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Siirtt şehir merkezzinin yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda bulunaan Tillo (Aydınllar) ilçesi sahip
p
olduğu kültürel ve doğal öze
ellikler nedeniyle özellikle yerli turistlerr (ziyaretçiler))
tara
afından ilgi görrmekte, fakat bazı
b olumsuzluklar ve yetersizzlikler nedeniy
yle bu ilgi sınırlıı
kalm
maktadır. İbraahim Hakkı’nın
n bilimsel çalışşmalarının ortaaya konulduğu
u mekanlar ve
e
serg
gilendiği müzee, Tarihi Tillo Cas evleri ile birçok İslam alimi ve bilim
m adamına aitt
türb
beler, yerel taatlar ile yamaçç paraşütü ve rafting için uyygun jeomorfolojik özellikler,,
sah
hip olduğu eşsizz doğa manzara
ası, ilçenin önemli turizm alannlarını oluşturm
maktadır. Sahip
p
olduğu bu potannsiyele karşılık ilçenin turizm potansiyeelinin tam ola
arak belirlenip
p
tanıtımının iyi yappılmamış olmassı, ilçedeki tarih
hi ve otantik yaapıların birer harabe şeklinde
e
bıra
akılması, sahi p olduğu do
oğal çekicilikle
erin tam olaarak keşfedilm
memiş olması,,
kon
naklama, dinlennme, ulaşım gibi turizme yön
nelik yatırımlarrın olmaması ilçede
i
turizmin
n
geliişimi önündekii önemli engelller olarak göze çarpmaktadır.. Bu çalışmada
a öncelikle Tillo
o
ilçe
esinin kültürel turizm öğelerri ele alınmış, bu değerleree katkı sağlaya
abilecek doğall
çek
kicilikler ile ilçeeye gelen turistlerin profili belirlenmiş, yappılan anket, mü
ülakat ve arazii
çalışmalarıyla da karşılaşılan ekksiklikler tespitt edilmeye çal ışılmış ve gele
en ziyaretçilere
e
kola
aylık sağlamakk amacıyla Tillo
o ilçesinin turistik çekicilik h aritası oluşturulmuştur. Elde
e
ettiiğimiz sonuçlarra göre yılda ya
aklaşık 30 bin civarında insann Tillo’yu ziyarret etmektedir..
Ziya
aretçilerin büyyük kısmı ise büyük
b
şehirlerd
den olup, ekonnomik açıdan turistik amaçlıı
harrcama yapabiilecek düzeydedir. Dolayısıyla Tillo’nuun turizm amaçlı
a
doğru
u
planlanmasıyla heem yöre ekono
omisinin canlan
nması sağlanaccak hem de kültürel ve doğall
öğe
elerin korunmaasına katkı sağla
ayacaktır.
Ana
ahtar Kelimelerr: Tillo, kültürel turizm, inanç tu
urizmi, planlam
ma, turist profili..
ABSSTRACT
Situ
uated approxim
mately 7 km fa
ar from the cen
nter of Siirt proovince in the northeast,
n
Tillo
o
(Ayydınlar) countyy particularly draws
d
attention
n of Turkish vis
isitors due to its
i natural and
d
culttural characterristics. Howeve
er, it doesn’t re
eceive enough attention beca
ause of certain
n
sho
ortcomings. Connsiderable tourism areas of the
t county incllude geomorph
hologic surfacee
suittable for paraagliding and ra
afting, magnifficent landscappe, scientific la
aboratory and
d
museum of İbrahhim Hakkı, histtorical Tillo Cas houses as w
well as mausole
eums of manyy
her scholars. Deespite its rich potential,
p
some obstacles aree worth noting
g as they blockk
oth
devvelopment of toourism in the county
c
such as not figuring oout the tourism
m potential and
d
pro
omotion of thee county satisffactorily, leaviing the historiical and authe
entic buildingss
unttouched ruins, not totally discovering
d
itss natural attraaction centerss, and lack off
inve
estment in acccommodation, resort and tran
nsportation faccilities. This stu
udy details thee
cultturel tourism ppotential of Tilllo county and describes the profile of the tourists in thiss
cou
unty. Also shorttcomings in tha
at area were fo
ound by meanss of questionna
aire, interviewss
and
d field trips, annd a tourist attraction map was preparedd to help those
e visiting Tillo..
Study results show
w that Tillo is visited by nearly 30 thousannd people everyy year most off
who
om come from
m metropolitan
n cities and ca
an afford touris
istic expedition
ns. Taking into
o
con
nsideration the number and profile
p
of visitorrs, tourism plannning in Tillo iss anticipated to
o
botth boost the loccal economy and contribute to
t preservationn of the cultura
al and touristicc
assets.
Keyywords: Tillo, cuultural tourism, religion tourism
m, planning, to urism profile.
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GİRİŞ
İnsanları turizm faaliyetine yönlendiren güdüler ve çekim
gücü unsurlarına sürekli olarak yenileri eklenmektedir.
Turizmde beden ve zihnin tazelenmesi, sağlık ve spor
amaçlı olaylar ile kişisel zevk ve heyecan için daha çok
fiziksel mekân kullanılırken, yabancı halklara ve yerlere
duyulan merak, sanat müzik, mimari ve folklora duyulan
ilgi, arkadaş ve akraba ile dinsel nedenlerle belirli bir yer ya
da kişilerin ziyaret edilmesi, eğitim, öğrenme ve konferans
gibi amaçlarla yapılan ziyaretler için ise daha çok beşeri
mekânlar kullanılmaktadır (ÖZGÜÇ, 2003: 40). Özellikle
turizme katılanların amaçlarında meydana gelen bu köklü
değişimler alternatif turizm alanlarının ortaya çıkmasına
zemin hazırlamıştır. Sağlık turizmi, kış turizmi, yayla
turizmi, akarsu turizmi, botanik turizmi, golf turizmi,
mağara turizmi, yat turizmi, miras turizmi, av turizmi ve
kültürel turizm alternatif turizm alanlarını oluşturmaktadır
(ZAMAN ve UZUN, 2012: 905). Yukarıda da belirtildiği gibi
turistik aktiviteler, kimi zaman dinlenme, yeni yerler
görme, farklı kültürler tanıma, spor yapma, prestij
güdülerinin tatmini için seyahate çıkma şeklinde olabileceği
gibi, bilinen kalıpların biraz dışına çıkarak iş, sağlık, kültür,
eğitim ve sosyal alanlarda da olabilmektedir (WİLLİAMS,
1998: 14; BULUT, 1997: 71).
Gerçekten de coğrafi ve kültürel farklılıklar öteden beri
insanların dikkatini çekmekte turizmi gündeme
getirmektedir (EMEKLİ, 2006: 52). Fakat doğal ve kültürel
turizm alanlarının değerlendirilmesi ve gelir getirici bir
turistik ürün haline getirilmesi farklı süreçler içinde
işlemektedir. Doğal turizm1 alanları çoğu kez dinlenme,
atraksiyon, manzara gibi çekicilikleri ve koruma ile bilgi
birikimi gerektirmeyen özelliği ile kendiliğinden bir turistik
ürün haline gelebilirken, kültürel turizm alanlarında bu
durum daha farklıdır. Kültürel çekiciliği turistik ürün haline
getirmek, imaj ve marka yaratmak doğal turizm alanlarına
göre çok daha zor olup, planlama ve tanıtım çalışmalarını
gerektirmektedir (EMEKLİ, 2006: 57). 20. yüzyılın
başlarında turizm faaliyetleri daha çok doğada boş vakit
geçirme şeklinde değerlendirildiğinden kültür ve turizm
faaliyetleri daha çok bir birinden bağımsız olarak
düşünülmüştür. Hâlbuki özellikle 1980’li yıllardan sonra
turizm faaliyetlerine katılanların kültürel öğelere ilgilerinin
artmasıyla özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde kültürel
turizm patlaması yaşanmıştır. Nitekim 1963 yılında,
İngiltere’de 876 olan müze sayısı 1984 yılında % 303
oranında 2.131’e, 1989 yılında ise 2.500’e yükselmiştir
(Richards, 2005: 16). Böylece, 1980’lerden itibaren dünya
genelinde "kültür turizmi" ekonomik kalkınma gibi birçok
hedef için önemli bir kaynak olarak görülmeye başlandı
(OECD, 2009: 19). Bu nedenle 2011 yılında uluslar arası
turizme katılanların sayısı 2010 yılına göre % 4,6 oranında
artarak 982 milyon kişiye yükselirken, aynı dönemde
1

Bunun yanında doğal çekiciliklerin sadece var olmaları önemli
bir avantaj ise de bunlar da ulaşım, elektrik, konaklama tesisleri,
kamp kurma yerleri düzenlenmesi gibi altyapı yatırımlarının
yapılmasıyla ancak önem kazanmaktadırlar (Doğanay ve Zaman,
2001: 2).

turizm gelirleri de % 3,8 oranında artarak 740 milyar
Euro’ya (1.030 milyar $) yükselmiştir (WTO, 2012).
Gerçekten de dünyada kıyı turizminin çok ilerlemesi ve
insanların artık kıyı turizminin yanında daha çok doğa ve
kültürel çevre ile bütünleşme isteği, geçmiş kültürlerin
izlerini yerinde görme ve öğrenme, kültürel temaslar,
yaşam tarzı, inanç sistemleri, el sanatları, alışveriş
ortamları, eğlence biçimleri gibi aktivitelerin daha fazla ilgi
çekmesine neden olmuştur. Bu nedenle dünyada tarihi
özelliği olan kentler önemli turizm potansiyeli olan yerler
haline gelmiştir (TAPUR, 2009: 474). Böylece aktiviteleri
hızla çeşitlenen turizm, yöreler ve bölgeler için önemli bir
ekonomik kaynak olmuştur. Turizm gelirlerinin miktarı ise
büyük oranda turizm alanlarının doğal ve kültürel
potansiyeline bağlıdır. Fakat diğer tüm beşeri faaliyetlerde
olduğu gibi turizm de mekânı ve kültürü etkilemekte aynı
zamanda kültürden ve mekândan etkilenerek tüm dünyaya
yayılan bir hareket olarak önem kazanmaktadır (EMEKLİ,
2006: 52). Bu nedenle turizm önemli mekânsal değişim ve
gelişimleri de beraberinde getirmekte ve birçok yerin
ekonomisinin canlanmasına da katkı sunmaktadır.
Kavşak noktada bulunması nedeniyle faklı topluluklar,
devletler ile doğal ve beşeri güzelliklerin buluşma alanı olan
Anadolu’nun turizm potansiyeli çok yüksektir. Nitekim
sahip olduğu doğal ve beşeri çeşitlilik nedeniyle geçmiş
tarihçiler Anadolu için Asya kıtasının tüm zenginliklerini
barındırdığı için Küçük Asya terimini kullanılmışlardır. Fakat
bu potansiyel ancak turizme kazandırıldığında ekonomik
değer kazanmaktadır. Bu durum ise doğal ve kültürel alanın
sahip olduğu değerlerinin tanınması ve tanıtılmasıyla
yakından ilişkilidir. Örneğin, çalışmaya konu olan Tillo ilçesi
başta kültürel olmak üzere çeşitli doğal çekiciliklere sahip
olmasına
rağmen
henüz
turizme
tam
olarak
kazandırılmamıştır. Gerçekten de yöre ile ilgili Özgen
(2012)’nin Siirt ilinin inanç turizmi ile ilgili yaptığı genel bir
çalışma dışında başka herhangi bir bilimsel veya yöreyi
tanıtmaya yönelik çalışma bulunmamaktadır. Hâlbuki
birçok maddi ve manevi kültür öğeleri ile Işık Hadisesi gibi
bilimsel açıdan turizme konu olan öğe ve ekoturizmde
faydalanılabilecek alanı barındırmaktadır. Dolayısıyla
ilçenin turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Nitekim bu
çalışmada yaptığımız gözlemler ve mülakatlara göre
Tillo’da yılın altı ayı turizm faaliyetleri aralıksız devam
etmektedir. Bu süre içinde yılda ortalama 30 bin civarında
kişi Tillo’yu ziyaret etmektedir. Bunun yanında Özgen
(2012)’nin de belirttiği gibi Siirt ve çevresi aynı zamanda
her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği önemli bir inanç turizmi
merkezidir (ÖZGEN, 2012: 258). Yörede bulunan önemli
türbeler, müze, tarihi Tillo evleri, mutfak turizmi gibi
önemli turistik çekiciliklerin varlığı düşünüldüğünde, Tillo
ilçesinin turizm açısından gerekli atılımı gerçekleştiremediği
görülmektedir. Bu durum Tillo ilçesinin tanıtımı, yakın
çevresinde bulunan diğer turizm potansiyeli olabilecek
alanların tespitindeki eksiklikler ile Tillo’nun bir turizm
merkezi olabilmesi için planlama çalışmalarının yapılmamış
olması ile turist profilinin belirlenmemiş olmasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikle Tillo
ilçesinin kültürel turizm potansiyeli ile Tillo’ya gelen

