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كلمة العميد

العليــا (الماجســتير والدكتــوراه) ،كمــا تقــدم المكتبــة الضخمــة

فــي كليتنــا خدمـ ٍ
ـات جليلـ ًة للباحثيــن وطــاب الدراســات العليــا.
تؤهــل كليتنــا طالبهــا للعمــل فــي مجــاالت عــدة فخريجوهــا
يعملــون فــي مؤسســات حكوميــة أهمهــا وزارة التربيــة ورئاســة
الشــؤون الدينيــة ،كمــا يمكنهــم العمــل فــي القطــاع الخــاص
كتابـاً أو
ومتابعــة أعمالهــم ســواء كانــوا أكاديمييــن أو مدرســين أو ّ

أصحــاب مهــن مختلفــة ويقومــون بتمثيــل كليتنــا فــي المجتمــع
ســاهمت كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة منــذ تأسيســها
عــام  1959فــي تكويــن وتطويــر البنيــة األكاديميــة والدينيــة
دور رائــد فــي هــذه المجــاالت فــي
والثقافيــة والفنيــة ،وكان لهــا ٌ
تركيــا نتيجــة األعمــال العلميــة التــي تمــت فــي هــذه الكليــة والتــي
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ـاح وتميــز.
بنجـ ٍ
ونحــن إذ نعمــل نضــع نصــب أعيننــا هــدف جعــل كليتنــا
إحــدى أهــم كليــات اإللهيــات علــى المســتويين المحلــي
والعالمــي ،والحفــاظ علــى ذلــك باســتمرار ،وانطالق ـاً مــن هــذه

ســاعدت علــى فهــم الديــن اإلســامي بشــكل أساســي وعلــى

الرؤيــة نعمــل جاهديــن علــى تطويــر ورفــع مســتوى التعليــم

فهــم الحــركات الدينيــة والثقافيــة والــذي أدى بــدوره إلــى الوعــي

مــن خــال توفيــر كل يلــزم .ومهمــا كانــت مفاهيــم وتوجهــات

الدينــي وتنميــة الجانــب المعنــوي وبنــاء الســلم االجتماعــي

الطــاب الدينيــة فــإ ّن منهجنــا فــي التعليــم يعتمــد علــى تدريســهم

وتقويتــه .وإن كليتنــا التــي تضــم أكثــر مــن  160عضــواً فــي

جوهــر المســائل الدينيــة وتوجيههــم نحــو القــراءة والبحــث

الهيئــة التعليميــة تقــدم الخدمــات العلميــة لمــا يقــارب 2750

والتفكيــر والتحليــل والتحقيــق فــي المواضيــع وفهمهــا بنــاء علــى

طالبـ ًا فــي خمــس برامــج ليســانس و 1800طالبـ ًا فــي الدراســات

مــا تتطلبــه الظــروف المعاصــرة ،وقــد اتخذنــا مــن تأهيــل طالبنــا

علــى مهــارة التفكيــر النقــدي والتمييــز بيــن الصــواب والخطــأ

تبــذل كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة قصــارى جهدها من

واجبنــا األول ،كمــا نســعى إلــى تنشــئة أفـ ٍ
ـراد يطــورون أنفســهم

أجــل تحقيــق األهــداف المذكــورة ولذلــك فــإن كليتنــا مســتمرة

باســتمرار ويســتفيدون مــن كل مصــدر مفيــد دون التخلــي عــن

فــي ريــادة مؤسســات التعليــم الدينيــة علــى المســتويين المحلــي

آرائهــم وأفكارهــم اعتمــاد ًا علــى ثقتهــم بأنفســهم ال يقلــدون
بــل يســعون فــي إرشــاد وتعليــم النــاس .ال نهــدف إلــى تخريــج
أشــخاص لهــم إطــاع علــى مســائل معينــة فحســب بــل نســعى
ٍ
أفــراد مخلصيــن موثوقيــن أقويــاء الشــخصية يعكســون
لتنشــئة

علمهــم علــى حياتهــم وباختصــار إنشــاء الجيــل الــذي يهــدف
إليــه اإلســام.
تعــد كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة مرجعــاً فــي
ال ّ

موجهــ ٌة لــكل البــاد مــن البلقــان
تركيــا وحســب وإنمــا هــي
ّ
حتــى القوقــاز ومــن الشــرق األوســط حتــى أوروبــا فهــي مرجــع

والعالمــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين آخــذة بعيــن االعتبــار
الظــروف والتطــورات الحاصلــة فــي هــذا الزمــن المتســارع.
آمــل أن يكــون هــذا الكتيــب معينـاً للراغبيــن فــي الحصــول علــى
معلومــات كافيــة عــن كليتنــا.
مع تحياتي
األستاذ الدكتور :علي كوسه
جامعة مرمرة كلية اإللهيات

عالمــي ،ولذلــك نعمــل أســاتذة وطالبــاً ليــل نهــار علــى رفــع
مســتوى هــذه المؤسســة العظيمــة التــي تحتــل مكانــة خاصــة فــي
قلــوب مجتمعنــا فــكل شــخص ينتمــي إلــى هــذه الكليــة مطلــع
علــى روح وعصــره وحريــص علــى تمثيــل واســتمرار التــراث
اإلســامي ،فالحفــاظ علــى التــراث ال يكــون بنشــره فحســب
بــل بالعيــش معــه وجعلــه حيــاً فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة
العتقادنــا أن الديــن غيــر منحصــر فــي الكتــب ،فهدفنــا هــو كليــة
إلهيــات تعيــش مــع واقــع المجتمــع وتقــدم خدمــات جليلــة لــه.
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تاريخ جامعة مرمرة

تعــد جامعــة مرمــرة مــن أعــرق المؤسســات التعليميــة فــي
تركيــا إذ يعــود تاريخهــا إلــى عــام  1883وكانــت تســمى بـــ
«مكتــب الحميديــة التجــاري العالــي» واكتســبت صفتهــا الرســمية
عــام 1982تحــت اســم جامعــة مرمــرة .
عندمــا اكتســبت صفــ َة الجامعــة كان فيهــا  10كليــات و8
معاهــد و  7معاهــد حرفيــة عليــا ،وقــد تطــورت الجامعــة بســرعة
كبيــرة حتــى وصــل عــدد كلياتهــا إلــى  16ومعاهدهــا إلــى 11
ومعاهدهــا الحرفيــة العليــا بلغــت  ،9كمــا يتبــع الجامعــة 30
مركــز أبحــاث وتطبيقــات إضافــة إلــى مستشــفى جامعــي ،وقــد
قامــت جامعــة مرمــرة التــي تعــد مــن أفخــم المؤسســات التعليميــة
المهمــة ،وأدت دور ًا رياديـ ًا نفخــر
بإنجــاز الكثيــر مــن المشــاريع
ّ

بــه علــى المســتويين المحلــي والعالمــي فــي العلــوم والتكنولوجيا
والتعليــم والصحــة والفــن .تــؤدي جامعــة مرمــرة دورهــا
األكاديمــي بتميــز حيــث يعمــل فيهــا حوالــي  3000أكاديمــي
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لغــات هــي التركيــة واالنكليزيــة والفرنســية واأللمانيــة والعربيــة .
تقــوم جامعــة مرمــرة بدعــم وإرشــاد طالبهــا للمشــاركة فــي
النشاطات األكاديمية الدولية وخاصة في إطار البرنامج األوروبي
للتعليــم والشــباب المخصــص للمشــاريع واألبحــاث الدوليــة ،كمــا
يتمكن طالب جامعة مرمرة من االســتفادة من العديد من البرامج
الدوليــة للتعليــم المســتمر مــدى الحيــاة كـــ برنامــج  Comeniusو
 Erasmusو  Leonardo da Vinciوبرنامــج .Grundtvig
أمــا خــارج إطــار العلــم والتعليــم فــإن جامعــة مرمــرة تتولــى
دوراً فعــاالً ومهم ـاً فــي تنفيــذ مشــاريع علــى صعيــد الخدمــات
االجتماعيــة وتقديــم الحلــول للعديــد مــن المشــاكل االقتصاديــة
والسياســية والثقافيــة التــي يواجههــا المجتمــع .تقــدم جامعــة
مرمــرة فرصــة دراســة الليســانس للجميــع وتدعــم وتنســق برامــج
التعليــم المســتمر مــدى الحيــاة لغيــر الطــاب ،وتقــوم جامعتنــا

وتضــم  70000ألــف طالــب وباحــث يدرســون الليســانس

بتقديــم خدمــة التعليــم عــن بعــد مــن خــال برنامــج التعليــم عــن

والدراســات العليــا .ومــن المزايــا التــي تتميــز بهــا جامعــة مرمــرة

وبعــد وبرنامــج التعليــم المســتمر وتعقــد اتفاقيــات تعــاون مــع

أنهــا المؤسســة التعليميــة العليــا الوحيــدة التــي تــدرس بخمــس

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة والدوليــة.

األقسام األكاديمية التابعة لجامعة مرمرة
الكليات

المعاهد

المعاهد العليا

كلية التربية

معهد االتحاد األوروبي

المعهد العالي للصيرفة والتأمين

كلية طب األسنان

معهد الصيرفة والتأمين

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية

كلية الصيدلة

معهد العلوم التربوية

المعهد العالي للتصميم وتقنية المجوهرات

كلية العلوم واآلداب

معهد العلوم (رياضيات فيزياء كيمياء)

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

كلية الفنون الجميلة

معهد أمراض الجهاز الهضمي

المعهد العالي للغات األجنبية

كلية الحقوق

معهد الفنون الجميلة

المعاهد المهنية العليا

كلية االقتصاد

معهد العلوم العصبية

المعهد القضائي العالي المهني

كلية اإللهيات

معهد أبحاث الشرق األوسط والدول اإلسالمية

معهد الخدمات الصحية العالي المهني

كلية االتصاالت

معهد العلوم الصحية

معهد الخدمات االجتماعية العالي المهني

كلية إدارة األعمال

معهد العلوم االجتماعية

معهد العلوم التقنية العالي المهني

كلية الهندسة

معهد األبحاث التركية

كلية العلوم الصحية
كلية العلوم السياسية
كلية التعليم التقني
كلية التكنولوجيا
كلية الطب
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كلية اإللهيات :التاريخ والهدف

يعــود تاريــخ تأســيس كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة

وإنتــاج المعرفــة التــي يحتاجهــا المجتمــع والعمــل علــى صحــة

إلــى عــام  ،1959حيــث قامــت وزارة التربيــة بافتتــاح المعهــد

الفــرد الروحيــة وســلم المجتمــع وأمنــه ،وعلــى نشــر هويتنــا

اإلســامي العالــي ،وفــي عــام  1982قــرر مجلــس التعليــم العالي

التاريخيــة والثقافيــة وحفظهــا وتطويرهــا وعلــى فهــم األمــور وفــق

إلحــاق المعهــد بجامعــة مرمــرة ،ومنــذ ذلــك الوقــت ســميت

القيــم الدينيــة واحتياجــات العصــر ويمكــن اختصــار هــدف كليتنــا

بـ«كليــة اإللهيــات» ،وقــد لعبــت الكليــة دوراً مهمــاً فــي تاريــخ

التــي تعمــل بهــذه الرؤيــة علــى الشــكل التالــي :البحــث وفــق

التعليــم الدينــي فــي تركيــا .تعتمــد كليتنــا علــى األســس العقالنيــة

األســس العلميــة والمعاييــر الدوليــة فــي العلــوم الدينيــة وثقافتهــا

وعلــى التنــوع الثقافــي اإلســامي والتركــي الغنــي ،وقــد أخــذت

بشــكل عــام والعلــوم اإلســامية وثقافتهــا بشــكل خــاص ونشــر

كليتنــا علــى عاتقهــا مهمــة المــزج بيــن روح التــراث اإلســامي

نتائــج هــذه األبحــاث ،وانطالقــاً مــن هــذا اإلطــار نهــدف إلــى

القديــم والعلــوم الدينيــة الحديثــة وأبحاثهــا ،ودراســة مــا أنتجــه

تأهيــل خبــراء وباحثيــن فــي العلــوم الدينيــة وتخريــج مدرســين

اإلســام والديانــات األخــرى مــن علــوم بشــكل أكاديمــي علــى

للعلــوم الدينيــة وموظفيــن للمؤسســات الدينيــة ،ومنــح فرصــة

المســتوى المحلــي والدولــي ،ونعتبــر أن المســاهمة فــي تطويــر

دراســة الليســانس فــي العلــوم اإلســامية للجميــع والمســاهمة

مهــارة التفكيــر النقــدي فــي المســائل الدينيــة مــن خــال منظــار

فــي تنميــة المجتمــع معنويــاً وماديــاً مــن خــال الحفــاظ علــى

أحــد المهمــات األساســية التــي
يغلــب عليــه القيــم اإلســامية
َ

قيمنــا األخالقيــة والوطنيــة والدينيــة وتطويرهــا آخذيــن بعيــن

تعمــل عليهــا كليــة اإللهيــات.
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االعتبــار التطــورات االجتماعيــة والثقافيــة.

إن الرؤيــة التــي تهــدف إليهــا كليتنــا هــي أن تكــون مؤسســة

وفــي إطــار هــذا الهــدف تقــوم كليــة اإللهيــات بإجــراء أبحاث

علميــة عليــا رائــدة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي فــي

ودراســات مقارنــة معاصــرة حــول مصــادر ومؤلفــات الديــن

تقديــم القيــم األصيلــة والعالميــة للدين وفــق المعايير األكاديمية،

اإلســامي واألديــان األخــرى ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تقــوم

الكليــة بتقييــم األبحــاث والدراســات مســتفيدة مــن معطيــات

الكثيــر مــن األكاديمييــن والباحثيــن والمعيديــن الذيــن يعملــون

العلــوم االجتماعيــة والبشــرية وهكــذا يتــم الدمــج بيــن قواعــد

فــي كليــات اإللهيــات فــي تركيــا قــد أكملــوا دراســتهم فــي

البحــث األكاديميــة المعاصــرة والنشــاطات العلميــة التراثيــة .كمــا

كليتنــا وال تــزال كليتنــا مســتمرة فــي إعــداد وتعليــم الكثيــر مــن

تقــوم كليتنــا عبــر كادرهــا األكاديمــي بتقديــم خدمــة لألوســاط

األكاديمييــن والباحثيــن للعمــل فــي جامعــات ومؤسســات علميــة

العلميــة حيــث يمكــن للباحثيــن المســلمين وغيرهــم دراســة
اإلســام فــي مجتمــع إســامي ،ممــا يوفــر فرصــة التعــرف علــى
المجتمــع اإلســامي عــن قــرب ،وممــا تهــدف إليــه كليتنــا هــو
العمــل علــى تأســيس تواصــل مســتمر بيــن كادر جامعــة مرمــرة
وطالبهــا المتميزيــن مــن جهــة والعلمــاء والباحثيــن فــي مختلــف
الــدول ،وذلــك انطالقـ ًا مــن اعتقــاد الجامعــة الجــازم بأهميــة هــذا
التواصــل فــي زمــن العولمــة ســريع التغيــر وأهميــة هــذا التواصــل
فــي مناقشــة وتحليــل المســائل الدينيــة.
تعمــل كليتنــا علــى بنــاء جســور التفاهــم بيــن الثقافــات
واألديــان وتشــجع علــى التعــاون بيــن الحضــارات واألديــان
والجماعــات واألمــم ،كمــا تســعى إلــى خلــق بيئــة تعــزز مفهــوم

عديــدة ،كمــا تقــوم بالمســاعدة فــي تأســيس الكثيــر مــن كليــات
اإللهيــات خــارج تركيــا وتأميــن مــا يلــزم مــن مناهــج وأكاديمييــن،
وفــي إطــار هــذا التعــاون الدولــي تقــوم كليتنــا بتوظيــف بعــض
مدرســيها بالتدريــس فــي كليــة اإللهيــات فــي جامعــة اوش فــي
قرغيزســتان وجامعــة الشــرق األدنــى فــي جمهوريــة شــمال
قبــرص التركيــة.
تشــجع كليتنــا طالبهــا علــى احتــرام حريــة التفكيــر والتعبيــر
عــن الــرأي وعلــى االهتمــام بالفكــر النقــدي وعلــى تطويــر
أنفســهم مــن خــال التعــاون مــع اآلخريــن وتحمــل مســؤولية
تصرفاتهــم الفرديــة.

