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15  Ağustos  2013  Perşembe  günü  toplanan  Yüksek  Öğretim  Genel  Kurulu’nun  9.
Oturumunda görüşülen İlahiyat  Fakültelerinin Müfredat  Programı üzerinde oy çokluğu ile
köklü değişiklikler yapılarak Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü derslerinin tamamının sembolik
hale getirildiğini, bazı felsefe derslerinin ise zorunlu dersler arasından bütünüyle çıkarıldığını
öğrenmiş  bulunuyoruz.  [Yapılan  değişiklikle  Felsefeye  Giriş,  Felsefe  Tarihi,  Sosyolojiye  Giriş,
Psikolojiye  Giriş,  Eğitim  ve  Bilimsel  Araştırma  Yöntem  ve  Teknikleri  dersleri  kaldırılmış,  Din
Felsefesi,  Din  Sosyolojisi,  Din  Psikolojisi,  Din  Eğitimi  derslerinin  kredisi  2  saat  olarak
sınırlandırılmış; Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi dersleri ile İslam Sanatları ve Dini Musiki dersleri

birleştirilmiştir.] Aynı toplantıda İlahiyat  Fakültesi’nin isminin de “İslami İlimler  Fakültesi”
olarak değiştirildiği yönünde duyumlar bulunmaktadır. 

İlahiyat  Fakültesi  Müfredat  Programı  üzerinde  daha  önce  de  Fakülte  öğretim
üyelerinin  görüşleri  alınmaksızın  bir  dizi  düzenleme  yapılmıştı.  22/07/2009  tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında yapılan düzenlemede Felsefe ve Din Bilimleri
ders saatlerinde ciddi oranda bir eksiltmeye gidilmiş,  2012 yılında İlahiyat Fakülteleri’nin
akademik  Bölüm  ve  Anabilim  dalları  yeniden  yapılandırılarak  sekiz  Anabilim  Dalı  olan
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı’na indirilmiş, bu bağlamda din felsefesi,
din psikolojisi,  din sosyolojisi.  .  ., vb. pek çok anabilim dalı,  bilim dalına dönüştürülmüş;
bölümlemelerin kendisine göre yapıldığı felsefe ve felsefe tarihine hiç yer verilmemişti. 15
Ağustos 2013 Perşembe günü oy çokluğu ile  alınan karar,  daha önce yapılan söz konusu
düzenlemeleri tamamlayıcı nitelikte görünmektedir. 

İlahiyat Fakültesi,  Batı’daki örneklerine benzer şekilde, din ile ilgili konuları İslam
dininin sadece belli bir mezhebinin bakış açısına göre değil farklı mezhep ve dinlerin bakış
açısını  da  göz önünde bulunduran kuşatıcı  bir  anlayış  içinde  değerlendirebilecek nitelikte
İslam  din  uzmanları  yetiştirmek  üzere  kurgulanmıştı.  Bu  sebeple  Fakülte’nin  Müfredat
Programında tefsir,  hadis, fıkıh vb. doğrudan İslam dininin ana kaynakları ile ilgili dersler
yanında bir tarafta dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve din eğitimi gibi din bilimleri
derslerine diğer tarafta da din felsefesi, felsefe tarihi, mantık ve İslam felsefesi gibi felsefe
derslerine yer verilmişti. Din bilimleri dersleri olmadan İslam’ın getirdiği mesajın bireysel ve
toplumsal  değerinin  doğru  anlaşılmasının  mümkün  olamayacağı;  dinî  konulardaki  felsefî
perspektif  ve  birikimden  haberdar  olmadan  İslam’ın  düşünce  planındaki  özgünlüğünün
kavranamayacağı öngörülmüştü. 



