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Öz: Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik değişmeler ve bunun doğrultusunda değişen turist profili sonucunda
kitle turizmine rakip olarak alternatif turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Turistler alternatif turizm kapsamında gelişen özel
ilgi turizmi sayesinde kendi ilgi alanlarına yönelik seyahatler planlamışlar ve bilgi, beceri ve kültür seviyelerini arttırmak
arzusuyla turizm faaliyetine katılmışlardır. Böylece bazı turizm türleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu türlere bir örnek
olarak, hüzün turizmi verilebilir. İnsanlarda mutsuzluk, acı, keder gibi duygular uyandıran olayların yaşandığı
mekânlara yapılan turistik bir faaliyet olarak tanımlanan hüzün turizmi, son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Bu
çalışmanın araştırma sahası olan, Polonya’nın Krakow şehrine 1,5 saat uzaklıkta bulunan Auschwitz-Birkenau Anıt ve
Müzesi de bir hüzün turizmi destinasyonudur. Araştırmanın amacı, Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nde hüzün
turizminin nasıl organize edildiğini ve alandaki turizmin Krakow kentindeki turizmle ve diğer turizm türleriyle olan
ilişkisini anlamaktır. Öncelikle konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taranmıştır. Araştırma alanında gözlemler
yapılmış ve alan fotoğraflanmıştır. Ayrıca Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi, Krakow ve Polonya’ya ilişkin turizm
konusundaki sayısal ikincil verilerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, alternatif turizm, özel ilgi turizmi ve hüzün turizmi
ile ilgili kavramlar üzerinden Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ndeki hüzün turizminin nasıl organize edildiği, bu
turizm faaliyetinin olumlu ve olumsuz sonuçları ve bu organizasyonun Krakow turizmi ile ilişkisi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hüzün Turizmi, Auschwitz, Krakow, Polonya.
Abstract: In recent years, the concept of alternative tourism has emerged as a rival to mass tourism as a result of socioeconomic changes in the world and changing tourist profile in the direction of it. Tourists have planned trips to their
areas of interests through special interest tourism developing within the scope of alternative tourism and have
participated in tourism activities with the intention of increasing their knowledge, skills and culture levels. Thus, some
types of tourism have begun to come to the forefront. Dark tourism can be given as an example of these types of tourism.
The dark tourism, which is defined as a touristic activity to places where people experience disturbing emotions such as
unhappiness, pain, grief, has become very popular in recent years. The Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum, the
site of the study and located 1,5 hours away from the city of Krakow in Poland is a dark tourist destination. The purpose
of the study is to understand how dark tourism is organized in the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum and how
the tourism in the area is related to tourism in Krakow and other types of tourism. Firstly, related domestic and foreign
literature was searched. On-site observations were made in the research area and the area was photographed. In
addition, numerical secondary data on Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum, Krakow and Poland's tourism were
used. As a result, how tourism in Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum is organized through concepts related to
alternative tourism, special interest tourism and dark tourism, positive and negative outcomes of this organization and
the relationship between this organization and Krakow tourism were evaluated.
Keywords: Dark Tourism, Auschwitz, Krakow, Poland.
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1. Giriş
Son dönemlerde postmodern düşüncenin ortaya çıkması ve bilgi toplumunun oluşmasıyla beşerî gelir,
maddi gelirden çok daha fazla anlam ifade etmeye başlamıştır. Bu durum insanların seyahat motivasyonlarını
da etkilemiş ve insanlar kendi düşüncelerini, meraklarını ve kültür seviyelerini kısacası beşerî sermayelerini
arttırmak için kendi ilgi duydukları turizm türlerine yönelmişlerdir. Endüstrileşme çağı sonrası, insanların
özellikle kitle iletişim ve ulaştırma araçları teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha rahat, ucuz ve kısa
sürede seyahat edebilmeleri ve dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye kolayca ulaşabilmeleri ve
kullanabilmeleri, eğitim olanaklarının artması, kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi ve ekonomik hayatta
daha aktif hale gelmeleri de sosyal yapının değişmesinde etkili olmuştur (Kozak vd., 2012: 84). Tüm bunlarla
birlikte, çalışma saatlerinin azalması ve boş zamanın artması, insanların seyahat etmek için daha çok zamana
sahip olmasına sebep olmuştur. Şehir hayatının sıkıcılığı ve tekdüzeliği de turizme olan ilgiyi arttırmıştır.
İnsanlar turizm faaliyetine katılarak şehirlerden birazcık da olsa uzaklaşıp, zihinsel açıdan rahatlama arayışına
girmişlerdir. İnsan haklarının gelişmesi ve insanların daha iyi çalışma koşullarına sahip olmaları, refah
düzeyini arttırmış ve insanlara kendileri için daha çok vakit geçirebilme olanağı sağlamıştır. Birçok insan bu
fırsatı kendilerini geliştirmek için kullanmışlar ve tatillerini eskisi gibi deniz kenarında değil, kendi ilgileri
doğrultusunda alternatif turizme ve özel ilgi turizmine katılarak değerlendirmişlerdir. Turizmin kıyı şeridinde
sıkışıp kalmasından bunalan, yeni maceralar arayan insanlarının ilgisini, daha önce arka planda kalmış niş
mekânlar daha fazla çekmeye başlamış ve önceleri pek turist ağırlayamayan destinasyonlar turistik alanlara
dönüşmüştür. Özellikle kıyı turizmine olan talebin fazlalığı ve her kesimden insanın bu turizme katılabilmesi,
farklılık arayan, sıradanlıktan kurtulmak isteyen ve kendini turizm yoluyla kanıtlamak isteyen insanların
alternatif ve özel ilgi turizmine yönelmesine sebep olmuştur. Ayrıca bazı hükümetler kıyı turizminin (kitle
turizmi) yarattığı olumsuzlukların farkına varmışlar ve ekonomik bağlılık, kültürel miras kaybı ve ekolojik
bozulma gibi olumsuzlukların engellenebilmesi adına alternatif ve özel ilgi turizmi türlerine daha fazla yatırım
yapmaya başlamışlardır. Böylece hem insanların bilinçlenmesi ve sosyal yapının değişmesi hem de insanların
seyahat edebilmesindeki engellerin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla turizm sektörü büyük bir gelişim
göstermiştir. Önceleri sadece mevsimsel bağımlılığı olan ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirilen kitle turizmine
rakip olarak alternatif turizm ve özel ilgi turizmi türleri ortaya çıkmıştır. Zaten oldukça kapsamlı ve çeşitli olan
turizm sektörü, daha da genişleyip, zenginleşmiştir.
Ülkelerin geçmişleri incelendiğinde, dünyanın dört bir yanında her toplum için mutlaka hüzünle andığı
bir olay ve bu olayların gerçekleştiği bir mekân bulunmaktadır. Günümüzde insanlar bu mekânları turizm
kapsamında ziyaret etmektedirler. Bu turizm faaliyetine katılan turistlerin ziyaret ettikleri özel alanlar
genellikle; katliam, savaş, yoksulluk, kaza ve infaz alanları, doğal afet bölgeleri ya da sevdikleri birinin
öldürüldüğü mekânlar olmaktadır (Kılıç vd., 2011). Bu mekânların turizm faaliyeti kapsamında ziyaret
edilmesine hüzün turizmi ismi verilmektedir. Bu mekânlardan birisi de bu çalışmanın araştırma sahası olan ve
hüzün turizminin gerçekleştirildiği Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’dir.
Soykırımlar, savaşlar, cinayetler, kazalar vb. gibi olaylar, insanlar üzerinde tarih boyunca etkiler
yaratmıştır ve insanlar bu olayların nasıl gerçekleştiğini ve kurbanların bu olaylar gerçekleşirken nasıl acı
çekerek öldüklerini, kullanılan yöntemi, sebebi, amacı gibi faktörleri merak etmişler ve bu merakları da onları
hüzün turizmi destinasyonlarına yöneltmiştir. Bu olayların gerçekleştiği alanların ne gibi özelliklere sahip
olduğu ve olayların nasıl ve neden orda gerçekleştiğini bilmek istemişlerdir. Bu bağlamda hüzün turizmi
destinasyonlarının, tüketmek istedikleri ürünün normal turistlerden farklılık gösterdiği turist profiline nasıl
hizmet verdiklerini anlamak oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı da hüzün turizmi gibi son dönemde
oldukça popüler hale gelmiş olan bir turizm çeşidinin nasıl planlandığı ve Auschwitz-Birkenau Anıt ve
Müzesi’nde gerçekleştirilen turizm faaliyetinin yarattığı olumlu ve olumsuz sonuçları okuyucuya açıklamaktır.
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Oldukça popüler olan destinasyonlar sadece kendilerine turist çekmekle kalmamaktadırlar. Aynı
zamanda turizmin çarpan etkisini kullanarak bölgede hatta ülkede bulunan diğer turistik kaynakları da
turistlerin ilgisine sunmakta ve bölge halkının bu ziyaretlerden sosyo-ekonomik açıdan pay almasını
sağlamaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın bir diğer amacı da Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin,
Krakow şehri, Oświęcim Kasabası ve bölge üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Tüm bunlar yapılarken de
hüzün turizminin ne anlama geldiği ve bu turizm çeşidi ile ilgili olan kavramların okuyucuya aktarılması
amaçlanmaktadır.
1.1.

