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SİİRT

VİZYON PLANI
‘TARİHSEL DÖNÜŞÜM’

‘Kentsel Vizyon ile
Kurgulanan Kentler’
NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan
Kentsel Vizyon Platformu
kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile
		
- bölge
		
- kent
		
- mahalle
ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.
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www.kentselvizyon.org

BÖLGE
KENT
MAHALLE
REGION

“Siirt Vizyon Planı”
‘Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen
kapsam ve içerik çerçevesinde,
Sıla Akalp tarafından hazırlanmıştır.

01

ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi

07

02

STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu

15

03

VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vİzyon

22

04

3x3 VİZYON ve EYLEM ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi

25

05

SİİRT’İN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

36

5

BÖLÜM

01

ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
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STRATEJİK GÖSTERGELER
Nüfus:

Ekonomik Değerler:

311.000 kişi

•
•
•
•

Hayvancılık
Bağcılık
Ormancılık
Arıcılık / balcılık

Performans Kriterleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

73

ÇEVRE

57

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

EKONOMİ

78

YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL

69

50

Eğitim
•

Siirt Üniversitesi

Tarihsel İzler
•
•

•

•

Sosyal Altyapı:
•
•
•
•
•

1 Üniversite
5 Kütüphane
2 Müze
2 Tiyatro Salonu
1 Sinema Salonu

Gusir Höyük,Yerleşik hayatın ilk
izleri, 11.000 yıllık geçmiş
Başur Höyük, Van Havzası
ve Mezopotamya arasındaki
ekonomik ve idari merkez, M.Ö.
4 bin)
Türbe Höyük, Suriye ve Anadolu
arasındaki doğal koridor, tiftik
ve dokuma ticaret kenti, M.Ö.
Çattepe Liman Kenti, Dicle Nehri
ve Botan Çayının buluştuğu
noktada, bölgenin Mezopotamya
ile ticaret merkezi

Doğal Değerler
•

•
•
•

Botan Çayı ve Vadisi kentin
ve kültürel topoğrafyasını
oluşturur.
Pervari, Çemekari, Çemen,
Herekol Yaylaları
Botan Vadisi, Behrancı Vadisi
Dicle Nehri, Botan Çayı (Uluçay),
Garzan Çayı, Kızılsu Çayı,
Behranca Deresi
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10 TEMEL SORUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bölgedeki en yüksek işsizlik oranı
İnsan kaynağı ve kurumsal kapasite düşüklüğü
Kültürel ve sosyal altyapı eksiklikleri
Tarım ve hayvancılıkta düşük verim
OSB’nin kapasitesinin altında çalışması
Kadınların işgücüne ve sosyal hayata katılamamaları
Bölgede inşası devam eden 13 adet HES
1. derece deprem bölgesi, yüksek heyelan ve çığ riski
Eğitim kurumlarının yetersizliği
Kentsel kimlik ve yapı kalitesi

10 TEMEL FIRSAT
Siirt Üniversitesi ve kentin birlikteliği 1
Geleceğin en önemli enerji üretim merkezi 2
Uluslararası proje işbirlikleri 3
Yeraltı değerleri; Bakır, Krom, Mermer ve kireçtaşı ve 4
kaliteli alçıtaşı
Tarımsal kapasite; çayır ve mera, meyvecilik ve arıcılık 5
12.000 yıllık arkeolojik tarih 6
İnanç ve maneviyat kültürü 7
Topoğrafyanın çeşitliliği 8
Kirlenmemiş hava, su, toprak 9
Kültürel topoğrafyanın zenginliği 10
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BE
Birikim

Bereket

BEK
ANALİZİ

Beceri
Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Büyüme

Beklenti

Manevi değerler
Yaşam Kültürü
İlmi miras
Uygarlıkların izleri
Höyükler

Su
Güneş
Toprak
Medeniyet izleri
Fıstık
Dokumacılık
Cas evleri
Hitap
Birlikte yaşam
Pervari Balı
Su
İlim
İnanç
Rota
Tarım

Eğitim
Kültür
Kırsal kalkınma

Geleneklerin Yaşatılması
İnanç turizmi
Tarihsel Dönüşüm

EK
Ekoloji

Ekonomi
Eşitlik

Vadi
Yayla
Nehirler
Baraj Gölleri
Dağlar
Tarım
Hayvancılık
Kültür
Bilim
Turizm

Hoşgörü Kültürü
Toplumsal Gelişme
Ekinoks
Üç dilli şehir

Koruma

Kapasite
Kimlik

Edinim

Katılım

Teknoloji
Tarımsal Çeşitlilik
Ortak Akıl

Entegrasyon

Kamu, özel ve sivil
Üniversite-sanayi-tarım
Mavi-Yeşil
Sınır Ötesi
Havza

İnsan Kapasitesi
Kamu Kapasitesi
Yatırım (kamu-özel)
Teknik işgücü

Kalkınma

Etkinleştirme

Üniversite
Yerel Halk
Köyler
Kaybolan izler

Manevi Değerler
Doğa
Tarım Toprakları
Tarihin katmanları
Kültürel İzler

Kurgu

Tarım
İnanç
Kültür
Hayvancılık

Gizem
Uyum
Yerel zenginlik
Bozulmamışlık
Yaşayan Müze
Maneviyat
Ziyaret

Rota
İz
Işık Yolu
Keşif
Parkur
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BÖLÜM

