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Fa kül te si, İslâm Araş tır ma la rı Ens ti tü sü 
ve Dil Ens ti tü sü) ger çek leş miş tir. İslâm 

Kon fe ran sı Teş kilâtı’nın 1985 yı lın da beş 

İslâm ül ke sin de (Ma lez ya, Beng la deş, 
Ugan da, Ni jer, Pa kis tan) yük sek öğ re tim 

ku ru mu te sis et me dü şün ce si bağ la mın-

da İslâm Üni ver si te si, Pa kis tan hü kü me-

ti ta ra fın dan Mart 1985’te Ulus la ra ra sı 

İslâm Üni ver si te si ola rak tek rar dü zen-

len miş tir.

İslâm dün ya sı nın si ya sal, eko no mik ve 

en te lek tü el alan lar da ih ti yaç duy duğu bi-

lim adam la rı nı ve aka de mis yen le ri ye tiş-

tir me yi amaç la yan üni ver si te İslâm Araş-

tır ma la rı Fa kül te si, Arap Di li Fa kül te si, 

Şe ri at ve Hu kuk Fa kül te si, Ulus la ra ra sı 

İs lâ mî Eko no mi Ens ti tü sü, Mü hen dis-

lik ve Tek no lo ji Fa kül te si, Sos yal Bi lim ler 

Fa kül te si, İdarî Bi lim ler Fa kül te si, Dil ve 

Ede bi yat Fa kül te si, Te mel ve Uy gu la ma lı 

Bi lim ler Fa kül te si ol mak üze re, otuz iki 

bö lüm, 120 prog ram, al tı ba ğım sız aka-

demi ve araş tır ma mer kez le riy le öğ re tim 

faaliyet le ri ne de vam et mek te dir. Eği tim 

di li Arap ça, Ur du ca ve İn gi liz ce’dir. 2013-

2014 öğ re tim yı lın da yak la şık 9000’i kız 

ol mak üze re top lam 17.000 öğ ren cisi 

bu lu nan üni ver si te nin 2000 öğ ren ci si 

de ken di si ne bağ lı İk ra Tek no lo ji Yük sek 

Okulu’nda (Iq ra Col le ge of Tec hno logy) 
eği ti mi ni sür dür mek te dir. El li ye di fark lı 

ül ke den gelen öğ ren ci le re öğ re nim ve ren 

üni versite günü mü ze ka dar 11.000’in 

üze rin de mezu n ver miş tir.

Pa kis tan lı öğ ren ci le rin li sans eği ti mi ne 

baş la ya bil me le ri için dev let li se le rin den 

ya hut med re se ler den me zun ol ma la rı ve 

Pa kis tan hü kü me tin ce ya pı lan üni ver si-

te ye gi riş sı na vın da ye ter li pu an al ma-

la rı ge rek mek te dir. Bu sı na vın ya nı sı ra 

üni ver si te ye ka bul sı ra sın da ay rı bir sı-

nav ya pıl mak ta dır. Ka yıt yap tır ma ya hak 

ka za nan öğ ren ci le rin ikin ci aşa ma ola rak 

dil ye ter li lik le ri de öl çül mek te dir. Arap ça, 

Ur du ca ve İn gi liz ce eği tim di li ol mak la be-

ra ber ba zı bö lüm ler de bu dil ler den bi ri nin 

ya da iki si nin bi lin me si ye ter li sa yıl mak-

ta dır. Her aka de mik yı lın ilk ya rı sın da ba-

şa rı lı öğ ren ci le re ba şa rı se vi ye le ri ne gö re 

malî des tek sağ la yan Ulus la ra ra sı İslâm 

Üni ver si te si’nde yük sek li sans ve dok to ra 

prog ram la rı da bu lun mak ta dır.

Eği tim fa ali yet le ri ne iki ay rı kam püs te 

de vam edil mek te dir. Üni ver si te ilk ola rak, 

İs lâ mâ bâd’ın ku ze yin de Türk mi ma rı Ve-

dat Da lo kay ta ra fın dan in şa edi len Fay sal 

Ca mii çev re sin de ki alan da öğ re tim hiz-

met le ri ne baş la mış, 2000 yı lın da Pa kis tan 

hü kü me ti nin tah sis et ti ği 704 dö nüm ar sa 

Stu di es için de Şiîler’in de bu lun du ğu fark lı 

fi kir ekol le ri ne men sup si ya set çi le ri, ilim 

ve fi kir adam la rı nı bir ara ya ge ti rip on la rın 

dü şün ce le ri ni or ta ya ko ya cak bir ze min 

ha zır la dı ğın dan Pa kis tan’da ve Pa kis tan 

dı şın da bü yük bir say gın lık ka zan mış tır. 

