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Tarih boyu şairler, seyyahlar, tüccarlar gezdikleri şehirleri farklı özelliklerini öne 

çıkararak tasvir etmişlerdir. Aynı şekilde şehir sakinleri de yaşadıkları yeri bir iç 

gözlemle tanımlamışlardır. Elbette şehirler sadece taş yapılar, içlerinden geçen 

nehirler, eteklerine kuruldukları dağlar ile bilinmezler. Bazen çevresindeki kaleyle 

anılmışlar bazen misafirperverliği bazen soğuk havaları bazen de orada yetişmiş 

meşhur kişilerle kimlik kazanmışlardır. 

Antropologlar insanlık tarihinin kronolojisini çıkarırken genel olarak onun yaşadığı 

üç büyük değişime vurgu yapmaktadırlar. İlk olarak, insanların avcılık ve toplayıcılık 

evresinden itibaren yavaş yavaş yerleşik hayata geçtiği düşünülmektedir. İkinci olarak, 

köylerden daha büyük şehirlere, son olarak da şehirlerin periferisinden “merkezine” 

doğru bir hareketin olduğu kabul edilmektedir. Hususiyle de son 150 yıldan beri 

insanlık kitleler halinde kırsaldan şehirlere doğru akın etmektedir. Daha yakın 

tarihlerde ise şehirlerin varoşlarından merkezine yapılan yolculuk modernleşmenin 

adeta tipik özelliklerinden birisi olmuştur (Kottak, 2002: 285, 348; Haviland vd., 

2006: 325-355). İnsanoğlunun bu yolculuğu kültürleri ve medeniyetleri büyük ölçüde 

etkilemiştir. 

İnsanlık tarihinin en hızlı değişimlerinin son 150 yılda yaşandığını söylemek 

abartılı sayılmamalıdır. Ulaşım vasıtalarının gelişmesine paralel ticari, siyasi, sosyal 

ilişkilerin hızlandığı bir vakıadır. İnsan ve toplum bilimleri’nde “küreselleşme” denilen 

bu durum sosyo-ekonomik açıdan gelişmekte olan Dünya ülkelerinde çok farklı 

sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz küreselleşme ile beraber 

yerel olanın, farklılıkların hızla kaybolması, buna paralel şekilde Batı kültürünün 

tektipleştirici yönünün ortaya çıkmasıdır. Marksist ve postmodernist düşünürlerin 

ısrarla üzerinde durduğu bu tektipleştirme bireysel ve toplumsal değişimin başat 

faktörlerinden birisi olmuştur. Kentleşmenin modernleşmeyle olan ilişkileri 

düşünüldüğünde geleneksel kentlerin de modernleşmeden çokça etkilendiği bir 

gerçektir. Artık Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye gidildikçe dünya ve ülkemiz 

şehirlerinin birbirlerine daha çok benzediği görülmektedir. Marketler, fast-food 

restorantları, arabalar, kıyafetler, müzikler, boş zaman aktiviteleri ile farklılıkların 

azaldığına şahitlik edilmektedir. Bu açıdan küreselleşmenin kültürleri olduğu gibi 

kentleri de bir parça kimliksizleştirdiği söylenebilir. Diğer taraftan, küreselleşmenin 

tektipleştirmesine tepki olarak eski etnik-dini-siyasi-coğrafi ayrımların yeniden 

belirginleştiği ve bu durumun küreselleşme savunucularının beklentilerinin aksine 

yeniden bir kimlik inşa süreci başlattığı da sosyologların dikkatinden kaçmamaktadır.2 

Modern toplumların en tipik özelliklerinden birisi kuşkusuz kentleşme olgusudur. 

Fakat burada modern toplumlardaki kentleşmeyle daha önceki dönemlerdeki 

kentleşme olgusunun aynı şeyleri ifade etmediği belirtilmelidir. Sosyolojik açıdan 

                                                           
1 Bu çalışma, “Modernleşme ve Küreselleşme Sürecinde Değişen Kentler ve Kimlikleri: Gül 
Şehri Diyarbakır Örneği” isimli tebliğ zenginleştirilerek hazırlanmıştır. 
2 Modernleşen toplumlarda koloktif kimliklerin yeniden inşasıyla ilgili bkz. (Touraine, 2000: 1, 
2; Göle, 2012: 11, 58; Bilgin, 2007: 5, 19). 



 

 

 

 

                                               

2      Şaban Çelikoğlu/Mustafa Yılmaz 

 

bakıldığında kentleşmenin her çağa ve kültüre uyacak evrensel bir tanımlamasının 

yapılamayacağı görülmektedir. İnsanların ilk kurdukları şehirlerle ilk çağlardaki 

Yunan şehirlerinin, Orta çağdaki feodal kale şehirleriyle Asya şehirlerinin ortak 

noktaları olmakla beraber aynı oldukları söylenemez. Max Weber’in, Şehir isimli 

çalışmasında, kendi zamanına uygun şekilde yaptığı ayrım ve tanımlamalar bu 

cümlenin haklılığını göstermektedir. Bahsi geçen eserde Weber, şehirleri; Antik Şehir, 

Ortaçağ Aristokratik Şehri, Plepler Şehri, Avrupa Şehri gibi sınıflara ayırmakta ve 

bunların Avrupa’da görüldüğünü, Asya’da birkaç istisna haricinde gerçek manada 

şehirlerin hiçbir zaman olmadığını söylemektedir (2003: 106, 130 vd.).3
 

Yine aynı 

eserde bir şehir tasviri de yapmaktadır. Ona göre şehir şu beş özelliğe sahip olmalıdır; 

1- Bir kale, 2- Bir pazar, 3- Kendine ait bir mahkeme ve hiç değilse özerk bir hukuk, 4- 

İlgili bir birlik biçimi, 5- En azından kısmi bir özerklik ve sonuçta seçilmelerinde şehir 

sakinlerinin katılımının gerçekleştiği yetkililerce yönetilme (2003: 105). Dikkat  edileceği 

gibi böyle bir şehir tasviri günümüzde geçerlilik taşımamaktadır. Çünkü Weber’in 

yaşadığı 1900’lerde Dünya’da 1 milyon nüfusunu aşan 16 kent bulunmaktayken 

1990’da bu sayı 276’ya çıkmıştır (Kottak, 2002: 544).4
 
Fakat yukarıdaki tasvir kendi 

dönemi için bazı açıklama ve anlama kolaylıkları sağlamıştır. Diğer taraftan yakın 

tarihli “şehir” tanımlamaları üzerine Özer İ.’in yaptığı değerlendirmede, 4 özelliğin 

öne çıktığı tespit edilmiştir; 1- Kent, sahip olduğu nüfus özelliklerine göre diğer 

yerleşim birimlerinden ayrılır, 2- Kent, işlevsel ve ekonomik yönden kırsal toplumdan 

farklıdır, 3- Kent, toplumsal ilişkiler ve nüfusun farklı bireylerden oluşmasıyla ayırt 

edilir, 4- Kent, resmi olarak kazanılmış bir statüdür (2004: 2-4). Günümüzde değişik 

bilim dalları kent tanımlamalarını bu dört unsur üzerine kurma eğilimindedir.  

