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1. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih il (2-0-2)
İnkılaP ve inkıldpla alakalı kavramlar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik
hareketleri, Osmanlı Devleti'nin son döneminde devleti kurtarmaya yönelik fikir akımları, XX. yüzyıl başlarında
Osmanlı Devleti'nin durumu, Mondros Ateşkes Antlaşmasü sonrası memleketin durumu, Milli Mücadele'ye
hazırlık dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin açllması ve çalışmalalü, Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonraki
siyasi ve askeri gelişmeler, Lozan Banş Antlaşması, önemi ve sonuçları.

Yabancı DiI I (2-0-2)
Simple Present Tense, PIeSent Continuous Tense, Past Simple Tense, have toldon't have to, countable and
Uncountable Nouns, Comparatives and Superlatives,

Osmanlı Türkçesi I (4-0-4)
Osmanllca grameri, bu grameri oluşturan Türkçe-Arapça-Farsça unsurları tanıma ve bu alfabe ile okuma yazma
becerisi kazandırma.

Kompozisyon I (3_0-3)
Yazllı ve söZlü an]atım nedir? AnIatım, anlatım biçimleri, açıklama, tanItma, öyküleme, betimleme, tartışma,
kanltlama, tanık gösterme, anlatımı etkili kılma yolları, paragraf, ana fikir cümIesi, cümle düZeni, paragrafyapısl,
Paragraf türleri, dilbilgisi kurallarına uygunluk, genel-özel, soyut-somut, mecazi, gerçek aniamlı keIimİler,
Anlatım bozukluklarl. dil yanlıŞları, yanlış kullanılan kelime, ifade ve örnekler, yazım problemleri. Türkçenin
önündeki sorun]ar, üslubun yazma sanatündaki önemi, ozellikleri, çeşitleri.

Türkiye Türkçesi I (2-0_3)
Dii bilgisi ÇalıŞma alanları, dil kawamı; Türkçenin tarihi dewi içinde Tıırkiye Türkçesinin yeri, ses ve şekil
özelIikleri, keIime yapma yollart, kök ve ek kavramları, yapım ve çekim ekleri.

Eski Türk Edebiyatına Giriş I (3-0-3)
Klasik Türk edebiyattnln tanlml, doğuşu, adlandırılışı, coğrafoası. Klasik Türk edebiyatlnrn kaynakIarı. Kaside,
gazel, kıt'a, mesnevi vb, nazım şekilleri ve özellikleri. Aruz vezni, tanımı, tarihçesi, belli başlİaruz kalıpları ve
uygulamall ömekleri. Klasik Türk şiirinde çokça kullanılan mazmunlara ilişkin bilgiter, edebi sanatlar.

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I (3_0-3)
Tanzimat devri ve yenileŞme hareketleri, Avrupai edebiyatın teşekkülü, yeniliğin ilk muhanirleri, Şinasi, Ziya
PaŞa ve Namık Kemal Mektebi (sanat anIayışü, şahsiyetler ve eserleri, şekil, dil ve üslup hususiyeileri), edebi
türlerin geliŞmesi (tercümeler, gazetecilik, şiir, hikdye ve roman, tiyatro. edebi tenkit, e;ebiyat tariııçlİigi vs.;
gibi konular hakkında bilgiler verilecektir.

Türk HaIk Edebiyatına Giriş I (2-0-4)
Halk edebiyah kavramrnın sınırları içerisinde d
edebiyatı alanında ilk ürünlerin yer aldığü eserleri
bakımından incelemek. Halk edebiyaı, anonim
ürünlerinin yer aldığı ilk eserlerin (Divanü Lug
özellikleri bakımından incelenmesi.

eğerlendirilen türlelin neler olduğunu kawatrnak, TüIk halk
tanltmak, mani ve türkü türlerini şekil-muhteva, vb. özellikleri
halk edebiyal ye aşük edebiyatı kavramları, halk edebiyatı

atit Türk) tanltllnasl, mani ve tüfkü türl inin yapı ve şekil
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Edebi Bilgiler (2-0-3)
Turk ktllıltr Ye sanatının gelişim evrelerini incelemek, tarihi sttreçte Türk sanaıınln dominant değişim özelliğine
yol aÇan İslam olgusunu değerlendirmek. İslam sonrası TUrk sanatı, İslam felsefesi ve estetiğini doğru anlama,
kavrama ve analiz etmek.

Dijital Okur Yazarlık (2-0-3)
Dersin amacı öğrencilerin dijital teknolojileri, dijital ortam ve araçIarı tanımasını ve yetkin şekilde
kullanabilecek dilzeye gelmelerini sağlamaktır. Dijital teknoIojileri kullanarak bilgiyi bulma, işleme, düzenleme,
paylaŞma, değer|endirme ve analiz etme dersin temel konularını oluşturmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin
dÜital ortam ve araçları kullanım h6kimiyetlerinin sağlanması ve bu alanlar]a ilgili farkındalık. sorgulama
düzeylerinin yükselmesi amaçlanmaktadır.

2. YAlttYIL

Atatürk iIke|eri ve İnkılıp Tarihi II (2-0-2)
İnkıldp ve inkıl6pla alakalı kayramlar, Osmanlı Devleti'nin ytkıhşı, XIX. vüzyılda Osmanlı Devleti'nde yeniIik
hareketleri, osmanlı Devleti'nin son döneminde devleti kurtarmaya yonelik fikir akımları, XX. yüzyıl başlarında
Osmanlı DevIeti'nin durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası memleketin durumu, Milli Mücadele'ye
hazırlık dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve çalışmalaıı, Büyuk Millet Meclisi'nin açılışından sonraki
siyasi ve askeri gelişmeler, Lozan Barış Antlaşmast. önemi ve sonuçları.

Yabancı DiI II (2-0-2)
Öğrencilerin, guncel hayatla ilgili cumleleri ve sıkça kulIanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendiIeri, ai|eleri, iş
ve Yakın Çevreleri, alıŞveriş vb. ile ilgi|i bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğudan
aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatlmlarla kendilerini, eğitimIerini, yakın çevrelerini ve doğrudan
ihtiYaca Yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil l dersini temel alan ve devamı olan konuları
(Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer * noun/-ing
form, will, Present Perfect, have to/ don't have ıo, wh- questions, be going to for intentions and pIans, infinitive
ofpurpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermekıedir.

Osmanlı Türkçesi II (+0-5)
AraP harflerinden oluşan Osmanlı alfabesini öğretmek, bu alfabe ile okuma ve yazrna becerisi kazandırmak.
Osmanlt TürkÇesi teriminin geniş manada anlamı, Osmanlı Türkçesi grameri. bu grameri oluşturan Türkçe-
Arapça_Farsça unsurları tanıma ve bu alfabe ile okuma yazma becerisi kazandırma.

Türkiye Türkçesi II (2_0-3)
DiI bilgisi ÇalıŞma alanları, dil kavramı; Türkçenin tarihi devri içinde Türkiye Tttrkçesinin yeri. ses ve şekil
özellikleri, kelime yapma yolları, kök ve ek kavramları, yapım ve çekim ekleri.

Kompozisyon II (3-G4)
Türkçe'nin iml6sı, temel kompozisyon bilgileri, kompozisyon yazmada başarının yo|lan, Duygu, düşünce
üretme, düzenleme, planlama, anlatımln özellikleri, türler, bilimsel yazıların hazırlanması, metin inceleme.

