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DIN BiLiMLERi ARAŞTIRMALARINDA KOORDiNE iHTiYACI 

Doç. Dr. Ali TOKSARI 
Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesi 

Günümüzde başta islam ülkeleri olmak üzere bütün dünyada is
lami ilimler sahasında pek çok ilmi araştır'ınalar yapıldığı hepimizin 
ımaiGmudur. Bu çaiışmaların büyük çoğunluğu değişik eğitim ve öğre~ 
tim müesseselerinde yapılırken önemli sayılabilecek bir bölümü de 
diğer kuruluşlar veya ~zel şahıslar tarafından yaptırılmakta veya yapıl
maktadır. Durum böyle olunca yapılan çalışmaların daha verimli _ve di· 
siplinli olabilmesi için ilmi çalışma yaptıran r•esmrve özel kuruluşların 

kendi aralarında işbirliği yapması ve yapıl::ın çalışmaların çok iyi koor· 
dine edilmesi ihtiyacı ister istemez günoeme gelmektedir. Nitekim 
Sempozyumumuzda sunulacak olan beş tane tebliğin doğrudan, bir kıs
mının da dalaylı da olsa problemlerimiıle alakah olması her alanda ol
duğu gibi islami ilimler sahasındaki bilimsel araştırmalarda da işbir
liği ve koordineye ihtiyaç hissedildiğini göstermektedir. Değişik yön
leri ile ele alınacağını ümit ettiğimiz bu çok önemli husus hakkında or
taya konulacak kıymetli fikirlerden yararlanılarak vakit geçirilmeden 
resmi ve özel müesseseler arasında sıkı bir işbirliği ve koordineye 
gidilirse çok büyük bir boşluğun doldurulacağına inanıyoruz. 

Bilindiği üzere ilmi araştırma yapan kiişlerin çok değerli iki ser
mayeleri vardır. Bunlar emek ve zaman. Araştırıcı bu iki kıymetli ser
mayesini verimli alanlara yatırmak mecburiyatinde olduğu gibi, ilmi 
araştrf\ma yaptıran res mı· ve özel kuruluş: ar da, araştırıcının bu iki 
önemli varlığını çok iyi kullanmak ve değerlendirmek zorundadıdar. 

Bir başka ifade ile harcanan emeğin boş yere gitmem.esine dikkat edil
mesi gerektiği gibi, geçen zamanların da bir daha geri dönmeyeceği 
hiçbir vakit hatırdan çıkarılmamalıdır. Nitekim Resuluilah (s.a.v.) da : 
«insanların çoğunun aldandığı (ve kıymetini takdir etmediği) iki nimet 
vardır. Bunla·r sağlık ve boş vakit.»[!) buyurarak yüce Allah'ın kullarına 

(1) Buhar!, Sahih, R. bak 1; Tirmiz1, Sünen. Zlihd, l, İbn Mace ,Sünen, 
Zühd, 15. 

399· 



ihsan ettioi saglrk ve zaman gibi iki deQerlli varlrgrn ~ o k  iyi kullanr= 
Jarak krymetlerinin bilinmesi gerektigine dlkkat qekmistir. Bu bilgilerin 
19rgrnda ifade etmek gerekirse bir sahada yaprlan qalrsmalarda kulla- 
n ~ l a n  emek ve  harcanan zamanrn karsrlt@ alrnahildiQi olqude bu tor  
qa l r~mada  amaca ulasrlmrs ve  verimli bir sonuq elde edilmi? demektir. 

f 
ilmi qalrqmalarda emek kayb~  ve  zaman israfrnln iinune geqmenin ca- 
relerinin baginda ise, ilmi calrsma yaptrran kurumlar arasinda srkr ve 
plan11 iqbiriigi ile yaprlan iylerin cok iyi koordine edilmesi gerekmek- 
tedir. 

