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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Atakum ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Atakum District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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İlahiyat Fakültesi
Faculty of Divinity
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1976/77 Öğretim yılında şimdiki Samsun İmam-Hatip Lisesi B Bloğu 
olarak kullanılan binada 149 öğrenci ile eğitime başlayan Yüksek İs-
lâm Enstitüsü, 1982 yılına kadar bu binada hizmet verdi. 1982’de Ens-
titü, İlâhiyat Fakültesine dönüştürüldü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
bünyesine dahil edildi. Fakültemiz bu tarihten itibaren bir süre farklı 
binalarda hizmet verdikten sonra 1996-97 eğitim öğretim yılında Kuru-
pelit Kampüsü’ndeki kendi binasına kavuştu. Halihazırda bünyesinde 
bulunan 370 kişilik konferans salonu, 2 anfi, 15 dershane, akademik 
personele ait yemekhane, kantin-kafeterya, Musiki Odası, Ebru Odası 
ve Kütüphane ile hizmet verilmektedir.

Fakültemiz, nitelikli akademik kadrosu ve öğrencilere yönelik düzen-
lenen takviye kursları, konferanslar, seminerler ve paneller gibi çeşitli 
etkinlikler vasıtasıyla içinde yetiştiği bilimsel ve kültürel ortamın far-
kında olan, en iyi şekilde bilgi birikimiyle donanmış, okuyan-sorgula-
yan, eleştirel düşünce yeteneği gelişmiş, bilişim çağının getirilerinden 
faydalanmasını bilen, alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, 
toplumumuzun dini ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacak nitelikte 
ilahiyatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. İlahiyat alanında yaptığımız 
çalışmalarla bilgi birikimine katkı sağlamayı, ülkemizin dini, ahlaki ve 
kültürel sorunlarını tanıyıp, onlara yönelik işlevsel düzeyde cevaplar 
üretmeyi, ülkemizi akademik düzlemde en iyi şekilde temsil etmeyi 
amaçlamaktayız.

The Faculty of Divinity started services as the High Islamic Institute 
established in the academic year of 1976/77 with 149 students in the 
Block B of the Samsun Religious Vocational High School building, where 
education continued to be given until 1982. The Faculty of Divinity 
obtained its own building in 1996-97 after it had served in different 
buildings for a time. The Faculty houses a conference hall for 370 people, 
2 lecture halls, 15 classrooms, an academic employee dining hall, a 
canteen - cafeteria, a music room, a marbling (Ebru) room and a library. 

The Faculty aims to train questioner students of theology conscious 
of the scientific and cultural environment they are raised in, equipped 
with all the necessary knowledge and skills to the best, who have 
advanced critical thinking skills, take advantage of the benefits of the 
information age and meet the religious needs of the society making the 
best of their abilities by following the developments in their field via 
qualified academic staff and various activities such as refresher courses, 
conferences, seminars and panels organized for students. The Faculty 
of Divinity also aims to academically represent the country to the best, 
contribute to the accumulated knowledge in the field through scientific 
studies conducted to produce functional resolutions not only for 
religious problems but also ethical and cultural problems by identifying 
them.
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Arapça Dil Merkezi (ADİM)
The Arabic Language Centre  (ADIM)
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Arapça Dil Merkezi (ADİM) Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 
tesis edilmiş bir kamu kuruluşudur. ADİM, yapısı itibariyle ülkemizdeki 
devlet üniversiteleri arasında Arap dilinin öğretimine yönelik ilk ve tek 
müstakil merkez olması yönüyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. ADİM 
2016-2017 Bahar yarıyılında rektörümüz Prof. Dr. Sait BİLGİÇ tarafından 
üniversitemizin öğretim üyeleri ve Samsun eşrafının katılımlarıyla 
açılışı yapılarak eğitime başlamıştır. Bu merkezde fakültemizin Arapça 
hazırlık eğitimi verilmekte ayrıca toplumun her kesiminden Arapça 
öğrenmek ve Arapçasını geliştirmek isteyenlere yönelik kurslar 
düzenlenmektedir. ADİM Arapça öğretimde uzman Türk ve Arap 
hocalardan müteşekkil bir eğitim kadrosuna sahiptir. Gramer dersleri 
hariç bütün dersler %100 Arapça işlenmektedir.

