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T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ANABİLİM DALI 

Doktora Programı 

Programın amacı: Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora programı, karşılaştırmalı edebiyat 

alanında ileri düzeyde bilgi kazandırmak; ileri düzeyde eleştirel düşünce ve araştırma 

yöntemleri ile ilgili eğitim vermek hedefindedir. Program, Türk edebiyatı, kültürü ve 

sanatı yanında dünya edebiyatını, farklı ülkelere ait kültür ve sanatını yakından 

tanıyarak nitelikli ve özgün disiplinlerarası karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları 

yapabilen çağdaş bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar. 

Programın önemi: Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora programı, Türkiye'de bu alanda 

doktora derecesi veren ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Karşılaştırmalı 

Edebiyat alanında öğrencilere geniş araştırma imkânı sunan program; ülkemizin 

edebiyat, kültür, turizm, ticaret, ulaşım, yazılı ve görsel medya kurum ve kuruluşlarında 

gereksinim duyulan ve eksikliği hissedilen karşılaştırmalı edebiyat alanında uzman 

bilim insanları, edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştirmek açısından önem 

taşımaktadır. 

Başvuru şartları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa 

başlamak için geçerlidir. 

Programın içeriğindeki dersler:  Edebiyat ve Kuram, Türk Dünyası edebiyatı I-II, 

Dünya Edebiyatında Romantizm, Edebiyatta Kentler, Karşılaştırmalı Türk ve Fransız 

Edebiyatı I-II, Sos. Bilimlerde Arş. Yöntemleri ve Yayın Etiği, Seminer, Karşılaştırmalı 

Edebiyat Çalışmaları I-II, Çağdaş Kadın Yazarlar, Amerikan Edebiyatı, Postmodern 

Edebiyat Karşılaştırması, Tarihsel Roman. 
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Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında 

geniş bilgi birikimine sahip olan, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmiş, 

bilimsel düşünme biçimini benimseyen, mesleki ve etik sorumluluk sahibi, farklı 

düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bir araştırmacı olarak 

alanıyla ilgili özgün çalışmalar yapabilecektir. 

Mezuniyet şartları: Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Edebiyat 

Doktora Programı; Güz döneminde 1 zorunlu 4 seçmeli 15 kredilik 5 ders, Bahar 

döneminde 1 zorunlu, 1 seminer dersi ve 3 seçmeli 12 kredilik 5 ders toplam 27 kredi 

/ 60 AKTS’lik ders ile uzmanlık alan dersi, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması 

olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin başarı notu en az 

CB ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık 

alan dersi, seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması, kredisiz olup yeterli veya yetersiz 

olarak değerlendirilir. Program sonunda tez çalışmasının başarı ile tamamlanması 

gerekmektedir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Mezun öğrencilerimiz üniversiteler öğretim 

elemanı olarak görev yapabilir, çeşitli yayın kuruluşlarında ve yayınevlerinde editör, 

eleştirmen ve program yapımcısı olarak çalışabilir, ulusal ve uluslararası alanda ithalat 

ve ihracat yapan şirketlerde görev yapabilir, birden fazla yabancı dil bilen bireyler 

olarak ülkemizin yurtiçi ve yurtdışı bakanlık teşkilatlarında donanımlı bir kültür ataşesi 

ve memuru olarak görev yapabilirler. 

Doktora Programı Amaçları 

PA1 
Karşılaştırmalı Edebiyat bilimine dair doktora seviyesinde kuramsal ve 

uygulamalı bilgiyi öğretmek 

PA2 
Farklı disiplinlere yönelik bilgi ve deneyimden hareketle doktora düzeyinde 

disiplinlerarası çalışma olanağı yaratmak 

PA3 
Dil/kültür olgusunu tarihsel, sosyal ve analitik boyutlarıyla inceleme ve 

irdeleme olanağı sunmak 

PA4 
Eleştiriye ve çeviriye dair bilimsel kuram ve yaklaşımları doktora 

seviyesinde uygulamalı olarak öğrenme olanağı tanımak 

PA5 
İleri düzey metin analizleri aracılığıyla eleştirel ve özgün bakış açısı 

kazandırmak 
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PA6 
Türk dili ve kültürüne dair ileri seviyede bilgi vermek, kendi kültürüne farklı 

