harcama yapma 

eğilimindedirler. 

Arnone (2011) Milan’daki Eritre diasporasının Eritre’deki turizm yatırımlarını ve yaz tatili için 

Eritre’ye dönüşlerini değerlendirdiği çalışmasında; diasporanın Eritre ile olan duygusal bağını 

ortaya koymuştur. Araştırmacı, Eritre’yi bir turizm destinasyonuna dönüştüren zengin diaspora 

üyelerinin yanı sıra, yaz tatillerini geri dönerek Eritre’de geçiren diğer diaspora üyelerinin bu 

davranışlarını; anavatanla bağ kurma ile açıklamıştır. 

Diaspora turizminin özelliklerini belirleyerek bu pazarın tanımını yapan Roberts (2012) 

çalışmasında, Karayip turizmi için bu pazarı tartışmıştır. Aitlik ve vatan algısındaki ikileme, bu 

pazarda anavatanla bağ kurmanın önemine ve pazarın harcama özelliklerine değinen araştırmacı 

Karayip diasporasının büyüklüğüne önem atfetmiştir. 

ABD’de aile geçmişini araştıran insanların motivasyonunu inceleyen Ray ve McCain (2012), bu 

motivasyonun kökene göre bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Araştırmacı, 

kartopu örneklem yöntemi kullanarak; 2005-2009 yılları arasında 1024 katılımcıya anket 

uygulamıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; Norveç kökenliler, kişisel merak, yerle bağlantı 

kurma, entelektüel merakı motivasyon olarak belirtirken; İskoçlar, kişisel merak ve yerle 

bağlantı kurmanın yanı sıra aile öyküsü oluşturmak istemeyi belirtmişlerdir. Aile geçmişini 
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araştıranların %74’ü bunun için yolculuğa çıkmış, %70’i kütüphanelerde araştırmış, %42’si 

yaşayan akrabalarını ziyaret etmiştir. Bu konuda çalışmada kökene göre bir farklılık 

bulunamamıştır. 

Amerika’daki “1.5 Koreli diaspora nesli”nin Kore gezisinin etkilerini inceleyen Kim ve 

Stodolska (2013), ABD’nin Midwestern bölgesindeki bir üniversitede, Aralık 2010-Şubat 2011 

tarihleri arasında, yarı yapılandırılmış 18 derinlemesine mülakat gerçekleştirmiştir. Öğrenciler 

gezi öncesi kendilerini farklı düzeylerde Amerikalı, hem Koreli hem Amerikalı ve Koreli olarak 

tanımlamıştır. Gezi sonrası ise, kendini Koreli olarak tanımlayanlar Koreli veya hem Koreli hem 

Amerikalı; hem Koreli hem Amerikalı olarak tanımlayanlar aynı; Amerikalı olarak 

tanımlayanlar ise Koreli olarak tanımlamıştır. Yoon (2014) Work&Travel (çalış ve gez) amaçlı 

ABD’de bulunan Korelilerin ev sahibi toplumun etno-ırksal yapısında kimlik 

konumlandırmalarını anlamaya ve müzakere etmeyi amaçladığı çalışmasında Toronto ve 

Kelowna’da Temmuz 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında 53 katılımcı ile görüşme yaparak veri 

toplamıştır. Çalışmada “beyaz bakış”a maruz kalan genç Korelilerin ırksallaştırılarak Kore 

diasporasına bağlandığına değinilmiştir. Çalışmada bu tür ulus ötesi ziyaretçilerin hayal ettikleri 

gibi yerli halkla bir bütünleşme sağlayamadıklarına, hareketliliğin hedeflediği kültürel 

etkileşimin yaşanamadığına ve Kore diasporasında iş bulup, diasporanın yarattığı ekonomi ve 

sosyal ortam içinde kalmak zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. 

Göçlerin ticari engelleri azaltıp azaltmadığını inceleyen Law, Genç ve Bryant (2013), nüfusunun 

¼’ünü yabancıların oluşturduğu Yeni Zelanda ile göçmen sayısı yüksek olan ülkelerin 

aralarındaki ticaret hacimlerini ikincil veriler kullanılarak karşılaştırmışlardır. Mesafe, ticari 

kısıtlama ya da teşvik ve ekonomik büyüklük gibi değişkenler kontrol altında tutularak yapılan 

karşılaştırmada, diasporadaki %10’luk fark, ithalatta (1,9) ihracattan (0,6) daha fazla etkide 

bulunmuştur. İngilizce kullanan ülkelerin etkisi diğerlerinden daha fazla olurken, en yüksek etki 

turizmde bulunmuştur.  

