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Sayın Valim, 

Sayın Dekanlarım, Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerim, Kıymetli Misafirler, 

İlahiyat Fakültemizin geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğimize teşriflerinizden dolayı teşekkür 

eder, hepinize saygılar sunarım. 

Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camiimizin hemen yanı başında, aziz şehitlerimizin sıcak 

nefeslerini yüreklerimizde hissederek, başında toplandığımız şu sevgi-saygı, barış-kardeşlik, birlik-

beraberlik, dayanışma ve alçak gönüllülük sofrasında yine hep birlikteyiz. Bu vesileyle, Ramazan ayının 

ülkemize, tüm dünyaya; saadetler, iyilik ve güzellikler, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.  

Kıymetli Misafirler! 

Çukurova Üniversitesi olarak; sizlerin desteğiyle bu yıl bir güzelliğe daha imza attık. Geçen yıllarda 

imkansızlık nedeniyle sadece bir kere verebildiğimiz iftar yemeğimizi, bu yıl Ramazan ayının başından 

beri öğrencilerimize yönelik olarak her gün vermeye başladık. Bu anlamlı güzelliğin yaşatılmasında 

emeği geçen Çukurova İlahiyat Eğitimini Destekleme ve Geliştirme Derneğine, Belediyelerimize, 

hayırsever işadamlarımıza; kısacası maddi-manevi emek ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür 

ederim.  

Kısmet olursa gelecek yıldan itibaren öğrencilerimize yönelik bu uygulamayı daha da geliştirerek, tüm 

Ramazan ayı boyunca, 57. Alay Şehitleri Camiimizin bahçesinde gerçekleştirmeyi arzu etmekteyiz. 

Değerli Misafirler! 

Kıvançta ve tasada ortak olduğumuzun simgesi olan bayramlarımız, kutsal günlerimiz, gecelerimiz 

vardır. Ramazan ayı da, böylesine güzellikleri ve erdemlerle donanma fırsatlarını içerisinde 

bulunduran bir zaman dilimidir. Ramazan ayı; bildiğiniz gibi güzel ahlâk ayıdır. Bu nedenle Ramazan 

ayının bizlere sunduğu mesajlar, gönüllerimizde pekiştirmek istediği bazı değerler vardır. Bilmeliyiz ki, 

insanın, diğer canlıların ve doğal dengenin korunmasında çok önemli bir fonksiyonu olan merhamet, 

Yüce Allâh’ın rahmetinin bir parçası olarak insana verilmiştir. Yüce Dinimiz İslâm, insanların 

merhametli olması konusunda çok duyarlı davranmıştır. Günlük hayatın her anında inananlara 
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sertlikten, anlayışsızlıktan, kabalık ve katılıktan, zalimlik ve canilikten sakınmaları, merhametli, 

anlayışlı ve şefkatli olmaları istenilmiştir.  

Bu nedenle cinayet işlerken cihâd yaptıklarını sananların, Müslüman öldürürken tekbir getirenlerin, 

sergiledikleri vahşetle, tüm dünyaya Müslümanların terörist, İslam’ın terör dini olduğu algısını 

yayanların, bu evrensel mesajdan nasipsizliği, sığlığı, rezillik ve perişanlığı ortadadır.  

 

Kıymetli Öğrencilerim!  

İslam’ın insanlığa sunduğu yüce değerlerin özü güzel ahlaktır. Güzel ahlakın göstergesi ise, kişinin 

kalbindeki sevgi ve merhamettir. Yüce Allâh, Son Peygamber’ini güzel ahlakı tamamlamak için 

göndermiştir.  

Hz. Peygamber’in tüm mücadelesi, bu erdemleri vicdanlara yerleştirme ve hayata geçirme yolunda 

olmuş, O bir Merhamet Medeniyeti’nin kurucusu olmuştur. Burada şunu söyleyebiliriz ki; sevmek, 

merhametli ve şefkatli olmak, her şeyden önce bir insanlık ve Müslümanlık görevidir.  

Değerli Misafirler! 

Bu vesileyle; “Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii ve Kültür Merkezi” inşaatının kaba 

inşaatını tamamladığımızı, ince işlerin yapılması aşamasına geçtiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Halkımızın katkılarıyla yapılmakta olan bu anlamlı eserin 

tamamlanması için gönüllü desteklerinizin devamını diliyorum. 

Kıymetli Misafirler! 

Sözlerime son verirken, içinde bulunduğumuz şu kutsal ayda, yüreklerimizin barış ve kardeşlik 

duygularıyla donanmasını, ülkemizin terör belasından, iç ve dış düşmanlarımızın tasallutundan 

kurtulmasını, cennet vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü güçlendirerek aziz milletimizin huzura 

kavuşmasını, bizlere bu cennet vatanı armağan eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, 

kahraman silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, hepinize saygılar 

sunuyorum. 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  


