SUNUŞ
Güzel söz söyleme sanatıdır Belagat. Sözü en
güzel, en iyi, en doğru bir şekilde söylemek
Hz. Peygamberden mirastır bize. Belagat, sözün iyi, doğru, düzgün söylenmesiyle beraber,
edebi bir hal ve makam üzere de söylenmesidir. Edebiyat Fakülteleri, bu manada belagatın yıkılmaz burçlarıdır, zerine dikkat teksif
ettikleri ilimleri, en beliğ şekilde ifade eden
kalelerdir. Edebiyat Fakültelerinden topluma
fayda sağlamayacak ilimler çıkmayacağı gibi,
kötü söz de çıkmaz. Çünkü İlmiyle amil insanlardan ‘ağyarını mani, efradına camii’ söz
çıkar.
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ilmiyle amil, sözüyle kamil insanlar topluluğudur.
Burada her sözün arkasında bir bilgi, birikim,
tecrübe ve şahsiyet vardır.
Burada her söz, gelenekten geleceğe köprüdür
Burada her söz, açık denizlere yelken açar.
Burada hiçbir söz, yerde kalmaz.
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ailesi
olarak, sözümüz yerde kalmasın, yaptığımız
akademik, sosyal, kültürel çalışmalar kayıt
altına alınsın, diye sizler için bir e-bülten hazırladık.
E-Bültenimizde, bizden haberleri, faaliyetleri, yenilikleri, duyuruları; sözün en güzel ve
doğru söylenmiş biçimiyle bulacaksınız. Yeni
başlangıçlara kapı açması ümidiyle, ilk sayımızla sizlere merhaba, diyoruz.
Merhaba…
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debiyat Fakültesi
Akademik Kurulu
Rektör Prof. Dr. Refik
POLAT’ın katılımıyla
yapıldı. Programa
Dekanımız Prof. Dr.
Zeki TEKİN, Dekan
yardımcılarımız Doç.
Dr. Mücahit COŞKUN
ve Yrd. Doç. Dr. Sami
AĞAOĞLU, Fakültemiz

akademisyenleri ve
idari personel katıldı.
Rektör Prof. Dr. Refik
POLAT, Edebiyat
Fakültesi akademik
personeli taleplerini
dinledi ve Edebiyat
Fakültesi’ nin
daha etkin olması
konusunda çeşitli
etkinlik ve projelere

katılımların önemine
vurgu yaptı.
Tören, Rektör Prof.
Dr. Refik POLAT’ ın
akademisyenlere
bilgisayar takdimiyle
sona erdi.
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ÖĞRETMEN ADAYLARI STAJA BAŞLADI
Pedagojik Formasyon
Sertifika Programı
Staj Dönemi açılış
programında bir
konuşma yapan Eğitim
Bilimleri Bölüm
Başkanı Doç. Dr.
Nurhayat ÇELEBİ,
öğretim elemanlarının
ve öğrencilerin dikkat
etmeleri gereken
hususlar konusunda
bilgiler verdi.
Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Yusuf ESER

ise, staj uygulamasıyla
ilgili detayları paylaştı.
Staj dönemine
961 öğrenci ile
Karabük’te bulunan
28 Ortaöğretim
Okulunda, 7 Mart
2016’ da sona ereceğini
söyledi. Yrd. Doç. Dr.
Yusuf ESER, Milli
Eğitim okullarında
son derece sıcak ve
samimi bir şekilde
karşılandıklarını,
Okul Müdürlerinin

ve Rehber
Öğretmenlerinin
staj yapan öğretmen
adaylarına her türlü
kolaylığı gösterdiklerini
vurguladı.
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İYİLİK YARIŞMASI
ÖDÜL TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz Sosyoloji Öğrenci Kulübü ve
Fakültemiz Sosyoloji
Bölümü tarafından 26
Aralık-26 Şubat tarihleri
arasında düzenlenen ve
amacı yaşlılara, engellilere, topluma, ayni ve
maddi ihtiyaç sahiplerine, çevreye ve hayvanlara karşı duyarlılık olan
sosyal sorumluluk projesi “İyilik Yarışması Ödül
Töreni” 23 Mart 2016
tarihinde Hamit Çepni
Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.