Eski Türk Edebiyatına Giriş II (4_0-5)
Klasik Türk Şiirinde edebi sanatların ve nazım şekillerinin öğretilmesi, ömekler üzerinde uygularnalar yapılması.
Sözle ilgili sanatların ve Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım şekillerinin ömekler üzerinde tanıtülıp
kavratılması.

Yeni Türk Edebiı-atına Giriş ll (.1-0_5)
Tanzimat devri ve yenileşme hareketleri, Avrupai edebiyatın teşekkülü, yeniliğin ilk muh
Paşa ve Namık Kemal Mektebi (sanat anlaylşı, şahsiyetler ve eserleri, şekil, dil ve uslup
türlerin gelişmesi (tercümeler, gazetecilik, şiir, hik6ye ve roman, tiyatro, edebi tenkit, ed
gibi konular hakkında bilgiler verilecektir.

arrirleri, Şinasi, Ziya
hususiyetleli), edebi

ebi at tarihçiliği Ys.)
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3. YARIYIL

Türk Halk Edebiyatı III (2_0-3)
Destan kaYlamı; Destanlar üzerine yapllan çallşmalar; Tüık destanlarının sınıflandırma çalışmalalü; yaratma ve
yarattlıŞ destanları] Türk düŞüncesinde yaratılış olgusu ve yaratllış destanları; Göç, Türeyiş, Bozkurt, Ergenekon,
AlP Er Tunga, Şu, Oğuz Kağan, Saltuk Buğra Han, Cengiz Han, Battal Gazi, Manas ve Alpİmış destİnlarmın
ıneıin ıahlili,

Osmanlı Türkçesi III (2_0_J)
Osmanlıca iÇerisinde kullanılan Arapça kelimelerin yapısını kavratmak, bundan haıeketle öğIencinin osmanlıca
metne nüfuzunu kolay|aŞtırmak, Osmanlıca metne dayalı olarak işlenen diğer derslerde okuma ve anlamayı
kolaylaşlrmak.

Türk Eleştiri Tarihi I (2_0-3)
Divan edebiyatndaki eleştirel malzemenin
incelenmesi.

modern edebiyat eleştirisi bağlamında konumlandırıiarak

Türkiye Türkçesl III (2-0_3)
Kelime bilgisinin tanlmü. Kelimenin hem yapı hem anlam bakımından incelenmesi, kelime çeşitleıi, isimler,
isimlerin ÇeŞitleri, isim çekim ekleri, yapılarına göre isimlel (basit isimler, türemiş isimler, birJeşik isirnler).
Sıfatlal, sıfatlalün çeşitleli, sıfat tamlaması, yapllarlna göıe (basit, türemiş, birleşik sıfat) sıfatlar. Zarflar,
zarflarln ÇeŞitleri, zaman zarfları, yer-yön zarflaıı, durum zarflan, nicelik zarflan, soru zaıflaıı, yapılanna göre
zarflar, basit zarflar, türemiş zarfların anlamları, yapıları ve cümledeki görevleri bakımından incelenmesi.

Eski Türkçe I (2-0-3)
Köktürk tarihi. Metinler üzerindeki ilk yayınlar. Köktürk alfabesi ve Köktürkçenin fonetik özellikleri. KöktiiIk
metin]erinin okunması. Kül Tigin yazıtünın okunması ve incelenmesi (fonetik, molfolojik, sentaktik, leksik),
Bilge Kağan Yazütının Kül Tigin yazıtından farklı olan taraflarının incelenmesi. Tonyukuk yazıtının incelenmesi
(fonetik, morfolojik, Sentaktik, leksik),

Eski Anadolu Türkçesi I (3_0_3)
Eski Anadolu TüikÇesi 5öz diziminin temel özellikleri hakkında bilgi vermek, bu dönem metinleri üzerinde
uYgulamalı ÇalıŞmalar Yaparak bu metinlerdeki dii bilgiseI ozellikleri günümüz TüIkçesiyle karşılaştırarak Türk
dilinin tarihi evrimini ortaya koymaya çalışmak.

Eski Türk Edebiyab III (4-0-5)
Türklerin Müslüman olmaları ve bunların etkileri; İsl6mi Tüık Edebiyatıntn ilk eserleri; Kaşgar1ı Mahmud
Divanu Lügati't-Tüık; Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig; Edib Ahmed Atabetü'] Hak6yık; Ahmed Yesevi Div6n-
ı Hikmet. Anadolu'da XIII. yüzyılda Türk edebiyatlnln görünümü. Mevl6n6, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus
EmIe nin hayatı edebl Şahs iyetleri ve eserleri, Anadolu'da XIV. yüZyılda Türk edebiyatının görünümü. Gülşehri,
AŞık PaŞa, Ahmedi, Seyyid Nesimi, Kadı Buıhaneddin, Hoca Mesud'un hayatı edebi şahsiyeti eserleri ve bu
şahsiyetlelden ömek metinler.

Yeni Türk Edebiyatı III (4-0-5)
II. MeŞIütiYet Devri Edebiyatı: Fecr-i Ati ve dışında kalan sanatçıların dewin edebiyatı içerisindeki yeri ve
eserlerinin özellikleri.

Türk Halk Edebiyatına Giriş II (3_0-4)
Anonim halk şiiri ile 6şık tarzı şiirin karşılaştırılması; ninni, bilmece, tekerIeme, düzgü, dua-beddua gibitürlerin
şekil ve muhteva özellikleri bakımından incelenmesi.

Seçmeli Ders Grubu I / Hikiye ve Roman Tahli|leri (2_0-2)
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Osmanlı Türkçesi IV (2-0_3)
Osmanlıca içerisinde kuIlanılan Arapça kelimelerin çokluk şekilleri, ekle yapılanlar; kelirnelerin cinsiyetine göre
iki ayrı şekli; mücerret sülasi mastarlaıdan ttiretilen her babın çokluk şekli; Arapça kelimelerin çokluk şekilleri
ve el yazısı ile yazılmış örnek metinlerin okunması.

Türk Eleştiri Tarihi II (2-0-3)
Klasik edebiyattan günümüze Türk şiirinin poetikalartnı incelemek, şairlerin farklı poetika anlayışlaıını
yorumlayarak bir sonuca ulaşabilmek. Şiirin söylediklerini görebilmek, Şiirin üst diline h6kim olmak. Her
dönemde değişkenlik arz edebilen şair poetikaları incelenerek şiillere etkileri tanışılır. Şiir eleştirileri ömekleri
uygulanır.

Türkiye Türkçesi IV (2-0_3)
Zamirler, zamirlerin çeşitleıi (şahıs, işaret soru, belgisiz zamirleı), ek durumundaki zamirler, iyelik zamirleri,
ilgi zamirleri, edatlar, edat çeşitleri (çekim edatiarı, bağlama edatları, kuwetlendirme edatlaıı, dentleştirme
edatları, işaret edatları, soru edatları, cevap edatlarl, ünlemler, ünlem edaıları, yapllar!na göre anlamlarlna göre
ünlem edatları, tekrar edatları) Arapça edatların yapıIarı, fiiller, tlillerin sınıf]andırılması, çatılarına göre f'iiller,
kullanlşlarına göre fiil]er, durumlarına göre fiiller, çekimli hallerine göre fiillerin kelime çeşitleri, çümledeki
anlamları, yapıları ve görevleri bakımından incelenmesi.

