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1. İlahiyat fakülteleri gelenek ile taşınan bilginin tevarüsü, 
bu bilginin bireysel ve toplumsal hayata transfer edile-
rek güncellenmesi ve bir gelecek tahayyülünün inşasın-
da motivasyon ve değer kaynaklarının sağlanması fonk-
siyonlarını icra etmesi beklenen kurumlardır. Hâlihazırda 
fakültelerimizin birbiriyle güçlü biçimde bağlı bu üç temel 
fonksiyonu istenen ölçüde yerine getirdiğini söylemek güç-
tür.  İlahiyat Fakülteleri üzerine yapılacak her türlü çalışma 
ve düzenleme, bu üç temel fonksiyonun birlikte geliştiril-
mesi ihtiyacı göz ardı edilmeden gerçekleştirilmelidir.

2. Toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesine bağlı olarak ilahiyat 
fakültelerinin farklı istihdam alanlarının gerektirdiği ye-
terliklere sahip farklı alanlara yönelik yeterliliklere sahip 
mezun ve bilginin üretiminde zorlandığı tespiti yapılmak-
tadır. Disiplin veya anabilim dalı merkezli bir yapılanma ve 
anlayışla eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdü-
ren ilahiyat fakültelerinin, yeni ortaya çıkan dini hizmet 
alanlarına göre yapılandırılması gerekmektedir. İlahiyat 
fakülteleri ya kendi içinde istihdam alanları ve toplumsal 
ihtiyaçları dikkate alan ihtisaslaşmaya gitmeli, ya da her 
bir fakültenin lisans ve lisansüstü düzeyde toplumsal ih-
tiyaçlar ve istihdam alanlarına uygun programlar açması 
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teşvik edilmelidir.   Bu durum fakültelerden üretilen bil-
ginin hayata katkı kabiliyetini artırmak için de gereklilik 
arz etmektedir.

3. İlitam programı (İlahiyat Tamamlama Programı) ilahiyat 
fakültelerine kontenjanların istihdam ihtiyaçlarının altın-
da sınırlı olarak verildiği dönemlerde Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın personel yeterliliğini artırmak ve istihdam ihti-
yaçlarını karşılamak için kurgulanmış açık öğretim ilahiyat 
programı idi. Zamanla İlitam kontenjanlarının ihtiyaçların 
çok ötesinde artırılması ve örgün ilahiyat mezunları ile 
eşdeğer hakların verilmesi gibi nedenlerle amacı dışına 
çıkmış olmasından hareketle bu programlara yönelik yeni 
düzenlenmelere ihtiyaç olduğu bir gereklilik olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

4. Yükseköğretimde hesap verebilirliği, kaliteyi, uluslararası-
laşmayı ve sürdürülebilir gelişimi artırmanın önemli bir 
yolu olarak değerlendirilen kalite güvence sistemlerinin 
İlahiyat fakülteleri için de yararlı olacağı öngörülmektedir. 
Ancak ilahiyatlar için düşünülen bu sistem akreditasyon-
da özgünlüğü dikkate alan yeni paradigmalar göz önünde 
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bulundurularak, ilahiyat alanının kendine özgü hususiyet-
leri çerçevesinde yapılandırılmalıdır. Yükseköğretim Kali-
te Kurulunun ilgili mevzuatı çerçevesinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere 
ilahiyat eğitiminin tüm paydaşlarını bir araya getiren bir 
değerlendirme ve tecrübe paylaşım merkezi/ajansı ku-
rulmalıdır. Bu merkez aynı zamanda ilahiyatlarda üreti-
len eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetlerin kalitesini 
belirleme ve istikametini belirlemeye yönelik önemli bir 
analiz merkezi olacaktır.

5. İlahiyat fakülteleri ile ilgili meselelerin çözümünde bö-
lüm ve anabilim dalı tutuculuğundan ve tek metodoloji-
ye dayalı üretilen sonuçları dayatan anlayışlardan kaçı-
nılması gerektiği tespiti yapılmıştır. Bölüm, anabilim dalı 
veya metodoloji dayatmalarının bu fakültelerin toplumun 
meselelerine çözüm üretmeye harcaması gereken ener-
jisini kısır çekişmelerle tüketmesine ve toplum nezdinde 
itibarının zedelenmesine neden olmaktadır. İlahiyat ala-
nındaki metodoloji farklılıklarının birer zenginlik olduğu, 
hakikat ışığının ancak müsademe-i efkardan doğacağı 

bilinci ile hareket edilmelidir. Çoğu zaman esasa taalluk 
etmeyen meselelerde büyük fırtınalar kopartılarak kamu-
oyu önünde ilahiyatların itibarının düşürülmesine imkân 
verilmemesi gerekmektedir. İlahiyatların enerjisi, günü-
müz insanının anlam arayışına cevaplar ve dini sorunla-
rına çareler üretecek araştırma ve eğitim faaliyetlerine 
yönlendirilmelidir. 

6. İlahiyat fakülteleri tarihsel tecrübe içinde Türkiye ve dün-
ya Müslümanları için önemli, toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayabilmiş bir kazanımı ifade etmektedir.  Fakülte-
leri kendi dini anlayışı doğrultusunda etkilemeye çalışan 
çeşitli oluşumların bu kazanımı suiistimal etmelerine mü-
saade edilmemelidir. Bunun için ilahiyat fakültelerinde 
temel kaynaklara dayalı, hikmet ve hakikat arayışını esas 
alan dini bilgi üretimini engellemeye yönelik girişimlere 
karşı durulmalıdır.  
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