
*BE6L3D93L*
T.C.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü Başkanlığı

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cihangir BAŞPINAR
Tel: : 0 458 333 2034       Faks: 0 458 333 2044  

E-Posta: : ivetbf@bayburt.edu.tr    Elektronik ağ:https://www.bayburt.edu.tr/
Kep: bayuni@hs01.kep.tr

 

Sayı   : 51925675-105.03.02.01/ ….…  ………… 
Konu : Ders İçerikleri

İLGİLİ MAKAMA

Bölümümüzde yürütülmekte olan Bologna ve Ana Müfredata ait ders içerikleri ekte 
sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Öğr. Üyesi Esat AKTAŞ 

Bölüm Başkanı

Ek :
1- Bologna Müfredatı (14 Sayfa)
2- Ana Müfredat (14 Sayfa)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarihi ve Sayısı: 24/07/2020-14085



BAyBuRT üNivrnsirısi
iNs.q.ı vn TopLuM siLiNüLıni ra«üı-rnsi

rnniu söLüvtü nnns içrnixı,Bni (solocNı ır,ıürRooırı;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRHtOlB Türk Dili I (2)

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özelIikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak
onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan arıa dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasınt
sağlamaktır.

TRHlO3B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2)

Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı
Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmekıedir. İlke ve inkılapların anlamı
ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten
günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

l'ltHl05I} I}üyük Selçuklu'|'arihi l (J)

Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti, Selçuk adı ve Se|çukluların menşei. İslamiyet'e
girmeleri, Selçukluların Maveraürınehir ve Harezm'deki siyasi mücadeleleri, Selçuklulann
Horasan'a girişi. Tuğrul ve Çağrı Beylerin devletleşme yolundaki mücadeleleri, Dandakan
Savaşı ve Büyük Selçuklu Devleti kuruluşu, Tuğrul Bey'in ve Alp Arslan'ın saltanatı
sırasındaki lüııı siyasi. askeri icraatları. Türk Tarihinin dönüm noktası olan Malazgirt Savaşı
anlatılnıaktadır.

TRHIO7B llk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I (3)

Türklerin X. Yüzyılın başlarından itibaren İslam Dinini kabul etmeleri (960) ve ilk
Müslüman l'ürk Devletleri olarak Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti'nin
kurulması, Talas Savaşı(75l)'nı Çinlilere karşı Araplarla işbirliği yaparak kazanılması.
Mısır'da 1'olunoğulları, İhşitlerin kurulması ve yüksek bir'I'ürk-İslam Medeniyeti'nin Mısır
gibi çok uzak bir coğralj aya hayat vermesi. İtil (Volgaı Bulgar Devleti'nin de bir İs|am DevIeti
olarak kurulması şüphcsiz Abdülkerim Satuk Buğra Han vasıtasıyla Karahan|ıların İlam dinini
bir devlet dini olarak kabul etnıeleri. Gazneli Devleti'nin kurulınası ve Gazneli sultan Mahmud
zamanında Hindistan'a yönelik l7 sefer sonrası bugünkü Pakistan ve Kuzey Hindistan'da İslam
Dini'nin yayılması ve tarihin önemli savaşlarından birisi olan Dandanakan (l040) Savaşı
sonrası Gaznelilerin yıkılması ve Büyük Selçuklu Devlcti'nin kurulması ve Büyük
Selçukluların şahsında 'I'ürklerin batıya yönelik f'etih politikasını sürdürmeleri ve Anadolu'ya
yönelik seferler 107l Malazgirt Savaşı'nın kazanılması Anadolu'nun Türk haline gelmesi ve
Melikşah dönemi (l072-1092) Selçuklutarın Yakın Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmesi
amaçlanarak anlatılnıakiadır.

TRHlO9B İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü I (3)

Türklerin eski tarihleri. anayurtları ve buralarda kurdukları devleıler ve medeniy5ıl*.iie
çevre medeniyetlerle olan ilişkileri hakkında bilgi vererek, bunları en son yapı|an arrftİrltıatarğ
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BAyBuRT üNivnnsirBsi
iNsı.N vn TopLuM siliüüüLoni raxüı.rnsi

raılirı söıüNüü »nns içoni«ı,nni 1noı-ocNa uünRnnırı.1
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

göre sunmak ve öğrencilerin geçmiş, h6l ve gelecek arasında ilişki kurmalarına imkAn
sağlamaktır. Hunlar, Göktürkler, Tabgaçlar, Uygurlar. Oğuzlar, Karluklar ve Orta
Asya'daki diğer'fürk devlet ve toplulukIarının tarihi. İskitler-Sakalar, Batı Hunları,
Sabarlar, Avarlar, Hazarlar. Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Kuzey
Karadeniz ilc Avrupa'daki diğer 't'ürk devlet ve topluklarının tarihi hakkında bilgi
vermektir' 

TRH, ı ıB islam Tarihi (3)

Bir insan ve peygamber olarak I-1z. Muhammed'in hayatı vc mücadetesi; İsl6m'ın yayılışı
ve İstam medeniyııinin ortaya çıkmasına temas edilecekıir. İslamiyet'in Dünya tarihindeki yeri
ve neden olduğu değişiklikler ömekleriyle anlatılmaktadır.

TRHIl38 Osmanlı Türkçesi I (,l)

Osmanlı Türkçesi allabesinin ve gerekli olan dil bilgisi kurallarının öğretilerek matbu
metinler üzerinde okuma yazmanın geliştirilmesi.

TRH1l58 Tarih Metodolojisi I (4)

Tarihçi formasyonu kazanabilmek için özellikle kaynaklar temel alınarak tarih metotlarının
öğrenilmesinin yanı sıra tarihin konu ve faydası, tarih telakkisi ve gelişmesi. tarihin
faydalandığı bilimler, tarihin kaynakları (yazılı ve sözlü) ve kaynakların tenkidi ele alınacaktır.

TRHll7B Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu I (3)

Bu ders, I'aleolitik Çağ'ın en eski dönemlerinden başlayarak Mezolitik ve Neolitik
Çağları inceler, bu dönemlerdeki yaşam şekillerinin, mimarinin ve günlük yaşamda kullanılan
aletlerin süreç içcrisindeki değişimini ortaya koyar ve Anado|u'da bu süreçleri en iyi şekilde
yansıtan Yarımburgaz, Karain, Beldibi, Camuşlu gibi mağaraları, Cöbeklitepe'yi, Nevali Çori.
Hallan Çemi, Aşıklı Höyük, Çatalhöyük, Çayönü gibi Anadolu'nun önemli yerleşimlerini
ayrıntllı bir şekilde inceler.

TRH1l9B Dijital Okur-Yazarlık (3)

. Bölüm l: İntcrnet Teknolojileri . Bölüm 2: Taşınabilir Teknolojiler. Bölüm 3: Sosyal
Ağlar. Bölüm 4: 'l'eknoloji. Toplum Ve İnsan . Bölüm 5: Bilişim t]tiği . Bölüm 6: Teknoloji
ve Yaşamboyu Ögrenme. Bölüm 7: Bulut Bilişim. Bölüm 8: Celeceğin Teknolojileri

Türk dilinin yapı özelIikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda
ulusal birliğinıiziıı temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağIamakır.
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler), İmla, yal4m,kuralları
(büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı).

ixiNci yARıyIL

TRHl()2B Türk Dili II (2)
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Kompozisyon (kompozisyonuıı amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan,
giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özelIikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda
açıklık içtenlik, Anlatını bozuklukları ( eş anlamlı keIimelerin oümle içinde kullanılışı) ,

Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama. hikAye, özlü anlatım, tasvir, hiciv.
portre, kanıtlaına. konuşma. nıanzum anlatınr çeşitleri), Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve
hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşnıa, açıkoturum, mtinazara. panel), Yazılı anlatım türleri
(mektup. telgraf, t9brik, davetiye, edebi nıektup), iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor,
tutanak, karar. ilan, reklam, sohbeı. eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket. Otobiyografi,
biyograti, roman, hikAye, ınasal, fabl, tiyatro, tğedi, dram. senaryo)

TRH1O4B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi lI (2)

Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanh
Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmekted ir. İlke ve inkılapların anlamı
ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten
günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

TRHl068 Büyük Selçuklu Tarihi II (3)

Büyük Selçuklu Dev|eti'ni cn geniş sınırlara ulaştıran Melikşah'ın saltanatı sırasındaki
siyasi. askeri laaliyetlerine, Abbasiler ve Nizamülmülk ile olan ilişkilerine. Melikşah'ın
ölümüyle yaşanan kaos ve taht mücadelelerine, Berkyaruk ve Muhammed Tapar'ın saltanatı
sırasındaki icraatlarına, Sancar'ın melikliğine, tahta çıkışına, Sancar'ın saltanatı esnasında
doğuda ve batıda yürüttüğü icraatlarına ve devlette büyük bir zafiyete sebep olan oğuz
isyanıyla Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışına değinilmektedir.

