
Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi                                         7 
Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiriler Kitabı 
 
 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ’ın Açılış 

Konuşması 

Sayın Vali Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Bingöl Üniversitesi 

Rektörü değerli dostum İbrahim Bey, Sayın Kaymakamım, Sayın Palu ve 

Kovancılar Belediye Başkanlarım, Özel İdare Genel Sekreterimiz, protokolün 

değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler… Bugün Harput Uygulama ve 

Araştırma Merkezimiz tarafından düzenlenen Uluslararası Palu Sempozyumuna 

hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Geçekten 2013 yılında kurulduğu günden bugüne önemli çalışmalarda 

bulunan Harput Uygula ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Enver Çakar 

Hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz daha önce, Sayın Palu Belediye 

Başkanımızın ve önceki kaymakamımızın da ciddi teşvikleriyle, özellikle bahar 

dönemlerinde, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle Palu’ya seyahatlerimiz 

oluyordu. Oradaki tarihi değerleri gördükten sonra da Palu ile ilgili bir 

sempozyumun yapılması kanaati hâsıl olmuştu. 

Yönetim olarak, üniversite-şehir işbirliğini geliştirmeyi temel öncelikleri-

miz arasında görüyorum. Bu bağlamda, şehrimizin tarih, kültür ve edebiyatının 

yanı sıra, siyasi, ekonomik ve turizm hayatında da önemli bir yeri olan 

Palu’nun, ilk defa bütün yönleriyle ve uluslararası bir sempozyumda tartışılacak 

olmasını da oldukça önemsiyorum. Sizler de takdir edersiniz ki, bir şehrin 

gelişmesi sadece fabrikalar yapmak, yeşil alanlar ve yollar oluşturmakla 

mümkün olmuyor. Aynı zamanda şehrin maddi, manevi ve kültürel değerlerinin 

yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması da önemlidir.  

Sempozyumun başlıca konusunu oluşturan Palu, binlerce yıllık mazisi, 

tarihi binaları, kültürel zenginliği ve coğrafi güzellikleriyle bölgemizin en 

güzide ilçelerinden biridir. Göğe başkaldıran kalesi, yüzyıllarca Murat Nehri’-

nin iki yakasını birleştiren tarihi köprüsü, camileri, mescit ve hamamlarıyla göz 

doldurduğu gibi, Şeyh Ali Septi ve Mahmud Samini Hazretleri gibi maneviyat 

önderlerini de bağrında barındırmaktadır. Yine yetiştirdiği siyaset ve devlet 

adamlarıyla da adından söz ettiren önemli bir yerleşim merkezidir, Palu. 

Bu sempozyum, Palu’nun tarih ve kültürel değerlerinin yazılarak bir kitap 

haline getirilmesini sağlayacaktır. Böylece Palu hakkında derli toplu bir eserin 

ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Yine bu sempozyumun Palu’nun turizm zen-

ginliklerinin tanıtımına da katkıda bulunacağını düşünüyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle, Üniversitemizin Harput Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Palu Sempozyumu’nun ülkemize 

ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere ve destek sağlayan 

herkese şükranlarımı sunuyorum. Sempozyumun başarılı geçmesi temennisiyle, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 


