
 

‘Urfalı olmak sorumluluk gerektirir’ 

Şehir Kimliği Çalıştay toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce yaptığı konuşmada "Urfalı olmak büyük bir şereftir. Aynı zamanda 
sorumluluk gerektirir" dedi.  

 

 İshak POLAT / Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce Ceylanpınar'da katıldığı inceleme gezisinin ardından yaklaşık 1. 5 saat gecikmeli 
olarak katıldığı " Şehir Kimliği Çalıştayı" tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye 
yetkilileri ile kentsel dönüşüm konusunda toplantısını olduğunu belirterek kısa tuttuğu konuşmada;" 
Şöyle bir duam vardır; Yar Rabbim bizi, milletimizin, memleketimizin, yetimlerimizi, öksüzlerimizin ve 
dünya mazlumlarının dertleri ile dertlendir. Bu dertle dertlenmek bizim şifamızdır. Bu milletin dertleri 
dertlenmek, acısın paylaşmak bizim şifa kaynağımızdır" diyerek insanları seven ve sorunlarını çözmek 
için bir araya gelen tüm insanları sevdiğini ve tebrik ettiğini belirtti.  
Güllüce konuşmasına devamla Hz. İbrahim'le birlikte Urfa'nın şehir kimliğini kazandığını, Urfa'nın şehir 
kimliğine ihtiyacı olmadığını ifade ederek; Hz. İbrahim'den bu tarafa Urfa'nın şehir kimliği belli. 
Eskilerin eskisi denilecek kadar belli. Ama bu kimliği ortaya çıkartıp hem Türkiye'de hem dünyada 



tanıtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Küllenmiş olan bazı değerler de varsa bunları da ortaya 
çıkartmak lazım" dedi. Bakan İdris Güllüce Urfa'da doğmuş olmanın büyük bir kısmet olduğunu, 
Urfa'da lahuti bir hal olduğunu, Urfa'da insanı Muhammedi bir halin sardığını dile getirerek Urfa'da 
insanın kendisini Medine'de hissettiğini belirterek salondakilere " Ne mutlu size ki Urfalısınız. Tabi 
Urfalı olmak bu şerefle birlikte sorumluluklar da getiriyor. Urfalı olmak Hz. İbrahim'e layık olmayı 
gerektiriyor. Onun ruhu ile donanmak ve davranmak gerektiriyor." Dedi.  
Son zamanlarda Türkiye çapında büyük bir öze dönüş hareketi yaşandığını belirten Bakan İdris 
Güllüce yeniden medeniyet tasavvuru içersinde olan bir Türkiye'nin İslam aleminde takdir gördüğünü 
ve örnek alındığını belirtti. 

Kaynak: http://www.gapgundemi.com/haber-16172- 
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