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ÖZET 

 

Ġslâm medeniyet ve ilim havzasında sistematik olarak teĢekkül eden ilk eğitim kurumları olan 

medreselerin günümüzdeki sivil uzantıları ile Cumhuriyet Türkiye‟sinde kurulan ve sayıları gün 

geçtikçe artan Ġmam-Hatip Okulları ve Ġlahiyat Fakültelerinin, dinî eğitim/din adamı yetiĢtirme 

noktasında hangi ölçülerde yeterli oldukları kamuoyunda tartıĢılan bir husustur. 

Genelde Ġslâm dünyasının özelde ise Türkiye‟nin eğitim sorunlarına yönelik medeniyet 

kodlarımızdan hareketle çözümler üretmek gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle Ġslâmî eğitim 

hususunda medrese ve din eğitimi veren okulların tarihsel alandan hareketle değerlendirilmesi önem 

arz etmektedir. Raporumuz, yasal engellemelere ve her tür badireye rağmen varlığını sürdürmeyi 

baĢaran medreseler ile özellikle son yıllarda yoğun bir Ģekilde rağbet gören Ġmam-Hatip Okulları ve 

Ġlahiyat Fakültelerinin tarihsel serüvenlerini ve mevcut sorunlarını irdelemektedir. 
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ABSTRACT 

 

It is a common discussion to compare the madrasahs which were formed systematically in the 

Islamic civilisation, and the Religious Vocational Schools and School of Teology formed in the 

Republican Period of Turkey and whose number is rising day by day in terms of their sufficiency in 

the point of religious education and raising reverends. 

It is a need to produce solutions for the educational problems considering the civilisation codes 

of Muslim World and Turkey in particular. Within this context, it is significant to evaluate the schools 

training Islamic education in terms of historical field. This report examines the historical experience 

and the present problems of the madrasahs which face legal inhibition and misfortune and the 

Religious Vocational Schools and Schools of Teology whose number is rising in the last years. 
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لخص  م

 

 ِصذاو حٕل انًذارس انخارٚخٛت ٔانًذارس اإلساليٛت انحذٚثت  حمزٚز 

انًذارس انخمهٛذٚت اإلساليٛت ،فٙ يُطمت األَاضٕل، كاَج فٙ انًاضٙ يُخشزة ، ثى بؼذ لٛاو انؼٓذ انجًٕٓر٘ 

 دا.،ُحِزبج،فاَحصزث ٔلم ػذدْا، ٔكادث أٌ حُذثز، ثى يا اٌ نبث انٕلج، حخٗ بذأث أٌٜ ،فٙ انخٕسغ ٔاالَخشار يجذ

كاَج انًذارس انخمهٛذٚت فٙ انًاضٙ ،حؼخبز انُٕاة األٔنٗ، نُظاو انخؼهًٛٙ اإلساليٙ ،ٔانحضارة اإلساليٛت ، ٔأٚضاً انكثٛز 

 يٍ انًجاالث انؼهًٛت األخزٖ.

زف أيا انٕٛو فٙ حزكٛا، فًذارس انثإَٚت أٔ يا حؼزف بًذارس"أأليايت ٔانخطاباء" ٔكذنك كهٛاث انؼهٕو اإلساليٛت أٔيا حؼ

 "باألنٓٛاث" حؼخبز أيخذاداً ٔبؼذاً أخز نٓذِ انًذارس انخمهٛذٚت فٙ ُحمبت انؼٓذ انجًٕٓرٚت فٙ انؼصز انحذٚث.

فٙ ْذا انسٛاق ٚخى انُماش حٕل حأْٛم ْذِ انًذارس ٔلذرحٓا ػهٗ حُشاة أجٛال ٔػهًاء انًسخمبم كًا كاَج حصُؼّ انًذارس 

 انخمهٛذٚت يٍ لبم.

ٚجب حمذٚى حهٕل ٔيمخزاحاث نٓذِ انًؤسساث حجًغ بٍٛ انحذاثت ٔانشزٚؼت االساليٛت يؼا ،ٔانحفاظ  ٚؤكذ انباحثٌٕ ػهٗ "أَّ

 ػهٗ ْذِ انًؤسساث انخٙ ْٙ أْى  ٔسائم اَخشار حضارحُا اإلساليٛت فٙ انؼانى االساليٙ ػًٕياً ٔفٙ حزكٛا خاصت. 

 انحذٚثت  ٔاَطاللا يٍ ْذِ انظاْزة ٚجب حمٛٛى انًذارس انخمهٛذٚت ٔايخذادحٓا 

ٔحٕل ْذا انًٕضٕع جاء حمزٚز "ِصذاو " نٛسهّط انضٕء ػهٗ يسار انًذارس انخمهٛذٚت ػبز انخارٚخ ٔاَخشارْا يجذدا بانزغى 

 يٍ كم انؼٕائك انخٙ كاَج حٕاجٓٓا ٔانصؼٕباث. 

انخارٚخٙ ٔيشاكهًٓا فٙ كًا ٚبحث  انخمزٚز ٔضغ ثإَٚت "األيت ٔانخطباء" ٔكهٛاث انؼهٕو االساليٛت  "األنٓٛاث" ٔيسارًْا 

 ٕٚيُا ْذا.

 ٔفٙ انُٓاٚت ٚمذو انخمزٚز انحهٕل انًخؼهمت بٓذِ انمضٛت. 
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PUXTE 

 

Di dema dawî de, du saziyên perwerdehiya olî hene: Medreseyên ku di hêlîna 'ilim û 

medeniyeta Îslamê de derketine holê ku saziyên yekemin ji bo perwerdehiyê û ne fermîn e û saziyên 

ku Tirkiya Komarî de hatine avakirin, weke: Dibistanên Îmam Xetîb û BeĢên Îlahiyatên di 

zanîngehande. Besayîya her du saziyan jî di gihandina alimên dîn de li gel raya giĢtî tê munaqeĢe 

kirin. 

Divê ji bo pirsgirêkên hola perwerdehiyê yên alema Îslamê  û Tirkiyê birêketina di siya 

medeniyeta me de çare bên dîtin. Di vê çarçoveyê de bi taybetî di mijara perwerdehiya Îslamî de 

medrese û dibistanên perwerdehiya olî didin divê ku birêketineke dîrokî bên nirxandin û ev nirxandin 

karekî pêkan e. Mijara rapora me: Nirxandina medreseyên ku digel astengên fermî û pirsgirêkên mezin 

hebûna xwe domandine û bi taybetî jî Îmam Xetîb û BeĢên Îlahiyatan û pêvajoyên wan yên dîrokî û 

pirgirêkên wan yên nûjen e. 
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GĠRĠġ 

Medeniyet ile sosyal yapının önemli unsurlardan eğitim müessesesi, karĢılıklı etkileĢim 

içerisinde bulunan olgulardır. Her medeniyetin kendine özgü bir dünya görüĢü mevcuttur ve 

medeniyetlere ait eğitim müesseseleri de, söz konusu dünya görüĢünün izlerini taĢımaktadır. Benzer 

Ģekilde sistematik bir eğitim felsefesi ve uygulaması, bir medeniyetin inĢasında önemli fonksiyonlar 

icra etmektedir. 

Ġslâm medeniyeti, yükseliĢ dönemlerinde siyasi, askeri ve iktisadi sahalarda olduğu gibi eğitim 

sahasında da kayda değer baĢarılar elde etmiĢtir. Ġslâm‟ın dünya görüĢü olarak ilme ve terakkiye 

verdiği önem, eğitim müesseselerinin geliĢme göstermesinde önemli motivasyon kaynaklarından 

olmuĢtur. Bu bağlamda medreseler, Ġslam medeniyetinin zirve dönemlerinde teĢekkül etmiĢ kadim 

eğitim müesseseleri olarak boy göstermiĢtir. Ġslâm dünyasının birçok noktasında kurulan medreseler; 

sorumlu âlim ve devlet adamı baĢta olmak üzere “ideal insan yetiĢtirme” amacına yönelik faaliyet 

yürütmüĢtür. 

Medreseler, Ġslâm medeniyetinin yükseliĢ dönemlerinde olumlu bir iĢlev görmüĢken, çöküĢ 

dönemini engelleme noktasında yetersiz kalmıĢtır. Medreselerin bireysel ve toplumsal açıdan ihtiyaç 

duyulan unsurları karĢılayamaması, Osmanlı Devleti‟nin özellikle Tanzimat dönemiyle yoğunlaĢan 

“mektep ithali”nin arka planındaki nedenlerin baĢında gelmektedir. BatılılaĢma sürecine ivme 

kazandıracağı düĢüncesiyle mekteplerin yaygınlaĢtırılması ise, uzun süre devam edecek olan 

“medrese-mektep ikilemi”ni ortaya çıkarmıĢtır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ise, 3 Mart 1924 tarihinde TBMM‟de kabul edilen ve 6 Mart 

1924‟te de Resmi Gazetede yayınlanan 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟yla tüm medreseler 

Maarif Vekâleti‟ne devredilmiĢtir. Çıkartılan kanunda, medreselerin kapatılmasına dair bir ibare 

bulunmadığı halde Maarif Vekili Vasıf Çınar, 11 Mart 1924 tarihinde bir genelge yayınlamıĢ ve tüm 

medreselerin kapatılması talimatını vermiĢtir. 

Cumhuriyet Türkiyesi‟nde medreselerin ilgası, din eğitimi ve din hizmetleri hususlarında ciddi 

bir boĢluğun oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu durum, cumhuriyetin dini alanı kontrol altında tutmaya 

dönük yaklaĢımıyla birleĢince, Ġmam-Hatip Okulları ve Ġlahiyat Fakültelerinin kurulması gündeme 

gelmiĢtir. 1924 yılında kurulan söz konusu okullar, günümüze kadar kapatılma dâhil olmak üzere 

farklı süreçlerle karĢılaĢmıĢtır. 

Günümüzde köklü bir tarihi geçmiĢe sahip ancak yasal problemleri olan medrese geleneği ile 

Cumhuriyet projesi olarak teĢekkül eden fakat daha sonra deyim yerindeyse “halka mâl olan” din 

eğitimi veren okulların, ihtiyaç ve beklentileri hangi ölçülerde karĢıladığı irdelenmesi gereken önemli 

bir husustur. Raporumuzda, söz konusu durum genel hatlarıyla ele alınıp değerlendirilmektedir. 
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1. ĠSLÂM MEDENĠYETĠ’NĠN KADĠM EĞĠTĠM MÜESSESELERĠ OLARAK “MEDRESELER” 

1.1.  Medreselerin Tarihsel Serüveni 

 

Sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamlarına 

gelen “dirâse” kökünden türeyen bir mekân ismi olan medrese
1
, Ġslâm ilim ve medeniyet tarihinde 

“ideal insan yetiĢtirme” amacına matuf olarak kurulan kadim bir eğitim müessesesi olarak 

tanımlanabilir. 

Medreseler, tarihsel süreç içerisinde Ġslâm dünyasındaki eğitim ihtiyacının karĢılanmasına 

yönelik teĢekkül etmiĢtir. Müslümanlar arasında Mekke‟de küçük bir ders halkasıyla baĢlayan ilk 

eğitim faaliyetleri, Medine‟ye gerçekleĢtirilen hicret sonrası ivme kazanmıĢtır. Ġslâm topraklarının 

fetihlerle geniĢlemeye baĢlaması ve yeni toplulukların MüslümanlaĢması ise, eğitim sürecinin daha 

kurumsal ve sistematik bir mahiyet kazanmasının gerekliliğini gündeme getirmiĢtir. Ġbadet eden ve 

ilim talep edenlerin sayısındaki artıĢla birlikte camiler içerisinde sınırlı bir alanda yapılan eğitim 

faaliyetlerinin, farklı bir mekânda icra edilmesi bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Ayrıca siyasi 

iktidarların ilim ve dinin “meĢrulaĢtırıcı” iĢlevlerini kendi politik hedefleri doğrultusunda kullanmaya 

dönük arayıĢlarının da, medreselerin yaygınlaĢtırılmasında etkili olduğu ileri sürülebilir. 

Ġslâm tarihi boyunca önemli Ģahsiyetlerin yetiĢmesinde büyük rol oynayan ve günümüze kadar 

varlığını devam ettirmeyi baĢaran medreselerin hangi tarihte ve nerede ortaya çıktığına dair çeĢitli 

yaklaĢımlar mevcuttur. Medreseler ile ilgili çalıĢmalar yürüten Doç. Dr. ġakir Gözütok, medreselerin 

mahiyetine ve ortaya çıkıĢ sebeplerine dair Ģu tespitleri yapmaktadır:
2
 

 Medreseler, camilerdeki derslerin yoğunluğundan ortaya çıkmıĢlardır. 

 Medreseler, mescit ve camilerin devamı olarak ortaya çıkmıĢlardır.
3
 

 Medreseler, Daru‟l Ġlimlerin devamı olarak ortaya çıkmıĢlardır. 

 Medreseler, Bâtınî mezheplere karĢı propaganda amaçlı kurulmuĢlardır. 

 Medreseler, bir fıkhî mezhebi desteklemek amacıyla kurulmuĢlardır. 