2009 yılında İskoç hükümeti eve dönüş yılı (Year of Homecoming) etkinlikleri düzenlemiştir. 

Sim ve Leith (2013) çalışmasında, bu etkinliğe katılan bazı diasporaların deneyimlerinin İskoç 

kimliği ve modern İskoçya hakkındaki bilgi düzeylerine etkisini incelemiştir. Katılımcılara 

uygulanan 75 anketle araştırma verileri toplanmıştır. Katılımcıların %40’ı kendisini hem İskoç 

hem de diğer ülkeli, %18’i ise, daha çok diğer ülkeli olarak tanımlamıştır. Çalışmada, %65,3’ü 

güncel olarak İskoç basınını takip ettiğine, etkinlikteki klan toplantılarının büyük ilgi gördüğünü 

ve katılımcıların klanları hakkında bilgi sahibi olduğuna değinilmiştir. Temizlik, deneyimli 

personel ve misafirperverlik konularında ise etkinlik hakkında şikâyetlerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların çoğu diaspora ve anavatan bağının korunmasına önem atfetmiştir. Martin-Jones 

(2014) ise, yaptığı çalışmada miras turizminin bir parçası olarak film turizmini tartışmıştır. Da 

Vinci Code filminin vaka incelemesinin yapıldığı çalışmada Brave Heart gibi İskoçya ile 

özdeşleşmiş ve İskoç diasporalarında geri dönüş isteği ve aidiyet duygusu geliştirmiş filmlerle 

karşılaştırmalar yapılmıştır. İskoçya’nın diaspora turizminde filmlerin yerine vurgu yapılan 

çalışmada 2007’de İngiltere’de yayınlanan bir rapora atıfta bulunularak; film endüstrisinin 

turizme katkısının %10 olduğuna değinilmiştir. Çalışmada, filmin bir mit oluşturduğuna, 40 

ülkeden çekildiği yere turlar düzenlediğine, 2003’de 38 bin, 2005’de 120 bin turist çektiğine, 

Avrupa’nın tarihi ile bağ kurduğu ve kişisel kan bağını araştırmayı motive ettiğine değinilmiştir. 

Iorio ve Corsale (2013)’in Almanya’da yaşayan Transilvanya (Romanya) Saksonlarının 

anavatana geçici dönüşlerindeki vatan algısını, ait olma/olmama duygusunu, yeniden kurulan 

bağın formunu anlamak amacıyla yaptığı çalışmada, Mayıs–Eylül 2010 tarihleri arasında 103 

anket ve 10 görüşme ile veri toplamışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre; yapılan ziyaretler 

vatan ve evin yeniden tanımlanmasında çelişkili bir rol oynamıştır. Katılımcıların hem 

Transilvanya’ya hem de Almanya’ya olan bağlılıkları pekişmiştir. Çalışmada ayrıca mirasın 

korunması, anavatanın yerel özelliklerinin korunması, yerel kalkınma için önemli bir özellik 

olarak ortaya çıkmıştır. 
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3. Yöntem 

Türkiye’nin 2023 vizyonunda turizm sektörüne yönelik hedefeler ve ülkenin bu pazardaki 

potansiyelinin harekete geçirilmesiyle ekonomiye sağlanabilecek katkı dikkate alındığında; 

Türkiye’nin “diaspora turizmi” pazarındaki potansiyelinin araştırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada turizm otoritelerince yeni bir turizm trendi ve 2 milyar dolarlık 

bir pazar büyüklüğüne sahip olarak görülen “diaspora turizmi” pazarında Türkiye’nin pazar 

potansiyeli ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmacılarca “işçi diasporası” olarak görülen 

yurtdışında yaşayan Türklerle ilgili Türkiye’nin kamu istatistiklerinden yararlanılarak bu 

potansiyel ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gerek ulusal, gerekse uluslar arası alanyazında 

“diaspora turizmi” konusunda az sayıda çalışma olması sebebiyle çalışmada araştırma yöntemi 

olarak amaçları bakımından tanımlayıcı araştırma yaklaşımı ve tarama modeli benimsenmiştir. 

