DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği (3 0 3 – 6 AKTS)
Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve
sonuçları yorumlama vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında
araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma,
kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve
rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları,
araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma
ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek
yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.
BYE900 Scientific Research Methods and ResearchPublication Ethics (3 0 3 – 6 AKTS)
This course focuses on the objective scientific research process (problem determination, data
collection, interpretation of data and interpretation of results), and to find out the research
questions, hypothesis, conceptualization, measurement, data collection, data analysis, data
evaluation / interpretation and report writing techniques. This will emphasize the ethical
theories and ethical theories, research ethics and publishing ethics, and ethical behavior. The
most common violations of research and publications and their methods of prevention are to
provide information and awareness about the ways in which the violations will be tracked.
TZT701 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları I (3 0 3 – 6 AKTS)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi metinlerini okuma ve anlama yeteneğinin geliştirilmesine
çalışılacaktır. Osmanlı geç dönem basını ve matbu kitaplardan seçme metinlerle Osmanlıca
okumaları yapılacaktır..
TZT701 Text Readings in Turkish Republic History I (3 0 3 – 6 AKTS)
it will be tried to improve reading and comprehension skills of The Republic of Turkey
historical texts. Reading works will be done with selected texts from Ottoman late period and
printed Ottoman-Turkish books.

TZT703 20.Yüzyıl Türkiye’sinin Siyasal Tarihi I (3 0 3 -6 AKTS)
Ders, Abdülhamit döneminin sonlarından ve Jön Türk Devrimi'nden Demokrat Parti'nin çok
partili dönemine kadar Türkiye'nin siyasi tarihine odaklanacaktır.
TZT703Turkey Political History of the 20th Century I (3 0 3 -6 AKTS)
In this course, it will be focused on Turkey’s political history from the end of the Abdulhamit
period and Young Turk Revolution to the multi-party era of Democratic Party.
TZT705 Milli Mücadele Tarihi (3 0 3 – 6 AKTS)
Mondros Mütarekesi ve sonuçları, bu dönemdeki İstanbul Hükümetleri, işgaller, Mustafa
Kemal’in bu dönemdeki faaliyetleri ve Samsun’a çıkışı, Rum ve Ermeni çalışmaları, İzmir’in
işgali ve sonuçları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması süreci, Sevr antlaşması ve
sonuçları, Lozan Antlaşması süreci, Saltanatın kaldırılması süreci ve Sultan-Ankara ilişkileri
ele alınacaktır.
TZT705History of National War (3 0 3 – 6 AKTS)
It will be discuss the Armistice of Mudros and its results, Istanbul Governments in this
period, the invasions, Mustafa Kemal’s activities in this period, his going to Samsun, Greek
and Armenian studies, the invasion of Izmir and its consequences, the establishment process
of Grand National Assembly of Turkey, the Treaty of Sevres and its consequences, the Treaty
of Lausanne process, the abolition of the sultanate and the relations between Sultan-Ankara
TZT707 Atatürk Dönemi Türk Modernleşmesi I (3 0 3 -6 AKTS)
Atatürk döneminde gerçekleştirilen ve Türkiye’yi modernleştiren siyasal, ekonomik, sosyal,
toplumsal, kültürel yenilikler ele alınacaktır.
TZT707Atatürk Period Turkish Modernization I (3 0 3-6 AKTS)
The performed during the Atatürk period and Turkey to modernize the political, economic,
social, societal, cultural innovations will be discussed.

