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KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

FORMASYON DÂHİL LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 
 

I.YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL101 Kur’ân Okuma ve Tecvîd I Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur'an-ı Kerim’i doğru okumanın önemi, Tanımlar, Kur’an-ı Kerim okuma usulleri 

(tahkik, tedvir, hadr) Kur’an-ı Kerim okumada istiâze ve besmele (sûre başı, ortası, iki sure arası ve Tevbe suresi), 

harflerin mahreçleri ve sıfatları, harflerin seslendirilmesi. Tecvîd Bilgisi: Tecvîd'in tanımı, konusu, amacı, 

kuralları,  Kur’an-ı Kerim okuma ve tecvîd uygulamaları 1 ve 2. cüzler, Namaz Duaları, Fatiha Suresi, Bakara 

Suresi 1-5, Bakara/255. 

Dersin Amacı: Öğrencinin tecvid kaidelerine uygun olarak Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumasını 

sağlamak, öğrenciye ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında yardımcı olmak, Öğretim teknolojilerindeki 

gelişmelerden faydalanmak suretiyle Kur’an-ı Kerim öğretim yeteneğini öğrenciye kazandırmaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL103 Arapça Sarf- Nahiv I Z 4 2 5 5 

Dersin İçeriği: Arapça cümleleri oluşturan ögeler. İsim, fiil, harf kavramlarının anlamları. Cümlede yer 

alan kelimelerin cümle içindeki fonksiyonları. İsim Cümlesi, fiil cümlesi, diğer cümleler. Bu cümlelerdeki esas 

unsurlar ve tali unsurlar hakkında bilgiler elde etmiş olur 

Dersin Amacı: Öğrencinin yukarıdaki gramer konuları görmesinin yanı sıra (isim/fiil) cümle unsurlarını 

tanıması ve bu gramer konuları kullanarak Arapça okuma ve çeviri becerisinin artırılması ve okunan Arapça 

metinleri doğru bir şekilde anlama yeteneğinin kazandırılması ve anlama düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL105 Arapça Yazma Z 2 0 2 2 

 

Dersin İçeriği: Arap alfabesini doğru bir şekilde yazma uygulamaları. 

Dersin Amacı: Arapça yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL107 İslam İnanç Esasları Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Bu ders, din, iman, islam küfür, şirk, irtadat gibi temel kavramları, Allah’ın varlığı ve 

sıfatları, Nübüvvet konuları, Kıyamet ve ahiretin varlığına ve ahirette hayatına ait amellerin sorgulanması, şefaat, 

sırat, havz, cennet ve cehennem gibi konuları içerir. 

Dersin Amacı: Öğrenciler İslam dininin Ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret konularına dair temel inanç 

esaslarını ve bunların alt başlıklarını oluşturan meseleleri bilir ve tanımlarve tutarlı bir dini düşünceyi 

savunulabilir ölçüde kavrar. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL109 Tefsir Tarihi Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği:Kur’ân’ın bazı sûre ve ayetlerinin temel tefsir kaynakları başta olmak üzere diğer değişik 

tefsir kaynaklarından istifade edilerek tefsir edilmesi ve metod ve anlam açısından incelenmesi. 

Dersin Amacı: Öğrencilere Kur’ânı doğru anlama ile Kur’ân ayetlerinin tefsir tarihi boyunca yapılmış 

eski ve yeni tefsirlerini okuyabilme ve anlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL111 Hadis Tarihi Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemi hadîs faaliyetleri; hadîs rivâyeti, 

kitâbeti, tedvîni, tasnîfi ve şerhi süreçleri; temel hadîs kaynaklarının ehemmiyeti; ehl-i hadîs, ehl-i rey ve mu‘tezile 

tartışmaları; hadîs usûlünün tarihî seyri; cerh ve ta‘dîl ilminin gelişim süreci. 

Dersin Amacı: Hadîs tarihinin geçirdiği süreci ve farklı yaklaşımları tanıtmak. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL113 Siyer-i Nebî  Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Cahiliye döneminde sosyal, ekonomik ve dini hayat, Hz. Peygamber'in çocukluk ve gençlik 

dönemi, Peygamberlik vazifesi, küfürle mücadelesi, Mekke ve Medine dönemi, yapmış olduğu savaşlar, 

Mekke'nin fethi, veda hutbesi, hastalanması ve vefatı, onun örnek ahlakı. 

Dersin Amacı: Hz. Peygamber'in doğumu, gençliği, Risalet görevi, Mekke ve Medine hayatı, müşriklerle 

olan mücadelesini ortaya koymak suretiyle bir dönemin siyasi, sosyal, dini, ekonomik ve kültürel hayatına ışık 

tutmak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL115 Osmanlı Türkçesi Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesinde kullanılan harf sistemine dair gerekli bilgilerin verilmesi ve Arapça 

ve Farsçadan geçen unsurların tanıtılması eşliğinde Ahmet Cevdet Paşa’nın “Kısas-ı Enbiyâ” adlı eseri okuma 

metni olarak takip edilmektedir.   

Dersin Amacı: Osmanlı Türkçesi´yle yazılmış eski ve modern metinleri doğru bir şekilde okuyabilme ve 

bu kaynakları kullanabilme becerisini geliştirmek. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. 

Dersin Amacı: Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Atatürk´ün kurduğu 

Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti´nin 

ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı bir gurur duyan, Atatürk İlkeleri´ni 

yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan 

kimseler olarak yetiştirmek. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

TDİ101 Türk Dili I Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Türkçe'nin ses ve şekil yapısı, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı 

edebî türler, yazım kuralları, gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. 

Dersin Amacı: Okunan veya dinlenen bir metnin anlaşılabilmesi için gerekli bilgilere sahip olmasını 

sağlamak, edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmak, kitap okuma alışkanlığını 

geliştirmek, topluluk önünde sunum yapabilme becerisine kazandırmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İNG101 Yabancı Dil I Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce´ye temel oluşturacak seviyede İngilizce 

dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin temel İngilizce bilgisi kazanarak dinlediğini ve okuduğunu 

anlama ve kendini İngilizce olarak ifade etme becerilerini geliştirmektir. Bu derste ilgi çekici bağlamlar 

yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı 

gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlilikleri artırılacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

KAP101 Kariyer Planlama Z 0 1 2 2 

Dersin amacı: Bu dersin amacı gelişim süreci içerisinde bireylerin ilgi, yetenek ve değerleri 

doğrultusunda bireyi tanıma, kariyer gelişim kuramlarına göre kariyeri planlama ve örgün eğitim sonrası kariyer 

planlamasında neler yapılabileceğine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla 

ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci 

Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda 

uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlamasıdır.  
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SEÇMELİ DERSLER 

Dersin İçeriği: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, 

sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim 

biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, 

eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki 

uygulamalar ve gelişmeler. 

Dersin Amacı: Öğretmen adaylarına, gelişim ve gelişim alanları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırarak 

hedef kitleleri olan öğrencileri tanımalarını sağlamak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL123 Kur’an’da Ana Konular S 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Kur’an’ın tarifi ve tarihiyle ilgili genel bilgiler.Kur’an’ın gayesi. Kur’an’da ulûhiyet. 

Kur’an’da kâinat. Kur’an’a göre insan. Kur’an’a göre insanın özgürlüğü ve sorumluluğu. Kur’an’da 

peygamberlik ve peygamberler. Kur’an’da vahiy ve kitaplar. Kur’an’da ibadet. Kur’an’da sistematik ibadetler. 

Kur’an’da toplumsal düzen. Kur’an’da ahlâk. Kur’an’da âhiret. Âhiret inancının pratik hayattaki sonuçları. 

Dersin Amacı: Öğrencilere Kuran’da bulunan temel konuların neler olduğu bilgisini kazandırmak ve 

haklarında genel malumat sahibi yapmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL125 Kur’ân Tercüme Teknikleri S 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Tercüme, meal, tefsir ve te’vil kavramlarının anlamları, tercümenin zaruri şartları, 

tercüme, meal ve tefsir arasındaki benzerlikler ve farklar. Kur’an'ın tercümesi, tercümenin çeşitleri ve gerekliliği, 

Kur’an'ın tercümesinin hükmü ve şartları, Kur’an-ı Kerim’in doğu ve batı dillerindeki tercümeleri,Kur’an-ı 

Kerim’in Osmanlı döneminde ve Latin alfabesiyle yapılan tercümeleri. Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve tefsirinde 

ihtilaf sebepleri, i’rab yönlerindeki ihtilafların tercümeye etkisine dair örnekler, kelimenin manasında dilcilerin 

ihtilaflarının tercümeye etkisine dair örnekler, ıtlak ve takyit ihtimalinin tercümeye etkisine dair örnekler umum 

ve husus ihtilafının tercümeye etkisine dair örnekler, hakikat ve mecaz ihtimalinin tercümeye etkisine dair 

örnekler kelimenin hazif veya ziyadeliği ihtimalinin tercümeye etkisine dair örnekler, hükmün mensuh veya 

muhkem olma ihtimalinin tercümeye etkisine dair örnekler. Rasulullah ve seleften gelen farklı rivayetlerin 

tercümeye etkisine dair örnekler. 

Dersin Amacı: Kur'an-ı Kerim’i Farklı dillere terceme 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL127 İslam Tarih Yazıcılığı  S 2 0 2 2 

 

Dersin İçeriği: Tarih kavramı, İslam Tarih yazıcılığının gelişimi,  siyerin İslam Tarihi açısından yeri ve 

önemi, İslam tarihçileri ve eserleri, İslam Tarih yazımında ortaya çıkan problemler, İslam Tarih yazım 

problemlerine dair tespit ve öneriler, günümüzde İslam Tarih yazıcılığı.  