Tarama modeli, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan 

çalışmalar olarak tanımlanırken (Büyüköztürk vd., 2012, s14); tanımlayıcı araştırma yaklaşımı 

ise araştırmanın odağındaki örgüt, birey, grup, durum ya da olgunun mevcut durumunun tasvir 

edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Altunışık vd., 2012, s.71). Türkiye dışında yaşayan Türk 

vatandaşları “işçi diasporası” olarak tanımlansa da yapılan alanyazın taramalarında bu 

diasporayla ilgili az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Alanyazındaki bu eksiklik de göz önünde 

bulundurularak; Türkiye’nin “diaspora turizmi” pazarındaki potansiyelini değerlendirebilmek 

için bu çalışmada ulusal ve uluslararası alanyazın taraması ve bazı kamu istatistiklerinden 

yararlanılarak bu pazar bölümü tanımlanmaya çalışılmış, Türkiye’nin turizm istatistiklerinden 

yararlanılarak da pazarın büyüklüğü ortaya konulmak istenmiştir. Araştırma verilerini ikincil 

veri kaynağı olan bu istatistikler oluşturmaktadır. Çalışmanın hem bu alandaki sınırlı alanyazına 

hem de Türkiye’deki turizm otoritelerinin bu pazar bölümüyle ilgili sağlıklı değerlendirme 

yapmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

4. Bulgular ve Tartışma 

2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen “diaspora turizmi” pazarında, 

Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. 1923 yılında Lozan Barış 

Antlaşması'na ek protokol uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşları din 

esası üzerine zorunlu göçe tabi tutulmuş ve mübadele ile 1,2 milyon Ortodoks Hıristiyan 

Rum Anadolu'dan Yunanistan'a, 500 bin Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç 

etmek zorunda kalmıştır (Wikipedia (b), 2014). Ayrıca Balkan Harpleri ve 

1989 yılında Bulgaristan'daki zorunlu isim değiştirme vb. baskılar sonucunda Türk'ler 

başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere Türkiye'ye göç etmiş (resmi rakamlara göre 

1.280.429 kişi), politika değişiklikleri sonucu bu göçmenlerin bir kısmı Bulgaristan'a geri 

dönmüştür (150 bin kişi) (Wikipedia (a), 2014). Karşılık olarak ise 1913’teki Trakya Milli 

Mübadelesi’nde 12 Bulgar köyü boşaltılmış ve Bulgaristan’a göç ettirilmiştir (Milliyet, 2012). 

Ayrıca Türkiye sınırları içinde yaşamış Ermeni (sayılar spekülatiflik gösterdiği için yer 

verilmemiştir) ve Süryanilerin (80'li yıllarda Avrupa'ya göçen 2.845 Süryani ailesi) yurtdışında 

büyük topluluklar oluşturduğu bilinmektedir. Almanya ile 1961’de, Avusturya, Belçika ve 

Hollanda ile 1964’te, Fransa ile 1965’te ve Avustralya ile 1967’de işgücü anlaşmaları imzalayan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, yurtdışında yaklaşık 5 milyon vatandaşı yaşamaktadır (Dışişleri 

Bakanlığı, 2014). Bu Türklerin 4 milyonu Batı Avrupa’da 300 bini Kuzey Amerika’da, 200 bini 

Orta Doğu’da ve 150 bini ise Avustralya’da yaşamaktadır (Dışişleri Bakanlığı, 2014). Yıllar 

içerisinde çifte vatandaşlık, gidilen ülkenin vatandaşlığına geçme (1,5 milyon) gibi 

uygulamalarla bu Türkler gittikleri ülkelerde kalıcı olmuş, birkaç kuşaktır gidilen ülkede yaşar 

hale gelmişlerdir. Yine de Türkiye ile bağlarını koruduklarını söylemek mümkündür. Bunun en 

önemli göstergelerinden biri Türkiye’nin 2014 yılı VFR (akraba, arkadaş ziyareti) turist sayısıdır 

(6 milyon). Bu sayının yarısını Türkiye vatandaşı olup; yurtdışında yaşayan Türkler 

oluşturmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu [TUİK], 2014). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1923
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan_Bar%C4%B1%C5%9F_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan_Bar%C4%B1%C5%9F_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/1989
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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Çalışmanın bu kısmında William Safran (1991)’ın belirlediği diasporaların temel karakteristik 

