
 
 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 

 

 
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ 

AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 

Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, 

Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, 

sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin 

sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek. 

Dersin İçeriği: Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Tanzimat ve Islahat 

Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, 

Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in 

Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, ulusal kongreler, Mebusan Meclisi'nin açılışı, 

TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, düzenli ordunun 

kuruluşu, 

I. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Kurtuluş 

Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın kaldırılması. 

 

 
TDB101 Türk Dili-1 

Dersin Amacı: "Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek. Türk 

dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek. Öğrencileri Türk dilinin 

sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek. Yazım kurallarına uyma, noktalama 

işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak. Öğrencilere duygularını, 

düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı 

kazandırmak. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, 

sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak." 

Dersin İçeriği: Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 

Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin ağırlıklı 

uygulamalar, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin 

düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık 

oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama Teknikleri: 

Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen 

etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini 

anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, 



dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, dinlemenin 

diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 
 

YDB171 İngilizce –1 

Dersin Amacı: Elementary (başlangıç) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip 

öğrencileri pre- intermediate ( alt-orta) düzeyine çıkarmaktır. 

Dersin İçeriği: Verb to be, Present simple, Questions and negatives, Present 

simple II, There is, there are, how many, how much, This, that, directions, 

Prepositions of place, some,any,these,those,linking words (and ,so,but,because), 

Can, can't,could, couldn't, formal letter, Was, wasn't, were, weren't, was born , were 

born, past simple, regular verbs, irregular verbs, silent letters, special occasions 

 
ILH107 Siyer: 

Dersin Amacı: Siyer ve İslâm tarihçiliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, İslam’ın 

doğduğu ortam, İslâm öncesi Arap Yarımadası'nın dini, siyasi ve sosyo-kültürel tarihi; 

Hz. Muhammed’in peygamberlikten önceki hayatı, İslâm'ın Mekke ve Medine 

dönemleri, Hz. Muhammed döneminde idari, mali, sosyal ve kültürel yapı, Medine 

döneminde müşrikler, yahudiler ve hıristiyanlarla ilişkiler, Hz. Muhammed’in vefatı, 

şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu 

Dersin İçeriği: Hz. Muhammed öncesi Mekke’ nin sosyal tarihi, Hz. 

Muhammed’ in Mekke mücadelesi, Medine’ ye hicret, Medine’de Peygamber 

döneminin idari, mali, sosyal ve kültürel yapısı, Hz. Muhammed’ in savaşları ve 

hayatı. 

 
 

ILH109 Türk Din Musikisi (Nazariyatı): 

Dersin Amacı: Tarih içerisinde bilhassa Osmanlı coğrafyası’nda gelişen ve 

günümüzde de devam eden dini musikinin mahiyetinin ve formlarının öğretimi ve 

tatbikatı. 

Dersin İçeriği: Notalar ve notaların bilgisi, makamlar ve makamların kullanımı 

ve söylenişi, ezan ve ilahilerin farklı makamlarda incelenmesi söylemleri. 

 
 

ILH111 İslam İnanç Esasları: 

Dersin Amacı: İman esaslarının ve bu esaslara ilişkin konuların öğretilmesi ve 

açıklanması yanında iman esasları anlayışları hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: İman kavramı, Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, 

iman-İslam ilişkisi, iman-ahlak ilişkisi, iman-akıl ilişkisi, Allah tasavvuru, 

peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman, insan özgürlüğü ve 

sorumluluğu. 

 
 

ILH121 Osmanlı Türkçesi: 

Dersin Amacı: Türk-İslam literatür yazılarını okuma ve anlama için gerekli 

altyapıyı sağlamak için temel Osmanlıca ve Türkçe dilbilgisi yapılarının çalışılması, 



Arapça ve Farsçayı geliştirme amacıyla klasik Türk-İslam literatüründen seçilmiş 

metinleri okunması. 

Dersin İçeriği: Alfabe, harflerin başında, ortasında ve sonunda yazılışı, imla 

kuralları, eklerin yazılışı, Fiilden isim ve fiil yapma ekleri, hal ekleri, eşitlik ve soru 

ekleri,şekil ve zaman ekleri, emir ekleri, şart ekleri, geçmiş ve gelecek zaman 

ekleri,bildirme ekleri, partisip ekleri, edatlar. 

 
ILH 101 Kur’an Okuma ve Tecvit-1 

Dersin Amacı: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid 

kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde 

ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi. 

Dersin İçeriği: Tecvid konuları, ezber, yüzünden okuma; Tecvid ilmine giriş, 

med bahisleri, sakin nun ve tenvin ile ilgili konular, idğam konuları, ra’ nın hükmü, 

kalkale, sekte, vakıf ve ibtida. 1 ve 2. Cüz yüzünden okuma, namaz duaları, namaz 

süreleri ezber. 

 
 

ILH105 Tefsir Tarihi: 

Dersin Amacı: Öğrencilere dersin içeriğinde geçen konulara ilişkin temel bilgileri 
vermek. 

Dersin İçeriği: Tefsir tarihi kaynakları. Kur’an’ın tefsir edilmesini gerektiren 

sebepler. Tefsirin doğuşu ve gelişimi. Tefsir ilminin geçirdiği ilk tarihi evreler: 

Peygamber, Ashab ve Tâbiun tefsirleri, klasik tefsir okulları. 

 
ILH115 Hadis Tarihi: 

Dersin Amacı: Hadisin temel terimleri ve meselelerini öğretmek; hadis tarihinin 

gelişim safhalarını göstermek 

Dersin İçeriği: Hadis ve sünnet kavramları, şifahi rivâyet dönemi, sahabe 

döneminde okunan “cüz” ve “sahifeler”, hadisleri tedvin ve tasnif çalışmaları, hadis 

tartışmaları, XX. yy.’dahadis çalışmaları vet artışmaları. Hadis usûlünün tanımı, 

oluşumu, kaynakları ve temel kavramları. Hadis çeşitleri, senet ve metin tenkidi 

 
ILH117 Arapça Metin- 1 

Dersin Amacı: Öğrencilere, Arapça metinleri okuyabilme, anlayabilme ve 

yorumlayabilme becerisini kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Arapça modern metinler. 

 

 

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ: 

 
AITB192 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi 2 

Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, 

Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, 

sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin 

sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek. 

 

 



Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili 

siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal 

yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda 

yapılan yenilikler, 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış 

politikası, Türk Devriminin İlkeleri, Bütünleyici İlkeler. 

 
TDB102 Türk Dili 2 

Dersin Amacı: Öğrencilere Türk dilinin gramer yapısını öğretmek ve 

öğrencilerin Türkçeyi günlük yaşamlarında doğru kullanmalarını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 

Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin ağırlıklı 

uygulamalar, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin 

düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık  

oturum,  panel,  forum,  sempozyum,  konferans  üzerine  çalışmalar.  Anlama 

Teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı 

engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, 

dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen 

etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, 

dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi 

 
YDB172 İngilizce 2 

Dersin Amacı: Öğrencilerin temel düzeyde hikayeleri, başından geçen olayları, 

haberleri ve deneyimleri İngilizce olarak ifade etme becerilerini geliştirmektir. 

Dersin İçeriği: Film ve müzik türleri, geçmiş zamanda olumsuz ve soru 

cümleleri, belirli-belirsiz tanıtıcılar, sıfatlar ve yer betimleme, karşılaştırmalar, şimdiki 

zaman, zarflar, hastalıklar, mevsimler, hava durumu, gelecek zaman ve geleceğe 

yönelik planlar, yönler, fiil yapıları, bazı modal yardımcı fiiller, büyük-küçük sayılar, en 

üstünlük ifadeleri, Present Perfect zaman yapısı, deneyimler, telefon görüşmeleri. 

 
ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

Dersin Amacı: Bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, bilgisayar okur-

yazarlığının artırılması, işletim sistemi, kelime işlem, elektronik hesaplama tablosu, 

sunu hazırlama ve internet kullanımı konularında deneyim kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Bilgisayar Temel kavramları. Internet kullanımı, Windows XP, 

MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı. 

 
ILH102 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvit 2 

Dersin Amacı: Kur’an’ın yüzünden okunmasını, dersin tanımında yer alan sure 

ve ayetlerin ezberlenmesini sağlamak, temel tecvit bilgisini vermek ve bunları 

uygulamaktır. 

Dersin İçeriği: Medd-i muttasıl, Medd-i Munfasıl, Medd-i Lazım, Medd-i ârızın 

öğrenilmesi ve uygulanması, Kur’an’dan 7-12. Cüzlerinin okunması, Bakara 284-286 

ayetleri, Fecr, tebbet- fil surelerinin ezberlenmesi. 

 
ILH106 Tefsir Usulü 

Dersin Amacı: Öğrencilere; içerikle ilgili temel bilgiler vermek, Kur'ân'ı yorumlama 

sistematiği ni öğretmek ve öğrendiği bilgileri kullanma becerisi kazandırmaktır 



Dersin İçeriği: Tefsirin tanımı; Tefsir Usûlü'nün tanımı, kaynakları, Esbâb-ı Nüzûl, 

Mekki ve Medeni, Nâsih, Mensûh, Mantûk ve Mefhûm, Zahir, Bâtın ve Muhkem, Müteşabih, 

Mücmel ve Mübeyyen, Garîb-i K., 

Mübhemât-ı K., Müfredât-ı K., Vücûh, Nazâir, Hakikat, Mecaz, Umum, Husus, İ'câz-ı K., 

Tenâsüb, K.,yorumu- semantik, Kur’an yorumu ve hermeneutik, Kur’an ve tarihsellik sorunu 

 
ILH108 İslam Tarihi 1 

Dersin Amacı: İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed’in örnek kişiliği hakkında 

doğru bilgiler vermek ve doğru bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olmaktır. 