المســؤولية االجتماعيــة والتعلــم مــدى الحيــاة وتعمــل علــى
الفهــم العميــق لتاريــخ الجماعــات الدينيــة فــي العالــم .ومــن
المبــادئ المهمــة فــي أهــداف كليتنــا هــو العمــل والتعــاون مــع
المؤسســات المحليــة والدوليــة مــن أجــل مواجهــة الصراعــات
الدينيــة المتزايــدة فــي مختلــف دول العالــم.
تعــد جامعــة مرمــرة مؤسســة علميــة رائــدة فــي مجالهــا فهنــاك
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برامج الليسانس

يوجــد فــي كليتنــا خمســة برامــج هــي :إلهيــات ،إلهيــات (برنامــج
دولــي) ،إلهيــات (باللغــة االنكليزيــة) ،إلهيــات (باللغــة العربيــة) .

اإللهيات
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تأهيــل الطــاب الراغبيــن بالتخصــص
فــي العلــوم الدينيــة ،يــدرس الطــاب موادهــم باللغــة التركيــة بنســبة
 70%وباللغــة العربيــة بنســبة  . 30%يــدرس الطــاب ســنة تحضيريــة
لتعلــم اللغــة العربيــة ويتوقــع مــن الطــاب أن يحصلــوا علــى قــدر
جيــد مــن المعرفــة فــي العلــوم اإلســامية وأن يقيمــوا ذلــك ويحللــوه
ّ
ويتمكــن المتخرجــون مــن العمــل فــي مجــاالت عديــدة ،فيمكنهــم
متابعــة مســيرتهم األكاديميــة أو العمــل فــي تدريــس الديــن والثقافــة

اإللهيات باللغة االنكليزية
قامــت كليــة اإللهيــات بافتتــاح برنامــج اإللهيــات باللغــة
االنكليزيــة فــي عــام  ،2011-2010يهــدف البرنامــج إلــى تأهيــل
الطــاب األتــراك والطــاب الوافديــن فــي العلــوم اإلســامية وعلــوم
األديــان األخــرى ،يتــم تدريــس المــواد باللغــة االنكليزيــة ويــدرس
الطــاب اللغــة اإلنكليزيــة ســنة كاملــة تحضيــر ًا لمــا سيدرســونه إن

كان مســتواهم اللغــوي غيــر ٍ
كاف ،ويمنــح الطــاب إجــازة ليســانس
عنــد انتهائهــم مــن دراســة  4ســنوات.

اإللهيات باللغة العربية
تــم افتتــاح هــذا القســم فــي كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة
عــام  ،2016-2015والهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو تأهيــل طــاب

الدينيــة فــي المــدارس كمــا يمكنهــم العمــل فــي المؤسســات الخاصــة

متميزيــن قادريــن علــى دراســة العلــوم اإلســامية والعلــوم الدينيــة

أو الحكوميــة.

األخــرى مــن مصادرهــا األم باللغــة العربيــة .يتــم تدريــس المــواد
باللغــة العربيــة ويــدرس الطــاب اللغــة العربيــة ســنة كاملــة تحضيــراً
لمــا سيدرســونه إن كان مســتواهم اللغــوي غيــر ٍ
كاف ،ويمنــح
الطــاب إجــازة ليســانس عنــد انتهائهــم مــن دراســة  4ســنوات.
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السنة التحضيرية (اللغة العربية)
يــدرس طــاب كل مــن الفــروع التاليــة اللغــة العربيــة
لمــدة ســنة ،وهــذه الفــروع هــي اإللهيــات واإللهيــات الدولــي
واإللهيــات باللغــة العربيــة ،ويعفــى الطــاب القــادرون علــى
دراســة اإللهيــات بالعربيــة مــن هــذه الســنة بعــد امتحــان مســتواهم
اللغــوي ،وقــد تــم برمجــة الــدروس فــي هــذه الســنة بحيــث يتــم
تطويــر المهــارات اللغويــة للطالــب وهــي القــراءة والكتابــة
واالســتماع والمحادثــة ،وبمــا أن اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن
والســنة واللغــة المشــتركة للنصــوص التاريخيــة والعلميــة ،فقــد
تــم تنظيــم الــدروس بشــكل جيــد بحيــث يتمكــن الطالــب مــن

مســتوى الطالــب اللغــوي إلــى درجــة فــوق المتوســطة ،ويتــم
دعــم نظــام تعليــم اللغــة مــن خــال التواصــل ورفــع مســتوى
المشــاركة ،فكلمــا زادت ثقــة الطــاب فــي مســتواهم اللغــوي
فــي المحادثــة والكتابــة فــإن تعلمهــم اللغــة األكاديميــة اإلنكليزيــة
ســيكون ناجح ـ ًا وأكثــر ســهولة ،ولذلــك يكتســب الطــاب فــي
هــذه الســنة مهــارة الكتابــة المناســبة لألســلوب األكاديمــي ولغــة
المحادثــة باإلضافــة إلــى مهــارة تقديــم عــروض ومحاضــرات
باإلنكليزيــة ،وهكــذا تتطــور قــراءة الطالــب األكاديميــة ومهارتــه
فــي االســتماع ،كمــا يتقــدم مســتواه فــي كتابــة مالحظــات
واســتنتاج نتائــج ،ويتــم إعطــاء الطــاب واجبــات مركــزة
يســتعملون فيهــا برنامــج العــرض  power pointواالنترنــت،

قــراءة وفهــم تلــك النصــوص ،وهكــذا تــؤدي دراســة هــذه الســنة

هــدف هــذه النشــاطات والواجبــات هــو تنميــة مهاراتهــم اللغويــة.

إلــى تعلمهــم المهــارات اللغويــة األربــع باإلضافــة إلــى اعتيادهــم

وفــي نهايــة هــذه الســنة يكــون الطــاب قــد اكتســبوا مهــارات

علــى المصطلحــات الدينيــة والتاريخيــة باللغــة العربيــة.

اللغــة وأصبحــوا جاهزيــن لدراســة اإللهيــات باللغــة االنكليزيــة.

السنة التحضيرية (اللغة اإلنكليزية)

برامج الليسانس

تهــدف دراســة اإلنكليزيــة فــي هــذه الســنة المكثفــة إلــى رفــع

إن معظــم المــواد فــي مرحلــة الليســانس إجباريــة ،وهنــاك
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كثيــر مــن المــواد االختياريــة فــي مختلــف الســنوات ،يكــون

وقــد تــم تنظيــم محتويــات هــذه البرامــج لتنشــئة علمــاء

الهــدف مــن دراســة كل مــادة إجباريــة معرفــة تاريخهــا والهــدف

مســلمين أكفــاء ،يتخــذون القــرآن والســنة مرجعــاً أساســياً

منهــا ومصادرهــا ومشــكالتها الرئيســة واعتيــاد الطالــب عليهــا،

ويقيمــون التــراث الثقافــي للمجتمــع ،ويفهمــون الحيــاة ويقدمــون
ّ
حلــوالً للمشــكالت ويطــورون أنفســهم باســتمرار وقــد تــم

المــواد االختياريــة فإنهــا مؤسســة علــى الــدروس االجباريــة،

تنظيــم كل محتويــات الــدروس فــي هــذه البرامــج بحيــث تحقــق

وتهــدف إلــى إكســاب الطــاب مهــارة البحــث والتحليــل بيــن

الغايــة والهــدف ،وهــو إكســاب الطالــب المعلومــات الضروريــة

العلــوم القديمــة والعلــوم المعاصــرة ممــا يوفــر أساســاً لهــذه

لألوضــاع الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة باإلضافــة إلــى

الدراســة.

احتوائهــا علــى دروس مهنيــة تربويــة.

باإلضافــة إلــى إكســاب الطالــب مهــارة التفكيــر الواســع ،أمــا

إن الــدروس اإلجباريــة هــي الــدروس التي توفــر المعلومات

يكلــف الطــاب بالقيــام بمشــروع تخــرج فــي الموضــوع

األساســية والمهمــة لطــاب اإللهيــات فــي مرحلــة الليســانس،

الــذي يختارونــه ومــع المــدرس الــذي يرغبــون بإشــرافه عليهــم

وإن محتويــات هــذه الــدروس النظريــة مبينــة ومنصــوص عليهــا،

شــرط للتخــرج.
وهــذا المشــروع
ٌ

أمــا القســم العملــي للمــواد فإنــه متــروك للمــدرس يعطيــه علــى
شــكل واجبــات أو مصــادر يوصــي المــدرس بقراءتهــا أو
محاضــرة وعــرض يقدمــه الطالــب أو االشــتراك مــع آخريــن فــي
بحــث أو تقديــم نــدوة أو محاضــرة أو مشــروع تخــرج .إن المــواد
االختياريــة متروكــة الختيــار الطالــب وهــي كثيــرة ومعروفــة
االســم والمحتــوى وتغطــي مجــاالت كثيــرة وقــد تــم تنظيمهــا
بحيــث تــؤدي إلــى تكامــل معرفــي وفــق مســتويات معينــة وتعمــل
علــى تنميــة ذهنيــة الطالــب المتكاملــة ،وإن هــذه الــدروس
االختياريــة تكــون غالبـ ًا مشــاريع بحــث ويمكــن زيــادة الــدروس
ـاء علــى اهتمــام ورغبــة واحتيــاج الطــاب.
االختياريــة بنـ ً

11

وفــي الجــدول التالــي بيــان أهــم مزايــا برامــج الليســانس فــي
كليــة اإللهيــات بشــكل مختصــر كمــا تــم بيــان عــدد الســاعات
حســب البرنامــج المحلــي والدولــي.

برنامج الليسانس

عدد المقاعد

مدة الدراسة

عدد الحصص الدرسية
اإلجبارية واالختيارية

عدد الحصص وفق
نظام ECTS

إلهيات

80+280

سنة تحضيرية  4 +سنوات

)24+156( 180

240

إلهيات (دولي)

40

سنة تحضيرية  4 +سنوات

)24+156( 180

240

إلهيات (إنكليزي)

40

سنة تحضيرية  4 +سنوات

)24+156( 180

240

إلهيات (عربي)

40

سنة تحضيرية  4 +سنوات

)24+156( 180

240
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MÜFREDAT | COURSES | مقررات

Zorunlu Dersler | Compulsary Courses | المقررات اإلجبارية
Yarıyıl
Semester

Kod
Code

Ders Adı
Course Name

1

ATA121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ataturk’s Principles and The History of Turkish Renovation I

2

1

ILH1101

Kur’an Okuma ve Tecvid I
Recitation of the Qur’an and Tajwid I

4

1

ILH1103

Tefsir Usulü
Methodology of Tafsir

4

1

ILH1105

Hadis Tarihi
History of Hadith

4

1

ILH1107

Siyer
The Life of the Prophet Muhammad

4

1

ILH1111

İslam İnanç Esasları
Basic Islamic Beliefs

4

1

ILH-PF101

PF-Seçimlik Ders I
PF-Elective I

2

فصل

رمز

اسم المقرر

1 مبادئ أتاتورك والثورة التركية
1 قراءة القرآن والتجويد
اصول التفسير

تاريخ علم الحديث
السيرة النبوية

اساسات العقيدة االسالمية
1 مقرر اختياري تعليمي

Kredi
ECTS

الحصص

13

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

1

YDAR1141

1

فصل

14

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Arapça Modern Metinler
Contemporary Arabic Texts

4

YDZx121

Yabancı Dil I
Foreign Language I

2

2

ATA122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ataturk’s Principles and The History of Turkish Renovation II

2

2

ILH1102

Kur’an Okuma ve Tecvid II
Recitation of the Qur’an and Tajwid II

4

2

ILH1104

Tefsir Tarihi
History of Tafsir

4

2

ILH1106

Hadis Usulü
Methodology of Hadith

4

2

ILH1108

İslam Tarihi
History of Islam

4

2

ILH1112

İslam İbadet Esasları
Basic Islamic Worships

4

2

ILH-PF102

PF-Seçimlik Ders II
PF-Elective II

2

المتون العربية الحديثة
1 اللغة األجنبية

2 مبادئ أتاتورك والثورة التركية
2 قراءة القرآن والتجويد
تاريخ علم التفسير
اصول الحديث
تاريخ االسالم
اساسات العبادات االسالمية
2 مقرر اختياري تعليمي

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

2

YDAR1142

2

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Arapça Klasik Metinler
Classical Arabic Texts

4

YDZx122

Yabancı Dil II
Foreign Language II

2

3

ILH2101

Kur’an Okuma ve Tecvid III
Recitation of the Qur’an and Tajwid III

4

3

ILH2103

Tefsir I
Tafsir I

4

3

ILH2105

Hadis I
Hadith I

4

3

ILH2109

İslam Medeniyeti Tarihi
History of Islamic Civilization

4

3

ILH2111

Türk-İslam Sanatları Tarihi
History of Turkish-Islamic Arts

4

3

ILH2115

Mantık
Logic

2

3

ILH2119

Türk Din Musikisi Nazariyatı
Turkish Religious Music: Theoric

4

المتون العربية الكالسكية
2 اللغة األجنبية

3 قراءة القرآن والتجويد
1 التفسير
1 الحديث

تاريخ الحضارة اإلسالمية
تاريخ الفنون اإلسالمية التركية
علم المنطق
الموسيقى الدينية

15

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

3

ILH-PF103

3

فصل

16

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

PF-Seçimlik Ders III
PF-Elective III

2

TRD121

Türk Dili I
Turkish Language I

2

4

ILH2102

Kur’an Okuma ve Tecvid IV
Recitation of the Qur’an and Tajwid IV

4

4

ILH2104

Tefsir II
Tafsir II

4

4

ILH2106

Hadis II
Hadith II

4

4

ILH2108

İslam Hukukuna Giriş
Introduction to Islamic Law

4

4

ILH2116

Kelam Tarihi
History of Kalam

4

4

ILH2122

Felsefe Tarihi
History of Philosophy

4

4

ILH-PF104

PF-Seçimlik Ders IV
PF-Elective IV

2

3 مقرر اختياري تعليمي
1 اللغة التركية

4 قراءة القرآن والتجويد
2 التفسير
2 الحديث

المدخل إلى الفقه اإلسالمي
تاريخ علم الكالم
تاريخ الفلسفة

4 مقرر اختياري تعليمي

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

4

ILH-PF105

4

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

PF-Seçimlik Ders V
PF-Elective V

2

TRD122

Türk Dili II
Turkish Language II

2

5

ILH3101

Kur’an Okuma ve Tecvid V
Recitation of the Qur’an and Tajwid V

4

5

ILH3103

Kelam I
Kalam I

4

5

ILH3105

İslam Hukuku I
Islamic Law I

4

5

ILH3107

İslam Felsefesi Tarihi
History of Islamic Philosophy

4

5

ILH3111

Tasavvuf I
Sufism I

4

5

ILH3113

Din Psikolojisi
Psychology of Religion

4

5

ILH-PF106

PF-Seçimlik Ders VI
PF-Elective VI

2

5 مقرر اختياري تعليمي
2 اللغة التركية

5 قراءة القرآن والتجويد
1 علم الكالم
1 الفقه اإلسالمي
تاريخ الفلسفة اإلسالمية
1 التصوف
علم النفس الديني

