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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 
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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. 
 

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 

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. 
 

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 
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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. 

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 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.  

 

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.    

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.  

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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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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Bu çalışma esnasında beni Siirt’te ağırlayan arkadaşım ve 
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