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YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu, Kayseri ve Adana’da istişare amaçlı 
dekanlar toplantısı gerçekleştiriyor. Gerçekleştiriyor ama ne gerçekleştirme… İçerde ne olup bittiği 
katılanlar tarafından dışarı sızdırılıyor. Her şey herkesin malumu.

Bu sızdırmalardan elde edilen sonuçlar yenilir yutulur cinsten değil. Zarar görmesin diye adını 
yazmadığım bazı dekanların anlattıklarını hayretler içerisinde dinledim. Kısaca özetleyeyim:

1) İstişare adı verilen toplantılarda asla istişare yapılmamaktadır. Aşağılanma, baskı, susturma, 
azarlama, dayatma kısaca her şey var. Sadece istişare yok. Bu durum bana bir şeyi hatırlattı. 28 
Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesinde başörtülü kızlarımız için ikna odaları vardı. Şimdi de 
dekanlar için ikna toplantıları düzenleniyor. Adına istişare deniyor. Ne kadar benzer değil mi?

2) “Bu programın noktasına, virgülüne dokunamazsınız. “Nass vârid oldu. Yeni bir ayet gelmeden 
hüküm değişmez.” cümlesi ya da buna yakın cümleler neredeyse tüm dekanlar tarafından dile 
getiriliyor. Bunun adına "sizin köyde ne denir" bilmiyorum, ama bizim oralarda bunun adı “baskı”, 
“zulüm” ve “dayatma”dır.

3) Yeni programa itiraz edenlere yönelik ithamlarda az değil. “Onlar basit bir konuyu büyütüyorlar.”
Hangi konu basit. Söz konusu felsefe dersleri değil ki sadece. 2 ya da 4 saat, hatta 10 saat felsefe 
dersi konulsa da bu program ilahiyatlara yapılan bir dayatmadır, zulümdür. İlahiyatçılar, ilim 
adamları tarihin en büyük aşağılanmasını yaşamaktadır. Birileri sorunu sadece ders bağlamında 
algılamasın. Kuşkusuz orada çok ciddi sorunlar ama sorun keşke sadece ders adları ve saatleriyle 
ilgili olsaydı, daha kolay çözülürdü. 

4) Program pedagojik değildir. Program geliştirme kriterlerine uygun olarak geliştirilmemiştir. 
Üslup şudur. Siz hiç bir şey bilmiyorsunuz! Aslında hiç kimse bir şey bilmiyor! Sadece programı 
hazırlayanlar biliyor. Anlaşılan o ki kerametleri kendilerinden menkul. İlim ve akademisyenlik bir 
kere daha aşağılanıyor. İlahiyatlar tarihinin en ağır ve en kara günlerini yaşıyor. Üstelik 
destekledikleri siyasi iktidarın en güçlü olduğu bir dönemde. Hiç kimse de buna bir anlam 
veremiyor. 

5) “YÖK genel kurulunda aslında İslami ilimler dışında tüm derslere itiraz varmış da, yapılacak bir 
şey yokmuş da…” tarzında söylemlerin ardından Fakülte Kurulları ve Ünivesite Senatosu devre dışı
bırakılarak: “Amir hüküm budur, uygulamaktan başka çareniz yoktur.” yönünde baskılar 
yapılmıştır. YÖK Genel Kurulunda neler olup bittiğini yeni yeni öğreniyoruz ki olay hiç de böyle 
değil. Birilerinden sadece ve sadece Allah’a sığınıyoruz.

6) “Eğitim Fakülteleri ile İlahiyat Fakülteleri stratejik kurumlardır, bunlara devlet müdahale eder. 
Devletin bir planı vardır. Bu sebeple itiraza gerek yok” denilmiştir. Devlet kim? Kim kendisini 
devlet yerine koyuyor? Eğer siyasi iktidar bu işin arkasındaysa (ki bana göre böyle bir durum yok) 
onlar da net bir şekilde fikirlerini beyan etsinler, bilelim. “İlahiyat iç kaledir, eğer o düşürse ülke ve 
medeniyet düşer”.