Akıllı tahtası, bilgisayarı ve projeksiyon cihazı olan en fazla 20 kişilik 
sınıflarda ferah bir eğitim ortamı sunulmaktadır. Arapça haricinde 
başka bir dili konuşmanın yasak olduğu, girişinden koridorlarına, 
dinlenme salonlarına varıncaya kadar her yeri Arapça tablo ve 
panolarla donatılmış geniş sosyal mekanlara sahip 5 katlı ayrıca terası 
olan müstakil bir binada eğitim verilmektedir. ADİM konum itibariyle 
şehrin en merkezi bölgesinde yer almaktadır. ADİM’de sportif ve 
sosyal etkinliklerle desteklenmiş Türk-Arap öğrenci buluşmaları tertip 
edilmektedir. Bu etkinliklerle ADİM’deki öğrencilerle üniversitemiz 
bünyesinde öğrenim görmekte olan Arap asıllı öğrenciler 
buluşturularak Türk öğrencilerin Arapça; Arap öğrencilerin Türkçe 
konuşma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca her 
iki öğrenci grubu yeni bir kültürü tanıma fırsatı bulmaktadır.

The Arabic Language Centre (ADİM) is a public institution founded 
within Ondokuz Mayıs University. ADİM has a privileged position as the 
first and only sovereign center for Arabic language teaching among 
state universities in the country. The inauguration of ADİM was held by 
Rector Prof. Dr. Sait Bilgiç with the participation of the academic staff of 
Ondokuz Mayıs University and notables in Samsun, and has started its 
services in the spring semester of 2016-2017. The center not only gives 
preparatory training in the Arabic language for the Faculty, but also 
courses intended for citizens from all segments of society who would like 
to learn and improve their Arabic. ADİM has a teaching staff comprised 
of Turkish and Arabic proficient lecturers specialized in teaching Arabic. 
All of the courses are provided in Arabic except for the grammar lessons. 
A spacious learning environment is provided with a maximum of 20 
students in a class equipped with a smart board, computer and projector. 
ADİM is located in the most central location of the city.

Education is given in a five-storey detached building with a terrace 
equipped with Arabic boards and tableaus in hallways and has social 
places and staff rooms. Furthermore, it is forbidden to speak any 
language other than Arabic inside the center. Turkish-Arabic student 
meetings supported by sportive and social activities are organized in 
ADİM. By bringing them together, these activities help students of Arabic 
descent receiving education in the university enhance their Turkish 
speaking skills, while Turkish students improve their Arabic speaking 
skills. Students are also provided the opportunity to get to know a new 
culture as well.
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Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
The Department of Philosophy and
Religious Sciences 

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, bünyesindeki Felsefe Tarihi, 
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Sosyolojisi, Din 
Psikolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi anabilim dallarının 
koordineli ve interdisipliner çalışmaları sayesinde insan, 
akıl, din, inanç ve evren arasındaki ikili ve çoklu ilişkileri 
inceleyen, dinin bireysel ve toplumsal hayata bakan 
yönlerini yorumlayan bunu yaparken de bir taraftan 
doğru düşünmenin yöntemlerini araştırarak kendi varoluş 
amacı üzerine sürekli olarak reflektif düşünce geliştiren bir 
bölümdür. Bölüm bünyesindeki bilim dallarında yüksek 
lisans ve doktora seviyelerinde lisansüstü eğitim verilmekte 
olup bölümün öğretim elemanları mitoloji, felsefe tarihi, 
fenomenoloji, hermenötik ve metinlerarasılık, retorik, ölüm 
ve ölümsüzlük, Tanrının varlığı ve Tanrıyı bilmenin imkanı, 
ahlak felsefesi ve ahlakın kaynağı, deontoloji, formel ve 
informel mantık, bireysel ve toplumsal şiddet ve şiddetin 
görünümleri, toplumsal bir olgu olarak göç, psikanaliz, ruh 
sağlığı ve dini inanç, yaygın ve karşılaştırmalı din eğitimi, 
değerler eğitimi, dini danışmanlık, dini çoğulculuk, moda ve 
tüketim toplumu, din antropolojisi, müzik felsefesi ve müzik 
sosyolojisi, siber maneviyat gibi oldukça geniş bir araştırma 
sahasında uzmanlaşmışlardır.