Dersin Amacı: Tarihsel süreç içerisinde şekillenen ve İslam Tarihi ile alakalı olan metinlerin güvenilir 

olup olmadığı hakkında fikir sahibi olma, diğer taraftan İslam Tarihine dair önemli olayları içeren klasik kaynakları 

tanıyabilme. 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE121 SEÇ: Eğitim Bilimine Giriş S 2 0 2 2 
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II. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL102 Kur’ân Okuma ve Tecvîd II Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Tanımlar, Okuma Usulleri, Kur'an-ı Kerim Okuma Uygulamaları (3. ve 4. Cüzlerin 

tahkik üzere okunması), Tecvîd Kuralları, Nas-Duha Sureleri, Nebe Suresi, Bakara Suresi/285-286. 

Dersin Amacı: Öğrencinin tecvid kaidelerine uygun olarak Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumasını 

sağlamak, öğrenciye ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında yardımcı olmak, Öğretim teknolojilerindeki 

gelişmelerden faydalanmak suretiyle Kur’an-ı Kerim öğretim yeteneğini öğrenciye kazandırmaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL104 Arapça Sarf- Nahiv II Z 4 2  7 

Dersin İçeriği:  Meçhul fiilin yapılışı, naib-u fail, ziyadeli bablar ve bu bablardaki fiillerin çelimi, sülasi 

fillerin olumsuz kalıplarda (nefy-i istikbal, cahd-ı mutlak, cahd-ı müstağrak vs.) çekimleri, muzari fiilin nasb ve 

cezm hali, yer ve mekan zarfları işlenir. 

Dersin Amacı: Öğrencinin yukarıdaki gramer konuları görmesinin yanı sıra (isim/fiil) cümle unsurlarını 

tanıması ve bu gramer konuları kullanarak Arapça okuma ve çeviri becerisinin artırılması ve okunan Arapça 

metinleri doğru bir şekilde anlama yeteneğinin kazandırılması ve anlama düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL106 Arapça Okuma Anlama I (Metin) Z 2 0  2 

Dersin İçeriği: Seçilen klasik ve modern Arapça metinlerin tahlili, okuma, yazma, tartışma ve konuşma 

gibi, dilin temel öğeleri modern metotlarla işlenecektir. 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin Arapça metinleri, edebi değeri olan kavramları doğru 

okuyup, anlamaları; metinleri tahlil ederek konuşma ve yazma kabiliyetlerini geliştirebilmeleridir. Öğrencilere 

yeterli düzeyde, metin okuma ve çözümleme becerisi kazandırmaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL108 İslam İbadet Esasları Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: İslam Hukukunda ibadetlerle maddi ve manevi temizlik arasındaki bağlantı, ibadetlerin 

temel özellikleri ve ibadet türleri, abdestin (taharet) farzları, sünnetleri, müstehapları ve abdesti bozan durumlar, 

gusül; necasetler ve temizlenme yolları, kendileriyle temizlik yapılabilecek sular, teyemmüm, namaz vakitleri, 

namazın şartları, rükunları, vacipleri ve sünnetleri, mekruhları, namazı bozan şeyler, namazın kazası, namaz 

çeşitleri, sehiv secdesi, tilavet secdesi, cemaatle ilgili hükümler, cuma namazı, cenaze namazı ve bayram 

namazları. Orucun tanımı, orucun rükünleri, vücubunun, edasının ve sıhhatinin şartları, ihtilaf-ı metali ve ru’yet-

i hilal kavramları, farz, vacip, nafile, haram ve mekruh oruçlar, orucu bozan haller, orucun mekruhları, i’tikaf ve 

ıskat-ı savm, fıtır sadakası, zekâtın mahiyeti ve önemi, zekâtın şartları, zekât verilecek/verilmeyecek kimseler, 

zekâta tabi mallar, zekâtın ödenme şekli, zamanı ve zekât dağıtımında esas alınacak kriterler, haccın tanımı, 

şartları, rükunları, vacipleri, sünnetleri ve ihram yasakları, haccın çeşitleri, umre, şartları, rükunları, sünnetleri, 

kurban ibadeti ve çeşitleri (hedy, adak, udhiyye). 

Dersin Amacı: Bu ders, ibadetin teorik temelleri, ibadetlerin ortak özellikleri, ibadetlerin yerine getiriliş 

biçimleri ve ibadet türleri gibi İslam ibadet esasları kapsamına giren konuların öğrenilmesini ve ibadetlerin fert 

ve toplum hayatına kazandırdığı müspet durumların öğrenilmesini amaçlamaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL110 Tefsir Usulü Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Tefsir kavramı ve benzeri kavramlar: Te’vil, meal, mana, hermenötik, semantik, sahabe 

ve Kur'an'ı anlama ve yorumlama tarzları, Tedvin Dönemi: Tefsirin hadisle birlikte yazıya geçirilmesi, müstakil 

tefsirlerin yazılması. Tefsir çeşitleri: Rivayet esaslı yaklaşım, fıkhî yaklaşım: Fıkhî tefsir veya ahkâm tefsiri. 

İlmi tefsir hareketi ve özellikleri, modern yaklaşım. Tefsir usulünün temel kaynakları: Asli ve tali kaynaklar. 

Kur’an’ın metinleşme süreci: Yazımı, derlenmesi, çoğaltılması, hareke ve nokta konulması, Nesih kavramı, 

Üslûbu’l-Kur’an, Mücmel ve Mubeyyen, Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemleri. 

Dersin Amacı: Öğrencilere Kuran’ın en doğru tefsir ve yorumunu yapabilmenin kural ve kaidelerini 

öğretmek, metodolojik anlamaya teşvik etmek. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL112 Hadis Usulü Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Hadîs usûlünün önemi ve temel kavramları, hadîs usûlünün tanımı ve kaynakları, hadîs 

usûlü edebiyatı, rivâyetin keyfiyeti, rivâyetin sıfatı; râvînin kimliği, vasıfları, kusurları, tenkidi, tabakaları; 

mervînin kaynağı, ifade ettiği değeri, sıhhati, cerh ve ta‘dîl, ilelu’l-hadîs, garîbu’l-hadîs, muhtelifu’l-hadîs, nâsih 

ve mensûh ve esbâbu vurûdi’l-hadîs. 

Dersin Amacı: Hadîs usûlünün tarihî sürecini ve temel kavramlarını tanıtmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL114 İslam Tarihi I Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Halifelik problemi, Hz. Ebubekir dönemi(632-634), Hz. Ömer bin Hattab dönemi (634-

644), Hz. Osman bin Affan'ın dönemi iç ve dış olaylar, (644-656), halifenin öldürülmesi ve İslam tarihinde ilk 

siyasi kriz, Hz. Ali'nin halifeliğinin başlangıcı ve iç problemler, Sıffin savaşı, Hz. Ali'nin öldürülmesi ve bir 

dönemin sonu, Hasan bin Ali ve Muaviye, Emevi iktidarının başlangıcı, Süfyaniler dönemi, (661-683), Mervani 

iktidarı, Mervaniler dönemi fetihler ve muhalif hareketler, Horasan'da Abbasi ihtilalinin başlangıcı, Abbasiler'in 

zaferi ve Emevilerin çöküşü. 

Dersin Amacı: Hulefâ-i Râşidîn, Emeviler ve Endülüs Emevileri dönemleri siyasi ve sosyal yapısı 

hakkında yeterli düzeyde bilgi edindirmek, bu devirlerde meydana gelen olayların sebep ve sonuçlarını anlayıp 

değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmak ve edinilen bilginin çağdaş meselelerde kullanabilmesini 

sağlamaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL116 İslami Türk Edebiyatı Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Din ve edebiyat ilişkisi, Türk İslam Edebiyatının tanımı, sınırları, oluşumu, Türk İslam 

Edebiyatının kaynakları,Türk İslam Edebiyatında nazım şekilleri ve başlıca belagat unsurları.XV. yüzyıla kadar 

Türk-İslam Edebiyatı: Orta Asya Sahası,XV. yüzyıla kadar Türk-İslam Edebiyatı: Anadolu Sahası, 7 XVI-XX. 

Yüzyıl Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatında şiir, Türk İslam Edebiyatında edebi türler: Allah ile ilgili 

türler, Hz. Peygamber ile ilgili edebi türler: Naat, Mevlid, Hilye, Siyer, Manzum Kırk Hadis, Mirâciye vd. Türk 

İslam edebiyatında diğer dini türler: Mersiye ve Maktel, Ramazaniye, Gazavatname, Kısas-ı Enbiya, 

Menâkıbname vd., Türk İslam Edebiyatında dini-edebi eserler: Kuran Tecümeleri, Hadis, Fıkıh vb. kitapları, 

Tasavvuf ve Edebiyat. 

Dersin Amacı: Ders kitabı olarak “Türk İslam Edebiyatı-Giriş” adlı kitabı takip edilmekte ve eş zamanlı 

olarak temel metinlerden okumalar yapılmak suretiyle öğrencinin, İslâmî Türk Edebiyatının gelişim süreci ile 

belli başlı isim ve eserlerinden haberdar olması amaçlanmaktadır .  

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası; Türkiye’de tek parti yönetimi devri; çok 

partili hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Türkiye’nin jeopolitik durumu; üniversite gençliğine yönelik psikolojik 

harekât tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşması ve temel özellikleri; 

Atatürk ve onun fikir hayatı; Atatürk ve iktisat; Laiklik ve din. 