Şehirleşmenin birçok noktada modernleşmeyle ilişkisi vardır. Bunu Z. Bauman’ın 

çok bilinen sözü ile ifade etmek gerekirse; “Bütün kent yaşamı modern değildir fakat 

bütün modern yaşam kent yaşamıdır. Çünkü yaşamın modernleşmesi demek kent yaşamına 

daha fazla benzemek demektir” (2001: 170). Şehirleşme büyük oranda 

modernleşmeye ya sebeptir ya da bunun sonucudur. Modernleşmenin tipik 

özelliklerinden olan sanayileşme, yabancılaşma, sekülerleşme, bürokrasi ve bireycilik 

şehirleşmeyle ilişkilidir. Dolayısıyla kırsalda yaşayan insanlar ile şehirli halkların 

farklı toplumsal sistemleri temsil ettiği tartışmasız bir durumdur. Buna bağlı olarak 

şehirleşen toplumların süreç içerisinde hem sosyal yapısı hem de zihniyetleri 

değişmektedir. Kırsaldaki insanların manevi değerlere yatkınlığı ile şehirlilerin 

ilgisinin aynı olması beklenmemelidir. Benzer şekilde bürokrasinin bir kentleşme 

olgusu olduğu, sanayinin şehirlerde gerekli insan kaynaklarına ulaştığı bilinmektedir. 

Sekülerleşmeye bağlı olarak rasyonel bir ahlakın oluşması, hümanizmanın ve 

feminizmin güçlenmesi daha çok şehirlerde ortaya çıkmaktadır. 

Modernleşme, küreselleşme ve kent kavramları beraber ele alınacak olursa bunların 

birbirlerini tamamladığı görülür. Nasıl ki, modernleşmenin şartlarından ve 

sonuçlarından birisi kentleşme ise küreselleşmenin de sebep-sonuçlarından bir tanesi 

kentleşmedir. Modern dönemde kırsalın az üretip az tüketen kültürün yerine 

kapitalizm çok üretip çok tüketen yeni bir model ortaya koymuştur. Bunu karşılamak 

için büyük sanayi tesisleri ve iş gücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Avrupa’da 1700’lü 

yılların sonunda hızlanan sanayii üretiminin yaygınlaşması, artan işgücü ihtiyacı ve 

                                                           
3 Weber’in bu görüşü farklı uzmanlarca eleştirilmiştir. İlgili tartışmalar için bkz. (Eickelman, 
1981: 266-270). 
4 1990 yılında Dünya nüfusunun %37’si kentlerde yaşarken 2025 yılında bu oranın %60 olması 
beklenmektedir (Kottak, 2002: 544). 



şehirleşme 1900’lerden sonra 2. ve 3. Dünya ülkelerine de yayılmıştır.
 
Doğal olarak da 

hızlı kentleşmenin getirdiği sorunlar kent yöneticilerini ve merkezi hükümetleri 

fazlasıyla uğraştırmaya başlamıştır. Sorun geçmişte olduğu gibi sadece bir toplumun 

değil artık küreselleşemeyle bütün gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların problemi 

haline gelmiştir. 

Tarihin doğal akışı içerisinde yaşanan sosyal gelişmeler kültür ve medeniyetlerin 

değişimini tetiklemiştir. Diyarbakır da çok eski tarihlerden beri Ortadoğu’da kültürlerin 

buluştuğu ve harmanlandığı önemli bir merkez olmuştur. Hem bulunduğu merkezi konum 

hem de doğal afetler, savaşlar, fetihler ve göçler şehrin kimliğini defaatle değiştirmiştir. 

1980’den sonraki göçler, terrör-şiddet hadiseleri, marjinal etnik-dini grupların 

çalışmaları ve modernleşmenin etkisiyle şehrin sosyal yapısında ciddi değişmeler 

meydana gelmiş ve bu tarihten sonra yeni bir kent kimliği ortaya çıkmaya başlamıştır. 

KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUMU 

Kimlik, toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, 

birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü, kişinin türlü bağlılıklarını 

açıklayan, tanınmasını sağlayan ve bireyle toplumun ortak inşa ettiği özellikleridir. 

Kimlik sadece kişiye ait öznel, sosyal ve kültürel bir durumu ifade etmez. Aynı 

zamanda ortama ve nesneye ait yapısal bir nitelik de taşır ve yaşanılan kentsel 

çevrenin kimliği olarak da yansır (Kaypak, 2009). “Kent kimliği” de, kente ait olan, 

o kenti diğerlerinden farklı kılan ve o kente değer katan, o kente özgü tarihi-modern, 

doğal-suni, kültürel-mimari unsurların oluşturduğu bir bütündür. 

Küreselleşmenin öne çıkan sonuçlarından birisi çok kültürlülüğün fark edilmesi 

ve yerel farklılıkların korunmasına yönelik çalışmaların ivme kazanmasıdır. Hızla 

yok olan yerel kültürler sivil veya resmi kurumlarca yeni nesillere aktarılmaya 

çalışılmaktadır. Bu bağlamda şehirler de kendi kültürel özelliklerini yaşatma adına 

yeniden kent kimliklerine yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır. Bunda 

yeni kentli nüfusun daha sağlıklı, modern ve çevreci şehirlerde yaşama isteği de etkili 

olmuştur. Gelişmekte olan şehirlerin göçler ve ciddi alt yapı problemleri dolayısıyla 

çok eğilemediği bu kimlik sorunu modern şehirler için öncelikli konulardan birisi 

haline gelmiştir. 

Kent kimliğinin oluşmasında bazı temel unsurlar dikkat çekicidir. Kent kimliği her 

şeyden önce toplumsal uzlaşı ile ortaya çıkar. Kent araştırmacılarına göre, kent kimliği 

toplum tarafından üretilir. İster tarihten gelsin isterse modern zamanlarda oluşturulmak 

istensin bir kentin kimliği ancak insanların bu kimlik üzerindeki ittifakına bağlıdır 

(Tekeli, 1991: 79-83; Birol, 2007). Bir şehrin sakinleri benimsemediği sürece herhangi bir 

yapıt veya unsur şehrin kimliğinin bir parçası olamaz. Orada yaşayan insanlar için bir 

değer ifade eden, bir anlamı olan şeyler kimliğin parçası olabilir. Certeau’nun kent 

üzerine yaptığı tespitler bunu destekler mahiyettedir. Ona göre, mekânların efsanesi, 

söylentileri ve anlatıları vardır. Başkalarına göre anlamsız, batıl söylemler, inançlar ve 

hikâyeler kent sakininin şehre aidiyetini artırır. Bu eski anlatılar, yabancılara sıradan 

gelen eski yapılara yerliler için daha tanıdık bir mekân havası verir. Anlatılar ve tarihi 

kalıntılar kentin görünmez kimlikleridir (2009: 204, 207). Bilgin bunu destekler 

mahiyette, kent kimliğinin oluşumunun uzmanlara özgü akılcılık, teknik, planlama ve 

bilimsellikten ziyade zihinsel formülasyon alanı olan gündelik dilde bilgi üreten, naif 

veya sıradan insanın sosyal düşüncesinde inşa edildiğini belirtir (2014: 327). 
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Kent kimliğinin oluşumunda önemli unsurlardan birisi de tarihtir. Kent kimliğinin 

oluşumu  için  bir  süreç gerekir. Tekeli, kent kimliğinin oluşumunu tarihsel bir olgu 

olarak görmekte ve kent kimliğinin zaman içinde farklı katmanların uyumlu ve anlamlı 

bir bütün oluşturmasıyla gerçekleştiğini belirtmektedir (1991: 79, 80).
 
