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Bölüm 35

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Mardin Milattan Sonra 442 yılında büyük bir veba salgını sonucu yüz 
yıl 542 yılına kadar insanların yaşamadığı bir coğrafyadır.

Mardin II. Hüsrev tarafından hiçbir güç kullanılmadan boş olarak ye-
niden iskâna açılmıştır. Mardin üzerinde tarihi haklar iddia eden tüm et-
nik gurupların iddiaları gerçekçi değildir.  

Mardin 1105 yılnda Artklu Necmeddin İlgazi tarafından çok büyük bir 
Türk kitlesi otuz bin çadır (Türklerin döğer boyu ) kaleye sığmadığı için 
bugünkü antik keti kurarak yerleşime açan kişidir.  Bu kent günümüze 
kadar Camileri, Medreseleri, Hanları, Hamamları, Kervansarayları ve va-
kıfları ayaktadır. Mardin demek Artuklu demektir. 12 Kasım 1912 tarih-
li 6360 sayılı kanun ile Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri 
merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile 
belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 
Bu düzenlemeyi yapan ve Mardinde Aynı adla Artuklu Üniversitesini ku-
ran Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta 
olmak üzere katkısı olan herkese şükranlarımı arz ederim.

Mardin Milattan Sonra  hangi uluslar kaçar yıl hüküm sürdüğüne bak-
tığımızda;

Tarih Hakimiyet 
Süresi 

Devlet Kimliği 

542-588 46 Yıl Sasaniler İran (Fars)

588-640 52 Yıl Persler İran (Fars)

640-656 16 Yıl
Hazreti Ömer dönemi 

Fetih İYAZ BİNGANEM 
(Beni Rabia Kabilesi)

Arap 
Müslüman 
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656-696 40 Yıl Emeviler (Beni Rabia) 
Kabilesi

Arap Müslüman

696 1 Yıl

Mardin Doğu Roma Dö-
nemi Roma İmparato-

ru II. Justinianos Büyük 
Katliamlar Yaparak 

Arapları Kılıçtan Geçirir.

Roma 

696- M.S 
750

54 Yıl

Emeviler Döneminde 
Mardin Arap Halife 

Abdülmelik’in orduları 
Hristiyanları kılıçtan 

geçirerek hâkimiyetlerine 
son vermiştir.     

Arap Müslüman 

750-885 135 Yıl Mardin Abbasîler
 Dönemi

Arap-Türk 
Abasi Ordusu-
nun önemli bir 
bölümü Türk.

885-965 80 Yıl Mardin Hamdaniler 
Dönemi.

Abasi Emiri es-
kiden Hıristiyan 
olan Beni Taglib 

aşireti

M.S. 
965-988 23 Yıl Mardin Bizans Dönemi

Nikeforos Fokas 
Roma Emrinde 

Ermeni 

988-1071 83 Yıl

Mardin Mervânî-
ler Dönemi Arap 

Hanedanıdır. Mervânîle-
rin kurucusu Ebu Abdul-
lah el-Hüseyin bin Düs-

tek el-Baz dır.

Müslüman 
Arap
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1071-1105 24 Yıl
Selçuklular adına

 Mervaniler
Türk Müslüman 
Türk İskânı Hız 

kazandı.

1105-1409 305 Yıl Artuklular Türk Müslüman

1409-1432 23 Yıl  Kara Koyunlular
Türk Müslüman 

Şii Meshebine 
Meyilli 

1432-1508  76 Yıl Mardin de 
Ak Koyunlular

Türk Müslüman 
Şii Meshebi 

1508-1514  6 Yıl Safavi Türk Müslüman 
Şii Meshebi

1514-1923 409 Yıl Osmanlı Türk Müslüman 
Sünni 

1923
Dünya 

Durdukça 

Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti 

Türk Müslüman 
Laik 

Mardin Yukardaki tarihi sürece baktığımızda aslında yurt edinmek 
üzer şehri kuran yerel halkı Türk’ler, Anadolu’ya “Türkistan’dan” gelmiş.

M.Ö 13 bin yılında yani yaklaşık 15 bin yıl önce biz “Ön Türkler” Ana-
dolu’ya geldik.

Hem de toprağı işlemesini, hayvanları evcilleştirmesini, yazı-
yı kullanmasını bilerek ve tekerleği keşfederek geldik ve Anadolu’nun 
“Dip Kültürünü” bizler oluşturduk.

18. Yüzyıla kadar, bugün “Orta Asya” denilen yerin adı “TÜRKİSTAN” 
idi.Bu sebepten binlerce yıldır Avrupa’da çok sayıda millet çocuklarını 
Türkistan’dan gelenler anlamına “Türkler geliyor” diye korkuturdu. 
İngilizler, çok kurnazca bir yöntemle Türkistan’ın adını Orta Asya yapıp 
bizi köklerimizden ve bu coğrafyadan kopartmak istediler. Bunda da ba-
şarılı oldular.

Öylesine başarılı oldular ki, bize okullarımızda öğretilen tarihimizde, 
“Türkler 1071 yılında Anadolu’ya ilk kez geldiler” yalanını kafalarımıza 
kazıdılar. Hâlbuki 1071’de yeniden Anadolu’ya gelen Türkler, Müslüman 
Türkler idi!
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Bu yazılanların, on binlerce kaya yazıtı, damgası, kaya resimlerinden 
oluşan kanıtı vardır. Çok sayıda yerli, yabancı bilim insanı da bunu des-
teklemektedir. Sadece “Göbekli tepe” tek başına tarihin yeniden yazılma-
sını sağlayacaktır.

“TÜRK” kelimesini ırkçılıkla yan yana gösterme gayreti asla kabul 
edilemez. Türk kelimesini ırkçılık olarak gösterenler Arap-Kürt ırkçılığı 
yapmaktadır.

Herkesin şunu iyi düşünmesi gerekir; Osmanlı’yı kuran Osman Bey 
niçin “Türk Devleti” değil de Osmanlı Devleti dedi? Osman Bey Türk de-
ğil miydi? Peki, son Türk Devletini kuran Atatürk, isteseydi devlete “Ata-
türk Devleti” adını veremez miydi? Aksine, “Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti” adını vererek, her etnik kökeni, her inancı Türk Milleti adı altında 
birleştirdi…“TÜRK” milli bir aidiyetin adıdır.