Dersin Amacı: Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Atatürk´ün 

kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Atatürk 

İlkeleri´ni yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya 

çalışan kimseler olarak yetiştirmek. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

TDİ202 Türk dili II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Anlatım biçimleri, örnek metinler, yazı kompozisyonu ile ilgili genel bilgiler, (tema, 

konu, giriş, paragraf ve sonuç), anlatım bozukluğu ve cümle tahlili, dilekçe, özgeçmiş, tutanak ve rapor 

uygulama, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, yazı kompozisyonu uygulama, edebî türler, tür ve şekil bilgisi, 

şiir, roman ve hikâye, makale, rapor, tebliğ, deneme, gezi yazıları, söyleşi, anı, biyografi, otobiyografi, panel, 

sempozyum, konferans, cümlenin unsurları, cümle tahlili, anlatım ve cümle bozuklukları. 

Dersin Amacı: Öğrenciye; okuduğunu anlama, çeşitli okuma teknikleri, okuma ve not alma, eleştirel 

okuma, okuduğunu transfer etme dinlediğini anlama, çeşitli dinleme teknikleri, dinleme ve not alma, eleştirel 

dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi kavrama gibi becerileri 

kazandırmak. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İNG202 Yabancı Dil II Z 2 0 2 2 

  Dersin İçeriği: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik 

faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak 

biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı 

gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlilikleri artırılacaktır. 

Dersin Konuları: Too/ enough as/ so adjective as Grammar Deep, Basic Grammar of English, ability 

(can-be able to), prohibitions (mustn't-can't), obligatory (must, have to and need), preferences (would rather, 

would prefer), advice (should, had better), general revision, indefinite pronouns, reflexive pronouns, question 

tags, vocabulary elementary, revision, vocabulary intermediate, revision, general revision. Reading passage, 

relative clauses, noun clauses. 

Dersin Amacı: a-Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme b-Farklı zamanlarda olumlu- 

olumsuz ve soru cümleleri oluşturma c-Cümledeki karışık ögeleri İngilizce cümle yapısına göre doğru sıralama 

d-Temel konularda diyaloglar e-Yeni kelimeler öğrenme f-Artan kelime bilgisi ile basit cümle, paragraf ve metin 

düzeyinde okuduğunu anlama. 

SEÇMELİ DERSLER 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE120 SEÇ: Eğitim Psikolojisi S 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Gelişimin tanımı, ilkeleri ve aşamaları; kişilik gelişim kuramları; bilişsel ve ahlaki 

gelişim kuramları; sosyal, dil ve mizah gelişimi; öğrenme ve öğrenme kuramları; gelişim ve öğrenme arasındaki 

ilişki. 

 Dersin Amacı: Gelişim ve öğrenme süreçlerini kavrayabilmek, gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramları 

açıklayabilmek 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL126 Kur'an'da Ahlak İlkeleri S 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Kuran’da ahlakın yeri, İslam –ahlak- Kuran ilişkisi, ahlakî değerler, amelî ahlak, ferdin 

iç âlemiyle olan ilişkilerinden doğan ahlakî davranışlar, ferdin Allah’la olan ilişkilerinden doğan ahlakî 

davranışlar (dînî ahlak), ferdin toplum ile ilişkilerinden doğan ahlakî eylemler (sosyal ahlak), aile ahlakı, 

komşuluk ahlakı, toplum ahlakı, Müslümanların karşılıklı sorumlulukları, devlet ahlakı. 

Dersin Amacı: Kuran’da ahlakın yeri ve ahlakın temel yapısı; İslam dininin gayesi açısından ahlakın 

yeri konuları hakkında malumat sahibi olmak. 

 

III. YARIYIL 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL201 Kur’ân Okuma ve Tecvîd III Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur'an-ı Kerim Okuma Uygulamaları (5,6 ve 7. cüzlerin tedvir üzere okunması), Tecvîd 

Tahlilleri, Yasin Suresi, Mülk Suresi, Haşr/22-24. 

Dersin Amacı: Öğrencinin tecvid kaidelerine uygun olarak Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumasını 

sağlamak, öğrenciye ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında yardımcı olmak, Öğretim teknolojilerindeki 

gelişmelerden faydalanmak suretiyle Kur’an-ı Kerim öğretim yeteneğini öğrenciye kazandırmaktır. 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL203 Arapça Okuma Anlama II (Metin) Z 2 0  2 

Dersin İçeriği: Seçilen klasik ve modern Arapça metinlerin tahlili, okuma, yazma, tartışma ve konuşma gibi, 

dilin temel öğeleri modern metotlarla işlenecektir. 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin Arapça metinleri, edebi değeri olan kavramları doğru okuyup, 

anlamaları; metinleri tahlil ederek konuşma ve yazma kabiliyetlerini geliştirebilmeleridir. Öğrencilere yeterli 

düzeyde, metin okuma ve çözümleme becerisi kazandırmaktır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL205 Tefsir I Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği:Kur’ân’ın bazı sûre ve ayetlerinin temel tefsir kaynakları başta olmak üzere diğer değişik 

tefsir kaynaklarından istifade edilerek tefsir edilmesi ve metod ve anlam açısından incelenmesi. 

Dersin Amacı: Öğrencilere Kur’ânı doğru anlama ile Kur’ân ayetlerinin tefsir tarihi boyunca yapılmış 

eski ve yeni tefsirlerini okuyabilme ve anlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL207 Hadis I Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kitâb ve sünnete bağlılık, İman, İlim, Tahâret, Ezan, Namaz ile ilgili hadis metin 

okumaları ve yorumları. 

Dersin Amacı: Hadîsleri değerlendirmede metodoloji  kazandırmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL209 İslam Hukuk Usulü I   Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Fıkıh Usûlü’nün tanımı, konusu ve ilgili kaynakların tanıtımı, Fıkıh Usulü biliminin 

doğuşunda etkili olan faktörler ve tarihi arka plan, şer’i hüküm; kısımları ve tanımları, hükümlerin kaynaklarının 

incelenmesi, asli ve feri delilleri olan Kitap (Kur’an-ı Kerim), icma’, kıyas, sahabî fetvaları, önceki şeriatler 

(şer’u men kablena), örf ve adetler, mesalih-i mürsele, istishab, istihsan, mükelleflerin fiilleri, ehliyet ve 

kısımları, ehliyeti ortadan kaldıran semavi haller, ehliyeti ortadan kaldıran müktesep haller, hükümlerin amaçları, 

hükümlerin karakteristik özellikleri, azimet ve ruhsat, içtihat ve müçtehit kavramları, içtihadın şartları ve 

dereceleri. 

Dersin Amacı: Öğrencilere İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten şer’î hüküm 

çıkarma metotlarını ve şer’î hükümleri elde etme yollarını kavramaları hususunda gerekli bilgi ve becerilerin 

kazandırılması, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durma. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL211 İslam Tarihi II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Abbasiler-I: Abbâsi İhtilalinin Oluşum Süreci, Abbasiler-II: İlk Dönem, Abbasiler-III: 

İkinci Dönem, Abbasiler-IV: Abbasi Medeniyeti, Türk-İslam Devletleri-I: Türklerin İslamiyeti Kabulü, Türk-

İslam Devletleri-II: Tolunoğulları/Sacoğulları, Türk-İslam Devletleri-III: İhşidiler/İdil- Bulgar Hanlığı, 

Karahanlılar-I: Siyasi Tarih, Karahanlılar-II: Karahanlı Medeniyeti, Gazneliler, Selçuklular-I:Büyük Selçuklu 

Devleti, Selçuklular-II: Anadolu Selçuklu Devleti, Hârizimşahlar. 

 Dersin Amacı: Abbâsi devletinin kuruluşu, Abbasi kültür ve medeniyeti, Türklerin İslam’a girişi ve 

ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Harizimşahların tarihinin anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL213 Kelam Tarihi Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Kelam ilminin tanımı, tarihçesi ve geçirdiği evreler -Kelam ilminin ilimler 

sınıflandırılmasındaki yeri -İlk Kelam tartışmaları ve inanç gurupları/Haricilik, Şia -İlk Kelam tartışmaları ve inanç 

gurupları/Cebriyye, Kaderiyye, Mürcie, Sıfatiyye- Sistematik dönem kelam ekolleri/ Mutezile (İsimlendirme, 

Ortaya Çıkaran Sebepler) - Mutezile /Önemli Temsilcileri -Mutezile/ Görüşleri - Ehl-i Sünnet Kelam - 

kolü/Selefilik - Eşarilik/ Mütekaddimun Dönemi -Eşarilik/ Müteahhirun Dönemi - Maturidilik - Maturidlik-

Eşarilik Karşılaştırması - Çağdaş Kelam Düşüncesi -Kelam ilminin tanımı, tarihçesi ve geçirdiği evreler. 