Eski Türkçe II (2-0-3)
Bu derste Budhist ve Maniheist Türk çevreleri ve dilleri tanıtılır, Bu edebi çewelere ait eserler uygulamalı olarak
incelenir. Eski Uygur dönemine ait el yazması metinleri olan ilk Türk şiirlerinin, hukuk, djn, edebiyat vb.
konulardaki belgelerinden (Kuanşi im Pusar. Ayıg ÖgliTegin Edgu Ögli 1-egin, Turfan Metinleli v.b,) inceIenir.
Be eserlerin ses, şekil ve anlam açısından dil bilgisi ince]emesi yapılır.

Eski Anadolu Türkçesi II (3_0-3)
Eski Anadolu TürkÇesi dönemi imla ve gramer özellikleri, başlangüç dönemi şair ve yazarların eserleri, dil
özellikleri, dil özeIliklerini yans]tan eserlerin m€tin okuma ve glamer incelemeleri.

Eski Türk Edebiyatı IV (4-0-5)
15. YüzyıJ klasik Türk edebiyatInün genel durumu, bu yüzyılda yaşamış şairlerin (Şeyhi, Ahmed Paşa, Nec6ti,
Mesihi vd.) hayatIarı eserleri ile ilgili bibliyografoa, ayrıca l5. yüzyıl nesri, sultan şairler, kadın şairler,
konularına göre mesnevilerin tasnifi .

Yeni Türk Edebiyail IV (4-0-5)
Il. MeŞıutiyet'ten sonra Milli Edebiyat haleketinin kuruluşu, temel ilkeleri ve Türk diline ve edebiyatına
getiIdikleri yeni tekliflerle birlikte devrin yazarlarını ve eserlerini incelemek.

Seçmeli Ders Grubu II / Çağdaş Türk Edebiyal (2-0-2'
Çağdaş Türk edebiyatlarınü metin örnekleri ışığında tanıtmak, Türk D
ve bütün Tüİk edebiyatı kavramını geliştirmek. Çağdaş Azerbaycan,
bunların önde gelen 1azar re şairleri.

ün},asına karşı bilgi ve ilgiyi
Kırgız gibi çağdaş Tlirk ede

üyandırmak
biyatları ile
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cumhuriyet Dönemi Türk romanını ve hikayesini tahlil etmek.

4. YARryIL

Türk Halk Edebiyatı IV (2-0-3)
Halk nesri olarak halk hik6yeleri; halk hik6yesi kavıamı; halk hik6yelerinin kökeni; konu ve hacin] bakımından
halk hikAyelerinin sınıflandırılması; şekil ve muhteva hususiyetleri bakımından halk hikdyeleri; halk hikdyeleri
inceleme yöntemleri; Dede Korkut, Köroğlu, KeIem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Aşık Garip, Şah ismail ve Şiföi ile
Selvihan hikıiyelerinin merin ıahlilleri.



5. YARIYIL

Orta Türkçe I (2-0-3)
orta TürkÇe dönemi içeıisindeki Karahanlı ve Harezm Türkçesi metinleri okunacak, dil özellikleri tespiı
edilecek, TürkÇenin diğer tarihseI dönemleri ile dilbilgisi bakımından karşılaştırma yoluna gidilecektir.

Eski Türk Edebiya0 V (4_0-5)
XVI. YüzyıIün genel bir değerlendirmesi yapılarak Osmanlının bu siyaseten zirve döneminin edebi, ictimai ve
Poetik Yerileri inçelenir. Zati, Baki, Fuzuli, Hayali gibi sembol şairlerin şiirleri tahlil edilir. Ayrıca Zati,nin
Şiirlerine göre osmanlının toplumsal hayatl takip edilir. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun mesnevisi tafsilatlı bir
şekilde tahlil edilip günümüze sonuçlar çıkanılır.

Yeni Türk Edebiyatı V (4_0-5)
l,Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatt (Edebiyat-ı Cedide ve Edebiyat-ı Cedide dışındaki sanatkarlal)

Türk Halk Edebiyatı V (4-0_5)
Masalln tanımı Ye Tüİk dünyaslndaki karşıIıkları, masalların şekil ve muhteva özellikleri, masalların
srnıflandırılması, masallar üzerine dünyada yapllan çalışmalar, masal tipleri, masal motifleri, metinler üzerinde
tahliller yapma.

Seçmeli Ders Grubu III / Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar (2-0_3)
Biliınsel bir araştırmanln gerçekleştirilmesinde kullanılacak yöntem Ve teknikler. BiIimsel bir
araŞtırmanın yapılmasında izlenmesi gereken yollar. Bilimsel araştırmanıır temel ilkelerini belirleme.

Seçmeli Ders Grubu III / Çağdaş Türk Lehçeleri I (2-0-3)
Türk dilinin tarihi geliŞirni, modem Türk şiveleri, Azerbaycan coğrafuası ve siyasi tarihi, modern Azerbaycan
Türkçesi ve edebiyatı, modemleşmenin ilk temsilcileri ve eserleri.

Seçmeli Ders Grubu III / Türk Dünyası Edebiyafi I (2-0-3)
Türk dünyasl coğmfyasının sınırları ve tarihi, Türk dünyasının ortak kültü[ Ve edebi değerleri, Türk dünyasından
ınani, türkü Ye ağlt ömeklerinin özellikleri ve inceIenmesi,

Seçmeli Ders Grubu III / Batı f,debiyah I (2-0-3)
Batı edebiyatlnl tanlmak, Batı edebiyatındaki şahısIarı, akımları ve önemli eserleri tanımak

6. YARrYIL

Yeni Türk Edebiyatı VI (4-0-5)
MeŞrütiyeı Devri Türk Edebiyatı: Edebiyaı-ı Cedide ve dlşlndaki Sanaıkarların mensur eser]erindcn ömeklerin
tahlili,

Orta Türkçe II (2-0-3)
Türk dilinin Orta TürkÇe dönemindeki dil-yazı ilişkisini metin]erle onaya koymak. Dil ve yazı arasındaki
ilişkileri orta Türkçe metinlerde görmek.

Eski Türk Edebiyatı VI (4-0-5)
XVII. YüzYıI klasik Türk edebiyatı dönemi siyasi, ictimai ve edebi açıdan cleğerlendirilir. Bu döneme damgasını
vuran dört farklı üslup tanıtılıI. Dönemin simge isirnleri olan Nefi, Neşati, Nivizade Atayi şiirleriyle birlikie ele
alınıp incelenir. Osmanlı toplum hayannın şiir ve diğer nevilerdeki izleri tanışılır,

Türk Halk Edebiyatı VI (4-0-5)
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Efsanenin tanımı ve Türk dünyasındaki karşılıkları, efsanelerin şekil ve muhteva özelIikleri, efsane tasnifleri,
efsanelel üZeİine yapılan çalışmalar, efsane metinleri üZerinde kültiirel unsurların tespiti, Flkranın tanlmı ve
Türk dünyasındaki karşılıkları, fıkra tasnifleri, fıkra tipJeri ve mahalli tipler, Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa,
Bektaşi gibi fıkıa tipleri ve bunlara ait metinler üzerinde çalışma yapmak,

Çağatay Türkçesi (2-0-3)
Doğu Tüık yazı dili kolunu oluşturan Çağatay Türkçesinin ( l5.- l9. yy) dil özellikleri ve eser külliyatl üzerinde
durulaıak, belli başlı temsilcilerinin eserleri incelenir.

