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1. Quran Com m entary S c ie n c e s
CONTENTS OF THE SUBJECT
TİB

501 An introduction to the literatüre of the interpretation

Definition of the subject: Student knows the literature of the classical and modern
interpretation in detail.
Aim of the subject: to know the bibliograpy and Arabic dictionary, interpretation,
history of the interpretation and Ulumu’l-Quran.
Benefits of the subject: Student knows the literature of the interpretation
chronologically in details. He knows which dictionary to use while studying the real meanings
of the Quran. S/he knows the basic contents of the interpretation.
TİB

502 Texts for the interpretation method

Definition of the subject: Texts are studied according to the interpretation method.
Aim of the subject: Reading knowledge from the main sources about the interpretation
method.
Benefits of the subject: Student has information about the basic method texts.
Usul konularını temel kaynaklarından doğrudan öğrenir.
S/he learns the method subjects from the basic sourses.
TİB

503 History of the Quran

Definition of the lesson: It studies the historical proses from the reveal of the Quran to
its bringing into the book and its punctuation.
Aim of the lesson: Students are informed about the reveal of the revelation, its being
sent to the prophet, its being written, the verses being collected and multiplied.

Benefits of the subject: It provides the ways of the reveal and its process.
It provides the ways of the reveal and its process.
It gives knowledge about how the Quran was made greater, and how it is read in
different ways.
TİB

504 The Quran and Semantics

Definition of the subject: The student analyses the gidance of the lafız.
Aim of the subject: Studying the meaning of the words of the Quran and sudying the
Quran in its grammar structure caring its reveal.
Benefits of the subject: Student knows the new meanings of the words in detail that
the Quran includes.
Student realizes the meaning of the words in detail that are available after the reveal of
the Quran. Student knows the languge structure of the Quran beter that is a special structure of
the Quran. Student ia aware of the method and theories of the semantics.
Student knows meaning and meaning concept of the sematics.
TİB

505 The Quranic Sciences

Definition of the subject: Student studies the Ulumu’l-Quran in the interpretation of
the literature.
Aim of the subject: To give the basic knowledge that helps to interprate the Quran
beter.
Benefits of the subject: Student knows the difference between the way of the
inpretation of the Quran and Ulumu’l-Quran.
Student will be aware of the environment of the reveal of the Quran and will know the
compilation of the verses. They know the traditional and modern approach to the Quran.
TİB

506 interpretation of the Quran according to the subjects.

Definition of the subject: To take in hand how a subject is evaluated in the
interpretation of the Quran.
Aim of the subject: To be able to take a subject in hand in the entireness of the Quran.
Benefits of the subject: Student will be aware of the method of the interpretation and
classical interpretation of the Quran. Student knows how to study the Quran in its entireness.
Student will be aware of the subject in its totality.
TİB

507 interpretation Schools

Definiton of the Course: It takes the interpretation schools from birth to the present
time.
Aim of the Course: Making known the interpretation of the schools and showing the
differences and reasons between them.
Contributions of the Course: Students know the schools and reasons due to the history
of the interpretation, then they realize the differences among them and their reflections to the
commantary of the Quran. They compare the schools commantaries with the interpretation
methodology and evaluate it.
TİB

508 The Quran and its Downhill Ambient

Definiton of the Course: This course shows the downhill ambient of the Quran in the
place of the commantary of the Quran.

Aim of the Course: It ties the connection between the downhill ambient of the Quran
and the verses.
Contributions of the Course: It makes known the downhill ambient (the sending) of
the Quran. It establishes connection between the verses and this ambient.
Students know the period of the Quran’s being sent to the world and the socio-cultural
pattern of the period by regarding its being understood and evaluated.
TİB

509 Comparative Commentary Texts

Definiton of the Course: Classical and contemporary texts belong to the commentaries
of Quran will be analyzed by comparing with them.
Aim of the Course: By studying the sample interpretation texts and supplying their
commentary and method differences comparatively.
Contributions of the Course: They know comparatively the classical and contemporary
interpretation texts. They gain skill and analyzing of reading the interpretation texts.
They see the practical reflections on the interpretation texts of theorical knowledges
that they learned in the interpretation methodology and the course of history of interpretation.
TİB

510 The Technics of Translation of Quran and The Quran’s Translations

Definiton of the Course: It teachs knowledge about translation techniques of the Quran
and gives the knowledge about the Translations.
Aim of the Course: It gives the knowledge about the present translations, and evalue
the suitability of translation techniques.
Contributions of the Course: The students read the Quran’s Translations with a critical
approach. The students read the Quran’s Translations comparatively with the Quran’s text.
He has knowledge about the reasons of the differences at the Translations.
TİB

511 Quran and The Sacred Texts

Definiton of the Course: This course studies comparatively the Quran and the Sacred
Texts.
Aim of the Course: This course determines similar and different perspectives of the
sacred texts.
Contributions of the Course: The student understands the common points and
differences between the Quran and the sacred texts. It gives the knowledge about the reasons
of this differences.
TİB

512 The Problems of The Commentary of Quran

Definiton of the Course: It takes in hand the basic problems occurrence in the
understanding and in commentaring of the Quran and offers solution ways.
Aim of the Course: The solving the problems resulting from the understanding,
commentaring and commentariers of the Quran.
Contributions of the Course: The students learn the problems resulting from the
Quran’s rethorics. They learn knowlidge about the understanding and the problems of the
interpretation reasons that result from different methods and its solving ways.
They realise the problems result from the differences of cemmentariers knowledges
and their preconceptions.
TİB 513 Culture of Noble Quran and Social Life
Definiton of the Course: This lesson studies knowledge, culture and civilization
related with Holy Quran and Exegises.

Aim of the Course: In this knowledge, culture and civilization will be examined in the
light of Holy Quran and Exegises.
Contributions of the Course: Student sees and evaluates the social, cultural perspective
drawing, proverbs, poetry, architectural reflection of the Quran.
Sudent sees the life style reslting from the Quran.
Student wins the ability to give meaning to the verses in the disiplin of the islamic
literature
TİB 514 Recitation and History of The Holy Quran
Definiton of the Course: Student studie different pronounciation styles of the Quran.
This lesson studyies on the different Recitation of The Holy Quran and the History of
this topic.
Aim of the Course: To show that the Quran can be read in different accents.
Contributions of the Course: This lesson show The Holy Quran can be reciteta by
difference as came from Prothet Muhammed (p.b.u.h.) and the history of that. Student learns
the historical rading motion.
2.History of Mysticism Sciences
TİB 519 An İntraduction to the İslamic Mysticism

Birth of the İslamic myticism, the first mystic, ıt will be of good idea to read and make
read the Works of scientists who enlighted those who came after them. What is the need of
mysticism? Is the myticism affeted by the religion and belif? And the questions like these, the
like ligtining information questions fort he students.
TİB 520 The Famous Turkısh Mystic

To know the people who contributed to the to the history of mysticism and Turkısh
history. And to solve the negative questions which stich to head of people. For example,
Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaşî Veli, Ahmet Yesevî.
TİB 521 Sytematic Mysticism Problems

To take in hand some problems existing from the early period till the present time and
to evaluate then scientificaly and objectively.
TİB 522 Clasical history of Mysticism

Contexts of taking examples from the first period of mysticism and evaloatingthem.in
the wiew of objective criteria.
TİB 523 Terms of the history of Mysticism

The history of mysticism has ıts own terms as every scientific branc has. That is why ıt
is important for those to know and understand the meaning of the special terms and notions
who deal with science of mysticism.
TİB 524 History of Mysticism After The Death of Gazali

Gazâlî’s Works which have important place in the history of Mysticism will be taken
in hand with ligting Works which came to the present time.

3.Hadith S c ie n c e s
TİB

525

The Methodology and History of Hadith I

Meaning of Hadith, Sunnah, Khabar and Asar. The commentary of Kur’an by Prophet.
His outhority to the rule. Hadith/Sunnah’s existance in the religion. Transmission of Hadith
and its reasons. Writing and transmitting of hadith in the period, of Successors and after than.
The emergence and development of the Mustalah al-Hadith (the Classification of Hadith).
TİB

526

The Methodology and History of Hadith i i

Problem of the to express hadith in writing. Written hadith text in earlier period.
Ricing and developing of Hadith terms. Reasons of effect formation of early period sources of
Hadith.
TİB

527

Hadith Literature

To express Hadith in writing. Hadith literature: Collection and Transmission of
Hadith. To preparing developings formation of sources of hadith. Species works in hadith
literature and reasons of shapen this. The works who include text of hadith. Works of Method,
History, Wounding and Authenticating (Biyography). Hadith dictionaries. Commentary
literature. Some new ides on the sources of Authentic Ahadith of the first century A.H.
TİB

528

Sample Texts Translation and its Commentaries

Discriminations between compilation and classification. This periods works and his
soundness. Sample analysies of the different Hadith. Reasons to fall into error at translations
and commentaries.
TİB

529

Basıc Sources in Hadith

Produced Works area. This using characteristics. Original works from early periods.
This value in historical, scientific, and religious. Studies in early Hadith Literature.
TİB

530

Problems of Hadith in nowadays

A view to Hadith/Sunnah, under the light of conditions of social, economic, scientific
and cultural in this days. New commentaries and its currency. Tecnical insufiensies with meet
in
the academic research. The problems by reason of in the transmission and acceptance
of hadith. The authority of Prophetic Hadith in the eyes of some modern Muslims.
TİB

531

Texts of Hadith and its Commentaries

The commentaries which are based on the produce of the works in the first three
century. Its importance for understanding and interpretation of hadith. Its characteristics and
provide of benefits. The interpretation of the Hadith in Modern world.
TİB 532
Disagreements which were seemed in the Hadith, its Reasons
and Ways of Solution Methods

The Mischiefs of rejection of Hadith. The establishing and solution of problems of
Ahadith.
TİB

533

Problems in the Science of Hadith

The role of Hadith and Sunnah in religion. Their collection and transmission. Divine
Word and Prophetic Word in early Islam. The problem of influence of pre-Islamic culture in
Ahadith.
TİB

534

The Sciences of Hadıth

Hadith and Sunnah and their definition, inclusion, position in Islam and the
discussions about them. Companions of the Prophet and their situations in the Islamic
sciences.

TİB

535

The Criticsm of isnad and Text in the Hadith i

The early traditionist’s (Muhaddithin) use of the ısnad. The emergence and
development of the idea of practise by Weak Hadith on virtue. The rules of al-carh and alta’dil. The reporters of hadith and their lives. The methods of tahammul al-hadiths and
discussions between the sects on this subject.
TİB

536

The Criticsm of isnad and Text in the Hadith i i

In this lesson, sample analisies of the different Ahadith will explaining.

4.Theology S c ie n c e s
TİB

537

Quranic Theology i

The classifications of Theology. The aim of Quranic Theology. The methods of
Quranic Theology. Ontology as a Science. God’s existence and his essence. God and his
relations with universe. Universe and its existence. The existences that in the universe.
Beings and its attributes. God and creating. The human as a being. Theodicy in Quran. The
actions of human. Determinism and free will.
TİB

538

Quranic Theology i i

The religious authorities. The prophets in the Quran. Revelation, Miracle and human
behaviors, Hume and miracle. Quran and human history. The new method for understanding
of Quranic historical expressions. Eschatology. Resurrection as a belief. The Quranic
expressions about resurrection. Faith and human actions.
TİB

539

History of İslamic Theology i

Periods of theology : Rise of theology, theology of the Mu’tazila, Beginning of
actions Salafiyya, improvement of the Ahl-ı Sunnah Theology. Period mutakaddimin (early
theologians) theology. Period Mutaahhirin (last theologians) theology and it’s attributives.
Relation philosophy and theology.
TİB 540
History of İslamic Theology II
Begining of İslamic theology, Reasons in the rise of theology. Internal and external factors on
the rise of theology. Handwriting of sources theology.
TİB 541 Classical Theological Texts I
-et-Tamhid ve’r-Red Ala Ahli’l-Bida and Kitabu’l-Insaf of Bakillani
-el-Irshad, es-Shamil and Akidetu’n-Nizamiyya of Cuveyni
-Tabsirathu’l-Edilla of Abu Muin en-Nesefi
- Some Texts of Other Theological Resourches.
TİB 542 Classical Theological Texts II
-Text of Abu Mansur el-Maturidi’s Main Work “Kitabu’t-Tewhid and Tewilatu’l-

Quran
-Esari’s el-Ibane An Usuli’d-Diyane, Kitabu’l-Luma and Istihsanu’l-Havz fi Ilmi’lKalam.
TİB 543 SYSTEMATİC THEOLOGY-I
The systematic theology as a science. The aim of systematic theology. The methods of
Systematic Theology. The systems in Muslim Theology. Orthodox and heterodox systems. A
new system for Muslim Theology, The theological proper. The proof of God’s existence.
God and his attributes. The problem of attributes in the theological sects. God in the Jewish
and Christian theology. Angelology. The natural laws. The correspondence relationships
between God and human. Revelation.

TİB 544 SYSTEMATİC THEOLOGY-II
Anthropology and possibility of religious anthropology. Creation as a God’s action.
Intelligent design. The human as a being. The body-mind problem. Goodness and badness.
The actions of human. The human as a creator. The man know goodness and badness.
Eschatology. Eschatology in the other religions.
TİB 545 THEOLOGİCAL PROBLEMS I
Theological and philosophical problems about God. Theism and atheism. Theism and
deism. Monotheism and polytheism. Coherence of theism. God at the big world religious.
TİB 546 THEOLOGİCAL PROBLEMS II
Contemporary theological problems. Contemporaneity and traditionalism.
Historicalism and universality. Religious pluralism. Dialogue between religious.
Contemporary religious authorities. The political theology.
TİB 547
Basic of Religion
To study on the basic concepts with the religion: Allah/God, Ahiret, Resurrection/the
future life, prophethood, free will.
TİB

548

Theology of Eş’ari

Methodology of Theology of Eş’ari’; Rising of Eş’ari’ school and principles, It’s
relation with Jabriya and the other theology school, characteristics of Eş’ari’ school.
TİB 549 The Possibility of Religious Knowledge
The knowledge have been reductived to only ampirical field from the perpectives of
logical positivism. In that context, it is important to define the possibility of religious
knowledge ant what it is. This lesson would be based on the existence and possibilityof new
and old approaches.
TİB

550

Modern Theological Texts

TİB

551

Theology of M u’tazila

The Mu’tazila and ıt’s opinions. Mu’tazila and politics. The influence of Mu’tazila in
the begining of the Islamic theology. It’s relation with other theology schools. Theology of
Mu’tazila is rationalist. Mu’tazila formatives rationalist interpretations between the other
İslamic thought school. The aim of this module is to provide some basic concepts in the
theological investigation and reflection.
TİB 553

Theology of Maturidi

Rising of Maturidi school and principles. Mentality of Hanefi- Maturidi Theology,
Methodology of Maturidi Theology, ıt’s variousness than other theology school. Different
opiniouns in the attributes of God. It’s approach to attribute creating./Takwin.
Tib 554
The Theological Texts in English
The old and modern texts are discussed about the religion, the existence of God and
his attributies. İt is aimed by this lessons to have knowledge about the modern theological
therminology and understandings.

5 .Islam ic Law S c ie n c e s
TİB 555 Islamic Law and The Other Laws I

In this lesson we compare Islamic law with the others. These laws can be positives or
in history. Therefore we compare İslamic law with Jewish law. Also the effects of
Christianism and Budhism.. to the laws.
TİB 556 Islamic Law and The Other Laws II

In this lesson we compare Islamic law with the human law. Therefore we compare it
with Rome law, Germen law, the antique persian law, anglo-sakson law and the other human
laws.
TİB 557 The History of Law Movements in Islamic Law

In this lesson we discuss why the Islamic law was late in the law movement. And what
is the importance of Majalla with all sides.
TİB 558 İslam Law and Economic Preoblems

We investigate in this lesson the specialities of Islamic law in economic area.
Specially zakat, fıtır, kaffarats, the economic sides of hajj. Because these sides of fiqh are
ibadats. Secondly we search tax, profit, interest, black market, influction, banking, insurance,
bourse and share.
TİB 559 The Methodology of Islamic Law I

In this lesson we teach the beginning of usulu’l-fiqh, its methodology, the
mutekellimin and fuqaha methodology, the general prenciples of usul.
TİB 560 The Methodology of Islamic Law II

In this lesson we teach the sourche of Islamic law methodology like Qoran, sunne,
ijma, speech of sahaba, actions of Madineans, common usage, ancient sheriats, comparsion,
istihsan and istishab.
TİB 561 The History of Islamic Law I

We will teach in lesson the law of jahiliyya periot, The Prophet Muhammad (puh)’s
periot and sahaba’s periot.
TİB 562 The History of Islamic Law II

We will teach in this lesson the periot of Bani Umayya and Abbasides, naturally in
Islamic law.
TİB 563 The General Principles in Islamic Law I

We will teach in this lesson the beginning of general prenciples in Islamic law, its
important sourches and place of it in Fiqh.
TİB 564 The General Principles in Islamic Law II

We will teach the detail of the general prenciples, specially the rules of Majalla of
Ottoman State.
TİB 565 The Comparative Islamic Law I

In this lesson we compare the different madhabs of İslamic law in methodology.
Specially Hanefites, Malikies, Shafies, Hanbelies and Zahiries. After that we will begin the
Shia madhabs as Zaydies, Isnaasheries and Ismailias.
TİB 566 The Comparative Islamic Law II

In this lesson we compare the different madhabs of İslamic law in furu’ fiqh details.
Specially Hanefites, Malikies, Shafies, Hanbelies and Zahiries. After that we will begin the
Shia madhabs as Zaydies, Isnaasheries and Ismailias.
TİB 567 Islamic Law and the New Developments I

The aim of this lesson is discussing of new developmets of law. Specially
transplantion and sale of it, genetic copies, tube baby, the clonning of alives, autopsy, the
operation of the beauty and like these...
TİB 568 Islamic Law and the New Developments II

We will discuss in this lesson the new methods of the laws and the last theories in law,
specially in Islamic law. After that the historical prenciples, postmodernism, laicism,
secularism and the other important ideas.
TİB 569 The Philosophy of Islamic Law I

İn this lesson we will search the the basic aims of Islamic law. Therefore the
legislative aim of the shariah is important. And haw the faqih can assure it? The mmethods of
the salaf in this subject, the law wxpressins, the analogy are some important subject of this
lesson.
TİB 570 The Philosophy of Islamic Law II

The usefull and useless prencipal of the law, daruriyyat-hagiyyat and tahsiniyyat as
maslahah, the special methods for law, the pactics of rules, the means and aims in law, ijtihad
are some of the subjects for this lesson.
TİB 571 General Islamic Law I

The summary of the fiqh is the suject of this lesson. For that the problems of the public
and ever person is discussed in this lesson. For example personel problems, state problems,
family problems as law d e ta il.
TİB 572 General Islamic Law II

İn this lesson we will search the law of obligation, that branch of law which treats of
the various relations of obligation, specifically regarding contracts, torts and unjust
enrichment.

