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Özet 

Ülkemizde son yıllarda akademik dünyaya kazandırılan çok sayıda üniversite ve 

fakülte bulunmaktadır. ĠĢte bu fakültelerden biri olan Aksaray Üniversitesi Ġslami 

Ġlimler Fakültesi‘nin kuruluĢ sürecinde yaĢananlar tarihe bir not olarak kaydedilmek 

üzere bu yazıda kaleme alınmıĢtır. Bilimsel ve akademik kuruluĢların doğuĢu gerek 

ilmi gerekse toplumsal alanda bir takım etkilere sebep olur. Ancak zamanla bunlar 

unutularak geçmiĢin karanlıklarında yok olur. Farklı ve farkedilir olmayı arzu eden 

Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi‘nin bu sürecini Dergimizin ilk sayısında 

kaleme alarak en azından hatırasını sürekli kılmak istedik. Burada anlatılmayanlar 

elbette anlatılanlardan çok daha fazladır. Ancak amaç sürece olumlu katkıları bulu-

nanların hatırlanması ve duaya vesile olmasının sağlanmasıdır. Hayırlı ve bereketli 

olması dileklerimizle… 

Anahtar kelimeler: Aksaray, Ġslami Ġlimler, Aksaray Üniversitesi.  

 

Aspiration of Nasl-i Sulaha in the Dâr-i Sulaha 

(Aspiration of righteous generation in the town for those righteous)  

Abastract 

In recent years, many universities and faculties emerged in our country as an ac-

hievement of academic world. As one of those faculties "Islamic Studies' Faculty of 

Aksaray University and the happenings during the process of its foundation have 

been the subject of this article asa notation for history. The emergence of academic 

institutions cause several impacts both in social and scientific spheres.  But after a 

certain time these influences are forgotten and disappear in the darkness of  the 

past. Aksaray University, Faculty of ıslamic Studies would like to be distinct and dis-

tinguished, thats why this founding process has been the main topic of the faculty 

journal,at least to remember its memory all the time. Naturally untold things here 

are much more then told. But the intention is to remember those people who cont-

ributed to the process and to obtain prayers for them. With our best wishes, may it 

bring divine gift and  fruitfulness. 

Key words: Aksaray, Islamic Studies, University of Aksaray.  
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GĠRĠġ 

Binlerce yıllık tarihî geçmiĢi olan Anadolu coğrafyasının ortasında, adeta kal-

binde bir Ģehir Aksaray… Tarihî geçiĢ yollarının kavĢak noktası, Kapadokya bölge-

sinin kültür ve tarihî mirasına sahip, geçen asırları dolu dolu yaĢamıĢ bir kent. An-

cak bugün, bu sürekli ve yoğun sürecin adeta yorgunluğunu yaĢayan bir Ģehir gö-

rüntüsünde… GeçmiĢte yaĢadığı heyecanlı ve güzel günlerin hatırasını yâd etmede 

dahi zorlanan, Ģehir olarak geçmiĢte yaĢadığı siyasi ve beĢeri problemlerin olum-

suz etkilerini giderme çabasıyla geliĢen ve değiĢen Türkiye‘nin genel kazanımla-

rından payına düĢeni almak için elinden geleni yapma gayretinde bir Ģehir. 

MeĢhur seyyah Evliya Çelebi ―Seyahatnâme‖sinde Selçuklu Sultanı 

II.Kılıçarslan tarafından fethedilmesinden sonra bu Ģehre ―Dâr-ı Sulehâ‖ isminin 

verildiğini zikreder. Aynı Ģekilde o II.Kılıçarslan‘ın buraya olan ilgi ve sevgisi ne-

deniyle giriĢinin iki tarafında tunçtan iki adet arslan heykelinin bulunduğu büyük 

bir saray yaptırdığı ve beyaz renkli olan bu sarayın çok uzaklardan göründüğü 

için de Ģehre Aksaray dendiğini ifade etmektedir.1 ġehre verilen diğer isim ve 

hikayelerine bakıldığında ise daha çok efsanevî unsurların karıĢtığı, gerçek ve 

kabul edilebilir yönlerinin kaybolduğu görülmektedir. Bir Ģehir veya yerleĢim b i-

riminde yaĢayan insanları ıslah ve ihya etmenin, oraya sadece iyi insanların is-

kanı veya girmesine müsaade edilmesi Ģeklinde bir tedbirle mümkün olmayaca-

ğı aĢikardır. Ancak II.Kılıçarslan‘ın mamur hale getirip ―Dâru‟z-Zafer‖ adını ver-

diği Aksarayı askeri bir üs olarak kullandığı, camiler, zâviyeler, medreseler ve 

kervansaraylar yaptırarak Azerbaycan‘dan getirdiği gazi ve alimleri buraya yer-

leĢtirdiği, gazâ ruhunun bozulmaması için de kötü ahlaklı insanların Ģehre gir-

mesini yasakladığı kaynaklarda yer almıĢtır.2 Dolayısıyla Aksaray‘a böyle bir uy-

gulama nedeniyle ―Dâr-ı Sulehâ‖ dendiği, aslında böyle olması yönündeki bir is-

tek ve ideali ortaya koyma arzusu olarak anlaĢılmalıdır. Bu düĢünce o gün oldu-

ğu gibi bugün de bu yönde bir motivasyon oluĢturması açısından önemlidir. En 

azından insanlarda bir bilinç ve Ģuur altı oluĢturma arzusu olarak değerlendiri l-

melidir.  

ĠĢte Aksaray Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretime baĢlayan Ġslami Ġlim-

ler Fakültesi böylesi bir özlem ve idealle yola çıkmıĢtır. En azından bu Fakülteyi 

Üniversite bünyesinde açan, açılmasını isteyen toplumsal beklenti ve kuruluĢunu 

gerçekleĢtiren düĢüncenin ortak arzusu budur. En genel bakıĢla Ġslami Ġlimler Fa-

kültesi aslında insanımıza dönük bir ıslah ve ihya projesidir. Bu projenin elbette bir 

bireysel bir de toplumsal yönü vardır. Bireysel anlamda insanımıza, sahip olduğu 

———— 
* Prof.Dr., Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi Dekanı; mbvarol@aksaray.edu.tr  
1 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Sad.: Tavfik Temelkuran, Necati AktaĢ, Ġstanbul 1993, c.III-

IV, s.151-152; Ayrıca bilgi için bkz.: Ġbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray 

Tarihi, Ġstanbul 1974, I/289 vd. 
2 Abdülkerim Özaydın, ―Kılıçarslan II‖, DĠA, 25/402. 
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dini ve milli birikimin Ģuuruyla, geçmiĢle bağlantısını koparmadan bilim ve teknolo-

jinin evrensel ufuklarında bu günü yaĢayan, ait olduğu medeniyetin değerleriyle 

geleceğine yön veren bir kiĢilik inĢası projesidir. Bütün bunları gerçekleĢtirirken 

olaya ―ben‖ merkezli bakmayan, içinde yaĢadığı toplumu ve hatta tüm insanlığı, 

insanca yaĢama standardına kavuĢturmanın pratiği ile toplumsal dinamiklerini 

benimseyen ve yaĢayan bir toplum bilinci oluĢturmanın zeminidir.  

