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A. 

Osmanlı Devleti'nin son döneminde Medrese ve Mektep adı altmda 
çeşitli eğitim ve öğretim kurumlan mevcuttu. Medreseler, devlet tarafından 
kurulup geliştirilen, geleneksel eğitim öğretim kurumları idi. Osmanlı 

Devletinin kuruluşundan itibaren birkaç asır boyunca çok büyük hizmetler 
ifa etmişlerdir. Fakat zamanla, insanoğlunun kurup geliştirdiği diğer kurum 
ve kuruluşlarda olduğu gibi, medreseler de son asırlarda duraklama ve 
bozulma sürecine girmiştir. 

Diğer taraftan gerek devlet tarafından, gerekse vakıflar, özel şahıslar, 
Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar (gayr-ı müslimler) ve yabancı 
devletler tarafindan da değişik isimler altında birçok mektep (okul) 
açılmıştır. Böylelikle Osmanlı Devletinin son döneminde çok çeşitli okullar 
ortaya çıkmıştır. 

Medreselerde 20. asnrı başından itibaren bazı "ıslah" çalışmalan 

yapılmış olmakla birlikte, devletin devamlı savaşlada meşgul olması ve 
parçalanma sürecine girmesi, öğrencilerden 16 yaşın üstündekilerin askere 
alınması, binalarının askeri amaçlarla kullanılması, ödenek sıkıntısı.... vb. 
nedenlerle başarılı olunamamıştır. Neticede Osmanlı Devletinin sona erip, 
Cumhuriyetin ilanı ile konuda olduğu gibi eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinde de yeni bir devreye girilmiştir. 

* Yard Doç. Dr.; U Ü. İ lahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Oğretim Oyesi 
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B. TEVHİD-İ TEDIÜSAT KANUNU VJ1-: 

i- Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Diru'I-Fünun İliihiyat F'akültesi 

ve İmam ve Hatip Mektepleri 

Cumhuriyetin ilamndan sonra TBMM'nden bir dizi kanun 
geçirilmiştir. Bunlardan 8 (sekiz) tanesi sonradan "İnkılap Kanunları" olarak 
nitelendirilmişlerdir. Bu kanunlara, 1961 anayasasının 153 ., 1982 
anayasasının ise 174. maddesinde yer alan: "rlükümleri anayasaya aykırı 
olduğu şeklinde aniaşılamaz ve yorumlanamaz" ifadesi ile özel bir statü veya 
dokunulmazlık kazandırılmıştır. İşte bu kanunların ilki, genelde bütün eğitim 
sistemimiz!, özelde ise din eğitimi ve öğretimini düzenleyen Tevhid-i 
Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunudur. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1340 (1. 924)'te TBMM'nce kabul 
edilmiş, 6 Mart 1340 (1924)'te Resmi Ceride (Resmi Gazete)'de 430 sayılı 
kanun 1 olarak yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Tevhid·-i Tedrisat Kanununun ilk üç maddesi gereği bütün medrese 
ve rnekteplt~r MaarifVekaletine (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlanmışlardır. 

4. madde ise konumuzla alakalıdır ve aynen şöyledir: 

"Maarif Vekaleti, yüksek. diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere 
Daru'I-FUnun'da bir ilahiyat Fakültesi tesis ve imarnet ve hitabet gibi 
hıdemat-ı diniyyenin ifası vazifesi ile mükellef memurların yetişmesi için 
ayrı mektepler küşat " 

Tevhid-i Tedrisat Kanununun bu maddesi Maarif Vekaletine (Milli 
Eğitim Bakanlığına) ilahiyat Fakültesi ve İmam-·Hatip Liseleri açma görev 
ve yetkisi venı:ıiştir. 2 Döm~rnin Maarif Vekilliği de kendisine yüklenen 
görevin gereğini yapmış ve 1924 yılında Daru'I-Fünfın'a (İstanbul 
Üniversitesi'ne) bağlı, sUresi 3 yıl olan bir ilahiyat Fakültesi 
aç rm ştır. Ayrıca 1923- I 924 yılı itibariyle 29 yerde, ilkokula dayalı ve 
öğretim süreleri 4 yıl olan İmam ve Hatip Mektepleri açmıştır. Ancak bu 
fakülte ve mektepler birinci sınıftan itibaren öğrenci kaydı yapılarak yerıiden 
açılan bir eğitim-öğretim kurumu değillerdir. Osmanlı Devleti döneminde 
Daru'l·-Hili:lfeti'I-Aliye adıyla isim birliğine gidilen ve Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu gereği önce Bakanlığa bağlanan, hemen arkasından da kapatılan 
medrese talebelerinden isteyenkıl'in bir seviye tespit sınavına tabi tutularak, 
derecelerine göre bu yeni okulların sınıflarına intibaklan yapılmak suretiyle 

Bk. Resmi Gazete, 6.3. 1340, sy: 63, yaymlandıj:\ı DUstur: Tertip 3, c. 5, s. 322; Ayrıca bk. Maarif 
Vekale!i Mecmuası, Mart 1925, sy: 1, s. 74. 

Kanunla ilgili geniş açıklama ve yorum için bk. Öcal, Mustafa, imam-Hatip Liseleri ve İlköğretim 
Okulları, Ensar Vakfı yay. İst 1994, s. 25 vd. 
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kurulmuşlardır. Böylelikle bu okullar daha açıldıkları mezun veren birer 
din eğitimi ve öğretimi kurumu haline gelmişlerdir. 

ilahiyat Fakültesi, 1933 yılına kadar eğitim öğretim faaliyetlerini 
si.irdürmüştür. 1933'te Daru'I-Fünün'da, hem istanbul Üniversitesi adıyla 
isim değişikliğine gidilmesi, hem de kuruluş biçiminde yapılan değişiklikler 
esnasında ilahiyat Fakültesi program dışı bırakılmış ve kapatılmıştır.3 

"Bu fakültenin, ilk sayısı, Teşrin-i sani (Kasım) 1925'te yayınlanan 
"İiahiyat Fakültesi Mecmuası" adlı, içerisinde ciddi ve ilmi yazılar yer alan 
bir de dergisi vardı. Bu derginin, Teşrin-i evvel (Ekim) 1928'de yayınlanan 
3. yıl, 1 O. sayısına kadar Arap harfleriyle (Osmanlıca), daha sonrakileri ise, 
Latin harfleriyle olmak üzere 1933 yılına kadar toplam 25 sayısı 
yayın lan m ıştır."4 

İmam ve l1atip Mekteplerindeki gelişmelere gelince; ilk yıl açılan 29 
mektepten 5 tanesi ikinci yıl kapatılmış, 2 yenisi açılmıştır. Üçüncü yıl 
sonunda ise, 8'i kapatılmış 2 yenisi açılmıştır. Böylelikle toplam 33 yerde 
imam ve Hatip Mektebi açılmıştır. Ancak, dördüncü yıla gelindiğinde, 
İstanbul ve Kütahya İmam ve Hatip Mektepleri hariç hepsi kapatılmıştır. Bu 
son iki mektep için ise 1930 yılında kapatılma kararı çıkanlrnıştır. Ancak, 
1930-1931 öğretim yılmda yeni öğrenci kaydı yapmayan bu mekteplerin 2. 
sınıfına geçmiş olan öğrencileri ortaokullara nakledilmişlerdir. 3. ve 4. sınıfa 
geçeniere ise Mektebe devam ederek mezun olabilme imkanı tanınmıştır. 
Böylelikle İstanbul ve Kütahya'daki bu son iki İmam ve Hatip Mektebi 
fiilen 1932'de kapatılarak tarilıe intikal ettirilmiş!erdir:' 

Hem ilahiyat Fakültesi, hem de İmam ve Hatip Mekteplerinin 
kapatılması ile ilgili ortaya atılan gerekçe "öğrenci bulamamak(!)tır. Halbuki 
yaptığımız araştırmalar bu gerekçenin doı?ru olmadığını ortaya koymuştur. 
Çünkü o dönemin şartlarına göre bu eğitim-öğretim kurumlan yeterince 
öğrenci bulrnakta idiler. Ancak, 15.12.1927 tarih ve 846 sayılı Şuray-ı 

Devlet (Danıştay) kararı ile din görevliliği devlet memurluğu olmaktan 
çıkarılınca, bu okulların mezunlarına resmen görev verilmemiştir. Böylelikle 
okulların ve öğrencilerin istikballeri ellerinden alınmıştır. Ayrıca, devlet 
okullam tahsisat ayırmamış, doğrudan veya dolaylı bazı yollarla kapanmaları 
için baskı uygulanmıştır. Çeşitli bahanelerle hocaları görevden alınmışlardır. 

Geniş bilgi için lık. Er, Hamit, istanbul Daru'l-Füm1n ilahiyat Fakültesi Mecmuası Hoca ve 
Yazarları, Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi islam Mcdcniycti Vakfı, Ist 1993, s. ll vd. 

Öcal. Mustafa, "İii\hiyat Faktillelerinin Tarihçesi", lJ.O. İldlıiyat Fakültesi Dergisi, yıl: !, sy: l, 
Bursa, 1986, s. ! 14; Ayrıca dergilcrle ilgili geniş bilgi için lık. Er. age, s. 32 V(L 

Öcal, Kütahya (Eski) imam ve Hatip Mektelıi Mezunlarından Ebezılde Şerif Ahmed Elendi ile Bir 
Millakat ve Bazı Belgeler, Diyanet Dergisi, 1991, c. 27, sy. 4, s. 125-146; Ayrıca lık. Başvekalet 
istatistik Umum Müdürlüğü, Maarif 1923-!932 istatistikleri, Yayın No: 26, s. 56'daıı nakleden 
Okutaıı, Ömer, "Din Eğitimi", Cumhuriyet Döneminde E!!;itim, (Kollektif Kitap), istanbul, 1983, s. 
416; Jacop, P. Xavier, L'Eııseigııement Rcligieux dans la Turquic Moderm:, Berlin, 1982, s. 101-1 02; 
Parnıaksızoğlu, İsmet, Türkiye'de Din Eğitimi, MEB, Ankara:, 1966, s.25, 67. 
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Bütün bunların okullar tabii olarak öğrenci bulamaz duruma 
öğrencisizlik(l) nedeniyle kapatılmışlardır.6 

2- Okul diııııi derslerin çıkaniışı 

Osmanlı Devleti döneminde Mekteb-i İbtidailer (İikokul!ar) 6 
yıllıktı. Tevhid-·i Tedrisat Kanunundan sonra yapılan düzenleme esnasında 5 
yıla indirilmişlerdir. Ayrıca 1923'te toplanan "Birinci Hey'et-i İlmiye"nin 
kararı ile ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda isim değişiklikleri 

yapılarak; Orta Mektep (Orta Okul) ve Lise adları kullamlmaya başlanmıştır. 

Bu düzenlemeler yapılırken, ilkokulların programlarmda yer alan 
Kur'an--ı Kerim, Malumat--ı Diniyye, AhHik gibi dersler7

; oıia ve lise seviyeli 
okulların programiannda Kur'an--ı Kerim, Siyer ve Malumat-ı Dirıiyye, 

Akaid ve Fıkıh, Arapça gibi dersler var iken, bu dersler kademeli olarak okul 
programlarından çıkarılmışlardır. Neticede 1924 'te liselerin, 1927' de 
or1aokullarm, 1929 ile 1931 yılları arasında ise İlkoku!!arla öı;retmen 
Okullarının programlanndan dinle alakatı bütün dersler program dışı 

bırakılmıştır.8 Köy ilkokullarında ise, Din Bilgisi dersi l 939'a kadar devam 
edebilmiştir. 