Dersin Amacı: Din bilimleri arasında Kelam ilminin yerini, kelamı ve konularını kavramak, İnanç 

konularını anlama ve yorumlama kabiliyeti kazanmak, Kelam ilminin ortaya çıkışı ve gelişim süreci hakkında bilgi 

sahibi olmak, Kelamın başlangıç ve gelişme sürecinde kelamcıların önde gelen isimlerini tanımak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL219 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Z 2 0 2 2 

   

 Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Ahlak, Ahlak İlmi, Ahlak Terimleri-Başlıca Ahlak Öğretileri-Vazife 

Ahlakı-Felsefedeki Ahlak İlkeleri ve Bunların İslam’daki Yeri-Sorumluluk ve İslam’daki Yeri-Sorumluluğun 

Dereceleri-Vazife ve İslam’daki Yeri-Ahlakın Yaptırım Gücü-Görevlerin Tarif ve Taksimi-Ruhsal Yetilerin 

Eğitimi- Fazilet ve Reziletin Tarifi, Temel Faziletler-Aile ve Toplum Hayatıyla İlgili Görevler-Hürriyet ve Haklar-

İhsan ve Adalet Görevleri, Marifet ve Kulluk Görevleri gibi konuları kapsamaktadır. 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı;  İslam Ahlak Felsefesi Dersi, öğrencilerimizi ahlaki konularda 

bilgilendirmeyi, böylece ahlaklı olma, iyi insan olma yönündeki insani eğilimlerin açılıp gelişmesine katkıda 

bulunmayı ve kılavuzluk etmeyi amaçlar.  
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL217 Din Psikolojisi I Z 2 0 2 2 

  Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Psikoloji kavramının anlamı ve bu kavramın anlamı üzerindeki 

tartışmalar, Psikolojinin konusu ve amacı, Psikolojinin alt dalları ve din psikolojisi,  Psikolojinin kullanıldığı yerler 

ve dini alan, İnsanın gelişimi ve kültürümüzde insanın gelişimi ile ilgili bilgiler,  Gelişme ödevleri ve ruh 

sağlığı açısından yeri, Güdüler, Duygu ve heyecanlar ve dini heyecan,  Savunma mekanizmaları ve din, Duyumlar 

ve sınırlılıklarının çağrışımları,  Dikkat ve algı, Sembolik eylemler: Düşünme, İmgeleme ve İletme ve din ile 

ilişkisi, Psikolojide metot ve din psikolojisinde kullanımı sorunları, Din-Psikoloji ilişkisi gibi konuları 

kapsamaktadır. 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı; Din Psikolojisinin alanı, temel kavramları, yöntemi ve kaynakları, din 

ve psikoloji ilişkisini, dinin bireysel yorumu ve anlaşılması ile ilgili psikoloji akımlarını ve temsilcilerini tanıtmak. 

Din ve psikoloji arasındaki ilişkinin ilahiyat bilimleri açısından önemini kavratmaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL215 Din Sosyolojisi I Z 2 0 2 2 

  Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Sosyolojinin ve Din Sosyolojisinin Konusu, Sosyolojik Araştırmalarda 

Yöntem ve Teknikler, Temel Sosyolojik Kavramlar I: Sosyelleşme, Sosyal Rol, Statü, Sınıf, Toplumsal 

Tabakalaşma ve Hareketlilik, Temel Sosyolojik Kavramlar II: Sosyal Kurum, Sosyal Grup, Kültür ve Değerler, 

16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Batı Avrupa’da Sosyolojinin ve Din Sosyolojisinin Doğuşunu Hazırlayan Gelişmeler, 

Sosyolojinin Öncüleri ve Sosyolojinin Ortaya Çıkışı: İbn Haldun, Saint-Simon ve Comte, Marx, Durkheim ve 

Weber, Dinin Tanımı Sorunu, Dinin İşlevleri, Din ve Kültür İlişkisi I,  Din ve Kültür İlişkisi II, Modern 

Dünyada Dinin Konumu 1: Modernleşme, Sekülerleşme Ve Dine Etkisi, Modern Dünyada Dinin Konumu 2: 

Postmodern Söylem, Çoğulculuk Ve Yeni Dini Hareketler,  Modern Dünyada Dinin Konumu 3: Çağdaş Söylem 

ve Hareketler Karşısındaki İslam gibi konuları kapsamaktadır. 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı; din ve toplumun karşılıklı etkileşimine dayalı ilişkisini ve bu ilişkiden 

doğan sonuçları; bireyin dini tutum ve davranışlarını toplumsal ve kültürel bağlamı ve toplumsal yapının bütünlüğü 

içinde değerlendirebilmeyi sağlayan sosyolojik bakış açısı kazandırmak. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE221                  SEÇ: Sınıf Yönetimi S 2 0 2 2 

  Dersin İçeriği: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin 

tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen 

sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel 

olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, 

öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına sınıf yönetimi becerisini uygulamalı 

olarak kazandırmaktır. 

IV. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL202 Kur’ân Okuma ve Tecvîd IV Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur'an-ı Kerim Okuma Uygulamaları (8,9,10 ve 11. cüzlerin tedvir üzere okunması), 

Tecvîd Tahlilleri, Fetih Suresi, Haşr/22-24, Aşırlar, Dualar. 

Dersin Amacı: Kur’an-ı Kerimi doğru ve güzel okumanın önemini kavrama, Kur'an harflerini 

mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak seslendirme, Kur’an-ı Kerim okuma usullerini bilme ve uygulama, 

tecvit kurallarını teorik olarak bilme ve uygulama, belirlenen sure ve duaları ezberleme, Kur'an okumada temel 

makamları tanıma ve uygulama, Kur’an-ı Kerim öğretim tekniklerini bilme. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL204 
Arapça Okuma Anlama III 

(Metin) 
Z 2 0  2 

Dersin İçeriği: Seçilen klasik ve modern Arapça metinlerin tahlili, okuma, yazma, tartışma ve konuşma gibi, 

dilin temel öğeleri modern metotlarla işlenecektir. 

Dersin Amacı: Bu derste, Arapça harekesiz klasik ve modern metinlerin hatasız ve kurallara uygun şekilde 

okuyarak çözümleyebilmek için gerekli olan gramer kurallarının verilmesi ve örnek metin okumaları 

amaçlanmıştır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL206 Tefsir II Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: 1. Tefsirin amacı ve çeşitleri hakkında öğrencilere bilgi vermek üzere Menar Tefsirinin 

giriş kısmındaki bölümün okunması, 2. İman ve salih amelin önemini ortaya koymak gayesiyle AsrSûresi 

tefsirinin Taberî tefsirinden okunması, 3. Fil hadisesi ve bu olayın sonuçları itibariyle ortaya koyduğu mesajlar 

hakkında malumat veren Fil Sûresi tefsirinin İbnEbîZemenin’in tefsirinden okunması, 4. Dedikodu, gıybet ve 

Allah’ı unutturan aşırı mal sevgisinin zararlarını ortaya koymak üzere HümezeSûresi tefsirinin Semerkandî 

tefsirinden okunması, 5. Dini yalanlayanların gerçek yüzünü ve samimi bir şekilde ibadet etmenin önemini ortaya 

koymak amacıyla Maun SûresininCelaleyn tefsirinden okunması. 

Dersin Amacı: Örnek tefsir metinlerinden ve alanla ilgili kitaplardan yararlanarak Kur’ân’ın ana 

konuları hakkında malumat vermek ve öğrencilerin muhtelif tefsirlerden haberdar olmalarını sağlamak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL208 Hadis II Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Oruç, Zekât, Hac, Dua ve Zikir ile ilgili hadis metin okumaları ve yorumları. 

Dersin Amacı: Hadîsleri değerlendirmede metodoloji kazandırmak. 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL210 İslam Hukuk Usulü  II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Şer’i hükmün tanımı, konusu, hükmün muhatabı ve hüküm çeşitleri. Teklifî ve vad'î 

hükmün tanımları, çeşitleri ve aralarındaki fark. Hakim ve mahkumun fîh, Mahkumun fihin kısımları. Ehliyet 

ve kısımları ile ehliyeti ortadan kaldıran semavi vemüktesep arızalar. İstinbat metotlarıyla delaletleri bakımından 

lafızlar. Amm, has, amm lafzın tahsisi, emir ve nehiy, mutlak, mukayyet, müşterek, muhkem, müteşabih, hakikat, 

mecaz, sarih ve kinaye gibi lafızların tanım ve özellikleri. Lafızların delalet yolları, işaretin, iktizanın delaletleri, 

mantukun ve mefhumun delaletleri. Delalet yolları hakkında mezhepler arası farklar. İçtihad ve müçtehit 

kavramları ile müçtehitte bulunması gereken şartlar. 

Dersin Amacı: İslam hukukunun bölümlerine ait temel kavram ve terimleriyle ilgili gerekli bilgi ve 

beceriye sahip kılmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL212 İslam Medeniyeti Tarihi Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: İslam kültür ve medeniyetinin doğuşu ve kaynakları, İslam kurumlarının teşekkül devri, 

halife ve hilafet tartışmaları, halifeliğin tarihsel gelişimi, vezaret teşkilatı, divan teşkilatı ve tarihsel gelişimi, adli 

teşkilatı, İslam'da sosyal hayat, vakıf teşkilatı, kültür kurumları: medrese, iktisadi yapı toprak ve vergi, 

haberleşme, askeri teşkilat. 

Dersin Amacı: İslam medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri, İslam medeniyetinin 

manevi dinamikleri, sosyal hayat, idari yapı, ekonomik yapı, eğitim-öğretim, dini ilimler, tercüme faaliyetleri, 

müspet bilimler, sanat ve mimari, kültür ve medeniyet, kültür ve medeniyeti oluşturan unsurlar, medeniyetlerin 

doğuşuna ve batışına tesir eden amillerin kavratılması amaçlanmaktadır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL216 Din Psikolojisi II Z 2 0 2 2 

  Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Dinin psikolojik tanımı ve geleneksel tanımlardan farkı, Din 

Psikolojisinin alanı ve konusu ve amacı, Dini yaşam şekilleri ve psikolojik anlamı, Dini davranışın psikolojik 

motivasyonları: Doğal yapı ve din ilişkisi, Dini davranışın psikolojik motivasyonları: Psiko-sosyal nedenleri, 

Psikoanalizciler ve Din (Freud ve Din), Psikoanalizciler ve Din (C. G. Jung ve Din), Dini Gelişmenin Bilişsel 

temelleri, Dini Gelişmenin Ahlak Gelişimi ile ilişkisi, Dini Gelişmenin Kişilik Gelişimi ile ilişkisi, Dine dönüş ve 
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din değiştirmenin psikolojik süreci ve nedenleri, Tasavvuf Psikolojisi: Tasavvufi yaşantının psikolojik 

motivasyonları, Din ve Zihinsel Bozukluklarla ilişkisi, Din Psikolojisinde Metot gibi konuları kapsamaktadır. 