6 مقرر اختياري تعليمي

17

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

الحصص

5

ILH-S101

Seçimlik Ders I
Elective I

2

5

ILH-US101

Üniversite Seçimlik Ders
University Elective

2

6

ILH3102

Kur’an Okuma ve Tecvid VI
Recitation of the Qur’an and Tajwid VI

4

6

ILH3104

Kelam II
Kalam II

4

6

ILH3106

İslam Hukuku II
Islamic Law II

4

6

ILH3112

Tasavvuf II
Sufism II

4

6

ILH3114

Din Sosyolojisi
Sociology of Religion

4

6

ILH3116

Din Felsefesi
Philosophy of Religion

4

6

ILH-PF107

PF-Seçimlik Ders VII
PF-Elective VII

2

فصل

18

رمز

1 مقرر اختياري
مقرر اختياري جامعي
6 قراءة القرآن والتجويد
2 علم الكالم
2 الفقه اإلسالمي
2 التصوف
علم االجتماع الديني
فلسفة األديان

7 مقرر اختياري تعليمي

Kredi
ECTS

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH-PF108

6

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

PF-Seçimlik Ders VIII
PF-Elective VIII

2

ILH-S102

Seçimlik Ders II
Elective II

2

7

ILH4101

Kur’an Okuma ve Tecvid VII
Recitation of the Qur’an and Tajwid VII

4

7

ILH4103

İslam Hukuk Usulü
Methodology of Islamic Law

6

7

ILH4105

İslam Mezhepleri Tarihi
History of Islamic Sects

6

7

ILH4107

Türk-İslam Edebiyatı
Turkish-Islamic Literature

4

7

ILH-PF109

PF-Seçimlik Ders IX
PF-Elective IX

4

7

ILH-S103

Seçimlik Ders III
Elective III

2

7

ILH-S104

Seçimlik Ders IV
Elective IV

2

8 مقرر اختياري تعليمي
2 مقرر اختياري
7 قراءة القرآن والتجويد
أصول الفقه اإلسالمي

تاريخ المذاهب االسالمية
األدب التركي اإلسالمي
9 مقرر اختياري تعليمي
3 مقرر اختياري
4 مقرر اختياري

19

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

الحصص

7

ILH-S105

Seçimlik Ders V
Elective V

2

8

ILH4102

Kur’an Okuma ve Tecvid VIII
Recitation of the Qur’an and Tajwid VIII

4

8

ILH4104

Dinler Tarihi
History of Religions

7

8

ILH4106

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
Islamic Moral Principles and Ethics

4

8

ILH4108

Din Eğitimi
Religious Education

4

8

ILH-PF110

PF-Seçimlik Ders X
PF-Elective X

5

8

ILH-S106

Seçimlik Ders VI
Elective VI

2

8

ILH-S107

Seçimlik Ders VII
Elective VII

2

8

ILH-S108

Seçimlik Ders VIII
Elective VIII

2

فصل

20

رمز

5 مقرر اختياري
8 قراءة القرآن والتجويد
تاريخ األديان

فلسفة وأصول األخالق اإلسالمية
علم تربية الدين

10 مقرر اختياري تعليمي
6 مقرر اختياري
7 مقرر اختياري
8 مقرر اختياري

Kredi
ECTS

Yabancı Dil | Foreign Language | اللغة األجنبية
Yarıyıl
Semester

Kod
Code

1

YDZA121

1

1

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Almanca I
German I

2

YDZF121

Fransızca I
French I

2

YDZI121

İngilizce I
English I

2

2

YDZA122

Almanca II
German II

2

2

YDZF122

Fransızca II
French II

2

2

YDZI122

İngilizce II
English II

2

1 اللعة األلمانية
1 اللغة الفرنسية
1 اللغة اإلنجليزية
2 اللعة األلمانية
2 اللغة الفرنسية
2 اللغة اإلنجليزية

21

Seçimlik Dersler | Elective Courses | المقررات اإلختيارية
Yarıyıl
Semester

فصل

22

Kod
Code

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Eğitim Bilimlerine Giriş
Introduction to Educational Sciences

2

1

EGT1501

2

EGT4902

Rehberlik
Guidance

2

2

EGT4904

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Turkish Educational System and School Management

2

2

EGT4906

Karakter ve Değerler Eğitimi
Moral and values Education

2

3

EGT4901

Öğretmenlik Meslek Etiği
Teacher Professional Ethics

2

3

EGT4903

Eğitimde Program Geliştirme
Curriculum Development In Education

2

3

EGT4905

Eğitim Sosyolojisi
Educational Sociology

2

4

EGT2502

Eğitim Psikolojisi
Educational Psychology

2

المدخل إلى علوم التريية
التوجيه

نظام التعليم التركي وإدارة المدرسة
تعليم الشحصية والقيم
أخالقيات التدريس

تطوير المناهج في التعليم
علم اإلجتماع التربوي
علم النفس التربوي

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

4

EGT2504

5

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Sınıf Yönetimi
Classroom Management

2

EGT3501

Öğretim İlke ve Yöntemleri
Principles and Methods of Teaching

2

6

EGT3502

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Measurement and Evaluation

2

6

EGT3504

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Teaching Technologies and Material Design

2

7

EGT4501

Özel Öğretim Yöntemleri
Special Teaching Methods

4

8

EGT4502

Öğretmenlik Uygulaması
Teaching Practice

5

إدارة الفصول الدراسية
مبادي وأساليب التدريس

القياس والتقويم في التعليم

تقنيات التعليم وتطوير األدوات
طرق التدريس الخاص
ممارسة التدريس

23

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

BSB4813

6

فصل

24

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Çağdaş Türk Düşüncesi
Contemporary Turkish Thought

2

ILH4601

Kur’an’ın Ana Konuları
Main Themes of the Quran

2

6

ILH4602

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar
Contemporary Approaches to The Qur’an

2

6

ILH4603

Tefsir Metinleri
Texts in Tafsir

2

6

ILH4604

Günümüz Tefsir Problemleri
Comtemporary Problems in Tafsir

2

6

ILH4621

Batıda İslam Araştırmaları
Islamic Studies in Europe

2

6

ILH4622

Hadis Kaynakları ve Kritiği
Criticism of the Hadith Sources

2

6

ILH4623

Hadis Tenkit Metotları
Hadith Criticism

2

6

ILH4624

Günümüz Hadis Problemleri
Contemporary Problems in Hadith

2

الفكر التركي المعاصر

مواضيع القرآن األساسية
قراءات معاصرة للقرأن
متون التفسير
القضايا التفسيرية المعاصرة

البحوث لالسالمية في الغرب
مصادر و نقد الحديث
مناهج نقد الحديث
القضايا الحديثية المعاصرة

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4625

6

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Seçme Hadis Metinleri
Selected Texts in Hadith

2

ILH4641

İslam İktisadı
Islamic Economy

2

6

ILH4642

Mukayeseli İslam Hukuku
Comparative Islamic Law

2

6

ILH4643

Klasik Fıkıh Metinleri
Classical Texts in Fiqh

2

6

ILH4644

Modern Fıkıh Metinleri
Texts in Islamic Jurisprudence

2

6

ILH4645

Günümüz Fıkıh Problemleri
Comtemporary Problems in Fiqh

2

6

ILH4646

İslam Bankacılığı
Islamic Banking

2

6

ILH4647

Vakıflar Tarihi ve Hukuku
History and Law of Charitable Foundation

2

6

ILH4661

Mukayeseli Kelam
Comparative Theology

2

المتون المختارة لعلم الحديث
االقتصاد اإلسالمي
الفقه اإلسالمي المقارن
المتون الفقهية القديمة
المتون الفقهية المعاصرة
القضايا الفقهة المعاصرة
المصرفية اإلسالمية
تاريخ و حقوق االوقاف
علم الكالم المقارن

25

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4662

6

فصل

26

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Kelam Metodolojisi
Methodology of Kalam

2

ILH4663

Mukayeseli Din Terminolojisi
Comparative Religious Terms

2

6

ILH4664

Türk Kelamcıları
Turkish Theologians

2

6

ILH4665

Klasik Kelam Metinleri
Classical Texts in Kalam

2

6

ILH4666

Günümüz Kelam Problemleri
Contemporary Problems in Kalam

2

6

ILH4681

Alevilik Bektaşilik
Alevism Bektashism

2

6

ILH4682

Çağdaş İslam Akımları
Contemporary Islamic Movements

2

6

ILH4691

Osmanlıca Tasavvuf Metinleri
Ottoman Turkish Texts in Sufism

2

6

ILH4692

Klasik Tasavvuf Metinleri
Classical Texts in Sufism

2

المنهجية في علم الكالم
المصطلحات الدينية المقارنة
المتكلمون االتراك
المتون الكالمية القديمة
القضايا الكالمية المعاصرة

المذهب العلوي والبكتاشي
التيارات اإلسالمية المعاصرة
متون علم التصوف
متون علم التصوف

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4693

6

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

İslamiyat Metinleri: İngilizce
Islamic Studies Literature in English

2

ILH4694

İslamiyat Metinleri: Almanca
Islamic Studies Literature in German

2

6

ILH4695

İslamiyat Metinleri: Fransızca
Islamic Studies Literature in French

2

6

ILH4721

Güzel Kur’an Okuma
Fine Recitation of the Qur’an

2

6

ILH4722

Kıraat
Qiraat

2

6

ILH4723

Tecvid Metinleri
Tajwid Texts

2

6

ILH4724

Kıraat Metinleri
Qiraat Texts

2

6

ILH4725

Dini Hitabet
Religious Oration

2

6

ILH4801

Günümüz Felsefe Akımları
Comtemporary Philosophic Movements

2

متون البحوث االسالمية بللغة االنجيليزية
متون البحوث االسالمية بللعة األلمانية
متون البحوث االسالمية بللغة الفرنسية
قراءة القرآن بالتجويد
علم القراءات
متون علم التجويد
متون علم القراءة
الخطابة الدينية
تيارات الفلسفة المعاصرة

27

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4802

6

فصل

28

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Felsefenin Temel Problemleri
Main Problems of Philosophy

2

ILH4811

İslam Bilim Tarihi
History of Islamic Science

2

6

ILH4812

Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
Comparative Islamic and Western Thought

2

6

ILH4814

İslam Medeniyetinde Bilgi, Bilim ve Yöntem
Knowledge, Science and Methodology in Islamic Civilization

2

6

ILH4821

Din Felsefesinin Problemleri
Problems of Philosophy of Religion

2

6

ILH4822

Din Felsefesinin Kaynakları
Resources of Philosophy of Religion

2

6

ILH4831

Mantık Tarihi
History of Logic

2

6

ILH4832

Klasik Mantık Metinleri
Classical Texts in Logic

2

6

ILH4841

Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler
History of Islamic Science

2

قضايا الفلسفة األساسية

التاريخ االسالمي في العلوم
المقارنة بين الفكر االسالمي و الغربي
المعرفة والعلم والمنهج في الحضارة اإلسالمية
قضايا فلسفة الدين

مصادر فلسفة الدين
تاريخ علم المنطق

المتون القدية في المنطق
العالقات بين االديان و الثقافات

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4842

6

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Yaşayan Dünya Dinleri
Contemporary World Religions

2

ILH4843

Yeni Dini Hareketler
Contemporary Religious Movements

2

6

ILH4851

Din Antropolojisi
Religious Anthropology

2

6

ILH4852

Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri
Religion-State and Society Relations in The West

2

6

ILH4861

Din Psikolojisinin Problemleri
Problems of Psychology of Religion

2

6

ILH4862

Dini ve Manevi Danışmanlık
Religious and Spiritual Guidance

2

6

ILH4863

Engellilik, Sosyal Hizmet ve Din
Disability, Social Service and Religion

2

6

ILH4871

Din Eğitiminde Gelişmeler
Developments in Religious Education

2

6

ILH4872

Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi
Religious Institutions and Religious Education in The West

2

األديان العالمية الحية

الحركات الدينية الجديدية
أنتروبولوجيا ىاألديان

العالقات بين الدين و الدولة و المجتمع في الغرب
قضايا علم النفس الديني

اإلشراف الديني والمعنوي

العجز والخدمات االجتماعية والدين
تطورات في علم تربية األديان

المؤسسات الدينية في الغرب و التعليم الديني

29

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4873

6

فصل

30

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Yaygın Din Eğitimi
Informal Religious Education

2

ILH4874

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
Guidance and Information in Religious Services

2

6

ILH4901

İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi
History of Islamic-Christian Relations

2

6

ILH4902

Türk-İslam Devletleri Tarihi
History of Turkish-Islamic States

2

6

ILH4942

Dini-Edebi Metinler
Religious-Literary Texts

2

6

ILH4961

Dini Musiki Repertuarı
Religious Music Repertoire

2

6

ILH4962

Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi
Knowledge of Maqam in Turkish Religious Music

2

6

ILH4963

Türk Musikisi Formları
Turkish Music Forms

2

6

ILH4964

Türk Din Musikisinde Solfej
Solfege in Turkish Religious Music

2

التعليم الديني المنتشر

اإلرشاد والتواصل في الخدمات الدينية

تاريخ العالقات بين االسالم و المسيحية
تاريخ الدول اإلسالمية التركية
المتون الدينية االدبية
الموسيقى الديني

اللحن في الموسيقى الديني
االشكال الموسيقية التركية

التنغيم في الموسيقى الديني التركي

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

ILH4965

6

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Uygulamalı Cami Musikisi
Applied Mosque Music

2

ILH4966

Türk Musikisi Tarihi
History of Turkish Music

2

6

ILH4967

Türk Din Musikisinde Makamlar
Maqamat in Turkish Religious Music

2

6

KSS4921

Klasik Türk Sanatları
Classical Turkish Arts

2

6

KSS4922

Şehir ve Kültür: İstanbul
City and Culture: Istanbul

2

6

KSS4923

Hüsn-i Hat Tarihi ve Esasları
History and Basics of Arabic Calligraphy

2

6

KSS4924

Hüsn-i Hat: Rik’a
Arabic Calligraphy: Riq’a

2

6

KSS4925

Hüsn-i Hat: Nesih
Arabic Calligraphy: Naskh

2

6

KSS4926

Hüsn-i Hat: Sülüs
Arabic Calligraphy: Thuluth

2

الموسيقى المسجدي التطبيقي
تاريخ الموسيقى التركي
االلحان في الموسيقى الديني التركي
الفنون التركية القديمة
المدينة والثقافة إسطنبول
تاريخ علم الخط و اساساته
1 فن الخط
2 فن الخط
3 فن الخط

31

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

KSS4943

6

فصل

32

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Kütüphanecilik ve Arşivcilik
Librarianship and Archiving

2

PSK4863

Sosyal Psikoloji
Social Psychology

2

6

SOS4853

Sosyal Bilimler Metodolojisi
Methodology of Social Sciences

2

6

TAR4903

Osmanlı Tarihi
Ottoman History

2

6

TAR4904

İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası
History and Geography of Islamic Countries