29

Tillo (Siirt) İlçesi’nin Kültürel Turizm Pontasiyeli

turistlerin profili belirlenmiştir. Tillo’nun gerek turizm
potansiyeli ve turist profilini belirlemek amacıyla günlük
ziyaretçi sayımı yapılmış, gelen turistlerin sosyal, kültürel
ve ekonomik özelliklerini ortaya koyacak anketler
hazırlanmış ve böylece Tillo’nun turizmi ile ilgili önemli
bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular ışığında Tillo ilçesinde
turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek için yapılması
gerekenler ve Tillo’da geliştirilebilinecek turizm aktiviteleri
üzerinde durulmuştur.
AMAÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada Tillo ilçesinin turizm potansiyelinin
belirlenmesi ve Tillo gibi kültürel turizm çekiciliklerine
sahip bir alanın tanıtılması amaçlanmıştır. Bunun yanında
Tillo ilçesine gelen turistlerin profili belirlenmiş ve bu
veriler ışığında Tillo ilçesinin turizme kazandırılmasına ve
turizmden ekonomik kazanç sağlamasına yönelik neler
yapılabileceği üzerinde durulmuştur.
Buna yönelik olarak öncelikle arazi çalışması yapılmıştır.
Bu arazi çalışmasında çalışma sahasının beşeri ve doğal
çekicilikleri tespit edilerek bir harita üzerine aktarılmıştır.
Böylece Tillo ilçesinin kültürel ve doğal çekicilik (turist)
haritası oluşturulmuştur. Bunun yanında Tillo ilçesine gelen
turistlere (252 kişi ankete katılmıştır) anket yapılmış,
anketler SPSS ve Excel programlarında değerlendirilmiştir.
Tillo ilçesinde turizm haritasını oluşturmak için turizm
değeri taşıyan öğelerin GPS ile koordinatları alınarak sayısal
ortama aktarılmış, CBS yöntemi kullanılmıştır.

konumu özellikle kalabalıktan uzak, manevi havada ibadet
yapmak, dini sohbetlerde ve çalışmalarda bulunmak
isteyenlere büyük avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla
yerleşmenin bulunduğu alan sürekli olarak önemli İslam
âlimleri tarafından ziyaret edilmiş, bu âlimlerin kimisi
buraya yerleşmiş ve İslam ilmi ile bilimsel konularda çeşitli
çalışmalarda bulunmuşlardır. Nitekim bu İslam âlimlerine
ait türbeler, günümüzde Tillo ilçesinin sürekli ziyaret
edilmesindeki en önemli nedendir.
Yerleşmenin yaklaşık 7 km batısında plato sahasının
alçak kesimlerine yerleşmiş olan Siirt şehri yer alırken,
kuzeyinde Şirvan, doğusunda ise Pervari ilçesi ile idari sınırı
bulunmaktadır (Şekil 1). Özgen ve Karadoğan (2009)’a
göre, Tillo’nun da içinde bulunduğu yörenin yerleşme tarihi
M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzamaktadır. Özellikle
Mezopotamya’da nüfusun artmasıyla, Suriye geçitlerinden
ve Zagros vadilerinden geçerek bölgeye gelen topluluklar
yaşamsal faaliyetleri için yörede bugün varlığını devam
ettiren yerleşmelerin bulunduğu alanlara yerleşmişlerdir
(ÖZGEN ve KARADOĞAN, 2009: 62‐64). Nitekim Erzurumlu
İbrahim Hakkı’nın hocası olan ve Tillo’da türbesi bulunan
İsmail Fakirullah, Hz. Ömer zamanında güneyden gelip
Tillo’ya yerleşen arap bir ailenin çocuğudur. Dolayısıyla Siirt
şehri gibi Tillo da Mezopotamya ile Anadolu uygarlıklarının
kesiştiği alanda kurulmuş ve bu nedenle kuzeyinde ve
güneyinde hüküm süren uygarlıkların kültürlerinden
etkilenmiş ve günümüzde de bu kültürlerin izlerini
taşımaktadır. Nitekim bu kültürel izler günümüzde
Tillo’nun turizm açısından en önemli potansiyelleri
konumundadır.

ÇALIŞMA ALANI
Çalışmaya konu olan Tillo ilçesi, Mezopotamya ve
Anadolu Uygarlıkları arasında doğal sınır oluşturan
Güneydoğu Torosların kenar kıvrımları kuşağında kurulmuş
küçük bir Anadolu kenti olan Siirt’in (ÖZGEN ve
KARADOĞAN, 2009: 62) bir ilçesidir. Siirt şehir merkezinin
yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda bulunan Tillo yerleşmesinin
Siirt şehir merkezinden yüksekliği yaklaşık 300 m, deniz
seviyesinden ortalama yüksekliği ise 1160 m civarındadır.
Çalışma alanının 2011 yılı adrese dayalı toplam nüfusu
3791, Tillo ilçe merkezi yerleşme nüfusu ise 1758 kişidir.
Dolayısıyla Tillo merkez yerleşmesi nüfus ve fonksiyonel
bakımından köy özelliği gösterirken idari açıdan ilçe
merkezidir.
Küçük bir yerleşme olan Tillo’nun doğusunda Kaletü’l
Üstad tepesi bulunmakta ve yaklaşık 1600 m yükseklikte
bulunan bu tepe sarp ve derin bir kanyon vadiden akmakta
olan Botan Çayı tarafından bir testere gibi kesilmektedir.
İlçenin batısında ve kuzeyinde ise 1200 m civarında
yükseltiye sahip tepelik alanlar bulunmaktadır. Tillo’nun
bulunduğu alanın güneybatı kesimi hariç tüm çevresi Botan
çayı ve yan kolları tarafından sürekli aşındırılmış, bu
nedenle Tillo ve yakın çevresi plato yüzeyinden yaklaşık
600 m civarında yüksekte kalmıştır. Bu jeomorfolojik
konumu nedeniyle yerleşme çevresinden bir nevi
soyutlanmış ve son derece korunaklıdır. Yerleşmenin bu
Türk Coğrafya Dergisi

TİLLO İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ
Doğal ve kültürel kaynakların sentezini gerçekleştiren
alanlar (DOĞANER, 2001: 135) turizmde daha büyük
potansiyel oluşturmaktadır. Bu yerleşmelerin turizm
açısından önemini arttıran temel neden ise yerel kültür
çekiciliklerinin fazla oluşudur. Bir yörenin turizm açısından
çekici yerel kültürel değerlerini; resim, müzik, dans,
endüstri, el sanatları, iş, tarım, eğitim, edebiyat, dil, bilim,
yönetim, din, mutfak ve tarih özellikleri meydana
getirmektedir (ÇETİN, 2010: 182). Farklı kültürlere
dolayısıyla dinlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu’da
inanç turizminin son yıllarda oldukça önem kazandığı
görülmektedir. İnanç turizmine sadece inananlar değil
meraklıları da oldukça ilgi göstermektedir. Böylece bu
turizm faaliyetine katılanların sayısı önemli ölçüde
artmıştır. Nitekim Türkiye’de Şanlıurfa, Konya, Mardin,
Trabzon gibi şehirlerin son yıllarda daha fazla turist
çekmesinde dini öğelerin büyük katkısı bulunmaktadır.
Bu çalışmaya konu olan Tillo’da da doğal güzelliklere
oranla dini ve diğer kültürel öğelerin daha çok ön plana
çıktığını görmekteyiz. Tarihi yapılar (ev, medrese, cami),
Işık Hadisesi’nin geçtiği kale, Erzurumlu İbrahim Hakkı
Efendi’nin bilimsel çalışmaları ve bu çalışmalarda kullandığı
eşyalarının gösterildiği müze, şifalı olduğu ileri sürülen su
kuyusu ve önemli İslam âlimlerine ait türbeler ilçenin
http://www.tcd.org.tr
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Şekil
Ş
1. Tillo ilççesinin lokasyyon haritası.
Figure 1. Thee location of Tiillo district.
öne
emli kültürel öğelerini oluşşturmaktadır. Tillo’da bulunnan
bu öğeler arasın
nda ise inançç turizmine uyygun mekânlaarın
ha fazla ön p
plana çıktığını görmekteyizz. Dolayısıyla bu
dah
durum Tillo’da b
bilinen kitle turizmi
t
kalıpla
arının dışında bir
o
Çü nkü
turrist profilinin ortaya çıkmaasına neden olmuştur.
yerryüzünün en eski turizm faaaliyetlerinden biri olan İn anç
Turrizmi (ROJO, 2007: 3) özel
ö
ilgi istemekte ve yeerel
top
pluluklar üzeriinde çok dahaa fazla etkili olmaktadır. Bu tür
akttivitelerde turist kutsal yapılar ile yoğun ilişki içinnde
bulunmakta, bu
ulunduğu alanın değer sistemlerine ggöre
harreket etmektte, kutsal alaanın maneviyatını dolduraacak
tavvır ve davranışlar sergilemeekte ve inanççları gereği çeeşitli
ayin ve merasim
mlere katılmaaktalar (GİL ve
v CURİEL, 20008:
0). Çoğu zam
man ise bu ayyin ve merassimler öncesinnde
420
hazzırlık yapılmakkta, kişi ve mekân
m
hazırlan
nmakta ve kişşiler
çoğğu zaman bu esnada özel kostümler ku
ullanmaktalar.. Bu
ned
denle özellikkle inanç tu
urizminde be
elli bir kültüürel
altyyapının bulun
nması zorunlu görünmekted
dir. Kaldı ki in anç
turrizminde herr mekân kendi değerlerri içinde ku tsal
sayyıldığından, çoğu kez dün
nyada tek örnek olmakta ve
böyylece sürekli ziyaret edilen
n alanları oluşşturmaktadır. Bu
durum inanç turizmi merkezllerinin önemini arttırırken,, bu
ekânları ziyareet edenlerin belli
b manevi özellikler
ö
taşım
ması
me
ve inançları gereği özel olmaları kişi sayısının kkitle
d
sınırlı olmasına
o
nedden
turrizmine göre nispeten daha
olm
maktadır. Fakaat buna rağmen Türkiye’ye
e gelen turistleerin
‰ 6’sı dini am
maçlarla gelmektedir (ÖZGEN, 2012: 2556).
T
ilçesindee de
Dolayısıyla Türkiye genelindee olduğu gibi Tillo
hip olunan dini öğeleri turizme
e kazandırm
mak
sah
mü
ümkündür. Bu
unun yanında Tillo’da dini öğelere duyuulan
ilginin fazlalığınaa rağmen, yaapılan anketle
er buranın in anç
n olduğu kadar doğal ve kültürel
k
turizm
turrizm açısından
min
diğğer kollarına d
da hizmet edeebileceğini göstermektedir.. Bu