  Dersin Amacı: Din Psikolojisinin alanı, temel kavramları, yöntemi ve kaynakları, din ve psikoloji 

ilişkisini, dinin bireysel yorumu ve anlaşılması ile ilgili psikoloji akımlarını ve temsilcilerini tanıtmak. Din ve 

psikoloji arasındaki ilişkinin ilahiyat bilimleri açısından önemini kavratmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL214 Din Sosyolojisi II Z 2 0 2 2 

  Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Din Sosyolojisinin Konusu, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 

Sosyolojik Açıdan Din, Dini Tecrübenin İfade Biçimleri, Din ve Toplum, Dini Gruplar, Din ve Kültür, Sosyal 

Farklılaşma/Tabakalaşma ve Din, Sosyal Bütünleşme ve Din, Sosyal Çözülme ve Din,  Sosyal Değişme ve Din, 

Sekülerleşme ve Din, Din ve Kimlik, Din ve Diğer Sosyal Kurumlar gibi konuları kapsamaktadır. 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı; Normatif din anlayışının dışında deskriptif –vasıflayıcı- bir özellik 

taşıyan din sosyolojisine göre dinin ve dinlerin toplum hayatındaki yerini ve toplumla olan karşılıklı etkileşimini 

incelemektir. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL218 Mantık Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Mantık İlmi, Konusu, Amacı, Yararı Ve Diğer İlimlerle İlişkisi, Dil 

Düşünce Ve Varlık,  Mantıkta Özdeşlik Tümellik Ve Surilik, Beş Tümel, Kategoriler, Tanım-Betim, Önermeler 

Ve Türleri,  Önermelerin Niteliği, Niceliği Ve Kipliği,  Yüklemi Nicelikli Önermeler (Münharifât), 

 Önermelerin Çelişiği Ve Döndürülmesi, Kanıtlamalar, Kıyas Ve Türleri, Şartlı Kıyaslar, Bilimsel Kanıt-

Burhan, Bilimsel Kanıt-Burhan (Devam), Cedel (Topikler),  Muğalata (Sofistik Deliller) gibi 

konuları kapsamaktadır 

Dersin Amacı: İlahiyat Fakültesi öğrencilerine mantık formasyonu kazandırarak, doğru çıkarım hususunda 

kazanımlar elde etmek. Mantık hakkında temel bilgiler kazandırmak ve doğru ve tutarlı düşüncenin ilke ve 

metotlarını ortaya koymak. Öğrencilerin İslam mantıkçıları tarafından geliştirilen mantık sistemlerini ve 

teorilerini tanıması ve İslami ilimlerin metodu olarak kullanabilecek düzeyde bu sistemleri işletebilmesi. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL220 Dini Musiki S 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Türk Din Musikisinde kullanılan usuller ve bunların tarihi gelişimi, uygulamaları, basit 

ve bileşik usül kalıpları, Usûl kalıpları ve güfteler arasındaki uyum, Dini Musikide kullanılan usûllere dair teknik 

bilgiler. 

Dersin Amacı: Türk Müziği ve Türk Din Mûsikisi hakkında bilgi sahibi olmak, Din Musikisinde 

kullanılan usûller ve uygulamaları hakkında bilgi kazanmak, Türk Din Mûsikîsi´nin çeşitli formlarını tanımak 

ve Türk Din Mûsikîsi´nin çeşitli formalarını icra edebilmek. 

SEÇMELİ DERSLER 

Dersin İçeriği: Bu derste, program geliştirme sürecinin yapısı, program düzenleme, program yapma, 

program yamama gibi kavramların bilimsel açıklaması, program geliştirme sürecinin ilkeleri, program geliştirme 

sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ile program değerlendirme yaklaşımları, değerlendirme süreçleri ve 

değerlendirme uygulamaları konularında bilgi ve beceri kazanılacaktır. Program geliştirme ve program 

değerlendirme arasındaki ilişki, program değerlendirmeye duyulan gereksinim, program değerlendirme 

yaklaşımları, program değerlendirme modelleri, program değerlendirmede rol alanlar, program değerlendirme 

karşılaşılan güçlükler, dünyada ve Türkiye’de yapılan belli başlı program değerlendirme çalışmalarının 

incelenmesi. 

Dersin Amacı: Bu derse katılanların, program geliştirme kavram ve ilkelerini, program geliştirme model 

ve kuramlarını, programın felsefi, psikolojik, sosyal temellerini analiz edebilme, program geliştirme, uygulama ve 

değerlendirmede, program geliştirme kuramlarını ve modellerini kullanabilme, program değerlendirme kavramını 

anlama, program değerlendirme modelleri, dünyada ve Türkiye’deki program değerlendirme yaklaşımlarını 

karşılaştırması ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeleri ile ilgili bilgi, beceri ve olumlu tutum kazanmaları 

amaçlanmaktadır. 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE222 
SEÇ: Eğitimde Program 

Geliştirme 
S 2 0 2 3 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL226 Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar S 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur’an’a Çağdaş YaklaşımlarÇağdaşlık ve modernizm kavramlarına giriş. 

Modernizmin İslam dünyasına girişi ve oryantalizm.Kur án ́a Çağdaş yaklaşımda temel paradigmalar.Kur ́an 

merkezli ve hadislere Eleştirel bakış.İçtihad vurgusu İcmayı ve mezhepleri kabul etmeme.Geleneksel birikimin 

yetersizliği ve israiliyyata tepki. Kur ́an ́ınbütünlüğüKur ́an ́ın bilime ve akla vurgusu.SeyyidAhmed Han ve 

Hint Alt kıtasında modern Kur án okumaları. M. Abduh ve Mısırdaki Kuran á Çağdaş Yaklaşımlar. Mehmet 

Akif ve Sırat-ı Müstakim/sebilürreşad dergisi. Elmalılı H. Yazır ve Kuran ́ın tefsir ve tercüme projesi.Türkiyede 

çağdaş dönemde yazılan Meal edebiyatı. 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, içinde bulunduğumuz son asırda Kuran’a dair çağdaş yaklaşımların neler 

olduğu hakkında malumat sahibi kılmak 

V.YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL301 Kur’ân Okuma ve Tecvîd V Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur'an-ı Kerim'in 12, 13, 14. Cüzü’nün ve Meryem suresinin hadr üzere okunması, 

Kur’an-ı Kerim üzerinde tecvid tahlilleri, Hatim Duası, ezanı usulüne uygun okuma, müezzinlik (salâ, kaamet, 

tekbir ve tesbihat), İHL’lerde Kur’an eğitim ve öğretim teknikleri, İlahiyat Fakültelerinde Kur’an eğitim ve 

öğretim teknikleri, Kur’an kurslarında Kur’an eğitim ve öğretim teknikleri. 

Dersin Amacı: Kur’an-ı Kerimi doğru ve güzel okumanın önemini kavrama, Kur'an harflerini 

mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak seslendirme, Kur’an-ı Kerim okuma usullerini bilme ve uygulama, 

tecvit kurallarını teorik olarak bilme ve uygulama, belirlenen sure ve duaları ezberleme, Kur'an okumada temel 

makamları tanıma ve uygulama, Kur’an-ı Kerim öğretim tekniklerini bilme. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL303 Arap Dili ve Belagatı I Z 2 0  3 

Dersin İçeriği: Ders Teşbih, teşbih çeşitleri, mecaz, mecaz çeşitleri, bediî ilmi, bediî ilminin çeşitleri, cinâs-

iktibas konularından teşekkül eder. 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin Arapça metinleri, edebi değeri olan kavramları doğru okuyup, 

anlamaları; metinleri tahlil ederek konuşma ve yazma kabiliyetlerini geliştirebilmeleridir. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL305 İslam Hukuku I Z 2 0 2 3 

 Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği Kişiler hukuku, şahsiyet, ehliyet tanımı, unsurları ve çeşitleri, ehliyet 

açısından insan hayatının devreleri, ehliyeti daraltan haller, semavi arızalar, müktesep arızalar, İslam Hukukunda 

evlenme kavramı, geçici ve sürekli evlenme engelleri, evliliğin geçerliliğinin ve sıhhatinin şartları, evlilikten 

doğan neticeler, evliliğin sona ermesi (talak), boşamadan doğan hukuki neticeler (nafaka v.s.) gibi 

konulardan oluşmaktadır. 

Dersin Amacı: Şahsın hukuku, İslâm aile hukuku ve İslâm miras hukuku kapsamına giren konuların 

öğrenimini sağlamak, aile hukukunun İslam Hukuku içerisinde teşkil ettiği yerin önemini vurgulamak, evlilik 

akdinin öncesi ve sonrasının doğuracağı hukuki sonuçlara dikkat çekmek, evliliğin beraberinde getirdiği hak ve 

sorumluluklar hakkında bilgi vermek ve geçici ve sürekli evlenme engellerinin her düzeyde öğrenilmesini 

sağlamaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL311 Hadis III Z 2 0 2 3 

 Dersin İçeriği: Sosyal Meseleler ile ilgili hadis metin okumaları ve yorumları. 