02

STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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BATMAN
BARAJ GÖLÜ

BAŞUR ÇAYI

GARZAN ÇAYI

BOTAN ÇAYI

ZOROVA ÇAYI

DİCLE
ILISU
BARAJ GÖLÜ

REŞİNAN ÇA
DİCLE

DİCLE

AYI

VAN GÖLÜ

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

SİİRT, BÖLGE İÇİNDE HANGİ STRATEJİK
ROLÜ ÜSTLENECEK?
Su, Siirt ve bölgesinin hem toprağını, hem de yaşam tarzını
şekillendirmiştir. Siirt’te su, Dicle Havzası gibi bereketli düzlükleri,
Botan Çayı gibi derin vadi ve kanyonları yaşatmıştır.
İlk yerleşimlerden bugüne, suyun getirdiği bereket ile kadim uygarlıklar
kurulmuştur. Ticaret yolları su yollarını izlemiş, nehir kenarında liman
kentleri kurulmuş, tarih suya yazılmıştır. Türkülerinde “alemin seyre
dalındığı”, efsanelerinde orduların üzerinden geçtiği su; Siirt kültürünü
de biçimlendirmiştir.
Bugün olduğu gibi yarın da bölgeyi su şekillendirecektir. Başta Ilısu Barajı
olmak üzere, barajlar ve gölleri ile gelecekte Siirt yeni bir su
coğrafyasına dönüşecektir.
Tarihi göç yollarının üzerindeki Siirt, Mezopotamya ile Anadolu’yu
birbirine bağlayan rotaların çakışma noktasında bulunmaktadır. Modern
çağın seyyahları olan turistlerin Siirt bölgesine çekilmesi için unutulmuş
bu rotaların, revize edilerek tekrar ziyaret edilir hale getirilmesi
gerekmektedir. Siirt’in gelecekteki turizm stratejisi, bölgenin farklı
zenginliklerini keşfetmeye imkan sağlayan rotalar ve bu rotaların
etrafında kurgulanan projeler çerçevesinde olacaktır. Bu yüzden
“rotalar” Siirt’in geleceğine dair çizilen vizyonun üst başlığı olarak
değerlendirilebilir.
Tillo Siirt’i yansıtan bütün öğelerin bulunduğu bir merkez olarak,
bölgenin kültür odağını oluşturmaktadır. İnanç, bilim, doğa, yerel
kültür ve tarihin buluştuğu bu nokta, bölgeyi ziyaret eden rotaların da
buluştuğu yer olacaktır.
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ASTRO-Park

Arkeoloji
Müzesi

Astronomi & Bilim

ARKEO-Park

Tarihsel Derinlik

ETNO-Park

Yerel Kültür Zenginliği

Siirt Üniversitesi
El Sanatları Sergi
ve Satış Alanı

Planetaryum
ve
Bilim Müzesi

EKO-Park
Doğa ve Su

İsmail Fakirullah
Türbesi ve
Işık Hadisesi

Dua Tepesi
Yıldız Gözlem
Etkinlikleri
Tilo’nun Sokakları
Yaşayan Müze

Işık Yolu

İNANÇ
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Tefekkür Tepesi
Seyir Terası

KENT KURGUSU
YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?
Yolların buluştuğu kent Siirt, tarih boyunca uzak coğrafyalar ile bağlar
kurarak, kültürel gelişim imkanı bulmuştur. Siirt’in ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişimi, gelecekte yaratacağı yeni buluşmalar ve işbirlikleri ile
sağlanabilecektir.
12.000 yıllık tarihsel derinliği, zenginlik ve çeşitliliği olan ayrıcalıklı
coğrafyada, Siirt’in geleceğine ilişkin farklığını ortaya koyabilmek için
Siirt özelinde tanımlı rotalar hazırlanmalı ve kılavuz haline getirilmelidir.
Bölgesel ölçekte belirlenecek rotalar 3 ana başlıkta toplanabilir:
Tarih ve Kültür Rotası:
Dicle boyunca arkeolojik ören yerlerini aşarak, Siirt ve ipek yolu
üzerinden ilerleyerek Tillo’da son bulur.

Işık Kampı

DOĞA
Dicle Vadisi
Zorova Vadisi
Herakol Yaylaları
Pervari
Botan Vadisi

TİLLO
Şirvan Kalesi
Cevizlik Kalesi
Derzin Kalesi
Nasrettin Köprüsü
Başur Höyük
Akabe Yolu
Siirt
Gusir Höyük
Çattepe

rbe Höyük

İnanç Turizmi Rotası:
Veysel Karani Türbesi, Siirt ve farklı ziyaretlere uğrayarak Tillo’da son
bulur.
Doğa Rotası:
Dicle Nehri, Zorova Vadisi üzerinden Harekol Yaylalarına ve Botan Vadisini
takip ederek Tillo’ya ulaşır.
Bölgesel kurguda da bir odak niteliğinde ele alınan Tillo, farklı değerlerin
bir araya geldiği bir merkez konumundadır. Yerel rotada belirlenecek
parkurlarla, Tillo dört tema parkının bir araya geldiği bir bölge
oluşturularak, bu farklılıkların hissedildiği tematik odaklar yaratılacaktır.
Bu tematik parklar: Astro-Park, Arkeo-Park, Etno-Park ve Eko-Parktır
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HAVZA