Seçmeli Ders Grubu IV / Çağdaş Türk Lehçeleri II (2-0_3)
20. yy, baŞlarında ınodern Azerbaycan edebiyatının kaynaklarını öğrenmek, dönemin ziıye şahsivetlerini ve
eserlerini incelemek, bu eserler üzerinde tahIil]er yapmak, Azerbaycan Türkçesiyle metinler okuyabilmek,
Güney Azerbaycan edebiyatının belli baş|ı şahsiyetlerini değerlendirmek, Sovyet dönemi Azerbaycan
edebiyatını ürünleriyle beraber incelemek.

Seçmeli Ders Grubu IV / Türk Dünyası Edebiyatı II (2-0-3)
Türk dünyasünda ninni ve örnekleli, Türk dünyasında düzgü ve ömekleri, Türk dünyasında bilmece ve ömekleri,
Türk dünyasında tekerleme ve ömekleli, Türk dünyasından tespit edilen edebi ürünlerin kültür aktarımındaki
işlevleri,

Seçmeli Ders Grubu IV / Batı Edebiyatı II (2-0-3)
Romantizmden sonra ortaya çıkan Batıdaki edebiyat aktmlarl. Akımları hazırlayan felsefi, siyasi ve
sosyal koşullar. Bu akımIarın belli başlı terimleri ve temsilcileri.

7. YARIYIL

Türk Halk Bilimi I (2-0-4)
Geleneksel Türk tiyatrosunun gelişme evreleri, ozellikleri ve kaynakları. celeneksel Türk tiyatrosunda tüIler.
köy seyirlik oyunlarlnın tanrml ve sınıflandırılınasl. Dünyada ve TüIklerde gölge oyunu, Türk gölge oyunu
Karagöz'ün kökeni, özellikleri, oyunlardaki tipler.

Eski Türk Edebiyaü VII (3-0-3)
Toprak kayıplarıyla çalkalanan osmanlı topIumunun dulumu incelenir ve yİlzyıldaki edebi harekete olan etkileri
tartışılır. Nedim bütün yönIeriyle incelenir. Dönemin diğer edebi mahsulleri takip ediliI.

Yeni Türk f,debiyah VII (3-0-4)
YenileŞme Dewi Tüfk Edebiyatınün ilk temsilcileri ve TUrk Edebiyaina getiıdikieri yenilikler. Manzum eserler
üzerinden yeniliğin izlerini sürmek.

Modern Edebiyat Teorileri I (2-0-3)
Batıdaki edebiyat aklmları. Akımları hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar. Edebiyat eleştirisinde ön plana
çıkan isimler. Klasisizm. Modern edebiyat eleştirisi,

Seçmeli Ders Grubu V / Dil Bilimi I (2-0-3)
Türkiye TürkÇesinde kelime türlerinin morfolojik öZellikleri, isim (isim. sıfat. zamir, Zarf. edat, baglaç, ünlem)
ve fiil baŞlıklarl aitında ele alınıp incelenmektedir. Türkçede kelimelelin morfolojik olarak o]uşumunu sağlayan
tüIetme eklerinin ekleniş biçimleri ve kurallart ayrıntılı oIarak işlenmektedir
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Bitirme Tezi I (0-2_5)
AraŞtırma konusu belirleme. Belirlenen konunun sınırlandırılması. Araştırma sorularının tespiti.
Literatür taraması. yaygın referans gösterme metotları. Referans kullanmada etik konular.



Seçmeli Ders Grubu V / Karşılaştrrmalı Edebiyat I (2-0-3)
DoğuŞları ve etkileri bakıınından Avrupa kökenli olan edebiyat akımlarının niteliklerini kawamak ve Türk
edebiyatına etkisini incelemek.

Seçmeli Ders Grubu V / Mitoloji I (2-0-3)
Dünyanın yarattlüŞü Ve sonuyla ilgiti efsaneler, insanln yaratılışıyla ilgili efsaneler, Tanrılar, ruhlar, iyeleı, kültler
(ateş-ocak, demir, ağaç-orman, tabiat olayIarl).

Üniversite Seçmeli Derster Grubu / Metin incelemesi/Roman ve Hikiye Teorisi (2-0-2)
SanaVgüzellik ve edebiyat sanatı, edebi eser, edebiyatın fonksiyonu, edebiyat bilimi ve mahiyeii, edebiyat
teorisj, edebiYat tarihi ve sosyolojisi, edebi eser inceleme metotları, şiir çöztimleme metotlarü, eser/sanaıçı/okul
merkezli kuramlar ve ömek metin incelemeleri.

8. YARIYIL

Fakülte Seçmeli Ders Grubu / Tiyatro (2_0-3)
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk tiyatrosunun tarihi gelişimi.

Türk Halk Bilimi II (2_0-3)
Onao}unu adI, tarihÇesi, bölümleri, özellikleri, oyunların konuları ve oyunlardaki önemli tipler. Meddah terimı,
meddahllğın onaya çıkışı, meddahlık sanatının diger ülkelerdeki temsilcileri.

Eski Türk Edebiyıh VIII (3-0-3)
Klasik Türk Edebiyatının XVlll. yüzyı|ının kısa bir değerlendirmesinin ardından XIX. yüzyıl dönemini siyasi,
ictimai, edebi aÇıdan değerlendirerek ğzellikle mOellif-eser incelemeleriyle doneme tİnıİıık ederek tespitıer
yapılır (Ş. Galib ve şiirlerinin tahlili, enctlmen-i şuara topluluğu ve şiirleri).

Yeni Türk Edebiyatı VIIl (3_0-4)
Tanzimat Devri Türk Edebiyatı: Mensur eserler

Modern Edebiyat Teorileri II (2-0-3)
Romantizmden sonra onaya Çıkan Batldaki edebiyat akımlar!. Akımları hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal
koşullar. Bu aklmların belli başlı terimleri ve temsilcileri.

Bitirme Tezi II (0-2_5)
AraŞtırma konusu belirleme. Be|irlenen konunun sınırlandırılması. Araştırma sorularının tespiti
Literatür taraması. yaygın referans gösterme metotları. Referans kullanmada etik konular.

Seçmeli Ders Grubu VI / Dil Bilimi II (2_0-3)
Ttlrkiye TürkÇesinde kelime türlerinin morfolojik ozellikleri, isim (isim, sıfat, zamir, Zarı edat, bağlaç, iinlem)
ve fiil baŞlıklarl altında eIe alınıp incelenmektedir. Türkçede keIimelerin morfolojik olarak oluşumıİıu sağlayan
türetme eklerinin ekleniş biçimleri ve kuralları ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Seçmeli Ders Grubu VI / Kaşılaştırmalr Edebiyat II (2_0-3)
DoğuŞları ve etkileri bakımlndan Avrupa kökenli olan edebiyat akımlarının nite|ikIerini kawamak ve Tüİk
edebiyatına etkisini incelemek.

Seçmeli Ders Grubu VI / Mitoloji II (2_0-3)
Türk mitolojisinde at, kurt, geyik ve kartalın yeri; şaman
şaman duaları, Musliıman Turklerde şamanizm kallntılarl,

izmin genel ozellikleri, şaman|ığa geÇiş merasimi,

7



BAyBuRT üxivınsirEsi
ixsıN vr TopLuM sil-i}üü-ıRi rıxüı-rısi

rünx oiı-i vo popaiyırı eöI-üN{ü

LisANs pRoGRAMI osns içpnixlnni (ıxe uürnıoar1

Yabancı Dil I (2-0-2)
Simple Present Tense, Present con(inuous Tense, Past Simple Tense, have to/don't have to, countable and

Uncountable Nouns, Comparatives and Superlatives.

