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İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, gerek 
bulunduğu bölge gerekse ülke çapında, kısa sürede 
ilk sıralarda tercih edilen ilâhiyat fakülteleri arasın-
daki yerini almayı başarmış, 2012 yılında başlayan 
yükseköğretim faaliyetlerine, her geçen gün yeni-
lenen ve güçlenen akademik ve idari kadrosuyla 
hızla devam etmektedir. Fakültede Arapça hazırlık 
zorunlu; hazırlık sonrası lisans eğitiminin %30’u 
Arapça’dır.

Şehrimizde açılışı uzun süredir beklenen ve 
bölgesinde önemli bir ihtiyacı gidermek için heye-
canla temelleri atılan fakültemiz, İlâhiyat alanında 
kendisine tevarüs eden geleneksel mirası özümse-
miş, güncel ve modern hayatı yorumlayabilen aynı 
zamanda bilimsel verilerden  yararlanarak yaşanan 

problemlere çözüm üretebilen fertler yetiştirmeyi 
öncelikli amaç edinmiştir. Bununla birlikte katılım-
cı, paylaşımcı, özgün, yapıcı eleştirilere ve farklı gö-
rüşlere saygı duyan, temel dini ve insani erdemleri 
içselleştirmiş, etik ve estetik değerlere sahip, mesleki 
açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler 
yetiştirmek ve bunun için ihtiyaç duyulan maddi 
ve manevi ortamları hazırlamak fakültemizin temel 
kuruluş amaçları arasındadır.  

Akademik anlamda uluslararası bilim dünyasın-
da araştırma ve inceleme kalitesi ile Türkiye ve Dün-
yada tanınmış olmayı hedefleyen Pamukkale Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesi,  katılımcı ve paylaşımcı 
bir yönetime sahiptir. Ülkemizin din eğitim ve öğ-
retimi ile ilgili güncel sorunlarını çözmeye yönelik 
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çalışmalar yapan, üniversite toplum işbirliğini sağ-
lamada öncü, birikimini insanlığa hizmet için mille-
tiyle paylaşabilen, evrensel değerlere saygılı olma ve 
onları yaşatma yolunda insanlığa yararlı olacak her 
türlü yeniliğe ve gelişmeye sürekli açık bir konumda 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, üç 
temel bölüm altındaki anabilim ve bilim dallarıyla 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel İslam 
Bilimleri Bölümü altında Arap Dili ve Belağatı, Tef-
sir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku ve Tasavvuf Ana-
bilim Dalları ile dil, inanç, ibadet, hukuk, ahlak gibi 
alanlarda yer alan konular temel kaynakların ışığın-
da akademik açıdan ele alınmaktadır.  İslam Tarihi 
ve Sanatları Bölümü altında; sosyal, kültürel ve ku-
rumsal açılardan Türk-İslam Tarihi, bu süreç içinde 
ortaya çıkmış sanat, edebiyat ve müzik anlayışları 
ve ürünleri, İslam medeniyetinin kurumsal yönü 
akademik araştırma konusu yapılmaktadır. Felsefe 
ve Din Bilimleri Bölümü’nde ise genel olarak dinin 
felsefî, sosyolojik, psikolojik ve pedagojik boyutları, 
bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin 
temelleri, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri, 
din ve akıl arasındaki ilişkinin doğası ve yansımaları 
bilimsel bir yaklaşımla incelenmektedir. 

Sosyal, felsefi ve dini ilimler sahasında akademik 
yetkinliğini kazanmış olan Pamukkale Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi, yükseköğretimde İlâhiyat eğitimi 
almayı hedefleyen yurt içi ve yurt dışından bütün 
idealist gençler için ilk sıralarda tercih edilebilecek 
imkan ve fırsatlar sunuyor. 

• Temel İslam Bilimleri Bölümü
• İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
• Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
• İslam Felsefesi Anabilim Dalı
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