Ġslâm medeniyetinin önemli unsurlarından medreselerin ilk olarak hangi tarihte ve nerede ortaya 

çıktığına dair görüĢler ise çeĢitlilik arz etmektedir. Söz konusu görüĢleri Ģöyle sıralamak mümkündür:  

 Ġslam tarihçilerinden Muhammed Hamidullah‟a göre ilk medrese, Medine Ġslam Devleti‟nde 

camiye bitiĢik olarak kurulmuĢ olan Suffe‟dir.
4
 

 Ġbn Hallikan (ö. 681/1282) ve Ġbn Adim (ö. 661/1262 ) gibi bazı tarihçiler Ġslam dünyasındaki 

ilk medresenin Bağdat‟ta kurulan Nizamiye Medresesi olduğunu belirtmiĢlerdir.
5
  

                                                           
1 Nebi BOZKURT: “Medrese”, DĠA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2003, Cilt:28, s.323. 
2 ġakir GÖZÜTOK: “Medreselerin Ortaya ÇıkıĢı ve Ġlk Medreseler”, Medrese Geleneği ve ModernleĢme Sürecinde 

Medreseler Sempozyumu, MuĢ Alparslan Üniversitesi Yayınları, MuĢ Temmuz 2013, Cilt:1, s.199-210. 
3 George Makdisi de, medreselerin cami ve mescitlerin devamı mahiyetinde olduğu görüĢünü savunmaktadır. (George 

MAKDĠSĠ: Ġslam’ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı’da BeĢeri Ġlimler, Tercüme: Hasan Tuncay BaĢoğlu, Klasik 

Yayınları, Ġstanbul 2009, s.285.) 
4 Muhammed HAMĠDULLAH: Ġslam Peygamberi, Beyan Yayınları, Ġstanbul 2014, s.634. 
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 Ġslam tarihçilerinden Hafız Zehebi (ö. 458/1066) ise, Nizamiye Medresesinin tarihteki ilk 

medrese olduğu fikrine itiraz etmiĢ ve Nizamiye Medreseleri kurulmadan önce NiĢabur‟da 

Beyhakiye Medresesinin bulunduğunu söylemiĢtir.
6
  

 Prof. Dr. Ziya Kazıcı da, henüz Nizamiye Medreseleri kurulmadan Horasan ve Maveraünnehir 

bölgesinin çeĢitli bölgelerinde fıkıh ve hadis öğretimi için birçok medresenin kurulmuĢ 

olduğunu bildirmiĢtir.
7
 

 Ebu'l-Fida Ġsmail Ġbn Kesir (ö. 774/1374) ise, Ebu Nasr Sabur b. ErdeĢir (ö.416/1025) 

tarafından Bağdat‟ın Kerh Ģehrinde inĢa edilen ve “Daru‟l Ġlim” olarak isimlendirilen yer için; 

“Kanaatimce Nizamiye Medresesinden uzun bir zaman önce fakihlere vakfedilmiĢ olan ilk 

medrese budur” demiĢtir.
8
 

 Medreselerin tarihi üzerine çalıĢmaları bulunan Dr. Naci Ma‟ruf ise “Medarisu Kable‟n 

Nizamiye” adlı eserinde Nizamiye Medresesi‟nden önce, içerisinde büyük Ġslam âlimlerinin 

yetiĢtiği 33 medresenin kurulduğunu bildirmektedir.
9
 

 Corci Zeydan, bazı Batılı araĢtırmacıların medreselerin kuruluĢunu Abbasi Halifesi 

Me'mun‟un Horasan valiliği dönemine kadar götürdüklerini, ancak kendisinin bu bilgiyi Ġslam 

tarihi kaynaklarından teyit edemediğini söylemektedir.
10

 

 Nebi Bozkurt ise, kaynaklarda medrese olarak anılan ilk eserin, fakih ve muhaddis Ebu Bekir 

Ahmed b. Ġshak es-Sıbgi (ö. 342/954) tarafından NiĢabur'da kurulan “Darüssünne” olduğunu 

iddia etmektedir.
11

 

 Doç. Dr. ġakir Gözütok ise Ġslam dünyasındaki ilk medresenin Samanoğullarından Ġsmail b. 

Ahmed b. Esed b. Saman (ö. 295/907) tarafından Buhara‟da kurulduğunu tespit ettiklerini ileri 

sürmektedir.
12

 

Medreselerin tarihi kökenlerine dair literatürde yukarıda belirtilen görüĢler bulunmakla birlikte, 

genel kanaat “Nizamiye Medreseleri”nin sistematik olarak kurumsal niteliğe sahip ilk müesseseler 

olduğudur. Bu nedenle Nizamiye Medreselerinden hareketle, medreselerin tarihsel serüvenini ana 

hatlarıyla Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

Nizamiye Medreseleri, ünlü Selçuklu veziri Nizâmülmülk (1018-1092) tarafından kurulmuĢtur. 

Her ne kadar Nizamiye Medresesi‟nin Bağdat Ģehrinde olanı öne çıksa da, bu medreseler sadece 

Bağdat‟la sınırlı kalmamıĢtır.
13

 Merv, Herat, Belh, Basra, Ġsfahan, Amül, Musul, Cizre (Ceziretü Ġbn 

                                                                                                                                                                                     
5 Ġbn Hallikan: Vefayat, Cilt:2, s.129; Ġbn Adim: Buğyetu’t-Taleb, Cilt: 5, s.2498. Aktaran: Aktaran: ġakir GÖZÜTOK: 

a.g.m. 
6 Hafız Ebubekir Ahmed bin Hüseyin el-Beyhaki, es-Sünenü’l Kübra, Matbaatu Mecelleti Daireti‟l Maarif, 1. Baskı, Cilt: 7, 

s.257. Aktaran: ġakir GÖZÜTOK: a.g.m. 
7 Ziya KAZICI: Ana Hatlarıyla Ġslam Eğitim Tarihi, ĠFAV Yayınları, Ġstanbul 1995, s.48. 
8 Ġbn Kesir: el-Bidaye ve’n Nihaye, Daru‟l Kutubü‟l Ġlmiyye, Beyrut 1987, Tab 3, Cilt:11, s.33. 
9 Nâcî Mâ‟rûf: Medarisu Kable’n Nizamiye, Matbaatu‟l Mecmei‟l Ġlmî Irakî, 1973, s.3. Aktaran: Halil ÇĠÇEK: ġark 

Medreselerinin Serencamı, Beyan Yayınları, Ġstanbul 2009, s.31. 
10 Corci ZEYDAN: Ġslâm Medeniyeti Tarihi, Cilt:3, s.408. Aktaran: Nebi BOZKURT, a.g.m., s.324. 
11 Nebi BOZKURT, a.g.m. s.324. 
12 ġakir GÖZÜTOK, a.g.m. s.55. 
13 Nebi BOZKURT, a.g.m. s.324. 
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Ömer) ve Rey gibi Ģehirlerde de Nizamiye Medreseleri inĢa edilmiĢtir. Nizamiye Medreselerinin önde 

gelen özelliği, hoca ve talebelerin barınacağı odaların bulunmasıdır. 

Yine Selçuklular döneminde Cürcan, Rey, Hemedan, Yezd, ġiraz, Kirman, Merv ve KaĢan'da 

birçok medrese inĢa edilmiĢtir. Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılmasının ardından meydana gelen yeni 

devletler de, medreselerin inĢa edilmesi faaliyetlerini sürdürmüĢtür. Nizâmülmülk'ün Ġran ve AĢağı 

Mezopotamya'da yaptığını, Nureddin Mahmud Zengi ve Selahaddin-i Eyyubi Yukarı Mezopotamya, 

Suriye ve Mısır'da gerçekleĢtirmiĢ, böylece medrese sistemi batıya doğru yayılma göstermiĢtir. 

DımaĢk'ta ilk Daru‟l Hadisi kuran Nureddin Mahmud Zengi döneminde medreselerin Suriye'nin bütün 

Ģehir ve köylerine kadar ulaĢtığı belirtilmektedir.
14

  

Eyyubiler devrinde Selahaddin-i Eyyubi ve diğer sultanlar, emirler, nüfuzlu devlet adamları,  

zengin kiĢiler tarafından Mısır, Kudüs, Suriye, Hicaz ve Yemen'de birçok medrese inĢa edilmiĢtir. 

Eyyubiler döneminde sadece DımaĢk'ta doksandan fazla medresenin bulunduğu bildirilmektedir. 
15

 

Osmanlı Devleti‟nde ise ilk medrese 1331‟de Orhan Gazi tarafından Ġznik‟te kurulmuĢtur. 

Davud-i Kayseri, Taceddin-i Kurdi ve Alaeddin Ali Esved gibi müderrislerin ders verdiği bu medrese 

Ġznik Orhaniyesi olarak da bilinmektedir. Osmanlı medrese sisteminin altın çağı olarak 

nitelendirilebilecek dönem ise, Sahn-ı Seman ve Süleymaniye Medreselerinin kurulduğu dönemdir.
16

 

Osmanlı Devleti‟nin gerileme sürecine girmesiyle beraber, medreselerin aslî fonksiyonlarını 

yerine getiremedikleri ve dolayısıyla ortaya çıkan ihtiyaçlara yeterli düzeyde cevap veremedikleri 

görülmüĢtür. Özellikle 19. yüzyılda medreselerin yanı sıra “Batı tarzı” olarak adlandırılan mektepler 

de yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Modern Batılı okulların teĢekkülü “medrese-mektep ikilemi”ni ortaya 

çıkarmıĢ ve bu durum uzun bir süre devam etmiĢtir.  

Cumhuriyet kurulduktan sonra medreseler, çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟yla (3 Mart 

1924) kapatılmıĢ ve bu tarihten sonra yasal güvenceden mahrum bir Ģekilde varlığını sürdürmek 

zorunda kalmıĢtır. Günümüzde ise medreseler, faaliyetlerini ancak “Kur‟an Kursu” gibi resmi 

hüviyetler altında yürütebilmektedir. 

1.2.  Medreselerde Okutulan BaĢlıca Ġlimler 

Ġslâm‟ın tarih sahnesine çıktığı süreçten sonra Müslümanların ilmî olarak ana uğraĢ alanlarının 

baĢında Kur‟an-ı Kerîm bulunmuĢtur. Kur‟an‟ın mesajlarının anlaĢılması, ezberlenmesi ve gelecek 

nesillere doğru bir Ģekilde aktarılması amacına yönelik ilmi çalıĢmalar, daha sonra hadislerin kayıt 

altına alınması ve ezberlemesini de içermiĢtir.  

                                                           
14 Nebi BOZKURT, a.g.m. s.324. 
15 Hasan ġÜMEYSANĠ: Medarisü DımaĢk fi'l-asri'l-Eyyübi, Beyrut 1403/1983, s.49. Aktaran: Nebi BOZKURT, a.g.m., 

s.325. 
16 Mehmet ĠPġĠRLĠ: “Medrese (Osmanlı Dönemi)”, DĠA, Cilt: 28, s.327-328. 
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Ġslâm dünyasında eğitim müesseselerinin sistematik olarak teĢekkül ettiği dönemlere 

gelindiğinde ise; Kur‟an ve Kur‟an Ġlimleri, Fıkıh, Kelâm, Akaid, Siyer, Tarih, Hadis, Tefsir, Mantık, 

Sarf, Nahiv, Belağat, Cedel, Feraiz, Musiki, Cebir, Tıp ve Astronomi gibi dersler medreselerde 

okutulmaya baĢlanmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle Ġslam medeniyetinin en parlak dönemlerinde medreselerde 

okutulan ders müfredatının, hem nicelik hem de kapsam açısından oldukça geniĢ bir mahiyete sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Medreselerde okutulan ilimler ve ders müfredatlarının mahiyetinin, Ġslâm medeniyetinin 

yükseliĢ ve gerileme dönemleriyle paralellik arz ettiği belirtilebilir. YükseliĢ dönemlerindeki çeĢitlilik 

ve kapsam alanının geniĢliği, gerileme dönemlerinde daralma ve içe kapanmaya evrilmiĢtir. Öncelikle 

“beĢeri ve fenni” olarak adlandırılan ilim sahaları müfredattan çıkarılmıĢ, çöküĢ döneminden sonra ise 

Arapça bilmeyen geniĢ bir kitlenin ortaya çıkmasından ötürü “âlet ilimleri”ne
17

 ağırlık verilmeye 

baĢlanmıĢtır.  

Günümüzdeki medreselerde ise, ekseriyetle yükseliĢ dönemi çeĢitliliğinden ve niteliğinden uzak 

bir müfredat bulunmaktadır. Sadece âlet ilimleri ve eski ulemanın eserleri üzerinden bir eğitim süreci 

yürütülmektedir. Bazı kurumlarda çağdaĢ Ġslâm düĢüncesi de okutulmakla beraber, beĢeri ve fenni 

olarak nitelenen ilimler mevcut değildir. Örneğin, Osmanlı medreselerinin Tanzimat dönemindeki ders 

programları bile incelendiğinde
18

, günlük riyadiyyat (beden eğitimi) diye bir dersin var olduğu 

görülürken, bugün medreselerde böyle dersler verilmemektedir.
19

 

1.3. Türkiye’de Ġslâmî Bir Eğitim Kurumu Olarak ġark Medreseleri 

Türkiye‟deki medreseler içerisinde eğitim sistemi, iĢleyiĢi, müfredatıyla kendisine özgün bir 

yeri olan ve birçok önemli âlimin yetiĢmesinde büyük rolü bulunan ġark Medreseleri, Batı‟dan esen 

modernizm rüzgârlarına karĢı ciddi bir ilmî meydan okumayla cevap veremese bile, varlığını devam 

ettirebilecek direnci göstermeyi baĢarmıĢtır. 

ġark yöresinde (Kürdistan) medreselerin ilk ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi mevcut 

değildir. Bölgenin Hz. Ömer‟in halifeliği döneminde, Ġyaz bin Ğanm komutasında fethedildiği 

bilinmektedir.
20

 Ġslâm topraklarına dâhil olan diğer bölgelerde olduğu gibi, bu bölgenin fethinden 

sonra da ilim faaliyetleri baĢlamıĢ ve birçok eğitim kurumu inĢa edilmiĢtir.  