Altmış yılı aşkın tarihi tecrübesi içinde İlahiyat Fakültesi’nin bu akademik yapısı ile
dinî düşünceye entelektüel bir derinlik kazandırdığını, dinin mezhep taassubundan uzak bir
şekilde anlaşılmasına imkân hazırladığını ve “Tâlibân” türü yapılanmaların toplumda kabul
görmesine  engel  olduğunu,  dolayısıyla  bu  açılardan  başarılı  olduğunu söylemek  mümkün
gözükmektedir.  Bununla birlikte Fakülte,  toplumda din hizmetlerini  icra edecek yeterliliğe
sahip  din  görevlisi  ihtiyacını  karşılayamadığı  gerekçesiyle  çoğu  zaman  eleştiriye  de  tabi
tutulmuştur.  Gerçekte  de  İlahiyat  Fakültesi,  mihrapta  namaz  kıldırıp,  minberde  hutbe
okuyacak, kürsüde vaaz edecek, cenaze namazı kıldırıp nikah duası okuyacak türden alanda
din hizmeti sunacak nitelikte bir din görevlisi yetiştirmek üzere organize edilmemişti. İlahiyat
Fakültesi’nin  kuruluşundan  on  sene  sonra  açılan  Yüksek  İslam  Enstitülerinin  programı
organize edilirken bu eksiklik de göz önünde bulundurulmuş, alanda din hizmeti verecek din
görevlisi  yetiştirmeye  daha  uygun  bir  program  hazırlanmıştır.  Yüksek  din  öğretimindeki
“İlahiyat  Fakültesi”  ve  “Yüksek İslam Enstitüleri”  şeklinde  1959 yılında  ortaya  çıkan  bu
yapılanma,  1982  yılında  Yüksek  İslam  Enstitülerinin  İlahiyat  Fakültesine  dönüştürülüp
YÖK’e  bağlanmasına  kadar  devam  etmiştir.  Enstitülerin  programında  alanda  din  hizmeti
verecek  personel  yetiştirmeye  yönelik  herhangi  bir  düzenlemeye  gidilmeksizin  Fakülteye
dönüştürülmesi aslında yanlıştı; Müfredat Programlarında gerekli düzenlemeler yapılabilirdi.
Yapılan değişiklikteki bu eksikliğe rağmen uygulamada büyük bir boşluk doğmadı. Çünkü
Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyaç duyduğu nitelikte din hizmeti verecek personel yetiştirmek
üzere  1970’li  yıllarda  Dini  Yüksek  İhtisas  Merkezi  ve  Hizmet  içi  Eğitim  Merkezleri
oluşturmuştu. 1976 yılında Haseki Eğitim Merkezi adıyla kurulan Yüksek İhtisas Merkezinin
sayısı  zaman  içinde  artırıldı  ve  Diyanet  teşkilatında  belirli  nitelikte  görevler  için  bu
merkezleri  bitirme  şartı  getirildi.  Dolayısıyla  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  “Yüksek  İhtisas
Merkezleri”  adıyla  oluşturduğu  eğitim  kurumu  marifetiyle  Yüksek  İslam  Enstitülerinin
İlahiyat  Fakültesine dönüştürülmesinden kaynaklanacak boşluğun ortaya çıkmasının önüne
geçmiş oldu. 

Yüksek  Din  Öğretimi  ile  ilgili  1982  yılında  yapılan  değişiklikten  31  sene  sonra
Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nda tam tersine bir karar alınarak müfredat programından bazı
felsefe  derslerinin  tamamen  çıkarılması  yanında  Felsefe  ve  Din  Bilimleri  derslerinin
bütününün  sembolik  hale  gelecek  kadar  azaltılması  suretiyle  İlahiyat  Fakültelerinin  ismi
“İslami İlimler Fakültesi” olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklik ilk aşamada; 

1. İslam ilahiyatçısının  eleştirel  düşünce  becerisi  kazanmasına  engel  olacak,  uzun
vadede  ufuk  daralmasına  ve  dinî düşüncenin  canlılığını  kaybetmesine  sebep
olacaktır. 

2. Din ile ilgili değerlendirmelerin belirli bir mezhep görüşüne göre yapılmasına yol
açacak, bu da toplumun mezhepler ölçeğinde ayrışması ile sonuçlanabilecektir. 

3. İlahiyat Fakültesinin kurulduğu tarihten itibaren felsefe, tarih, sosyoloji gibi sosyal
bilimler alanına yapmakta olduğu akademik katkı akamete uğrayacaktır. 

4. İlahiyat Fakültesinin alanının daralıp sadece Diyanet İşleri  Başkanlığına eleman
yetiştiren bir kuruma dönüşmesine sebep olacaktır. 

15 Ağustos 2013 tarihinde alınan kararla, İlahiyat Fakültesi’nin Müfredat Programında
Temel İslam Bilimleri dersleri ile Felsefe ve Din Bilimleri dersleri arasında gözetilmekte olan



(1/3  oranındaki)  dengenin  Felsefe  ve  Din  Bilimleri  aleyhine  (yaklaşık  1/10  oranında)
bozulması sonucunda aşağıdaki soruların cevapları üzerinde durulması gerekir:  

1. Avrupa Birliği ile ilgili resmî, gayr-i resmî ilişkilerin yoğunlaştığı, küreselleşme adı
verilen sürecin toplumlar arasındaki kültürel bariyerleri kaldırdığı günümüz şartlarında
felsefi bakış açısına yabancı, felsefî birikimden habersiz olan bir İslam ilahiyatçısı,
İslam’ın  mesajını  uluslar  arası  seviyede  hangi  terminoloji,  hangi  üslup  ve  hangi
yöntemle anlatacaktır? 