Philosophy and Religious Sciences is a department which; 
analyzes the dual and multiple relationships between human, 
mind, religion, faith and universe by means of interdisciplinary 
studies of the Departments of History of Philosophy, Islamic 
Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Sociology of 
Religion, Psychology of Religion, Religious Education, History 
of Religions; and explicates the real aspects of the individual 
and social life while permanently enhancing reflective 
thinking about the purpose of existence by going through 
the methods of right thinking. Postgraduate education is 
given at master’s and PhD levels across all disciplines in the 
Department of Philosophy and Religious Sciences, and 
instructors are specialized in a wide range of research areas 
such as mythology, history of philosophy, phenomenology, 
hermeneutics and intertextuality, rhetoric, mortality and 
immortality, the existence of god and possibility of knowing 
it, philosophy of ethics and  the origin of ethics, deontology, 
formal and informal logic, individual and social violence 
and its appearances, immigration as a social phenomenon, 
psychoanalysis, mental health and religious faith, non-formal 
and comparative religious education,  values education, 
religious counselling, religious pluralism, consumer society, 
the anthropology of religion, the philosophy and sociology of 
music and cyber spiritualism.
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İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
The Department of Islamic
History and Arts 

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, bünyesindeki İslam Tarihi, 
Türk Din Musikisi, Türk İslam Edebiyatı ve Türk İslam Sanatları 
Tarihi anabilim dallarının araştırma alanı olarak, doğuşundan 
günümüze İslam dininin tarihsel sürecini, oluşturduğu kültür 
ve medeniyeti, siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal 
birikimini, bu birikimin oluşması sırasında karşılaşılan 
farklı kültürlerle etkileşimini tanıtan ve yorumlayan, bunu 
yaparken de söz konusu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması 
hususunda gerek eski ve yeni alfabe arasındaki bağın 
kurulması, gerekse klasik İslam sanatlarının günümüzde 
icra edilme imkanının araştırılması görevini de üstlenen bir 
bölümdür.

Bölüm bünyesindeki bilim dallarında yüksek lisans ve doktora 
seviyelerinde lisansüstü eğitim verilmekte olup bölümün 
öğretim elemanları siyer, erken dönem İslam tarihi, İslam 
kurumları tarihi, İslam medeniyeti tarihi, İslam Sanatları 
tarihi, dini mimari, ahşap cami mimarisi, epigrafi, paleografi, 
nümizmatik, Osmanlı mezar taşları, dini musiki teorisi 
(nazariyat), dini musiki pratiği, Türk müziği, klasik ve modern 
ebru sanatı, divan edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, münşeatlar, 
halk şiiri, mevlidler ve tanzimat şiiri gibi oldukça geniş bir 
araştırma sahasında uzmanlaşmışlardır.

Islamic History and Arts, as a research area of the fields of 
Islamic History, Turkish Islamic Arts, Turkish Islamic Literature 
and Turkish Religious Music, is a department which; introduces 
and explicates the historical process, culture and civilization 
of Islam, its political, social, cultural, literal and artistic 
accumulation and the interaction with diverse cultures during 
this accumulation while creating a link between the old and 
new alphabet to transfer them to next generations; and 
analyzes the possibility of performing classical Islamic Arts in 
the present time.