Hüzün Turizmi

Son yıllarda turizmin gelişimiyle birlikte, turizm faaliyetine katılma eğilimleri de farklılık göstermeye
başlamış, özel ilgisi doğrultusunda bir turistik deneyim yaşamak isteyen turist profili, alternatif turizm
hareketliliğinin öznesi konumuna gelmiştir (Aksakallı vd., 2017). Boş zamanların iyi değerlendirilmesi,
eğlenme, dinlenme ve insanların kendilerini geliştirmesi için uygun ortamlar yaratan turizm faaliyeti,
geçmişten ders almak ve geleceklerini ona göre inşa etmek isteyen insanların da seyahat etmesine olanak
vermiştir. Uzun yıllardır süregelen bir olgu olan bu seyahatler, kendilerinde gurur, mutluluk, hüzün ve acı gibi
duyguları uyandıran mekânlara ziyarette bulunma eğilimde olan insanlar için yeni bir durum değildir (Kozak
vd., 2012: 154). Ölümler, felaketler, kazalar çağdaş turizm peyzajı içerisinde gittikçe yaygınlaşan bir özellik
haline gelmektedir ve gerçek veya tasviri ölümlere ilgi duyan turistler için potansiyel manevi yolculuklar
sağlamaktadır (Stone, 2006). Ayrılmaz bir şekilde korkuyla bağlantılı olan ölüm, günümüzde sadece cinayet,
trajik kazalar, savaş, soykırım, ölüm cezası ve küresel tehditleri hatırlatmamakta, aynı zamanda eğlence olarak
da sunulmaktadır (Tanaś, 2013). Ölümü ve onun yaşattığı duyguları tüketmek isteyen insanlar, bu duyguların
pazarlandığı mekânlara gitmek ve yaşamlarını yitirmiş insanları yad etmek istemektedirler. İnsanlar kendileri
için anlam ifade eden diğer insanların yaşamlarını yitirdikleri tarihleri unutmamakta ve onların acı çektikleri,
öldükleri veya öldürüldükleri mekânları ziyaret etmektedirler.
Çizelge 1. Yerli ve yabancı kaynaklarda hüzün turizmi ile ilgi kavramlar ve bunları kullananlar.
Dark Tourism

Foley ve Lennon (1996); Smith (2002); Stone ve Sharpley (2008); Hermanova
ve Abrham (2015)

Morbidtourism

Blom (2000)

Thanatourism

Seaton (1996); Tanaś (2013)

Black Spot

Rojek (1991)

Savaş turizmi

Doğaner (2006)

Hüzün Turizmi

Kılıç ve Sop (2011); Kurnaz vd. (2013); Yırık ve Seyitoğlu (2014); Birdir vd.
(2015); Aksakallı vd. (2017)

Keder Turizmi

Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007)

Karanlık Turizm

Çetinsöz (2017)

Kara Turizm

Yıldız vd. (2015)

Savaş Alanları Turizmi

Atay ve Yeşildağ (2010)

Ölüm Turizmi

Kaya (2006)

Her ne kadar yakın zamanlarda ortaya çıkmış bir olgu olarak düşünülse de ölümlerin, felaketlerin,
kazaların ve acıların yaşandığı alanlara yapılan ziyaretler eskiden bu yana var olan bir turizm türüdür. İnsanlar,
hac vazifelerini yerine getirmek, sonu ölümle biten dövüşleri izlemek ve infaz törenlerine katılmak için yüz
yıllardır seyahat etmektedirler (Stone vd., 2008). Temelini ölüm, şiddet, işkence, zulüm, acı, mutsuzluk gibi
temaların oluşturduğu bu ziyaretler, son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu konuda birçok
araştırma gerçekleştirilmiştir (Yıldız vd., 2015).
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Geçmişte yaşanmış kötü olayların yaşandığı alanlara yönelik olan ve 1996 yılında Lennon ve Foley
tarafından “Dark turizm” olarak adlandırılan bu turizm türü, Türkçe literatüre “Hüzün turizmi” olarak
geçmiştir (Aliağaoğlu, 2004). Bu turizm türünün yerli ve yabancı birçok farklı adlandırılışı bulunmaktadır.
Özel ilgi dahilinde gelişen bu turizm türünün adlandırılması da kişilerin oraya hangi motivasyonla gittiklerine
ve bu mekânlara yaptıkları ziyaretler sonucunda elde ettikleri bazı deneyimlere göre farklılık
gösterebilmektedir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi araştırmacılar bu turizm faaliyetini farklı şekillerde
adlandırmış ve okuyucularının ilgisine sunmuşlardır.
Çizelge 2’de yabancı literatürde en fazla kullanılan hüzün turizmi tanımlamaları yer almaktadır. Bu
tanımlamalar insanların hüzün turizmi destinasyonlarını nasıl tükettikleri ile alakalıdır. Hüzün turizminin
tanımlanması kişilerin motivasyonuna göre değişiklik göstermektedir. Çünkü hüzün turizmi faaliyeti ölüm, acı
ve mutsuzluk gibi temaların işlendiği destinasyonlara yapılmaktadır ve bu temaların algılanışı kişiden kişiye
değişebildiği için bu turizm türünün tanımlanması da aynı şekilde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle turizm
literatüründe birçok hüzün turizmi tanımlaması bulunmaktadır. Ancak genel çerçeve çizilerek tanımlanması
gerekirse eğer, hüzün turizmi, insanlarda mutsuzluk, huzursuzluk, acı, ölüm, korku gibi duygular uyandıran
mekânlara yönelik gerçekleştirilen bir turizm çeşididir.
Çizelge 2. Yabancı kaynaklarda yer alan farklı hüzün turizmi kavramları.