200 başvuru arasından
jüri üyeleri sürdürülebilirlik, kapsamlılık ve
fikrin orijinalliği gibi
kriterleri göz önünde
bulundurdu. Fakültemiz
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Adem Sağır “Bu projeler
ile farkındalık yaratmak
ve neler yapabileceğimizi
göstermek istedik. Hayat
paylaşmaktan ibaret, biz
de paylaşmayı başarabildik. Bizim için birin
tek başına anlamı yok iki
olmak geçerli.” dedi.
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Fakültemiz Dekanı
Prof.Dr. Zeki TEKİN,
Sosyoloji Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Sinan
YILMAZ ve İlahiyat
Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. İbrahim
IŞITAN’ın konuşmacı
olarak katıldığı ‘Kimliklerimiz ve Rollerimiz’
adlı Panel 11 Mart 2016
Cuma günü 100.Yıl Kültür Merkezinde düzenledi.
100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleşen panele
konuşmacı olarak katılan

Dekanımız Prof.Dr. Zeki
TEKİN, kimlikler ve
rollerin aslında hepimizi
çok yakından ilgilendiren bir konu olduğunu,
bu konu ile ilgili problemler yaşadığımızı ve
çözümler aradığımız bir
alan olduğundan bahsetti. Postmodern bir dünyada yaşarken bu dünyada egemen olan güçlerin
ortaya çıkarmış olduğu
problemlerden etkilendiğimizden söz ederek erkek ve kadın egemenliği
kavramlarının bırakılıp
aile kavramının önemin

den, aile kavramını daha
huzurlu bir ortama taşımamız gerektiğini
belirtti.
Dekanımız Prof.Dr.
Zeki TEKİN’in konuşmasının ardından İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi Doç.Dr. İbrahim
IŞITAN ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Yrd.Doç.
Dr. Sinan YILMAZ tarafından Kimliklerimiz ve
Rollerimiz hakkında bilgiler verilerek, psikolojik
ve sosyolojik açısından
da değerlendirildi.
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niversitemiz Arkeoloji Kulübü ve
Fakültemiz Arkeoloji
Bölümü tarafından düzenlenen ‘7.Uluslararası
Arkeoloji Öğrencileri
Sempozyumu’ yapıldı.
09-12 Mart 2016 tarihlerinde yapılan Sempozyumun açılışı akademik, idari personel
ve öğrencilerin katılımları ile Prof.Dr. Bektaş
AÇIKGÖZ Konferans
Salonunda gerçekleşti.
Sempozyuma, Safranbolu Belediye Başkanı
Dr.Necdet AKSOY,
Fakültemiz Dekanı
Prof.Dr. Zeki TEKİN,
Dekan Yardımcımız

Yrd.Doç.Dr. Sami
AĞAOĞLU, Fakültemiz Arkeoloji Bölümü
emekli öğretim üyesi
Prof.Dr. Yusuf Sümer
ATASOY, Arkeoloji
Bölüm Başkanı Prof.Dr.
Orhan BİNGÖL, Fakülte Sekreterimiz Mesut
DOĞAN, Üniversitenin akademik, idari
personeli ve öğrencileri
katıldı. Sempozyum bir
dakikalık saygı duruşu
ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı,
daha sonrasında açılış
konuşmalarına geçildi.

Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Yaşar
Serkal YILDIRIM;
‘7.Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumunun Üniversitemizde yapılmasını
sağlamak adına çok
çalışıldığını belirterek,
bu konudaki özverileri
çalışmalarından bahsetti. Arkeoloji Bölüm
Başkanı Prof.Dr. Orhan
BİNGÖL, ‘Hayatta en
hakiki mürşit ilimdir’
diyerek sözlerine başladı. İlimin ölçü olduğunu, bilim yapmak
içinde bu ölçünün kulSempozyumun ilk açılış lanılması gerektiğinden
konuşmasını yapan
bahsetti.
Fakültemiz Arkeoloji

