
 
 

ŞANLIURFA'NIN 'KİMLİĞİ' ÇIKARTILIYOR 

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, çeşitli temas ve incelemelerde 
bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Şehir Kimliği Çalıştayı' düzenlendi. Güllüce," 
Yerlilik ile ilgili son 300 yıldır Türkiye'de gittikçe kendi kültüründen kaçma 
durumu bulunuyordu. Son 15 yıldır bu durum tam tersine gelişti."dedi. 

 
 

 

 

 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için Şanlıurfa'ya 
geldi. GAP TEAM'da düzenlen 'Şehir Kimliği Çalıştayı'na katılan Bakan Güllüce, şehir kimliklerinin 
yaşanan tarihsel sürecine değindi. Güllüce,"Şanlıurfa benim şehrim. Ben bu şehre sahip çıkmalıyım. 
Bu şehrin ne sorunları var, benim ne yapmam gerekiyor. Şöyle bir duam vardır. Bizi memleketimizin, 



şehirlerimizin yetimlerimizin, dünya mazlumlarımızın dertleriyle dertlendir. O dertle dertlenmek bizim 
duamızdır. Bu milletin acısını paylaşmak, sadece Türkiye'dekiler değil, dünya mazlumları için tek 
şiarımız dertlenmektir. Ben her ülkesini seven, insanlığı, inancını seven herkese de dua etmesini 
bilelim. O yüzden bu insanların dertleriyle dertlendiğiniz için tebrik ediyorum. Şanlıurfa'nın şehir kimliği 
nedir? Nasıl canlandıralım? Şehrin kimliği belli. Eskilerin eskisi tabir edilen kadar Hz. İbrahim 
döneminden beri kentin tarihi belli. Allah bu kimliği Şanlıurfa, Türkiye'de ve dünyada çıkarmak ve 
tanıtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu küllenen değerleri çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Şanlıurfa'da doğmuş olmak büyük bir kısmet. Urfa'ya geldiğimiz zaman büyük bir manevi haz sarar 
insanı. Hele Balıklıgöl'e gittiğinizde ruh hali bambaşka bir hal alır. Ne mutlu ki siz Urfalısınız. Urfalı 
olmakla birlikte size bir takım sorumluluklar getiriyor. Başka bir artının doğurucusu haline getiriyor. Hz. 
İbrahim olmak gerektiriyor, layık olmak gerektiriyor. Allah'a şükür bu noktada bizim bir sıkıntımız yok, 
derdimiz yok."diye konuştu. 

'KENDİNE GELME KÜLTÜRÜ YENİDEN OLUŞUYOR' 

Yerlilik ile ilgili son 300 yıldır Türkiye'de gittikçe kendi kültüründen, değerlerinden kaçan bir bakış 
açısının bulunduğunu hatırlatan Güllüce, şöyle konuştu:"Hatta red eden bu dil için geçerli başka şeyler 
için geçerli. Tarih, Musiki kültürü için geçerli. Son 15 yıldır etkisini daha da artıran bir noktaya geldi. Şu 
aşamada kendinden kaçma ise etkisini kaybetmeye başladı. Tam tersine, kendine gelme kültürü 
oluşuyor tekrardan. Yeniden ayağa kalkın, yeniden kendine gelen Türkiye ve yeniden medeniyet 
tasavvura giren bir Türkiye'ye giriyoruz. Bizim ideallerimiz, hedeflerimiz Edirne ve Ardahan arasında 
sıkışıp kalmaz. Bütün ideallerimiz tüm Dünyada geçerlidir. Dünya içerisinde medeniyet kutsallığımız 
bulunmaktadır. İhlasıyla ilgili gayret göstermek bizim görevimizdir. Medeniyet ihyası Urfalının üzerine 
yükleyeceği bir çalışmadır. Allah bizi İbrahim'in yolundan ayırmasın, yeniden büyük medeniyetler inşa 
etmesi nasip eylesin. Bütün dünyaya medeniyet tasavvurunu ihya etmeyi nasip eylesin. 5 yıl öncesine 
kadar bizden bir şey olmaz diyen bir nesil varken şimdi bizden her şey olur. Başka ülkelere rehber olan 
bir ülke konumuna doğru yol alıyoruz. Bu durum beni, sizi ve ülkede yaşayan her ferdi mutlu eder." 
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa AK Parti Milletvekilleri Seydi Eyüpoğlu, Abdülkerim Gök, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 
Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, diğer mülki ve idari 
amirleri ve partililer yer aldı.  
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