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D iyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı olarak on yıl gibi 
uzun bir aradan sonra 16-17 Aralık 2010 tarihinde “Tüm Yönleriyle 

Diyarbakır 2. Sempozyumu”nu gerçekleştirdik. Bu önemli kültürel etkinliğin 
öncesinde Diyarbakır ’ın yetiştirdiği değerli yazın ustası sayın Mıgırdıç Margosyan’ı, 
ardından gene Diyarbakır ’a sevdalı büyük yazarı Adnan Binyazar’ı kendi 
hemşehrileriyle bir araya getirerek önemli iki buluşmayı yaşama geçirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sözü edilen etkinliklerin ve Vakıf Kültür Kurulu’nun yeniden 
yapılandırılması yönünde, Vakıf Yönetim Kurulu’nun, Vakfın amaçlarına yönelik 
çabaları doğrultusunda öne koyduğu içtenlik ve devinim özgürlüğü gelecekte 
de Diyarbakır ’ın tanıtımına ve öne çıkmasına olanak sağlayacak etkinliklerin 
yapılmasına yol verecektir. Vakfımız Yönetim Kurulu’na, başta başkanımız N. Metin 
Cizreli olmak üzere teşekkür ederiz. 

Diyarbakır üstüne düzenlenen 2. Sempozyum basında ve kamuoyunda çok 
sıcak karşılanmış ve ülkemizin her yerinde yankılanmıştır. Ancak ulaşılamayan 
yerleşim birimlerimize ulaşmak ve sunulan bildirilerin bir belge olarak yaşama 
geçmesini sağlamak adına bildirileri kitaplaştırmak kaçınılmazdı. Sempozyumun 
gerçekleştirilmesinde ve söz konusu kitabın yayımlanmasında bizden katkılarını 
esirmeyen T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonuna; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 
Dicle Üniversitesi’ne, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin kapılarını bize açan Çankaya 
Belediyesi’ne, ayrıca Onur Kurulumuz’a şükranlarımızı sunarız. Bildirileriyle anlam ve 
içerik kazandırdıkları sempozyumların olmazsa olmaz öğeleri sayılan bilim adamları, 
yazarlar, gazetecilere katılımlarından ve sunumlarından ötürü teşekkür ederiz. 
Gerek sempozyumda gerekse öteki etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmayan ve 
ilgiyle tüm izlencelere katılan sevgili Diyarbakırlı hemşehrilerimize; elinizdeki kitabın 
yayımlanmasında gerekli titizliği gösteren Eflatun Yayınevi’ne ayrıca teşekkür ederiz. 

Hiç kuşkusuz bu tür etkinlikler sürecektir. Diyarbakır ’ın sorunları ve sorunlara 
çözüm önerileri konusunda yeni seçenekler değişik ortamlarda ortaya konulacak, 
uygulanması yönünde Vakfımızca çaba harcanacaktır. Ayrıca Kültür Kurulumuzun 
etkinlik bağlamında çok boyutlu çabaları bir takvim çerçevesinde aşama aşama 
uygulamaya konulacaktır. Etkinliklere ilişkin ülkemiz tüm kamuoyunun öneri ve 
beklentilerini, ayrıca eleştirilerini göz önünde tutmak gibi bir görev anlayışını 
benimsediğimizi belirtirken Kültür Kurulumuzun yaşama geçirdiği ve geçireceği 
bu yöndeki çalışmalarının, Diyarbakır ’ın bilimiyle, sanatıyla, kültürüyle uluslararası 
değerini günümüze ve gelecek kuşaklara taşımak; dahası, özelde Diyarbakır, 
genelde Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize barış ve huzur getirmek adına 
yapıldığının bilinmesini isteriz. 

Saygılarımızla. 
Kültür Kurulu 

ÖnsÖz
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MeTin Cizreli

D eğerli konuklarımız.

Vakfımızın kuruluşunun 20. Yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz “Tüm Yönleriyle 
Diyarbakır 2. Sempozyumu” na hoş geldiniz.

Sizleri aramızda görmek bizleri onurlandırmış mutlu kılmıştır. Sizlere en iyi 
dileklerimizle teşekkür eder saygılar sunarız.

Bu vesileyle Vakfımızın 20 yıllık çalışmalarına ana hatlarıyla kısaca değinmek 
isteriz. Vakfımız adının da ifade ettiği gibi üç amaca yöneliktir.