Bu coğrafyanın adı Türkiye’dir.
Bu coğrafyada yaşanan Türk Kültürüdür.
T.C Devletini kuran kurucu irade, Türk’tür.Doğal olarak bu coğrafya-

da yaşayanlar da etnik köken ve inançlarına bakılmaksızın Türk Milletidir.
 Bayrağımız Türk Bayrağı, dilimiz Türkçedir.1

Türklerin Anadolu’ya gelmesi, Gregoryen Ermeniler için yeni bir dö-
nemin başlangıcıdır. Çünkü Bizanslılar, hâkimiyetleri altındaki Monofizit 
Hıristiyanlığın temsilcisi Ermenilere baskı uygulamış ve kendi “Ortodoks 
İnanışlarını kabul ettirmek istemişlerdir. Bundan dolayı Ermeniler, daha 
önceden tanıdıkları ve hoşgörülerini bildikleri Türklerin kendilerine 
hâkim olmasını arzulamışlardır. Ermenilerin Bursa Metropoliti Hovakim, 
Fâtih Mehmet’in kılıcını almış ve Kilise ’de İstanbul’u alması için kılıca 
bir hafta dua etmiştir.

Türklerin Ermenilere hoşgörüsüne dair sayısız eserler yazılmış ve ör-
nekler verilmiştir. İstanbul Ermeni Patrikliği yapmış Malachia Ormani-
an’ın “L’Eglise Armenienne” isimli eserinin 1910 tarihli baskısının Ön-
sözündeki “Türkler, kendi idareleri altında bulundurdukları halkların 
durumlarında hiçbir değişikliğe gitmiyordu. Kuran’ın emirlerini tebliğ 
etmekle yetiniyordu. Kuran ise, Müslümanlardan, mağlup olanlardan, 
haraç ödemek şartıyla, kendi mülklerine sahip olarak yaşamalarını isti-
yordu. Bu müsait ortamdan yararlanan Hıristiyanlar, en iyi şekilde teşki-
latlanıyor ve Türk idaresi altında özel hayatlarını yaşıyorlardı”  şeklinde-

1  https://rifatserdaroglu.com/2018/11/08/
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ki ifadeler,  Türk Hoşgörüsünün en dikkat çekici örneğidir.1

Mardin’i yöneten Artuklular, Kara Koyunlular, Ak Koyunlular, Safevi-
ler, Osmanlılar Türk’tür ancak Türk olmayanlara gösterdikleri hoş görü-
yü soydaşlarına göstermediklerini görmekteyiz. 

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Mardin’i almak için arkadaşı 
İdrisi Bitlisi vasıtası ile Kürt İsyanları çıkartmıştır.

Mardin’in Safeviler”den teslim alındığında” Mardinliler adına İdrisi-
-Bitlisi ile görüşen Seyyid Ali Nusaybini halkın Osmanlı yönetimine itaat 
edeceğini belirtmiştir.

Mardin halkı Yavuz Sultan Selime Mardin halkının bağlılıkları sağlan-
masına rağmen İdrisi-Bitlisi Mardinli Şii halka ait ne kadar kırmızı külah 
varsa toplatmış ve. Lağım çukurlarına attırmış.

Mardin’de o gün için yaşayan halkın büyük bir bölümü Şii Türklerden 
oluşmaktaydı. Bu onur kırıcı uygulama üzerine sinmiş ve sahip olduğu 
kimliği gizlemiş ve zaman içinde kaybetmiştir. ”  Bu durum Mardin ”de 
neden Alevi inancına sahip kimsenin olmamasının en önemli kanıtı olsa 
gerek.

Mardin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk yıllarında kazanımları. 
Cumhuriyet anti-emperyalist bir savaşım sonunda kurulmuştur. Bu 

açıdan bakıldığında çoğunluğu Müslüman olan Doğu’daki pek çok sö-
mürge toplumlara da örnek olmuştur. Kurtuluş savaşında kurucu irade-
nin yanında olanlar dahil olmak üzere başta toprak ağaları, aşiret reisleri 
ve halk üzerinde ferdi üstünlük sağlamış kişilerin yeni kurulan eşit ve öz-
gürlükçü yapıya zarar verme ihtimali olan kişi ve aileler zorunlu iskana 
tabi tutularak Mardin’den uzaklaştırıldı. Köylünün eğitimine önem veril-
di. Bir kısım köylüye toprak dağıtıldı.

Mardin 1923-1938 yılında başta Türk Ocakları ve sonrasında Halkevi 
adeta bir eğitim ve öğretim kurumu gibi çalışmış ve halkın büyük deste-
ğini alarak hedeflenen çağdaş medeniyet seviyesini hayatın her yönünde 
yakaladığını görmekteyiz. Bu dönem devlet millet işbirliğinin en önemli 
dönemi olup olumlu meyveleri gelecek yıllarda bariz bir şekilde görül-
müştür. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında vefatından son-
ra kurtuluş savaşının önemli şahsiyetlerinden İsmet İnönü Cumhurbaş-
kanı olmuştu. Bu dönem ikinci dünya savaşının yaşandığı bir dönemdir. 
İsmet İnönü uyguladığı akılcı dış politika ile bu savaşın dışında kalmayı 

1  DİNÎ AZINLIKLARA TÜRK HOŞGÖRÜSÜ(Yahudi ve Ermeni Örneği: Soykırım mı, Soykoruma mı?)

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK makalesinden alıntı. 
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başarmıştır. Tek parti yönetiminin aristokrat bir görüntü sergilediği ve 
varlık vergisinin halk arasında hoş karşılanmaması özellikle Müslüman 
olmayan ahalinin Mardin’den ülke dışına özellikle Lübnan’a yoğun gö-
çün olduğu bir dönem olarak hafızalarda kalacaktır.  Cumhuriyetin ilk 
yıllarında yetiştirilen gençler yeni nesillerin eğitim ve öğretimlerinde 
önemli roller üstlendiği bu yıllarda dünya çapında değerlerin yetiştiği 
yıllar olmuştur. Atatürk’ün hayali çok partili döneme geçiş bu dönemin 
eseridir.

11 Kasım 1941 tarihinde, özellikle gayrimüslim ticaret erbabını hedef-
leyen varlık vergisi kanunu çıkartıldı. II. Dünya Savaşı yıllarında Türki-
ye’de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu sayede 
aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile gelişen süreçte bu 
kazançların vergilendirilmesi amacıyla devlet tarafından konan vergidir. 
Uygulama 1,5 yıl sürdü. Ödeme yapmayanlar çalışma kamplarına gön-
derildi. Bu durum Mardin’de yaşanan ilk kırılma noktası olduğunu gör-
mekteyiz. Sermaye sahibi gayrimüslimler şehri terk ettiklerini çoğunluk-
la yurt dışına çıktığı yıllar olmuş. Yurt içinde baş gösteren isyanlar Nas-
turi Ayaklanması 1924, Raçkotan ve Raman da tedip Harekatı 1925, Şeyh 
Said İsyanı 1925( Şubat - Nisan 1925), Asi Resul Ayaklanması Olayı 1929 
Eruh, Savur Tenkil Harekâtı 193026 Mayıs-9 Haziran 1930 tarihinde Mar-
din’de çıkan ayrılıkçı ayaklanma sonucu zorunlu ikamet ve yurt dışı göç-
ler kültürel yapıda değişikliklerin oluşmasına zemin hazırlanmıştır. 