Sonuç olarak görüyoruz ki, 1930'hı yıllara gdindiğinde Türkiye'de 
ne genel eğitim ve öğretim yaptıran okullarda dini bir ders ve ne de 
müstakilen dini ve öğretim yaptıran okul kalmıştır. Türk eğitim 

sistemi tamamen dinden ve dini eğitim ve öğretimden soyutlanmıştır. 

C. TÜRKİYF,'OE OİN EGİTİMİ VE ÖGRETİMİNİN 

CANLANMASI VE GELİŞMESİ 

1930'lu ve 1940' lı yıllarda yasak o lah din eğitimi ve öğretimi, 

demokrasiye birlikte yeniden canlanmaya başlamıştır. J948'de İmam 
ve Hatip Kursları, 1951 'de ise İmam-Hatip Okulları açılmıştır. 
1949 yılında Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretime başlamıştır. 
Aynı yıl ilkokullara Din Bilgisi dersleri konulmuştur. Keza, bu dönemde 
Kur'an K~urs!arı yaygmlaşma sürecine girmiştir. Şimdi kısa kısa bu 
gelişmelerden 

6 
Geniş bilgi için lık. Öcal, Mustafa, "Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi ve Dini Hayat, U.O. 
ilahiyat Fakültesi Din Eğilimi Ders Notları, Bursa, 1992, s. 26 vd.; Öcal, imam-Hatip Liseleri ... , s. 32 
vd.; Öcal, Kütahya (eski) imam ve Hatip Mektelıi Mezunlarından ... ag. dergi, s. 125-146; Onsi.ir, 
Ahmet, Kurulıışımdan Gi.inlimüze imam-Hatip Liseleri, Önder (İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve 
Mensupları Derneği) Yay. istanbul, 1995, s. 89 vd. 

Bk. Mekatib-i ibtidaiyc Ders Milfredatı (6. 5. 4. ve 3. Dersane Mua!limli Mektep!ere Mahsus), 
Matbaa-ı Amire, istanbul, 1330 (M. !910, Rumi, 1914). 

Yücel, Ilasan Ali, Türkiye'de Orta Öğretim, Kültür Bakanlığı Yay. Arıkara 1994 s. !57 -·! 74; 217-
223;. Ayrıca bk. Tonguç, i. Hakkı, Eğitim Yolu ile Canlandırılacak Köy, İstanbul, 1947,2. bs. s. 409; 
Akyüz, Yahya, TOrkiye'de Öğretmenierin Toplumsal Dcll,işınedeki Etkileri, Ankara, 1978, s. 224. 
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1- İmam-Hatip Okı.dlarmm/Uselerinin Açılışı ve Giinümüze 

Kadar Görülen Gelişmeler 

a) İmam-Hatip Kurslannın ve Okullımnın Açıltşt ve Amaçları 

Türkiye'de fiilen demokrasiye geçiş döneminde yapılan siyasi 
seçimler dolayısıyla propaganda gezisine çıkan dönemin siyasi partilerinin 
teııısilcilerinden vatandaşlar birtakım isteklerde bulunuyorlardı. Buna 
karşılık partililer de onların isteklerini yerine getireceklerine dair vaatlerde 
bulunuyor, söz veriyorlardı. Vatandaşların isteklerinin başında, kendilerinin 
dini konularda hürriyete kavuşturtılma arzusu geliyordu. Çünkü, tek partili 
yönetim döneminde din eğitimi ve öğretimi yasaklandığı için, vatandaşlar bu 
konuda çok cahil kalmışlardı. Ezan, 1932'de Türkçe'ye çevrilmiş, o tarihten 
itibaren devamlı Türkçe olarak okunuyordu. Doğru dürüst Fatiha'yı 

" okuyacak insan sayısı yok denecek kadar azalmıştı. Bazı köy ve kasabalarda 
ölen insanların cenazesini kaldıracak din görevlileri dahi bulunamaz 
olmuttu.9 Çünkü artık memlekette Cumhuriyet Gazetesinin başyazarı Nadir 
Nadi'ye göre: "Köyler imaınsız, camiler müezzinsiz kalmıştı." 10 Bu durum 
TBMM'nde ve hatta Cumhuriyet Halk Partisjc(CHP)'nin 2 Aralık 1947'de 
toplanan 7. Kurultayının gündemine bile gelmişti. 11 

Bu kurultayda, bazı delegeterin ısrarlı istek ve teklifleri Uzerine, parti 
genel kurulu din meselelerini incelemek ve konu ile ilgili bir rapor 
hazırlamak üzere bir komisyon kurmak zorunda kalmıştı. Komisyon kurulup 
çalışınalarını tamamladıktan sonra, parti yönetimine: imam ve Hatip gibi din 
görevlileri yetiştirmek üzere bir okul açmak, yüksek din bilginleri ve 
mütefekkirleri yetiştirmek için üniversitede bir "İslam ilahiyat Fakültesi" 
kurmak, ilkokullara Din Bilgisi dersleri koymak ... gibi bazı tavsiye kararları 
aldı. Parti yönetimi de zaman içinde bu tavsiye kararlarına uymayı 

benimsedi. Bundan maksadı ise, baştan beri paninin dini konulara, din 
eğitimi ve öğretimine karşı soğuk ve ilgisiz davranması, hatta tümden 
yasaklaması, vatandaşlarına zulüm ve işkence yapar şekilde 

uygulamalarından dolayı kaybettiği oy tabanını, yeni kurulan siyasi partilere 
kaptırmamak idi. Bir başka ifade ile, kaybettiği oyları yeniden 
topartayabilme gayreti ve çabası idi. .. 

Bu telaş ve endişe ile, komisyonca yapılan tavsiyeleri prensip olarak 
benimseyen CHP yönetimi, öncelikle İmam-Hatip Okulu açma fikrini 
benimsedi. Fakat partililerden bazılarının son anda yaptıkları müdahaleler 
sonucu "okul", "kurs"a çevrildi. 21 Mayıs 1948 günü Ulus Gazetesi Parti 
yönetimince dolayısıyla Hükümet tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, 

9 Bkz. Akseki . A.Hamdi, Din Tcdrisatı ve Din! Müesseseler Hakkında Bir Rapor, Scbilürreşad, c. V, 
sy. 102, Mayıs 1951, s. 19-20. 

10 Nadir Nadi'nin makalesi için bk. Sclameı Mecmuası, sy: 10, 1948, s. 41. 
11 Bk. CHP Yedinci Kurultay Tutıınağı, Ankara, !948, s. 457. 
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orta okul mezunu, askerliğini yapmış elemanlarm katılabileceği İmam ve 
Hatip Kursu açılmasının benimsendiğini haber verdi. Maarif Vekilliği Milli 
Talim ve Terbiye Heyetinin 30 Aralık 1948 tarih ve 247 sayılı kararı ile 10 
haftalık olarak kurslar resmen faaliyete geçti. Ancak birkaç yıl içinde toplam 
sayıları SO'ye kadar ulaşan kurslara şartlarınm ağırlığı sebebiyle pek ilgi 
olmadı, dolayısıyla verimsiz ve pek işe yaramaz bir teşebbüs olarak tarihe 
mal oldu. 12 

İşte bir taraftan memleketimizde dini hayat bakımından bahsedilen 
olumsuzlukların yaşandığı ve buna karşı çözüm (!) olarak da böylesine 
göstermelik tedbirlerin alındığı dönemde 1950 siyasi genel seçimler yapıldı. 
Demokrat Parti (DP) iktidara geldi. Hükümeti kurduktan bir ay sonra, din 
adına yaptığ1 ilk icraat 1932'den beri Türkçe okunan Ezanı Arapça aslına 
çevirmek oldu. 

Vatandaşlarm dini konularda istekleri devam ediyordu. Kendilerine 
din görevlisi yetiştirecek okul açılması için hükümete yapılan baskılar 

giderek yoğunlaştı. Neticede Milli Eğitim Bakanlığı din eğitimi ve öğretimi 
yaptıracak bir okul açmayı prensip olarak benimsedi. Gerekli çalışmayı 

yapması için "Müdürler Komisyonu"na görev verdi. Müdürler Komisyonu 
yaptığı çalışmalar neticesinde 13 Ekim 1951 'de 601 sayılı kararı ile "İmam
Hatip Okulu" adıyla din eğitimi ve öğretimi yaptıracak okulların açılmasını 
kararlaştırdı. 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri kararı onayladı. 17 Ekim 
1951 tarihinde ilk 7 İmam-Hatip Okulu öğretime başladı. 13 

İmam-Hatip Okulları, yukarıda aynen nakledilen Tevhid-i Tedrisat 
Kanununun 4. maddesine dayanılarak açılmıştır. 

İlk açılışlarında 5 yıllık ilkokula dayalı 4 yıllık bir ortaokul olarak 
düşünülmüştür. Ancak ilk mezunlarını verdikleri yıl, 3 yıllık lise kısmı 

açılmış, böylelikle 4+3=7 yıllık bir ortaöğretim kuruımı haline gelmişlerdir. 

Programında yaklaşık %40 mesleki (=dini), %60 oranında ise kültür 
ve fen dersleri yer almıştır. O tarihten bu zamana kadar da hep bu denge 
korunagelmiştir. 

Başlangıçta İmam-Hatip Liseleri yalnızca din görevlisi yetiştirmek 
amacıyla kurulmuştu. Ancak değişen ve gelişen şartlar neticesinde 
amaçlarda da değişiklikler yapılması gerekli olmuştur. 1973'te çıkarılan 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile amaçları, hem; "İrnamlık, 

12 Konu ile ilgili bilgi için bk. Banguoğlu, Tahsin, Kendimize Geleceğiz, İstanbul, 1984, s. 97 .. 99; 
TBMM Tutanak Dergisi, c. XIV, s. 106; Akseki, A.Hamdi, ag. Rapor, Scbilürrcşad, c. V, sy. 105, s. 
6R; Parmaksızoğlu, İsmet, TOrkiye'de Din Eğitimi, MEB, Istanbul, 1966, s. 29; Sclılmet Mecmuası, 
c. lll, sy: 56, 25 Haziran 1948. 

13 Geniş bilgi için bk. Öcal, Mustafa, lmam-Hatip Liseleri ... ,s. 51 vd. 
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Hatiplik ve Kur'an Kursu öğreticiliği" gibi din görevlileri ve hem de; 
"yüksek öğrenime eleman hazırlamak" şeklinde yeniden belirlenmiştir. 

b) İmam-Hatip Liselerinin sayısal gelişimi ve programlannda 
yapılan değişiklikler 

(Klasik) tmam-Hatip Liseleri 

İlk açılan 7 İmam-Hatip Okulundan sonra 1950'li yıllar boyunca 12 
okul daha açılmış ve sayı 19'a yükselmiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra 
kurulan hükümet döneminde 1 962'de 7 okul daha açılmıştır. 

1965 siyasi seçimleri neticesinde Süleyman Demirel'in 
başkanlığında kurulan Adalet Partisi (AP) hükümetleri döneminde imam
Hatip Okulu sayısı 72'ye ulaşmıştır. 

12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra MEB Tal im ve Terbiye 
Kurulunca hazırlanan ve 14.4.1972 tarih ve 248 sayılı kararı ile onaylamp 
yürürlüğe konulan "İmam-Hatip Okullan İdare Yönetıneliği"nin 
uygulanmaya başlanması üzerine okulların programiarına müdahale 
edilmiştir. Orta kısmından mesleki (=dini) dersler çıkarılmış, öğrenim süresi 
de bir yıl eksiltilerek 3 yıllık devlet ortaokulu haline dönüştürüimüştUr. Lise 
kısmı ise, 4 yıla çıkarılmıştır. Böylelikle 3+4=7 yıllık bir ortaöğretim 

kurumu olmuştur. 