6.H istory Of Isla m ic S e c ts S c ie n c e s
TİB

573

An Introduction the History O f Islamic Sects I

Meaning of concept of religion and sect. Difference of concepts of religion and sect.
Process of Islamic sects historically. Comprehensions of religious sects as true and false. The
analyses of four true sects expression. First religious conflicts and their reasons. Reasons of
rises of religious sects. Political and religious conditions Discussions about khalifah after the
death of Mohammed. The analyses of seventy three sects hadith. The political reasons for rise
of sects. The Quranic opinion for the political problems. Point of views of Islamic sects to
Quran. Thinking freedom in Islam and the Quran. Conflicts between Ali and Moaviyah. The
problem of Abdallah Ibn Saba. Soruces of mahdism. The relations between faith and action.
TİB 574

The Introduction to History O f Islamic Sects I I

The occur of Kharidjism. Analysis of Kharidj thoughts and beliefs. Aids of Kharidjism
to Islamic thought. The basic thoughts of Murjie. Aids of Murjie to Islamic thought. The
factors that effected to formation of Mutazilite Sect. The formation of Mutazilite. The five
principles of Mutazilite. Aids of Mutezilite to Islamic thought.
TİB 575

The Methodology of History of Islamic Sects I

The Subject of History Of Islamic Sects. The aim and benefits of History Of Islamic
Sects. The analysis of literatures of History Of Islamic Sects. The classifications of literatures
of History Of Islamic Sects. The characters of Makhalat literatures. The characters of Milal

and Nihal literatures. The tabakath, ansab, rical literatures. The critical analysis of literature.
The relations between geography and history. The interpretation of religious texts.
TİB 576

The Methodology of History of Islamic Sects II

The sociology of collective behaviors and social actions. The culture of social actions
and mass. Relations between the history of psychology and sociology. Evaluations of
historical events and their interpretation. Relation of the history-theory. Function of the fact
and interpretation. The Place and importance of the hypothesis in studies.
TİB 577

The Religion Movements in the Islamic World Todays I

Traditionalism, Modernism at the thought of Fazlurrahman and it’s reflects in Turkey,
The religious developments in the nineteenth century, The modernism of Cemaleddin Afgani
and Muhammad Abduh, Islamic movements in Egytp such as İhvan-ı Muslimin, the groups
of Takfir and Jihad, Islamic movements in The Middle East, Pakistan and Malaysia. Nation,
Nationalism and Islamic notions. Belief and Science relations in the process of change.
Globalism and Nationalism Islam against globalism. Turning back to religious system and
Secularism.
TİB 578

The Religion Movements in the Islamic World Todays II

The intellectual developments in Turkey, The marginal movements in the Middle East,
The idea of Ottomanism and Turkism, Nuris and, Süleymanism, Reflection of Political Islam
in Turkey, Globalism and Islam. The situation of the women in Turtey and Islam World.
Religion Education in Turkey and problems. The Religious matters in the perspective of the
Turkish scientists. The intellectual movements in our days and history. The Occident in the
point of view of Islam in the changing world.
TİB

579

Living Islamic Sects

The innate of the Imamiyya and its conviction ideas. Zaydiyya’s contributions to the
Islamic ideas. The birth of Islam and its conviction ideas. The birth of Nusayriism and its
doctrine’s thoughts. The birth of Duruze and doctrine’s thought. The birth of Ibadiyya and
doctrine’s thought. Imamiyyah, Zaydiyya, Ismailiyya, Nusayriyya, Druze, Ibadiyya,
Vahhabiyya, Selefiyya, Kadiyani, Babiyya, and Bahaiyya, Yazidi, The Aleviten and
Bektashiyya in Turkey. The twelve Imams.
TİB 580

Alevism and Bektashism in Turkey

The Turks’ accepting Islam. The conquer of Anatolia. The intellect life in Islamic
period in Anatolia. The role of Ahmet Yasavi in differenk opinion in Anatolia and results of
them. Culturel and historical back plan of Bektashiyya. The birth of the Aleviten and
Bektashiyya and their historic growth Hacı Bektash’ Veli’s historic and narrative life; his
works and ideas. Bektashiyya offer the death of Hacı Bektash Veli.
TİB

581

Shiism in history and in Ourdays I

The Death of Prophet Mohammad and events after hisdeath. Consistence of the
Shiism. Shiite claims about the happening of the shiah. Political events during the chaliphate.
The occurenge of Kerbela. The first shiite movements. The Shiah rebels in the last period of
Emeviyya. Djafar al-Sadıq as regards the History of the Creeds. Soci-political structure of
Djafar al-Sadıq's period. Djafar al-Sadıq's historical and legend life indetail. The relationship
between Djafar al-Sadıq and Ebu Hanife was evaluated. Djafar al-Sadıq's religious and
Political. Djafar al-Sadıq and Gulat.
TİB

582

Shiism in history and in Ourdays II

Sabaiyya, Kaysaniyya, Hashimiyya, Bayaniyya, Muğiriyya, Mansuriyya, Harbiyya,
Canahiyya, Mukannaiyya, Hallaciyya, Hattabiyya, Ashabu’l-İbaha, Ashabu’t-Tenasuh. The

Karmatis and Conviçtional ideas, The period of the Imams, The period of the the Occultation.
The Qur’an according to the Shiah. The Interpretation of the Qur’an in the perspective of the
Shiah. The Countries where the Shiah became wide. Shia's religious and Political views.
TİB

583

The Idea of the Ahl-i Sunna

The Subject of the Sunna’s being named, its Turkey. Ebu Hanifa’s views on beliefs
matters. Imam Shafi’s convictional ideas. Aş’ari’s life, hisworks and his principalh vies. Abu
Hanifa, Salafiyya, Ahmed b. Hanbel, Halafiyya, Ashariyya, Maturidiyya, The differences
between Ashariyya and Maturidiyya.
TİB

584

The Mentality Analysis in the History of the Sects

Different religious and their reasons, The situation of the Sects in Turkey, The religion
utter fact in Islamic thought, The sources of the Isamic utter, The religions utter of the
traditionalisty and contamporalist. Religion exploiting, the continuousness relation of people
and religion, religion, person and society.

7.A rabic Language S c ie n c e s
TİB

585

History of Arab Literature I

Studying the literary activities during the period of the Ignorance and Sadrul Islam.
TİB

586

History of Arab Literature II

Studying the literary activities during the period of the Ummeyyades and Abbaside.
TİB

587

The Knowledge of Arabic Literary I

Studying eloquence, poetry, criticism and rules of the prosody, prosody sections and
comparing them with the poetry of the Islam, Ummeyyades and Abbaside.
TİB

588

The Knowledge of Arabic Literary II

Studying eloquence, poetry, criticism and rules of the prosody, prosody sections and
comparing them with the poetry of the Islam, Ummeyyades and Abbaside. Taking in hand the
free written poetry with poetry written with the prosody style.
TİB

589

High Grammar I

Studying the grammar comparing it with the boks called el kitap and Şafiye.
TİB

590

High grammar II

Studying the grammar comparing it with the books called el kitap and Şafiye.
TİB

591

Text translation

Reading selected texts from classical and contemporary Arabic literature and
translating the given text from Turkish into Arabic and from Arabic into Turkish.
TİB

592

Dialogue

Sudents who had post graduate studies are aimed to have good practice in Arabic. The
lessons will be based on face to face conversation.
TİB

593

Linguistics and style of the language

Meaning of the Linguistics, the rise of the language, the first seperation in languages,
languages’changes into different dialects, the developing stages of the languages, The Semitic
Languages and their branches, The The people speaking Semitic language, differences among
the semitic languages.
TİB

597

The Seminar Master

TİB

701

The Lesson Expertise Branch

TİB

599

The Thesis Master

DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES
Lesson

Lesson Name

Code

IN TER PR ETA TIO N MAIN S C IE N C E
TIB
601
Practical Quran Semantic
TIB
602
Methods to Understand the Quran
TIB
603
Classical Interpretation Texs
TIB
604
Contemporary Interpretation Texs
TIB
605
The Early Period Interpretation
TIB
606
The Orientalists and Studying on the Quran
TIB
607
The Immitability of the Quran and Its Rhetoric
TIB
608 Approaches to Quran in Modern Periods
TIB
609
Turks Commentaries And Their Studies on The Quran
TIB
610
The Influence of Recitation (Qıraat) on Interpretation
TIB
611
Linguistic Interpretation
TIB
612
The School of Islamic Law (Fıqh) Commentary
TIB
613
The School of Teologic (Kalam) Interpretation
TIB
614
The School of Mistical Quranic Commentary
TIB
615
Scientific Interpretation
HADİTH S C IE N C E
TIB
616
Fabricated Hadiths
TIB
617
Hadith-Cultural Relationship I
TIB
618
Hadith-Cultural Relationship II
TIB
619
Hadith And Sunnah From The Date
Understanding of Today I
TIB
620
Hadith And Sunnah From The Date
Understanding of Today II
TIB 621
Literature of Classic Hadith Method and Its
History
TIB
622
Classical Hadith Texts
TIB
623
Religious and Social Position of Hadith/Sunna
TIB
624
Ilm al-Jarh and al-Ta’dil
TIB
625
Use of the Hadith of Religious Services
TIB
626
Hadith Research Methods
TIB
627
Basic Hadith Resources
T H E O L O G Y S C IE N C E
TIB 628
The Doctrine of the Afterlife in
The Theology Schools
TIB
629
Comparative Theology Texts I
TIB 630
Comparative Theology Texts II
TIB
631
Turkish Theologians
TIB
632
Social Foundations of Beliefs
TIB
633
Comparative Systematic Theology
TIB
634
Today's Theology Problems
TIB
635
History of İslamic Theology and Opinions I
TIB
636
History of İslamic Theology and Opinions II
TIB
637
The Doctrines of Human in Theology
TIB
638
Theological Hermeneutics
TIB
639
The Social Theology
T H E ISLAM IC LAW S C IE N C E
TIB 640
Public Law In Islam
TIB 641
Islamic Private Law

Cradit Time
T.P.K

ECTS
Cradit

303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

303
303
303

6
6
6

303

6

303

6

303
303
303
303
303
303
303

6
6
6
6
6
6
6

303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

303

6

303

6

TİB

642

Madhahib of Fiqh

303

6

TİB

643

The Fiqh Problems of Today

303

6

TİB

644

The Reasons of Disagreements in Islamic Law

303

6

TIB
TIB
TIB
TIB
TIB
TIB
TIB

645
646
647
648
649
650
651

Islamic Economy
Muslim - Non-Muslim Relations in Islamic Law
The Orientalism and Islamic Law
Islamic Inheritance Law
Ijtihad and Fatwa
The Islamic Law Sociology
The Islamic Law of Obligations

303
303
303
303
303
303
303

6
6
6
6
6
6
6

303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

303

6

021

20
120
20

ISLA M IC
TIB 652
TIB 653
TIB 654
TIB 655
TIB 656
TIB 657
TIB 658
TIB 659
TIB 660
TIB 661
TIB 662
TIB 663

TIB
TIB
TIB

697
699
701

S E C T S S C IE N C E
Classical Texts Of Islamıc Sects
Sects In The World Of Islam Today I
Sects In The World Of Islam Today II
Alevi Of Anatolia
I
Alevi Of Anatolia
II
Contemporary Islamic Modernism I
Contemporary Islamic Modernism II
Maturidism
I
Maturidism II
Comparative History Of Islamic Sects I
Comparative History Of Islamic Sects II
Religious-Political Currents And Movements
Religions Trends In Turkey
The Seminar Doktora
The Thesis Doktora
The Lesson Expertise Branch

-----

---

DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES
IN TER PR ETA TIO N MAIN S C IE N C E
LESSO N C O N TEN TS
TIB
601
Practical Quran Semantic
Definition: The knowledge taught in post graduate studies is applied to students.
Aim of the lesson: To make students ability to understand the meaning of the Quran.
What does the lesson teach: Students learn how the word Quran is studied according to the
semantics. Students can write articles via this way.
TIB
602
Methods to Understand the Quran
Definition of the lesson: It takes in hand to understand and interpret the Quran with claccical and
contemporary methods.
Aim of the lesson: To understand and interpret the lesson.
What does the lesson teach: Student applies the place of the verse that was sent. Student reads the
boks in an critical way s/he applies it on the verses with understanding and interpretation.
TIB
603
Classical Interpretation Texts
Definition of the lesson: Classical texts belonging to the interpretation of the Quran are read and
analysed.
Aim of the lesson: To study classical interpetation texts and evaluate them with interpretation and
different interpretation wethods.
What does the subject teach: Students khow classical interpretation texts belonging to different
schools in advanced level.
TIB
604
Contemporary Interpretation Texts
Definition of the lesson: Contemporary texts belonging to the Quran interpretation are read and
analysed.
Aim of the lesson: By studying contemporary interpretation texs, the interpretation and methods
are evaluated with results.
what does the subject give us: Student knows the different interpretation texts in advanced level.
TIB
605
The Early Period Interpretation
Definition of the lesson: Students study the activities of the interpretation beginning from prophet
Muhammed to the tedvin period.
Aim of the lesson: To study the interpretation rumous that go back to Prophet Muhammed, his
friends and Tabiun.
What does the lesson teach: Student takes and evaluates interpretation saying with scientific
methods that came from our Prophet, his friends and Tabiun.
TIB
606
The Orientalists and Studying on the Quran
Definition of the lesson: Studies on the Quran in the west are evaluated.
Aim of the lesson: To make known the studies held in the west. To evaluate the targets, methods
of the Orientalists.
What does the subject give us: Students know the source, content, text history, and interpretation
of the orientalists and gain scientific evaluation about these studies.
TIB
607
The Immitability (1’caz) of the Quran and Its Rhetoric
This course studies the speciality of language and taste of Quran and its immitability. It also aims
to show the immitability directions connected its literature and meanings and its self literary structure and
expression manner. It teachs details of Quran’s immitability and fluency. And teachs the classical and
contemporary declerations about Quran’s immitability. Also it deals with the Quran’s expression manner.
TIB
608
Approaches to Quran in Modern Periods
This course studies and researchs the approaches to the understanding Quran, its commentary and
its problems. Also aims to teaching the methods of commentary and its problems about Quran at modern
periods detailed and critically. In this course the students recognize the below topics: Modernist
interpretation, ateist interpretation, scientific interpretation, socially interpretation, the comment via letter

character (Hurufilik) at modern time. Students also know and assesment topics such the historicity,
universality and contingency. They know the methods of semantic analiyses, then assesment different
currents of hermenotics area. And know the scientific interpretation that express the harmony betwen the
guidances of verses of Quran and contemporary siences, also the rasyonality of contemporary approaches.
TIB
609
Turks Commentaries And Their Studies on The Quran
This course studies and examines the turks works about Quran from the beginning to nowadays.
The lesson aims to determine and establish the turkish commenterians works on the Quran. The students
know the contribution of turks on the Quran sciences and interpretation. And they recognize the
commentary literature that produced by turks scienctist. This course teachs the features and differents of
commentary of turks. Also teachs the social-culturel features of turks response in interpretation texts.
TIB
610
The Influence of Recitation (Qıraat) on Interpretation
This course, studies the influence of Qiraat on the meaning of verses aspecially its situation about
law and kalam disputes. The lesson aims to determine and analiyse the effect of qiraat variances on
commentary that the all qiraats not at same credibility. And see that the qiraats are reason for wealth of
the Quran’s interpretation. And recognize substructure deals of Qiraat on the different interpretation that
prouced by other Islamic disciplines.
TIB
611
Linguistic Interpretation
This course, studies the interpretation texts approachs to Quran on linguistic method. Then aims
to assesment it from perspective of interpretation methodology. And compares it with other
interpretations and teachs its addition on the commentary of Quran. Also assesments it from perspective
of interpretation methodology. Also considers it on all Quran’s totality. And reserch the relations between
linguistic interpretation and interpretation methodology.
TIB
612
The School of Islamic Law (Fıqh) Commentary
It examines the commentary about the Islamic law verses, studies the law verses interpretation
texts and it assesments from perspective of interpretation methodology. And compare it with other
interpretation schools and learns its effect to Quranic commentary. While he comment the Islamic law
(ahkam) verses he considered their meaning on all Quran’s totality. And know the relations between
Jurisprudence and interpretation methodology.
TIB
613
The School of Teologic (Kalam) Interpretation
This course, studies the (kalam) teologic approachs to the faith’s verses, then it assesments all
these on the interpretation methodology. Also compares this teologic commentary with other
interpretations and teachs its additions to commentary of Quran. Also assesments it from perspective of
interpretation methodology. While comment the kalami (teologic) verses he considered their meaning on
all Quran’s totality. And know the relations between teologic methods and interpretation methodology.
TIB
614
The School of Mistical Quranic Commentary
This course, studies the mistical commentaries intended for the Quran. And it assesments all these
on the interpretation methodology. It aims to studying the mistical interpretation texts and assesment from
perspective of interpretation methodology. Also compares this mistical commentary with other
interpretations and teachs its additions to commentary of Quran. Also they assesments it from perspective
of interpretation methodology. While comment the verses from mistic aspect it was considered their
meaning on all Quran’s totality.
TIB
615
Scientific Interpretation
This course, studies and analyses the commentary of Quran verses from aspect of scientific
donnees. It aims to express the consistence between Quran and scientific datas. However it teachs the
accordance between sentential scientific donnees and Quran verses. And learns the contentions and
evidences (thesis-antithesis) in favour of this interpretation and against. Also they assesments the
scientific commentary from perspective of interpretation methodology.