Bazı araĢtırmacılar Nizam‟ül Mülk tarafından bölgenin önemli merkezlerinden Cizre‟de er-

Ravediye adında bir medresenin kurulduğunu haber vermektedir.
21

 ġark Medreselerinde okutulmakta 

                                                           
17 Âlet ilimleri, sarf ve nahiv gibi dilbilgisi-gramer derslerine verilen genel bir addır. 
18 Mustafa ÖCAL: “Osmanlı Devletinin Son Döneminde GerçekleĢtirilen Medrese Islahatları Üzerine Bir Değerlendirme”,  

Medrese Geleneği ve ModernleĢme Sürecinde Medreseler Sempozyumu, MuĢ Alparslan Üniversitesi Yayınları, MuĢ 

Temmuz 2013, Cilt:1, s.110. 
19 Medreselerin bu durumu, bir yandan son yüz yıllık sosyal yapının doğal bir neticesi, diğer yandan resmi bir statüye sahip 

olunmamasının sonucu olarak görülebilir. 
20 Vâkidî: Fütuhü’Ģ-ġam, Mısır 1302, Cilt: 2, s.138-154; Aktaran: Abdülkadir TURAN: Ümmetin Bir Azası Olarak 

Kürtlerde Ġslami Kimliğin GeliĢmesi, Dua Yayıncılık, Ġstanbul 2011, s.48-56. 
21 Halil ÇĠÇEK, a.g.e., s.34. 
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olan Kürtçe Sarf kitabının yazarı et-Teramihî‟nin, kitabını M.S. 1000 yılında yazmıĢ olması da önemli 

bir bilgi olarak karĢımıza çıkmaktadır.
22

 

ġark medreseleri genel olarak Cizre, Ġdil, Nusaybin, Siirt ili Tillo nahiyesi, Bitlis ili NorĢin ve 

Ohin köyleri, Van, Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi, Mardin, Mardin ili Kızıltepe ilçesi, Diyarbakır, Batman 

ilinin ilçe ve köyleri gibi yerleĢim yerlerinde kurulmuĢlardır.
23

 

Türkiye‟de özellikle Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla medreselerin kapatılması kararının alınması, 

ġark Medreselerini oldukça güç bir duruma düĢürmüĢ, lâkin dersler devam etmiĢtir. Çoğu kez askeri 

kıĢlalardan uzak dağ köylerinde ya da ahırlarda iĢlenmeye devam eden dersler, 1950‟li yıllarda 

Demokrat Parti‟nin iktidara gelmesiyle nispeten rahatlamıĢtır. Rapor kapsamında kendisiyle 

görüĢtüğümüz Batman ili Kozluk ilçesinden Mela ġuayp Hezer, 1950 öncesi yaĢanan sıkıntılı süreçle 

ilgili olarak Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: “Her gün birkaç arkadaĢımızı köyün en yüksek yerinde bekletir 

ve öyle ders okumaya baĢlardık. Seydamız bizi dağdaki mağaraya çıkarır ve sandığa gizlediği kitapları 

çıkarıp bize ders verirdi. Her okuyan, dersini ezberleyip öyle eve giderdi. Çünkü evlerde kitap mevcut 

değildi. Ezan vakitlerinde ise, bekçi olan talebeye bir sıkıntı olup olmadığını sorardık. Eğer sıkıntı 

yoksa ezanı Arapça okuyup namaza dururduk.” 

1950‟li yıllardan sonra yeniden toparlanma sürecine giren medreseler, 1980‟li yılların 

beraberinde getirdiği kaotik ortam neticesinde bir kez daha merkezlerden kırsallara çekilmek 

durumunda kalmıĢ ve iĢlevsizleĢmiĢtir.  

AK Parti hükümetinin tek baĢına iktidar olduğu 2002 yılından sonraki dönemde ise medreseler, 

büyük ölçüde rahatlama olanağı elde etmiĢtir. Söz konusu dönemde tedrici olarak niceliksel açıdan 

önemli bir artıĢın olduğu söylenebilir. Ancak medreseler, hâlâ yasal bir statüden mahrum bir Ģekilde 

faaliyet yürütmektedir.
24

 

1.3.1. ġark Medreselerinin ĠĢleyiĢi 

Türkiye‟deki ġark medreselerinin iĢleyiĢi, geçmiĢten gelen kadim bir birikim ve usulün izlerini 

taĢımaktadır. ġark medreselerinin genel sorumlusu, mülki idare amiri konumundaki “Seyda”
25

 

unvanıyla anılan ve ilmi olarak uzun bir süre tedrisattan geçmiĢ olan kiĢidir. 

Seyda, medresenin tüm iĢlerini kontrol etme ve çeki düzen verme yetkisine sahiptir. Medreseye 

alınacak öğrenciyi kabul etme veya etmeme, kalan öğrencilerin iaĢeleri, yatacak yerleri, güvenlikleri, 

manevi geliĢimlerini takip etme gibi sorumlulukların tamamı Seyda‟nın görev sahasına girmektedir. 

                                                           
22 Mehmet ġerif EROĞLU: “Molla Ali et-Teramihi ve Tasrif Adlı Eseri”, Ι. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve 

Çevresi Sempozyumu, Beyan Yayınları, Ġstanbul 2008, s.710. 
23 Raporumuz Türkiye sınırları içerisindeki ġark medreselerini ele almıĢtır. Erbil ve Süleymaniye gibi ya da Suriye 

Kürdistanı‟ndaki diğer ġark medreseleri raporumuzun kapsamı dıĢında kalmaktadır. 
24 Medreselerin yasal statüden mahrum bulunmaları durumu devam etmekle birlikte, son dönemde bazı önemli geliĢmeler de 

yaĢanmıĢtır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın 2012 yılındaki “mele” alımı, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu 

alımda, medrese icazetine sahip 1000 civarı kiĢi resmi imam yapılmıĢtır. Ayrıca 2016 Mart ayında Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

Mehmet Görmez, Bakanlar Kurulu‟na medreselere yasal statü verilmesini önermiĢtir. 
25 Bölge genelinde medrese hocalarına “Seyda” veya “Molla”; talebelere de “Feqi” ya da “Faka” denilmektedir. Molla Cami 

gibi son kitaplara yetiĢmiĢ talebelere ise “Talib” ismi verilmektedir. 
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Seyda, ayrıca medresenin büyüklüğüne göre kendi yanında “Müderris veya Muîd” adında ders 

vermede kendisine yardımcı olacak hocaları barındırma yetkisine de sahiptir.  

Medreseye kayıt yaptıran ve eğitim sitemine tabi olan kiĢiye de “Talebe”
26

 (Feqi) denilmektedir. 

Talebe, medreseye kabul edilmeden önce, medrese sorumlusu Seyda tarafından bir takım mülakatlara 

tabi olmaktadır. 

Medresedeki ilmi programlar ve dıĢarıdan gelen ziyaretçiler Seyda‟yı gün boyu meĢgul 

edebilmektedir. Böyle durumlarda medresedeki sorunların Seyda‟ya intikal etmeden halledilmesi için, 

“Mir” adı verilen bir öğrenci görevlendirilmektedir. Mir, talebeler içerisinde ilmi olarak ileri seviyede 

bulunan ve Ġslâmî ahlâk-edep hususlarında ise en gözde olan kimse olmaktadır. Seçilen Mir, aynı 

zamanda medresenin iç huzurundan da sorumludur. Medrese içerisinde problem oluĢturan, kuralları 

ihlâl eden ya da derslere gerekli özen göstermeyen talebeleri ilk olarak uyarma merciidir. Sorunların 

devamı halinde ise, Seyda‟ya sorunları intikal ettiren bir köprü vazifesi görmektedir. 

1990‟lı yıllara kadar ġark medreselerinde yemek yapmaya yönelik herhangi bir mutfak sistemi 

mevcut değildir. Maddi imkânların kısıtlı olmasından ötürü medreselerde genellikle yemek piĢirme 

uygulaması olmamıĢtır. Medresenin bulunduğu köy ya da nahiyede bulunan evler, “ratib” veya “tayin” 

denilen yemeği öğrencilere vermekte ve böylelikle yemek sorunu çözülmektedir.
27

 Hatta söz konusu 

dönemde birçok ġark medresesi, medreseye kaydolmak için gelen talebelerden köyde kendilerine bir 

“ratib evi” bulmalarını istemektedir.
28

  

ġark medreselerinde temizlik gibi iĢlemler için “dor” adı verilen bir sistem geliĢtirilmiĢtir. 

Sayının az olduğu medreselerde bir kiĢi; sayının 20 ve üzeri olduğu medreselerde ise iki kiĢi 

medresedeki temizlik iĢlerinden sorumlu tutulmaktadır. Medresedeki temizliğin denetimi, “Mir” adı 

verilen talebe tarafından yapılmakta ancak her sabah ders vermeye gelen Seyda da konuya hassasiyet 

göstermektedir. 

“Dor” iĢiyle uğraĢanlar, genellikle medrese müfredatı içerisinde ileri düzey kitapları okumayan 

öğrencilerden seçilmektedir. “Molla Cami” gibi ileri düzey okumalarda bulunan talebeler ise bu 

iĢlerden muaf tutulmaktadır. Böylelikle bir yandan yeni gelen öğrencilerin manevi açıdan terbiyeleri 

ve disipline edilmeleri, diğer yandan ise ileri düzey öğrencilerin daha fazla ilme odaklanmaları 

hedeflenmektedir. 

 

                                                           
26 Medresede eğitim görenler için “öğrenci” kelimesi de kullanılmaktadır. Raporumuzda ise, medresede eğitim görenler 

“talebe”; Ġlahiyat Fakültelerinde eğitim görenler “öğrenci” olarak nitelendirilmiĢtir.  
27 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi adlı eserinde aynı sistemin Suffe‟de de var olduğuna dair bilgiler vermekte ve 

Suffe‟de okuyan 80 talebe için Sa‟d bin Ubade tarafından günlük yemek temin edildiğini bildirmektedir. (Muhammed 

HAMĠDULLAH, a.g.e. s.635.) 
28 “Ratib evi” sistemi medresede ilim öğrenmeye gelen talebeleri çoğu zaman zor durumda bırakan bir uygulamadır. 1990‟lı 

yıllarda sonra medreselerde kademeli bir Ģekilde mutfak/yemekhane sisteminin geliĢme göstermesi bu açıdan olumlu bir 

unsur olmuĢtur.  
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1.3.2. ġark Medreselerinde Okutulan Ġlmî Eserler ve Eğitim Süresi 

ġark Medreselerinde tedrisata baĢlayan bir talebe eğer Kur‟an-ı Kerîm okumayı bilmiyorsa, 

öncelikle kendisine Kur‟an dersi verilmektedir. “Elifba” ismi verilen kitaptan ders vermeyi baĢlatan 

medreseler olduğu gibi, Kur‟an okumayı bilmeyen talebeleri medreseye kabul etmeyen medreseler de 

mevcuttur. “Elifba” kitabını ilk eser olarak esas alarak Ģöyle bir sıralı liste sunulabilir:
29

 

 

KĠTABIN ĠSMĠ ĠÇERĠĞĠ DĠLĠ YAZARI 

Elifba  Arapça  

Kuran-ı Kerim  Arapça  

Mevlûda Kurmancî  Kürtçe Mevlid Kürtçe Mela Huseynê Bateyî 

Nubihar Arapça Türkçe Sözlük Kürtçe Ahmedê Xanî 

Akîdeya Îmanê Akaid Kürtçe Bilinmiyor 

Nehcü‟l Enam Akaid Kürtçe Mela Xelilê Sertî 

Emsile Sarf Arapça Hasan ġevki b. Osman 

Bina  Sarf Arapça Abdulvahap ez-Zencanî 

„Ġzzî Sarf Arapça Ġzzeddin ez-Zencanî 

Avamil-i Cürcani   Nahiv  Arapça Abdulkahir el-Cürcanî 

Züruf   Nahiv Kürtçe Molla Yunus el-Kuteynî  

Terkîb Nahiv Kürtçe Molla Yunus el-Kuteynî 

Sa‟dullah-i Sağir Nahiv Arapça Bilinmiyor 

ġerhu‟l-Kıtır Nahiv Arapça Ġbn-i HiĢam 

ġerhu‟l-Muğnî Nahiv Arapça Bilinmiyor 

Sa‟dini Nahiv Arapça Mesut et-Teftezani 

Hellu‟l-Meakıd Nahiv Arapça Ahmed b. Muhammed 

Sa‟dullah-i Kebir Nahiv Arapça Sa‟dullah el-Berdeî 

Suyutî Nahiv Arapça Ġmam Suyutî 

Molla Camî Nahiv Arapça Abdurrahman el-Cami 

Kafiye-i Kübra  Arapça Mela Xelilê Sertî 

Muğni-Tullab Mantık Arapça Manisalı Hacı Mahmut  

Husam Kati Mantık Arapça Hisamuddin el-Kati 

Fenari Mantık Arapça Hasan el-Fenarî 

                                                           
29 Tablonun hazırlanmasında, Prof. Dr. Halil Çiçek‟in “Şark Medreselerinin Serencamı” adlı kitabından, Sabahattin Bala‟nın 

“Bir Eğitim Kurumu Olarak Şark Medreseleri” adlı Yüksek Lisans Tezinden ve medreselerde okutulan kitapların tercüme ve 

Ģerhleriyle uğraĢan Mütercim Yayınları sahibi Mehmet Ali Arslan ile yapılan mülakattan yararlanılmıĢtır. 
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Ġsamu‟l Ġstiare Ġstiare Arapça Ebu‟l-Leys es- Semerkandî 

Abdu‟l Ğafur Nahiv Arapça Abdulğafur Larî 

ġerhu‟s- ġemsiyye Mantık Arapça Muhammed et-Tahtanî 

ġerhu‟l-Akaid Akaid Arapça Sa‟duddin et-Teftezanî 

Muhtasaru‟l Meani Belagat Arapça Teftezanî 

Cemu‟l-Cevami‟ Fıkıh Usülü Arapça Ġmam Sübkî 

  

Tabloda verilen eserler ekseriyetle bütün medreselerde okutulmaktadır. Lâkin okutulan eserlerin 

bazı medreselerde farklılık arz ettiği de görülmektedir. ġark Medreseleri ortak bir denetim 

mekanizmasına tabi olmadığı; baĢka bir deyiĢle her medrese kendi içerisinde bağımsız bir hüviyete 

sahip olduğu için, okutulan kitaplar değiĢiklik gösterebilmektedir. Bu hususta medrese Seydası, 

müfredatı belirleme yetkisine sahip tek isimdir. Seyda uygun gördüğü takdirde çağdaĢ eserlerden de 

müfredata eklemeler yapabilir.  