2

6

TAR4905

Paleografi
Paleography

2

6

TAR4906

Tarih Usul ve Tenkidi
Historiography

2

6

TAR4907

Tarih Felsefesi
Philosophy of History

2

6

TDE4941

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri
Classical Texts in Ottoman Turkish

2

علم المكتبات واألرشيف
علم النفس االجتماعي
المنهجية في العلوم االجتماعية
التاريخ العثماني
تاريخ وجغرافيا العالم اإلسالمي
علم النصوص القديمة
نقد التاريخ و اصوله
فلسفة التاريخ

متون اللغة العثمانية

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

Ders Adı
Course Name

6

TDE4944

Osmanlı Türkçesi
Ottoman Turkish

2

6

TDE4945

Divan Edebiyatı Metinleri
Texts in Classical Ottoman Literature

2

6

YDAR4701

Arap Edebiyatı Metinleri: İslami Dönem
Arabic Literary Texts: Islamic Period

2

6

YDAR4702

Arap Edebiyatı Metinleri: Abbasi Dönemi
Arabic Literary Texts: Abbasid Period

2

6

YDAR4703

Arap Edebiyatı Metinleri: Osmanlı Dönemi
Arabic Literary Texts: Ottoman Period

2

6

YDAR4704

Arap Edebiyatı Metinleri: Modern Dönem
Arabic Literary Texts: Modern Period

2

6

YDAR4705

فصل

رمز

اسم المقرر

اللغة العثمانية

متون األدب التركي القديم

المتون األدبية العربية في العهد اإلسالي
المتون األدبية العربية في العهد العباسي
المتون األدبية العربية في العهد العثماني
المتون األدبية العربية في العهد الحديث

Arap Dili Belagatı: Meani
Rhetoric of Arabic Language: Maani
 المعاني:اليالغة العربية

6

YDAR4706

Arap Dili Belagatı: Beyan ve Bedi
Rhetoric of Arabic Language: Bayan and Badi

6

YDAR4707

Arap Edebiyatı Tarihi
History of Arabic Literature

 البيان والبديع:البالغة العربية
تاريخ األدب العربي

Kredi
ECTS

الحصص

2

2

2
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Yarıyıl
Semester

Kod
Code

6

YDFA4705

5

فصل

34

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Farsça
Persian

2

ILH4601

Kur’an’ın Ana Konuları
Main Themes of the Quran

2

5

ILH4621

Batıda İslam Araştırmaları
Islamic Studies in Europe

2

5

ILH4641

İslam İktisadı
Islamic Economy

2

5

ILH4642

Mukayeseli İslam Hukuku
Comparative Islamic Law

2

5

ILH4647

Vakıflar Tarihi ve Hukuku
History and Law of Charitable Foundation

2

5

ILH4661

Mukayeseli Kelam
Comparative Theology

2

5

ILH4682

Çağdaş İslam Akımları
Contemporary Islamic Movements

2

5

ILH4691

Osmanlıca Tasavvuf Metinleri
Ottoman Turkish Texts in Sufism

2

اللغة الفارسية
مواضيع القرآن األساسية
البحوث لالسالمية في الغرب
االقتصاد اإلسالمي
الفقه اإلسالمي المقارن
تاريخ و حقوق االوقاف
علم الكالم المقارن
التيارات اإلسالمية المعاصرة
متون علم التصوف

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

5

ILH4721

5

فصل

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Güzel Kur’an Okuma
Fine Recitation of the Qur’an

2

ILH4811

İslam Bilim Tarihi
History of Islamic Science

2

5

ILH4812

Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
Comparative Islamic and Western Thought

2

5

ILH4814

İslam Medeniyetinde Bilgi, Bilim ve Yöntem
Knowledge, Science and Methodology in Islamic Civilization

2

5

ILH4841

Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler
History of Islamic Science

2

5

ILH4842

Yaşayan Dünya Dinleri
Contemporary World Religions

2

5

ILH4851

Din Antropolojisi
Religious Anthropology

2

5

ILH4964

Türk Din Musikisinde Solfej
Solfege in Turkish Religious Music

2

5

KSS4921

Klasik Türk Sanatları
Classical Turkish Arts

2

قراءة القرآن بالتجويد

التاريخ االسالمي في العلوم
المقارنة بين الفكر االسالمي و الغربي
المعرفة والعلم والمنهج في الحضارة اإلسالمية
العالقات بين االديان و الثقافات
األديان العالمية الحية
أنتروبولوجيا ىاألديان
التنغيم في الموسيقى الديني التركي
الفنون التركية القديمة

35

Yarıyıl
Semester

Kod
Code

5

KSS4923

5

فصل

36

رمز

Ders Adı
Course Name

اسم المقرر

Kredi
ECTS

الحصص

Hüsn-i Hat Tarihi ve Esasları
History and Basics of Arabic Calligraphy

2

TAR4905

Paleografi
Paleography

2

5

TDE4941

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri
Classical Texts in Ottoman Turkish

2

5

YDAR4701

Arap Edebiyatı Metinleri: İslami Dönem
Arabic Literary Texts: Islamic Period

2

تاريخ علم الخط و اساساته
علم النصوص القديمة
متون اللغة العثمانية

المتون األدبية العربية في العهد اإلسالي

البنية األكاديمية :األقسام الرئيسية وفروعها في الدراسات العليا

يوجــد فــي كليتنــا ثالثــة أقســام رئيســية وهــي :العلــوم

ثمــان فــروع فــي قســم العلــوم اإلســامية األساســية هــي :التفســير

اإلســامية األساســية ،الفلســفة وعلــوم الديــن ،تاريــخ اإلســام

والحديــث وعلــم الــكالم والفقــه اإلســامي وتاريــخ المذاهــب

وفنونــه.

اإلســامية والتصــوف واللغــة العربيــة وبالغتهــا وعلــم القــراءات

 .1قسم العلوم اإلسالمية األساسية
يعــد هــذا القســم مــن أهــم وأعــرق األقســام إذ يضــم فــي
مجــاالت دراســاته فروع ـاً ومواضيــع أساســية وهــي :الجوانــب
النظريــة والعمليــة لتــاوة القــرآن الكريــم وفــق قواعــد التجويــد
والتفســير والحديــث وقواعــد الفقــه اإلســامي العمليــة للحيــاة
وأســس العقيــدة اإلســامية والمذاهــب العقديــة والتيــارات
الفكريــة فــي اإلســام والتصــوف فــي اإلســام .ومــن خــال هــذه
الموضوعــات الواســعة فــي هــذا القســم فــإن الطــاب يكتســبون
معرفــة عميقــة بالعلــوم اإلســامية القديمــة وأصولهــا إضافــة إلــى

37

والتــاوة.

فرع التفسير
يتنــاول هــذا الفــرع دراســة تاريــخ القــرآن الكريــم  -المصــدر
األول لإلســام  -وعلــوم متفرعــة عــن دراســته مــن جوانــب
مختلفــة كمــا يتضمــن مناهــج وطــرق تفســير القــرآن وفهمــه
وتحليــل مخــزون التفاســير بشــكل علمــي .إن تفســير القــرآن
الكريــم ودراســته مــن جميــع الجوانــب بشــكل أكاديمــي هــو
المحــور األساســي فــي هــذا الفــرع ،ومــن المجــاالت األخــرى
التــي تبحــث فــي هــذا الفــرع أســلوب القــرآن الكريــم ومواضيعــه

فهمهــم للمصطلحــات وملكــة تحليلهــا وهكــذا يــدرس الطــاب

الرئيســة ،جمــع القــرآن وخصائــص متنه وتاريخ التفســير وأصوله

بشــكل أكاديمــي العقيــدة والعبــادة وأســس األخــاق ممــا يوفــر

ومفاهيــم واتجاهــات معاصــرة للقــرآن الكريــم وترجمــة معانــي

لهــم فرصــة االطــاع علــى العلــوم والثقافــة اإلســامية علــى

القــرآن وتفســيره باإلضافــة إلــى دراســة األبحــاث الغربيــة حــول

مــدى أربعــة عشــر قرنـ ًا اعتمــاد ًا علــى المصــادر األساســية .هنــاك

القــرآن وفــي هــذا اإلطــار يتــم دراســة التفســير مــن خــال البحــث

فــي نــزول القــرآن الكريــم مــن منظــار واســع لعلــوم متعــددة،

العلميــة فــي هــذا الفــرع ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا الهــدف

حيــث يتــم االســتفادة مــن الحديــث والتاريــخ والســيرة وعلــوم

تقــوم كليتنــا بتدريــس هــذه المــواد فــي الليســانس :الحديــث

معاصــرة أخــرى مثــل مناهــج تفســير النصــوص و علــم المعانــي

وأصــول الحديــث وتاريــخ الحديــث ومشــاكل حديثيــة معاصــرة

والــدالالت وعلــم اإلنســان واآلثــار وعلــم الرمــوز ،وفــي هــذا

ومفاهيــم واتجاهــات معاصــرة لفهــم الســنة.

اإلطــار يتــم تدريــس هــذه المــواد فــي مرحلــة الليســانس :تاريــخ
وأصــول التفســير وتاريــخ القــرآن والمواضيــع الرئيســة فــي
القــرآن وإشــكاالت التفســير المعاصــرة وتقنيــات ترجمــة معانــي
القــرآن واتجاهــات ومفاهيــم معاصــرة للقــرآن ومتــون التفســير.

فرع الحديث

فرع علم الكالم
يتــم فــي هــذا الفــرع دراســة األســس العقديــة الثابتــة فــي
القــرآن والســنة الصحيحــة ،كمــا يتــم البحــث فــي األفــكار
والمفاهيــم التــي ظهــرت فــي تاريــخ العلــم والفكــر وعالقتهــا
بأســس العقيــدة اإلســامية فــي ضــوء عالقــة اإلنســان بــاهلل

يبحــث هــذا الفــرع فــي المصــدر األساســي الثانــي لإلســام

والكــون ،ويتولــى علــم الــكالم وظيفــة الدفــاع عــن نظــام العقيــدة

وهــو الســنة ومتونهــا المدونــة والفتــرة التاريخيــة التــي مــرت

المبينــة مبادئهــا بشــكل عــام فــي القــرآن تجــاه التيــارات الفلســفية

بهــا وقواعــد الســند والمتــن والمحتــوى ومحاولــة فهــم ذلــك

والدينيــة األخــرى .ويقــوم بدراســة وتحليــل موضوعــات مفهــوم

وتفســيره وفــق المفاهيــم المعاصــرة والموضوعــات التــي تتــم

اإليمــان والنبــوة واأللوهيــة والبعــث  .إن هــذا الفــرع يتفــرع إلــى

دراســتها فــي هــذا الفــرع هــي قيمــة وصحــة المصــادر الحديثيــة

فرعيــن همــا تاريــخ الــكالم وعلــم الــكالم المنهجــي ففــي فــرع

وانتقــال الحديــث وتدوينــه وجمعــه وتصنيفــه والتأثيــرات الدينيــة

تاريــخ الــكالم يتــم دراســة موضوعــات الظــروف التــي أدت إلــى

والسياســية والثقافيــة االجتماعيــة فــي هــذه الفتــرات .يهــدف هــذا

تطــور علــم الــكالم عبــر التاريــخ ،ومبــادئ أهــل الســنة وعوامــل

الفــرع إلــى إســناد األقــوال واالفعــال للفــرد والمجتمــع المســلم

ظهورهــا عبــر التاريــخ ومــا شــابه مــن موضوعــات ،كمــا تــدرس

إلــى الســنة الصحيحــة الثابتــة فيمــا يحتاجــه فــي الحيــاة العمليــة

بشــكل مقــارن كل المــدراس الكالميــة اإلســامية األخــرى مثــل

كمــا يهــدف إلــى إبــراز أقــوال وأفعــال وإقــرارات النبــي صلــى اهلل

المرجئــة والجبريــة والمعتزلــة واألشــاعرة والماتريديــة والشــيعة.

عليــه وســلم مــن خــال اســتعمال األهــداف والوســائل والمناهــج

أمــا الفــرع الثانــي لعلــم الــكالم فيــدرس فــي إطــاره الموضوعــات
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األساســية القديمــة وهــي األلوهيــة والنبــوة والبعــث واإلنســان

ألحــكام العبــادات والمعامــات والفكــر الفقهــي المعاصــر

واألخــاق والعقــل والوحــي ،كمــا تتــم دراســة موضوعــات

ومصطلحاتــه ومناهجــه النظريــة .يتعلــم الطــاب مــن خــال

كالميــة معاصــرة كالعلمانيــة واإللحــاد والتناســخ والديــن

هــذا الفــرع حقوقهــم وواجباتهــم الدينيــة مــع أدلتهــا ،ويطلعــون

والعلــم والديــن والسياســة وحقــوق اإلنســان والبيئــة .وفــي

علــى مصــادر الفقــه األساســية والمــدارس الفقهيــة المهمــة التــي

إطــار هــذا الفــرع يتــم دراســة العوامــل اإلنســانية واالجتماعيــة

ظهــرت عبــر التاريــخ والشــخصيات المهمــة فيهــا ومزاياهــا

والنفســية التــي تؤثــر فــي مفاهيــم وحيــاة النــاس الدينيــة فــي ضــوء

الرئيســة ومســاهماتها فــي الفقــه اإلســامي ،يتــم فــي كليتنــا

المخــزون الفكــري والعلمــي المعاصــرُ .تــدرس فــي كليتنــا فــي

تدريــس بعــض هــذه المــواد فــي مرحلــة الليســانس وهــي :الفقــه

مرحلــة الليســانس الكثيــر مــن موضوعــات علــم الــكالم مثــل علم

اإلســامي وتاريــخ الفقــه اإلســامي وأصــول الفقــه اإلســامي

الــكالم وتاريــخ علــم الــكالم ومشــكالت علــم الــكالم المنهجيــة

والفقــه اإلســامي المقــارن والديــن والدولــة الديــن واالقتصــاد

والمــدارس الكالميــة وعلمــاء الــكالم األتــراك ومشــكالت

ونصــوص فقهيــة قديمــة ومعاصــرة ومشــكالت فقهيــة معاصــرة.

عقديــة معاصــرة ومشــكالت كالميــة معاصــرة.

فرع الفقه اإلسالمي

39

فرع تاريخ المذاهب اإلسالمية
يبحــث هــذا الفــرع بطــرق علميــة فــي األفــكار المختلفــة التــي

يتعلــق هــذا القســم بالدراســة المقارنــة التحليليــة لألحــكام

ظهــرت لفهــم اإلســام والتــي تحولــت مــع الزمــن إلــى مناهــج

العمليــة المتعلقــة بالفــرد والمجتمــع فــي اإلســام باإلضافــة إلــى

منظمــة ومذاهــب بشــرية دينيــة ،كمــا يــدرس هــذا الفــرع الفــرق

دراســة الفكــر والنظــر الفقهــي الــذي تشــكل حــول األحــكام

بيــن الديــن والمذهــب وأســباب ظهــور المذاهــب ومراحــل

الفقهيــة عبــر أزمــان مختلفــة .يتــم فــي هــذا الفــرع التعــرف

تشــكلها وأفكارهــا ومكانتهــا فــي اإلســام ،كمــا يؤســس لفهــم

علــى الواجبــات العمليــة (العبــادات) للفــرد تجــاه اهلل ومرحلــة

وتقييــم صحيــح لجــذور تاريــخ الجماعــات الدينيــة والسياســية

نشــأة وتطــور األحــكام فــي المجتمعــات اإلســامية والمخــزون

الموجــودة حالي ـاً فــي المجتمعــات اإلســامية ،وفــي إطــار هــذا

الفقهــي وتراثــه مــن حيــث اإليمــان والتطبيــق ،والمناهــج المتبعــة

الفــرع يتــم دراســة أســباب وظــروف نشــأة المذاهــب اإلســامية

فــي الوصــول إلــى األحــكام الفقهيــة ،واألســس الفلســفية

القديمــة وأفكارهــا الرئيســية ومراحــل تطورهــا ومصادرهــا

باإلضافــة إلــى البحــث فــي التيــارات اإلســامية المعاصــرة،

فتــدرس الطــرق وشــيوخها وخاصــة الشــخصيات الرائــدة التــي

فتتــم دراســة منهجيــة لــكل مــن التيــارات المذهبيــة ذات الصبغــة

كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي مــن

العالميــة كالقاديانيــة والبهائيــة والســلفية والوهابيــة واإلخــوان

أمثــال جــال الديــن الرومــي و يونــس أمــره وحــاج بكتــاش ولــي.