ZİYARETLER

CAMİLER

KAPLICA

İBRAHİM HAKKI HZ.
VADİLER

S

GÜNEŞ HADİSESİ

U

ÇATTEPE

İPEKYOLU

BİLİM ADAMLARI

İ

ASTRONOMİ

R

NANÇ

MEDRESE

HÖYÜKLER

TİLLO SOK

EVRENSELLİK

BEREKET

ÜNİVERSİTE
MEZOPOTAMYA

İ

ZİYARET

ANIT ŞAHSİYETLER

LİM

BOTAN ÇAYI

SU YÖNETİMİ

V

TEMİZ ENERJİ

DİCLE

ILISU BARAJI

VEYSEL KARANİ HZ.

HOŞGÖRÜ

NAR

İSMAİL FAKİRULLAH HZ.
KUTSAL MİRASLAR

BEREKET

VADİLER

R

FESTİVALLER

FESTİVALLER

ANTİK KENTLER

R

KÖYLER

ANTİK KENTLER
İZ
OTA
FISTIK

BAĞCILIK

KAKLARI

BAL

T

KÖYLER
HAYVANCILIK

Su: Suyla Gelen Kültür
İlim: Bilimin Işığı
İnanç: Manevi Ziyaretler
Rota: Ekonomik Canlanma
Tarım: Kırsal Kalkınma

ARIM

OTA

ORMANCILIK

İZ

KIRSAL KALKINMA

BAĞCILIK

FISTIK
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BÖLÜM

03

VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

BÖLGESEL VİZYON
5 TEMA

SU İLİM İNANÇ ROTA TARIM
KENTSEL VİZYON
TARİHSEL DÖNÜŞÜM

23
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BÖLÜM

04

3X3 VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
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VİZYON ÇERÇEVESİ

1
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1

2

3

FARKLILIK
Uygarlık:
Çağları Aşan
Kültür Birikimi

Topoğrafya:
Farklılıkların
Coğrafyası

Maneviyat:
Gizemli
Topraklar

2
1

2

3

TEMA
Su:
Yaşamın Kaynağı

İlim:
Bilimin Işığı

İnanç:
Manevi
Ziyaretler

3

STRATEJİ

1 Kalkınma:
Ekonomik
Canlanma
Öncelikleri

2

Dönüşüm:
Tarihsel Dönüşüm
Dinamikleri

3 Bütünleşme:
Toplumsal
Gelişme

SİİRT’İN GELECEĞİ

EYLEM ÇERÇEVESİ

1

SEKTÖR

1 Kültür:

2
1

Çeşitliliğin
Yönetimi

2

2
Eğitim:
Kapasite
Artırma

3

Tarım:
Bereketli
Topraklar

3

PROGRAM
Ekonomi:
Refahın
Artırılması

Çevre:
Doğal Bereketin
Kullanımı

Toplum:
Eşitliğin
Sağlanması

3

PROJE

1 İz:
Medeniyetin İzleri

2

Keşif:
Doğayı Keşfetmek

3 Rota:
Geçmişin İzleri
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VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK
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3 TEMA

3 STRATEJİ

Uygarlık

Su

Kalkınma

Topoğrafya

İlim

Dönüşüm

Maneviyat

İnanç

Bütünleşme

3 FARKLILIK

1

2

Siirt Bölgesi’nde uygarlık tarihinin
ilk günlerinden günümüze kadar
kesintisiz uzanan bir kültür
birikimi vardır. Katman katman
çağları aşmış bu birikim Siirt
kültürünün en önemli farklılığını
oluşturmaktadır. Yerleşim
alanlarından geleneklere,
mimariden sözlü edebiyata Siirt
kültüründe köklü bir tarihin
derinliğinin izlerini görmek
mümkündür. Üzerinde bulunduğu
uygarlık mirası Siirt’i farklı kılar.

Siirt’te suyun şekillendirdiği
özgün topografya bölgenin en
çarpıcı özelliklerinin başında
gelmektedir. Kuzeyinde dağlar
ve bu dağların arasındaki derin
vadilerle, güneyinde ise Dicle
havzasındaki geniş düzlüklerle,
topografya bölgenin karakterini
etkiler. Anadolu Platosunun bittiği
yerde bulunan Siirt’te kendi içinde
farklılıkları barındıran topografya,
bölgeyi özgün kılar.