Ya pı lan ya yın lar ve fark lı ku ru luş la ra sağ-

la nan ra por lar bu say gın lı ğı pe kiş ti ren so-

mut öğe ler ola rak gö rü le bi lir.
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İslâmâbâd’da Kåidiâzam Üni ver si te si’ne 

bağ lı ola rak 1979’da öğ re tim fa ali ye ti ne 

baş la yan ba zı fa kül te ve ens ti tü ler 11 Ka-

sım 1980 ta ri hin de İslâm Üni ver si te si adı 

al tın da ye ni den ya pı lan dı rıl mış tır. Üni ver-

si te nin ku ru lu şu, 1979’da Pa kis tan Millî 

Eği tim ya sa sı nın ye ni üni ver si te açıl ma sı-

nı ya sak la yıp mev cut la rın ge liş ti ril me si ni 

hük me bağ la ma sın dan do la yı, Kåidiâzam 

Üni ver si te si’ne bağ lı bir kaç fa kül te ve ens-

ti tü nün bir ara ya ge ti ril me siy le (Şe ri at 

Ins ti tu te of Po licy Stu di es’in Ke mal Hil-

bâ vî ta ra fın dan ida re edi len Arap ça bi ri mi 

1988 yı lın dan iti ba ren haf ta lık ÆaŠâyâ 

Dev liy ye adıy la Arap ça bir ha ber-yo rum 

der gi si çı kar mış, der gi 400’ü aş kın sa yı ya 

ulaş tık tan son ra ka pan mış tır. Bu der gi o 

yıl lar da da ha çok Af ga nis tan ko nu sun da 

ver di ği sı cak ve önem li bil gi ler le adın dan 

söz et tir miş tir. Ens ti tü nün Ekim 1996’da 

Sefîr Ah ter edi tör lü ğün de al tı ay da bir ya-

yım la dı ğı, ağır lık lı ola rak İs lâ mî ko nu lar da-

ki ki tap ta nı tım la rı nı ve eleş ti ri le ri ni içe ren 

Ur du ca Noš¹a-i Na¾ar der gi si nin neş ri ni 

2015 yı lı iti ba riy le XIX. cilt ile de vam et tir-

mek te dir. Ni san 1997 ta ri hin den be ri üç 

ay da bir çı kan Ma³rib aôr İs lâm der gi si 

müs lü man la rın Ba tı dün ya sıy la iliş ki le ri ni 

ele al mak ta, Ba tı ve İs lâm dün ya sı na da ir 

ha ber ler ih ti va et mek te dir. 2004’te yıl da 

iki de fa ya yım la na cak şe kil de ne şir ha ya-

tı na baş la yan Po licy Pers pec ti ves ad lı 

aka de mik der gi, Ins ti tu te of Po licy Stu-

dies’in il gi len di ği bü tün alan la ra da ir ya-

zı la rı ve araş tır ma la rı içer mek te dir. Hâli-

dür rahmân’ın edi tör lü ğün de XII. cildiy le 

ya yın ha ya tı na de vam eden der gi za man 

za man özel sa yı lar da çı kar mak ta dır. Ku-

rum, ha ber le ri ni 1993 yı lın dan bu ya na 

İn gi liz ce ola rak ya yım la nan IPS News ad lı 

der giy le du yur mak ta dır.

Pa kis tan mer kez li üni ver si te ler, araş-

tır ma mer kez le ri ve dev let ku rum la rıy-

la or tak pro je ler de yü rü ten Ins ti tu te of 

Po licy Stu di es, ba zı araş tır ma pro je le ri ni 

ve top lan tı la rı nı dün ya nın di ğer ku rum ve 

ku ru luş la rıy la dü zen le mek te dir (bk. “IPS 
Cros ses the ‘Sil ver Mi les to ne’: Ex cerpts 
from an in ter vi ew [with IPS Di rec tor Ge-
ne ral, Kha lid Rah man, on the comp le ti on 
of the Ins ti tu te’s 25 ye ars]”, IPS News, sy. 
44-45 [July-De cem ber 2005], s. 3-4). Pa kis-

tan gi bi ül ke ler de ba ğım sız özel dü şün ce 

ku ru luş la rı nı ba şa rı lı bir şe kil de iş let me-

nin zor luk la rı na rağ men Ins ti tu te of Po licy 
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Yıl dı rım Ba ye zid’in Ger mi yan Be yi Sü ley-

man Şah’ın kı zı Sul tan Ha tun’dan doğ ma 

şeh za de si olup ad la rı bi li nen ye di er kek ço-

cu ğu nun üçün cü sü dür. Do ğu mu ve ha ya-

tı nın ilk yıl la rı hak kın da bil gi yok tur. 793’te 

(1391) Hamîd-ili’nin fet hin den son ra bu ra-

ya san cak be yi ta yin edil di ği be lir ti lir. Bu 

gö rev de iken ba ba sı nın ya nın da se fer le re 

ka tıl mış ol ma sı müm kün dür. Ba zı araş-

tır ma lar da Yıl dı rım Ba ye zid’in Haç lı lar’a 

kar şı ka zan dı ğı Niğ bo lu Mu ha re be si’nde 

yer al dı ğı kay de di lir. İs tan bul mu ha sa ra sı 

sı ra sın da Haç lı lar’ın Niğ bo lu Ka le si’ni ku-

şat tık la rı nı öğ re nen I. Ba ye zid’in mu ha-

sa ra yı kal dı rıp ya nın da ki 10.000 as ker le 
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Ca len dar 1985, Is la ma bad 1985, I, tür.yer.; In-
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la ma bad 1985, tür.yer.; M. Ma jid Khan, Is sue of 
Ac cess in Pub lic and Pri va te Hig her Edu ca ti on 
Ins ti tu ti ons in Is la ma bad (dok to ra te zi, 2010), 
Uni ver sity of Mas sac hu setts, s. 45; Mef ku re Nur 

