İLH1205 Tefsir II DERS İZLENCESİ
Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU

Dersin Adı

Tefsir II

Üniversite Adresi/
Bilgileri

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Dersin web sitesi

kuranveinsaninanlamarayisi.com

Ders Kodu

İLH205

Ders hakkında bilgi

Tefsir geleneğinin dayandığı tarih ve usulün, müfessir ve tefsirinin
özellikleri; örnek metin üzerinde sistematik uygulamalı müzakeresi.
Tefsir Tarihi Atlası haritalarında bilginin dönüştürülerek pratiğinin
yapılması.

Süre:

14 Hafta/2 Saat

Güz Dönemi Derslerin
Başlama ve Bitiş Tarihleri

16 Eylül - 27 Aralık 2019

Oryantasyon

“Kur’an nedir?” ve “Kur’an’ın bütünlüğü nasıldır?” sorularının
müzakere olunması

Sınav tarihleri ve yeri

Ara sınavı: 09-17 Kasım 2019
Dönem sonu sınavı: 28 Aralık 2019- 12 Ocak 2020

Eğitmen biyografisi

Bkz. divinity.ankara.edu.tr

Eğitmen hakkında
iletişim bilgileri (tel,
e-posta, biyografisi,
ofis saatleri)

0312.212 68 00/1244;

Ön koşullar/şartlar

Kur’an Nedir? ve Kur’an’ın Bütünlüğü kitaplarını ilk iki haftada
okumak ve ödevini sunmak.

Nasıl çalışmalı?

serinsu@ankara.edu.tr






Derslerde verilen bilgiler arasındaki bütünlüğü görmeye
çalışınız.
Örnek metinleri tekrar tekrar sesli/sessiz okuyunuz. Bu
okumada müfessirin Arapça tefsîr (ve hadis) din dili
kullanımına dikkat ediniz.
Bu metni, farklı tefsîrlerin metinleriyle mukayese ederek
çalışınız. Örneğin bir Türkçe Kur’ân tefsîrinden ilgili âyetlerin
tefsîrini içeren bölümleri okuyunuz.
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Ayrıca sanal ortamlardan, yerli ve yabancı elektronik
kütüphanelerden yararlanarak konu ile ilgili farklı bilgilere
ulaşmayı denemek, konuya vukufunuzu artıracaktır.



Arapça Tefsir din dili ile Türkçe Tefsir din dili mukayesesine,
kavramların kullanımına dikkat ediniz.



Terimlerin, kalıp ifadelerin, deyimlerin her iki dildeki
tarifini/anlam içeriğini ve din dilinde kullanımını iyice
öğreniniz.



Müfessiri/âlimi ve eserini, “Muallim kimdir?” ve “Müfessir
kimdir?” sorularına cevap vererek tanımaya çalışınız.
Dönemin ilmî faaliyetlerine etki eden tarih ve coğrafyadan
kaynaklanan dini, siyasi, kültürel ve sosyal özellikleri dikkate
alınız
Bunun için bilginin bütünlüğü yaklaşımıyla Hadis, Fıkıh,
Kelam, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi ve diğer
derslerinizdeki ilgili üniteleri/konuları dikkatle bir daha
okuyunuz. Bu kitaplarda verilen bilgiler arasındaki bütünlüğü
görmeye çalışınız; arkadaşlarınızla müzakere ediniz.
Müfessirin tefsîr ilminden başka tarih, fıkıh, hadis, tıp ve diğer
ilim alanlarında da söz sahibi olmasının tefsîrine nasıl bir
zenginlik kazandırdığını düşününüz.









Müfessirlerin Kur’ân’ı anlama-açıklama faaliyetlerindeki
yaklaşımlarını bu şekilde kavramaya çalışınız.



Derslerde verilen bilgiler arasındaki bütünlüğü görmeye
çalışınız.



Dersleri takip ediniz ve not alınız. Notlarınızı not alma
tekniklerine uygun yapmanız önerilir.



Aldığınız notları eğer mümkünse arkadaşlarınızla birlikte
müzakere-münakaşa ediniz.
Metinleri Arapça sözlük yardımıyla anlamaya çalışırken
kelimenin aldığı edatlarla oluşan manaları, bu kelimeye ait
deyimleri ve kalıp ifadeleri özellikle inceleyerek ilgili çalışma
yaprağına not alınız.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden ilgili maddeleri
ve kaynakçalarını mütalaa ediniz.
Kıymetli âlimiz İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsîr Tarihi kitabını
mütalaa etmeniz özellikle önerilir.






Yöntem ve
Teknikler/Dersin

* Anlatım
* Soru cevap
* Tartışma
* Örnek Sunum
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İşleniş Biçimi

* Beyin fırtınası
* Performans görevi (Bireysel bilgi ve yetenek düzeyini ölçmek ödevi)
* İşbirliğine dayalı grup çalışmaları (Sınıf ortamında)

Ödevler

Veb sayfasında (kuranveinsaninanlamarayisi.com) belirtilen veya derste
işaret edilen sorumlulukları yerine getirmek: veb sayfası ödevi, veb

sayfasına yorumlar, veb sayfasındaki içeriği mütalaa etmek,
derste hızlı sınavlar vb..
Katılım Beklentileri

Derste işaret edilen ve veb sayfasında belirtilen sorumlulukları
yerine getirmek.