açılardan bakabilme yetkinliği edindirmek 

PA7 
Bireysel ve takım olarak çalışma deneyimi kazandırmak, tartışma kültürünü 

geliştirmek 

PA8 
Bilgiyi edinme süreçlerinde ve araştırma çalışmalarında meslekî ve etik bir 

yaklaşım sahibi olmayı sağlamak 

PA9 

Özgün bir tez konusu oluşturmada gerekli araştırma yöntemlerini 

kullanarak ve analiz-sentez-değerlendirme süreçlerini etkin şekilde 

uygulayarak nitelikli bir çalışma oluşturulmasını sağlamak 

PA10 
Ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları 

(bildiri/makale) yapabilme becerisi kazandırmak 

Doktora Program Eğitim Kazanımları  

EK1 
Karşılaştırmalı Edebiyat alanında belli bir konuda uzmanlık kazanmış 

olmak 

EK2 

Dillere, kültürlere, edebiyatlara, sanatlara daha geniş ve yenilikçi bir bakış 

açısıyla yaklaşabilmek ve bunlar üzerine akademik düzeyde katkı 

sağlamak 

EK3 
Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme ve sentez yapabilme becerilerini 

doktora düzeyinde kullanabilmek 

EK4 

Edebiyat ve kültür kuramları ve yaklaşımlarına doktora düzeyinde hâkim 

olma ve bu bilgiyi edebiyat ve kültür metinlerini sosyal ve tarihsel bağlam 

içerisinde çözümlemede kullanabilmek 

EK5 
Alanındaki kuram ve akımları yorumlayıp değerlendirmek ve diğer ilgili 

disiplinlerle bağlantılar kurup karşılaştırmalar yapmak  

EK6 
Kültürlerarası ve uluslararası insanî, siyasal, ekonomik, sanatsal 

meselelere yaklaşımda evrensel bir bakış açısı kazanmak 

EK7 
Tartışmaya ve analitik düşünmeye dayalı bilimsel bildiri ve makale 

yazabilmek 

EK8 
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin rol alabilmek, liderlik becerilerini 

geliştirebilmek 

EK9 
Sorumluluk bilinci gelişmiş, sosyal yaşama daha uyumlu ve daha duyarlı 

bireyler olmak 
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EK10 
Ulusal veya uluslararası projelerde yer almak ve/veya yeni projeler 

geliştirmek 

 

Yüksek Lisans Programı 

Programın amacı: Birden fazla yabancı dil bilen, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı 

yanında bildiği yabancı dillerin edebiyatını, kültürünü ve sanatını yakından tanıyarak 

nitelikli karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapabilecek, Türk edebiyatı, kültürü ve 

sanatını en iyi şekilde tanıtacak bilim insanları yetiştirmektir. 

Programın önemi: Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli yüksek lisans Programı; ülkemizin 

edebiyat, kültür, turizm, ticaret, ulaşım, yazılı ve görsel medya kurum ve kuruluşlarında 

gereksinim duyulan ve eksikliği hissedilen karşılaştırmalı edebiyat alanında nitelikli 

insanları yetiştirmek açısından önem taşımaktadır. 

Başvuru şartları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa 

başlamak için geçerlidir. 

Programın içeriğindeki dersler:  Çağdaş Eleştiri Kuramları, Dünya Edebiyatından 

Karşılaştırmalı Metin Çalışmaları, İmgebilim, Karşılaştırmalı Türk ve Fars Edebiyatı I-

II, Sos. Bilimlerde Arş. Yöntemleri ve Yayın Etiği, Seminer, Karşılaştırmalı Edebiyat ve 

Disiplinlerarası Çalışmalar, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Mit İlişkisi, Ütopya İdeoloji ve 

Edebiyat. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi ile ilgili 

yeterli bilgi birikimine sahip olacak; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

edinecek, Karşılaştırmalı edebiyat, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarına, 

birden fazla yabancı dile vakıf,  mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak, Türk ve dünya 

edebiyatlarına ait edebi eserlerin karşılaştırmalı olarak inceleyebilecek, farklı uluslara 

ait edebi metinlerin incelenmesi ve bu metinlerden hareketle farklı kültürlerin tanınması 

ve kültürlerarasılık kavramının işlenmesi alanında bilgi ve deneyim sahibi olacaktır. 