Mardin Çok partili dönemde T.C Devletinin kuruluş ilkeleri ve yasalar 
yok sayılarak zorunlu iskan kaldırılmış, din siyasete alet edilmiş oy uğru-
na milli uyanışın dizginlendiği bu dönem on yıl sürmüş ve 1960 yılında 
bir askeri darbe ile sonuçlanmıştır. 

Mardin 1960 askeri yönetimden sonra yeni bir Anayasa ile çok partili 
döneme kaldığı yerden devam etmiş ancak oy uğruna DP yaptığı hata-
ların aynısını yerine kurulan Adalet Partisi de sürdürmüştü. Atatürk’ün 
partisi ise bu yıllarda hızlı bir şekilde Atatürk ilkelerinden saparak sola 
yelken açtığını görmekteyiz. Bu görüş dini afyon sayan ve milliyetçiliği 
faşistlik diye tarif ettiğinin bilerek veya bilmeyerek savuna gelmişti. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin bir birini 
öldürmelerine CHP ve AP zemin hazırladığını gördüğümüz 1960–1970 
yılları. 12 Mart 1971 yılı muhtırasının verilmesini beraberinde getirmiştir. 

Mardin hoşgörü ve birlikte yaşama örneği.
Mardin çok dilli ve çok dinli yapısını izah edebilmek adına kendi hikâ-

yem örnek olabilir diye anlatmadan geçemeyeceğim;Baba tarafım Mardin’e 
Musul’dan büyük dedemiz din adamı olarak atanmış ve bu şehri kendisine 
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vatan edinmiş. Dedem (Tevfik Şimdi) Mardin’in köklü Türk ailelerinden 
(Terekiler (Türkler) ) kızı (Zekiye) ile evlenmiş bu evliliğinden beş kız bir 
erkek çocuk sahibi olmuş.

Anne tarafım ise 1893 Türk Rus savaşından sonra bir Türk aile olarak 
önce Ağrı boz toprak köyüne sonrada, Rusların doğu vilayetlerini işgal et-
meye başlaması ile yeni bir göç dalgası oluşmuş. Annemin baba tarafı Mar-
din’e 55 kişi başlamış yolda Ermeni çeteler ve kötü koşullar nedeniyle ha-
yatını kaybetmiş. 

Mardin’e sağ olarak ulaşan annemim büyük dedesi ve dedesi zorba 
Kürt aşiret mensupları tarafından paralarına tamah edilerek katledilmiş. 
Dedem yedi yaşında kardeşi beş yaşında kaderin bir cilvesi olarak Ayşe is-
minde bir Kürt kadın tarafından evlat edinir ve büyütür. 

Dedemi (Ömer Orta) Ermeni Mimar İlyas (Gendöre ) tarafından yetiş-
tirerek kendisi gibi usta yapar. Anne babam dedem Mardin’in Türk aile-
lerinden (İbrahim Mendo) kızı Nesrin ile evlendirir. Nesrin büyük anne-
min annesi yine Mardin’in ileri gelen din adamlarından Şeyh Mahmut Tür-
ki’nin torunlarındandır. Bu hususları açıklama ihtiyacı duymamın sebebi 
Türkün, Kürdün, Arap, Ermeni, içinden kötü insanların çıkabileceği gibi iyi 
insanların daha çok fazla olduğunu vurgulamak içindir.

Komşumuz ve dedemin ustası İlyas (Gendöre) eşi Zahır (Badem çiçe-
ği) çocukları, Sevim, Jorjet, İlyas, Cemil, Suphi unutulmayacak çocukluk 
anılarımdır. İlyas (Gendöre) nin kızı Jorjet abla İsviçre’ye rahibe olmak için 
gitti. Sevim abla terzi loran ile evlendi ve İstanbul’a gitti bu ailenin ortan-
ca çocuğu Cemil benimle en çok ilgilenen kişiydi, ondan bana hatıra ka-
lan küçük bir bakır kulplu yoğurt taşıma kabımla üşenmeden çarşıya gö-
türür içine birkaç kaşık alabilen bu kap ile yoğurt alırdık. Bu mahallede ay-
rıca Farha (Sıhher-Sihir yapan aile) başta Monte Kristo kontu gibi Avrupa 
klasiklerinden masallar okuduğu için ve bekâr olması nedeniyle kendisini 
Monte Kristo kontu ile evleneceğini söylemem, sürekli bana Farha ablayı 
kiminle evlendirelim diye sorulurdu bende, Monte Kristo kontu derdim. 
Farha Abla Ankara’da bulunan bir Ermeni kilisesinde yaşamak üzere Mar-
din’den ayrıldı.  İlyas amcalar İstanbul’a taşındı 1973 yılında kendilerini 
ziyaret ettiğimde bir hafta boyunca büyük bir şahsiyete gösterilecek özenle 
ağırlamalarını hayatım boyunca unutmayacağım. Bu aile sonradan öğren-
diğime göre farlı ülkelere göç etmiş olduğunu duydum. Bende bu boş kub-
bede hoş bir seda olarak yaşadığım sürece unutmayacağım.

Mardin çok partili dönemi
 Demokrat pati 1950 yılından başlayarak 2590 sayılı kanunla – Ağa, 

Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanıme-
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fendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın 
vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlariyle anı-
lırlar. Hükmünü yok sayarak zorunlu ikamete tabi tutulanların oy kazan-
ma amacıyla Mardin’e dönüşleri sağlanmış bir kısmı parti yönetiminde 
görevler verilerek Şehir halkında başlayan hür ve bağımsız birey olma he-
yecanı söndürülmüş. Büyük balığın küçük balığı yutma geleneği yeniden 
tesis edilmeye başlandığını görmekteyiz.

Toprak dağıtılan köylüler topraklarını yeniden ağaların mülkiyetine 
geçmeye başladığı yıllar olarak tarihteki yerini almış. Ticaret ve sanat ha-
yatında bulunan gayri Müslim ahalinin özellikle Beyrut ve İstanbul’a göç 
ettiğinin en hızlı yaşandığı yıllar olmuştur. 

Mardin 1954- yılından 1960 yılına kadar 4 vali atanmış olduğunu görü-
yoruz. Bu yıllar Mardin adeta kamu görevliler için bir sürgün şehri olarak 
görülmüş. 