Dersin İçeriği: İslam Tarihinin tanımı, metodu, kaynakları, Hz. Muhammed’ in 

hayatının değerlendirilmesi, hilafet tartışmaları, halife seçimleri, Hz. Ebu Bekir 

dönemi olayları, Hz. Ömer dönemi, olayları ve kültür tarihi, Hz. Osman dönemi 

olayları, Hz. Ali dönemi olayları, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devletlerinin 

siyasi ve kültür tarihleri, kültür ve Medeniyeti. 

 
 
 

ILH112 İslam İbadet Esasları 

Dersin Amacı: İslam dininin ibadete verdiği önem ve İslam’ın ibadet esaslarının ortaya 

konulması ve kavranması 

Dersin İçeriği: İbadet kavramı, temizlik bahisleri, namaz, oruç, hac, umre, zekat, 

fitre, kurban, yemin, adak, kefaret bahisleri, ilmihal çerçevesinde helal haram ve ibadetle 

ilgili güncel meseleler 

 
ILH122 Türk-İslam Sanatları Tarihi 

Dersin Amacı: Türk ve İslam sanatları tarihi alanında günümüze gelebilmiş 

dinî, sivil ve askerî yapıların plân, strüktür, tezyinat ve üslûp özellikleri, ve bunların 

çağımıza etkileri, malzeme ve teknik hususiyetler de göz önünde bulundurularak 

incelenip ele alınacak, mimariye bağlı yan sanatlar ile çeşitli geleneksel türk sanat 

dalları örnekler ışığında devir ve üslup özellikleriyle birlikte tanıtılacaktır. 

Dersin İçeriği: Sanat. İslam sanatı, Sanat tarihi ve Arkeoloji, Sanatın konusu ve 

önemi; Sanat olgusunu etkileyen faktörler, erken dönem İslam mimarisi, Türkiye 

topraklarında kurulan Müslüman Türk Devletlerinin Mimarisi, Süsleme ve El Sanatları 

 
ILH110 Hadis Usulü 

Dersin Amacı: Hadisin temel terimleri ve meselelerini öğretmek; hadis tarihinin 

gelişim safhalarını göstermek 

Dersin İçeriği: Hadis usûlünün tanımı, oluşumu, kaynakları, ve temel kavramları. 

Hadis çeşitleri, senet ve metin tenkidi 

 
ILH118 Arapça Metin 2 

Dersin Amacı: Arapça metinleri okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme 

kabiliyetini kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Arapça Metinler. 
 
 

 

 



2. SINIF GÜZ DÖNEMİ: 

 
ILH201 Kur’an Okuma ve Tecvit 3 

Dersin Amacı: Kur’an’ın yüzünden okunmasını, dersin tanımında yer alan sure 

ve ayetlerin ezberlenmesini sağlamak, temel tecvit bilgisini vermek ve bunları 

uygulamaktır. 

Dersin İçeriği: Gunne, izhar, ihfa, İdgam maa’l-gunne, İdgam bila gunne, idgam 

konularının, öğrenilmesi ve tatbiki, Kur’an’dan 4-6. Cüzlerin okunması, Yasin 1-2, 

Kıyame suresi, Karia-zilzal surelerinin ezberlenmesi 

 
 

ILH 203 Tefsir-1 

Dersin Amacı: Rivayet tefsiri, metodu, tarihi süreci, meşhur temsilcileri ve eserleriyle 
birlikte tanıtılır. 

Dersin İçeriği: Nebe, Tevbe, Muminun, Mülk, Tarik, Duha, Bakara Nur ve Ahzab 

suresinin ilgili ayetleri tefsir usulü metodlarına göre incelenecektir. 

 
ILH205 İslam Hukukuna Giriş: 

Dersin Amacı: Fıkhı kaynakları, literatürü ve sistematiği çerçevesinde tanıtmak. 

Dersin İçeriği: İslam fıkhının tarihi gelişimi, kaynakları, literatürü ve genel yapısı 

 
ILH207 Hadis 1 

Dersin Amacı: Bir hadis metninin doğru olarak anlaşılmasını sağlamak. İmanla 

ilgili hadisler arasında mukayeseler yaptırmak, belirli hadislerin incelenmesi ve 

ezberletilmesi suretiyle teorik hadis usulü kaidelerinin uygulatılması 

Dersin İçeriği: Kütüb-i tis'a kavramı; Kütüb-i tis'a ismi altındaki eserlerin 

özellikleri, kütüb-i tis'a eserlerinden farklı içerikte rivayet seçimi, seçme rivayetlerin 

sened ve metin açısından karşılaştırılması, rivayetler arasındaki farklılıkların 

nedenleri, ilgili rivayetlerin şerhlerin de yardımıyla güncel yorumu. 

 
ILH209 İslam Tarihi 2 

Dersin Amacı: Türklerin İslâmiyet'e girişi, Müslüman-Türk devletleri ve 

Müslümanlığı benimseyen Türkler'in İslâm medeniyetine katkıları. 

Dersin İçeriği: İslam Öncesi Türk Tarihine Kısa Bakış. Türklerle Arapların İlk 

Karşılaşmaları. Türklerin İslamiyeti Kabulü. İlk Müslüman Türk Devleti: Karahanlılar 

dönemi kültür ve medeniyeti. Gazneli Mahmud ve oğlu Mesud Dönemleri. Gazneliler 

Dönemi Kültür ve Medeniyeti. Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşu. Selçuklu Abbasi 

münasebetleri Sultan Alparslan ve Dönemi. Selçuklu Devleti Kültür ve medeniyeti. 

Anadolu Selçuklu Devleti. Anadoluda Beylikler Dönemi. 

 
ILH213 Mantık 

Dersin Amacı: Mantığın tanımı, amaçları, temel kavramları, önermeler, kıyas, 

akıl yürütme, beş sanat ve mantık yanlışları hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri ve 

problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Mantığın tanımı, amaçları, çeşitleri, tarihsel bilgi, kavram, tanım, 

hüküm ve önerme, akıl yürütme, beş sanat, mantık yanlışları, modern mantık ve 

mantık. 



 
ILH215 Din Psikolojisi 

Dersin Amacı: Din Psikolojisi konuları hakkında bilgi edinmeyi, insanı bütüncül 

olarak psikolojik açıdan tanımayı, insanın ihtiyaçlarını, çözüm yollarını anlamayı, 

kavramayı ve değerlendirebilmeyi sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Din Psikolojisinin konusu, amacı, diğer bilimlerle ilişkisi, 

metotları, dini yaşantının unsurları, ibadetin psikolojik temelleri, dini şuur ve dini irade, 

din değiştirme kavramı, anormal dini düşünce ve davranışlar, ruh hastalıkları, 

psikolojik açıdan dini iletişim. 

 
YDAR221 Arap Dili ve Edebiyatı-1 

Dersin Amacı: Arap Dili’nin gelişimi hakkında temel bilgileri öğrenciye 
kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Arap Dili ve Edebiyatı 

 
 

2. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 
ILH202 Kur’an Okuma ve Tecvit 4 

Dersin Amacı: Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkâmına uygun şekilde yüzüne ve ezber 

olarak doğru okumak; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı aşr-ı 

şeriflerin ezberlenmesi. 

Dersin İçeriği: İdgam-ı misleyn, idgam-ımütecaniseyn, sakin mim’in  

halleri,idgam-ı mutekaribeyn, idgam-ı şemsiye konularının öğrenilmesi ve tatbik 

edilmesi Kur’an’dan 11-14. Cüzlerin okunması, Yasin 3-4. Sahifelerinin, Al-i İmran 1. 

sayfanın ve Beyyine-kadr surelerinin ezberlenmesi. 

 
ILH204 Tefsir 2 

Dersin Amacı: Dirayet tefsiri, metodu, tarihi süreci, meşhur temsilcileri ve eserleriyle 

birlikte tanıtılır. 

Dersin İçeriği: Namaz Sureleri, İnşirah, Zilzal sureleri ve Ali İmran, Yasin, Maide 

surelerinin belli ayetleri, Ayetü’l-Kürsî tefsir usulü metodlarına göre incelenecektir. 

 
ILH210 İslam Hukuk Usulü 

Dersin Amacı: İslam hukukunun kaynaklarının öğretilmesi ve kaynaklardan hüküm 

çıkarabilme becerisinin kazandırılması 

Dersin İçeriği: İslâm hukuk tarihine genel bir giriş: İslâm hukuku ve usul düşüncesinin 

doğuşu, gelişmesi. İslâm hukuk usulüne dair genel bilgiler/ Hüküm ve kısımları, mahkûm fîh 

ve mahkûm aleyh, kaynaklardan hüküm çıkarma yolları, delillerin çatışması ve nesih, içtihat 

ve taklit. 

 
ILH218 Din Sosyolojisi 

Dersin Amacı: Din sosyolojisinin doğuşu, tanımı, alanı, din-toplum ilişkileri, 

dinin toplum hayatındaki yeri, din sosyolojisinde ortaya çıkan temel kuramlar ve 

uygulamalı din sosyolojisi çalışmaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerini 

sağlamaktır. 

 



Dersin İçeriği: Din sosyolojisinin konusu, din sosyolojisi ile ilgili temel 

kavramlar, din sosyolojisinin tarihçesi, Türkiye’de din sosyolojisi, din sosyolojisi 

akımları, din toplum ve ekonomi arası ilişkiler. 