Ġslami Ġlimler Fakültesi kuruluĢundan itibaren bu bilinçle kendi ilmî yapısını 

Ģekillendirirken akademik yapı içerisindeki özgün yerini de oluĢturma gayreti içeri-

sinde olmuĢtur. Ġlerleyen satırlarda bu oluĢum süreci daha detaylı olarak ele alı-

nacaktır. Elinizdeki bu dergi ise bu oluĢumun olmazsa olmazlarından olan bir ha-

yalin gerçekleĢmiĢ Ģeklidir. Dileğimiz baĢlangıçtaki samimiyet ve ciddiyeti muha-

faza ederek nice uzun yıllar bu bilimsel filizin güçlenerek bir çınar haline gelmesi, 

ilmî ve akademik açıdan olduğu kadar dinî, sosyal ve kültürel açıdan da üzerine 

düĢen sorumluluğu yerine getirmesidir. Dergimizin bu ilk sayısında Fakültemizin 

kuruluĢ sürecini, yapılan katkı ve fedakarlıkları, yaĢanan güzellikleri tarihe bir not 

düĢmek adına kaleme almayı uygun bulduk. Bu satırlar belki bugünleri yaĢayanlar 

açısından kısmen bilinen Ģeyler olsa da yıllar geçtikçe güzel hatıralar olarak yâde-

dilecektir. Cenâb-ı Hak niyetimizi hâlis, sa‘yimizi de meĢkûr eylesin…  

 

 
 

A. COĞRAFĠ VE TARĠHĠ OLARAK AKSARAY  

Aksaray Anadolu coğrafyasının ortasında, Melendiz dağlarından inerek Tuz gö-

lü‘nün güneyindeki bataklık alanda kaybolan Melendiz çayının ovaya çıktığı yerde 

kurulmuĢtur.3 Kara ikliminin hüküm sürdüğü Ġç Anadolu Bölgesi‘nin genel özellik-

lerini yansıtan Ģehir güneyinde bulunan 3268m. yüksekliğindeki Hasan Dağının 

———— 
3 Ġlhan ġahin, ―Aksaray‖, DĠA, II/291. 
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zarif silüeti ile kendisini gösterir. Uzun yıllar boyunca bataklık özelliği gösteren 

alanlar Ģimdilerde kurumuĢ ve kısmen iskan kısmen de tarım yapılan bir araziye 

dönüĢmüĢtür. Coğrafi olarak yukarıda iĢaret ettiğimiz gibi çevresindeki Ankara, 

Konya, Kayseri ve Adana gibi büyük Ģehirlerin ulaĢım ağının ortasında yer alması, 

Ģehrin kısa sürede büyük geliĢme gösterebileceği ve imkanları nedeniyle de çevre 

yerleĢim birimlerinden göç alabileceği kolaylıkla tahmin edilebilir. 
 

 

AĢıklı Höyük: AĢıklı Kerpiç Evleri, (Foto: SavaĢ Ulukaya) 

ġehrin hemen yanıbaĢında yer alan AĢıklıhöyük, Güvercinkayası ve Acemhö-

yük‘te son dönemlerde yapılan kazılarla ortaya çıkarılan bulgular, Ģehrin tarihini 

M.Ö. VII-VIII yüzyıllara kadar götürmektedir. Aksaray‘ın Gülağaç ilçesi Kızılkaya kö-

yü yakınlarındaki AĢıklıhöyük‘te insanlık tarihi açısından olduğu kadar tıp tarihi 

açısındanda çok önemli kabul edilen, genç bir kadına ait ilk beyin ameliyatının ya-

pıldığı tespit edilmiĢtir. Anadoludaki ilk yerleĢik hayat, mesken ve geçim unsurları-

nın bulunduğu Höyük eĢsiz bir tarihi kaynak özelliğine sahiptir. Yine Anadoludaki 

kalekent modelinin ilk örneklerinden sayılan Güvercinkayası, Çatalsu köyü yakın-

larında ve Melendiz çayı kıyısında yaklaĢık 7 bin yıllık geçmiĢiyle Anadolu tarihine 

ıĢık tutan bir merkezdir. Diğer taraftan YeĢilova Beldesindeki Acemhöyük, Anado-

lu‘nun en büyük höyüklerinden biri olarak bölgede yaĢayan insanların eĢya ve kül-

türü açısından oldukça ileri düzeyde oldukları izlenimini veren bulgulara ev sahip-

liği yapmaktadır. Aksaray‘ın eski tarihine ıĢık tutan bu üç büyük höyükten baĢka 

irili-ufaklı daha bir çok höyük bulunmaktadır. Buralarda yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılan bulgular Aksaray Müzesinde muhafaza edilmekte ve meraklıları için ser-

gilenmektedir.4 

———— 
4 GeniĢ bilgi için bkz.: Onbin Yıllık Kültür ve Tarih ġehri Aksaray (Kültür ve Turizm Rehberi), Aksaray 

2012, s.6..vd. 
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Aksaray Müzesinden bir kesit, (Foto.: SavaĢ Ulukaya) 

Ġslami dönem öncesi sürecinde Aksaray ve çevresi özellikle Hristiyanlık açı-

sından çok önemli bilgi ve kalıntılar barındırmaktadır. Hristiyanlık öncesi Roma 

Ġmparatorluğunun baskıları altında yaĢam savaĢı veren hristiyan unsurların bölge-

nin tabii korunaklı vadi ve yumuĢak volkanik kayalar içerisinde oluĢturdukları ba-

rınaklarda gizlendikleri kabul edilmektedir. Romanın hristiyanlığı kabul ettiği dö-

nemlerden itibaren ise hristiyanlar rahatlamıĢ ve bölgede uzun yıllar yaĢamlarını 

sürdürmüĢlerdir. Ġslami dönemde de bu tabii korunaklı yerleĢim yerlerinin kulla-

nılmaya devam edildiği 

anlaĢılmaktadır. Bu 

nedenle Aksaray ve 

çevresi farklı tarihi ve 

mimari özellikler taĢı-

yan bazıları mâmur, 

bazıları ise harap du-

rumda çok sayıda kilise 

barındırmaktadır.5 

Aksaray‘ın ilçele-

rinden eski ismiyle 

Karballa ve Gelveri ye-

ni ismiyle Güzelyurt bu 

açıdan çok önemli ve 

———— 
5 Bilgi için bkz.: Ġbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, Ġstanbul 1974, 

I/210 vd. 219,220. 