1973'te çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile, diğer 
okullada birlikte İmam-Hatip Okulu adı "İmam-Hatip Lisesi" haline 
dönüştürülmüştür. Bu tarihe kadar mezunları yüksek öğrenim yapabilmek 
için yalnızca, o dönemde mevcut ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan 
Yüksek İslam Enstitülerine girebiliyorlardı. Milli Eğitim Temel Kanunu ile 
okulların isminde ve amaçlarında yapılai1 değişiklikler neticesinde diğer 
bütün meslek! ve teknik liseterin mezunları gibi, İmam-Hatip Lisesi 
mezunları da üniversitelerin bazı bölümlerine girme hakkına sahip oldular. 

1973'te yapılan seçim sonrasında Bülent Ecevit'in Başbakanlığında 
kurulan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milli Selamet Partisi (MSP) 
koalisyon hükümeti döneminde (1974-1975 öğretim yılında) 29 İmam-Hatip 
Lisesi açılmıştır. Bu hükUmetten sonra Süleyman Demirel'in 
Başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetleri döneminde ise, (1980 yılına 
kadar) toplam 272 okul daha öğretime başlamıştır. 12 Eylül 1980 ihtilali 
dönemine gelindiğinde okul sayısı 374'e ulaşmıştır. 

12 Eylül askeri harekatından sonra yeni İmam-Hatip Lisesi açılması 
durdurulmuştur. Ancak bu sefer de mevcut okullar Valiliklerin onayı ile 
şubeler açarak yana doğru genişlemeye başlamıştır. Sonradan bunlardan da 
önemli bir kısmı bağımsız Müdürlükler haline dönüştürülmüştür. Bu şekilde 
(klasik) İHL. sayısı en son (1998-1999) öğretim yılı itibariyle 464'e 
ulaşmıştır. 
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-Anadolu İmam-Hatip Liseleri 

İlk defa 1985'te Karta! (İstanbul)'da Almanca eğitim yaptırmak 
üzere bir Anadolu İmam-Hatip Lisesi açıldı. Bu okulun 1989'da İngilizce 
şubesi devreye girdi. Sonraki yıllarda sayıları çoğaldı. Halen, 7 (yedi)'si 
bağımsız Müdürlük halinde, 1 OO'ü ise (klasik) İmam-Hatip Liselerinin 
Müdürlüklerinin yönetiminde olmak üzere toplam 107 Anadolu İmam-Hatip 
Lisesi eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

-Çok Programlı Lise/erin (ÇPL) çatısı altındaki İmam-Hatip Liseleri 

Son yıllarda, küçük yerleşim merkezlerinde birden fazla okul açma 
imkanı olmadığı için çok programlı lise açılmaya başlanmıştır. Aynı 

müdürlüğün yönetiminde ve aynı okulun çatısı altında çeşitli meslek 
okullarının programlan uygulanmaktadır. Bunlara Çok Programlı Lise 
(ÇPL) denilmektedir. İşte bu şekilde açılan ÇPL'lerin müdürlüklerinin 
yönetim ve denetimleri altında 1998-1999 öğretim yılı itibariyle 1 'i Anadolu 
İmam-·Hatip Lisesi programı uygulayan toplam 38 İmam-Ilatip Lisesi vardır. 

Netice olarak görüyor ve anlıyoruz ki; 1998-1999 öğretim yılı 

itibariyle 3 (üç) tür İmam-l-latip Lisesinin toplamı; bağımlı Anadolu imam
Hatip Liselerini birleşik kabul etmemiz halinde 509, ayrı kabul etmemiz 
halinde ise 61 O'dur. 14 

c.~ Sekiz (8) yıllık Kesintisiz İlköğretim Okulları ve İmam-Hatip 
Liseleri 

İmam-Hatip Liseleri kuruldukları yıllardan beri birçok müdahaleye 
maruz kalmıştır. Bu okulları her bakımdan etkileyecek olan en son gelişme 
ve yapılan müdahale ise, kesintisiz 8 yıllık ilköğretim kanununun kabulü ile 
olmuştur. 16 Ağustos 1997 tarihinde TBMM'nce kabul edilen ve 
kamuoyunda "8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yasası" 15 olarak bilinen 4306 
sayı.lı kanunla, bütün ortaokullar ve tabii bu arada İmam-Hatip Liselerinin 
orta kısımları kapatılmıştır. Artık bundan sonra İmam-Hatip Liseleri 8 yıllık 
ilköğretim okulu mezunlarmdan müracaat edenleri öğrenci olarak kabul 
edecektir. 

d) İmam-Hatip Liselerinin öğretim süresinin yeniden 
düzenlenmesi 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 19.08.1998 
tarih ve 174 sayılı kararı ile İHL Hazırlık sınıfı (1)+3=4 yıllık bir lise olarak 

14 
Bk. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulugbay tarafından sunulan, TBMM 1998 Yılı Bütçe Raporu, 
Ankara, 22 Aralık 1997, s. 58, 71; Milli Egitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı. 

15 
Bk. 18.08.1997 gün ve 23084 sayılı Resmi Gazetede (s.2-6) yayııılanan, 4306 sayılı "İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek! Eğitim Kanunu, .Milli Eğilim 
Bakanlığmııı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kaııuıı ile 24.03 1988 tarihli ve 3418 Sayılı Kanımda 
Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun". 
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yeniden düzenlenmiştir. Bu son düzenleme ile genel (klasik) İHL. Arapça ve 
Kur'an-ı Kerim ağırlıklı, Anadolu İHL. ise Yabancı dil (İngilizce, Almanca) 
ve Kur'an-ı Kerim ağırlıklı bir Hazırlık sınıfından sonra 3 yıllık bir lise 
öğretimi yaptıracaktır. 

e) Öğrenci, mezun ve öğretmen sayısındaki gelişmeler 

İmam-Hatip Liselerine, kuruluşlarından 1997-1998 öğretim yılına 
kadar orta kısmına toplam birbuçuk milyona yakın (1.488.019) öğrenci 

kaydolmuş, bunlardan 857.272'si mezun olmuştur. 

Lise kısmına ise, 77 l .363 öğrenci kayıt yaptırmış, 443.1 07'si mezun 
olmuştur. 16 

İlk açılışlannda 27 öğretmenle eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
başlayan İmam-Hatip Liselerinde okul ve öğrenci sayısına paralel olarak 
öğretmen sayısında da artış olmuştur. 1997-1998 öğretim yı lı itibariyle 
7211 'i meslek dersleri, 11.49l'i ise kültür ve fen dersleri olmak üzere toplam 
18.702 öğretmen görev yapmaktadır. 17 

.f) Mezunlarm mesleğe ve yüksek öğrenimeyönelme oranları 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1997 istatistiklerine göre, "en az İmam
Hatip Lisesi mezunu olma" şartına bağlı İmamlık, müezzirılik, vaizlik, 
müftülük gibi kadroların tamamı bu okul veya ilahiyat Fakültesi 
mezunlarınca doldurulmuştur ki bunların toplam sayısı 58.321 
(% 71 .57)'dir. 18 Kadro olduğu halde İmam-Hatip Lisesi mezunları ilgi 
duymadığı için boş kalan olmadığı gibi, onbinlerce mezun görev alabilmek 
için sırada beklemektedir. 

Dini yüksek öğretim kurumu olan ilahiyat Fakültelerine girenierin 
ise, yıldan yıla fakülteden takülteye oranları değişmekle birlikte %80 ile 
%90'ı imam-Hatip Lisesi çıkışlıdır. 

-İmam-Hatip Liseleri ile ilgili son olarak şunları ifade etmek isteriz: 

imam-lfatip Liseleri, ilk açıldıkları yıldan itibaren halkımız 
tarafından bUyük bir ilgi ile karşılanarı okullarımızdan biri olmuştur. "Kendi 
okulunu kendin yap" kampanyası daha kimsenin aklında yok iken 
vatandaşlarıımz imece usulüyle, inşaatında bizzat çalışarak veya cebindeki 
çok sınırlı miktardaki parasının tamamını veya bir kısmını vererek bu 
okulları bizzat yapmıştır. Hatta çoğu zaman içini de tefriş ettikten sonra, 
dualar eşliğinde sade bir törenle açtığı okulları Milli Eğitim Bakanlığına 

16 Kaynak: DİE. Milli Eğitim ile İlgili Bilgiler, MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı; MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; MEB. Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğü. 

17 Uluğbay, age, s. 71, çizelge: lO 

ıs Bk. Diyanct İşleri Başkanlığı 1997 istatistikleri, Ankara, 1998, s. 7, 8, 9'daki tablolar. 
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teslim etmiştir. İmam-Hatip Liselerinin yaklaşık %90'ı bu şekilde 
yapılmıştır. 

Bütün vatandaşlarımız çocuklarını mutlaka okutmak istemektedir. 
Ancak onlardan çoğunluğu genel veya mesleki ve teknik liselerde 
çocuklarını okutmak isterken, bir kısmı da hem lise öğrenimi görmesini hem 
de biraz daha fazla dini bilgiler edinerek yetişmesini arzu etmektedir. Bunun 
için bazı vatandaşlarımız çocuklarını özellikle İmam-Hatip Liselerine 
göndermekte idiler. Fakat, 1997'de kabul edilen 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz 
eğitim, her ne kadar resmen bu okulları kapatmamış gözükse de, fiilen 
kapanmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü bu okulların orta kısımlarının kendi 
bünyelerinden ayrılması ve lise kısmından mezun olacakların ise bundan 
sonra ilahiyat Fakültelerinden başka yüksek öğretim kurumlarına gitmelerini 
adeta imkansız kılacak şekilde yeni düzeniemelerin yapılması., maalesef bu 
okulların çoğunun, -tıpkı 1920'li yıllardaki İmam ve Hatip Mektepleri gibi~ 
öğrencisizlik (!) nedeniyle kendiliklerinden kapanmalarını sağlayacaktır. 

Öğretime açık kalabilenler ise sembolik okullar olabilmenin ötesinde bir 
anlam taşımayacaktır. 

2- İHUıiyat Fakültelerh:ıin açiiışı ve günümüze kadar görülen 
gelişmeler 

a) Ankara Üniversitesi İllilıiyat Fakültesinin açılışı 

Daru'l-Fünfin ilahiyat Fakültesinin kapatılmasının üzerinden yıllar 
geçmişti. Bu yıllar boyunca herhangi bir okuldan dini eğitim alan elemanlar 
yetişmemişti. Dolayısıyla bu alanda ciddi boşluklar oluşmuştu. 

İmam-Hatip Okullarının açılışı ile ilgili açıklamalar yapılırken 
bahsedildiği gibi, Demokrasiye geçiş aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP)'nin 2 Aralık 1947'de toplanan 7. kurultaymda toplanan komisyon 
tarafından hükümete yapılan tavsiyelerden biri de şöyle idi: 

"İmam-Hatip Okullanndan başka, bir de yüksek din bilginleri ve 
mütefekkirleri yetiştirmek üzere Universitede bir İslam ilahiyat Fakültesi 
kurulması lüzumlu göriilmüş ve kabul edilmiştir."19 

Bu tavsiye de, dönemin parti yönetimince ve dolayısıyla hükümetçe 
benimsenmiştir. Yapılan ön hazırlıklardan sonra Milli Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu tarafından; "görüşülerek karara bağlanmak üzere" 3 Mayıs 1949 
günü ilahiyat Fakültesi kurulması ile ilgili tasarı TBMM Başkanlığına 
sunulmuştur. 