TRH1O8B İık Müslüman Türk Devletteri Tarihi II (3)

Karahanlıların İslamiyet'i kabulü, Karahanlı hanlarının komşu devletlere karşı
yürüttükleri siyasi ve askeri taaliyetleri, Karahanlı devlet teşkilatı. adli teşkilatı. askeri teşkilatı.
Karahanlı kültür ve nıedeniyeti, Harezmşahlar Devleti'nin siyasi faaliyetleri, Harezmşahların
devlet teşkilatı, kültür ve medeniyeti, Haçlı ve Moğol saldırılarını bertaraf eden Eyyubi ve
Memlük sultanlarının siyasi ve askeri sahadaki tüm faaliyetleri, dış siyasette temas halinde
oldukları devletlerle ilişkileri. Eyyubilerin ve Memlüklerin devlet teşkilatı, iktisadi durumu,
sosYal hayatı, adli ve askeri teşkilatı. kültür ve medeniyet sahasındaki faaliyetleri kronolojik
olarak inceIenınektedir.

TRH1l0B İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü lI (3)
-l'ürklerin 

cski tarihleri, anayurtiarı ve buralarda kurdukları devletler ve medeniyetler ile
Çevre medeniyetlerle olan ilişkileri hakkında bilgi vererek, bunları en son yapılan araştırmalara
göre sunmak ve öğrencilerin geçn-ıiş. hAl ve gelecek arasında ilişki kurmalarına imk6n
sağlamak. HunIar, GöktürkIer, l'abgaçlar, Uygurlar, oğuzlar, Karluklar ve orta Asya'daki diğer
Türk devlet ve toplulukiarının tarihi. İskitler-Sakalar, Batı Hunları, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar.
Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Kuzey Karadeniz ile Avrupa'daki diğer Tüç@ev
ve topluklarının tarihi hakkında bi|gi vermek. "','.n'" '

let
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BAyBuRT üNivnnsirEsi
iNsaN vn TopLuM siı,iNrı,nni rarüı-rpsi

raniu söLüMü nnns içnnixı-oni 1uoıocııa ırünntnarı1
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH1l2B İslam Tarihi ve Medeniyeti (3)
Abbasilerin ortaya çıkışına, siyasi ve askeri mücadele|erine, Hz. Muhammed

döneııinden itibaren İslam toplumunun idari, askeri, sosyal. iktisadi, adli. eğitim, kültür
ve mimari sahadaki yapı lanmaları na, süreç içindeki gelişmelerine değini lınektedir.

TRHIl4B Osmanlı Türkçesi II (4)
Matbu metinleri okuma ve yazma çalışmalarının sağlanması ve dil bilgisinin

geIiştirilmesi. Osmanlıca matbu metinlerin okunması yoluyla okumanın geIiştirilnıesi
ve basit el yazısı metinlerin gösterilmesi.

TRHl168 Tarih Metodolojisi II (3)

Bir tarih çalışmasının hangi safhalardan geçerek kaleme ahnması, hazırlanması ve basılmasının
öğrenilmesi. Bir eserin kaleme alınmasının hazırhk saflıası, eserin kaleme alınması ve eserin
basımı süreçleri e|e alı nacak[ı r.

TRHll88 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu II (3)

Bu ders, Kalkolitik Çağ'ın genel özelliklerini, Anadolu'nun bu süreçteki gelişimini,
madencilik laaliyetlerinin ortaya çıkışını inceler. Kalkolitik Çağ Anadolu'sunda ve
Trakya'sında yer alan Aşağıpınar. Ilıpınar, HacıIar, Can Hasan, Arslantepe, Demircihöyük,
Beycesultan gibi arkeolojik alanları detaylı bir şekilde inceler ve bu yerleşimlerin Anado]u'nun
tarih öncesi çağlarının oluşunrundaki yerini aktarır. Geç Kalkolitik Çağ'ın Anadolu tarihindeki
önemini ve başlıca Geç Kalkolitik Çağ yerleşimlerini detaylı bir şekilde sunar. Erken Tunç
Çağı'nda Anadolu'da ortaya çıkan yenilikleri ve değişin-ıleri inceleyerek bu dönemin
yerleşimlerini sunar.

TRHl20B Bilişim TeknoIojileri (3)

l'emel kavramlar, işletim sistemi kullanımı, kelime işlem programı kullanın-ıı,
elektronik hesaplanıa tablosu ve grafik çizim programı kullanımı ve sunu hazırlama programı
kullanımı ve zotero kullanımı ve internet hizmetlerinin kullanımıdır.

üçüNcü vARJvIL

TRH2OlB Eski Çağ Tarihi I (3)

Bu ders. Orta Tunç Çağı Anadolu'suırun siyasi, sosyo-ekonomik ve inançsal durumunu
incelemektedir. Bu bağlamda Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve önemi, Anadolu'nun ilk def'a yazı
ile tanışması. Hilitler'iı'ı kökeni, Hititler'in tarih sahnesine çıkışı, Hitit coğrafyası, Eski Kralhk
ve İmParatorluk Dönemi, llititler'de devlet yönetimi, ordu, askeri teşkilat, dil, edebiyat, ytızı,
hukuk, din, sanat, ekonomi, ticaret, Hitit]er'e ait önemli arkeolojik buluntu merkezleri, Geç
Hitit Beylikleri gibi konuları ele almakladır.

TRH2O3B Orta Çağ Avrupa Tarihi (2)
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Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

Kavimler göçü öncesi Avrupa'nın siyasi ve sosyal durumu, Kavimler göçü, Germen
kavimleri ve göçleri, Frank Devleti ve hakim olan hanedanlar, Yüzyıl savaşları ve Kara veba,
Almanya ve Kutsal Roma Cermen imparatorluğu, İngiltere, Rusya, Haçlı Seferleri.
Feodalitenin ortaya çıkışı ve Avrupa'da sosyal kültürel hayatın durumu, Hıristiyanlığın doğuşu
ve yayılışı, kilisenin ikiye aynlması, kilise ve papalığın siyasi ve ekoıromik nüiuzu. Tevcih
savaşları ve Avrupa'nın şekillenmesini sağlayan Coğrati keşifler. Reform ve Rönesans
hareketleri incelenmektedir.

TRH2O5B Osmanlı Tarihi (3)

l4-1 5. yüzyıllardaki Osınaıılı Devleti'nde siyasi gelişnıeler

TRH2O7B Osmanlı Tarihi Metinleri I (3)

Öğrencilerin gramer bilgilerinin okuma üzerinden pekiştirilmesi amaçlanmakta ve
okuduklarını anlamaları sağlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine dair
belgeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. ÖzelIikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına ait
dili sade metinler okutulmaktadır. Başlangıçta matbu metinle, sonradan rika yazıyla kaleme
alınmış belgeler okutulmaktadlr. Belge okumanın yanında metnin tahlili yapılmaktadır.

TRH2O9B Türk Dünyası Tarihi I (3)

Bu dersi başan ile tamamlayan öğrenciler, İlhanlı, Alln Orda, Çağatay ve Kubilay
devletlerinin siyasi tarihi, coğrafi sınırları, devlet teşkilatı, küttürü ve toplum yapısı hakkında
genel bilgi sahibi olur.

TRH2l lB Türk Kültür Tarihi (3)

Kültür Ve Medeniyel kuranrlarının tarihi süreçıe kazandığı anlamlar çerçevesinde. 
'fürk

kültürüne ait özellikleri aktarabilmek, kültür sınıflandırmaları içinde Türk Kültürü'nün yerini
anlatabilmek, Türk kültürü\re özgü kurumları işlevleri ve önemleri açısından
değerlendirebilmek.

TRH2I3B Türkiye Selçukluları Tarihi I (3)

Anadolu'ya yapılan ilk Selçuklu akınları, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu.nun
yurt haline gelişi, kutalmışoğulları'nııı Anadolu'ya gelişi ve Türkiye selçuklu Devleti'nin
kuruluşu, l. Süleyıııanşah'ıır Bizans İmparatorluğu ile müca<leleleri, I. Kıtıç Arslan'ın tahta
çıkışı. Bizansla n-ıücadeleleri ve Haçlı selerleri, Şahinşah, I. Mesud, II. Kılıç Arslan, I.
Cılaseddin Kelhüsrev. II. Rükneddin Süleymanşah'ın ıc ll izzeddin Keykavus'un tüm siyasi
ve askeri icraatları anlatılmaktadır.