Kızıl Kilise, (Foto.: SavaĢ Ulukaya) 
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bakir özellikler taĢımaktadır. Bu ilçenin merkezinde yer alan 5,5 km. uzunluğun-

daki Manastır Vadisi kayalardan oyularak yapılmıĢ kilise, Ģapel ve yer altı Ģehirle-

rini barındıran adeta bir tarih hazinesidir. Güzelyurt ve çevresinde bundan baĢka 

tarihi değeri yüksek dini yapılar vardır. Aziz Gregorius Church (Cami Kilise) Kapa-

dokya bölgesinin en eski kilisesidir. Sivrihisar köyü yakınlarında bulunan Red 

Church (Kızıl Kilise) mimari açıdan ilkleri barındırmasıyla dikkatleri üzerine çek-

mektedir. Yine tabii kayalıklar üzerine inĢa edilmiĢ Analipsis Church (Yüksek Kili-

se) ve Monastery Valley‘de (Manastır Vadisi) kayalardan oyularak yapılmıĢ SiviĢli 

kilise otantik özellikleriyle bu güne kadar varlıklarını sürdürebilmiĢ nadir eserler-

dir. Diğer taraftan Aksaray‘a 30 km. uzaklıktaki dünyanın ikinci büyük kanyonu 

olan Ihlara Vadisi içerisinde kayalardan oyularak yapılan çok sayıdaki kilise bölge-

nin Hristiyanlık tarihi açısından önemini ve sahip olduğu turizm potansiyelini gös-

termesi açısından oldukça önemlidir.6 Bütün bu tarihi ve beĢeri coğrafya kalıntıla-

rı, araĢtırılmak ve incelenmek için bilim insanlarını beklemektedir. Yapılacak bi-

limsel tespitler bölgenin ve Aksaray‘ın potansiyel tarihi ve kültürel değerine katkı 

sağlayacaktır.7 
 

 

Tarihi ticaret yolları güzergahı ve Aksaray 

 

Ġslami dönemde bölgeye dönük ilk fetih hareketleri VII. Asır (hicri I.asır) sonla-

rında olmuĢtur. Hz.Ömer dönemindeki büyük fetih hareketleri çerçevesinde Cezire 

bölgesi fethi tamamlanmıĢ, Anadolu içlerine çok fazla girilmemiĢtir. Anadolu içle-

rine yönelik fetihler daha çok Emeviler Döneminde Abdülmelik b. Mervan ve Velid 

b. Abdülmelik dönemlerinde görülmektedir. Ancak Emevi Devletinin kurucusu ve 

ilk halifesi olan Muâviye döneminde Ġstanbul fethi için gönderilen ilk ordunun 

———— 
6 Aksaray‘ın eski tarihine dair seyahatname notları için bkz.: Dr. Fahri Yıldırım, Seyyahların Gözünden 

Aksaray ve Çevresi, Aksaray 2012, s.15 vd. 
7 Onbin Yıllık Kültür ve Tarih ġehri Aksaray (Kültür ve Turizm Rehberi), Aksaray 2012, s.16..vd. 
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(49/669) güzergah açısından Aksaray veya yakınlarından geçtiğini tahmin etmek 

zor olmasa gerektir. Dağlık bölgeden ovaya açılan bir nokta olarak buranın ordu-

nun ilerleyiĢine kolaylık sağladığı düĢünülebilir. Nitekim tarihi bağlantı ve ticaret 

yollarını gösteren haritalarda Aksaray bir durak noktası olarak yerini almaktadır. 

Ancak Anadolunun özellikle Kayseri ve çevresinde yer alan yerleĢim yerlerinin 

bu arada Aksaray‘ın ĠslamlaĢması daha çok Selçuklu akınlarıyla gerçekleĢtiğini 

ifade etmek mümkündür. Anadolu Selçukluları döneminde bir kültür merkezi olan 

Konya ve Kayseri Ģehirlerini birbirine bağlandığı ana yol üzerinde bulunan Aksa-

ray, II. Ġzzettin Kılıçarslan‘ın yaptırdığı dini, ticari ve sosyal tesislerle adeta yeniden 

kurulmuĢtur.8 Anadolu Selçukluları döneminde en parlak günlerini yaĢayan Aksa-

ray, bu süreçte bir ilim ve kültür merkezi haline gelmiĢtir. Daha sonra Karamano-

ğulları Beyliği hakimiyetine giren Ģehir 1468‘de Fatih Sultan Mehmet tarafından 

Osmanlı topraklarına dahil edilmiĢtir. 

Ġstanbulun fethinden bir süre sonra Osmanlı topraklarına dahil olan Aksaray‘ı 

bu süreçte etkileyen diğer bir geliĢme daha olmuĢtur. Fatih Sultan Mehmet Ģehir-

de yaĢayan halkın büyük çoğunluğunu Ġstanbula taĢımıĢ ve Ģehrin ismini de verdi-

ği Aksaray bölgesine iskan etmiĢtir. Öyle anlaĢılıyor ki Aksaray‘ın Anadolu Selçuk-

luları döneminde oluĢturduğu dini, ilmi ve kültürel birikim Fatih‘in dikkatini çekmiĢ 

ve ĠslamlaĢması sürecinde adeta Ġstanbul‘a maya yapılmıĢtır. Söz konusu bu iskan 

faaliyeti bir taraftan Ġstanbul‘u Ġstanbul yapan temel değerler ve katkıda Aksa-

ray‘ın bilgi ve birikiminin değerlendirilmesi açısından Ģehre bir onur kazandırırken 

diğer taraftan büyük ölçüde boĢalan Ģehri adeta antropolojik anlamda bir harabe-

ye çevirmiĢtir. ġehirler tarihi süreçte kazandıkları bilgi, birikim ve her alanda sahip 

oldukları değerlerle kiĢilik ve imaj sahibi olurlar. ĠĢte Aksaray bir anda bütün bu bi-

rikimlerini kaybederek adeta ölü bir Ģehir olmuĢtur. Daha sonraki süreçte aldığı 

göçlerle kayıplarını telafi etmeye çalıĢsa da bu maalesef mümkün olmamıĢtır. Ge-

rek Osmanlı gerekse Cumhuriyetin ilk yıllarında tespit edilen nüfus hareketlerine 

bakıldığında bu çok net olarak kendisini göstermektedir.9 

Osmanlı idari teĢkilatında Karaman Eyaletine bağlı bir sancak olan Aksaray, 

XVII ve XVIII. Asırlar boyunca bu durumunu muhafaza etmiĢtir. XIX. y.y. ortalarında 

yapılan bir idari düzenleme ile Niğde‘nin bir kazası haline getirilmiĢtir. Cumhuriye-

tin ilk yıllarında vilayet statüsünde olan Aksaray‘ın bu süreçte yaĢadığı olumsuzlık-

ların biri de 1933 yılında Niğdeye bağlı bir ilçe haline getirilmesidir. Bu durumu 

1989 yılına kadar devam eden Aksaray, Turgut Özal döneminde çıkarılan 3578 

sayılı kanun ile tekrar il olmuĢtur. Türkiyenin yıllarca süren idari yapılanmasında il 

trafik kodu olarak da verilen rakamlarla 67 olan Ģehir sayısından sonra 68‘in Ak-

———— 
8 Ġlhan ġahin, ―Aksaray‖, DĠA, II/291. 
9 Erdoğan Kaya, Tarihten Günümüze Aksaray, Aksaray 2013, s.55; Ġlhan ġahin, ―Aksaray‖, DĠA, 

II/291,292. 
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saray‘a verilmiĢ olması Ģehirde bir bayram coĢkusu meydana getirmiĢtir. ġahir 

halkı bu durumu adeta gaspedilen bir hakkın ele geçirilmesi olarak değerlendirmiĢ 

ve gazete, dergi, radyo, televizyon, iĢyeri ve daha bir çok çevresel unsurlarda 68‘in 

rakamsal ve yazılı ifadeleri yer almıĢtır.  