Osmanlı Türkçesi I (4-0-5)
osmanlıca grameri, bu grameri oluşturan Tllrkçe-Arapça-Farsça unsurları tanıma ve bu alfabe ile okuma Yazma

becerisi kazandırma.

Kompozisyon I (3-0-3)
YazıIı ve sözlü anlatlm nedir? Anlatım, anlatlm biçimleri, açlklama, tanıtma, öyküIeme, betimleme, tartıŞma,

kanıtlama, tanık gösterme, anlattmı etkili kılma yolları, paragraf, ana fikir cümlesi, cümle düZeni, paragrafyapısı,

paragraf türleri, dilbilgisi kurallarlna uygunluk, genel-özel, soyut-somut, mecazi, gerÇek anlamlı kelimeler.

Anlaİım bozuklukları, dil yanlışları, yanlış kullanılan kelime, ifade ve ömekler, yazım problemleri, TürkÇenin

önündeki Solunlar, üslubun yazma sanatındaki önemi, özellikleIi, çeşitleri.

Türkiye Türkçesi I (2-0-3)
Diü bilİisi çalışma a1anları, dil kavramı; Türkçenin tarihi devri içinde Türkiye Ttlrkçesinin yeri, ses ve Şekil

ozelIikleri, kelime yapma yolları, kök ve ek kavramları, yapım ve çekim ekleri.

Eski Türk Edebiyahna Giriş I (3-0-4)
Klasik Türk edebiyatlnln tanlml, doğuşu, adlandırılışı, coğraryasl. Klasik Türk edebiyatının kaynakları. Kaside,

gazel, kıt'a, mesnevi vb. nazım şekilIeri ve özellikleri. Aruz vezni, tanımı, tarihçesi, belli başlı aruz kalıpları ve

uygulamalı ömekleri. Klasik Türk şiirinde çokça kullanılan mazmunlara ilişkin bilgiler, edebi sanatlar.

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I (3-0-4)
Tanzimat devri ve yenileşme hareketleri, Avrupai edebiyatın teşekkülü, yeniliğin ilk muharrirleri, Şinasi, ZiYa
paşa ve Namık Kemal Mektebi (sanat anlayışı, şahsiyetler ve eserleri, şekil, dil ve üslup hususiyetleri), edebi

türlerin gelişmesi (tercümeler, gazetecilik, şiir, hik6ye ve [oman, tiyato, ed€bi tenkit, edebiyat tarihÇiliği vs.)

gibi konular hakkında bilgiler verilecektir.

Türk Halk Edebiyatına Giriş I (2-0-4)
Halk edebiyatı kavrarnının sınırları içerisinde değerlendirilen türlerin neler olduğunu kawatmak, Türk halk

-muhteva. vb, özellikleri
vramları. halk edebiyatı
türlerinin yaPl Ye şekil

edebiyatı alanlnda ilk ürünlerin yer aldığl eserleri tanltmak, mani ve türkü tüIlerini şekil
bakımından incelemek, Halk edebi}aıı. anonim halk edebiyatı ve eştl edebiyatı ka

uronlerinin yer a|d|ğ| ilk eserlerin (Divanu Lugatit Turk1 unnılm',{5,iiıini Şe .rurı<u

ozellikleri bakımından incelenmesi. , ' - "' " ,;,: ,' ,.

j.

1

,l

l. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ye İnkılap Tarihi I (2-0-2)

inkıl6p ve inkılipla alakalı kavramlar, osmanlı Devleti'nin yıkılışü, XlX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Yenilik
hareketleri. osmanlı Devleti'nin son döneminde devleti kurtarmaya yönelik lıkir akımlan, XX. yüZyıt baŞlarında

osmanlı Devleti'nin durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması soffası memleketin durumu, Milli Mücadele'Ye

hazürlık dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin açllmasl ve çalışmaları, Büyiü Millet Meclisi'nin açılışından sonraki

siyasi ve askeri gelişmeler, Lozan Barış AntIaşması, önemi ve sonuçlan.

'x.',.'İ '



Edebi Bilgiler (2-0-3)
Türk kuhür ve sanatının gelişim evrelerini incelemek, tarihi süreçte Türk sanatının dominant değişim özelliğine
yol aÇan islam olgusunu değerlendirmek. islam sonrasl Türk sanatı, İslam felsefesi ve estetiğini dogru anlima,
kayrama ve analiz etmek.

2. YAR|YIL

Dijital Okur Yazarlık (2-0_3)
Dersin amacı öğrencilerin dijital teknolojil€ri, dijital ortam ve araçları tiınımasını ve yetkin şekilde
kullanabilecek dUzeye gelmelerini sağlamaktır. Dijital teknolojileri kullanarak bilgiyi bulma, işleme, düzenleme,
paylaŞma, değerlendirme ve analiz etme dersin temel konularlnı oluşturmakadır. Dersin sonunda öğrcncilerin
dÜital ortam ve araÇları kullanım hdkimiyetlerinin sağlanması ve bu alanlarla i|gili farkındalık, sorgulama
düzeylerinin yükselmesi amaç lanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Il (2-0_2)
lnktlaP ve inkıl6pla alakalı kavramlar, Osmanlı Devleıi'nin yıkıhşı, XIX. yüzyılda Osmanh Dev|eıi'nde yenilik
hareketleri, osmanlı Devleti'nin son döneminde devleti kurtarmaya yonelik fikir akımları, XX. yüzyıl başlaruıda
OsmanIı Devleti'nin durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası memleketin durumu, Milli Mücadele'ye
hazırlık dönemi, BüyUk Millet Meclisi'nin açılması ve çalışmalan, Büyiik Millet Meclisi'nin açılışından sonraki
siyasi ve askeri geIişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçlan.

Yabancı Dil II (2-0_2)
Öğrencilerin, gtıncel hayatla iIgili cumleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabiImeleri (kendileri, aileleri, iş
ve Yakın Çevreleri, alıŞveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan
aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendiIerini, eğitimlerini, yakın çevreIerini ve dogudan
ihtiYaca Yönelik durum|arını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamr olan konuları
(Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjecıives, prefer + nour/-ing
form, will, Present Perfect, have to/ don't have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive
ofpurpose. verbs + infinitive/-ing form etc,) içermektedir.

Osmanlı Türkçesi II (4-0_5)
Arap harflerinden oluşan osmanlı aIfabesini öğİetmek, bu alfabe ile okuma ve yazına becerisi kazandırmak.
osmanlı TurkÇesi teriminin geniş manada anlamı, osmanlı Türkçesi gı-ameri, bu gİameri oluşturan Tiıİkçe-
Arapça-Farsça unsurları tanıma ve bu alfabe ile okuma yazma becerisi kazandırma.

Kompozisyon II (3-0-4)
Türkçe'nin iml6sı, temel kompozisyon bilgileri, kompozisyon yazmada başarının yollan, Duygu, diışünce
üretme, dtizenleme, planlama, anlatımın özellikleri, türler, bilimsel yazıların hazırlanması, metin inceleme.