Tasarı TBMM'nde tartışılmış ve bir İHihiyat Fakültesi kurulması; 
"Din meselelerinin sağlam ve ilmi esaslara göre incelenmesini mümkün 
kılmak, mesleki bilgisi kuvvetli ve düşünüşünde ihatalı din adamlarınm 

19 Bk. Selamet Mecmuası, c.Il, sy: 43, s. 5 vd., 12 Mart 1948. 
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yetişebilmesi için gerekli 
1949 günü kabul edilmiştir. 

yayınlanarak, 5424 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir. 21 Kasım 

1949' da da, ilahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesine bağlı olarak 85 öğrenci 
öğretime başlamıştır.21 

Bu fakültenin kuruluşu ile ilgili çalışmalan yapanlardan 
Ülken, konu ile ilgili olarak şunları yaznııştır: "İstanbul Daru'I-Fünun' daki 
İlı'ihiyat Fakültesinin kaldırılmasında ileri başlıca 
devletin, din idi. Bu demek değildir 
terbiyesine mani olur, din adamlannın yetişeceği 
istemez... Tam tersine, millet çoğunluğunun dini 
verecek karşı kolaylık gösterir. 
çok önce laikliği kabul etmesine 
üniversitelerinde yer bu 
felsefe kültürü ile sağlamlaştınnaya çalışmışlardır.22 

İlk kurulduğunda 4 yıl olan ve lise 
çıkışlı öğrenciler kabul A.Ü. ilahiyat Fakültesi, 1973'te yürürlüğe 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile orta dereceli okullarının 

da birer lise (meslek liseleri) haline dönüştürülmelerinden sonra, bütün lise, 
meslek lisesi ve mezunlarını kabul "'t"""ii"'" 
Aynı zamanda; "daha iyi niteliklere sahip, daha derin bilgilerle 
daha çok araştırma imkanma kavuşturulmuş 

düşüncesiyle ... 23 öğretim süresini de 5 yıla çıkarmıştır. 

b) 

1951 

mevzuatına göre 
veya bölüme 
açılan 
t~tmiyordu. 

Halbuki, bir 
taraftan, 1951 
öğretmeni ihtiyacı oıtaya 

20 
Bk. Parmaksızoğlu, age, s. 29. 

21 
Jacop, age, s. 185. 

22 
Bk. Yeni Sabah Gazetesi, 31 Ekim 1949. 

23 
Bolay, Süleyman Bayrı, Fakültemiz ve Faaliyetleri, A.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, "50.Yıl Özel 
Sayısı, Ankara, 1973, s. 367. 



gibi, 1953-1954 öğretim yılmda Öğretmen Okullarına, 1956'da ise 
ortaokullara konulan Din Bilgisi dersleri için de öğretmen yetiştirilmesi 
gerekiyordu. Bütün bunca ihtiyacı, sınırlı sayıda aldığı öğrenci ve verdiği 
mezuntarla tek başına Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinin karşılaması 
mümkün değildi. 

İşte bütün bu gelişmeler, adına "Yüksek İslam Enstitüsü" denilecek 
yeni bir yüksek öğretim kururnurnun açılması fikrinin gündeme gelmesine 
sebep oldu. 

Aslında ilk defa Ali Fuat Başgil tarafından 1949 yılında kurulması 
düşünülen ve hatta kendisi tarafından bir de kuruluş tasansı24 hazırlanan 
Yüksek İslam Enstitülerinin gerçek anlamda kuruluşu ve öğretime başlaması 
ancak on yıl sonra, 19. ll. 1959 tarihinde İstanbul'da gerçekleşebilmiştir. 
Öğretim süresi 4 yıl olarak belirlenen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılan bu 
dini yüksek öğretim kurumuna, yalnızca İmam-Hatip Okulu mezunları 
girebileceklerdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 24 Eylül 1959 
tarih ve 240 sayılı kararına göre Yüksek İslam Enstitüsü; orta ve muadili 
( dengi) okullarımızia öğretmen okullarımıza ehliyetli Din Dersleri 
öğretmenleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

MEB. Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının 31 Temmuz I 961 
tarih ve 211 sayılı kararı ile çıkanlan ilk yönetmeliğine göre Yüksek İslam 
Enstitüsü; İslam dininin esaslarına sadık kalarak, müsbet ilmin ışığı altında 
İslam ilimlerini ve bunlara yardımcı ilimleri öğreterek, İmam-Hatip Okulları 
ile İlköğretmen OkuHanna ve diğer orta öğretim müesseselerine öğretmen 
yetiştirecek, aynı zamanda bu okullardaki din dersleri öğretmenlerinin 
mesleki gelişmelerine yardımcı olacaktı. Keza, bu müessese, Diyanet İşleri 
Teşkilatma müftü, vaiz vb. gibi din hizmetiileri de yetiştirecekti. Enstitü 
ayrıca, Türkiye'de İslam ilimleri alanında araştırmalarda bulunarak, 
sonuçlarını yurt ve dünya ilim alemine sunma çalışmaları yapmakla da 
görevli kılınıyordu. 

1972 yılında yeni bir Yüksek İslam Enstitüsü Yönetmeliği 
çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle de, Yüksek İslam Enstitülerinin tanımı ve 
amaçları öncekine benzer şekilde ifade edilmekte idi.25 

İlk defa İstanbul'da açılan Yüksek İslam Enstitülerinin sayıları, daha 
sonraki yıllarda açılanlarla 8'e ulaşmıştır. Yüksek İslam Enstitülerinin 
açıldığı diğer iller ve açılış tarihleri şöyledir: Konya 7.8. I 962, Kayseri 
16.12.1965, İzmir 25.8.1966, Erzurum 30.7.1969, Bursa 28.11.1975, Samsun 
7.9.1976, Yozgat4. 9.1980. 

24 Ali Fuat Başgil, tarafından hazırlanarı Yüksek İslam Enstitülerine ait tasarı, kendisi tarafından 
kaleme alınan "Din ve Laiklik" (Yağmur Yayınları, istanbul, 1977, 3.bs.) adlı kitapta yayınlanmıştır. 

25 Bk. 19 Ocak 1972 tarih ve 14077 sayılı Resmi Gazete. 
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Yüksek İslam Enstitülerinden en son Yozgat'ta açılanı, ancak iki 
öğretim yılı tedrisata devam edebilmiş, bazı gerekçelerle 1980-1981 öğretim 
yılı sonunda tekrar kapatılmıştır. Öğretim elemanları ve öğrencileri ise, 
kendi istekleri doğrultusunda arzu ettikleri diğer Yüksek İsHiın Enstitülerine 
dağıtı!ınışlardır. 

c) Atatürk Üniversitesi İslamiİlimler Fakültesinin Açılması 

Dini yüksek öğretim yaptırmak üzere açılan kurumlardan bir diğeri 
de, Atatürk Üniversitesi Senatosunca 12.02.1971 tarihinde, Üniversiteye 
bağlı olarak "İsHiml İlimler Fakültesi" adıyla Erzurum'da bir fakülte 
açılmasını kararlaştırmasıyla gerçekleşmiştir. Fakültenin kuruluşu ile ilgili 
bir de Yönetınelik hazırlanarak, 22 Ağustos 197l'de yayınlanınıştır.26 1971-
1972 öğretim yılında Fakülte öğretime başlamıştır. 

Kuruluşunda öğretim süresi 5 yıl olarak belirlenen Fakülteye, lise 
çıkışlılar yanında İmam-Hatip Okulları mezunlarına da belli bir kontenjan 
ayrılıyordu. Daha sonraki yıllarda, meslek okullarının "Meslek Liseleri" 
haline dönüştürülmesi üzerine bu fakülte de, bütün orta dereceli okul 
mezunlarını kabul etmeğe başlamıştır. 

d) Dini yüksek öğretim kururnlarında "İlilhiyat fi'akültesi" adıyla 
isim birliğine gidilmesi 

12 Eylül 1980 Askeri Harekatından sonra kurulan Milli Güvenlik 
Konseyi, TBMM'ni feshetmişti. TBMM'nin görev ve fonksiyonlarını ifa 
etmek üzere 150 kişilik "Danışma Meclisi" kurulmuştu. 

Danışma Meclisi tarafından Anayasa dahil, birçok önemli kanun 
yeni baştan düzenlenmeye başlandı. Yüksek Öğretim Kurumlan Kanunu da, 
yeniden gözden geçirilen kanunlar arasında idi. Bu konuda verilen önerge, 
Danışma Meclisinden geçerek, Milli Güvenlik Konseyince onaylandı. 6 
Kasım 1981 tarihli Resmi Gazetenin 17506. sayısında yayınlanarak, 2547 
sayılı "Yüksek Öğretim Kanunu" olarak yürürlüğe girdi. 

Kanunun 2. maddesi gereğince, yükseköğretim üst kuruluşları, bütün 
yüksek öğretim kurumları, bağlı birimleri ve bunlarla ilgili faaliyet esasları 
bu kanun kapsamına alındı. Dolayısıyla, bütün yüksek öğretim kurumları 
gibi, Yüksek İslam Enstitüleri, A.Ü. ilahiyat Fakültesi ve Erzurum Atatürk 
Üniversitesi İsHimi İlimler Fakültesi de bu kanun kapsamına alınmış oldu. 

Daha sonra, 2547 sayılı kanunun amaçları, kapsaını ve ilgili 
maddeleri doğrultusunda, 20 Temmuz 1982 gün ve 17760 sayılı Resmi 
Gazete'de, 41 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Bu kanun hükmünde KHK daha sonra, 1983 yılının ilk 
aylarmda Danışma Meclisinde görüşülerek kabul edildi ve Milli Güvenlik 

26 
Jacop, age, s. 205-206 
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Konseyince de onaylanarak, 30.3.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi 
Gazete'de 2809 sayılı kanun olarak yayınlandı. 

Bu KHK ve kanun ile, 8 yeni üniversite kuruldu ve Türkiye'deki 
üniversite sayısı 27'ye çıkarıldı. Bütün Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullar 
bu üniversitelere bağlandılar. Bu arada Yüksek İslam Enstitüleri ile 
Erzurum'daki İslami İlimler Fakültesi de; ilahiyat Fakülteleri haline 
dönüştürülerek, her biri bir üniversiteye bağlandı. Bu gelişmelere göre 
ilahiyat Fakülteleri ve bağlandıkları üniversiteler şöyle idi: 

A.Ü. İlahiyat Fakültesi, yine bu üniversiteye bağlı olarak bırakıldı. 

Erzurum A.Ü. İslami İlimler Fakültesi ile aynı ildeki Yüksek İslam 
Enstitüsü birleştirilerek adı: ilahiyat Fakültesi olarak değiştirildi ve yine 
Atatürk Üniversitesine bağlandı. 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü; Marmara Üniversitesine, 

Konya Yüksek İslam Enstitüsü; Selçuk Üniversitesine, 

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü; Erciyes Üniversitesine, 

İzmir Yüksek İslı'im.Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesine, 

Bursa Yüksek İslam Enstitüsü; Uludağ Üniversitesine, 

Samsun Yüksek İslam Enstitüsü; Ondokuz Mayıs Üniversitesine 

"İHihiyat Fakültesi" olarak bağlandılar. Bu duruma göre, Ankara ve 
Erzurum'daki Fakültelerden sonra, 6 tanesi de Yüksek İslam Enstitüsünden 
dönüştürülenler olmak üzere, toplam 8 ilahiyat Fakültesi 1982-1983 öğretim 
yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiler. 

