
Enstitünün kuruluş amacı tasavvufun bütüncül ve de-
rinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara 
dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet 
edecek bir bilim ve kültür ortamı oluşturmaktır.  Ensti-
tü bir ihtisas ve araştırma kurumu olarak açacağı prog-
ramlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için 
uğraş edinmiş, insanî ve ahlâki değerleri özümsemiş, 
sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, za-
manın değerini bilen, çalışkan ve hoşgörü sahibi birey-
ler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin 
gayesi, bu değerleri bilgi olarak öğrenmenin ötesinde, 
hayata geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için 
kullanmaktır. 

Enstitü aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
• Lisansüstü programlar açmak
• Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri ger-
çekleştirmek
• Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak eğitim 
programları geliştirmek ve düzenlemek
• Yaşam boyu eğitim programları geliştirmek ve düzen-
lemek
• Uzaktan eğitim programları geliştirmek ve uygulamak
• Diğer akademik faaliyetlerde bulunmak
• Klasik İslam Sanatları ve musikisi alanlarında sanat 
performansları, sergiler vb. düzenlemek

Enstitü her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularda 
lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Aynı za-
manda toplumun her katmanına ulaşabilecek çeşitli dü-
zeyde eğitim programları gerçekleştirmektedir. 

Yaşam Boyu Eğitim Programları
Tasavvufa Giriş: Tasavvufla ilgilenen farklı meslek ve 
yaşam tecrübesine sahip kişilerin merak ettiği ve öğren-
mek istediği bilgilere sistematik bir şekilde ulaşmasını 
sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Konular Program 
kapsamında dört ana ders başlığı altında toplanmakta-
dır: Tasavvuf Düşüncesine Giriş, Tasavvuf Tarihine Giriş, 
Metinlerle Tasavvuf ve Kavramlardan Tefekküre. Ayrıca 
tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı ders-
ler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm 
alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bu-
lacaklardır. Programın süresi 52 saattir.
İslam Medeniyeti ve Tasavvuf Kültürü: Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) hayatı, tasavvuf ilminin anahtar kavram ve ilke-

leri ile tasavvufî dünya görüşünün şekillendirdiği insânî 
İslâm medeniyetinin kurumlarının derinlemesine çalı-
şıldığı bu programda, Osmanlı dönemi tasavvuf metin-
lerinden seçilen bölümler de okunmaktadır.  Ayrıca dinî-
tasavvufî Türk şiirinin önde gelen isimleri ve eserleri, 
tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, 
örnek metinlerden hareketle, eserlerde yer alan temel 
öğretilerin tespit ve tahlilleri çerçevesinde incelenmek-
tedir. Programın süresi 52 saattir. 

Tasavvufi Eser Okumaları: Tasavvuf Klasikleri ve son 
asır yorumlarının incelendiği bir programdır. Tasavvuf 
konularına vukufiyetin ve tefekkür derinliğinin artırılma-
sını hedeflenmektedir. Programın süresi 24 saattir.

Tasavvufi İrfan Işığında Kur’ân Ve Resulullah: Tasavvufî 
irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve 
onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumla-
yan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Bu ders, mu-
tasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul 
ve umdelerini bu konudaki birincil kaynaklardan istifa-
de ile incelemektedir. Program iki yıl sürecek dört kur 
şeklinde yapılandırılmıştır. Kurlar dönem süresince 20 
saatten oluşmaktadır. 

Mevlâna İle Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği: Prog-
ram kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın 
kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler 
ve yaşam bilgeliği üzerinde durulmaktadır. Program iki 
yıl sürecek dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. Kurlar 
dönem süresince 20 saatten oluşmaktadır. 

Tasavvuf Araştırmalarında Din Bilimleri Metodolojisine 
Giriş: Bu program İslam Din Biliminin çerçevesine ve 
yaklaşım metotlarına bir giriş yapmayı, mevcut prob-
lemler/zorluklar üzerine konuşmayı, bu sayede bilimsel 
çalışma ve yazma becerisine bir katkı sağlamayı hedef-
lemektedir. Program süresi 12 saattir. 

Tasavvuf ve Sinema Okumaları: Bu çalışma, katılımcı-
lara, hayatı tasavvufi bir bakışla, sinema dili üzerinden 
değerlendirmede yeni düşünce kapıları aralayacaktır. 
Program süresi 12 saattir. 

Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş: Bu program, tasavvuf 
mûsıkîsinin ve genel mânâda dînî mûsıkînin incelikleri-
ni giriş seviyesinde tanıtmayı ve bu konuda yetişmiş uz-
manları, meraklılarıyla buluşturmayı amaçlamaktadır. 
Program süresi 32 saattir. 

TASAVVUF EĞİTİM PROGRAMLARI



Uzaktan Eğitim Programları
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvuf alanında dü-
zenlemekte olduğu eğitimlere Uzaktan Eğitim imkânı 
sunmaktadır. Böylece yüz yüze yapılmakta olan dersler, 
uzaktan canlı olarak izlenebileceği gibi, sabit videolar 
halinde saate bağlı olmaksızın seyredilebilmektedir.

Programlara kayıt için herhangi bir tarih sınırlandırması 
bulunmamaktadır. Katılımcılar, Uzaktan Eğitim Progra-
mına diledikleri zaman kaydolabilir ve kayıt tarihinden 
itibaren altı ay süreyle programa sistemden erişebilirler.

Uzaktan eğitim çalışmalarına Tasavvufi Eser Okumaları 
Eğitim Programı ile 2017 Şubat ayında başlanmıştır. Bu 
çalışmalara, 2018 Mart ayı itibarı ile Tasavvufi İrfan Işı-
ğında Kur’ân ve Resulullah Eğitim Programı’nın eklen-
mesi planlanmaktadır. Böylece katılımcılara aynı anda 
iki eğitim programına ulaşma imkânı sunulabilecektir.
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