المســلمين ،وتيــارات فكريــة محليــة كاإلســاميين فــي تركيــا

إن علــم التصــوف يولــي أهميــة خاصــة بالدراســات الواســعة

والعلويــة البكتاشــية والســليمانية والنوريــة والحركــة الوطنيــة،

المتكاملــة مــع علــوم أخــرى ،ولذلــك تــدرس المواضيــع الصوفية

ونظــراً لطبيعــة موضــوع ومحتــوى تاريــخ المذاهــب اإلســامية

مــن منظــار علــوم أخــرى مثــل اآلداب والفلســفة وعلــم االجتمــاع

الواســعة تتــم دراســته مــن منظــار علــوم متعــددة كالتاريــخ

وعلــم النفــس وعلــوم عقليــة أخــرى .يــدرس طــاب كليتنــا فــي

اإلســامي وعلــم الــكالم والفقــه اإلســامي والتصــوف وعلــم

الليســانس مــن مــواد هــذا الفــرع :التصــوف وتاريــخ التصــوف

االجتمــاع الدينــي .يــدرس الطــاب فــي كليتنــا فــي الليســانس

والحــركات الصوفيــة المعاصــرة ومشــكالتها.

مــواد عــدة تتعلــق بهــذا الفــرع هــي :تاريــخ المذاهــب اإلســامية
والتيــارات اإلســامية المعاصــرة فــي العالــم اإلســامي.

فرع التصوف

فرع اللغة العربية وبالغتها
يهــدف هــذا الفــرع إلــى التمكــن مــن فهــم المصادر األساســية
للديــن اإلســامي ودراســة الكتــب القديمــة والمعاصــرة

يختــص علــم التصــوف بدراســة الجانــب المعنــوي أو

ألساســيات الديــن اإلســامي وتاريــخ الثقافــة ،كمــا يهــدف إلــى

الروحــي لإلســام ،فيبحــث فــي طــرق تنقيــة النفــس اإلنســانية

القيــام بأبحــاث تتعلــق باللغــة العربيــة وتعليمهــا ،وتتــم دراســة

مــن الشــهوات والنــزوات المتعلقــة بالدنيــا وترقيتهــا إلــى أهــداف

المصطلحــات اللغويــة فــي تلــك المصــادر مــن الناحيــة البالغيــة

عليــا مــن خــال العبــادة والرياضــة ،ويتــم فــي هــذا الفــرع دراســة

والبيانيــة فــي قســم يســمى البالغــة .يــدرس طــاب الليســانس

الجــذور الفكريــة والتاريخيــة للتصــوف وتطــوره ومحتــواه

فــي قســم اإللهيــات واإللهيــات الدولــي واإللهيــات باللغــة

وأهميتــه فــي اإلســام باإلضافــة إلــى دراســته نظريـاً وعمليـاً .يتــم

العربيــة ســنة تحضيريــة لتأسيســهم بالعربيــة ويتولــى فــرع العربيــة

التركيــز علــى مواضيعــه وشــخصياته المؤثــرة كمــا يتطــرق إلــى

وبالغتهــا إعــداد المناهــج والتنســيق فــي تعليــم العربيــة فــي الســنة

التصــوف العملــي فــي العالــم التركــي وخاصــة فــي األناضــول

التحضيريــة.
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فرع التالوة وعلم القراءات
يتــم فــي هــذا الفــرع تعليــم تــاوة القــرآن الكريــم بشــكل
ـدرس مــواد تتعلــق بصوتيــات حــروف القــرآن
نظــري وعملــيُ ،
وتـ ّ

تحليــل ودراســة الظاهــرة الدينيــة مــن منظــار واســع فــي ضــوء
نظريــات وأصــول الفلســفة والمنطــق وعلــم االجتمــاع وعلــم

والطــرق المختلفــة لقــراءة بعــض ألفاظــه ومواضيــع متعلقــة

النفــس .يحــوي هــذا القســم ثمانيــة فــروع هــي :فــرع التعليــم

بمحتــوى القــرآن وموضوعاتــه األساســية ،ويتــم تحفيــظ الطــاب

الدينــي وفــرع الفلســفة الدينيــة وفــرع علــم النفــس الدينــي وفــرع

بعــض ســور القــرآن الكريــم .يــدرس طــاب كليتنــا فــي مرحلــة

علــم االجتمــاع الدينــي وفــرع تاريــخ األديــان وفــرع تاريــخ

الليســانس مــواد تتعلــق بهــذا الفــرع وهــي :صوتيــات القــرآن

الفلســفة وفــرع الفلســفة اإلســامية وفــرع المنطــق.

وتــاوة القــرآن وتجويــده والتــاوة الحســنة والخطابــة والتطبيــق
العملــي ومــا شــابهها مــن الــدروس.

 .2قسم الفلسفة والعلوم الدينية
يــدرس قســم الفلســفة والعلــوم الدينيــة -الــذي يعــد مــن
أقــدم األقســام – الديــن مــن جوانــب عديــدة مســتفيداً مــن
معطيــات العلــوم البشــرية كالفلســفة والمنطــق وعلــم النفــس
وعلــم االجتمــاع .يتضمــن هــذا الفــرع إجــراء أبحــاث ودراســات
فــي الموضوعــات التاليــة :التطــور التاريخــي للفكــر الفلســفي
والتيــارات الفكريــة فــي الفكــر اإلســامي والغربــي والتفاعــل بيــن
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األنظمــة التعليميــة المعاصــرة .يقــدم هــذا الفــرع لطالبــه فرصــة

فرع التعليم الديني
يــدرس هــذا الفــرع مبــادئ التعليــم الدينــي وماضــي التعليــم
الدينــي ،والوضــع الحالــي والمســتقبلي المحتمــل لتطــوره
وفــي إطــار هــذا الفــرع يتــم البحــث فــي خصائــص التعليــم
الدينــي ومناهجــه واألســس واألهــداف الفلســفية والنفســية
واالجتماعيــة للتعليــم الدينــي ومناهــج التعليــم العامــة والخاصــة
وتقنيــات التعليــم الناجــح والمتــوازن والمســائل المعاصــرة فــي
التعليــم الدينــي والتعليــم الدينــي للبالغيــن واألســر وغيرهــا مــن
ــدرس التعليــم الدينــي
الموضوعــات فــي مجــاالت مختلفــة .يُ ّ

الفكريــن اإلســامي والغربــي وطبيعــة الديــن وعالقــة الوحــي

فــي ضــوء مبــادئ ونظريــات العلــوم البشــرية كفلســفة التعليــم

بالعقــل ومراحــل بدايــة وتطــور األديــان واألنظمــة العقديــة

واالجتمــاع وعلــم النفــس والعلــوم التربويــة إلــى جانــب العلــوم

األخــرى وتأثيــر الديــن فــي الحيــاة الفرديــة واالجتماعيــة وقواعــد

اإلســامية األساســية وهــي التفســير والحديــث والفقــه .يــدرس

وأصــول التفكيــر الســليم وتاريــخ التعليــم الدينــي ومكانتــه فــي

الطــاب فــي هــذا الفــرع موضوعــات التعليــم الدينــي ومدخــل

إلــى العلــوم التربويــة وعلــم النفــس التربــوي وعلــم االجتمــاع

ومناهجــه وتقنياتــه والحقائــق الروحيــة التــي يعيشــها اإلنســان

التربــوي والمناهــج التعليميــة العامــة والقيــاس والتقويــم

مــن الجانــب الدينــي والحيــاة الدينيــة المنعكســة علــى تصرفــات

والمناهــج التربويــة الخاصــة وتاريــخ التعليــم التركــي وتقنيــات

اإلنســان بصــور مختلفــة .وبعبــارة أخــرى يســعى هــذا الفــرع إلــى

البحــث.

معرفــة فهــم األشــخاص لحياتهــم الدينيــة بوســائلهم ومناهجهــم

فرع الفلسفة الدينية
يــدرس طــاب الســنة الثالثــة والرابعــة فــي كليتنــا دروســ ًا
تتعلــق بفهــم الديــن وتأصيلــه كفهــم ماهيــة الديــن وأهميــة فهــم
الخطــاب الدينــي وماهيــة وصالحيــة العلــوم الدينيــة ومعنــى
كالم اهلل فــي إطــار مفهــوم الصفــات وأدلــة وجــود اهلل ومســألة
الشــر والجــدل حــول حريــة اإلرادة وتصــورات مختلفــة عــن
اهلل وعالقــة اهلل بالكــون وآراء الملحديــن وانتقاداتهــم والمــوت
الروحــي وعالقــة الديــن بالعلــم والفــن واألخــاق .يــدرس
طــاب كليتنــا فــي الســنة األولــى والثانيــة مــواد تتعلــق بالعلــوم
اإلســامية األساســية والعلــوم الفلســفية ثــم يدرســون مواضيــع
الفلســفة الدينيــة بشــكل موســع ومقــارن بعلــوم أخــرى .وتعتبــر
مــادة الفلســفة الدينيــة مــادة إجباريــة يدرســها كل طــاب
الليســانس فــي كليتنــا.

فرع علم النفس الديني
يــدرس هــذا الفــرع تاريخــه الخــاص المتعلــق بالعلــوم
الدينيــة والنفســية ومواضيعــه ومجــاالت بحثــه وأهدافــه

الخاصــة واالطــاع علــى الحيــاة الدينيــة بتعمــق ،وتحليلهــا
وتدقيقهــا وإظهــار عالقتهــا باألمــور الروحيــة األخــرى ،فبــدل أن
يركــز علــى الظاهــرة الدينيــة نفســها يعمــل علــى الجانــب الســهل
مــن الديــن وهــو التصرفــات والممارســات مــن خــال معرفــة
تفاصيــل ومصــادر وطــرق ممارســة التصرفــات الدينيــة .وهــذه
بعــض المواضيــع التــي تتــم دراســتها :عالقــة الصحــة النفســية
بالديــن والرمــوز الدينيــة والحــاالت الغيبيــة والروحانيــة والفكــر
الدينــي واألحاســيس والتصرفــات وعواملهــا ومصــدر اإليمــان
بــاهلل والديــن والــردة وتغييــر الديــن وتنــوع الشــخصيات الدينيــة
وغيرهــا مــن المواضيــع .لهــذا الفــرع عالقــة وثيقــة بعلــم التصوف
وعلــم االجتمــاع والتطــور النفســي وعلــم النفــس االجتماعــي
وعلــم النفــس الســريري وغيرهــا مــن العلــوم .يســتعمل علــم
النفــس الدينــي – الواقــع بيــن علــم النفــس واإللهيــات والوثيــق
الصلــة بهمــا  -المناهــج العلميــة لعلــم النفــس .يحــاول هذا الفرع
تعريــف وتصويــر الحــاالت كمــا هــي دون إطــاق األحــكام نظــراً
لكونــه غيــر معيــاري ،يــدرس طالبنــا فــي الليســانس هــذه المــواد:
علــم النفــس الدينــي ومدخــل إلــى علــم النفــس.
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فرع علم النفس االجتماعي

فرع تاريخ األديان

يــدرس هــذا الفــرع العالقــة بيــن الديــن مــن جهــة والبنيــة

هــو فــرع يســتعمل مناهــج ومعطيــات علــم اللغــة وتاريــخ

االجتماعيــة والمؤسســات االجتماعيــة ومراحلهــا مــن جهــة

األديــان فــي دراســة تاريــخ األديــان ومراحــل تطورهــا وعقائدهــا

أخــرى .ظهــر فــرع المنهــج االجتماعــي هــذا مــع تطبيــق

وعباداتهــا ونظامهــا األخالقــي ،ويتــم فــي هــذا الفــرع دراســة

المصطلحــات والقواعــد االجتماعيــة فــي المجــال الدينــي

عالقــة األديــان ببعضهــا وأوجــه التشــابه واالختــاف والنقــاط

فهــو يــدرس أنظمــة اإليمــان فــي األديــان وأشــكال العبــادات

المشــتركة بشــكل مقــارن ،كمــا تُــدرس األديــان الموجــودة فــي

ومؤسســاتها ومظاهرهــا االجتماعيــة وتغيرهــا تبعــاً لظــروف
اجتماعيــة مــع مــرور الزمــن وعالقتهــا بالطبقــات االجتماعيــة
وعالقــة المجتمــع بالديــن والجماعــات الدينيــة وغيرهــا.
فاألبحــاث النوعيــة والكثيــرة التــي تتــم فــي هــذا الفــرع تســلط
الضــوء علــى تاريــخ الخلفيــة االجتماعيــة فــي تركيــا وعلــى
ماهيــة الحيــاة الدينيــة ومراحــل تطورهــا .يهــدف هــذا الفــرع عبــر
اســتعمال المناهــج والنظريــات االجتماعيــة العامــة إلــى إكســاب
الطــاب القــدرة والمهــارة لدراســة الحــوادث الدينيــة االجتماعية
وفهمهــا وشــرحها وتفســيرها ولهــذا الفــرع عالقــة وثيقــة بالعلــوم
البشــرية األخــرى .يــدرس طالبنــا فــي الليســانس فــي إطــار هــذا
الفــرع هــذه المــواد :مدخــل إلــى علــم االجتمــاع وعلــم االجتمــاع
الدينــي ومنهــج العلــوم االجتماعيــة وعلــم النفــس االجتماعــي
ومدخــل إلــى العلــوم الدينيــة ومــادة الديــن والتغيــر االجتماعــي.

العالــم وعلــى رأســها اإلســام والمســيحية واليهوديــة وماهيــة
معتقــدات عديــدة كانــت فــي الماضــي .ونظــراً لطبيعــة هــذا الفــرع
الواســعة ،يســتفيد مــن دراســات ومناهــج العلــوم األخــرى خاصــة
التاريــخ والظواهــر الدينيــة وعلــم االجتمــاع الدينــي وعلــم النفــس
الدينــي وعلــم الفلســفة الدينــي .ويســتعمل هــذا الفــرع معطيــات
علــوم أخــرى كاألســاطير وعلــم األعــراق واآلثــار وتاريــخ الفــن
والفلكلــور وغيرهــا .يــدرس طــاب كليتنــا فــي الليســانس فــي
إطــار هــذا الفــرع هــذه المــواد :تاريــخ األديــان وتاريــخ األديــان
المقــارن وعالقــات األديــان ببعضهــا وحــوار األديــان.