Türkiye Türkçesi II (2-0_3)
Dil bilgisi ÇaIıŞma alanları, dil kavramı; Türkçenin tarihi devri içinde Türkiye Ttııkçesinin yeri, ses ve şekil
özelIikleri, keIime yapma yolları, kök ve ek kavramları, yapım ve çekim ekleri.

Eski Türk Edebiyatına Giriş It (4-0_5)
Klasik Türk Şiirinde edebi sanatların ve nazım şekiIlerinin öğretilmesi, ömekler üzerinde uygulamalar yapılması.
Sözle ilgili sanatlarln ve Klasik Türk şiirinde kullanılan naZlm şekillerinin ömekler üzerinde tanltllıp
kavratılması.

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II (4-0-5)
Tanzimat devri ve yenileşme hareketleri, Avrupai edebiyatın teşekkülü, yeniliğin ilk muharrirleri, Şinasi, Ziya
PaŞa ve Namık Kemal Mektebi (sanat anlayışı, şahsayetler ve eserleri, şekil, dil ve üslup hususiyetleri), edebi
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türlerin gelişmesi (tercümeler, gazetecilik, şiir, hikeye ve roman, tiyatro, edebi tenkit, edebiyat tarihçiliği Vs.)
gibi konular hakkında bilgiler veıilecektir.

Türk Halk Edebiyatına Giriş II (3-0-4)
Anonim halk şiiri ile 6şık tarzı şiirin karşılaştırılması; ninıi, bilmeÇe, tekerleme, d0zgü, dua-beddua gibi tttlerin
şekil ve muhteva özellikleri bakımından incelenmesi.

3. YARrYIL

Türk Eleştiri Tarihi I (2_0_3)
Divan edebiyanndaki eleştirel malzemenin modern edebiyat eIeştirisi bağlamünda konumlandırılarak
incelenmesi.

Eski Türkçe I (2-0-3)
Köktiirk tarihi. MetinIer üzerindeki ilk yayınlaı. Köktürk alfabesi ve KöktüIkçenin fonetik özellikIeri. Kökttlrk
metinlerinin okunmasl. Kül Tigin yazıtlnln okunmasl ve incelenmesi (fonelik, morfolo.jik, sentaktik, leksik).
Bilge Kağan Yaztının KüI Tigin yazıtından farklı olan taraflarının incelenmesi. Ton},ı]kuk yazıtınün inceIenmesi
(fonetik, morfolojik, sentaktik, leksik).

Eski Anadolu Türkçesi I (3_0-3)
Eski Anadolu TürkÇesi söz diziminin temel özellikleri hakkında bilgi vermek, bu dönem metinleri üzelinde
uYgulamalı ÇalıŞmalar yaparak bu metinlerdeki dil bilgisel özellikleri günümüz Türkçesiyle karşılaştırarak Türk
dilinin tarihi evrimini ortaya koymaya çalışmak.

Eski Türk Edebiyatt III (4-0_5)
Türklerin Müslüman olmalaıı ve bunların etkileri; İslami Tilrk Edebiyainın ilk eserleri; Kaşgarlı Mahmud
Divdnu Lüg6ti'rTürk; YusufHas Hacib Kutadgu Bilig; Edib Ahmed Atabetü'l Hak6yık; Ahmed YeseYi Divan-
ı Hikmet. Anadolu'da XlII. yüZyllda Türk edebiyatının göriinümü. Mevl6n6, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus
Emre'nin hayatı edebi şahSiyetleri ve eSerleri, Anadolu'da XIV. yüzyılda Tiirk edebiyatlnün görünümü. Gülşehİi,
AŞık PaŞa, Ahmedi, Seyyid Nesimi, Kadı Burhaneddin, Hoca Mesud'un hayatı edebi şahsiyeti eserleri ve bu
şahsiyetlerden ömek metinleI.

Yeni Türk Edebiyah III (4_0-5)
lI. MeŞr0tiYet Dewi Edebiyatı: Fecr-i Ati ve dışında kalan sanatçıların dewin edebiyan içerisindeki yeri ve
eserlerinin özellikleri.

Türk Halk f,debiyat, uI (2_0-3)
Destan kavramü; Destanlar üzerine yapılan çalışmalar; Türk destanlalının sınıflandırma çalışmaları; yaratma ve
) arat ş de tan arl düşu 1,1ceS nde yata ş e ya at ş Goç Turey E rgen ekon

p Er Tunga, ğr n
metin tahli]i

Şu oğuz Kağan B u a Han Battal Manas Ve de tan larlnl

Osmanlı Türkçesi III (2_0-3)
osmanlıca içerisinde kullanılan Arapça kelimelerin yapısını kavratmak, bundan hareketle öğrencinin osmanlıca
metne nüfuzunu kolaylaştıımak, osmanllca metne dayalü olarak işlenen diğer dersleıde okuma ve anlamayı
kolaylaştıImak.

Türkiye Türkçesi III (2-0_3)
Kelime bilgisinin tanımı. Kelimenin hem yapı hem anlam bakımından incelenmesi, kelime çeşitleri, isimler,
isimlerin ÇeŞitleri, isim çekim ekleri, yapılarına göre isimler (basit isimler, türemiş isimleı, birleşik isim1er).
Süfatlar, sıfatlaruı çeşitleri, sıfat tamlaması, yapılarına göre (basit, tüIemiş, birleşik stfaİ) slfatlar. Zalflar,
zaıfların ÇeŞitleri, zaman zarfları, yer-yön zarfları, durum zarfları, nicelik zarfları, soru zarfları, yapılanna göre
zarflar, basit zarflar, türemiş zarflar]n anlamları, yapılan ve cümledeki görevleri bakımından inceIenmesi.

Türk olgusu destanları; Bozkurt,
Saltuk Han, Cengiz Cazi,



Seçmeli Ders Grubu I / Hikiye ve Roman Tahlilleri (2_0_2)
Cumhuriyet Dönemi Türk romanını ve hikayesini tahlil etmek.

4. YARlYtL

Osınanlı Türkçesi rV (2-0-3)
Osmanlıca içerisinde kuIlanılan Arapça kelimelerin çokluk şekilleri, ekle yapılanlar; kelimelerin cinsiyetine göre
iki ayrı şekli; mücerret sülasi mastarlardan ttıİetilen her babın çokluk şekli; Aıapça kelimelerin çokluk şekilleri
ve el yazısı ile yazılmış ömek meiinlerin okunması.

Türk Eleştiri Tarihi II (2-0-3)
Klasik edebiyattan günümüze Türk şiirinin poetikalarını incelemek, şairlerin farklı poetika anlayış|annl
yorumlayarak bir sonuca ulaşabilmek. Şiirin söylediklerini görebilmek. Şiirin üst diline h6kim olmak. Her
dönemde değişkenlik arz edebilen şair poetikaları incelenerek şiirlere etkileri tantşılür. Şiir eleştirileri örnekleri
uygulanır.

Türkiye Türkçesi IV (2-0-3)
Zamirler, zamirlerin çeşitleri (şahüs, işaret soru, belgisiz zamirler), ek durumundaki zamirler, iyelik zamirleri,
ilgi zamirleri, edatlar, edat çeşitleri (çekim edatları, bağlama edatlaıı, kuvvetlendirme edatları, denkleştirme
edatlar|, iŞaret edatları, soru edatları, cevap edatları, ünlemler, ünlem edatları, yapılarına göre anlamlarına göre
ünlem edatları, tekrar edatları) Arapça edatların yapıları, fiiller, fiillerin sınıflandırılması, çatıIarına göre fiiller,
kullanıŞlarına göre fiiller, durumlarına göre fiiller, çekimli hallerine göre fiillerin kelime çeşitleri, cümledeki
anlamları, yapı|arı ve görevleri baklmından incelenmesi.

