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İslami İlimler Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarihinde kurulmuştur. Fakültemizde eğitim-öğretim
süresi 4+1 yıl olup, eğitim-öğretim dili %30 Arapçadır. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu
hazırlık okutulmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak
“Temel İslam Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe
ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında on iki Ana
Bilim Dalı yer almaktadır. İslami İlimler Programının ders ve
içerikleri, Kur’ân ve Sünnet referanslı asırlar boyunca ortaya
çıkan İslami bilim ve kültür geleneği ışığında bu günü yaşayan, gelişme ve değişimlere ayak uydurabilen, güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaşımla çözüm üretme
gayretinde, bilgili, donanımlı ve nitelikli İslam İlimleri uzmanları yetiştirme amacı çerçevesinde şekillenmiştir.
Misyon
Akademik ve idari personeli ile iç huzurunu temin etmek, öğrencilerine İslam dininin temel kaynaklarını, Türk kültürünü, Dünya
dinlerini, evrensel ahlak ilkelerini objektif bir bakış ile öğrenme
imkânı sunmak, öğrencileri aralarındaki farklılıkları zenginlik
olarak gören İslami ilimler uzmanları olarak yetiştirmek; bu
amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak.
Vizyon
İslami İlimler Fakültesini tüm anabilim dallarında yeterli donanıma sahip, dinamik, akademik araştırmaya kendini adamış,
ahlaki erdemlere sahip, objektif bakışı olan akademisyenlerden
oluşmuş bir kurum haline getirmek, fiziki donanımı yeterli yapıya kavuşturma, eğitim-öğretim hizmetlerini, gerekli imkânları
oluşturarak en üst düzeye çıkarma temel hedeftir. Fakültemizi
seçmiş tüm öğrencilerimiz velinimetimizdir, onların din eğitimi
ve din hizmetlerini yürütecek yetkinlik ve yeterlilik kazanmalarını
sağlamak temel amacımızdır.

Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri Bölümü ve bünyesinde yer alan anabilim dalları, İslam dininin inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair metin-

lerini, bu metinlere dayanan İslam ilim ve kültür mirasını akademik
bir anlayışla ve ana kaynaklara dayalı olarak inceler. Günümüz
gelişmeleriyle ortaya çıkan güncel dinî sorunlara yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden de yararlanarak çözümler üretmeye çalışır.
Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu ana bilim dalları bulunmaktadır:
• Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
• Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri
• Arap Dili ve Belâğatı
• Tasavvuf
• Tefsir
• Hadis
• Fıkıh

İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü ve bünyesinde yer alan anabilim
dalları, İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihî süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli
başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar
tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu
bölüm içinde araştırılmaktadır.
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan
anabilim dalları şunlardır:
• Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı
• İslam Sanatları ve Dinî Musiki
• Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji, tarih ve eğitim gibi beşeri
bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü, din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri,
insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal
hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini,
İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin
yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini, günümüz eğitim
sistemindeki yerini ve dinî inanç sistemlerinin tarihsel konumu ve
gelişimini ele alır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü şu anabilim
dallarından oluşmaktadır:
• İslam Felsefesi
• Din Bilimleri

Mezunların Çalışma Olanakları
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Fakültemizden mezun olan öğrenciler için pedagojik formasyon
sertifikası alarak, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda
öğretmenlik, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde iş imkânları, müftü, vaiz ve vaize olma, camilerde imam, müezzin olma,
Kur’an Kurslarında öğretici olma, yabancı ülkelerde din hizmetleri müşaviri ve din ataşesi olma, İslami İlimler ve İlahiyat
Fakültelerinde akademisyen olma, Devlet Arşivlerinde memur
olarak çalışma ve tercümanlık imkânı gibi birçok istihdam alanı
mevcuttur.
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http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/
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