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Sayın Valim, 

Sayın Avrupa Birliği Bakan Yardımcım, 

Sayın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanım, 

Sayın Türk Tarih Kurumu Başkanım, 

Sayın Rektörüm, 

Sayın İslam Tarihçileri Derneği Başkanım, 

Sayın Öğretim Üyeleri, 

Değerli Konuklar, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti, Uluslararası Ramazanoğulları Beyliği 

sempozyumuna hoş geldiniz. 

Öncelikle, böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve sizleri burada misafir etmekten büyük 

bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca, bu sempozyumun Üniversitemiz ev sahipliğinde 

yapılmasına fırsat tanıyan İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Şeker Hocamıza çok 

teşekkür ediyorum. 

Adana 8 bin yıllık tarihi, muhteşem coğrafyası ve iklimi, verimli toprakları, çeşitli kültür ve inançları 

barındıran zengin sosyal yapısı ile bölgenin ve ülkemizin en büyük kentlerinden biridir. Bu kenti büyük 

yapan unsurlar arasında yer alan görkemli geçmişi, çeşitli bilimsel çalışmalara konu edilmiş ve edilmeye de 

devam etmektedir. Bugün Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen bu sempozyum da bu önemli 

bilimsel etkinliklerden birisi olacaktır.  

Değerli Konuklar, 

Kentimizin tarihinde Anadolu Beyliklerinin en uzun ömürlülerinden birisi olan ve 1608 yılında tam 

anlamıyla Osmanlı Devleti hakimiyetine girene kadar yaklaşık 250 yıl boyunca Çukurova Bölgesinde önemli 

izler bırakan Ramazanoğulları Beyliği, Adanamızın önemli simgeleri arasında kabul edilmektedir. 



Ramazanoğulları sülalesi, beyliğin sona erdiği 17. yüzyıldan sonra, gerek Osmanlılar ve gerekse 

Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli bürokratik kademeler ve alanlarda varlığını ve hizmetlerini 

sürdürmüştür. Dolayısıyla bu bilimsel etkinlikte Ramazanoğulları, başta Adana olmak üzere Çukurova 

bölgesinin çeşitli kentlerindeki izleri, katkıda bulundukları kültürel gelişmeler, meydana getirdikleri anıtsal 

yapılar vb. yönleriyle ortaya konulmaya çalışılacaktır. Umuyoruz ki, hem yurtdışı hem de yurtiçinden 

birçok bilim insanı misafirimiz olarak bu bilim şölenine renk katacak, değerli bilgileriyle Adana tarihinin bu 

önemli kesitine ışık tutacaklardır. 

Sempozyumumuz Ramazanoğulları ve Çukurova salonlarında aynı anda iki gün boyunca devam edecektir. 

Cumartesi günü ise önce kent içinde bir tarih turu yapmayı, daha sonra da değerli konuklarımızı 

Ramazanoğullarının yaylakları arasında yer alan Kızıldağ yaylasına götürmeyi ve buradaki Ramazanoğulları 

eserlerini gezdirmeyi planlıyoruz. Umarız etkinlik ve ağırlamamızdan memnun kalırsınız. 

Değerli Konuklar, 

Ev sahipliğini yaptığımız bu bilimsel şölen çeşitli kurumların önemli katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 

Bunların başında bir dizi sempozyumun arasına Ramazanoğulları sempozyumunu da ekleyen ve büyük 

destek sağlayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu gelmektedir. Bu 

kurumlara ve bugün konuğumuz olan değerli başkanlarına, Sayın Prof. Dr. Derya ÖRS ve Sayın Prof. Dr. 

Refik TURAN Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Sempozyumumuza önemli katkılarda bulunan 

paydaşımız Necmettin Erbakan Üniversitesine ve Değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve 

Sempozyumumuzu himayelerine alan Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş’a da katkıları nedeniyle 

şükranlarımı ifade etmek isterim. Ayrıca konuklarımızı ağırlama konusunda büyük destek sağlayan Adana İl 

Müftülüğümüze ve sayın müftümüz Arif Gökçe’ye, yine katkı yapan İslam Tarihçileri Derneğine de teşekkür 

ediyorum. 

Sözlerime son verirken, bu sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini diler, gerçekleşmesinde emeği 

geçen herkese tekrar çok teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  