Dark Tourism
(Karanlık Turizm)
Thanatourism
(Ölüm Turizmi)
Morbid Tourism
(Dehşet verici turizm)
Black Spots Tourism
(Karanlık noktalar turizmi)

“Gerçek veya yeniden canlandırılmış ölüm ve felaket bölgelerinin tanıtımı ve
ziyaretçiler tarafından tüketimi” (Foley vd., 1996)
“Tamamen ya da kısmen, ölümle gerçek ya da sembolik buluşma arzusuyla, özellikle,
şiddetli ölümlerin yaşandığı yerlere seyahat etmek” (Seaton A., 1996)
“Ani ölüm üzerine yoğunlaşan ve çok sayıda kişiyi hızla kendisine çeken turizm”
(Blom, 2000)
“Ünlülerin veya çok sayıda insanın ani ve şiddetli bir biçimde ölümle bir araya geldiği
mezar alanlarına yönelik gerçekleştirilen ticari bir oluşum” (Rojek, 1991)

Kaynak: Light (2017); Stone ve Sharpley (2008)

Her hüzün turizmi destinasyonu da sağladığı arz bakımından birbirinden farklıdır. Stone (2006),
hazırladığı modelde hüzün turizmi destinasyonlarını kategorize etmiştir. Altı gruptan oluşan bu modellemede
(Lightest- lighter- light- dark- darker- darkest) her kategori farklı özellikler taşımaktadır ve en koyu olandan
en aydınlık olana kadar sıralanmıştır. Hazırlanan bu modelde belirtilen darkest kategorisine örnek olarak
Auschwitz Toplama Kampı gibi soykırımların, savaşların ve katliamların yaşandığı mekânlar verilebilir çünkü,
darkest kategorisine dahil edilebilen gerçek ölüm ve acı olaylarının yaşandığı destinasyonların üzerindeki
politik etkinin diğerlerinden daha fazla olduğu, konumlarının orijinal olduğu, burada oluşturulan arzın isteğe
bağlı olmadığı ve ziyaretçileri eğitici rollerinin bulunduğu bilinmektedir. Lightest kategorisine örnek olarak
ise orijinal olmayan konumlara ve düşük turizm altyapısına sahip olan, hayalet avcılığı gibi eğlence amaçlı
etkinliklerin düzenlendiği mekânlar verilebilir.
Hüzün turizmi destinasyonları incelendiğinde darkest kategorisine yerleştirebileceğimiz mekânların
daha fazla turist ağırladığı görülmektedir. Bu durum, turistlerin gerçek ölüm ve acı duygularını, yapay olanlara
tercih ettiğini ve Stone tarafından hazırlanan modelde yer alan darkest kategorisinde değerlendirilen mekânları
tüketme eğilimde olduklarını bize göstermektedir. Aşağıda darkest kategorisinde yer alan önemli hüzün
turizmi destinasyonlarına örnekler verilmiştir:
i.
ii.
iii.
iv.

Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi, Krakow, Polonya.
Ulusal 11 Eylül Anıt & Müzesi, New York, Amerika.
Çernobil, Ukrayna.
Pompeii, İtalya.
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Sarıkamış-Allahuekber Dağları Millî Parkı, Kars, Türkiye.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale, Türkiye.
Hiroşima ve Nagazaki, Japonya.
Alcatraz Hapishanesi, San Francisco, Amerika.

v.
vi.
vii.
viii.

Yukarıda belirtilen hüzün turizmi destinasyonları gerçekten önemli turizm potansiyeline sahip
mekânlardır. Dünyanın her yerinde hüzün turizmine uygun destinasyonların var olduğu da bir gerçektir fakat
önemli olan bu destinasyonların nasıl yönetildiği ve turistlerin ilgisine nasıl sunulup, nasıl iyi bir biçimde
pazarlandığıdır. Bu destinasyonların nasıl sürdürebilir turizm çerçevesinde yönetildiği ve turizmin çarpan
etkisini kullanarak bulundukları bölgeye ve ülkeye ne gibi etkilerde bulunduğunu öğrenmek oldukça
önemlidir. Zaten hüzün turizmi gibi alternatif turizm çerçevesinde gelişen özel ilgi turizmi türlerininin önemi
de tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu özel mekânları çeşitlendirebilen, turistik ilgiyi tüm bölgelere
yayabilen hükümetler, turizm sektöründen payını almaktadırlar. Bu durum sadece elde edilen gelirle ilgili
değildir. Çünkü, kıyı turizmine yatırım yapan ülkeler daha fazla turiste ve daha fazla gelire sahip
olabilmektedir. Ancak alternatif türlere yatırım yapan ülkeler kazanımlarını uzun vadede hesaplamakta ve
sürdürülebilir turizm çerçevesinde yıllar sonra da olsa turizm sektöründe iyi noktalara gelebilmektedirler.
Örnek olarak, Auschwitcz Toplama Kamp’ındaki müze ilk açıldığı sene olan 1947’de 179 bin turist ağırlamış
ancak bu sayı yıllar geçtikçe artış göstermiş ve bugünlere gelindiğinde 2 milyon üzerinde turistin ziyaret ettiği
bir destinasyon haline gelmiştir.
1.2.