 
ILH222 Kelam Tarihi 

Dersin Amacı: Kelamın oluşum, gelişim ve dönüşüm süreçlerini öğretmek 

Dersin İçeriği: İslam'ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları. Kelam 

ilminin teşekkül devri ve kurucuları. Kelam ekollerinin gelişim ve değişim süreçleri  

YDAR222 Arap Dili ve Edebiyatı 2 

Dersin Amacı: Klasik Arapça metinlerini anlama ve yorumlama becerisini 

öğrenciye kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Arap Dili ve Edebiyatı 

 
ILH206 Hadis 2 

Dersin Amacı: Bir hadis metninin doğru olarak anlaşılmasını sağlamak. 

Dersin İçeriği: Kütüb-i tis'a kavramı, kütüb-i tis'a ismi altındaki eserlerin 

özellikleri, kütüb-i tis'a eserlerinden farklı içerikte rivayet seçimi, seçme rivayetlerin 

sened ve metin açısından karşılaştırılması, rivayetler arasındaki farklılıkların 

nedenleri, ilgili rivayetlerin şerhlerin de yardımıyla güncel yorumu. 

 
 

3. SINIF GÜZ DÖNEMİ 

ZORUNLU DERSLER 

ILH 301 Sistematik Kelam 1 

Dersin Amacı: İslam inanç ilkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, İslam 

inanç ilkeleri hakkında argümentative yorumlar yapmak, İslam inanç ilkelerini İslam’ın 

temel kaynakları bağlamında okuyabilmek. 

Ders İçeriği: Bilgi problemi, Dini Hükümler ve Deliller, Tanrı’nın varlığı, 

Tanrı’nın Varlığı’na dair deliller, İlahi Sıfatlar problemi, Nübüvvet problemi, 

Nübüvvetin temelleri, Mucizeler, Kutsal Kitaplar, Eski ve Yeni Ahid, Tevrat ve İncil’in 

Kur’ân açısından değerlendirilmesi, Kur’ân’ın genel özellikleri. 

 

 
ILH 303 İslam Hukuku 1 

Dersin Amacı: İslam hukuku ve bu hukukun bazı önemli kavram ve kurumları, 

ayrıca aile hukuku ile  ilgili konularda öğrenciyi bilgilendirmek. 

Ders İçeriği: Şahsın hukuku, aile hukuku, İslam hukukunun tarihi, klasik fıkıh 

kaynaklarından nikah ve talak ile ilgili bölümlerin incelenmesi. 

 
 

 

 



ILH 305 Felsefe Tarihi 

Dersin Amacı: Düşünce, kültür ve medeniyet hakkında perspektif kazandırmak. 

Ders İçeriği: Antik felsefeye giriş, Heraclitus ve Elea Okulu, Aristoteles ve 

Felsefesi, Hellenizm, Roma Felsefesi, Rönesans Felsefesi, Devlet ve Hukuk 

Felsefesi, Rasyonalizm, Emprisizm, Aydınlanma Felsefesi, Kant Felsefesi, Alman 

İdealizmi. 

ILH 307 İslam Medeniyeti Tarihi 

Dersin Amacı: İslam medeniyetinin doğuşu, gelişmesi, kaynakları; Müslüman 

toplumlarda sosyal, kültürel ve iktisadi hayatın temel özellikleri; İslam medeniyetinin 

diğer medeniyetlere etkileri; önde gelen İslam kurumları ve İslam medeniyetinin 

Avrupa gibi medeniyetlere etkisi gibi konularda öğrencilere bilgi vermek. 

Ders İçeriği: Medeniyet tarihinin önemi, Medeniyet ve oluşundaki faktörler, 

Kültür ve kültürel faktörler, İslam medeniyeti ve kaynakları, İslam medeniyetinin 

doğuşunu etkileyen faktörler, İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti mukayesesi, İslam 

medeniyetinin Batı medeniyetini etkileme şekilleri, İslam Medeniyetinin Batıya geçiş 

yolları, Endülüs, Haçlı Seferleri ve Sicilya, İstanbul'un fethinin Batı medeniyetine 

etkisi, İslam medeniyetinin değerleri, İslam medeniyetinde ilim, İslam medeniyetinde 

müsamaha, İslam medeniyetinde adalet anlayışı. 

 

 
ILH 351 Kur’ân Okuma Ve Tecvid 5 

Dersin Amacı: Kur'ân-ı Kerimi, tecvid ahkâmına uygun şekilde yüzüne ve 

ezbere doğru okumak; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı aşr-

ı şeriflerin ezberlenmesi. 

Ders İçeriği: Âsım Kıraati'nin Özellikleri, ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde 

okunabilecek bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi ve tecvid tahlillleri. 

 
 

3. SINIF GÜZ DÖNEMİ 

SEÇMELİ DERSLER: 

TIB 311 Kur’ân’a Çağdaş Yaklaşımlar: 

Dersin Amacı: Kur'ân tefsiri konusunda çağdaş araştırmaları tanımak, 

yaklaşımları öğrenmek ve ayrıcı özelliklerini tespit etmek ve değerlendirmek. 

Ders İçeriği: 20.yy'da Kur'ân çalışmaları ve tefsir, Batıda, Türkiye'de ve 

Araplarda Kur'ân yaklaşımları ve araştırmaları ve örnekleri. 

 

 
 
 
 



TIB 313 Hadis Tenkit Metotları: 

Dersin Amacı: Hadislerin din kültürü açısından konumu ve kaynak değerinin 

kavranmasını etkileyen güncel anlayış ve ihtiyaçların bilimsel olarak 

değerlendirmesini yapmak, farklı kültür çevrelerinin hadise yönelik tenkitlerine yeni 

yaklaşım ve yorumlar geliştirmeye öğrencileri hazırlamak. 

Ders İçeriği: Hadisin dindeki konumu, Hadis kaynaklarına güven problemi, 

Hadislerin güncel olaylara yönelik mesajının yansıtılmasında yöntem meselesi, 

Çağdaş imkanların kullanımıyla ilgili bazı problemler, Ulusal ve uluslararası fikri, 

bilimsel ve sosyal problemlere yönelik hadis seçkileri yapmak, 

Ülkemizdeki hadis yayıncılığı ve denetimi problemleri, Örgün ve yaygın hadis eğitim 

ve öğretimindeki problemler, Hadis ezberleme ve yarışmaları meselesi, Din 

hizmetinde hadis kaynaklarından yararlanma problemi, Hadisi kısmen veya tamamen 

ihmal etme ve kitap ile yetinme anlayışı, Dinle ilgili kitaplarda hadis diye gösterilen 

metinlere güven problemi, Hadis alanında gerçekleştirilen araştırmalarda görülen kimi 

problemler, Hatalı anlayışlara dayanak yapılan bazı hadisler ve hadis karşıtlığı, 

Hadisin bilimsel verilere uyumu meselesi. 

 

 
TIB 315 Klasik Fıkıh Metinleri: 

Dersin Amacı: Klasik İslam hukuku metinlerini okuma, anlama ve yorumlama becerisi 

kazandırmak 

Ders İçeriği: Klasik İslam hukukunun temel metin ve literatürünün tanıtılması. 

 

 
TIB 317 Türk Kelamcıları: 

Dersin Amacı: Türklerin İslam’a katkıları hakkında temel bilgiler vermek, 

Türk kelamcılarını tanıtmak, Türk kelamcılarının katkılarını İslam düşüncesi 

bağlamında analiz etmek. 

Ders İçeriği: Türklerin İslami ilimlere, özellikle Kelam ilmine katkıları, 

Maveraünnehir Bölgesi Kelamcıları ve Çalışmaları, Imam Ebu Muhammed el-

Mâtürîdî (ö.333/944), Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî (ö. 493/1100), Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 

508/1115), Nûreddin es-Sâbûnî (ö. 580/1184), İbnü’l-Hümâm (ö. 861/1457), Hayâlî 

Ahmed Efendi (875/1470), Hocazâde (ö. 893/1488), Kestelî (ö. 901/1495), 

Kemalpaşazâde (ö. 940/1534), Beyâzîzâde Ahmed Efendi (ö. 1098/1687), Dâvûd-i 

Karsî (ö. 1169/1756), Gelenbevî (ö. 1205/1791), Yeni İlm-i Kelam Dönemi, Abdüllatif 

Harpûtî, İzmirli İsmail Hakkı, Ömer Nasûhî Bilmen, Arapgirli Hüseyin Avni, Hüseyin 

Atay, Bekir Topaloğlu. 

 

 
 
 
 
 
 



TIB 319 Arap Dili ve Belagatı: 

Dersin  Amacı: Öğrencilere, Cahiliyye ve İslâmi Dönem Arap Belâğati hakkında 

temel bilgileri kazandırmak. 

Ders İçeriği: Câhiliye döneminden Abbasî dönemine kadar Arap edebiyatının 

dönemlere ait örnek metinler okutulacaktır. 

 

 
TIB 321 Kur’an’da Ana Konular: 

Dersin Amacı: Öğrencileri Kur'an'ın ana konuları hakkında bilgi sahibi 
yapmaktır. 

Ders İçeriği: Kur'an'a göre ulûhiyet, kâinatın yaratılışı, dağlar ve denizlerin 

yaratılışı, insanın yaratılışı, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, nübüvvet, Hz. 

Muhammed (SAV), Diğer peygamberler, ibadet ve ibadetin temel esasları, toplumsal 

düzen, ahlak, ahiret, iletişim. 

 

TIB 323 Farsça: 

Dersin Amacı: İlahiyat araştırmalarında Farsça kaynakların kullanımını mümkün 
kılmak. 