09
Safranbolu Belediye
Başkanı Dr.Necdet
AKSOY da bir konuşma yaparak ‘Mimarlık
ve turizm fakültelerine
ne kadar ihtiyaç var ise
arkeoloji bölümlerine
de en az o kadar ihtiyacımız var. Hellenistik
dönemden kalma tümülüsler, kaya mezarları olan bir doğa harikası Safranbolumuz
sizlerin çalışmalarına
laboratuvar niteliğinde
hazır vaziyette beklemektedir. Kültürel
değerlerimizi gün yüzüne çıkararak, turizme katkı sağlanması
ve ziyaretçilere açarak
turizm aktivitesi haline
getirmek önemlidir.Bir
açık hava müzesi olan
Safranbolu’da sizleri
misafir etmekten onur
duyuyorum.’ dedi.

Fakültemiz Dekanı
Prof.Dr. Zeki TEKİN,
Arkeoloji bölümünün
öneminden, Tarih ve
Sanat Tarihi Bölümü ile
olan birlikteliğinden ve
Arkeoloji Bölümünün
bu bölümlerin görsel
kısmı olduğundan söz
etti. ‘Ferhat dağın üstünü
kazmaktadır, oysa aşk
derindedir.’ diyerek
Arkeologların bu aşkla
derinden çalıştıklarını,
Arkeologların yeni
açılımlara, yeni ufuklara
yol gösterici olmaları
gerektiğinden bahsetti.
Konuşmasını emeği geçen
herkese teşekkür ederek
sonlandırdı.

sahip çıkan memleket
olduğundan söz etti.
Arkeoloji’de veri toplamak
için kazı çalışmalarının
yapıldığından bahsederek,
üniversitelerde
arkeologların iyi
bir çalışma yapması
gerektiğini vurguladı.
Açılış konuşmalarının
ardından Fakültemiz
Dekanı Prof.Dr. Zekin
Tekin tarafından,
Fakültemize yaptığı
özverili çalışmalarından
dolayı Arkeoloji Bölümü
emekli öğretim üyesi
Prof.Dr. Yusuf Sümer
ATASOY’a ödül takdim
edildi.
7. Uluslararası
Arkeoloji Öğrencileri
Fakültemiz Arkeoloji
Sempozyumu’nun
Bölümü emekli öğretim
ilk günü öğleden
üyesi Prof.Dr. Yusuf Sümer sonra gerçekleştirilen
ATASOY, 1975 yılında
oturumlarda iki gün
Safranbolu’nun Arkeoloji
boyunca arkeoloji
adına çok önemli girişime öğrencileri tarafından
sahip olduğunun, halkın
birçok konuda sunum
ilk ve tek kültür mirasına
yapıldı.
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İstiklal Marşının ‘Miili
Marş’ olarak kabulünün
95.Yıldönümü ve
Mehmet Akif Ersoy’u
anma günü dolayısıyla
‘Bir Dava Adamı
Mehmet Akif ’ adlı
konferans, konuşmacı
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa UZUN
tarafından Prof.Dr.
Bektaş AÇIKGÖZ
Konferans salonunda
gerçekleştirildi.

YÜCER, Akademik,
idari personelimiz ve çok
sayıda öğrencilerimiz
katıldı.Konferans bir
dakikalık saygı duruşu ve
ardından okunan İstiklal
Marşı ile başladı.

Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Fakültemiz tarafından
Öğretim Üyesi Prof.
yapılan konferansa
Dr. Mustafa UZUN
Rektör Yardımcıları Prof. konuşmasına ‘Mehmet
Dr. Ali GÜNEŞ ve Prof.
Akif Ersoy’un bizim
Dr. Mustafa YAŞAR,
yakın tarihimizde
İl Emniyet Müdürü
emsali az görülen, çok
Dr.Serhat TEZSEVER,
nadir olan bir insan,
Fakültemiz Dekanı
dava adamı, iş eri ve
Prof.Dr. Zeki TEKİN,
fikir adamıdır.’ diyerek
İlahiyat Fakültesi Dekanı başladı. Konuşmasında
Prof.Dr. Hür Mahmut
Mehmet Akif ERSOY’u