nle aşağıda Tillo
T
ilçesininn turizm açısından değerr
neden
taşıyan inanç ve diğ
ğer kültürel alaanları ile aktivviteleri detaylı
mıştır.
bir şekkilde ele alınm
Tillo’d
daki Kültürel Çekicilik
Ç
Külttür turizmi ço
ok farklı kaynaaklardan ve ye
erel maddi vee
manevvi öğelerden beslendiği iiçin çok geniş bir içeriğee
sahipttir. Bu nedenle turizme konnu olan kültürrel öğeler faklı
sınıflandırmalara ta
abi tutulmakttadır (MEYDA
AN UYGUR vee
AN, 2007: 33
3‐36). Müzeleer, tiyatro, sergiler,
s
tarihi
BAYKA
yerlerr, edebiyat ve tekno loji merkezzleri Yüksek,
Kurum
msallaştırılmış Kültür grubuuna girerken; film, eğlence,
spor, kitle iletişim
m araçları, yeemek, ürün, el sanatları,
opüler Kültürr
alışveriş, gelenek ve görenekkler Halk, Po
na girmekte; dil,
d eğitim, ula şım, din, giyim
m, süsleme vee
sınıfın
lehçe gibi değerler Etnik Sembboller sınıfına
a girmektedirr
(FAGEENCE, 2003: 57’ye atfen MEEYDAN UYGUR ve BAYKAN,
2007: 34).
d
aartması, gene
ellikle bilgi vee
İnsaanların bilgi düzeylerinin
gizem yüklü olan kültürel öğelere ola
an ilgiyi dee
maktadır. Gerçekten de turristler gittiklerri herhangi birr
arttırm
destin
nasyonun kültürü hakkında bilgi sahibi olurlar ve kendi
kültürrleri ile bu yen
ni mekânın kü ltürü arasında
a ilişki kurarakk
yeni deneyimler kazanırlar.
k
Doolayısıyla kültürel turizm,
eksel bakış açısı
a
ile sadecce site ve anıtları ziyarett
gelene
etmekk değil, aynı zamanda gezzilen yerin ya
aşam tarzının
n
öğrenilmesi, hayata uygulanm
ması ve tüke
etilmesini dee
NAL, 2006: 221). Böylece karşılıklı birr
içermektedir (GÜN
a gelir ve buu ziyaret esnasında kültürr
etkileşşim meydana
alışverişi de gerçekleşir. Kültüre konu olan öğelerin fazlalığı
masına neden
n
kültürr turizminin birçok alt grruptan oluşm
olmuşştur. Nitekim kültür turizzmi, miras turizmi,
t
tarih
h
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turrizmi, inanç turizmi ve etnik turizm
m gibi kayna ğını
külltürden alan, fakat ilgi alaanları farklı olan
o
alt grupllara
ayrrılmaktadır. K
Kültür turizminin alt grupla
ara ayrılması nda
bu öğelerin hepsinin kü
ültür turizm
mi adı altınnda
n
güçlüğü
ünden
kaynaklanmaktaadır
pazzarlanmasının
(DO
OĞANER, 2003:1). Kültür tu
urizminin çoğu zaman özel ilgi
iste
emesi
n
nedeniyle
ması
soorun
pazarlanm
olu
uşturabilmekteedir. Fakat kültür turizm
mine konu oolan
öğe
elerin yerel özellikler taşım
maları ile ortaya çıkan kültüürel
farklılık hem d
değişik turizm
m alanlarının ortaya çıkışşına
ned
den olmakta h
hem de çevreelerinde benze
erlerinin olmaayışı
ned
deniyle çevressiyle rekabeti önlemektedir (EMEKLİ, 20006:
56)). Bu nedenlee kültürel öğeeler doğru pazarlandığındaa ve
iyi tanıtım yapıld
dığında bulund
duğu yöreye önemli
ö
ekono mik
mektedir. Özeellikle dini öğe
eler, sürekli bbelli
kattkı sağlayabilm
bir kitlenin ilgi o
odağı olduklarrından, pazarla
anma ve rekaabet
maktadır. Kald
dı ki bu tür kültürel
k
öğeleerde
sorrunu yaşamam
kayynakların tükeenmesi ve niiteliklerinin bozulması da söz
kon
nusu değildir.. Bunun yanın
nda özellikle inanç
i
turizminnde
ziyaretlerin yılın
n tamamına yayılabilmesi
y
diğer
d
bir avanntaj
bilir ve bu tür avantajlar kültürel potansiiyeli
olaarak gösterileb
olaan alanların u
ulusal ve uluslar arası pazzarlarda rekaabet
ede
ebilirliliğini dee arttırmaktad
dır.
Nitekim
N
kültürel turizm, bir yere sadece
e turist çekmeekle
kalmaz, aynı zam
manda özellikkle şehirlerin ve yerleşmeleerin
niden canlanm
masında doğrudan ve dolayylı olarak olum
yen
mlu
etkkide bulunur.. Çekicilikler ve destekleyici hizmetleerde
istihdam yaratır,, özellikle bakkımsız bırakılan tarihi binalaarın
ve mekânların tekrar canlanmasını ve çevrenin
ç
bak ımlı
tuttulmasını sağlayarak çevresel kalitenin artmasını sağğlar.
Bunların yanınd
da bölge veyaa alan ile ilgiili olarak olum
mlu
imaaj yaratarak toplumun yaşaam kalitesini yükseltir (LESSLİE,
200
01: 114) Dolaayısıyla bir yö
öredeki veya yerdeki kültüürel
turrizm öğeleri turizme kazzandırıldığında o alan vveya
yörrenin sosyal ve ekonomikk yapısında köklü
k
değişim
mler
yaşşanabilmekted
dir. Çalışmanın bu kısmında Tillo’da turiizmi
harrekete
geççirebilecek
kültüürel
ve
yukarrıdaki

sınıflandırmaya görre her üç kateegoriye dâhil edilebilinecekk
me içme ve ddini öğeler) kü
ültürel turizm
m
(tarihii yapılar, yem
öğelerri ele alınacaktır.
Işık
k hadisesi’nin geçtiği mekaanlar
Erzu
urumlu İbrah
him Hakkı, hhocası İsmail Fakirullah’ın
n
mezarrının başına yeni yılda doğaan ilk güneşi düşürmek
d
için
n
Tillo’d
dan 3 kilometre uzaklıkta yyüksek bir tep
pede bir duvarr
örer. Duvarın ortassına 40‐40 cm
m genişliğinde
e bir penceree
g
ve günddüzün bir birin
ne eşit olduğu
u
yapar ve dünyada gece
M
ve 23 Eylül
E
tarihlerrinde, doğan ilk güneş o
21 Mart
pence
ereden geçe
erek, türbeenin üstünd
deki kuleyee
yerleşştirilen aynalar tarafındann türbedeki sandukaların
n
başınaa yansıtılıyor. Yansıma sı rasında Tillo sokaklarındaa
henüzz güneş görünmüyor, Tilloo’da yaşayanlar iki dakikaa
sonra güneş'i ufukta görebiliyorrlar. Bu olaya
a Işık Hadisesi
n
denmektedir. Bu ışık düzenni 1964 yılında yapılan
asıyla tahrip eedilmişse de Siirt
S Valiliğinin
n
restorrasyon çalışma
girişim
mleri ile 2010 yılında ttekrar Kale‐Minare‐Türbee
arasın
ndaki ışık ha
adisesi (Fotooğraf 1) eskki konumunaa
getirilmiştir (ÖZGEN, 2012: 2611). Astronomi ve coğrafyaa
erinden faydalanarak yaptığğı bu sistem günümüzde dee
bilgile
doğru olarak işlem
mektedir. Sonn derece bilimsel olan bu
u
çalışm
manın nasıl yapıldığını ortayya koymak içiin çeşitli bilim
m
adamları tarafından
n kale üzerindde çalışmalar yapılmıştır.
y
Bu
u
malar nedeniyle Işık Hadiseesi olayı gerçe
ekleşmeyince,
çalışm
kale eski
e düzenine geri getirilmişştir. Günümüzzde bu olay ilkk
kuruld
duğu orijinal haliyle
h
işlemekktedir. Duyanlar tarafından
n
son derce
d
ilginç karşılanan Işşık Hadisesi olayı Tillo’yaa
ziyare
etçilerin gelm
mesindeki teemel etkenle
erden biridir.
Nitekim ankete kattılanların % 556’sı (140 kişi)) Işık Hadisesi
merakkı nedeniyle Tillo’yu
T
ziyarett ettiğini belirrtmiştir. Fakatt
Işık Ha
adisesi olayı sadece
s
21 Maart ve 23 Eylü
ül tarihlerindee
gerçekkleştiğinden ziyaretçiler
z
b u tarihler dışşında durumaa
tanıklık edememek
kte sadece haadisenin gerççekleştiği kalee
ve türrbeyi ziyaret edebilmektele r.

F
Fotoğraf
1. Işıkk Hadisesinin yaşandığı mekânlar (Kale, kule
k ve türbe)).
Photto 1. The lightt incident occuured spaces (ccastle, the tow
wer and the toomb).