Uygarlık
Çağları Aşan Kültür
Birikimi

3

Topoğrafya

Maneviyat

Farklılıklar Coğrafyası

Gizemli Topraklar
Bitlis Kalesi ve Beş Minare Bitlis’in
ön plana çıkan tarihi yapılarıdır.
Kentin sivil mimarinin önemli
örneklerinden olan Bitlis Evleri,
kentin karakterinin oluşmasında
büyük rol oynamıştır. Bunun yanı
sıra, Bitlis Deresi üzerinde yer
alan tarihi köprüler, Bitlis’i su
mimarisi açısından da zengin hale
getirmiştir. Bitlis’in tarih ve kültür
potansiyeli üzerinden sahip olduğu
fırsatlar Bitlis’in geleceğinin
kurgulanması için büyük önem
taşımaktadır.
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3 TEMA

1

2

3

Su Siirt Kültür coğrafyasını
şekillendiren en önemli öğe
olarak dikkat çekmektedir.
Siirt bölgesinde yerleşimlerin
ve bununla bağlantılı yaşam
kültürünün su kıyısında
gelişmiş olduğunun özellikle altı
çizilmelidir. Bu anlamda su kıyıları
ve bu kıyıların kullanımı Siirt’in
geleceği açısından öncelikli ele
alınması gereken konuların başında
gelir.

Manevi değerlerle iç içe geçmiş ve
çağları aşan ilmi bakış açısı, Siirt
vizyonunda yol gösterici bir öge
olarak ele alınmalıdır. Bölgedeki,
üniversiteler, medreseler, eğitim,
kültür yatırımlarına yaşam
kültüründe yer etmiş olan ilimin
ışığında değerlenecektir.

Siirt’in kültürel topografyası,
manevi değerleri üst düzeyde
yaşatmakta ve hissettirmektedir.
Bölgenin hem yaşam şeklinde,
hem de doğasında huzurlu, sakin,
uyumlu bir derinlik vardır. Bu
derinlik bölgede kendine özgü bir
gizem duygusu yaratmaktadır.
Göze, damağa ya da kulağa hitap
eden diğer bir çok kentten farklı
olarak, Siirt manevi duygulara
hitap eden bir şehirdir.

Su

Yaşamın Kaynağı
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İlim

Bilimin Işığı

İnanç

Manevi Ziyaretler

3 STRATEJİ

1

Kalkınma

2

Dönüşüm

Ekonomik Canlanma
Öncelikleri

Tarihsel Dönüşüm
Dinamikleri

Siirt ve bölgenin kalkınma
stratejisi mevcut dinamikleri
ve gelecek temalarını ele alan
kapsamlı ekonomik program
uygulamaya sokulmalıdır.
Bölgedeki büyük kamusal
yatırımların ortaya koyacağı
potansiyelin bölge halkının
yararına kullanılması için ekonomik
canlanma programları ile projeleri
başta kültür, eğitim ve tarım
sektörlerinde başlatılmalıdır.

Bölgenin tarihsel derinliği ve kültürel
çeşitliliği kültür odaklı bir dönüşüm
stratejisinin uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır. Tarihsel dönüşüm
felsefesi ile geçmişin değerleri ile
bugünün beklentilerinin harmanlandığı
bir dönüşüm ve gelişim sürecinin
yönetim planı hazırlanmalıdır.
Bu süreç, katılımcı ortamlarda
geliştirecek temel ilkeler dikkate
alınarak yönetilmelidir.

3

Bütünleşme
Toplumsal Gelişme
Siirt’in toplumsal gelişimi için
öncelikli gündem insana yapılan
yatırım olmalıdır. Kapasite artırım
programları başta olmak üzere
bölgede yapılacak her türlü girişim
bölge insanının kent ve bölge ile
bütünleşmesini hızla artıracaktır.
Sürekli göç veren bölgenin tersine
göçü sağlaması kentler arası
işbirlikleri ile ortak yatırımların
bölgede artırılması ile sağlanabilir.
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EYLEM
ÇERÇEVESİ
3 SEKTÖR
32

3 PROGRAM

3 PROJE

Kültür

Ekonomi

İz

Eğitim

Çevre

Keşif

Tarım

Toplum

Rota

3 SEKTÖR

1

2

3

Kültür

Eğitim

Tarım

Çeşitliliğin Yönetimi

Kapasite Artırma

Bereketli Topraklar

Kültür, yeni bir turizm strateji
bölgenin en önemli ekonomik
sektörü haline gelebilir. Zengin
tarih ve kültürel çeşitlilik iyi ve
farklı bir yönetim anlayışı ile
bölge için önemli katma değer
yaratabilir. Suyla gelen kültürle
geçmişte yaratmış olduğu
zenginlik, günümüzde suyla gelen
ekonomik sektöre dönüşümünü
sağlayabilir.

Bölgedeki üniversitelerin varlığı ve
kapasitesi iyi değerlendirildiğinde
ve kentle olan bütünleşmesini
sağlayacak yeni yaklaşımların
ortaya konulması halinde eğitim
önemli bir sektör haline gelebilir.
Bunu sağlamanın temel koşulu ise
kapasite artırma programlarının
geliştirilmesi ile olmalıdır.
Özellikle kırsal alanda uygulanacak
programlarla tarım ve hayvancılık
alanındaki yenilikçi yaklaşımların
kullanıma geçirilmesi önemli
fırsatları ortaya çıkaracaktır.