anlatırken 3 ana
yönünden bahsedeceğini,
Mehmet Akif hayatını,
dava adamlığı ve
vasıflarını, Çanakkale
Şehitleri ve İstiklal Marşı
şiirlerini ve o şiirlerle
ilgili bilgiler vereceğini
belirtti.
Prof.Dr. Mustafa UZUN
konuşmasında Mehmet
Akif ERSOY’un, 1873
yılında İstanbul Fatih
semtinde doğduğunu
ve onun İstanbullu bir
insan olarak hayatının
mücadele ve çalışmalar
ile geçtiğinden bahsetti.
Her medeniyetin bir
kültür merkezinin, bizim
kültür merkezimizin
ise İstanbul olduğunu
bu sebeple İstanbul
kültüründen,
medeniyetinden ve
İstanbul Türkçesinden
bahsederek,
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Akif ’in bu merkezde
yaşadığını ve iyi derecede
Arapça,Farsça,Fransızca
ve Türkçe diline hakim
olduğundan söz etti.
‘’Yararlı bir Adem yada
Havva olmak istiyorsak
bizim kültürümüzün
ana kaynaklarını ve batı
kültürününde ana dillerinden birini bilmemiz
gerekiyor dedi. UZUN,
konuşmasında Mehmet
Akif ERSOY’un Osmanlı
Coğrafyasını çok iyi tanımasından ve Mehmet
Akif ’in ‘Her ne söylemişsem görüp de söylemişimdir’ diyerek baktığını
görmesinden söz ederek
Safahat’ın bir bölümü
olan Berlin Hatıralarında
Batının ilmini ve sanatının alınması gerektiğinden bahsetti.
Prof.Dr. Mustafa UZUN,
Mehmet Akif ’in Davasını sadece şiirleriyle değil
nesirleri ve çıkardığı gazete ile savunan bir adam
olduğunu ve kendisinin
iyi bir gazeteci olduğunu söyledi.Mehmet Akf
ERSOY’un dava adamlığında ana unsurların din,
vatan ve dil olduğunu,
Akif için din demek vatan demektir bunun için

‘Allah bu millete bir daha
İstiklal Marşı yazdırma
sın’ dediğini ve ne kadar
hakperest ve hürriyet
aşığı bir insan olduğunu
belirtti.
Konuşmanın ardından
Rektör Yardımcımız
Prof.Dr. Ali GÜNEŞ ve
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hür Mahmut YÜCER tarafından
konferansa konuşmacı
olarak katılan Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Mustafa
UZUN’a ödül takdim
edildi.
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Fakültemiz Arkeoloji Bölümü ve
Arkeoloji Kulübü tarafından düzenlenen ‘7.Uluslararası Arkeoloji
Öğrencileri Sempozyumu’ sona
erdi.
Sempozyuma 33’ü yurt içinden
7’si yurt dışından olmak üzere, 46
farklı üniversiteden
350’ye yakın öğrenci ile akademisyenler, uzmanlar, bilim insanları
ve araştırmacılar katıldı.
12 oturumda toplam 48 konuşmacı yer aldı. Oturumlarda Türk ve
yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey
araştırmaları ve ele geçen buluntu

lar üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunuldu.
Sempozyumun son gününde ise
katılımcılar tarafından Eskipazar
(Hadrionapolis) ve Safranbolu
(Saklı Cennet) gezildi.

14

Dava ve Tebliğ Öncüsü
M.Akif ERSOY
Edebiyat Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Zeki TEKİN
M. Akif ERSOY’U
Anlattı
İstiklal Marşımızın
95.Yıldönümü dolayısıyla
Dekanımız Prof.Dr. Zekin
TEKİN tarafından ‘Bir
Dava Adamı Mehmet
Akif ’ adlı konferans, İl
Müftülüğü Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
Dekanımız Prof.Dr. Zeki
TEKİN konuşmasında
Mehmet Akif ERSOY’un,
her şeyini bu vatan için, bu
memleket için harcamış
bir insan olduğunu, bir
dava adamı olduğunu ve
davasından hiçbir zaman
vazgeçmediğini belirtti.
Akif Ersoy’un, dünyaya
kıymet vermediğini,
müstakim bir ahlaka sahip
olduğunu söyledi.