özellikleri dikkate alınarak; Türkiye ile işgücü anlaşmaları imzalamış ve diaspora niteliğinde 

sivil toplum örgütlenmelerinin oluştuğu Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve 

Avustralya’ya ait Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü (YİSGM)’nün 2012 raporundaki bazı 

istatistiklere ve T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nın 

2011 yılında Türkiye’ye tatil amaçlı gelmiş ve çıkış yapan 4061 Türk kökenli kişi üzerinde 

yaptığı anket çalışmasından bazı istatistiklere yer verilmiştir. Bunlar; yaşanılan ülkeye ve 

Türkiye’ye aidiyetlikleri, birbirleriyle olan iletişimleri, kökleriyle olan bağlarını koruyup 

korumadıkları, genç neslin Türk Dili ve Kültürü ile ilgili dersler alıp almaması, hem diaspora 

üyelerini hem de anavatanı siyaseten temsil edebilmek için genel ve yerel siyasette yer alma 

düzeyleri ve toplulukların örgütlenebilme düzeylerine ilişkin istatistiklerdir. Böylece, 

Avrupa’daki Türk dernekleri ile ilgili katılımcı görüşleriyle bu örgütlenmelerin diaspora olarak 

değerlendirilebilmeleri için bu topluluklar tarafından ne ölçüde sahiplenildikleri ve 

desteklendikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türklerin 

Türkiye’nin turizm sektörüne katkısını incelemek için TUİK’in 2003-2014 yılları arasındaki bazı 

turizm istatistikleri de değerlendirilmiştir. 

1.575.717 Türkün yaşadığı Almanya’da bu topluluğun büyük çoğunluğu 36-65 yaş aralığındadır 

ve topluluğun neredeyse yarısını (704.577) 35 yaş altı nüfus oluşturmaktadır (YİSGM, 2012). 

Avrupa’daki yaşlanma hızı dikkate alındığında bu genç topluluğun Almanya ekonomisine ve 

işgücü piyasasına katkı sağlayacağı düşünülebilir. Ayrıca, entegrasyonu sağlamış ve eğitim 

olanaklarından faydalanabilen genç diaspora neslinin daha yüksek gelir getiren iş kollarında iş 

bulabileceği söylenebilir. Ancak Türklerin yoğun olarak çalıştığı işkollarının imalat sanayi, 

ticaret, otomobil ve motorlu araçlar tamirciliği, ulaştırma ve depolama gibi yoğun kas gücüne 

dayanan ve çoğunlukla ara eleman çalıştırılan sektörler olduğu dikkate alındığında; henüz bunun 

sağlanamadığı söylenebilir. 2011-2012 öğretim yılı itibariyle 115.000 Türk kökenli çocuk bu 

derslere devam etmektedir (YİSGM, 2012). Almanya’da Türk diasporasının kurduğu 5300 

dernek bulunmaktadır. 2640 tane ile Dini, Siyasi, Sosyal ve Kültürel dernekler en yaygın 

olanlarken; iş, okul, aile temalı dernekler (1350) 2. sırada yer almakta, ardından Diyanet İşleri 

Türk İslam Birliği (860) ve sportif (450) dernekler gelmektedir (YİSGM, 2012). Avrupa 

Parlamentosu’nda 1, Federal Parlamento’da 5, eyalet parlamentolarında 27 temsilci ve yerel 

yönetimlerde 85 Türk ile hem Avrupa’da hem ülkenin genel siyasetinde Türklerin yer bulabildiği 

söylenebilir (YİSGM, 2012). Ayrıca Yabancılar Meclislerinde de 1500 temsilci ile ciddi oranda 

Türklerin Almanya’da temsil hakkı bulabildikleri söylenebilir (YİSGM, 2012).  

Almanya’daki Türk diasporası ile ilgili önemli bir unsur da, yapılan alanyazın taraması 

neticesinde ulaşılabilen tek Türk diasporası olmasıdır. Almanya’daki Türk kökenlilerin turizm 

davranışlarını inceleyen Moufakkir (2011), 23 Aralık 2008-5 Ocak 2009 tarihleri arasında 

Cologne, Honover ve Berlin’de 120 kişiye Anket uygulamış ve katılımcılarla derinlemesine 

görüşme yapmıştır. Çalışmaya göre; katılımcıların %60’ı yurtdışı seyahatlere katılıyor, ortalama 

24,7 gün yurtdışı tatillerinde, 4.67 gün yurtiçi tatillerinde vakit geçiriyor. Türkiye doğumlu olan 

katılımcıların seyahat motivasyonları, akraba ziyareti, rahatlama, plaj, kültür; Almanya 

doğumlularda da benzer olmakla birlikte spor da önemli bir motivasyon olarak bulunmuştur. 