TRH2l58 Yabancı Dil I (2)

Başlangıç seviyesinde temel cümle yapıları ve zaman cümlelerinin öğretilme,si:,

TRH217.1B Farsça I (Seçmeli) (4)
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Farsça dilinin Ortaçağ Türk tarihi için önemine değinmek, basit dil bilgisi kuralları ve
başlangıç düzeyindeki metinleri okumak. Metin üzerinde alıştırma yapmak. Ödevler ile yeni
öğrenilen dil bilgisi kurallarını pekiştirmek. Bir sonraki derste ödevleri değerlendirerek, tekrar
yapmak.

TRH2l7.2B Tarihi Coğrafya (Seçmeli) (4)

Tarihle Coğrafya arasındzıki ilişkinin ortaya konulması ve coğrafyanın tarihi olaylara
etkisi.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

TRH2O2B Eski Çağ Tarihi lI (3)

Bu ders Demir Çağı Anadolu'sunda ortaya çıkan Urartu başta olmak üzere Lidya ve Frig
uygarlıklarını kapsamaktadır. Demirin insanlık tarihindeki önemi ve kullanımı, Urartular'ın
tarih sahnesine çıkışı, yükselişi ve yıkılışı, Aıadolu'nun Pers hakimiyetine girmesi temel
konulan oluşturmaktadır.

TRJi204B Osmanh Tarihi II (3)

yavuz sultan selim dönenıinden sultan lv. Mehmet Dönemine kadar osn-ıanlı
Devletinin askeri ve siyasi, olaylar ilgili bilgi edinnreyi, açıklaınayı ve değerlendirmeler yapılır.

TRH2O6B Osmanlı Tarihi Metinleri II (3)

Ögrencilerin okuduklarını anlamaları ve tahlil etıne yeteıreğini geliştimeleri için
belgeler ukutuImakıadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine dair belgeler dersin
içeriğini oluşturmaktadır. Özellikle l9. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında dili sade rika
yazıy[a kaleme ahnmış arşiv belgeleri okutulmaktadır. E}elge okumanın yanında telenuatlı bir
şekilde metnin tahlili yapılmaktadır.

TRH2l0B Türkiye Selçukluları Tarihi II (3)

Yükseliş dönemi sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın siyasi ve askeri icraatları, lI.
Gıyaseddin Sa]tanatı. Kösedağ Savaşı, Moğol hAkimiyctinin başlaması. Pervane döneıni.
Celaleddin Karalay'ın başlattığı Müştcrek Saltanat süreci, IV. Kılıç Arslan, IIt. Gıyaseddin

^
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BAYBURT ÜNivansirısİ
iısaN vn TopLuM BiLiMLERi FAKüLTESi

TARiH BöLüMü DERS İÇERİKLERi (BoLOGNA MüFREDATI)
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH2O8B Türk Dünyası Tarihi II (2)

İlhanlı Devleti'niıı dağılması ile Anadolu, Azerbaycan, İran ve Horasan'da ortıya çıkan
durum. Tiınur'un hükümdarlığı ve selerleri, Timur-Yıldırım Bayezid karşılaşmasının sonuçları
i]e Timur'un dünya tarihindeki yeri kurduğu devletin dağılması ve sonraki durum üzerindc
durulacaktır.



BAYBURT UNIVERSITESI

iNsaN vn TopLuM siriN{LgRi narüı-rnsi
raRiu söLüN{ü nons içnnirı,oni 1noı-ocxa ı.rünno»arı;

Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

Keyhüsrev, II. Mesud ve lII. Alaeddin Keykubad'ın icraatları, son dönemde oıtaya çıkan
isyaıılar, Türkmenlerin faaliyetleri ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı anlatılmaktadır.

TRH2l2B Yabancı Dil II (2)

Yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye
çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için
diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir
çerçevede ele alıırır ve öğrencilerin okunıa, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştiriIir.

TRH2t48 Yeni Çağ Avrupa Tarihi (2)

l5. Yüzyıl Avrupa'sı genel hatlarıyla tanıtıldıktan sorıra 16. yizyillla birlikte Avrupa'yı
derinden etkileyen sosyal. kültürel, dini ve siyasi gelişmelere yer verilecektir. Avrupa'nın
bugünkü sosyal, kültürel, siyasi ve dini kimliğinin oluşnıasında l6. yüzyıldaki gelişmelerin
büyük önemi bulunmaktadır. Bu sebeple Coğrafi Keşiflerin Avrupa ve diğer bölgelere
etkilerinden bahsedildikten sonra özellikle Relbrm ve sonuçları üzerinde durulacaktır.
Avrupa'daki siyasi güçler üzerinde durulurken bu güçlerin Osmanlı Devleti ile olan itişkilerine
özellikle vurgu yapılarak Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetindeki yeri izah edilecektir.

TRH2l6.1l} Farsça lI (Seçmeli) (1)

Farsçanın ses bilgisi ve sözcük bilgisinin öğrenciye öğretilmesi. Farsça l dersinde
öğrenilen dil bilgisi mevzularının tekrar edilmesi ve metinler üzerinde tahlil edilmesi.

TRH2l6.2B Tarihe Sosyolojik Yaklaşımlar (Seçmeti) (4)

Bu ders, tarihsel sosyoloji tcorilerine ve metoduna dair katkı ve tartışmaları,
öğrencileriı-ıe sunmayı amaçlamaktadır. Bu teori ve metot taıtışmalarını kullanarak araştlrma
yapabilnıek için ise. tarihsel sosyoloji literatüründen seçilmiş sosyotojik sorular önc
çıkarılacaktır.

TRH2l6.3B Türk Denizcilik Tarihi (Seçmeli) (4)

Türklerin Anado[u'ya gelişinin ardından denizlerle tanışmaları, denizler<jeki ilk
faaliYetleri, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları dönemlerinde denizcilik |aaliyetleri,
Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki mücadelesi ve Osmanlı donanma teşkilatının incelenrııesi.
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BAyBuRT üNivnnsirrsi
iNsaN vB TopLuM sil-iı{ıoni n,ıxüırrsi

raniır söLüü\.üü »ons içonixı,nni 1noı-ocNa, ııünnnnarı1
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

BEŞiNCi YARIYIL
TliH3O3B Osmanlı Bclgeleri I (3)

tRIt3OsB Osmanlı Tarihi III (3)

Sultan IV. Mehmed (l648-1687)'den Sultan I]I. Selim (l789-1807)'e kadar Osmanlı
Devleti'nde askeri ve siyasi olayları yer alır.

TRH3O78 Osmanlı Teşkilah Tarihi I (3)

Tanzimat öncesi Osmanlı müesseseleri tarihi ele alınarak, Osmanlı Devleti'nin genel
özellikleri ve erken dönem Osmanlı idari müesseseleri, Osmanlı devlet teşkilAtı, sultan ve
Divan-ı HümAyun, osmanlı hanedanı ve saray, askeri, mali, toprak, hukuk sistem, eğitim, vakıf
sistemi gibi konular ele alınır.

TRH3O9B Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri I (3)

Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlamasıyla birlikte çeşitli tedbirler alınmaya
baŞlanmıŞtır. 17. Yüzyıldan itibaren devletin kendini yeniden toparlamasl adına girişimlerde
bulunulmuşlur. l8. yüzyıldan itibaren bu yenileşme çabalarında modern Avrupa'ya ayak
uydurulması temel amaç olmuştur. Dersin içeriğini de osmanlı Devleti'nin ilk yenileşme
çabaları olarak kabul edilen l7. yüzyılın başlangıcından Tanzimat dönemine kadar yapılan
faaliyetler oluşturmaktadır. |7 . yilzyıiı ıslahat ve ıslahatçılan, Lale Devri yenileşme hareketleri,
I. Mahmud, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim ve II. Mahmud dönemleri başlıklarıyla
askeri, idari, sosyal ve ekonomik alanlardaki yenileşme faaliyetleri incelenmektedir.

TRlI3l lB Roma-Bizans Tarihi I (2)

Bu ders, İtalya Yarımadası'nın coğrafi özellikleri ve tarih öncesi kültürlerinden
başlayarak, Roma şehrinin ilk iskAnı, Roma'nın Krallık Devri, Cumhuriyet Dönemi, Roma
Uygarlığı'nın yayılımı, Cumhuriyet'in temel öğeleri, Roma'nın Anado[u ile ilk temasları, Roma
cumhuriyeti'nin imparatorluğa dönüşümü, Roma'nın Anadolu'daki yayılımı ve doğu politikası
gibi konuları kapsamaktadır.