TEKİN, konuşmasında
bizim de Mehmet
Akif ERSOY gibi önce
bir davamızın olması
gerektiğini, davamız
olursa eğer hevesimizin,
gayretimizin ve çabamızın
var olabileceğinden
söz etti. Mehmet Akif
ERSOY’un eseri olan
İstiklal Marşı’nın

Safahat kitabında yer
almadığını Safahat
kitabının kendi şiir ve
nesirlerinden oluştuğunu,
İstiklal Marşı’nı millete
yazdığını ve milletin eseri
olduğu söyledi.
Konuşmanın ardından İl
Müftüsü Halil BEKTAŞ tarafından Dekan Hocamıza
hediye takdim edildi.
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‘18 Mart Çanakkale
Zaferi’nin Süreci’
18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü
dolayısyla Fakültemiz öğretim üyesi Doç.Dr. Barış
SARIKÖSE tarafından ‘18
Mart Çanakkale Zaferi’
konferans düzenlendi.
Prof.Dr. Bektaş
AÇIKGÖZ Konferans
Salonunda gerçekleşen
Konferansa Rektör
Yardımcımız Prof.
Dr. Mustafa YAŞAR,
Dekanımız Prof.Dr. Zeki
TEKİN, Akademik,
İdari Personel ve
öğrencilerimiz katıldı.
Konferans Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK ve aziz
şehitlerimiz anısına saygı
duruşu ve ardından İstiklal
Marşı’nın okunması
ile başladı. Fakültemiz
öğretim üyesi Doç.
Dr. Barış SARIKÖSE
konuşmasında Çanakkale
Deniz Zaferini ve
Tarihsel Gelişim Sürecini
anlatacağından söz
etti. Günümüzde birlik
beraberliğimiz adına
Çanakkale Ruhuna

ihtiyaç duyduğumuzu
belirterek, yeniden Çanakkale Ruhuna sahip olmamız gerekliliğinden ve bu
süreçte de tarihi yapıyı
iyi anlamamız gerektiğini
söyledi.
SARIKÖSE, I.Dünya Savaşı sürecini, Çanakkale
Savaşı’nın detaylarını, ordu
ve düşman donanmasını
anlattı. I.Dünya Savaşı
sürecinde Milliyetçilik anlayışlarının yaygınlaşması
ve bu sürecin sonucunda
Trablusgarb ve Balkanların, Osmanlı Devleti
topraklarından ayrıldığını
belirtti. Savaş Donanması
ve Cephaneler hakkında
bilgi veren Doç.Dr. Barış
SARIKÖSE,25 Şubat 1915
tarihinden 18 Mart 1915’e
kadar yaklaşık 1 aylık
süreçte Türk ordusunun
başarısından ve İngiltere,
Fransa ve Rusya’yı büyük
hüsrana uğrattıklarını
söyledi. Zaferi Seyit Onbaşılarla, Hakkı Paşalarla,
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün zafer ruhuyla
kazanıldığı ve Türk Milleti’nin bir destan yazmış olduğu ifadelerine yer verdi.

‘Şahadet Mührü’ Tiyatro
Oyunu Sergilendi
Fakültemiz öğretim üyesi
Doç.Dr. Mücahit COŞKUN’un başkanlığında
yürütülen Tiyatro Kulübü
tarafından ‘Şahadet Mührü’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.Tiyatro oyununda
Osmanlının I.Dünya Savaşına nasıl müdahil edildiği,
Abdülhamit Han’ın tahtan
indirilmesi ve I.Dünya
Savaşının asıl nedenleri
işlendi.
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TARİH
Günümüzdeki Olayların Tarihi Derinliği:

ORTADOĞU

Üniversitemiz Tarih
Kulübü ve Fakültemiz
Tarih Bölümü tarafından
düzenlenen ‘Tarih Zirvesi’ başladı. Fakültemiz
öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Sami AĞAOĞLU’
nun konuşmacı olarak
katıldığı program Hamit
ÇEPNİ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

ve tarihi bir derinlik,
tarihi bir yapı
gerekliliğinden bahsederek bir devletin kolay
yıkılabileceğini fakat bir
devletin kurulup devam
etmesinin uzun yıllar
gerektirdiği söyledi.