Sonraki yıllarda yeni kurulan üniversitelerin çatısı altmda da İHihiyat 
Fakülteleri açılmaya devam etti. Sözkonusu fakültelerden bazıları kanunun 
çıktığı yıl öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetietine başladı. Bazıları ise 
bina ve öğretim elemanı gibi gerekli hazırlıkları yaptıkça öğrenci alarak 
faaliyete geçti. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde olduğu gibi bazılan 
ise, 1992 'de yürürlüğe giren kanunda yer almasına rağmen, gerekli 
hazırlıkları yapamadıklan (!)gerekçesiyle hala ilahiyat Fakültesini öğretime 
açmamışlardır. 

1998-1999 öğretim yılı itibariyle toplam 22 ilahiyat Fakültesi eğitim 
öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ise, 1997-
1998'de resmen açılıp, Dekan ataması yapıldığı halde, bina yokluğu 

gerekçesiyle henüz öğrenci alırnma başlamamıştır. Bu fakülte ile Akdeniz 
Üniversitesi (Antalya) ilahiyat Fakültesinin de faaliyete geçmesi halinde sayı 
24'e ulaşacaktır. 
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e) 

-Fakülte/ere giriş şartları 

ilahiyat Fakültelerine öğrenciler başlangıçtan 1998-1999 öğretim 
yılına kadar tıpkı diğer bütün fakültelerin veya bölümterin öğrencileri gibi 
iki aşamalı sınavdan geçerek girmişlerdir. Yani, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) merkezi sistemle düzenlenen Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS)'nda başarılı olup, 
belli puanları alabilenler kayıt hakkıkazanagelmişlerdir. 

Ancak yapılan yeni bir düzenleme ile 1999-2000 öğretim yılından 
itibaren yalnızca Öğrenci Seçme Sınavından (ÖSS) belli puan alanlar 
üniversitelereve tabii olarak ilahiyat Fakültelerine girebileceklerdir. 

-Öğretim süresi 

Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesinin öğretim sürelerinin 1982'ye kadar 5 yıl olduğunu daha 
önce belirtmiştik. Yüksek İslam Enstitülerinin de ilahiyat Fakültesi haline 
dönüştürülmesi ile istisnasız bütün ilahiyat Fakülteleri için birer yıllık 
Hazırlık sınıfları oluşturulmuştur. Normal sınıflar ise 4 yıl (8 yarıyıl) olmuş, 
böylelikle bu fakülteler Hazırlık (1 )+4=5 yıllık öğretim süresi olan birer dini 
yüksek öğretim kuruımı olarak faaliyetlerini sürdüregelmişlerdir. 

Hazırlık smıf1annda: 5 saat Kur'an-ı Kerim, 20 saat Arapça ve 
ayrıca 2 saat İslam Dini ve Esasları dersi yer almıştır. 

Fakültenin normal sınıflarında ise; mesleki (=dini) dersler ağırlıklı 
bir program uygulanırken, S'i zorunlu, en az 2 tane de seçimlik olmak üzere 
toplam kredisi/saati 21 'den az olmayan öğretmenliğe hazırlayıcı Pedagojik 
Formasyon dersleri de okutulagelmiştir. 

Bunlardan başka öğrenciler genel olarak 5/İ dersleri denilen zorunlu 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı dillerle birlikte 
seçimlik Beden Eğitimi veya güzel sanatlarla ilgili bir dersi daha almak 
durumunda olmuşlardır. 

J) ilahiyat 

ve Son 

ilahiyat Fakültelerinde, -yukarıda anlatıldığı gibi- kuruldukları ilk 
yıllardan beri çoğunlukla tek tip program uygulanmıştır. Ancak Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ile Yüksek islam Enstitülerinde bir ara 
bölümleşmeye gidilmiş, fakat bu bölümleşme, mezunlarının görev almaları 
esnasında pek dikkate alınmamıştır. Şöyle ki: 
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-A. Ü ilahiyat Fakültesinde: 

Ankara Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi 1972-1973 öğretim yı !ın dan 
itibaren öğretim süresini 5 yıla çıkarmıştır. Bu sürenin ilk 3 yılında ortak 
dersler okutulmuş, son iki yılı ( 4. ve 5. sınıflarında) ise; 

1) Tefsir ve Hadis (Temel İslam İlimleri) Bölümü 

2) Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü 

adıyla iki bölüm oluşturulmuştur. 1982-1983 öğretim yılına kadar devam 
eden bu bölümlerden mezun olanlara, bölümlerini bildirir "İUihiyat Lisans 
Diploması" verilmiştir. Ancak bu diplomalara göre göreve atanma 
sözkonusu olamamıştır. 

-Yüksek İslam Enstitülerinde: 

Yüksek İslam Enstitülerinde ise, 1978-1979 öğretim yılından 
itibaren 3. ve 4. sınıflar: 

1) Tefsir-Hadis Bölümü 

2) Fıkıh-Kelam Bölümü 

3) İslam Dini ve Esaslan Bölümü 

adıyla 3 bölüme ayrılmıştır. 1982 yılında ilahiyat Fakültesi haline 
dönüştürülünceye kadar bölümler devam etmiştir. Mezunlarına, bölümlerini 
belirten ifadelerle diplamalar verilmiştir. Ancak bu yüksek öğretim 

kurumunun mezunları için de bölümlerini esas alarak görevlendirilebilecek 
herhangi özel bir yer, okul vb. olmamıştır. Hem A.Ü. ilahiyat Fakültesinin, 
hem Yüksek İslam Enstitülerinin bütün bölümlerinden mezun olanlar, Milli 
Eğitim Bakanlığınca İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri, ortaokullada 
liselerde ise Din Bilgisi dersi öğretmeni olarak görevlendirilmişlerdir. Keza, 
bütün bölümlerden mezun olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında da 
çeşitli görevleri üstlenmişlerdir. 

1982'den itibaren dini yüksek öğretim kurumları, İlahiyat Fakültesi 
adıyla tek isim altında birleştirildikten sonra, bütün fakültelerin lisans 
seviyesindeki programlarında ortak ve tek tip Hazırlık ( 1 )+4=5 yıllık bir 
program uygulamaya konulmuştur. 

-Akademik personel arasında: 

Akademik personel (öğretim elemanları) arasında ise, idari 
bakımdan ve kanuni mevzuat gereği üç bölüm oluşturulmuştur: 

1) Tefsir ve Hadis Bölümü 

2) Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü 

3) İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü. 
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Bu bilimlerin her birinin Anabilim Dalları ve Bilim Dallan 
belirlemniştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.10.1991 tarih ve 18498 
sayılı kararları ile idari olarak yeni bir bölümleşme olmuş, daha doğrusu 
bölüm adları, anabilim dalları ve bilim dallarında yeni bir düzenleme 
yapılmıştır. Bu son düzenleme ile bölüm adları şu şekilde belirlenmiştir: 

1) Temel İslam Bilimleri Bölümü 

2) Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

3) İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

Halen bu düzenlemeye göre akademik personel görevlerini 
sürdürmektedir. 

g) ilahiyat Fakültelerinde Lisans Seviyesinde Yapılan Düzenleme 
ve Bölümleşme 

Kuruldukları ilk yıldan bu güne kadar İlahiyat Fakültelerinde lisans 
seviyesinde, mezunların istihdam alanları dikkate alınarak gerçek anlamda 
bir bölümleşmeye gidilmemiştir. Zaman zaman bölümleşme konusunda 
yapılan teklifler de gündeme alınıp, ciddi olarak tartışılmamıştır. Biz, 
1987' den bu yana dört ayrı bilimsel toplantıda, ilahiyat Fakültelerinin 
mezunlannın istihdam alanlarının dikkate almarak şu şekilde üç bölüme 
ayrılmasını teklif etmiştik.27 

1) Din Göreviili ği Bölümü, 

2) İmam-Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği Bölümü, 

3) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü. 

Fakat maalesef, tekliflerimiz üzerinde fazla durulmadığı gibi, zaman 
zaman bazı meslektaşlarımızca: "Tıp, Hukuk ve ilahiyat Fakültelerinde 
bölüm olmaz. Batıdaki Teoloji Fakültelerinde de bölüm yok(!) ... " gibi 
gerekçeler ileri sürülmüştü. 

Buna rağmen, Yüksek Öğretim Kurulunca muhtelif ilahiyat 
Fakültelerinin Dekan veya öğretim üyelerinden oluşan 9 kişilik ilahiyat Milli 
Komitesine yaptırılan bir ön çalışmadan sonra alınan karar gereği toplam 1 1 

27 Bölümleşmeyi gündeme getirdiğimiz sempozyumlar ve bildirilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 
1. Öcal, Mustafa; "İ lahiyat Fakültelerinde Programlar ve Bölümleşme", Yüksek Öğretim de Din 
Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, (21-23 Ekim 1987), Samsun, 1988, s. 171-194; 

2. "İmam-Hatip Liseleri Müdürlerine Göre Ilahiyat Fakülteleri ve Mezunları", Türkiye'de Din 
Eğitimi ve Öğretimi (İmamHatip Liselerinin Kuruluşunun 40. Yılı Münasebetiyle Tartışmalı ilmi 
Toplantı), İslam Medeniyeti Vakfı Yay., istanbul, 1993, s. 41-63. 

3. "Türkiye'de Din Eğitimi ve Geleceği", Habitat ll, Şehir-Toplum-insan Sempozyumu, Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı, İstanbul, 24-25 Mayıs 1996, (Henüz yayın1anmamış bildiri metni); 

4. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ulaşılması Gereken Hedefler ve Gerçekleşme Oranı", 
Orta Dereceli Okullarda (İmam-Hatip Liseleri Hariç) Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri 
Sempozyumu, E.Ü. İlahiyat Fakültesi, Kayseri, 1-2 Mayıs 1997. 
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(onbir) ilahiyat Fakültesi 1998-1999 öğretim yılından itibaren lisans 
seviyesinde iki bölüme ayrılmıştır. Bölüm isimleri şöyledir: 

1) İ lahiyat Lisans Programı, 
2) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü. 

Ancak, ll ilahiyat Fakültesinden 9'u bu ilk yılda İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'ne öğrenci alırken, 2'si 
almamıştır*. 

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sonuçlarına göre her iki bölüme 
ayrı ayrı öğrenci alınmıştır. Şimdiye kadar bütün ilahiyat Fakültelerinde 
uygulanan sınıfları kaldırılmıştır. Her iki bölüm 4'er yıllık 

kendilerine mahsus lisans programlarını uygulamaya başlamışlardır. 

Bölümler hakkında biraz daha bilgi vermemiz gerekirse şunları 

söyleyebiliriz: 

1) İlahiyat Lisans Programı Uygulayan Bölüm 

Halen eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren 22 ilahiyat Fakültesinin 
tamamı "İHihiyat Lisans Programı"nı uygulamaktadır. Esasen yeni 
düzenlemeye göre bu bölüm veya program ilahiyat Fakültelerinin esasını 
teşkil etmektedir. 

Bu bölümde öğretim süresi 4 yıldır. Programından Pedagojİk 

Formasyon Dersleri çıkarılmıştır. Sonradan bir değişiklik olmadığı takdirde, 
1998-J 999 öğretim yılmda ilk defa bu programı (bölümü) tercih yapıp 
kazanan öğrenciler, 4 yıl sonra lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra, 
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni veya liselerde Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak isterlerse, açılacak bir sınava gireceklerdir. 
Kazanmaları halinde Ankara'da 1,5 (birbuçuk) yıllık "Tezsiz Yüksek 
Lisans" programını katılacaklardır. Burada pedagojik formasyon dersleri de 
alacaklardır. Bu programı başarı ile bitirenler İmam-Hatip Liselerine veya 
liselere öğretmen olarak atanacaklardır. İHl.hiyat programından mezun 
olanlardan Yüksek Lisans programına katılmayanlar ise öğretmenlik 
yapamayacaklardır. isterlerse Diyanet İşleri Başkanlığında din görevlisi 
olarak çalışacaklardır. 