Biz, burada ideal olmakla birlikte b a t h  dunyadaki bilimsel ~ a l r g m a  
- 

yapan v e  yaptrran qahrs, kurum ve kuruluglar arasrndaki olmasr gere- 
ken !~birlioi uzerinde duracak deailiz. Bu konu, daha genis kapsanil~ 
bir araStrrmay1 gerektirir. 0 bakrmdan burada sadece  Turkiye'de yuk- 
sek  din egitilm ve  ogretim yaprlan yuksek ogretim kurumlarrnda yani 
i12hiyat Fakultelerinde yaprlan ilmi aragtrrmalarda yaprlmasrna zaruret 
hissettigimiz igbirliQi ve bunlarln dijzenlenmesi ile alBkalr birkaq onem- 
l i  noktaya temas  etmekle iktifa edeceijiz. 

Bunlari gu sekilde srralamak mumkundur : 

I. Yiiksek Lisans ve Doktora Tezleri .; 

MalCim oldugu gibi ilmi muesseselerde zdaya yijksek lisans ve 
doktora tez konusu verilirken dikkate allnan hususlarin b a ~ r n d a  ibilim- 
sel yenilik getirecek mahiyette ve  orjinal sahalarda olmasl gibi nokta- 
lar gelmektedir. islGmi ilimler sahasrnda dunyada simdiye kadar hangi 
konularda yuksek lisans v e  doktora tezi yaprldrtjr v e  ozellikle gu anda 
hangi mevzularda yaprlryor bu alanda bize zamaninda yeterli bilgiyi 
verecek dunyada bir kurulus olrnadior gibi, bu sahada doyurucu bir ya- 
yrn da yoktur. Turkiye bazrnda meseleye baktrijlmlzda da sadra $if8 
verecek bir qalrsmaya rastli yamryoruz. Bilindigi uzere ijlkemizde, DBn- 
yada ve  Turikye'de yap~lan bilimsel qalrsmalarr hakkrnda is teni ldi~in-  
d e  bilgi verme gorevi Y ~ K  Dokiimantasyon Merkezi'ne veri lmi~tir .  Bu 
merkezden analhtar kelime bilinip verildioi tzkdii.de herhangi bir konu 
hakrnda bilgi alrnabiliyor. Bir de kitap veya makalenin adr bildirilirse 
bunlarrn fotokopileri temin edilebiliyor. Dikkat edilecek olursa YOK Do- 
kumantasyon Mer!.ezi1nin verebildiei bilgiler daha once yapr lml~  ilmi 
qal l~malara rnunhaslrdrr. Ayrica bilebildiqimiz kadari ile YOK Dokiiman- 
tasyon Merkezi isl8m ljlkelerinde yaprlan tezler d e  dahil bilimsel qa- 
Irqmsrlardan ziyade Batr Cjlkelerlnde yaprlan ilmi calrqmalart topladigini 
burada belirtmeliycz. Bir baska ifade ile js!irni sahada yapilan tez Fa- 



lışmaları hususunda anılan merkezden bugünkü şartlarda yararlanma 
şansına maalesef .fazla sahip değiliz. YÖK'ün Türkiye'de bulunan üni
versitelerde yapılan bilimsel çalışmaları duyurmayı temin gayesi ile 
«Bilimsel Yayınlar Kataloğu" adı altında bir katalog çıkarılarak bunları 
Ünlversitelere göndermeyi planlayıp uygulr·maya koyduğunu biliyoruz. 
Bi.ı · katE:Iog ile de sadece daha önce yapılmış olan bilimsel çalışmala
rın üniversitelere duyurulması amaçlanmı~tır. Ayrıca her yıl muntaza
man çıkarılması gereken bu katalog, sadece 1982 ve 1986 yıllarında 

yapılan ilmi çalışmaları kapsayacak şekilde sadece iki kere yayınlana
bilmiştir. 