Türrk Coğrafya Dergisi

http:///www.tcd.org.tr

32
Sönmez
Kale
K
Işık
I
Hadisesi’n
nde ışığın ilk geçtiği mekâ
ân kale’dir. TTillo
yerrleşmesinden yaklaşık 3 km
k uzakta bu
ulunan kale aaynı
zam
manda bulund
duğu konum nedeniyle
n
de ilgi çekmekteedir.
Bottan Çayının batı kenarında bulunan
n kalenin deeniz
sevviyesinden yyüksekliği yaaklaşık 1550 m dir. YYeni
düzzenlenmiş haaliyle boyu yaklaşık
y
7 m,
m eni ise 4 m
civarındadır. Eniine merkezi denebilecek ve
e yerden yaklaaşık
5 m yükseltide 40*50 boyu
utlarında ekin
noks tarihlerinnde
2,5
doğğan ilk gün
neşin geçmeesini sağlayan bir penccere
bulunmaktadır (Fotoğraf 2).

e ve yakın çevresi sahi p olduğu fiziki özelliklerr
Kale
neden
niyle de ilgi gö
örmektedir. Kaalenin Botan Çayının içindee
aktığı kanyonun en yüksek yyerinde olması ve yakın
n
ğaçlarıyla kapplı olması hem
m rekreasyon
n
çevressinin meşe ağ
amaçlı kullanımını sağlamış heem de manza
ara severlerin
n
burayı ziyaret etm
mesine nedenn olmuştur. Nitekim Siirtt
an kamelyalarr
Belediyesi tarafından buraya yaaptırılmış ola
müzde halkın burayı rekre asyon amaçlı buraya dahaa
günüm
fazla gelmesine
g
ned
den olmuştur..

Mart ve 23 Eyylül tarihlerind
de Tillo’ya doğğan ilk güneşii kapatmak için yapılmış ol an kale ve ışığın süzüldüğü
ü
Fottoğraf 2. 21 M
pen
nceresi.
Pho
oto 2. The casstle is made to
o close the firsst born sun too Tillo in March
h 21 and Septtember 23 andd teh filtered light
l
window.
Türbeler
T
Tillo’da
T
birço
ok türbe bulunmakla berraber bunlar en
ünlüsü Erzurum
mlu İbrahim Hakkı2 ile hocası İsm
mail

2

18
1 Mayıs 1703 yılında Erzurum’un Hasankale ilçesinde dooğan
İbraahim Hakkı, 1712 yılında amcası Ali tarfından Tilloo’ya
göttürülmüş ve bu
urada hocası İssmail Fakirullah
h ile karşılaşmııştır.
Uzu
un süre Erzuru
um’da öğrenim
m gören İbrahim
m Hakkı, öğrennimi
tam
mamladıktan so
onra 1728‐1729
9 yılları arasında
a İsmail Fakirulllah’ı
ziyaaret etmek için tekrar Tillo’ya gelmiştir. Uzun
U
süre burrada
hoccasına hizmet eetmiş ve 1734 yılında hocasının ölümü üzeerine
tekkrar Erzurum’a dönmüştür. 1747 yılında İstanbul’a
İ
gideerek
oraada kütüphaned
de çalışmaların
na devam etmişştir. Bir süre soonra
tekkrar Erzurum’a dönmüş se de 1755 yılında
a resmi görev için
tekkrar İstanbul’a gitmiş ve nihaayet burada uzzun süre kaldıkktan
son
nra dönüşündee Ma’rifetnâmee adlı ünlü ese
erini yayımlamııştır.
176
63 yılında 3. kez Tillo’ya gelmiş ve ho
ocasının çocukkları
taraafından babalaarının halifesi olarak karşılanmıştır. Bu arrada
burrada kalması iççin İsmail Fakirullah’ın kızı ile evlendirilmişş ve
178
80 yılında 77 yyaşındayken Tillo’da vefat ettmiştir. Astronoomi,
tıp,, anatomi, fizyo
oloji, aritmetik, geometri, felse
efe, psikoloji, ahhlâk
ve coğrafya alanlaarında oldukça geniş bilgilere sahip olan İbraahim

Fakiru
ullah’ın3 meza
arlarının bir aarada bulunduğu türbedir.
İbrahim Hakkı, Tillo
o’ya, kökleri YYemen’e daya
alı Üveysi Suffi
m adamı İsmail Fakirullah’ın
n
tarikatının ruhani lideri olan bilim
da eğitim alm
mak için gelm
miş ve İsmail Hakkı
H
da tıpkkı
yanınd
hocası gibi zamanla, sadece İslami huku
uk ve teoloji
nda değil, tıp, anatomi, fizyyoloji, psikolojji, coğrafya vee
alanın
astroloji bilimlerind
de de önemli birikimlere sa
ahip olmuştur.
u İbrahim Haakkı’nın en tanınmış eserri
Nitekim Erzurumlu
olan Ma’rifetname’
M
’de4 anatomi, coğrafya ve felsefe gibi
Hakkı’n
nın bu konulard
da yazılmış 30’ddan fazla eseri bulunmaktadır
(ÇAĞRICI, 2000: 305‐3
311).
3
1655
5 yılında doğa
an İsmail Fakiirullah, çocuk yaşlarda bilim
m
öğrenm
meye heves sa
almış ve ömrüü boyunca da öğrenmeye vee
talebe yetiştirmeye devam
d
etmiştir.. Uveysiyye Tarrikatı’nı kurarakk
Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi birço k bilim adamın
nın yetişmesinee
katkı sağlamıştır.
s
17
734 yılında öldüüğünde, sultan
n I. Mahmut’un
n
ferman
nıyla defnedilm
mek üzere Tilloo’da büyük kubbeli bir türbee
yapılm
masına karar verrilmiştir (ÖZGEN
N, 2012: 261).
4
1757
7 yılında tamam
mlanmış olan eeser, önsöz, üçç ana bölüm vee
sonuç kısmından oluşşmaktadır. Üç aana ve yirmi dö
ört alt başlıktan
n
meydaana gelen birincci bölümde dünnyanın yaratılışşı ve özellikleri,
beş an
na ve on sekiz alt başlıktan m
meydana gelen ikinci bölümdee
fizyolo
ojinin faydaları, anatomi, orgaanların çalışması ile beden vee
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birbirinden farkklı konular elee alınmıştır. Bu
B nedenle hhem
İslaam ilmi hem de bilim anlamında önemli şahsiyetleerin
me
ezarlarının bulunduğu bu tü
ürbe oldukça ilgi görmektee ve
bol miktarda ziyaretçi çekmekktedir.
Bir
B büyük ve ikki küçük kubb
benin örttüğü iki oda ve bir hol
ile bir kuleden ib
barettir (Foto
oğraf 3a). Türb
benin asıl özeelliği
Işıkk Hadisesinin geçtiği son mekân
m
olması ve yukarıda Işık
Hadisesi kısmınd
da anlatıldığı gibi dünya üzerinde
ü
gecee ve
ndüzün eşit olduğu 21 Marrt ve 23 Eylül tarihlerinde,
t
yyeni
gün
doğğan güneşin
n ilk ışıklarıının İsmail Fakirullah’a ait
san
ndukanın başş tarafını ayydınlatmasıdırr (Fotoğraf 3b)
(AN
NONYNOUMU
US, 2012).
Tillo’da
T
bulun
nan bir diğer türbe ise Su
ultan Memduuh’a
aitttir. İsmail Fakkirullah’ın torrunu olan Sultan Memduhh’un
47 bin beyitlik bir divanı bulunmaktadı
b
r. Gümüş pllaka
erinde, cam kkaplı fanus iççinde dantel işlemesi bulunnan
üze
cen
nnet tasviri ile gümüş plaka üzerinde, cam kaplı fa nus
için
nde çakıl taaşlarının bulunduğu cehennem tasviirini
gössteren madalyyonlar türbenin en ilgi çekici özelliklerindden
biridir (KULTURV
VARLIKLARI, 2012).

Foto
oğraf 3. İbrahim Hakkkı Erzurumii ve İsmail
Fakiru
ullah’ın Türbessi (a), naaşlar ı ahşap oymacılık sanatının
n
en zaarif örnekleri arasında kaabul edilen sandukalardaa
korunuyor (b).
oto 3. The tom
mb of İbrahim
m Hakkı Erzuru
umi and İsmaiil
Pho
Fakiru
ullah (a), theirr bodies is prootected in the most elegantt
woodeen cists (b).
Çalışma sahsındaki türbeleri n yoğun ilgi görmesindee
a
motivvasyon olma isteklerinden
n
insanların ruhsal amaçlı
nlarda edilen
n
kaynaklanmaktadır. Özellikle kkutsal mekân
h
şifaa
dualarrın kabul edildiği, türbele re getirilen hastaların
bulduğu, çocuğu olmayan bbayanların çocuk
ç
sahibi
n kabul edilddiği, evlenem
meyenlerin eşş
oldukları, dileklerin
eşitli inanışlaar yüzünden oldukça ilgi
buldukları gibi çe
ektedir. Bu ne
edenle Tillo’daa bulunan türbeler ve diğerr
görme
dini mekânlar
m
her yaş, dil, cinnsiyet ve ırkttan insanların
n
ziyare
et ettiği alan
nları oluşturm
maktadır. Bu
unun yanındaa
türbellerin yoğun ziyaret edilm
mesinde dini kaynaklı hacc
benze
eri ziyaretlerin de etkisinin oolduğu belirle
enmiştir.
Şifa
alı su kuyusu

ruh
h arasındaki iliişki ele alınmıştır. Beş ana ve yirmi yedii alt
başşlıktan meydana gelen üçüncü
ü bölümde ise daha çok tasavvvufi
kon
nular ele alınm
mıştır. Kitabın dört
d
alt başlıkta
an meydana geelen
son
nuç kısmında ise bir arrada yaşaman
nın kurallarınndan
bah
hsetmektedir (TOPALOĞLU, 2003:
2
57‐59). Eser yaklaşık 600
sayyfadır. Özellikle kuzey ve güneey yarım kürele
eri detaylı gösteeren
harritalar ile dün
nyanın yuvarlaak oluşu ve dönüş
d
zamanı ile
evrrendeki konum
mu hakkında detaylı coğra
afi ve astronnomi
bilimlerini ilgilen
ndiren bilgilerr vermektedirr. Eserin yazzma
nüsshalarının yanıında, Türkiye ve Mısır’da olmak
o
üzere bbaskı
nüsshaları da bulun
nmaktadır (KAH
HYA, 1999: 379‐‐381).
Türrk Coğrafya Dergisi