HADİTH S C IE N C E
TIB
616
Fabricated Hadiths
Present in the transfer of the huge corpus of hadith that is a fact of many false rumors. The words
of the Prophets of the weak ones and strong and precise fitting to isolate those fabricated hadith literature
has been formed. The topics covered in this course are: Fitting the definition of the hadith, the

determination, the provision of false hadith narrated. The start of action against this fabricated hadith and
the attitude the companions of the Prophet. which causes it to transmit false hadith. Action of hadith
studies against the makers fabricated hadith. Their struggle against those who are fit. And they know the
material fabricated hadith constitute the works. From past to present in the field of hadith fabricated by
the major works. Introductions of this work.
TIB
617
Hadith-Cultural Relationship I
Hadith of the relationship with the Arab culture. It phrase, idioms and proverbs in terms of
examining. that the supply of the similarity of transfer ignorance or a new sense of meaning that are
installed to receive all of the words in the hadith. In the expression of the Prophet, the hadith transported
companions of the Prophet the local exhibit expressions. This and similar language, culture and traditions
in terms of examples.
TIB
618
Hadith-Cultural Relationship II
In the hadith is narrated after sahaba who narrated the hadith and cultural reflections of the effects
of letter. The use of science and art of various hadith. Shape and the interpretation of hadith folk culture
forming. Arab, Persian and Turkish literature in the architecture, calligraphy and inscriptions as well as
moral, religious and work in the field nasihatname type of hadith, fiqh, tafsir and hadith works different
interpretation.
TIB
619
Hadith And Sunnah From The Date Understanding of Today I
Some words in Arabic are used on cahiliyye, which is installed in the new meanings of the Qur'an
and hadith. Understanding of the sahaba hadith and sunnah. Understanding of the Tabiin and Tebeu'tTabiin'in hadith and sunnah. Conception of fiqh scholars in hadith and sunnah. Safii and Abu Hanifa's
given meaning to the hadith and Sunnah.
TIB
620
Hadith And Sunnah From The Date Understanding of Today II
Comparison of Ehl-i Hadith and Ehl-i Rey's understanding of the hadith and sunnah. Opinions of
Theology and Tafsir scholars about hadith and sunnah. understanding of hadith and sunnah during the
interpretation and compilation. In Islamic culture, public understanding of the hadith and Sunna.
TIB
621
Literature of Classic Hadith Method and Its History
The most ancient examples of basics hadith method, The emergence of terms, Protection and
transfer of ahadith, criticize terms, To compile of terms in the private collection of Works, The works of
hadith method ve its history about this area
TIB
622
Classical Hadith Texts
The first samples of his work as the hadith literature, To provide of hadith translation capability,
Ensuring the ability to understand and interpretation, Compilation reasons of works ahadith (ala’r-rijal
and ala’l-abwab)
TIB
623
Religious and Social Position of Hadith/Sunna
Current value of al-Sunna, Confine oneself to the idea of Qur’an, The relationship between
sustenance and al-bid’a, The messages from Sunna to our age, Conventional practices and Sunna
TIB
624
Ilm al-Jarh and al-Ta’dil
Literature of ilm al-jarh and al-ta’dil, Relationship between al-jarh and gossip, Conditional Jarh,
Severe, tolerable and loose censorious and value of their coclusions, Sectarian bigotry in ilm al-jarh and
al-ta’dil, Justice of companions of Prophet, Isnad criticism and his problems in present.
TIB
625
Use of the Hadith of Religious Services
The Use of hadith in the sermons and preaching literature, Religious officials’s use of the hadith
sources, The effect of personality formation of hadith, Religious officials’s attitudes towards the ahadith,
Public relations and guidance from role of hadith.
TIB
626
Hadith Research Methods
Diversity and preponderance of the hadith literature, benefit from it while doing research and the
hadith, this works very well to recognize the properties of both the methodology and the hadith regarding
the accumulation of knowledge requires. This lack of accumulation and irregularities, the hadith about the
hadith literature, the diversity of research within the past can lead to loss. This course outlines "hadith last
word in the hadith of the discovery motion method", "hadith alphabetical search method," according to

the hadith about the search method ", text, and securities belonging to the hadith according to the
characteristics of search methods," and "first transmitters (ashab) hadith search by method " will focus on
such methods. In this context, the hadith that is useful in finding Miftah, Index, Concordance, etc..
identify whether the works on which applications will be done. These applications also hadith CDs,
computer programs and interactive via the internet will be done.
TIB

627

Basic Hadith Resources

Hadith and Sunna of the present data provide the transfer of resources to the general content,
classification systems and they contain is important to know the nature of the hadith. Hadith sources
recognize the right to take advantage of the writer as well as spelling their objectives, methods and need
to know the terminology they use. The topics covered in this course are: The analysis of the hadith books
according to classification system. The analysis of the hadith books according to method. The analysis of
the hadith books in terms of reliability. Leading content analysis of most of the hadith books. Bukhari's
(d.256/870) Sahih. Muslim’s (d.261/874) Sahih. Ebû Dâvûd’s (d.275/888) Sunan. Tirmizî’s (d.279/892)
Câmi. Nesai’s (d.303/915) Sunan (al-Muctaba). Ibn Majah’s (d.273/886) Sunan. Dârimi's (d.255/868)
Sunan. Malik's (d.179/795) al-Muvatta' and Ahmed b. Hanbel's (d.241/855) Musned.

T H E O LO G Y S C IE N C E
TIB 628 The Doctrine of the Afterlife in The Theology Schools

As a general resurgence character, invigoration need mental arguments, revival and the
purpose of the provision of revival, and the opportunity. Havaric, şia, murjia, mu’tazila and ahl-i
sunna theology schools’s circumcised revival character of approach. forms. Islamic philosophers
Farabi and Ibn Sinai's revival approaches and to criticize.
TIB

629

Comparative Theology Texts I

Knowledge of classical and contemporary literature specifıc to the Theology of the
selected text in comparison to students to follow science both classical theology comparison
between schools of thought and comprehending making skills are targeted to. Comparison in the
first period further to the center area of al-Ash'ari Maturidi texts will be followed. Or Kitabu'tTawhid-Kitabu'l-Lum'a texts Tabsiratu'l-Edille-Kitabu't-Temhid'ten will be selected.
TIB

630

Comparative Theology Texts II

Course in the second period, especially beliefs about thoughts in our history from
different perspectives to the minister and Shia Mutezila basic resources such as the idea of
groups of selected text can be detected, al-Ash'ari and Maturidi basic sources of school choice in
comparison with the text will be followed.
TIB 631 Turkish Theologians.
This class birth to present contribute to İslamic Theoloyg which the Turkish Theologians
Abu'l-mansur Matüridi (Ö.333/944), The Hakim, ES-SEMERKANDI (ö. 342/953), Abu'l-yusr
Pezdevi Muhammad, (ö. 493/ 1099); Abu'l-muin EN-NESEFI; (ö. 508/1114); Abu Hafs
Necmüddin (Mer) EN-NESEFI; (ö. 537/1142 ); 6-Ferganali Ali b. Osman EL-UŞI (ö. 575/
1179); Nureddin ES-SABUNI; (ö. 580/1184) ; Burhaneddin EN-NESEFI (ö. 687/1288 ); 9Abu'l-berekat EN-NESEFI (ö. 710/1310) ; Sadru'ş-şeria (ö. 747/1340); Ibn Hümam (ö. 861/
1457); Hizir Bey (ö. 863/1458 ); Aliyyü'l-kari (ö. 1016/ 1606); Ahmed EL-BEYAZI (ö. 1098/
1687) Perfection, the koran as evidence in the law, the islamic theology understanding principles
set out what based symbol. Turkish theologians Matüridi, islamic theology school, formed this
school religious understanding basis mental and revelation.
TIB 632 Social Foundations of Beliefs
The principles of fait and its nature, meaning and types of evidence, The proof of beliefs,
The properties of mental proofs, The properties of evidences from revelation. The nature of
Human, The possibility of anthropocentric theology. The nature of social events. The dynamics
of social events. Sociology of Knowledge. Sociology of Beliefs. The social role of beliefs. The

beliefs that shapes social purposes. Tradition and religion. The expression of tradition as belief.
The cult of ancestors. The characteristics of societies and their religious perception.
TIB 633 Comparative Systematic Theology
God belief (Judaism-Christianity- Islam), Human acts (Judaism-Christianity- Islam),
Theodicy (Judaism-Christianity- Islam), The theory of Prophecy (Judaism-Christianity- Islam),
The theory of human (Judaism-Christianity- Islam), The doctrine of angles (JudaismChristianity- Islam), The doctrine of revelation (Judaism-Christianity- Islam), Eschatology
(Judaism-Christianity- Islam).
TIB 634 Today's Theology Problems.

Religion -science relationship, religion, democracy and secularism Astray; religious
understanding: reenkarnasyon/ resurrection, Satanizm demon, satan, practice divination,
medyumculuk, witchcraft; their magic spells, Of Oracles, Ateizm,, Nihilizm Determinist; The
Understanding Of The Fate; like Their Accusing Of Being An Infidel or accused disobidence;
between religions dialog; reaction, new salafiyya, shrub and violence; terror, and religious;
globalization and experts; In The World Global Religion Social Peace In His Contribution To
Tradition, modern, and the muslim; tecdid, Reform and the islam.
TIB 635 History of İslamic Theology and Opinions. I
Definition of theology, Begining of İslamic theology, Reasons in the rise of theology.
Internal and external factors on the rise of theology. Handwriting of sources theology.
Precursor’s Ahl-i Sunnah Theology.
TIB 636 History of İslamic Theology and Opinions. II

Periods of theology: Rise of theology, theology of the Mu’tazila, Beginning of actions
Salafiyya, improvement of the Ahl-i Sunnah Theology. Period mutakaddimin (early theologians)
theology. Period Mutaahhirin (last theologians) theology and it’s attributives. Gazali’s place in
the theology. Relation philosophy and theology. Period new sciens -theology and it’s
theologians.
TIB 637 The Doctrines of Human in Theology
The nature of Human, The properties of human. Human as a thinking being. The
doctrines of first creation. Human as a social existence. The relation of human and God. The
relation of human and existence. Anthropocentric theological perspective.
TIB 638 Theological Hermeneutics
The meaning of hermeneutics. The historical development of hermeneutics. The
functions of language. The linguistics and theology. Interpretation in theology. Internal and
external interpretation in theology.
TIB 639 The Social Theology

Traditional Islamic Theology, Teosantrik (Based God) islamic theology a understanding
of the God The Whole World, and communications human for a person deliberately a review of
the or unintentional neglect. The Social Theology, people of the center and people in the
framework of the problems the approaching the relations of aimed at the structure of. The Social
Theology, we came across people and values to say that pledge, only area is Divine confinement
mistake forward, the people realities of life one confrontation and giving them to adopt german
which advocated the necessity of. God, human and social change in this direction approach to a.

T H E ISLA M IC LAW S C IE N C E
TIB

640 Public Law In Islam

The subject of public law. Appear of public law. The criterion of distinction between
public law and private law. The sources of Islamic public law. The essential principles of Islamic
public law. The philosophy of state in Islamic law. Islamic law of constitution. Islamic
administrative law. Islamic criminal law. Islamic labour law. Islamic judicial law. Islamic
finance law. Islamic labour law.
TIB

641 Islamic Private Law

The subject of private law. The definition of legal personality concept. The Islamic civil
law; the law of personality, the law of family, the real law, the law of succession, the law of
obligations, the mercantile and intellectual property law, the firm law, the non-physical money
law, the sea trade law, the Islamic Law of insurance, air legislation, conflict of laws, nationality
law, the foreign law.
TİB

642 Madhahib of Fiqh

The concept of madhhab (Islamic school of thought) generally. The differences between
the schools of jurisprudence and the schools of faith. The process of jurisprudent views as an
medhhab. The Imams and their schools of Islamic law that their followers have remained until
now: Abu Hanifa and the Hanefi school, Imam Malik and the Maliki school, Imam Shafii and
the Shafii school, Imam Ahmad and the Hanbali school, Imam Cafar and the Jafari school, Imam
Zayd and the Zaydiyyah school, Imam Abdullah ibn Ibadh at-Tamîmî and the Ibadi school.The
Imams and their schools of Islamic law that their followers have not remained until now: Imam
Awzai and the Awzaii school, Imam Davud and the Zahiri school, Imam Tabari and the Tabari
school.
TİB

643 The Fiqh Problems of Today

We will study in this lesson the transplantation of organ, bourse, rules of tecnolgical
developments, the profits of scientific development to Islamic law, the praying in plane, train and
ship, the games of chance, the rules of advertisement... etc. And we will detail these subjects in
different positions.
TİB

644 The Reasons of Disagreements in Islamic Law

Definition of science of khilaf. The subject of science of khilaf. The aims of science of
khilaf. The benefits of science of khilaf from perspective of Islamic law. The nature of judicial
disagreements end their reasons. The general principles and methods for direction of judicial
disagreements.
TİB

645 Islamic Economy

We will study in this lesson the basic of İslamic economy, rule of interest, rule of bourse,
rule of companies, the economic side of zakat, rules of banking and marketing... etc. And we will
detail these subjects in different positions.
TİB

646 Muslim - Non-Muslim Relations in Islamic Law

The religious diversification in Islamic law generally. The reflection of religious
diversification at private law. The reflection of religious diversification at public law. The
minority rights in Islamic law. Muslim minority affairs in the non-müslim societies.
TİB

647 The Orientalism and Islamic Law

The historical course of orientalism. The Islamic investigations of orientalists. The
orientalists who investigate at area of Islamic law and their studies. Approaches of the

Orientalists to Islamic Law. The opinion of orientalists about soruce of Islamic law and its
formations.
TİB

648 Islamic Inheritance Law

We will in this lesson distributee, institution, disclaimer of inheritance, partition of
succession, testamentary contract, disinheritance and disqualification. Also we will study the
joint ownership of co-heirs, the legal state of joint ownership by co-heris existing in estates
which they inherited from common ancestor.
TİB

649 Ijtihad and Fatwa

We will study in this lesson the rules of fatwa, the differences of fatwa from ijtihad, the
position of fatwa in different fiqh madhabs, the positions of author (mufti), the easy side of fatwa
today from history and diffuculties of fatwa today from history. And we will detail these subjects
in different positions.
TİB

650 The Islamic Law Sociology

We will study in this lesson the rules of sociology and the rules of law. After that we will
stduy the social side of Islamic law with other laws comperatively. Also we will study all of the
Islamic rules with the their social parts. And we will detail these subjects in different positions.
TİB

651 The Islamic Law of Obligations

We will study in this lesson the obligation, to borrow acknowledgment of debt, the
Turkish code, obligor, default of debtor, debtor’s counsel, bill of debt, and lending. Also we will
study the contract, contracting capacity, contractual obligation, contractiol active, promising of
making contract.