Yukarıda kısaca arzetmeye çalıştığırr:ız ün!ver·sitelerarası bilgi 
alış-verişindeki düzensizlikten üniversitelerin bir' birimini teşkil eden 
ilahiyat Fakülteleri de kendi paylarını almaktadırlar. Biz, ilahiyat Fa· 
kültelerinin bağlı bulundukları üniversitelerdeki Sosyal Bilimsel Ensti
tliter aracılığı lle yaptırılan yüksek lisans vedoktora tez konularının tes
biti hususunda fakülteler·arası işbirliğini zaruri görüyoruz. Belki böyle 
bir işbirliğine Yüksek Öğretim Kanunu'nun çıkmasından önce gerek 
yoktu. Çünkü o tarihlerde ilahiyat sahasında sadece A.Ü. ilahiyat Fa
kültesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi !slaml ilimler Fakültesinde 
doktora tezi yapılabiliyordu. Do!3yısı ile b~J iki fakültede bulunan aynı 
kürsünün öğretim elemanları, tez konusunun tesbiti hususunda daha 
kolay haberleşme imkanına sahip idiler. Şimdi ise hem ilahiyat Fakül
telerinin sayısı arttı hem de her anabilim dalında tez yönetebilecek 
öğretim üyelerinin adedi çoğaldı. 

· Bugün Türkiye'de ilahiyat Fakültelerinin bağlı bulundukları üniver
sitelerdeki Sosyal Billmler Enstitülerinde ilahiyat sahasında hangi ko
nularda kimler yüksek lisans ve doktora tezi yapıyor bunları toplu hal
de bilen ne bir kuruluş ne de bir şahıs vardır. Bu yüzden öyle zan
nediyoruz ki, fskültelerin her anabilim ve bilim dalındaki öğretim ele
manları yüksek lisans ve doktora tez konularının tesbitinde çok büyük 
s)kıntılar çekmektedirler. Çünkü hiç olmazsa Türkiye genelinde de olsa 
yeterli ön araştırma yapmadan bu tez konulaniıın tesbiti birtakım mah
zurları yanında getirmektedir. Bize göre bu sakıncalarm başında şu iki 
husus gelmektedir. Herhangi bir bilim dalının daha önemli problemleri 
varken önemsiz veya az önemli konularda tez yaptırılması hatta bazan 
da tez konÜsu olmayacak bir mevzuun adaya verilme ihtimalinin mev
cudiyet! birinci mahzuru teşkil etm.ektedir. Hiç şüphesiz böyle bir tez 
çalışmasında ise harcane-:ı eme~ ve zamanın karşılığının alınamaması 
ile karşı karşıya gelinmekt~dir. Bu da ilmi çalışma yapan veya yaptı
mn kişi ve kuruluşları, parasını kar getirecek verimli sahalara yatır

masını bilemeyen müteşebbis dur'Lımuna düşürmektedir. Arzedildiği 
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şekilde tez konuiarını tesbit etmenin ikinci ve daha buyük mahzurı.ı 
ise, daha önce yeteri kadar işlenen veya o anda başka bir araştırıcı 
tarafından işlenmekte olan bir mevzuun tez konusu olarak verilme ih· 
timalildir. Bu şekilde tesbit edile_!l tez konusu üzerinde yapılan çalış
ma ise büsbütün em~.k ve zaman israfından başka bir şey değildir. Ay
rıca böyle bir konuda tez yaptınlması iyi niyetli araştırıcı ve tez da
nışmanını birtakım şaibeler altına sokmaktadır. (Başkasının tezini çaldı, 
ondan intihalde bulundu v.s.) 