Aksaray‘ın Anadolu Selçukluları döneminde baĢlayan parlak günleri devam 

eden süreçte üç defa darbe almıĢtır. Bunlardan birincisi Moğol istilasıdır. Ġslam 

dünyasını adeta bir kasırga gibi yakan ve yıkan bu musibetten Aksaray da nasibini 

almıĢtır. 654/1256 yılında Moğol komutanı Baycu‘nun Selçuklu topraklarına gir-

diğini duyan Sultan Keykâvus ona karĢı çıkmak istediyse de Aksaray yakınlarında-

ki Sultanhanı‘nda yapılan savaĢta mağlup olmuĢtur. Aksaray için birinci yıkımı ifa-

de eden bu istiladan sonra Ģehir büyük bir tahribat yaĢamıĢtır.10 Ġkinci darbe yuka-

rıda kısaca bahsettiğimiz Aksaray‘ın Osmanlı topraklarına katılmasından sonra Fa-

tih Sultan Mehmet‘in Aksaray halkını Ġstanbul‘da iskan etmesidir. Bu durum da 

Aksaray için çok büyük bir kayıp olmuĢ adeta ölü bir Ģehre dönmüĢtür. Üçüncü ve 

son darbe ise Cumhuriyet döneminde olmuĢtur. Aksaray‘ın Ģehir statüsü iptal edi-

lerek Niğde‘ye bağlanmıĢ, bu nedenle de Ģehir sürekli kan kaybederek kendisini 

toparlayamamıĢtır. 

YaĢadığı bütün bu olumsuzlara rağmen Ģehir tarihi süreçte yetiĢtirdiği ilmî 

Ģahsiyetlerin yanında dini, tasavvufî değerleriyle de temayüz etmiĢtir. Anadolu 

Selçukluları tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan ―Müsâmeratü‟l-Ahbâr‖ 

isimli eserin müellifi olan Kerîmüddîn Aksarâyî (v.733/1332-33), tefsir, hadis, fı-

kıh, ahlak, edebiyat ve tıp gibi farklı alanlarda eser veren ve bir çok alim ve âbid‘in 

yetiĢmesine sebep olan Cemâleddîn Aksarâyî (v.791/1388-89), bir çok eserin is-

tinsahında imzası bulunan Hattat Ahmed Aksarâyî (XV.asır) bunlardan sadece bir-

kaçıdır. ġehirde halen kalıntıları bulunan bazı medreselerin yanında bir çok mes-

cid, tekke, türbe ve kabirler ise çok canlı bir tasavvufî kültürü haber vermektedir. 

Ġbrahim Hakkı Konyalı‘nın kaleme aldığı Aksaray Tarihi bu yöndeki eserler hakkın-

da çok detaylı bilgilere sahiptir.11 ġeyh Hamîd-i Velî (Somuncu Baba), Yusuf Hakîki 

Baba (Somuncu Babanın oğlu), Taptuk Emre, Yunus Emre, Pir Ali Sultan Aksarâyî 

bunlardan sadece birkaçıdır. Ervah mezarlığı bu anlamda halkın çok rağbet ettiği 

bir yer konumundadır. ġehrin hemen her mahallesinde bir kabir ve türbe görmek 

mümkündür. Evliya Çelebi‘nin seyahatnamesinde ifadesini bulan 7 binden fazla 

evliyanın yaĢadığı bilgisini12 Aksaraydaki dini tasavvufî hayatın canlılığını ifade 

eden bir tasvir olarak anlamak mümkündür.13 

———— 
10 Faruk Sümer, ―Selçuklular‖ DĠA, XXXVI/382. 
11 Ġbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, Ġstanbul 1974, c.I-III. 
12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c.III-IV, s.153. 
13 Bilgi için bkz.: ġehri Suleha Aksaray Tarihi Cami ve Türbeler, Ġl Kültür Müdürlüğü tanıtım kitapçığı, 

Aksaray 2013, s.5 vd. 
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B. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 

ġehrin ilmî ve kültürel anlamda lokomotifi olan Aksaray Üniversitesinin kuru-

luĢu 17 Mart 2006 tarihinde gerçekleĢmiĢtir. Bundan önce Aksaray‘da hizmet ve-

ren bazı fakülte ve yüksekokullar Niğde Üniversitesi‘ne bağlıdır. BaĢlangıçta az 

sayıdaki fakülte ve diğer birimlere sahip iken Ģimdilerde 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 

6 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile hizmet vermektedir. Aksaray‘ın güneyinde 

ve Adana yolu üzerinde bulunan üniversite kampüsü oldukça geniĢ bir alana ya-

yılmaktadır. Fakülte binaları, sosyal ve kültürel tesisler, spor salonu ve yüzme ha-

vuzu gibi sportif alanlar, cami ve yurt binaları kampüs alanı içerisinde yer almak-

tadır. Fiziki yapılanma süreci hızla devam etmekte ve kampüs her türlü imkanlarıy-

la daha kapsamlı bir Ģekle kavuĢmaktadır. 

1. Ġslami Ġlimler Fakültesi 

Prof.Dr. Mustafa ACAR‘ın 2011 yılının Mayıs ayında Aksaray Üniversitesine 

Rektör olarak atanmasından sonra genelde ülkemizin, özelde ise Aksaray ve böl-

genin ihtiyaçları çerçevesinde bir ilahiyat fakültesi açılması düĢüncesi ve tercihi ön 

plana çıkmıĢ ve YÖK‘e bu yönde bir teklif sunulmuĢtur. YÖK‘ten gelen taleple bu 

teklifte fakültenin isminin Ġslami Ġlimler Fakültesi olarak değiĢtirilmesi istenmiĢ ve 

bu doğrultuda teklif yenilenmiĢtir. Teklifin değerlendirilmesi ve kabulü sonrasında 

5 Ağustos 2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Bakanlar Ku-

rulu kararıyla Aksaray Üniversitesi bünyesinde Ġslami Ġlimler Fakültesi açılmıĢtır. 

2. Ġlahiyat mı? Ġslami Ġlimler mi? 

2011 yılına kadar ülkemizde yüksek din öğretiminin yapıldığı kurumlar olarak 

ilk akla gelen Ġlahiyat Fakülteleri‘dir. 1950 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Ġla-

hiyat Fakültesi ile baĢlayan süreç günümüze kadar devam etmiĢtir. Sonra kurulan 

bazı fakülteler ―Ġslami Ġlimler‖ adını almıĢlardı.14 Daha sonra Yüksek Ġslam Enstitü-

leri aynı çerçevede kurulmuĢ ve hizmet etmiĢlerdir. 2011 yılından itibaren açılmak 

istenen yeni Ġlahiyat Fakültelerine yeniden Ġslami Ġlimler isminin verilmesi düĢün-

cesi geliĢmiĢtir. Nitekim bu sadece yeni açılanlara değil tüm Ġlahiyat fakültelerini 

içerisine alan bir projeye dönüĢtürülmüĢtür.  YÖK Genel Kurulunda Ġlahiyat Fakül-

teleri müfredatlarındaki değiĢiklikle birlikte bu yönde alınan karar, gelen tepkiler 

nedeniyle geri çekilmiĢ ve sonuçta her bir fakültenin ismi kuruluĢ kararında ne ise 

o isimde kalmıĢtır.15 Ancak bu değiĢim özellikle konunun dıĢında ve geliĢmelerin 

uzağında olanlar tarafından tam olarak anlaĢılmamıĢ, Ġlahiyat ve Ġslami Ġlimler Fa-

külteleri arasında bir fark varmıĢ gibi algılanmıĢtır. Nitekim bu yönde gelen çok 

sayıda soru da bunu ortaya koymaktadır. ġu an itibariyle Ġlahiyat Fakülteleri ile Ġs-

———— 
14 1971 yılında kurulup eğitime baĢlayan Erzurum Atatürk Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi bunlardan 

biridir. 
15 Sözkonusu eleĢtiriler çerçevesinde bir örnek: DurmuĢ Günay, ―KarĢı Oy‖, S.Demirel Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta 2014, Sayı:2013-1, s.3-29. 
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lami Ġlimler Fakülteleri arasında bilimsel, akademik, kurumsal ve iĢleyiĢ açısından 

herhangi bir fark bulunmamaktadır. Zorunlu Arapça Hazırlık sınıfı da dahil olmak 

üzere, dersler, müfredatlar, programlar, bölüm ve anabilim dalları ile diplomaların 

özellikleri ve istihdam alanlarında hiçbir fark yoktur. Her yönüyle birebir aynıdır. 