İsmail Fakirullah ile ilgili meşh ur bir kuyu hadisesi vardır.
n
48 yaşşlarındayken, taziye için biir komşusunun evine giden
Fakiru
ullah, dönüşte
e evinin avlussundaki bir sussuz
s
kuyuyaa
düşer. Kuyu olayı, İsmail Fakirullaah’ın yaşamın
nda bir dönüm
m
v
(velilikk) mertebesine ulaşması bu
u
noktasıdır. Çünkü velâyet
da gerçekleşm
miştir. Fakiruullah’ın nama
aza gelmeyişi
kuyud
üzerin
ne kendisini aramaya başlayyan cami cem
maati, düştüğü
ü
kuyun
nun yanından geçerlerken, bir takım sesslerin geldiğini
duymaları üzerine, kuyuya birr adam sarkkıtarak cezbee
deki İsmail Fa
akirullah’ı çıkkarmışlar. İsm
mail Fakirullah
h
halind
düştüğünde kuru olduğu fakat ggünümüzde su
u ile dolu olan
n
uyu birçok ziyaretçinin TTillo’ya uğram
masındaki asıl
bu ku
neden
nler arasında yer
y almaktadı r. Özellikle ku
uyuda bulunan
n
suyun
n şifalı olduğuna ve birçok hastalığın çaresi olduğunaa
inanılm
ması kuyuya duyulan
d
ilgiyi aarttırmaktadır.
Şifalı su kuyusu da
d İbrahim Haakkı’nın torunlları tarafından
n
y
vee
kendi emekleriyle temizlenmekkte, bakımı yapılmakta
etçilerin hizme
etine sunulmaaktadır. Bir evvin avlusundaa
ziyare
bulunan bu kuyuyu
u ziyaret etmeek için, müzed
deki yöntemin
n
aynısı benimsenmişştir.
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Müze
M
Tillo
T
tarihi eserler yönün
nden çok zengindir. İbrahhim
Hakkı’nın kullan
ndığı kozmoğrrafya aletleri (Fotoğraf 5aa‐b),
harritalar (Fotoğrraf 4), güneş sistemi ile ilggili tahta küreeler,
el yazması
y
çok d
değerli kitaplarla düşünüre ait çeşitli eşyaalar
hallen
Tillo’’daki
torunlarında
bulunmaktaadır
(AN
NONYNOUMU
US, 2012). Torunları Tillo’da ziyar etçi
sayyısının artışı ve Erzurumlu
u İbrahim Hakkı’nın bilim
msel
çalışmaları ve b
bu çalışmalarrda kullandığı aletlere ilg inin
arttması üzerinee kendilerine ait büyük biir odayı müzzeye
çevvirmişlerdir. M
Müzede bilim
msel çalışmalar ve kullan ılan
ale
etler yanında İbrahim Haakkı’ya ait özel
ö
eşyalar da
bulunmaktadır. Müze şahıslara ait olduğun
ndan belli

b
açıkk
bir ziiyaret saati bulunmamakktadır. Gün boyunca
tutulm
maya çalışılsa
a da, bu bbireylerin şahsi işleri vee
keyfiyyetleri nedeniy
yle büyük orannda aksamakttadır. Bununlaa
beraber müzenin bulunduğu oodanın kapısında müzenin
n
açılmaası için bir telefon num
marası bulunmaktadır. Bu
u
telefo
onla müzenin açılmasının mümkün olup
o
olmadığı
sormaak mümkündür. Müze ziyyareti ücretssiz olup, tüm
m
bakım
m, kontrol ve temizlik işleri İİbrahim Hakkkı’nın torunlarrı
tarafın
ndan herhangi bir m
maddi beklen
nti olmadan
n
yapılm
maktadır.

eserinde dünnyanın şekli ve
M
e konumunun işlendiği bölüümden bir görrüntü.
Fotoğraaf 4. Orijinal Maraifetname
Photo
o 4. The shape
e and positionn of the world in the origina
al Maraifetnam
me.

çizimlerde, astronomi ve coğrafya
Fottoğraf 5. Erzu
urumlu İbrahim Hakkı’nın eserlerindeki
e
c
ile illgili çalışmalarda kullandığı
aletleer (a) ve metal bir küreye enlem ve boylaamları göstere
erek çizdiği dü
ünya (b).
Pho
oto 5. The insstruments of drawings
d
which was used bby İbrahim Ha
akkı for studie
es on geograpphy and astro
onomy (a), thee
world
d is made by İbrahim
İ
Hakkı which is show
wing latitude and
a longitude
e on metal sphhere (b).
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Tarihi
T
Tillo Ca
as Evleri
Evlerin
E
dış yyüzeyine şeh
hrin yakınınd
daki ocaklarddan
çıkarılmış alcı taaşından elde edilen ve çab
buk donan “ccas”
sürrülür, pencerre ve kapılaarı ise son derece esteetik
oym
malarla süslenmiştir (Fotoğraf 6). Siirt şehrinde old uğu
gib
bi Tillo’da da b
bu güzel evlerrden hala birkaç örnek görm
mek
mü
ümkündür. Deekorasyonda kullanılan oymalar, cumbaalar
ve yüksek bacaa duvarları Cas
C evlerini diğer
d
yapılarddan
ayıran en belirggin farklar olarak gösterilebilir. Dışarıddan
ç
iç kısımd
dan bakıldığınnda
bakkıldığında düz görünen çatı,
kub
bbe şeklinde olduğu görrülür, bu şekkli bazı odalaarın
tavvanlarında da görmek müm
mkündür. Kapadokya’daki pperi
baccası evler gib
bi yazın serin kışın sıcakk olan bu evvler,
öze
ellikle kışların sert geçtiği yöre
y
için çok uygundur. B una
karrşılık suya karrşı dayanımlarrı düşük olduğğu için su içe riye
kollayca sızabilm
mektedir. Dolaayısıyla bunu önlemek için bu
evlerin düzenli olarak bakkımdan geçm
meleri gerekiiyor
ONGUÇ, 2011:: 2‐3).
(TO
Büryan
B
Kebab
bı ve Perde Pilavı
P
Tillo
T
ve yakın çevresinde (SSiirt’te) yiyecek turizmi (H ALL
ve MİTCHELL, 2001), gastron
nomi turizmi (LOPEZ‐GUZM
(
MAN
11) ve mutfak turizmi (LO NG,
ve SANCHEZ‐CENIZARES, 201
04) gibi farklı adlarla tanımlanan ve aynı zamanda bir
200
külltürün sürdürrebilirliğini deestekleyen, ye
erel ekonomiileri
teşşvik eden ve tturistlerin seyyahat motivassyonunu arttııran
(UZZUN ve ZAMA
AN, 2012) diğeer önemli külttürel öğelerindden

biri de yeme içme faaliyeetleridir. Çü
ünkü yapılan
n
malarda yerel yiyeceklerin, turizm destinasyonlarının
n
çalışm
seçiminde ve seyah
hatçilerin karaar vermelerind
de önemli öğee
olduğu belirlenmişttir (KİM vd., 22009: 52’ye atfen UZUN vee
AN, 2012: 907). Bu nedenle doğru değerlendirildiğindee
ZAMA
yöreye özgü olan Büryan Keba bı ve Perde Pilavı çalışmaa
s
k
sahasının mutfak turizmine büüyük katkı sağlayabilecek
düzeyydedir. Nitekim yaptığımıız anketlere göre yöreyyi
ziyare
et edenlerin % 31’i Büryan Kebabı ve Perde Pilavının
n
en çok ilgililerini çe
ektiğini ve annkete katılanla
arın büyük birr
kısmı bu yemeklerii ilk kez buradda tattığını diile getirmiştir.
urum Tillo ve yakın çevressinde mutfak turizminin dee
Bu du
önemli bir kültürel öğe olabileceğğini açıkça göstermektedir..
Doğ
ğal Çekiciliği
Dün
nya genelinde
e olduğu gibi Türkiye’de de
d uzun yıllarr
turizm
m faaliyetlerri deniz, kkum ve gü
üneş eksenli
düşün
nülmüş, dola
ayısıyla turiizm yatırımlarının çoğu
u
Türkiyye’nin sahil kesimlerine yapılmıştır. Bu durum
m
Türkiyye’de doğal ortamın tahhribatını arttırmış ve gerri
dönüşşümü mümkün olmayann bazı sorun
nların ortayaa
çıkmasına neden olmuştur. G
Günümüzde ise alternatiff
m alanlarının ortaya
o
çıkmassıyla yatırımların artık tarihi
turizm
doku ve doğal güzelliklerin bozuulmadığı alan
nlara kaydığını
ekteyiz. Kaldı ki Anadolu gibi tarihi doku ve doğal
görme
güzelliklerin bir ara
ada olduğu birr alanda turizzm potansiyeli
çok daaha yüksektir. Tillo ilçesi dee bu alanlardan biridir.

Fotoğraf 6. Tillo’da bulunnan ve terk ed
dilmiş tarihi biir “Cas” evi.
hoto 7. An abaandoned “Cass” house in Tilllo.
Ph
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Turizm
T
alanlarrının yer seçim
minde coğrafi görünüm bü yük
öne
em taşımaktaadır. Bunlar arasında yer şe
ekillerinin öneemi
old
dukça fazladırr. Yer şekillerii içinde ise en önemlisi deeniz
olm
makla berabeer deniz kıyyılarının turizzm amaçlı hhızlı
kulllanımı, doğall özelliğini kaaybetmesine neden olmuşş ve
böyylece insanlları farklı coğrafi mekkânlar aram
maya
yön
neltmiştir (DOĞANER, 20
001: 107). Bu
B durumda ise
alte
ernatif turizm
m alanları orttaya çıkmaya başlamıştır. Bu
alte
ernatif alanlar arasında ekkoturizmin önemli yer tutt uğu
görrülmektedir. Doğayı keşffetmek amaççlı ortaya çı kan
eko
oturizm son yıllarda Tü
ürkiye’de de
e ilgi görm eye
başşlamıştır. Ç
Çeşitli kıstaslara göre gruplandırrılan
eko
oturizmde, biisiklet, balon, raft, paraşütt, at gibi ara çlar
kulllanılmakta, d
dağ, yayla, mağara
m
gibi alanlara
a
seyaahat
ediilmekte, av, bilim, terekkking, yamaçç paraşütü gibi
etkkinlikler yapılm
maktadır (AKP
PINAR ve BULUT, 2010: 15880).
Tillo ilçesinin saahip olduğu jeeomorfolojik özellikler yam
maç
T
diiğer
parraşütü yapmaaya son derecce müsaittir. Türkiye’nin
bölgelerinde hıızla gelişmeyye başlayan ve Türk H ava
umları tarafın
ndan da kurssları
Kurumu ve özeel eğitim kuru

n bu faaliyet Güneydoğu A
Anadolu Bölge
esi’nde sadecee
verilen
Nemrut Dağı’nda (Kâhta) yappılmaktadır (AKPINAR vee
6). Adrenalin arayanlara hitap
h
eden bu
u
BULUTT, 2010: 1586
turizm
m faaliyeti pro
ofesyonellik isstediği gibi maddi anlamdaa
da külfetlidir. Do
olayısıyla yam
maç paraşüttünün turizm
m
eri de yüksektir.
gelirle
Çalışma sahasının
n sayısal yüksselti modeli ha
aritası dikkatee
Ç
vadi tabanının en
n alçak kesimi
alındığğında Botan Çayı’nın
(450 m civarı) ile Tillo
T ilçesinin een yüksek no
oktası (Kalenin
n
olduğu yer yaklaşık 1550 m) aarasındaki yükselti farkının
n
otoğraf 7). Bu
u
1100 m civarında olduğu görüllmektedir (Fo
maç paraşüttü yapmak için oldukçaa
yükselti farkı yam
ndur. Kaldı ki
k Botan Çayyı’nın vadi ta
abanı oldukçaa
uygun
genişttir. Dolayısıyla paraşüt inişi içinde son derecee
müsaiittir. Bunun yanında
y
Siirt’ in inaç turizm
mi merkezlerri
üzerin
nde yaptığı çalışmada Özggen (2012) Botan
B
Çayının
n
raftingg amaçlı da ku
ullanılabileceğğini belirtmektedir (ÖZGEN,
2012: 265).