    Dersin Amacı: Hadîsleri değerlendirmede metodoloji kazandırmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL307 Sistematik Kelam I Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Kelâm ilminin tanımı, isimlendirilmesi, gayesi, önemi, diğer disiplinlerle ilişkisi; 

mutekaddimûn, müteahhirûn ve yeni ilm-i kelâm gibi dönemlerine göre Kelâm ilmi; Mutezile, Eş'arilik, 

Maturîdîlik, Selefilik, ve Şiîlik gibi mezheplerin usûlu'd-dîn hakkındaki düşünceleri; kelâm metodolojisi ve 

yöntemini, cevher, araz, cisim ve âlem gibi konuları içeren dakîku'l- kelâm ile kelâmın temel meseleleri arasında 

yer alan bilgi ve imkânı, bilgi kaynakları ve delillendirme yöntemleri, varlık ve imkânı, Allah’ın varlığı( İsbât-ı 

Vâcib), ilahi sıfatlar, Allah-âlem ilişkisi, iman ve niteliği, kader ve husun-kubuh gibi temel konuları ele 

alınmaktadır.  
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Dersin Amacı: Kelam I dersinin temel amacı, Kelam ilminin uğraştığı yukarıda belirtilen temel 

konularla ilgili bilgi vermektir. Bu konular Kelam literatürü ve diğer disiplinler birlikte ele alınarak işlenmekte, 

bu sayede öğrencinin sistemli bir düşünceye kavuşması sağlanmaya çalışılmaktadır.  

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL309 Tefsir III Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Muhammed suresi, 1-38 arası ayetlerin Celâleyn tefsirinden işlenmesi. Bu sure 

bağlamında savaş, kâfirlerin hak dini engelleme çabaları, müminlerin tebliğ çabaları, müminlere verilecek 

mükâfat, kâfirlerin Allah'ın desteğinden mahrum olmaları, münafıklar, mal ve can ile Allah yolunda mücadele, 

cimriliğin kötülüğü. 

Dersin Amacı: Kur'an ayetlerin değişik tefsir kaynaklarından yararlanarak metod ve anlam açısından 

incelenmesi öğrenme ve Kur'an'daki ayetlerin geniş açıklamasını yapabilme becerisini kazanmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL313 Felsefe Tarihi Z 2 0 2 4 

  Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; temel felsefi tanım ve kavramlar, felsefi konular ve birbiriyle olan 

ilişkileri, felsefenin siyasal-toplumsal önemi, ilkçağ felsefesi; Antik Yunan, Hellen-Roma, ortaçağ felsefesi; 

Patristik felsefe, Skolastik felsefe, din, Rönesans felsefesi; devlet-hukuk, doğal din, 17. Yüzyıl Felsefesi; 

Descartes, Pascal, Malebranche, Spinoza, Leibniz Aydınlanma Felsefesi; Locke, Berkeley, Hume, Condillac, 

Voltaire, Wolff ,Modern felsefesi; Kant, Hegel, Auguste Comte, günümüzde felsefi düşünce ve konumu gibi 

konuları kapsamaktadır. 

  Dersin Amacı: Filozof ve felsefi ekollerin temel yaklaşım biçimlerini ve Felsefi düşünceye yön veren 

akım ve filozofların görüşlerini öğrenmektir. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL315 Tasavvuf I   Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Tasavvufun tarifi, konusu, doğuşu başlıkları hakkında bilgi vererek derse giriş yapmak. 

Tasavvufun dönemlerinden zühd dönemi ve Peygamber (s.)’in hayatı ve tasavvufi yönü ön plana alarak 

anlatılması ilk dönem sufilerinden bazılarını hayatlarını ve görüşlerini vermek. Tasavvuftaki ekol olmuş 

mektepleri ve özelliklerini burada meşhur olmuş sufileri anlatmak. Tasavvuf dönemi ve dönemin başlama 

nedenleri, buı dönemde ön plana çıkan mutasavvıfları fikirleriyle zikretmek. 

 Dersin Amacı: İnsanın manen olgunlaşmasını hedefleyen Tasavvuf'un teşekkül aşamasını, ortaya 

çıkışında etkili olan iç ve dış unsurları tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL317 İslam Felsefesi Tarihi I Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Temel kavramlar, Dini kavramlara felsefe gözüyle bakış, Felsefi 

kavramlara bakış, İslam felsefesinin tanımı ve kapsamı, İslam felsefesinin kaynakları, İslam felsefesinde ekoller 

ve tanıtım, Kindi ve felsefi görüşleri, Ebu Bekir Razi ve felsefi görüşleri, Farabi ve felsefesi 1, Farabi ve felsefesi 

2,  Farabi ve Etkisi, İhvanı Safa, İhvanı Safa''nın felsefi görüşleri, İbn Miskeveyh ve Felsefi Görüşleri gibi 

konuları kapsamaktadır. 

 

Dersin Amacı: İslam Felsefesinin temel ilkesini, terminolojisini, ve konulara yaklaşım tarzını 

öğrenmektir. 

SEÇMELİ DERSLER 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE321 SEÇ: Rehberlik S 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler 

içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), 

teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, 

öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. 

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı, Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik, rehberliğin amaçları, rehberliğin ilkelerini anlamaktır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE323 
SEÇ: Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
S 2 0 2 3 

  Dersin İçeriği: Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, 

ölçme teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan Davranışlarının 

ölçülmesi, psiko-motor davranışların ölçülmesi ve performans değerlendirme, soru hazırlama teknikleri. 

  Dersin Amacı: Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede 

geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel 

yöntemleri kullanmayı bilir. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL325 Tefsir Ekolleri S 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Abdullah b. Abbas’ın Mekke Tefsir Ekolü, Ubey b. Ka’b’ın Medine Tefsir Ekolü ve 

Abdullah b. Mesud’unKufe Tefsir Ekolü, sahip oldukları özellikler açısından tahlil edilerek her bir ekolün temel 

ve ayırıcı unsurları. 

Dersin Amacı: Bu derste rivâyet, dirâyet ve diğer tefsir ekolleri karşılaştırmalı olarak incelenerek 

ekoller arasındaki farklara dikkat çekilecektir. Böylece öğrencinin zengin tefsir kültürüne vakıf olması 

sağlanacaktır.   
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL329 Dini Gelişim Psikolojisi S 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Dinî Gelişim Üzerine Beyin Fırtınası- Psikoloji ve Din ilişkisi-Gelişime bütüncül bakış-

Çocukluk dönemi dinî gelişim-Gençlik dönemi dinî gelişim-Yetişkinlik dönemi dinî gelişim-Yaşlılık dönemi 

dinî gelişim-Eğitimsel uzanımlar-Eğitimsel uzanımlar-Dinî hayatın boyutları Dinî gelişim teorileri-Dinî gelişim 

teorileri -Genel Değerlendirme 

Dersin Amacı: Öğrencinin, dönemlerine göre dinî gelişim sürecine dair bilgi edinmesini ve bunları eğitim ile 

ilişkilendirmesini sağlamak. 

VI. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL302 Kur’ân Okuma ve Tecvîd VI Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur'an-ı Kerim Okuma Uygulamaları (15, 16 ve 17. cüzlerin tedvir üzere okunması), 

Yasin, Mülk, Nebe, Cuma Surelerinin ezbere okunması. 

Dersin Amacı: Öğrencinin tecvid kaidelerine uygun olarak Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumasını 

sağlamak, öğrenciye ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında yardımcı olmak, Öğretim teknolojilerindeki 

gelişmelerden faydalanmak suretiyle Kur’an-ı Kerim öğretim yeteneğini öğrenciye kazandırmaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL304 Arap Dili ve Belagatı II Z 2 0  3 

Dersin İçeriği: Ders Akd Tazmîn –Secî, Diğer Bediî sanatlar, Muhassinat-ı Maneviyye, Muhassinat-ı 

Maneviyye konularından oluşur. 

Dersin Amacı: Arap dili ve edebiyatının tedvini, gelişimi ve müstakil eserlerin verilmesi, ansiklopedik edebiyat 

kitaplarını, şiir mecmualarını, divanları, edebi tenkit ve belağat kitaplarını, atasözü, aruz, kafiye ile ilgili 

kitapları, lügatleri, filoloji ve gramer kitaplarını tanımak ve bunlardan bunlardaki edebî nükteleri öğrenmek. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL306 İslam Hukuku II Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Eşya hukuku, mülkiyet hakkı tanımı ve özellikleri, konusu, kapsamı, kazanılması–

kaybedilmesi, çeşitleri, hakkın konusu bakımından mülkiyet çeşitleri, sahiplerine göre mülkiyet çeşitleri, hak 

sahibinin sayısı bakımından mülkiyet çeşitleri, mülkiyetin sınırlandırılması, sınırlı ayni haklar, rehin ve irtifak 

hakları, fıkıhta (İslam hukuku) ortaklık ve şirket kavramı, şirket çeşitleri, mudarebe, müzaraa ve müsaaka vb. 

işlemler, İslam borçlar hukuku, borçlar hukukuna dair bazı temel kavramlar; borç, borcun unsurları ve borcun 

kaynakları hakkında genel bilgiler. 

Dersin Amacı: İslam Hukuku içerdiği özellikler sebebiyle diğer hukuk sistemlerinden ayrılır. Bu dersin 

amacı, İslam Hukukunun tanımı başta olmak üzere karakteristik özellikleri, kaynakları ve İslam Hukukuyla ilgili 

bazı temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve İslam Hukukunun fert ve toplum hayatını ilgilendiren 

düzenlemeleri hakkında genel bir bilgi düzeyi oluşturmaktır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL308 Sistematik Kelam II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Bu derste İslam dininin temel iman ve akaid meseleleriolan Nübüvvet ve imkânı; insan 

özgürlüğü ve eylemleri, hidayet ve dalâlet, dua, kaza ve kader, imamet ve siyaset; ölüm ve sonrası; bilimsel 

gerçekler bağlamında İslam inanç esasları; ahlakî ilkeler bağlamında İslam inanç esasları, insan fiilleri ve âlemin 

işleyişinde illiyet/nedensellik/determinizmin olup olmaması ilişkisi, mucizenin imkânı gibi konular dini naslar ve 

aklî delillerle işlenecektir. 