ISLAM IC S E C T S S C IE N C E
TIB 652 Classical Texts O f Islamıc Sects

Procedures for critical resources in history, Abu Muhammad sectarian historiography in
the works called Yemenî'nin Kitâbu'l Fira, Abu Muîn en-er-red Nesefî'nin ala'l-ehvâ wa'l-bida
'sects in his work of historiography, in the tradition Makalat Esar Imam, al-Akbar and His body
Mesâilü'l İmâmesi, Ka'bî'nin Makalatinin sects of historicism, İmâmiye Fira considerations of
the literature, Firaku'ş-Sia or Makâlâtu'l-İmâmiyyin. El-Milel ve’n-Nihal, Shiite division in the
classification of work of Cahiz, East Hanafi Tradition Fira, Maturidi'ye proportion Works.
TIB 653 Sects In The World Of Islam Today

I

In Today, Shiism, Büveyhiler period, the Safavid period, today İmamiler, Sand and Najaf
differentiation; Before the Islamic Thinking contributions; Taberistan Zeydiliği, November b.
Ress and the shaping of Zayd Thought, Zayd thought spread in Yemen, the Islamic contribution
to thought; İsmailism (Ağahan and others), and other Ağahan Ismailia, today İsmailism status,
basic opinions; Alawi Moral: founder, Jesus, Prophet, angels, understanding, faith, Bab, Login to
sectarian, religious missions, sub-division and, Kitabu'l-Mecmu' and other literature; Dürzîsm:
İsmailism Dürzîsm effect, the judge Biemrillah'a Fatimids, Hamza b. Ali and Dürzîsm role in
formation, Dürzîliğin understanding of God, Takammus, seven principles, Account Day, to keep
confidential the Divine Knowledge, Literature, and the Bahâ'i Faith Babism: Babism the
formation of the media's role in the formation of Muhammad Ali, Babism and Bahaîsm
relationship with the Shiite sect of Sheikh; Bahaullah time Babism status, In Bahaullah the
Bahâ'i Faith, Kitabu'l-Statement, Kitabu'l-Akdes, the Kitabu'l-ika, Babilik-Bahâ'ı Faith today.

TIB 654 Sects In The World O f Islam Today II

Ahmadiyya Muslim Community: The Emergence prepare the grounds, Gulam Mike's
personality, Gulam Ahmet then Ahmadiyya Muslim Community: Lahore and Kadiyan arm,
Gulam Ahmed's mehdi, and Acts of messianic claims, of sectarian literature; Yazidi: History,
Sheikh Adi Musafir, and the birth of Yazidi, Yezidilğin spread Creation, Flood, Melek Taus,
Tenasuh beliefs, holy books: Kitabu Irony and the Qur'an-i res, present status and geographic
distribution of Yazidi; Vehhabilik: Born of Vahhabism favor of background and SelefilikHadith, Ahmet b. Hanbal, Ibn Ibn Teymiyye and effects of Cevziyye, the environment birt of
Vehhabism, the birth of the sect and its place Abdilvehhab b Mohammad, Mohammad Ibn
Abdilvehhab after; Tawhid and Emr-i bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehyu ani'l-Munkar understanding;
Vahhabism and politicization; İbadism in Today: İbadilism inside of the external space, İbadism
basic views and literature, Uman İbadism and North Africa, the Turks adopted the date of his
sect: Mürjie, Mutazile, İsmailism, Shia-İmamism Zeydism, Maturidism, Eş'arism; Living
denominations of the geographical distribution, population density and the situation in Turkey.
TIB 655 Alevi Of Anatolia I

Anatolia, Turkey and Islam to become, in Anatolia, disagreement, and their results,
Ahism-Flame Interaction, Alevi, Bektashi and Kizilbash concepts; of Bektashi origin, AleviBektashi relationship, and the Bektashi Kizilbash differences between; Alevi and Bektashi in
Turkey traces of Culture, Yesevism and Bektashi, Ardabil Kizilbash to lodge and effect, and
Tahtaci Anatolian Alevis are, according to the Alevi Cultural Resources, Makalat, Commands,
Canknamah and Erkannama; Zindîk, external, Râfizî, Mülhid and Ahl-i Bid'at analysis of terms
such as; Haci Bektash Veli 'in History and Personality Menkibevi, Theological size of Alevi, In
Bektashi and Alevi Allah, the Prophet and Ali understanding, in Alevi worship, Adab-erkan,
Alevi-Bektashi Ahl-i Beyt in the 12th Imam and understanding; Shiism and its impact on the
Alevi.
TIB 656 Alevi Of Anatolia II

Islam in Anatolia, the Anatolian Alevis in the Ali case, Alevi Village in Anatolia and
their creed and customs, Alevilik Sociological Dimension of the Alevi Bektashi, Alevi-Bektashi
in the Representation of the Religious Question, Alevi Bektashi religious status of the Bektashi
and Literature, Literature of Alevi, Alevi religious status; Alevi-Bektashi-related problems
(Cemevi, Religious and Religion Courses); Dede and paternity establishments in Turkey, Alevi
and Bektashi organization. Parents in the life of the Turkish religious concept; Menakibnama,
and commands contained in Canknamah religious beliefs and sectarian motives, Turkey and the
Alevi religion, Alevi with the eyes of writers and dissidents Alevi.
TIB 657 Contemporary Islamic Modernism

I

Religion-Religious current relationship, Contemporary Islamic current emergence of the
efficient causes which, nowadays, the Islamic movements conceptual structural and religiousintellectual analysis, traditional and innovative religious currents, political, philosophical mindIslamism, Religious Denominations in the under approach in understanding the different
Religious Encounters, in the process of change faith-science relationship, Globalization and
Nationalism, Islam in the face of globalization, religious developments in XIX. Century,
Selefiyye movement, Cemaleddin Afghani, Muhammad Abduh, personalities and similar
emergence have, into religious systems, and secularism, fundamentalism-religion relationship,
religion and politics in contemporary Arab thought and discussion.
TIB 658 Contemporary Islamic Modernism

II

Our era of Islam in the Modern World Movements and Effects of Turkey, Republic of
Islamism pre-date the current background, Islamism Thought and the Emergence of Emergence
of effective parties and political ideas in Turkey Islam and Modernization: Modernization in
Turkey, Islamic formations in Turkey, Turkey in understanding religion in the process of change

and religious communal Urbanization in Turkey's Islamic political repercussions, the Muslims in
the process of change pending the possible problems, religious community structural-functional
analysis, Islamism in Turkey-occidental struggle, in the process of democracy in Turkey,
Islamism Turkish society has cultural and religious heritage, religion, religiosity, identity, subidentity, the upper identity, individual identification and examination of the concept of social
identity, identity related to the genesis of the theoretical approaches, religious identity formation
process in Turkey secularism, reaction, progressivism, Conservatism, democracy, the concept of
the analysis.
TIB 659 Maturidism I

Maveraunnehir and political and religious environment in Samarkand, Maturidism
Historical Background of Maturidism, the Imam's life and works of Maturidi; scribe and
Maturidism Hanafi Fiqh Usûlcülüğü, Glossary of Maturidi, political opinions of Maturidi,
information theory, the understanding of faith, separation of religion-Sharia, Human Freedom,
moral understanding, Theology comments (Epistemology, Uluhiyyet, Nübüvvet, accident and
fate, United sins, faith and Islam, in mind in understanding Te'vil of Maturidi.
TIB 660 Maturidism

II

Historical Background of Maturidism, Background of sectarian Maturidism, metodh
basics of Maturidi, proportion of the writing of the works Tashkent in Maturidi, Maturidi
Problems, School of Theology Maturidi, Abu'l- Muin en-Nesefî, Resource Maturidism in
neglected causes, Maturidism Formation and spread among the Turks, the Turkish religious
understanding: Maturidism, Imam Ma'turidi and Maturidism spread among Turks, today
Maturidism and Literature, History of Ideas and Turkey in terms of political history Maturidism
Importance, Islamic thought effects of Maturidism, Maturidi Culture Environment and Relevant
Works.
TIB 661 Comparative History O f Islamic Sects I

Culture an essential element in the course of history of religion and sectarian,
comparisons objectivity principle, this method difficulties, comparative method benefits, past
and present of sectarian function sectarian inter-relationship of the requirements, challenges and
recommendations; sectarian relations and sectarian combining efforts, a new approach as
Denominations higher thinking.
TIB 662 Comparative History O f Islamic Sects II

Common points between the sects in the merger real idea? Interdenominational dialogue;
sectarian imamet-Caliphate of perception, in Sects great sins, acts of man, fate, the source of
evil, God's adjective, Rü'yatullah, Şefaat, Halku'l-Qur'an, faith-deeds, such as relationship issues
as compared kelâmi to be addressed, Denominations Between relationships, similar and different
aspects. The possibility of sectarian pluralism.
TIB 663 Religious-Political Currents And Movements Religions Trends In Turkey

Bediuzzaman Said Nursi and the Nur assertion, Said Nursi's life, World of Ideas Said
Nursi's, Said Nursi and Politics, Neo Nur developers: Gülen Movement, Neo-nur SocioHistorical Phases of Motion, Gülen's life and thoughts; Süleyman assertion, outbreak of
Süleyman assertion Taürihsel and Development, Süleyman Hilmi Tunahan, Süleyman Hilmi
Tunahan's Works, Süleyman Hilmi Tunahan assertion after Süleyman assertion, Süleyman
assertion Intellectual Size, Süleyman assertion rope Organizational Structure and Public
Relations, Süleyman assertion rope Political Position; İskenderpaşa community, Mehmet Zahid
Kotku, Esad Cosan, National Vision Movement, Radical Islamist Youth, Radical Moral in
Avrupa: Cemalettin Kaplan's congregation, Iran is connected radicalism, Kurdish Islamist

radicalism, radicalism of Mirzabeyoğlu: IBDA, Nur pressure radicalism, radicalism Ahl-i
Qur'an, Islamic radicalism is the Transportation Status: Characteristics, Successes, Weaknesses.
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T EM E L İSLAM B İLİM LER İ ANABİLİM DALI
Y Ü K S E K LİSA N S D E R S L E R İ
Dersin
Dersin Adı
Kodu
TEFSİR BİLİM DALI
Tefsir Literatürüne Giriş
TİB1-501
TİB1-502
Tefsir Usulü Metinleri
TİB1-503
Kur’an Tarihi
TİB1-504
Kur’an ve Anlambilim
TİB1-505
Kur’an İlimleri
TİB1-506
Konulu Kur’an Tefsiri
TİB1-507
Tefsir Ekolleri
TİB1-508
Kur’an ve Nüzul Ortamı
TİB1-509
Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri
TİB1-510
Kur’an Tercüme Teknikleri ve Mealler
TİB1-511
Kur’an ve Kutsal Metinler
TİB1-512
Tefsir Problemleri
TİB1-513
Kur’an Kültürü ve Sosyal Hayat
TİB1-514
Kur’an Kıraatı ve Tarihi
TASAVVUF TARİHİ BİLİM DALI
TİB2-501
İslam Tasavvufuna Giriş
TİB2-502
Ünlü Türk Mutasavvıfları
TİB2-503
Sistematik Tasavvuf Problemleri
TİB2-504
Klasik Tasavvuf Tarihi Metinleri
TİB2-505
Tasavvuf Tarihi Terimleri
TİB2-506
Gazali Sonrası Tasavvuf Tarihi
HADİS BİLİM DALI
TİB3-501
Klasik Hadis Metodolojisi I
TİB3-502
Klasik Hadis Metodolojisi II
TİB3-503
Hadis İlminin Doğuşu ve Gelişimi I
TİB3-504
Hadis İlminin Doğuşu ve Gelişimi II
TİB3-505
Klasik Hadis Metinleri I
TİB3-506
Klasik Hadis Metinleri II
TİB3-507
Hadis Araştırma Metotları I
TİB3-508
Hadis Araştırma Metotları II
TİB3-509
Uygulamalı Hadis Tahrici I
TİB3-510
Uygulamalı Hadis Tahrici II
TİB3-511
Hadis Edebiyatı I
TİB3-512
Hadis Edebiyatı II
TİB3-513
Hadiste Temel Kaynaklar I
TİB3-514
Hadiste Temel Kaynaklar II
TİB3-515
Örnek Metin Tercüme ve Yorumları I
TİB3-516
Örnek Metin Tercüme ve Yorumları II
TİB3-517
Hadis İlimleri I
TİB3-518
Hadis İlimleri II
TİB3-519
Hadis Metinleri ve Şerhleri I
TİB3-520
Hadis Metinleri ve Şerhleri II
TİB3-521
Hadiste Senet ve Metin Tenkidi I
TİB3-522
Hadiste Senet ve Metin Tenkidi II
TİB3-523
Çağdaş Hadis Çalışmaları I
TİB3-524
Çağdaş Hadis Çalışmaları II
TİB3-525
Hadis ve Ahlâk I
TİB3-526
Hadis ve Ahlâk II
TİB3-527
Hadiste Rical Bilgisi I
TİB3-528
Hadiste Rical Bilgisi II
TİB3-529
Günümüz Hadis Problemleri
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TIB3-530

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve
Çözüm Yolları
TİB3-531
Hadis Usulü ve Tarihi I
TİB3-532
Hadis Usulü ve Tarihi II
TİB3-533
Hadis İlminde Problemler
KELAM BİLİM DALI
TİB4-501
Kur’an Kelamı I
TİB4-502
Kur’an Kelamı II
TİB4-503
Kelam Tarihi I
TİB4-504
Kelam Tarihi II
TİB4-505
Klasik Kelam Metinleri I
TİB4-506
Klasik Kelam Metinleri II
TİB4-507
Sistematik Kelam I
TİB4-508
Sistematik Kelam II
TİB4-509
Kelam Problemleri I
TİB4-510
Kelam Problemleri II
Usulu’d-Din
TİB4-511
TİB4-512
Eş’arî Kelamı
TİB4-513
Dini Bilginin İmkânı
TİB4-514
Çağdaş Kelam Metinleri
TİB4-515
Mutezile Kelamı
TİB4-516
Teolojik Dilin Anlamı
TİB4-517
Matüridi Kelamı
TİB4-518
İngilizce Kelam Metinleri
İSLAM HUKUKU BİLİM DALI
TİB5-501
İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar I
TİB5-502
İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar II
TİB5-503
İslam Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri
TİB5-504
İslam Hukuku ve İktisadi Meseleler
TİB5-505
İslam Hukuk Usulü I
TİB5-506
İslam Hukuk Usulü II
TİB5-507
İslam Hukuk Tarihi I
TİB5-508
İslam Hukuk Tarihi II
TİB5-509
İslam Hukukunda Genel Kurallar I
TİB5-510
İslam Hukukunda Genel Kurallar II
TİB5-511
Mukayeseli İslam Hukuku I
TİB5-512
Mukayeseli İslam Hukuku II
TİB5-513
Yeni Gelişmeler ve İslam Hukuku I
TİB5-514
Yeni Gelişmeler ve İslam Hukuku II
TİB5-515
İslam Hukuk Felsefesi I
TİB5-516
İslam Hukuk Felsefesi II
TİB5-517
Genel İslam Hukuku I
TİB5-518
Genel İslam Hukuku II
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI
TİB6-501
İslam Mezhepleri Tarihine Giriş I
TİB6-502
İslam Mezhepleri Tarihine Giriş II
TİB6-503
Mezhepler Tarihi Metodolojisi I
TİB6-504
Mezhepler Tarihi Metodolojisi II
TİB6-505
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar I
TİB6-506
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar II
TİB6-507
Yaşayan İslam Mezhepleri
TİB6-508
Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik
TİB6-509
Tarihte ve Günümüzde Şiilik I
TİB6-510
Tarihte ve Günümüzde Şiilik II
TİB6-511
Ehl-i Sünnet Düşüncesi
TİB6-512
Mezhepler Tarihinde Zihniyet Tahlilleri
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ARAP DİLİ BELAGATI BİLİM DALI
TİB7-501
Arap Dili Edebiyatı Temel Kaynakları I
TİB7-502
Arap Dili Edebiyatı Temel Kaynakları II
TİB7-503
Arap Dili Gramer Tarihi I
TİB7-504
Arap Dili Gramer Tarihi II
TİB7-505
Arapça Belagat İlmine Giriş I
TİB7-506
Arapça Belagat İlmine Giriş II
TİB7-507
Modern Arapça I
TİB7-508
Modern Arapça II
TİB7-509
Arap Edebiyat Tarihi I
TİB7-510
Arap Edebiyat Tarihi II
TİB7-511
Edebi Bilgiler I
TİB7-512
Edebi Bilgiler II
TİB7-513
Yüksek Gramer I
TİB7-514
Yüksek Gramer II
TİB7-515
Metin Tercümesi
TİB7-516
Mükâleme
TİB7-517
Dil Bilimi ve Dil Usulü
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Yüksek Lisans Semineri
Uzmanlık Alanı Dersi
Yüksek Lisans Tezi