TZT709 Türk-Rum İlişkileri I ( 3 0 3 -6 AKTS)
20. yüzyılın başlarına kadar Rum tebanın yönetimi, 19. Yüzyılda ortaya çıkan Yunan
milliyetçiliğinin doğurduğu sonuçlar ve Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşının Türk Rum
ilişkilerine etkileri ele alınacaktır.
TZT709 History of Turkish- Greek Relations ( 3 0 3-6 AKTS)
The administration of Greek subjects until the beginning of the 20th century, the
consequences of Greek nationalism in the 19th centur, the Balkan Wars and the effects of the
First World War on Turkish-Greek relations will be discussed.
TZT711 Ermeni Sorunu I (3 0 3 -6 AKTS)
Ermeni sorununun ortaya çıkışı ve sonraki yıllarda meydana gelen gelişmeler ile Birinci
Dünya Savaşı sırasında uygulanan Ermeni Tehciri ele alınacaktır.
TZT711 The Armenian Question I (3 0 3 -6 AKTS)
It will be handled to the emergence of the Armenian problem and developments in the
following years and the Armenian deportation during the First World War.
TZT713 Orta Çağ’da Kilise- Devlet İlişkisi (3 0 3 -6 AKTS)
Bu ders; eski çağlardan günümüze değin tartışılan Din-Devlet ilişkisine dair Orta Çağ
mirasını bugüne taşıma gerekçesiyle, Orta Çağ Hristiyan dünyasında yaşanan Dini –Dünyevi
iktidar mücadelesini; imparator-papa çatışmaları, kilise bölünmeleri ve çeşitli dönemlerde
yaşanan siyasi çekişmeler bağlamında ele almayı amaçlanmaktadır
TZT713 Church-State Relationship in the Middle Ages (3 0 3 -6 AKTS)
This course; The religious-secular power struggle in the Middle Ages Christian world with the
reason of carrying the medieval legacy of the relationship between the Religion-State, which
has been discussed from ancient times until today; Emperor-pope conflicts, church divisions
and political conflicts in various periods are aimed to be addressed.
TZT715 Yakınçağ Osmanlı Tarihi (1789-1922) (3 0 3 -6 AKTS)
Bu derste Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilalinden yıkılışına kadar geçen süreçte siyasi,
sosyal, ekonomik ve askeri alanda yaşadığı olaylar kavratılmaya çalışılacaktır.

TZT715 Modern Ottoman History (1789-1922) (3 0 3 -6 AKTS)
In this course, the events experienced by the Ottoman Empire in the political, social,
economic and military fields from the French Revolution until its collapse will be taught.
TZT717 Yakınçağ Balkan Tarihi (1789-1913) (3 0 3 -6 AKTS)
Bu derste Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilalinden 2. Balkan Savaşının sonuna kadar Balkan
uluslarıyla yaşadığı olaylar kavratılmaya çalışılacaktır.
TZT717 Modern Balkan History (1789-1913) (3 0 3 -6 AKTS)
In this course, the events of the Ottoman Empire with the Balkan nations from the French
Revolution to the end of the 2nd Balkan War will be taught.
TZT719 Türk Demokrasi Tarihi I (1839-1950) (3 0 3 -6 AKTS)
Tanzimat Fermanı ile başlayan ve çok partili hayata geçişle güçlenen Türk demokrasi
yolculuğunda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve
toplumsal temellerinim incelenmesi.
TZT719 Turkish Democracy History I (1839-1950) (3 0 3 -6 AKTS)
The development of the Turkish democracy journey that started with the edict of Tanzimat
and strengthened by the transition to Multiparty Life and the political, social, economic and
social foundations of these developments.
TZT721 Uygarlık Tarihi I ( 3 0 3 -6 AKTS)
İlk ve Orta Çağ’da insanlık tarihine yön veren kültür ve uygarlıkların geniş bir kronolojik
çerçevede gelişim süreci, birbirleriyle karşılaşmaları, etkileşimleri ve mücadeleleri hakkında
bilgi sahibi olmak
TZT721 History of Civilization I (3 0 3-6 AKTS)
To have knowledge about the development process, encounters, interactions and struggles of
cultures and civilizations in the first and middle ages in a wide chronological frame

TZT723 Geç Dönem Osmanlı Tarihi Kaynak Okumaları (3 0 3-6 AKTS)
Bu derste Geç Dönem Osmanlı Tarihi kaynaklarının analitik incelemeleri yapılacak, tarihi
belge olarak kullanım olanakları tartışılacaktır. Ayrıca modernizasyon dönemine ait bu
kaynakların siyasi tarih dışında, sınıf tarihi, toplumsal cinsiyet tarihi, gündelik hayat tarihi,
sosyal tarih, kültür tarihi gibi tarihe dair bilgi ve algımızı genişletecek alanlara dair bilgi
sunma olanakları araştırılacaktır.
TZT723 Literature Reading of Late Ottoman History (3 0 3 -6 AKTS)
In this course, Late Ottoman History sources will be analytically examine and the possibilities
of using them as historical documents will be discussed based on class history, gender history,
daily life history, social history and cultural history.