Fotoğraf 77. Tillo’da, İbrahim Hakkı’nıın yaptığı kaleenin de bulund
duğu Kaletü’l Üstad tepesi ((altta akan Bo
otan Çayı).
P
Photo
7. The Kaletü’l
K
Üstadd hill (Botan Riiver flowing at the bottom)).
elen Yerli Turisstlerin Profili
Tillo İlçesine Ge
Çalışma
Ç
sahassının turist profilini ortaya
a koymak içi n 1
haffta içi (5 gün)) boyunca ankket yapılmış ve
v Tillo’yu ziyaaret
ede
en turistlerin günlere göree ve 5 günlükk toplam say ıları
bellirlenmiştir. SSayım yapmaak için Tillo’’da bulunan ve
hem
men hemen herkesin muttlaka ziyaret ettiği Erzurum
mlu
İbrahim Hakkı vve hocası İsm
mail Fakirullah’ın türbeler inin
ünü 11.00‐166.00
giriişi seçilmiştirr. 10.09.2012 Pazartesi gü
saaatleri arasındaaki 5 saatlik sürede
s
toplam
m 130 kişi bu rayı
ziyaret etmiştir. Böylece Pazaartesi günleri saatte 26 kiş inin
9.2012 Salı güünü
türrbeyi ziyaret eettiği görülmeektedir. 11.09
12..00‐16.00 arasında ise 109
9 ziyaretçi tespit edilmiştir.. Bu
sayyıya göre Salıı günü Tillo’yyu saat başı yaklaşık
y
27,2 kişi
ziyaret etmekted
dir. 12.09.201
12 Çarşamba günü
g
12.30‐

u ziyaret ettiği
17.00 saatleri arasında ise 122 kkişinin Tillo’yu
elen turist ssayısının 27,1
1 kişi olduğu
u
böylecce saatte ge
görülm
mektedir. 13
3.09.2012 taarihinde ise 12.45‐16.15
5
saatle
eri arasında 86
8 turist Tilloo’ya gelmiştir. Buna göree
Perşem
mbe günü saatte 244,5 ziyaretççinin geldiği
görülm
mektedir. 14.09.2012 Cum
ma günü saatt 12.30‐17.30
0
saatle
eri arasında sayım yapılmııştır. Cuma günü 5 saatlikk
sürede Tillo’yu 249 kişi ziyaret ettmiştir. Böylecce Cuma günü
ü
e 49,8 kişinin ziyaret
z
için geeldiği ve dolayısıyla ziyaretçi
saatte
bakım
mından en yoğun gün olduğuu görülmektedir. Bu durum
m
Tillo’d
da inanç turizm
minin daha yooğun olduğu ve
v ziyaretlerin
n
büyükk
kısmının buna
yöönelik
yapıldığının
daa
gösterrmektedir.
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Bu
B verilere dayanarak Tillo
o’da, Eylül ayyındaki 5 günnlük
top
plam ziyareetçi veya turist sayıssını belirlem
mek
mü
ümkündür. YYaptığımız mülakat ve gözlemlere
g
ggöre
ziyaretçilerin saabah 9, akşam
m 6 saatleri arasında yoğğun
olaarak bölgeyi ziyaret ettikleri belirlenmiştir. Buna ggöre
gün
nde ortalama 8 saat boyun
nca aralıksız olarak
o
ziyaretççiler
Tillo’ya uğram
maktadırlar. Dolayısıyla günlük top lam
na göre Pazarrtesi
ziyaretçi sayısı iççin 8 saat kullaanılmıştır. Bun
nleri yaklaşık 210, Salı ve Çarşamba
Ç
günleri yaklaşık 2220,
gün
Perrşembe günleeri yaklaşık 200
2 ve Cuma günleri yaklaaşık
400
0 kişinin Tillo
o’yu ziyaret ettiği
e
görülmektedir. Böyl ece
Eylül ayında, haafta içindeki 5 gün boyuncca yaklaşık 10030
edir. Buna haafta
kişinin Tillo’yu ziyaret ettiği görülmekte
nları da eklen
ndiğinde, Tillo’ya haftada ortalama 15500,
son
ayd
da ise 60000 kişi civarında ziyare
etçinin geldi ğini
söyyleyebiliriz. Bu ziyaretler Nisan
N
ayı başında başlamaakta
Eylül ayı sonlarrına kadar aralıksız yoğun
n olarak devvam
mektedir. Do
olayısıyla Tillo
o yılın altı ayı sürekli tuurist
etm
çekkmekte ve orttalama hesap
plamalara göre
e bu sayı 30 bini
geççmektedir.
Tillo’da
T
5 gün boyunca yapttığımız ankete
e 201’i erkek, 51’i
de kadın olmakk üzere toplam
m 252 kişi ka
atılmıştır. Ankkete
kattılanların 87’ssi 4 yıllık fakülte mezunu ikken, 46’sı 2 yyıllık
yükksek okulu m
mezunu, 85’i lise ve dengi okul mezunuu ve
gerriye kalan 34 kişi ilkö
öğretim mezunu olduğuunu
bellirtmiştir. Ankkete katılanlaarın 82’si 25 yaşı ve altınnda
ike
en, 45’i 25‐30 yaş, 59’u 30‐40 yaş, 34’ü 41‐50 yaş

2’si 50 yaş ından büyükk olduklarını
aralığıında ve 32
belirtm
mişlerdir.
Ankkete katılanla
ar arasında 41 kişi ile
e İstanbul’daa
yaşayaanların ilk sıra
ada yer aldığı ggörülmektedir. Bu ili 25 kişi
ile Ankara izlerken,, 16 kişi ile D
Diyarbakır, 15’’şer kişi ile dee
v Van’dan ge
elen ziyaretçinnin olduğunu görmekteyiz.
Kars ve
Bu illeri ise 10 kişi ile Merrsin, 9 kişi ile de İzmirr
ektedir. Her ne
n kadar ankeete katılanlar burayı ziyarett
izleme
edenle
erin yaşadıkla
arı illeri kesin olarak ortaya
a koymasa daa
önemli fikir verdiği aşikârdır. Dolayısıyla Tillo’yu tatil
minde ziyarett edenlerin ddaha çok gelişmiş illerden
n
dönem
geldiğğini görmekte
eyiz. Bu illerrin yanında Siirt’e komşu
u
olanlaarın ikinci sıra
ada yer aldıkkları fakat Ka
aradeniz, Ege,
Marm
mara ve Akdeniz’in diğer illeerinden de önemli miktardaa
ziyare
etçinin Tillo’y
ya geldiği teespit edilmiştir (Şekil 2).
Nitekim yaptığımız ankete göre TTürkiye’nin 30
0 farklı ilinden
n
ziyare
etçi Tillo’ya gelmiştir.
Şekil 3’teki haritta dikkate alıındığında Tillo
o ilçesinin en
n
urizm çektiği
fazla yakın çevrresindeki şehhirlerden tu
mektedir. ilk sırayı doğu Anadolu bö
ölgesi alırken,
görülm
Güneyydoğu Anadolu Bölgesi ikinnci sırada, bu
u bölgeleri isee
İstanb
bul, Ankara, Mersin,
M
Bursaa ve İzmir gibi büyük illerr
takip etmektedir. Trakya, İç Batı Anadollu, Karadenizz
n
Bölgessi’nin geneli ve İç Anadol u Bölgesi’nin çoğu ilinden
Tillo’yyu ziyaret ed
den turiste ((anket yapıla
an dönemde)
rastlanmamıştır (Şe
ekil 3).

d
Şekil 2 . Tillo’da ankeete katılanlarıın illere göre dağılışı.
T distributioon of respondeents by provin
nce in Tillo.
Figure 2. The
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Şekil 3. Tillo
o’yu ziyaret edden yerli turisstlerin illere gö
öre dağılışı.
Figure 3. The
e distribution oof domestic to
ourists visiting
g Tillo district.
Çalışma
Ç
sahssında ankete katılanların mesleklerindden
harreketle Tillo’’yu ziyaret edenlerin ekkonomik, eğiitim
durumu ve yaşam seviyesi beelirlenmeye ça
alışılmıştır. Buuna
nda 50 kişi ile
e belirli herhaangi
görre ankete kattılanlar arasın
bir işi olmayanların (serbestt meslek, özelikle ticaret ile
ilgilenmekteler) daha fazla göze çarptıklarrı görülmekteedir.
ul edebileceğiimiz
Bu grubu ise 49 kişi ile tüketici olarak kabu
3 kişi ile devvlet kurumlarınnda
öğrrenci grubu oluştururken, 38
çalışan fakat belli bir unvanı olmayan mem
murlar ile 37 kişi
mektedir. Tilloo’ya
de özel sektördee çalışan bireeyler takip etm
gelen ziyaretçillerin 24’ü isse öğretmendir. Bu messlek
gru
uplarını ise 133 kişi ile emekkli, 12’şer kişi ile ev hanım ı ve
mü
ühendisler, 6 kkişi ile kurum yöneticileri, 3’er
3 kişi ile de

emisyenler taakip etmektedir. Anketee
doktor ve akade
katılan
nların 5’i ise işşsiz olduğunu belirtmiştir (ŞŞekil 4).
Çalışma sahasını ziyaret edenllerin ekonomiik durumlarını
ek için kazançç değerleri soorulmuştur bu
una göre 252
2
ölçme
anketttin toplamınd
da yer alan 666 kişi belli bir kazançlarrı
olmad
dığını belirtirken, 13 kişiinin geliri 1000‐1500
1
TLL
aralığıında, 99 kişinin geliri 15500‐2500 TL aralığında vee
geriye
e kalan 74 kişinin gelirleri i se 2500 TL’niin üstündedir.
Çalışm
ma sahasında hiç kazaancı olmayan
nlar dışarıdaa
bırakıldığında geriy
ye kalan 1886 kişilik grupta kişi başı
nmıştır (Tablo
o
ortalama aylık gelir 2202 TL olaarak hesaplan
u gruba hiç kazancı olmayyanlar da ekle
endiğinde 252
2
1). Bu
kişinin
n toplam kazancının ortaalaması kişi başına 1625
5
TL’dir.

Şekil 4. Tillo’da ankete kattılanların meslek gruplarına
a göre dağılışı..
gure 4. The disstribution of reespondents byy occupationa
al groups in Tilillo.
Fig
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Tablo
T
1. Tillo ilçesine gelen yerli turistlerin aaylık
kazzançlarının (TLL) bazında değğişimi.
Table
T
1. Mon
nthly earning of domestic tourists,
t
who are
visiiting Tillo.