Dersin Amacı: Öğrencilere, İslam inanç esaslarını konu alan Kelam problemleri üzerinde, akıl ve nakil 

çerçevesinde bilimsel metotlarda, yeterlilik kazandırmaktır 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL310 Tefsir IV Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Kur'an bağlamında şura, ümmetin en önemli vasıflarından biri; şura, şura'nın nitelikleri. 

Kur'an-ı Kerim kısalarında şura/danışma örnekleri, Ashab-ı Kehf kıssasında danışma örneği. Olumsuz danışma 

örnekleri, Firavun'un Hz. Musa hakkında parlamenterlerine danışması, Kureyş'in istişaresi, Kureyş'in 

Peygamberimiz (s.a.v.)'e karşı müşaveresi, tarihte ve günümüzde şura sistemi, şura ve demokrasinin benzeşen 

yönleri. 

Dersin Amacı: Kur'an ayetlerin değişik tefsir kaynaklarından yararlanarak metod ve anlam açısından 

incelenmesi öğrenme ve Kur'an'daki ayetlerin geniş açıklamasını yapabilme becerisini kazanmak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL312 Hadis IV Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Güncel Meseleler ile ilgili hadis metin okumaları ve yorumları. 

Dersin Amacı: Hadîsleri değerlendirmede metodoloji kazandırmak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL314            İslam Sanatları Tarihi S 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Öğrencilere tarihi mirasları ve sanat eserlerini sevip koruma alışkanlığının yanında 

onlara araştırma ve inceleme becerisini vermeyi de hedefler. Tarihi eserler anlatılırken yalnız plan, mimari ve 

tezyini özellikleri değil, bunları meydana getiren sosyolojik, psikolojik ve dini arka planları da dile getirilir.  

Dersin Amacı: Sanatın önemini, sanatın dini ve beşeri kaynaklarını, tasvir meselesini, sevgi ve güzellik 

ilişkisini, İslam sanatlarının karakteri ve mahiyetini, İslam sanatını etkileyen faktörleri, İslam sanat tarihi 

araştırmalarının önemini, bir mimari eserin nasıl inceleneceğini ve onun hangi devre ait olabileceğinin tahmin 

edilmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.  
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL316 Tasavvuf  II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Tasavvufun tanımı, konusu ve gayesi, tasavvufun özellikleri, tasavvufun teşekkülü, Din 

ve tasavvuf, tasavvufi düşünce, tasavvufi düşüncenin ilk temsilcileri, Tasavvufun diğer İslami ilimler ile ilişkisi, 

tasavvuf ve felsefe, Tahalluk kavramları: İbadet ve ahlaka dair kavramlar(ibadet, takva, tevbe zikir, sıdk, ihlas, 

sabır, tevekkül şükür, rıza, murakebe, fakr, züht, kanaat, istikamet), Seyrusüluk kavramları: Seyr-i süluk, şeyh-

murşid, murid- salik, bey’at ve intisab, sema ve ayin, sohbet, mücahede ve riyazet, halvet, celvet, çile, arif, 

veli)Tahakkuka dair kavramlar: Marifet ve bilgi kavramları: Marifet ve irfan, îkan ve yakîn, keşf ve mükaşefe, 

ilham, muhadara ve müşahede, feth ve feyz, levaih, tavarik, levamî, varidat ve havatır, vakıa ve vakiat. Kalbî ve 

vicdani kavramlar: Vecd, istiğrak, aşk, havf ve reca, kabz ve bast, gaybet ve huzur, mahv ve isbat, sekr ve sahv, 

fena ve beka, cem’ ve fark. Tasavvuf ve tarikat, başlıca tarikatlar, tasavvufi düşüncede "Allah" algısı, tasavvuf 

ve insan, tasavvuf ve âlem, keşif, ilham ve diğer kavramlar, tasavvufun güncel yansımaları. Tasavvuf ve 

mistisizm arasındaki fark. 

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı; genel olarak Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi hakkında bilgi vermek, 

başlıca büyük tarikatları tanıtmak, Tasavvufun İslâmî disiplinler içerisindeki yeri ile diğer mistik düşüncelerle 

ilgili yerini belirlemek ve insanın ruhî yapısının derinliklerini ortaya koymaktır.  Bu bağlamda öğrencilerin 

tasavvuf kültürü hakkında gerekli bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL318 İslam Felsefesi Tarihi II Z 2 0 2 2 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; İbn Sina ve felsefesi 1, İbn Sina ve felsefesi 2, Gazali ve Felsefesi, İbn 

Bacce ve felsefesi, İbn Rüşd ve felsefesi 1, İbn Rüşd ve felsefesi 2, İşrakilik, İbn Tufeyl ve felsefesi, Sühreverdi 

ve felsefesi 1, Sühreverdi ve felsefesi 2, Ebul-Berekat el-Bağdadi ve felsefesi, Külli Kelam Hareketi: Fahrettin 

Razi, Külli Kelam hareketi: Nasıruddin Tusi, Külli tasavvuf Hareketi: Konevi gibi konuları kapsamaktadır. 

 

 Dersin Amacı: Felsefi alanda sağlam asıllara sahip olduğumuzu öğrencilerimize tasvir etmek suretiyle 

kendilerine özgüven kazanmalarına yardımcı olmak. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL320 İslam Mezhepleri Tarihi I Z 2 0 2 2 

 

Dersin İçeriği: İslam Mezhepleri Tarihi alanının temel kaynakları (Fırak kitapları), Modern dönemde 

kaleme alınmış İslam Mezhepleri Tarihi eserleri. 

Dersin Amacı: Bu derste, İslam Mezhepleri Tarihinin amacı, konuları, temel kaynakları, metodolojisi 

ile erken dönemlerden itibaren ortaya çıkmış olan Haricilik, Mürcie, Mutezile, Ma’turidilik, Eş‘arilik, gibi 

mezhepleri tanıtabilmek amaçlanmıştır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE322     SEÇ: Öğretim İlke Yöntemleri S 2 0 2 3 

  Dersin İçeriği: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı 

çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik 

örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim 

araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen 

yeterlikleri. 

  Dersin Amacı: Öğretim ve öğrenme ilkelerini kavrama ve öğretim yöntemlerini yeniden ve etkili 

kullanabilmeyi sağlamak 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE324 
SEÇ: Öğretim Teknolojileri ve 

Materyal Tasarımı 
S 2 2 4 3 

Dersin İçeriği: Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, 

öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç 

boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, 

tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim 

yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, 

görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada 

öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. 

Dersin Amacı: Eğitim teknolojisini öğrenme, önemini kavrama ve öğretme yöntemleri ile 

uygulayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan 

haberdar olma. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları tanımlayabilme. Öğretim 

teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayabilme. Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklayabilme. 

Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklayabilme. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini 

sıralayabilme. Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklayabilme. Temel materyal hazırlama 

yaklaşımlarını açıklayabilme. Sunum materyallerinin özelliklerini kavrayabilme ve özelliklerini göz önüne 

alarak geliştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında 

kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklayabilme. 

Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL326 Günümüz Tefsir Problemleri S 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Günümüz tefsir problemlerinin tespiti. Günümüz tefsir problemlerinin ilgili olduğu 

ayetlerin gözden geçirilmesi. Kur’an’ın anlaşılması problemi ve çözüm önerileri. Kur’an’ın tarihselliği problemi 

ve çözüm önerileri. Kur’an’da nesih problemi ve çözüm önerileri. Kur’an’ın konulu tefsiri problemi ve çözüm 

önerileri. Kur’an’ın işari tefsiri problemi ve çözüm önerileri. Kur’an’ın ilmi tefsiri problemi ve çözüm önerileri. 

Kur’an ve reenkarnasyon. Kur’an ve halifelik. Tarihsellik, Semantik, Kuran kıssaları. 

Dersin Amacı: Günümüz tefsir problemleri hakkında malumat sahibi olmak ve bunlar üzerinde 

yorumlar yapabilmek. 
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VII. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL401 Kur’ân Okuma ve Tecvîd VII Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kur'an-ı Kerim Okuma Uygulamaları (15, 16 ve 17. cüzlerin tedvir üzere okunması), 

Yasin, Mülk, Nebe, Cuma Surelerinin ezbere okunması. 

Dersin Amacı: Öğrencinin tecvid kaidelerine uygun olarak Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumasını 

sağlamak, öğrenciye ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında yardımcı olmak, Öğretim teknolojilerindeki 

gelişmelerden faydalanmak suretiyle Kur’an-ı Kerim öğretim yeteneğini öğrenciye kazandırmaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL403 Arapça Yazılı Anlatım  Z 2 0  4 

Dersin İçeriği: İleri düzey Arapça cümle ve kelime bilgisi kurallarının öğrenilmesi.  

Dersin Amacı:  Yazılı anlatım türlerini, özelliklerini, nerelerde, nasıl ve hangi amaçla kullanıldıklarını 

öğrenerek Arapça kompozisyon yazma kabiliyetini geliştirmek. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL405 İslam Hukuku III Z 2 0 2 4 

 

Dersin İçeriği: Budersin içeriğini, İslam ceza hukukunun genel özellikleri, suç unsurları, takdir ve tespit 

edilmiş ceza çeşitleri (hadler, kefaretler ve tazir cezaları) başta olmak üzere İslam yargı ve muhakeme usülüne ait 

kavramlar, uluslar arası hukuk ve İslam Hukukunda temel hak ve hürriyetler gibi ceza hukuku, muhakeme ve yargı 

hukuku ile devletlerarası hukukun temel konularından oluşmaktadır. 