II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
TZT702 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları II (3 0 3 – 6 AKTS)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi metinlerini okuma ve anlama yeteneğinin geliştirilmesi için
Osmanlı geç dönem arşiv belgeleri, Mütareke dönemi arşiv belgeleri, Harf Devrimi öncesi
Cumhuriyet arşivi belgeleri okumaları yapılacaktır.
TZT702 Text Readings in Turkish Republic History II (3 0 3 – 6 AKTS)
In the course, It will be read the Late Ottoman archive documents of the Republic of Turkey
for the development of reading skills and comprehension of historical texts, archive
documents of the Armistice Period, before the Alphabet Revolution, readings of Republic
archive documents.
TZT704 20.Yüzyıl Türkiye’sinin Siyasal Tarihi I (3 0 3 -6 AKTS)
Ders, Demokrat Partili yıllardan 1990’ların sonlarına kadar olan dönemde Türkiye'nin siyasi
tarihine odaklanacaktır.
TZT704Turkey Political History of the 20th Century I (3 0 3 -6 AKTS)
It will be focused in this course on Turkey's political history in the period from the
Democratic Party until the late 1990s.

TZT706 Milli Mücadele Dönemi Dış Politikası (3 0 3 -6 AKTS)
Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’nin teşkilatlanması, yapılan savaşlar ve Lozan
Barış Antlaşması’nın imzalanması sırasında uygulamış olduğu dış politika ele alınacaktır.
TZT706 Foreign Policy During National War (3 0 3-6 AKTS)
It will be discussed to organization of the National Struggle of Mustafa Kemal Atatürk,
fought the wars and foreign policy implemented during the signing of the Lausanne Peace
Treaty
TZT708 Atatürk Dönemi Muhalefet (3 0 3 -6 AKTS)
Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün şahsına, fikirlerine ve yapmış olduğu yeniliklere karşı
ortaya çıkan muhalif hareketler, oluşumlar, kişiler ile kurulan muhalif partiler ele alınacaktır.
TZT708 Atatürk Period Opposition (3 0 3-6 AKTS)
It will be handled the opposition movements, formations, individuals and opposition
operation

that emerged against Atatürk's personality, ideas and innovations during the

Republic period.
TZT710 Atatürk Dönemi Türk Modernleşmesi II (3 0 3 -6 AKTS)
Atatürk döneminde gerçekleştirilen ve Türkiye’yi modernleştiren siyasal, ekonomik, sosyal,
toplumsal, kültürel yenilikler ele alınacaktır.
TZT710 Atatürk Period Turkish Modernization II (3 0 3-6 AKTS)
The performed during the Atatürk period and Turkey to modernize the political, economic,
social, societal, cultural innovations will be discussed.
TZT712 Türk-Rum İlişkileri II ( 3 0 3 -6 AKTS)
Birinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen Yunan işgali ve Yunan orduları ile yapılan
savaşların Türk Rum ilişkilerine etkileri, Lozan Barış Antlaşması sonrasında uygulanan nüfus
mübadelesi ve sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır.

TZT712History of Turkish- Greek Relations ( 3 0 3-6 AKTS)
It will be discussed Greek invasions after World War I and the effects of wars with the Greek
armies on Turkish-Greek relations, the population exchange implemented after the Lausanne
Peace Treaty and the developments that took place in the following periods.
TZT714 Ermeni Sorunu II (3 0 3 -6 AKTS)
Cumhuriyet dönemi ve sonrasında Türk Ermeni ilişkileri ile Türk ve Dünya tarihçiliğinde
sözde soykırım tartışmaları ele alınacaktır.
TZT714 The Armenian Question II (3 0 3 -6 AKTS)
It will be handled to Turkish-Armenian relations in the Republic period and afterwards, and
discussions on so-called genocide in Turkish and world historiography.
TZT716 Yakınçağ Osmanlı Devleti Yenileşme Tarihi (3 0 3 -6 AKTS)
Bu derste Osmanlı Devleti’nin yakınçağda her alanda yaptığı yenilikler kavratılmaya
çalışılacaktır.
TZT716 Modern Ottoman Empire Renovation History (3 0 3 -6 AKTS)
In this course, the innovations made by the Ottoman Empire in recent times will be tried to be
understood.
TZT718 Karşılaştırmalı Osmanlı Klasik Dönem Tarihi (3 0 3 6 AKTS)
Dersin ana amacı, 15. yüzyıldan 18. Yüzyılın sonuna kadar olan süreçte Osmanlı
İmparatorluğu’nun sosyo-ekonomik ve siyasi tarihini çağdaşı olan devletlerle karşılaştırmalı
olarak incelemektir. Bu amaçla Osmanlı Devleti tarihi, onun cağdaşı olan Fransa, Avusturya,
Rusya ve iran gibi devletlerle karşılaştırılmalı olarak değerlendirelecektir. Osmanlı
İmparatorluğu'nun geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve mali değişimlerin izleri diğer çağdaş
devletlerinkilerle birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır.
TZT718Comparative Ottoman Classical Period History (3 0 3 6 AKTS)
The main aim of the course is to analyze the socio-economic and political history of the
Ottoman Empire from the 15th century to the end of the 18th century in comparison with its
contemporary states. For this purpose, the history of the Ottoman Empire will be evaluated in