Tatil kararlarında ebeveynler etkin görülürken, bunun önemli bir nedeni olarak ekonomik 

bağımlılık gösterilmiştir. Kültürleşme, din ve gelenekler tatil kararını kısıtlayıcı ana faktörler 

olarak belirlenmekle birlikte din baskın bir unsur olarak görülmemiştir. Bağımsız tatil kararı ve 

iç turizmin teşvik edilmesi çalışmanın sonucunda temel öneri olarak ortaya çıkmıştır. 

Almanya’daki Türk diasporası üzerine yapılan başka bir çalışmada ise; Tören (2014), Almanya 

Türk Federasyonu’nun düzenlediği “Türkiye Kültür Gezisi 2013”ün geziye katılan diaspora 

üyelerinin üzerinde bıraktığı sosyo-kültürel etkileri saptamayı amaçladığı çalışmasının 

verilerini, 28 Mart-5 Nisan 2013 tarihleri arasında 90 katılımcıdan derinlemesine mülakat 

yöntemi ile toplamıştır. Çalışmanın sonucunda; gezinin Türk Diasporası mensuplarının Türk 

kültürüne ve Türkiye’ye olan bağlarının güçlenmesine katkı sağladığı, Türklük aidiyetlerini ve 
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milliyetçilik duygularının arttırdığı, atalarına hayranlık oluşturduğu, Türk tarihine ve kültürüne 

merak uyandırdığı ve idealistlik duygularını geliştirdiği, dini değerlere bağlılıklarını arttırdığı ve 

bir takım manevi hissiyatlarının arttırdığı belirtilmiştir. Katılımcıların gezi süresince mutluluk, 

heyecan, gurur, huzur, onur duyma, hayranlık, geri dönme isteği duydukları ve son gün 

anavatandan ayrılırken oluşan hüzün ile gitmek istemedikleri de çalışmanın sonuçları arasında 

belirtilmiştir. 

113.670 Türk yaşayan Avusturya’da Türklerin büyük çoğunluğu 26-49 yaş aralığındayken 

(54.594); 24 yaş altı Türklerin sayısı ise 36.080’dir (YİSGM, 2012). Avusturya genelinde Türkçe 

ve Türk Kültürü (TTK) derslerine 14.639 öğrenci katılmaktadır. Avusturya’da Türk 

diasporasının kurduğu 200 dernek bulunmaktadır. Bu derneklerin; 8’i Üst Kuruluşlar, 64’ü Dini 

Hizmet Amaçlı, 36’sı Sosyal ve Kültürel Amaçlı, 20’si Spor Dernekleri ve 72’si ise diğer 

amaçlarla kurulmuştur (YİSGM, 2012). Ayrıca, Avusturya’da Türklerin Federal Parlamento’da 

2 ve eyalet parlamentolarında da 4 temsilcisi yer almaktadır (YİSGM, 2012). 

39.828 Türk yaşayan Belçika’da ise, ilk-orta ve lise çağında Türkçe ve Türk Kültürü derslerine 

devam eden öğrenci sayısı 5252’dir (YİSGM, 2012). Resmi rakamlara göre, Belçika genelinde 

22 federasyon, 37 cami, 7 spor, 5 de diğer amaçlı Türk derneği bulunmaktadır (YİSGM, 2012). 

Belçika yasaları gereği yabancıların vatandaşlığa geçseler dahi seçilme hakkı bulunmamaktadır. 

Bu sebeple Türkler de siyasi olarak temsil edilememektedirler. 