Tillo’yu
T
ziyareet eden turisstlerin neden
n Tillo’yu ziyaaret
etttikleri ve bu
u ziyarete yö
önlendiren faktörlerin
f
neeler
old
duğunu ortayaa koymak, Tillo’nun ne de
erece tanıtım ının
yap
pıldığı ve nee yolla tanıtıldığı açısında
an büyük önnem
taşşımaktadır. Dolayısıyla yap
ptığımız ankete buna yönnelik
sorrular eklenmiiştir. Buna göre 189 kişi eş, dost, yaakın
akrrabadan Tillo’yu duydu
uğunu belirtirken, 6 kişi
internetten, 4 kkişi televizyon ve gazeteden, 3 kişi seyaahat
entelerinden ve geriye kalan 50 kişi ise daha faarklı
ace
yolllardan öğrend
diklerini belirttmiştir (Tablo 2).
Tablo
T
2. Tillo
o’ya gelen yeerli turistleri seyahat etm eye
yön
nlendiren fakttörler.
Table
T
2. The fa
factors of dom
mestic tourist to
t travel to Tilllo.

ye kalan 80 kişi ise bun
nların hepsini
kuyusunu ve geriy
ndiğini belirtm
miştir (Tablo 4)).
beğen
blo 4. Tillo’ya gelen yerli tturistlerin, Tillo’da en fazlaa
Tab
beğen
ndikleri mekân
nlar.
Tab
ble 4. The tourists travel too Tillo, whose most favoritee
placess in Tillo.

Tillo
o’yu ziyaret edenler
e
ve annkete katılanlar arasındakki
177 kişi Tillo’yu çok beğendiğinii ve Tillo’dan çok memnun
n
ğenip, memnuun kaldığını, 10
1 kişi daha iyyi
kaldığğını, 64 kişi beğ
bir ye
er beklediğinii, 1 kişi ise bbeğenmediğin
ni belirtmiştirr
(Tablo
o 5). Ankete katılanlarda n sadece birr kişi Tillo’yu
u
arkadaş, eş, dostt ve çevressine önermeyeceğini dilee
miştir. Geriy
ye kalanı 251 kişi ise mutlakaa
getirm
önere
eceklerini belirrtmişlerdir.
blo 5. Tillo’ya gelen yerli tuuristlerin Tillo
o’yu beğenmee
Tab
düzeyyleri.
Tab
ble 5. The levvel of appro of domestic tourists, who
o
travell to Tillo.

Ankete
A
katılan turistlere Tillo’yu
T
ziyare
et etmelerinddeki
tem
mel neden sorulmuştur. Ziyyaretçilerden 40 kişisi özell bir
ned
denleri olmad
dığını merak ettikleri için
n Tillo’yu ziyaaret
etttiklerini belirttirken, 67 kişisi
k
Işık Hadisesinin geççtiği
me
ekânlar için vve geriye kalaan 145 kişisi ise Tillo’ya ddini
am
maçlı ziyaret için geldiğini beelirtmiştir (Tab
blo 3). Buna ggöre
ankkete katılan yyerli turistlerrin % 58’i sad
dece dini am
maçlı
Tillo’ya gelmişlerdir.
Tablo
T
3. Tiillo’ya gelen turistlerin temel seyaahat
ned
denleri.
Table
T
3. The rreason of dom
mestic tourists to travel to Ti
Tillo.

Tillo’da
T
ankeete katılanlara gezip gö
ördükleri yeerler
araasında en fazlaa etkilendikleri veya beğendikleri mekânn da
sorrulmuştur. Buna göre ankete
a
katılanların 93 kkişisi
türrbelerden çokk fazla etkileendiğini belirrtirken, 28 kkişisi
ışığğın ilk vurdu
uğu kaleyi, 20
2 kişisi Erzurumlu İbrahhim
Hakkı’nın bilimsel çalışmaları ve bu çalışm
malarda kullan dığı
etlerin gösterildiği müzeyi, 12 kişisi doğğal manzarayı,, 11
ale
kişisi Tillo’nun Tarihi Cas Evleri’ni,
E
8 kiişisi şifalı su ve
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Tillo
o’nun turistik
k gelişimine kkatkı sağlayacak diğer birr
durum
m ise yakın çevresinde
ç
b ulunan turisttik yoğun ilgi
gören Veysel Karani, Billoriss kaplıcaları gibi turistikk
nlar tur ka
apsamına al ındığında, Tillo
T
ilçesinin
n
mekân
turizm
mine katkı sağlayabilecek
s
k öğelerdir. Bu nedenlee
ankete katılanlara yörede
y
en ço k ilgilerini çekken mekân vee
muştur. Ankeete katılanlarrdan 8’i Siirtt
aktivitte de sorulm
şehrin
nde sokak ve caddelerde bbaşıboş gezen
n ineklerin en
n
fazla ilgilerini çektiiğini belirtirkeen, 43 kişisi tarihi
t
yapıları,
S
büryan kebabı ve peerde pilavını ve geriye kalan
n
79’u Siirt’in
122 kiişi Veysel Kara
ani türbesini bbeğendiğini be
elirtmiştir.
Tillo
o’yu ziyaret edenlerin Siirt’teki diğer
d
turistikk
mekân
nlarla olan ilişşkileri de değğerlendirilmişttir. Buna göree
SPSS programında korelasyon aanalizi yapılm
mış ve Tillo’yu
u
et edenlerin anketlerinde
a
birbiriyle ilişkki içinde olan
n
ziyare
aktivitteler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Korelasyon
n
analizine göre Tillo’da en çokk türbeleri beğenenler ilee
e en çok Vey
ysel Karani (ZZiyaret kasab
bası) türbesini
Siirt’te
ziyare
et edenler ara
asında ve yinee Tillo’yu dinii nedenlerden
n
ziyare
et edenler ile Veysel Karanni türbesini ziyaret edenlerr
arasın
nda sıkı bir ilişk
ki belirlenmişttir.

http:///www.tcd.org.tr

40
Sönmez
BULGULAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çalışma sahsında yaptığımız gözlemler, anket ve
mülakatlar Tillo’nun sahip olduğu kültürel değerler
nedeniyle önemli bir inanç turizmi ve bilimsel etkinlik
merkezi olabileceğini göstermektedir. Özellikle İslami
düşünceye yön vermiş önemli zatların türbeleri oldukça ilgi
görmektedir. Bunun yanında Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Ma’rifetname eseri ve bu eseri yazarken kullandığı aletler
ile ışık hadisesi olayı için tasarladığı mekânlar ve bu
mekânların oluşturduğu düzenek ile tarihi öneme sahip
Siirt Cas Evleri, Sultan Memduh’un türbesi ilgi çekebilecek
diğer kültürel konuları oluşturmaktadır. Tillo’da turizm
değeri taşıyan bu kültürel öğelerin yanında turizme
kazandırılabilecek doğal öğelerin de bulunduğu tespit
edilmiştir. Özellikle yamaç paraşütü ve su sporları için son
derece uygun olan Botan Çayı, sahip olduğu bitki örtüsü ve
yaz aylarında çevresine göre havadar özelliği ile de iklim
bakımından oluşturduğu uygun şartlar turizm amaçlı
kullanılabilecek alanlar arasında yer almaktadır. Fakat
Tillo’da bu potansiyellerin hiç birinin harekete
geçirilemediği görülmektedir.

Tillo’da göze çarpan diğer bir eksiklik ise yeme içme ve
dinlenme mekânlarının olmamasıdır. Bir çay ocağı ve
küçücük bir dürümcü dükkânı dışında önemli bir işletmeye
rastlanmamıştır. Hâlbuki yaptığımız sayıma göre Tillo’ya
günde ortalama en az 250‐300 civarında insan
uğramaktadır. Son derece havadar bir alanda kurulmuş
olan yerleşmede yapılacak veya onarılacak Cas evleri
restoran ve çay bahçesi olarak da kullanılabilir. Ankete
katılanların % 32’sine yakını Siirt’te en çok büryan kebabı
ve perde pilavını beğendiklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla
Tillo gibi son derece turistik olan belde, otantik (Cas evleri)
mekânlarda
gastronomi
turizmiyle
daha
fazla
hareketlenecektir. Bu durum sadece Tillo’ya turistik amaçlı
gelenlerin değil aynı zamanda 130 bin civarında nüfusa
sahip Siirt şehrindeki insanların da ilgisini arttıracaktır. Siirt
şehrinin Tillo yerleşmesine olan uzaklığının sadece 6‐7 km
civarındadır. Dolayısıyla hem dinlendirici ve şehir
gürültüsünden uzak hem de otantik bir mekânda bulunmak
isteyecek şehirli bireylerin oldukça ilgi göstereceği
muhakkaktır.

Dolayısıyla Tillo’nun bir turizm sahası olarak yeniden
planlaması gerekmektedir. Tillo’yu ziyaret eden turistlerin
harcama yapabilecekleri mekân bulunmamaktadır. Çok
küçük kasabalarda dahi bulunan küçük hediyelik eşya satan
dükkânlara bile rastlanmamıştır. Bu durum Tillo halkı ve
yerel yönetiminin turizm konusunda ne derece bilinçsiz
olduklarını göstermektedir. Hâlbuki Tillo’da yaptığımız
anketler kasabayı ziyaret eden ziyaretçilerin maddi açıdan
harcama yapabilecek düzeyde olduklarını ortaya
koymuştur. Dolayısıyla Tillo yerleşmesinin meydan kısmı bu
amaca yönelik olarak tasarlanabilir. Yerleşme meydanına
yapılacak portatif mekânlarda (ramazanda Sultanahmet
meydanında olduğu gibi) hediyelik eşya, kartpostal, kitap,
fıstık, baharat, şarküteri, Siirt’e özgü kilim ve battaniye
satışı yapan dükkânlar ve basit yeme içme mekânları
oluşturulabilir. Bunlara yörede yaygın bir kültür olan
nargile ve menengiç kahvesinin sunulduğu otantik
dinlenme mekânları oluşturulabilir. Bu durum Tillo
yerleşmesi ve yörenin genelinde ticari faaliyetlerin de
canlanmasını sağlayacaktır.

Tillo’yu ziyaret ettiğinizde hem doğal hem de kültürel
öğelerin nerelerde bulunduğunu gösteren herhangi bir
levha ve işaretin olmadığını görürsünüz. Bu önemli bir
eksikliktir. Nitekim Tillo’da ankete katılanlarla yaptığımız
mülakatta bireylerin bazıları şifalı su kuyusu ve müzeden
hiç haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Ya da kalenin ne
kadar mesafede ve nerede olduğunu da bilmeyenler
mevcuttu. Dolayısıyla Siirt‐Tillo karayolu boyunca bu
mekânların gösterilmesi ve Tillo yerleşmesinde de sokaklar
boyunca önemli turistik yerleri gösteren işaret ve
tabelaların konulması gerekmektedir. Bunun yanında
yerleşme meydanında doğal ve kültürel öğeleri gösteren
genel bir harita ve turistik mekânların tek tek
fotoğraflandığı bir pano yaptırılmalıdır. Böylece
ziyaretçilere hem mekânların konumları gösterilmiş
olunacak hem de görülmeye değer bu mekânlar hakkında
ön bilgi sahibi olunacaktır. Bu sayede ziyaretçilerin daha
fazla mekân görmeleri sağlanacak hem de ziyarette
bulunanların daha rahat gezmelerine yardımcı olunacaktır.
Bu çalışmada buna katkı sağlamak amacıyla Tillo yerleşme
alanında bulunan turist mekânları gösteren bir harita
çizilmiştir.