7) İlahiyatlar eğer devlet kontrolünde bilim üretecekse, devlet kontrolünde bir din ve iman 
anlatacaksa, devlet kontrolünde devletin istediği dindar tipini üretecekse 28 Şubata niye karşı çıktık 
ki? Kim kendisini her daim orada ebedi zannediyor? Yarın bir başkası da bir başka taleple gelirse 



yazık değil mi ilahiyata ve tüm insanlarımıza!

8) Ulusal basında konuyu gündeme taşıyan yazanlar hakkında adeta: “Ismarlama yazılar (tefsir 
ediyorum kiralık kalem) üç gün sonra gündem değişir, her şey unutulur”; sosyal medyada 
(facebook’da) “YOK’ün Yeni İlahiyat Programına Hayır” diye grup kuranlar için de: “Onlar Mısır 
için kurmadıkları grubu, basit bir konu için kurdular” tarzında ithamlar yapılmıştır. Mısır’ın acısını, 
Arakan’ın acısını, Suriye’nin acısını derinden çekenler tam da “YÖK’ün ilahiyat Programına Hayır”
diyenlerdir. Onların kişisel sayfalarını inceleyenler görür ki, oradakilerin çoğunluğu ya “R4BİA” 
işaretli ya da sayfalarında Mısır dâhil tüm İslam coğrafyasının acılarını paylaşan kişilerdir. Burada 
tam bir demagogluk örneği görmekteyiz.

9) “90 kusur İlahiyat Fakültesi varmış, her birinin farklı bir talebi varmış, bunları uzlaştırmaya 
çalışıyorlarmış, bir dekan bir şeyden vazgeçiyor diğeri bir başka şeyden, ortak nokta buluşmak 
zormuş” tarzındaki açıklamalar göstermektedir ki, bu programı hazırlayanlar dünyaya yeni bir 
program geliştirme modeli sunmuşlardır. “Pazarlıkla program geliştirme”. Artık uluslar arası 
indekslerde de yerimizi alırız. Anlaşılan o ki ilgili zevatın da, hazırlanan programın da zihniyeti 
sorunludur. Bunların değişmesi/ değiştirilmesi gerekir. Burada şikâyetimiz Sayın Başbakanımızadır.
Bu duruma mutlaka müdahil olmalarını bekliyoruz. Zira ilahiyatlar ve ilahiyat eğitimi son nefesini 
vermek üzeredir. Acil kalp masajı gerekir. Bu krizden çıkmanın başka yolu yok gibidir. Çünkü 
oturup anlaşma, konuşma, istişare etme imkânı yok edilmiştir. 

10) “İlahiyatlar halktan kopukmuş, onları halkla bütünleştirmek gerekiyor” gibi ithamlarla yeni 
uygulamalar ve programlara meşruiyet kazandırılmak istenmektedir. Bunun böyle olmadığı 
aşikârdır. Hangi mezun ettiğimiz ilahiyatçı halkla iç içe değildir? Bunların çok büyük bir çoğunluğu
Diyanet teşkilatında, formasyon alan bir kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmaktadır. 
Şayet kasıt mezun öğrenciler değil de İlahiyat Hocaları ise en azından ben kendi bulunduğum 
fakülte açısından söyleyeyim, Kutlu Doğum toplantılarında ve Yaz Kur’an Kursları öncesi hizmet 
içi eğitim etkinliklerinde Felsefe ve Din Bilimleri dâhil tüm ilahiyat hocaları mümkün olduğu 
ölçüde aktif görev almaktadır. Camilerde vaaz etmeyi kastediyorsanız, onu yapan da vardır, 
yapmayan da… Ancak “halkla iç içe değildirler, onları halka buluşturacağız” söylemi “biz sadece 
vaaz eden elemanlar yetiştireceğiz anlamındaysa…” ona bir diyeceğimiz yoktur. Böyle elemanlar 
yetiştirmek için zaten İlahiyata da gerek yoktur. 