2. İslam ilahiyatçısının modern dönemde din aleyhinde geliştirilmekte olan bilgi, varlık
ve  değer  ile  ilgili  anlayışlar  karşısında  söyleyecek  sözü  olmayacak  mıdır?  Felsefî
birikim  ve  perspektif  olmaksızın  bu  anlayışlara  İslam’ın  cevabını  üretmek  nasıl
mümkün olacaktır? 

3. Hıristiyan Batı ve Uzak Doğu düşüncesinin klasik, modern ve çağdaş dönemlerindeki
din ile ilgili anlayışlar bilinmeden, o anlayışlar çerçevesinde ortaya çıkan ve bizi de
derinden etkileyen problemlere çözüm üretebilmenin yolu ne olacaktır? 

4. Günümüzde zihin felsefesi, varoluş felsefesi, analitik felsefe, evrimle ilgili özellikle
mikrobiyoloji alanındaki bilimsel gelişmeler, gen teknolojisi, big bang teorisi,  akıllı
tasarım kanıtı vb konularda İslam ilahiyatçısının söyleyecek sözü olmamalı mıdır? 

5. Ateist,  agnostik,  septik  ve  deist  düşünürlerin  ürettikleri  din/iman  karşıtı  teoriler
konusunda  felsefi  perspektif  ve  birikimden  mahrum  Müslüman  İlahiyatçılar  nasıl
imal-i fikr eyleyeceklerdir?

İlahiyat  Fakültesi’nin  akademik  organizasyonunda  genelde  Felsefe  ve  Din  Bilimleri
derslerinin  özelde  felsefenin  yeri  ile  ilgili  dile  getirdiğimiz  bu  hususlarla  ilgili  cevabı
belirleyecek anahtar soru, İslam ilahiyatçısının “hedef kitlesi”, dolayısıyla “yeterlilikleri” ile
doğrudan  ilgilidir.  Müslüman  İlahiyatçının  hedef  kitlesi  olarak  sadece  “Cami  cemaati”
düşünülmesi  durumunda,  cami  cemaatinin  ihtiyacının  felsefe/felsefi  bilgi  değil  “İlmihal
bilgisi”  olduğundan  hareketle,  alınmış  olan  kararın/kararların  yerinde  olduğu;  dile
getirdiğimiz hususların anlamsız olduğu savunulabilir. 

Güzel  Kur’an  okuma  ve  namaz  kıldırma  becerisine  ilave  olarak  klasik  bilgi  birikimi
yanında Doğu’da ve Batı’da üretilmekte olan güncel bilgiyi İslam’ın temel değerleri ışığında
anlayıp yorumlayabilen, dinî nitelikli toplumsal sorunlara İslam’ın evrensel ilkeleri ışığında
çözümler üretebilen, yukarıda zikrettiğimiz konularda söz söyleyebilen yeterliliğe sahip bir
İslam İlahiyatçısı düşünülmesi durumunda ise; 

• İlahiyat  Fakültesi’nin  Müfredat  Programı  ile  ilgili  alınmış  olan  kararlar  yeniden
müzakere  edilmek suretiyle  gözden geçirilmeli,  programda felsefe  ve  din  bilimleri
dersleri  2009  yılından  önceki  yerlerini  korumalıdır.  Çünkü  Fakültenin  Müfredat
Programında “Temel İslam Bilimleri dersleri” ile “Felsefe ve Din Bilimleri dersleri”
arsında  daha  önceden  var  olan  1/3  oranındaki  dengenin  1/8  veya  1/10  oranında
değiştirilmesi,  İlahiyat  Fakültesi’ni  yüksek  din  öğretiminin  yapıldığı  akademik  bir
kurum olmaktan çıkarma tehlikesi ile yüz yüze bırakacaktır.

• Zorunlu  olmaktan  çıkartılmış  felsefe  derslerinin  programa  “seçmeli”  olarak  ilave
edilmesi  ile  felsefeden ilahiyat  öğrenimi açısından beklenen maksadın hâsıl  olması



mümkün  değildir.  Çünkü  bu  durumda  ilerde  bu  dersleri  okutacak  hoca  bile
bulunamayacaktır. 

• Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünün akademik yapısı 2009 yılındaki sekiz Anabilim
Dalından  oluşan  halini  korumalıdır.  Aksi  halde  bu  alanlarda  akademik  çalışma
yaptırmak ve akademisyen yetiştirmek mümkün olamayacaktır. 

• İlahiyat  Fakültesi’nin  ismi  değiştirilmemeli;  ilahiyat  alanındaki  hizmet  çeşitliği
dikkate alınarak kurulmuş veya kurulmakta olan Fakültelerin isim ve programlarıyla
ilgili çeşitliliğe imkân hazırlanmalıdır. 


