
Türkçe 
 

• Pratik Türkçe (Metinler,  Yazılı Anlatım, Konuşma) 
Çağdaş Türk dili derslerinin amacı sınıfların seviyesine göre iyi iletişim, yazılı anlatım, 

dinleme-anlama yetenklerinin yaratılması ve geliştirilmesidir. 
• Çağdaş Türkçe/ Leksikoloji 

Günümüz Türkçesinin sözcük dağarcığının tarihsel, yapısal vb. yönlerden incelenmesini, 
leksikolojinin temel sorunlarını, kelime zenginliğini göz önüne sermesini amaç edinen kurs. 

• Çağdaş Türkçe/Fonetik ile Fonoloji 
Kursun Konusu: Konuşma Seslerinin sınıflandırılması, gruplaşmaları, ses olayları, hece 

sorunu, vurgu, entonasyon. 
Kursun amacı: Günümüz Türkçesinin fonetik sistemini, seslerin boğumlanması ile 

akustik özelliklerini, fonemlerin tarifini, Türkçenin yapışkanlığı ile ilgili ses kanunları, hece ve  
vurgu sorunlarını öğrencilere tanıtmaktır. 

• Çağdaş Türkçe/Biçimbilgisi I (Ad, Sıfat, Sayı ve Adılların Biçimbilgisi) 
 Çağdaş Türk dilindeki ad, sıfat, sayı ve adılların dilbilgisel ulam ve biçimleriyle 
karakterize edilmesi. Bu konferanslar kursunun amacı, sözü geçen sözcük çelştlerinin yapısal 
özellikleriyle dilbilgisel ulamlarını tanıtmaktır. 

• Çağdaş Türkçe/Biçimbilgisi II (Eylemin ve Yardımcı Sözcüklerin Biçimbilgisi) 
 Eylemin ve yardımcı sözcüklerin biçimbilgisi konferanslar kursu, herşeyden önce, çağdaş 
Türkçenin, ulam ve biçim bakımından çok zengin olan eylem sistemini ayrıntılarıyla tanıtılmasına 
yöneliktir. Bu kursta, Türkçenin eylem sistemini Hint-Avrupa dillerini eylem sistemininden ayırt 
eden özelliklere özel önem verilmektedir. Kursun amacı, öğrencilere Türkçenin eylem sisteminin 
ulam ve biçimler zenginliğini anlamakta ve bunların doğru olarak kullanmayı öğrenmekte 
yardımda bulunmaktır. 

• Türk Diyalektolojisi 
Türk Diyalektolojisinin konusu ve ödevleri. Ağız nedir? Ağızların çeşitleri: diyalekt, 

lehçe, ağız, şive. Bölge ağızları. Sosyal ağızlar: jargon, argo, sosyal ağızlar, meslek dilleri, gizli 
diller, bilimsel terminoloji. Ağızların kökeni ve gelişmesi, toplum gelişmesinin ayrı ayrı 
dönemlerinde ağızların durumu. Anadolu’da ve Balkan Yarımadasında Türk ağızlarının meydana 
gelmesi ve gelişmesi, Anadolu’da ve Balkan Yarımadasında Türk ağızlarının etnik temeli. Türk 
ağızlarının sesbilgisel, biçimbilgisel, tümcebilgisel ve sözcükbilimsel özellikleri. Arkaik (eski) 
sözcükler, yabancı asıllı sözcükler. Bulgaristan’da Türk ağızlarının sözlüksel özellikleri. Türk 
bölge ağızlarının bölümlenmesi. Türk Diyalektolojisi dersinin amacı, Anadolu’da ve Balkan 
Yarımadasında Türk ağızlarının başlıca özelliklerini tanıtmak, çeşitli bölümleme (sınıflama) 
denemelerini sergilemek, Türk ağızlarının kökenini, gelişmesini, başka dil ve ağızlarla 
etkileşimini, özellikle Bulgar ve Türk ağızlarının karşılıklı etkileşimini anlatmaktır. 