Ders İçeriği: Farsça isimler, sıfatlar ve zarflar, Şahıs ve iyelik zamirleri, ilgi zamir 

ve cümlecikleri, Edatlar, Fiiller, Zamanlar, Bağlaçlar, Edilgen Yapı. 

 

 
FDB 321 Yeni Dini Hareketler: 

Dersin Amacı: Batı’daki yeni dinî hareketleri, ortaya çıkış nedenleri ve 

özellikleriyle tanıma, etki ve işlevlerini analiz etme ve buradan hareketle benzer 

oluşumları değerlendirebilme becerisi kazanma. 

Ders İçeriği: Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkış nedenleri ve temel özellikleri, 

Yehova şahitleri- yedinci gün adventistleri, Mormonluk: ahir zaman azizleri kilisesi, 

Moonculuk, Teosofi-Antroposofi-Gül Haçı tarikatı, Yeni çağ hareketi, Tanrı’nın işi 

(Opus Dei)-Fiat Lux-Evrensel hayat, Satanizm-Sayentoloji, Tanrı’nın çocukları-intihar 

ve UF0 kültleri, Hare Krişna (ISKCON)-Transandantal meditasyon, Sai Baba- Osho 

hareketi-Neo Tantrizm, Ananda Marga-Brahma Kumaris, Sahaja Yoga-Reiki, İlahî 

ışık misyonu (Elan Vital)-Soka Gakkai-Subud. 

 

 
FDB 325 Din Eğitiminde Gelişmeler: 

Dersin Amacı: Öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca din eğitimi ve 

öğretimi alanındaki olumlu-olumsuz gelişmeler hakkında geniş bilgi edinmesini 

amaçlar. 

Ders İçeriği: Osmanlı eğitiminden Cumhuriyet dönemi eğitim sistemine (dinî 

ağırlıklı eğitim sisteminden milli eğitim sistemine) geçiş, Tevhid-i Tedrisat Kanununun 



genel eğitim ve din eğitimi açısından değerlendirilmesi, 1924-1930 arasında açılıp 

kapatılan İmam ve Hatip Mektepleri, Dâru’l- Fünûn İlâhiyat Fakültesi, Yüksek İslâm 

Enstitüleri ve günümüz İlâhiyat Fakültelerinin program ve eğitim sistemleri, İmam ve 

hatip yetiştirme kursları ile İmam-Hatip Okullarının açılışı, 1951-1973 arasında 

görülen gelişmeler, 1973’te yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu sonrasında 

İmam-Hatip Liselerinde görülen gelişmeler, Cumhuriyetin ilanından 1950’ye kadar 

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Din Bilgisi Dersleri, 1950 yılından 2000’li 

yıllara kadar ilköğretim ve ortaöğretim programlarında Din Bilgisi ve Ahlâk 

Derslerinde görülen gelişmeler, Cumhuriyet tarihi boyunca din eğitimi ve öğretimi 

konusunda hazırlanmış bazı raporlar ve değerlendirilmesi, Diyanet İşleri 

Başkanlığının Kuruluşu ve Cumhuriyet tarihi boyunca Kur’an eğitim ve öğretimi, Birer 

yaygın din eğitimi faaliyet alanı olarak vaazlar ve hutbeler. 

 

 
FDB 329 Din Felsefesinin Kaynakları: 

Dersin Amacı: Dinin temel kavram ve konularını teoloji veya kelamdan farklı bir 

şekilde rasyonel bir zeminde savunulup savunulamayacağı noktasında felsefi analiz gücü 

kazandırmak. 

Ders İçeriği: Din felsefesinin tanımı, metodu, alanı ile ilgili genel bilgiler verilecek ve 

din felsefesinin temel kaynakları üzerinde durulacak 

 
 

FDB 337 Çağdaş Türk Düşüncesi: 

Dersin  Amacı: Öğrenciyi Çağdaş Türk düşüncesinin temel kavramları ve 

ana akımları konusunda bilgi sahibi kılmak. 

Ders İçeriği: Modernleşme Teorileri, Modernleşme ve Gelenek: "Kadim" ve 

"Cedid" Kavramları, Reformist Hareketlerin Doğuşu ve Ana Akımlar, Mektepleşme 

Süreci ve Bilgi - Bilim Anlayışındaki Değişim, Medrese - Mektep İkiliği ve Bunun 

Doğurduğu Problemler, Rejim Tartışmaları ve İslam Siyaset Düşüncesindeki 

Değişimler, Meşrutiyet Fikri ve Bu Fikrin Dini Kavramlarla Açıklanıp Yorumlanması, 

İslam'ın Yeni Yorumlarının Ortaya Çıkışı, Gerçek İslam - Tarihi İslam Tartışmaları, 

Ahlak Anlayışı ve Gündelik Hayattaki Değişimler, Ahlaki Kavramların Tanım ve 

Hiyerarşilerindeki Değişiklikler, Pasif Birey 

- Pasif Toplum ve Aktif Birey - Aktif Toplum Tartışmaları, Dönemin Entellektüel ve 

Politik Ekolleri, Bu Ekollerin Temsilcileri ve Temel Görüşleri. 

FDB 355 Sosyal Bilimler Metodolojisi: 

Dersin  Amacı:Sosyal bilimlerin çalışma yöntemleri ve araştırma teknikleri 

konusunda öğrencileri bilgilendirmek. 

Ders İçeriği: Metot ve yöntem, Sosyal bilimlerde metodolojinin önemi, 

Metodolojinin tarihçesi, Tüme varım, tümden gelim, Teori ve model, Bilgi toplama, 

Bilgiyi ölçme, Bilgiyi sunma. 

 

 



İTS 323 Dini Musiki: 

Dersin Amacı: Öğrencilere dini musikinin önemi ve formları hakkında uygulamalı 
bilgi vermek. 

Ders İçeriği: Dini musikinin tarifi, mahiyeti ve hususiyetleri, Türk din musikisinin 

sınıflandırılması, ezan, kamet, salâ, salât u selam, temcid, münacaat, tekbir, naat, 

kaside, mevlid ve icra özellikleri, ilahi ve tevşih örnekleri, Mevlevi ayinleri, Miraciye, 

Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir ilahileri. 

 

 
İTS 347 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri: 

Dersin Amacı: Klasik Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde öğrencileri uygulamalı 

bilgi sahibi yapmak. 

Ders İçeriği: Osmanlı Beyliğinin ilk dönemlerinde yetişmiş şair ve yazarlar, 15. 

yy. edebi metinlerinin okunması, çeviri yazıya aktarılması, 15, 16 ve 17. yy. edebi 

metinlerinin üzerinde dil ve üslup çalışması, 15, 16 ve 17 yy. edebi metinlerinin 

üzerinde gramer çalışması, 15.yy.- 17.yy. metinlerinin ses özellikleri bakımından 

mukayesesi, 15.yy.- 17.yy. metinlerinin söz varlığı açısından mukayesesi, 15.yy.- 

17.yy. metinlerinin gramer özellikleri açısından mukayesesi. 

 

İTS 325 Klasik İslam Sanatları: 

Dersin Amacı: Klasik İslam Sanatları alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler 
vermek. 

Ders İçeriği: Hüsn-i hat, mimari, minyatür, tezhib, ebru, ciltçilik. 

 

 
İTS 341 Osmanlı Tarihi: 

Dersin Amacı: Türklerin Anadolu’ya gelişi, Osmanlı beyliğinin devletleşme ve 

kurumlaşma süreci, Osmanlı teşkilat ve medeniyeti, Değişim ve dönüşüm döneminde 

Osmanlı Devleti gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek. 

Ders İçeriği: Osmanlıların Beylik Olarak Ortaya Çıkışı, Orhan Bey ve 

Devletleşme süreci, Ankara Savaşına Kadar Osmanlı Devleti, Ankara Savaşından 

İstanbul'un Fethine Kadar Osmanlı Devleti, İstanbul'un fethi, Yavuz Sultan Selim 

dönemine kadar Osmanlı devleti, Yavuz ve Hilafetin Osmanlılara Geçişi, Kanuni 

Dönemi, Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı, 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı 

Devleti, Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı. 

 

 
İTS 345 Vakıflar Tarihi Ve Hukuku 

Dersin Amacı: Vakıf kurumunun mahiyeti, ortaya çıkışı ve kuralları 

konusunda öğrencileri bilgi sahibi yapmak. 

Ders İçeriği: Vakfın tanımı, konusu, amacı, tarihçesi, Vakıf literatürü, Vakfın 



rükün ve unsurları, Vakfın hükümleri ve hikmetleri, Vakfın çeşitleri, Vakfın idaresi ve 

değişmesi, Para vakıfları. 

 

 
3. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 
ZORUNLU DERSLER 

 

ILH 302 Sistematik Kelam 2 

Dersin Amacı: Bilgi problemi açısından semiyyat konularını tartışmak, 

Semiyyat konuları hakkında temel bilgiler vermek, Semiyyat konularını İslam’ın temel 

kaynakları bağlamında anlamlandırmak. 

Ders İçeriği: Semiyyat Konuları, Melekler, Kıyametin alametleri, Ahiret, Cennet 

ve Cehennem, Kader ve irade problemi, İman, küfür, fısk, şirk, nifak, tekfir, Fetret 

problemi. 

ILH 304 İslam Hukuku 2 

Dersin Amacı: İslam hukukunun bazı temel konularıyla ilgili sistematik bilgi verilmesi. 

Ders İçeriği: İslam hukukunda amme hukukunun temel kavramları, ana hatlarıyla 

İslam miras hukuku, İslam borçlar hukuku, akit teorisi, akit türleri. 