Mardin’e atanan bu kamu görevlileri sürgünlerine sebep olan yasa dışı 
fiileri huylu huyundan vazgeçmez kuralı gereği aynı suçları işlemiş hak-
ları zedelenen Mardinli Türk denince bu şahsiyetler aklına gelmiş olması 
Türklük gurur ve şuurunun büyük yaralar almasına sebep olmuştur. 

Mardin’de bu yıllarda vermiş olduğu göç ve köyden kente geçişler sı-
rasında artık ağalarından ve aşiret reislerinden cesaret alan kişiler kişiler 
başta Ermeni, Süryani mülklerini yağma ve daha ötesine giderek ibadet-
hanelerini konut olarak kullanmaya başladığı yıllar olarak hafızalarımız-
da kalmıştır. 

Mardin Demokrat parti döneminde 677 sayılı kanun Alelümum ta-
rikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, 
emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan 
haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan 
ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve ikti-
sası memnudur. Amir hükmeler hilafına yapılan tüm iş ve işlemlere göz 
yumulduğunu yıllar olarak görülmektedir. Mardin’de irfanı hür vicdanı 
hür nesillerin artık azalmaya başladığı ve kişisel gelişimin önüne geçildi-
ğini söyleyebiliriz. 

Mardin 1960 yılı askeri dönem
27 Mayıs 1960 askeri darbesi günü Mardin’de bir bayram havası içinde 

büyük bir mitingle kutlandığını hatırlarım. Kalabalığı seyrederken kendi-
ni bu işe çok kaptırmış olan ve bugün hatırlamayacağım bir kişinin omuz-
larında her kesin bir ağızdan yayaya, şaşaşa yaşasın İsmet Paşa diye ba-
ğırdıkları halen kulaklarımda çınlamaktadır. 

Mardin 1960-1970 yılları arasında yoğun göçlerin ve eğitim kalitesinin 
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gittikçe kötüleştiği yıllar olmuş milli kimliğin zayıfladığı ve gittikçe bir-
likte yaşama kültürü büyük yara aldığı yıllar olarak hafızalarda yer eden 
yıllar olduğu görülmektedir. 

12 Mart 1971 Askeri muhtıra döneminde Mardin 1971 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Biz ne bolşeviğiz ne de komünist; 

ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hür-
metkarız.” Atatürk'e göre komünizm ve faşizm bu tarifin içinde yer alan, 
milletin geleceği için son derece tehlikeli ideolojilerdir. Atatürk, temeli 
Darwinizm’e ve diyalektik materyalizme dayalı olan komünizme kesin 
ve net tavır almış, bu tehlikeli ideolojinin “her görülen yerde ezilmesi 
gerektiğini” vurgulamıştır. Büyük Önder, her iki ideolojinin de gerçek 
yüzünü çok iyi kavramış ve halkımızı da bu konuda bilinçlendirmek için 
gayret etmiştir. Aşağıdaki ifadeler onun bu konudaki görüşünü ortaya 
koyması açısından çok önemlidir: Ancak ne hazindir ki Atatürk’ün kur-
muş olduğu CHP bu yıllarda adeta her fraksiyondan komünist dünya 
görüşlerinin hamisi haline geldiğin görmekteyiz. Kardeşlik ve hoşgörü 
şehri Mardin kardeşin kardeşi, komşunun komşuya artık farklı gözlerle 
baktığı yıllar olmuştur. 

CHP Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ 3,5 aylık kıssa süreli eği-
timlerle bu eğitimler özellikle seçilmiş Komünist ve Sosyalist gençler be-
lirlenerek ideolojik eğitim verildikten sonra 1974 yıllarda görmekteyiz. 
Bu yapılanmanın sonuçlarını ancak iki binli yıllarda sınavlarda sıfır çeken 
öğrencilerin rekor kırması sonucunu doğurmuştur. 

975 yılında Türkeş’in olaylı Diyarbakır mitingi CHP milletvekili Ha-
san Değer tarafından o gün için PKK ilk sürümü olan Devrimci Doğu 
Kültür derneğine mensup gençlerinde içinde olduğu kişilerce sabote edil-
miş adeta bir isyan provası sergilenmişti. CHP 1971 yılların başından iti-
baren sol açılımı başta Kurtuluş, silahlı direnişinden sonra hapisten çı-
kan THKP-C kadrolarının 1974’de THKP-C’nin yayın organı haftalık 
Kurtuluş Gazetesi ve aylık Kurtuluş Sosyalist Dergi çevresinde oluştur-
dukları Marksist-Leninist siyasi hareket.

Bu Örgüt zaman zaman THKP-C/KURTULUŞ, Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) gibi isimleri kullanmış en sonunda 
Kurtuluş örgütü (hareketi) adını almıştır. Kurtuluş'un gençlik örgütü Genç 
Kurtuluşçular Birliği (GKB)'dir. Genç Kurtuluşçular Birliği zaman zaman 
KURTULUŞ/GKB ismini de kullanmıştır. GKB çeşitli zamanlarda silahlı 
ve molotoflu eylemler düzenlemiştir. Arka çıktığını görmekteyiz. Bu yıl-
lar Mardin için de büyük yansımaları olduğunu görmekteyiz. Bu dönem 
Mardin barış ve kardeşlik duygusunun en büyük yarayı aldığı yıllar ola-
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rak tarihteki yerini almıştır. 
1970-1980 yılları arasında CHP hoş görüsü ve desteği ile himaye edilen 

yukarda yazılı guruplar ülkede terör estirmiş binlerce ülkücü genci şehit 
etmiştir. Bu örgütler güç mücadelesi içine girerek bir birine hayat hakkı 
tanımadığını görmekteyiz. Bu örgütler silahlı eğitimi Filistin kaplarında 
yaparak silahlı devrim yolu ile ülke yönetimini ele geçirmek istediği yıl-
lar olarak anılacaktır. 

12 Eylül 1980 Askeri yönetim dönemi.  
 Türkiye tarihindeki en kara leke belki de 1980 darbesidir. İşte bugün 

düşünemeyen ve düşünmeye çekinen bir toplumun ortaya çıkmasına ne-
den olan 12 Eylül ihtilalinin ağır bilançosu, nedenleri ve sonuçları olmuş-
tur. Bu dönemde Diyarbakır ceza evinde yaşananlar kurunun yanında ya-
şın yanması ülkemizde bu güne kadar otuz bini aşkın şehit edilmesine 
sebep olan PKK doğmasına sebep olmuştur.