 � Diyarbakır ’ı tanıtmak, 

 � Kültürel faaliyetlerde bulunmak, 

 � Yardımlaşma.

Vakfımız bu güne değin Diyarbakır ’ı çeşitli yönleriyle tanıtan 7 kitap yayımlamıştır.

 � Ahmet Arif, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, 

 � Diyarbakır ’da Toprakta Mülkiyet Rejimleri ve Toplumsal Değişme, 

 � Diyarbakır Folklorunda Halk Hekimliği, 

 � Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları-3 Cilt, 

 � Diyarbakır Surları-Albert Gabriel’den çeviri, 

 � Diyarbakır Bibliyografisi 1.Cilt, 

 � Mardin Kapı Şen Oldu.

Halen 3 eser de basılmaktadır. Böylece 10 yılda 10 kitap yayımlanmış 
olacaktır. Ayrıca şimdiye kadar 4 sayısı yayınlanan “Diyarbakır Tanıtma Kültür 
ve Yardımlaşma Vakfı Dergisi” ile 3 sayısı yayınlanan “Bülten”in olanaklarımız el 
verdikçe yayınlanmasına devam edilecektir.

Bunlara ilaveten Diyarbakır Şubemizce renkli resimlerden oluşan bir albüm ile 
takvim bastırılmıştır.

Değerli konuklar; 

Diyarbakır Valiliği ile Vakfımızın yaptığı iş birliği sonucu, 2-7 Ekim 1995 tarihinde 
düzenlenen “Diyarbakır I.Kültür Turizm ve Sanayii Festivali” bölgede büyük ilgi 
görmüş, yapılan 46 etkinlik zevkle izlenmiştir. Bu etkinliklerin çoğunda Vakıf 
üyelerimiz de görev almış, konuşmalar yapmış, panellere katılmış, konferanslar 
vemişlerdir. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle Vakfımız Diyarbakır Şubesinin 
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ortaklaşa düzenledikleri “Diyarbakır Surları ve Tarihi Değerleri Sempozyumu”nda 
üyelerimiz; 

 � Tarih Boyunca Şehrin Savunmasında Surlar, 

 � Dünden Bugüne Diyarbakır Surları, 

 � Diyarbakır Surları ve Albert Gabriel

 � Diyarbakır Sur İçi Tarih Dokusunun Önemi ve Tahribat Nedenleri

başlıklı bildiriler sunmuşlardır.

Kültürel faaliyet olarak da her yıl Genel Merkez ve Şubeleri tarafından; 

 � Diyarbakır Gecesi, 

 � Yemek Toplantıları

 � Diyarbakır Düğünü ve Kına Gecesi, 

 � Geleneksel Diyarbakır Gelin Hamamı, 

 � Diyarbakır Kavurma Günü

 � Geleneksel Diyarbakır Şehriye Gecesi, 

gibi bir çok kültürel toplantılar düzenlemiştir.

Surların onarımı için Diyarbakır Şubemiz, Valilik ve Belediye ile işbirliği yaparak 
Kültür Bakanlığı nezdindeki girişimler sonucu, surların onarımı ve etrafının 
temizlenmesi başlatılmıştır. Mardin Kapısı onarılarak hizmete açılmıştır. Diğerlerinin 
de onarımına devam edilmektedir.

Yardımlaşma faaliyetlerine gelince; on yıl içinde 1918 aileye yiyecek ve 
giyecek yardımı yapılmış. Ankara’ya gelen yoksul hastalar hastanelere yatırılmış, 
ilaç ve kan temin edilmiştir. Muhtelif zamanlarda ilk ve ortaokul öğrencilerine 
defter kitap yardımı yapılmıştır.

1990 yılında 18 üniversiteli gence burs verilirken bu gün 290 öğrenciye burs 
vermekteyiz.

Vakfımızın halen Genel Merkeze bağlı 4 şubesi bulunmaktadır. Bunlardan 
Diyarbakır ve İstanbul Şubeleri 1992 yılında, Antalya Şubesi 1996 da, Adana 
Şubesi de 1998 de hizmete başlamıştır.

Genel Merkezle, Diyarbakır ve Adana Şubelerimiz Kendi binalarında faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Antalya Şubemizde Antalya’da bina yaptırmak üzere bir arsa 
satın almıştır.