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Okutulacak
Derslerin İçeriği
TEFSİR BİLİM DALI
DERS İÇERİKLERİ
TİB1-501
Tefsir Literatürüne Giriş
Dersin Tanımı: Klasik ve modern tefsir literatürünü ana hatlarıyla tanıtır.
Dersin Amacı: Tefsir, Kur’an Tarihi, Tefsir Tarihi ve Ulumu’l-Kur’an’a dair temel eserleri,
mufassal Arapça sözlük ve bibliyografyaları tanıtmak.
Dersin Kazanımları:
Tefsir literatürünü kronolojik olarak ana hatlarıyla tanır ve yararlanır.
Bir Kur’an lafzını araştırırken kullanabileceği temel sözlükleri tanır.
Tefsirlerin içerik olarak temel özelliklerini bilir ve araştırmalarında bunlardan
yararlanabilir.
TİB1-502
Tefsir Usulü Metinleri
Dersin Tanımı: Tefsir usulüne dair metinler okunur.
Dersin Amacı: Tefsir usulüyle ilgili bilgilerin ana kaynaklarından okunması.
Dersin Kazanımları:
Öğrenci temel usul metinleri hakkında bilgi sahibi olur.
Usul konularını temel kaynaklarından doğrudan öğrenir.
TİB1-503
Kur’an Tarihi
Dersin Tanımı: Kur’an’ın nüzulünden Mushaf halini almasına ve harekelenip
noktalanmasına kadarki tarihi süreci inceler.
Dersin Amacı: Vahyin inişi, tebliği, yazılışı, cem’i ve çoğaltılması hakkında öğrencilerin
detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlar.
Dersin Kazanımları:
Vahyin iniş şekillerini ve sürecini öğrenir.
Kur’an’ın nasıl derlendiği, çoğaltıldığı ve farklı okunuş tarzları hakkında bilgi sahibi olur.
Kur’an tarihi çerçevesinde yapılan tartışmalardan haberdar olur.
Kur’an’ın kaynağı ve korunmuşluğu çerçevesindeki itirazlar karşısında bilgi birikimine
sahip olur.
TİB1-504
Kur’an ve Anlambilim
Dersin Tanımı: Kur’an lafızlarının delaletlerini analiz eder.
Dersin Amacı: Kur’an lafızlarının anlamını Kur’an’ın kendi dil yapısı içerisinde ve nüzul
ortamı gözetilerek ileri düzeyde incelemek.
Dersin Kazanımları:
Kur’an’ın, kelimelere yüklediği yeni anlamları ayrıntılı olarak bilir.
Nüzul sonrası dönemde ortaya çıkan farklı disiplinlere terim olmuş Kur’anî kavramları
Kur’an’daki anlamıyla bilir.
Kur’an’ın kendisine özgü dil yapısını daha iyi kavrar.
Semantik tahlilin metot ve teorileri hakkında bilgi sahibi olur.
Anlam ve anlam çeşitlerini bilir.
TİB1-505
Kur’an İlimleri
Dersin Tanımı: Tefsir literatüründe Ulumu’l-Kur’an çerçevesinde yer alan bilgileri inceler.
Dersin Amacı: Kur’an’ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olan temel bilgileri
kazandırmak.
Dersin Kazanımları:
Tefsir Usulü ile Ulûmu’l-Kur’an arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.
Kur’an ayetlerinin indiği ortam, nüzul seyri ve hikmetleri, müşkil ayetlerin nasıl telif
edileceği, Kur’an’ın mucizeliğine yönelik geleneksel ve modern yaklaşımlar vb. hakkında bilgi
sahibi olur.
TİB1-506
Konulu Kur’an Tefsiri
Dersin Tanımı: Bir konunun Kur’an bütünlüğü içerisinde ve tefsir yöntemleri
doğrultusunda ele alınmasıdır.
Dersin amacı:
Bir konuyu Kur’an bütünlüğü içinde ele alma becerisini kazandırmak.
Dersin Kazanımları:

Konulu tefsir metodunun doğuşu, gelişimi ve klasik tefsir yöntemlerinden farkı hakkında
bilgi sahibi olur.
Kur’ani bir konunun Kur’an bütünlüğünde nasıl çalışılacağını öğrenir.
Öğrenci seçilen konu hakkında bütüncül ve detaylı bilgi sahibi olur.
TİB1-507
Tefsir Ekolleri
Dersin Tanımı: Doğuşundan günümüze tefsir ekollerini ele alır.
Dersin amacı: Tefsir ekollerini tanıtıp yöntemlerini, aralarındaki farklılıkları ve bunun
sebeplerini göstermek.
Dersin Kazanımları: Tefsir tarihi açısından ekolleri tanır, aralarındaki farklılıkların Kur’an
yorumuna yansımalarını ve nedenlerini bilir.
Ekol yorumlarını tefsir usulünde kazandığı anlama ve yorumlama yöntemi ile karşılaştırır
ve değerlendirir.
TİB1-508
Kur’an ve Nüzul Ortamı
Dersin Tanımı: Kur’an’ın nüzul ortamının Kur’an yorumundaki yerini gösterir.
Dersin amacı: Nüzul ortamı ile ayetler arasındaki bağlantıyı kurmak.
Dersin Kazanımları:
Nüzul ortamını kavrar.
Ayetlerle indikleri ortam arasındaki bağlantıyı kurar.
Ayetlerin tenzil döneminin sosyo-kültürel yapısı dikkate alınarak anlaşılıp
yorumlanabileceğini bilir.
TİB1-509
Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri
Dersin Tanımı: Kur’an yorumuna ait klasik ve çağdaş metinler karşılaştırmalı olarak
okunup analiz edilir.
Dersin Amacı: Örnek tefsir metinlerini inceleyerek öğrencilerin, yorum ve yöntem
farklılıklarını karşılaştırmalı olarak görmelerini sağlamak.
Dersin Kazanımları:
Klasik ve çağdaş tefsir metinlerini karşılaştırmalı tanır.
Tefsir metinlerini okuma ve tahlil edebilme becerisini kazanır.
Tefsir usulü ve tefsir tarihi derslerinde öğrendiği teorik bilgilerin tefsir metinlerindeki
pratik yansımalarını görür.
TİB1-510
Kur’an Tercüme Teknikleri ve Mealler
Dersin Tanımı: Kur’an tercüme tekniklerini öğretir ve mealler hakkında bilgi verir.
Dersin Amacı: Mevcut tercümeler hakkında bilgi verir, tercüme tekniklerine uygunluğunu
değerlendirmek.
Dersin Kazanımları:
Kur’an meallerini eleştirel bir yaklaşımla okur.
Kur’an mealini metniyle mukayeseli olarak okur.
Meallerdeki tercüme farklılıklarının nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.
TİB1-511
Kur’an ve Kutsal Metinler
Dersin tanımı: Kur’an ve Kutsal Metinleri karşılaştırmalı olarak inceler.
Dersin Amacı: Kutsal metinleri benzer ve farklı yönlerini tespit etmek.
Dersin Kazanımları:
Kur’an ve Kutsal Metinler arasındaki ortak noktaları ve farklılıkları kavrar.
Bu farklılıkların nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.
TİB1-512
Tefsir Problemleri
Dersin Tanımı: Kur’an’ın anlaşılmasında ve yorumlanmasında yaşanan temel sıkıntıları ele
alıp çözüm önerilerinde bulunur.
Dersin Amacı: Kur’an’ı anlamadan, yorumlamadan ve yorumculardan kaynaklanan
problemleri çözümlemek.
Dersin Kazanımları: Kur’an üslubundan kaynaklanan problemleri tanır.
Farklı metotlardan kaynaklanan anlama ve yorum problemleri ve çözümleri hakkında bilgi
sahibi olur.
Yorumcuların önyargılarından ve bilgi farklılıklarından kaynaklanan problemlerin farkında
olur.

TİB1-513
Kur’an Kültürü ve Sosyal Hayat
Dersin tanımı: Kur’an’ın ilim, kültür ve medeniyete yansımalarını inceler.
Dersin Amacı: Kur’an’ın ilim, kültür ve medeniyete yansımalarını görmek ve
değerlendirmelerde bulunmak
Dersin Kazanımları: Kur’an’ın sosyo-kültürel izdüşümlerini; atasözlerine, şiir, mimarî,
sanata vb. alanlara farklı yansımalarını görür ve değerlendirir.
Kur’an’dan kaynaklanan hayat tarzlarını görür.
İslami disiplinlerin literatürlerinde ayetlere verilen anlamları değerlendirme becerisi
kazanır.
TİB1-514
Kur’an Kıraatı ve Tarihi
Dersin Tanımı: Kur’an’ın farklı okunuş biçimlerini gerekçe ve örnekleriyle inceler.
Dersin Amacı: Kur’an’ın farklı kıraatlerle okunabildiğini göstermek ve kıraatlerin tarihi
gelişimini incelemek.
Dersin Kazanımları:
Kur’an’ın farklı kıraatlerde okunabildiğini görür.
Kıraatlerin tarihi seyrini öğrenir.
Kıraatlerin Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasına etki ve katkılarını öğrenir.
TASAVVUF BİLİM DALI
TİB2-501
İslam Tasavvufuna Giriş
Tasavvufun Doğuşu ve özellikle İslam Tasavvufunun ortaya çıkışı, ilk sufi, Hz. Peygamber
döneminde zühd hayatında tasavvuf var mıdır? Tasavvufa duyulan ihtiyaç nedir? Kur’an ve
Sünnetten delili var mıdır? Diğer din ve inanışlardan etkilenmiş midir? Benzeri sorularla
başlığında tasavvuf ilmine yeni bir giriş yapacak öğrenciler için görüş açıcı ve aydınlatıcı
bilgilerle ufuk açmaya yönelik bilgilerle öğrencileri donatmak amacı güdülecektir.
TİB2-502
Ünlü Türk Mutasavvıfları
Tasavvuf tarihi ve Türk tarihinde insanlara rehberlik etmiş büyük Allah dostları alperenleri
yakından tanımak ve eserlerini görüşlerini bilmek Türk tarihi açısından ve Anadolu’yu tanımak
açısından son derece lüzumludur. Ahmed Yesevi ve o kültürden yetişen Hacı Bektaş Veli, Hacı
Bayram Veli, Yunus Emre gibi birçok Türk Erenlerini tanımak bize sundukları değerleri
öğrenmek son derece mühimdir.
TİB2-503
Sistematik Tasavvuf Problemleri
Tasavvufun ilk döneminden günümüze kadar gelmiş olan bazı özel tartışmalı konuları ele
alınarak ilmi ve objektif kriterler çerçevesinde yorumlamak esas alıncaktır. İnsanların kafasında
soru işaretlerine neden olan problemlerin asgari derecede hafifletilmesi gaye edinilecektir.
TİB2-504
Klasik Tasavvuf Tarihi Metinleri
İlk dönem tasavvufa ana kaynaklık etmiş temel eserlerden örnek metinler alarak temel
eğitimin önemli bir parçasını tamamlamak hedeflenmektedir. Kendilerinden sonra bütün ünlü
mutasavvıf ilim adamına ışık tutan ilim adamlarının eserleriyle tanıtımı ve okutulması ilim dalını
tanıma açısından yararlı bir iş olacağı açıktır.
TİB2-505
Tasavvuf Tarihi Terimleri
Her ilim dalında olduğu gibi tasavvufunda kendine has bir dili ve terimleri mevcuttur. Bu
bakımdan tasavvuf ilmiyle uğraşacak kişilerin özel terim ve kavramları iyi anlaması
gerekmektedir. Terim ve kavramları yerli yerinde kullanmayan ve yanlış mana ve anlam veren
kişiler bu ilim dalından uzaklaşmış ve yanlış yerlere gitmiş olacaklardır.
TİB2-506
Gazali Sonrası Tasavvuf Tarihi
Tasavvuf Tarihinde önemli bir yeri bulunan Gazali’nin tasavvufa getirdiği yeni bir bakış
açısı ve günümüze kadar ulaşmış ufuk açıcı eserleriyle konu ele alınacaktır. Büyük bir kelam ve
felsefe adamı olması ve kendi hayatında bizzat yaşadığı önemli tecrübeleriyle öne çıkan Gazali
hem görüşleri hem de eserleriyle İslam dünyasında önemli bir kilometre taşıdır.
HADİS BİLİM DALI
TİB3-501
Klasik Hadis Metodolojisi I
Hadis usulünün temel kavramları. Rivayet, sahabe ve tâbiînin tanımı. Ravide adalet ve zabt
konusu. Rivayet sürecinin geçirdiği evreler, hadis usulünün tarihi gelişimi, ilgili eserlerin
tanıtımı, haberlerin kısımları, tahammül yolları, isnad ve çeşitleri.
TİB3-502
Klasik Hadis Metodolojisi II
Hadis Usulünün kaynakları, konusu, metodu; makbul ve merdud rivayetler/ haberler;
hadiste isnad ve çeşitleri; ravi ve rivayette aranan şartlar, hadiste metin ve kaynak eleştirisi.

TİB3-503
Hadis İlminin Doğuşu ve Gelişimi I
Peygamber bilgisinin kaynakları; hadis, sünnet ve sahabe; hadislerin doğuşu, yazılması,
tedvin ve tasnifi; temel hadis kaynakları ve bunlar üzerine yapılan çalışmalar.
TİB3-504
Hadis İlminin Doğuşu ve Gelişimi II
Hadislerin kitaplaşma dönemi; İslam’ın ilk dönemlerinde hadislerin toplanma aşamasından
sonra kitaplaşmaya doğru giden süreç içerisinde hadis bilginlerinin hadisleri yazılı tespit
noktasındaki çabaları, yazılı ve sözlü rivayetin sorunları, muhaddislerin hadislerin tespiti
çalışmasında dönemin fikri ve siyasi akım ve hareketleriyle ilişkileri ve bu ilişkilerin hadislerin
kitaplaşma sürecine etkileri, Zamanımıza kadar ulaşan hadis kitaplarının ilk el kaynakları, ehl-i
rey ve ehl-i hadis arasındaki mücadelenin hadis çalışmalarına yansıması, zamanımıza ulaşanlar;
hadis kaynaklarının tanıtımı ve yararlanma yolları.
TİB3-505
Klasik Hadis Metinleri I
Klâsik hadis kaynaklarından seçilen hadislerin takriri. Aktüel değeri olanların yorumu.
Temel hadis kaynaklarının metin değeri, üslubu ve ihtiva ettikleri konuların ele alınması. Ayrıca
ilgili literatürün tanıtımı.
TİB3-506
Klasik Hadis Metinleri II
Klâsik hadis kaynaklarından seçilen hadislerin takrîri, aktüel değeri olanların yorumu.
İman, ibadet, ilim, sulh vb. bölümler. Müşkil, müteşâbih, ihtilâflı ve tasavvufî hadislerden
örnekler ve değerlendirilmeleri. İlgili literatürün tanıtımı.
TİB3-507
Hadis Araştırma Metotları I
Hadis araştırmada amaç, temel hadis kaynakları, kaynaklardan hadis bulma. Hadis
bulmada kullanılan araçlar, kaynaklar. Bunların genel tanıtımı. Hadis araştırırken başvurulan
metotlar. Örnek araştırma çalışmaları.
TİB3-508
Hadis Araştırma Metotları II
Hadis içerisinde geçen kelimelerden hareketle hadis bulma yöntemi: Concordance. Diğer
çalışmalar. Alfabetik hadis arama yöntemi: Kullanıldığı durumlar. Bu konuda yardımcı olacak
literatür. Hadisi konusuna göre arama: Dinin bütün konularıyla ilgili hadisleri içeren kitaplar.
Fıkhi konularla ilgili hadisleri içeren kitaplar. Dinin belli konularıyla ilgili hadisleri içeren
kitaplar. Hadisi metin ve senedine ait özelliklerine göre arama: Metin. Sened. İlk ravisine
(sahabe) göre hadis arama: Müsnedler, Mu’cemler ve Etraf kitapları.
TİB3-509
Uygulamalı Hadis Tahrici I
Kaynaklarından bir hadise ulaşmanın yolları. Hadis tasnif çeşitleri. Tabakat, rical ve hadis
metinlerine dair temel kaynaklar. Bu kaynakların ilmî değeri. Hadis indeks ve CD.’leri ve
özellikleri. Bunları okuma ve kullanma usulleri.
TİB3-510
Uygulamalı Hadis Tahrici II
Uygulamalı olarak hadis senedlerinin toplanması. İsnad şeması yapımı, isnad analizi,
ravilerin incelenmesi. İlgili literatürden yararlanma yolları ve metin tenkidi. Hadislerin sıhhat
durumu hakkında verilecek yargılarda esas alınacak ölçütler.
TİB3-511
Hadis Edebiyatı I
Hadis edebiyatının kaynakları: Genel nitelikli kaynaklar. Özel nitelikli kaynaklar. Hadis
edebiyatının oluşum safhaları: Hadislerin ezberlenmesi, yazılması, tedvin ve tasnif edilmesi.
Tasnif dönemi ve bu dönemde yazılan hadis kitapları. Kişilere göre tasnif edilen hadis kitapları:
Müsnedler ve Mu’cemler. Konulara göre tasnif edilen hadis kitapları: Musannefler, Cami’ler,
Sünenler. Kütüb-i Site eserleri ve özellikleri.
TİB3-512
Hadis Edebiyatı II
Tasnif devri sonrası hadis edebiyatı. Şerh niteliği bulunmayan hadis edebiyatı. Şerh
edebiyatı. Temel hadis kitaplarına ait şerhler ve bu şerhlerden örnek metinler. Rical
edebiyatından örnek metinler. Şerh ve derlemecilik dönemi eserlerinden örnek metinler. Son
dönem şerh çalışmalarından örnek metinler. Günümüz hadis usûlü çalışmalarından örnek
metinler. Hadis edebiyatından faydalanma yöntemleri ve bunlarla ilgili eserler.
TİB3-513
Hadiste Temel Kaynaklar I
Hadis ve sünnet verilerinin günümüze intikalini sağlayan temel kaynaklar. Bu
kaynaklardan, İslam dünyasında “Dokuz Sahih Hadis Kitabı” (Kütüb-i Tis’a) adıyla bilinen
eserler. Bu eserlerden Buhâri ve Müslim’in Sahih’leri, Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nesaî’nin
Sünen’leri. Bu kaynakların müellifleri hakkında bilgi. Telif amaçları, metotları ve kullandıkları
terminoloji. Eserlerin şöhret bulma süreci. Genel muhtevaları, tasnif sistemleri ve ihtiva ettikleri
hadislerin nitelikleri. Nüsha ve rivayetleri, baskıları, üzerlerine yapılmış çalışmalar.