Mardin bu yıllarda büyük şehirden yerel halk büyük şehirlere göçü 
artmış ve yerini dolduran köyden gelen insanlar uyum gösteremediğinin 
en önemli kanıtı şehrin fiziki yapısının tahrip edilmesi mezarlık alanlar 
dahi gecekondularla dolmaya başladığı yıllar olarak tahribat yılları oldu-
ğu gerçeğidir. 

2003-2018 yılları arasında uygulanan politikalar ve sonuçları.
Terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye insani, siyasi, ekonomik ve hukuki 

maliyetlerinin muazzam derece fazla olduğunu söyleyen Siyasi İstikrar 
Analisti Serdar Sement, “Sadece kamu harcamalarını baz alırsak 20 yıl-
da milli gelirimizi yüzde 1.5 geriye düşürdü. Bugün 750-800 milyar do-
lar olan milli gelirimizden 20 yıl boyunca sadece her yıl olmak üzere  10-
12 milyar dolar kayıplar söz konusu” dedi.

1987’den 1998 yılına kadar Türkiye’nin savunma, güvenlik harcama-
larının yüzde 2 buçuk olan payının yüzde 5-6’ya çıktığını belirten Serdar 
Sement, “Yaklaşık iki misli sıçrama yaptı. 1999’da terör örgütü PKK’nın 
elebaşı Abdullah Öcalan’ın derdest edilip, örgütün çökertilmesiyle ey-
lemler 2007’de başladı ama 2009’a kadar bütçede savunma, güvenlik har-
camalarında keskin düşüş var. 2009’dan itibaren baskı başladı, 2015,16,17 
hatta 18 bütçelerinde savunma, güvenlik harcamaları sıçrama yaptı” . 

Sadece kamu harcamalarında PKK’nın 20 yılda milli geliri yüzde 1, 
1 buçuk geriye düşürdüğünü dile getiren Serdar Sement, “Bugün 750-
800 milyar dolar milli gelirimiz var, 10-12 milyar dolar sadece kamudan 
kaynaklı kayıp söz konusu. 20 yıl boyunca her yıl büyümemizi 1 buçuk 
geride kalmasına neden oldu, yani yüzde 5 büyüyorsak 3 buçuk büyü-
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dük” sonucu ortaya çıkmaktadır. 
FETÖ terör örgütünün, sözde cemaatinin ülkemize verdiği zarar, tah-

minlerin çok üzerindedir. İlk nazarda görülen zararlar olarak, yerine asla 
konulamayacak olan 241 şehidimizi, yüzlerce yaralımızı söyleyebiliriz. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Yaralılarımız inşallah sıhhatlerine 
kavuşmuşlardır. Maddi zarar olarak başta, TBMM olmak üzere, diğer bi-
nalarda olan zararlar, askeri gereçlerde olan zararları gösterebiliriz. Elbet-
te, bu maddi zararlar yerine konulabilir, yenileri ikame edilebilir. Yalnız 
bu zararların milyarları bulduğu da bir gerçektir. 

Bu örgütün ülkemizdeki yaygınlığı nispi olarak çok da fazla değildir. 
Aşağı, yukarı % 2-3 civarında olduğu ifade edilmektedir. Yalnız, teşki-
lat şemasında da görüleceği üzere, üyeleri çok etkin yerleri işgal etmiş 
konumda bulunuyorlardı. Darbe sonrasında bunlardan ne kadarının te-
mizlendiği ise belli değildir. Elbette, % 98 Müslüman olan ülkemizde, bu 
cemaatin militanları bir tarafa, epeyi bir miktarda taraftarı vardır. 1970’li 
yıllardan başlayarak, nerede ise iki nesle hitap ederek çok fazla sayıda 
militan ve taraftarı etrafında toplamıştır. Özellikle, 1997 yılından itibaren, 
liderin ABD olması nedeni ile, etkinliğini korkusuzca icra etme durumun-
da bulunmuştur. Darbeden sonra ise, 60 bine yakın kamu görevlisinin iş-
ten el çektirildiğini, 70 bin civarında kişinin soruşturma safhasında oldu-
ğuna ve halen daha her gün gözaltına alınmalara devam edildiğine şahit 
oluyoruz. Böyle gittiği takdirde bu rakam birkaç yüz bini çok geçecektir. 

Bunlardan kimilerinin mahkûm olacağını ve bunun miktarını söyle-
mek mümkün değildir. Yalnız, tarihimizde rastlanan en büyük mahkû-
miyetlerin yaşanacağı gerçeği ortadadır. Kamudan el çektirilenler, elbette 
tekrar kamuda görev alamayacaklardır. Bu şahısları özel şirketler bile işe 
almaktan imtina edeceklerdir. Şunu, açık olarak ifade edelim ki, T.C. ya-
salarını hiçe sayarak, onun aleyhine fiillerde bulunmak çok büyük suçtur. 
Bu kadar suçlu ile yaşamak ülkemiz için zor olacaktır.

Bu nasıl bir cemaat veya terör örgütüdür ki kendisine bağlanan insanları 
bu duruma düşürür, bunun akıl ile izahı yoktur. Aileleri ile birlikte birkaç 
milyonu bulacak insanların grubuna kayıp nesiller olarak bakıyorum.

Her zaman olduğu gibi, bu terör örgütünün başı ve yamakları kâşa-
nelerde yaşar iken, elemanları zillet içinde yaşayacaklardır. Diğer önemli 
olan husus ise, tüm olan biten gözlerinin önünde olduğu halde, sonuna 
kadar devam diyenler de vardır.

Fakat bana göre en korkunç tarafları takiyeyi kolayca yapabilmeleridir. 
Öyle zannediyorum ki, kendilerini Atatürkçü olarak lanse edenler bile 
vardır. Darbe gecesi okutulan bildirilerinde, Atatürk’ten bahsetmeleri ise, 
takiyede ne kadar ileri olduklarının göstergesidir. 
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Burada yeri gelmişken şunu ifade etmek gerekir ki, ülkemizdeki tüm 
darbe ve post modern darbelerde; hep Atatürk’ten bahsedilmiştir. Bunla-
rın tümünü kabul etmek bir tarafa telin etmek gerekir.

Mustafa Kemal Atatürk, askerlik, din ile devlet idaresinin ilişkisini ke-
sen şahıstır. Bir darbe hareketi yapacaksınız, haklılığınızın gerekçesi ola-
rak da Atatürk’ü kullanacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyun-
ca darbe hareketlerinin karşısında olmuştur. 1924 anayasasını inceledi-
ğimizde, ordunun veya diğer bir grubun darbesini teyit eden bir madde 
var yoktur.