 
 

ILH 306 Türk-İslam Edebiyatı 

Dersin Amacı: Türk-İslam edebiyatının temel konuları, amaçları ve 

metotları hakkında bilgi vermek ve Osmanlı-Türk edebiyatı ürünlerini incelemek. 

Ders İçeriği: Türk-İslam edebiyatında dönemler, Türk-İslam edebiyatının 

kaynakları, formlar ve ürünler, Tevhid, nat, miracname, hilye, mevlid, ramazaniye. 

 

 
ILH 308 Tasavvuf 1 

Dersin Amacı: Tasavvuf tarihi ve tasavvufi ekoller hakkında temel bilgiler 
edinmek. 

Ders İçeriği: Tasavvuf ve mistisizmin tanımı, Tasavvufun diğer İslami ilimlerle 

ilişkisi, Tasavvufun felsefe ve bilime etkileri, Zühd dönemi, Tasavvuf dönemi, 

Tarikatların doğuşu, Ahlak, bilgi ve varlıkla ilgili temel kavramlar, Tarikatlar, tekkeler 

ve zaviyeler. 

 

 
ILH 346 İslam Felsefesi Tarihi 

Dersin Amacı: İslam medeniyetinde felsefe geleneğinin tarihsel gelişimini varlık, 



bilgi ve değer problemleri açısından ele alarak başlangıcından İşrakiliğe kadar 

incelemek. 

Ders İçeriği: İslâm Düşüncesi ve Felsefî Boyutları, Tercüme Faaliyetleri, Kindi, 

Farabi, İbn Sina, Gazzali, İbn Rüşd, Sühreverdi ve İşrakilik. 

 

 
ILH 352 Kur’ân Okuma Ve Tecvid 6 

Dersin Amacı: Kur'ân-ı Kerimi, tecvid ahkâmına uygun şekilde yüzüne ve 

ezbere doğru okumak; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı aşr-ı 

şeriflerin ezberlenmesi. 

Ders İçeriği: Dudak talimi, Okuyuş hataları, Temsilî kıraat, Kıraat ihtilafları, 

Kur’ân’ın faziletleri, ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı aşr-ı 

şeriflerin ezberlenmesi. 

 

3. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

SEÇMELİ DERSLER: 

TIB 312 Tefsir Metinleri 

Dersin Amacı: Örnek tefsir metinleri çerçevesinde öğrenciye farklı tefsir 

yöntemlerinin Kur'an'ı anlama ve yorumlamaya etkisini göstermek. 

Ders İçeriği: Kur’ân-ı Kerimden çeşitli ayet ve surelerin tefsir ediliş örnekleri. 

 
 
 
 
 

TIB 314 Hadis Kaynakları Ve Kritiği 

Dersin Amacı: İlk dönemlerden itibaren telif edilen küçük-büyük hacimli hadis 

kitaplarını yazılış sistemleri, muhtevaları ve içerdikleri hadislerin sıhhatı açısından 

incelenmek. 

Ders İçeriği: Hadislerin Hz. Peygamber döneminde yazılması, Hadis 

edebiyatının oluşum safhaları, Ana kaynaklardan önceki hadis kitapları, Hadis 

sahifeleri, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in denemeleri, Abdullah b. Amr, Hz. Ali, Ebu 

Hureyre, Hadis uydurma girişimleri, Cerh ve tadil hareketinin doğuşu, hadis 

edebiyatında konuyla ilgili eserler, Hadislerin tedvin ve tasnif dönemi, Tasnifin altın 

çağı: Kütüb-i Sitte devri, Cami’ler, Sünenler ve hadislerinin sıhhat değeri, Müsnedler, 

Mu’cemler, Hadis edebiyatının oluşumunda ilmî ve fikrî hareketlerin etkisi, Terğib, 

terhib vb. hadis kaynakları ve sıhhat değerlendirmesi, Müstedrek, Müstahreç türü 

eserler, Günümüzde hadis kaynaklarından yararlanmanın usulleri. 

 

 



TIB 316 Kıraat: 

Dersin Amacı: Kur’ân’ın kıraatleri, onların menşei, tarihi, çeşitleri ve 

önemi gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek. 

Ders İçeriği: Kıraat İlmi ve Önemi, Kıraatların menşei, tarihçesi, öğretimi, 

çeşitleri ve faydaları, Kıraat imamları, Kıraat örnekleri, Mısır tariki, İstanbul tariki. 

 

 
TIB 318 Kelam Metodolojisi 

Dersin Amacı: İslami kaynaklardan bilgi elde etme yolu olarak dini metotları 
kullanabilmek. 

Ders İçeriği: Metot ve çeşitleri, Lafzi Kelami Metotlar: Haricî, Selefi ve Zahiri 

Metotlar, Te’vilci Metotlar: Mutezilî Metot, Ehl-i Sünnet, Batinilik, Modern Dönemde 

Yöntem Tartışmaları, Beyani Metod, Burhani Metod, Cedeli Metod. 

 

 
TIB 320 Fıkıh Metinleri 

Dersin Amacı: İslam hukuku metinlerini okuma, anlama ve yorumlama becerisi 

kazandırmak 

Ders İçeriği: Modern İslam hukuku metinlerini ve literatürünü tanıtmak 

 

 
TIB 322 Çağdaş İslam Akımları 

Dersin Amacı: Çağdaş siyasî-dinî akımları ve din anlayışlarındaki farklılıkları 

tarihsel, siyasi,  dini, sosyo-psikolojik açıdan tahlil etmek ve bunların müslüman 

toplumlardaki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. 

Ders İçeriği: Çağdaş İslam akımlarının tanımı, amacı, konusu, kaynakları, ilgili 

bilimleri; İslami akım kavramı, din-dini akım ilişkisi; çağdaş İslam akımlarının ortaya 

çıkmasında etkili olan sebepler; mevcut İslam akımları; günümüzdeki İslami akımların 

kavramsal, yapısal ve dini-fikri analizi; geleneksel ve yenilikçi dini akımlar; siyasi, fikri-

felsefi İslamcılık; dinde mezhepler üstü yaklaşım. 

 

 
TIB 324 Arapça Edebi Sanatlar 

Dersin Amacı: Arapça Edebi Sanatları belli başlıları hakkında temel bilgileri 
vermek. 

Ders İçeriği: Arapça Edebi Sanatlar 

 

 
FDB 320 Mantık Tarihi: 

Dersin Amacı: Mantığın tanımı, amaçları, temel kavramları, önermeler, kıyas, 



akıl yürütme, beş sanat ve mantık yanlışları hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri ve 

problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. 

Ders İçeriği: Mantığın tanımı ve tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi 

 

 
FDB 324 Din Antropolojisi 

Dersin Amacı: Din Antropolojisinin konusu, bilimler tasnifindeki yeri, metodu, 

tarihçesi ve sistematik sorunlarını tanıtmak. 

Ders İçeriği: Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sistematik problemleri, 

Kültür ve Din İlişkileri, İslam Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sorunları, 

Popüler din tartışmaları, Çokkültürlülük, çoğulculuk ve din ilişkileri, Küreselleşme 

teorileri ve din, Yeni dini hareketlere antropolojik yaklaşımlar. 

 

 
FDB 326 Yaygın Din Eğitimi 

Dersin Amacı: Öğrencilere yaygın din eğitimi ile ilgili temel kavramları tanıtmak 

ve yaygın din eğitimi sahasında çalışmalar yapabilmelerini sağlamaktır. 

Ders İçeriği: Yaygın din öğretiminin temel kavramları, Yaygın din eğitimi 

kurumları, Camiler, Kur’ân Kursları, Yaygın din eğitiminin temel problemleri, Yaygın 

din eğitimi araçları olarak medya, sinema, internet ve televizyon. 

 

 
FDB 332 Günümüz Felsefe Akımları 

Dersin Amacı: Günümüz felsefe akımlarını ve temsilcilerini kavratmak. 

Ders İçeriği: Hümaniter Bilimlerin Yükselişi: Herder, Schleiermacher, Dilthey ve 

Hermeneutik, Hegel ve Tarihsel Diyalektik, Tarihsel Materyalizm: Marks ve Engels, 

Varoluşculuk: Kierkegaard, Darwin, Nietzche, Sosyalizm ve Faşizm, Freud ve 

Psikanaliz, Sosyal Bilimlerin Yükselişi, Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber. 
 
 

 
 
 
 
 
İsla
m. 

 

FDB 342 Yaşayan Dünya Dinleri 

Dersin Amacı: İnsanların hayatını etkilemeye devam eden dinler hakkında bilgi 
edinmek. 

Ders İçeriği: Hinduizm, Budizm, Cayinizm, Konfüçyanizm, Şintoizm, Yahudilik, 
Hristiyanlık, 



 
 
 

FDB 354 Sosyal Psikoloji 

Dersin Amacı: Sosyal psikolojideki temel kavramları ve araştırma alanlarını 
öğretmek. 

Ders İçeriği: Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri, Sosyal etki, Uyma 

davranışı, İtaat, özdeşleşme, benimseme, Sosyalizasyon, Tutumlar, Sosyal biliş, 

Tutum değişimi, İletişim, propaganda, Grup yapısı ve dinamiği, Kültür ve benlik. 

ITS 324 Tasavvuf Musikisi 

Dersin Amacı: Tarih içerisinde bilhassa Osmanlı coğrafyası’nda gelişen ve 

günümüzde de devam eden tasavvuf musikisinin mahiyetinin ve formlarının öğretimi 

ve tatbikatı. 