TİB3-514
Hadiste Temel Kaynaklar II
İbn Mâce ve Dârimî’nin Sünen’i, Mâlik b. Enes’in M uvatta’ı ve Ahmed b. Hanbel’in
M üsnedi. Bu kaynakların müellifleri hakkında bilgi. Telif amaçları, metotları ve kullandıkları
terminoloji. Eserlerin şöhret bulma süreci. Genel muhtevaları, tasnif sistemleri ve ihtiva ettikleri
hadislerin nitelikleri. Nüsha ve rivayetleri, baskıları, üzerlerine yapılmış çalışmalar.
TİB3-515
Örnek Metin Tercüme ve Yorumları I
Dokuz sahih hadis kitabından (Kütüb-i Tis’a), Sahih-i Buhâri, Sahih-i Müslim, Sünen-i
Ebu Dâvud ve Sünen-i Tirmizf den seçilecek metinlerin tercüme ve yorumu. Tercüme teknikleri.
İlgili metinlere yapılmış farklı yorumların tespit tahlil ve tenkidi.
TİB3-516
Örnek Metin Tercüme ve Yorumları II
Dokuz sahih hadis kitabından (Kütüb-i Tis’a) Sünen-i Nesâi, Sünen-i İbn Mâce, Sünen-i
Dârimî, Mâlik b. Enes’in M uvatta’ı ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inden seçilecek metinlerin
tercüme ve yorumu. Tercüme teknikleri. İlgili metinlere yapılmış farklı yorumların tespit tahlil
ve tenkidi.
TİB3-517
Hadis İlimleri I
Hadis tarihinde ortaya çıkan ve hadislerin çeşitli yönlerden değerlendirilmesine tahsis
edilen bilgi dalları vardır. Bunlara klasik olarak “Ulûmu’l-hadis/hadis ilimleri” denilir. Bu ilim
dalında hadisin kuvvet derecesi, doğruluğu, bizlere sağlıklı bir biçimde ulaşıp ulaşmadığı
araştırılır. Bu ilmin kapsamında çeşitli inceleme alanları vardır. Bunların her birine kendine özgü
isimler verilmiştir. Hadis ilimlerinden önemli bazılarının ismi ve konusunu şöyledir: Cerh ve
T a’dil İlmi: Bu ilim dalında hadis ravilerinin kusurları ve meziyetleri özel terimlerle incelenir.
Yani ravilerin doğruluk ve güvenilirlik yönlerinden durumları ortaya konur. Hadis Ravileri İlmi:
Bu ilim, ravilerin hadis rivayeti bakımından tanıtımını yapar. Bu, bir anlamda raviler tarihi
demektir. Ravilerin biyografilerini, tabakalarını vs. durumlarını verir. M uhtelefu’l-Hadis İlmi:
Bu, hadisler arasında görülen mana ihtilaflarını inceleyen bir ilim dalıdır.
TİB3-518
Hadis İlimleri II
Gelişmesi belli düzeye ulaşmış bulunan ilimler, bazı konularının müstakil araştırmalara
konu edilmesi ihtiyacını hissettirir. Hadis ilmi de, bu tür çalışma ihtiyacını birçok sahada
hissettiren zengin bir ilimler hazinesidir. Ulûmu’l-Hadise dair diğer ilimler: İlelu’l-Hadis İlmi:
Bu ilim dış görünüş iTİB3ariyle sahih denebilecek bir hadisin sıhhatini zedeleyen ve ancak
konunun uzmanlarınca anlaşılabilecek gizli kusurlardan bahseden bir daldır. Bu gizli kusur,
hadisin senedinde, metninde veya her ikisinde birden olabilir. Garîbu’l-Hadis: Bu ilim, hadis
metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla
ilgilidir. Vürud Sebepleri İlmi: Bu ilim, hadislerin vürûd sebeplerini, yani niçin ve neden dolayı
söylenmiş olduklarını tesbit etmeye çalışır. Bu ilim dalı, bir anlamda hadislerin kronolojisine de
ışık tutmaktadır. Nâsih ve mensuh İlmi: Farklarını ayırt etmek mümkün olmayan çelişkili
hadisleri tetkik eden bir ilim dalıdır. Aslında bu, muhtelifu'l-hadis ilminin çözüm yollarından
biridir. Ancak öneminden ötürü, müstakil bir branş olarak ele alınmaktadır.
TİB3-519
Hadis Metinleri ve Şerhleri I
İlk üç asırda meydana getirilmiş eserlerin esas alınmasıyla yazılan şerhler, Bu şerhlerin
hadis ve sünneti anlama ve yorumlamadaki önemi, bu eserlerin sağladığı faydalar ve özellikleri.
Temel hadis kaynakları ve bunların meşhur şerhleri: Sahih-i Buhari’nin şerhleri: Bedrüddin elAyni’nin Umdetü’l-KârTsi. İbn Hacer el-Askalani’nin F ethü’l-BârTsi. Sahih-i Müslim şerhi:
Muhyiddin b. Şeref en-Nevevi’nin SahihuMüslim bi Şerhi’n-N evevisi.
TİB3-520
Hadis Metinleri ve Şerhleri II
Sünen-i Ebu Davud’un şerhi: Muhammed Şemsülhak Azimâbâdî’nin A vnu’l-M a’bûdu.
Sünen-i Tirmizi’nin şerhi: İbnü’l-Arabi’nin Arizatü’l-Ahvezisi. Sünen-i Nesâî’nin şerhi:
Suyûtî'nin Zehru'r-rubâ ale'l-Muctebâ'sı. Sünen-i İbn Mâce’nin şerhi: Suyûtî'nin Mısbâhu'zzücâce alâ Süneni İbn Mâce’si. Malik b. Enes’in Muvatta’ının şerhi: Suyûtî’nin Tenvîru'lhevâlik'i.
TİB3-521
Hadiste Senet ve Metin Tenkidi I
Bilindiği üzere hadisler, isnad (sened) ve metinden oluşmaktadır. Gelen bilgilerin
doğruluğu bu iki unsurun sıhhatine (doğruluğuna) dayanmaktadır. Çağdaş anlamda iç tenkit ve
dış tenkit yöntemi çerçevesinde ele alınacak olan rivayetleri nakleden kişilerin, inanç, doğruluk,
liyakat ve siyasi ya da dini düşünüşlerinin tespiti yanında bu kişisel özelliklerin, aktarılan metne
(bilgiye) tesir edip etmediği, Resulullah’ın maksadının saptırılıp saptırılmadığının tespiti
açısından incelenmesi işlemi, rivayet kitaplarının hadislerin lafız farklılıklarının ortaya

çıkarılması, nakleden ravilerin, Tabakat, Vefayât, Şehir Tarihleri gibi biyografi kaynaklarının
araştırılarak, hadis tariklerinin (varyasyonlarının) tayini ve tahlili yapılacaktır.
TİB3-522
Hadiste Senet ve Metin Tenkidi II
Aynı dersin ikinci dönem uzantısı olan bu ders için de, yukarıda zikredilen açılım, gerekçe,
kaynak, usul ve amaçlar geçerlidir. Buna ilaveten bu derste, uygulama veya örneklemelere
gidilecektir.
TİB3-523
Çağdaş Hadis Çalışmaları I
Çağımızda Türkiye’de yapılan hadis araştırmalarından örnekler seçilerek muhteva
açısından değerlendirilmesi, analizi, tartışılması ve eleştirilmesi.
TİB3-524
Çağdaş Hadis Çalışmaları II
Çağımızda Batı'da ve İslam dünyasında yapılan hadis araştırmalarından örnekler seçilerek
muhteva açısından değerlendirilmesi, analizi, tartışılması ve eleştirilmesi. Bu çalışmaların tarihi,
coğrafi ve konu olarak dağılımının analizi ve yorumu. Dünyada son yüzyıldaki hadis
çalışmalarının genel bir panoramasının ve profilinin ortaya konulması.
TİB3-525
Hadis ve Ahlâk I
Ahlâkın tanımı, kaynağı ve evrenselliği. Kur’an ve Sünette ahlâk. Hz.Peygamber (s.a.v)’in
örnek ahlâkı. Ahlâk-imân, ahlâk-ibadet, ahlâk-muamelat ilişkisi. İyi ahlâklılık (Takva, Hilm,
Hikmet, İffet, Doğruluk ve Dürüstlük, Tevazu vb.) ve kötü ahlâklılığa (Gurur, Kibir, Yalancılık,
Gıybet, İftira, Tecessüs vb.) delalet eden düsturlar. Bu düsturların hadis ve sünnetteki kaynakları.
TİB3-526
Hadis ve Ahlâk II
Kütüb-i Sitte (Altı Sahih Hadis Kitabı) de bulunan “Kitâbu’l-edeb”, “Kitâbu’l-birr”,
“Kitâbu Hüsnü’l-Huluk”, “Kitâbu’l-İsti’zân” gibi ahlâk hadislerini ihtiva eden bölümlerden
seçme metinlerin okunması. Bu bağlamda ayrıca Buhârî’nin tamamen ahlâk hadislerinden
müteşekkil Edebu’l-Mufred adlı eserinin de gözden geçirilmesi. Konuyla ilgili ayrıca, Türkçe ve
batı dillerinde yazılmış eserlerin tespit ve tanıtımı.
TİB3-527
Hadiste Rical Bilgisi I
Hadis rivayetinde isnadın ortaya çıkışı ve önemi. İsnadların özellikleri. İsnad analizinde
ravileri tanımanın önemi. Genel olarak ravi tabakaları, dönemsel özellikleri ve tabakalar arası
ilişkiler. Sahabe raviler, tanıma yolları ve hadis rivayetindeki yerleri. Tabii raviler, tanıma yolları
ve hadis rivayetindeki yerleri. Etba-ı tabii raviler, Tanıma yolları ve hadis rivayetindeki yerleri.
Sonraki tabakalardaki raviler, tanıma yolları ve hadis rivayetindeki yerleri.
TİB3-528
Hadiste Rical Bilgisi II
Künye, lakap ve neseplerini tespit etmenin ravileri tanımadaki rolü. Yaşadıkları bölge ve
seyahatlerini tespit etmenin ravileri tanımadaki rolü. Ravilerin hoca ve talebelerini tespit etmenin
onları tanımadaki rolü. Ravileri tanıtan kaynaklar ve bunlardan istifade ederken dikkat edilmesi
gereken hususlar. Ravileri tanıtan kaynaklardan ravi bulma usulü. Tam olarak bilinmeyen yahut
isimleri karıştırılan ravileri tespit etme yolları.
TİB3-529
Günümüz Hadis Problemleri
Günümüz sosyal, ekonomik, ilmi ve kültürel şartların ışığında Hadis / Sünnet’e bakış, yeni
yorum tarzları, bu yorumların güncelliği. Akademik çalışmalarda karşılaşılan teknik
yetersizlikler. Hadis rivayet ve kabulünden kaynaklanan problemler, İslam hukuk, medeniyet
düşüncesinde Hadis’in yeri ve kabulü konusunda mezhepler ve branşlar arası ihtilaflar. Bu
ihtilafların günümüze yansıması.
TİB3-530
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Hadislerde İhtilafın boyutları, imkânı ve tenakuz / tearuza sebep olan iç ve dış unsurlar.
Meydana gelen bu çelişkiyi giderme çareleri ve muhaddislerin ortaya koyduğu çözüm yolları. Bu
ihtilaflı rivayetlerin ilmî tartışmalara ve pratiğe yansıması.
TİB3-531
Hadis Usulü ve Tarihi I
Hadis’in Anlamı, sünnet, Haber ve Eser’in Anlamı. Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Tefsiri,
Hüküm Koyma Yetkisi, Hadis / Sünnet’in Dindeki Yeri, Hadis Rivayeti, sebebi, Tâbiûn ve
sonraki Devirlerde Hadislerin yazımı ve rivayeti.
TİB3-532
Hadis Usulü ve Tarihi II
Hadislerin yazıya geçirilmesi meselesi, yazılı ilk Hadis Metinleri, Hadis ıstılahlarının
doğuşu ve gelişimi, ilk devir hadis kaynaklarının oluşumunu etkileyen sebepler.
TİB3-533
Hadis İlminde Problemler
Hadis ve Sünnet’in dindeki yeri, yaptırımı, yazıya geçirilmesi, yazma ve rivayette yaşanan
problemler, terimlerin kullanımındaki farklılıklar ravi ve muhaddisler arasında ortak bir

terminolojinin olmayışı yanında sahih hadisi belirleme ve hükme kaynak teşkil etmesi
konusunda, Fıkıh, Kelam ve Usul gibi ilim dallarının metod farkı. Tarih boyunca ve günümüzde
Hadis’i anlama ve yorumlamada yapılan yanlışlar.
KELAM BİLİM DALI
TİB4-501
Kur’an Kelamı- I
Sistematik kelam, tarihsel ve ekollere bağlı görüşleri veya daha farklı bir ifadeyle dinsel
düşüncenin sistematik olarak yorumunu konu alırken, Kur’an kelamı ekollerden bağımsız olarak
tanrıbilim oluşturmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle de İslam'ın inanç esasları tarihsel
olaylardan ve ekollerin görüşlerinden bağımsız olarak ele almayı amaçlamaktadır. Bu disiplin,
tanrı-âlem ilişkisinin Kur’an bağlamında çözümlemesini hedeflemektedir. Tanrının varlığı ve
mahiyeti, âlemin varlığı ve mahiyeti, âlemi oluşturan varlıkların nitelikleri, insanın âlemdeki
yeri, insanın varlık olarak başlangıcı ve sonu, insanın diğer varlıklarla ilişkisi gibi konuları
incelemektedir.
TİB4-502
Kur’an Kelamı- II
Tanrı-âlem ilişkisini konu edinmektedir. Tek başına varlıkların mahiyetinin bilinmesinden
sonra, bu varlıklar arasındaki ilişki konu edinilmektedir. Bu bağlamda, tanrının âleme dönük
eylemleri, alem açısından tanrının anlamı, insanın Tanrıyla olan ilişkisi ve bu ilişkinin
biçimlendirilmesi problemleri irdelenecektir.
TİB4-503
Kelam Tarihi I
Kelamın geçirdiği evreler; 1-Doğuşu, Mutezile Kelamı, Tepki Olarak Doğan Selefiye
Hareketinin Başlaması,2-Ehli Sünnet Kelamının Gelişmesi, 3- Mütekaddimin Kelam Dönemi,4Müteahhirin Kelam Dönemi ve Bu Dönemin Özellikleri. Felsefe ile Kelamın meczedilmesi gibi
konular.
TİB4-504
Kelam Tarihi II
Kelam İlminin Doğuşu, Kelam İlminin Doğuşunu hazırlayan sebepler, Kelam’ın doğuşuna
tesir eden iç ve diş amiller. Kelam'ın Tedvini, Kelami Kaynakların yazılımı
TİB4-505
Klasik Kelam Metinleri I
-Bakillani’ nin, et-Temhid ver-Red ala Ehli’l- Ehva ve’l-Bedası ve Kitabü’l İnsafi.
-Cüveypni’nin el-ir şad ila Kavati’il-edillesi, Şamil ve Akidetü-Nizamiyyesi.
-Ebul Muin Nesefinin, Tabsiretil- Edillesi v.b. Kaynak Kelam eserleri.
TİB4-506
Klasik Kelam Metinleri II
-Ebu Mansur Maturidinin Kelamla ilgili en önemli eseri Kitabü’t-Tevhidi ve Yazma
halinde olan Tevilatü’l - Kur’an-ı.
-Eş’ari’nin, El-İbane an usulid- Diyanesi, Kitabül-luma İslamiyyini, İstihsanul-Havz fi
İlmi'l-Kelamı.
TİB4-507
Sistematik Kelam-I
Sistematik kelam; tanrıbilim düşüncesini bir sistem olarak konu edinmektedir. Geleneksel
Tanrıbilim içerisinde iki temel sistematik bulunmaktadır. Bunlardan biri, Ehl-i Sünnet kelam
ekolünün tanrıbilim sistematiğidir ki bu sistematik iki temel konudan oluşmaktadır. Bunlar da
Akıl ile bilinebilenler (akliyat) ve vahiy ile bilinebilenlerdir (semiyyat). Sistematik kelam I, aklın
alanına giren konuları kapsar. Bu konular da; Tanrı, sıfatları, insan fiilleri ve kötülük
problemidir. Bu alt konuların da kendi içerisinde sitemleri ve konuları mevcuttur. Tanrının
varlığının delilleri ve Tanrı hakkında konuşmanın imkânı gibi problemler Tanrı konusu
hakkındaki problemlerdir. Sıfatlar ile ilgili problemler, sıfatların Tanrının aynısı ve başkası
olması, sıfatların kadim veya sonradan olduğu, sıfatlar analojisi; İnsan filleri konusu fillerin
yaratma ve kazanım olarak insana ait oluşu ve kader problemi; İyilik ve kötülük problemi de iyi
ve kötüyü bilmede insan aklının rolü problemlerini içermektedir.
TİB4-508
Sistematik Kelam-II
Ehl-i Sünnet kelam sistematiğinin ikinci kısmı vahiy ile bilinebilen konulardan
oluşmaktadır. Bu konular da Peygamberlik (nübüvvet) konusu, peygamberliğin imkânı, elçi
olarak gönderilen kişideki bulunması gereken nitelikler, vahyin amaç ve içeriği, vahiy-olgu
ilişkisi; Diriliş (mead) konusu, dirilişin imkânı, mahiyeti, ahiret ile ilgili anlatımların niteliği;
İsimler ve Hükümleri (el-Esma ve’l-Ahkâm) kişilerin sözleri ve davranışlarına ait dünyaya ve
ahirete ait nitelemeleri yani iman-amel ilişkisi, kişilerin inanç ve inkârları sonucu kandıkları
dünyaya ve ahirete ait nitelikleri ve yerleri; imamet konusu ise siyasal otorite ile ilgili
yaklaşımları konu edinmektedir