Bölgenin ayrıcalıklı topoğrafyası
dağları, vadileri, platoları ve
nehirleri ile tarım için çok
çeşitlilik sunmaktadır. Barajlarla
su kapasitesinin artırılması ürün
çeşitliliğinin de artırılmasını
sağlayacaktır. Bölgede doğal
tarımın geliştirilmesi suyun iyi
yönetimi ve tarım sektöründe
çalışanların iyi eğitimine bağlıdır.
Bu nedenle, tarım bölge için bir
başka sektör olarak ön planda
olmalıdır.
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3 PROGRAM

1

Ekonomi
Refahın Artırılması

34

Ekonomik sektörlerin çeşitlenmesi
toplumsal refahın artmasını
sağlayacaktır. Ekonomik
sektörleri teşvik programlarının
yaygınlaştırılması başta kamu
olmak üzere özel sektörle
yapılacak işbirliği ile olacaktır.
Kamu ve özel sektör işbirliği
başta ekonomik canlandırma ve
toplumsal gelişme programları
ile başlatılmalı ve toplumun her
kesimini bağlayıcı olmalıdır.

2
Çevre

3

Toplum

Doğal Bereketin Kullanımı Eşitliğin Sağlanması
Bölgenin bereketi koruma ve
kullanma dengesi içinde planlı
kullanıldığı takdirde, ayrıcalıklı
coğrafyanın ortaya koyduğu
fırsatlar daha iyi değerlendirilir.
Bölge halkı, kamu yönetimi ve özel
sektörün doğa ve denge konusunda
bilgilendirme ve bilinçlendirme
programları ile bir araya
getirilmeleri çevrenin korunması
yönünde önemli adım olacaktır.

Bölgeler arası dengesizlikler, kamu
kaynaklarına eşit ulaşımı bölge
halkı için kısıtlamaktadır. Başta
kamusal kaynaklara eşit ulaşımı
sağlayacak programlar olmak
üzere, bölge halkının kapasitesini
artırarak programların her alanda
başlatılması toplumsal gelişmenin
sağlanması için olmazsa olmaz
olmalıdır.

3 PROJE

1

2

3

Keşif

Rota

Medeniyetlerin İzleri

Doğayı Keşfetme

Geçmişin İzleri

Anadolu’nun, Mezopotamya ile
buluştuğu bir coğrafyada bulunan
Siirt’te kuşkusuz her uygarlık
kendinden izler bırakmışlardır.
Bu izler Siirt’in kültürel ve
tarihsel kimliğini biçimlendiren
ve kaybedilmemesi gereken
katmanlardır. Siirt coğrafyasında
geçmişten gelen höyük, arkeolojik
kalıntı, ören yeri gibi izlerin
görünür kılınması, geleceğe de
aktarılabilmesini sağlayacaktır.

Siirt dağların, suyun ve vadilerin
kusursuz bir uyumla buluştuğu,
ziyaretçilerde “gizem” duygusu
uyandıran bir coğrafyadır. Bu
gizemli coğrafya keşfedilmeyi
bekleyen pek çok güzelliğe
ev sahipliği yapmakta. Siirt
coğrafyasının keşfedilmeyi
bekleyen değerleri, ekoturizm ve doğa sporları turizmi
açısından cazibe noktalarına
dönüştürülebilir. “Ziyaret”
fikrinin içinde barındırdığı saygı
ile, yerele katkı sağlayacak,
değerleri koruyacak, sürdürülebilir
bir model, tüm keşiflerin ana
eksenini oluşturmalıdır.
Eruh, Pervari arasında kalan
bölgede, pilot olarak seçilen
köyleri konaklama merkezi
olarak kullanan bir model, kırsal
ekonominin gelişmesine olumlu
katkılarda bulunacaktır.

İz

Siirt, hali hazırda yüksek ziyaretçi
hareketliliğine sahip kentlerle
aynı coğrafyayı paylaşmaktadır.
Bu hareketin Siirt’e de kayması,
temalı gezi rotaları ile sağlanabilir.
Siirt çevre merkezlerden farklı
olarak ziyaretçilere manevi bir
deneyim sunmaktadır. Bu açıdan
rotalar paket bir tur programı
değil; yürüyüşler, köy ziyaretleri,
aile emanetleri ziyaretleri ile
zenginleşmelidir. Ziyaretçiler
bir kültürü yaşamak ve mekana
bağlılık duydukları için Siirt’e
gelecektir.
Üç tema etrafında toplanmış, üç
farklı rota Tillo’da son bularak,
kenti alternatif bir varış yeri
haline getirecektir.
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BÖLÜM

05

SİİRT’İN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

SİİRT’İN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
1. Doğal, Tarihsel ve Kültürel Derinlik; Katmanlar
2. Kültürel Topoğrafya; Hava – Su – Toprak
3. Tasavvuf ve Bilimin Gücü, Evrensellik
4. Birlikte Yaşam ve Toplumsal Doku
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5. Kutsal Miraslar, Yaşayan Müze
6. Anıt Şahsiyetler; Seferiler, Kalıcılar
7. Kırsal Kalkınma; Tarımsal Üretim ve Hayvancılık
8. Ziyaretler; Turizm Stratejisi
9. Geçmiş ve Gelecek; Su (Temiz Enerji, Temiz
Yaşam)
10. Tarihsel ve Kültürel Dönüşüm; Siirt Modeli

