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Bu ders, Tanzimat’tan bugüne tarihsel olaylara bağlı olarak şekillenen çağdaş Türk
siyasal sisteminin tarihi gelişimini ve köklerini ve Modern Türkiye’deki siyasal
yapının anlaşılmasını sağlayacak genel bir çerçeve oluşturacaktır. Ders, Tanzimat ve
Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet’in ilanları, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve
Cumhuriyetin kuruluş süreçlerine ve “Cumhuriyetçilik,” “Milliyetçilik,” ve
“Anayasacılık” tartışmalarına odaklanacaktır.
This course provides a general framework for an analysis of the historical
development and origins of Turkish political system since the Tanzimat Edict
focusing on the Edicts of Tanzimat and Islahat, the declaration of the First and
Second Constitutions, the emergence of the Committee for Union and Progress and
the foundation of the Republic; debates of republicanism, nationalism, and
constitutionalism.
I.
Türk siyasal düşünce sistemi hakkında kuramsal ve tarihsel bilgilerle
öğrenciyi donatarak günümüz siyaset anlayışı ve uygulamalarında ortaya
çıkan meseleler hakkında fikir vermek,
II.
“Cumhuriyetçilik,” “Milliyetçilik,” ve “Anayasacılık” kavramları hakkında
güncel idari ve siyasi sorunları farklı yönlerden ve derinliğine
değerlendirebilmeleri için öğrencilere kapsamlı bilgi aktarmak,
III.
Bugünkü siyasal ekonominin karmaşık ve çok yönlü kurumsal ilişkilerden
oluşan yapısını bir bütün halinde kavratmak.
I.
Give students an idea about current problems and issues of recent
understanding and practice of political economy by conceiving the
theoretical and historical basis of its emergence and development of
Turkish political thought.
II.
Develop their knowledge about such concepts as republicanism,
nationalism, and constitutionalism so that they can evaluate current
economic and political problems with a deeper view and from multiple
perspectives.
III.
Enable them to conceive the complicated and multifaceted institutional
structure of the Turkish political thought in a holistic way.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;
I.
Türk siyasal düşünce sistemi dahilinde ve “Cumhuriyetçilik,”
“Milliyetçilik,” ve “Anayasacılık” özelinde kuramsal ve kavramsal düşünce
yeteneği gelişir.
II.
Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini gelişir.
III.
Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerileri gelişir.
IV.
Siyasetin tarihten gelen ve güncel sorunsallarını çok yönlü toplumsal ve
kurumsal bağlamları içinde ele alma ve değerlendirme kapasitesi oluşur.
Students who pass the course will be able to:
I.
Develop the ability to think theoretically and conceptually about
republicanism, nationalism, and constitutionalism within the framework of
Turkish political thought.
II.
Develop the ability to communicate and discuss issues effectively.
III.
Develop the ability to read and understand texts, make research and write.
IV.
Develop the capacity to evaluate various historical and contemporary issues
of politics from within their complex social and institutional contexts.
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2 adet 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
DERS PLANI

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

Konular
Sened-i İttifak
Vaka-i Hayriye ve Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı
Tanzimat’ın İlanı ve Reformlar
Doğu Sorunu’nun Ortaya Çıkışı, Kırım Savaşı ve Avrupa Diplomasisi
Islahat Fermanı, Paris Konferansı ve Barış Antlaşması
I. Meşrutiyet ve Anayasacılık Hareketi
Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler
II. Meşrutiyet Dönemi
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Programı
Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi
Demokrat Parti Dönemi
27 Mayıs Darbesi ve Sonrasında Türkiye Siyasetinin Dinamikleri

Dersin
Çıktıları
I. II
I, III
I, III
I, III, IV
I, II
I, III, IV
I, III
I, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III
I, II, III
I, II, IV

COURSE PLAN

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

Topics
Sened-i İttifak
Vaka-i Hayriye and the Suppression of the Janissary Corps
Proclamation of the Tanzimat Edict and the Reforms
Eastern Question, Crimean War and the European Diplomacy
Islahat Edict, Paris Peace Conference and Paris Agreement
The First Constitution and the Constitutionalism Movement
New Ottomans and the Young Turks
The Second Constitutional Era
The Committee for Union and Progress
The Making of Turkish Nationalism
The Political, Cultural and Economic Program of the CUP

Course
Outcomes
I. II
I, III
I, III
I, III, IV
I, II
I, III, IV
I, III
I, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
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12
13
14

The Republican Era and Single-Party Rule
The Democrat Party Rule
The Dynamics of the Turkish Politics after the May 27 Coup d’état

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

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
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X
X

X
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, 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)

X

X

X
X

X

X

İmza (Signature)
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