DÜNDEN BUGÜNE
IMAM HATIP OKULLARI
YIL 1913
Devlet-i Al-i Osman’ın son döneminde vaiz yetiştirmek
amacıyla 28 Aralık 1912’de İstanbul Soğukçeşme Vani
Efendi Medresesi binasında açılan Medresetü’lVaiz'in ile imam ve hatip yetiştirmek üzere 1913’te açılan
"Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba"’dır.

YIL 1919
Bu iki medrese 1919’da Medresetü’l-İrşad adıyla
birleştirilmiştir.

YIL 1924
3 Mart 1340/1924’te kabul edilip 6 Martta yürürlüğe giren
Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla medreseler dahil bütün
eğitim kurumlarının Maarif Vekaletine bağlandığı ifade
edilmesine rağmen Maarif Vekili Vasıf Çınar tarafından
hazırlanıp 11 mart 1340/1924 tarihinde vilayetlere
gönderilen tamim(telgraf emri) ile genel medreselerle
birlikte Medresetü’l-İrşad da kapatılmıştır.

YIL 1930
İmam ve hatip mektepleri ile Daru’l-Fünun İlahiyat
Fakültesinin kapatıldı.
Her tür okulun programından dini nitelikli derslerin
çıkarıldı.
Dinî neşriyatın yasaklandı.

YIL 1932
İlk Türkçe ezan okundu.
Arapça ezan yasağı 18 yıl boyunca sürdü.
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YIL 1950
Diyanet İşleri Başkanı merhum Ahmed Hamdi
Akseki’nin 1950 yılında kaleme aldığı makalede belirttiği
üzere toplumda mihraba geçip namaz kıldıracak imamlar,
cenazeleri tek in ve de in işlemini yapabilecek
görevlilerin dahi bulunamadığı bir dönem yaşanmıştır.

YIL 1951
Müdürler Komisyonu, 13 Ekim 1951’de İmam Hatip
Okulu ismiyle 7 ilimizde birer okul açılmasını kararlaştırdı
ve kararı Bakan onayına sundu.
Bakan Tev ik İleri 17 Ekim 1951 günü kararı onayladı.

YIL 1952
Kur’an-ı Kerim’in Türkçe / Latin har leriyle
okutulması şartı, ha tada bir saat Türkçe, diğer saatlerde
ise Arapça aslından öğretilmesi şeklinde değiştirildi.

YIL 1953
um patriği Athenagoras’ın bile tasvip etmediği
Türkçe Kur’an-ı Kerim okutulması kararı,
İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun müdürü merhum
Celaleddin Ökten Hoca Efendi’nin gayretiyle
birkaç yıl sonra kaldırılmıştır.

YIL 1960
Demokrat Parti / Adnan Menderes hükümetlerinin
1950-1960 yılları arasındaki on yıllık iktidarları
döneminde toplam 19 İmam-Hatip Okulu açılmıştır.
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YIL 1973
1973 yılında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
yürürlüğe konulmuştur.
Kanunla, bütün meslek okullarıyla birlikte
imam-hatip okulları da liseye
(imam-hatip lisesi) dönüştürülmüştür.

YIL 1985
Almanya’daki işçi çocuklarının Türkiye’ye getirilip,
Alman diliyle din eğitimi ve öğretimi yaptırıp, oradaki
işçilerimize din görevlisi olarak gönderilmesi
düşüncesiyle 4 Ekim 1985 tarihinde
İstanbul Beykoz’da bir Anadolu İHL öğretime
başlatılmıştır.

YIL 1996
1996 yılına gelindiğinde ise malum süreç başlamış,
15. Milli eğitim şurasında
8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim kararı aldı.

YIL 1997
İmam Hatip orta kısımları kapatıldı...

YIL 1998
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 1998 yılında
alınan bir kararla üniversite adayı öğrencilerin orta öğretim
başarı puanları hesaplanırken lise mezunlarınınki 0,5,
meslek liseleri mezunlarınınki 0,2 ile çarpılarak
hesaplamaya başladı.
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YIL 2003
İmam-Hatip Lisesi mezunu bazı gençlerin bu barajı dahi aşma
başarısı gösterdiklerini fark eden dönemin yetkilileri bu sefer
2003 yılından itibaren
lise mezunlarının orta öğretim
başarı puanlarını hesaplarken 0,8,
meslek lisesi çıkışlıların kini 0,3 ile çarpım şartı getirdi.

YIL 2009
Aradan yıllar geçti…
YÖK 21 Temmuz 2009 günkü toplantısında, üniversiteye
giriş sınavlarında uygulanan liselerle meslek liseleri
arasındaki
farklı puanlama sisteminin kaldırıldığını açıkladı.

YIL 2010
2010 yılında ise bütün meslek liseleri ile
İHL öğrenci ve mezunlarının beklediği
katsayı uygulaması tamamen kaldırıldı.

YIL 2012
6287 sayılı 4+4+4 diye bilinen kanunla
İmam Hatip Ortaokulları
15 yıl aradan sonra tekrar açıldı.

YIL 2018
Bugün sayıları 2700’lere ulaşan İmam Hatip Lisesi ve
İmam Hatip Ortaokullarında bir milyonun üzerinde
öğrenci öğrenim görmektedir.
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