ġark medreselerine sıralı olan kitapların yanı sıra, tefsir ve siyer alanlarında da dersler 

yapılmaktadır. Tefsir alanında özellikle Celâleyn ve Safvetü’t Tefâsir adlı eserlerden 

yararlanılmaktadır. Siyer alanında ise Ebu Hasan Nedvi‟nin siyer kitaplarından istifade edilmektedir. 

ġark Medreselerinde haftalık düzenli olarak halka açık dersler de yapılmaktadır. Özellikle son 

dönemlerde ġark Medreselerinde yetiĢen büyük bir âlim olması hasebiyle Said Nursi‟nin yazdığı 

Risale-i Nur Külliyatı’na söz konusu derslerde öncelik verilmektedir. Halka açık olan bu derslerde, 

çoğu kez Seyda dinleyici ve anlaĢılması güç ibareleri çözümleyici bir konumda bulunmaktadır. 

Sıralı ve Seyda‟nın zorunlu koĢtuğu diğer kitaplar okunduktan sonra talebe icazet belgesini 

almaya hak kazanmaktadır. Sıralı olan kitapları bitiren ve icazet alan talebeler, istedikleri takdirde       

-eğer kabul edilirlerse- Ġhtisas Medresesi‟ne geçmekte ve burada daha kapsamlı eserleri 

okumaktadırlar.  

Medreselere gelen ve yatılı kalan talebelerin, kaç senede mezun olacağı medreseden medreseye 

farklılık arz etmektedir. Zeki ve ezber kuvveti güçlü olan talebeler çoğu kez erken bitirmekte lakin tek 

baĢına icazet verilmediği için bekletilmektedir.  

Genel olarak 4 ila 8 yıl arasında değiĢen mezuniyet/icazet süresine bir takım itirazlar da 

mevcuttur. Sıralı kitapların 8 yıl içerisinde bitirilmesinin zaman kaybı olduğunu ifade edenler olduğu 

gibi, 4 yıllık süreci kısa görenler de bulunmaktadır. TartıĢmalı olmakla birlikte modern eğitim 

tekniklerinin daha yaygın kullanımıyla beraber mezuniyet süresinin 5 yıl gibi bir süreye indirildiği 

söylenebilir. 
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1.3.3. ġark Medreselerinde Bir Gün
30

 

ġark medreselerinde gün, sabah namazıyla baĢlayıp yatsı namazıyla son bulmaktadır. Sabah 

namazı için uyanan öğrenciler namazı cemaatle kıldıktan sonra iĢrak vaktine kadar serbest 

bırakılmaktadır. Tasavvufi gelenekten gelen medreselerde, hem talebe hem de mürid olan kiĢiler, bu 

vakitte mürĢidleri tarafından kendilerine verilen virdlerini
31

 çekmektedirler. Ġsteyen öğrenciler ise, bu 

saate kiĢisel bakım iĢlerini yapmaktadır. ĠĢrak vaktinden kahvaltı vaktine kadar ise -zihnin sükûnetine 

binaen- derslere yönelik ezberler yapılmaktadır. 

Sabah kahvaltısından sonra, talebeler bir önceki günün dersini “müzakere”; alacakları dersin ise 

“mütalaa”sını yapmaya baĢlamaktadır. Sırası gelen talebe, Seyda‟nın odasına girmekte ve dersini 

aldıktan sonra kendisinden üst seviyede olan talebelerle dersin müzakeresini yapmaya devam 

etmektedir. 

Talebe, ders aldığı esnada sürekli iki dizi üzerine oturur vaziyette beklemekte ve Seyda‟dan 

duyduğu her ibareden sonra “Belê ez ğulam”, “Belê Seyda” ve “Belê ezbenî” gibi ifadeler
32

 

kullanmaktadır. Ayrıca aldığı derse yönelik zihnini meĢgul eden sorular varsa sormakta, cevabını 

aldıktan sonra odadan ayrılmaktadır. 

Öğle namazının cemaatle kılınmasından sonra, akĢamdan kalan yemekler yenmekte ve 

“kaylule”
33

 uykusuna yatılmaktadır. Seyda, kıĢ aylarında bu uyku saatini kaldırabilmektedir. Yaz 

aylarındaysa havanın çok sıcak ve bunaltıcı olmasından dolayı bu uykuya genellikle yatılmaktadır. 

Daha sonra ikinci dersler verilmekte ve ikindi namazı kılınmaktadır. Medrese sınırları içerisinde olan 

her talebe tüm namazları cemaatle kılmak zorundadır. 

Ġkindiden sonra ise yaz aylarında günler uzun olduğu için üçüncü bir ders veren medreseler de 

mevcuttur. Ġkindiden sonra üçüncü bir ders veren medreselerde bu dersten sonra; vermeyen 

medreselerde ise ikindi namazından sonra ezberler yapılmaya baĢlanmaktadır. 

YürüyüĢ eĢliğinde yapılan ve “metin” denilen bu ezberler için kimi talebeler camiyi, kimisi eğer 

mevcut ise medrese bahçesini, kimisi de medresenin koridorlarını kullanmaktadır. Ezberler arasında 

çay molaları da verilmektedir. 

AkĢam namazının cemaatle kılınmasından sonra akĢam yemeği yenilmektedir. Yemekten sonra 

ise kimi medreselerde metin ezberine devam edilmektedir. Modern yöntemleri kullanmaya baĢlayan 

kimi medreselerde ise bu vakit aralığında Arapça muhadese
34

 yetisinin güçlenmesi için Arapça 

videolar izlenmekte veya hat/yazı çalıĢması yapılmaktadır. 

                                                           
30 Bu bölüm, rapor kapsamında gezilen yaklaĢık 20 önemli ġark Medresesi‟nde yapılan gözlemlere dayanmaktadır.   
31 Vird, rutin halinde devamlı çekilen zikirdir. Tasavvufta ise belirli sayıda Allah denilerek kalbin Allah‟ı zikretmesini 

hedefleyen zikir çeĢidine verilen genel addır. 
32 Bu ifadeler, “hizmetkâr olma” anlamına gelip, talebenin Seyda‟ya yönelik hürmetini ifade etmektedir. 
33 Öğle namazından sonra uyunulan uykudur. Hz. Peygamber‟in sünneti kabul edilmektedir. 
34 Muhadese, Arapça kökenli olup konuĢma manasına gelmektedir. 
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Yatsı vaktinin girmesiyle kılınan namazlardan sonra kimi talebeler derslerini tekrar etmeye ve 

ertesi günün dersini “mütalaa” etmeye baĢlamaktadır. Kimi talebeler de teheccüde kalkmak için erken 

yatmakta ve teheccüde kalktıktan sonra derslerini “mütalaa” edip sabah namazına kadar uyumaktadır. 

 

1.4. Günümüzde Faaliyet Yürüten Medreselerin Sorunları ve Bazı Öneriler 

Günümüzde resmi bir statüye sahip olmayan ve tek bir merkezden idare edilmeyen medreselerin 

birçok sorunla yüz yüze olduğu söylenebilir. Söz konusu sorunlar Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

 Medreselerin kurumsallaşma ve çatısal yapı noktasında eksikliği: Cumhuriyetin ilk 

yıllarında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟yla kapatılan medreseler, tamamıyla kırsal 

alanlara çekilmiĢ, tek bir merkeze tabi olma imkânını yitirmiĢlerdir. Bu sebepten dolayı 

her medrese baĢındaki “Seyda” denilen din adamı tarafından idare edilmektedir. 

Medreseler arası bir kontrol (teftiĢ) sistemi mevcut değildir. 

 Medreselerin sorunlarıyla ilgilenen kurumların yetersizliği: Medreselerin sorunlarını 

tespit etmek için medreselerle sürekli irtibat halinde olma, istiĢare toplantıları düzenleme, 

sorunların kaynağına dönük çözüm üretme, medrese talebelerine maddi yardımda 

bulunma vb. hizmetleri yürüten dernek ve vakıf gibi yapıların yetersiz oluĢu önemli 

problemlerdendir. 

 İcazetlerin resmi bir nitelikten yoksunluğu: Cumhuriyetin ilanından sonra medreselerin 

kapatılması, bu kurumlardan alınacak belgelerin de devlet nazarında geçersiz sayılmasına 

yol açmıĢtır. Yıllarca medresede kalan ve ilmî alanda ilerlemeler kaydeden bir talebe, 

resmi düzlemde hiçbir vasfa sahip olamadığı gibi, topluma fayda sağlayacağı alanlarda 

hizmet etme imkânını da elde edememektedir. Söz konusu talebeler daha çok küçük 

köylerde fahri imamlık yapmakta ya da “açıköğretim” üzerinden imam-hatip okullarını ve 

ilahiyat fakültelerini bitirerek “imamlık” mesleğini icra etmeye yönelmektedir. Son 

dönemde resmi bir karĢılık elde eden “Hafızlık Belgesi” gibi “icazet”in de resmi bir 

hüviyet kazanmasına yönelik çalıĢmalar baĢlatılmıĢsa da henüz bir sonuç elde 

edilememiĢtir.  

 Medreselerde eğitim alan talebe profilinin zayıf olması: Yasal güvenceden yoksun olan 

medreselerden eğitim sonrası yüksek profile sahip sosyal bir statünün elde edilememesi, 

medresede okutulan dersleri alacak vasıflarına sahip kiĢilerin medreseye rağbet 

göstermemesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, resmi okullarda yeterli düzeyde baĢarılı 

olamayan -meslekî ve ticarî baĢarısızlıklar da söz konusu olduğunda- çocuk ve gençlerin 

aileleri tarafından medreselere yönlendirildikleri görülmektedir. Böylelikle “hazır 

bulunuĢluk” içerisinde olmayan talebeler arasından yeterli donanıma sahip âlimlerin 

çıkması zorlaĢmaktadır. Ayrıca dindar ailelerin manevi saiklerle çocuklarını rızaları 
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dıĢında medreselere yönlendirmesi de medresede okuyan talebe profilini olumsuz 

etkilemektedir. 

 Medreselerde ortak müfredat ve uzmanlık alanlarının olmayışı: Medreselerde okutulan 

müfredatın belirsizliği sorunlara yol açmaktadır. Örneğin, belirli bir kitaba kadar bir 

medresede okuyan talebe, oradan ayrılıp baĢka bir medreseye gittiğinde, ayrıldığı 

medresede hiç okumadığı sıralı kitaplarla karĢılaĢabilmektedir. Ayrıca talebeler 

yeteneklerine göre tercih edecekleri uzmanlık alanlarından mahrum bulunmaktadır. Bu 

nedenle üst bir kurul tarafından geliĢmeye ve yeniliğe açık ortak bir müfredat belirlenmeli 

ve talebelerin temel eğitim sonrası ihtisas sahalarını seçebilecekleri bir model uygulamaya 

koyulmalıdır.
35

 

 Medrese eğitiminde sosyal ve fen bilimlerinin bulunmayışı: Medreselerde genel olarak 

okutulan eserlerin muhtevası, talebelerin çağın idrakini kavrayabilecek düzeyden mahrum 

kalmalarına neden olmaktadır. Zira raporumuzdaki eser listesinde görüldüğü üzere yoğun 

olarak alet ilimleriyle meĢgul olunmakta, bunun dıĢında birkaç akaid, fıkıh ve klasik 

mantık eserleri okutulmaktadır. Günümüzde eğitim müesseseleri açısından zaruret olarak 

görülen sosyoloji, psikoloji, felsefe, coğrafya, temel matematik, fizik, kimya, biyoloji vb. 

bilimler ise bulunmamaktadır. KuruluĢ dönemlerinde astronomi ve tıp gibi alanlar da bile 

eğitim veren medreselerin müfredat açısından ciddi bir daralma yaĢadığı görülmektedir. 

Talebelerin muhakeme ve kritik düĢünme yetilerinin körelmemesi ve çağa hitap edebilen 

donanımlı âlimler olabilmeleri adına dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve din 

felsefesi baĢta olmak üzere müfredat zengin bir içeriğe kavuĢturulabilir.
36

 

 Yakın dönemde yazılan eserlerden habersiz olma: Medreselerde genellikle yakın dönemde 

yazılmıĢ olan Ġslâmi nitelikli eserler okuma kitabı olarak okutulmamaktadır. Bu durum 

çağdaĢ yazarlardan ve eserlerden habersiz olma sonucunu doğurmaktadır.
37

 

 Çağdaş İslamî hareketlerden habersiz olma: Medreselerde yetiĢen talebelerin aldıkları 

eğitim tarzı, dünya Müslümanlarının sorunlarına ve çağdaĢ Ġslâmî hareketlere karĢı 

duyarsız hâle getirebilmektedir. Bu durum, talebelerin Ġslâm dünyasıyla ilgili vizyon 

sahibi olmalarını engellemekte hatta medreselerin içinden seküler karakterli ideolojik 

yapılanmalara meyleden kimselerin çıkmasına bile sebebiyet verebilmektedir.  

