
GERİ ÇEKLİLEN İLAHİYAT PROGRAMI İLE İLGİLİ BİR BEYANAT VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

YÖK Yürütme Kurulunun İlahiyat kökenli tek üyesi olan Sayın Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu, 
Habertürk'e beyanat vermiş. Öyle bir beyanatki keşke hiç yapmasaydı dedirtecek cinsten. 
Konuşmasında bir çok yerde tezata düşmüş durumda. 

1) Tıp ya da diğer fakültelerde felsefeye ihtiyaç yok mu diyor. Bu açık bir demagoji. İlahiyatta adı 
"Felsefe ve Din Bilimleri" diye bir bölüm var. Tıp Fakültesinde ya da Mühendislik Fakültesinde 
böyle bir bölüm var mı? Bunu sormak gerekir. Dahası Tıp, Mühendislik vb. fakültelerde de mutlaka
işin felsefesine uygun dersler vardır ya da olmalıdır. Ancak onlarda olmasa bile ilahiyatta mutlaka 
felsefe dersleri olmalıdır. 

2) Hala ve ısrarla söylüyoruz ki, yeni programa itirazlarımız sadece ve basitçe felsefe derslerinin 
kaldırılmasıyla ilişkili değildir. O uyduruk programa 10 saat felsefe dersi konsa da olmazdı. Zira 
programın bütünüyle problemliydi, öncelikle de programın zihniyeti sorunluydu.

3) "İçerde alınan karar yanlış yansımış sayfaya. Heryerde farklı ilahiyat programı uygulanabilir 
diyor. Bir kere böyle bir durum yok." mealinde sözler sarf etmiş. Reel olarak düşünürsek her fakülte
tarihsel birikimi kullanarak % 5-10 oranında kısmi bir farklılaşma gösteriyor. Bu da doğal sayılmalı.
Nedendir anlamak mümkün değil, hala tektipleştirme eğilimi kuvvetlice hissediliyor. Anlamakta 
zorlanıyorum. Neden tüm ilahiyatlara aynı dar elbise zoraki giydirilmek isteniyor? Kurullar neden 
yok sayılıyor? Neden korkuluyor? Bunun da açıkça ilanını bekliyoruz.

4) İlahiyatlarda uygulanan program 12 Eylül programı değildir. Onun üstünden en az 4 defa 
geçilmiştir. 28 Şubat programı da değildir, onun üstünden de irili ufaklı en az 3 defa geçilmiştir. 
Azıcık ilahiyat tarihini inceleyenler bunu rahatlıkla görecektir. 

5) "Eğitim fakülteleri ve DKAB bölümleri de programlarına itiraz edebilir" diyor. Eğer oralarda 
saçma sapan müdahaleler olursa itiraz tabii ki olacaktır. 

6) Dekanlarla ve çalışma gruplarıyla yapılan toplantılar -bugün herkesin malumudur ki- istişareye 
değil dayatmaya, iknaya, itiraz eden bir kaç kişi şayet çıkmışsa da -kısmen- pazarlığa dayalıdır. 
Zaten daha evvel ifade etmiştik, dünyaya sunduğumuz yeni bir modeldir bu. PAZARLIKLA 
PROGRAM GELİŞTİRME.

7) Dayatılan bu program masa başında üretilmiş bir programdır, program geliştirme kriterlerine 
uygun değildir. 

8 ) Hala OTORİTERYAN ve BASKICI bir zihniyet YÖK içinde maalesef kaimdir, kuvvetli bir 
şekilde varlığını hissettirmeye çalışmaktadır. En büyük tehlike de budur. YÖK bu gidişle kendi 
içinde daha çok sıkıntı çeker. YÖK'ü 28 şubatta eleştirenler maalesef şimdi aynı hataya ziyadesiyle 
düşmektedir. O gün neden devlet eksenli din politikalarına karşıysak şimdi de karşı olmalıyız. O 
gün neden canımız yanmışsa şimdi de canımız yanmaktadır. Dün düşman olduğumuz şey bugün 
makam ve statü haline gelmemeli. Gelirse dün neden karşıydık. sadece biz orada değil diye mi? Bu 
ne kadar etik, en kadar ahlakidir? YÖK çerçeve programı dışında üniversitelerden ve fakületelerden
elini ayağını çekmelidir. 

9) Mevcut İlahiyat programının mükemmel olduğunu kimse iddia etmemektedir. Yeni bir programa 
elbette ihtiyaç vardır, ancak bunun usulü ilahiyatı temsili meşkuk kişilerin, program geliştirme 
bilgisi olmayan dekanların ya da çalışma grubu üyelerinin, ideolojik mentaliteyle davranan YÖK 



üyelerinin isteğine ve arzusuna bırakılması değildir. 

10) Eğer Sayın Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu, Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, Sayın Prof. Osman Öztürk
dayatılan ilahiyat programının sunuluşu sırasında her işi çok iyi yaptıklarını, dekanların ve çalışma 
gruplarının bu işten ziyadesiyle memnun olduklarını iddia ediyorlarsa YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Çetinsaya'nın yaptığı toplantıda dekanların kahir ekserisinin kendileri aleyhlerine nasıl bir 
tavır içinde olduklarını iyice analiz etsinler. Sürecin ne kadar ağır eleştirildiğini vicdanlarıyla 
başbaşa kalarak yeniden değerlendirsinler.

Lütfen İlahiyatları ve İlahiyatçıları istediğiniz gibi eğitme ve terbiye etme arzusundan ve 
anlayışından uzaklaşın. 

Lütfen İlahiyat fakülteleri için hem İslamı hem de dünyayı bilen, Doğu ile Batı'yı 
harmanlayabilmiş; yaratıcısıyla, kendisiyle ve toplumuyla barışık bireyler yetiştirmeyi amaçlayan 
adamakıllı bir program geliştirme sürecinin önünü açın. 

Lütfen gölge etmeyin. 

Prof. Dr. Asım YAPICI
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