Değerli Konuklar; 

Vakfımızın geleceği ve gelişmesi, Siz Muhterem Hemşerilerimizin yardım ve 
ilgileri ile mümkün olacaktır.

İki gün sürecek Sempozyumun Ülkemiz ve Diyarbakır için hayırlı geçmesini diler, 
teşriflerinizden dolayı sizlere ve değerli konuklarımıza tekrar teşekkür eder, saygılar 
sunarız.
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On yıl önce, 2000 yılında Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, DİTAV 
olarak, “Tüm Yönleriyle 1. Diyarbakır Sempozyumu”nu yapmıştık. Vakfımızın 

kuruluşunun 10. yılına denk gelmişti. 1. sempozyumdan bu yana on yıl geçti. Bu 
arada 2. Sempozyum yapılmak olanağı bulanamadı. Nasıl 1. sempozyum bir on 
yıllık sürenin değerlendirmesi olmuşsa, bu sempozyum da ikinci on yıllık bir sürenin 
değerlendirilmesi olarak algılanmalıdır. Sempozyumlar, bir anlamda, geçmişle 
günceli karşılaştırma bağlamında bir değerlendirme ölçütü ve geleceğe dönük 
tasarımlara ışık tutacak etkinlikler olarak görülmelidir. Bu nedenle daha sık 
yapılmalarında yarar vardır. Ne ki her zaman bu uygulama olanaklı olmadığı gibi 
araştırmacılarının da kendilerini zamansal açıdan yeterince hazırlayamadıkları göz 
önünde tutulduğunda on yıllık sürelerin mantıklı olduğu düşünülebilir. Ama gene de 
Diyarbakır gibi bir kentin ya da güneydoğu gibi bir bölgenin içinde bulunduğu özel 
koşullar nedeniyle o yörelerin daha sık taranması ve edinilen bilgilerin sonuçlarının 
kamuoyu ile paylaşılmasının sonsuz yararları vardır. 

Bugün genelde Güneydoğu, özelde Diyarbakır daha sık yapılacak olan 
sempozyumlarla, araştırma ve incelemelerle kamuoyunun gündemine oturmak 
zorundadır. Türkiye’nin bölgelerini ya da kentlerini birbirinden ayırmak ya da ayırarak 
değerlendirmek gibi bir tutum içinde olunamaz ve olunmamalıdır. Tekirdağ ne ise 
Diyarbakır odur ya da Trabzon ne ise… Ancak güneydoğunun bugünkü konumunda 
farklı duyarlılıklar söz konusudur ve bu bağlamda bilim adamlarının, araştırmacıların 
çok daha farklı duyarlılıklarla konunun üstüne gitmeleri kaçınılmazdır. Çünkü otuz 
yıldan beri güneydoğuda süregelmekte olan şiddet, terör, özellikle Diyarbakır ’ı Türk 
kamuoyunun gözünde farklı bir yerlere taşımıştır. Oysa Diyarbakır halkının kendi 
özünde hiçbir değişiklik söz konusu değildir. İnsanlar, yoksulluk içinde olsun, varsıllık 
içinde olsun Türkiye’nin her kentinde olduğu gibi günlük yaşamlarıyla, gözlerinin 
derinliklerinde etkin hüzün ve acılı yansımalar taşısalar bile, barışık yaşamaktadırlar. 
Beklentileri vardır, her insanoğlunun beklentisi gibi. Esenliktir, varsıllıktır doğal olarak. 
Bu, kaçınılmazdır. Ne ki en büyük beklentileri bugünkü koşullar içinde barıştır, 
ekmekten, sudan öte. Ve sevdalı oldukları Diyarbakır ’ın, Türkiye’nin gözünde eski 
imgesine kavuşmasıdır. Diyarbakır ’ı, kimi sözde bilim adamlarının gördüğü gibi 
“parçalayıcı” değil, birleştirici, ulusal bütünlüğü sağlayıcı bir bileşen olarak görmek 
gerekir. Bu nedenle gerçekle yüz yüze gelmeyi sağlayacak, bilimsel olduğu kadar 
nesnel ve tarafsız veriler sundukları için sempozyumlar, çalıştaylar çok önemlidir. 