Bu nedenle kente 

yeni bir kimlik kazandırmak yerine önce onun var olan özgün kimliğini kuran 

değerlerin keşfedilmesi, bu değerlerin güncel koşullar ve gerekliliklerle 

bütünleştirilmesi ve böylece kent kimliğinin sürekliliğinin sağlanması daha uygun 

bir tutum olacaktır. Çünkü kimliğin oluşumu sürekliliğe dayanır ve kendisinden önceki 

gelişmelerden bağımsız olarak düşünülemez. Bu nedenle bir kentte kimliğin amaçlı 

olarak üretilmesi, çeşitli nedenlerle erozyona uğramış olan kimliğin yerine yeni bir 

kimliğin konumlandırılması güçtür (Birol, 2007). Kent kimliğiyle ilgili bir diğer husus 

da kimliklerin zaman içerisinde değişebileceği gerçeğidir. Nasıl ki şehirlerin isimleri 

tarihi süreçte değişebiliyorsa kimlikleri de değişebilmektedir. Bu durum kendi başına 

olumlu veya olumsuz şeklinde tanımlanamaz. Elbette tarihte gül şehri olarak bilinen 

bir şehrin çöpleriyle anılmasına olumlu bir değişim denilemeyeceği gibi fakirlik ve 

cehaletle maruf bir şehrin de kültür-sanat ile anılmasına olumsuz bir değişim 

denilemez. Kimlik dönüşümü tarihi kimlikle bağlantılı olduğu ölçüde daha gerçekçi ve 

kalıcı olabilir. Kimlikteki süreklilik kentin değerlerinin yeni nesillere aktarımında da 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

Büyük ve çok kültürlü şehirlerin tek bir özelliğini öne çıkaran kimlikler üretmesi 

zordur. Çünkü buralarda farklı kültürler, sosyal hareketler ve yaşam tarzları baskın 

şekilde bulunur. Ancak köklü tarihsel mirasa sahip ve bunu yaşatmaya devam eden 

şehirler kendine özgü kimlikler üretir. Bunu yapamayan büyük kentler ise birçok unsuru 

içerisinde barındıran kimliklere sahiptir (Bilgin N. , 2014). Kent kimliğinin oluşumuyla 

ilgili son bir konu da kimliğin daha çok bir idea olarak kurulmasıdır. Tekeli’ye göre, 

“bir kentin kimliğinden söz edildiğinde, kentte yasayanların onda buldukları bir değerler 

kümesinden, kente yüklenen bir idealleştirmeden söz etmiş oluruz.” (1991: 81, 82). Şehrin 

kimliğinin başka şeyler yanında bir ideal etrafında kurulması beklenen bir durumdur. 

Tarih boyu fatihler fethettikleri şehirleri kendi dünya görüşleri ve idealleri 

doğrulsutsunda yeniden şekillendirmişlerdir. Diyarbakır’ı fetheden sahabelerin en 

büyük kiliseyi camiye çevirmeleri, Endülüslülerin bıraktığı muhteşem cami ve 

sarayların İspanyollarca kiliseye çevrilmesi, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’ya 

minare yapması, Şah İsmail’in Tebriz’i Sünni âlim ve sultanların türbesini yıkarak 

Şiileştirmesi kent kimliği-idealleştirme bağlamında ele alınabilir. 

Bireysel özelliklerimizle beraber, aile, okul ve toplum bizleri belirli oranlarda 

şekillendirir ve bireysel kimliklerimiz ortaya çıkar. Kentler de bireyler gibi 

bulundukları coğrafi konum, içlerinde barındırdıkları tarihi miras, din, dil, sanat, edebi 

ve bedii güzellikleriyle kendi kimliklerini oluştururlar. Nasıl ki bireyler kişisel 

özelliklerini öne çıkarabildikleri oranda toplumda fark edilebiliyorlarsa şehirler de 

modern çağa uygun şekilde kendi özgünlüklerini iyi sunabildikleri takdirde daha çok 

turist, yatırım ve nitelikli insan çekme şansına sahip olabilirler. Aynı şekilde, 

farkındalık oluşturan şehirler yeni yetişen, eğitimli ve sosyo-ekonomik seviyesi 

yüksek sakinlerini başka şehirlere göç verme problemini minimize edebilirler. 

1980 SONRASINDA DİYARBAKIR’DA SOSYAL DEĞİŞİMİ 

ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER 

Sosyoloji araştırmaları üzerine odaklandığı çalışma alanını farklı açılardan 

anlamaya çalışır. Sosyal değişim konusu da incelenmesi gereken önemli bir olgudur. 



Dikeçligil, sosyal değişimin parça ile bütün arasında bazı farklılıklar yarattığını 

belirtir. Ona göre, sosyoloğun, etkileşimde baskın olan faktörleri belirlemeye, 

farklılaşmanın nasıl olduğunu ve ne yöne evrildiğini ortaya çıkarmaya odaklanması 

gerekmektedir (1997: 652). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından sonra ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 

toplumun ulus-devlet mantığı çerçevesinde yeniden inşa edilmesi için önemli 

çalışmalar yapılmıştır. 1930’lu yıllarda geleneksel şehircilik anlayışına karşı modern 

kent mimarisi belirlenmiş ve Ankara bunun ilk uygulama alanı olmuştur. 

Diyarbakır’ın bin yıllık sur içinden İstasyon, Ofis, Vilayet gibi modern mekânlara 

taşınmaya başlaması da bunun bir örneğidir. Bu yıllarda tarihi surların bir kısmı ve 

sivil mimarinin birçok seçkin örneği “yenisi” yapılmak üzere yıkılırken yerine kurulan 

semtler ve binalar şehre yeni bir kent kimliği kazandıracak nitelikte olamamıştır. 

Diken’e göre Diyarbakır’ın tarihi kent dokusunun bozulması şehrin sakinlerin de 

kimliksizleşmesine neden olmuştur (2002). Kentsel mekânın değerleri, sembolleri, 

bireysel kimlikleri ve kentin kültürel kimliğini taşımada belirleyici bir işlev gördüğü 

düşünüldüğünde (Bilgin N. , 2014: 333; Uçar & Rıfaioğlu, 2011: 62 vd.), geleneksel 

mekânın modern-seküler olanla değiştirilmesi kent kimliğine yönelik bir tehdit olarak 

değerlendirilebilir. Yine yeni vatandaş tipolojisine uygun şekilde devletin ideolojik-

baskı aygıtlarının devreye sokularak okullar, kültür lokalleri, kıyafet, dil reformları ve 

geleneksel-dini kurumlar üzerine kurulan baskılarla kentin kimliği değişime 

zorlanmıştır (Çağlayan, 2014). Yaşlı kimselerle yapılan görüşmelerde, kent merkezi 

açısından bu kimlik inşasının 1970’li yılların sonuna kadar bir ölçüde başarılı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Diyarbakır medeniyetlerin kavşak noktası olmuş bir şehirdir. Birçok medeniyete ve 

kültüre beşiklik yapan şehir, 1970’li yıllara kadar sosyo-ekonomik açıdan ülkenin 

gelişmiş illeri içerisinde gösterilmekteyken (Keyman & Lorasdağı, 2010: 137), 1980’li 

yıllardan sonra büyük bir kültürel şok yaşamıştır. İnceleme kapsamında ele alınan 

süreç değerlendirildiğinde, zorunlu ya da isteğe bağlı kırsal göçler, dışarı giden 

kültürlü ve nitelikli iş gücü, köyden gelenlerin şehrin kültürünü arabeskleştirmesi, 

terör-şiddet hadiseleri ve bunların toplumda açtığı yaralar 1980 sonrası süreçte sosyal 

değişimin öne çıkan unsurlarıdır. Ayrıca 1999’dan sonra AB müzakere sürecinin 

etkisiyle başlayan demokratikleşme çalışmaları, bunun sonucunda artan güven, 

özgürlük ortamı ile modernleşme de değişimin bir parçası olmuştur (Yanmış, 2015: 

86). 