Devam eden süreçte Ģayet değiĢiklik olursa zaten bu kamuoyuna duyurulmak du-

rumundadır. 

3. Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesinin KuruluĢ Süreci 

Ġlahiyat/Ġslami Ġlimler Fakültelerinin akademik açıdan olduğu kadar toplumsal 

alandaki karĢılığı, yeri ve önemi bilinen bir gerçektir. Bir Rektör olarak bu durumu 

çok yakından bilen Sayın Prof.Dr. Mustafa ACAR, Fakültenin açılma kararından 

sonra birtakım arayıĢlara girmiĢ, böyle bir fakültenin kuruluĢunun taĢıdığı riskleri 

ve baĢlangıcın en güzel Ģekilde olması için gerekli hassasiyet ve titizliği gösterme-

ye gayret etmiĢtir. Bu noktadaki bilgileri ve yaptığı çalıĢmaların bilgisi kendisinde-

dir. Ancak 2012 yılının Eylül ayı içerisinde bir dostum tarafından ön teklif olarak 

bana iletilen Ġslami Ġlimler Fakültesi kurucu dekanlığı teklifi tarafımdan değerlen-

dirilerek olabileceği yönünde bir cevap verilmiĢtir. Bu arada karĢılıklı araĢtırma ve 

bilgi edinme süreci esnasında yakın çevrem, fikirlerine değer verdiğim büyüklerim 

ve Konya Ġlahiyat Fakültesindeki bölüm hocalarımla konu üzerinde yaptığım gö-

rüĢmelerden kısmen konunun kendi kararım olduğu düĢüncesi yanında, konu ile 

ilgili olarak ilmi, akademik ve bilimsel açıdan olduğu kadar manevi bir sorumlulu-

ğun da bulunduğu ifade edilerek görevin kabul edilmesinin uygun olacağı yönünde 

görüĢler ortaya çıkmıĢtır. Bu süreçte benim için en önemlisi, görüĢlerine baĢvur-

duğum değerli insanların hepsinin hayır dualarda ve güzel temennilerde bulunma-

ları olmuĢtur. Böyle bir görev, sadece basit bir idari oluĢumun ötesinde akademik 

ve bilimsel olarak Üniversitenin beklentilerinin yanısıra toplumsal beklentilerin de 

karĢılanması, yıllar sürecek hizmetinde bu fakültenin temel düĢünce ve vizyonu-

nun oluĢturulması, Ġslam‘ın temel referanslarını esas alan, bağımsız, bağlantısız 

ve özgür bilgi üretimi ile fikir geliĢtirme geleneğinin alt yapısının Ģekillendirilmesi 

çerçevesinde ağır bir sorumluluk olarak görülmüĢtür. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa ACAR‘ın davetiyle 2012 yılının Ekim ayı sonlarına 

doğru Aksaray‘da makamında konu üzerinde görüĢtüğüm Sayın Rektörle hem ta-

nıĢmamızı hem de ilk görüĢmemizi gerçekleĢtirmiĢtik. Rektör Bey‘in bilimsel ve 

akademik kapasitesi, fikirleri, düĢünceleri ve özellikle de dinamizm ve heyecanı 

bana yönelttiği teklifi kabul etmemi kolaylaĢtıran bir unsur olmuĢtur. Fakültenin 

kuruluĢ sürecinde karĢılaĢılabilecek problemleri, yapılması gerekenler ile temel 

ilke ve düĢüncelerimi arzettiğim Sayın Rektörden aynı hassasiyet ve düĢünceleri 

paylaĢtığını duymak beni ayrıca memnun etmiĢti. Dolayısıyla teklifi kabulün önün-

de herhangi bir engel kalmamıĢtı. Burada paylaĢtıklarımız sayın Rektörle aramızda 

mahfuz kalmakla birlikte, en temel noktada hangi seviye ve konumda olursa olsun 

oturulacak makamın içinde bulunulan kurum baĢta olmak üzere bölgeye, toplu-
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ma, ülkemize, ait olduğumuz kültür ve medeniyete hizmetin bir aracı olduğu, dev-

lete ve millete karĢı sorumluluğumuzun yanında asıl sorumluluğun Allah‘a (c.c.) 

olduğu düĢüncesi karĢılıklı ortak noktamız olmuĢtu.  

2012 yılı Kasım ayının ilk haftasında resmi olarak dekanlık atama teklifi 

YÖK‘e gönderilmiĢti. Bu esnada Fakültenin 2013-2014 döneminde eğitim-

öğretime baĢlayabilmesi için hemen hazırlıklara giriĢildi. Ġslami Ġlimler Fakültesinin 

öğrenci alıp eğitime baĢlayabilmesi için gereken asgari akademik kriterlerin kısa 

sürede karĢılanabilmesinin önünde birtakım engeller vardı. Bunun ilki son dö-

nemde çok sayıda açılan Ġlahiyat/Ġslami Ġlimler Fakülteleri nedeniyle öğretim üyesi 

ihtiyacını karĢılamanın zorluğu idi. Diğer Fakülte ve bölümler için öğrenci konten-

janı talebinde kadrolu 3 öğretim üyesi yeterli görülürken Ġlahiyat/Ġslami Ġlimler Fa-

kültelerinde bu sayı 7 öğretim üyesi olarak belirlenmiĢti. Buna rağmen bütün im-

kan ve bağlantılarımızı devreye koyarak hızlı bir Ģekilde bu yapıyı oluĢturmak için 

gayret ettik. Ancak bu arada Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan ve 

fakat 2012-2013 dönemi baĢlarında Ġslami Ġlimler Fakültesine aktarılan Ġlköğre-

tim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü‘nün bulunması ve bu bölümün eği-

time baĢlayabilmesi için sadece 3 öğretim üyesinin yeterli olması bizim bu bölü-

mün yapılanmasına yönelmemize sebep oldu. 2012 yılının Aralık ayında bölüme 

ait 3 yardımcı doçentlik kadrosu ilan edilerek Fakültemize ilk öğretim üyesi alım 

süreci baĢlatılmıĢ oldu. 