Ortadoğu’da esasında
tarihi bir derinliğin
olduğunu ve olayların bu
Program bir dakikalık
tarihi derinlik içerisinde
saygı duruşu ve ardından süregeldiğini bu süreokunan İstiklal Marşı ile gelen olayların önlenbaşladı. Dekan Yardımmesinde tarihi bilerek
cımız Yrd. Doç. Dr. Sami savunmamız gerektiğini
AĞAOĞLU konuşmasöyledi.
sında Ortadoğu Tarihini
ve Günümüzde Ortadoğu’da yaşanan olayları ve
sorunları değerlendirdi.
AĞAOĞLU, günümüzde
meydana gelen olayların
ve Ortadoğu’nun tarihi
temelinin iyi bilinmesini
ve tarihi
gerçeklik içerisinde
olayların olup olmamasını bilmemiz gerektiğini
söyledi.
Bir toplumun devlet kurabilmesi için bir kültürün olması gerektiğini

Zafer KARATAY’dan
‘Deli Petro’ dan Putin’e Moskof
Mezalimi’ Konferansı

Fakültemiz Tarih Bölümü
ve Üniversitemiz Tarih
Öğrenci Kulübü tarafından
düzenlenen Tarih Zirvesi
kapsamındaki programlar,
Kırım Tatar Milli Meclisi
Türkiye Temsilcisi ve Gazeteci Zafer KARATAY’ın
konuşmacı olarak yer aldığı ‘Deli Petro’dan Putin’e
Moskof Mezalimi’ konulu
konferans ile Hamit Çepni Konferans Salonunda
devam etti.

belirtti. Kırım’ın dünyanın gözü önünde Ruslar
tarafından işgal edildiğini
kaydeden Karatay “Bugün
Kırım’da insanlar evinden
çıkıp kayboluyorlar. Kırım
Tatar Türkleri’ne milli,
dini, kültürel, siyasi ve
ekonomik baskılar yapılıyor. Kırım Tatarları’nın
lideri Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu başta olmak
üzere birçok Kırım Türk’ü
Kırım’a sokulmuyor.” dedi.

Gazeteci Zafer KARATAY,
Kırım’ı ve Kırım Tatar
Türklerinin tarihini, Ruslar
ile yaşanan zorlu mücadeleleri, Rusların şu an anda
unutulmuş olan Kırım’da
yapmış oldukları katliam
ve sürgünleri değerlendireceğini ve Kırım Türklerin
Ruslarla yaşamış olduğu
mücadeleden dolayı yaşadıkları acıları ve zorlukları
anlatacağından bahsetti.

KARATAY, Kırım konusunda herkesten destek
beklediklerini, Kırım’ı ve
Kırım Halkının unutulmamasını gerekildiğini
söyledi.

Trt İstanbul’da yönetmen
olarak çalıştığını ve ‘Kırım
Belgeseli’ adlı 6 bölümlük
Kırım’ın genel tarihini
anlatan bir belgesel yaptığını söyleyen KARATAY,
bu belgeselde Kırım’ın eski
tarihini, Kırım Hanlığını
ve Osmanlı Devleti ile
olan ilişkilerini anlattığını

ZİRVESİ
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Doç.Dr. Barış SARIKÖSE ’den
‘Ermeni Meselesi’
Üniversitemiz Tarih Öğrenci Kulübü ve Fakültemiz
Tarih Bölümü tarafından
düzenlenen ve üç gün süren
“Tarih Zirvesi” konferanslar
serisi “II. Abdülhamit Döneminde Ermeni Meselesi”
konulu konferans ile sona
erdi. Hamit Çepni Konferans
Salonu´nda gerçekleşen konferansta Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Barış Sarıköse yer aldı.
Doç. Dr. Barış Sarıköse
konuşmasının başında
Ermenilerin Osmanlı Devleti döneminde barış ve
huzur içinde yaşadıklarına
ve Anadolu topraklarında
Ermeni Meselesi’nin nasıl
başladığına değindi. Sarıköse, “Daha önceki dönemlerde
Osmanlı Devleti’nde barış ve
huzur ortamı içinde yaşayan ve millet-i sadıka olarak
bilinen Ermeniler, Fransız
İhtilali sonrasında yayılan
milliyetçilik akımlarından
etkilendi. 19’uncu yüzyıldan
önce Rusya sonra İngiltere
ve diğer Batılı ülkeler Balkanlar’daki Hristiyan halkları
ve Anadolu’daki Ermenileri
Osmanlı Devleti’ne karşı
tahrik ve teşvik ettiler. 93
Harbi denilen ve Türklerin
yenilgisi ile biten 1877-1878
Türk – Rus Savaşı’ndan sonra
Ermeni Meselesi ortaya çık-