1970’li yıllarda Diyarbakır’da hızlanan sosyalist hareketler zamanla Kürt ulusalcı 

yapıya bürünmüştür. 12 Eylül Askeri darbesiyle hem sosyalist hem de Kürt kimliğiyle öne 

çıkmaya başlayan şehirde uygulanan sıkıyönetim kanunları ve özellikle Diyarbakır 

Cezaevi’ndeki uygulamalar şehirde protest bir kültürü doğurmuştur. Hususiyle 1986 

sonrasında artan 1990’lı yıllarda zirveye çıkan köy boşaltmalar müesses nizama karşı 

tepkiyi bir kültür haline getirmiştir. Boşaltılan köylerden gelen aileler ve özellikle onların 

çocukları yaşanan hadiselerin etkisiyle zamanla Kürt ulusalcı çizgiye yaklaşmıştır. Yine bu 

aile fertleri hayata tutunma konusunda zorluklarla karşılaşmış, birçok kişi yasadışı olaylara 

bulaşmıştır (Kızmaz  Bilgin R., 2010: 277, 286, 291; Keser, 2011: 128, 129 vbş.). 

Şehirde 1990 ve sonrasında PKK-Hizbullah-JİTEM arasındaki çatışmaların şiddet 

olaylarını ve faili meçhulleri artırdığı bilinmektedir. 1990-1997 yılları arasında çok sayıda 

kişi bu gruplara taraf oldukları ya da olmadıkları için öldürülmüştür  (TBMM, 1995). Bu 

şiddet hadiseleri şehrin zengin, eğitimli ve köklü ailelerinin göç etmesine neden olmuştur. 

Şehir hâlen bu kültürel boşluğu doldurabilmiş görünmemektedir. Ayrıca yakın geçmişte 
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yaşanan kanlı hadiselerin tam bir barışla sonuçlanmaması bahsi geçen tarafların sürekli 

çatışmaya hazır şekilde beklemesine neden olmaktadır.5 Bu durum kent halkında 

tedirginliğe neden olmakta ve sosyal gelişmeyi zayıflatmaktadır. 

Diyarbakır’da 1980 sonrası süreçte sosyal değişimi hızlandıran en önemli hususlardan 

birisi 1999 yılında başalayan AB görüşmeleri olmuştur (Samur, 2011; Keyman & 

Lorasdağı, 2010). Bu tarihlerden sonraki hükümetlerin şiddeti azaltarak özgürlükleri 

genişletmesi, PKK’nın silahlı eylemlerini askıya alması ve bölgeye yapılan ulaşım, sağlık, 

eğitim yatırımlarının etkisiyle şehir 2006-2007 sonrasında hızla değişmeye başlamıştır. 

Siyasal, ekonomik ve fiziki yapıdaki değişmeler kendisini sosyal alanda da göstermektedir. 

Gelişen imkânlar şehir nüfusunun yarısını oluşturan 20 yaş altı gençlerin (TÜİK, 2012: 12) 

popüler kültürle tanışmasını kolaylaştırmıştır.  

Kentin Sosyal Yapısı 

Hızlı kentleşme, kontrolsüz göçler, terör-şiddet hadiseleri ve küreselleşmeye bağlı 

olarak geleneksel sosyal yapının bozulduğu ve yerel kültürün zayıfladığı bilinmektedir. 

Diyarbakır’ın 1950 ve 1990’lı yıllarda kısa sürede aşırı göç alarak bu sorunu yaşadığını 

görmekteyiz. 1986’dan sonra artan terör-şiddet olayları ve özellikle 2000’li yıllardan 

sonra yaşanan modernleşme de kentin sosyal yapısını değiştiren önemli birer faktördür. 

1950’lerde özellikle tarımdaki makineleşmeye bağlı olarak Türkiye ve Dünya’da 

kırsaldan şehre doğru yaşanan yoğun göçler ve 1990’larda bölgede yaşanan köy 

boşaltmalar şehrin nüfus yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Bunun yanında şehrin 

özellikle yerli, kültürlü, ekonomik durumu iyi ailelerinin de büyük şehirlere göç etmesi 

kenti her açıdan etkilemiş görülmektedir. Tarihte, kültür, bilim ve edebiyat dünyasına 

yüzlerce değerli şahsiyeti kazandıran Diyarbakır, bu göçlerle beraber cehalet, fakirlik, 

terör-şiddet ve siyasi tartışmalarla anılmaya başlanmıştır. Doğal olarak tarihi kimliğinin 

birer parçası olan peygamberler, sahabeler, şairler, surlar, gül, karpuz gibi birçok maddi-

manevi öğe unutulmaya yüz tutmuştur. 

1980’li yılların ortalarına kadar hemen herkesin birbirini tanıdığı Diyarbakır’ın 

sosyal yapısı bu tarihlerden sonra hem yerel hem de küresel faktörlerin etkisiyle hızla 

değişmiştir. Bu sadece Diyarbakır’ın yaşadığı bir sorun değildir. Dünya’da uluslararası 

şirketler, reklam sektörü, moda, tv, internet, dolaşım ağının genişlemesi, ülkelerin 

liberal ekonomi anlayışları gibi sebeplerle küreselleşme otantik şehir kültürlerini ve 

kimliklerini değiştirmeye başlamıştır. Bu bağlamda şehrin orta yaş ve üzeri sakinleri 

sıklıkla Diyarbakır’ın geleneksel kent kimliğini hızla kaybettiğini söylemektedir. Bazı 

gençler ve şehirde doğmamış kimseler ise Diyarbakır’ın eskiden bir Kürt şehri 

olduğunu, her kesin Kürtçe konuştuğunu ve Şafii mezhebine bağlı olduğunu iddia 

etmektedirler. Bugün başka dillerde işyerlerinin, farklı kültürlerin giyim, müzik tarzları, 

eğlence alışkanlıklarının yaygın olması bu insanları rahatsız etmektedir. Ancak ilginç 

olan bu kimselerin mevcut durumun tek sorumlusu olarak devletin baskı politikalarını 

görmeleridir. Öncelikle Diyarbakır kent merkezinin bahsedildiği şekilde bir Kürt 

kimliği hiçbir zaman olmamıştır. Silvan, Hani gibi Kürtlerin çok eskiden beri yerleşik 

bulunduğu ilçe merkezleri dışında Diyarbakır şehir merkezi çok kültürlü bir merkez 

                                                           
5 2013 ve 2014 yıllarında Nisan ayında, Dicle Üniversitesi’nde başlayıp bir kaç gün devam 

eden, HizbullahPKK görüşündeki öğrenciler arasındaki kavgalarda birçok öğrenci yaralandı. 6-
8 Ekim 2014 tarihlerinde Kobani eylemlerinde de iki grup içerisinden çok sayıda kişi ölmüştür. 
Yatıştırılması uzun zaman alması açısından bu kavgalar, gruplar arasındaki gerilimin kuvvetli 
bir zemininin olduğunu akla getirmektedir (Yanmış, 2015: 179). 



olarak bilinmektedir. Kürtlerin genel manada şehirlere taşınmaları da çok eski tarihlere 

gitmemektedir.6 Fakat yaşadıkları kente son 20-30 yılda geldiği düşünülen bu 

insanların kafalarında tarihi değilse de ideolojik bir Diyarbakır kimliği inşa ettikleri 

görülmektedir. İkinci nokta ise şehrin kültüründeki bozulmanın sadece devletin 

uygulamalarına bağlanmasıdır. Fakat modernleşme ve küreselleşmenin Dünya 

kültürlerini olduğu gibi kentleri de “renksizleştirdiği” unutulmaktadır. Aslında aynı 

şekilde başka şehirler de bir değişim yaşamakta, şivelerinden kıyafetlerine yaşamın 

hemen her alanında geleneğin yerini modern-batılı değerler almaktadır. Örneğin, 

gençlerin sosyal medya merakı, blue-jean sevgisi, fast-food alışkanlığı, manevi 

değerlere ilgisizliği sadece Diyarbakır’ın problemi değildir. 