فرع تاريخ الفلسفة
يبحــث هــذا الفــرع فــي الفلســفة المنهجيــة وفــي تاريــخ
الفلســفة ،تشــمل هــذه األبحــاث موضوعــات فلســفية أساســية
مثــل الوجــود ونظريــة المعرفــة والغيــب والسياســة واألخــاق
كمــا يــدرس اآلراء الفلســفية للشــخصيات الرائــدة فــي التــراث
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اإلســامي والغربــي .لهــذا الفــرع مجــاالت فلســفية واســعة منهــا:

العالمــي ومســاهمتها فيــه وإشــكاالتها ووضعهــا الحالــي .كمــا

فلســفة العصــور البدائيــة وفلســفة العصــور الوســطى وفلســفة

ُتعطــى دروس حــول كل الموضوعــات الفلســفية ومنهــا نظريــة

عصــر النهضــة وفلســفة العصــور المتأخــرة والتيــارات الفلســفية

المعرفــة والوجــود و الغيــب واألخــاق والسياســة .يــدرس

المعاصــرة .ومــن الموضوعــات المطروحــة للبحــث فــي هــذا

طــاب كليتنــا فــي الليســانس مــن موضوعــات هــذا الفــرع مــا

الفــرع :الوجــود فــي التاريــخ الفكــري عبــر األزمــان ودراســة

يلــي :تاريــخ الفلســفة اإلســامية وتاريــخ العلــم اإلســامي

نقديــة عقالنيــة حــول مســائل تتعلــق بالعلــوم والقيــم والتأســيس

واألخــاق اإلســامية وعلمــاء األخــاق المســلمون واألتــراك

والتأصيــل لــكل النشــاطات الفكريــة .وهكــذا يتعــرف الطــاب

ومشــكالت األخــاق وتاريــخ الفكــر التركــي والفكــر اإلســامي

علــى الحضــارة الفكريــة الشــرقية والغربيــة ويتكــون لديهــم

المعاصــر والديــن والبيئــة وفلســفة األخــاق.

أســاس فكــري وعلمــي لدراســة مقارنــة للحضــارة اإلســامية
بالمــدارس الفكريــة والحضــارات األخــرى .يــدرس طــاب
كليتنــا فــي الليســانس مــن مــواد هــذا الفــرع :تاريــخ الفلســفة
البدائيــة وتاريــخ الفلســفة الحديثــة وتاريــخ الفلســفة والتيــارات
الفلســفية المعاصــرة والفضــاء وعلومــه.

فرع الفلسفة اإلسالمية
يتــم فــي هــذا الفــرع دراســة النشــاطات الفلســفية الموجــودة
فــي الثقافــة والبــاد اإلســامية ،كمــا يبحــث فــي األبحــاث
والدراســات المنهجيــة التــي قــام بهــا المفكــرون فــي العالــم
اإلســامي حــول اهلل واإلنســان والمجتمــع والكــون ومصــادر
الفكــر اإلســامي وتاريخــه ومراحــل تطــوره ،ومــن الموضوعــات
التــي تتــم مناقشــتها مكانــة الفكــر اإلســامي فــي تاريــخ الفكــر

فرع المنطق
هــذا الفــرع يختــص ببيــان طــرق التفكيــر الصحيــح ويعصــم
العقــل عــن أنــواع التفكيــر الخطــأ ،ونظــراً لذلــك فإنــه يقــع أساسـاً
للعلــوم الشــرعية وكل العلــوم اإلنســانية فهــو الوســيلة والمفتــاح
األساســي للوصــول إلــى المعلومــة الصحيحــة .تعطى دروس في
تاريــخ المنطــق اليونانــي القديــم والمنطــق فــي التــراث اإلســامي
باإلضافــة إلــى الفلســفة الغربيــة الحديثــة .يــدرس طــاب كليتنــا
فــي الليســانس مــن مــواد هــذا الفــرع :المنطــق ومدخــل إلــى
العلــوم اإلنســانية ومنهــج العلــوم االجتماعيــة.

 .3قسم التاريخ والفن اإلسالمي
يبحــث قســم التاريــخ والفــن اإلســامي فــي المرحلــة
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التاريخيــة لإلســام منــذ ظهــوره حتــى اليــوم ،كمــا يــدرس

أســس ثابتــة مســتفيدين مــن الماضــي وتجاربــه .يســتفيد هــذا

التصــورات التاريخيــة والسياســية والثقافيــة واألدبيــة .ومــن

الفــرع مــن علــوم أخــرى منهــا الشــعر والوثائــق فــي األرشــيف

الموضوعــات التــي تبحــث فــي هــذا القســم :المجتمــع العربــي

والمصــادر التاريخيــة المكتوبــة وبقايــا اآلثــار التاريخيــة .يــدرس

قبــل اإلســام وظهــور اإلســام والخالفــة الراشــدة والــدول

طــاب الليســانس مــن مــواد هــذا الفــرع هــذه الموضوعــات:

اإلســامية التــي تلتهــا والتــراث الثقافــي والعلمــي والمؤسســات

التاريــخ اإلســامي وتاريــخ المؤسســات اإلســامية وجغرافيــا

التي أسســها المســلمون .إن المجال الواســع لهذا القســم يؤمن

وتاريــخ العالــم اإلســامي وعلــم الوثائــق والكتابــات القديمــة

للطــاب النظــرة الواســعة للتاريــخ اإلســامي ممــا يســاعد طالبنــا

والســيرة ومصادرهــا وتاريــخ الثقافــة التركيــة.

علــى تنميــة ملكتهــم علــى الفهــم الصحيــح والمتسلســل للتاريــخ
وهكــذا يتمكنــون مــن قــراءة الوثائــق وتحليــل الناتــج األدبــي
والموســيقى والشــعر بأشــكال وصــور متعــددة .يتفــرع عــن هــذا
القســم الواســع أربــع فــروع هــي :فــرع التاريــخ اإلســامي وفــرع
تاريــخ الفــن اإلســامي التركــي وفــرع األدب اإلســامي التركــي
وفــرع الموســيقى الدينيــة التركيــة.

فرع التاريخ اإلسالمي
يبحــث هــذا الفــرع فــي بدايــة التأريــخ اإلســامي ومصــادره
وعهــد الرســول عليــه الســام والخلفــاء الراشــدين والــدول
اإلســامية والتركيــة التــي تشــكلت فــي مناطــق مختلفــة عبــر
العصــور ،كمــا يبحــث فــي الحضــارات والثقافــات اإلســامية.
يهــدف هــذا الفــرع إلــى إكســاب الطــاب مهــارة فهــم الماضــي
وتقييمــه وفــق المعاييــر العلميــة الســليمة وبنــاء المســتقبل وفــق
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فرع تاريخ الفن اإلسالمي التركي
يبحــث هــذا الفــرع فــي فهــم وتفســير النتــاج الفنــي التقنــي
والجمالــي لألتــراك منــذ دخولهــم اإلســام حتــى اآلن ،كمــا
يــدرس فنــون إســامية تركيــة انتشــرت عبــر عصــور فــي بــاد
مختلفــة منهــا الفــن المعمــاري وآثــاره الفخمــة والرســم علــى
المــاء والخــط والتزييــن والتهذيــب ونحــت الخشــب .كمــا
يتعــرض للفنــون العمليــة األخــرى وأنواعهــا واألفــكار الفلســفية
التــي تقــف خلفهــا .ينظــم هــذا الفــرع معــارض محليــة ودوليــة
ممــا يضفــي رونقــ ًا للتعليــم األكاديمــي فــي جامعتنــا .يــدرس
طــاب جامعتنــا فــي إطــار هــذا الفــرع هــذه المــواد :تاريــخ الفــن
اإلســامي التركــي والفنــون اإلســامية وجماليتهــا والفنــون
الجميلــة وتاريــخ الفــن التركــي والهندســة المعماريــة العثمانيــة.

فرع األدب اإلسالمي التركي
يبحــث هــذا الفــرع بمنهجيــة وتسلســل زمنــي فــي اآلثــار التــي
تركهــا األدبــاء األتــراك منــذ إســامهم ،ويعــرف بحيــاة الرائديــن
ّ
المشــهورين منهــم .يتــم تحليــل النصــوص األدبيــة نموذجــ ًا
ابتــداء بمــا ألفــه يوســف حــاس حاجــب بعــد اإلســام فــي عهــد
قــرا خــان فــي القــرن الحــادي عشــر ميــادي المســمى «كوتادكــو
بلبــغ» ،وغيــره مــن اآلثــار التــي ألفهــا األدبــاء األتــراك .وفــي هــذا
اإلطــار يتــم التركيــز علــى آداب تراثيــة ثالثــة :أدب الديــوان
وأدب الشــعب وأدب الزوايــا فــأدب الديــوان يــدل علــى أدب
رمــزي رفيــع نشــأ تحــت تأثيــر أشــكال أدبيــة فارســية وعربيــة

ونصــوص مــن أدب الديــوان ونصــوص أدبيــة تركيــة ونصــوص
فــي اللغــة العثمانيــة.

فرع الموسيقى الدينية التركية
يبحــث هــذا الفــرع فــي المرحلــة التاريخيــة لتطــور الموســيقى
مــن جوانــب عــدة ،ويبيــن خصائــص ودور هــذا الفــن خاصــة
فــي المجــال الدينــي كمــا يتــم الوقــوف علــى الفهــم النظــري
والتطبيقــي لموســيقا األتــراك المســلمين ومســاهمتها فــي
الموســيقا العالميــة ،ويتــم تحليــل آثــار الموســيقى القديمــة
فــي ضــوء المصــادر الموســيقية ،وفــي هــذا اإلطــار يتــم شــرح

بعــد اإلســام أمــا أدب الشــعب فرغــم مــا يقــال مــن أنــه يتكــون

النمــاذج التقليديــة وهــي المولــد والصــاة والتوشــيح والنعــت

مــن آثــار تأثــرت باإلســام وأنهــا تتضمــن مشــاعر دينيــة عميقــة

والقصيــدة والنشــيد .ويتــم تعليــم الطــاب نمــاذج الموســيقى

إال أنــه يحــوي نمــاذج آلثــار ال عالقــة مباشــرة لهــا بالديــن .أمــا

التركيــة المعروفــة باســم  sazنظري ـ ًا وعملي ـ ًا ،ولهــذا الهــدف تــم

أدب الزوايــا فإنــه صوفــي نشــأ تحــت تأثيــره كمــا هــو واضــح

تأســيس فرقــة الموســيقى التركيــة فــي هــذا الفــرع عــام ،1983

مــن اســمه .يــدرس طــاب كليتنــا فــي الليســانس مــن مــواد هــذا

وال يــزال مســتمراً حتــى اآلن فــي تقديــم الموســيقى الدينيــة

الفــرع :األدب اإلســامي التركــي وأدب التصــوف التركــي

والقديمــة والشــعبية ومخاطبــة أذواق الطــاب والمجتمــع.
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المكتبة

تحتــوي مكتبــة كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة علــى

فــي المكتبــة قاعتــان للمطالعــة تتســعان لـــ  120قارئـ ًا وقــد تم

مجموعــات مميــزة لكتــب فــي العلــوم الدينيــة واالجتماعيــة.

نقــل كل الكتــب إلــى المجــال االلكترونــي وهــي متوفــرة علــى

تضــم المكتبــة مصــادر العلــوم اإلســامية األساســية إلــى

موقــع المكتبــة االلكترونــي وتــم توفيــر العديــد مــن الحواســيب

جانــب كتــب التاريــخ والتربيــة وعلــم االجتمــاع وتاريــخ الفــن

للقــراء باإلضافــة إلــى خدمــة االنترنــت المجانــي الالســلكي،

والفلســفة والحقــوق واآلداب وعلــوم أخــرى متنوعــة .وقــد تــم

وفــي المكتبــة بعــض الغــرف للدراســة الجماعيــة أو ورشــات

إغنــاء المكتبــة مــن خــال وحــدة الشــراء فــي كليتنــا باإلضافــة

العمــل.

إلــى تبرعــات كثيــر مــن المدرســين والمحســنين منهــم حــاج
جمــال أوغــت ،أحمــد أميــر محمــود أوغلــو والحافــظ علــي
األســكداري .تحــوي المكتبــة حاليــ ًا  120000ألــف عنــوان
باإلضافة إلى  600من المنشــورات الدورية و 1650مخطوط،
وقــد نقلــت كل المخطوطــات باإلضافــة إلــى  10000أثــر
عثمانــي إلــى المجــال االلكترونــي .إن هــذه الكميــة الكبيــرة مــن
الكتــب جعلــت كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة إحــدى أكبــر
المكتبــات فــي تركيــا فــي مجــال البحــث الدينــي واإلســامي .تــم
تصنيــف الكتــب وترتيبهــا وفــق نظــام الرفــوف المفتوحــة وهــي
متوفــرة لــكل المدرســين والطــاب فــي الكليــة باإلضافــة إلــى
الباحثيــن مــن الخــارج .
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مجموعة المخطوطات
تحــوي مكتبــة كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة 1650
مخطــوط إســامي ال يقــدر بثمــن .كتبــت هــذه المخطوطــات
بالعربيــة والفارســية والعثمانيــة ،يغلــب علــى موضوعــات هــذه
المخطوطــات التفســير والحديــث والفقــه والــكالم والتصــوف،
وهنــاك مخطوطــات فــي موضوعــات أخــرى كاللغــة العربيــة
وآدابهــا واألدب التركــي والفارســي والمنطــق والفلســفة
واألخــاق والرياضيــات والفلــك والكيميــاء وعلــم الحيــوان.
وقــد تــم نقــل أســماء ومعلومــات هــذه المخطوطــات باســتثناء
القليــل منهــا إلــى الفضــاء االلكترونــي ،وهــي متوفــرة فــي موقــع

جامعــة مرمــرة  .وقــد تــم حفــظ المخطوطــات فــي موضــع خاص

وإلــى جانــب هــذا كلــه فــإن الجامعــة مشــتركة فــي العديــد مــن

مــن المكتبــة وال يســمح ألحــد بالدخــول إال بعــد الحصــول علــى

المواقــع العلميــة االلكترونيــة وقواعــد البيانــات .كمــا تحــوي

إذن خطــي مــن عميــد الكليــة.

