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Bu ders, sosyal bilimlerde kullanılan yöntemleri ve sosyal bilimlerin epistemolojik
esaslarını mütalaa eder. Bu ders; bilim felsefesi, sosyal bilim felsefesi,
yorumbilim/hermönetik ve dil felsefesi, bilim sosyolojisindeki yaklaşımların
incelenmesini içerir. Doğrulama, yanlışlama, fenomenoloji, araştırma programları,
yöntembilimsel çoğulculuk, bilimsel paradigmalar, dil ve gerçeklik, bilginin söylev ve
yapısı, yapısökümü, görecilik ve gerçeklik, bir sosyal kurum olarak bilim ve bilim
siyaseti konularını içerir.
The course looks at both the methods used in the social sciences and the
epistemological foundations of the social sciences. This includes the examination of
positions in the philosophy of science, philosophy of social sciences, hermeneutics and
language philosophy and the sociology of science. Topics include verification,
falsifiability, phenomenology, methodological pluralism, scientific paradigms,
language and reality, discourse and structure of knowledge, deconstruction, relativism
and realism, science as a social institution and politics of science.
Bu dersi alan öğrenciler için amaçlar:
I.
Yöntembilimsel görüşleri kavramak,
II.
Yöntembilimdeki farklı yaklaşımları kavramak,
III.
Farklı bir alan olarak sosyal bilimlerin doğasını kavramak,
IV.
Bilginin epistemolojik kuramlarını kavramak.
The goals of this course are for students to:
I.
Grasp methodological concepts.
II.
Grasp different approaches to methodology.
III.
Grasp the nature of social science as a distinctive field of social sciences.
IV.
Grasp epistemological theories of knowledge.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.
Yöntembilim ve farklı yöntembilimsel yaklaşımları tanımlayabilecek.
II.
Farklı epistemolojileri tanıyacak.
III.
Sosyal bilimde farklı yöntemleri ayırdecek.
IV.
Sosyal olgularla bu olguları incelemede uygun yöntemleri ilişkilendirecek.
V.
Sosyal bilimlerin kendi yöntemlerini kullanarak kendi bulgularını
yorumlayacak.
Students who successfully pass this course will be able to:
I.
Define methodology and different methodological approaches.
II.
Recognize different epistemologies.
III.
Distinguish different methods of social sciences.
IV.
Relate social phenomena and the appropriate methods to study them.
V.
Interpret own data by using social scientific methods.
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Kaynaklar
(References)

Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)

Continental Philosophy of Science, Guttingi G., (ed.), Oxford: Wiley-Blackwell,
2005.
Philosophy of Science: An Anthology, Lange, M., (ed.), Oxford: Wiley-Blackwell,
2006.
Philosophy of the Social Sciences, Bishop, R. B., London: Continuum, 2007.
Social Epistemology, Haddock, A., Miller, A., Pritchard, D., New York: Oxford
University Press, 2010.
Hermeneutics Reader, Vollmer, K.-M., (ed.), London: Continuum, 1998.
2 araştırma dönem ödevi
2 research term paper

Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Derse katılım ve sunuş
Course participation, presentation and final exam

DERS PLANI

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

Konular
Yöntembilim nedir?
Mantıksal pozitivizm
Fenomenoloji
Yanlışlamacılık ve yanılabilircilik
Paradigma kaymaları
Araştırma programları
Hermönetik/Yorumbilim
Dil Felsefesi
Gerçekçiliğin dilsel inşası
Bilim ve bilim çalışmalarının sosyolojisi
Bilginin söylevi
Sosyal Bilimin yapısökümü
Faydacılık ve görecilik
Evrenselcilik ve soyut gerçeklik

Dersin
Çıktıları
I, II
I, II
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV
I, IV, V

COURSE PLAN

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

Topics
What is Methodology?
Logical Positivism
Phenomenology
Falsificationism and Fallibilism
Paradigm Shifts
Research Programs
Hermeneutics
Philosophy of Language
Linguistic Construction of Reality
Sociology of Science and Science Studies
Discourses of Knowledge
Deconstruction and Social Science

Course
Outcomes
I, II
I, II
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
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13
14

Pragmatics and Relativism
Universalism and Transcendental Truth

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

Dersin Siyaset Çalışmaları Programıyla İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1
2
3

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
Siyaset Çalışmaları alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, (bilgi ii), yorumlayabilme
ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme (beceri iv).
b 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).
c Siyaset Çalışmaları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
(beceri v).
d 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).
e 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).
f 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).
g 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).
h 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).
i Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme (Alana Özgü
Yetkinlik xv).
1: Az, 2: Kısmi, 3:Tam
a

X

X

X
X

X

X
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Relationship between the Course and Political Studies Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
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).
b 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).
c Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill v).
d 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).
e 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).
f 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).
g 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).
h 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).
i Preparing an independent and original master thesis in the area of Political Studies (Area specific
competency xv).
1: Little, 2: Partial, 3: Full
a

Düzenleyen (Prepared by)

Tarih (Date)

X

X

X
X

X

X

İmza (Signature)
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