Tillo yerleşmesinin bulunduğu alanda yer alan Tarihi Tillo
Cas Evleri harabe halinde bırakılmıştır. Son derece ilgi
çekici ve sanatsal olan bu yapıların onarımdan geçirilerek,
müze, restoran, pansiyon, otel ve kafeye çevrilmesi de
mümkündür. Şahıs malı olan bu yapılar, devlet kurumları
tarafından şahıslardan alınmalıdır. Çünkü şahıslar çok
maliyetli olan bu bakım ve onarım işlerine ilgi
göstermemektedir. Çünkü şahıslar bu yapıların onarımına
harcayacakları parayla yeni ve lüks bina yapmayı tercih
etmektedir. Örneğin Tarihi Tillo Cas evlerinden birinin
onarılması ve günümüzde İbrahim Hakkı’nın torunlarının
kontrolünde olan ve ancak telefon ile randevu almak
suretiyle ziyaret edilebilen müzenin bu yeni otantik
mekâna taşınması mümkündür. Böylece müze hem mekân
olarak ilgi çekecek hem de gün boyunca ziyaretçilerin
hizmetine sunulmuş olacaktır.

Ankete katılanların yalnızca % 3’ü Tillo’yu televizyon,
internet ve gazetelerden öğrendiğini belirtmiştir.
Dolayısıyla Tillo’nun tanıtımında büyük eksikliklerin olduğu
görülmektedir. Bu nedenle Tillo’nun basında ve internette
daha fazla tanıtılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek
için ise özellikle Tillo’da Işık Hadisesinin gerçekleştiği 21
Mart ve 23 Eylül tarihlerinin festival haline getirilmesi ve
bu duruma basının yoğun ilgisinin çekilmesi gerekmektedir.
Böylece Tillo’da tanıtım sorununu büyük oranda
çözülecektir. Bu durum Tillo’nun tanıtımını sağlayacağı gibi
özellikle 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinin yoğun ziyaretçi
akınına uğramasını da sağlayacaktır.
Tillo’da yaşayanlardan elde ettiğimiz bilgilere göre,
Tillo’nun Nisan‐Eylül ayları arasındaki dönemde çok yoğun
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Tillo
o (Siirt) İlçesi’nnin Kültürel Turrizm Pontasiyelli

olaarak ziyaret edildiği belirrlenmiştir. Tillo’da yaptığı mız
sayyımlardan yolla çıkarak, yaaptığımız hesaplamalara ggöre
Nissan‐Ekim aylaarı arasındaki dönemde, yıılda ortalamaa 30
bin
n civarında ziyaretçinin geeldiği görülme
ektedir. Ziyar etçi
sayyısının fazlalığğına rağmen Tillo’da kona
aklama ve yeeme
içm
me ihtiyaçların
na yönelik uyggun mekan bu
ulunmamaktaadır.
Buna yönelik olaarak Siirt Üniversitesi’ne bağlı İbrahim Haakkı
y
okul vveya
Turrizm ve Mesleek Yüksekokullu adında bir yüksek
bir meslek yüksekokulu bünyyesinde turizm
m işletmeciliğii ve
naklama bölü
ümü Tillo’ya açılmalıdır.
a
Bö
öylece kurulaacak
kon
bu okul veya bö
ölüm bünyesiinde konaklam
ma, dinlenmee ve
me içmeye yö
önelik tesisler kurularak, konaklama ve b una
yem
bağğlı ortaya çıkaan sorunlar çözülebilir. Bu bağlamda taarihi
Tillo Cas evleri rrestore edilerrek veya yenileri inşa edileerek
turrizme kazandırılabilir.
Tillo’da
T
kültürrel çekiciliklerr yanında doğğal güzellikler inin
de turizme kazzandırılması mümkündür.
m
maç
Özellikle yam
ndirilmesi ve bu aktivitellere
parraşütü ve raaftingin özen
yön
nelik kursların açılması vee zamanla bu
unların peryoodik
halle getirilmeesi ile turiizm faaliyettlerinin yöreede
çeşşitlenmesi d
de sağlanacaaktır.
Yörrede ekoturrizm
faaaliyetlerine yö
önelik aktivitellerin yapılacağğı başka alanlaarın
azlığı avantaj olaarak kullanılm
malıdır. Kalenin
n bulunduğu aalan
nı zamanda müthiş bir doğal güzelliğe sahiptir. Bu
ayn
sah
hada çevre düzenlemesi yapılmalı, uygun
u
dinlennme
alanları oluşturu
ulmalı, su ve tuvalet
t
ihtiyaccı karşılanmal ı ve
sürrekli bakımdaan geçirilerek halkın dinlenme ve eğleence
alanına çevrilmeelidir. Böylecee kalenin bulunduğu alan haafta
nları Siirt şeh
hrindeki nüfussun rekreasyo
on sahası ha line
son
gettirilebilir. Ayrrıca bu doğal alanın
a
cazibessini arttırmak için
kan
nyonun bulun
nduğu kesime, yazın hizm
met vermek için
çevvrede bulunan doğal malzzeme kullanıla
arak yeme, iççme

ve din
nlenme tesisle
eri de kurulm
malıdır. Böylecce ziyaretçilerr
hem manzaradan
m
daha
d
fazla istiifade etmesi ve
v daha rahatt
vakit geçirmeleri
g
sa
ağlanacaktır. N
Nitekim Tilo’d
dan yaklaşık 5
km uzzakta bulunan
n kaleyi ziyareet ettiğinizde
e soğuk bir su
u
dahi bulmanız
b
müm
mkün değildirr. Dolayısıyla ziyaretler dee
çok kısa süreli olma
aktadır.
o’nun diğer eksikliklerindenn biri de ulaşşımdır. Her nee
Tillo
kadar Tillo‐Siirt ara
asında sefer yyapan dolmuşşlar çalışıyorsaa
mek çok güç hem
h
de sürekli
da hem nerden kalktığını öğrenm
y
ar. Dolayısıylaa Siirt Belediyyesi tarafından
n
sefer yapmamaktal
Nisan‐‐Eylül ayları arasındaki dönnemde belli sa
aatlerde Tillo‐‐
siirt arasında
a
çalışşan dolmuşla r çalıştırılabillir. Böylece il
dışınd
dan gelip de şahsi aracı olmayanlara
a önemli birr
kolaylık sağlanacak
ktır. Ayrıca buu vasıtayla Siirt şehrinden
n
Tillo’yya olan günübirlikçi ziyaretççi sayısı da artacaktır.
Yukkarıda tespit ettiğimiz
e
eksiikliklerin gide
erilmesi ancakk
uygun
n ve ciddi planlama çalışm
malarıyla müm
mkündür. Kaldı
ki bu eksikliklerin büyük
b
bir kısm
mı ciddi yatırrım gerektiren
n
sorunlardır. Dolayısıyla özel seektörün bu tür yatırımlarrı
z
gözükmeektedir. Bu nedenle bu
u
gerçekkleştirmesi zor
yatırım
mların yapılması ve TTillo’nun turizm amaçlı
planlaanması için devlet kaynaaklı desteklerin yapılması
zorunludur. Bu konuda Turiizm İl Müd
dürlüğü, Siirtt
Üniversitesi, Valiliği ve Belediyessi ile Tillo Kayymakamlığı’naa
üşmektedir. D
Dolayısıyla Tillo’da turizmi
büyükk görevler dü
geliştirmek için yapılacak yatırım
ap‐işlet‐devrett
mlarda ya ya
d
desteekli teşviklerrin yapılması
modeli ya da devlet
yetli görünmeesine rağme
en yaptığımızz
zorunludur. Maliy
n ziyaretçi ssayısı dikkate
e alındığındaa
anketler ve gelen
eğe yönelik ön
nemli bir ekonnomik yatırımın da yapılmışş
gelece
olduğu görülecektirr.

Şekil 5. Tillo ilççesi turistik çe
ekicilik haritası.
Figure
e 5. The tourisst attraction map
m of Tillo diistrict.
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http:///www.tcd.org.tr

42
Sönmez
Bunlara ek olarak yörede seyahat acenteleri ve benzeri
seyahat firmalarının düzenlendiği turlara Tillo’nun da dâhil
edilmesi mümkündür. Böylece bu seyahat acenteleri ve
firmalar tarafından hem Tillo’nun tanıtımı yapılmış olacak
hem de ziyaretçi sayısının artması sağlanacaktır.
Mekânsal farklılıklar önemli çekicilikleri oluşturduğu gibi
turizm faaliyetleriyle mekânsal farklılaşma meydana
gelmektedir. Örneğin küçük birer köy olan Şirince (Selçuk)
ve Cumalıkızık (Bursa) nasıl birer turizm merkezi haline
gelmişse Tillo’nun sahip olduğu potansiyel ile önemli bir
turizm merkezi haline gelmesi mümkündür. Bunun için
uygun planlama ile yeni bir imaj yaratmak ve tanıtım yap‐
mak yeterlidir.
SONUÇ
Çalışmaya konu olan Tillo ilçesinde yaptığımız anket,
mülakat ve gözlemlere göre turizme konu olabilecek
kültürel ve doğal mekânların sayısı oldukça fazladır. Ayrıca
nüfusu 130 bin civarında olan Siirt için önemli bir
rekreasyon alanıdır. Aynı şekilde turizm aktivitesi sayısı da
oldukça çeşitlidir. Fakat yörede yaşayanlar ve idarecilerin
bu turistik potansiyelin farkında olmaması veya ilgisiz
kalmaları Tillo’nun turizm açısından gelişememesinin temel
nedenidir. Gerçekten de yılda yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret
ettiği ilçede tek bir kartpostal satan dükkân bile

bulunmamaktadır. Hâlbuki yaptığımız anket sonuçlarına
göre Tillo özellikle büyükşehirler başta olmak üzere
Türkiye’nin birçok ilinden, farklı yaş grupların ile farklı
ekonomik ve sosyal tabakadan insanı kendine çekmektedir.
Burayı ziyaret eden bireylerin ortalama ekonomik düzeyleri
ise ortalama memur maaşının üstündedir. Bu nedenle
yörede turizmin geliştirilebilmesi için yetkililer ile
vatandaşların turizme yönelik faaliyetlerde bulunmaları ve
bu konuda bilinçlenmeleri ile Tillo’da turizmin ekonomik
değer kazanmasında kamu kurumlarının öncülük etmesi
gerekmektedir. Böylece hem yöre halkı turizmden kazanç
elde edecek hem de Tillo’da olumlu yönde birçok mekânsal
değişim yaşanacaktır. Böylece Tillo yukarıda da belirttiğimiz
gibi bir Şirince veya Cumalıkazık seviyesine gelebilecektir.
Aksi takdirde doğal ve kültürel çekicilikleri ile olduğu gibi
kalacak ve hatta tahribata uğrayacak ve sadece yöreye yolu
düşenlerin ziyaret ettiği bir yer olarak kalacaktır.
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