Kentte yaşayan halkın etnik kimlik dağılımı sosyal yapıyı belirleyen önemli bir 

unsurdur. Son yıllarda şehirde yapılan çalışmalarda şehir halkının büyük 

çoğunluğunun Kürt-Zaza olduğu görülmektedir. Keser’in araştırmasında katılımcıların 

yaklaşık %84’ü Kürt-Zaza olduğunu belirtirken, Arap olanlar da %0.4 olarak tespit 

edilmiştir (2012: 116). Yanmış’ın araştırmasında da, kendisini Arap olarak 

tanımlayanlar %2.6, Kürt olarak tanımlayanlar %58.4, Zaza olarak tanımlayanlar 

%21.6 ve Türk olarak tanımlayanlar da %14.2 şeklinde bulunmuştur (2015: 110). 

Kahraman’ın yaptığı araştırmada ise ana dil kullanım dağılımı şu şekilde 

belirlenmiştir: Kürtçe %64.8, Zazaca %26.3, Türkçe %7,6 ve Arapça 1,1 (2014: 86).  

Şehir halkının ortalama Diyarbakır’da yaşama süreleri değerlendirildiğinde halkın 

önemli bir kısmının yakın tarihlerde şehre göç ettiği söylenebilir. Keser’in 

araştırmasına göre, şehirdeki hanelerin %94,9’u buraya başka yerlerden gelmiştir. 

Bunların ancak %2’si 1950’li yıllardan önce şehre göç etmiş, çok büyük çoğunluk ise 

1990 sonrasında Diyarbakır’a gelmiştir (2011: 59-61). Yanmış’ın çalışmasında, halkın 

%63,4’ünün şehirde yaşama sürelerinin 25 yıldan az olduğu görülmektedir (2015: 

108). BağlıBinici’nin araştırmasında da şehirde yaşayan göçmenlerin yaklaşık 

%65’inin şehre 1990-1995 yılları arasında göç ettiğini ortaya koymaktadır (2005: 

142). Genel manada bir kaç nesil boyu şehirde yaşayan yerli Diyarbakırlıların 

sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. 

Geçmişte ve günümüzde “kent havzası” konumunda bulunan Diyarbakır (Keyman 

& Lorasdağı, 2010: 14, 22, 134), 1970’li yıllardan önce dışarıdan şehre gelen aşiret 

mensubu ailelerin bile zamanla aşiret kültürünü bırakarak şehir kültürü içerisinde 

eridiği bir kenttir (Tan, 2010: 521; Yüksel, 1993: 174; Kutlay, 2012: 118). Yoğun 

göçler ve şehrin kontrolsüz büyümesi daha önceleri bölgenin kültürel merkezlerinden 

biri olan Diyarbakır’ın hinterlandını dönüştürme gücünü elinden almıştır. Gelen göçler 

daha çok kırsal ve küçük ilçelerden olduğundan bunların şehre ve şehrin kültürüne 

alışması zaman almıştır. Yine, göçmenlerin önemli bir kısmının yakın sokak ya da 

semtlere taşınması bazı geleneklerin korunmasını kolaylaştırmış ve toplum içerisinde 

                                                           
6 Osmanlı toplumunda şehirler daha çok Müslim-Gayrı Müslim ayrımı üzerine kurulmaktaydı. 
Bu sebeple Ziya Gökalp şehirleri etnik kimlik üzerinden tanımlamak yerine, “şehri’nin milliyeti 
yoktur” kaidesini öne sürmüştür (Gökalp, 1976: 43). Ayrıca, Kürtler Diyarbakır’ın kırsal 
bölgelerinde eski tarihlerden beri yoğun olarak yaşamakla beraber şehir merkezinde 
İmparatorluğun güçlü varlığı bu tür merkezi şehirlerin Kürt mirleri ve beylerince kontrolünü 
engellemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz (Bruinessen, 2013). Malmîsanij, 1900’lerin başında şehrin 
Kürt milliyetçiliğinin önemli bir merkezi olduğunu belirtir. Ancak bu çalışmasında Kürt 
milliyetçiliğinin şehirde bilinen köklü Kürt aileler üzerinden yürütüldüğü, kısa süreli dernek ve 
basın-yayın çalışmaları yapıldığı buna karşın geniş halk kitlelerinde karşılık bulmadığı 
anlaşılmaktadır (2010: 63). 
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sosyal kontrolün devamını sağlamıştır. Ancak bu, olumlu manada bir sosyal değişimi 

de önlemiştir. Bu birliktelikler ekonomik açıdan zayıf olan ailelerde bile tandırda 

ekmek pişirmek ve bazı geleneksel kılık-kıyafetleri giymek dışında eski kültürlerin 

yaşatılmasını sağlayacak kadar etkili olamamıştır. Buralarda şehrin bazı şekilsel 

kuralları süreç içerisinde öğrenilirken, hem gelenek hem de şehir kültürü beraber 

yaşanmaya çalışılmaktadır. Sosyologların arabeskleşme ya da değer yabancılaşması 

şeklinde tanımladığı bu karma kültür hâlen şehrin ekonomik açıdan en güçlü 

ailelerinin oturduğu semtlerde de gözlenmektedir (BağlıBinici, 2005: 149, 165; Özer 

A., 2010: 279). 

Sosyal değişimin hızlı olduğu birçok toplumda bazı kültürel ögelerin değişiminin 

yavaş olduğu bilinmektedir. Ogburn’un “kültürel gecikme” dediği bu durum kültürel 

değişimin ekonomik gelişmişlikle beraber yaşanmadığını akla getirmektedir (Bilgin 

V., 2009: 143). Bu ayrım kent çalışmalarında “kentleşme” ve “kentlileşme” şeklinde 

ifade edilmektedir. Tekeli, kente göç edenlerin burada kentli değerlere uymasını 

kentleşme, göçmenlerin şehirli değerleri benimseyememesini de kentlileşme olarak 

isimlendirmiştir (2011: 61). Diyarbakır’da göçmen ailelerin bir kısmı süreç içerisinde 

ekonomik açıdan gelişirken, modern ve kültürel değerlerin bunu takip etmediği 

söylenebilir. Bireylerin modern değerleri benimseme konusunda isteksiz olmaları, eski 

değerlerin terk edilmesinin kınanmaya sebep olacağı endişesi ya da modern değerlerin 

özümseneceği bir kültürel atmosferde bulunmamaları bu kültürel gecikmede etkili 

olmuş olabilir. Diyarbakır’da özellikle eğitim, kültür ve ekonomik düzeyi yüksek 

ailelerin göç etmesiyle şehirde modern değerlerin benimsenmesine zemin hazırlayacak 

kültürel atmosfer ya da doğal habitus zayıflamıştır. Sonuç olarak, şehrin kenar 

semtlerinde köylü kültürünün hâkim olduğu, ekonomik açıdan daha zengin semtlerde 

de kültürel gecikmenin yaşandığı söylenebilir (Yanmış, 2015). CNBC-e’nin 2009 

yılında yaptığı ve birçok sosyo-kültürel kritere göre şekillenen “Türkiye’nin 

Yaşanabilir İller Araştırması’nda” da bu tespitler doğrulanmaktadır. Araştırmada şehir 

kendisine ancak son sıralarda yer bulabilmiştir (Mavi, 2009). Bölgenin ve özelde de 

Diyarbakır’ın yukarıda sıralanan sebeplerle “yaşanabilirlik” kriterleri açısından 

1970’li yıllara göre geri gittiği düşünülebilir. Bu gerileme şehrin kendi sosyo-

ekonomik kaynaklarını harekete geçirememesinden ziyade terör-şiddet olayları 

nedeniyle yaşanmıştır. 

