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6 Şubat 1912 tarihinde yayımlanan bir nizamname ile İslam’ın medeniyet kurup
geliştiren bir din olduğu ifade edilmiş, onun faziletlerini ve güzelliklerini insanlık
âlemine anlatabilecek kâmil insanlar, başka bir ifadeyle ‘İslam tebliğcileri’
yetiştirmek amacıyla Medresetü’l-Vâizîn kurulmasına karar verilmiştir.
Medresetü’l-Vâizîn ’in ders içeriği dini yoğunlukta olmasına rağmen edebiyat, tarih,
coğrafya, matematik, geometri, hukuk bilgisi, sağlık bilgisi, felsefe, astronomi,
sosyoloji, iktisat gibi gerek fen bilimleri gerek sosyal bilimler de bu medreselerde
önemli bir yekûn tutmuştur.
Osmanlı Devleti 1913 yılında Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ’yı açmıştır. O
dönemde mevcut imam ve hatip sayısında eksikliğin olması, yeterli nitelikte imam
ve hatip bulunmaması gibi durumlar söz konusuydu. Daha nitelikli, bilinçli ve bilgili
imam ve hatip yetiştirmek amacıyla bu kurumlar açılmıştır. Bu Medreselerde
yalnızca dini ağırlıklı eğitim uygulanmıştır.

Dârü’l-Hilâfe Medreseleri ise 1924 yılında İmam ve Hatip Mekteplerine
dönüştürülmüştür. Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu kabulüyle İmam Hatip Mektepleri fiilen
öğretime başlamıştır. Türkiye’nin çeşitli illerinde bu mektepler açılmıştır. Ders
programı Medresetü’l-Vâizîn ’in geliştirilmiş biçimine benzeyen İmam Hatip
Mekteplerinde dini ağırlıklı derslerin yanında hüsn-i hat, fransızca, tarih toğrafya,
cebir, nebatat, fizyoloji, musiki, ruhiyat (psikoloji), içtimaiyat (sosyoloji) gibi ilimler
de okutulmaktaydı. Ancak bu mekteplerin ömrü de uzun olmamıştır. Bazı
kesimlere göre bu mektepler yeterince öğrenci bulamamış ve bundan dolayı 1930
lu yıllara gelindiğinde kendiliklerinden kapanmışlardır
Müslüman vatandaşların imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetleri ifa edecek
elemanlara da ihtiyaçları olduğu ve bunları yetiştirecek öğretim müesseselerinin
kurulması lazım geldiği tespit edilmiştir. Bunun neticesinde 21 Mayıs 1948 tarihinde
İmam Hatip Yetiştirme Kursları açılması önergesi kabul edilmiştir. Bu kursların
süresi 10 aydır. Türkiye genelinde toplamda 10 tane de kurs merkezi açılmıştır.
Kursun programı Fıkıh hariç dini dersleri içerirken, bunun yanında tarih, coğrafya,
Türkçe gibi kültür derslerine de yer verilmesine rağmen matematik ve fen grubu
dersleri hiç verilmemiştir.

17 Ekim 1951 günü Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin onaylamasıyla İmam Hatip
Okulu açma kararı yürürlüğe girmiştir. Kararnameye göre 7 ilde birer İHO açılmıştır.
İHO, 1954-1955 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını verdikten sonra 3 yıllık lise
kısmı da açılmıştır. Böylece 4+3=7 yıllık bir ortaöğretim kurumu haline gelmiştir.
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1970 de İmam hatip okullarının sayısı 71 olmuştur. 1972 yılında 3 yıla indirilen
İHO orta kısımdan dini dersler çıkarılıp genel ortaokul müfredatı uygulanmaya
konulmuştur. Üstelik alınan bir kararla İHO’nun birinci devresinden mezun olup da
liselere geçiş yapmak isteyenlere doğrudan geçiş hakkı yasaklanmıştır. Bu ise
İHO’nun hızlı bir öğrenci kaybı yaşamasına neden olmuştur. 4 yıla çıkarılan İHO
lise kısmı için 11 Aralık 1972’de yeni bir program hazırlanmıştır. Ekim 1972
tarihinde mevcut hükümet ortaokullar ile ilgili yayımladığı kararnamede “her çeşit
orta öğretim kurumuna ‘lise’ adı verilecektir” demiştir.

Daha sonra bu 15 Nisan 1973’te kanun haline getirilmiştir. Kanunun 32. Maddesinde
ise İHO şöyle tanımlanmıştır: “İmam-Hatip liseleri; imamlık, hatiplik ve Kuran Kursu
öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek
üzere Milli Eğitim Bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe, hem
yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.”

1975 yılına gelindiğinde, İmam Hatip Ortaokullarının seçmeli dersleri arasına Kur’anı Kerim ve Arapça gibi dersler de konulmuştur. Bu gelişme ile İmam Hatip Okulları
3+4=7 yıllık bir okul haline dönüştürülerek yeniden bütünleştirilmiştir. Bu
değişim orta kısımlara olan teveccühü yeniden arttırmış, öğrenci sayısı her geçen yıl
katlanarak artmıştır. 1980’e kadar açılan toplam İHL sayısı 374’ü bulmuştur. 1980
darbesinin ardından İHL açılması durdurulmuş, ancak mevcut sayıda azaltma
yoluna da gidilmemiştir.
İlk defa 1985’te Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmış, 1990’da Kartal
İlçesindeki yerine taşınmış ve adı Kartal AİHL olmuştur. Mezunlarının Türkiye
derecesi yapması ilginin bu okullara yönelmesini sağlamıştır. Kuruluş amacının
tersine ilk yıllar Almanya’dan öğrenci gelse de sonraki yıllarda öğrenci gelmez olmuş
ve tamamen yurt içinden sınavla kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerle eğitime devam
edilmiştir. 2000 yılına kadar açılan AİHL sayısı bağımsız 7, bağlı müdürlük halinde
100 olarak toplamda 107 AİHL mevcuttu.
28 Şubat 1997 sürecinde alınan iki karar İHL’yi olumsuz yönde etkilemiştir. Bunlarda
birincisi 8 yıllık kesintisiz eğitim, ikincisi ise mezunların kendi alanları dışında
üniversiteye girmesinin engellenmesidir. Katsayı adaletsizliğinden dolayı 1,5 milyon
öğrencinin katıldığı üniversiteye giriş sınavında AİHL mezunu bir öğrenci
Türkiye 21.si olduğu halde istediği bölüme girememiştir. Bu yüzden evvelce
601.000 olan öğrenci sayısı 28 Şubat sürecinde 65.000’e kadar düşmüştür
1 Aralık 2011 tarihinde alınan bir kararla katsayı adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır. Bu
kararlara göre artık 1980 ve 1990’lı yıllarda olduğu gibi bütün okulların mezunları eşit
şartlarda üniversite sınavlarına girebilecekler. Bu durum İmam Hatip Liselerine
Talebi artırmıştır.

İmam Hatip Liselerinin Ortaokul kısmı 4+4+4 kademeli eğitim yasası olarak bilinen
30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la birlikte yeniden açılarak İmam Hatip Ortaokulu
statüsü kazandı. Bu gün yaklaşık 1,5 milyon civarında öğrenci İmam Hatip Ortaokulu
ve liselerinde eğitim görmektedir.

