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1-4 Haziran 2014 tarihlerinde Kozaklı/Nevşehir’de ERÜ İlahiyat Fakültesi ve İSAV işbirliği 

ile “Bu günün İlahiyatı nasıl olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri)” adlı ilmî ihtisas 

toplantısında, çeşitli üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden akademisyenler, DİB, MEB Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İSAV temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

ilmî ihtisas toplantısında “İlahiyat Fakültelerinin; Adı ve Amaçları, Akademik Yapısı, 

Programı, Öğretim Elemanının Nitelikleri, Eğitim Anlayışı, Uzaktan Eğitim(İLİTAM)”vb. 

konular tartışılmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır:  

1. Yüksek Din Öğretimi yapan fakültelerdeki isim çeşitliliği tartışılmıştır. Bu çerçevede 

“İlahiyat” isminin Türkiye’de yerleşmiş ve yaygın bir isimlendirme olduğu; bunun dışındaki 

İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri, İlahiyat Bilimleri vb. şeklindeki farklı fakülte 

isimlendirmelerinin gerekçesinin yeterince açık olmadığı; ayrıca isim çeşitliliğine paralel bir 

akademik yapı ve program çeşitliliğinin oluşturulamadığı ortak kanaatine varılmıştır.  

 

2. İlahiyat fakültesinin amaçları katılımcılar tarafından çeşitli boyutları ile tartışılmıştır. 

Bu bağlamda İlahiyat Fakültesinin, amaçları resmen açık seçik biçimde ortaya konulmamış 

olmasına rağmen, İslam ilimleri alanında araştırma yapma ve bilgi üretme yanında Yüksek 

İslam Enstitülerinin öğretmen ve din hizmetleri elamanı yetiştirme misyonunu da fiilen 

üstlendiği; bu çerçevede İlahiyat Fakültelerinin çok çeşitli amaçlara sahip olduğu 

belirtilmiştir. Buna göre fakültelerin amaçlarının İslam ilimleri alanında bilgi üretme, üretilen 

bilginin diğer bilimlerle ilişkisini kurma, elde edilen dini bilginin toplumun ihtiyaç ve 

beklentileri çerçevesinde istihdam alanları dikkate alınarak sunulması olduğu belirtilmiştir. 

İlahiyat Fakültelerinin iki temel amacının İlahiyat alanında bilgi üretme ve istihdam alanlarına 

dönük nitelikli eleman yetiştirme olduğu görüşü ortak kanaat olarak benimsenmiştir.  

 

3. İlahiyat Fakültesinin akademik yapısı, bölümleri ve ana bilim dalları katılımcılar 

tarafından çeşitli yönleriyle tartışılmış; bölümleşmenin, bölümler içindeki anabilim dallarının 

yeniden oluşturulması ve anabilim dalı sayısının azaltılmasının gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

Bu yapılırken bazı anabilim dallarının üniversitedeki ilgili fakülte veya bölümlere 

nakledilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri 

şeklindeki akademik yapılanmanın İlahiyat tasavvuru ile uyuşmakta olduğu ancak İslam 

Tarihi ve Sanatları Bölümünde başta İslam Tarihi olmak üzere yer alan Anabilim Dallarının 

Temel İslam Bilimleri Bölümü içerisinde yer almasının daha uygun olacağı üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca İslam Felsefesi Anabilim dalının da Temel İslam Bilimleri bölümünün 

içinde olmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. İlahiyat alanında üretilen dini bilginin 

İstihdam alanlarındaki beklentileri de dikkate alarak verilmesi amacını gerçekleştirmek için 

“Din Hizmetleri ve Eğitimi” bölümünün oluşturulması önerilmiştir. Bu bölüm aracılığyla 

öğretmenlik için gerekli pedagojik formasyon eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı için yaygın 

din eğitimi formasyonlarının verilmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir. Böylece mezunların 

istihdam edildiği kurumların/paydaşların İlahiyattan beklentilerinin karşılanacağına vurgu 

yapılmıştır. Bu çerçevede istihdam alanlarına yönelik çeşitli programların (Din Hizmetleri, 

Öğretmenlik, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Okul Öncesi Din Eğitimi vb.) 

oluşturulabileceği, yan dal, çift ana dal veya seçmeli dersler ya da modüller aracılığıyla 

istihdama yönelik taleplerin karşılanabileceği belirtilmiştir. İlahiyat alanlarında uzman 



yetiştirme amacının ise lisansüstü eğitim çalışmaları ile yapılmasının daha uygun olacağı 

değerlendirilmiştir.  