TRH3OIB Tarih Araştırmaları ve Etik I (2)

Tarih biliminin tanımını. tarih
kavramak. Eskiçağ, Ortaçağ ve Genel
bu alanlarda yapılan çalışmalardan
konuları metodolojik, akademik ve eti
sağlamak amaçlanmaktadır.

te çağ kavramını ve tarihe yardımcı olan bilim dallarını
Türk Tarihi devirlerine ait kaynakları değerlendirmek ve
etik kurallar çerçevesinde yararlanmak ve belirlenen..
k kriterlere uygun olarak öğrencilerin hazırlayabilmesini .

tr

Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan; kanunname, ferman, telhis, berat, irade, hatt-ı
hi,imayun, İrade gibi belge türleri ile tutulan defterlerin tanıtılması ve belge dilinin ömekleriyle
öğretilmesi.
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BAyBuRT üxivnnsirssi
iNsaN vn TopLuM siıiNllnRi raxüı-rnsi

raRiu söıüN{ü nons içonixı,nni 1noı-ocNı ırünnnnaıı1
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH3l3B Yakınçağ Avrupa Tarihi (2)

Avrupa'da güçlü monarşilerin ortaya çıkışı, Merkantilizm, Fransız İhtiüaüi, Alman ve
İtalyan birligi ve bu gelişmelerin dünyanın siyasi, iktisadi ve sosyal hayatındaki tesirleri.

TRH3l5.1B Farsça III (Seçmeli) (4)

Modem farsça metinlerden Gazneli, Selçuklu, Harezimşah ve Moğol tarihini
okuyabilme ve Türkçe'ye tercüme edebilme. Önceki Farsça derslerinde görülen dil bilgisi
kurallarını tekrar etme.

TRH3r53B Sömürgecilik Tarihi (Seçmeli) (4)

Sömiirgecilik ve emperyalizm kavramların açıklanması, sömürge ve sömürge
politikalarının genel hatlarıyla belirlenmesi, sömürgeciliğin geçmişten günümüze varan süreçte
geçirdiği evrelerin tespit edilmesi, sömürülen halkların durumu, sömürge imparatorluklarının
sona ermesi, sömürgecilik ve emperyalizm kavramların açıklanması.

TRH3r5.2B Türkiye ve Kafkaslar (Seçmeti) (4)

Kafkasya'daki yaşayan Türk topluluklarının siyasi ve içtimai durumu, Osmanlı Devleti
döneminden itibaren Türklerin bölgeyle ilgisi ve etkisi, Rusya'nın kafkasya ve Türkistan
coğrafyası üzerindeki yayılış niyeti ve Osmanlı ile diğer devletlerle çatışması. bu
coğrafyalardaki özellikle Rus işgaline karşı direniş ve Türklerden beklentiler ele alınmaktadır.

ALTINCI YARIYIL

TRH3O2B Milli Mücadele Tarihi (2)

Türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi. Milli Mücadele dönemini detaylarıyla
aktarmak. Milli Mücadele fikrinin doğuşu, İttihatçılar, Hüniyet ve itilafçılar, Mustafa kemal
ve Milliyetçiler, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi, Kongreler dönemi, Amasya
Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Batı Anadolu Kongreleri, Trakya Kongreleri,
İstiklal Harbi, Mudanya Mütarekesi

TRH3O4B Osmanh Betgeleri II (3)

osmanlı imparatorluğu'nda kullanılan; kanunname, ferman, telhis, berat, irade, hat!ı
hümaYun, İrade gibi belge türleri ile tutulan defterlerin tanıtılması ve belge dilinin ömekleriyle
öğretilmesi.

rRH3O88 Osmanlı Tarihi IV (3)

Osmanlı Devleti'nin Yakınçağ Dönemi siyasi olaylarını içermektedir.
Selim'in tahta çıkışından Sultan Abdülaziz Dönemi başlangıcına kadar geçen si
osmanlı Devleti ile diğer devletler arasındaki siyasi mücadeleler dersin konusunu i

Sultan Ill.
yasi olaylar.

,I

çermcktedir
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BAyBuRT üNivnnsirBsi
iısnN ve Topı-uM siI-iıüüı-nRi raxüı-resi

raRirr söıüNIü nnns içtnixı,ıni 1noı.ocxa uünnonarı;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

Ayrıca Osmanh Devleti, diğer devletlerle tek başına mücadele edemeyeceğini anlamasıyla
birlikte denge politikasına başlamış ve bu sebeple devletin yaptığı ittifaklar ele alınmaktadır.
Osmanlı Devleti'nin sınırlannda. Fransız İhtilaIi'nin yaymış olduğu milliyetçilik fikriyle birçok
Gayrimüslim tebaa ayaklanmıştır. Bu ayaklanan milletlerin devlete karşı isyanları ve devletten
ayrılış süreçleri incelenmektedir.

TRH3l0B Osmanh Teşkilatı Tarihi II (3)

Tanzimat öncesi Osmanlı müesseseleri tarihi ele alınarak, Osmanlı Devleti'nin genel
özellikleri ve erken dönem Osmanh idari müesseseleri, Osmanlı devlet teşkilAtı. sultan ve
Divan-ı HümAyun, Osmanlı hanedanı ve saray, askeri, mali, toprak, hukuk sistem, eğitim, vakıf
sistemi gibi konular ele alınır.

TRH3l2B Osmınlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri II (3)

Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlamasıyla birlikte çeşitli tedbirler alınmaya
başlanmıştır. 17. Yüzyıldan itibaren devletin kendini yeniden toparlaması adına girişimlerde
bulunulmuştur. 18. Yüzyıldan itibaren bu yenileşme çabalarında modern Avrupa'ya ayak
uydurulması temel amaç olmuştur. Dersin içeriğini de Osmanlı Devleti'nin Tanzimat
Dönemi'nden başlayarak I. ve II. Meşrutiyet dönemleri başhklarıyla Birinci Dünya Savaşı'nın
sonuna kadar yenileşme hareketleri ve devletin kurtuluşu için Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımları oluşturmaktadır.

TRH3I4B Roma - Bizans Tarihi II (2)

Bu ders, Roma'nın imparatorluk sürecini; Augustus Döneminden Justinianus
Dönemi'nin sonuna kadar geçen süreçte Roma-Anadolu ilişkileri, Roma'nın MS 1. ve 2.
yüzyıllardaki duıumu, Hristiyanlık'ın serüveni,3. yüzyı1 krizleri, Roma'nın zayıflaması ve ikiye
aynlması, Doğu Roma'nın kuruluşu ve gelişimi, Justinianus Dönemi ve sonrasında Doğu
Roma'nın ekonomik ve siyasi durumu, Doğu Roma'nın zayıflaması ve yıkılması, Bizans sanatı,
mimarisi, hukuku. inanç sistemi gibi konulan kapsamaktadır.

TRH3O6B Tarih Araştırmaları ve Etik II (2)

Tarih biliminin tanrmını, tarihte çağ kavramını ve tarihe yardımcı olan bilim dallarını
kavramak, Yeniçağ, Yakınçağ ve Cumhuriyet Dönemi devirlerine ait kaynakları
değerlendirmek ve bu alanlarda yapılan çalışmalardan etik kurallar çerçevesinde yararlanmak
ve belirlenen konuları metodolojik, akademik ve etik kriterlere uygun olarak öğrencilerin
hazırlayabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

TRH316.1B Selçuklu Kurumları ve Medeniyeti Tarihi (Seçmeli) (4)

BüYük Selçuklu Devleti'nde ve Türkiye Selçuklu Devleti'ne devlet teşkilatlanması,
hükümet iŞleri ve divanlar, saray yapılanması, eyaletlerin idaresi, adalet teşkilatının işlelişi,
ordu teŞkilatı, Selçuklularda halk ve toprak idaresi, iktisadi faaliyetler ve Selçuklu sultanlarının
iktisadi sahadaki girişimleri, Selçuklu devletlerinde hikim olan dini anlayış ve tarikatlglıjgsyal
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BAyBuRT üNivnnsirBsi
iışsı.N vn TopLuM siLiNüLpni ra«üırısi

ra.nirr söI-üN{ü »nns içonixı-oni 1noı-ocNa nrürnnnarı;
Açıklama: Parantcz içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

müesseseler olan vakıflar, medreseler, kervansaraylar ve hastaneler konusu, kültür faaliyetleri
içerisinde dil-edebiyat, ilim hayatı ve ilim adamları, bu sahada verilen eserler, mimari
faaliyetler ve son olarak Selçuklular'ın güzel sanatlardaki eserleri konusu incelenmektedir.

TRİI3r6.98 Farsça IV (Seçmeli) (4)

Temel Farsça metinler ve Farsça tarihi metinlerin tercümesini yaparak tarih okuması ve
öğretimi yapabilmek.

TRH316.2B Ortadoğu Tarihi (Seçmeli) (4)

Yakınçağ Ortadoğu tarihini özellikle Osmanh yönetiminden sonraki dönemi 1990'lı
yıllara kadar siyasi, askeri ve sosyal boyutları ile işlemek. Orta Doğu'nun özel konumu,
coğrafyanın yer altı kaynakiarı, kutsal mekdnları ve dünya medeniyet tarihi içerisindeki yerini
kavrayabilmek.