Mezuniyet şartları: Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Edebiyat 

Tezli Yüksek Lisans Programı; Güz döneminde 1 zorunlu 4 seçmeli 15 kredilik 5 ders, 

Bahar döneminde 1 zorunlu, 1 seminer dersi ve 3 seçmeli 12 kredilik 5 ders toplam 27 

kredi / 60 AKTS’lik ders ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 
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en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik 

başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, seminer 

dersi ve tez çalışması, kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Program 

sonunda tez çalışmasının başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz kendi Anabilim 

Dalımızda doktora eğitimine devam etmelerinin yanı sıra, Selçuk, Aksaray ve Dicle 

Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Başta TRT olmak üzere 

çeşitli televizyon kanallarında ve çeşitli yayınevlerinde editör olarak yirmiden fazla 

mezunumuz çalışmaktadır.  Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası çalışan otel zincirleri, 

havayolu şirketleri, ulusal ve uluslararası alanda ithalat ve ihracat yapan şirketlerde 

görev yapmaktadır. Halen MEB’e bağlı kurumlarda yabancı dil ve sözleşmeli sınıf 

öğretmeni olarak çok sayıda mezunumuz çalışmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yer 

alan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yan Alan Programına devam etmiş birçok 

mezunumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında uzman olarak görev 

yapmaktadır. 

Yüksek Lisans Programı Amaçları 

PA1 
Karşılaştırmalı Edebiyat bilimine dair kuramsal ve uygulamalı bilgiyi 

öğretmek 

PA2 
Farklı disiplinlere yönelik bilgi ve deneyimden hareketle disiplinlerarası 

çalışma olanağı yaratmak 

PA3 
Dil/kültür olgusunu tarihsel, sosyal ve analitik boyutlarıyla inceleme ve 

irdeleme olanağı sunmak 

PA4 
Eleştiriye ve çeviriye dair bilimsel kuram ve yaklaşımları uygulamalı olarak 

öğrenme olanağı tanımak 

PA5 Metin analizleri aracılığıyla eleştirel bir bakış açısı kazandırmak 

PA6 
Türk dili ve kültürüne dair ileri seviyede bilgi vermek Kendi kültürüne farklı 

açılardan bakabilme yetkinliği edindirmek 

PA7 
Bireysel ve takım olarak çalışma deneyimi kazandırmak, tartışma kültürünü 

geliştirmek 

PA8 
Bilgiyi edinme süreçlerinde ve araştırma çalışmalarında meslekî ve etik bir 

yaklaşım sahibi olmayı sağlamak 
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PA9 

Bilimsel araştırma (tez, ödevler, sunumlar vs.) deneyimi süresince bilgi 

toplama, bilgileri karşılaştırma, analiz etme, yorumlama, sentezleme 

aşamalarını etkin şekilde gerçekleştirebilecek donanımı vermek 

PA10 
Ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları 

(bildir/makale) yapabilme becerisi kazandırmak 

Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 

Dünya edebiyatından seçilmiş farklı dil ve kültürlere ait eserler ve dâhil 

oldukları dönemler hakkında edinilen bilgileri Karşılaştırmalı Edebiyat 

çalışmaları yapmakta kullanabilmek 

EK2 
Dillere, kültürlere, edebiyatlara, sanatlara daha geniş ve yenilikçi bir bakış 

açısıyla yaklaşabilmek ve bunlar üzerine akademik düzeyde katkı sağlamak 

EK3 
Edinilen farklı dil(ler) ve edebiyat(lar) bilgisiyle edebî çeviri alanında faaliyet 

gösterme olanağı elde etmek 

EK4 
Edebiyat, tarih ve kültür metinlerini okumak, incelemek ve değerlendirmek için 

gerekli yöntem ve terimleri öğrenmek ve uygulamak  

EK5 
Alanındaki kuram ve akımları yorumlayıp değerlendirmek ve diğer ilgili 

disiplinlerle bağlantılar kurup karşılaştırmalar yapmak  

EK6 
Kültürlerarası ve uluslararası insanî, siyasal, ekonomik, sanatsal meselelere 

yaklaşımda evrensel bir bakış açısı kazanmak 

EK7 
Eleştiri kuram ve yöntemleri bilgisi ve tecrübesi neticesinde editör ve 

eleştirmen olarak çalışabilmek 

EK8 
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin rol alabilmek, liderlik becerilerini 

geliştirebilmek 

EK9 
Sorumluluk bilinci gelişmiş, sosyal yaşama daha uyumlu ve daha duyarlı 

bireyler olmak 

EK10 
Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip 

edip ve ilgili çevrelerle paylaşabilmek 

 

 

 