Sonuç olarak şehrin, modernleşme, küreselleşme, göçler ve yanlış devlet 

politikalarıyla 1980 öncesi geleneksel sosyal yapısının bozulduğu ve tarihi kent 

kimliğinden uzaklaştığı görülmektedir. 

Kentin Siyasal Yapısı 

Kentlerin kimliğinin oluşmasında belirgin faktörlerden birisi kuşkusuz siyasal 

tercihlerdir. Hususiyle ülke genelinden ayrışarak sağ, sol, muhafazakâr, milliyetçi 

partilerin şehirlerde elde ettikleri sonuçların iç-dış grupların kentlere ilişkin tanımlama 

şekillerini belirlediği söylenebilir (Bilgin N. , 2014:348). 

1980 yılından sonra yapılan seçimlerdeki oy dağılımları değerlendirildiğinde, 

Diyarbakır’da ağırlıklı olarak sol ve Kürt ulusalcı kesimin desteklediği partilerin 

birinci çıktığı görülmektedir. Seçimlerde sol partiler rakiplerine göre oldukça yüksek 

bir oy oranına ulaşmış ve terör-şiddet hadiseleriyle zorunlu göçlerin en yüksek 

seviyeye çıktığı 1990’lı yıllardan sonra bu oylar giderek kemikleşmiştir. Merkez veya 

sağ partilerin 30 yıllık süreçte her seçimde yaklaşık %30-40 oy aldıkları ve bu oyların 

da 7 Haziran öncesindeki iki seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) 



toplandığı açıktır (Tablo 1). 7 Haziran seçiminde ise, son yıllarda çevre ülkelerde 

Kürtlerin yaşadığı mağduriyetlerin bölgede Kürt milliyetçiliğini tetiklemesi, AK 

Parti’nin Kürt meselesine ilişkin olumsuz söylemleri ve Halkların Demokratik 

Partisi’nin (HDP) seçim barajını aşmasının Kürtler için bir onur meselesine dönüşmesi 

şehirde oy dağılımını büyük oranda Kürt ulusalcılar lehine değiştirmiştir. 

 

Tablo 1: Diyarbakır genel seçim sonuçları 

 1.Parti 2.Parti 3.Parti 

83 HP-%42 ANAP-%32.7 MDP-%25.3 

87 SHP-%25.5 RP-%24.5 ANAP-%22.9 

91 SHP-%49.9 DYP-%20 ANAP-%14 

94 HADEP-%46.3 RP-%18.8 ANAP-%13.8 

97 HADEP-%45.9 FP-%14.6 DYP-%11.2 

2002 BDP-%56.1* AK Parti-%16 CHP-%5.9 

2007 BĞMZ-%47** AK Parti-%40.9 DP-%5.2 

2011 BĞMZ-%59.1** AK Parti-%32 CHP-%2.3 

2015 HDP-%79 AK Parti-%13.9 BĞMZ-3.4*** 

 Barajı aşamadı. 

** BDP adına seçime bağımsız giren adaylar. 

*** HÜDAPAR adına seçime giren aday. 

Belediye seçimleri incelendiğinde de, sol ve Kürt ulusalcı çizgiyi temsil eden 

adayların kendi partileri ya da ittifak yapılan partilerin çatısı altında seçim kazandığı 

belirtilmelidir. Bunun istisnası Kürt ulusalcıların seçimi boykot ettiği 1994 seçimidir. 

Bu seçimi Türkiye genelinde de büyük bir sempati toplayan Refah Partisi adayı 

kazanmıştır. Sonraki tarihlerde yapılan 4 seçimi ise Kürt ulusalcı adayların çok yüksek 

oranlarda oy alarak kazandığı görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2: Diyarbakır belediye seçim sonuçları 

 1.Parti 2.Parti 3.Parti 

84 ANAP-%26.4 SODEP-%24.3 BĞMZ-%24.3 

89 SHP-%26.7 ANAP-%19.4 RP-%17 

94* RP-%36.9 ANAP-%21.8 DYP-%15.8 

99 HADEP-%62.4 FP-%24.3 ANAP-%3.4 

2004 SHP-%58.3** AK Parti-%35.2 DYP-%1.5 

2009 DTP-%65.1 AK Parti-%31.8 CHP-%0,5 

2014 BDP-%55.1 AK Parti-%34.9 HÜDAPAR-%4.6 

*Kürt ulusalcılar seçime girmedi. 

**Seçim ittifakı yapıldı. Osman BAYDEMİR başkan seçildi. 

Hem genel hem de yerel seçimler üzerinde yapılan bu değerlendirme şehrin siyasi 

kimliği hakkında büyük oranda fikir vermektedir. Buna göre şehrin siyasi kimliği Kürt 
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ulusalcılık üzerinden tanımlanabilir. Bu kimliğin oluşmasında, şehirde 1970’li yıllara 

dayanan sol bir tabanın varlığı,7 1980 Askeri darbesi sonrasında Kürt halkına yönelik 

baskıların artması, PKK ve onun güdümündeki STK’ların sistematik çalışmaları ve 

bölgedeki baskıları, zorunlu köy boşaltmalar, devletin terörü bitirmek için kontrolsüz 

güç kullanması ve son olarak, çevre ülkelerdeki Kürtlerin yaşadıkları mağduriyetlerin 

bölgede Kürt milliyetçiliğini sosyalleştirmesi öne çıkan faktörlerdir. Diğer taraftan 

merkez-sağ partilerin Kürt seçmene yaklaşımında ulus-devletçi anlayışı terk 

edememesi ve değişen sosyolojik yapıya rağmen geleneksel-dini-siyasi otoriteler 

üzerinden siyaset yapmaya çalışmaları gibi sebeplerle şehirde oy kaybetmektedir. 

Hizbullah’ın siyasallaşma sürecine girmesi ve katıldığı son iki seçimde %3-4 oy 

alması da önemli bir değişimdir. Güçlü Selefi söyleme sahip bu hareketin şehirde 3. 

siyasi güç konumuna gelmesiyle yeni kuşağın radikalleşmesinin bir parça 

engelleneceği düşünülebilir. Grup aynı zamanda 2000 sonrasında yeniden yapılanma 

sürecinde eski ümmetçi anlayışını ikinci plana bırakarak Kürt etnik merkezci bir yapı 

inşa ederek (Gürbüz, 2013) bölgede milliyetçiliğin güçlenmesine dolaylı katkı 

sağlamıştır. 

Kentin Dini Yapısı 

Diyarbakır tarihsel olarak önemli sayıda Müslüman, Ermeni, Rum, Süryani, 

Yahudi, Keldani nüfusu bünyesinde barındırmıştır. Şehir çok kültürlü yapısını kültür 

ve medeniyete çevirmiş, bu açıdan da Osmanlı döneminde öne çıkan şehirlerden birisi 

olmuştur (Çelebi, 1997: 201-9; Beysanoğlu, 1998; Bozan, 2012). Günümüzde de az 

sayıda cemaati olan, değişik mezheplere ait kiliseler varlığını sürdürmektedir. 

Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda şehir, büyük oranda Müslüman halktan 

oluşmuştur. Bu, şehrin tarihinde ilk defa olan bir durumdur. Diyarbakır, 1990’lara 

kadar da büyük oranda Türkçe konuşulan, mezhepsel olarak Hanefilerin ağırlıkta 

olduğu bir şehirken bu yıllardan sonra aldığı kitlesel kırsal göçlerle beraber büyük 

oranda Zazaca-Kürtçe’nin yaygın konuşulduğu, Şafii mezhebinin çoğunlukta olduğu 

bir şehir haline gelmiştir (Tan, 2010: 201, 522; Mergen, 2011: 40, 45 vd.). 

Şehrin yerlisi, 50 yaş üstü kuşak küçüklüklerinde tanıdıkları Gayri Müslim esnaf, 

sanatkâr ve dostlarından bahsetmektedirler. 1960-70’lerde şehirde az sayıda 

olmalarına karşın bu kişiler yaptıkları işler sebebiyle (çoğunlukla zanaatkâr) halk 

tarafından yakinen tanınmaktaydılar. Bu yıllardan sonra Diyarbakır’da çok az sayıda 

Gayri Müslim’in kaldığı söylenmektedir. Özellikle 1980 sonrasındaki çatışma ortamı 

yerli Müslüman halkta olduğu gibi Gayri Müslimlerde de tedirginlik yaratmış, onlar 

da daha büyük şehirlere ve yurt dışına göç etmişlerdir.8 Günümüzde şehirde az sayıda 

yaşlı ve din adamı ağırlıklı Gayri Müslim nüfusun yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, yaşanan acı hadiseler sebebiyle Müslüman olmayan bazı kimselerin 

kimliklerini saklayarak hâlâ şehirde yaşadığı bilinmektedir. Özellikle Ermeni nüfus bir 

şekilde evlenmeler ya da din-kimlik değiştirmeler yoluyla şehirde varlığını devam 

ettirmiştir. Çok az örneği olmakla birlikte bazı gençlerin anne-babalarının Ermeni 

geçmişini araştırıp tekrar Hristiyan olduğu iddia edilmektedir (Çayır, 2008; Tezokur, 

2007). 

                                                           
7 Kürt toplumunda ve daha özelde Diyarbakır’da Kürt ulusalcı çizgisindeki partilerin ve 
adayların yüksek oy alması çok güçlü bir sol tabanın olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. (Kutlay, 2012; Ergil, 2010; Tan, 2010; Yanmış, 2015: 128-138). 
8  Diyarbakır nüfusunun 1800’lerin sonundan 2000’li yıllara doğru dini ve etnik kimlik 

anlamında yaşadığı değişimi görmek için bkz. (Çelik, 2010). 



Türkiye’de yapılan bir kısım akademik-kamuoyu araştırmaları Güneydoğu 

bölgesinin ülkenin diğer bölgelerine göre daha yüksek oranlarda inanç, ibadet, dinsel 

bağlık özelliklerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.9 Ancak bu dindarlığın niteliği 

ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü şehirde dindarlık ve dinsellik üzerine yapılan 

çalışmalar genel olarak, halkın geleneksel bir dindarlık anlayışına sahip olduğunu, çoğu 

zaman da dindarlıktan ziyade sekülerleşen toplumlarda olduğu gibi  (Davie, 2005) 

“dini kimliğin” öne çıktığını ortaya koymaktadır.10 Bu durum sekülerleşmeyi 

tetikleyen, teknik gelişmeler, modern eğitim sistemi, şehirleşme gibi evrensel olgularla 

açıklanabilir. Ancak bunların yanında, şehirde 1990 sürecinde yetişen gençlerin din 

eğitimi alamaması, birçok ailenin terör, göçler ve ekonomik problemler sebebiyle 

parçalanması ya da çocuklarına geleneksel-dini değerleri aktaramaması, PKK’nın dini 

hayat üzerine kurduğu baskı, Hizbullah’ın kendi dışındaki dini gruplara ve din 

adamlarına şiddet uygulaması, 28 Şubat siyasal sürecinde devletin baskıları bu yıllarda 

yetişen gençlerin dini bilgilenme ve sosyalleşme açısından gelişimini sekteye 

uğratmıştır. 

2000’li yıllardan sonra şehirde dini hayat üzerindeki baskılar büyük oranda 

azalmaya başlamıştır. PKK bu tarihlerden sonra din konusunda özeleştiri yapmış ve 

dini-toplumsal değişim için strateji değişikliğine gitmiştir. Bu eleştiriler sonunda örgüt, 

sahip olduğu ideolojisinden ve din konusundaki temel fikirlerinden dönüş yapmasa da 

dindarlara yaklaşımında daha esnek bir politika takip etmeyi benimsemiştir. Diğer 

taraftan, Hizbullah’ın çalışmaları sebebiyle camiden uzaklaşan halkın da 2000 sonrası 

barış döneminde mâbetlere ilgisi artmaya başlamıştır. 2002 sonrasında kurulan AK 

Parti hükümetleri ise hem 28 Şubat siyasal sürecinin olumsuz etkilerini azaltmış hem 

de kaçak olarak faaliyet yürüten medrese-tarikatların değişik şekillerde resmileşerek 

kamusal alanda görünürlük kazanmasına olanak sağlamıştır. Ancak günümüzde yine 

örgüt ve sosyalist çevrelerin şehirde Hizbullah-IŞİD üzerinden İslamafobiyi 

körüklemeleri dini hayatı olumsuz etkilemektedir. Aynı şekilde son yıllarda Irak-

Suriye’de yaşanan hadiseler de radikal dini grupların güçlenmesine fırsat sunmuştur. 

1990’lı yıllarda Hizbullah’ın kısa sürede güçlenmesi ve 2010 sonrasında da IŞİD-el 

Nusra gibi değişik Selefi grupların kendilerine uygun zemin bulması bölgede güçlü 

şiddet kültürünün olması ve yetişen neslin sağlıklı din eğitimi alamamasıyla 

ilişkilendirilebilir (Yanmış, 2015: 70-72). 

Şehrin dini kimliği bağlamında değinilmesi gereken bir nokta da eğitimli orta kuşak 

muhafazakâr Kürtlerin bir kısmının arayış içerisinde ve protest bir kültüre sahip 

olmalarıdır. Bunlar çoğunlukla gençliklerinde ülke genelinde faaliyet yürüten tarikat ve 

cemaatlere girip çıkmış ancak buralarda kendi kimliklerini bulamamıştır. Bu protest 

kuşak, Kürt ulusalcılarla ideolojik ayrılık yaşadığı gibi Türkiye’deki büyük dini 

gruplarla da Türk-Kürt milliyetçiliği ve devletçilik konularında ayrı fikirlere sahiptirler. 