بعــض الكليــات ككليــة العلــوم السياســية وكليــة الحقــوق الكثيــر

مكتبات استانبول

مــن المصــادر واألبحــاث والدراســات الدينيــة .
اســتانبول مدينــة غنيــة بالمكتبــات حيــث ال يوجــد فــي العالــم

إن جامعــة مرمــرة جامعــة عريقــة متجــذرة ولهــا أهــداف

مدينــة تجاريهــا فــي مجموعــات المخطوطــات فــي الدراســات

أكاديميــة عليــا ،ولــذا تحــوي الجامعــة مكتبــة مركزيــة أخــرى

اإلســامية .كمــا أن المكتبــات الجامعيــة والمكتبــات العامــة

غيــر مكتبــة الكليــة ولــكل كليــة فــي الجامعــة مكتبتهــا الخاصــة

منتشــرة فــي كل زاويــة مــن زواياهــا.
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منشورات الكلية ومجلتها

 تضــم،نشــرت كليــة اإللهيــات العديــد مــن األبحــاث والدراســات عــن اإلســام واألديــان
 باإلضافــة،هــذه المنشــورات أول أعمــال وأبحــاث لعلــوم إســامية تقليديــة متنوعــة فــي تركيــا
إلــى احتوائهــا علــى نشــر تحقيــق كتــب تراثيــة ونشــرها وترجمــة كتــب تراثيــة ودراســات غربيــة
تقــوم كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة بإصــدار عدديــن ســنوي ًا لألبحــاث. حــول اإلســام
:والمقــاالت ويمكــن االطــاع علــى المجلــة مــن خــال هــذا الرابــط
http://ilahiyat.marmara.edu.tr/akademik/yayinlar/dergiler
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الصبغة الدولية لكلية اإللهيات

تنحــو جامعــة مرمــرة فــي توجهاتهــا التعليميــة نحــو الصبغــة

بمشــاريع مشــتركة ،يــزور األكاديميــون مــن تخصــص الفلســفة

الدوليــة ،ولذلــك تجــد الكثيــر مــن الطــاب مــن مختلــف أنحــاء

أو الديــن أو العلــوم اإلســامية الكليــة بشــكل مســتمر بهــدف

العالــم قدمــوا إلــى تركيــا لتلقــي تعليمهــم الجامعي أو للدراســات

إلقــاء محاضــرات أو المشــاركة فــي فعاليــات عــدة .وهــذه بعــض

العليــا ،فهنــاك عــدد ال يحصــى مــن الطــاب الوافديــن الذيــن

المؤسســات العلميــة التــي وقعــت كليتنــا معهــا اتفاقيــات بهــدف

درســوا وتخرجــوا فــي هــذه الجامعــة ،وإن معظــم الطلبــة

التبــادل العلمــي أو العمــل المشــترك:

الوافديــن قدمــوا مــن دول لهــا تاريــخ وعالقــات ثقافيــة مــع تركيــا
كــدول البلقــان وآســيا الوســطى والشــرق األوســط ،يوجــد حاليـاً
فــي كليتنــا  150طالبـاً مــن  37دولـ ًة وقــد شــهد هــذا العــدد تزايــداً
ملحوظ ـاً فــي الســنوات األخيــرة ،وإلــى جانــب هــذا العــدد مــن
الطــاب الوافديــن هنــاك حوالــي  200طالــب مــن أصــول تركيــة
يقيمــون فــي الخــارج  -وخاصــة فــي أوروبــا -حاصليــن علــى
جنســية البلــد الــذي يقيمــون فيــه يدرســون فــي كليتنــا برنامــج
اإللهيــات الدولــي ليقدمــوا خدمــات ويقومــوا بوظائــف دينيــة فــي
البــاد التــي يقيمــون فيهــا ،يســاهم هــؤالء الطــاب بإغنــاء التنــوع
الطالبــي للكليــة والتأكيــد علــى الوجــه الدولــي لهــا.

جامعة ( NEBRASKAأمريكا) ،جامعة (Goetheألمانيا)،
جامعــة ( Giessenألمانيــا) ،جامعــة ( Kölnألمانيــا) ،جامعــة

تقــوم الكثيــر مــن الوفــود الدوليــة بزيــارة كليــة اإللهيــات فــي

 Münsterكليــة اإللهيــات (ألمانيــا) ،جامعــة  Münsterكليــة

جامعــة مرمــرة مــن أجــل تبــادل األفــكار ومناقشــة إمكانيــة القيــام

اللغـ�ة العربيـ�ة والعلـ�وم اإلسـلامية (ألمانيـ�ا) ،جامعـ�ة �Osna
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 brückكليــة اإللهيــات (ألمانيــا) ،جامعــة  Tübingenمركــز

الســلطان قابــوس ،جامعــة نــزوى ،مركــز الســلطان قابــوس لتعليم

اإللهيــات اإلســامي (ألمانيــا) ،جامعــة Martin Luther
كليــة اإللهيــات (ألمانيــا) ،جامعــة  Bayreuthكليــة العلــوم

(عمــان) ،الجامعــة األردنيــة ،جامعــة العلــوم اإلســامية
العربيــة ُ
الدوليــة فــي األردن ،جامعــة اليرمــوك والزرقــاء فــي األردن.

الدينيــة والفلســفة واالقتصــاد واإلدارة الدوليــة (ألمانيــا) ،جامعــة

لالطــاع علــى تفاصيــل االتفاقيــات يرجــى زيــارة الموقــع فــي

الشــارقة (اإلمــارات) ،جامعــة برونــاي دار الســام (برونــاي)،

الرابــط التالــيhttp://ilahiyat.marmara.edu.tr/( :

جامعــة الجزائــر األولــى والثانيــة ،جامعــة واحــد هاشــم فــي

)ogrenci/uluslararasi-anlasmalarimiz

إندونيســيا ،معهــد ( )IAINدولــة اندونيســيا لألبحــاث اإلســامية،
دار الحديــث الحســنية فــي المغــرب ،الجامعــة الملكيــة فــي
المغــرب ،جامعــة محمــد الخامــس فــي المغــرب ،جامعــة
الحســن الثانــي فــي المغــرب ،جامعــة عبــد المالــك الســعدي فــي
المغــرب ،وجامعــة القاضــي عيــاض والقروييــن فــي المغــرب،
جامعــة  Wales, Trinity Saint Davidكليــة اإللهيــات
( )Gallerكليــة  ،Heythropجامعــة لنــدن ،و Trinity
 College Dublinايرلنــدا ،جامعــة قطــر ،جامعــة كزاخســتان
أحمــد يســوي ،كليــة العلــوم اإلســامية  Priştinaفــي كوســوفو،
جامعــة الكويــت ،جامعــة  Kopasvarفــي المجــر ،جامعــة Gal
 Frenckفــي المجــر ،الجامعــة اإلســامية فــي ماليزيــا ،الجامعــة
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تقــوم كليــة اإللهيــات بالتعــاون مــع معهــد الدراســات
الشــرق أوســطية فــي جامعــة مرمــرة بهــدف التعــرف أكثــر علــى
المجتمعــات والمســلمين فــي هــذه المنطقــة وجمــع المعلومــات
والقيــام بدراســات وأبحــاث اختصاصيــة فــي مختلــف المجاالت
ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف يــدرس طــاب الماجســتير
والدكتــوراه بتعمــق مــواد تتعلــق باالقتصــاد والسياســة والتاريــخ
والثقافــة فــي الشــرق األوســط.

استانبول مدينة متنوعة األعراق للطالب
الوافدين

الوطنيــة فــي ماليزيــا ،جامعــة البنجــاب فــي باكســتان ،الجامعــة

يزيــد عــدد ســكان اســتانبول عــن  15مليــون نســمة ،وفيهــا

اإلســامية الدوليــة فــي إســام آبــاد فــي باكســتان ،جامعــة اإلمــام

أكثــر مــن خمســين جامعــة وهــي تســتضيف دائمــاً الكثيــر مــن

محمــد بــن ســعود ،جامعــة طيبــة ،جامعــة الملــك عبــد اهلل بــن عبد

المؤتمــرات والنــدوات المحليــة والدوليــة فــي العلــوم والفــن

العزيــز مركــز خدمــة العربيــة (الســعودية) ،جامعــة تونــس ،جامعــة

والثقافــة والرياضــة ،فهــي مدينــة نشــطة حيـ ٌة باســتمرار .فالموقــع

الــذي تتميــز بــه هــذه المدينــة مهــم جــداً نظــراً للشــعور المتزايــد

الطــاب مــع الجامعــة والحيــاة فــي اســتانبول وحــل المشــكالت

بأهميــة موقــع تركيــا وازدهــار اقتصادهــا الــذي جعلهــا مركــز

التــي يواجهونهــا ،فيجيبهــم علــى كل تســاؤالتهم الضروريــة

جــذب عالمــي  .يتمتــع ســكان اســتانبول وتركيــا بحســن

ابتــداء مــن عمليــة التســجيل ومــروراً بالخدمــات الصحيــة

اســتقبالهم للضيــوف وكرمهــم واحترامهــم لآلخريــن كمــا أن

ومــكان اإلقامــة والحيــاة فــي اســتانبول وانتهــاء بالفعاليــات

اســتانبول تعــد مــن أكثــر المــدن أمنــاً وتنظيمــاً فــي أوروبــا.

الثقافيــة واالجتماعيــة والعلميــة ،ويمكــن االطــاع علــى كل هــذه

الطالب الوافدون
ـدرس باللغــة
جامعــة مرمــرة وكليــة اإللهيــات فيهــا جامعــة تـ ّ

التركيــة ويمكــن للطلبــة الوافديــن االطــاع علــى الشــروط

المعلومــات فــي موقــع المكتــب علــى شــبكة االنترنــت.
تهــدف جامعــة مرمــرة إلــى ان تكــون مؤسســة نموذجيــة
أكاديميــة دوليــة متعــددة الثقافــات ومــن أجــل تحقيــق هــذا
الهــدف فــإن كل قــرارات جامعــة مرمــرة المتعلقــة بالطــاب

والتفاصيــل المتعلقــة بدراســة الليســانس والدراســات العليــا

والكليــة والموظفيــن تتخــذ مــن اللياقــة الفرديــة أساســاً لهــا

الماجســتير والدكتــوراه مــن خــال الرابــط التالــي:

للمســاهمة فــي أهدافهــا التعليميــة وحاجاتهــا المؤسســاتية .هــذا

http://international.marmara.edu.tr

وإن كل تمييــز ضــد األفــراد بســبب اللــون أو العــرق أو الوطــن

ومــن بيــن المكاتــب والوحــدات اإلداريــة فــي الجامعــة
مكتــب الطــاب الوافديــن ،يهتــم هــذا المكتــب بتســهيل تكيــف

أو الديــن أو القوميــة أو اإلعاقــة الجســدية ال تتســامح الجامعــة
فيــه ويناقــض أهــداف تأسيســها وعملهــا.
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برامج التبادل الطالبي المحلية والدولية

برنامج الفارابي
هــذا البرنامــج يخــول الطــاب وأعضــاء الهيئــة التدريســية
فــي تركيــا بالدراســة أو التدريــس فــي إحــدى الجامعــات داخــل
تركيــا لمــدة فصــل أو فصليــن ،ومــن شــروط التقديــم علــى هــذا
البرنامــج أن يكــون الطالــب فــي الســنة الثانيــة ومــا فــوق ويحــق

يتــم فــي تركيــا إدارة فعاليــات وأنشــطة الطــاب والمدرســين
مــن قبــل الوكالــة التركيــة الوطنيــة ( ،.)www.ua.gov.trيقــوم
مكتــب اراســموس فــي جامعــة مرمــرة بــإدارة هــذا البرنامــج
والتنســيق الــازم بيــن الطلبــة والمؤسســات التعليميــة ،وهنــاك

لــه االســتفادة مــرة واحــدة مــن هــذا البرنامــج ،تقبــل طلبــات

وحــدة تنســيق فــي كل كليــة توضــح للمهتميــن بهــذا البرنامــج

التســجيل علــى هــذا البرنامــج فــي مكتــب برنامــج الفارابــي فــي

التفاصيــل والمعلومــات الضروريــة .لمعلومــات أكثــر حــول هــذا

الجامعــة وهنــاك وحــدة تنســيق فــي كل كليــة توضــح للمهتميــن

البرنامـ�ج يمكنكـ�م زيـ�ارة الموقـ�ع التالـ�يhttp://interna�:

بهــذا البرنامــج التفاصيــل والمعلومــات الضروريــة .لمعلومــات

)tional.marmara.edu.tr/erasmus-programme

أكثــر حــول هــذا البرنامــج يمكنكــم زيــارة الموقــع التالــي:
http://farabi.marmara.edu.tr/en

برنامج أراسموس
ومــن البرامــج التــي يحــق للطــاب االســتفادة منهــا هــذا
البرنامــج الــذي تدعمــه  32دولــة ومؤسســة تعليميــة أوروبيــة،
ويهــدف إلــى رفــع جــودة التعليــم فــي هــذه الــدول ويتــم تمويــل
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نشــاطات وفعاليــات هــذا البرنامــج مــن قبــل الــدول المشــتركة.

وقعــت كليــة اإللهيــات العديــد مــن االتفاقيــات مــع جامعــات
ومؤسســات علميــة فــي أوروبــا وهــي بصــدد التوقيــع علــى
سلســلة اتفاقيــات أخــرى فــي طــور الدراســة  .يــدرس طــاب
الليســانس والدراســات العليــا والموظفــون فــي كل ســنة فصــاً
أو فصليــن فــي جامعــة مــن هــذه الجامعــات.

برنامج موالنا
هــو برنامــج تبــادل طــاب وموظفيــن دولــي ،يهــدف إلــى
تبــادل الطــاب والمدرســين بيــن جامعــات تركيــة وجامعــات
متــاح لــكل الطــاب مــن جميــع أنحــاء
دوليــة هــذا البرنامــج
ٌ

العالــم بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم وأفكارهــم انطالقــاً مــن
رســالة جــال الديــن الرومــي  -المتوفــي عــام  1273-العالميــة.
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى اإلســهام فــي تطويــر الجانــب العالمــي
للتعليــم و وزيــادة التعــاون والتفاعــل الثقافــي ونشــر ثقافــة
االحتــرام والتســامح.

54

الحياة في كلية اإللهيات

تســتقبل كليــة اإللهيــات كل عــام فــي أيلــول الطــاب بــكل
ود واحتــرام وتوضــح لهــم منهــج الجامعــة وخطــة الدراســة
يقضــي الطــاب أربــع أو خمــس ســنوات مكثفــة ثــم يتخرجــون
لينطلقــوا فــي مجــاالت الحيــاة الواســعة.

قاعات المحاضرات والصفوف
يوجــد فــي كليــة اإللهيــات فــي جامعــة مرمــرة الكثيــر مــن
القاعــات المخصصــة للــدروس والمحاضــرات والنــدوات
الدوريــة ،كمــا يســتفيد مــن خدمــات هــذه القاعــات أحيانــ ًا

المقصف والمطعم
يوجــد فــي الكليــة مقصفــان يقدمــان بعــض أنــواع األطعمــة
والمشــروبات الســاخنة والبــاردة بأســعار معقولــة ،تفتــح هــذه
المقاصــف طيلــة أيــام الســنة مــن الصبــاح حتــى المســاء ،ويحيــط
بالجامعــة العديــد مــن األماكــن التــي يمكــن للطــاب قضــاء
أوقاتهــم فيهــا كالمقاهــي ومحــات المعجنــات والمطاعــم.
أمــا المطعــم فإنــه يقــدم يوميــ ًا مــن الســاعة  11:30حتــى
الســاعة  13:30وجبــة طعــام تتألــف مــن أربعــة أصنــاف بســعر
معقــول .تحــرص جامعــة مرمــرة علــى تقديــم أطعمــة مغذيــة
وصحيــة تحضــر الطعــام شــركة خاصــة ضمــن شــروط النظافــة

النــوادي الموجــودة فــي الكليــة.

والتــوازن الغذائــي المطلــوب.

مختبرات الحاسوب

أماكن العبادة

يوجــد فــي كليتنــا العديــد مــن مختبــرات الحاســوب المعــدة
الســتعمال الطــاب.