comparison with the states such as France, Austria, Russia and Iran, which are its
contemporaries. The traces of the political, social, economic and financial changes that the
Ottoman Empire underwent will be evaluated together with those of other contemporary
states.
TZT720 Türk Demokrasi Tarihi II (1950-2003) ( 3 0 3 -6 AKTS)
Çok partili hayata adımın atıldığı 1950 ile koalisyon hükümetleri döneminin söz konusu 2003
yılları arasındaki Türk demokrasi yolculuğunda meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelerin
siyasi, sosyal, ekonomik ve toplumsal temellerinin incelenmesi.
TZT720 Turkish Democracy History II (1950-2003) (3 0 3 AKTS)
Developments in the Turkish democracy journey between 1950, when the step of multi-party
life was taken, and the 2003 period of the coalition governments, and the political, social,
economic and social foundations of these developments.
TZT722 Uygarlık Tarihi II (3 0 3 -6 AKTS)
Yeni ve Yakın Çağ’da insanlık tarihine yön veren kültür ve uygarlıkların geniş bir kronolojik
çerçevede gelişim süreci, birbirleriyle karşılaşmaları, etkileşimleri ve mücadeleleri hakkında
bilgi sahibi olmak
TZT722 History of Civilization II ( 3 0 3-6 AKTS)
To have knowledge about the development process, encounters, interactions and struggles of
cultures and civilizations in the New and Modern Ages in a wide chronological framework
TZT724 Osmanlı Modernleşmesi ve Hukuki Gelişmeler ( 3 0 3 -6 AKTS)
Ders, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıldan itibaren meydana gelen hukuki gelişmelere
odaklanarak, Osmanlı modernleşmesi hakkında yüksek lisans düzeyinde bilgi birikimi
sağlayacaktır. Modernleşme çerçevesinde ele alınacak hukuki metinlerin analiz edilmesi,
anayasal gelişmelerin incelenmesi ve modern hukuk sistemine geçişin iktisadi, idari, siyasi ve
kültürel temellerinin kavranması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
TZT724 Ottoman Modernization and Legal Developments (3 0 3 -6 AKTS)
The course provides graduate level of knowledge on Ottoman modernization by focusing on
the legal developments that have taken place during the 19th century in the Ottoman Empire.

The main objective of this course is to analyze the legal texts to be considered in the frame of
modernization, to examine the constitutional developments and to understand the economic,
administrative, political and cultural bases of transition to the modern legal system.
TZT726 Toplumsal Cinsiyet Tarihi (3 0 3 -6 AKTS)
Bu derste Osmanlı tarihi karşılaştırmalı olarak “Toplumsal Cinsiyet” kategorisi bağlamında
incelenecektir. Kültürel olarak oluşturulan erkek ve kadın kimliklerinin tarihin önemli
olgularına nasıl etki ettiği ve onları değiştirdiği üzerinde durulacaktır.
TZT726 Gender History

( 3 0 3 -6 AKTS)

In this course the Ottoman History will becomperatively examined in the context of "social
gender category. It will be focus how culturily constructed male and female identities affect
and influence the important phenemonen of history.

III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
TZT795 Dönem Projesi (0 1 0-30 AKTS)
Dönem projesinde tarih alanında ilgili bir konuda bilimsel bir araştırma projesinin tüm
aşamalarını gerçekleştirerek bir projeyi tamamlamak amaçlanmaktadır.
TZT795 Final Project (0 1 0-30 AKTS)
Term project aims to complete a project by following all steps of a scientific research
projecton a subject in history field.