 

4. İlahiyat programlarının geliştirilmesinde merkeziyetçi, tek tipçi ve dayatmacı 

yaklaşımlar yerine belirlenecek üst yeterlikler çerçevesinde her fakültenin kendi programını 

geliştirmesi ilkesinin korunmasının önemine işaret edilmiştir.  

 

5. Bu bağlamda akademik ve istihdam boyutları birlikte düşünülerek hazırlık sınıfı+2+2 

şeklinde bir yapılanmaya gidilmesinin, bu yapılanmada ilk 2 yılın ortak temel İlahiyat eğitimi 

verecek şekilde, son 2 yılın ise devam eden ortak İlahiyat eğitimiyle birlikte, istihdama 

yönelik çift ana dal, yan dal veya modüller ya da paket programlar içerecek şekilde 

planlanabileceği üzerinde durulmuştur. Geliştirilecek programların ders çizelgeleri yanında, 

programın amaçları, bu amaçlara ulaştıracak içerik, eğitim yaklaşımı, öğrenme –öğretme 

sürecinin niteliği ve öğrenme çıktıları gibi bir öğretim programında bulunması gereken 

unsurları içerecek şekilde geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.  

 

6. Yüksek Din Öğretimiyle ilgili tartışılan konular üzerinde araştırmalar yaparak, 

bilimsel tartışmalara zemin oluşturacak tespit ve önerilerde bulunmak üzere yapılacak 

çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.  

 

7. Öğretim elemanı yetiştirilmesi ve niteliklerinin artırılması ile ilgili yapılan 

müzakerelerde ÖYP kanalıyla atanan Araştırma Görevlilerinin akademik hayata katılım süreci 

ve uyumu konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadıkları üzerinde durulmuş, alan sınavının yapılması 

veya uygun kriterler oluşturularak her Anabilim dalının kendi Araştırma Görevlisini 

kendisinin almasının daha uygun olacağı belirtilmiştir.  

 

8. Araştırma Görevlilerinin yetişme sürecinde akademik okuma, araştırma ve yazma 

yeterliklerinin kazandırılmasına önem verilmesi vurgulanmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarına 

araştırma ve eğitim-öğretim konularındaki gelişmeleri takip edebilecekleri imkânların 

hazırlanmasının yararlı olacağının önemine işaret edilmiştir. Bunun yanında öğretim 

elemanlarının ders yüklerinin azaltılması, akademik çalışmaları ve yurt içi yurt dışı bilimsel 

etkinliklerinin desteklenmesi için gerekli çalışmaların yapılması üzerinde durulmuştur. 

 

9. İlahiyat Fakültelerinin eğitim anlayışı bağlamında yapılan tartışmalar sonucunda, dini 

geleneği bilen, bildiklerini eleştirel bir süzgeçten geçirebilen ve bu bilgileri günümüze 

transfer edebilme yeterliklerine sahip öğrencileri yetiştirecek eğitim anlayışının 

benimsenmesinin önemine işaret edilmiştir. Sadece hazır bilginin ezberlenme durumunu 

ölçmek yerine yukarda belirtilen öğrenci özelliklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya 

çıkaracak ve öğrencilerin bütün çalışmalarının sürece katıldığı bir ölçme-değerlendirme 

anlayışının hayata geçirilmesinin zaruri olduğu belirtilmiştir.  

 

10. Uzaktan eğitim (İLİTAM programı) üzerindeki tartışmalarda, İLİTAM programlarının 

devam edip etmeyeceği hususunu, İlahiyat Fakültelerinin nicel gelişmeleri doğrultusunda ve 

Açık Öğretim İlahiyat Ön-lisans programının devam edip etmeyeceği ile birlikte 

düşünülmesinin gerektiği, programın devam ettiği sürece Açık Öğretim İÖP ile birlikte 

düşünülerek programların örgün İlahiyat programının amaç ve muhtevası ile denkleştirilmesi 

çalışmalarının yapılmasının lüzumu, bu çerçevede eksik derslerin tamamlanması, uzaktan ve 

yüz yüze eğitim teknikleri kullanılarak öğrenme öğretme etkinliklerinin zenginleştirilmesi 

hususlarına işaret edilmiştir.  



11. İlahiyat öğretiminin sorunlarını çözmede disiplinler arası iletişim ve 

yardımlaşmanın önemine dikkat çekilmiş, bu tür çalışmaların sıklıkla yapılmasının yararlı 

olacağı vurgulanmıştır. 

 

12. İlahiyat Fakültesinde yürütülen ikinci öğretim programlarının kalitesinin yükseltilmesi 

için çaba harcanması, özellikle fakültelere alınan öğrenci sayılarının makul düzeye indirilmesi 

ve öğretim elemanı ve fiziki imkânlar dikkate alınarak kontenjanların belirlenmesinin uygun 

olacağı üzerinde durulmuştur. 
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