Postgraduate education is given at master’s and doctoral 
levels in all disciplines in the Department of Islamic History 
and Arts. The instructors are specialized in a wide range of 
research areas such as the life of the Prophet Muhammad, early 
period of Islamic History, history of Islamic institutions, the 
history of Islamic civilization and arts, Islamic wooden mosque 
architecture, epigraph, paleography, numismatic, Ottoman 
gravestones, theory of religious music and practice, Turkish 
music, classic and modern marbling art, divan literature, 
Ottoman Turkish, munsheats, folk poetry, mawlids and the 
poetry of Tanzimat.
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Temel İslam Bilimleri Bölümü
The Department of Basic
Islamic Sciences 

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Temel İslam Bilimleri Bölümünün bünyesindeki Arap Dili ve Belagatı, 
Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Kuran-ı 
Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Tasavvuf ve Tefsir anabilim dalları, 
İslam’ın inanç, ibadet, hukuk ve ahlak esaslarını temel kaynaklarına 
dayanarak araştırma, anlama ve anlatmayı misyon edinerek, 
geçmişin birikimini yeniden yorumlayarak günümüze aktaran, 
bunu yaparken de klasik İslam eğitim tarzlarının yaşatılması ve 
günümüz eğitim anlayışlarıyla kaynaştırılması görevini de üstlenen 
bir bölümdür.

Bölüm bünyesindeki bilim dallarında yüksek lisans ve doktora 
seviyelerinde lisansüstü eğitim verilmekte olup bölümün öğretim 
elemanları klasik ve modern Arapça, Arap dilinin morfoloji ve 
sentaksı, Arap dilinde metafor oluşumu, sözlükbilim, filolojik 
soruşturma, klasik Arap edebiyatı, hadis metinleri, hadis kültürü, 
hadislerde anlam, rivayet felsefesi, Türkiye’de hadis çalışmaları, 
İslam hukuk usulü, İslam hukuk felsefesi, İslam ceza hukuku, 
Osmanlı dönemi fıkıh usulü, İslam aile hukuku, İslam miras hukuku, 
Alevilik ve Bektaşilik kültürü, İslam mezhepleri, İslam kelamında 
ahlak teorileri, kötülük sorunu, siyasal teoloji, Tanrı tasavvurları, 
eskatoloji, İslam düşüncesi, İslami ilimlerde usul, bilgi teorisi, Allah-
alem ilişkisi, nübüvvet, günümüz dini akımları, kıraat tarihi, aşere 
takrib tayyibe, tilavet metotları, Akhilik, İslam Tasavvuf Teorisi, 
Melametilik, Tefsirde çok anlamlılık, Kur’an kıssaları, tefsirde 
tarihselci yöntem, Şii tefsir yorumları gibi oldukça geniş bir araştırma 
sahasında uzmanlaşmışlardır.

Basic Islamic Sciences; includes the Departments of the Arabic 
Language and Rhetoric, Hadith, Jurispuridance, the History of Islamic 
Sectarians, Kalam, Reading the Qur’an and Recitation, Tasawwuf and 
Tafsir; analyzes, finds out and explains the principals about faith, ritual, 
law and ethics of Islam via primary sources; and enables the transfer 
of the accumulated knowledge to the present times while continuing 
classical education methods and combining such methods with 
today’s education perspective.  

The postgraduate education is given at master’s and PhD levels 
in all disciplines in the Department of Basic Islamic Sciences. The 
instructors in the department are specialized in a wide range of 
research areas such as classical and modern Arabic, the morphology 
and syntax of Arabic, formation of metaphor in the Arabic language, 
lexicography, philological investigation, classic Arabic Literature, 
hadith texts and culture, the meaning in hadiths, philosophy of 
narrative, hadith works in Turkey, method of Islamic jurisprudence, 
philosophy of Islamic jurisprudence, Islamic criminal law, method of 
law in the Ottoman period, Islamic family law, Islamic inheritance law, 
Alevist and Bektashist culture, sectarians in Islam, theories of ethic 
in Islamic kalam, problem of evil, political theology, imaginations of 
God, eschatology, Islamic thought, method in Islamic sciences, theory 
of knowledge, relationship between God and universe, prophecy, 
modern-day religious trends, history of recitation, Ashara Takrib 
Tayyiba, methods of recitation, Ahi-order, theory of Islamic Sufism, 
melamet, polysemy in Tafsir, Qur’an parables, historicist method in 
Tafsir and Tafsir interpretations of Shiite.
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