YEDiNCİ YARIYIL

TRH4OlB 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (,l)

19. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmeler ve devletlerin durumunu içermektedir.'l789 Fransız İhtilali'nin ardından Avrupa devletlerinin durumu, Osmanh'nın Avrupa
devletleriyle ilişkileri ve özellikle Amerikan tarihi ile Uzakdoğu tarihi dersin içeriğini
oluşturmaktadır. Avrupa emperyalizminin Amerika ve Uzakdoğu'ya uzanma süreci,
Amerika'nın birliğini sağlaması, Çin üzerindeki siyasi çatışma ve ekonomik olarak Çin'in
parçalanması. Çin-Japon Savaşı, Avrupa sömürü düzenine başkaldırışa ve yeni devletlerin
ortaya çıkışına ömek olarak Japonya'nın doğuşu, Rusya'nın Avrupa siyasetinden yönünü
doğuya kaydırması ve Rus Japon Savaşı ele alınmaktadır.

TRH4O3B Bitirme Çalışması l (4)

Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bitgilerin
bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve
becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

TRH4O5B Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (3)

Türk Dünyasının Tanımı (Dış Türkler) Topluluklarının Dünü-Bugünü hakkında
Değerlendiımelerde bulunmak. Türk cumhuriyetlerinin Bağımsızhğa l(avuşmasında siyasi.
Ekonomik ve Kültürel Faktörler üzerinde durmak. Çarlık Rusyasi-Sovyet Rusya ve Rusya
Federasyonunun Türk Cumhuriyetleri-'fopluluklarına yönelik siyasetlerini irdelemek. Türkiye-
Türk Dünyası arasındaki sisyasi, Sosyal ve Küitürel ilişkileri değerlendirmek. Bağımsız Türk
Cumhuriyetlerini Tarih-Kültür-SanarEğirim ve Ekonomik gelişmelerini incelemek. 

, .2 .1.

TRH4O7B Osmanlı Sosyai ve Ekonomi Tarihi I (3)
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BAyBuRT üNivBnsirpsi
iNsaN vs Topı,uM sil-il.üLnni rıxüı,rpsi

raniıı eöıüı4ü nnns içnnixı-nni 1noı-ocNa ırünnnnarı1
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

Osmanlı toplumunun; aile yapısı, nüfusu, katmanlan ve kültürel yaşamları ile devletin
ekonomik yapısı, toplumun ekonomik faaliyetleri ve bu yapıların geçirdiği değişimin
incelenmesi.

TRJI409B Osmınlı Tarihi V (3)

Osmanlı Devleti'nin Yakınçağ Dönemi siyasi olaylarını içermektedir. Sultan
Abdülaziz'in tahta çıkışından II. Meşrutiyet'in ilan siirecine kadar geçen siyasi olaylar, Osmanlı
Devleti ile diğer devletler arasındaki siyasi mücadeleler ve iç isyanlar dersin konusunu
içindedir. Bu dönemde iç isyanlar ağırlık kazanmaktadır. Bunlar Karadağ isyanı, Eflak ve
Boğdan olaylan, Sırbistan olayları, Girit isyanı, Hersek isyanı ve Bulgar isyanı gibi isyanlardır.
Bu isyanlar, osmanlı Devleti'nin içişlerinde yaşadığı sorunlarken Gayrimüslim isyanları
olması sebebiyle Avrupalı devletlerin de karışmasıyla daha da karmaşık bir hal almıştır. yine
bu dönemde Mısır'ın muhtariyet haklarının genişletilmesi, sultan Abdülaziz'in ölümü, v.
Murad'ın tahta çıkışı ve sağlık sorunlarından dolayı tahttan indirilmesi, II. Abdülhamid'in tahta
çıkışı, I. Meşrutiyet'in ilanı, l877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Ayastafanos Antlaşması, Berlin
Kongresi ve anlaşması, Tunus'un Fransa'nrn himayesine girmesi, ingiltere'nin Mısır'a
yerleşmesi, Bulgaristan ve Doğu Rumeli olayları, 1897 Yunan Savaşl, Girit ve Ermeni
Meselesi, Makedonya olaylan ve osmanlı-Alman münasebetleri gibi siyasi hadiseler ele
alınmaktadır.

TRH4IlB Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (3)

Türkiye cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Türk İnkılabı'nı ortaya çıkaran koşulları
Atatürk'ün yaptığı köklü inkılaplar, sosyal, siyasi ve iktisadi gelişmeler Atatürk Dönemi Türk
dış politikası, lI. Dünya Harbi ve Türkiye'nin durumu hakkında bilgi vermek.

TRH413.1B Siyasi Düşünceler Tarihi (Seçmeli) (4)

Eski Yunan ve Roma'da Siyasi Düşüncesi, ortaçağda Hıristiyan Siyasi Düşüncesi, Türk
ve islam siyasi Düşüncesi, yeniçağ Başlarından xı.-yızyıl başlanna kadar Avrupa ve
osmanlı-Türk siyasi düşüncesindeki gelişmeler. Eski yunan'dan Fransız Devrimine kadar
geÇen sürede ortaya konmuş devlet kuramlarının konolojik ve tematik yönlerden incelenmesi
ve karşılaştırılmasıdır.

TRH413.2B Türkiyede Darbeler Tarihi (SeçmeIi) (4)

osmanlı da Devlet ve ordunun tarihi, yapısı, işleyişi ve yönetim ilişkileri, sened-i
İttifak, Islahat Fermanl, I.Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet, Bab-ı 6li-Baskınln ortaya çıkışı ve
sonuçlan, Türkiye de ordunun yapısı, işleyişi ve yönetim ilişkileri, Türkiye de çok partili siyasaI
yaşama geçiş ve sonuçlan, Demokrat parti iktidan ve ordu, 27 Mayıs askeri darbesini
hazırlayan nedenler, darbe süreci ve sonrası, 12 Mart Muhtırasını hazırlayan nedenler ve
sonrası,24 Ocak Kararları hazırlayan nedenler ve sonrası,l2 Eylül Darbesi hazırlayan nedenler,
darbe süreci ve soması! 28 Şubat sürecini hazırlayan nedenler ve sonras1! 27 Niİan muhtırası
nedenleri ve sonuçları.
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Üsosoı.ss osmanlı Türkçesine Giriş (Üniversite SeçmeIi) (2)

Osmanlı Türkçesi ve Arap alfabesi hakkında genel bilgilerin verilmesi. Osmanlı
Türkçesi alfabesinin yazılış ve okunuşlarıyla, Türkçe ünlüler ve eklerin yazılışı, Türkçe
kelimeterin yapıları, Arapça ve Farsça kelime yapılan ile mastarlar gibi Osmanlı Türkçesi temel
dil bilgisi kurallarının öğretilerek öğrencilerin Osmanlıca metinler üzerinde okuma ve yazma
becerilerinin geliştirilmesi

SEKIZINCl YARIYIL

TRH4O2B 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (4)

Öğrencilerin 20.Ylİzyı| Dünyasındaki tarihi olayları siyasi, ekonomik ve kültürel
açılardan algılamalarını sağlama, l. Dünya Savaşı'nın sonundan Soğuk Savaş'ın sonuna kadar
olan dönemi içermektedir.

TRH4O6B Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi II (3)

Osmanlı toplumunun; aile yapısı, nüfusu, katmanları ve kültürel yaşa mlan ile devletin
ekonomik yapısı, toplumun ekonomik faaliyetleri ve bu yapıların geçirdiği değişimin
incelenmesi.

I'IiH4OSB Osmanlı Tarihi Vl (3)

Osmanlı Devleti'nin Yakınçağ Dönemi siyasi olaylarını içermektedir. II. Meşrutiyet'in
ilan sürecinden l. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar geçen siyasi olaylar, düa ziyade İttihat
ve Terakki ile muhalifleri arasındaki mücadeleler dersin konusunu içermektedir. Bu süreçte Jön
Türklerin Meşrutiyet'i ilan ettirmek için mücadelesi, Meşrutiyet'in ilanı. 3l Mart İsyanı. II.

Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkışı, İttihat ve Terakki'nin
etkisinin artması, Hürriyet ve İtilaf Panisi başta olmak üzere muhalifleriyle çatışması, Babıati
baskını ve İttihat ve Terakki iktidarı, Meşrutiyet Dönemi'nde bölgesel dağılma ve ayaklanmalar
ele alınmaktadır.