 Talebelerin seviyesini ölçecek sınavların yetersiz oluşu: Talebelerin medrese eğitimine 

kabulünde seviye belirleyici bir giriĢ sınavının bulunmayıĢı kaliteyi düĢürmekte ve 

talebeler arasındaki çalıĢma uyumunu zedelemektedir. Ayrıca eğitim sürecinde de belirli 

                                                           
35 Ġhtisas alanlarıyla birlikte, medresede ilmî seviyeyi gösteren -Seyda‟nın yanı sıra- baĢka unvanların da ihdas edilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu unvanları simgeleyen medreselere özgü kıyafetler de bulunmalıdır. 
36 Medreselerde genel olarak okutulan eserler irdelendiğinde, sadece modern bilimler hususunda değil, Ġslâm‟ın klasik dönem 

birikimini aktarmada da yeterli bir düzeyde olunmadığı görülmektedir. 
37 Rapor kapsamında Siirt-Bitlis yöresinde gezilen medreselerde, Siirtli Ġslam Tarihçisi Prof. Dr. Ġhsan Süreyya Sırma‟nın 

kaleme aldığı siyer ve tarih kitaplarının okuma kitabı olarak okutulup okutulmadığı sorusuna medreselerin geneli olumsuz 

cevap vermiĢtir. 



 

13 
 

aralıklarla ve modern tekniklerle yapılması gereken sınavların yetersiz olması verimliliği 

azaltmaktadır. Medrese sisteminde talebeler, kitaplarını bitirene kadar genellikle kapsamlı 

bir imtihana tabi tutulmamaktadır. Bu bağlamda talebelerin seviyelerini ölçecek sınavlar 

olmalı ve talebenin ilmî durumunu gösteren dönemlik ya da yıllık “karne” uygulaması 

baĢlatılmalıdır. 

 Arapça dışında başka dillerin öğrenilmemesi: Medreselerde güçlü bir Arapça eğitimi 

verilmektedir. Ancak Arapça dıĢında -bazı yerel diller müstesna- baĢka dillerin 

öğretilmesine yönelik bir program bulunmamaktadır. Medreselerde yetiĢecek âlimlerin 

etki sahasını geniĢletmek adına Arapçanın yanı sıra bölgesel ve küresel düzlemde baĢka 

dillerin de öğretilmesi sağlanmalıdır. 

 Hitabet yeteneğinin yetersiz olması: Talebeler, uzun süre kapalı mekânda ders görme ve 

seydalarına hürmetten dolayı onun bulunduğu ortamda konuĢmama gibi sebeplerden, içine 

kapanık bir hâlet-i ruhiyeye bürünmektedir. Bu Ģekilde eğitim alan bir talebe, toplum 

karĢısına çıktığında çoğu kez sohbet ya da vaaz yapmaktan kaçınmaktadır. 

 Talebelerin konuşma becerilerinin gelişmemesi: Medreselerde okutulan ve âlet ilimleri 

olarak adlandırılan kitapların çoğu, Arapçanın anlaĢılmasına dönüktür. Dolayısıyla 

medreselerden mezun olan talebeler, ciddi bir kavaid bilgisine -gramer- sahip olurken 

Arapça konuĢma yetisi fazla geliĢmemektedir. 5 ila 8 yıl arasında ders alınmasına rağmen 

muhadese yetisinin oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. 

 Medrese talebelerinin toplumsal örneklik misyonunu yitirmesi: Medrese talebelerinin, gün 

geçtikçe “seküler” bir mahiyet kazanan toplumsal yaĢam karĢısında ulvî değerleri temsil 

eden bir konumda olması beklenmektedir. Ancak gerek medreseye “gönüllü” gelmeyen 

bir talebe kitlesinin var olması gerekse iletiĢim teknolojilerinin olumsuz yozlaĢtırıcı 

etkileri, “ideal” olandan oldukça farklı bir görünümle karĢılaĢılmasına neden olmaktadır. 

Cep telefonu, internet gibi cihazların medrese öğrencileri arasında yaygınlaĢması ve bu 

cihazların ilim tahsilini kolaylaĢtırma amacı dıĢında kullanımı, medrese talebelerinin 

toplumsal örneklik misyonunu zedeleyici unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 Sosyal aktivitelerin az olması: Medreselerde haftalık tatilin sadece bir günle sınırlı olması, 

talebelerin kendilerine yeteri kadar zaman ayıramamalarına sebebiyet vermektedir. Bu 

durum talebelerin kendilerini gerçekleĢtirme noktasında yetersiz kalmalarına ve ilmî 

sahalarda verimliliklerinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca talebeler, toplumla 

etkileĢim noktasında ve medrese dıĢındaki sosyal ortamlara uyum göstermekte zorluklar 

yaĢamaktadır. 

 Kimi medreselerdeki talebelerin manevi donanım hususunda yetersiz olması: Özellikle 

ġark medreseleri tasavvuf büyükleri tarafından açılmıĢtır. Bu sebeple medreselerin 

genelinde tasavvufun “edep” yönü ön plandadır. Medreselerde, talebenin diz çökerek ders 

okuması, dersin sonuna kadar sessizce dinlemesi, hoca ayaktayken oturmaması gibi 
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unsurlar bu durumun somut hallerini simgelemektedir. Ancak medreselerimiz içerisinde 

tasavvuf geleneğinden uzak medreseler de mevcuttur. Rapor kapsamında ziyaret ettiğimiz 

-daha çok tasavvufi gelenek tarafından açılmamıĢ- medreselerin hocaları “manevi” yönün 

zayıf olmasından Ģikâyet etmektedir. 

 Eğitimin sadece erkeklere yönelik olması: Medreselerin genel olarak tarih boyunca 

erkeklere dönük eğitim vermeleri, Ġslâm dünyasındaki kadınların ilmî bağlamda yetersiz 

kalmasına neden olmaktadır. Son dönemlerde “hafızlık” merkezli kadın medreselerinin 

rağbet görmesi, kadınlara yönelik diğer alanlarda da eğitim veren medreselerin 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
38

 Ayrıca medrese sisteminde kadınların ihmal edilmesi, 

“Ġslâm‟da Kadın” imajına olumsuz bir muhteva kazandırmaktadır. 

 Medreselilerin toplum içerisindeki etkinliklerinin yitirilmesi: Medreseler, kuruldukları 

dönemlerden yakın geçmiĢe kadar toplumsal düzlemde oldukça önemli görevler ifa etmiĢ 

olmalarına rağmen, günümüzde eski etkinliklerini yitirmiĢlerdir. Örneğin, geçmiĢte kan 

davaları ve husumetlerin sonlanması için baĢvurulan kurumlar olan medreseler, 

günümüzde böyle bir fonksiyon icra edememektedir.
39

 

 

2. CUMHURĠYET’ĠN “DĠN GÖREVLĠSĠ YETĠġTĠRME MERKEZLERĠ” OLARAK 

ĠMAM-HATĠP OKULLARI VE ĠLAHĠYAT FAKÜLTELERĠ 

 

Osmanlı‟nın BatılılaĢmasına paralel olarak uygulamaya konulan “mektep sistemi”, 

Cumhuriyetin medreseleri tasfiye etmesi sonucu alternatifsiz bir konum elde etmiĢtir. Din hizmetleri 

ve eğitimi noktasında medreselerden sonra ortaya çıkan boĢluk ise, Ġmam-Hatip Okulları ve Ġlahiyat 

Fakülteleri vasıtasıyla doldurulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Yeni kurulan Cumhuriyet‟in “dini alana” dair endiĢeleri, bu alanı “Bizantist” bir yaklaĢımla 

kontrol altında tutmaya dönük giriĢimlere yöneltmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, söz konusu müesseseler hem 

din görevlisi yetiĢtirme hem de dini kendi dünya tasavvuru doğrultusunda dizayn edip tekeline alma 

amaçlarına yönelik olarak teĢekkül etmiĢtir. Ancak daha sonraki dönemlerde -baĢka alternatiflerin de 

bulunmayıĢından ötürü- halkın teveccühü bu kurumlara yönelmiĢ ve dini alana dair ihtiyaç gideren 

yapılar olarak görülmelerine olanak tanımıĢtır. Günümüzde Ġmam-Hatip Okulları ve Ġlahiyat 

Fakültelerinde eğitim görmek oldukça revaçtadır. 

 

                                                           
38 Son dönemde “İttihadu’l Ulema ve’l Medarisu’l İslamiyye (Âlimler ve Medreseler Birliği)” adıyla Diyarbakır merkezli 

kurulan yapı, kadın medreselerine ağırlık vermeye baĢlamıĢtır. Söz konusu kurum tarafından Batman, Gaziantep, Bitlis, 

Diyarbakır ve Ġstanbul gibi illerden yüzlerce kadına icazet verilmiĢtir. http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/144-alimeye-

icazetleri-verildi.html (EriĢim Tarihi: 18.08.16)  
39 Rapor kapsamında ziyaret edilen ve ġark‟ın en eski medreselerinden olan Bitlis/NorĢin Medreseleri‟nde yapılan bir günlük 

gözlemin neticesinde medreseyi ziyaret edenlerin sadece uzak illerdeki akrabalar olduğu tespit edilmiĢtir. Konuyla alakalı 

sorularımızı cevaplandıran medrese baĢ müderrisi Abdülkerim Çevik de, kan davalarında ve husumetlerde medreselerin eski 

etkinliklerinin kalmadığını ifade etmiĢtir. 

http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/144-alimeye-icazetleri-verildi.html
http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/144-alimeye-icazetleri-verildi.html
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2.1. Ġmam-Hatip Okullarının Tarihsel Serüveni 

Türkiye‟deki din eğitiminin üniversiteden önceki ayağını oluĢturan Ġmam-Hatip Okulları, 3 

Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yirmi dokuz 

merkezde ilkokula dayalı dört yıllık olarak açılmıĢ, bir talimatname ile bu okulların yönetimi ve 

öğretim Ģekli düzenlenmiĢ, okutulacak dersler ise Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
40

 

 Kur‟an-ı Kerîm 

 Ğına (Musiki) 

 Tefsir 

 Hadis 

 Ġlm-i Tevhid 

 Din Dersleri 

 Arabî 

 Hitabet ve irĢad 

 Ahlak ve malumat-ı vataniye 

 Türkçe 

 Türk Edebiyatı 

 Tarih 

 Coğrafya 

 Hesap 

 Hendese 

 Hayvanat 

 Nebatat 

 Ruhiyat 

 Fizik ve kimya malumatı 

 Tabakat 

 Hıfzıssıhha 

 Yazı 

 Terbiye-i Bedeniye 

Yirmi dokuz yerde açılan Ġmam-Hatip Okulları, 1924-1925 öğretim yılında yirmi dokuzdan 

yirmi altıya, 1925-1926'da yirmiye düĢmüĢ, bir yıl sonra sadece Ġstanbul ve Kütahya'da birer okul 

kalmıĢ, 1929-1930 öğretim yılında ise tamamen kapanmıĢtır.
41

 Osman Nuri Engin, Türkiye Maarif 

Tarihi adlı eserinde Ġmam-Hatip mekteplerinin bu kadar kısa sürede niçin kapandığını bu mekteplerin 

öğrenci bulamamasına bağlamaktadır.
42

   

Konuyla alakalı çalıĢmaları bulunan Prof. Dr. Halis Ayhan ise, genelde kabul gören kapanma 

sebeplerinin, “sorumlu makamların ilgisizliği ve mezunlarının gerek öğrenimlerini sürdürme gerekse 

                                                           
40 Halis AYHAN: “Ġmam-Hatip Liseleri”, DĠA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2000, Cilt 22, s.191. 
41 Halis AYHAN, a.g.m. s.191. 
42 Osman Nuri ENGĠN: Türkiye Maarif Tarihi, Ġstanbul 1977, CĠLT:5, s.1742. Aktaran: Halis AYHAN, a.g.m. 
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meslek elemanı olma açısından istikbale dair bir beklentilerinin kalmaması”
43

 ve “okulların açıldığı ilk 

yıllardan itibaren baĢlayan olumsuz uygulamalar”
44

 olduğunu ifade etmektedir. 