2) İlköğretim Din Kültürü ve Ahicik Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 
de öğretim süresi 4 yıldır. Programları arasmda teorik ve uygulamalı olmak 

İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Oğretmenliği Bölümü açan ilahiyat Fakülteleri 
şunlardır: 

1) Ankara Oniv. (Ankara), 2) Atatürk Oniv. (Erzurum), 3) Çukurova Oniv. (Adana, 4) Dokuz Eylül 
Oniv. (İzmir), 5) Erciyes Oniv. (Kayseri), 6) Marmara Oniv. (istanbul), 7) Ondokuz Mayıs Oniv. 
(Samsun), 8) Selçuk Oniv. (Konya), 9) Uludağ Oniv. (Bursa). 

Bölüm açma kararı olduğu halde 1998-1999 öğretim yılında öğrenci almayan Fakülteler ise 
şunlardır: 1) Dicle Oniv. (Diyarbakır), 2) İstanbul Oniv. (istanbul). 
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üzere toplam 36 kredilik Pedagojik Formasyon dersi yer almıştır. Bu 
bölümden mezun olanlar, doğrudan 8 yıllık ilköğretim okuHanna Din 
KültürU ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olarak atanabileceklerdir. 

h) ilahiyat Meslek Yüksek Okulları 

İliihiyat Fakültelerinin yanında bir de "İlahiyat Meslek Yüksek 
Okulu" adıyla ikinci bir din! yüksek öğretim kurumunun açılmasını 1987 
yılmda Samsun'da yapılan bir sempozyumda -bilebildiğimiz kadarıyla- ilk 
defa biz gündeme getirmişti k. 28 Daha sonra da 1988 'de Ankara' da yapılan 
"Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri" konulu tartışmalı ilmi 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada dönemin Diyanet İşleri Başkanı 
Mustafa Sait Yazıcıoğlu aynı konuyu gündeme getirmiş ve gerekçeleri ile 
birlikte böyle bir yüksek okulun açılmasının lüzumundan bahsetmişti.29 

Sonradan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK) mensupları arasında gerekli ön görüşme ve yazışmalar yapılmıştır. 
Neticede YÖK Yürütme Kurulu, 29.12.1988 tarihli toplantısında Ankara, 
İstanbul (Marmara), İzmir (Dokuz Eylül) ve Bursa (Uludağ) Üniversitesi 
ilahiyat Fakülteleri Dekanhklarına bağlı 2 (iki) yıl öğretim süreli 4 (dört) 
ilahiyat Meslek Yüksek Okulu açılmasını kararlaştırmıştır. Alman karar 
23.01.1989 tarih ve 01395 sayİlı yazı halinde Diyanet İşleri Başkanlığına 
bildirilmiştir. 

Kuruluş amacı; din görevlilerinin mesleki yönden gelişmelerine 
yardımcı olmak ve dini hizmetlerin seviyesini yükseltmekti. Belirlenen bu 
amaç sebebiyle, öğrenci olarak girecekler için; İmam-Hatip Lisesi mezunu 
ve Diyanet İşleri Başkanlığında en az 2 yıl görev yapmış olma şartı 
konulmuştu. ' 

İlk olarak 1989-1990 öğretim yılında İstanbul Marmara Üniversitesi 
ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İhihiyat Fakültesi Dekanlıkları İHihiyat 
Meslek Yüksek Okullarını öğretime açtılar. Her iki yüksek okula 50'şer 
öğrenci kontenjam verildi. Açılışı için ilk defa onayı çıkanlardan Uludağ 
Üniversitesi ilahiyat Meslek Yüksek Okulu ise, 1992-1993 öğretim yılmda 
40 öğrenci ile öğretime başladı. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 03.06.1991 
tarih ve 91.25.713 sayılı kararıyla Erzincan'da yeni bir ilahiyat Meslek 
Yüksek Okulu açılması kararlaştırıldı. Ancak bu yüksek okulun Yüksek 
Öğretim Kurulunun 12.09.1991 tarih ve 91.33.1014 sayılı kararıyla öğretime 
başlaması kesinleşti. İlk defa 1991-1992 öğretim yılında 29 öğrenci ile 
eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. 

-------··----------
28 

Bk. Öcal, Mustafa; "lHlhiyat Fakültelerinde Programlar ve Bölümleşme", Yüksek Öğretimde Din 
Bilimleri Öğretimi Scmpozyumu, (21-23 Ekim 1987), Samsun, 1988, s. 171-194. 

29 
Bk. Yazıcıoğlu, Mustafa Sait, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, (8-10 Nisan 1988), Diyımet 
İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1991, s. 8-12. 

259 



1994-1995 öğretim yılmda YÖK'ten çıkan bir onayla, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak Trabzon'da ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İliihiyat Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak Van'da İH1hiyat Meslek Yüksek 
Okullan açıldı. Böylelikle bu Yüksek Okulların sayısı 6'ya yükselmiş oldu. 

Ancak, ilk defa açılacaklar arasında adı geçen ve onay çıkan Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilahiyat Meslek Yüksek Okulu halen 
aç ılmamıştır. 

1995-1996 öğretim yılında üniversite tercihleri için hazırlanan 

Kılavuz Kitapçıkta yapılan bir hata bu yüksek okulları kazanan yüzlerce 
öğrencinin üzülmelerine sebep olmuştur. Şöyle ki: 

ilahiyat Meslek Yüksek OkuHanna giriş için konulan, "Diyanet 
İşleri Başkanlığında en az iki yıl çalışmış olmak" şartı kaldırı!madığı halde, 
kılavuz kitapçığa bu konuda açıklayıcı bir not konulmaması sebebiyle İmam
Hatip Liselerinden yeni mezun gençler de müracaat formlannda bu yüksek 
okulu tercih etmişlerdir. İlan edilen kontenjanların büyük çoğunluğumı da 
yeni mezunlar kazanımşlardır. Ancak, kayıt için müracaat ettikleri günlerde, 
bu durumdan haberdar olan YÖK tarafından yüksek okul müdUrlüklerine 
çekilen bir faksla İHL'nden yeni mezun gençlerin kayıtlarına engel 
olunmuştur. Bunun Uzerine yalnızca şartları uygun olan, yani en az 2 yıl 

Diyanet teşkilatında çalışmış olarak kazananlar kayıt yaptırabilmişler, 

diğerleri ise mahzun bir şekilde geri dönmek durumunda kalmışlardır. Bir 
örnek vermemiz gerekirse: Sözkonusu yılda Bursa'daki ilahiyat Meslek 
Yüksek Okulunu kazanan 100 kişiden yalnızca 7'si kayıt yaptırabilm iş, 93 'ü 
geri dönmek zorunda kalmıştır. Belki de bu tecrübeden sonra, "en az 2 yıl 
görev yapmış olma" şartı kaldırılmadığı takdirde bu yüksek okulların 

öğrencisiz kalma ihtimali ortaya çıktığı için, 1 996-1997 öğretim yılından 
itibaren bu şart kaldırılmıştır. Artık bu öğretim yılından başlayarak ilahiyat 
Meslek Yüksek OkuHanna Diyanette görev yapsın veya yapmasın bütün 
İmam-Hatip mezunları girebilmektedirler. 

3- Din KiHtii.rii ve Dt~.rsleri 

a) ve Jr>r.PtnıPn O kullarına Din Bilgisi dersi konulması 

""""'"'""'"" dini konuların yeniden konuşulmağa 
yılında ilkokullara Din Bilgisi dersi konulması TBMM 

Gerekçesi ise: "Gençliğin anaya-babaya saygısızlığı" 
ve "komünizm tehlikesine karşı bir korunma tedbiri" idi.30 Teklif belli 
aralıklarla yaklaşık yıl tartışıldı. Ayrıca CHP'nin sözünü ettiğimiz 2 
Aralık 1947'de toplanan 7. Kurultayında kurulan komisyon da bu doğrultuda 
parti grubuna ve dolayısıyla hükümete tavsiye kararı aldı. Bunun Uzerine 

30 
TBMM Tutanak Dergisi, Ankara, 1946, c. lll, s. 444. 
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dönemin iktidar paıtisinin Meclis Grubunda, 19 Şubat 1948 günü ilkokullara 
Din Bilgisi dersi konulması kabul edildi.31 

Ancak, Parti Meclis grubundan olumlu karar çıkmasına rağmen ders 
kitapları yazdırmak bahanesiyle uygulama bir yıl daha geciktirilmiştir. 

Nihayet, okutulmasını engelleyici birtakım önşartlar ilavesiyle, 15 Şubat 

1949 tarihinden itibaren Din Bilgisi derslerinin ilkokulların 4. ve 5. 
smıflarında, haftada 2 saat ve isteğe bağlı olarak yürürlüğe konulacağı, 
devrin Mllli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun imzası ile okullara tamim 
edilmiştir.32 Şöyle ki; dersler, normal program dışında uygulanacaktır. 
Çocuğunun bu derse girmesini isteyen veliler yazılı müracaatta 
bulunabileceklerdir. Buna karşılık öğretmenler de dersi vermek istemedikleri 
takdirde, bu konuda zorlanmayacaklardır ... vb. 

Okutulmasını engelleyici bu şartlara rağmen, öğrenci velilerinin 
yaklaşık %99'luk büyük çoğunluğunca Din Bilgisi derslerine rağbet 

gösterilmiş ve çocuklarının bu dersleri almaları doğrultusunda istek 
belirtmişlerdir. 33 

Bu arada 1950'de kurulan Demokrat Parti (DP) hükümeti 4 Kasım 
1950 tarihinden itibaren Din Bilgisi derslerini haftalık program içine 
aldırmıştır. Ayrıca çocuklarının bu dersi almasını isteyen velilerin de~il, 
"İstemeyenlerin durumu bir dilekçe ile bildirmeleri" şartını da koymuştur. 4 

Öte yandan, ilkokullarda Din Bilgisi dersini de sınıf öğretmenlerinin 
okutmak mecburiyetinin olması, Öğretmen Okullarına da bu derslerin 
konulmasını gerekli kılmıştır. Bunun üzerine 1953 yılında Öğretmen 
Okullarının 9. ve 10. (lise 1. 2.) smıflarma haftada 1 'er saat ve mecburi 
olarak okutulmak üzere Din Bilgisi dersi konulmuştur.35 

b) Ortaokullanı Din Bilgisi dersi konulması 

İlkokul ve Öğretmen okullarmdan sonra ortaokullara Din Bilgisi 
dersi konulması gündeme gelmiştir. Dönemin Başbakanının, Milli Eğitim 
Bakanının ve diğer bazı yetkililerin kamuoyuna yaptıklan bazı açıklamalarla 
ortaokuilara Din Bilgisi dersi konulması yolunda fikri hazırlıklar yapılmış 
oldu. Belli bir zaman konu tartışıldıktan sonra nihayet dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Ahmet Özel, 29 Mart 1956 tarihinde ortaokullarda da Din Bilgisi 
dersinin okutulacağını kamuoyuna açıklamıştır. Ancak aradan 6 ay kadar bir 
zaman geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığının 17 Eylül 1956 tarih ve 921 

31 Bilgin, Beyza, TOrkiye'de Din E~itimi ve Liselerde Din Dersleri, Ankara, 1980, s. 57. 
32 Bk. MEB. Tcbli~ler Dergisi, 7 Şubat 1949, sy: 524, s. 153. 
33 Parmaksızogıu. age, s. 31. 
34 

Okutan, Ömer, "Din Egitimi", Cumhuriyet Döneminde Egitim, (Kollektif kitap), Istanbul, 1983, s. 
423; Parmaksızoğhı, age, s. 29. 