Doğal, Tarİhsel ve
Kültürel Derİnlİk:Katmanlar
Botan Çayı ve Vadisinin güçlü coğrafi karakteri ile
şekillenen doğal izler, su kültürünü de beraberinde
getirmiş, su ile derinleşen tarihsel katmanlar, İslam,
Bizans, Roma, Hellenistik, Tunç, Kalkolitik ve Neolitik
çağlarla 12.000 yıllık geçmişin izlerini kesintisiz olarak
günümüze taşımıştır.
Kentin kültürel dokusunun en alt katmanlarını, Yukarı
Dicle Havzasının Neolitik döneme uzanan tarihi
oluşturur.
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Botan Çayı ve Vadisi, Fırat Nehri üzerindeki kültürel
derinlik ile yarışır niteliktedir.
•
•
•
•
•

Yerleşik hayatın ilk izlerinin yer aldığı, 11.000 yıllık
geçmişi olan Gusir Höyük,
Van Havzası ve Mezopotamya arasındaki ekonomik
ve idari merkez (İ.Ö. 4 bin) olan Başur Höyük,
Suriye ve Anadolu arasındaki doğal koridor, tiftik ve
dokuma ticaret kenti Türbe Höyük,
Dicle Nehri ve Botan Çayının buluştuğu noktada,
bölgenin Mezopotamya ile ticaretinin izlerini
taşıyan liman kenti Çattepe,
bölgedeki tarihsel gelişim sürecinin kilit taşlarıdır.

Tarihi göç ve ticaret yollarının çakıştığı Siirt’te;
Asur Akabe Yolu, Roma Yolları,İpek Yolu, Haç ve Sefer
Yolları doğal, tarihsel ve kültürel katmanların izlerini
oluşturmuş, yollar üzerinde kale, kervansaray ve
köprüler ortaya çıkmıştır.
Bölgedeki farklı dinler, İslam uygarlıkları döneminde ise
Haricilik, Şafiilik, Hanefilik, Maliki, Hanbeli ve Sünnilik
gibi farklı mezhepler bölgenin zengin manevi dokusunda
katmanlar oluşturmuştur.

01

02

Kültürel topoğrafya:
Hava-Su-Toprak
Bereketli hilali besleyen Fırat ve Dicle
Nehirlerinin arasındaki bölgede, gökyüzünün
sonsuzluğu, suyun gücü ve toprağın bereketi,
Siirt’in kültürel topoğrafyasını oluşturur. Siirt’in
farklılığı, kirlenmemiş olan hava, su ve toprağın
etkileşimi ile ortaya çıkan yaşam kültürünü
korumak ve derinleştirmek olmalıdır.
Tarih boyunca yerleşimler ve yaşam kültürü
su kıyısında gelişmiştir. Su, Siirt kültürel
topoğrafyasını şekillendiren en önemli öğedir.
Gelecekte ise Ilısu Barajı yeni bir su coğrafyası
yaratacaktır.
Bölgenin güneyinde Dicle Nehri ve kolları geniş
ve verimli havzalar oluşturmuş, Dicle en temiz
hali ile Siirt ve sınır ötesine ulaşmıştır. Neolitik
çağlardan beri nehir ve havzası, bölgedeki
yerleşimlere hayat vermiş, kentleri birbirine,
Mezopotamya’yı Anadolu’ya, Ortadoğu’yu Batı’ya
bağlamıştır. Dicle ve havzası, tarımsal üretim ve
yaşam kültürünü şekillendirir.

02
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Tasavvuf ve bİlİmİn gücü:
Evrensellik
Tarihte ilim ve irfan merkezi olarak anılan Siirt’te
bugün tasavvuf ve bilim adamları yeniden bir araya
getirilerek müspet ve dini ilimlerin bir arada olması
geleneği çift yönlü olarak devam ettirmelidir. Tillo
Bölgesi ve Veysel Karani, Siirt’in inanç turizminde
farklılık yaratma potansiyeli en yüksek değerleridir.
Siirt’in geleceği tasarlanırken, geçmişin kadim
bilgisi geleceğe aktarılmalıdır. Siirt Üniversitesi’nin
güçlendirilmesi, bilginin yerel bilgi ile buluşturulması
sağlanmalıdır.
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Üniversitede arkeoloji bölümü kurulması, kent arşivi
ve tarih çalışmaları, kentin yaşayan canlı tarihin
sergilenmesi için yenilikçi yaklaşımla kent müzesi
kurulması, Tillo’nun mimari ve felsefi dokusunun
araştırılması, astronomi ve uzay bilimleri, Fakirullah
Araştırma Enstitüsü Siirt’in geleceğinde öncelikli
adımlar olmalıdır. Bugün varlığını güçlü bir şekilde
koruyan medreselerin ise yaşayan tarihi koruyan
ve pozitif yönleri de kapsayan biçimde gelişmeleri
sağlanmalıdır. Medreseler, manevi dinamiklerin insan
sağlığında ve eğitiminde kullanılmasıyla, aydın ve
âlim vasıfların bir araya gelebilmesi için öncülük
etmelidirler.