TRHll0B Tarih Felsefesi (2)

Bu ders; tarih. felsefe ve tarih felsefesi kavramlarını detaylı bir şekilde tartışarak Antik
Çağlarda ve Orta Çağ'da tarih anlayışı ve önemli antik tarihçiler, Yunan-Roma tarih yazımı ve
felsefesi, İslami tarih yazımı ve anlayışı, İbn Haldun'un tarih anlayışı, Rönesans ve Aydınlanma
Çağı'nda tarih anlayışı, Herder'in, Kant'ın, Hegel'in, Marx'ın tarih anlayışları, 20. yüzyıl tarih

23.07.2020 Trh. Blm. Bşk. E. AKTAŞ

tıı

TRH4O48 Bitirme Çalışması II (4)

Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin
bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve

becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

yazımındaki değişimler gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.
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TRH4r2B Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (3)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Türk İnkılabı'nı ortaya çlkaran koşulları
Atatürk'ün yaptığı köklü inkılaplar, sosyal, siyasi ve iktisadi gelişmeler Atatürk Dönemi Türk
dış politikası, II. Dünya Harbi ve Türkiye'nin durumu hakkında bilgi vermek.

TRH4l4.9B Çağdaş İslam Dünyası Tarihi (Seçmeli) (4)

19. Yüzyılda İslam Dünyası, bağımsızhk hareketleri ve batılı devletler ile ilişkileri
hakkında bilgiler vermek. İslam Dünyası'nın genel olarak değerlendirilmesi, Sanayi inkılabı'na
bağlı olarak gelişen batılı sömürgeci faaliyetler doğrultusunda Osmanlı Devleti ve diğer
Müslüman devletlerin topraklarında hakim olma istekleri; I. ve II. Dünya Savaşı öncesi r,e
sonrasında batılı devletlerİn tutumu, manda rejimleri ve Müslüman devletlerin bağımsızlığa
giden yolda göstermiş olduğu çabalar anlatılmaktadır.

TRH4l4.1B Türk Dış Politikası Tarihi (Seçmeli) (4)

Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücade[e dönemi izlenen Türk dış politikası
Lozan Barış Antlaşmasına kadar ele alınarak, cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının
kuramsal çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, Il,
Dünya Savaşı-ıda Türkiye' nin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri,
Soğuk Savaş döneminde dış poIitikada yeni eğilimter, Batıh ülkelerle ittifakı, Demokrat Paıti
dönemi dış poIitikası.

FS050r.4B Avrupa Tarihi (Fakülte Seçmeli) (3)

Kavimler göçü, Oıla Asyalı kavimler, Frank devleti, İngiltere. Rusya ve Kuzey Avrupa,
Almanya Ve Kutsal Roma Germen imparatorluğu, Haçlı Seferleri. Yüzyıl savaşları, Feodalite
ve çöküşüyle oıta Çağ Avrupasının siyasi sosyal, ekonomik gelişmelerin öğretilmesi. coğrafi
keşifler, Reform ve Rönesans hareketleri, otuz yıl savaşları, Aydınlanma Çağı ile modern
Avrupa'ya geçiş sürecinin aktanlması. Fransız İhtilAli. Viyana Kongresi ve Avrupa, l848
ihtiıaııeri, sanayi in]<ılabı, iki Dtınya savaşı ile günümüze kadar gelen süreçte modern
Avrupa'nın oIuşumunun öğretilmesi.
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Açıklama: Parantez içi rakamlar derslcrin AKTS değeridir.

BiRiNCi YARIYIL

TRHrOr Türk Dili l (2)

Ögrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak
onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasınt
sağlamaktır.

TRHl03 Atatürk İlkeleri ve İnkıIap Tarihi I (2)

Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı
Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendiritmekıedir. İlke ve inkılaplann anlamı
ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten
günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

TRHl05 Bül,ük Selçuklu Tarihi I (,l)

Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti, Selçuk adı ve Selçukluların mı-,nşei. İslamiyet'e
girmeleri. Selçuklulann Maveraünnehir ve Harezm'deki siyasi mücadeleleri, Selçukluların
Horasan'a girişi. Tuğrul ve Çağrı Bey|erin devletleşme yolundaki mücadeleleri. Dandakan
Savaşı ve Büyük Selçuklu Devleti kuruluşu, 'fuğru| Bey'in ve Alp Arslan'ın saltanatı
sırasındaki tünı siyasi, askeri icraatları, Türk Tarihinin dönüm noktası o|an Ma|azgirt Savaşı
anlaılmakıadır.

TRItl07 İık Müsıüman Türk Devletleri Tarihi I (3)

l'ürklerin X. Yüzyılın başlarından itibaren İslam Dinini kabu| etmeleri (960) ve ilk
Müslüman 'l'ürk Devletleri olarak Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti'nin
kurulması, Talas Savaşı(75l)'nı Çinlilere karşı Araplarla işbirliği yaparak kazanılnıası.
Mısır'da 'lolunoğulları, İhşitlerin kurulması ve yüksek bir'lürk-İslam Medeniyeti'nin Mısır
gibi çok uzak bircoğratyaya hayat vemıesi. İtil (Volga) Bulgar Devleti'nin de bir İslam Dev|eıi
olarak kurulması şüphesiz Abdülkcrim Satuk Buğra Ilan rasıtasıyla Karahanlıların İlam dinini
bir devlet dini olarak kabul etnıeleri. Gazneli Devleti'nin kurulması ve Gazne|i sultan Mahmud
zamanında Hindistan'a yönelik l7 sei'er sonrası bugünkü Pakistan ve Kuzey Hindistan'da İslam
Dini'nin yayılması ve tarihin önemli savaşlanndan birisi olan Dandanakan (l040) Savaşı
sonrası Gaznelilerin yıkılnıası vc Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması ve Büyük
Selçukluların şahsında Türklerin batıya yönelik letih politikasını sürdürmeleri vo Anadolu'ya
yönelik selbrler l07l Malazgirl Savaşı'nın kazanıln-ıası Anadolıı'nun 'fürk haline gelmesi ve
Melikşah dönemi (l072-1092) Selçukluların Yakın Doğu'nun en güçlü devleıi haline gelmcsi
amaçlanarak anlatılmaktadır.

TRH109 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü I (3)
'rürklerin eski tarihleri. anayurtları ve buralarda kurdukIarı devletler ve mcdeniyetler ile

çevre medeniyetlerle olan ilişkiIcri hakkında bilgi vererek, bunları en son yapılan araştırma,laJa.
göre sunmak ve öğrencileriı-ı geçnıiş. höl ve gelecek arasında ilişki kurnıalarına ,imkA7
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sağlamaktır. Hunlar, Göktürkler, Tabgaçlar, Uygurlar, Oğuzlar, Karluklar ve Orta
Asya'daki diğer Türk devlet ve topluluklarının tarihi. İskitler-Sakalar, Batı Hunları,
Sabarlar, Avarlar, llazarlar. Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar. Kumanlar ve Kuzey
Karadeniz ile Avrupa'daki diğer Türk devlet ve topluklarının tarihi hakJ<ında bilgi
vermektir.

TRHl l l İslam Tarihi (3)

Bir insan ve peygamber olarakHz. Muhammed'in hayatı ve mücadelesi; IslAm'ın yayılışı
ve İslam medeniyetinin ortaya çıkmas|nı tcmas ediIecektir. İslamiyet'in Dünya tarihindeki yeri
ve neden olduğu değişiklikler ömekleriyle anlatılmaktadır.

TRHl 13 Osmanlı Türkçesi l (4)

Osmanlı 'I'ürkçesi allabesinin ve gerekli olan dil bilgisi kurallarının öğretilerek matbu
metinler üzerinde okunıa yazmanın geliştirilmesi.

IKINCl YARJYIL

TRHIO2 Türk Dili II (2)

Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda
ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağ

Doğrulama Linki htt s: www.ba burt.edu.tr
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TRHll7 Tarih Metodolojisi I (3)

T'arihçi formasyonu kazanabilmek için özellikle kaynaklar temel alınarak tarih metotlarının
öğrenilmesinin yanı sıra tarihin konu ve faydası. tarih telakkisi ve gelişmesi, tarihin
faydalandığı bilimler. tarihin kaynakları (yazılı ve sözlü) ve kaynakların tenkidi ele alınacaktır.

TRHI 15 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu I (3)

Bu ders, Paleolitik Çağ'ın en eski dönemlerinden başlayarak Mezolitik ve Neolitik
Çağları inceler. bu dönemlerdeki yaşam şekillerinin, mimariııin ve günlük yaşamda kullanılan
aletlerin süreç içerisindeki değişimini ortaya koyar ve Anadolu'da bu süreçleri en iyi şekilde
yansıtan Yarımburgaz, Karain, Beldibi, Camuşlu gibi mağaraları, Göbeklitepe'yi, Nevali Çori.
Hallan Çemi, Aşıklı Höyük, Çatalhöyük, Çayönü gibi Anadolu'nun önemli yerleşimlerini
aynntılı bir şekilde inceler.

