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Bu ders, Batı Avrupa’da ortaya çıkmış olan “modern devlet”in oluşum koşullarını
feodalizmden başlayarak tarihsel bağlamı içerisinde incelenmektedir. Bu tarihsel
süreçte “iktidar”, “meşruiyet”, “otorite” gibi olguların önemi vurgulanarak bugün
“modern devlet” dediğimiz karmaşık bürokratik ve hukuksal kurumsallaşmanın hem
tanımı yapılmakta hem de bu modele ilişkin çeşitli (post-yapısalcı ve diğer) eleştirel
yaklaşımlar işlenmektedir. Son olarak da küreselleşme gibi günümüzün son
gelişmeleri ışığında modern devletin geleceği tartışılmaktadır.
Beginning with feudalism, this course mainly traces the historical process of the
initial emergence and the advance of the “modern state” in western Europe. While
underlining and discussing some basic concepts of modern state like “power”,
“authority” and “legitimacy,” the course defines the basis of the complicated legal
and bureaucratic institutionalisation of the modern state. Finally the course deals with
the critical approaches to the mainstream model(s) of modern state such as poststructuralism, and discusses its future in a world of rising interdependency and
globalization.
I. Öğrencilere modern devletin tarihsel oluşum dinamiklerini tanıtmak.
II. 20. yy.da devleti temel alan teorik tartışmaları ve devlet kavramı temelli
eleştirel yaklaşımları tanıtmak ve tartışmak.
III. Günümüz modern devletini var eden kurumları ve bunların birbiriyle olan
ilişkisini kavratmak.
IV. Devlet kavramının toplumsal alandaki yansımaları ve toplum tarafından
algılanma biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin değişken tarihsel ve
toplumsal koşullarda devlet-toplum ilişkisinin dinamiklerini algılamalarını
sağlamak.
V. To introduce students the dynamics of the historical formation of the modern
state
VI. To introduce and discuss the theoretical debates and the state based critical
approaches in 20th century
VII. To explain and define the different institutions that constituted modern state
and their interrelationship.
VIII. To help the students grasp the dynamics of state-society relations in changing
circumstances by means of explicating the reflections of the concept of state in
society and the different modes of perceptions of it.
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Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

Kaynaklar
(References)

Ödevler ve Projeler
(Homework &
Projects)
Laboratuar
Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Modern devletin oluşumu hakkında kuramsal ve tarihsel bilgilerle
donanarak günümüz devlet anlayışı ve uygulamalarında ortaya çıkan
meseleleri kaydeder.
II.
“Devlet”, İktidar” ve “Yönetim” kavramları hakkında güncel idari ve
siyasi sorunları farklı yönlerden ve derinliğine değerlendirebilir.
III.
Bugünkü modern devletin karmaşık ve çok yönlü kurumsal ilişkilerden
oluşan yapısını bir bütün halinde sorgulayabilir ve sorunsallaştırır.
IV.
Devlet kavramının toplumsal alandaki yansımaları ve toplum tarafından
algılanma biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin değişken tarihsel ve
toplumsal koşullarda devlet-toplum ilişkisinin dinamiklerini saptar.
V.
Bu konuda bağımsız bir literatür taraması yaparak tarama sonuçlarını
derste edindiği bilgi ve yöntem süzgecinden geçirdikten sonra yazılı
olarak ifade eder.
Students who pass the course will be able to:
I.
Record the current problems and issues of the recent understanding and
practise of modern state by conceiving the theoretical and historical basis
of its emergence and development.
II.
Evaluate the current administrative and political problems related to
concepts such as “state”, “power” and “government” with a deeper view
and from multiple perspectives.
III.
Question and Problematize the complicated and multifaceted institutional
structure of the modern state in a unified way.
IV.
Identify the dynamics of state-society relations in changing circumstances
by means of explicating the reflections of the concept of state in society
and the different modes of perceptions of it.
V.
Conduct an independent literature review around the same problem, filter
them through knowledge and methodology acqired during this course and
restate the results in own words in written.
I.