Dekanlık atamamızın henüz resmi olarak gerçekleĢmediği bu süreçte yaptı-

ğımız bu çalıĢma Fakültenin akademik yapısını oluĢturma açısından bize zaman 

kazandırmıĢtır. Nitekim 2012 yılının Aralık ayının 26‘sında yapılan YÖK Genel Ku-

rulu toplantısında dekanlık ataması resmi olarak gerçekleĢmiĢ, 2013 yılının Ocak 

ayının 28‘inde ise resmen Dekan olarak göreve baĢlamıĢtım. Bundan kısa bir süre 

sonra Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü‘ne ilk öğretim üyele-

rimiz Yrd.Doç.Dr. Süleyman KOYUNCU, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ġEN ve Yrd.Doç.Dr. 

Mustafa KARABACAK Beyler atandılar. Böylelikle bu bölüm aktive edilmiĢ oldu. 

Hemen gerekli prosedürle ilgili hazırlıklarımızı yaparak öğrenci talebinde bulun-

duk.  

Diğer taraftan Fakültemizin Ġslami Ġlimler Lisans programı için gerekli kadro 

talepleri ve ilanla ilgili süreç de devam ediyordu. Bu arada hukuki ve idari sürecin 

gecikmesi yeni öğretim üyelerinin atanmalarının da gecikmesine neden olmuĢtu. 

Fakültenin yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete baĢlaması için süreci hızlan-

dırmak adına elimden gelen her Ģeyi yapmama rağmen süreci yönetenler tarafın-

dan aynı hassasiyetin paylaĢılmaması beni oldukça üzmüĢtü. Sonuçta Yeni öğre-

tim üyelerimizin atanmasından sonra öğrenci kontenjanı taleplerimizin YÖK‘e ile-

tilmesi 15 günlük bir gecikmeyle gerçekleĢebilmiĢti. Ancak her Ģeye rağmen bize 

düĢen sorumluluk açısından kriterlerimizi tamamlamamız ve Fakültemiz için öğ-

renci kontenjanı talebinde bulunmamız bizim için önemli ve güzel bir baĢarı idi. 
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Ancak baĢvurumuzun gecikmesi nedeniyle YÖK‘ten gelen haberler bizi memnun 

etmemiĢti. Zira bu gecikme nedeniyle kontenjan talebimizin 2013-2014 dönemi 

ÖSYS klavuzuna yetiĢmediği, ancak talep edilirse ek yerleĢtirmede kontenjan veri-

lebileceği teklif ediliyordu. Konu ile ilgili yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 

ek yerleĢtirme ile değil bir sonraki dönemde normal yerleĢtirme ile baĢlanmasının 

daha uygun olacağı kanaatine varıldı. Fakülte olarak daha seviyeli ve baĢarılı bir 

düzeyle baĢlamak hem akademik hem de öğrenci düzeyi olarak daha iyi olacaktı. 

Bu arada 2013-2014 döneminde zaten Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eği-

timi Bölümü‘ne öğrenci alacak olmamız bizi bir ölçüde rahatlatıyordu. Nitekim 

2013-2014 döneminde bu bölümümüze aldığımız normal öğretime 41, ikinci öğ-

retime de 41, toplam 82 öğrenciyle Fakülte olarak hizmete baĢlamıĢ olduk. 

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 

Ġlk olarak 1998-1999 öğretim yılında ilköğretim okullarındaki Din Kültürü öğ-

retmeni ihtiyacını karĢılamak üzere Ġlahiyat Fakülteleri bünyelerinde açılan bu bö-

lümler, farklı gerekçe ve düĢüncelerle 2006 yılında Ġlahiyat Fakültelerinden alına-

rak, Eğitim Fakültelerine aktarılmıĢtır. Ġçerik olarak da oldukça zayıflatılan ve ba-

sitleĢtirilen bölüm müfredatı maalesef ilköğretim öğrencilerinin Din Kültürü öğ-

retmeni ihtiyacını karĢılamak bir tarafa, çeĢitli problemlere sebebiyet veren bir ya-

pıya dönüĢmesine sebep olmuĢtur. Bu süreçte iyileĢtirme veya tekrar Ġlahiyat Fa-

külteleri bünyelerine iade giriĢimleri hep sonuçsuz kalmıĢtır. 2012 yılı Ağustos ayı 

sonlarında Konya Ġlahiyat Fakültesinden Öğretim Üyeleri Hocalarımız ve iki Konya 

milletvekiliyle birlikte görüĢtüğümüz YÖK baĢkan vekili ve Genel Kurul üyesi, bö-

lümün Eğitim Fakültelerinde kalacağı, orada kalması gerektiği ve bunun daha uy-

gun olduğu ifadeleri ve yaklaĢımıyla karĢılaĢınca hocalarımızla büyük bir hayal kı-

rıklığı yaĢadığımızı belirtmek isterim.  

Ancak ne olduysa bu görüĢmeden yaklaĢık bir ay sonra 2012 yılının Eylül ayı 

sonlarına doğru bu bölümlerin Ġlahiyat Fakültelerine aktarıldığı bilgisi ve konu ile 

ilgili YÖK Genel Kurul yazısı Üniversitelere gönderildi. Konuya BaĢbakanın müda-

hele edip düzelttiği bilgisi kulaktan kulağa dolaĢmaya baĢladı. Bu geliĢme konu ile 

ilgili hassasiyet gösterenler tarafından büyük bir memnuniyetle karĢılandı. Aksaray 

Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi olarak bizler de 2013-2014 döneminde bu bö-

lüme aldığımız öğrencilerimizle eğitim ve öğretime baĢlamıĢ olduk. 

2014-2015 akademik yılı öncesinde Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Eğitimi Bölümü ile ilgili yeni geliĢmeler ortaya çıkmıĢtır. Bu yeni dönemde bu bö-

lümlere öğrenci kontenjanı verilmemiĢtir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi; artık 

Ġlahiyat/Ġslami Ġlimler Fakültesinde okuyan öğrenciler pedagojik formasyon dersle-

rini alıp öğretmen olma ve bu yöndeki ihtiyacı karĢılayacak imkana sahip olmuĢ-

lardır. Ġkincisi ise; Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü kapatıl-

mamıĢtır ve Ġlahiyat/Ġslami Ġlimler Fakültelerinde okuyan öğrenciler 3. Sınıftan iti-

baren bu bölüme geçiĢ yapıp, bu bölümden mezun olabileceklerdir. Son anda or-
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taya çıkan bu geliĢme kendi içerisinde birtakım problemleri barındırmakla birlikte 

zaman içerisinde uygun bir çerçeveye oturtulması ümit edilmektedir. 

C. BUGÜNKÜ GELĠNEN NOKTADA ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

1. Akademik ve Ġdari Yapı: 

Geçen süre zarfında bilimsel nitelikler açısından kendisini yetiĢtirmiĢ değerli 

bilim insanlarının Fakültemize kazandırılması için gayret edilmiĢtir. Bu çerçevede 

akademik, bilimsel ve doğru dini bilginin üretilmesine ve paylaĢılmasına katkı sağ-

layacak, duyarlı, fedakar ve samimi, değerli ilim insanlarından oluĢan bir ekip ku-

rulması arzu edilmiĢtir. Fakültemizde halen (30.07.2014 tarihi itibariyle) 1 Profe-

sör, 1 Doçent, biri yabancı uyruklu olmak üzere 9 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Gö-

revlisi ve 7 AraĢtırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik kadromuz kısa süre içe-

risinde yeni katılımlarla daha da güçlenecektir. 