Araştırma Alanının Yeri ve Temel Özellikleri

Auschwitz, II. Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın Krakow Şehrine 1,5 saat uzaklıkta bulunan
Oświęcim kasabasında, Yahudilerin, savaş tutsaklarının, çingenelerin, engellilerin ve kalıtsal hastalıklara sahip
olanların yok edilmesine yönelik faaliyet gösteren Nazi toplama kampı ve merkezidir. Başlangıçta 1939 yılında
Polonyalı askeri tutsaklar için inşa edilen Auschwitz, 1940 yılında Nazilerin eline geçmesiyle bir ölüm
mekânına dönüşmüştür. Kamp, Auschwitz I dışında önemli ölçüde daha büyük Birkenau Kampı (Auschwitz
II), Monowitz (Auschwitz III) ve çeşitli boyutlarda bulunan neredeyse 50 uydu kamptan oluşan bir bütündü.
Ancak bu kamplar idari bir bütünlük içeriyordu ve yönetimi Auschwitz I’den gerçekleştiriliyordu (Setkiewicz
vd., 2017).
Auschwitz kampı aktif durumdayken kapasitesi çoğunlukla Batı, Kuzey ve Güney Avrupa'dan
getirilen tutsaklar için ayrılmıştı. Avrupa’nın en uzak limanları dahil birçok bölgeden sürekli bir tutsak transferi
bulunmaktaydı. Avrupa’da bulunan diğer kampların hiçbirinde Auschwitz’deki kadar çeşitli milletten oluşan
bir tutsak kalabalığı bulunmuyordu (Cebulski, 2011). Bugün Avrupa’nın dört bir yanından ziyaretçi almasının
sebeplerinden birinin de kurbanların çeşitli coğrafyalardan toplanıp Auschwitz’e getirilmesi olduğu
söylenebilir. 1940-1945 yılları arasında 1.300.000'den fazla tutsağın getirildiği ve yaklaşık 1.100.000’inin,
zehirli gaz, soğuk, açlık, salgın, kötü çalışma koşulları ve infaz gibi olaylara kurban gittiği Auschwitz Toplama
Kampı’nda, en kalabalık grup Yahudi'lerdi (1.100.000); diğerleri Polonyalı tutsaklar (140.000.-150.000);
Çingeneler (23.000); Sovyet Savaş Tutsakları (15.000) ve diğer tutsak gruplarıydı (25.000).
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Şekil 1. Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi lokasyon haritası.

Şekil 2. Auschwitz I’in havadan görünümü.
Kaynak: Google Earth (30.07.2017a)
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Şekil 3. Auschwitz II’nin (Birkenau) havadan görünümü ve Auschwitz I’e göre konumu.
Kaynak: Google Earth (30.07.2017b)

Toplu ölümlerin gerçekleştiği yerler her ne kadar II. Dünya Savaşı ve Avrupa için tipik bir durum olsa
da bugünkü Polonya’da çok sayıda Nazi toplama kampı, ölüm kampı ve savaş esirlerinin öldürüldükleri toplu
mezarlıklar bulunmaktadır. Bugün birçok ziyaretçi hüzün turizmi kapsamında bu alanları ziyaret etmektedir.
(Tanaś, 2013: 26) Auschwitz’in Nazilerin elinden kurtarılmasının ardından açılan, Auschwitz-Birkenau Anıt
ve Müzesi de birçok üzücü olayın yaşandığı ender ve en iyi şekilde korunmuş bir merkez olarak dikkat
çekmektedir. Bu durum destinasyonun önemini hüzün turizmi ziyaretçileri için daha da arttırmaktadır.

Foto 1. Auschwitz-Birkenau Müzesi'nin giriş kapısı.

Kamp, ülkenin önemli şehirleri olan Krakow’a yaklaşık bir buçuk; başkent Varşova’ya dört;
Wroclaw’a ise iki buçuk saat uzaklıktadır. Bu şehirlere yakın olması ve ulaşımın kolay denilebilecek seviyede
sağlanması sebebiyle bulunduğu konum oldukça önemlidir. Ayrıca Orta Avrupa’da bulunan ülkelerin
başkentlerinden (Viyana, Budapeşte, Prag, Bratislava) de ulaşım kısa sürelidir. Sahip olduğu konum itibariyle
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birçok şehri ve bölgeyi birbirine bağlayan tren ve kara yolları bu kasabadan geçmektedir. Bu özelliğin,
Auschwitz Toplama Kampı’nın bu alana kurulmasında önemli bir etkisi vardır.
2. Materyal ve Yöntem
Öncelikle konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taranmış, daha sonra araştırma alanında yerinde
gözlemler yapılmış ve alan fotoğraflanmıştır. Bununla birlikte Destinasyonun yöneticileriyle görüşülmüş ve
şehirde bulunan turist bilgi noktalarından bölge ve Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi hakkında bilgiler
alınmıştır. Ayrıca Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi, Krakow ve Polonya’ya ilişkin turizm konusundaki
sayısal ikincil verilerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, hüzün turizmi ile ilgili kavramlar üzerinden
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nde hüzün turizminin nasıl organize edildiği, bu faaliyetin olumlu ve
olumsuz sonuçları ve bu organizasyonun Krakow ve Polonya turizmi ile ilişkisi değerlendirilmiştir.
3. Bulgular ve Analiz
Soykırımlar, soykırıma maruz kalmış topluluklar ve daha sonra bu olaylar esnasında yaşanan insanlık
dışı uygulamalardan haberdar olan insanlar üzerinde büyük etkiler yaratmıştır. İlerleyen zamanlarda ise
insanlar bu feci olayları anmak, tekrar yaşanmamasını ümit etmek ve ders çıkarmak için bu tarz olayların
gerçekleştirildiği mekânlara ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bu ziyaretlerin gerçekleştirildiği mekânlara, daha
sonra müzeler açılmış ve birçoğu da özel koruma alanları ilan edilmişlerdir. Auschwitz Toplama Kampı da 2
Temmuz 1947 yılında Polonya hükümeti tarafından anıt ve müze haline getirilmiş, 1979 yılında ise UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Foto 2. Auschwitz Toplama Kampı’na tutsak transferi için kullanılan vagonlardan biri.

Hizmete girdiği 1947 yılından bu yana birçok insan, burada gerçekleşen olaylar hakkında bilgi
edinmek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Auschwitz’i ziyaret etmişlerdir. 1947 yılında 179.000
kişinin ziyaret ettiği mekânı günümüzde milyonlarca insan ziyaret etmektedir. Hüzün turizmi faaliyetine
katılan turistlerin ilgilenebileceği birçok materyal ve yapı Auchwitz’de sergilenmektedir. Örnek olarak,
Avrupa’nın dört bir yanından Auschwitz’e tutsak olarak getirilen mahkumların eşyaları (Kıyafetler,
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fotoğraflar, notlar, el yapımı eşyalar, valizler, ayakkabılar, gözlükler vb.), mahkumların 2 tona yakın kesilmiş
saçları, Naziler tarafından tutulan belgeler, kampın fotoğrafları, video kasetleri, mahkumların transferi için
kullanılan bir vagon örneği, demiryolları, çitler, Nazilerin kampı yönettikleri karargâh ve aileleriyle beraber
ikamet ettikleri binalar, mahkumların yaşadıkları barakalar, öldürüldükleri gaz odaları, cansız bedenlerinin
yakıldığı fırın odaları ve yaklaşık 200 hektarlık alana yayılmış harabeler gibi birçok şey Auschwitz-Birkenau
Anıt ve Müze’sinde ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır.
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Şekil 4. Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ne gelen ziyaretçi sayısının yıllara göre gelişimi (2001 – 2017).
Kaynak: Auschwitz Memorial 2017 Report, (2018: 23)