Eski Türkçe II (2-0-3)
Bu derste Budhist ve Maniheist Tiirk çevreIeri ve dilleri tanıtılır. Bu edebi çevrelere ait eserler uygulamalı olarak
incelenir. Eski Uygur dönemine ait el yazması metinleri olan ilk Turk şiirlerinin, hukuk, din, edebiyat vb.
konulardaki belgelerinden (Kuanşi im Pusar, Ayıg Ögli Tegin Edgli Ögli Tegin, Turfan Metinleri v.b.) incelenir.
Be eserlerin ses, şekil ve anlam açısından dil bilgisi incelemesi yapılır,

f,ski Anadolu Türkçesi II (3-0_3)
Eski Anadolu TllikÇesi dönemi imla ve gramer özellikleri, başlangıç dönemi şair ve yazarların eserleri, dil
özellikleri, dil özelliklerini yansıtan eserlerin metin okuma ve gramer incelemeleri.

Yeni Türk Edeblyatı IV (4-0-5)
ll. MeŞrutiyet'ten sonn Milli Edebiyat hareketinin kuruluşu, temel ilkeleri ve Tüık diline Ye edebiyatına
getirdikleri yeni t€kliflerle birlikte dewin yazarlarını ve eser|erini incelemek.

Türk Halk Edebiyatı IV (2-0-3)
Halk nesri olarak halk hikıAyeleri: halk hikdyesi kavramı; halk hik6yelerinin kökeni; konu ve hacim bakımından
halk hik6yelerinin sınıflandırılması; şekil ve muhteva hususiyetleri bakımından halk hik6yeleri; halk hik6yeleri
inceleme yöntemleri; Dede Korkut, Köroğlu, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Aşık Garip, Şah lsmail ve Şiföi ile
Selvihan hik6yelerinin metin tahlilleri.

Seçmeli Ders Grubu II / Çağdaş Türk Edebiyatı (2-0-2)

Eski Türk Edebiyao IV (4_0-5)
|5. Yüzyıl klasik Türk edebiyatının genel durumu, bu yüzyılda yaşamış şairlerin (Şeyhi, Ahmed Paşa, Neceıi,
Mesihi vd.) hayatları eserleri ile ilgili bibliyografoa, ayrıca l5. yüzyıl nesri, sultan şairler, kadın şairler,
konularına göre mesnevilerin ıasnifi,

";,
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Çağdaş Türk edebiyatlaIünı metin ömekleri ışığında tanıtmak, Türk Dünyasına karşı bilgi ve ilgiyi uyandırmak
ve bütün Türk edebiyatl kavİamını geliştirmek. Çağdaş Azerbaycan, Kırgız gibi çağdaş Türk edebiyatlarl ile
bunların önde gelen 1azar ve şairler,,

5. YARIYlL

orta Türkçe I (2-0-3)
orta Ti.irkçe dönemi içerisindeki Karahanlı ve Haİezm Türkçesi metinleİi okunacak, dil özellikleri tespit
edilecek, Türkçenin diğeI tarihsel dönemleri ile dilbilgisi bakımından karşılaştırma yoluna gidilecektir.

Eski Türk f,debiyah V (4-0-5)
XVl. yüzyılın genel bir değerlendirmesi yapılarak Osmanlının bu siyaseten zirve döneminin edebi, ictimai ve
poetik velileri incelenir. Zati, Baki, Fuzuli, Hayali gibi sembol şaiılerin şiirleri ıahlil edilir. Ayrıca Zati'nin
şiirlerine göre osmanlınln toplumsal hayaıı takip edilir. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun mesnevisi tafsi|atlı bir
şekilde tahlil edilip günümüze sonuçlaI çıkartılır.

Yeni Türk trdebiyatı V (4_0-5)
l.Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide ve Edebiyaıı Cedide dışındaki sanatkarlar)

Seçmeli Ders Grubu III / Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve KaynakJar (2_0-3)
Bilimsel bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılacak yöntem ve tekrıikler. Bilimsel bir
araŞtlrmanın yapılmasında izIenmesi gereken yollar. Bilimsel araştırmanın temel ilkelerini belirleme,

Seçmeli Ders Grubu ItI / Çağdaş Türk Lehçeleri I (2-0-3)
Türk dilinin tarihi gelişimi, modem TUrk şiveleri, Azerbaycan coğrafyasü ve siyasi tarihi, modern Azerbaycan
Türkçesi ve edebiyatı, modemleşmenin ilk temsiicileri ve eserleıi,

Seçmeli Ders Grubu lll / Türk Dünyası Edebiyatı I (2-0-3)
Türk dünyast coğIafyasının sınırları ve tarihi, TüIk dünyasının onak kültür ve edebi değerleri, Türk dtinyasından
mani, tüIkü ve ağıt ömeklerinin özellikleri ve incelenmesi.

Seçmeli Ders Grubu III / Batı Edebiyatı I (2-0-3)
Batl edebiyannü tanımak, Bat] edebiyanndaki şahlsları, aklmları ve önemli eserleri tanımak

6. YARIYIL

Orta Türkçe II (2-0-3)
Türk dilinin Orta TürkÇe dönemindeki dil-yazı ilişkisini metinlelle oltaya koymak. Dil ve yazı arasındaki
ilişkileri Orta Türkçe meiinleıde görmek.

Eski Türk Edebiyah VI (4-0-5)
XVll. Yüzyıl klasik Türk edebiyatı dönemi siyasi, ictimai ve edebi açıdan değerlendirilir. Bu döneme damgasını
Vuran dön farklı üSlup tanütılır. Dönemin simge isimleri olan Nefi, Neşati, Nevizade Atayi şiirleriyle birlikte ele
alınıp incelenir. Osmanlı toplum hayatünın şiir ve diğer nevilerdeki izleri tanışılır

Yeni Türk Edebiyatı VI (,1-0-5)
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Türk Halk Edebiyatı V (4_0_5)
Masalün tanlmı ve TiıIk dünyaslndaki karşılıkları, masalların şekil ve muhteva özellikleri, masalların
sınıflandııılması, masallar üZeline dünyada yapılan çalışmalar, masal tipleri, masal motifleri, metinler üZerinde
tahliller yapma.



Meşrütiyet Devli Türk Edebiyatı: Edebiyalı Cedide ve dışındaki sanatkArların mensur eserlerinden ömeklerin
tahlili.

Türk Halk Edebiyatı VI (4-0-5)
Efsanenin tanImı ve Türk dünyasındaki karşılıkları, efsanelerin şekil ve muhteva özellikleri, efsane tasnifleri,
efsaneler üZerine yapılan çallşmalar. efsane metinleri üZerinde kültüIel unsurların tespiti, Flkranln tanlml ve
Tihk dünyasındaki karşılıkları, flka tasnifleri, fıkra tipleri ve mahalli tipler, Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa,
Btktaşi gibi fıkıa tipleri ve bunlara ait metinler üzerinde çalışma yapmak.