Diyeceksiniz ki, yüksek lisans ve doktora tez konularmın tesbiti 
hususundaki arzetmeye çalıştığımız mahzurlar nasıl giderilebilir, bu 
hususta ne şekilde bir yol izlenmelidir. ilahiyat Fakülteleri çerçeve
sinde aşağıda belirteceğimiz tarzda ele alındığı takdir'de bu problemln 
çözüleceğine inanıyoruz. · 

Bilindiği üzere şu anda yürürlükte bulunan mevzuata göre ilahiyat 
Fakültelerinin bulunduğu yerlerdeki üniversitelerde yüksek lisans . ve 
doktora tezlerini Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlükleri yaptırmakta: 
dır'lar. Bir Ilahiyat Fakültesinin bulunduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürlüğü şimdiye kadar o Enstitüde yapılan ve halenyapılmakta olan 
tezlerin konularını, tezi yapanın adını ve hangi öğretim üyesinin danış· 
manlığında yapıldığını tesbit ederek bu özet bilgiyi liahiyat Fakülteleri· 
nin bulunduğu diğer Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine en seri ha· 
berleşme vasıtaları ile bildirilmelidir. Hiç şüphesiz tez konularının daha 
sıhhatli ve süratli bir şekilde uydurulmasında bilgisayardan yararlanı
labilirse çok daha iyi olur. Bu da ancak en azından üniversitelerarası 
~lgisayar ağının kurulması ile mümkün olabilir. Şu anda böyle bir du
rum sözkonusu olmadığına göre bundan belki ileriki tar'ihlerde yarar· 
lanma imkanı olabilecektir. Ancak şu anda bazı Sosyal Bilimler Ens
titüsü Müdürlüklerinin bilgisayar aldıklarını, diğer bir kısmının da alma 
teşebbüsü içinde olduklarını biliyoruz. Eğer zaman geçirilmeden daha 
önce yapılan ve şu anda yapılmakta olan tezlerin konuları, yapan ve 
tez danışmanının ismi ile tez konusunun özeti bilgisayarlara yüklenir
se en azından ~iğer Enstitülere bu bilgiler gönderilirken veya araştırıcı 
başta olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu konu
da bilgi istenildiğinde hem daha sağlıklı ve hem de daha seri bi·r 
tarzda bilgi verilme imkanı sağlanabilir. Bu bilgileri alan diğer fakül
telerin bağlı bulunduğu üniversitelerdeki Sosyal Bilimler Enstitüsü Mü
qürlükleri de zaman geçirmeden aldığı bilgileri Fakültelerdeki Bölüm 
Başkaniıkiarına duyurmalıdır. Sonraki tarhlerde verilecek yüksek lisans 
ve doktora tezlerinin konuları da tesbit edilir edilmez zaman geçiril· 
meden derhal diğer ilahiyat Fakültelerinin ·bağlı bulunduğu Sosyal Bi-
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lim~er Enstitüsü Müdürlüklerine duyurmalı, bu bilgiyi alan Enstitüsü Mü· 
dürlükleri de tez konusunu daha önce olduğu gibi Fakültelerdeki ilgili 
BölÜm Başkaniıkiarına bildirmelidir. 

ilahiyat Fakültelerinin bağlı bulunduğu Üniversiteler bünyesinde 
bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerince yüksek lisans ve 
doktora tez konularının karşılıklı bildirilmesi, aynı konunun ikinci kez 
işlenerek emek ve zaman israfının önüne geçilmesinin yanında birta· 
kım yararları da yanında getirebilir. Bu gibi durumlarda her şeyden 
önce diğer fakültelerde bulunan ilgili öğretim elemanları ellerinde ko· 
nu ile alakah döküman varsa veya daha sonraki çalışmaları sırasında 
konu ile alakah bilgi sahibi olurlarsa bu bilgileri tez yapan adaya ha
her verme imkanına sahip olurlar. Bir başka ifade ile böylece hem ay· 
nı konunun ikinci kez işlenmesi önlenerek emek ve zama:ı kaybına 

mani olunacak hem de meslekdaşlar arasında işbirliği artarak karşı

lıklı mesleki dayanışma ve yardımlaşmalar temin edilecektir. 