Sempozyumlar çoğu kez insanı gerilere götürür ve tarihleriyle yüzleştirirler. 
Zaman zaman yüzleşmeleri gerektiğine biz de inanırız. Bu sempozyumda kentin 
tarihi konuşulacak 16. ve 19 yüzyıl D. Bakır ’ından kesitler sunulacak. Tarihsel 
gerçeğin üzerine kurulmuş olan sosyolojik yapıdan, sosyolojik devinimlerden söz 

PrOF. dr. neCdeT AdABAĞ
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edilecek. Göç olgusu tartışılacak. 2000 yılında nüfusu 250. 000 iken bugün 850. 
000’ne ulaşmış olan kentin göç olgusuyla gelmiş olduğu nokta siyasal, toplumsal 
ve ekonomik, öte yandan ekinsel olarak değerlendirilecek. Kentin çıkmazlarından 
birinin de aşırı nüfus kalabalığının neden olduğu sonuçlar konuşulacak. Ayrıca 
halk gelenekleri, adet ve kuralları üzerinde durulurken kentte din, dil, ırk ayrımı 
gözetilmeksizin insanların yan yana, omuz omuza birlikte yaşamalarına olanak 
tanıyan ve yol veren yaşam biçimlerinde saptanmış ortak yanların ne denli kayda 
değer olduğuna dikkat çekilecek. Burada, bu bağlamda karşılaştırılacak ya da 
farklı etnik gruplar arasında rekabete yol açacak hiçbir yönün olmadığı çünkü 
her şeyin ortak bir yaşam biçiminden, ortak bir anlayıştan ve ortak akrabalıktan 
kaynaklanan renkli bir toplumsal yapıda buluştukları ve ortaklaşa oluşturulan bir 
yapının bileşenleri olduğu gözler önüne serilecektir. 

Ben Paskalya mı desem, Nevruz mu desem, yumurtasını çocukluğumdan beri 
bilirim. Bahar bize çok yönlü olarak gelirdi. Bahar şenlikleri yumurta tokuşturarak 
kutlanırdı. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni’si, Musevi’si hepsi bir arada: Bir yanda ezan sesleri, 
öte yanda çan sesleriyle biz büyüdük; sinagogların çocuk merakıyla kapılarını 
çaldığımızda kabul gördük, merakımız giderilmeye çalışıldı. Diyarbakır sokaklarında 
uzun siyah cübbeleri, başlarında yuvarlak şapkalarıyla keşişler gördük ve sokak 
başlarında kırmızı boyayla yazılmış sokak adları yerine, saç levhalar üzerine 
düzgünce yazılmış olanları gördük. Ve kentin dar, kendine özgü sokakları boyunca 
avlulu, eyvanlı, havuzlu evlerini biliriz. Belediyenin kadın temizlik işçilerinin, sabahın 
köründe, yolları süpürürken, süpürgelerinin, parke taşlara değdikçe çıkardıkları, 
uykumuza karışan, sesleri daha çınlamaktadır kulağımızda. Ve ardından herkesin 
evinin önünü süpürdüğü zamanları biliriz. Bu evlerde doğduk ve bu evlerde 
büyüdük. Aklımızda olan Diyarbakır budur. Aklımızda kalması gereken Diyarbakır 
da bu olmalıdır. Yoksa bugünkü sözüm ona çağcıl yaşam biçimine uygunluk 
adına temizlikten yoksun, çarpuk çurpuk yapılaşmasıyla ortaya çıkan kent değil. 
Diyarbakırlıların sorunu yalnız yoksulluk değil, yalnız kalabalığı değil, yalnız işsizliği 
değil, yalnız kullanılamayan işgücü değil, temel sorun kendilerini anlatamadıkları 
ve yanlış anlaşılmış olmalarındadır; genç kuşakların, yeni yetişeceklerin köklerinden 
koparılmaya, yalnızlığa ve yabancılaştırılmaya itilmelerindedir. Sempozyumlar 
bundan ötürü önemlidir. Tarihin gerçeği içinde toplumsal hareketliliğin, devinimin 
sonuçlarını toplamaya ve siyasal, ekonomik, ekinsel yansımalarını derlemeye 
yaramaktadır. 