Kaynaklar

Bu kitapları okuyunuz:
Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine; Tefsir Usulü;
Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an Nedir; Kur’ân ve Bağlam; Tefsir Tarihi Atlası

Literatür bilgisi için veb sayfasına bakınız.
Seçenekli materyaller
(Adab Talimi/Karakter
Eğitimi)

Veb sayfası sağ tarafta yer alan Adab Talimi/Karakter Eğitimi
malzemeleri.
Neden adab talimi/karakter eğitimi?
Yaşadığımız ortamda en büyük ihtiyacımız, adab talimi (karakter
eğitimi/değerler eğitimi)dir. Kur’an’ın değerlerini çağdaş/güncel
değerler olarak hayatımıza adapte edip yapmalıyız (salih amel
pratikleri). Bu dönem özellikle bu konu üzerinde sıklıkla duracağız ve
müzakerlerimiz değerler eğitimine dönük olacak.

Adab Talimi/Karakter
Eğitimi için fikir
alınabilecek veb
sayfaları

www.toufee.com
www.visiblebody.com
www.youtube.com
www.cooltoolsforschools.com
www.xtranormal.co
www.flicker.com
www.glogster.com
www.discoveryeducation.com

Diğer derslerle ilişkisi

Müslüman kültüründe “bilginin bütünlüğü” meselesine derslerin
işlenişinde dikkat çekileceğinden bu perspektife özen
gösterilmesi için zihinsel çaba beklenir.

Değerlendirme
(çevrimiçi)

Dönem içi etkinliklerin yanı sıra, dönem içi ve dönem sonu
yazılı sınavları. Dönem içi etkinliklerin başarı notu üzerindeki
Etki oranı: %30-40.
Dönem içi etkinliklerin yanı sıra, dönem içi ve dönem sonu
yazılı sınavları. Dönem içi etkinliklerin başarı notu üzerindeki
etki oranı: %30-40.

Değerlendirme (yüzyüze)
Değerlendirme
Kriterleri

Ödevin ve derse katılımın öğrencinin bireysel çabasıyla elde
ettiği bilimsel birikimini bilim diliyle yansıtacak yaratıcılık ve
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özgünlükte olması beklenmektedir.
Kazanımlar / Amaç,
Hedef ve Davranışlar

Bu dersi alan öğrenci;


Önceki dönemde almış olduğu Tefsir Tarihi ve Usulü
kazanımlarını müfessir-tefsirinin özellikleri-örnek metin
sistematiğiyle uygulamalı olarak Tefsir Tarihi Atlası haritaları
üzerinde uygulamalı kullanabilir.



Böylece bilginin bütünlüğü yaklaşımı çerçevesinde Tefsir
İlminin İslâmî ilimler arasındaki yeri ve önemini, tefsirin
kaynak ve yöntem tercihlerini tanır.



Tefsirin geçirdiği aşamalar ve tefsir literatürü hakkında tarih ve
coğrafya bağlamını kuracak bilgi sahibi olur.

Kavramlar

müzakere, mütalaa, bakmak-görmek, anlamak, anlam
yaratmak, anlam küre-anlam küreye girebilmek, tefsir, tefsir
tarihi, tefsir usulü, vecih (vucuh), mesele,salih amel,
mükellef/birey, kevni ayet-kavli ayet, vahiy, ayet, sure, ahlak,
din terimleri

Grup çalışmaları için
Konular

Veb sayfasında ve derste duyurulacaktır.

Yorumlar ve anketler

Veb sayfasındaki ve dersteki açıklamalara uygun olarak
yapılacaktır.

Kaynaklara ve
Materyallere ulaşım
bilgisi

Fakültemiz Kütüphanesi’nden ve www.ankara.edu.tr
adresindeki AÜİF e-kütüphane arşivinden, TDV İSAM
Kütüphanesi’nden faydalanmanın önemi hatırlatılır.
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Haftalık plan:
1. Hafta

Derse Giriş

2. Hafta

89/el-Fecr Sûresi

3. Hafta

81/et-Tekvīr Sûresi

4. Hafta

78/en-Nebeʾ Sûresi

5. Hafta

75/el-Ḳıyāme Sûresi [Metin Okumalı: Ṣafvetu’t-Tefāsīr]

6. Hafta
7. Hafta

el-Mu

essir Suresi

1 Nūḥ Sûresi [Metin Okumalı: Tefsīru’l-Celāleyn]

8. Hafta

Ara Sınavlar Haftası

9. Hafta

2/el-Baḳara Sûresi:1-25. Âyetler

10. Hafta

63/el-Munāfiḳūn Sûresi

11. Hafta

62/el-Cumuʿa Sûresi [Metin Okumalı: Nesefī]

12. Hafta

59/el-Ḥaşr Sûresi:18-2 . Âyetler

13. Hafta

66/et-Taḥrīm Sûresi:10-12. Âyetler [Metin Okumalı: el-Vāḥi ī, el-Baṣīṭ ]

14. Hafta

58/el-Mucā ile Sûresi:1-10. Âyetler
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