Ayrıca Auschwitz-Birkeanu Anıt ve Müzesi’nde ziyaretçilerin katılabileceği birçok sergi (Ana Sergi
(Auschwitz I), Toplama Kampı Sergisi, Avrupa Yahudilerinin Toplu Yok Etme Merkezi Sergisi, Ulusal
Sergiler, Geçici ve Tur Sergileri) bulunmaktadır. Bununla beraber yıl boyunca birçok etkinlik Auschwitz’de
gerçekleştirilmekte ve turistler bu etkinliklere katılmaktadır.
Hem hüzün turizmi açısından benzersiz bir destinasyon olması hem de sadece orada yaşanan soykırıma
değil aynı zamanda II. Dünya Savaşına ait birçok iz taşıması, Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin oldukça
popüler bir mekân olmasına sebep olmaktadır. 2017 yılında toplam 2 milyon 100 bin kişi bu müzeyi ziyaret
etmiştir. Müzeyi ziyaret eden turistler çoğunlukla müzenin bulunduğu ülkedeki yerliler (Lehler), İngilizler,
Amerikalılar, İspanyollar, Almanlar ve İsraillilerdir. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından bu
destinasyona turist hareketliliği bulunmaktadır. Ancak çoğunluk Avrupa’da yaşayan turistlere aittir.
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Şekil 5. Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ni ziyaret eden turistlerin milliyetlerine göre dağılımı.
Kaynak: Auschwitz Memorial 2017 Report, (2018: 25)

Lehler ülkelerinde yaşanan soykırım hakkında bilgi edinmek ve hemen yanları başında bulunan ölüm
ve acı mekânını keşfetmek adına Auschwitz’i ziyaret etmektedirler. Amerikalılar ve İngilizler Polonya’yı ucuz
ve oldukça turistik bir ülke olarak gördükleri için sıkça bu ülkeyi ve ülkenin en ünlü turizm destinasyonlarından
biri olan Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesini ziyaret etmektedirler. Almanlar ve İsrailliler, Nazilerin
gerçekleştirdiği soykırımı kınamak ve dünyada tekrar böyle bir olayın yaşanmamasını dilemek için
Auschwitz’i ziyaret etmektedirler. Auschwitz-Birkenau Müzesi’ni ziyaret eden insanların ortak motivasyonu
oradaki yaşanan acı olaylar hakkında bilgi edinmektir ve bu bağlamda her yıl milyonlarca turist bu mekânı
ziyaret etmektedir.
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Şekil 6. Aylara göre Auschwitz-Birkeanu Anıt ve Müzesi’ni ziyaret eden turist sayısı (2017).
Kaynak: Auschwitz Memorial 2017 Report, (2018: 25)

Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ne yönelik olan turizm faaliyetini etkileyen en önemli
unsurlardan biri iklimdir. Polonya’nın soğuk iklimi sebebiyle turist ziyaretlerinde yıl içerisinde dalgalanmalar
bulunmaktadır. Müzenin en fazla ziyaretçi ağırladığı ay ağustos iken, en az ziyaretçi sayısı ise sıcaklığın
eksilere kadar düştüğü ocak ayındadır.
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Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ne olan turizm faaliyetini etkileyen en önemli unsurlardan bir
diğeri de kolay ulaşılabilir konumudur. Ayrıca hüzün turizmine ilgi duyan ziyaretçiler Auschwitz’i ziyaret
ettikten sonra, diğer nazi toplama kamplarına da kolayca ulaşabilme fırsatı yakalayabilmektedirler. II. Dünya
Savaşı sırasında Polonya’da kurulan birçok toplama kampı bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak “Auschwitz,
Belzec, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Chelmno” verilebilir. Kampların birbirine yakın olması, günümüzde
bu kampları ziyaret eden turistler için çekicilik oluşturmaktadır.
En önemli hüzün turizmi destinasyonlarından biri olan Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi, elde ettiği
gelir bakımından da oldukça önemli bir mekândır. Sahip olduğu acılarla dolu geçmişi sebebiyle birçok
ziyaretçiyi ağırlamakta ve bunun sonucunda da turizm geliri elde etmektedir. İki bölümden oluşan müze
(Auschwitz I ve Birkenau) turistlerin ilgisine sunulmaktadır. Ancak Birkenau yılın tüm dönemlerinde ücretsiz
bir biçimde ziyaret edilebilirken sadece Auschwitz I ziyaretçilerin ilgisine ücret karşılığı açılmaktadır
(Yetişkinler yaklaşık 45 złoty ($12) / Öğrenciler yaklaşık 35 złoty ($9). Ayrıca günün belli saatlerinde
rehbersiz bir biçimde Auschwitz I kısmını da ücretsiz ziyaret etmek mümkündür. Bu ziyaretler müzeye kaynak
sağlamakta ve daha iyi bir biçimde turizm faaliyetinin organize edilmesi adına fırsat yaratmaktadır.
Ancak, müzenin tek gelir kaynağı turistik ziyaretler değildir. Özellikle Polonya Kültür ve Ulusal Miras
Bakanlığı, hem müzenin daha iyi faaliyet göstermesi hem de müzenin çevresi ve altyapısına yönelik
çalışmaların iyi bir biçimde gerçekleştirilmesi adına hibe ödemeleri gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği,
Avrupa’daki kültürel mirasın korunması adına çalışmalarını sürdürmekte ve bu doğrultuda müzeye para
yardımında bulunmaktadır. Auschwitz Toplama Kampı’nda bir dönem yaşanan olayların iyi bir biçimde
araştırılması, konuyla ilgilenenlere bu olayların doğru bir şekilde aktarılması ve müzenin faaliyetlerini
sürdürmesi adına kurulan Auschwitz-Birkenau Vakfı da müzeye maddi anlamda destek vermektedir.
Çizelge 3. Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin gelir kaynakları ve toplam bütçesi (2017).
Gelir Kaynağı
Müze tarafından üretilen gelir
Kültür Bakanlığı ve Ulusal Miras Hibesi
Auschwitz-Birkenau Vakfı
Operasyonel Program Altyapısı ve Çevre Fonları - Avrupa Birliği
Belirlenmiş Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı Fonu
Operasyonel Program Altyapısı ve Çevre Fonları- Devlet
Diğer
Toplam

Miktar
€ 9.8 milyon (% 57.6)
€ 4.3 milyon (%24.8)
€ 1.8 milyon (%10.8)
€ 0.5 milyon (%2.7)
€ 0.5 milyon (%2.8)
€ 0.2 milyon (%1)
€57 bin (%0.3)
€17.1 milyon

Kaynak: Auschwitz Memorial 2017 Report, (2018: 69)