Ġmam-Hatip Mekteplerinin kapatılmasından sonra doğan boĢluk ve toplumda din görevlilerinin 

eksikliğinden doğan sıkıntılar, bu konuyu tekrar gündeme getirmiĢtir. Dönemin iktidar partisi olan 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)‟nin Yedinci Kurultay‟ında söz alan Hamdullah Suphi Tanrıöver, din 

görevlisi sıkıntısının ulaĢtığı had safhayı örneklerle anlatmıĢ ve “ölüleri zamanında gömmek için” 

imam bulunamadığını dile getirmiĢtir.
45

 Bu talepler neticesinde ilk defa 15 Ocak 1949'da Ġstanbul ve 

Ankara'da olmak üzere “Ġmam-Hatip Kursu” adıyla on aylık bir öğretim kurumu açılmıĢ, daha sonra 

bunların sayısı ona çıkmıĢtır. Ülkenin din görevlisi ihtiyacının karĢılanması düĢüncesiyle ortaokul 

mezunlarından askerliğini yapmıĢ olanların kabul edildiği bu kurslar, 1958 yılına kadar devam 

etmiĢtir.
46

 

1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti (DP)‟nin iktidara gelmesi ise, halkın dini eğitim 

noktasındaki taleplerinin daha açık ifade edilmesine ve bu konuda önemli geliĢmelerin yaĢanmasına 

sebebiyet vermiĢtir. Halktan gelen bu talepler üzerine toplanan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 

Müdürler Komisyonu, 13 Ekim 1951 tarih ve 601 sayılı kararıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. 

maddesine istinaden Ġmam-Hatip Okullarının açılmasına karar verdi ve bu karardan dört gün sonra 

Ġstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, MaraĢ ve Isparta‟da ilkokula dayalı ortaokul seviyesinde 

dört yıllık Ġmam-Hatip Okulları öğretime baĢladı.
47

 

Daha sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 4 Ağustos 1971 tarih 

ve 225 sayılı kararıyla Ġmam-Hatip Okullarının orta kısmı kapatılırken lise kısmı üç yıldan dört yıla 

çıkarılmıĢ, bu arada farklı derslerden sınava girmek Ģartıyla Ġmam-Hatip Okul'nun bir sınıfından liseye 

veya lise dengi baĢka bir okula geçme imkânı tanınmıĢ, bundan sonra birçok Ġmam-Hatip Okulu 

mezunu lise imtihanlarına girip lise diploması alarak çeĢitli fakültelere girmiĢtir.
48

 1972'de yayımlanan 

"Milli Eğitim Reformu Stratejisi"yle ilgili kararname ile Ġmam- Hatip Okulu adı Ġmam-Hatip Lisesi 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
49

 

Ġmam-Hatip liselerindeki meslek derslerinin yetersiz kaldığı yolunda Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı'nca ortaya konan tespitler dikkate alınarak 1974 yılında ortaokul programına seçmeli 

dersler olarak Kur'an-ı Kerim ve Arapçanın konması üzerine, Ġmam-Hatip Lisesi binalarındaki 

ortaokul öğrencilerinin anılan dersleri seçmeleri bu okullara ilgiyi daha da arttırmıĢtır. Nitekim bu 

karardan sonra Ġmam-Hatip liselerinin orta kısımları 58‟den 101'e, yeni kayıt yaptıranların sayısı 

                                                           
43 Halis AYHAN, a.g.m. s.191. 
44  Halis AYHAN: Türkiye’de Din Eğitimi, Dem Yayınları, Ġstanbul 2014, s.55. 
45 CHP Yedinci Kurultay Tutanağı, Ankara 1947, s.457.  

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.eser_bilgi_q?ptip=SIYASI%20PARTI%20YAYINLARI&pdemirbas=19760

3391  
46 Halis AYHAN, “Ġmam-Hatip Liseleri”, s.191. 
47 Halis AYHAN, a.g.m. s.191. 
48 Halis AYHAN, Türkiye’de Din Eğitimi. s.199-201. 
49 M.E.B. Tebliğler Dergisi, Sayı: 1723, Ankara 1972. Aktaran: Halis AYHAN, Türkiye’de Din Eğitimi, s.205. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.eser_bilgi_q?ptip=SIYASI%20PARTI%20YAYINLARI&pdemirbas=197603391
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.eser_bilgi_q?ptip=SIYASI%20PARTI%20YAYINLARI&pdemirbas=197603391
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3334'ten 18.896'ya çıkmıĢtır. Aynı hızlı artıĢ sonraki yıllarda da devam etmiĢ, okul sayısı 1976'da 

148'e, 1977'de 334'e yükselmiĢ, 1980 ihtilal dönemi de dâhil olmak üzere 1997'de temel eğitimi 

kesintisiz sekiz yıla çıkaran yasanın uygulanmasına kadar Ġmam-Hatip liseleri istikrarlı geliĢmesini 

sürdürmüĢtür.
50

 

28 ġubat 1997 yılında gerçekleĢtirilen post modern darbe Ġmam-Hatip Okulları için bir dönüm 

noktası olmuĢ, hem okullar hem de okullarda eğitim gören öğrenciler ciddi sıkıntılarla karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. Dönemin askerî erkânı tarafından 1000 yıl süreceği belirtilen bu süreç içerisinde, bütün 

ilköğretim okullarında tek tip program uygulayan model benimsenmiĢ, bu suretle diğer meslek 

liseleriyle birlikte Ġmam-Hatip liselerinin de orta kısımları kapatılmıĢtır.
51

 Ġmam-Hatiplerin 

ortaöğretimleri 28 Ģubat sürecinden 2012-2013 eğitim ve öğretim dönemine kadar kapalı tutulmuĢtur. 

2011 yılına kadar ise, “katsayı uygulaması” ile Ġmam-Hatip öğrencileri üniversiteye giriĢ süreçlerinde 

mağdur edilmiĢtir.  

2012-2013 eğitim ve öğretim döneminden itibaren yürürlüğe giren “4+4+4 Eğitim Sistemi” ile 

Ġmam-Hatip okulları ciddi bir ivme kazanmıĢtır. 2015-2016 dönemi verilerine göre, 677 bin 205‟i 

Ġmam-Hatip liselerinde, geri kalanı Ġmam-Hatip ortaokulunda olmak üzere Ġmam-Hatipli sayısı 1 

milyon 200 bini geçmiĢtir.
52

 

2.2. Ġlahiyat Fakültelerinin Tarihsel Serüveni 

 

3 Mart 1924 tarihinde TBMM‟de kabul edilen ve 6 Mart 1924‟te de Resmi Gazetede yayınlanan 

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟yla
53

 tüm medreseler, Maarif Vekâleti‟ne devredilmiĢ, 11 Mart 

1924 tarihinde ise Maarif Vekili Vasıf Çınar tarafından yayınlanan bir genelgeyle kapatılmıĢtır.
54

 

Medreselerin kapatılmasından sonra, din alanında okuyacak kiĢilere eğitim verecek kurumların 

açılması kararlaĢtırılmıĢtır.
55

 Meclisin aynı oturumunda Darulfünun‟da bir Ġlâhiyat Fakültesi 

açılmasına da karar verilmiĢtir. 

Türkiye‟de açılan ilk Ġlâhiyat Fakültesi, 1 Eylül 1900 tarihinde Ġstanbul'da açılan Darülfünun-ı 

ġahane'deki Ulum-i Aliye-i Diniyye ġubesi‟dir. Dört yıl süreli bu Ģubede tefsir, hadis ve usulü, fıkıh 

ve usulü, kelam ve tarih-i din-i Ġslam dersleri okutulmuĢtur. 1908 MeĢrutiyeti'nden sonra büyük ölçüde 

değiĢikliğe uğrayan Darülfünun-ı ġahane'nin adı önce Darülfünun-ı Osmani'ye, 1913 yılından itibaren 

ise Ġstanbul Darülfünunu'na dönüĢtürülmüĢtür. UIum-i Aliye-i Diniyye ġubesi'nin adı da Ulum-i 

ġer'iyye olarak değiĢtirilmiĢtir.
56

 

                                                           
50 Halis AYHAN, “Ġmam-Hatip Liseleri”, s.192. 
51 Halis AYHAN, a.g.m. s.192. 
52 http://www.milliyet.com.tr/imam-hatip-liselilerin-sayisi-1-gundem-2272901/  
53 Resmi Gazete, Tarih: 06/03/1340, Sayı: 63. 
54Mustafa ARMAĞAN: “Medreseler kanunla değil, genelgeyle kapatılmıĢtı” http://www.mustafaarmagan.com.tr/medreseler-

kanunla-degil-genelgeyle-kapatilmisti/ (EriĢim Tarihi: 18.08.2016) 
55 Ġlgili 4. Maddede, “Maarif Vekaleti, yüksek diniyat mütehassısaları yetiĢtirmek üzere Darülfünun‟da bir Ġlahiyat Fakültesi 

tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyyenin ifası vazifesiyle  mükellef memurların yetiĢmesi için de ayrı mektepler 

küĢad edecektir” denilmektedir. 
56 Halis AYHAN: “Ġlahiyat Fakültesi”, DĠA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2000, Cilt: 22, s.70. 

http://www.milliyet.com.tr/imam-hatip-liselilerin-sayisi-1-gundem-2272901/
http://www.mustafaarmagan.com.tr/medreseler-kanunla-degil-genelgeyle-kapatilmisti/
http://www.mustafaarmagan.com.tr/medreseler-kanunla-degil-genelgeyle-kapatilmisti/
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7 Ekim 1925 tarihli Darülfünun Talimatnamesi'nde ise Ġlahiyat Fakültesi adı yer almıĢ ve 

okutulacak dersler tefsir, hadis, fıkıh tarihi, içtimaiyat, ahlak, Ġslam dini tarihi, Arap edebiyatı, din 

felsefesi, kelam tarihi, tasavvuf tarihi, felsefe tarihi, Ġslam bediiyatı, hâlihazırda Ġslam mezhepleri, 

akvam-ı Ġslamiyye etnografyası, Türk tarih-i dinisi, tarih-i edyan olarak tespit edilmiĢtir.
57

 

Ġstanbul Darülfünunu 31 Mayıs 1933'te çıkarılan bir kanunla kapatılarak yerine Ġstanbul 

Üniversitesi kurulmuĢ; Ġlahiyat Fakültesi de ortaöğretim kurumlarından din derslerinin kaldırılması, 

Diyanet ĠĢleri teĢkilatında kadro bulunamaması ve sonuç olarak mezunlarının istihdam edilememesi 

gibi sebeplerle kapatılmıĢ, yerine öğrencisi olmayan Ġslam Tetkikleri Enstitüsü açılmıĢtır.
58

 

14 Ocak 1948'de bazı milletvekilleri bir Ġlahiyat Fakültesinin açılması yönünde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunmuĢ, nihayet 4 Haziran 1949 tarih ve 5424 sayılı kanunla Ankara 

Üniversitesi'ne bağlı Ġlahiyat Fakültesi kurulmuĢ, fakülte 21 Kasım 1949'da öğretime baĢlamıĢtır.
59

 

Ankara Üniversitesi‟ne bağlı olarak kurulan fakültenin ders programı Ģöyledir:
 60

 

 Arapça 

 Farsça 

 Yabancı Dil (Ġngilizce, Fransızca, Almanca) 

 Sosyoloji 

 Mantık ve Ġlimler Felsefesi 

 Ġslam Dini ve Mezhepler Tarihi 

 Ġslam Sanatları Tarihi 

 Mukayeseli Dinler Tarihi 

1953-54 yılında Fakülte‟nin bütün sınıfları teĢekkül ettikten sonra ise Ģu dersler okutulmuĢtur: 

 Arapça 

 Farsça 

 Yabancı Dil 

 Klasik Dini Türkçe Metinler 

 Kur‟an ve Ġslam Dini Esasları 

 Ġslam Tarihi 

 Din Psikolojisi 

 Din Sosyolojisi 

 Felsefe 

 Mantık 

 Tefsir 

 Hadis 

                                                           
57 Halis AYHAN, a.g.m. s.70. 
58 Halis AYHAN, a.g.m. s.71. 
59 Halis AYHAN, Türkiye’de Din Eğitimi. s.224. 
60 Halis AYHAN, a.g.m. s.224. 
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 Ġslam Mezhepleri Tarihi 

 Kelam 

 Ġslam Felsefesi 

 Dinler Tarihi 

 Ġslam Hukuku 

 Ġslam Sanatları Tarihi 

 Tezyini Sanatlar ve Paleografi 

 Tasavvuf Tarihi 

 Ġnkılâp Tarihi 

Fakülte müfredatında olan dersler, isabetli bulunmuĢ fakat ders veren hocaların çoğunun 

meslekten olmayan Felsefe, Tarih ve Sanat Tarihi gibi alanlarda uzmanlaĢan kiĢilerden teĢekkül 

etmesi fakülteden istenilen verimin alınmasına engel teĢkil etmiĢtir. Bu sebeple ülke dıĢından 

birçok hoca getirtilmiĢtir.
61

 

Ülkeye dıĢarıdan gelen Muhammed Tayyib Okiç (ö.1977) ve Muhammed Tavit Tanci 

(ö.1974) gibi hocalar, fakültenin ilk ilahiyatçı kadrosunun yetiĢmesine büyük emek vermiĢ kiĢiler 

olarak zikredilmektedirler.
62

 

1959'da Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 

kararına dayanan 17 Kasım 1959 gün ve 575 sayılı kararı ile Ġstanbul Yüksek Ġslam Enstitüsü 

açılmıĢtır. Ġmam-Hatip Okulları mezunlarını kabul eden dört yıl süreli enstitüyü Konya (1962), 

Kayseri (1965), Ġzmir (1966), Erzurum (1969), Bursa (1975). Samsun (1976) ve Yozgat (1980) 

Yüksek Ġslam Enstitüleri takip etmiĢ, Yozgat Yüksek Ġslam Enstitüsü 1981 'de bakanlıkça 

kapatılmıĢtır.
63

 Bu enstitülerden mezun olanlar Ġmam-Hatip Ortaokullarında meslek dersleri 

öğretmeni olarak görev yaptıkları gibi Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın müftülük ve vaizlik gibi 

kadrolarına da atanmıĢtır.
64

 

1971 yılında ise Erzurum Atatürk Üniversite‟sine bağlı beĢ yıllık Ġslami Ġlimler Fakültesi 

kurulmuĢtur.
65

 Türkiye‟de, fakülte düzeyindeki ikinci kurum olarak kabul edilmekte olan
66

 fakülte 

20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Erzurum Yüksek Ġslam 

Enstitüsü ile birleĢtirilmiĢtir.
67

 