03

Bİrlİkte YAşam ve
toplumsal doku
Bölgenin barışçıl ili olan Siirt’te manevi dokunun
çeşitliliği ve çok kültürlü yapı, birlikte yaşam kültürünü
geliştirmiştir. Siirt, güçlü aile yapısı ve sevecen insan
dokusu ile Barış kenti olarak anılmaktadır. Güney Doğu
Anadolu bölgesinde son 30 yıldır süre gelen çatışmalardan
Siirt’in görece daha az etkilenmiş olması ve 2004
yılından beri çatışmasız bir süreci yaşıyor olması, çok
kültürlü yaşamın ve hoşgörünün kentteki gözle görülür
yansımalarıdır. Barış ve uzlaşma sürecinde Siirt, bölgesi
için örnek olma rolüne sahiptir.
Tarihte üç yolun birleştiği yer olarak bilinen Siirt, üç dilin
birlikte kullanıldığı, farklı mezhep, din ve kültürlerin bir 41
arada yaşadığı yaşam kültürünü inşa etmiştir. İnanç ve
yaşamın birlikteliği, hoşgörü kültürünü oluşturmuştur.
Bölgedeki farklı mezheplerin ziyaretleri, ibadethane ve
türbeler halkları ortak zeminde buluşturmaktadır.

04

kutsal mİraslar:
Yaşayan Müze
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Siirt, geçmişten günümüze ulaşan ilim ve tasavvuf
emanetleri ile yazılı ve sözlü eserlere ev sahipliği
yapmaktadır. Siirt’in kadim bilgi birikiminin sembolü olan
kutsal emanetler, manevi isimlerin aileleri tarafından
bugüne kadar korunmuştur. Siirt’in canlı ve yaşayan bir
müzeye dönüştürülmesi amacıyla bu bellek merkezleri kent
geneline yayılmalı, yeni müze modeli, Siirt’in inanca dayalı
turizm stratejisini oluşturmalıdır.
Emanetlerin, sahibi olan aileler tarafından, yerinde
sergilenmesi Siirt’i yaşayan bir müzeye dönüştürecektir.
Siirt bölgesinde küçük merkezlerde kurulacak yerel
müzeler, ziyaretçiler için emanetleri kültürel bağlamı
ile görme olanağı sağlayacak, bunun ötesinde küçük
merkezlerde yerel kalkınma sağlayacaktır.
Siirt’e insanlık tarihinin bıraktığı emanetler ise arkeolojik
mirasıdır. Bu zengin mirası bölge içinde diğer illerle işbirliği
içinde araştırmalı ve yönetmelidir. Siirt için bir arkeoloji
müzesinin kurulması kültürel koruma açısından önceliklidir.
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anıt şahsİyetler:
Seferiler, Kalıcılar
Bölgesel ticaret yollarının üzerindeki kent, tarihte
ziyaretçilerin bilgi ve birikimleri ile zenginleşmiştir.
Siirt’i asıl geliştirenler ise kentte kalan ziyaretçiler
olmuştur. Siirt, Veysel Karani, İsmail Fakirullah,
İbrahim Hakkı, Sultan Memduh, Şeyh Muhammed El
Hazin gibi fikirleri ile toplumlara kılavuzluk eden
manevi önderlerin kentidir.
Her yıl yüzbinlerce kişi, yaşamları ve fikirleri ile
topluma ışık tutan manevi önderleri “ziyaretlere”
gitmektedir. Veysel Karani Şenlikleri gibi özel günler
dışında, yıl boyu da manevi odaklar olmayı sürdüren
ziyaretler, komşu iller ve sınır ötesiden misafirleri de
bir araya getirmektedir.
Siirt’te manevi önderlerle birlikte zengin bir sözlü
edebiyat geleneği de gelişmiştir. Siirt kültürü ile
özdeşleşmiş bu edebiyatın yazılı hale aktarılması,
kültürün sonraki kuşaklara paylaşılarak aktarılmasını
sağlayacaktır.