11) İlahiyata gereğin olmadığı o kadar açık ki, tüm ilahiyat Fakültelerinin adı İslami İlimler olarak 
değiştirilmiştir. Yakında yeni isimler de baskı ve zulümle dayatılacaktır. Bir kere İlahiyat 
Fakültesi’nin vizyonu ve misyonuyla “İslami İlimler Fakültesi’nin vizyonu ve misyonu aynı 
değildir. Bu arada “İslami İlimler”in ne kadar üniversal olabileceği ayrıca tartışmaya açıktır. İslami 
ilimler “İslam âlimi” yetiştirir. Ama bu sadece İslam âlimidir. İlahiyat ise hem “İslam âlimi” hem de
“teolog” yetiştirir. Bu müthiş bir kompozisyondur. Bize hastır. Bilmeyen, anlamayan bunun önemini
ve değerini öğrenmelidir. Çünkü gelenek ile moderni, eski ile yeniyi, Doğu ile Batıyı, vahiy ile aklı,
din ile ahlakı, din ile sanatı, din ile beşeri bilimleri şahsında mezcedebilmiş kişidir ilahiyatçı. Bu 
arada ilgili zevatın yeni ilahiyatçıdan kastının sadece ve basitçe vaaz edip namaz kıldırabilen, 
Arapça ibare okuyabilen bir kişi olduğu aşikârdır. Zira bu programdan başka bir şeyin çıkması 
beklenemez. 

12) Yeni programdan iyi sonuçlar bekleyenler ya çok saftır, ya ideolojik / bir yerlere aidiyetsel 
adanmışlıkla “bize militan lazım” düşüncesindedirler ya da “Mevlam nice şerleri hayra 
dönüştürmüştür, bunu da dönüştürecektir” diyerek susup beklemeyi tercih edenlerdir. 

13) İlahiyat isminin İslami ilimlere çevrilmesi bir başlangıçtır. Bunun devamında birçok bilim dalı 
İslami olmadığı için ya kaldırılacaktır ya da önce seçmeli hale getirilip zamanla yok edilecektir. 
Yeni bölüm yapılanları gönderildiği zaman, bu sadece yeni açılan ilahiyatlar için eskileri bağlamaz”



denilmiştir. Neden farklı farklı isimlerle (ilahiyat, İslami ilimler, din bilimleri vs.) fakülteler 
açıyorsunuz dediğimizde: “Çoğulcu düşünelim. Niye tek tip olsun ki!” demişlerdi. Şimdi sormak 
istiyorum. Ne çabuk vazgeçtiniz çoğulculuktan? Sizde mi “dün dündür, bugün bugündür” 
diyorsunuz?”

Ey İktidar Sahipleri!
Ey Yüksek Öğretim Kurulu!
Ey Üniversiteler! 
Ey Rektörler!
Ey Dekanlar!
Ey İlahiyat Camiası!
Ey İlahiyata Gönül Verenler!
Ey Bu Milletin Yarınlarını Düşünenler!

1) Dayatma ve otoriteryanizm had safhada, bu aşağılanmaya nasıl tahammül edilebilir? 

2) İlahiyatların genleriyle oynanma, iç kaleyi düşürüp ülkeyi din ve İslam algısı ve yaşayışı 
açısından felakete götürme teşebbüsleri var. Bunun vebalini kim üstlenebilir?

3) İlahiyatları dünyaya açma adı altında önce programını, sonra adını değiştirerek Ezherleştiriyorlar.
Düşünen değil sadece ibare okuyan ve ezberleyen ilahiyatçılar yetiştirmeyi hedefliyorlar. Bizi 
ileriye değil daha geriye götürüyorlar.

4) Devletin kontrolünde istedikleri gibi kullanacakları mutlak itaatkâr ilahiyatçılar istiyorlar.

Lütfen, oldu bittiyle, ilahiyat fakültelerinin genlerinin bozulmasına müsaade etmeyin. Bunu vebalini
hiç kimse taşıyamaz. 

Program tabii ki yenilenmelidir. Ancak bunun yolu bu değildir. Akl-ı selimle davranın. Ne tarihe 
bunun hesabını verebilirsiniz ne de Allah’a!

Allah, kimin doğru kimin yanlış olduğunu, kimin ne söylediğini en iyi bilendir. Herkes içlerinden 
geçen her şeyin Allah’a aşikâr olduğu duygu ve düşüncesiyle hareket etsin. 

Bugün itibariyle kalp krizi geçiren İlahiyat Fakültelerini ya iyileştireceksiniz ya da defnedeceksiniz!

Karar sizin.