Ders İçeriği: Tasavvuf Musikisi formları, Durak, Nefes, Ayin, Mersiye, Şugul, 

Tasavvuf Musikisi eserlerinden örneklerin okunması. 

 

 
ITS 326 Hüsn-İ Hat 

Dersin Amacı: Geleneksel Türk El Sanatlarından Hüsn-i Hat alanında kuramsal 

ve uygulamalı bilgileri geliştirmek. 

Ders İçeriği: Hat San’atında Alet ve Malzemeler: Kalem ve Çeşitleri, Kalemtraş 

ve Makta'ın Kullanılışı: Kamış Kalemin Açılış Tekniği, İs Mürekkebi, Divit, Hokka, Lika 

Kullanımı ve Özellikleri, Kâğıt Boyama ve Aharlama Teknikleri, İslam Tarihinde ve 

Türklerde Yazının Sanat Olma Sürecine Genel Bakış, Tarihte ve Günümüzde Hat 

Sanatının Uygulama Alanları, Günümüzde Hat Sanatı, Meşk uygulamaları. 

 

 
ITS 328 Dini Mimari 

Dersin Amacı: İbadet-Mekan İlişkisini Kavramak ve Dini Mimari Kültür Alanında 

Bilgi Sahibi Olmak. 

Ders İçeriği: “Dini Mimari" Tanımı ve Dini Temsil Açısından Önemi, İslam Dini 

Mimarisinin Doğuşu ve Gelişimi: Hz Muhammed ve Dört Halife Dönemi, Emeviler, 

Abbasiler, Endülüs, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular dönemi, Anadolu’da Kurulan 

Beylikler ve Anadolu Selçukluları’nda Cami Mimarisi, Erken Dönem Osmanlı Camileri 

: Bursa ve Edirne Örnekleri, Osmanlı Dini  Mimarisinde Klasiğe Geçiş Süreci : 

İstanbul'dan Örnekler, Osmanlı Mimarisinde Klasik Dönem : Sinan Camileri, Batı 

Etkisinde Osmanlı Dini Mimari Örnekleri, Osmanlı Camilerinde Mimari Ögeler ve İç 

Tezyinat, Cumhuriyet Dönemi Dini Mimari Örnekleri , Özgün Yaklaşımlar. 

 

 
ITS 330 Rusça 

Dersin Amacı: Rusça dilbilgisinin soyut gramer kurallarını herkesin 



anlayabileceği bir şekilde gündelik hayatla bağlantılı olarak örneklerle öğretmektir. 

Rusça diline ait temel kavramları öğretmek, günlük yaşantımızdaki olayların, 

durumların ve değişik düşüncelerin hangi dilbilgisi şekilleri ve formları ile ifade 

edildiklerini, didaktik metotları kullanarak öğrencilerin anlamasını ve kavramasını 

sağlamak. 

Ders İçeriği: Rusçanın Sesbilgisi, Biçimbilgisi ve Sözdizimi kuralları, Fonetik 

bölümünde Rusçada harflerin okunuşu, vurgu sistemi ve tonlama konuları, Morfoloji 

bölümünde Rusçada ad ve durumları, sıfatlar, Morfoloji bölümünde Rusçada 

zamirler, sayılar, zarflar, eylemler, zamanlar, Sentaks bölümünde Rusça tümce 

çeşitleri, bu tümcelerde yer alan temel ve yardımcı öğeler, Sözcük öbekleri ve 

bunların tümce içindeki görevleri, birbirleriyle olan ilişkileri, dizilişleri, İsimler ve 

Cinsleri, İsimlerin Çoğulu ve Şahıs Zamirleri, İyelik Zamirleri, Zarflar, Sıfatlar ve 

Özellikleri, İlgi ve Niteleme sıfatları, Sıfatların ve Zarfların Mukayese Şekilleri, 

Şahıssız Cümleler, Fiiller, Fiillerin mastar şekli, Fiillerin Şimdiki, Geçmiş, Gelecek 

zamanları, Emir kipi. 

 

 
ITS 334 Cami Musikisi 

Dersin Amacı: Öğrencilere cami musikisinin önemi ve formları hakkında 

uygulamalı bilgi vermek. 

Ders İçeriği: Ezan, kamet, salâ, salât u selam, temcid, münacaat, tekbir, naat, 

kaside, mevlid, ilahi, tevşih örnekleri ve icra özellikleri. 

ITS 348 Divan Edebiyatı Metinleri 

Dersin Amacı: Çeşitli dönemlere ait örneklerle Divan Edebiyatının tanıtılması, 
metin şerhi. 

Ders İçeriği: Baki, Nefi, Nedim, Şeyh Galib gibi şairlerin metinleri. 

 

 
ITS 398 Tarih Usul ve Tenkidi 

Dersin Amacı: Tarihin tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, tarih yazıcılığı, tarihe 

yardımcı ilimler, İslâm tarihinin yazılı ve çizili kaynakları ile sözlü rivayetler hakkında 

öğrenciyi bilgilendirmek. 

Ders İçeriği: Tarihin Konusu ve Faydaları, Tarih Telakkileri, Tarih İlminin 

Kaynakları, Tarihe Yardımcı İlimler, Tarih Kaynaklarının Tasnifi, Sözlü ve Yazılı 

kaynaklar, Kaynak Tahlil ve Tenkidi, Tarih Araştırmasının Hazırlık Safhası, 

Bibliyografya Tespiti, Arşiv Malzemesinin Kullanılması, Maddi ve Sözlü Malzemenin 

Tespiti, Tarih eserinin kaleme alınması, Bilgilerin Kontrolü. 

 

 
 



4. SINIF GÜZ DÖNEMİ 

ILH 401 Dinler Tarihi 1 

Dersin Amacı: 
1. Din araştırmalarının akademik bir şekilde ele alınmasının gerekliliğini 

benimseme. 
2. Dine farklı yaklaşımları, tanımlamaları ve dinin farklı unsurların ayırt etme. 
3. Dinlerin kendi orijinal metinleri ve müntesiplerinin inanç biçimleri ile 

onların yakın ilişkide oldukları diğer dinlerin inanç ve pratiklerini kıyaslama. 
4. İnsanlığın dinsel tercihlerinin getirdiği farklılıkların, onların insan olma 

yönlerine etki etmediğine yönelik bir anlayış duyarlılığı ve olgunluğu geliştirme. 
5. Dünyanın büyük dinlerinin temel inanç ve uygulamalarını tanımlama. 
6. Farklı dinsel metinleri ve burada yer alan zıt dinsel iddiaları, hem empati 

yaparak ve hem de eleştirel aklı kullanarak değerlendirme. 

Dersin İçeriği: Din, dinin mahiyeti, geçmişte yaşamış olan, fakat günümüzde 
müntesibi bulunmayan dünya dinleri (Hitit, Sümer, Babil, Mısır, Eski Arap ve Türk 
Dinleri) ile yaşayan bazı dünya dinleri (Hinduizm, Caynizm, Sihizm, Budizm, 
Şintoizm, Taoizm ve Konfüçyanizm) hakkına yeterli bilgi vermek 

 
ILH 403 Din Egitimi 

Dersin Amacı: Bu derste, öğrencilerimize din öğretiminde yöntem ve teknik 
kullanımının önemi farkettirilip, bunları kullanabilmeleri için kılavuzluk yapılacaktır. 

 
Dersin İçeriği: Bu derste Din eğitim-öğretiminde strateji, yöntem ve teknik 

olgusu işlenecektir. Öncelikle strateji, yöntem ve teknik kavramları kavramsal açıdan 
değerlendirildikten sonra, din eğitiminde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler 
ele alınıp öğrencilere uygulamalar yaptırılacaktır. 

 

ILH 409 Tasavvuf 

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere tasavvufun dindeki yerini, metodolojisini 
kavratmak, bilgi kaynaklarının farkını, kültürünün gelişim seyrini inceletmek ve 
kavratmak ayrıca tasavvufî ahlâkın esaslarını kavratmak amaçlanmaktadır. Mistik 
anlayışın ortak bir tarz olduğu, her toplumun dinî ve felsefî hayatında mistik bir iz 
bulmanın mümkün olduğu, bu durumun bir hakikat arayışının tezahürü olarak 
değerlendirilmesini sağlamak. Öğrencinin farklı toplumların ve din mensupların 
özdüşüncelerini kavramasını sağlamak. Mistik düşünceler ile tasavvuf arasındaki 
ortak ve ayrılan noktaların tespit edilerek değerlendirebilmek. 

 
Dersin İçeriği: Tasavvufun kaynağı ve tanımları, tasavvufun tarihsel seyri, 

zühd, tasavvuf ve tarikatlar döneminde ortaya çıkan zühd, sabır, zikir, tefekkür, 
marifet, fena-beka, tevekkül, ihlâs vb. bazı kavramlar. Ayrıca tasavvuf felsefesi 
bağlamında sufilerin varlık, tevhid, insan ve bilgi anlayışları. Metodoloji bağlamında 
sufilerin Kur’an ve Sünnet’e yaklaşımları, tasavvuf literatürü. 

Mistik düşüncenin ortaya çıkışı, faklı tarihî dönemler ve coğrafyalarda gelişimi 
ortaya konulacaktır. Tarihî süreçte ortaya çıkan mistik anlayışların mahiyetleri ve 
yansımaları çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. İslam'ın tasavvufî yorumunun mahiyeti 
üzerinde durularak, önceki mistik yorumlarla örtüştüğü veya ayrıştığı noktalar 
tartışılacaktır. 

