
Ozge�mi� 

Ad1-Soyad1-Unvam: 

Dogum Yeri ve Yih: 

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN 

<;orum 1934 

Egitim ve Akademik Kariyeri: 

ilkokulu bitirdikten sonra ozel olarak Arapya ve isliimi ilimler tahsil etti. ilk imam Hatip okullanndan biri 
olan Konya imam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci donem mezunlan arasmda yer ald1 (1959). Yeni ayilan 
istanbul Yiiksek islam Enstitiisii'nde okudu ve ilk mezunlarmdan biri olarak 1963'te mezun oldu. iki yil 
istanbul imam Hatip Okulu'nda meslek dersleri ogretmeni olarak yah�tlktan sonra istanbul Yiiksek islam 
Enstitiisii'ne f1kih asistam oldu. "Ba�langiytan Dordiincii Asra Kadar islam Hukukunda ictihad" konulu tezi 
ile fikih ogretim iiyesi oldu (1971 ). Aym yil izmir Yiiksek islam Enstitiisii'ne tayin edildi. l 975'te tekrar 
istanbul Yiiksek islam Enstitiisii'ne dondii. Yiiksek islam Enstitiilerinin ilahiyat Fakiilteleri'ne donii�mesinin 
ardmdan akademik yah�malanm tamamlayarak s1ras1yla doktor, doyent ve profesor unvanlanm ald1. Eyliil 
1976-Eyliil 1980 yillan arasmda yay1mlanan Nesil dergisini yikaranlar arasmda bulundu. Y ar1m asra yakla�an 
fikir ve meslek hayatI boyimca, yirrtiyi ve yurtd1�mda binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, 
yaz1h ve gorsel medya program1, egitim programmda yer alarak egitirn, ogretim, teblig ve ir�ad faaliyetini 
siirdiirdii. Aralannda bugiiniin tanmmi� bilim ve fikir adamlan olan binlerce ogrenci yeti�tirdi. 2001 yilmda, 
ozgiirliigiin �art oldugu iiniversite ortammda hiikiim siiren baskilara kar�1 y1karak Marmara -Oniversitesi 
ilahiyat Fakiiltesindeki gorevinden ayrild1. Bir sure Avrupa Uluslararas1 islam Universitesinde (Hollanda) 
misafir ogretim iiyeligi yaptl, halen ozel ve sivil ilmi yah�malanna devam etmektedir. 1995 ylmdan beri Yeni 
Safak Gazetesinde ko�e yazdan yay1mlanmaktadrr. 

Dil Bilgisi: Arapya, 

ESERLERi: 

Kur'an-1 Kerim ve Aylklamah Meali (Meal, Heyet'le birlikte) 

Arapya-Tiirkye Yeni Kiimus (Sozliik, B.Topaloglu ile birlikte) 

ilmihal (Heyet'le birlikte) 

Kur'an Yolu (Be� ciltlik tefsir, Heyet'le birlikte) 

Mukayeseli islam Hukuku (Uy cilt) 

islam Hukuk Tarihi 

islam Hukukunda ictihad 

islam'm I�1gmda Giiniin Meseleleri (Uy cilt) 

Giinliik Hayat1m1zda Helaller Haramlar 

islam'da i�yi-i�veren Miinasebetleri 
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Anahatlanyla islam Hukuku (U<; cilt) 

islam'da Kadm ve Aile 

islamla�ma ve Oniindeki Engeller 

imam-Hatip Suuru 

insan Haklan 

Ger<;ek islam'da Birlik 

Laik Diizende Dini Ya�amak (Dort cilt) 

Tfukiye ve islam 

Her Seye Ragmen (Roportajlar) 

Hayatlm1zdaki islam (U<; cilt) 

Dert Soyletir (Siirler) 

islarni Hareket Onciileri (Dort cilt) 
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