394.960 (84.830 T.C. uyruklu) Türk yaşayan Hollanda’da Türklerin büyük çoğunluğu 40 yaşın 

altındadır (YİSGM, 2012). 70 bin civarında Türk, çeşitli düzeylerde genel ve mesleki eğitimin 

içindedir. Büyük çoğunluğu dini ve kültürel amaçlı olmak üzere 200’ü aşkın dernek ile bunların 

oluşturduğu federasyonlar bulunmaktadır (YİSGM, 2012). Ayrıca, 1985 yılında kurulan ve 

Hollanda düzeyinde örgütlenmiş 10 Türk federasyonu adına hareket eden "Hollanda'da Türkler 

için Danışma Kurulu "nun (IOT) diğer azınlık Danışma Kurullarıyla dayanışma içerisinde 

Hollanda Hükümetine resen veya talep üzerine görüş bildirdiği ve yabancılara ilişkin politika ve 

kararları kısmen de olsa etkilediği bilinmektedir (YİSGM, 2012). Hollanda’nın Avrupa 

Parlamentosu’nda 1, parlamentoda 5, eyalet meclislerinde 12, belediye meclislerinde 190 Türk 

kökenli temsilci bulunmaktadır (YİSGM, 2012). 

Türklerin ağırlıklı olarak emek yoğun bir sektör olan hizmet sektörlerinde çalıştığı Fransa’da 

576.986 Türk yaşarken; topluluk içinde ciddi bir işsizlik oranı (%25,8) da görülmektedir 

(YİSGM, 2012). Türk Dili ve Kültürü derslerine devam eden 28.740 Türk kökenli çocuk 

bulunmaktadır (YİSGM, 2012). Fransa’da Türklerin kurduğu 16 Üst Kurul ve 567 dernekler 

bulunmaktadır. Türkler genel siyasette henüz yer bulamasalar da, 4 belediye başkan yardımcılığı 

ve 34 belediye meclis üyeliği ile yerel siyasette temsil edilmektedirler (YİSGM, 2012). 

Büyük çoğunluğu 25-64 yaş aralığında olan ve 1/3’ü ise 25 yaş altında olduğu Avustralya’da ise, 

75.797 Türk yaşamaktadır (YİSGM, 2012). Avustralya’daki Türkler, Avrupa ülkelerindekilerle 

kıyasla; bankacılık, sigorta, eğitim, sağlık, vb. eğitim gerektiren işlerde çalışmaktadırlar. Bu 

durumun Avustralya ile yapılan iş kollarına göre işçi göçü anlaşmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (YİSGM, 2012). Türk öğrencilere Türkçe ve Türk Kültürü dersleri, 

müfredatında seçimlik ders olarak Türkçe dersi bulunan hafta içi devlet okullarında, hafta sonu 

devlet okullarında ve devlet veya yerel yönetimlerce desteklenen hafta sonları dernek okullarında 

verilmektedir (YİSGM, 2012). Bu durum ülke yönetiminin diaspora gruplarının kültürel 

yaşamlarına ve kökleriyle olan bağı koruma isteklerine saygı duyduğu ve desteklediği şeklinde 

yorumlanmıştır. Avustralya’da Türklerin kurduğu 92 dernek bulunmaktadır. Bunlar; 1 Üst 

Kurul, 68 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Dernek, 21 Dini Hizmet Amaçlı Dernek ve 2 spor 

derneğidir. Ayrıca, Eyalet Meclisi’nde 2, yerel yönetimlerde 1 temsilcileri bulunmaktadır 

(YİSGM, 2012). 

YTB’nin 2011 yılında Türkiye’ye tatil amaçlı gelmiş ve çıkış yapan 4061 Avrupa’da yaşayan 

Türk kökenli kişi üzerinde yaptığı anket çalışmasında; katılımcıların %40’ı kendini “Avrupalı 
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Türk/Müslüman-Türk” olarak tanımlarken; %36’sı “Avrupa’da yaşayan Türk” ya da 

“gurbetçi/göçmen” olarak tanımladıkları, %50’den fazlasının ise, yaşadıkları ülkede yabancı 

düşmanlığı yaşadıklarını belirtmiştir. %60’ından fazlası çocuklarının Türkiye’de yaşamasını 

tercih ettikleri söylerken; %90’ı çift dilli bir anaokulu açılması durumunda çocuklarını burada 

okutmak istediğini belirtmiştir (YTB,2011). Yaşanılan ülke vatandaşlarıyla eşit haklara sahip 

olduklarını düşünenler katılımcıların %30’unu oluştururken; yine de %70’i kültürel 

farklılıklarını koruyarak yaşadıkları toplumda yer edinebileceklerini düşünmektedir 