TRH l19 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I (3)
Temel kavramlar, işletim sistemi kullanımı, kelime işlem programı kullanımı, elektronik
hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı ve sunu hazırlama programı kullanımı
intemet hizmelIerinin kullanımıdır.

DOY Dijital Okur_Yazarlık (3)

. Bölüm l: lnternet Teknolojileri . Bölüm 2: Taşınabilir Teknotojiler . Bötüm 3: Sosyal Ağlar

. Bölüm 4: 'l'eknoloji. 1'oplum Ve İnsan. Bölüm 5: Bilişim Etiği . Bö|üm 6: Teknoloji ve
Yaşamboyu Ögrcnme. Bölüm 7: Bulut Bilişim. Bölüm 8: Geleceğin Teknotojileri

L/ü
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Imla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri. diğer işarctler; . İmla. yazım kuralları
(büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı),
Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan,
giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duıuluk, anlatımda sadelik, anlatımda
açıkiık içtenlik. Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) ,

Deyimlerin yanlış kullanılışı. Anlatım biçimleri (açıklama, hikdye, özlü anlatım, tasvir, hiciv,
portre, kanıtlama. konuşma, ınanzum anIatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve
hazırlıksız konuşma, hazırhklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlaım türleri
(mektup. telgral', tebrik, davetiye, edebi mektup), iş mektupları, resmi mektup. dilekçe. rapor,
tutanak, karar. ilan. reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi.
biyografi, roman. hik6ye, masal, iabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo)

TRHrO4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2)

Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı
Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin nasıl kurulduğu beIgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı
ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çahşılmaktadır. Geçmişten
günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

TRH106 Büyük Selçuklu Tarihi II (4)

Büyük Selçuklu Devleti'ni en geniş sınırlara ulaştıran Melikşah'ın saltanatı sırasındaki
siyasi, askeri faaliyetlerine, Abbasiler ve Nizanıülmülk ile olan ilişkilerine. Melikşah'ın
ölümüyle yaşanan kaos ve tüt mücadelelerine, Berkyaruk ve Müammed Tapar'ın saltanatı
sırasındaki icraatlarına, Sancar'ın melikliğine, tahta çıkışına. Sancar'ın saltanatı esnasında
doğuda ve batıda yiirüttüğü icraatlanna ve devlette büyük bir zafiyete sebep olan Oğuz
isyanıyla Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışı anlatılmaktadır.

TRHl08 Ilk Müslüman Türk Devletleri Tarihi II (3)

Karahanlıların İslamiyet'i kabulü, Karahanlı hanlarının komşu devletlere karşı
yürüttükleri siyasi ve askeri |aaliyetleri, Karahanlı devlet teşkilatı, adli teşkilatı, askeri teşkilatı,
Karahanlı kültür ve medeniyeti, Harezmşahlar Devleti'nin siyasi f'aaliyetleri, Harezmşahların
devlet teşkilatı, kültür ve medeniyeti, Haçlı ve Moğol saldırılarını bertaraf eden Eyyubi ve
Memlük sultanlarının siyasi ve askeri sahadaki tüm faaliyetleri, dış siyasette temas halinde
oldukları dev|etlerle ilişkileri, Eyyubilerin ve Memlüklerin devlet teşkilatı, iktisadi durumu,
sosyal hayatı. adli ve askeri teşkilatı, kültür ve medeniyet sahasındaki f'aaliyetleri kronolojik
olarak inceIenmektedir.

TRHl12 Islam Oncesi Türk Tarihi ve Kültürü II (3)

Türklerin eski tarihleri, anayurtlan ve buralarda kurdı.ıkları devletler ve medeniyetler ilc çevre
medeniyetlerlc olan ilişkileri hakkında bilgi vererek, bı-ınları en son yapılan araştırmalara görc
sunmak ve öğrencilerin geçmiş, hAl ve gelecek arasında ilişki kurmalarına imk6n sağlamak.
Hunlar, Göktürkler, Tabgaçlar, Uygurlar, Oğuzlar. Karluklar ve Orta Asya'daki diğer Türk
devlet ve topluluklarının tarihi. İskitler-Sakalar, Batı Hunları, Sabarlar, Avarlar; H
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Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Kuzey Karadeniz ile Avrupa'daki diğer'I'ürk devlet
ve topluklarının tarihi hakkında bilgi vermek.

TRH1l0Islam Tarihi ve Medeniyeti (3)
Abbasilerin ortaya çıkışıı,ıa. siyasi ve askeri mücaclelelerine, Hz. Muhanrmeci

dönemiırden ilibaren islam toplunrunıın idari, askeri. sosyal^ iktisadi. adIi, eğitin.ı, kültüı
ve miınari sahadaki yapılann-ıalarıııa. süreç içindeki gelişmelerine değinmektedir.

TRHl l4 Osmanlı Türkçesi II (4)
Matbu metinleri okuma ve yazma çalışmalarının sağlanması ve dit bilgisinin

geliştirilmesi. osmanlıca matbu metinlerin okunması yoluyia okumanın geliştirilmesi
ve basit el yazısı metinlerin gösterilmesi.

TRHrl8 Tarih Metodolojisi II (3)

Bir tarih ÇalıŞmasının hangi safhalardan geçerek kaleme alınması, hazırlanması ve basılmasının
öğrenilmesi. Bir eserin kaleme alınmasının hazırlık saflrası, eserin kaleme alınması ve eserin
basımı süreçleri ele alınacaktır.

TRH1l6 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu II (3)

Bu ders, kalkolitik Çağ'ın genel özelliklerini, Anadolu'nun bu süreçteki gelişimini,
madencilik f'aaliyetlerinin oıtaya çıkışlnı inceler. kaikolitik Çağ Anadoluıunda ve
Trakya'sında yer alan Aşağıpınar. Ilıpınar, Hacılar. Can llasan, Arslantepe, Demircihöyük,
BeYcesı.ıltan gibi arkeolojik alanIarı detaylı bir şekil<ie incelcr ve bu yerleşimlerin Anadolu'nun
tarih öncesi çağlarının oluşumundaki yerini aktanr. Geç Kalkolitik Çağ'ın Anadolu tarihindeki
önemini ve başlıca Geç kalkolitik Çağ yerleşimlerini detaylı bir şekilde sunar. Erken Tunç
çağı'nda Anadolu'da ortaya çıkan yenilikleri ve değişimleri inceleyerek bu dönemin
yerleşimlerini sunar.

TRH 120 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II (3)

Temel kavramlar, işletim sistemi kullanımı, kelime işlem programı kullanımı,
elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı ve sunu hazırüa-a programı
kullanımı ve zotero kullanımı ve intemet hizmetlerinin kullanımıdır.

üçüNcü vARIvIL

TRH201 Eski Çağ Tarihi I (3)

Bu ders. Orta 'luııç Çağı Anadolu'sunun siyasi. sosyo-ek
incelemekıedir. Bu bağlamda Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve ön
ile tanışması, IJititler'in kökeni, Hititler'in tarih sahnesine çıkışı
ve İmparatorluk Dönemi, Hititler' de tJevlet yönetimi, ordu. ask
hukuk, din. sanat. ekonomi, ticaret, Hititler'e ait önenıli arkeo
Hiti1 Beylikleri gibi konuları ele almaktadır.

onomik ve inançsal durumunu
emi. Anadolu'nun iik dela yazı
. Hitit coğralyası, Lski Kra||ık
eri ıeşkilat. dil. edebiyat. yazı.
Iojik buIunru merkezleri. Geç
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TARiH söI-üNüü DERS iÇERiKLERi (ANA MüFR_EDAT)
Açıklamaı Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.



BAyBuRT üNivonsirrsi
iNsaN vB TopLuM sil-iN.üü,oRi raxüı.rpsi

rı,nirr eöI-üN{ü »nns içnRixı-oni 1aNa nrünnnnar;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH205 Orta Çağ Avrupa Tarihi (2)

Kavimler göçü öncesi Avrupa'nın siyasi ve sosyal durumu, Kavimler göçü, Germen
kavimleri ve göçleri, Frank Devleti ve hakim olan hanedanlar, yüzyıl savaşlarr ve kara veba,
Almanya ve Kutsal Roma Germen imparatorluğu, ingiitere, Rusya, Haçlı Seierleri,
Feodalitenin ortaya çıkışı ve Avrupa'da sosyal kültiirel hayatın durumu, Hıristiyanlığın doğuşu
ve yayıIışı, kilisenin ikiye ayrılması, kilise ve papalığın siyasi ve ekonomik nüfuzu, Tevcih
savaşları ve Avrupa'nın şekillenmesini sağlayan coğrafi keşifler, Reform ve Rönesans
hareketleri incelenmektedir.