 

ILH 447 İslam Mezhepleri Tarihi 



Dersin Amacı: Siyasi ve itikadi İslam Mezhepleri hakkında otantik bilgiler 
vermek ve öğrencilerin, İslam dininin düşünce ekolleri hakkında doğru bir bakış açısı 
elde etmelerine yardımcı olmaktır. 

 
Dersin İçeriği: İlk İhtilaflar ve Haricilerin ortaya çıkışı, Şii muhalefet ve ilk Şii 

hareketler, Sünnet ve Cemaat Ehli, Selefiyye, Günümüz Mezhep Akımları, Mesih ve Mehdi 

inancı gibi konulara değinilecektir. 

 
 

ILH 451 Kur'an Okuma ve Tecvid 

Dersin Amacı: Dersi alan her bir öğrenciye; bir ilahiyat mezununun aldığı eğitim 

neticesinde kazanması gereken mesleki nosyonun ayrılmaz bir vasfı olan Kur’an-ı 

Kerim nazmını fonetik kurallara uygun okuma ve gerektiğinde bu okuma biçimine 

ilişkin eğitim ve öğretimi verebilecek bir seviye kazandırma. Seçilmiş Kur’an 

bölümlerinin kurallarına uygun olarak tertil ya da tedvir usulleri üzere 

yüzüne okunabilmesi. Seçilmiş kısa surelerin kurallarına uygun olarak ta’lim usulü 

üzere ezbere okunabilmesi. 

Dersin İçeriği: Kur’an nazmını doğru telaffuz etmeyi sağlayan kuralların; 

öğrencinin mesleki nosyonuna doğrudan katkı sağlayacak namaz duaları ve kısa 

sureler başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’den seçilmiş bölümler üzerinde titiz bir 

biçimde uygulama taliminin yapılması. Başka bir ifadeyle öğrencinin kazanması 

gereken mesleki nosyonun temel nitelikleri bağlamında gerek yüzüne gerekse ezbere 

okunmak üzere seçilmiş Kur’an pasajlarının tahkîk (ta’lim) ve tertîl usulleri üzere 

profesyonele yakın bir seviyede okunabilmesi, okumanın da ötesinde bu okuma 

biçimlerinin eğitimini de verebilecek bir nitelik kazanmasını sağlamak. 

 

 
TIB 411 Secme Hadis Metinleri 

Dersin Amacı: Hadis edebiyatına dair ana rivayet eserlerini tanımak ve bunları 
aralarındaki kaynaklık ilişkisi açısından tetkik ederek hadisin kitaplara intikal süreci ve 
tarzı hakkında bir sonuca varmak. Hadis metinlerini okuma ve anlama yetisi 
kazanmak, ilgili hadis kaynaklarını seçilen rivayetler üzerinden temel özellikleriyle 
tanımak, kaynaklar arasındaki kaynaklık ilişkisini farketmek. 

Dersin İçeriği: Kütüb-i tis’a ve haricindeki bazı orijinal hadis kaynaklarının 

teşekkülü ve özellikleri, ilgili kaynaklardan muhtelif içerikte rivayet seçimi, seçilen 

rivayetlerin sened ve metin açısından karşılaştırılması, farklılıkların değerlendirilmesi, 

hadis eserleri arasındaki kaynaklık ilişkisi. 

 

 
TIB 417 Mukayeseli Islam Hukuku 
Dersin Amacı: İslam hukukunun bazı konu ve kurumlarının farklı mezhepleri ve 

hukuk sistemleri bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

Dersin İçeriği: Karşılaştırmalı İslam hukukunun gelişimi ve literatürü ile İslam 
hukukçularının ihtilaf sebeplerine ilişkin teorik bilgilerden sonra seçilecek bazı örnek 
konular üzerinde fıkhi ihtilaflar ele alınacaktır. 

 



TIB 419 Klasik Kelam Metinleri 
 

Dersin Amacı: İslam kelam ekollerinin yaptığı tartışmalar hakkında bilimsel ve 
teolojik bir birikime sahip olmak, Kelam ekollerinin görüşlerini teolojik açıdan nasıl 
temellendirdiğini kavramak, Kur’an açısından bu ekollerin değerlendirmesini yapmak, 
İslam dininin getirdiği inanç sisteminin özgünlüğünü fark etmek ve diğer bazı inanç 
sistemleriyle karşılaştırmasını yapabilecek duruma gelmek Günümüzde ortaya çıkan 
bazı dinsel söylemlerin teolojik kökenlerini fark etmek. 

Dersin İçeriği: Klasik dönem kelam tartışmalarında öne çıkan problemler ve 

günümüze yansımaları. Kelam-felsefe ilişkileri, kelam-hadis, kelam-tasavvuf ilişkileri, 

doğa bilimleri ve kelam ilişkisi 

 
TIB 421 Çağdaş Mistik Akımları 

 
Dersin Amacı: İslam Tasavvufunun ortaya çıkışı, kendinden önceki mistik 

sistemlerden etkilenip etkilenmediği, etkileşimin hangi noktalarda olduğu konusunda 

yorumda bulunur. İslam tasavvufu ile diğer mistik sistemler arasındaki benzerlikler, 

farklılıklar ve etkileşimleri incelemektir. 

Dersin İçeriği: Her dinin zahiri ve bâtınî yönü bulunmaktadır. Diğer dinlerde 

mistisizm, Kabbalizm vs. olarak ortaya çıkan bilgi ve davranışlar kendi inançlarının 

istikametinde gelişmiştir. Tasavvuf da Kur'an ve sünnet doğrultusunda ortaya çıkan 

amel ve itikadı kuvveden fiile, kalden hale tebdil olarak ifade edilmektedir. Dinin bu 

batınî yönü tarihin derinliklerinden zamanımıza kadar Hindistan'da Brehmen, Mısır'da 

Hermes, Yunan'da Fisagor, Sokrat ve Eflatun, Yahudilik'te Kabbaizm, Hristiyanlıkta 

Mistisizm şeklinde tezahür etmiştir. İnsan ruhunu temel referans aldığı için tüm mistik 

sistemlerde ortak yönler, birbirinden etkileşimler bulunabilmekte olup normal bir 

durumdur. Bu derste, diğer din ve felsefelerde mistik yön ile İslam Tasavvufu ele 

alınıp benzerlikler ve muhtemel etkileşimler üzerinde durulacaktır. 

 
 
 
 

YDAR405 Arap Edebiyatı Metinleri 

Dersin Amacı: Farklı dönemlere ait Arapça edebi metinleri okuyup anlayabilme ve 

yorumlayabilme yetisini kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Arapça Edebi Sanatlar 

 

ITS 431 Paleografi 

Dersin Amacı: İslâm tarihinde yazının ortaya çıkışı ve 6 kalem (aklâm-ı sitte) rik'a, 

talik, kûfî, divanî ve kırmaları. 

Dersin İçeriği: İslam tarih ve Medeniyetinin temel kaynakları, İslam Medeniyetini 

meydana getiren yazı şekilleri, 

 

 

 

 



ITS 433 Türk Tasavvuf Musiki 

Dersin Amacı: Musiki-Din ilişkisini kuvvetlendirmek, icra sahasına koymak, 

İlahiyat mesleğini hakkıyla icra etme başarı ve becerisini kazanmak 

Dersin İçeriği: Musiki-Din ilişkisini kurmak. Sanat-Fıtrat ayrılmazlığını 

ispatlamak. İlahiyat mesleğinin arasında musiki bilgilerinden yararlanma yöntemleri 

üzerinde durulması 

 

 
ITS 441 Dini - Edebi Metinler 

Dersin Amacı: Arapça cümle yapılarını tanıtma. Öğrencinin kelime dağarcığını 

zenginleştirme. Öğrenilen gramer kurallarını metin üzerinde tatbik edebilme. 

Öğrencinin okuduğu metinleri anlama yetisini geliştirme. Öğrencinin Arapçadan 

Türkçeye, Türkçeden Arapçaya çeviri yapabilme yeteneğini geliştirme. 

Dersin İçeriği: Arapçadan Türkçeye metin çevirisi. Arapça metin çözümlemeleri. 

Daha önceki yıllarda öğrenilen gramer kurallarının metinler üzerinde tatbik edilmesi. 

 

ITS 435 Hat Sanatında Ekoller 

Dersin Amacı: Klasik Türk Süsleme Sanatları Hakkında Tanıtıcı Bilgi Vermek. 

Dersin İçeriği: Güzel Sanatlar ve Tezyini sanatlar, Tezyinatta kullanılan malzeme ve 
teknikler 

 

ITS 477 Tarih Felsefesi 
Dersin Amacı: Tarihin tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, tarih yazıcılığı, tarihe 

yardımcı ilimler, İslâm tarihinin yazılı ve çizili kaynakları ile sözlü rivayetleri felsefi bir bakış 

ile inceleyebilme. 

Dersin İçeriği: Tarihin Konusu ve Faydaları Tarih Telakkileri Tarih İlminin Kaynakları 

Tarihe Yardımcı İlimler Tarih Kaynaklarının Tasnifi Sözlü Kaynaklar Yazılı Kaynaklar 

 

 
ITS 499 Islam Ulkeleri Tarih Ve Coğrafyası 

Dersin Amacı: Bu derste günümüz İslam dünyasının siyasi ve coğrafi tablosunun 

ortaya çıkışı, ayrıca bu ülkelerin Batılılaşma tecrübesi ve modern İslam dünyasında 

Batılılaşma sürecinde İslam’ın rolü gibi konuların ele alınması hedeflenmektedir. 

 

Dersin İçeriği: 

1. İslam modernizmi ve İslam reformizmi 

2. 19. yy’da Müslüman entelektüellerin cevapları, Afgani, Abduh vd. 