Aklımızda kalması gerekenler dün olduğu gibi bugün de Ulu Camii’nin geniş 
avlusunda o kavurucu yaz sıcağında, zaman zaman yüzümüze vuran meltemin 
insana vermiş olduğu hazdadır. Gene Ulu Camii’nin avlusundaki mahvelde Kürtçe 
aksanla Türkçe konuşan yaşlı şalvarlı Kürt beylerinin ya da Kürtçe konuşan Türk 
beylerinin konuşmalarına kulak vermektir. Güneydoğu’daki kan davasını çözecek 
olanlar ilk ağızda bu Türk ve Kürt beyleridir. Bu savaşta yan tutulacak bir durum 
da yok. Savaşı kazanan olmamıştır bugüne dek. Savaşın yengisi olmaz ki. İki 
taraf da yitirendir. Ve işler daha karmaşık bir hal alır savaşla. Ne ki yöre halkı ve 
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tüm ulus bu savaşın bitmesini istiyor. Haklı olarak bu savaşın bitmesi gerektiğinin 
ısrarla altı çiziliyor. Bu savaşta yitirdiğimiz evlatlarımızın arkasından ağlamanın 
yararsız olduğunu; önlerinden yürümemiz ve o genç çocuklarımıza siper 
olmamız gerektiğini bilmemizde yarar var. Çözüm aranmalı ve bulunmalı. Ve işe 
güneydoğudan başlanmalı. Eğer bir demokratik açılımdan söz edilecekse önce 
yörenin Kürt ve Türk derebeylerinin kendi yakınlarından başlamaları gerekmektedir. 
Açlığa, yoksulluğa son verilmesi gerektiğini söyleyen güneydoğulu milletvekilleri 
tüm ülkeye örnek olsun diye kendileri ilk ağızda insanlarını doyurmalılar. Kadınlarının 
kucağına yedi sekiz on tane çocuk vereceklerine, o konuda da akılcı olmalarını 
kendi insanlarına anlatmaları gerekir. Daha çok şey gerekir çook. Dağda bir gerçek 
var, Meclis’te başka bir gerçek. Bu ikisinin arasını dolduracak siyasal iktidarlara 
gereksinim var. İçi boş “açılımlar”la ya da “tecrübeli medyacılar”la olacak iş değil. 

Aklımızda kalması gerekenler arasında Halk Evi ama daha sonra Halk 
Kütüphanesi’nde okumak olanağı bulduğumuz Cumhuriyet’imizin bize en gözde 
armağanları olarak sunduğu doğunun ve batının klasik yapıtlarına daha ortaokul 
sıralarında ulaşabilmiş olmamızdadır. Bu nedenle sempozyumlar önemlidir. Bu 
sempozyumda Diyarbakır ’ın gelmiş geçmiş yazar, çizer, fikir adamlarından söz 
edilecek. Bu topraklarda kimlerin yetiştiğinden, ve yerinde yellerin estiği “Aslanlı 
Çeşme”den kimlerin su içtiğinden söz edilecek ve arkalarında neler bıraktıklarından. 
İnsanlık tarihine katkılarından. Evrenselliği yakalamak peşinde giden insanlara nasıl 
ışık tuttuklarından söz edilecek ve Diyarbakır ’ın çevresine, ülkeye, tüm dünyaya 
gönderdiği iletilerden. Genç kuşaklar, yeni yetişenler, biraz da okuma özürlü 
olduğumuz için, tüm bu bilgileri sempozyumlarda öğrenecek ve belleyeceklerdir. 

Unutulmamalıdır ki Diyarbakır öyle elinin tersiyle itilecek bir memleket değildir. 
Arkasında yüzyıllar öncesine dayanan kocaman bir tarih vardır. Sempozyum 
posterinde bir kesitini sunduğumuz Çay Önü sit alanı ilk insanların yerleşik 
düzene geçtiği bir yerdir. İnsanlık tarihinde yerleşik düzen Anadolu topraklarında 
Diyarbakır ’dan başlamıştır, demek, yanlış olmaz sanırım. İnsan, Konya 
Çatalhöyük’ten önce burada vardı. Ve burada yerleşik düzene geçmek için ilk 
adımını atmıştı. Bu olgudan öğreneceklerimiz var. İtalyan düşünür Giambattista 
Vico yerleşik düzene geçiş çağdaşlığın ilk belirtileridir, demiştir. Çünkü insanlar ölü 
gömmeyi, gömütlük oluşturmayı yerleşik düzene geçmekle öğrenmişlerdir. 