Tanım kapsam ve amaç itibariye Kelam ilminin tanıtılması, bu amaç ve ilkeler açısından
temel inanç kavramlarını ele alış biçimi ( Metedoloji ) ve Kelam ilminin diğer ilimlerle ilişkisi.
TİB4-509
Kelam Problemleri - I
Tanrıbilim, insanın olduğu her yerde var olan bir disiplindir. Tanrıbilim problemleri
tarihsel olayların etkisinde ortaya çıktığı gibi, günümüz olgusunun ürettiği tanrıbilimsel
problemler de mevcuttur. Bu bağlamda, günümüz insanı açısından Tanrı’nın anlamı, Tanrı’nın
varlığı karşısından ortaya çıkan ateizm, Tanrı-âlem ilişkisi bağlamında ortaya çıkan deizm, çok
tanrıcılık ve tam tanrıcılık, maddecilik, diğer dinlerdeki ve kültürlerdeki Tanrı anlayışları konu
edinilecektir.
TİB4-510
Kelam Problemleri - II
Âlemle ilişkili problemler konu edinilecektir. Bu bağlamda, dine çağdaş yorumlar
getirmenin gerekliliği, tarihsel olarak kabul gören ekoller üstü bir anlayıştan farklı anlayışlar
üretmenin gerekliliği, dinsel ve mezhepsel çoğulculuk, dinler arası diyalog, İslam'ın çeşitli
çağdaş yorumları, insan-din ilişkisi, çağdaş insanın özgürlük problemi, satanizm, Kur'an'ın
çağdaş sunumunda ortaya çıkan olumsuzluklar, insan yüceltmeci anlayış, günümüzde ortaya
çıkan dinsel otoriteler, ortadoks ve heretik düşünceler konu edinilecektir.
TİB4-511
Usulu’d-Din
Dinin aslını oluşturan Allah Ahiret gibi temel kavramların detaylarıyla incelenerek Klasik
Kelam Kaynakları açısından ele alınması.
TİB4-512
Eş’arî Kelamı
Eş'ari Kelamının Metodolojisi, Eş'ari Kelamının özelliği, diğer Kelam Ekollerinden
ayrıldığı meseleler.
TİB4-513
Dini Bilginin İmkânı
Mantıkçı pozitivizm temelinde modern bilimin oluşumu sonrasında, bir anlamda bilgi
yalnızca ampirik alana indirgenmiştir. Bu bağlamda dini bilginin imkânı ve ne-liğini
belirleyebilmek önemlidir. Bu ders, dini bilginin varlığı ve imkânına ilişkin eski ve yeni
yaklaşımlar üzerinde oturtulacaktır.
TİB4-514
Çağdaş Kelam Metinleri
Özellikle İslam dünyasında, teoloji bağlamında kaleme alınmış değerli yapıtlardan ve
çağdaş düşünürlerden Kelam'ın farklı alanlarında seçme metinlerden bölümler okutulacaktır.
TİB4-515
Mutezile Kelamı
Mutezile Ekolü İslam düşünce ekolleri arasında akılcı yorumlarıyla ortaya çıkmıştır. Gerek
Kelam konuları, gerekse Kur’an ayetleri bu metotla yorumlanmıştır. Günümüz İslam
düşüncesinde de akılcı yorumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Mutezile kelamcılarının sistematikleri,
görüşleri, eserleri ve Mutezile kelam düşüncesinin oluşumu incelenerek günümüz İslam
düşüncesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
TİB4-516
Teolojik Dilin Anlamı
Çağdaş düşünce ve analitik tahlillerin din alanına uygulanmasıyla merkez problem,
teolojik anlatımların anlamına doğru kaymıştır. Özellikle Tanrı vardır, insanları sever, evreni
yarattı” vs. önermelerin tahlil ve anlamı konusu, bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
TİB4-517
Maturidî Kelamı
Hanefi - Maturidî Kelam anlayışı, Metodolojisi, diğer Kelam Ekollerinden farklılıkları,
Allah’ın sıfatlarındaki farklı görüşler, Tekvin Sıfatına yaklaşımları.
TİB4-518
İngilizce Kelam Metinleri
Din, inanç ve Allah'ın varlığı ve sıfatları etrafında odaklaşan seçme modern metinler
okutulacaktır. Bu dersle öğrencilerin çağdaş teolojik terminolojiye ve anlayışlara hâkim olması
amaçlanmaktadır.
İSLAM HUKUKU BİLİM DALI
TİB5-501
İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar I
İslam Hukukunun tarihteki veya mevcut hukuklarla mukayesesi yapılacaktır. Bu derste
İslam Hukuku’nun diğer semavi olmayan dinlerin hukuklarıyla karşılaştırılacaktır. Bu cümleden
olarak Yahudi Hukuk, Hıristiyanlığın Hukuka tesiri, Brahmanizm-Konfuçyuzim ve Budizm gibi
dinlerin hukukla irtibatına İslamla mukayeseli olarak yer verilecektir.
TİB5-502
İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar II
Bu derste ise İslam Hukukunun beşeri hukuklarla mukayesesi yapılacaktır. Bu cümleden
olarak Roma Hukuku, Cermen Hukuku, Eski İran Hukuku, Anglo-Sakson Hukuku ve modern
beşeri hukukların İslam Hukukuyla mukayesesi yapılacaktır.

TİB5-503
İslam Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri
İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin geç başlamasının nedenlerinin irdelenmesi.
İslam Hukukunda kanunlaştırmaya öncülük eden Mecelle’nin etraflıca incelenmesi.
TİB5-504
İslam Hukuku ve İktisadi Meseleler
İslam Hukukunu iktisadi meselelerde diğer hukuklardan ayırt eden özelliklerini ve
gayesini, diğer hukuklarla karşılaştırmalı olarak işlemek. İslam’ın zekât, fıtır, kefaretler ve
haccın ekonomik yönü gibi mahza ibadet kısmındaki ekonomik yönler birinci olarak ele
alınacaktır. İkinci sırada ise, İslam'a göre vergi, kâr haddi, faiz meselesi, kara borca, enflasyon,
bankacılık, sigorta, borsa, hisse senetleri ve bunlara düşen zekât konuları işlenecektir.
TİB5-505
İslam Hukuk Usulü I
İslam Hukuk Usulünün doğuşu, gelişmesi, Fıkıh metodu, Mütekellimin metodu, menşe
metod ve fıkıh usulü konularının genel olarak tanıtılması.
TİB5-506
İslam Hukuk Usulü II
Fıkhi hükümlerin delilleri (kaynakları) olan Kur’an, Sünnet, İcma, Sahabe Kavli,
Medinelilerin ameli, örf ve bizden öncekilerin şeratının mezhepler arası mukayeseli olarak
işlenmesi.
Kaynaklardan hüküm çıkartma metodları olan Kıyas, İstiksan, İstishabın mukayeseli olarak
işlenmesi.
TİB5-507
İslam Hukuk Tarihi I
Cahiliyye, Hz. Peygamber ve sahabe döneminin, İslam Hukuku açısından ele alınıp
işlenmesi.
TİB5-508
İslam Hukuk Tarihi II
Abbasiler döneminin İslam Hukuku açısından ele alınıp, bu dönemde teşekkül eden fıkhî
mezheplerin tek tek ele alınıp işlenmesi.
TİB5-509
İslam Hukukunda Genel Kurallar I
İslam Hukukunda genel kuralların ortaya çıkışı, bu konuda yazılan kitaplar ve bu kitapların
özellikleri ve bu genel kuralların İslam Hukukundaki önemi ve yeri.
TİB5-510
İslam Hukukunda Genel Kurallar II
İslam Hukukçuların tespit ettiği genel kuralların özellikle Mecelle’deki genel kurallar esas
alınarak tek tek ele alınarak ayrıntılı olarak işlenmesi.
TİB5-511
Mukayeseli İslam Hukuku I
İslam Hukukundaki değişik mezheplerin mukayesesi yapılacaktır. Ehlisünnet
mezheplerinden Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbelî ve zahiri mezhepleri işlendikten sonra, Şia
mezheplerinden Zeydiye, Caferiye ve İsmaliye işlenecek. Önce kendi aralarında, sonra da Sünni
mezheplerle Şia mezheplerinin ortak mukayesesi şeklinde ele alınacaktır. Bu incelemelerde usuli
yön öne çıkacaktır.
TİB5-512
Mukayeseli İslam Hukuku II
İslam Hukukundaki değişik mezheplerin mukayesesine devam edilecektir. Hanefi, Maliki,
Şafii, Hanbelî ve Zahiri mezhepleri füru açısından mukayese edildikten sonra Şia mezheplerinin
kendi içindeki füruat mukayesesi yapılacak. Daha sonra Sünni ve Şii mezhepler karşılıklı olarak
füruat açısından mukayese edilecektir.
TİB5-513
Yeni Gelişmeler ve İslam Hukuku I
İslam Hukuku ile ilgili modern tartışmaları okutma gayesi vardır. Bu konuda özellikle yeni
çıkan organ nakli, kan satışı, tüp bebek, insan dâhil canlıların kopyalanması, organ naklinden
doğan sütkardeşliği, otopsi, güzellik ameliyatları, yaratılıştan gelen bozukluklar ve tedavisi,
insanın ruhuna tesliminden sonra sperminin alınıp, eşi veya bir kadına nakli ve çocuk sahibi
olması gibi tıbbi gelişmelere yer verilecektir.
TİB5-514
Yeni Gelişmeler ve İslam Hukuku II
İslam Hukukundaki hükümlerin genel gayelerini işlemeye devam edilecektir. Özellikle
tartışmalara konu olan yeni kesim metotlarının İslam'a uyup uymadığı; uçak, tren ve otobüs gibi
yeni vasıtalarda namaz, yeni av aletlerinin İslam'a uygunluğu, suret ve temsil problemi, telgraf,
telefon vs. ile davaların tespiti, yolculuk hükümleri, tescil-radyo ve televizyonda Kur’an dinleme
ve hükümleri gibi teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Manevi haklar da bu
cümledendir.
TİB5-515
İslam Hukuk Felsefesi I
İslam Hukukunun asıl gayeleri işlenecektir. İslam Hukukunun teşri gayeleri, hukukçunun
bunu bilme zorunluğu, bu gayeleri temellendirme, mezkûr gayeleri selefin bilme yolu, hukuk

normlarının ifadeleri, hukuk normlarının talil edilip edilemeyeceği ve hukuk gayelerinin
belirleyici niteliği ele alınacaktır.
TİB5-516
İslam Hukuk Felsefesi II
İslam Hukukundaki hükümlerin genel gayelerini işlemeye devam edilecek, fayda ve zarar
prensibi, zaruri-haci ve tahsini maslahatlar, İslam hukuk tekniği, illet ve hikmetler, teşride
ayrıntıdan kaçınma, hukukun tatbiki, hukuk politikası, vesile ve gaye ilgisi, içtihad ve hiley-i
şeriyye ile alt başlıklara göre her alanın özel gayeleri incelenecektir. (Aile, ceza, borçlar ve
yargılamadaki genel gayeler gibi.)
TİB5-517
Genel İslam Hukuku I
Özet olarak, İslam Hukukunun bütün muhtevası veya duruma göre bazıları tercih edilerek
detaylı olarak incelenecektir. Anayasa ve devlet hukuku, ceza hukuku, şahıs hukuku, aile hukuku
miras hukuku ele alınacaktır. Dolayısıyla devlet ve anayasa ile ilgili meseleler yanında, had
cezaları ve tazir cezaları detaylı olarak incelenip, evlenme ve boşanma ahkâmı incelenecek ve
miras taksimiyle bitecektir.
TİB5-518
Genel İslam Hukuku II
İslam Hukukunun genel muhtevası veya bazı özel kanunlara devam edilecektir. Bu derste
borçlar ve eşya hukuku incelenecektir. Dolayısıyla borcun kaynakları, akitler, borçların hüküm
ve nevileri, itlaf ve haksız fiil nazariyeleri, borç münasebetinin sona ermesi, kanundan doğan
borçlar ve borcun intikaliyle; asli aynî haklar ile sınırlı aynî haklar incelenecektir. Sonra
devletler hususi Hukuku yabancılar hukuku ve milletlerarası ceza hukuku işlenecektir.
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI
TİB6-501
İslam Mezhepleri Tarihine Giriş I
Din ve mezhep kavramlarının anlamı. Bu kavramlar arasındaki farklılıklar. Din ve mezhep
kavramları özdeşleştirilebilir mi? İtikadi mezheplerin tarihsel oluşumu. Düşünce ekollerinin
doğru (hak) ve yanlış (batıl) olarak nitelendirilmesinin gerçekliği. Dört hak mezhep kavramının
analizi, mezheplerin doğuş sebepleri, ilk dönem hilafet tartışmaları, ilk ihtilaflar ve bunların
sebepleri, yetmiş üç fırka hadisinin incelenmesi. Mezheplerin doğuşunda etkili olan siyasi
sebepler, Kur’an’ın siyasi meselelere bakışı, mezheplerin Kuran’a bakışı, İslam’ın insana
tanıdığı düşünce özgürlüğü, Fitne olaylarının mezheplerin doğuşundaki rolü, Ali ve Muaviye
arasındaki mücadele, Abdullah İbn Sebe Meselesi, Mehdilik inancının Menşei ve fırkalarda
mehdilik anlayışı, ilk tartışılan itikadi konular, iman-amel ilişkisi.
TİB6-502
İslam Mezhepleri Tarihine Giriş II
Hariciliğin doğuşu, Harici zihniyetinin tahlili, Hariciliğin belli başlı görüşleri, Harici
fırkalar, Haricililerin Kuran’a bakışı, Hariciliğin İslam Düşüncesine katkıları. Mürcie’nin ortaya
çıkışı, Mürcie’nin itikadi görüşleri, Mürcie’nin Temel Kaynakları, Mürcie’nin İslam
Düşüncesine katkıları; Mutezile mezhebinin oluşumuna etki eden faktörler, Mutezile’nin
Teşekkülü, Mutezile’nin beş ilkesi, Mutezili Fırkalar, Mutezile’nin İslam Düşüncesine katkıları.
Hadis taraftarlarının ortaya çıkışı ve Teşekkül süreci, Hadis taraftarlarının iman nazariyesi.
TİB6-503
Mezhepler Tarihi Metodolojisi I
İslam Mezhepler Tarihinin konusu, metodu, fayda ve amacı, Mezhepler Tarihi ile ilgili
eserlerin yazılımı, Mezhepler Tarihi ile ilgili ilk dönem kaynakların tanıtımı, “Makalat” türü
eserlerin özellikleri, “Milel ve Nihal” eserlerinde yer alan konular, Kaynakları sınıflandırma,
Tarihi kaynaklar, Tabakat, Ensab, Rical, Coğrafya ve felsefi nitelikli eserlerden faydalanma
usulleri, eser tenkiti, Nesep ilmi ve ilk nesep âlimleri, Biyografi tarihçiliği, Sosyal Psikoloji,
Tarih ve Coğrafya arasındaki ilişki, İslam’da bilgi edinme yolları, Dini metinlerde te’vil
yöntemi, Bilginin İslamileştirilmesi meselesi, Dini tecrübe yöntemi, metodik şüphe, objektiflik.
Fikir-hadise irtibatı, Fikirler üzerinde derinleşme, Şahıslar üzerinde derinleşme, kaynak kritiği ve
eleştirisel yaklaşım, nakillerin akliliği (menkulde makulu arama) prensibi, Mezhepleri kendi
kaynağında inceleme, müşahede ve tecrübe metodu.
TİB6-504
Mezhepler Tarihi Metodolojisi II
Kollektif davranış ve sosyal hareketlerin sosyolojisi, Sosyal hareketler ve kitle kültürü,
Tarih Psikoloji ve sosyoloji arasındaki ilişki, Tarihi olayların değerlendirilmesi ve yorumu,
Tarih-kuram-ideoloji ilişkisi, Olgu-Yorum ilişkisi, Yorumbilimin Felsefi temelleri
(Hermeneutik), Tarihsel bilginin sınırları, Araştırmalarda hipotezin yeri ve önemi, Tarih
felsefesi, araştırmalarda diğer disiplinlerle ilişki, Weber’in Anlayıcı açıklaması, Bollnow’a göre
anlama ve objektiflik, Anlama kavramı, anlamanın epistemolojik temelleri, Anlama ve bilimsel