باإلضافــة إلــى المســجد الجامــع المفتــوح للجميــع هنــاك
العديــد مــن المســاجد فــي الكليــة للطــاب والطالبــات يــؤدون
فيهــا الصلــوات ويمارســون بشــكل عملــي الوعــظ والخطابــة
والــدروس الدينيــة.
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النوادي الطالبية

 .كمــا تقــام فــي كليتنــا دورات الخــط والتهذيــب للراغبيــن

يوجــد فــي كليــة اإللهيــات حاليــاً اثنــا عشــر ناديــاً طالبيــاً
وهنــاك مشــرف لــكل ٍ
نــاد مــن مدرســي الكليــة تشــارك هــذه

بتعلمــه ،وباإلضافــة إلــى ذلــك تنظــم نشــاطات كثيــرة منهــا

األنديــة فــي كل ســنة فــي العديــد مــن الفعاليــات والمناســبات

النــدوات والمحاضــرات واألســواق الخيريــة ومعــارض الصــور

األكاديميــة واالجتماعيــة والثقافيــة واألدبية والنشــاطات المســلية

والكتــب واألفــام والشــعر وغيرهــا  .تســتضيف الكليــة عبــر

ممــا يضفــي جــواً مــن الحيويــة لكليتنــا باإلضافــة إلــى اســتراحة
الطــاب المثابريــن علــى الدراســة ســنة بعــد ســنة  .وتقــوم فرقــة

الكتــاب والسياســيين والموســيقيين
النــوادي الطالبيــة الكثيــر مــن ّ

ورواد الفكــر والمجتمــع والفنانيــن والشــعراء ليقدمــوا تجاربهــم

اإلنشــاد الدينــي الموســيقي التركــي التابعــة للكليــة بالمشــاركة

للطلبــة .

فــي العديــد مــن المناســبات علــى المســتويين المحلــي والدولــي

56

الحياة االجتماعية في جامعة مرمرة
تســتضيف جامعــة مرمــرة الكثيــر مــن الفعاليــات
والنشــاطات علــى مــدار الســنة إذ تنظــم فعاليــات ثقافيــة
واجتماعيــة ورياضيــة ممــا يــؤدي إلــى اســتمتاع الطــاب بهــا
وترويحهــم عــن أنفســهم نتيجــة ضغــط الــدروس.

وقف كلية اإللهيات في جامعة مرمرة
تأســس وقــف كليــة اإللهيــات فــي جامعة مرمــرة عام ،1974
يهــدف هــذا الوقــف إلــى دعــم العمليــة التعليميــة والمســاعدة فــي
حــل المشــكالت التــي تواجههــا الكليــة ،ومــن الخدمــات التــي
يقدمهــا هــذا الوقــف حمايــة منشــآت وأبنيــة الكليــة وتطويرهــا
وتوســيعها وبنــاء أبنيــة جديــدة ومســاكن للطــاب تحتاجهــا
العمليــة التعليميــة ،كمــا يقــدم الوقــف منحــاً ماديــة مجزيــ ًة
للطــاب والمدرســين والمتخرجيــن للقيــام بأبحــاث علميــة
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داخليــة أو خارجيــة ويدعــم النشــاطات واألبحــاث المحليــة
والدوليــة ويشــجع عليهــا.

Akademik Personel (Alfabetik Sıraya Göre) | Academic Staff (Alphabetical)

58

İsim-Soyisim | Name-Surname

Bölümü | Department

Elektronik Posta | E-mail

Abdulaziz Hatip

Tefsir | Qur’anic Exegesis

ahatip@marmara.edu.tr

Abdulhamid Ramazanoğlu

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

aramazanoglu@hotmail.com

Abdulhamit Birışık

Tefsir | Qur’anic Exegesis

abdulbir@gmail.com

Abdullah Kahraman

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

a.kahraman69@hotmail.com

Abdussamet Bakkaloğlu

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

bakkalzade@gmail.com

Ahmet Hakkı Turabi

Türk Din Mûsikîsi | Turkish Religious Music

ahturabi@yahoo.com

Ahmet Karataş

Türk-İslam Edebiyatı | Turkish-Islamic Literature

karatasahmed@gmail.com

Ahmet Koç

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği |

akoc60@gmail.com

Ali Ataç

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği |

aatac@marmara.edu.tr

Ali Ayten

Din Psikolojisi | Psychology of Religion

acizan@hotmail.com

Ali Benli

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

alibenli18@yahoo.com

Ali Coşkun

Din Sosyolojisi | Sociology of Religion

alicoskun64@hotmail.com

Ali Durusoy

Mantık | Logic

adurusoy@marmara.edu.tr

Ali Köse

Din Psikolojisi | Psychology of Religion

alikose@marmara.edu.tr

Ali Namlı

Tasavvuf | Sufism

alinamli@hotmail.com

Ali Ulvi Mehmetoğlu

Din Psikolojisi | Psychology of Religion

aliulvi@marmara.edu.tr

Amjad Hussain

Dinler Tarihi | History of Religions

amjadhussain1800@gmail.com

Ataullah Şahyar

Hadis | Hadith

ataullah.sahyar@marmara.edu.tr

Aydın Temizer

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

aydin73@gmail.com

Aynur Uraler

Hadis | Hadith

auraler@marmara.edu.tr

Ayşe Başak İlhan Harmancı

Türk Din Mûsikîsi | Turkish Religious Music

basakilhan75@hotmail.com

Ayşe Demirel Uçan

Din Eğitimi | Religious Education

ayse.demirel@marmara.edu.tr

Ayşe Esra Şahyar

Hadis | Hadith

asahyar@hotmail.com

Ayşe İbrahimoğlu Güner

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

ibrahimoglua@gmail.com

Ayşe İçöz

Dinler Tarihi | History of Religions

ayseicoz@hotmail.com

İsim-Soyisim | Name-Surname

Bölümü | Department

Elektronik Posta | E-mail

Ayşe Nur Yazıcı

Kelam | Kalam

agudekli@marmara.edu.tr

Ayşegül Şimşek

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

simsek.a.gul@gmail.com

Aziz Doğanay

Türk-İslam Sanatları Tarihi | History of Turkish-Islamic Arts

azizdoganay@marmara.edu.tr

Bahaddin Dartma

Tefsir | Qur’anic Exegesis

bahagani@gmail.com

Banu Gürer

Din Eğitimi | Religious Education

bgurerg@yahoo.com

Betül İpşirli Argıt

İslam Tarihi | Islamic History

betulargit@gmail.com

Bilal Baş

Dinler Tarihi | History of Religions

bilal.bas@marmara.edu.tr

Casim Avcı

İslam Tarihi | Islamic History

casimavci@hotmail.com

Dilaver Selvi

Tasavvuf | Sufism

selvidilaver@gmail.com

Emine Keskiner

Din Eğitimi | Religious Education

eminekeskiner@gmail.com

Emrullah Tuncel

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

emrullahtuncel60@gmail.com

Ercan Alkan

Tasavvuf | Sufism

alkanercan@gmail.com

Erdoğan Baş

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

erdoganbas@hotmail.com

Ertuğrul Boynukalın

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

boynukalin@yahoo.com

Fatih Özkafa

Türk-İslam Sanatları Tarihi | History of Turkish-Islamic Arts

fatihozkafa@gmail.com

Fatma Odabaşı

Din Sosyolojisi | Sociology of Religion

fatmaodabasi@hotmail.com

Fatma Zehra Kamacı

İslam Tarihi | Islamic History

fzkamaci@hotmail.com

Ferruh Özpilavcı

Mantık | Logic

ferruhoz@gmail.com

Fidaa Alislam Al Majzoub

Tefsir | Qur’anic Exegesis

fedaa@me.com

Gülgün Dağdeviren Uyar

İslam Tarihi | Islamic History

gulgunuyar@hotmail.com

Güllü Yıldız

İslam Tarihi | Islamic History

glyildiz@gmail.com

Hacer Kontbay

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

hkontbay@yahoo.com

Hafize Şule Albayrak

Din Sosyolojisi | Sociology of Religion

albayraksule@gmail.com

Halil Aydınalp

Din Sosyolojisi | Sociology of Religion

halilaydinalp@hotmail.com

Halil İbrahim Kaçar

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

hikacar@marmara.edu.tr

Harun Yılmaz

İslam Tarihi | Islamic History

yilmazharun1@yahoo.com
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İsim-Soyisim | Name-Surname

Bölümü | Department

Elektronik Posta | E-mail

Hasan Cirit

Hadis | Hadith

hcirit@hotmail.com

Hasan Hacak

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

hhacak@marmara.edu.tr

Hatice Kelpetin Arpaguş

Kelam | Kalam

arpagush@yahoo.com

Hayrettin Nebi Güdekli

Kelam | Kalam

hngudekli@gmail.com

Hidayet Ayan

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

ayanhidayet@hotmail.com

Hikmet Yaman

İslam Felsefesi | Islamic Philosophy

yamanhikmet@gmail.com

Hülya Alper

Kelam | Kalam

hulyaalper@hotmail.com

Hümeyra Özturan

Felsefe Tarihi | History of Philosophy

humeyrakaragozoglu@gmail.com

Hüseyin Karaman

Felsefe Tarihi | History of Philosophy

huseyin.karaman@marmara.edu.tr

Hüseyin Kaya

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

huseyin.kaya@marmara.edu.tr

İlhan Kutluer

İslam Felsefesi | Islamic Philosophy

kutlueri@yahoo.com

İshak Kızılarslan

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

ishakkizilaslan@yahoo.com

İsmail Cebeci

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

cebecii@hotmail.com

İsmail Eriş

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

iseris@hotmail.com

İsmail Safa Üstün

İslam Tarihi | Islamic History

isafaustun@hotmail.com

İsmail Taşpınar

Dinler Tarihi | History of Religions

ismaeltaspinar@yahoo.com

Kâmil Yaşaroğlu

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

kyasaroglu@gmail.com

Kemal Ataman

Din Sosyolojisi | Sociology of Religion

ataman66@hotmail.com

Kemal Yıldız

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

kemalyildiz1@hotmail.com

Mahmut Kelpetin

İslam Tarihi | Islamic History

mahmut.kelpetin@marmara.edu.tr

Mahmut Sami Kanbaş

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

sami.kanbas@marmara.edu.tr

Mehmet Akif Kahveci

Kelam | Kalam

mak743@hotmail.com

Mehmet Bulğen

Kelam | Kalam

mbulgen@hotmail.com

Mehmet Efendioğlu

Hadis | Hadith

efendioglu1@hotmail.com

Mehmet Emin Maşalı

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

eminmasali@gmail.com

Mehmet Erdoğan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği |

merdogan@marmara.edu.tr

İsim-Soyisim | Name-Surname

Bölümü | Department

Elektronik Posta | E-mail

Mehmet Erel

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

erelmehmet@hotmail.com

Mehmet Özşenel

Hadis | Hadith

mozsenel@hotmail.com

Mehmet Toprak

İslam Mezhepleri Tarihi | History of Islamic Sects

mehmet.toprak@marmara.edu.tr

Mehmet Ümit

İslam Mezhepleri Tarihi | History of Islamic Sects

mehumit@gmail.com

Mehmet Zeki Aydın

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği |

mzaydin@marmara.edu.tr

Meliha Yıldıran Sarıkaya

Türk-İslam Edebiyatı | Turkish-Islamic Literature

melihasarikaya@gmail.com

Muhammed Coşkun

Tefsir | Qur’anic Exegesis

muhammed.coskun@marmara.edu.tr

Muhammed Enes Topgül

Hadis | Hadith

met624@gmail.com

Muhammed Hüsnü Çiftçi

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

husnuc_@hotmail.com

Muhammed Usame Onuş

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

usameonus@gmail.com

Muhammet Abay

Tefsir | Qur’anic Exegesis

abay@marmara.edu.tr

Muhammet Efdalüddin Kılıç

Türk-İslam Sanatları Tarihi | History of Turkish-Islamic Arts

efdaluddin@gmail.com

Muhsin Demirci

Tefsir | Qur’anic Exegesis

muhsindemirci@marmara.edu.tr

Murat Sülün

Tefsir | Qur’anic Exegesis

muratsulun@hotmail.com

Mustafa Atilla Akdemir

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

maakdemir@hotmail.com

Mustafa Genç

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

gencmustafa72@hotmail.com

Mustafa Kılıç

Tefsir | Qur’anic Exegesis

mustafa.kilic@marmara.edu.tr

Mustafa Macit Karagözoğlu

Hadis | Hadith

mkaragozoglu@marmara.edu.tr

Mustafa Öztürk

Tefsir | Qur’anic Exegesis

mustafaozturk65@outlook.com

Mustafa Taha Güler

Tefsir | Qur’anic Exegesis

tguler@hotmail.com

Mustafa Usta

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği |

mustafausta@marmara.edu.tr

Münteha Maşalı

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

muntehamasali@gmail.com

Naci Demirci

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi | Qur’an Recitation

nacidemirci.nd@gmail.com

Nail Okuyucu

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

okuyucunail@hotmail.com

Necdet Tosun

Tasavvuf | Sufism

ntosun@hotmail.com

Nedim Tan

Tasavvuf | Sufism

nedim.tan@marmara.edu.tr
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İsim-Soyisim | Name-Surname

Bölümü | Department

Elektronik Posta | E-mail

Nihal Şahin Utku

İslam Tarihi | Islamic History

nihalutku@yahoo.com

Nurullah Altaş

Din Eğitimi | Religious Education

altas68@gmail.com

Osman Aydınlı

İslam Tarihi | Islamic History

osman.aydinli@marmara.edu.t

Ömer Çelik

Tefsir | Qur’anic Exegesis

omercelik08@hotmail.com

Ömer Faruk Maden

Hadis | Hadith

o.farukmaden@gmail.com

Ömer Türker

İslam Felsefesi | Islamic Philosophy

om.turker@gmail.com

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Hadis | Hadith

rahile.yilmaz@marmara.edu.tr

Rahim Acar

Din Felsefesi | Philosophy of Religion

rahim.acar@gmail.com

Ramazan Gürel

Din Eğitimi | Religious Education

ramazan.gurel@hotmail.com

Safa Yeprem

Türk Din Mûsikîsi | Turkish Religious Music

syeprem@gmail.com

Safi Arpaguş

Tasavvuf | Sufism

sarpagus@hotmail.com

Sami Erdem

İslam Hukuku | Islamic Jurisprudence

samierdem@gmail.com

Selime Çınar

İslam Felsefesi | Islamic Philosophy

selime99@gmail.com

Semih Ceyhan

Tasavvuf | Sufism

semihceyhan@yahoo.com

Sevde Düzgüner

Din Psikolojisi | Psychology of Religion

sevdeduzguner@hotmail.com

Süleyman Derin

Tasavvuf | Sufism

suleymanderin@hotmail.com

Şükran Fazlıoğlu

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

shukrankaya@gmail.com

Tahsin Özcan

İslam Tarihi | Islamic History

tahsinozcan@hotmail.com

Umut Kaya

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği |

umutkaya58@hotmail.com.tr

Yakup Kara

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

yakupkara86@gmail.com

Yılmaz Özdemir

Arap Dili ve Belâgatı | Arabic Language and Rhetoric

ylmsdmr@hotmail.com

Yusuf Şevki Yavuz

Kelam | Kalam

ysyavuz@marmara.edu.tr

Zeynep Gemuhluoğlu

Din Felsefesi | Philosophy of Religion

zgemuhluoglu@hotmail.com

Zeynep Şeyma Özkan

Tasavvuf | Sufism

zeynep_seyma@yahoo.com
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Telefon | Phone

Elektronik Posta | E-Mail

Prof. Dr. Ali Köse, Dekan | Dean | العميد

+902166514381

alikose@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Safi Arpaguş, Dekan Yardımcısı | Vice-Dean | مساعد العميد

+902166514375-1203

sarpagus@hotmail.com

Doç. Dr. Muhammet Abay, Dekan Yardımcısı | Vice-Dean | مساعد العميد

+902166514375-1202

abay@marmara.edu.tr
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