Pak de mir li, Pa kis tan’da Yük sek Din Öğ re ti mi 
Ku rum la rı (dok to ra te zi, 2013), Do kuz Ey lül Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 150-153, 
158, 162; Ja mal Ma lik, “Is la mic Mis si on and Call: 
The Ca se of The In ter na ti onal Is la mic Uni ver sity, 
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ÿMah mut Ci hat İz gi

üze rin de ya pı lan mer kez kam pü se ta şın-

mış, es ki kam püs üni ver si te bün ye sin de ki 

İslâm Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, İk bal Ulus-

la ra ra sı Araş tır ma ve Di ya log Ens ti tü sü, 

Dâvâ Aka de mi, Şe ri at Aka de mi si ve Dr. 

Ha mî dul lah Kü tüp ha ne si’ne bı ra kıl mış tır. 

Mer kez kam püs te in şa edi len fa kül te bi-

na la rı ve öğ ren ci yurt la rı için iki aşa ma lı 

bir plan lan ma ya gi dil miş, ilk aşa ma 2003 

yı lın da bi ti ril miş, mer kez kü tüp ha ne nin 

ya pı mı ise 2006’da ta mam lan mış tır. Kam-

püs in şa atı nın ikin ci aşa ma sı so na er di-

ğin de 20.000’i er kek, 10.000’i kız ol mak 

üze re top lam 30.000 öğ ren ci nin öğ re ni-

mi ne imkân sağ la na cak tır. Öte yan dan kız 

öğ ren ci le rin sa yı sı za man la art mış, 2000 

yı lın da 813 olan bu sa yı 2009’da 6589’a 

ulaş mış tır. Üni ver si te de mi sa fir öğ re tim 

ele man la rı ile bir lik te 260 ha nım aka de-

mik per so nel gö rev yap mak ta dır. Mer kez 

kam pü sü içe ri sin de kız ve er kek öğ ren-

ci le rin kam püs le ri ay rıl mış, dört blok ta 

eği tim imkânı su nan üni ver si te de ay rı ca 

kız öğ ren ci ler için mer kez kam püs te sos-

yal ya şam ala nı ku rul muş tur. Kam püs te 

tek no lo ji, bi li şim, mü hen dis lik, fen ve dil 

la bo ra tu var la rı, 400 ki şi lik kon fe rans sa-

lo nu, se mi ner oda la rı, 1600 ki şi lik öğ ren ci 

yur du, sağ lık mer ke zi ve spor sa lo nu yer 

al mak ta dır.

Üni ver si te nin bün ye sin de bi lim sel et-

kin lik ler de bu lu nan çe şit li yük sek okul, 

ens ti tü ve mer kez ler bu lun mak ta dır. 

Araş tır ma mer kez le ri nin içe ri sin de İslâm 

Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nün önem li bir 

ye ri var dır. Bu ens ti tü Is la mic Stu di es, 

ed-Dirâsâtü’l-İslâmiy ye, Fikr-o-Na-

¾ar, In sights ad lı aka de mik der gi ler 

ya yım la mak ta dır. Üni ver si te nin çı kar dı-

ğı Ma yar ve Jo ur nal of Bu si ness and 

Ma na ge ment Sci en ce der gi le ri de ya-

yın ha ya tı na de vam et mek te dir. Ulus la-

ra ra sı İslâm Üni ver si te si, Ez her (Ka hi re) 
ve Üm mül kurâ (Mek ke) üni ver si te le ri, 

İslâm Üni ver si te si (Me di ne), İmam Mu-

ham med b. Suûd Üni ver si te si (Ri yad) ve 

Kral Ab dü lazîz Üniver si te si ile (Cid de) iş 

bir li ği yap maktadır. Pa kis tan hü kü me ti 

ya nın da Kü veyt İk ra Yar dım Vak fı, Kü veyt 

Halk Ko mi te si, Cidde İk ra Top lu lu ğu, Cid-

de İslâm Kal kın ma Ban ka sı, Cid de Sa udi 

Eco no mic and De ve lop ment Com pany, 

Şeyh Hamdân b. Râ şid el-Mektûm üni-

ver si te ye des tek sağ la mak ta ve malî ih-

ti yaç la rı nı kar şı la mak ta dır. Ma lez ya’da 

da ay nı adı ta şı yan bir üni ver si te bu lun-

mak ta dır.
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