Tez mevzuu olarak tesbit edilen konuların bir listesinin Sosyal Bi· 
Ilmler Enstitülerinin çıkaracakları dergilerde verilmesinin teamül hali
ne getirirnesi de bu k.onudaki eksiklikleri gidermeye yardımcı olacak
tır. Nitekim Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu uygula
mayı sürdürmektedir. Yine mümkünse Sosyal Bilimler Enstitüsü Mü
dürlükleri veya bk başka kurum (Türkiye Diyanet Vakfı olabilir.) her 
yıl çıkaracakları bültenler ile tez konuları hakkında kamuoyuna bilgi 
vermeleri uygun olacaktır. 

2. Fakültelerin Aym Anabilim veya Bilim Dalları Arasmda Yapı· 
lacak Çalışımalarda Işbirliği ve Koordine :1 

Hepimizin de takdir edeceği gibi başta Kur'an-ı Kerim ilimlerl, 
Hadis, islam Hukuku, Kelam ve Islam Tarihi olmak üzere bütün dini 
ilimierin konuları fevkalade geniş ve derindir. Bir araştırıcının bu ilim
lerin hepsinde u~man olm1!sı mümkün olamıyacağı gibi, bunlardan bi
risinin bütün problemleri derinliğine tetkik etmesine de ömrü kifayet 
etmez. Mesela yukarıda arzettiğim bilim dallarından islam Hukukunu 
ele alalım. Bir araştırıcı hayatı boyunca islam Hukukunun ibadetlerle 
ilgili yönünü mü inceleyecek, yoksa aile hukuku, miras hukuku, kamu 
hukuku, hukuk felsefesi, hukuk usulü, ceza hukuku, ceza usül hukuku 
v.s. bölümlerini mi inceleyecek Bir araştırıcı arzedilen hukuk dalları 
hakkında lisans seviyesinde bilgi sahibi olmaya başlasa en azından 

böyle bir çalışma o kişinin 5-6 yılını alır. Bu bilim dallarından her bi· 
rinin problemlerini bir araştırıcının hayatı boyunca incelemesi ise tek 
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kejirne ile muhaldir. lVitekim bugGn t-iukuk Fakuitelerinde rbadetlerin 
dr~indaki  diger hukuk dallarrndan her birisi mustakil anabiiim dalidlr. 
Ayni durum benim branymi t e ~ k i l  eden hadis icin d e  sozkonusudur. 
Her biri mustakil bir anabilim dalr olrnasr yereken hadis metinleri, ha- 
dis  usulu, hadis ricali, hadis tarihi, ihtiliifii'i-hadis, nBsih ve mensuh 
gibi kapsami derin ve  g e n i ~  olan konularrn hepsi hakkinda bir ilim " 

yolcusunun uzmanla~masr  ve biitun problemlervine viikrf olmasr miim- 
kun degildir. 

Krsaca arzetmeya ~alr+tigrmiz i s l ~ m i  ilimler sahaslnda yaprlacak 
ara~tirmalardaki bu m,ahzurlarin, ancak ara~trricilarrn kendi aralarrnda - 