3. 20. yy’dan önce İran20. yy’da İran, Pehleviler ve İslam Cumhuriyeti 

4. 19. yy’da Mısır, Mehmed Ali Paşa ve hanedanı 

5. 20. yy’da Mısır, Cemal Abdünnasır, Enver Sadat ve Hüsni Mübarek yılları Arap 

Ortadoğu 



6. 19. Yy’da Arap milliyetçiliğinin doğuşu II. Dünya savaşı öncesi ve sonrasında 

Arap ülkeleri 

 
ILH 405 İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi 

Dersin Amacı: İslam ahlak felsefesinde ahlakın teorik arka planı ve onun pratiğe 

yansımasını kavramak. İslam ahlak filozoflarının ahlak felsefesi konusundaki fikirlerini 

tanımak. 

Dersin İçeriği: İslam filozoflarının düşünceleri incelendiğinde ortaya koydukları 

nazariyeler ahlakla irtibatının olduğu görülecektir. Bu derste içeriğiyle öğrencilere 

filozofların bütüncül dünya görüşlerinin bir ürünü olan ahlak teorilerini ve problemlerini 

tartışmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Kindi, Ebu Bekir Zekeriya er-Razi, İbn 

Miskeveyh, Farabi, İbn Sina, İbn Bâcce gibi filozofların ahlak felsefesi konusundaki 

düşünceleri incelenecektir. 

 

4. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 
ILH 402 Dinler Tarihi – 2 

Dersin Amacı: Yahudilik ve Hıristiyanlık Dinlerini Detaylı Olarak Tanıma 

Dersin İçeriği: Yahudiliğe Giriş, Yahudilik Tarihi, Kuran ve Hadislerde Yahudilik, 

Hıristiyanlığa Giriş: İnciller ve İsa, Hıristiyanlık Tarihi 

 
ILH 404 Din Hizmetlerinde Rehberlik Ve İletişim 

Dersin Amacı: Bu dersin temel terimleri ve kavramları anlama. 

Dersin İçeriği: Allah âlem ilişkisi, Hz. Muhammed’in toplumla iletişimi, Din 

Eğitimcilerinin Toplumla iletişimi 

 
ILH 408 Hitabet Ve Mesleki Uygulama 

Dersin Amacı: Öğrencileri, günlük hayatta icra edilen dini merasimlerin içerik ve 

uygulamalarına hazırlamak. 

Dersin İçeriği: Hitabet kavramı Hitabet çeşitleri Dini hitabet alanları ve özellikleri 

İmamet uygulamaları Müezzinlik uygulamaları 

 
ILH 448 Din Felsefesi 

Dersin Amacı: Dinin temel kavram ve konularını teoloji veya kelamdan farklı bir 

şekilde rasyonel bir zeminde savunulup savunulamayacağı noktasında felsefi analiz gücü 

kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Din felsefesinin tanımı, metodu, alanı, diğer disiplinlerle ilişkisi, 

Tanrı’nın varlığının delilleri, ontolojik kanıt, kozmolojik kanıt, teleolojik kanıt ve ahlak kanıtı, 

ateizm, din dili problemi, Tanrısal bilginin mahiyeti, kötülük problemi ve insan hürriyeti, din-

bilim ilişkisi, din-sanat ilişkisi, dini tecrübe 

 

 

 

 
ILH 452 Kur'an Okuma Ve Tecvid – 8 

Dersin Amacı: Kur'an-ı Kerim öğretim metotlarını uygulamalı olarak öğretmek, bazı 

sureleri yüzüne, bazı sureleri de ezbere okumak. 



Dersin İçeriği: İHL'lerde Kur'ân Eğitim ve Öğretim Teknikleri, İlahiyat Fakültelerinde 

Kur'ân Eğitim ve Öğretim Teknikleri, Yaz Kur'ân Kurslarında Kur'ân Eğitim ve Öğretim 

Teknikleri 

 
 

TIB 412 Günümüz Hadis Problemleri 

Dersin Amacı: Evrensel gerçeklerle dini değerleri bir araya getirme, hadislere yönelik 

çağdaş tenkitlerin kritiğini yapma, bilgi ışığında kültürel tartışma noktalarını çözümleme 

becerisi kazma. 

Dersin İçeriği: Hadislerin ezberlenmesi ve yazılması, Din hizmetlerinde hadislerden 

yararlanma, Hadis araştırmalarında karşılaşılan bazı zorluklar, Türkiye’de hadis yayıncılığı ve 

problemleri 

 
 
 

TIB 414 Günümüz Kelam Problemleri 

Dersin Amacı: Öğrencileri genel olarak çağdaş inanç problemleri hakkında 

bilgilendirmek, Modern inanç problemlerini örnekleriyle açıklamak, Öğrencilerin problem 

çözme becerilerini geliştirmelerini sağlama 

Dersin İçeriği: Modern epistemoloji tartışmaları ve Kelam ilmi, Çağdaş kelamda metot 

problemi, Ateizm ve Allah'ın varlığı hakkında teizmin getirdiği argümanları reddi 

TIB 416 Günümüz Fıkıh Problemleri 

Dersin Amacı: Güncel dini konularda öğrencilerin bilgi edinmeleri ve bilgiyi 
kullanabilmeleri 

Dersin İçeriği: Kadın hakları, din özgürlüğü, ekonomik problemler ve benzeri fıkhî 
konulara değinilmesi 

 
 

TIB 418 Günümüz Tefsir Problemleri 

Dersin Amacı: Öğrencilere dersin içeriğinde geçen konulara ilişkin temel bilgileri 
vermek. 

Dersin İçeriği: Klasik dönemden tevarüs eden problemler, yöntem tartışmaları, 

modern yorumlama tekniklerinin kullanımı sorunu, parçacı tefsir örnekleri, tefsir 

ilminin kapsamıyla ilgili görüşler, siyasi Kur’an okumaları, ahkam ayetlerinin 

yorumlanmasına ilişkin yaklaşımlar, kadınlarla ilgili ayetler, meal sorunları, oryantalist 

etkiler 

 
 

TIB 422 Alevilik Bektasilik 

Dersin Amacı: Türkiye'deki Alevilik ve Bektaşilik hakkında temel bilgiler vermek. 

Dersin İçeriği: Din, Mezhep, Grup ve Dini grup terimleri, Alevi ve Bektâşî 

terimleri, Aleviliğin tarihsel gelişimi, Aleviliğin temel prensipleri 

 
 

TIB 424 Klasik Tasavvuf Metinleri 

Dersin Amacı: Tasavvuf klasikleri hakkında temel bilgiler edinip tasavvufun 

temel kavramlarını öğrenmek. 

Dersin İçeriği: Muhasibi ve Riaye, Hakim Tirmizi ve Hatmü’l-Velaye, Ebu Nasr 

Serrac ve Lüma, Kelabazi ve Taarruf 



 
 
 

FDB 444 Mukayeseli Islam Ve Batı Düsüncesi 

Dersin Amacı: İslam ve Avrupa medeniyetinin ortaçağdan modern zamanlara 

tarihsel karşılaşmaları, bunların kültürel, siyasal, ekonomik görünümleri, Tanrı-âlem-

insan ve varlık-bilgi-değer alanlarında İslam ve Batı entelektüel geleneklerinin analitik 

mukayesesi. 

 
Dersin İçeriği: İslam ve Modern Batı Düşüncesi Niçin ve Nasıl 

Karşılaştırılmalıdır?, İslam Vahyi ve Modern Batı'da Din, İslam ve Düşüncesinin 

Tarihsel Görünümleri, Medeniyetlerarası İlişkilerin Düşünsel Boyutları Nelerdir? 

 
 

FDB 426 Din Felsefesinin Problemleri 

Dersin Amacı: Dinin temel kavram ve konularını teoloji veya kelamdan farklı bir 

şekilde rasyonel bir zeminde savunulup savunulamayacağı noktasında felsefi analiz gücü 

kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Din felsefesinin tanımı, metodu, alanı ile ilgili genel bilgiler verilecek ve 

din felsefesinin temel kaynakları üzerinde durulacak 

FDB 428 Din Psikolojisinin Problemleri 

Dersin Amacı: Din psikolojisinin temel ilgi alanlarında ortaya çıkan tartışma 
konularını incelemek 

Dersin İçeriği: Genel psikolojide temel sorunlar, Din Psikolojisinde temel 

sorunlar, Din ve ruh sağlığı 

 
FDB 430 Felsefenin Temel Problemleri 

Dersin Amacı: Felsefenin temel ilgi alanlarında ortaya çıkan tartışma konularını 

ve felsefi düşüncenin özelliklerini incelemek 

Dersin İçeriği: Felsefe nedir, Felsefi düşünüşün temel özellikleri nelerdir, 

felsefenin temel problemleri nelerdir, felsefe-din ve felsefe-bilim ilişkisi 

 
FDB 438 Klasik Mantık Metinleri 

Dersin Amacı: Ortaçağda Yazılmış Arapça Mantık Metinlerini Okuyup 

Anlayabilme Becerisini Kazandırma, Mantığın Temel Kavram ve Deyimlerini Analiz 

Etme. 

Dersin İçeriği: Klasik Metinleri Okuma ve İncelemenin Önemi ve Yararı, 

Aristoteles’in Organon’u: Peri Hermeneias’ın Farabî Şerhi, Farabî: el-Elfâzu’l-

Musta’mele fi’l-Mantık, İbn Sînâ: eş-Şifâ, el- Mantık’tan Çeşitli Bölümler, Fahreddin 

Razî: Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhat ve Mulahhasu’l-Mantık 