35 Okutan, age, s. 423. 



sayılı genelgesi,36 Talim ve Terbiye Dairesince 1 1956 gün ve l--
1968 11/4286 sayılı genelge olarak yayınlanmıştır. Genelge ile ortaokullarm 
1. ve 2. smıflarma haftada 1 saat ve isteğe bağlı olarak okuttılmak üzere Din 
Bilgisi dersi konulmuştur. Karara göre çocuklarına dersi aldırmak istemeyen 
veliler okul idarelerine dilekçe vereceklerdi.37 

Aradan yıllar geçtikten sonra, 23.09.1976 gün ve 345 sayılı MEB 
Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile Din Bilgisi dersi oıtaokuilarm 3. sınıfına 
da haftada bir saat olarak yaygmlaştmldı.38 

c) Liselere Din Bilgisi dersleri kmmlmasf 

1967 yılına gelindiğinde liselere Din Bilgisi dersi konusu gündeme 
geldi. Dönemin milletvekillerinden 271 'inin imzası ile, lise ve dengi oku !lanı. 
da Din Bilgisi dersi konulması amacıyla hazırlanan önerge TBMM 
Başkanlığına takdim edildi. Verilen bu önerge gerek TBMM'nde, gerekse 
basın-yayında ve kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. 

Neticede önerge TBMM'nde kabul edildi. MEB. Talim ve Terbiye 
Kurulunun, 21.9.1967 gün ve 343 sayılı kararı ve dönemin Mili Eğitim 
Bakanı İlhami Ertem'in onayı ile bütün lise ve dengi okullarm 1. ve 2. 
sınıflannda haftada 1 'er saat ve isteğe bağlı olarak Din Bilgisi ders i 
okutulacağı okullara tamim edildi. Çocuğunun Dirı Bilgisi dersini almasını 
istemeyen veli okul idaresine dilekçe verecekti.39 

Aradan tam 9 yıl geçtikten sonra, 23.9.1976 gün ve 345 sayılı MEB. 
Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile Din Bilgisi dersleri ortaokullarm 3. 
sınıfları ile birlikte liselerin 3. sınıflarana da haftada 1 saat ve isteğe bağh 
olarak yaygmlaştırıldı.40 

d) Ahilik Dersleri Konulması 

1973 yılında yapılan siyasi genel seçimlerden sorıra Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) ile Milli Sclamet Partisi (MSP) arasmda .koalisyon 
hükümeti kurulmuştu. Bu hükümetin koalisyon protokolünde: 

"Çocuklarımıza tönı ve geleneklerimizle milli hasletlerimize uygun 
ahlak kaideleri öğretilmesi gayesi ile ilk ve ortaöğretime mecburi ahlak 
dersleri konulacaktır. Bu dersleri okutacak öğretmenierin gerekli vasıfları 

taşmıasına bir öneır, verilecektir.'" 

Kcıni:~(~s~ R~~v:ır~, 1\r~l:~.s. /tıü\ru~ı, 

~sLiırııAı.:, (.ç;;;\.~hJ;rn.dta.h 

:19 m:. ı S Ekım !967 tarih"': !474 sayı rı ME B. Te!.ı!if!Jw 
40 Bk. 27 Eylül !':1?6 ı,ııilı ve 1900 sayılı MEB. Ietıııg;1er Deıgi;;i, 

Bk. Cumhuriyet Haik Partisi Hı' M.ılı :s..,iamr;ı i''iu·ıısi 

Aııkıım, 25 <Ocak 1971, TBMM K.ül'i.tp!ıı;rıcsL Y11r 75~29:15, D<:m: 
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1974 yılı başında kurulan bu koalisyon hükümeti döneminde, 1974-
1975 öğretim yılından itibaren, ilkokulların 4. sınıfından başlayarak lise 2. 
sınıfa kadar 7 yıl boyunca haftada 1 saat ve "zorunlu olarak" Ahlak 
derslerinin akutulacağı okullara tamim edilmiştir. 1976-1977 öğretim 

yılından itibaren ise bu ders liseterin 3. smıflarına da yaygınlaştırılmıştır. 
Böylelikle isteğe bağlı Din Bilgisi dersinin yanında bir de toplam 8 yıl 
boyunca zorunlu olarak akutulacak Ahlak Dersi devreye girmiş oldu. 

e)Din Kültürü ve Ahliik Bilgisi derslerinin zorunlu hale getirilmesi 

12 Eylül 1980 askeri harekatından sonra yeniden hazırlanan ve 
1982'de yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyetinin yeni anayasasının 24. 
maddesinde şu ifadeye yer verilmiştir. 

"Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi 
altmda yapılır. Din Kültlirü ve Ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır." 

İşte anayasadaki bu hüküm gereği, baştan beri anlatılan ve okullarda 
isteğe bağlı olarak okutulan Din Bilgisi dersi ile, zorunlu olarak okutulan 
Ahlak dersleri birleştirilmiştir. Ancak, anayasadaki hüküm, derslerin 
ilkokulların 1. sınıfından başlayarak okutulmasını emretmesine rağmen, 

1982.-1983 öğretim yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 
ilkokullarm 4. sınıfından lise son (3.) sınıfa kadar zorunlu olarak okutulmaya 
başlanmıştır. Süresi ise: ilkokul (ilköğretim okullarının) 4. sınıfından 8. 
sınıfına kadar haftada 2, lise sınıflarında ise l'er saat olarak belirlenmiştir. 
Halen bu dersler belirlenen smıflarda, belirlenen süre ile zorunlu derslerden 
biri olarak okutulmaya devam edilmektedir. 

4-Kur'an Öğretimi ve Kur'an Kursları 

Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz zamanından beri fasılasız 

okunan, okutulan kutsal kitabımızdır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, nazil 
olduğu ilk dönemden beri "Hafız" olarak nitelendirilen Müslümanlar 
tarafından ezberlenen tek kitaptır. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim gibi, asırlar 
boyu baştan sona tamamı ezberlenen başka bir kitap yoktur. Çünkü her ne 
kadar, asıl olan Kur'an-ı Kerim'i aniayarak okumak ise de, anlamı 

bilinmeden yüzünden okunınası veya ezberlenmesi de sevap sayılmıştır. 

Onun içindir ki asırlardır Kur'an-ı Kerim'i okumak ve ezberleyerek hafız 
olmak, bütün İslam aleminde olduğu gibi memleketimizde de köklü bir 
gelenek halinde devam edegelmiştir. Atalarımız asırlar boyu Kur'an-ı 
Kerim'i ya ınüstakil kurslar (mektepler) açarak veya medrese ve mektep 
programlarmda özel bir ders olarak okutagelmişlerdir. Halen Diyanet İşleri 
Başkanlığının yönetim ve denetiminde binlerce Kur'an Kursu bu işlevini 
sürdürmektedir. 
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a) Cumlıuriyetin ilk yıllarmdan 1950'li yıllara kadar Türkiye'de 
Kur'an Öğretimi 

Osmanlı döneminde açılıp, Cumhuriyete kadar devam eden 
Mekteb-i İbtidaiye (ilkokul) ile42 ortaöğretim seviyesindeki muhtelif okul 
programları arasında43 Kur'an-ı Kerim ve Malumat-ı Diniyye veya Kur'an-ı 
Kerim maa' Tecvid dersleri vardı. 

Cumhuriyetin ilanı ve 1 924'te Tevhid-i Tedrisat Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler 
esnasında bu dersler okul programlannın dışında bırakılmıştır. Ancak ilk 
zamanlar okul dışında Kur'an-ı Kerim okuma ve okutma faaliyetlerine pek 
dokunulmamıştır. Çünkü o yıllarda "Daru'l-Huffaz", "Daru'I-Kur'an" veya 
"Daxu'l-Kurra" isimleri ile bilinen ve bazı vakıflarm binalarmda faaliyet 
gösteren Kur'an Kurslan henüz fonksiyonel haldedir.44 Hatta, 2 Nisan 1925 
tarihinde "Hafız-ı Kur'an" yetiştirilmek üzere Diyanet bütçesine "Hafız 
Muallimleri Ücüratı" adı altında özel ödenek konulması doğrultusunda 
verilen bir önergeyi TBMM kabul etmiştir.45 

Ancak bu kurslar 1928'e kadar devam edebilmişlerdir. ÇUnkü, 1 
Kasım 1928'de Harf İnkılabı yapılması üzerine Arap harfleri ile okuma
yazma yasaklanmıştır. Aslında harf inkılabı ile, Kur'an-ı Kerim okuma ve 
akutmak değil, Arap harfleri ile Türkçe yazı yazmak ve okumak 
yasaklandığı halde, bu bahane ile o dönemdeki sayısım bilemediğimiz 

Kur'an Kurslan kapatılmıştır.46 İşte bu tarihten sonra Kur'an okumak ve 
okutmak sıkı bir takibe alınmıştır. Fakat herşeye rağmen vatandaşlar, 
şehirde, köyde, kasahada gizli gizli de olsa Kur'an öğretimini sürdürmüştür. 

Ancak yasaktan bir yıl sonra 1930'da İstanbul'da birkaç hoca 
efendiye yeniden kurs açarak yalnızca Kur'an-ı Kerim okutma ve namaz 
sure ve dualarını öğretme konusunda izin verilmiştir. İstanbul Müftülüğünün 
1 0.12.1930 tarihli tamimine göre, 12 yaşın altındakiler kursa alınmayacak ve 
onlara herhangi bir şey öğretilemeyecekti. Öğretim de sıkı kontroller altmda 
yapılacaktı. 

İstanbul dışmda ise, Karadeniz V{~ Doğu Anadolu bölgelerinde bazı 
hoca efendilere Kur'an öğretimi konusunda resmen izin verilmiştir. Bir 
yabancı araştırmacının tespitlerine göre 1932 ile 1937 yılları arasmda 
Türkiye'de resmen 16 (onaltı) tane Kur'an Kursu açılabi!miştir.47 Bir başka 

42 
Bk Mekatib-i ibtidaiyye Ders Müfredatı, Matbaai Amire, istanbul, !330 (M. 1910, H. 1914). 

43 
Bk. Yücel, Hasan Ali, Türkiye'de Orta Öğretim, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1994, s. !41 vd. 

44 Jaschke,age~ s. 75. 
45 

Bk. Bulut, Mehmet, Kuruluşunun 74. Yıldönümü Monasebctiyle Diyanet Işleri Başkanlığı 
Kronolojisi, Diyanet Ilmi Dergi, c. 34, sy: l, Ocak-Şıı!:ıat-Mart !998, s. 102. 

"' Bk. Ceylan, H. Hüseyin, Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet ilişkileri, Risale Yay. c. ll, 2. bs. istanbul, 
1990, s. 262. 

•
7 Bk. Jaschke, age, s. 76'daki tablo. 
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yabancı yazara göre ise, 1924'ten 1940 yılına kadar genelinde 30'u 
kız, 257'si erkek olmak üzere toplam 287 ki,Şi Kur'an Kurslanndan diplama 
(belge) alabilmişlerdir.48 

1 940'lı yıllarda Kur'an Kurslannın sayılarında bir artış gözlenmiştir. 
1941-1942'de kurs sayısı 65'e ulaşmıştır. Ancak 1943-l944'te sayının 38'e 
indirildif~ini, 1944-1945'te ise tekrar 46'ya çıkarıldığını görüyoruz. 