                                                           
61 Abdülnasır SÜT ve Ercan ÇAĞLAYAN: “Tek Parti Dönemi Din Eğitimi Politikaları”, Medrese ve Ġlahiyat KavĢağında 

Ġslami Ġlimler Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl Ağustos 2013, Cilt:1, s.206. 
62 Adnan DEMĠRCAN: Türkiye’de Ġlahiyat Sorunu, Beyan Yayınları, Ġstanbul 2015, s.22. 
63 Halis AYHAN, a.g.m. s.71. 
64 Adnan DEMĠRCAN: “Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Serüveni”, Medrese ve Ġlahiyat KavĢağında Ġslami Ġlimler 

Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl Ağustos 2013, Cilt:1, s.38. 
65 Halis AYHAN, a.g.m. s.71. 
66 Adnan DEMĠRCAN, a.g.m. s.38. 
67 Halis AYHAN, a.g.m. s.71. 
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Daha sonraki yıllarda gerçekleĢtirilen ve toplumun hemen her kesimini etkileyen 12 Eylül 

1980 darbesi, Ġlahiyat Fakülteleri‟ni de etkilemiĢtir. Bu dönemde Erzurum ve Yozgat Yüksek 

Ġslam Enstitüleri kapatılmıĢ; Yüksek Din Öğretimi kurumlarının sayısı ondan sekize düĢmüĢtür.
68

  

1980 darbesinden sonra Turgut Özal liderliğinde iktidara gelen Anavatan Partisi (ANAP) 

döneminde Gaziantep Üniversitesi‟ne bağlı ġanlıurfa Ġlahiyat Fakültesi kurulmuĢtur. Daha sonraki 

süreçten iktidara gelen DYP-SHP Koalisyon Hükümeti Döneminde ise Ġlahiyat Fakültelerinin 

sayısında ilk ciddi artıĢın gerçekleĢtiği gözlenmektedir.
69

 

1992 yılında Ġstanbul Üniversitesi'ne bağlı ilahiyat Fakültesi yanında Sivas (Cumhuriyet 

Üniversitesi, 1992), Darende (Ġnönü Üniversitesi, 1992), Van (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1993), 

Rize (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1993), Çorum (Gazi Üniversitesi, 1993), Diyarbakır (Dicle 

Üniversitesi, 1993), Adana (Çukurova Üniversitesi, 1993), Isparta (Süleyman Demirel 

Üniversitesi, 1993), Adapazarı (Sakarya Üniversitesi, 1993), Elazığ (Fırat Üniversitesi, 1994), 

Çanakkale (Onsekiz Mart Üniversitesi, 1995) ve KahramanmaraĢ'ta da (Sütçü imam Üniversitesi, 

1996) Ġlahiyat Fakülteleri kurulmuĢ olup toplam yirmi iki fakültede eğitim öğretim devam 

etmektedir.
70

 

28 ġubat 1997 günü yapılan “post-modern darbe” ile Ġlahiyat Fakülteleri yeni bir döneme 

girmiĢ ve ciddi sıkıntılarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu dönemde; 

 Ġlahiyat Meslek Yüksek Okullarına öğrenci alımı durduruldu. 

 Ġkinci öğretimi bulunan fakültelerdeki ikinci öğretim bölümleri kapatıldı. 

 Ġlahiyatlardaki hazırlık sınıfları kapatıldı. 

 Ġlahiyat Fakültesinin kontenjanlarına kısıtlamalar getirildi. 

 1992 yılında kurulan Ġnönü Üniversitesi Darende Ġlahiyat Fakültesi ile 1993 yılında 

kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesine öğrenci alımı durduruldu. 

 Öğrencilerin derslere baĢörtülü girmeleri yasaklandı. 

 Katsayı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle, Ġmam-Hatip mezunları dıĢındakilerin 

Ġlahiyat Fakültelerine yerleĢmesi imkânsızlaĢtırıldı.
71

  

1998-1999 öğretim yılından itibaren ise üniversitelerde Eğitim Fakülteleri bulunan Ġlahiyat 

Fakültelerinde Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı ile Ġlahiyat Lisans 

Programı olmak üzere iki ayrı program uygulanmaya baĢlanmıĢ olup ilk programı takip eden 

öğrencilerin Ġlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olacak Ģekilde 

yetiĢtirilmesi, ikinci programdan mezun olanların ise Diyanet iĢleri BaĢkanlığı teĢkilatındaki çeĢitli 

                                                           
68 Adnan DEMĠRCAN, Türkiye’de Ġlahiyat Sorunu, s.28. 
69 Adnan DEMĠRCAN: “Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Serüveni”, s.40. 
70 Halis AYHAN, a.g.m. s.71. 
71 Adnan DEMĠRCAN, a.g.m. s.40. 
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görevlerden baĢka ortaöğretimde ve Ġmam-Hatip liselerinde öğretmenlik görevi alabilecekleri 

kararlaĢtırılmıĢtır.
72

 

Kasım 2002 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) dönemi ise, dini eğitim kurumlarıyla 

alakalı yapılan çalıĢmaların en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönem içerisinde hem Ġlahiyat Fakülteleri, 

hem Ġmam Hatip Okulları hem de Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 

programlarının sayısında ciddi bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Açılan fakültelerin büyük çoğunluğunun 

ismi Ġlahiyat Fakültesi olmakla birlikte, Ġslami Ġlimler Fakültesi ve Uluslararası Ġslam ve Din Bilimleri 

Fakültesi adıyla açılanlar da mevcuttur. 

Fakültelerin sayısının artıĢ göstermesiyle doğal olarak kontenjanlar da artmıĢ, bu durum da 

üniversite adayı olan öğrencilerin Ġlahiyat Fakültelerine yönelmesine olanak sağlamıĢtır. 2003 yılında 

Ġlahiyat Fakültelerinin toplam kontenjanı –yaklaĢık olarak yarısı Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Öğretmenliği Programına ait olmak üzere- 920; 2006 yılında -Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Programları Eğitim Fakültelerine bağlandığı için- 650 iken, 2011‟de 7995 yükselmiĢtir. 2012 

yılında ise Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı kontenjanı da dâhil Ġlahiyat 

Fakültelerinin kontenjanları 12390‟a yükselmiĢtir.
73

 

Ġlahiyat Fakülteleri‟ne bağlı olarak eğitim yapan Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Programı, 2006-2007 öğretim yılında Eğitim Fakültelerine bağlanmıĢ, 10 Mayıs 2012 tarihinde YÖK 

Genel Kurulu tarafından tekrardan Ġlahiyat Fakültelerine bağlanmıĢlardır.
74

 17 Nisan 2014 tarihinde 

toplanan YÖK Genel Kurulu‟nda ise tamamen kapatılmıĢtır. 

Mevcut durumda, bir yıl Arapça hazırlık ve dört yıllık lisanstan oluĢan Ġlahiyat Fakülteleri‟ne ek 

olarak Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi‟nde de iki yıllık Ġlahiyat Ön Lisans 

Programları mevcut bulunmaktadır. Burada okuyan öğrenciler, Dikey GeçiĢ Sınavı (DGS)‟na girip 

örgün öğretime geçebilmekte veya Ġlahiyat Tamamlama Programı
75

 (ĠLĠTAM) ile açıktan dört yıla 

tamamlayabilmektedirler.  

2.3. Ġlahiyat Fakültelerinin Sorunları ve Öneriler 

Günümüzde ilahiyat fakültelerinin sayısında ve fiziki olanaklarında önemli iyileĢtirmeler 

yapılmakla beraber, iĢleyiĢ ve verimlilik açısından ciddi sorunların bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu 

sorunlar Ģöyle sıralanabilir: 

 Eğitim ve öğretime ayrılan sürenin yetersiz oluşu: Ġlahiyat Fakültelerindeki mevcut eğitim 

öğretim süresi dönemlik 14 haftadır. Öğrencilerin ilk ve son haftalarda devamlılıkta gevĢeklik 

göstermeleri ile dönem içerisinde yapılan vize ve finallerin bir veya iki haftayı kapsaması, yıl 

içerisinde eğitime ayrılan süreyi ve dolayısıyla verimliliği azaltmaktadır. 

                                                           
72 Halis AYHAN, a.g.m. s.71. 
73 Adnan DEMĠRCAN, a.g.m. s.41. 
74 Adnan DEMĠRCAN, Türkiye’de Ġlahiyat Sorunu, s.32. 
75 Bu program ilk defa 2005 yılında Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi‟ne bağlı olarak açılmıĢtır. 
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 Eğitim sürecinde seçmeli derslerin fazla olması: Türkiye‟deki Ġlahiyat Fakültelerin eğitim 

süresi 1 yılı Arapça hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Eğitim süresinin uzun olmasına 

karĢın zorunlu derslerin az olması, seçmeli ders sayısının çoğalmasına neden olmuĢtur. 

Yalnızca birinci sınıfta mevcut olan seçmeli ders sayısı beĢtir. Bu durum yerine seçmeli 

dersleri sınırlandırıp, Arapça baĢta olmak üzere temel derslere daha fazla ağırlık verilmelidir. 

 Gramer bilgisinin noksanlığı: Ġlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin muhadese 

(konuĢma) yetisi olmasına karĢın kavaid bilgilerinin (gramer) yetersiz kalması önemli bir 

eksikliktir. Kimi üniversiteler Arapça hazırlık sınıflarında kavaid ve muhadese yetisini dengeli 

bir Ģekilde geliĢtirmekte baĢarılı olsa da, genel olarak fakültelerin ekseriyetinde bu sorun 

mevcut bulunmaktadır. Buna yönelik Arapça hazırlık süresinin uzatılması ya da eğitim 

süresince düzenli bir Ģekilde desteklenmesi gerekmektedir. Bunun dıĢında öğrencilerin Arapça 

gramer bilgisi noktasında “medrese” gibi kurumlardan istifade etmesine yönelik ortak 

platformlar tesis edilmelidir. 

 Fakültelerdeki eğitimin karma oluşu: Ġlahiyat Fakülteleri‟nde öğrenim gören öğrencilerin 

mezun olduktan sonra daha çok toplumda dini görevlerde bulunmaları, onların dini kural ve 

kaidelere karĢı daha fazla özen göstermelerini gerektirmektedir. Özellikle Kur‟an ve dini 

muhtevaya sahip metinlerle sürekli iĢtigal edilen müesseselerde karma eğitimin icra edilmesi, 

söz konusu hususu olumsuz etkilemektedir. 

 İlahiyat Fakültelerinin “âlim” yetiştirme misyonuna sahip olmaması: Ġlahiyat fakülteleri, 

genel olarak kurumsal amaçlarını “din bilgini” yetiĢtirme olarak izah etmektedir. Ancak 

toplumsal algı ve beklenti, “âlim” yetiĢtirilmesine yöneliktir. Ġlahiyatların bu misyona sahip 

olmamaları fakat müftü, vaiz gibi önemli konumlara personel sağlamaları ve popüler bazı 

ilahiyatçıların “fetva mercii” olarak lanse edilmesi, önemli tartıĢmalara ve sorunlara sebebiyet 

vermektedir. 

 Amelî noktada zayıf kalındığı algısı: Ġlahiyat Fakülteleri‟nde ders veren hocalar ve 

öğrencilerin bir kesiminde dinin temel prensiplerini hayata geçirme noktasında zayıflıklar 

ortaya çıkmaktadır. Toplumun “teolog” yetiĢtirme ötesinde bir beklenti içerisinde olduğu 

fakültelerin, teorik düzlemde verimli olsa bile dinin pratize edilmesi hususlarında zaafiyet 

göstermesi tartıĢmalara neden olmaktadır. Konuyla ilgili görüĢtüğümüz Siyer AraĢtırmaları 

Vakfı BaĢkanı Muhammed Emin Yıldırım, fakülteye giden öğrencilerin ekseriyetinin önceki 

süreçte ibadete daha düĢkün olduklarının gözlemlendiğini ifade etmiĢtir. 

 Öğrencilerin çalışacakları mesleki alanlardan eğitim sürecinde uzak kalmaları: Ġlahiyat 

fakültesi lisans bölümünü okuyan öğrencilerin mesleki çalıĢma alanlarından uzak bulunmaları, 

daha sonra uyum problemlerine yol açabilmektedir. Bu nedenle, cami, Kur‟an kursu ve 

okullarda bölümle ilgili staj programları geliĢtirilmelidir.  
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 Öğrencilerin fakülte hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamaları: Konuyla ilgili yapılan 

bir ankette, fakülteye gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun, fakülte hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları belirlenmiĢtir.
76

 

 Fakülte bünyesindeki hocalarla ilgili sorunlar: Ġlahiyat Fakültesinde eğitim gören öğrenciler 

ile yapılan bir anket çalıĢmasında, öğrencilere sorulan “Öğretim elemanlarında gördüğünüz en 

önemli eleĢtiri konuları nelerdir” sorusuna öğrencilerin %22,6‟sı “öğrenciler ile iliĢkilerde 

yetersizlik”, %22,2‟si “dersi sunmada yetersizlik”, %18,7‟si “öğrencilerin ihtiyaç ve 

taleplerini önemsememek”, %9,7‟si “baĢarıyı değerlendirmede objektif olmamak”, %6,9‟u 

“alan bilgisinde yetersizlik”, %6,9‟u “kendini geliĢtirmemek”, %3,4‟ü “fazla mutaassıp 

olmak”, %2,5‟u “fazla modern olmak”, %6,9‟u da “baĢka” seçeneğini iĢaretlemiĢtir.  “BaĢka” 

seçeneğini iĢaretleyenlerin yazdıkları eleĢtiri konuları ise Ģunlar olmuĢtur: Öğrencilere değer 

vermeme/ AĢırı tenkitçi olma/ Pedagojik formasyon eksikliği/ Öğrencilerin eleĢtirilerine 

önyargılı bakma/ Öğrencilere kaba ve kırıcı davranma/ Diyalog eksikliği/ Öğrenciler arasında 

ayırım yapma/ Öğrencileri nota göre değerlendirme/ Motivasyon eksikliği/ Üniversite 

öğrencisinden ziyade çocuk muamelesi yapma/ Arapça hocalarının yetersizliği/ Rehberlik 

yapmama/ Heyecanlarını yitirmiĢ olma/ Tevazu eksikliği/ GeçmiĢe saygısızlık/ Alanları 

dıĢında derslere girme/ Güncel meseleleri yorumlamama/ Yoklamayı, sınavları ve notu silah 

olarak kullanma.
77

 Hocalara yönelik dile getirilen bu sorunlar, öğrencilerin yaklaĢımlarını da 

derinden etkilemektedir.  