Dersin Amacı: Bu ders, İslam ceza hukukuna ait kavram ve ilkelerin bilinmesini, cezayı gerektiren suç 

unsurlarının öğrenilmesini, İslam muhkeme ve yargı hukukuyla ilgili temel bilgi ve kavramların her düzeyde 

öğrenilmesini amaçlamaktadır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL411 Din Eğitimi Z 2 0 2 3 

 Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; din eğitimiyle ilgili bazı kavramlar, din eğitiminin alanları, ilkeleri, 

metotları, diğer dallarla ilişkileri, İslam din eğitiminin tarihi gelişimi, bilim dalı olarak ortaya çıkışı, dini gelişim 

teorileri, din ve öğrenme, Türkiye'de din eğitiminin tarihi gelişimi ve hukuki dayanakları, dini öğreten personelin 

yetiştirilmesi, bazı batı ülkelerinde din eğitimi uygulamaları, İman-Eğitim İlişkisi, Hizmet Alanları ve Din 

Eğitimi, Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme, Yaygın Din Eğitimi, Yetişkin Din Eğitimi, Din Eğitimine Yöneltilen 

Eleştiriler ve Din Eğitiminde Yeni Yönelişler gibi konuları kapsamaktadır.  

Dersin Amacı: Ders öğrencileri; din eğitimi ile ilgili kavramları dini gelişim ve öğrenme teorileri, din 

eğitimi ve öğretimini uygulama alanları, Türkiye'de din eğitiminin tarihi ve bazı Batı ülkelerinde din eğitimi 

uygulamaları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL407 Dinler Tarihi I Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; din kelimesinin kökü, kaynağı, dinler tarihinin tanımı, konusu, 

metodu, önemi ve gelişimi. Dinler Tarihinin din bilimleri arasındaki yeri, Batı’da, İslam dünyasında ve 

Türkiye’de Dinler Tarihi çalışmaları, günümüz dini coğrafyası (yaşayan dinler hakkında genel bilgiler), milli 

dinler (Konfüçyüsçülük; Taoizm Şintoizm), Türklerin dini, Hinduizm, Cayinizm, Sihizm, din ve kültür, Zerdüşt, 

Sabiilik, Budizm; genel tarihçesi, temel özellikleri, inanç, ibadet, dini gelenek ve bayramları. Yahudilik; genel 

tarihçesi, temel özellikleri, inanç, ibadet, dini gelenek ve bayramları, Hıristiyanlık; genel tarihçesi, temel 

özellikleri, inanç, ibadet, dini gelenek ve bayramları, İslam; genel tarihçesi, temel özellikleri, inanç, ibadet, dini 

gelenek ve bayramları, gibi konuları kapsamaktadır.  

Dersin Amacı: Öğrenciye Din, Dinin mahiyeti hakkında yeterli bilgi vermek ve yaşayın dünya dinleri, 

Yahudilik, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm, İslam’ın temel inanç ve pratiklerini kavramasını 

sağlamaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL409 İslam Mezhepleri Tarihi II Z 2 0 2 3 

 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini İslam Mezhepleri Tarihi alanının temel kaynakları (Fırak kitapları), 

Modern dönemde kaleme alınmış İslam Mezhepleri Tarihi eserleri oluşturmaktadır. 

Dersin Amacı: Erken dönemlerden itibaren ortaya çıkmış olan Şia, Dürzilik, Nusayrilik, Yezidilik gibi 

mezhepler ve daha sonraları ortaya çıkan Babailik, Bahailik, Kadiyanilik gibi mezhepleri tanıtabilmek 

amaçlanmıştır. 
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SEÇMELİ DERSLER 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE421 SEÇ: Özel Öğretim Yöntemleri S 2 0 2 5 

Dersin İçeriği: Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta 

Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, 

kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, 

tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi 

  Dersin Amacı: Din Eğitiminde kullanılan genel öğretim starejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini 

kavrayıp uygular. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programını ve ders kitaplarını inceleyip değerlendirir. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE423 SEÇ: Öğretmenlik Uygulaması I S 2 2 4 5 

Dersin İçeriği: Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki 

öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda 

düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. 

Dersin Amacı: Bu derste, öğrenciler öğretmenliği değişik uygulamalarla kendileri deneme fırsatı bulacaklardır. 

VIII. YARIYIL 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL802 Kur’ân Okuma ve Tecvîd VIII Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Kıraat ile ilgili Tarihsel Bilgiler, Değerleri açısından Kıraatler, Kıraatte Tevatür, Kıraat 

ile ilgili Temel Terimler, Yedi Harf, Asım Kıraati, Kıraatlerin Tefsire Etkisi. 

 Dersin Amacı: Öğrencinin Kıraat Olgusunu tarihsel gelişim seyri içinde ana hatlarıyla tanıması, 

Kıraatlerin sınıflandırmasını, değerlendirmesini, Kıraat ile ilgili terimleri tanımlamasını sağlamak, Asım 

Kıraati’nin temel niteliklerini kavramasına yardımcı olmak. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL804 Arapça Sözlü Anlatım  Z 2 0  4 

Dersin İçeriği: Ders, Arapça cümle kurma, kendini ifade etme ve konuşma tekniklerinden oluşur. 

Dersin Amacı: Konuşmada göz önüne alınacak kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin, temel ve informal 

ifadelerin telaffuz ve gramer açısından amaca nasıl hizmet ettiğinin incelenmesi. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL806 Hitabet ve Meslekî Uygulama Z 2 0 3 4 

Dersin İçeriği: Din hizmetleri ve din görevliliği, din hizmetlerinde kendini ve hedef kitleyi tanıma, din 

hizmetlerinde iletişim, hitabet hakkında genel bilgiler, hitabet çeşitleri ve dini hitabet, hutbe türleri ve dini hitabet, 

hatiplikte başarı sağlamanın yolları, imamlık ve müezzinlik, hutbe hazırlama, vaaz hazırlama, çeşitli törenlerde 

dini hitabet, mevlit ve dua, hitabetle ilgili diğer bilgiler ve Etkili bir dini hitabet için gerekli olan şartlar 

incelenecektir. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve uygulanan vaazların değerlendirmesi yapılacaktır. 

 Dersin Amacı: Halka yönelik din hizmetlerinde etkili bir sunuş becerisi kazandırılması. Etkili iletişim 

tekniklerinin öğrenilmesi. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL808 Din Felsefesi Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Din felsefesine giriş, din felsefesinin konusu, din felsefesinin yöntemi 

ve kaynakları, akıl-iman ilişkisi, dinin mahiyeti, kötülük problemi, Tanrı hakkında konuşmanın imkân ve 

mahiyeti, Tanrı'nın sıfatları ve evrenle ilişkisi, vahiy ve mucize, ahiret, dinin diğer beşeri ilgili alanlarıyla (sanat, 

ahlak, bilim gibi) olan iliskileri değerlendirilmesi, Tanrıya ve hayata karsı temel ve kapsamlı bir tutumun nasıl 

oluşturulabileceği, dini çeşitlilik ve din felsefesi, gibi konuları kapsamaktadır.  

Dersin Amacı: Tanrı ve sıfatları, Tanrı ve alem, vahiy, mucize, ahiret hayatı gibi geleneksel teolojik 

konuları felsefi açıdan irdeleme ve bu konularda gerekli birincil ve ikincil kaynaklara tanıma ve kullanma 

yöntemini öğretmek. Dinin ahlak, bilim ve sanat gibi disiplinlerle ilişkisini aydınlatmak. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL810 Dinler Tarihi II Z 2 0 2 3 

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği; Budizm bir din olarak ortaya çıkışı; diğer Hint dinlerinden farkı; inanç 

esasları Yahudilik ve geçirdiği tarihsel evreler; inanç esasları; mezhepleri (kadim ve modern); günümüzdeki 

durumu; Hz. İsa ve bir din olarak Hıristiyanlığın ortaya çıkışı; geçirdiği tarihsel evreler; inanç esaslarının 

teşekkülü; mezhepler (kadim ve modern); günümüz dünyasında Hıristiyanlığın yeri, gibi konuları 

kapsamaktadır.  

Dersin Amacı: Hz. İsa ve Hıristiyanlık, Hıristiyanlığın tarihi, inanç esasları, Hıristiyan mezhepleri ve 

günümüz dünyasındaki yerini kavramak, Yahudiliğin bir din olarak ortaya çıkışı, tarihi, inanç esasları ve 

günümüz dünyasındaki yerini kavramak, Bir din olarak Budizm’in temel esaslarını, dünya dinleri arasındaki 

yerini kavramak 

SEÇMELİ DERSLER 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

PFE420 SEÇ: Öğretmenlik Uygulaması II S 3 6 9 10 

Dersin İçeriği: Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki 

öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda 

düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. 

Dersin Amacı: Bu derste, öğrenciler öğretmenliği değişik uygulamalarla kendileri deneme fırsatı bulacaklardır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

İSL422 Klasik Arapça Metinler S 3 6  10 

Dersin İçeriği: Fıkıh, Hadis ve Tefsir gibi alanlarla ilintili metinleri, eski şiir ve nesir örnekleri, temel 

kaynaklarından hüküm çıkartmakta ve gündelik dilde hukukî sonuç doğuran sözlü tasarrufların anlamını tespit 

etmekte doğrudan veya dolaylı etkili olan Arapça dilbilgisi kuralları, "umum lafızları, tahsis ve edatlar" sistematiği 

esas alınarak incelenir. 

Dersin Amacı: İlahiyatın temel kaynağı sayılan klasik metinleri çözümleme yeteneğinin geliştirilmesini 

ve klasik üsluba hakim olmasını sağlamaktır. 

 

 

 