Özellikle kitle turizmi için elverişli kaynaklara yani, uygun iklim koşullarına ve kıyı güzelliklerine
sahip olmayan ülkeler, turizmden paylarını alabilmek adına yeni ya da var olan türlere önem vermektedirler.
Yatırımlarını bu doğrultuda yapan ülkeler arasında Polonya’nın da olduğu söylenebilir. Sahip olduğu kültürel
çekicilikler zaten yüzlerce yıldır turistlerin ilgisine sunulmaktadır. Ancak bu çekiciliklerin iyi bir biçimde
organize edilip, pazarlanması konusunda, Polonya ciddi çalışmalar gerçekleştiren ülkeler arasındadır. Bu
bağlamda Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi 71 senedir birçok turistin ziyaret ettiği, soykırım, ölüm ve acı
kavramlarıyla bağdaştırılan çok önemli bir hüzün turizmi destinasyonudur. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği
bu mekân sadece kendisine turist çekmekle kalmamakta, destinasyona gelen turistler aynı zamanda bölgedeki
sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziksel unsurları da olumlu veya olumsuz yönlerde etkilemektedir.
Milyonlarca turistin müzeyi ziyaret etmesiyle birçok sektör ve turizm türü bu hareketlilikten payını
almaktadır. Bu turizm türlerine örnek olarak eğitim ve turizm sektörü kapsamında gelişen eğitim turizmi
verilebilir. Çünkü, müzenin ziyaret edilmesindeki en büyük sebeplerden biri, eğitim açısından çekiciliğe sahip
olmasıdır. Binlerce öğrenci, öğretmen ve yetişkin burada yapılan seminerlere, derslere ve eğitici birçok
organizasyona katılmakta, soykırım hakkında bilgi edinmekte ve bu sayede eğitim turizmi başlığı altında hem
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yurtiçinden hem de yurtdışından destinasyona turistler gelmektedir. Ayrıca her yıl birçok gönüllü ve stajyer
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müze’sinde eğitim etkinliklerine katılmaktadır.
Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi tüm dünyada tanınan bir turizm destinasyonudur. İnsanlar bir
dönem orada yaşananlar hakkında bilgi sahibidirler. Auschwtiz’in tanınmasında etkili olan faktörlere örnek
olarak, bu mekân hakkında yapılmış birçok film ve çekilmiş belgesel örnek verilebilir. İnsanlar bu mekâna
gelmeden önce bu fimleri ve belgeselleri izleyip Auschwitz hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Ancak yapılan
filmler ve belgeseller sadece Auschwitz üzerine yoğunlaşmamaktadır. Aynı zamanda Auschwitz’de yaşanan
kötü olaylara zemin hazırlayan II. Dünya Savaşı ve Polonya’nın o dönemki içinde bulunduğu sosyo-ekonomik
ve kültürel yapı da film ve belgesellerde işlenmektedir. Bu sebepten dolayı turistler sadece Auschwitz’i ziyaret
etmek için kendilerini motive etmemekte, aynı zamanda Polonya’yı keşfetmek için de turizm aktivitesine
katılmaktadır. Bu film ve belgeselleri izleyen insanlar Auschwitz’in dışında diğer II. Dünya Savaşının izlerini
taşıyan mekânları da ziyaret etmektedirler. Bu mekânlara, Auschwitz gibi toplama kamplarında ölenlerin
büyük bir bölümünü oluşturan, Yahudilerin bir dönem yaşadıkları bölgeler ve mahalleler örnek olarak
gösterilebilir. Özellikle Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesine oldukça yakın bir konumda bulunan Krakow
Kentindeki Kazimierz Mahallesi hüzün turizmine ve yahudi kültürüne ilgi duyan turistler için önemli bir
mekândır. Yahudilerin bir dönem yoğun olarak yaşadığı bu tarz mekânlarda Yahudi kültürü ciddi bir biçimde
hissedilmekte ve sergilenmektedir. Birçok Sinagog ve Yahudi Kültür Merkezi bu alanlarda yer almakta ve
yahudi geleneklerine ve mutfağına ait birçok ürünün servis edildiği restoran tarzı işletmeler burada
bulunmaktadır. Ayrıca dünyaca ünlü bir film olan Schinder’s List’e konu olan fabrika ve bu tarz mekânlar
Kazimierz’de yer almakta ve turistlerin ilgisine sunulmaktadır.
Müzeyi ziyaret eden insanlar, daha sonraki faaliyet seçimlerini sadece hüzün turizmi olarak
yapmamakta aynı zamanda şehirde bulunan diğer önemli destinasyonları da ziyaret etmektedirler. Krakow
şehrinde Auschwitz Toplama Kampı dışında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan farklı mekânlar da
bulunmaktadır. Koruma altına alınan bu mekânlar içerisinde Krakow Tarihi Merkezi, Wieliczka ve Bochnia
Tuz Madenler ve Kalwaria Zebrzydowska Hac Parkı bulunmaktadır. Ayrıca birçok müze, sergi ve düzenlenen
büyük etkinlikler de Krakow’u ziyaret eden turistlerin ilgisine sunulmaktadır.
Auschwitz’in birçok şehre yakın olması, onun etki alanını da oldukça genişletmektedir. Çünkü, daha
önce bahsedildiği gibi ulaşım bakımından oldukça iyi bir lokasyonda bulunan Auschwitz-Birkeanu Anıt ve
Müzesi, birçok turisti ağırlarken aynı zamanda kendisini ziyaret eden turistlere de Polonya’nın farklı şehirlerini
keşfetme fırsatı sunmaktadır. Öyleki Müze, Polonya’nın en turistik şehirleri olan, Wroclaw’a 2.5, Varşova’ya
4 ve Krakow’a 1.5 saat uzaklıktadır. Aynı zamanda Avrupa’nın diğer önemli şehirlerine de oldukça yakındır.
Yani Müze, sadece Oświęcim Kasabasını ya da Krakow’u turistik açıdan etkilemekle kalmamakta aynı
zamanda tüm ülkenin ve bölgenin turizmini dolaylı ve doğrudan etkilemektedir. Yani, Auschwitz sadece
kendine turist çekmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkedeki ve bölgedeki film turizmi, eğitim turizmi, kültür
turizmi gibi diğer turizm türlerini de harekete geçirmektedir. Ayrıca birçok diğer turistik mekânı da Polonya’yı
ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisine sunmaktadır.
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Foto 3. Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ni ziyaret eden bir turist grubu.