Coercion, Capital and European States, Tilly, C., Cambridge: Blackwell, 2007.
The State: Theories and Issues, Hay, C, Lister, M. and Marsh D., (eds.), New York:
Palgrave: Macmillan, 2006.
The Modern State, Pierson, C., London & New York: Routledge, 2004.
The Development of the Modern State: A Sociological Introduction, Poggi, G.,
Stanford, California: Stanford University Press, 2002.
1 dönem ödevi
1 term paper

Derse katılım ve sunuş
Course participation and presentation
DERS PLANI

Hafta
1
2
3
4
5
6

Konular
Devlet Nedir? Temel Kavramlar
Devlet Nedir? Temel Kavramlar
Feodalizm
Standestaat (Faşizm-Mutlak Yönetim)
Mutlak Devlet
Anayasal Devlet ve Modern Devletin Dönüşümü I

Dersin
Çıktıları
I, II
I, II
I, III, IV
I, III, IV
I, III, IV
I, III, IV
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7
8
9
10
11
12
13
14

Anayasal Devlet ve Modern Devletin Dönüşümü II
Ulus-Devlet
Devlet ve “Güç”
Devlete Eleştirel Yaklaşımlar I
Devlete Eleştirel Yaklaşımlar II
Post-Yapısalcılık ve Devlet
Devlet ve Küreselleşme I
Devlet ve Küreselleşme II

I, III, IV
I, III, IV
I, II, IV
I, IV, V
I, IV, V
I, II, III, IV, V
III, IV, V
III,IV, V

COURSE PLAN

Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Topics
What is the State? Basic Concepts – I
What is the State? Basic Concepts - II
Feudalism
Ständestaat
Absolutist State
Constitutional State: The transformation to Modern State - I
Constitutional State: The transformation to Modern State - II
Nation-Sate
State and ‘Force’
Critical Approaches to Modern State - I
Critical Approaches to Modern State - II
Post-Structuralism and the State
State and Globalization - I
State and Globalization - II

Course
Outcomes
I, II
I, II
I, III, IV
I, III, IV
I, III, IV
I, III, IV
I, III, IV
I, III, IV
I, II, IV
I, IV, V
I, IV, V
I, II, III, IV, V
III, IV, V
III,IV, V

SYC503E 3

Dersin Siyaset Çalışmaları Programıyla İlişkisi
Katkı Seviyesi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b

c
d

e
f
g
h

i

1

Siyaset Çalışmaları alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, (bilgi ii),
yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme (beceri iv)
Siyaset çalışmaları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme (öğrenme ix), kullanabilme (beceri iii), uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi i)
Siyaset Çalışmaları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
(beceri v)
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız çalışma yürütebilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve
sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme, (Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme vi, vii, viii).
Siyaset Bilimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara,
yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik x)
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme
geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xi)
Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Siyaset Çalışmaları alanının
gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik, xii, xiii)
Siyaset Çalışmaları alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme
(Alana özgü yetkinlik xiv); alan bilgisini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası
çalışmalarda kullanabilme (Alana özgü yetkinlik xvi)
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme (Alana Özgü
Yetkinlik xv)
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

2

3

X
X

X
X

X

X

Relationship between the Course and Political Studies Curriculum
Level of
Contribution

Program Outcomes

1
a

b

c
d

e
f
g

h

i

Grasping, interpreting the interaction between the area of Political Studies and different disciplines
(knowledge ii) and forming new types of knowledge by combining knowledge from the area and from
various other disciplines (skill iv).
Assessing and using theoretical and practical knowledge acquired in the area with a critical view, directing
one’s own learning process (learning competence ix, skill iii); developing and intensifying knowledge in the
related program’s area (knowledge i).
Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill v).
Carrying out a study independently, developing new strategic approaches while taking responsibility,
fulfilling the leader role where when it is required (Competence to work independently and take
responsibility vi, vii, viii).
Transmitting the latest developments and their own studies both to the area of Political Studies and other
disciplines orally, written and visually (Communications and social Competency x).
Evaluating and improving social relations and norms that direct those interactions with a critical approach
and taking action to change them when it is required (Communications and Social Competence xi).
Developing capability to communicate verbal and written forms in a foreign language and ability to use
information and communication technologies required by the area of political studies (Communication and
Social Competency, xii, xiii).
Conducting, interpreting, and applying data in the area of Political Studies by considering social, scientific,
cultural and ethical values (Area specific Competence xiv); using the area knowledge, competency in
problem solving and applying in interdisciplinary studies (Area specific competency xvi).
Preparing an independent and original master thesis in the area of Political Studies (Area specific
competency xv).
1: Little, 2: Partial, 3: Full

Düzenleyen (Prepared by)

Tarih (Date)

2

3

X

X

X
X

X

X

İmza (Signature)
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