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HADİSLERİN TENKİDİ
HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI

İŞLENMEYECEK KAZANIM
SAYISI

5. ÜNİTE: HADİSLERİN TENKİDİ
KAZANIMLAR
1. Senet ve metin tenkidinde esas alınan ölçütleri açıklar.
2. Hadislerin sıhhatinin tespitinde senet ve metin tenkidinin önemini kavrar.
3. Hadis tenkidi ile hadis inkârı arasındaki farkı ayırt eder.
4. İlim ile ilgili hadisleri yorumlar.
AÇIKLAMALAR
Ünite sonunda ünitenin konu bütünlüğüne uygun olan bir hadis-i
şerif Arapça metni, Türkçe tercümesi ve kısa açıklaması ile
birlikte okuma metni olarak verilecektir.
1. kazanım işlenirken metin tenkidinde kullanılan ölçütlerin,
sahabe döneminden beri uygulanan bir yöntem olduğuna vurgu
yapılacaktır.
3. kazanım işlenirken metin tenkidinin, Peygamberimizi tenkit olmadığına; hadis tahlil ve tenkidinin bir uzmanlık
alanı olduğuna vurgu yapılacaktır.
4. kazanım işlenirken ilmin fazileti ve âlimin değeri konularıyla ilgili yedi hadis Arapça metni ve Türkçe tercümesi
ile birlikte verilecektir.
Kavramlar:
Adalet, zabt, cerh, tadil, selim akıl
6. ÜNİTE: HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI
KAZANIMLAR
1. Hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen ilimleri tanır.
2. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında Kur’an’ın temel ölçüt olduğunu fark eder.
3. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında bütüncül yaklaşımı önemser.
4. Hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasında farklı disiplinlerin katkısını fark eder.
5. Hadis ile sünnetin öğrenilmesi ve anlaşılmasıyla ilgili hadisleri yorumlar.
AÇIKLAMALAR

Ünite sonunda ünitenin konu bütünlüğüne uygun olan bir hadis-i şerif Arapça metni, Türkçe tercümesi ve kısa
açıklaması ile birlikte okuma metni olarak verilecektir.
1. kazanım işlenirken Arap diline vukufiyet ve esbâb-u vurudi’lhadis ile sınırlandırılacaktır.
3. kazanım işlenirken olayların değerlendirilmesinde konuyla ilgili bütün hadislerin göz önünde bulundurulmasının
önemine ve konulu hadise vurgu yapılacaktır.
5. kazanım işlenirken hadis ile sünnetin öğrenilmesi, anlaşılmasıyla ilgili yedi hadis Arapça metni ve Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir.
Kavramlar:
Esbâb-u vurudi’l-hadis, fehim, fıkıh, makâsidü’ş-şerîa.