Ayrıca, Auschwitz’in bölgedeki varlığı nedeniyle, kurulu olduğu Oświęcim Kasabası’na ve Krakow
kentine olan yatırımlar artmakta, bu sayede bölge, ekonomik açıdan kalkınmakta ve aynı zamanda istihdam
oranınında da bir artış söz konusu olmaktadır. Bölgeye gelen milyonlarca turist sayesinde bu yatırımlar ilgi
görmekte bu da küçük-büyük bütün yatırımcıların teşvik olmasını sağlamaktadır. Böylece istihdam ve yatırım
oranları gittikçe artmaktadır. Auschwitz’in kurulu olduğu kasaba, Oświęcim, tek başına turistik çekiciliğe
sahip bir mekân değildir. Ancak, Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin varlığı bu kasabayı da
etkilemektedir. Özellikle milyonlarca insanın müzeyi ziyaret etmeye geldiği düşünülürse eğer, müzeye en
yakın olan yerleşim yeri, konaklama, gıda ve turizm rehberliği konusunda bir takım avantajlara sahip
olmaktadır. Her ne kadar Krakow kentinden, müzeye iyi bir şekilde organize edilmiş bir ulaşım sistemi olsa
da, bazı turistler Oświęcim Kasabasında konaklamak istemekte ve bu da ekonomik yönden kasabayı olumlu
etkilemektedir.
Turizm sayesinde birçok yapı (Tarihi, mimari, arkeolojik) koruma altına alınabilir, altyapı
geliştirilebilir ve ayrıca çevre bilinci ve kalitesinin arttırılması söz konusu olabilir (Kuşluvan, 1999).
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’ne yapılan turizm faaliyeti ve elde edilen gelir sonucunda özellikle hem
Krakow kentinde bulunan Yahudi mahallesindeki ve Oświęcim Kasabasındaki hem de müzenin içerisinde
bulunan yapılar restore edilmektedir. Birçok yapı koruma altına alınmakta ve sürdürülebilir kültürel yapıya
uygun bir biçimde ziyaretçilerin ilgisine sunulmaya çalışılmaktadır. Restore edilen ve koruma altına alınan
yapılara, Nazilerin kaçarken yaktıkları, mahkumların bir dönem hapsedildiği, barakalar örnek gösterilebilir.
Destinasyona olan ulaşımın daha efektif gerçekleştirilmesi adına birçok altyapı yatırımı yapılmış ve
ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi sayesinde müze civarında bulunan yerleşim birimlerinde yaşayan
insanların daha rahat ulaşıma katılımı gerçekleştirilmiştir. Destinasyonun çevresi iyi bir biçimde düzenlenmiş
ve bu da bölgede yaşayan insanlara daha iyi organize edilmiş ve daha iyi bir biçimde koruma altına alınmış bir
çevrede yaşama fırsatı sunmuştur.
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Foto 4. Auschwitz II’de (Birkenau) koruma altına alınmış bir harabe.

Müzede gerçekleştirilen turizm ve eğitim faaliyetleri sonrasında insanların soykırımlar ve savaşlar
hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmektedir. Müzeyi ziyaret eden turistler savaş ve soykırım gibi olayların
yarattığı olumsuz etkilerin farkına varmakta ve bunun sonucunda da daha bilinçli bir toplum ortaya
çıkmaktadır. Auschwitz-Birkeanu Anıt ve Müzesi’nde gerçekleştirilen turizm faaliyetinin belki de en önemli
olumlu sonuçlarından biri olarak bu durum örnek gösterilebilir.
Kitle turizminde bir bölgeye olan ekonomik bağlılık özel ilgi turizmi türlerinin aksine daha net
görülmektedir. Ancak, özel ilgi turizmi türleri de ekonomik bağlılık yaratabilmektedir. Bu çalışmanın
araştırma sahası olan Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin kurulu olduğu Oświęcim Kasabası, özel ilgi
turizmi türlerinden biri olan hüzün turizminin yarattığı ekonomik bağlılığa örnek gösterilebilir. Bölgeye
böylesine büyük kalabalık grupları çeken bir destinasyonun varlığı hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir. Bölgede yaşayan insanların geçim kaynağı büyük oranda turizmdir ve bu durum istihdam
açısından insanlara fayda sağlarken, yerli halkın büyük bölümünün müzede ve kasabada bulunan turistik
işletmelerde çalışması bölge halkının müzeye olan ekonomik bağlılığına sebep olmaktadır.
Milyonlarca turistin bölgeye olan ziyareti birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bunlara örnek
olarak çevre ve gürültü kirliliği, aşırı kalabalık, bölgedeki kültürel miras kaybı ve oldukça hassas bir
destinasyon olan müzede yaşanan etik dışı olaylar verilebilir. Yaklaşık 40,000 insanın yaşadığı Oświęcim
Kasabası’nda turistlerin yarattığı kalabalık ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevre ve gürültü kirliliği pek fazla
olmasa da yine de müzenin varlığı bu kasabayı etkilemektedir.
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesine yönelik gerçekleşen hüzün turizmi faaliyetinin yarattığı en
büyük olumsuz sonuçların başında etik problemleri gelmektedir. Gerçekleşen turizm faaliyeti sonucunda bir
takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Auschwitz’deki turizm aktivitesini her şeyden önemli bir gelir olarak
görenler ve etik dışı hareketlerle müzeyi ziyaret eden bazı turistler, milyonlarca insanın acı çekerek yaşamını
yitirdiği bir mekânın kazanç kaynağı olarak görülmesini reddedenler tarafından eleştirilmektedir.
Milyonlarca turistin ziyaret ettiği müze birçok yatırımcının ilgisini çekmekte ve bölgeye yatırımlarda
bulunmak istemektedirler. Ancak bu girişimlerinin bazıları problemlere yol açmakta ve protestolara neden
olmaktadır. Örnek olarak, müzenin giriş bölümüne oldukça yakın bir noktaya inşa edilmesi planlanan büyük
bir market ve restoran zinciri, Auschwitz’in eğlence merkezi olmadığını ve bu tarz yatırımların etik dışı
olacağını düşünen insanlar tarafından tepki çekmiş ve proje durdurulmuştur. Ayrıca Auschwitz‘i bir eğlence
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merkezi olarak göstermek için tasarlanan bir turist otobüsü, yaşamını kaybedenlerin aileleri ve Yahudiler
tarafından kınanmıştır. Bu tarz rahatsızlık verici girişimler Auschwitz’de gerçekleştirilen hüzün turizmini
problematik hale getirmekte ve müzede yapılan turizm faaliyetinin olumsuz bir sonucu olarak görülmektedir.
Müzeyi ziyaret eden turistler de bazen müzede sergilenen ölüm ve acı duygularının ciddiyetinin
farkında olmadan hareket etmekte bu da bazı problemler ortaya çıkarmaktadır. Öyleki birçok turist müzede
gerçekleştirdikleri davranışlar sebebiyle mahkemeye verilmekte ve insanlar tarafından kınanmaktadırlar. Tüm
bu olaylar, bir dönem ölümlerin ve acıların yaşandığı mekânların turizme açılmaması yönünde tartışmalara
neden olmakta ve turizm disiplinindeki etik problemini daha belirgin hale getirmektedir.
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nde gerçekleştirilen hüzün turizmi faaliyetinin kontrollü bir
biçimde organize edildiği söylenebilir. Ancak, her ne kadar böyle de olsa turizmin elemanlarından biri olan
insan kaynaklı problemler ortaya çıkabilmektedir. Auschwitz ve Oświęcim Kasabası’nda çevre kaynaklı
problemler oldukça az sayılabilse de müzeye yönelik olan etik dışı davranışlar, müzede gerçekleştirilen turizm
faaliyetinin en olumsuz sonuçlarından biridir.
4. Sonuç
Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir mekânı artık milyonlarca insan hüzün turizmi kapsamında
ziyaret edebilmektedir. Auschwitz-Birkeanu Anıt ve Müzesi de bu durumun yaşandığı en önemli hüzün turizmi
destinasyonlarından biridir. Müzede Auschwitz Toplama Kampı’nın aktif olduğu (1940-1945) yıllara ait
birçok belge ve eşya sergilenmektedir. Aynı zamanda hem o döneme ait hem de o dönemi tasvir eden birçok
sanat eserinin ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu sergiler bulunmaktadır. Bu durum hüzün turizmi ile ilgilenen
turistler için çekicilik unsuru oluşturmaktadır. Ayrıca Auschwitz Anıt ve Müze’sinin varlığı bölgede bulunan
diğer turistik mekânları da etkilemekte ve eğitim, kültür, film turizmi gibi diğer turizm türlerini de daha gözle
görülür hale getirmektedir.
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nde gerçekleştirilen turizm faaliyetinin, müzenin kurulu olduğu
Oświęcim Kasabasına, bölgeye ve ülkeye yönelik birçok olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. En önemli
olumlu sonuçlarından birisi müzede gerçekleştirilen turizm faaliyetinin istihdam yaratması ve diğer sektörleri
de harekete geçirmesidir. Oświęcim Kasabası, Krakow Kenti, Polonya ve Avrupaki diğer kentler müzeyi
ziyaret eden turistlerin faaliyetleri sonucunda ekonomik açıdan fayda elde etmektedirler. Ayrıca, AuschwitzBirkenau Anıt ve Müzesi’nde gerçekleştirilen turizm etkinliği sonrasında elde edilen gelirin bir bölümü,
buradaki kültürel mirasın ve turizmin sürdürülebilirliği sağlamak adına harcanmaktadır.
Auschwitz’de gerçekleştirilen turizm faaliyetinin olumsuz sonuçlarından en önemlisi oldukça hassas
olan bu mekânın, bilinçsiz bir biçimde turistler tarafından ziyaret edilmesi ve ekonomik kazanç elde etmek
adına bazı yanlış yatırımlarıın yapılması ve bunun sonucunda da etik dışı bir takım problemlerin ortaya
çıkmasıdır. Bu problemler, Aushwitz Toplama Kampında hayatını kaybeden ve orada kötü yaşam koşullarına
maruz kalan mahkumların, ailelerinin ve bu konuda hassas olan insanların tepkisini çekmektedir. Bunun
sonucunda da müzede gerçekleştirilen turizm faaliyeti tartışmalı bir konu haline gelmektedir. Bu durumun
engellenmesi için destinasyon çevresine yapılan yatırımlar kontrol altına alınmalı ve aynı zamanda müzeyi
ziyaret eden turistlere, ziyaretlerinin öncesinde nasıl hareket etmeleriyle ilgili eğitimler düzenmeli ve bu tarz
tartışmaların önüne geçilmelidir. Aynı zamanda kültürel mirasın zarar görmemesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için gerekli önlemler alınmalı ve hassas bir mekân olarak nitelendirilen Auschwitz’i ziyaret eden
turist sayısı gerektiği ölçüde azaltılmalıdır.
Ülkemizde ise, turizm sektörünün büyük bir oranda kıyılara sıkışıp kaldığı düşünüldüğünde, yatırım
yapılması gereken birçok alternatif kaynağın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kaynaklardan biri de şüphesiz
hüzün turizmidir. Ülkemiz, her alanda olduğu gibi, hüzün turizmi alanında da oldukça zengin kaynaklara sahip
bir ülkedir. Yüzlerce yıldır birçok devlete ve milyonlarca insana ev sahipliği yapan Anadolu toprakları,
164

