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Mesele Felsefesiz İlahiyat mı yoksa İlahiyatsız Yüksek Din Öğretimi mi?

YÖK’ün 15.8.2013 tarihinde yüksek din öğretimi ile ilgili aldığı kararlar ciddi bir tartışma zemini 
oluşmasına sebep oldu. Konu ile ilgili medyaya yazanlar belki henüz az ama izleyenler ve küçük 
katkı sağlayanlar gittikçe çoğalıyor. Yetkili, etkili ya da ilgili mercilere sözlü ya da yazılı ulaşanlarla
birlikte sanki bir kartopu etkisi görülecek; görülmeli. Herkes, başta yüksek din öğretimi mensupları,
öğretim elemanları ve öğrencileri olmak üzere herkes mesele hakkında düşünmeli, anlamaya, 
anlamlandırmaya çalışmalı, fikir üretmeli ve beyan etmeli. Sonuçta bir aydınlanma gerçekleşir, 
ortak fikir ve kanaatler hasıl olur, inşallah. Asıl önemlisi bu tartışmaya zemin hazırlayan karar 
alıcılar da hasıl olan sonuçtan nasiplenirler de yüksek din öğretimi alanında uygun olana ulaşılır.

Tartışmaya dahil edilmesi gereken bazı sorular var kanaatimce. Karar metnini incelediğimde önce 
şu dikkatimi çekti: İlahiyat, İlahiyat Bilimleri, İslami İlimler, İslam Bilimleri, Dini İlimler, Uluslar 
arası İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri için tek program geliştirilmiş. Aklıma takılıyor:

Farklı isimdeki altı yüksek din öğretimi kurumu için tek bir öğretim programı hazırlamanın mantığı 
nedir?

Madem tek bir yüksek din öğretimi programı uygulanacaktı -ki söz konusu teklik bu kararla ortaya 
çıkmış da değil- İlahiyat Fakülteleri dışındaki fakültelerin tamamı yeni açılmışken bunların farklı 
isimlerle açılmalarına aynı kurum niçin karar verdi?

Olmaz ya, insanın aklına geliyor işte: Yoksa amaç önce çokluğu ve tek programla çokluğun 
anlamsızlığını fark ettirip tevhide gitmeyi gerekli hale getirmek ve “İlahiyat Fakültesi” 
mefhumundan kurtulmak mıydı?

Duyumlara göre isim birliğinin İslami İlimler Fakültesi altında sağlanması da karara bağlanmış. 
İlahiyat Fakültesi kavramı düşüncede, yapılanmada ve uygulamada zaten İslami İlimleri de 
kapsamaktayken İlahiyat Fakültesi mefhumundaki genişlik ve derinlikten uzaklaşmanın gerekçesi 
ve amacı nedir?

Kararda yer alan ders programı esasen meselenin felsefe ve din bilimleri alanındaki bazı derslerden 
tamamen bazılarından ise kısmen kurtulmak olmadığını söylemekte. Temel İslam Bilimleri 
alanındaki akla ve güncel meselelere değgin bazı dersler ile ilgili tasarruflar da bu anlamayı 
destekliyor. Sanki mesele şu; anlamı, amacı, derinliği, genişliği ile İlahiyat Fakültesi’nden 
kurtulmak.

Yakın hedef bu ise, ulaşılmak istenen orta ve uzak hedefler neler olabilir?

Cevap “hiçbiri” ise tartışmaların iyi sonuç verme ihtimali olabilir!



Mesele Felsefe dersi meselesi değil programın felsefesi

YÖK’ün yüksek din öğretimi fakülteleri için kabul ettiği programda Felsefe ve Din Bilimlerinden 
bazı derslerin kaldırılmasının, diğerlerinin ise asgari düzeyde okutulmasının, Temel İslam Bilimleri 
ve İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında da bazı azaltmalar ve anlamsız gözüken birleştirmeler 
yapılmasının en önemli gerekçesi Bologna kriterlerinin ön gördüğü kredi/saat sınırlamaları olarak 
biliniyor.

Bologna kriterlerinin böyle bir sınırlama ön gördüğü malum. Ancak program incelendiğinde 
bologna kriterleri ya da ilkeleri arasında yer alan diğer bazı önemli noktaların da dikkate alınıp 
alınmadığı ile ilgili sorular akla geliyor. Mesela:

Kredi/saat sınırlamasının en önemli sebebi “öğrenmeyi öğrenme” ilkesi gereği öğrenciye araştırma, 
soruşturma, kendi başına ve grupla öğrenebilme vb için yeterli zaman ve imkanı sağlamaktır. 
Programa konulan, çıkarılan ve azaltılan dersler dikkate alındığında bu ilke nazarı dikkate alınmıştır
diyebilir miyiz? 
Hazırlık sınıfı için düşülen notlardaki “geleneksel yöntemle” öğretilecektir ifadesi programın başka 
dersleri için de amaçlanmış ise söz konusu ilke tehlikede demektir.

Bologna kriterleri arasında yer alan “uluslar arasılık”, “uluslar arası açıklık”,” hayat boyu öğrenme 
(ki öğrenmeyi öğrenme bunun ön koşuludur)”, “araştırmaya yöneliklik”, “öğrenci/öğrenen 
merkezlilik”, “hareketlilik” gibi esas ve ilkeler dikkate alınmış mıdır? 

Yine Bologna esasları arasında önemli yer tutan, hemen tüm toplantı kararlarında (Bergen, Prag, 
Viyana vd) vurgulanan yüksek öğrenimde iki aşamalı yapılanmada (Bachelor-Master, bizde Lisans-
Lisans üstü şeklinde anlaşılıp uygulanmaktadır) Bachelor/lisans eğitiminin mesleğe hazırlaması 
ilkesi nazarı dikkate alınmış mıdır? 

Hangi meslek ya da meslekler ön görülmüştür? 
Bu mesleklerin gerektirdiği yeterlikler hangileridir?
Hangi dersler hangi yeterlikleri kazandıracaktır?
İki saatlik din eğitimi dersi ve 5i dersleri arasına yerleştirilmiş Hitabet dersi dışında herhangi bir 
meslek eğitimi dersi yoktur. 
İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri öğretmenleri,
Ortaokul ve Liselerdeki Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini bilgiler dersleri 
öğretmenlerinin yetiştirilmesi göz önünde bulundurulmuş mudur? Yoksa yaygın ve örgün din 
eğitimi (Şimdilik İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi hariç) pedagoji bilmeyen mezunlara
mı kalmış olmaktadır.
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