• Eski Türk Edebiyatı 
Eski Türk Edebiyatının başlangıcından Tanzimata kadar gelişmesindeki gelenek ve 

eğilimlerini ele alınmaktadır. Hayatı yüzyıllar süren edebiyatın - tarihi ve sosyo-kültürel 
bağlamda - şiir ve nesri, şair ve yazarları ile günümüze kadar gelen, değerini kaybetmeyen 
eserlerini Türkoloji öğrencilerine tanıtılmaktadır. 

• Çağdaş Türkçe/Tümcebilgisi 
 Tümcebilgisi konferansları kursu, sözcükbilim (leksikoloji), sesbilgisiyle sesbilim 
(fonetik ve fonoloji), biçimbilgisi (morfoloji) ve tümcebilgisi (sentaks) bölümlerini içeren çağdaş 
Türk Dili konferansları sırasıın son bölümüdür. Bu son bölümde, çağdaş Türkçedeki sözcük 
takımlarının ve tümcelerin çeşitleri ele alınmaktadır. Türkçe öğretiminin önceki dönemlerinde 
elde edilen bilgilerin tespit edilmesi ve dürüst tümceler kurmak becerikliğinin iyileştirilmesi, bu 
konferanslar bölümünde yapılır. 



• Türküt Dillerinin Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Grameri 
Türküt dillerinin karşılaştırmalı gramerinin konusu, amacı ve ödevleri. Karşılaştırmalı 

tarihsel yöntem. Türküt dillerinin kökeni – teoriler. Altaylıların ana vatanı, oluşları ve yayılışları. 
Türküt dillerinin gelişmesinde dönemler: Altay Dönemi, Hun Dönemi, Eski Türküt Dönemi, Orta 
Türküt Dönemi, Yeni Türküt Dönemi, En Yeni Türküt Dönemi. Türklerin kullanmış oldukları  
yazı sistemleri. Türküt dillerinin sınıflandırılması. Batı Hun Kolu Türküt dilleri, Doğu Hun Kolu 
Türküt dilleri. Protobulgarcanın yeri ve özellikleri. Ayrı ayrı Türküt dillerinin sesbilgisel, 
biçimbilgisel, tümcebilgisel ve sözcükbilimsel özellikleri: Çuvaşça, Kazan Tatarcası, Kırım 
Tatarcası,  Kazakça, Özbekçe,  Türkmence, Azerice, Tubaca, Yakutça, Kırgızca. Türküt 
Dillerinin Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Grameri dersinin amacı, Türküt dillerinin temel 
özelliklerini anlatmak, tanıtmak, gelişme dönemlerini ve yasalarını tanıtmak, çeşitli sınıflamaları 
ve köken teorilerini göstermek, Türküt dillerinin başka dil aileleriyle akrabalığı, temas, 
benzerlikler ve karşılıklı etkilerini ortaya çıkarmaktır.  

• Osmanlıca 
Türkoloji öğrencilerine Osmanlı dili ve gramerinin esas kural ve sorunları matbu 

metinleri okumalarına ve anlamalarına yarayacak bir şekilde verilip Osmanlı Türkçesi 
öğretiminde temel yetenekler hedeflenmektedir.  

• Yeni Türk Edebiyatı 
Bu disiplin 19. yüzyılın sonralarına doğru ve 20. yüzyılın ilk onyıllığında Türk 

edebiyatında önemli değişiklikleri ele alır. Aynı zamanda Türk toplumunun tarihsel gelişimini 
izler. 

Bu dönemdeki Türk edebiyatı ile Avrupa edebiyatı arasındaki temasları ele alır. 

19. yüzyılın 90’lı yıllarında Türk edebiyatının gelişimini, hareketlerini ve en ünlü 
temsilcilerini inceler. 

• Çağdaş Türk Edebiyatı 
1908 yılından günümüze kadarki dönemi kapsar. Türkiye’de sosyo-politik ve toplumsal-

siyasal ilişkileri ve değişikleri izler. Yeni oluşan koşullarda edebiyat akımlarının gelişimi ve 
edebiyat temsilcilerinin hayatı ve eserleri anlatılır. Dönemdeki belli başlı eserler yakından 
tanıtılır, analizleri ve eleştirileri yapılır.  