1938’de başlayan geri dönüş, 80 yıl sonra 2018’de rejimin değiştirilme-
si aşamasına geldi. Türkiye, geri dönüşten çöküş dönemine girdi. Son 20 
yıl içinde, iç siyasette sıra dışı olaylar yaşandı. Dünya Bankası’ndan yük-
sek yetkiyle yönetici getirildi, Cumhuriyet katılımcılığı kişi egemenliğine 
dönüştürüldü. Devlet işletmeleri satıldı, madenler elden çıkarıldı. Yaban-
cılar yoğun biçimde toprak satın aldı. Gerilik toplumun her kesimine ya-
yıldı. 

Kahraman Türk ordusuna Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy ve Askeri 
Casusluk gibi davalar açılarak vatanını milletini seven ne kadar rütbeli 
asker varsa tasfiye edildi. Bu bu operasyonlar yapılırken basın ve mukte-
dir siyaset teşvik ve desteği çok hazindir. Orduyu zayıflatan ve devletin 
kılcal damarlarına kadar sızdırılan dini kisveli dış güçlerin maşası FETÖ 
örgütü 15 Temmuz 2016 yılında darbe teşebüsünde bulunmuştur. 

2018 yılını bittirmekte olduğumuz şu günlerde 1938 yılından bu yana 
görev yapan tüm iktidarların siyasi sayiklerle göz ardı ettikleri anayasal 
hükümler ve anayasa güvencesindeki yasalırın uygulanmaması Os-
manlı imparatorluğunu yıkılma nedenleri yeniden oluşmuştur. Ençok 
güvenilen kurum Ordu aynı güven duygusunu veriyormu? Adalet Mül-
kün Temeli adalete güven tammı? Ekonomik göstergeler güven veriyor-
mu? Dış borç ve bu borça ödenen faiz sonun başlangıcımı? Eğitim Kalitesi 
benzer ülkelerin neresinde? 

Ve hepsinden önemli gerek FETÖ terör örgütü, PKK, DEAŞ ve benzer 
yüzlercesinin kaç vatandaşımızı bu ülkenin aleyhine devşirdiğini. Bugü-
ne kadar gelmiş geçmiş tüm ülkeyi yönetenler vebal altındadır. Devşiri-
len vatan evlatlarını devşirilmesine müsaade etmemeliydi bugün bu in-
sanların ülkeye zarar vermesinin önüne geçmek için uygulanan tedbirler 
aileleri ile birlikte kin ve nefretlerinin artırılmasından başka bir işe yara-
mamaktadır. Bataklıkları kurutmadan yapılan sivrisinek mücadelesi bey-
hude bir çabadan ibarettir. Cumhuriyet rejimine kindar nesiller yetiştir-
mekten vazgeçmenin zamanı gelmiş ve çoktan geçmiştir. 

1969 yılında Mardinde yedek subay askerlik yapan ve bu yıllarda ta-
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nışma imkânı bulduğum Dr.Burhan Özfatura.
 Burhan Özfatura İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı yıl-

larda yardımcısılığını yapmıştım.1984–1989–1994–1999 yılları. Ülkemi-
zin Maliye konusunda yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyet Dr.Burhan Öz-
fatura şu değerlendirmeleri yapmaktadır.”16 yıldır, her sahada olduğu 
gibi vergi konusunda da, AKP iktidarının bir politikası yoktur. Devamlı 
olarak, günlük-palyatif uygulamalarla yetinilmektedir. Sıkışınca, hemen 
KDV ve ÖTV’ye zam yapılmaktadır. Ciddi çalışmalar yapılmamaktadır...

Aslında, Bütçe açığının olmaması gerekir. Zira 15 yılda 3 Trilyon- 750 
milyar TL vergi toplanmıştır. Dış borç 130 Milyar Dolardan, 467 Milyar 
Dolara çıkmıştır. Cumhuriyet döneminin bütün birikimleri, özelleştirme 
furyası ile satılmıştır. İmar-affı vb. uygulamalara gidilmiştir. Hazine ara-
zileri satılmıştır. Velhasıl bütçeye çok ciddi rakamlar girmiştir. Ancak, her 
yıl (2018 dahil) astronomik açıklar verilmiştir.

 Zira korkunç bir israf, lüks, yolsuzluk, kayırma, kamu kaynaklarını 
yandaşlara aktarma uygulaması yaşamaktayız. Devletin tüm birimlerin-
de, başta saray olmak üzere; lüks, israf, saltanat hakimdir. En küçük bir 
tasarruf düşüncesi yoktur..

Sadece yandaş müteahhitlere aktarılan, rakamlar bile, baş döndürücü-
dür. Hele hele, “ yap-işlet “ ihaleleri, tam bir faciadır. (ve herkes TL ile iş-
lem yapmaya zorlanırken, bunlara dövizle ödeme yapılmaktadır.)

İktidarın, Gelir ve Kurumlar vergisi toplamaya “ kayıt dışı “ ile müca-
deleye niyeti yoktur. KDV ve GTY ile yetinmektedir.”

Mardin kimliğinin aşındırılması  
Türkiye; İkinci Dünya Savaşı’na kadar kırsal alanda yoğunlaşmış ve 

tarımla uğraşan bir ülke iken, savaş sonrasında hızla artan bir sanayi-
leşme ve kentleşme süreciyle birlikte iç göçle karşılaşmıştır. Bu süreçle; 
köyden kente olan yoğun göç yeterli endüstri olmaması nedeni ile kent-
leşmenin sanayileşme olmadan gerçekleşmesine neden olmuştur. Sanayi-
leşmeye başlayan Türkiye köyden kente gelen göçmenleri barındırabile-
cek konut ve onlar için yeterli istihdam sağlayamamış “gecekondulaşma” 
ile “kayıt-dışı ikincil ekonomik sektörün” oluşmasına engel olamamıştır. 
Mardin de Kayacan Mahallesi, Saraçoğlu Mahallesi ve Tarihi Mardin’de 
plansız betonlaşma ile tarihi eserlerin tahrip edilmesi. 

Türkiye çarpık/aşırı kentleşme ile karşı karşıya kalmıştır. Bilgi toplu-
muna geçişle birlikte özellikle nüfusun büyük bir oranı kentleşmiş, insan-
ların hareketliliği hızlanmış, dolayısıyla insanlar daha sık yer değiştirme-
ye başlamıştır. Artık insanlar belli bir yere bağlı olamamakta ve yaşamları 
boyunca hareket halinde olmaktadırlar. Mardin yeni şehir planları kentin 
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kadim hoş görü kültürüne büyük bir darbe vurmuştur. Yenişehir çok kat-
lı çarpık yapısı ve yüksek binaları ile komşuluk ve ilişkileri bitirilmiştir. 
Yeni şehir Diyarbakır yolu üzerinde tarıma elverişli olmayan alanları ye-
rine Mardinin bağlık ve bahçelik alanlarının seçilerek yok edilmesi telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar doğurmaştur. 