maya başladı.” dedi.
Sarıköse, Ermeni terör örgütlerinin ilk ne zaman ve nasıl
ortaya çıktığı ile ilgili de konuşarak şunları aktardı: “İlk
defa uluslararası bir antlaşmaya, yani 1878 yılında Türk
ve Ruslar arasında imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy)
Antlaşması’na girildi. Daha
sonra İngiliz – Rus rekabeti
ve diğer devletlerin yardımı
ile Ermeni terör örgütleri
kuruldu. Anadolu’nun çeşitli
şehirlerinde Osmanlı Devleti’ne karşı isyanlar başlatıldı.”

Doç. Dr. Barış Sarıköse,
“Ermeni meselesi gündeme
geldiğinde, Osmanlı tahtında
yeni padişah II. Abdülhamit
vardı.” diyerek 2. Abdülhamit
dönemine de değindi. Dönemin padişahı 2. Abdulhamit’in
Doğu Anadolu ıslahatı konusunda çok kararlı bir tutum

sergilediğini ve Berlin
Kongresi’nde öngörülen
hususları yürürlüğe koymadığına dikkat çeken
Sarıköse, Rusya’ya karşı
zaman zaman İngilizlerle denge kurmaya
çalıştığını da ekledi.
İlk defa Sason isyanı ile
silahlı çete faaliyetlerinin Muş ile Diyarbakır
arasında başladığını,
daha sonra İstanbul ve
Anadolu’nun diğer vilayetlerinde terör olaylarının arttığını söyleyen
Sarıköse, konuşmasında
ayrıca I. Dünya Savaşı
ve Cumhuriyet dönemlerindeki Ermeni olay-

larının genel bir değerlendirmesini de yaptı.
Doç. Dr. Barış Sarıköse
daha sonra 18’inci yüzyılda Taşnak ve Hınçak
cemiyetleri, 1970-1980’li
yıllarda ASALA, 1980
sonrasında PKK terörlrinim başladığını ve
bu olayların iyi değerlendirilmesi gerektiğini
söyleyerek konuşmasını
tamamladı.
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Prof.Dr. Zeki TEKİN, Hz.Muhammed (s.a.v)’i layıkıyla anlatabilmek
için tarih kalemlerinin takadinin
yetmediği, takatın üstünde olduğunu ve müstesna bir şahsiyet olduğundan bahsetti.İnsan Hz.Peygamberin kıymetinin nasıl bilmeli,
her nefsin dönüp kendisine bakması gerektiğini ve herkesin hal
ve davranışlarda Hz.Peygamberi
örnek alınması gerektiğinden söz
etti. TEKİN, İnsanlığa merhameVakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesinde ‘Kutlu
Doğum Haftası’ etkinlikleri kapsamında Dekanımız
Prof.Dr. Zeki TEKİN tarafından konferans düzenlendi.Konferansa Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa ÖZENVER, Mehmet Vergili Fen
Lisesi Müdürü Sadık TUNÇKAYA, Zübeyde Hanım
Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve Karabük’ün diğer okullarından öğretmenler katıldı.‘Kutlu
Doğum Haftası’ konferansında konuşan
Prof.Dr. Zeki TEKİN, Allah’ın bizzat kendisinin övdüğü, methettiği Kutlu Nebi Hz.Muhammed (s.a.v)’a
salat ve övgüler üzerine olsun, ona tabi olanlarında
üzerine selamlar olsun diyerek sözlerine başladı.TEKİN, Hz.Peygamberin doğumu Alemlere Rahmet olarak
birçok yerde kutlanıldığını, Peygamber Efendimizi daha
doğru anlamayı, onun insanlığa getirdiği rahmeti bir hayat
tarzına dönüştürmeye bizlere nasip etsin dedi.