06
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Kırsal kalkınma:
Tarımsal Üretim ve Hayvancılık
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Siirt, kendi içinde bir mikro-klimaya sahip olmasından dolayı
bağcılık, tarım arazilerinin kirlenmemiş olmasından dolayı
da organik tarıma yönelik potansiyelleri barındırmaktadır.
Tarımsal üretim, bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziki yapısını
en çok etkileyen faaliyettir.
Sulamalı tarım geliştikçe, önümüzdeki yıllarda bölgedeki
tarımsal üretimin artması beklenmektedir. Üretimin
sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve doğal kaynakların
verimli olarak kullanılması için doğru üretim stratejilerinin
bugünden sağlanması bölgenin kalkınması adına büyük öneme
sahiptir.
Tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması, kooperatifler
ve sulama birlikleri kurulmasıyla üzüm, bal, fıstık, nar
gibi ürünlerin organik üretim yöntemlerinin korunması
amaçlanmalı, Siirt Fıstığı, Zivzik Narı, Bağcılık, Pervari Balı
gibi özgün ürünlerin tanıtımı yapılmalı, suyun daha etkin
kullanımı sağlanmalı, üretim potansiyeli yüksek olan yer
bitkilerinin çevre illere ihracatı yapılmalıdır.
Hayvancılık ve küçükbaş hayvancılıkla bağlantılı yün ve
battaniye gibi hayvancılığa dayalı ürünlerin yanı sıra meracılık
ön plana alınmalı, peynir üretimi gündeme alınmalıdır.
Tarımsal üretimin sürdürülebilir biçimde gerçekleştirilmesi
için kaynakların doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda bölgede kooperatiflerin kurulması, ulusal ve
uluslararası fonlardan yararlanılması, üniversitelerde
ihtiyaçları karşılamaya yönelik birimlerin geliştirilmesi,
çiftçilere yönelik yetiştirme kursları açılması sağlanmalıdır.
Dünyada kullanımı yaygınlaşan, Siirt’e özgü Cas taşının üretim
atölyelerinde yenilikçi teknolojilerle çağdaşlaştırılması
sağlanmalı, iklimsel nedenlerle bölgede kullanımı uygun olan
taş diğer kentlerde de yaygınlaştırılmalıdır.
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zİyaretler:
Turizm Stratejisi
Özellikle turizm ve üretim odaklı işbirlikleri
kurgulanarak, Siirt’in ve çevredeki kentlerin ortak
değerlerini güçlendirmeleri sağlanmalıdır. Kenti ziyaret
edenlere yönelik turizm stratejisi geliştirilmeli,
ziyaretçi sayısını artırmak için ise iletişim stratejisi
geliştirilmelidir.
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Siirt’in doğa ve kültür öncelikli turizme yönelik
potansiyelleri;
• Aydınlar İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hz
Türbeleri,
• Tillo Bölgesi ve Güneş Hadisesi,
• Tillo’nun mimari ve kentsel dokusu,
• Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yazılan
Marifetname,
• Baykan İlçesi, Veysel Karani Hz. Türbesi,
• Siirt Kapalı Çarşısı ve ustalar,
• Siirt ve kırsal yerleşimlerinde el sanatları,
• Cas evleri, çeşmeler, eski eserler, sarnıç, kuyular,
tarihi değirmenler,
• Botan Çayı ve vadilerdeki rafting ve yamaç paraşütü
potansiyeli,
• Rehabilitasyon ve dinlenme merkezi niteliği ile ön
plana çıkan Pervari,
• Yedi Tepe, Ulucami,
• Eruh, Hısta Kaplıcaları, Sağlarca Kaplıcası,
• Yemek Kültürü; kültürel çeşitlilik,
• Pervari’de Abdullah Bin Avf Türbesi
• Pervari Yaylasında doğa ve yayla turizmi,
• Pervari İlçesinde konuşulan, unutulmaya yüz tutmuş
olan Hertevin dili olarak belirtilebilir.
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GEÇMİŞ ve GELECEK: Su
(Temiz Enerji, Temiz Yaşam)
Siirt’in geçmişi ve geleceğini etkileyen temel faktör, sudur.
Botan Çayının varlığı, ilk yerleşimlerin bölgede yer almasını
sağlamış, bölgenin coğrafyası suyun gücü ile şekillenmiştir.
Gelecekte ise, Ilısu Barajının inşa edilmesi Siirt’i kıyı kentine
dönüştürecektir.
Bölgede yaşanacak olan su hareketliliği, coğrafyayı yeniden
şekillendirecektir. Bu nedenle, su ve havza yönetimi konusu
gündeme alınmalıdır.

46

2015 yılında tamamlanması beklenen Ilısu Barajı ve
Hidroelektrik Santrali, ülkenin 2. büyük baraj göleti olacaktır.
Ilısu Barajı ve diğer hidroelektrik santrallerin su tutmaya
başlaması ile birlikte, Siirt ve çevresinin iklimi ve bitki
örtüsünde önemli değişimler olacak, Siirt kıyı kenti haline
gelecek, sulama imkânlarının ve toprak veriminin artması
ile tarım sektöründe gelişme sağlanacaktır. Ilısu Baraj Gölü,
GAP Bölgesindeki diğer emsallerinde de görüldüğü üzere yeni
turizm olanaklarından, balıkçılığa kadar pek çok dinamikle
tanışacaktır.
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tarİhsel dönüşüm:
Siirt Modeli
Kentlerimiz hızlı kentsel dönüşüm sürecinde
kimlik ve kültürel değerlerinin yok olması
tehdidiyle karşı karşıyadır. Siirt ise kentsel
dönüşüm sürecine girmemiş olmasının avantajını
kullanarak, tarihsel katmanların derinliği ve
kültürel zenginliğini ön plana alan, ‘tarihsel
dönüşüm’ modelini kurgulamalıdır.Tarih bilinci,
kültürel zenginlik, koruma, eğitim, çevre ve
işbirliği kavramları, tarihsel dönüşüm sürecinin
temel kavramları olmalıdır. Siirt’in doğal tarihsel
ve kültürel derinliği, yaşayan miraslar, tasavvuf
ve bilimin birlikteliği korunarak gelecek nesillere
aktarılmalıdır.
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Siirt ve bölgesi, geçmişte Botan Çayı çevresinde
kurulan kentler ile hayat bulmuştur. Gelecekte ise
Ilısu Barajının yaratacağı yeni su coğrafyası, kentin
ve bölgenin yaşam kurgusunu değiştirecektir. Siirt,
tarihten bugüne ‘su’ ile dönüşmüştür. Bölgenin
yeni kurgusu içinde, Siirt’in ilçelerinin farklılaşan
potansiyelleri ön plana çıkartılarak, bölgesel
gelişim sağlanmalıdır.
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