Mardinde 1994 yılından başlayarak uygulanan terörle mücadele tet-
birleri sonucu bölgenin üretken güçleri güvenlik nedeniyle şehre yoğun 
göçü şehirde yoğun ve düzensiz yerleşimi işsizlik ve yoksulluk ile bölge-
ler arası dengesiz gelir dağılımındaki adaletsizlik insanlarımızın devşi-
rilmesine zemin hazırlamıştır. Dün Misyonerlerin açmış olduğu okullar, 
hastahaneler, sosyal kültürel faaliyetler yolu ile toplumu ayrıştırmaları bu 
sefer dış güçlerin devşirmiş olduğu Fethullah Gülen taraftarları vasıtası 
ile açılan okullar, hastahaneler, kurslar vasıtası ile Mardin dahil ülkenin 
tüm kurumlarına başta, adliye, mülkiye, askeriyenin kılcal damarlarına 
kadar sızması sonucu 15 Temmuz 2016 hain darbenin oluşmasına sebep 
olmuştur. FETÖ Mardin en yüksek mülki amiri olan Vali, Kaymakam, 
Komutan, Hakim, Savcı gibi üst düzey mensuplarının PKK unsurlarının 
halk üzerindeki tahakkümlerine göz yumduğu hatta iş birliği yaptığı ar-
tık gün yüzüne çıkması ihanetin boyutları ancak 15 Temmuz 2016 tarihin-
den sonra gün yüzüne çıkmıştır. Devleti yönetenlerin laikliğe olan negatif 
bakışları Mardin menşeyli Hizbullah örgütünün PKK karşı kullanılması 
ve kontrol edilmemesi dün Şeyh Sait ve Lavrıns tarafından ulaşılmak iste-
nen sonuç bu gün bu yerli maşaları vasıtası ile yapılmak istenmesi tarih-
ten ders almadığımızın en güzel kanıtı olsa gerekir. 

Türkiye’nin güneyindeki komşu ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsız-
lıklar ile çatışmaların varlığı da sınır illerinden kuzey veya batı illerine de 
azda olsa iç göçün yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye’de yaşanan 
göç hareketleri; çeşitleri, sebepleri ve yarattığı kültürel, ekonomik ve si-
yasal sebepleriyle pek çok araştırmaya konu olmaya devam etmektedir. 
Mardin bu konuda en olumsuz etkilenen illerin başında gelmektedir. 1983 
yılından itibaren Anap iktidarları ile başlayan ve Irakın parçalanmasına 
ve bu bölgede bölgesel kürt yönetimin kurulmasına yönelik dış güçlerin 
değirmenine Türk hükümetleri su taşımıştır. 2003 yılından itibaren de Sü-
riye ile başlatılan iyi ilişkiler sonucu vize muafiyeti getirilmesi bu ülke-
ye Türkiye üzerinden terör unsurlarının geçişine zemin hazırlanmıştır. 
“Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 2003 yılında Saadet Partisi Ankara İl Baş-
kanlığı’nda düzenlediği haftalık basın toplantısında. 

 Dış meseleleri ele aldığı konuşmasında bugün Suriye›de yaşanılan ha-
diseleri ele almış ve 9 yıl öncesinden hem Ak Parti hükümetini hem ülke 
insanlarını hem de tüm dünya insanlığını uyarmış.
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 Suriye, Mısır ve ileride nihai hedef olarak Türkiye’nin Arz-ı Mev’u-
du İsrail’e katma Planı çerçevesinde ele geçirilmek istendiğini söylemişti.

FETÖ’nün bugüne kadarki en kritik operasyonu 19 Aralık 2009’da Bü-
lent Arınç’a suikast iddiasıyla başlattığı Kozmik Oda operasyonuydu. Bu 
belgelerin özellikle PKK sızdırılması sonucu deşifre olan yüzlerce saha 
görevlisinin infazına sebet olduğunu zamanın genelkurmay başkanı İlker 
Başbuğ tarafından ifade edilmiştir.

İlker Başbuğ, 2003 yılında TBMM'de az 1 oy farkıyla reddedilen 
Irak'a tezkere konusunda da PKK'yı bitirme noktasında önemli bir fırsat 
kaçırıldığını söyledi. Kuzey Irak'a çok defa girildiğini, ancak 1- 2 ay gibi 
kısa süreli operasyonlar yapılabildiğini, ama bu sürenin ortadan kaldırma 
için yeterli olmadığını anlatan Başbuğ, bu konuda şunları söyledi: "Girip 
belki 2-3 yıl kalmamız gerekiyordu ve biz o noktada hesabımızı yapmış, 
göze almıştık. Silahlı kuvvetlerin hemen hemen bütün bölümleri aynı 
görüşteydi. Herkes tezkerenin geçmesine olumlu bakıyordu, böyle hesap 
etmiştik ama olmadı. Gerçeklemedi. Bir noktada terörü marjinalize etme 
açısından ayağımıza gelen fırsatı kaçırdık. Bunun tek dezavantajı neydi, 
Amerikan askeri de Türkiye’ye girecekti. ‘Efendim çıkmaz’, ya ne çıkmaz, 
adam Irak’tan çıktı. Ne yapacak? Maalesef böyle bir endişeyle karşılaştık 
ve bunu da maalesef güçlü bir devletin sağlam bir kanıt olarak pek gör-
müyorum. Bugün Diyarbakır’da da var diğer yerlere de açtınız. Dolayısıy-
la 2003 bence kaçan bir fırsat. Belki bugün başka bir noktada olabilirdik.” 

17 Aralık 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu bir ko-
nuşmada “Efendiler, Biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için 
değil bilakis bu tip yapılarar,din ve devlet düşmanı olduğu,Selçuklu ve 
Osmanlı bu yüzden batırdığı için yasakladı. Ço dğil yüz yıla kalmadan 
eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniki bazı kişiler bazı ce-
maatlerle bir araya gelerek, bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, 
sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğin-
de birbirine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayınki o gün geldiğinde her bir 
taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır.”  

ABD ile olan stratejik ortaklığımız nedeniyle Süriye ile düşman kar-
deşlere olduk.