Çay Önü’nün üzerine çağlar boyunca çok sayıda uygarlıklar gelip yerleşmiş 
ve izler bırakmışlardır. Göstergeleri Diyarbakır ’ın o görkemli karataş surları üzerinde 
bir dantel gibi işlenmiştir: İ. Ö. 3000-1260 Subaru (Hurri); İ. Ö. 1260-653 Asurlular; 
İ. Ö. 775-736 Urartu-İskitler- Medler; İ. Ö. 550-331 Persler-Büyük İskender-
Partlar-Sasaniler; İ. Ö 69-İ. S. 395 Romalılar; İ. S. 395-639 Bizanslılar; İ. S. 639-
661 Müslüman Araplar; 661-750 Emeviler; 750-869 Abbasiler-Hamdaniler; 
984-1085 Mervaniler; 1085-1183 Müslüman Türkler- Selçuklular-İnaloğulları-
Nisanoğulları; 1183-1232 Artukoğulları; 1232-1401 Eyyübiler-Anadolu 
Selçukluları-Timur; 1401-1507 Akkoyunlular; 1507-1515 Şah İsmail Dönemi; 
1515-1923 Osmanlılar; 1923 Türkiye Cumhuriyeti. 
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Saymakla bitmeyen izler bırakmışlardır bu uygarlıklar. Bugün o topraklarda 
yetişen ekinsel varlıklar, yetkin insan gücü bu uygarlıkların ürünüdür. Bunları 
yadsımamak ve kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekir. O etkin insan 
gücünü, o ekinsel, toplumsal ve o toprakların bir zamanlar var olan tecimsel ve 
ekonomik gücünü su yüzüne çıkarmak için çaba göstermek gerekir. Çünkü barışın, 
huzurun yolu buradan geçmektedir. Burada herkese düşen bir görev vardır. Çünkü 
Diyarbakır hiç kimsenin değil, herkesin malıdır. Orada oturanın, oturmayanın ama 
herkesin. Diyarbakır etkin boyutta bir turizm potansiyeli saklamaktadır özünde. 
Bunu gün ışığına çıkarmak kaçınılmazdır. Kentin, yörenin kazanç sağlamasına 
ön ayak olabilecek önemli bir alandır. Çünkü eski Diyarbakır, bir başka deyişle, 
sur içi Diyarbakır, saydığımız tüm uygarlıkların izlerini taşıdığı gibi dar sokaklarıyla 
ve kendine özgü mimarisiyle turizmi çağıracak ve turisti albenisiyle saracak bir 
kent olabilir. Tıpkı kalkınmış ülkelerdeki Ortaçağ kentleri gibi. Bizim bu bağlamda 
salık verebileceğimiz tek çözüm yolu eski kenti o yanlış yapılaşmadan kurtarmak 
ve eski binaların en azından başlıcalarını restore edip koruma altına almaktır. 
Kentin yetiştirdiği büyüklerin evleri kendi içinde değil ama çevresiyle acınacak 
durumdadırlar. Bugün eski Diyarbakır ’daki durum modern gecekondulaşmadır. 
Büyük kentlerde gecekonduyu önleme bölgeleri oluşturulmuş ve devlet birimleri 
harekete geçirilmiştir. Diyarbakır ’da da eski kenti ortaya çıkarabilmek için yapılacak 
en etkili çalışma kentin o çirkin yapılarını yıkmak, orada yaşayan halkı sur dışına 
yeni yapılacak evlere taşımak ve eski kenti sahici değerlerine kavuşturmaktır. Bu 
bağlamda sempozyum konuşmacıları daha ayrıntılı biçimde çözüm önerileri 
getireceklerdir mutlaka. Bu sözlere kulak verilmesi Diyarbakır ’ı bugünkü koşullarından 
kurtaracak ve eski kenti gezilebilecek, ardından dışa, yurtdışına açılabilecek bir 
kent yapacaktır. Çünkü o güzelim eski yapılar, camiler, kiliseler, sinagoglar o çirkin 
yapılaşmanın içinde kaybolmuşlardır. 

