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18.03.2013 

Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii Temel Atma Töreni 

 

Sayın Valim, 

Değerli konuklar, törenimize katılarak bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. Bugün, gerçekten hepimiz için çok anlamlı bir gün. Bugün, 253 bin şehidin 

mübarek kanıyla kazanılmış olan zaferler silsilesinin başlangıç günü olan 18 Mart 1915, 

Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. Bu nedenle, Üniversitemiz 57. Alay Şehitleri Camimizin 

temel atma törenini bu anlamlı günde gerçekleştirmek istedik.  

 

Demokrasinin hâkim olduğu ülkelerde, din ve vicdan özgürlüğünün üç temel unsuru vardır. 

Bunlar: İnanma ve ibadet özgürlüğü, dinî eğitim yapma hakkı, dinî yayın yapma hakkıdır. Bu 

hak ve özgürlükler ülkemizde anayasa ile teminat altına alınmıştır. Temel insan haklarından 

birisi olan, dinini seçme ve özgürce bu dinin gerektirdiği ibadeti yapma, hukuk kuralları 

çerçevesinde her insanın hakkıdır. Devletlerin de, insanların seçmiş olduğu dini yaşaması için 

fiziksel koşulları oluşturma ödevleri bulunmaktadır. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu temel 

atma törenimizde, Cumhuriyet ve demokrasimizin bizler için sağladığı, din ve vicdan 

özgürlüğüne katkıda bulunmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.  

 

Sevgili Konuklar, 

Üniversitemiz yerleşkesinde bulunanların ibâdet ihtiyacını karşılamak için bu cami inşaatını 

başlatmış bulunmaktayız. Siz kıymetli misafirlerimizin “Çukurova Üniversitesi 57. Alay 

Şehitleri Camii” adını verdiğimiz ibadethane ve kültür merkezimizin inşasında bizlere destek 

olacağınızı ümit ediyoruz.  

 

Geçen yıl, öğrencilerimiz tarafından Çanakkale Zaferini anma törenlerinden sonra 1 yıl 

süreyle misafir edilmek üzere Üniversitemize getirilen 57. Alay sancağının, İlahiyat 

Fakültemize gönderilmesi ile İlahiyat Fakültemizin cami yapmak üzere Rektörlüğümüzden 

istemiş olduğu arsanın tahsisi aynı güne denk gelmiştir. Bu nedenle 57. Alayın aziz sancağı, 

cami için arsa tahsis edildiğinin müjdesiyle birlikte İlahiyat Fakültemizi şereflendirmiştir. 

 

Bu nedenle biz de, Çanakkale’de Komutanları Büyük Atatürk; “Size savaşmayı değil, ölmeyi 

emrediyorum” deyince, gözünü kırpmadan, tümü vatanımız ve milletimiz için şehit olanları 

daima anmak ve öğrencilerimize bu şanlı geçmişimizi her zaman hatırlatmak için, 

Üniversitemizde yapılacak olan bu camiye; “Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii” 

adını verdik. Böylece ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz öğrencilerimiz, Çanakkale 

Savaşı’nın eşsiz kahramanlarını, daha sonra tamamına yakını Büyük Atatürk’ün komutasında 

Kurtuluş Savaşımızı yönetmiş olan bu büyük komutanlarımızı; unutmasın; onların sevgisini 

hep yüreklerinde taşısın istedik. Vatanın her bir tarafından koşarak gelip, mübarek 

topraklarda silah arkadaşları olarak yan yana yatan aziz şehitlerimizin, bugün ve gelecekte 

ülkemizin birliğinin, bütünlüğünün ve kardeşliğinin teminatı olduğunu burada bulunan 
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hepimiz çok iyi bilmekteyiz. İşte Üniversitemize böyle bir eseri inşa edip, Şehit 57. Alayımızın 

adını vererek, genç kuşaklarımıza kaynağını aziz şehitlerimizden alan kardeşlik ruhunu, 

tükenmeyen bir mesaj halinde vermek istedik. 

 

Değerli Konuklar, 

Rektörlüğümüzce tahsis edilen 4.000 m2 lik alana inşa etmekte olduğumuz cami, sadece 

Cuma namazlarının kılınacağı bir ibadet mekânı olmayacaktır. Bünyesinde, konferans, panel, 

sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin yapılacağı 500 kişilik bir amfi, öğrencilerimizin, hat, 

tezhib, ebru ve ney gibi sanat faaliyetlerini yürüteceği atölyeler, sergi salonları, dinî musikî ve 

Kur’ân çalışmalarının yapılacağı derslikler de bulunacak, Çanakkale’yi ve 57. Alay 

şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızı tanıtacağımız bir kültür merkezi olarak hizmet 

verecektir. 

 

Ayrıca, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımızla yapacağımız 

protokol çerçevesinde, bölgedeki din görevlilerimizi bu kültür merkezimizde hizmet içi 

eğitime alarak eğitebileceğiz ve İlahiyat Fakültemizin öncülüğünde bölgemizin manevî 

kalkınmasına katkıda bulunacağız. İçerisinde 4.000 kişinin namaz kılabileceği camimizin 

inşaat açısından teknik kontrolü, halen Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nca 

yürütülmektedir. Bu vesile ile emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür etmek isterim. 

 

Kıymetli Misafirler, 

Daha önce İlahiyat Fakültemizin binasını yapmış olan, “Çukurova İlahiyat Eğitimini Geliştirme 

ve Destekleme Derneği” öncülüğünde gerçekleştirilen Camimizin inşasında, emekli İl 

Müftümüz Sayın Mehmet Barış, DSİ Adana emekli Bölge Müdürümüz Rahmi Sencer Çelik, 

İnşaat Mühendisi Zafer Kara ve Üniversitemiz İnşaat Dairesinden emekli Yüksek Mühendis 

Ahmet Öz gönüllü olarak hizmet vermektedirler. Katkılarından dolayı, huzurlarınızda 

kendilerine teşekkür ederim. Ayrıca, Üniversitemizin her Fakültesinden isteyen öğretim 

üyelerimizin de, bu derneğe üye olarak yapılmakta olan bu esere katkı sağlamasını diliyoruz. 

 

Üniversitemiz 57. Alay Şehitleri Camisinin yapımındaki yakın ilgi, destek ve himayelerinden 

dolayı Sayın Valimiz Hüseyin Avni Coş’a teşekkürlerimi arz etmek isterim. Yine, Camimizin 

yapımı konusundaki teknik desteklerinden dolayı Mühendislik Fakültemizin öğretim üyeleri 

Prof. Dr. Hasan Çetin ve Prof. Dr. Kamil Tanrıkulu hocalarımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 

Sayın Mehmet Zeki Koçberber’e, DSİ VI. Bölge Müdürümüz Nevzat Aksu’ya, Adana Defterdarı 

Tamer Utkucu’ya huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Camimizin yapılmasındaki sıcak 

ilgilerinden ve desteklerinden dolayı, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez 

Hocamıza teşekkür ederim. “Çukurova İlahiyat Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Derneği” 

Yönetim Kurulu üyelerine ve burada isimlerini sayamadığım tüm arkadaşlarımıza 

katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
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Aziz şehitlerimizin adını verdiğimiz, “Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii” mizin 

inşası için, Adana’mızın siz kıymetli hayırseverlerinin yardımlarını beklemekteyiz. Bu mutlu 

günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR Çukurova 

Üniversitesi Rektörü  

 