Başbakan Ahmet Davutoğlu “... inşallah biz en kısa zamanda şam'a 
gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. o gün de 
yakın. inşallah selahaddin eyyubi’nin kabri başında fatiha okuyacak, 
emevi camisi’nde namazımızı da kılacağız. bilali habeşi’nin, ibn-i ara-
bi’nin türbesinde, süleymaniye külliyesi’nde, hicaz demiryolu istasyo-
nu’nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz.” Bu demece Suriye ile 
olan ilişkileri tam anlamı ile koparmıştır. 
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Dış güçlerin Arap baharı adı ile komşu ülkelerde başlatmış olduğu re-
jim değiştirme operasyonu sonucu Suriye yönetimi bir milyon insanını 
öldürdü.

Suriye vatandaşları  çanını kurtarmak isteyen dört milyona yakın in-
sanın  ülkemize göçetmesi sonucu telafisi güç zararlarlarla karşı karşıya 
kaldık.Bu gün Mardin tarihi kent terk edilmiş yapıları bu insanların ika-
metgahı haline gelmiş olması turizm gelirlerinden geçinen Mardin için 
telafisi güç zararlar açacaktır. 

Irak Saddam yönetimi 16 Mart 1988... Irak savaş uçakları Halepçe’yi 
bombaladı. Ortalığa keskin bir elma kokusu yayıldı. Çocuklar kokuya 
doğru koştu. Son sözleri ‘Daye behna seva te’ yani ‘Anne elma kokusu 
geliyor’ oldu. Sonra da birer birer öldüler. Türkiye bu ölümden kaçan 
bu insanlara evsahipliği yaptı başta Mardin ve Diyarbakırda açmış olduğu 
kamplarda canlarını kurtardı.

ABD ve müttefikleri Barzani güçlerine eğitim verip ayrıca yaptığı silah 
yardımları ile burnumuzun dibinde bir Kürt özerk yönetimi oluşturdu. 
T.C Hükümetleri son yıllarda Irak merkezi hükümeti yerine bu bölgese 
yönetimi muhatap olmamız taki Kuzey Irak Kürt yönetiminin 25 Eylül 2017 
bağımsızlık referandumunda ülke olarak uyguladığımız dış politikanın 
yanlışlığı anlaşılmıştır.

PKK 2002 yılında havlu atmasışken açılım süreçleri ve bölgeye atanan 
FETÖ mensubu kamu görevlilerinin desteği ile bu terör örgütü büyütülmüş ve 
bugün Suriye toprakları üzerinde burnumuzun dibinde bir devlet kurma gücüne 
ulaşmasının zeminini hazırlamıştır. 

 Acılım sürecinde Türkiye Cumhuriyeti ibarelerinin kaldırılması, An-
dımızın yasaklanması, Kürtçe tabelaları belediyelere asılmasına göz yu-
mulması Türk olan Mardin Yavuz Sultan Selimin İdrisi Bitlisi vasıtası ile 
Kürtleştirdiği gibi bir zemin hazırlanmış ve Türk yurdunda bir kez daha 
Türk asmile edilmiştir. Yanlış siyasi kararlar sonucu hem Irakta hemde 
Suriyede birer Kürt devletinin kurulma aşamasına gelmesi gündeme gel-
miştir. Beka sorunu ile karşı karşıya gelen ülkemiz telefisi güç zararlarla 
karşı karşıya gelmiş iki komşu Irak-Suriye topraklarında operasyonlar 
yapılma zorunluğunu doğurmuştur.

 Mardin 12/11/2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı kanun ile on üç 
ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ve bazı kanun ve 
kanun hakmünde kararnameler ile değişiklik yapılmasına dair kanun ile 
bütünşehir statüsü ile her köy bir mahalleye dönüşmüş ve dünyanın en 
verimli topraklarına sahip olan şehrimiz tarımsal faaliyetlerin azalmasına 
sebep olmuştur. Köyden kente olan göçü hızlandırmış ve üretimi azalta-
rak bölücü ve ayrılıkçı dış güçlerin güdümündeki bazı unsurların ülke-
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mizi bölme ve parçalama iştahlarını kabartmıştır. 
Mardin 24 Haziran Millitvekili genel seçimlerinde HDP %59,38 ile 4 

Milletvekili Ak Parti %30,38 ile 2 Milletvekili çıkarmş. DP,AP,ANAP,AK 
PARTİ güç odağı haline gelmiş ağalar, beylere ,şeyhlere, tarikatlara göz 
yumarak oy devşirmiş. Komünist Marksist dünya görüşü üzerine inşa 
edilen PKK yukarda yazılı güç odaklarını silah zoru ile Mardin’in de için-
de bulunduğu tüm bölgeyi otuz bini aşkın insanı öldürerek ülkenin birlik 
bu cennet vatanı bir beka sorunu ile karşı karşıya getirmiştir. Bu yapının 
oluşmasının en çok vebali olan parti CHP sol açılım sevdası ile Marksist, 
Leninist düşünce sistemine verdiği destek sonun başlangıcı olmuştur. 
Devletin güç, kudret ve merhametinden mahrum kalan Mardin halkın 
zalimin yanında yer alma nedenidir. Mardinde kimlik bunalımı iç ve dış 
mihraklar tarafından bilinçli bir şekilde hayat bulmuştur. Acılım Süreci 
ile birlikte belediyelerde çok dilli tabelaların asılması, kamu kuruluşla-
rından Türkiye Cumhuriyeti ibarelerinin kaldırılması, Andımızın yasak-
lanması, Ne Mutlu Türküm Diyene yazılarının silinmesi, filimler, diziler 
vb uygulamalarla Mardin”de Türk kimliği bilinçli olarak yok edilmeye 
çalışılmış ve bir dereceye kadar başarılı olunmuştur.

 Mardinde bu bilinci kaybolması ülkenin beka sorunu ile karşı karşıya 
gelmesinin birinci nedenidir. 

Mardin Artuklu eserlerinin tümünün zengin vakıfları bulunmaktadır. 
Bu eserler ve zaman geçirilmeden asıllarına uygun onarılmaları Artuklu 
sultanlarının (Melikleri)  Mezarları gün yüzüne çıkarılarak Gezi rehberi-
ne Anadolu Fatihi Sultan Alparslanın torunları olduğu gerçek hayat hikâ-
yeleri ile anlatılması gerek Mardin halkının gerçek kimliğini öğrenmesi 
gerekse Turistlerin bu şehrin Türk Şehri olduğunu öğrenmeleri sağlan-
malıdır.

Kurtuluş reçetesi Cumhuriyetin kuruluş ruh ve felsefesine sıkı sıkıya 
bağlı kalmak tek kurtuluştur. Bu Mardin’in özünde var olan kardeşlik ve 
hoşgörü içinde yaşamak ruh ve heyecanını yeniden hayat bulmasına ve-
sile olması en büyük dileğimdir. 