Böylesine bir düzenleme toplumsal ve siyasal açıdan ve sonrasında ekonomik 
açıdan esenlik sağlayacak, Diyarbakırlıların soluk almalarına yardımcı olacaktır. 
İnsanlar da daha huzurlu ve esenlikli olacak ve daha iyimser bakacaklardır 
geleceğe. İnsanları mutlu edecek tüm çabalar ortaya konulmalıdır. Bize göre 
insan çevresiyle yaşar. Bu konuda özellikle Diyarbakırlıları örgütlemek gerek. Yerel 
yönetimlere düşen başat görev insanını mutlu görebilmek olmalıdır. Turizme 
yaslanmak yanlış olmayacaktır . Ardından etkin boyutta ekonomik düzenlemeler 
getirmek gerekecektir. İşte o zaman barışı sağlamak daha kolay olacaktır. O 
zaman insanlar birbirini daha çok sevecektir. Kin, ihtiras, öfke ağları yerine sevgi 
ağları örülecektir. Bundan herkes mutlu olacaktır. Tüm Türkiye mutlu olacaktır. 
Ancak böylece barış sağlanacak ve ancak böylece Cahit Sıtkı’nın dediği gibi 
“kardeş kavgasına bir nihayet” olacaktır. 
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G eçmişi tarihin derinliklerine dayanan, Güneydoğu’nun dünyaya açılan 
penceresi ve Dicle Nehri’nin suladığı bereketli topraklar üzerinde kurulan 

Diyarbakır ’ımız, her devirde önemini korumuş, Anadolu-Mezopotamya, Avrupa-
Asya arasında doğal bir geçiş yolu olmuş, bir köprü görevi üstlenmiştir. Çeşitli 
uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar taşımış bir kent olan 
Diyarbakır, 27 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklarda her dönemde 
önemli devlet adamları, sanatçılar şairler, yazarlar ve bilim adamları yetişmiştir. 
Diyarbakırlı araştırmacı, şair ve yazar Şevket Beysanoğlu, üç ciltlik”Diyarbakırlı 
Fikir ve Sanat Adamları” kitabında 696 Diyarbakırlı fikir ve sanat adamına yer 
vermiştir. Ali Emiri, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Cahit Sıtkı Tarancı, Celal Güzelses 
gibi ismini sayamadığım nice cevherler çıkmıştır Diyarbakır ’dan. Dicle Nehri 
bereketli Mezopotamya ovalarını suladığı gibi, Ülkemiz fikir ve sanat dünyasını da 
zenginleştirmektedir.

Yönetime geldiğimiz günden beri Dicle Üniversitesi olarak öncelikle yaptığımız 
bilimsel araştırma ve projelerle, ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversitemizin, 
dolayısıyla da ilimizin adını, hak ettiği şekilde duyurmaya çalıştık. Bununla da 
yetinmeyerek Diyarbakır ’ımızın sahip olduğu özel ve güzel değerlerin kamuoyu 
tarafından tanınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir başka deyişle Dicle 
Üniversitesi olarak “Diyarbakır ’ı Yeniden Tanıyalım Hareketi” ‘nin öncülüğünü yaptık. 
Karşımıza çıkan her fırsatta ilimizin güzelliklerinden, sahip olduğu kültürel ve manevi 
değerlerden bahsetmeyi görev ve bir vefa borcu olarak kabul ettik.

Diyarbakır ’ı anlatırken öncelikle turizm açısından büyük önem arz eden yönlerine 
dikkat çekerek işe koyulduk. “Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır” 
sloganıyla ilimizin saklı kalmış değerlerini gün ışığına çıkardık. Diyarbakır ’ın “İnanç 
Turizmi” açısından sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, ilimizde ekonomik 
harekelenme sağlamaya çalıştık.

Yine Diyarbakır ’ımızın sahip olduğu fikir ve düşünce insanlarını gündeme 
taşıyarak, sanatsal ve kültürel alanda da zenginliğimizi gözler önüne serdik. 
Ölüm düşüncesini şiirin mısralarında ebedileştiren, Diyarbakır ’ın yetiştirdiği ünlü 
şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’yı doğumunun 100. yılında düzenlediğimiz uluslararası 
sempozyum etkinliği çerçevesinde andık. Diyarbakır Valiliğince 2010 yılının “Cahit 
Sıtkı Tarancı Yılı” olarak ilan edilmesi üzerine, çok sayıda etkinlik düzenledik.