(YTB,2011). Katılımcıların %50’den fazlası, Türkiye imajı ile Avrupa’da yaşayan Türklerin 

imajını birbiriyle bağlantılı görürken; %90’ı Türkiye’nin Avrupa’daki Türklerin sorunlarıyla 

ilgilenmesi, Türkçe ve Kültürel Eğitim ile dini hizmetler konusunda faaliyette bulunması, 

Türkiye’ye giriş-çıkışlar ve Türkiye’deki seçimlere katılımının kolaylaştırılması gibi konulara 

önem atfetmektedirler (YTB,2011). Görüldüğü gibi katılımcılar, her ne kadar yaşanılan ülkeyle 

bağ kurulmaya çalışılsa ve o ülkede yaşamaya devam etmek istese de; Türkiye ile olan bağın da 

daha güçlü bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu durumun her iki 

ülkeyle de tam bir bağ kuramamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Avrupa’daki Türk 

dernekleri ile ilgili katılımcı görüşleri ise; bu derneklerin diaspora toplumlarınca benimsendiğini, 

savunulduğunu ve gerekli görüldüğünü ortaya koymuştur. “Avrupa’daki Türk dernekleri bizi 

temsil ediyor”, “Avrupa’daki Türk dernekleri aidiyet ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor.”  

ifadesine katılma derecelerinin sorulduğu ankette katılımcıların yarıya yakını cinsiyet, yaş grubu 

ya da yaşanılan ülke farkı gözetmeksizin ifadeye katıldıklarını belirtmişlerdir (YTB,2011). 

Katılımcıların %20-30’u ise, kısmen katıldıklarını belirtmişleridir. Avrupa’daki Türk 

derneklerini kendilerini temsil edecek nitelikte gördükleri söylenebilir. Bu göstergeler sosyal, 

kültürel, ekonomik, siyasi vb. bir konuda derneklerin yönlendirici gücünü de pekiştirmektedir. 

Aynı zamanda derneklerin diaspora kitlesini iyi bir şekilde tahlil ettiklerini ve bu doğrultuda 

faaliyetlerini sürdürdüklerini göstermektedir. Ayrıca katılımcıların Avrupa’daki Türk 

derneklerinin aidiyet ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğine inandığı, diasporalarda yaşanan 

en büyük ikilemlerden biri olan aidiyet sorununu çözmeleri açısından başarılı bulunduğu 

söylenebilir. 

Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye’nin turizm sektörüne katkısını incelemek için TUİK’in 

turizm istatistikleri araştırılmış ve 2003 yılı ve sonrasındaki istatistiklere ulaşılabilmiştir. Bu 

sebeple sadece bu yıllara ilişkin istatistiklere değinilmiştir. 2003’te toplam 16.302.048 turist 

Türkiye’ye gelirken; bu turistlerin içindeki yurtdışında yaşayan Türklerin sayısı 2.600.631’dir 

(TUİK, 2014). 2014’te ise, 41.415.070 turist içinde 5.564.784’tür (TUİK, 2014). Bu Türklerin 

2003’te 1.262.645’i VFR amacıyla gelirken; 2014’te 2.956.401’i VFR amaçlı gelmiştir (TUİK, 

2014). 2003’te 469.378 Türk “gezi, eğlence” amaçlı gelirken; 2014’te 1.102.540 kişi gelmiştir. 

Ortalama harcama yabancılarda 2003’te 740 dolar civarındayken; Türklerde 1.384, 2014’te ise 

yabancılarda 775 dolarken; Türklerde 1.130 dolar civarındadır (TUİK, 2014). Genel olarak hem 

yabancıların hem Türklerin 2003’ten 2014’e ortalama geceleme sayıları düşerken; Türklerde en 

yüksek düşüş “kiralık evde kalanlar” (34,7-22,4) ve “kendi evinde kalanlar”da (30,5-26,3) 

gerçekleşmiştir (TUİK, 2014). 2003’ten 2014’e kadarki turizm istatistikleri incelendiğinde 

dikkat çeken en önemli nokta; yıllar içinde yabancılar ile yurtdışında yaşayan Türklerin turizm 

verilerinin benzeşmeye başlamasıdır. Gelen kişi sayısı artmakla birlikte; ortalama harcamalar ve 

kalış süreleri azalmaktadır. Tabi ki bu durumun kişi sayısının artmasından kaynaklandığını 