yapacaklarl sikl i~bir l igi  iie gider'ilebilecegine inaniyoruz. i3unun i ~ i n  
tezler konusunda oldugu gibi bu sahada da  iyi bir koordinenin zaruri OF 
duguna inaniyoruz. lnancrmlza gore Il5hiyat Fakiiltelerinde yaprlacak 
~alrsmalarin Isiiin~i ilimlere katk!sinrn daha cok olmasr isteniyorsa, bu 
fa~ulteler in ayni anabilim v e  bilirn dalParl arasrnda i~bir l idi  yaprlarak 
kendi aralar1rnda,bir i~ bolumu cihetine gitmelidirler. Bir baska ifade 
iie her fakulrenin bir anabilirn veya bilim d a l ~  kendiierine bir ~ a l i g m a  
a i a n ~  tesbit ederek, ~a l i~ rna l a r in r  bu sahada yo~unla~tirmalrcl~rlar .  Yine 
ornek olzrak isliim huitlrkunu ele alalrm. Herhangi bir Iiiihiyat Fakulte- 
sinin isliim Hukuku anabilim dalrnrn, qaiisma alanr olarak aile hukuku- 
nu seqtiaini du~unel im.  Artrk bundan sonra o fakiiltenin j s l ~ m  Hukuku 
anabiiim dalinin ooretirn eleinaniarl ~alrgmalar'ini bu sahada yodunlag- 
t r rmal~d~rlar .  Yazacak!ari makaleleri, kitap!arr, yapt~racaklarr yuksek li- 
s ans  ve doktora tezlerini aile hukuku sahasrna tahsis  etmeleri gerekir. 
Arzetmeye qallstrfjrni!z ~ a l r q m a  tarzinln basarrlr olabilmesi igin, hiq 
suphesiz ayni fakliltedeki bir anabiliin dalindaki ogretim elemanlar~nin 
da kendi aralarrnda qal~sacaklarr konulari alt  bolumlere ayrrmalarr ge- 
rekmektedir. Tabii bir fakultenin IslZim Hukuku anabilim dalr aile huku- 
ku konularini islerken dioer fakbltelerin isl2rn Hukuku anabilim dalinda 
kendilerine baska q a l ~ ~ r n a  a l a n ~  seqeceklerdir. isl2m Hukuku iqin ifade 
ettiklcrimiz hiq suphesiz diQer ilimlei- i ~ i n  d e  aynen geqerlidir. Her Fa- 
kiiltenin anabilim veya bilim dalinin inceleyecegi konular tesbit  edilir- 
ken fakultelerin bulunduklarr sehirlerin kiitiiphane ozellikleri, bulunduk- 
larr yerlerdeki arastirma merkezlerinin durvmu, tigretim elemanlarrn~n 
sirndiye kadar yaptrklari ~a l rs rna lar  v.s. gibi kriterler nazar-I dikkate 
al~nmalidrr. izah etmeye gayret ettigirniz hususlarrn islerlik kazanaibil- 
rnesi i ~ i n  s u  sekilde bir yo1 izlenebilir : Her ilghiyat Fakiiltesini bir 
anabilim veya bili~m dali gdnullii olarak fakultelerarasi bu is!erin yuru- 
tulmesine onciiliik ederek lokomotif gorevi yapabilir. Bir baska ifade 
ile gorevi ustlenen anabilim veya bilirn dalr qal~smalarda bir nevi mer- 
kez vazifesi yaparak fakultelerarasr i~birliiji ve koordineyi saglar. 



· · Şayet bu teklifimiz geliştiirierek uygulamaya i<onulacak olursa 
lsJaml ilimler sahasında ülkemizde yapılacak çalışmalar çok daha ve
rimli hale geleceğine inanıyoruz. Her fakültenin öğretim elemanlarının 
yaptıklah ve yaptıracakları çalışmalar sonuçta bir araya getirildiğinde 
bir ·bü}ünlük arzede_cekt'r. Daha müşahhas bir ifade ile nasıl ki bir ma
kinanın paraçiari usulüne uygun bir şekilde bir araya getirilip yerli ye
rince monte edildiğinde makina çalışıyorsa, aynı şekilde Türkiye'de 
bulunan ilahiyat Fakültelerinde yapılan ve yaptırılan bilimsel çalışma· 
lar birleştir:i!diğjnde bunun islami ilimiere daha çok katkısı olacak ve 
dolayısıyla bu şekilde yapılan çalışmalardan daha fazla kişi yararla-
nac~ktır. · 

· Sözünü ettiğimiz bilimsel çalışma tarzının başarılı olmasının en 
önemli şartlarından birisi hiç şüphesiz aynı anabilim veya bilim dalın· 
da çalişan araştırıcıların birbirlerini daha yakından tanımalanna bağlı
dır. Bı.i da ancak Türkiye genelinde yapilan bilimsel toplantılar başta 

olm:ak üzere, konferans, seminer v.s. yollarla aynı anebilim veya bilim 
dalındaki öğretim elemanlarını sık sık bir araya getirmekle mümkün 
olabilir. 