Çağatay Türkçesi (2_0-3)
Doğu Türk yazı dili kolunu oluşturan Çağatay TüIkçesinin ( 15.- l9. yy) dil özellikleri ve eser külliyatı üzerinde
durulaıak, belli başlı temsilcilerinin eserleri inçeleniı.

Seçmeli Ders Grubu IV / Çağdaş Türk Lehçelerl lI (2_0_3)
20. Yry, baŞlarında modern Azerbaycan edebiyatının kaynaklarını öğrenmek, dönemin zirve şahsiyetlerini ve
eserlerini incelemek, bu eserler üzerinde tahliller yapmak, Azerbaycan Ttirkçesiyle metinler okuyabilmek,
Güney Azerbaycan edebiyatının belli başIı şahsiyetlerini değerlendirmek, Soryet dönemi Azerbaycan
edebiyatın1 üünleriyle beraber incelemek.

Seçmeli Ders Grubu IV / Türk Dünyası Edebiyatı II (2_0-3)
Türk dünyasında ninni ve ömekleri. Türk dünyasında düzgü Ve ömekleri, Türk dünyaslnda bilmece ve ömekleri,
Türk dünyasında tekerleme ve örnekleri, TüIk dünyasından tespit edilen edebi ürünlerin kültür aktanmındaki
işlevleıi.

Seçmeli Ders Grubu IV / Batı Edebiyatı II (2-0-3)
Romantizmden sonra ortaya çıkan Batıdaki edebiyat akımları. Akımları hazırlayan felsefi, siyasi ve
sosyal koşullar. Bu akımların belli başlı terimleri ve temsi]cileri.

Türk Halk Bilimi I (2_0-4)
GeIeneksel Türk tiyatrosunun gelişme evreleri, özellikleri ve kaynakları. Geleneksel Turk tiyatrosunda tiırler.
köy seyirlik oyunlarlnın tanıml ve sınıflandırılmasl. Dünyada ve Türklerde gölge oyunu, Türk gölge oyunu
Kalagöz'ün kökeni, özellikleri, oyunlardaki tipler.

Eski Türk Edebiyatı VII (3-0-3)
ToPrak kaYPlarıyla Çalkalanan Osmanlı toplumunun durumu incelenir ve yüzyıldaki edebi harekete olan etkileri
tartışıllr. Nedim bütün yönleriyle incelenir. Dönemin diğer edebi mahsulleri takip ediliI.

Yeni Türk Edebiyah VII (3-0-4)
YenileŞme Devri Türk Edebiyatının ilk temsiIcileri ve Türk Edebiyatına gelirdikleri yenilikler. Manzum eserler
üzerinden yeniliğin izlerini süImek.

Modern Edebiyat Teorileri I (2-0-3)
Batıdaki edebiyat akımları. Akımları hazırlayan felsefi, siyasi ve sosyal koşullar, Edebiyat eleştirisinde ön plana
çıkan isimler. Klasisizm. Modem edebiyat eleştirisi.

Bitirme Tezi I (0-2,5-5)
AraŞtlrma konusu belirleme. Belirlenen konunun sınırlandırılması. Araştırma sorularının tespiti.
Literatür taraması, yaygın referans gösterme metotlan. Referans kullanmada etik konular.

Seçmeli Ders Grubu V / Dil Bilimi I (2-0-3)
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7. YARIYIL
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Türkiye TürkÇesinde kelime türlerinin morfolojik Ozellikleri, isim (isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem)
ve fiil baŞlıkları altında ele alınıp incelenmektedir. Türkçede kelimelerin morfolojik olarak oluşumunu sağlayan
türeın]e eklerinin ekleniş biçimleri ve kuralları ayrıntıIlolarak işlenmektedir.

Seçmeli Ders Grubu V / Karşılaştırmalı Edebiyat I (2-0-3)
Doğuşları ve etkileri bakımından Avrupa kökenli olan edebiyat akımlarının niteliklerini kayramak ve Tüık
edebiyatına etkisini incelemek.

Seçmeli Ders Grubu V / Mitoloji I (2_0_3)
Dünyanln yaratıl!şı ve sonuyla ilgili efsaneler, insanın yaratılışıyla ilgiliefsaneler. Tanrılar. ruhlar, iyeler, kültler
(ateş-ocak, demir, ağaç-olman, tabiat olayları).

İjniversite Seçmeli Dersler Grubu / Metin İncelemesi/Roman ve HikAye Teorisi (2-0-2)
Sanargüzellik ve edebiyat sanatı, edebi eser, edebiyatın fonksiyonu, edebiyat bi|imi ve mahiyeti, edebiyat
teorisi, edebiyat tarihi ve sosyolojisi, edebi eser ince|eme metotlarl, şiir çöztımleme metotları, eser/sanatç/okur
merkezli kuramlar ve örnek metin incelemeleri.

8. YARIYIL

Fakülte Seçmeli Ders Grubu / Tiyatro (2-0-3)
TanZimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk tiyatrosunun tarihi gelişimi

Türk Halk Bilimi II (2_0_3)
ortaoyunu adı, tarihçesi, bölümleri, özellikleri, oyunların konuları ve oyunlardaki önemli tipter. Meddah terimi,
meddahlığün ortaya çıkışı, meddahlık sanatınün diğer ülkelerdeki temsilcileri.

Eski Türk Edebiyatı VIII (3-0-3)
Klasik Türk Edebiyatınln XVItl. yüzyülının kısa bir değerlendirmesinin ardından XIX. yüzyıl dönemini siyasi,
ictimai, edebi aÇıdan değerlendirerek özellikle müellif-eser incelemeleriyle döneme tanüklük ederek tespitler
yapılır (Ş. Galib ve şiirlerinin tahIili, encümen-i şuara topluluğu ve şiirleri).

Yeni Türk Edebiyatı VIII (3-0_4)
'['anzinıat Devri Türk Edebiyatı: Mensur eserleı

Modern Edebiyat Teorileri II (2-0-3)
Romantizmden soffa ortaya Çlkan Batıdaki edebiyat akımları. Akımları hazır|ayan felseii, siyasi ve sosyal
koşullar. Bu akımların beIli başlı terimleıj ve temsilcileri,

Bitirme Tezi II (0-2,5-5)
AraŞıırma konusu belirleme. Belirlenen konunun sın ırlandırı lmas ı. Araştırma sorularının tespiti.
Literatür taraması. yaygın referans gösterme metotları. Referans kullanmada etik konular.

Seçmeli Ders Grubu VI / Dil Bilimi II (2_0-3)
TürkiYe TürkÇesinde kelime tilrlerinin morfolojik özellikleri, isim (isim, sıfat, zamir, zarl edat, bağlaç, ünlem)
ve fiil baŞlıkları altında ele alınıp incelenmektedil. Türkçede kelimelerin morfolojik olarak oluşumunu sağlayan
türetme eklerinin ekleniş biçimleri ve kuralları ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Seçmeli Ders Grubu VI / Karşılaştırmalı Edebiyat II (2-0-3)
Doğuşları ye etkileri bakımından Avrupa kOkenli olan edebiyat akımlarının niteliklerini kavramak ve Türk
edebiyatına etkisini incelemek

Seçmeli Ders Grubu VI / Mitoloji II (2-0_3)
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Tüık mitolojisinde at, kurt, geyik ve kartalın yeri; şamanizmin genel ozellikleri, şamanllğa geçiş merasimi,
şaman duaları, Müslüman Türkleıde şamanizm kalıntıları.

a

8\
\-)


