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Bu ders, Türkiye entelektüel hayatının oluşumunda hayli etkili olan 19. yüzyılın başlangıcı ile
1990’lar arasındaki döneme odaklanarak Türk siyasi ve toplumsal düşüncesinin oluşumunu
Dersin İçeriği
(Course Description) incelemektetir. Bu dönem Türk siyasi hayatında etkin olan liberalizm, milliyetçilik, laiklik,
korporatizm, tutuculuk ve feminizm gibi farklı düşünce akımlarının incelenmesini içerir.
This course will scrutinize the formation of Turkish social and political thought focusing on
the period between the beginning of the 19 th century and the 1990s that was quite formative in
the making of Turkish intellectual life. This course investigates the origins and evolution of
various thought currents in Turkish politics such as liberalism, nationalism, corporatism,
feminism and conservatism from the end of the nineteenth century onwards.
I. Türk siyasal düşünce sistemi hakkında kuramsal ve tarihsel bilgilerle donanarak
günümüz siyaset anlayışı ve uygulamalarında ortaya çıkan meseleler hakkında bilgi
Dersin Amacı
sahibi olmaları,
(Course Objectives)
II. “Kemalizm”, “Laiklik,” “Cumhuriyetçilik,” “Liberalizm,” “Milliyetçilik,”
“Korporatizm,” “Tutuculuk” ve “Feminizm” kavramları hakkında güncel idari ve
siyasi sorunları farklı yönlerden ve derinliğine değerlendirebilecek kadar kapsamlı
bilgi sahibi olmaları,
III. Bugünkü siyasal ekonominin karmaşık ve çok yönlü kurumsal ilişkilerden oluşan
yapısını bir bütün halinde kavrayabilmeleri sağlanır.
I. Develop extensive conceptual and historical knowledge about issues of current
political reason and its applications.
II. Develop extensive knowledge about such concepts as Kemalism, secularism,
republicanism, liberalism, nationalism, corporatism, feminism and conservatism in
order to be able to scrutinize current economic and political problems from multiple
perspectives.
III. Conceive the complicated and multifaceted institutional structure of the Turkish
political thought in a holistic way.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Türk siyasi olgusunu anlamaya yönelik kuramsal ve tarihsel bilgilerle donanarak
Dersin Öğrenme
günümüz siyaset anlayışı ve uygulamalarında ortaya çıkan meseleler hakkında
Çıktıları
kuramsal ve kavramsal düşünme yeteneğini geliştirir.
II. Güncel idari ve siyasi sorunları “Kemalizm”, “Laiklik,” “Cumhuriyetçilik,”
(Course Learning
“Liberalizm,” “Milliyetçilik,” “Korporatizm,” “Tutuculuk” ve “Feminizm”
Outcomes)
kavramları çerçevesinden derinliğine değerlendirir.
III. Siyaset alanında metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma, etkin bir
şekilde iletişim kurma ve tartışma becerilerine sahip olur.
IV. Siyaset olgusunu, tarihsel ve sosyal gelişimi bağlamında ele alma ve değerlendirme
kapasitesi kazanır.
Students who pass the course will be able to:
I. Develop the ability to think theoretically and conceptually.
II. Scrutinize current economic and political problems from the perspectives of
Kemalism, secularism, republicanism, liberalism, nationalism, corporatism,
feminism and conservatism.
III. Acquire the ability to read and understand texts, make research, write, communicate
and discuss issues effectively.
IV. Develop their capacity to locate and evaluate the concepts of politics in historical and
social contexts.
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Kaynaklar
(References)

Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)

The Making of Modern Turkey, Ahmad, F., New York: Routledge, 2007.
Turkey: a Modern History, Zürcher, E. J., New York: St. Martin's Press, 2004.
Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Mardin, Ş., İstanbul: İletişim Yayınları, 1996.
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 5: Muhafazakarlık, Çiğdem, A., İstanbul:
İletişim Yayınları, 2003.
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 and presentation
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DERS PLANI

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

Dersin
Çıktıları

Konular
Tarihsel Arka Plan
Fransız Devrimi’nden Tanzimat’a (1789-1871)
Liberalizm ve Prens Sabahattin’in Yaşamı ve Çalışmaları
Liberalizm: Ahmet Ağaoğlu’nun Yaşamı ve Çalışmaları
Milliyetçilik ve Ziya Gökalp
Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetin Doğuşu
Kemalizm
Kemalist Korporatizm
Din ve Laiklik
İslamcılık
Tutuculuk ve Siyaset
Militarizm
Kadın ve Politika (feminizm)
Demokrasi ve Etnik Sorunsal

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

COURSE PLAN

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

Course
Outcomes

Topics
Historical Background
From French Revolution to Tanzimat (1789-1871)
Liberalism: Life and Works of Prince Sabahattin
Liberalism: Life and Works of Ahmet Ağaoğlu
Nationalism and Ziya Gökalp
Republicanism: Emergence of the Republic (1918-1927)
Kemalism
Kemalist Corporatism
Religion and Secularism
Islamism
Conservatism
Militarism
Women and Politics (feminism)
Democracy and Question of Ethnicity

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

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

c
d

e

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

1

2

3

X
X

X
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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)
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)
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme (Alana Özgü
i
Yetkinlik xv).
1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam
f

X

X

X

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

Program Outcomes
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, in writing 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)

X

X

X

X

X

X

İmza (Signature)
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