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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

İlahiyat Fakültemiz tarafından düzenlenen 2017-2018 Mezuniyet Törenine hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. 

Üniversitemiz adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Bugün, ülkemiz için önemli bir hizmeti ifa eden Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nin 20. dönem 

mezuniyet töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 

Dolayısıyla bugün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi, yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçlarını 

karşılayacak niteliklere sahip olarak mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Değerli Konuklar, 

Din ve Vicdan Özgürlüğü’nün Anayasamızın teminatı altında olduğunu hepimiz yakından 

bilmekteyiz.  

Bunun yanı sıra, tarih boyunca inanç ve kültürümüzde de din ve vicdan özgürlüğüne büyük 

önem verildiğini görmekteyiz.  

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “Dinde zorlama yoktur” buyurulmaktadır.  

Bu anlayışın sonucu olarak, asırlarca hoşgörü içerisinde, ülkemizde Cami, Kilise ve Havra 

kardeşçe yan yana yaşayabilmiş, bu özelliğinden dolayı ülkemiz Batılı yazarlarca “Güneş Ülke” 

olarak adlandırılmıştır.  

Burada kaydetmeliyiz ki, Din ve vicdan özgürlüğü, medeniyette zirvede olmanın, insani değerler 

bakımından gelişmişliğin açık bir simgesidir. 

Ülkemizde, din ve vicdan özgürlüğü bağlamında yaygın ve örgün eğitim yapılarak, dini eğitim 

yapma hakkı yerine getirilmektedir.  

Bilindiği gibi, örgün eğitim, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Üniversitelerimiz İlahiyat Fakülteleri 

tarafından yapılmakta iken, yaygın eğitim ihtiyacı, genellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız 

tarafından karşılanmaktadır.  

 

 

 



Değerli Konuklar, Sevgili Mezunlarımız, 

İlahiyat Fakültemiz, 1992 yılında kurulmuş olup, 1994 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamış 

ve 1999 yılında ilk mezunlarını vermiştir.  

Kuruluşundan itibaren çok hızlı bir gelişme gösteren İlahiyat Fakültemizde; Temel İslam Bilimleri 

/ Felsefe ve Din Bilimleri / İslam Tarihi ve Sanatları bölümleri olmak üzere Yüksek Lisans ve 

Doktora eğitimi yapılan üç akademik bölüm bulunmaktadır.  

Bunun yanı sıra, İlahiyat ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü olmak üzere Lisans 

düzeyinde eğitim veren iki bölüm yer almaktadır.  

Seyhan baraj gölüne nazır, iki blok halinde Üniversitemizin en güzel binalarında eğitim 

yapmakta olan İlahiyat Fakültemiz, bölgemizin alanında en zengin akademik araştırma 

kütüphanesine sahiptir.  

Bu vesileyle memnuniyetle belirtmeliyim ki, kuruluşundan beri 20 yılı aşkın bir süredir İlahiyat 

Fakültemizin binasının bir bölümünde misafir olarak eğitim-öğretim yapmakta olan Güzel 

Sanatlar Fakültemizin binasının temelini atmış bulunmaktayız.  

Halen bina inşaatı hızlı bir şekilde sürmektedir.  

İnşaallah gelecek sene bunu bitirerek, Güzel Sanatlar Fakültemizi yeni binasına taşımayı ve 

İlahiyat Fakültemizi fizikî mekân açısından ferahlatmayı hedeflemiş bulunmaktayız. 

Değerli Konuklar, Sevgili Mezunlarımız, 

Diğer taraftan, İlahiyat Fakültemizin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Diyanet İşleri 

Başkanlığımızın ve hayırsever halkımızın desteğiyle Üniversitemizin denetiminde yaptırılmakta 

olan 57. Alay Şehitleri Camii ve Kültür Merkezi’nin kaba inşaatı bitirilmiş, ince işlerinin yapımı 

aşamasına geçilmiş olup, çalışmalar hızla devam etmektedir.  

Sizinle bu konuda sevinçli bir haberimizi daha paylaşmak istiyorum. 

Üniversite Yönetim Kurulumuzun aldığı bir kararla, Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri 

Camii Kültür Merkezi’ni, eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması için Çukurova Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’ne tahsis ettik.  

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü olarak, bu Kültür Merkezi inşaatının ince işlerini hızla 

tamamlayarak hizmete açmayı planlamaktayız.  

Kültür Merkezimiz tamamlandığı zaman bünyesinde, 500 kişilik büyük bir amfi, derslikler, 

atölyeler ve kütüphane yer alacaktır.  

İlahiyat Fakültemizin burada, şimdiye kadar bilim, sanat ve kültür alanında yürüttüğü üstün 

hizmet ve verimli çalışmalarını başarıyla devam ettireceğine yürekten inanıyorum.  



Değerli Konuklar, 

Akademik çalışmalarıyla her biri alanında saygın bir yere sahip olan öğretim üyelerimizin görev 

yaptığı İlahiyat Fakültemiz, 22 yıldan beri aralıksız olarak yayın hayatını devam ettiren ve 

ULAKBİM tarafından taranan Fakülte Dergisi’ne sahip, İlahiyat Fakültelerinden birisi olma 

özelliğini de taşımaktadır. 

Halen; 69 akademik, 26 da idari personelin görev yaptığı İlahiyat Fakültemizde, 760 kız, 680 

erkek öğrenci olmak üzere; toplam 1440 öğrenci öğrenim görmektedir.  

Bu öğrencilerden 835’i birinci öğretimde; 605’i de ikinci öğretimde okumaktadır.  

Bu yıl Hazırlık sınıfına 310 öğrenci kayıt yaptırmış, toplam 90 öğrenci mezun olmuştur. 

İlahiyat Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz; akademisyen, öğretmen, diyanet personeli 

ve değişik kurumlarda devlet memuru olarak görev yapmaktadır. 

Sözlerime son verirken, bu yıl mezun ettiğimiz sevgili öğrencilerimize bundan sonraki 

hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, İlahiyat Fakültemiz tarafından düzenlenen 

Mezuniyet Törenine katılımlarınızdan dolayı sizlere bir kere daha teşekkür ediyor, saygılarımı 

sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