söylemek mümkündür. Ancak gelme amaçları dikkate alındığında “gezi ve eğlence” amaçlı 

gelenlerin sayısındaki artış dikkat çekicidir. Bu durumun sonraki kuşak diaspora üyelerinin 

davranış biçimleriyle benzeşmektedir. İlk kuşaklar için bir eve dönüş olan anavatan ziyareti, 

sonraki kuşaklar için bir tatile dönüşmekte, anavatanda konut ediniminin yerini de konaklama 

işletmelerindeki tatiller almaktadır. 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Henüz tam anlamıyla İsrail ya da İskoçya diasporaları gibi homojen bir Türk diasporasından söz 

edilemese de Türkiye Cumhuriyeti kökenli çok sayıda insanın başta Avrupa ve Amerika olmak 

üzere Asya, Afrika ve Avustralya’da yaşadığı bilinmektedir. Diasporaların anavatana 

sağladıkları işçi dövizi gönderimi, gayrimenkul satınalımı gibi ekonomik katkılarının yanında ev 

sahibi ülkeyle olan siyasi ilişkilere yön vermedeki önemi düşünüldüğünde Türk diasporasının 

homojen bir yapıya kavuşturulması elzemdir. Avrupa Birliği hedefleri, dış ticaretteki hacimsel 

büyüme istekleri ve uluslararası camiada müttefik ülkelerin gerekliliği diasporaları önemli kılan 

başka bir unsurdur. Ekonomi ve turizm sektörü açısından bakıldığında ise diasporalar duygusal 

satın alma eğilimli niş bir pazardır. Daha çok harcama yapmaları, daha uzun tatil sürelerine sahip 

olmaları bakımından önemli oldukları kadar; duygusal bağ kurma özellikleri sebebiyle de sadık 

bir müşteri kitlesi olacakları söylenebilir. Yine de yurtdışında yaşayan Türklere yeni kuşaklar 

eklendikçe bu bağ azalmakta ve kopmaktadır. Bu bağın sürdürülmesi, İsrail ve İskoçya 

örneğinde olduğu gibi kamunun, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün bu kitleyle olan 

iletişimin yoğunluğu ve turizmle mümkün olacaktır. Yaşanılan ülkelerdeki Türk derneklerinin 

desteklenmesi, kültürel alanda yapılacak işbirlikleri ve anavatana seyahatlere yönelik yapılacak 

destekler bu bağın sonraki kuşaklarda da sürdürülmesini sağlayacaktır. Diğer diaspora 

örneklerinde olduğu gibi anavatanla ilgili filmler, ana dil eğitimi, Türkiye’de eğitim görme, 

öğrenci değişim programlar, anavatanla ilgili etkinlikler ve anavatana düzenlenen geziler; 

anavatan ile diaspora toplumu arasındaki bağı güçlendirmede ve diaspora toplumuna aidiyet 

duygusu kazandırmada önemli işlevler görecektir. Alanyazındaki çalışmalar da bu savı destekler 

niteliktedir.   

Turizm alanında Türk diasporası üzerinde çok sınırlı sayıda çalışma olması bu alanda önemli bir 

boşluk olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile özellikle Türkiye’nin işçi göçü anlaşması 

imzaladığı ülkelerdeki Türk diasporasının büyüklüğü ve turizm potansiyeli ortaya konulmaya 

çalışılsa da; Almanya dışındaki Türk diasporaları, Türkiye’de yaşamış diğer toplulukların 

diasporaları, Türk diasporasının kuşaklar, gidilen ülkeler ve kıtalar bazında da 

değerlendirilmesinin yapılması bu alana katkı sağlayacaktır. Ayrıca yapılan alanyazın çalışması 

ile “diaspora turizmi” konusunda bütünsel bir bakış açısı oluşturmaya katkı sağlandığı 

düşünülse de; diasporalarla ilgili çalışmaların çoğunlukla tanımlayıcı nitelikte olduğu 

görülmüştür. Bu durum, alanyazında büyük bir boşluk olduğunu göstermektedir. Diaspora 

turizmi uzun yıllardır yapılsa da, bu alan araştırmacılar açısından yeni bir alandır ve yapılan 

çalışmalar da son yıllara yoğunlaşmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalar hem “diaspora 

turizmi” alanyazınına hem de turizm alanyazınına önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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