Ġdari açıdan ise Fakültemize bir sekreter atanmıĢ ve 31 Mart 2014‘de göreve 

baĢlamıĢtır. Diğer birimlerdeki 5 idari personelimizle hizmetler sürdürülmeye çalı-

Ģılmaktadır.  

2. Eğitim-öğretim: 

Ġslami Ġlimler Fakültesi Lisans Programı 1 yıl (2 yarıyıl) zorunlu Arapça hazırlık 

sınıfı ve devamında 4 yıl (8 yarıyıl) Lisans, toplam 5 yıl (10 yarıyıl)‘lık bir program-

dır. Fakültemizin temel amacı giderek artan nitelikli din eğitimi ihtiyacı çerçeve-

sinde temel kaynakları referans alan ve asırlar boyunca ortaya çıkan Ġslam kültür 

ve geleneği ıĢığında bu günü yaĢayan, geliĢme ve değiĢimlere ayak uydurabilen, 

güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaĢımla çözüm üretme gayre-

tinde, bilgili, donanımlı, nitelikli müslümanlar ve Ġslam Ġlimleri uzmanları yetiĢtir-

mektir. 

Mevcut akademik yapılanmaya göre Ġslami Ġlimler Fakültesinde dört bölüm 

bulunmaktadır. Bunlar; Temel Ġslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bö-

lümü Ġslam Tarihi ve Sanatları Bölümü ile Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Eğitimi Bölümü‘dür. 

Ġslami Ġlimler Fakültesinde dersler meslek bilgisi ağırlıklı olmak üzere bu gü-

nün insanının ihtiyaç duyduğu bilgi, düĢünce ile formasyon içerik ve zenginliğine 

sahiptir. Temel dersler ―zorunlu dersler‖ olarak programda yer alırken disiplinler 

arası ilgi ve irtibatı sağlayıp fikri zenginliği artıracak dersler de ―seçmeli dersler‖ 

içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. 

3. Hizmet Binası ve ĠnĢaatı: 

Ġslami Ġlimler Fakültesine Dekan olarak atandıktan sonra ilk yaptığımız Ģeyler-

den birisi de Fakültemize bir hizmet binası araĢtırmak olmuĢtu. Bu çerçevede 

Rektör ile yaptığımız görüĢmede kampüs içerisindeki mevcut Fakülte binalarının 
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kendilerine dahi yetmediği bu nedenle Ġslami Ġlimler için uygun bir yerin bulunma-

dığı anlaĢılmıĢtı. Bu nedenle Ģehrin bazı ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle yap-

tığım görüĢmelerde Ģehrin farklı yerlerindeki mevcut bazı binaların değerlendirile-

bileceği teklif edildi. Bu amaçla yaptığımız incelemelerde uygun bir yapının da ol-

madığını görmek beni üzen bir durum olmuĢtu.  

Bu arada Sayın Rektör Prof.Dr. Mustafa Acar Bey‘in kampüs içerisinde yeni 

yapılan Merkezi Derslikler binasında geçici de olsa Fakültemize yer açmasını Ģük-

ranla ve takdirle anmam gerekir. Bu esnada yine Rektör Bey‘in teklifiyle inĢası dü-

Ģünülen Ġslami Ġlimler Binası projesinde bulunması gerekenler ve  ihtiyaçlar çerçe-

vesinde bilgi talep edildi. Konya Ġlahiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığım döne-

minde inĢa edilecek bina için yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde elimizde hazır bu-

lunan proje ihtiyaçları ve derslik, öğretim elemanları odaları ve diğer unsurları re-

vize ederek sundum. Bu teklifte farklı büyüklüklerde 38 derslik, 60 öğretim ele-

manı odası, idare bölümü, toplantı odaları, 2 anfi, kütüphane, konferans salonu, 

kantin, sosyal ve kültürel faaliyet alanları ile diğer ihtiyaçların bulunduğu bod-

rum+3kattan oluĢan toplam 9000m2‘lik bir bina tasarlanmıĢtı. Bu ihtiyaçlar çer-

çevesinde proje ihale edilip hazırlandı. Bu çapta bir yapı 40-50 yıl hizmet edebile-

cek bir fiziki ihtiyacı karĢılayacak çerçeveydi.  
 

 

Fakülte inĢaatı protokol imza töreni.16 

Bir taraftan bu çalıĢmalar devam ederken diğer taraftan göreve baĢlayan Öğ-

retim Üyesi arkadaĢlarımla birlikte Aksaray‘ın ileri gelenleriyle görüĢüp kendilerin-

den binamız inĢaatı için destek arayıĢında bulunuyorduk. Bu çerçevede görüĢtü-

ğümüz hayırsever muhterem Tuncer GÜNEY Bey‘in destek ve moral verici yakla-

———— 
16 Resimde bulunanlar: Soldan sağa; Dekan Prof.Dr. M.Bahaüddin Varol, Yalçın Kulak, Rektör 

Prof.Dr.Mustafa Acar, Tuncer Güney, Rektör Yrd. Prof.Dr.Ġbrahim BakırtaĢ, Üniversite Genel Sekreteri 

Bayram Ali YavaĢ. 
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Ģımını minnetle ve takdirle anmalıyım. Nitekim görüĢmemizden kısa bir süre sonra 

eski bir dostu olan ve Aksaraylıların yakından tanıdığı rahmetli Hazım KULAK 

Bey‘in oğlu Muhterem Yalçın KULAK Beyefendinin bina için bize destek vereceği 

bilgisini ulaĢtırmıĢtı. Muhterem Yalçık KULAK Bey‘le Üniversitemiz arasında 2014 

Mart ayında yapılan protokolle Fakültemiz inĢaatı baĢlamıĢ oldu. Ancak bina yük-

sek maliyet gerektireceği endiĢesiyle bazı bölümlerden feragat edilerek yaklaĢık 

7000 m2 üzerinden inĢa edilmeye baĢlandı.  

 

 

Fakülte inĢaatı temel atma töreni. 

 

. 

Fakülte binamızın inĢaatı. 17.06.2014 

Fakülte binamız yaptığımız teklifin rektörlüğümüz tarafından uygun bulunma-

sıyla Kampüs alanımızda daha önce yapılan caminin kuzeyinde, fakülte binaları-

nın sıralandığı ana yol kenarında konumlandırıldı. Muhterem Yalçın KULAK Beye-

http://mutefekkir.aksaray.edu.tr



32 Mehmet Bahaüddin VAROL 

Mütefekkir • Yıl : 1 • 

fendinin rahmetli pederi Hazım KULAK‘ın ismini vermek istediği Fakülte binamızın 

kaba inĢaatını yaptırma taahhüdü çerçevesinde hızla devam eden binamızın ta-

mamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Arzumuz, ümidimiz ve duamız en kısa za-

manda kendi binamızda huzur içerisinde eğitim ve öğretimi sürdürme imkanına 

kavuĢmaktır. 

 

 

Fakülte binamızın inĢaatı. 20.05.201417 

4. Yüksek Lisans Programı: 

Fakültemiz kadrolu öğretim üyelerinin sayısı nedeniyle kısa vadede yüksek li-

sans programı açmada bazı problemler bulunuyordu. Bu durumu aĢmak için 

YÖK‘ün sağladığı imkanlar çerçevesinde yakın bir üniversite ile ortak yüksek li-

sans programı açmak için gerekli çalıĢmalarımızı 2013 baharında baĢlatmıĢtık. 