Çoğunlukla doktor, avukat, öğretmen, din görevlisi ve esnaf olan bu kimselerin 

dernekleştiği görülmektedir. STK’laşan bu kuşağın Kürt toplumuna yeni bir yol 

gösterip gösteremeyeceği merak konusudur. Köklü tarihsel-ideolojik-örgütsel geçmişe 

sahip olmayan ve mevcut paradigmaları aşacak söylemler geliştiremeyen bu grupların 

                                                           

9 Bölgesel farklılıklar ve ayrıntılı bilgi için bkz. (Akşit, Şentürk, Küçükural, & Cengiz, 2012; DİB, 

2014; Çarkoğlu & Toprak, 2006). 
10 Diyarbakır’da dini hayat üzerine yapılmış yakın tarihli çalışmalar için bkz. (Keser, 2012; 
Aslan, 2014; Kaya, 2007; Aktaş, 2014; Yanmış, 2015). 
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zamanla değişik açılardan eleştirdikleri PKK, Hizbullah ve Kürt meselesine evrensel 

çözümler üretebilen büyük dini gruplara yaklaşacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, Diyarbakır nüfusunun yaklaşık %75’ini oluşturan 40 yaş altı 

bireylerde (TÜİK, 2012: 12) dindarlığın zayıflamasına karşın dini kimliğin öne çıktığı 

görülmektedir. Diğer taraftan geçmişteki Hizbullah ve şimdilerde de IŞİD eylemleri 

sebebiyle bu kuşağın bir kısmının dini kimliklerini sakladıkları bilinmektedir. 

Özellikle sosyo-ekonomik durumu iyi, eğitimli gençlerin dindarlıklarını daha çok 

saklama eğiliminde olduğu belirtilmektedir (Yanmış - Kahraman, 2013: 148). 40 yaş 

üstü kuşağın ise dini kimliklerine vurguları daha kuvvetlidir.
 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Büyük kentlerin özgün bir kent kimliği oluşturmakta zorlandığı düşünülür. Bunun 

önemli istisnalarından biri şüphesiz köklü bir tarihsel mirasa sahip olmaktır. İstanbul, 

Paris, Boston, Prag, Roma gibi şehirlerin küreselleşmenin “renksizleştirmesine” karşın 

sahip oldukları tarihsel mirasla özgünlük oluşturduğu söylenebilir. Diyarbakır da son 

40 yıllık süreçte hızla modernleşerek hem fiziksel hem de sosyal açıdan özgünlüğünü 

kaybetmekle beraber farklı toplumsal çevreler şehrin içerisinde barındırdığı tarihsel 

mirası öne çıkararak yeni bir kimlik inşa etmeye çalışmaktadır. 

İç-dış gruplar açısından şehrin kimliğinde öne çıkan hususlardan birisi siyasal 

tercihlerdir. 1980 sonrasında yapılan yerel-genel seçimlerin büyük bir çoğunluğunda 

Kürt ulusalcı çizgiye yakın partilerin birinci olması dahası 1990’lı yılların ortasından 

sonra bu oy oranlarını %50’lilerin üstünde tutmaları şehrin kimliğinde siyasal 

tercihleri görünür kılmıştır. Bu, aynı dönemde şehrin sosyal yapısında yaşanan 

değişimle de direkt ilişkilidir. Hem 1980 Askeri darbesi ve sonrasında Kürt dili-

kültürüne yönelik baskılar hem de bu yıllarda hızla artan terör-şiddet hadiseleri sosyal 

yaşamı olumsuz anlamda değiştirmiştir. Yerli şehir nüfusunu başka şehirlere göç 

veren Diyarbakır, daha çok kırsal ağırlıklı ve ekonomik açıdan zayıf bir kitlenin göç 

dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Bundan dolayı 2000 sonrası dönemde sosyo-

ekonomik gelişim yaşanmasına karşın kültürel değişimin aynı oranda gerçekleşmediği 

gözlenmektedir. 

Diyarbakır’da 1970’li yıllarda artan sosyalist hareketler ve sonrasında PKK’nın 

çalışmaları dini hayatı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca şehirde zaten DİB’in yeterli din 

görevlisinin olmaması ya da halk nezdinde saygın kabul edilmemesi ve yerel 

medreselerin son yıllara kadar oldukça zayıf olması dini hayat adına büyük bir boşluk 

yaratmıştır. 1980’li yılların sonunda Hizbullah bu boşluğu değerlendirerek bölgede 

kendisine taban bulmuş ve camilerde din eğitimi çalışmalarını yaygınlaştırmıştır. 

Fakat hemen akabinde PKK-Hizbullah-JİTEM çatışmaları dini hayata büyük darbe 

vurmuştur. 2010 sonrası dönemde bile bu çatışmaların derin izleri gözlenebilmekte, 

Hizbullah (şimdilerde IŞİD) ismi İslamla özdeşleştirilerek bir İslamafobi (funda-fobi) 

oluşturulmaktadır. Hem sekülerleşmeyi tetikleyen diğer faktörler hem de şehrin 

hafızasında canlı olan Hizbullah eylemeleri ve mezar evler, 1990 sürecinde yetişen 

yeni neslin dini sosyalleşmesini sekteye uğratmıştır. Ancak gündelik hayatlarında çok 

defa dini kurulları çiğnemelerine karşın bu genç kuşağın sekülerleşen birçok yerde 

olduğu gibi dini kimliklerine olan bağlılıkları dikkat çekicidir. Bu açıdan iç grubun 

şehri tanımlamasında dindarlık önemlidir. Diğer taraftan dış grubun Diyarbakır 

algısında PKK ve Kürt ulusalcılara verilen kuvvetli destek sebebiyle dindarlığın 

önemsizleştiği gözlenmektedir. Burada devletin uzun süre kullandığı “dindar Kürtler 

PKK’ya destek vermiyor” söyleminin de kafa karışıklığına neden olduğu söylenebilir. 



Bu söylem sebebiyle şehri dışarıdan tanımlayanlar siyasi kimlik sebebiyle kentin dini 

kimliğini çoğu zaman görmezden gelmektedir. 

Diyarbakır tarihsel olarak çok kültürlü ve çok dilli bir mirasa sahiptir. Ancak 

Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlayıp 1980 sonrası şiddet ve göç hadiseleriyle devam 

eden dönüşümün sonucunda şehir, günümüzde Kürt-Şafii-ulusalcı bir kimlik 

kazanmıştır. Bu tablonun ortaya çıkmasında devletin köy boşaltma ve terörle 

mücadele politikalarının yanlışlığı kadar Kürt ulusalcıların faaliyetleri de etkili 

olmuştur. Uzun süre “zorun gücü” felsefesiyle toplumu değişime zorlayan örgüt yakın 

tarihlerde bu stratejisini değiştirmiş ve daha sofistike yöntemlerle kendi karşıt 

hegemonyasını kitlelere aktarmaya başlamıştır. 

Kürt ulusalcıların çalışmaları şehirde tarihsel mirasa uygun şekilde Ermeni, Alevi, 

Süryani gibi farklı kimlikleri yeniden biraraya getirmeyi amaçlamakla birlikte bu 

durum Müslüman halkta endişe yaratmaktadır. Modernleşme ve küreselleşmenin de 

bu ideali desteklediği söylenebilir. Diğer taraftan son yıllarda valilik ve Dicle 

Üniversitesi de şehirde yaşamış peygamberler, sahabeler ve kralları öne çıkararak daha 

dindar bir şehir kimliği kurmaya çalışmaktadır. Hizbullah da düzenlediği geniş 

katılımlı Kur’an’a-Peygambere saygı mitingleri ve mevlid etkinlikleriyle şehrin dini 

kimliğinin dış gruplarca tanınmasına katkı sağlamaktadır. 

Özetle, değişik çevreler gelecekte nasıl bir kent kimliğinin inşa edileceğinin 

mücadelesini vermektedir. Bu bağlamda devletçi anlayışı savunanlar “Diyarbakır” 

ismini, dindar çevreler “Diyarbekir” ismini ve Kürt ulusalcılar da “Amed” ismini öne 

çıkarmaktadır. Üç isimde tarihsel bir dayanağa sahip olmakla beraber her biri farklı 

ideolojik anlamlar taşımaktadır. 
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