Yukarıda arzetmeye çalıştığımız hususların işlerlik kazanması şu 

an için mümkün değilse, en azından bir anabilim veya bilim dalındaki 
öğretim elemanlarından herbiri şahsi çalışmasını belirli bir sahada 
yoğunlaştırmalıdır. 

3. Bir F~ıkülter.ıin Anabilim ve Bili.m Dalları Arasmda işbirliği ve 
Kooıridrıe i!Jtiyacı : i 

Islami ilimler bir bütündür. Bir başka ifade ile islami ilimlerde her 
bir ilim dalı bütünün bir parçası durumundadır. Bugün mesela bir ha
dis ilmi olmadan, Tefsir, islam Hukuku, islam Tarihi, Kelam, Mezhebler 
Tarihi ilimlerinde iyi bir verim elde edilemez. Bu bakımdan fakülteler
de eğitim-öğretim yapılırken anabilim ve bilim dalları arasında iyi bir 
işbirliği ve koordineyi zarurl görüyoruz. Anabilim ve bilim dalları öğ

retim elemanları kendi aralarında bilgi alış-verişi içinde bulunarak öğ
rencileı·e birbirlerini tamamlayıcı bilgi vermelidirler. Mesela bir nesih 
konusu işienirken hadisci konunun hadis cephesini işlerken, Tefsir 
anabilim dalı öğretim elemanlc;n tefsirle ilgili yönünü, islam Hukukçu
su, usülle alaka!ı cephesini, Dinler Tarihçisi de kendi açısından neshi 
öğrenciye anlatmalıdır. Hangi konularda işbirliği yapmaları gerektiğini 

belirlemek için bir fakültenin öğretim elemanlar'ı sık sık bir araya ge
lerek eğitim-öğretim ile alakalı problemleri kendi aralarında tartışma-
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l a r ~  gerekmektedir. Bunlarr soylerken hiqbir vakit oijrenciye tek  t a r  
bilgi verilsin; degiqik fikirleri ihtiva eden bilgiler verilmesin ~eklinde 
dusiinmedi(jimizi burada belirtmeliyiz. Bizim inancrmrta gijre 66rencid 
lere bilgi verilirken konu ile al5kal1 farklr fikirler anlatarak onlarrn yo- 
rum yaprnalar~ satjlanmalrdrr. Bizim buradaki iqbirlioi ve koordineden 
~maksadimrz, nesih ornetjinde oldugu gibi, anabilim v e  bilim dallarr ara- 6 

srndaki musterek v e  birbirini tamamlay~cr konular~ tesbi t  ederek bun- 
tar hakkinda ogrencilere doyurucu bilgi vermeyi saglamaya yijneliktir. 

S_onu~ olarak ifade etinek gorekirse, ilBhiyat Fakulteleri butiin ma- 
dern araq v e  gere~ler ' i  kullanarak basta egitim-oaretim olmak iizere . 

butun bilimsel qalrsmalarda qa@n gerisinde kalmamak zorundadrrlar. 
Bunun i ~ i n  d e  ilmi ~a l rgmalar  v e  diger hususlarda fakultelerarasr srkr 
bir isbirlitji ve  koordineye i h t i y a ~  vardrr. Biz fazia vakit geqirilmeden 
fakulteler'aras~ hangi konularda isbirlioi yaprlabilir ve bunlarrn koordi- 
nesi ne  sekilde saolanmaktadrr. Bu husus!arrn tesbi t  edilerek uzerin- 
d e  c$isilmsya baslanmasrnr luzumlu gorijyoruz. Bu konuda ilk a d ~ m r  
atmas1 gerekenler ise ilihiyet Fakulteleri dekanlrklarr ile Tiirkiye Di- 
yanet Vakfr gibi kurulu~lar.dlr. 