Amacımız yaz döneminde programın açılıĢının kabul edilmesi ve 2013-2014 güz 

döneminden itibaren programı baĢlatmaktı. Protokol ile ilgili hazırlıklarımızı nor-

mal prosedüre bırakmadan elden takip etmek suretiyle iĢlemleri tamamlayıp yaz 

baĢında Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve Ġslam Tarihi ve Sanatları 

Anabilim Dallarında ortak yüksek lisans programı için baĢvurumuzu yapmıĢtık. 

Güz dönemine yetiĢmezse bahar döneminde baĢlamayı ümit ediyorduk. Ancak 

dönem sonunda YÖK‘ten gelen bilgiyle üzülmüĢtük. Söz konusu bilgi dosyada 

programı ortak olarak yürüteceğimiz N.Erbakan Üniversitesinin senato kararının 

olmamasıydı. Halbuki bu karar Üniversitemize gönderilmiĢti. Ancak dosyaya ko-

nulmayan bu belge bizime bir dönem gecikmemize neden olmuĢtu. Tekrar aynı 

———— 
17 Resimde bulunanlar, soldan sağa: Tuncer Güney, Yalçın Kulak, Dekan Prof.Dr.M.Bahaüddin Varol, 

Dekan yardımcıları Yrd.Doç.Dr.O.Zahid Çifçi ve Yrd.Doç.Dr.Mustafa ġen. 
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belgelerle ve eksiklerimizi gidererek tekrar baĢvurumuzu gerçekleĢtirdik. Kabul 

yazısı ve gerekli hazırlıklardan sonra 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Sos-

yal Bilimler Enstitümüz bünyesinde Temel Ġslam Bilimleri ve Ġslam Tarihi ve Sanat-

ları Anabilim dallarında yüksek lisans programlarımızı baĢlatmıĢ olacağız. 

Adı geçen programlarımızda yürüteceğimiz yüksek lisans eğitimi Aksaray ve 

çevresinde Diyanet teĢkilatı ile Milli Eğitimde görev yapan Ġlahiyat Fakültesi me-

zunlarına bir imkan sağlayacaktır. Bu süreçte köklü bir geçmiĢe sahip Konya Ġlahi-

yat‘ın akademik birikiminden de istifade edecek olmamız bizim için önemli bir ka-

zanım olacaktır.  

5. Fakülte Dergisi: 

Bilimsel kurumların ürettikleri bilginin paylaĢılmasını sağlayan bilimsel dergi-

ler adeta onların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle ilk anlardan itibaren hep zih-

nimizde olan bu konu 2014 yılı baĢlarından itibaren gündeme alınmıĢ ve gerekli 

görevlendirme ve hazırlıklar yapılarak ilk sayısı elinize ulaĢtırılmıĢtır. Mütefekkir 

ismiyle ilim dünyasına kazandırdığımız Dergimiz akademik, bilimsel ve uluslararası 

nitelikte olacaktır. Hem basılı hem de internet ortamında yayınlamayı düĢündü-

ğümüz dergimizi http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden de takip etmek 

mümkün olacaktır. Hayırlı olması ve daha nice sayılara ulaĢması temennisiyle. 

6. Kütüphane: 

Bilimsel ve akademik faaliyetlerin olmazsa olmazlarından bir diğeri de kütüp-

hanelerdir. Her ne kadar teknolojik imkanlar akıl almaz bir Ģekilde geliĢmekte ve 

araĢtırmacılara hayali bile zor imkanlar bahĢetmekte iken bunlardan bigâne kal-

mamız elbette düĢünülmemelidir. Ancak her Ģeye rağmen bizim kitap ve kütüpha-

neden vazgeçmemiz mümkün değildir. Bu sebeple öğrencilerimizin olduğu gibi Ġs-

lami Ġlimler araĢtırmacılarının da ihtiyaçlarını karĢılamak üzere bir kütüphane pro-

jesi baĢlatılmıĢ, hayır sever ilim adamlarımızın bağıĢlarıyla daha ilk yılında Arapça 

ve Türkçe eserlerden oluĢan yaklaĢın beĢ bin kitaba ulaĢan bir arĢiv oluĢturulmuĢ-

tur. Satın alma ve bağıĢlarla geliĢecek olan kütüphanemizin Fakültemizin kendi 

binasında çok daha geliĢmiĢ ve büyümüĢ olarak öğrencilerimize sunulmasını 

amaçlıyoruz. 

7. Diğer Faaliyetler: 

Fakültemiz adına Üniversitemiz içerisinde gerçekleĢtirdiğimiz seminer ve kon-

ferans faaliyetlerimizin yanısıra Aksaray içerisindeki çeĢitli sosyal ve kültürel prog-

ramlara katkılarımız devam etmektedir. Bu faaliyetler artarak devam edecek ve 

Fakültemiz hem bilimsel alanda hem de sosyal ve kültürel alanda varlığını ve fark-

lılığını hissettirecektir. 

KuruluĢunda görev aldığımız Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesinin 

bu sürecini en güzel ve verimli bir Ģekilde geçirmesi, ileriye dönük değerli kaza-
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nımlar elde etmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam 

ediyoruz. Bu bilgileri paylaĢmaktan maksadımız ilerleyen yıllarda bir hatıra olarak 

hatırlanması ve tarihe bir not düĢülmesi içindir. Görevimizin sonunda, arkamızdan 

hayır dualar yapılmasına vesile olması adına, üzerimize düĢen görevi hakkıyla ye-

rine getirmiĢ olmayı ümit ederiz. Yaptığımız ve yapacağımız hayırlı hizmetlerin ec-

rini ve mükafatını ise sadece Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amacımız; 

Kur‘ân ve Sünnet merkezli bir bakıĢ açısı oluĢturup bu noktadaki bireysel ve 

toplumsal bilinci geliĢtiren, 

Bireysel alanda Ġslamî bilinç ve Ģuuru benimseyen, özümseyen, yaĢayan ve 

bunu çevresine bir yaĢam örneği olarak gösteren,  

Ġslam kültür ve medeniyeti birikimlerinden azami istifadeyle bu güne yönelik 

mesajları akademik ve bilimsel formatta sunan, 

Toplumsal alanda ihtiyaç duyulan birlikte yaĢama ve anlayıĢ kültürünü kendi-

ne ilke edinip sosyal alana taĢıyan, 

Dünyaya ve yaĢadığı çevreye karĢı duyarlı olup, sahip olduğu bilgi ve birikimle 

doğru bakıĢ açılarının geliĢtirilmesine katkıda bulunan,  

Bilimsel etik ve sorumluluğu gerçek anlamda özümseyip çevresine bu Ģuuru 

yayan, 

Sahip olduğu değer ve imkanların bilincinde olup, ait olduğu inanç, kültür ve 

tarihine karĢı sorumluluklarını bilen, 

Ġslami Ġlimleri en güzel ve doğru Ģekilde öğrenmiĢ, bilgili, ilkeli ve evrensel ni-

teliklere sahip bir nesil yetiĢtirmede öncü bir fakülte olabilmektir.  

Allah yâr ve yardımcımız olsun… 
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