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

yüzlerce savaşın, ölümün, doğal afetin, kazanın ve bu doğrultuda sayısız acıların yaşandığı bir mekândır. Bu
nedenle hüzün turizmi kapsamında ele alınacak birçok mekân ve olay bulunmaktadır. Özellikle önemli
savaşlara sahne olan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Başkomutan Tarihi Milli Parkı, SarıkamışAllahüekber Dağları Millî Parkı gibi destinasyonlar oldukça önemlidir. Aynı zamanda sayısız kale, hapishane
ve anıt da Anadolu’da hüzün turizmi mekânlarını oluşturmaktadır. Ancak bu mekânlar potansiyellerinin
altında turist sayısını ağırlamaktadırlar. Gereken altyapı yatırımları, tanıtım organizasyonları yapılmamakta bu
da hüzün turizminin ülkede pek fazla gelişmemesine sebep olmaktadır. Hüzün turizmi mekânları diğer birçok
turizm türünün de gerçekleştirilebileceği çok yönlü destinasyonlardır. Dolayısıyla turizm çeşitliliği yaratarak
ekonomik açıdan önemli etkiler meydana getirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de gerçekleştirilecek turizm
planlamalarının bu tarz alternatif kaynaklara yönelmesi hem elde edilecek turizm geliri hem de turizmin ve
doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.
Turistlerin, hüzün turizmi destinasyonlarına ilgi duymalarını sağlayan önemli etkenlerden biri, savaş,
katliam, doğal afet ve kazaların yaşandığı mekânların yarattığı merak duygusudur. Bu nedenle hüzün turizmi
büyük ölçüde coğrafyanın ilgi alanına girmektedir (Doğaner, 2006). Çünkü hüzün turizminin en önemli
elemanlarından birisi mekândır ve coğrafya doğrudan bu kavramla ilgilenmektedir. Bununla beraber, hüzün
turizmi, doğrudan tarihi coğrafya, siyasi coğrafya ve turizm coğrafyası gibi coğrafyanın alt disiplinleri olan
alanlarla ilgilidir. Ayrıca bu çalışmanın araştırma sahası olan Auschwitz gibi büyük çapta soykırım alanlarının
seçilirken hangi coğrafi kriterlerin göz önüne alındığı sorusunun cevabını da coğrafya verebilmektedir. Bu
nedenle coğrafyacıların bu konularla ilgili daha fazla bilgi sahibi olması ve bu tür destinasyonların önemini
daha iyi anlamaları gerekmektedir. Uluslararası literatürde oldukça fazla işlenen konular arasında yer alan
hüzün turizmi, hem turistler hem de araştırmacılar açısından gittikçe popüler hale gelen kavramlardan birisidir.
Hüzün turizmi ile ilgili yapılan çalışmalarda, hüzün turizmi mekânlarının mabetleşme süreçlerinden, hüzün
turizmi ile etik problemi arasındaki ilişkiden, hüzün turizmi mekânlarını ziyaret eden turistlerin
motivasyonlardan ve aynı zamanda hüzün turizminin kavramsal açıdan incelenmesinden ve turizm disiplini
içerisindeki yerinden bahsedilmiştir. Bu çalışmada da hüzün turizmi kavramsal çerçevede değerlendirilmiş,
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nde gerçekleştirilen hüzün turizmi faaliyetinin olumlu ve olumsuz
sonuçlarından bahsedilmiş ve bu mekânda gerçekleştirilen turizmi faaliyetinin Krakow şehri ile bazı turizm
türleri üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.
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