Demokrasiye geçiş hareketinin başlamasıyla kursu sayısında 
da artışlar başlamıştır. 1945-1946'da kurs sayısı 6l'e, l947-1948'de 99'a, 
1949-1950'de ise 127'ye ulaşmıştır.49 l950'de siyasi iktidar el değiştirdikten 
sonra ise kurs sayısı katlanarak artmağa devam etmiştir. 

Ancak burada şunu belirtmeliyiz ki, kurslarla ilgili olarak verilen bu 
rakamlar resmi izinli kursları ifade etmektedir. Bu kurslarm dışında 

Anadolu'nun her yerinde, yasaklara, haskılara rağmen Kur'an öğretimi gizli 
gizli devam ettirilmiştir. Fakat bu öğretim hiçbir zaman yeterli ve sağlıklı 
olmamıştır. 

b) 1950'/iyıllardan 1998'e kadar Kur'an Kurslan 

1950'1i yıllarda Kur'an öğretiminin serbest bırakılması üzerine 
vatandaşlanımz, uzun süre susuzluktan kavrulmuş insanların suya hücumu 
gibi Kur'an-ı Kerimi öğrenmeye özel bir ilgi gösterdiler. Şehir 

merkezlerinde, kasabalarda ve köylerde kurs binalarmı vatandaşlanmız 
kendileri yaptılar. 

Her yıl kurs sayısı giderek arttı. Erkek için, kız öğrenciler 
için binlerce kurs binası yapıldı. Bunların yanında gece kursları başladı. 
Onlar yetmedi. "Diyanet İşleri Başkanlığı 2 1980' de, teşkilata bir 
genelge yayınlayarak, camilerde din görevlilerince herkese yönelik Kur'an-ı 
Kerim ve dini bilgi kurslarının düzenlenmesinin zorunlu getirildiğini 

duyurdu."50 Neticede her yıl yüzbinlerce öğrenci etti. 
tatillerinde milyonlarca çocuk camilere veya kurslara giderek Kur'an 
okumayı öğrendiler, öğrenmeğe devam etmektedirler. 

1997 yılı itibariyle Diyanet İşleri 
toplamı: 4890'ı öğretime açık, 1624'i.i 
ulaştı 

bağlı kurs sayısı 

olmak üzere 6514'e 

Bu kurslarda, 3583 (%52) kadın, 3339 (%48) erkek olmak üzere 
toplam 6922 Kur'an Kursu öğreticisi görev 

'" l3k. !-LAR., Gibb, Modem Trends iıı Islam (İsliim'da Modernizasyon), London, 1945, s. 747'dcıı 
nakleden Ceylan, age, c. Il, s. 267-268. 

49 Türkiye'de 1932-1950 yılları arasındaki Kur'an Kursları, Hoca ve Talebe sayısı hk bilgi için bk. 
Jaschke, age, s. 76'daki tablo. 

50 Bk. Bulut, Mehmet, Kuruluşunun 74. Yıldönümü Mııııasebetiyle Diyaııet İşleri Başkanlığı 
Kronolojisi, Diyanet ilmi Dergi, c. 34, sy: !, Ocak-Şuhat-Mart 1998, s. 1 ll. 
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Yalnızca 1996-1 997 öğretim yılında yüzünden Kur' an-ı Kerim 
okuruayı öğrenmek üzere kursa devam edenlerin sayısı: 109.718 (%70)'i kız, 
46.258 (%30)'i erkek olmak üzere toplam 155.976'dır. 

Hafızlığa çalışanlar ise, 7465 (%35)'i kız, 13.679 (%65)'u erkek 
olmak üzere toplam 21.144'tür. 

Camilerde yaz kurslarına devam edenler: 641.137 (%45)'si kız, 

791.280 (%55)'i erkek olmak üzere toplam 1.432.417'dir. 

Akşam kurslarına ise, 2.970 (% 16) kız, 16.023 (%84) erkek olmak 
üzere toplam 18.993 kişi devam etmiştir. 

Bütün bu kurslara 1997 yılında devam eden öğrenci sayısı: 761.290 
(%47)'ı kız, 867.240 (%53)'ı erkek olmak üzere toplam: 1.628.530'dur.51 

I 993 'te yani 5 yıl önce kursa devam edenlerin sayısı ise, 1.555.363 
idi.52 Bunca çocuğumuz, gencimiz ve yetişkin insanımız, maddi hiçbir 
gelecek vaadetmediği halde, sırf kutsal kitabımızı okumayı öğrenmek için 
aylarını, yıllarını feda edebilmektedir. Başka hiçbir alanda bu kadar gönüllü 
insanı herhangi bir karşılık beklemeksizin bu kadar süre ile bir alana 
yöneltmek mümkün değildir. Bu yalnız kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e 
karşı olan özel bir ilginin neticesidir. 

c) 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim ve Kur'an Kurslan 

Başlangıcından beri 5 yıllık ilkokul mezunlarını öğrenci olarak kabul 
eden, ancak 18 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı ve kamuoyunda "8 Yıllık 
Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasası" olarak bilinen kanunla Kur'an Kurslarma 
giriş için en az 8 yıllık ilköğretim okulu mezunu olmak şartı getirilmesi bu 
kurslara öğrenci bulma konusunda ciddi bir engel oluşturmuştur. 5 yıllık 
ilkokul diploıriası ile son defa 1997'de kurslara kayıt yaptınlmıştır. 1998'de 
ise, hemen hiçbir Kur'an Kursuna 5 yıllık diploma ile de, 8 yıllık diploma ile 
de yeni kayıt gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla kurslarda, önceki yıllarda kayıt 
yaptırıp, hafızlıga devam eden çok az sayıdaki öğrenciden başka öğrenci 
kalmamıştır. Eğer yeni bir kararla kurslara devamı kolaylaştıracak birtakım 
çözüm yollan geliştirilmezse, 2000'li yıllara girerken bütün Kur'an 
Kurslarının kapanması kaçınılmaz olacaktır. Yahut da çok az sayıda ve 
sembolik kurslar haline geleceklerdir. 

SONUÇ 

Baştan beri anlatılanlardan sonra şunları söylememiz mümkündür: 
Türkiye'de tek partili yönetim döneminde sistemli bir şekilde yasaklanan din 

51 Bk. Diyanet Işleri Başkanlıılı 1997 Yılı Istatistikleri, Ankara, 1998, s. 11 l 'deki Tablolar. 
52 Bk. Diyanetlşleri Başkaıılıgı 1993 Yılı Istatistikleri, Ankara, 1994. 
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eğitimi ve öğretimi, ancak demokrasiye geçişle birlikte ciddi anlamda bir 
canlanma sürecine girmiştir. İmam-Hatip Okullarının açıhşı, ilahiyat 
Fakültelerinin kuruluşu, Okullara Din Bilgisi derslerinin konulması, Kur'an 
Kurslarının yaygınlaşması, memleketimizde 1930'\u ve 1940'1ı yıllarda 

ortaya çıkan boşluktan yararlanarak din adına yaygınlaşan batı! ve sapık 
birtakım inançlarm, hurafelerin yok olmasına ve sağlıklı bir dini hayatm 
canlanmasına vesile olmuştur. Ancak, memleketimizin özel durumunu ve 
şartlarını dikkate alarak, çocukların ilgi alanlarına göre yönlendirilip, 
yeteneklerini geliştirebilecek şekilde bir eğitim modeli benimsernek yerine, 
kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesi, din eğitimi ve öğretimi 

konusunda ciddi bir sıkıntının meydana gelmesine sebep olmuştur. 

Evet, her ne kadar zorunlu eğitimin 8 yıllık ve kesintisiz hale 
getirilmesi ile resmen din eğitimi ve öğretimi yasaklanmamış, herhangi bir 
dini eğitim ve öğretim kurumu kapatılmamış olmakla birlikte, yürürlüğe 
konulan kanun bilhassa İmam-Hatip Liseleri ile Kur'an Kurslarının ·fiilen 
kapanması sonucunu getirmektedir. ·Çünkü 8 yıllık kesintisiz zorunlu 
eğitimden sonra İmam-Hatip Liselerine ve Kur'an Kurslarııla kolay kolay 
öğrenci gelmeyecektir. Nitekim, 199'7-1998 öğretim yılında İmam-Hatip 
Liselerine, 1998-1999 öğretim yılınd~dse, hem İmam-Hatip Liselerine hem 
de Kur'an Kurstarına 8 yıllık ilköğretim okulu mezunlarından yeni kayıt 
yaptıran öğrenci ya hiç yoktur veya bazı bölgelerde yok denecek kadar azdır. 
Bu demektir ki, Kur'an Kurslanna Önceki yıllarda kayıt yaptırıp, halen 
hafızlık çalışmasını sürdürenler, hafızliklarını tamamladıklarında en geç 
1999 yılında taman1layacaklardır- kursların çok büyük çoğunluğunun 

kapısına kilit vurulmak durumunda kalınacaktır. Ancak belli bazı bölgelerde 
çok az mevcutlu öğrencileriyle Kur'an Kursları sembolik olarak devam 
edebileceklerdir. 

İmam--Hatip Liselerinin çoğunluğu ise, önceki yıllarda orta kısmına 
kayıt yaptırıp, halen okullarm çatısı altında öğrenimlerini devam ettiren, 
ancak mezuniyetten sonra, üniversit,eye girme şansları giderek azalan, 
bundan dolayı devamlı diğer liselere geçiş yapan öğrencilerden aıia kalan az 
sayıdaki öğ,rencilerini 2000'\i yılların başmda mezun ettikten sonra 
kapılarına kilit vuracaklardır. Çünkü Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca 
alınan kararlara göre İmam~Hatip mezunları ilahiyat Fakültesi 
dışındaki fakülte!ere veya bölümlerine giremeyeceklerdir. Onun için de 
okullam bundan böyle 8 yıllık ilköğretim mezunu öğrencilerden de pek 
gelen olmayacaktır. Dolayısıyla resmen kapatılmamış olan imam··Hatip 
Liseleri, tıpkı 1920'li yıllardaki İmam ve Hatip Mcktepleri bu 
kararlar ve tedbirler sonucunda öğrencisizlik (!) nedeniyle kendiliklerinden 
kapanacaklardır. 

Konuya bir de ilahiyat Fakülteleri açısından bakarsak, alman 
kararlar bu yüksek öğretim kurumlarını da doğrudan etkileyecektir. Çünkü 
ilahiyat Fakültelerinin asıl öğrenci kaynağı olan imam··Hatip Liselerinin 
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kapanınası veya sembolik okullar haline gelmesi, bundan böyle bu 
fakültelere çoğunlukla liselerden öğrenci gelmesine sebep olacaktır. 

Liselerde okutulınakta olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ise İtahiyat 
Fakülteleri için mesleki bilgi ve kültür bakımından yeterince altyapı 

oluşturacak durumda değildir. İşte bundan dolayı 8 yıllık kesintisiz zorunlu 
eğitim ilahiyat Fakültele.rini de olumsuz yönde etkilemiş olacaktır. 

Konunun çözümü için dilek ve teınennimiz; TBMM'nce 8 yıllık 

zorunlu ve kesintisiz eğitim yasasının yeniden gözden geçirilmesi, 
memleketimizin ve milletimizin mevcut durumu, şartları ve geleceği 

açısından daha yararlı olabilecek yeni bir düzenlemenin yapılmasıdır. 
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