• Türk Dili Tarihi 
Art zamanlılık (Diyakroni) - temel araştırma yöntemi. Dil değişikliklerinin temel yasaları. Türk 
yazı dilinin oluşması ve gelişmesi. Türkçe’nin dönemlere bölümlenmesi: Anadolu Türkçesi - 
altdönemleri: Selçuklu dönemi Türkçesi, Beylikler dönemi Türkçesi, Osmanlıca’ya geçiş dönemi;  
Osmanlıca dönemi; Çağdaş Türkçe dönemi. Ayrı ayrı dönemlerde Türkçenin sesbilgisel, 
biçimbilgisel, tümcebilgisel ve sözcükbilimsel özellikleri. Türk dili tarihinin amacı, ayrı bir  Türk 
dili olarak ortaya çıkmasından sonra günümüze kadar Türkçenin sesbilgisinde, gramer yapısında 
ve sözcük dağarcığında meydana gelen değişmelerin aşama aşama gelişmesini ortaya çıkarmaktır. 
Türk dil tarihi dersi, dilin içi yasalarını göstererek dilin birçok fonetik, morfolojik, sentaktik ve 
sözcük türetme özelliklerinin uzun oluşma sürecini anlatmaktadır. Ayrıca yaşayan çağdaş Türk 
dili sisteminin kurulmasına yönelik izlenen yolları açıklamaktadır.  

• Çeviri Kuramı ve Uygulamasına Giriş 
Özel bir iletişim aracı olarak çeviri. Çeviri çeşitleri. Çeviribilim. Çeviri kuramının konusu 

ve özellikleri. Çeviri kuramının bölümleri. Avrupa’da ve Türkiye’de çevirinin tarihçesi ve önemi. 
Metin türleri ve alttürleri. 
Metin gelenekleri. Dilin değişik düzeylerinde metin geleneği etkisi. 
Đletişim açısından metin türü. Metin türü geleneği ile çeviri. Çeviri süreçleri. Tek kişi çevirisi. 
Kurul tarafından yapılan çeviri. Bilgi yitimi ve çeviri sırasında zorluklar. Çeviride uzmanlık 
sorunu. Yazınsal çevirinin özellikleri. Yazın çevirisinin ilkeleri. Eşdeğerlik ve çeşitleri.Yeterlik. 



Karşılıksız sözcükler. Gramer Dönüşümleri. Sözcükbilimsel ve anlambilimsel dönüşümler. 
Deyimlerin çevirisi. 
Đleride öğrencilerin pratik çalışmalarında faydalı olabilecek çeviribilim alanında temel gerekli 
bilgiler verilmekte, çeviribilimin gelişmesindeki başlıca eğilimler ve Türkiye’de çeviri etkinlikleri 
tanıtılmaktadır.       

• Öğretimbilgisi 
Öğretimbilgisi öğretmenlere öğretim kurallarını açıklar. Türk dili ve edebiyat derslerinin 

öğretilmesinde temel yöntem ve kurallar, derslerin pekiştirilmesi, öğrencilerin Türkçe sözlük 
dağarcıklarının zenginleştirilmesi Öğretimbilgisini genel yöntemlerini kapsar. Yabancı dil 
ortamında Türk dilini bütün kurallarıyle algılama ilkeleri eğitim arçlarından biridir. 
 Yeni derslerin özellikleri, pekiştirmelerin esas yönleri, kompozisyon çalışmalarının ana 
hattı yazılı ve sözlü olarak Türkçe’yi öğretmektir. 
 Çağdaş görsel-işitsel araçların Türkçe öğretimindeki yeri bu araçların uygulanması 
günümüz teknik araçlarını derslerde uygulama Öğretimbilgisi’nin amaçlarındandır. 
 Yabancı diller arasında Türkçe öğretmek, bazı dil kurallarını mukayese etmek 
Öğretimbilgisi’nin uyguladığı bir çalışma aracıdır. 
 Türkçe’yi güzel öğretmek, güzel konuşturmak için birçok yöntem ve ilkeler 
kullanılmaktadır. 
 Öğretimbilgisi dışında modern dil öğretiminde uygulanan özel yöntemler de 
Öğretimbilgisi’nin konularını tamamlar. Bu yönde özel çalışmalara özellikle dikkat edilmektedir. 
 Öğretimbilgisi kış döneminde okutulur. Yaz dönemindeyse çok özel çağdaş dil 
öğretimindeki yöntemlere ağırlık verilen Özel Öğretimbilgisi okutulur. 

