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Ισμαήλ Κεμάλ 
1954-2020 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον Ισμαήλ Κεμάλ, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Τουρκικών 
και Μεσανατολικών Σπουδών. Ο Ισμαήλ Κεμάλ εργάστηκε ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα 
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 1992 και ήταν ένας 
ιδιαίτερα αφοσιωμένος διδάσκων για τους/τις φοιτητές/τριές του και ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος. Η 
πραότητα του χαρακτήρα του, η ευγένειά του και η εργατικότητά του υπήρξαν αρετές που τον ξεχώριζαν. 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία και είχε Πτυχίο (ΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Σόφιας στη Φιλοσοφία, Πτυχίο από το 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στις Διεθνείς Σχέσεις και Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στην 
Κοινωνιολογία. Ήταν κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις από το 
Πανεπιστήμιο της Ιντιανάπολης και έλαβε το διδακτορικό του τίτλο (PhD) από το Πανεπιστήμιο Σόφιας. 
Μιλούσε τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά και ρωσικά. Δίδασκε μαθήματα γλώσσας αλλά και 
μαθήματα που ενέπιπταν στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα που σχετίζονταν με την ιστορία της 
σύγχρονης Τουρκίας. Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εκμάθηση της 
τουρκικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση και την ετοιμασία εξεταστικών δοκιμίων καθώς και με το 
Υπουργείο Εξωτερικών για την προγραμματισθείσα μετάφραση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στα 
τουρκικά.  
 
Η πανεπιστημιακή κοινότητα και ιδιαίτερα το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών εκφράζουν 
τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του Ισμαήλ Κεμάλ. Οι φοιτητές/τριες του και οι 
συνάδελφοι του θα τον θυμούνται πάντοτε με αισθήματα αγάπης και σεβασμό. 
 
Σύντομη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Τέμενος Μπαϊρακτάρη στη Λευκωσία (κοντά στο ΟΧΙ), την 
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30. 
 

İsmail Kemal 
1954-2020 

 
Kıbrıs Üniversitesi, Türk ve Orta Doğu Bilimleri Bölümü personel üyesi İsmail Kemal’i uğurluyor. İsmail 
Kemal, bölümümüzün açıldığı yıl olan 1992’den beri Özel Eğitim Elemanı olarak çalışmış kendini 
öğrencilerine adamış özel bir öğretmen ve çok sevilen bir meslektaşımızdı. Alçakgönüllüğü, nezaketi ve 
çalışkanlığı ile farkediliyordu.İsmail Kemal Lefkoşa'da doğdu. Sofya Üniversitesi'nde Felsefe bölümünü 
bitirdi. Eğitimine Londra Üniversitesi'nde “Uluslararası İlişkiler” ve “Sosyoloji”de lisans diplomasıyla devam 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
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Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Τομέας Προώθησης και Προβολής 

etti. Indianapolis Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans (ΜΑ), Sofya Üniversitesi'ndeyse 
doktora (PhD) yaptı. Türkçe, Yunanca, İngilizce, Bulgarca ve Rusça biliyordu. Kıbrıs Üniversitesi Türk ve 
Ortadoğu Bilimleri Bölümü'nün açıldığı yıl olan 1992’den bu yana, bölümümüzde, Özel Eğitim Elemanı olarak 
çalıştı. Dil derslerinin yanısıra ilgi duyduğu araştırma alanı olan modern Türkiye tarihi ile ilgili dersler verdi. 
Orta öğretimde Türkçe eğitimi ve sınav testlerinin hazırlanmasında Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği 
yaptı. Ayrıca Avrupa Hukuk Çerçevesinin planlanan Türkçe çevirisinde Dışişleri Bakanlığı ile çalıştı.  
 
Başta Türk ve Doğu Bilimleri Bölümü olmak üzere Üniversitemiz İsmail Kemal'in ailesi ve akrabalarına 
başsağlığı diler. Öğrencileri ve meslektaşları onu her zaman sevgi ve saygıyla anacaktır.  
 
Yarın 03.06.2020 saat 13:30’da Bayraktar Camisi’nde, anısına kısa bir tören düzenlenecek. 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