 İlahiyat Fakültelerini tercih noktasında atama avantajına odaklanılması: Son yıllarda ilahiyat 

mezunlarının çalıĢma alanlarındaki ihtiyaçtan ötürü atama puanlarında ciddi düĢüĢler meydana 

gelmiĢtir. Bu durum, ilahiyat alanına uzak kimselerin “atama avantajı” nedeniyle fakülteye 

yönelmesine sebebiyet vermekte ve niteliği olumsuz etkilemektedir. 

 Kontenjanların çok fazla olması: Son dönemlerde ilahiyatta verimliliği düĢüren en önemli 

sebeplerden biri de kontenjanların fazla oluĢudur. Bu durum, üniversiteye giriĢ sınavında 

ilahiyat fakültelerinin taban puanlarının düĢmesine ve dolayısıyla baĢarılı profili düĢük 

öğrencilerin fakülteye giriĢlerinin mümkün olmasına neden olmaktadır. 

 İLİTAM (İlahiyat Tamamlama Programı) kaynaklı sorunlar: Ġlahiyat Ön Lisans Programı‟nda 

okuyan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık programlara tamamlamaları amacıyla açılan 

ĠLĠTAM‟da verilen derslerin fakülte müfredatıyla aynı olmaması ve derslerin daha rahat 

geçilmesi, öğrencilerin ĠLĠTAM‟a yönlenmesine neden olmuĢtur. Böylelikle fakültede 

okutulan bazı dersleri alamayan öğrenciler, ilahiyat alanından ilmî olarak daha az istifade 

edebilmektedir. Ayrıca ĠLĠTAM programı kapsamında eğitim alan öğrencilerin sosyal iliĢkiler 

açısından yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Ancak ĠLĠTAM ile ilgili sorunların 

                                                           
76 Ġbrahim TURAN ve Bayramali NAZIROĞLU, “Ġlahiyat Fakültesine Yeni Gelen Öğrencilerin Sorun ve Beklentileri: OMÜ 

Ġlahiyat Fakültesi Örneği”, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Sinop ġubat 2015, Cilt: 8, Sayı:36, s.470. 
77 Ahmet KOÇ: “Ġlâhiyat Fakültesi (Ġlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri”, Marmara 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Ġstanbul 2003, Sayı: 25, s.41-42. 
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giderilmesine dönük yapılacak düzenlemelerde, ĠLĠTAM‟dan önemli düzeyde istifade eden 

medrese kesimi göz ardı edilmemelidir. 

 

2.4. Ġmam Hatip Okullarının Sorunları ve Öneriler 

Ġlahiyat Fakültelerinde var olan sorunların önemli bir kısmı Ġmam-Hatip Okulları için de 

geçerlidir. Ayrıca söz konusu sorunlara Ģunları da eklemek mümkündür: 

 Öğrencilerin aile yönlendirmesi ya da zorunluluk nedeniyle tercih yapmaları: Ġmam-Hatip 

okullarındaki öğrencilerin bir kısmı, ailelerinin yönlendirmeleri neticesinde Ġmam-Hatip 

okullarını tercih etmektedir. Ailelerin Ġmam-Hatipleri “manevi bir liman” ya da “ıslah 

kurumları” olarak görmesi ve bu nedenle çocuklarını bu okullara yönlendirmeleri söz konusu 

olmaktadır. Bu duruma, TEOG sınavı sonucu meslek liseleri ve ĠHL‟nin zorunlu tercih olarak 

sunulması da eklenince, Ġmam-Hatip okullarındaki öğrenci profili olumsuz etkilenmektedir. 

 İmam-Hatip okullarında görevlendirilen idareci ve öğretmenlerin profili: Ġmam-Hatip 

okullarının en önemli sorunlarından biri, atanan idarecilerin bazılarının Ġmam-Hatip 

okullarının misyon ve vizyonuna aykırı kimselerden oluĢmasıdır. Bu bağlamda, Ġmam-Hatip 

okullarına atanan idarecilerin ilahiyat mezunu ya da Ġmam-Hatip meslek dersi 

öğretmenlerinden oluĢmasına özen gösterilmelidir. Bununla birlikte derslere giren öğretmen 

profili de önem arz etmektedir. Özellikle son dönemde Ġmam-Hatip okullarına dönüĢtürülen 

yerlerdeki öğretmen kadrolarının Ġmam-Hatip kültürüne uyum sağlamalarına özen 

gösterilmelidir. Ayrıca meslek hocalarının faklı dünya görüĢlerine mensup olmaları ve dersleri 

söz konusu görüĢler çerçevesinde aktarmaları öğrencilerin önemli sorunlar yaĢamasına neden 

olabilmektedir. Bu hususlarla ilgili olarak, Ġmam-Hatip okullarında görev yapacak 

öğretmenlere yönelik Din Öğretimi Genel Müdürlüğü‟nün düzenleyeceği “özel sınav” 

uygulamasının devreye sokulması ya da mülakat usulüyle seçici mekanizmaların tesis edilmesi 

gündeme alınmalıdır. 

 Müfredatta mesleki derslerin yetersiz oluşu: Ġmam Hatip liselerinde okutulan tefsir, hadis, 

fıkıh gibi temel mesleki derslerin sadece bir eğitim-öğretim yılına sıkıĢtırılması ve bunun da 

haftada iki saat ile sınırlanması yetersiz gelmektedir. Özellikle sınavların ve tatillerin de 

dersleri aksatmasından dolayı istenilen verim elde edilememektedir. Ayrıca bu dersler genel 

anlamda usul ilmine yönelik derslerdir. Öğrenci bir yıl hadis usulü, tefsir usulü, fıkıh usulü 

derslerini görmekte ancak hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilimlere yönelik dersler alınmadan mezun 

olunmaktadır. Bu nedenle temel Ġslâmî ilimlerde bir yıl usul ilmi, bir yıl da ilmin kendisine 

yönelik dersler verilmelidir. 

 Üniversiteye giriş sınavlarında meslek derslerinden sorumlu olunmaması: Üniversiteye giriĢ 

sürecinde yapılan YGS sınavında Ġmam-Hatip Okullarında verilen meslek derslerinden soru 

sorulmaması, öğrencilerin meslek derslerine gereken önemi vermemesi sonucunu 
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doğurmaktadır. Bu nedenle ilahiyat ya da Arap Dili ve Edebiyatı gibi bölümleri tercih etmek 

isteyen adaylara yönelik LYS formatında bir sınavın yapılması gerekmektedir. Böylelikle 

“atama avantajı” nedeniyle ilahiyatların tercih edilmesinin de önü alınmıĢ olacaktır. 

 Ders kitaplarındaki yetersizlik: Ġmam-Hatip okullarında verilen Arapça, Hadis vb. alan 

derslerinde öğrencilerin istenilen seviyeyi yakalayamadığı gözlenmektedir. Özellikle Arapça 

kitapların öğrenciye ilmî açıdan önemli bir katkı yapmadığı görülmektedir.  

 Dışlanma korkusu: Ġmam-Hatip Okullarına kayıt yapmak isteyen öğrenciler, toplumda var 

olan “Ġmam-Hatipli ise sadece imam olacaktır” anlayıĢından olumsuz etkilenmektedir. Bu 

anlayıĢ, çocuklarda bir kaygı problemine neden olmaktadır. Bu bağlamda, “Ġmam-Hatipli” 

imajına katkı sağlayacak tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 İmam Hatip Okulları öğrencileri ile İlahiyat Fakülteleri öğrencileri arasındaki kopukluk: 

Ġmam-Hatip okullarında eğitim gören öğrenciler ile ilahiyat fakültelerindeki öğrenciler 

arasında düzenli bir irtibatın kurulması önem arz etmektedir. Zira ilahiyat öğrencilerinin 

tecrübe ve birikimlerini Ġmam-Hatip öğrencilerine aktarması, bu okullardan mezun olacak 

öğrencilerin bilinç düzeylerine ve niteliklerine doğrudan etki edecektir. Bu bağlamda, ilahiyat 

öğrencileri ile Ġmam-Hatip öğrencileri arasında “koçluk” benzeri sistemlerin geliĢtirilmesi 

faydalı olacaktır. 

 Bina ve yurt sıkıntısı: 28 ġubat sürecinden sonra Ġmam-Hatip Okullarına var olan ilgi 

azalmıĢtır. Son yıllarda ise bu ilgi hızla artmakta hatta diğer okulları geride bırakmaktadır. 

Ancak geçen yıllardan kaynaklanan ilgisizliğin beraberinde getirdiği fiziki-teknik 

olumsuzluklarla karĢılaĢılmaktadır. Özellikle birçok ilçede yeni açılmaya baĢlanan Ġmam-

Hatip Okullarına talep yoğun olduğu için kalabalık sınıflarda ders yapılmak zorunda 

kalınmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Medreseler, Ġslâm kültür ve medeniyetinin inĢa edilmesinde önemli katkıları bulunan, Ġslâm 

tarihi boyunca öncü âlim Ģahsiyetlerin ve önemli devlet adamlarının yetiĢmesine imkân sağlayan ilk 

sistematik eğitim kurumlarımızdır. BaĢka bir deyiĢle medreseler, Ġslâm dünyasının birçok noktasında 

“ideal insan yetiĢtirme” amacına matuf olarak hizmet vermiĢ ilmî müesseselerdir. Ġmam-Hatip 

Okulları ve Ġlahiyat Fakülteleri ise, Cumhuriyet Türkiyesi‟nde medreselerin ilgası sonrası dinin 

istenilen doğrultuda yönlendirilmesi ve dini hizmetlerde bulunacak personel yetiĢtirme amaçlarıyla 

oluĢturulmuĢ yapılanmalardır. 

Kadim Ġslâm medeniyetinin zirve dönemlerinde teĢekkül etmiĢ medreseler ile Cumhuriyet 

Türkiyesi‟nin din görevlisi yetiĢtirme ve dini kontrol altında tutma projelerinin bir neticesi olarak 

ortaya çıkan Ġmam-Hatip ve Ġlahiyat gibi din eğitimi veren okulların, kuruluĢ mantalitelerinden farklı 

bir noktaya evrildikleri görülmektedir. Medreseler, medeniyet serüvenimizin kritik dönemlerinde icra 

ettikleri fonksiyonlarını yitirmiĢtir. Bu kurumlar müfredat olarak kapsamlılığını kaybetmiĢ ve Ġslâm 

dünyasının ihtiyaç duyduğu “ideal insan yetiĢtirme” misyonunu yürüten eğitim müesseseleri olma 

hususunda kayda değer eleĢtirilerle karĢılaĢacak bir konuma gelmiĢtir. Ġmam-Hatip Okulları ve 

Ġlahiyat Fakülteleri ise, farklı niyetlerle teĢekkül etse bile süreç içerisinde halk tarafından benimsenen 

ancak maneviyat açısından ciddi zaafiyetleri bulunan, Ġslâm medeniyetinin kadim birikimiyle irtibatı 

zayıf olan ve -medreseler gibi- günümüz problemlerine çözüm üretebilme noktasında yetersiz kalan 

bir profil çizmektedir. 

Ġnsanlığa yeniden öncülük edecek Ġslâm medeniyetinin, eğitim sahasında güçlü bir donanıma 

sahip olması elzem bir durumdur. Dini eğitim veren kurumların ciddiyetle ıslah edilmesi ve 

günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir formata büründürülmesi önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye özelinde medreseler ile din eğitimi veren Ġmam-Hatip Okulları ve Ġlahiyat 

Fakültelerinin mercek altına alınması, ilmî düzlemde ciddi çalıĢmalarla tetkik edilmesi, eksiklerinin 

tespit edilip giderilmesine yönelik giriĢimlerin baĢlatılması gerekmektedir. Türkiye‟nin önemli 

merkezlerinde söz konusu amaçlara yönelik medrese âlimleri, Ġmam-Hatip ve Ġlahiyat hocaları, eğitim 

sosyologları ve pedagogların katılımıyla sempozyumlar ve istiĢare toplantıları düzenlenmelidir. 

Medrese, Ġmam-Hatip ve Ġlahiyatların, karĢılıklı etkileĢim içerisinde bulunacakları ve 

birbirlerini besleyecekleri/tamamlayacakları yeni bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç vardır. Söz konusu 

yeni kurumsal yapılanma, Ġslâm medeniyetinin kadim birikiminden ilham alarak, kontrol altına alma 

eğilimiyle değil ihtiyaç merkezli bir yaklaĢımla inĢa edilmelidir. Bu yapılanmaya gidilirken, 

medreseler “sivil ve özerk” kimliklerini yitirmemelidir. Medreselerin ekonomik problemleri ve 

denetim mekanizması sorunu, yasal zeminde tesis edilecek “vakıf sistemi” ile çözüme 

kavuĢturulabilir. 
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