• Çeviri ile Dil Kültürü 
Bu kursun amacı master öğrencilere dil kültürünün unsurları hakkında bilgi vermek; 

tercüman çalışmaları sırasındaki yer ve önemini ortaya çıkarmakla onların iki dilin 
çerçevesindeki dil kültürünü geliştirmelerine yardımcı olmak. 

Derslerde konuşma tekniği ile doğru söyleyiş ve imlâya önem verilir; ayrı dil seviyelerinde 
görülen, Türkçe ile Bulgarca arasındaki yapı-tipoloji asimetrisinden kaynaklanan özgün sorunlara 
değinir; özellikle tercüman pratiğinin leksikoloji yönüne dikkat çekilir. 

Sözlü ve yazılı çeviriler eleştiri tahlil ve değerlendirmesi yapılması öngörülen derslik 
alıştırmalarında öğrencilere Türkçe'den Bulgarca'ya ve Bulgarca'dan Türkçe'ye tercüme 
çalışmalarındaki yapı-anlam aktarmayla adaptasyon süreci ayrıntılarına girme ve derinleşme 
olanağı sağlanır. 

• Çeviri Sorunları 
Bu kursun amacı master öğrencilere gazete Türk cümle ile metninin sözlük-gramer yapısı 

hakkında sağlam ve uzun ömürlü bilgiler vermekle içinde ele alınması öngörülen konulara ait 
Türk gazete metinleri okuma, anlama ve Bulgarca'ya tercüme beceri ile alışkanlıkları oluşturma 
ve geliştirmeleri olanağını sağlamaktır. 

Konuları: Türkiye Cumhuriyeti devlet organ ve kuruluşları. Türkiye Cumhuriyeti toplumsal-
siyasî kuruluşlar, iç politika, ekonomi, maliye ve turizmi. Đç ve dış ticaret. Türkiye ile Avrupa 
Birliği, Kıbrıs sorunu. Türk-Bulgar Đlişkileri. Orta Doğu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ile temel 
kanunları. 

• Đşitsel ve Görsel Materyaller Tanıtmalık Özet Yapılışı 
Bu kursun amacı master öğrencilere Türk cümle ile metninin anlam-görevsel yapısı 

hakkında sağlam ve uzun ömürlü bilgiler edinmelerini sağlamakla çağdaş Türk Dilinin ayrı 
alttürlerine ait olan karmaşıklığı ve güçlülüğü eşit olmayan orijinel Türk işitsel ve görsel 
materyalleri işitme, anlama, Bulgarca'ya tercüme ile tanıtmalık özet yapmaları beceri ile 
alışkanlıklarını oluşturma ve geliştirmeleri olanağını sağlamaktır. 

Konuları: Türk cümle ile metninin anlam-görevsel yapısı ile Türk cümlesi gramer yapısıyle 
ilişkileri. Đşitsel materyaller tanıtmalık özet yapılışı sırasında Türk cümlesinin özne, yüklem ve 



timleç-nesne gruplarının değişik şekillere sokulma ile kısıtlanması. Görsel materyaller tanıtmalık 
özet yapılışı sırasında Türk cümlesinin özne, yüklem ve timleç-nesne gruplarının değişik şekillere 
sokulma ile kısıtlanması. 
 