yöntem, Husserl’in fenomonoloji nazariyesi, Tarihi-materyalist Yaklaşım, Normatif-Teolojik
yaklaşım, Sosyal-Pozitivist(İçtimaiyatçı) yaklaşım, Tarihsel-Soslojik yaklaşım, Zihniyet
çözümleyici yaklaşım, tabiat bilimlerinin insan bilimleriyle ilişkisi, Tasviri/betimleyici metodun
özellikleri, Mezhepler üstü tutum, Araştırmalarda giriş-sonuç ilişkisi, Yazma ve rapor haline
getirmede dikkat edilecek hususlar.
TİB6-505
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar I
Fazlurrahman’ın İslam Modernizmi ve Türkiye’deki yansıması, XIX. Yüzyıldaki dini
gelişmeler, Selefiyye hareketi, Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh ve benzeri tebarüz etmiş
şahsiyetler, İhvan-ı Müslimin teşkilatının yapısı ve görüşleri, tekfir ve cihad cemaatinin (Mısır
merkezli) görüş ve metotları, Ortadoğu, Pakistan, Malezya, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki dinî
ve fikri gelişmeler. Millet, milliyetçilik ve İslam kavramları, Ortadoğu'da Marjinal nitelikli
hareketler, Değişim sürecinde İnanç-bilim ilişkisi, Küreselleşme ve Milliyetçilik, küreselleşme
karşısında İslam, Dini Sistemlere dönüş ve sekülarizm, Fundamentalizm-Din ilişkisi, Hasan
Hanefi’nin kültürel miras, yenilenme ve çağdaşlaşma fikirleri (Tecdid Proresi), Çağdaş Arap
Düşüncesinde Din ve Siyaset Tartışmaları (Hanefi-Cabiri-Arkon bağlamında), Arap dünyasında
İslamî sol düşünce.
TİB6-506
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar II
Cumhuriyet öncesi İslamcılık akımının Tarihi arka planı, İslamcılık Düşüncesinin Doğuşu
ve Doğuşunda etkili olan şahıslar, siyasi fikirleri, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde din,
biat ve hurafelerle mücadele, Osmanlıcılık ve Türkçülük Düşüncesinin yansımaları, Türkiye’de
ve İslam dünyası’nda kadının statüsü, Türkiye’de cemaatler “Nurculuk ve Süleymancılık”,
Hizbullah’ın dini anlama şekli ve uygulamaları, Türkiye’de din eğitimi ve problemleri, Tarihte
ve günümüzde aydınlanma hareketleri, Türk aydınının dini meselelere bakışı, günümüz
Türkiye’sinde İslamî düşüncenin tahlili ve tarihi perspektifi, Değişen dünyada İslam’ın batıya
bakışı, Dinin ideolojik tartışmalardaki rolü. Türkiye’de siyasal İslam’ın yankıları, Değişim
sürecinde Müslümanları bekleyen muhtemel sorunlar, Küreselleşme ve İslam, Batılı
araştırmalarda İslam'ın uyanış olgusu, din-devlet ilişkisi, İslam'da Akıl-vahiy ilişkisi, Dünyada
ve Türkiye’de laiklik, “geriçilik”, “ileriçilik”, “Muhafazakarlık”, “demokrasi”, kavramlarının
analizi, Çağdaş Türk aydınının din anlayışı.
TİB6-507
Yaşayan İslam Mezhepleri
İmamiyye'nin doğuşu ve İtikadi Görüşleri, İmamiyye ve diğer mezheplerin İmamet
Nazariyesine bakışı, Oniki İmam, İmamiyye'de mehdilik anlayışı; Zeydiyye Mezhebinin doğuşu
ve itikadi görüşleri, Zeydiyye’nin İslam Düşüncesine katkıları; İsmailiyye'nin Doğuşu ve İtikadi
görüşleri; Mustaliler, Nizariler ve Ağa Han dönemi İsmaililiği, Nusayrilik, Nusayriliğin Doğuşu
ve İtikadi Görüşleri; Dürziliğin Teşekkülü ve İnanç Esasları. İbadiyye’nin Doğuşu ve Görüşleri,
Vahhabilik, Selefilik, Kadiyanilik, Babilik- Bahailik ve Yezidilik.
TİB6-508
Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik
Türklerin İslam’ı kabulleri, Anadolu’nun fethi, Anadolu’da İslam dönemi fikri hayat,
Ahmet Yesevî’nin Anadolu’nun Türkleşmesindeki yeri, Yesevîlikten Bektaşiliğe Türk
Müslümanlığı, Anadolu’da fikir ayrılıkları ve bunların sonuçları, Ahilik-Alevi etkileşimi,
Bektaşiliğin kültürel ve tarihi arka planı, Alevilik ve Bektaşiliğin doğuşu ve tarihi gelişimi, Hacı
Bektaşi Veli’nin Tarihi ve Menkıbevi Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, Hacı Bektaşi veli sonrası
Bektaşilik, Türk Dini hayatında veli kavramı, Menakıbnamelerde yer alan inanç motifleri, Eski
Türk dinleri ve Alevilik, Alevi ayinleri, Alevi yazarların ve muhaliflerinin gözü ile Alevilik,
Anadolu’da İslam, Kızılbaşlığın Şiî fırkalarla mukayesesi, Erdebil tekkesi ve Kızılbaşlığa etkisi,
Anadolu Alevilerinde Ali olgusu, Heterodoksi kavramı, Osmanlı toplumunda Zındık ve
Mulhidlerin toplumsal ve ideolojik tabanı, Kalenderiliğin Doğuşu ve gelişmesi, AlevilikBektaşilik Esasları, Alevi adab ve erkânı, Tahtacıların tarihi ve bugünkü durumları, Tahtacılarda
dini ve sırrı hayat, Tahtacı oymaklar, Anadolu’da Türkmenler, Yörükler ve Aleviler, Türkiye’de
Alevilik ve Bektaşilik hakkında yayımlanmış eserlerin tahlili, Türkiye’de Aleviliğin sosyo
kültürel problemleri, Tarihsel süreç içerisinde Türklerin İslam yorumu, “Türk Müslümanlığı”
kavramı.
TİB6-509
Tarihte ve Günümüzde Şiilik I
Hz. Peygamber’in vefatı ve sonrasında vuku bulan olaylar, Alioğulları, Hüseyin oğulları,
Hasanoğulları, Muhammed b. el-Hanefiyye, Şiiliğin ortaya çıkışı, Şîa’nın doğuşu hakkındaki Şiî
iddialar, İmamet, Vasilik, Mehdilik, Ehl-i Beyt, Halifeler dönemi siyasi olaylar, Kerbelâ vakası,
İlk Şiî nitelikli hareketler, Emevilerin son dönemindeki Şiî nitelikli ayaklanmalar, İlk Şiî

Farklılaşmalar, Emevi-Haşimi çekişmesi ve Şiîlikteki rolü, Alioğulları ve Abbâsoğulları
Çekişmesi, Mevâli-Arap Çekişmesi, Ca’fer es-Sâdık ve Şiîlik, Ca’fer es-Sâdık’ın İsmi
Etrafındaki İddialar, Ca’fer es-Sâdık’ın Kendi Dönemindeki Şiî Karakterli İsyanlarla İrtibatı,
Ca’fer es-Sâdık’ın Dönemindeki Şiî Nitelikli Fırkalarla İrtibatı, Ca’fer es-Sâdık Sonrası Şiilik,
Ca’fer es-Sâdık’ın İsnâaşeriyye’nin Oluşum Sürecine Etkisi, İlk dönem Şiiliğinin genel
özellikleri. Şiî-Batinî ilişkisi, Batinî kabul edilen mezheplerin ortak özellikleri, Batınilerde
Teşkilat yapısı, Batınilerde Din Felsefesi, Batınilerde Te’vil ve Hurufilik, Batınilerde dini hayat
ve ibadet, Kaynaklarda Batıni-İsmailiyye ilişkisi.
TİB6-510
Tarihte ve Günümüzde Şiilik II
Sebeiyye, Keysaniyye, Haşimiyye, Beyaniyye, Muğiriyye, Mansuriyye, Harbiyye,
Cenahiyye, Mukannaiyye, Hallaciyye, Hattabiyye, Ashabu’l-İbaha, Ashabu’l-Tenasuh,
Hululiyye, İhvan-ı Safa’nın batıni mezheplere etkisi, Karmatiler ve İtikadi fikirleri,
İsna’aşeriyyenin teşekkülü, İmamlar dönemi, Gaybet dönemi, Gaybet-i Kübra dönemi, Gaybet-i
Suğra ve Sefirler dönemi, Ahbariliğin ortaya çıkışı, İsna’aşeriyyenin itikadi görüşleri,
Ca’feriliğin Kur’an’a bakışı, İsna’aşeriyye’de Takiyye, Beda’, Rec’at Anlayışı; Şiiliğe göre
Fürüud-din, İsna’aşeriyye’nin Usuli’d-Din ile ilgili görüşleri, Şia’nın Kuran’la ilgili görüşleri,
Şia'nın Tefsir anlayışı, Şia'nın Hadis anlayışı, Şiilikte Tasavvuf, İsna'aşeriyye'de İbadet ve
muamelet, Günümüz dünyasında Şiiliğin yayıldığı yerler, Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam
Devrimi, İmamiyye Şiasında otorite problemi.
TİB6-511
Ehl-i Sünnet Düşüncesi
Ehl-i Sünnet’in isimlendirilmesi Konusu, Tarihçesi, Ebû Hanife’nin İtikadi meselelere dair
görüşleri, Selefiyye, Ahmed b. Hanbel’in itikadi görüşleri, İmam Malik’in İtikadi görüşleri,
İmam Şafi’nin itikadi görüşleri, Eş’ari’nin hayatı, eserleri ve başlıca görüşleri, Eş’arilik
düşünçesinin İslam düşünce tarihine etkileri, İmam Maturidi’nin hayatı ve eserleri, Eş’arilik ve
Maturidilik Arasındaki Farklar, Maturidiliğin Tarihi Arka Planı, Maturidi’nin Kelami Görüşleri,
Maturidilik’te Bilgi Kuramı, Maturidi’nin Tevil Anlayışında Aklın Yeri, Hanefilik ve
Maturidilik İlişkisi, Maturidiliğin Oluşumu ve Türkler Arasında Yayılışı, Türk Din Anlayışı
olarak Maturidilik, Maturidiliğin İslam düşünce tarihine katkıları.
TİB6-512
Mezhepler Tarihinde Zihniyet Tahlilleri
Farklı din anlayışları ve sebepleri, Mezhepçiliğin Türkiye’deki konumu, İslam
Düşüncesinde din söylemi olgusu, İslami söylemin kaynakları, Tepkisel-Kabilevi din söylemi,
Akılcı-Hadari din söylemi, Gelenekci-Muhafazakâr din söylemi, Siyasal-Karizmatik din
söylemi, Keşifci-İnzivacı din söylemi, Milliyetçi ve cemaatçilerin din söylemi, Oryantalist ve
çağdaş din söylemi, Tarikatların din söylemi, Türk solunun din söylemi, Din-siyaset ilişkisi
içerisinde dini söylem, Türkiye’de din anlayışı ve farklılaşma, Türkiye’de siyasal İslam’ın
yankıları, Din istismarı, Türkiye’de Kültürel ve ideolojik eğilimler, Küreselleşme ve ideolojik
Düşünce akımları, gelenekçilik ve yenilikçilik, İslam’da tarihselcilik, İnsan-din ilişkisinin
sürekliliği, Din, birey ve toplum ilişkisi, Din ve vicdan hürriyeti, Din ve laiklik, Kuran’da insan
problemi, İmanın tarifi ve mahiyeti, Küfür ve tekfirin ölçüsü ve sınırı, İnsan zihninin niteliği ve
küfür, Medeniyet kültür gelenek ve din ilişkisi, Kültür değişimleri ve inanç.
ARAP DİLİ BELAGATI BİLİM DALI
TİB7-501
Arap Dili Edebiyatı Temel Kaynakları I
Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmalarda en çok başvurulan kaynakların
tanıtılması ve bunlardan yararlanma yolları öğretilmesi.
TİB7-502
Arap Dili Edebiyatı Temel Kaynakları II
Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapılan çalışmaların dönem dönem incelenmesi ve
dönemler arasındaki farklılıkların araştırılması.
TİB7-503
Arap Dili Gramer Tarihi I
Câhiliye dönemindeki dil çalışmaları ve daha sonraki dönemlerde Nahiv ve Sarf ilminin
ortaya çıkışı ve gelişme süreçlerinin incelenmesi.
TİB7-504
Arap Dili Gramer Tarihi II
Nahiv ve Sarf ekollerini ortaya çıkışı bu ekollerin tarihi süreçlerinin değerlendirilmesi ve
günümüze gelişleri.
TİB7-505
Arapça Belagat İlmine Giriş I
Arap dilinde belagatin yeri, belagat çalışmalarının tarihçesi ve belagat ilimlerinden Me'ani
ilmi ile ilgili konuların incelenmesi.

TİB7-506
Arapça Belagat İlmine Giriş II
Arap edebiyatında belagat sahasında ün yapmış bazı müellifler ve bunların eserleri, belagat
ilimlerinden beyân ve bedi ile ilgili konular.
TİB7-507
Modern Arapça I
el-Mecelle, eş-Şarku’l-Evsat ve el-Menhel gibi dergi ve gazetelerden seçilen makale ve
yazıların tercümesi ve üslup farklılıklarının belirtilmesi.
TİB7-508
Modern Arapça II
Günümüz Arapça üslûbuyla yazılan kitap, dergi ve gazetelerden seçilen uygun metinler
üzerine çalışma.
TİB7-509
Arap Edebiyat Tarihi I
Cahiliye ve Sadru’l-İslam dönemlerinde edebi faaliyetlerin ele alınıp incelenmesi.
TİB7-510
Arap Edebiyat Tarihi II
Emevi ve Abbasi dönemlerinde edebi faaliyetlerin ele alınıp incelenmesi.
TİB7-511
Edebi Bilgiler I
Belagat, şiir ve tenkid (nakd)’e dair temel ve ileri seviyede bilgilerin ve bunların yanısıra
aruz vezninin kuralları, bahirleri ve bu bahirlerin cahiliye, İslami, Emevî ve Abbasî dönemi
şiirlerinde uygulanışının klasik belagat, fennu'ş-şiir ve edebi tenkit kaynaklardan incelenmesi.
TİB7-512
Edebi Bilgiler II
Belagat, şiir ve tenkid (nakd)’e dair temel ve ileri seviyede bilgilerin, modern belagat,
fennu’ş-şiir ve edebi tenkit kaynaklarından ele alınması ve ayrıca cahiliye, İslamî, Emevî ve
Abbasi dönemi şiirleriyle son dönem ile modern dönem şiirlerinin mukayeseli olarak işlenmesi
ve son dönemdeki serbest şiirle aruz veznindeki şiirlerin karşılaştırılması ele alınacaktır.
TİB7-513
Yüksek Gramer I
Nahvin detaylarıyla birlikte el-Kitap Şafiye gibi eserlerden uygulamalı olarak ele alınması.
TİB7-514
Yüksek Gramer II
Nahvin detaylarıyla birlikte el-Kitap Şafiye gibi eserlerden uygulamalı olarak ele alınması.
TİB7-515
Metin Tercümesi
Klasik ve Çağdaş Arap Edebiyatına ilişkin yapıtlardan seçme metinlerin okutulması ve
dersi alan öğrencilerin bir dilden diğerine, Arapçadan Türkçeye çeviri yeteneklerini geliştirme ve
pekiştirmelerine sağlamak hedeflenmektedir.
TİB7-516
Mükâleme
Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin Arap Dilini pratik konuşabilme yeteneklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Derste ağırlıklı olarak öğrencilerin karşılıklı konuşma, arzusunu
ifade edebilme becerilerini geliştirebilecek yöntemler üzerinde durulacaktır.
TİB7-517
Dil Bilimi ve Dil Usulü
Dil Bilimi tanımı, Dilin ortaya çıkış, dilde ilk ayrılıklar, değişik dil ve lehçelere ayrılması,
genel olarak dilin gelişmesi ve Sami dilleri ve Bölümleri, Sami dilleri konuşan milletler, Sami
dillerin arasındaki farklılıklar.
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Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Uzmanlık Alanı Dersi