ti, fedakarlığı, insanlara insanlık
meziyetlerinin en üstün örneklerini gösteren Kutlu Nebi’nin şayet
gelmemiş olsaydı insanlı eksik
kalacaktı dedi. Peygamberimizin
hayatından örnekler veren TEKİN,
kendimize rol model olarak Peygamberimizi almamız gerektiğini
belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Dekanımız’dan, Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi Müdürü
Mustafa ÖZENVER’e Ziyaret
Dekanımız Prof.Dr. Zeki TEKİN, Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesinde Kutlu Doğum Haftası
Programında konuşmacı olarak katılması sebebiyle lise müdürü Mustafa ÖZENVER’i makamında
ziyaret etti.
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BİZDEN HABERLER
Ali Çağatay KILINÇ’tan
Doçentlik Kutlaması
Edebiyat Fakültesi öğretim
üyesi Yrd.Doç.Dr. Ali Çağatay
KILINÇ, ‘Doçentlik’ unvanını
alması nedeniyle, fakülte akademik ve idari personeline bir
öğle yemeği verdi.
Toplantı salonunda gerçekleştirilen öğle yemeği ikramına
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali

Sinan YILMAZ’dan Doçentlik
Kutlaması
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sinan
YILMAZ, ‘Doçentlik’ unvanını alması
nedeniyle, Fakültemiz akademik ve idari
personeline bir öğle yemeği verdi.
Toplantı salonunda gerçekleştirilen öğle
yemeği ikramına İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hür Mahmut YÜCER, Strateji

GÜNEŞ, Strateji Daire Başkanı
Kemal ÖZEKEN, Sağlık Kültür
ve Daire Başkanı Bünyamin
GÜN, Bölüm Başkanlarımız,
Fakülte Sekreterimiz Mesut
DOĞAN ile Akademik ve İdari
Personelimiz katıldı.
Yöneticiler, akademisyenler ve
idari personel, Doç.Dr. Ali Çağatay KILINÇ’ı tebrik ettiler ve
yeni unvanıyla başarılı hizmetler vermesini temenni ettiler.

Daire Başkanı Kemal ÖZEKEN, İktisat
Fakültesi Sekreteri Sami DEMİRTAŞ, Fen
Fakültesi Sekreteri Uğur GÖZEL, Bölüm
Başkanlarımız, Fakülte Sekreterimiz Mesut DOĞAN ile Akademik ve İdari Personelimiz katıldı.
Yemeğe katılan yöneticiler, akademisyenler ve idari personel, Doç.Dr. Sinan
YILMAZ’ı tebrik ettiler ve yeni unvanıyla başarılı hizmetler vermesini temenni
ettiler.

Fakültemiz idari personeli, aylık
kahvaltı programında buluştu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zeki TEKİN,Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mücahit
COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. Sami AĞAOĞLU ve Fakülte Sekreteri Mesut
DOĞAN’ın hazır bulundukları programda, personelle keyifli bir sohbet
gerçekleştirildi, karşılaşılan sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda fikir

alışverişinde bulunuldu. Fakülte
Dekanı Prof. Dr. Zeki TEKİN, biz bir
aileyiz vurgusunun bu bulışmalarla
pekiştiğini, bütün personelin aynı samimiyet, gayret ve dikkatle işine dört
elle sarıldığını söyledi.

Fakültemiz Sosyoloji Bölümü Başkanı Sinan YILMAZ Doçent
unvanını aldı.Doç. Dr. Sinan YILMAZ’ı tebrik ediyoruz.

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Ali Çağatay KILINÇ
Doçent unvanını aldı.Doç. Dr. A. Çağatay KILINÇ’ı tebrik ediyoruz.

Fakültemiz Felsefe Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yüksel SARAÇ, M.
İlkay YEŞİLADA ile Ankara’ da düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.
Kendilerine mutluluklar dileriz.

