13.05.2019
Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Rektörüm,
Değerli Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrenciler,
Kıymetli Misafirler,
İlahiyat Fakültemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğimize katıldığınız için çok
teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.
Başında toplandığımız bu sevgi-saygı, barış-kardeşlik, dayanışma ve alçak gönüllülük sofrasında bu yıl
da yine sizlerle birlikteyiz.
Hepimizin bildiği gibi, Ramazan ayı, dinî açıdan içerisinde birçok fazilet ve güzellikleri barındıran, tarih
ve kültürümüzde çok önemli yere sahip bir zaman dilimidir.
Yine Ramazan ayı, Sevgili Peygamberimizin diliyle; “Allah’ın rahmetinin gazabını geçtiği”, bağışlanma
ve arınma ayıdır.
Bu ayda insan, birçok erdemle donanır, ahlâken zirvelere çıkar.
Kendisinin ve başkalarının farkına varma mutluluğunu yaşar.
Bu vesileyle, Ramazan ayının ülkemize, tüm dünyaya; iyilik ve güzellik, barış ve kardeşlik getirmesini
diliyorum.
Kıymetli Misafirler
Çukurova Üniversitesi olarak; sizlerin desteğiyle son üç yıldır bir güzelliğe daha imza atmaktayız.
İlahiyat Fakültemizdeki iftar yemeğimizi, üç yıldır Ramazan ayı boyunca her gün vermeye devam
etmekteyiz.
Bu anlamlı güzelliğin yaşatılmasında emeği geçen Çukurova İlahiyat Eğitimini Destekleme ve
Geliştirme Derneğine, Belediyelerimize, hayırseverlere; kısacası maddi-manevi emek ve katkı sağlayan
herkese çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrenciler
Sizler bu ülkenin yarınları, geleceğisiniz.
Yarınlarımızın çok daha güçlü ve aydınlık olması için çok çalışmalısınız.
Milli, manevî değerlerimize bağlılık, vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi her daim yüreklerinizde
olsun.
Başta anne babanız, hocalarınız olmak üzere, büyüklerinize saygı, küçüklerinize sevgi, hayat boyu
prensibiniz olsun.
Çalışkanlık, vefa, doğruluk, dürüstlük, adâlet, merhamet, alçak gönüllülük, cömertlik, yardımseverlik,
sabır ve şükür şiarınız olsun.
Gençlerimiz olarak sizlere düşen, ülkemizin yarınları için iyi hazırlanmak, çok çalışmak, bu güzel ülkeyi
bilimde, teknolojide, ekonomide ileri götürmektir.
Özgürlük ve bağımsızlığımızın sizlerin bu alanda çok çalışmasına bağlı olduğunu asla unutmayınız.
Bu vesileyle Ramazan ayınızı kutlar, hepinize başarılar dilerim.
Değerli Misafirler
Bu vesileyle; “Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii ve Kültür Merkezi”nin inşaatını
tamamlamaya yaklaştığımız bilgisini sizlerle paylaşmak isterim.
Bu mübarek ayda, ismiyle Üniversitemizi onurlandırmış olan bu güzel eserin tamamlanması için
gönüllü yardımlarınızın devamını dilemekteyiz.
Camimizin yapılmasındaki destek ve himayelerinden dolayı Sayın Valimize, Diyanet İşleri
Başkanlığımıza, Adanalı hayırsever iş adamlarımıza ve Adana halkına şükranlarımızı sunuyoruz.
Kıymetli Misafirler
Sözlerime son verirken, bu aziz vatanı bizlere bırakmak, vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz bu
devleti kurmak için kan ve ter döken kahramanlarımızı başta Büyük Atatürk olmak üzere dualarımızda
anmak bir vicdan borcudur.
Şu mübarek günde, en başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, aziz
şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür eder, mübarek Ramazan ayının, size ve tüm
sevdiklerinize, mutluluk, barış, kardeşlik, iyilik ve güzellikler getirmesini diler, hepinize saygılar
sunarım.
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