İlimizin yetiştirdiği bir diğer önemli değer olan Celal Güzelses’i de çeşitli 
etkinliklerle andık. Ali Emiri ve ilimizin yetiştirdiği diğer mümtaz şahsiyetleri de çok 
sayıda etkinlik düzenleyerek yeniden hatırlanmalarına vesile olduk.
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Yine bölgemiz ve ilimiz için büyük önem arz eden siyasal ve sosyal sorunlar ile 
ilgili bilimsel araştırmalara imza attık.”Dışarıdan Gelenlerin Diyarbakır Algısı”, “Yeni 
Anayasa Değişikliği Referandumu”, “Kadınların Demokratik Açılıma Bakış Açıları”, 
“Güneydoğu Gençliğinin Bölgesel Sorunlara Bakışı”, “Güneydoğu Anadolu Halkının 
Kürt Sorununu Algısı”, “Diyarbakır ’da Göçle Gelenlerin İhtiyaç Analizi Çalışması”, 
“Dışarıdan Gelenlerin Korku Algısı” başlıklı araştırmalar yaparak bölgemiz 
sorunlarına bilimsel, akılcı ve objektif yaklaşımlar geliştirilmesine yardımcı olduk. 
Ayrıca bölgemiz sorunlarını akademik platformda tartışmak adına ilimize, çeşitli 
konularda alanlarında uzman olan akademisyen, yazar, araştırmacı, çok sayıda 
ismi davet ettik.. Gerçekleştirdiğimiz programlarla bölgemiz ve Ülkemiz insanının 
bilinçlenmesini sağlayarak, “farkındalık” oluşturmaya çalıştık. Bir çok değerli ve 
ünlü insanı ilimizde ağırlayarak, onların Diyarbakır ’a kıymetli katkılarını sağladık.

Basın dünyasının katkıları ile değerli yazarlarımızın köşe yazılarında Diyarbakır ’ı 
anlatmalarını temin ettik. Katıldığımız çeşitli televizyon programlarında, daima 
Diyarbakır ’ı anlatmayı Üniversitemizi anlatmanın önüne koyduk. “Skylife” ve 
“Anadolujet Magazin” gibi Ülkemizin yüksek tirajlı dergilerinde Diyarbakır ’ın tanıtımını 
sağladık.

Üniversitemize ziyarete gelen 24 rektörümüze Diyarbakır ’ı gezdirerek, 
yüreklerinde “Gül Şehri Diyarbakır” ile uğurladık onları. Yine bilimsel çalışmaları 
nedeni ile Dicle Üniversitesi’ni tercih ederek ilimize gelen Amerikalı Kalp doktorlarına 
da aynı düşünce ile Diyarbakır ’ı tanıttık.

Öğrenci sayımızı 13.500’den 20.000’e çıkararak ilimiz için çok önemli bir 
katkı sağladık. Hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerle, Hollanda, Türkmenistan, 
İran, Suriye, Fransa ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerden öğrenci kabul ederek 
uluslararası platformlarda ilimizi tanıtmaya çalıştık. Erasmus, Bologna ve Farabi 
programları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarında Diyarbakır ’ı 
da tanıtmayı ihmal etmedik.

Dicle Üniversitesi Rektörü olduğumuz günden bu yana, yegane amacımız 
Üniversitemizi ve dolayısı ile ilimizi daha ileriye taşımak oldu. Daima, kentimizi 
nasıl daha ileriye götürebiliriz sorusunu sorduk kendimize. Görevi devraldığımızda 
10 olan fakülte sayımızı 13’e, 4 olan Araştırma Merkezi sayımızı 15’e, Araştırma 
Hastanelerimizin kapasitesini 1000 yataktan 1200 yatağa çıkardık. Bölgenin en 
büyük “Yanık Merkezi” ni, tam donanımlı “Çocuk Hastanesi” ni, “Çocuk ve Ayakta 
Kemoterapi Merkezleri” ni ve yeni Yoğun Bakım Ünitelerini açarak hem ilimizin hem 
de bölgemizin ihtiyacına cevap vermeye çalıştık. Görüntü Arşivleme ve İletişim 
Sistemi olan PACS’ı, Pnömatik Taşıyıcı Sistemi hayata geçirerek teşhis ve tedavi 
imkanlarını hızlandırmayı amaçladık. Türkiye de tek bir merkezde yapılmakta 
olan, “Biyonik Kulak Ameliyatı” nı gerçekleştirerek, Ülkemizde bu operasyonun 
uygulanabildiği ikinci merkez olduk. Görme engelli prematüre çocuklara, 
“Prematüre Retinopati” ameliyatı yapmaya başladık. Diyarbakır ’da Sağlık 
Taramaları ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık.