TRH203 Osmanlı Tarihi I (3)

l4- l 5. yüzyıllardaki Osmanlı Devleti'nde siyasi gelişmeler.

TRH207 Osmanlı Tarihi Metinleri I (3)

öğrencilerin gramer bilgilerinin okuma üzerinden pekiştirilmesi amaçlanmakta ve
okuduklarını anlamaları sağlanmaktadır. osmanlı imparatorluğu'nun son dönemine dair
belgeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Özellikle l9. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına ait
dili sade metinler okutulmaktadır. Başlangıçta matbu metinle, sonradan rika yazıyla kaleme
alınmış belgeler okutulmaktadır. Belge okumanın yanında metnin tahlili yapılmaktadır.

TRH209 Türk Dünyası Tarihi I (3)

Bu dersi başarı ile tamanrlayan öğrenciler, İühanüı, Altın orda, Çağatay ve kubilay
devletlerinin siyasi l.arihi, coğrafi sınırları, devlet teşkilatı, kültürü ve toplum yapısı hakkında
genel bilgi sahibi olur.

TRH213 Türk Kültür Tarihi (3)

Kültür ve Medeniyet kuramlarının tarihi süreçte kazandığı anlamlar çerçevesinde, Türk
kültürüne ait özellikleri aktarabilmek, kültür sınıflandırmaları içinde Türk Küİtürü'nün yerini
anlatabilmek. 'I'ürk kiilliirü'ne özgi kurumlan işlevleri ve önemleri açısından
değerIendirebilmek.

TRH2t l Türkiye Selçukluları Tarihi I (3)

Anadolu'ya yapılan ilk Selçuklu akınları, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun
yurt haline gelişi, kutaimışoğulları'nın Anadolu'ya gelişi ve Türkiye selçuklu Devleti'nin
kuruluşu, I.Süleymanşah'ın Bizans İmparatorluğu ile mücarleleleri, I. Kılıç Arslan'ın tahıa
çıkışı. Bizansla nıücadeleleri ve Haçlı seferleri, Şahinşah, I. Mesu<j, It. Kılıç Arslan, l.
Gılaseddiıı Kelhüsrei.ll, Rükleddin Süleymanşah'ın ıe ll izzeddin Keykavus'un tüm siyasi
ve askeri icraatları anlatı lmakladır.

TRH2l7 Yabancı Dil | (2)

Başlangıç seviyesinde temel cümle yapıları ve zaıııan cümlelerinin öğretilmesi
Doğru lama Linki: https:/ b u rt. ed u,trltrl
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BAyBuRT üNivtnsirnsi
iNsnx vB TopLuM siıiN,tl-nni raxüı-rpsi

rnniu söıüNüü »nns içrniı<ı-oni 1a.N.ı, ıuürnnnır;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH2l 5.1 Farsça (Seçmeli) (.l)

Farsça dilinin Ortaçağ Türk tarihi için önemine değinmek. basit dil bilgisi kuralları ve
başlangıç düzeyindeki metinleri okumak. Metin üzerinde alıştırma yapmak. Ödevler ile yeni
öğrenilen dil bilgisi kurallannı pekiştirmek. Bir sonraki derste ödevleri değerlendirerek, tekrar
yapmak.

TRH2l5.3 Tarihi Coğrafya (Seçmeli) (4)

Tarihle Coğrafya arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve coğrafyanın tarihi olaylara etkisi.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

TRH202 Eski Çağ Tarihi II (3)

Bu ders Demir Çağı Anadolu'sunda o(aya çıkan Urartu başta olnrak üzere Lidya ve Frig
uygarlıklarını kapsamaktadır. Demirin insanlık tarihindeki önemi ve kullanımı, Urartular'ın
tarih sahnesino çıkışı. yükselişi ve yıkılışı, Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesi temcl
konulan oluşturmaktadır.

TRH204 Osmanlı Tarihi II (3)

yavuz sultan selim döneminden sultan Iv. Mehmet Dönemine kadar osınanlı
Devletinin askeri ve siyasi, olaylar ilgili bilgi edinmeyi, açıklamayı ve değerlendirmeler yapılır.

TRH208 Osmanlı Tarihi Metinleri II (3)

Öğrencilerin okuduklarınr anlamaları ve tahlil etme yeteneğini geliştirmeleri için
belgeler okutulmaktadır. Osmanlı İmparator|uğu'nun son dönemine dair belgeler dersin
içeriğini oluşlurmaktadır. Özellikle l9. yüzyılın sonu ve 20. yüzyı|ın başında dili sade rika
yazıyla kalen-ıe alınmış arşİv belgeleri okutulmaktadır. Belge okumanın yanında tef'erruatlı bir
şekilde metnin tahlili yapılmaktadır.

TRH2l0 Türk Dünyası Tarihi Il (2)

Ilhanlı Devleti'nin dağılması ile Anadolu, Azerbaycan, Iran ve Horasan'da ortaya çıkan
durum, Timur'un hükümdarlığı ve seferleri, Timur-Yıldırım Bayezid karşılaşmasının sonuçları
ile Timur'un dünya tarihindeki yeri kurduğu devletin dağılması ve sonraki durum üzerinde
durulacaktır.

TRH212 Türkiye Sclçukluları Tarihi Il (3)

Yükseliş dönemi sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın siyasi ve askeri icraatları, Il
Gıyaseddin Saltanatı, Kösedağ Savaşı. Moğol hAkimiyetinin baş laması. pervane döncnri.

9ı.
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rıııiH aöıüN.üü noıı,s içonirı-nni 1aııa ırürnnnar;
Açıklama: Parantez içi rakamIar derslerin AKTS dcğeridir.

Celaleddin Karatay'ın başlattığı Müşterek Saltanat süreci, IV. Kılıç Arslan. III. Gıyaseddin
Keyhüsrev, Il. Mesud ve III. Alaeddin Keykubad'ın icraatları, son dönemde ortaya çıkan
isyanlar, Türkmenlerin iaaliyetleri ve'fürkiye Selçuklu Devleti'nin yıkı|ışı anlatılmaktadır.

TRH2l6 Yabancı Dil Il (2)

Yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye
çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için
diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir
çerçevede ele alınır ve öğrencİlerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.

TRH206 Yeni Çağ Avrupa Tarihi (2)

TRH2l4.6 Tarihe Sosyolojik Yaklaşımlar (Seçmeli) (4)

Bu ders, tarihsel sosyoloji teorilerine ve metoduna dair katkı ve tartışmaları,
öğrencilerine sunmayı amaçlamaktadır. Bu teori ve metot tartışmalarını kullanarak araşt|rma
yapabilmek için ise. tarihsel sosyoloji literatüründen seçitmiş sosyolojik sorular öne
çıkanlacaktır.

TltH2l4.8 Türk Dcnizcilik Tarihi (Seçmeli) (.l)

Türklerin AnadoIu'ya gelişinin ardından denizlerle tanışmaları, denizlerdeki iIk
faaliyetleri. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları dönemlerinde denizcitik faaliyetleri.
Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki mücadelesi ve Osmanlı donanma teşkilatının incelenmesi.

Doğrulama Linki httos:// www. baVbu rt.ed u.trltrl
23.07.2020 Trh. Blm. Bşk. E. AKTAŞ

[ıı

os ren ci-fo rm la ri-47

l5. Yüzlıl Avrupa'sı genel hatlarıyla tanıtıldıktan sonra l6. yüzyılla birlikte Avrupa'yı
derinden etkileyen sosyal, kültürel, dini ve siyasi gelişmelere yer verilecektir. Avrupa'nın
bugünkü sosyal, kültürel, siyasi ve dini kimliğinin oluşmasında l6. yüzyıldaki gelişmelerin
büyük önemi bulunmaktadır. Bu sebeple Coğrafi Keşiflerin Avrupa ve diğer bölgelere
etkilerinden bahsedildikten sonra özellikle Reform ve sonuçları üzerinde durulacaktır.
Avrupa'daki siyasi güçler üzerinde durulurken bu güçlerin Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinc
özellikle vurgu yapılarak Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetindeki yeri izah edilecektir.

IRH2I4.1 Farsça Il (Seçmeli) (4)

Farsçanın ses bilgisi ve sözcük bilgisinin öğrenciye öğretilmesi. Farsça l dersinde
öğrenilen dil bilgisi mevzulannın tekrar edilmesi ve metinler üzerinde tahlil editmesi.



BAyBuRT üNivBnsirBsi
iıısaN vn TopLuM siıiılLtni rnxüı-rBsi

raııirı söıüN.üü nıns içnnixı-nni 1a,Nn ırünRnnır;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

BEŞiNCi YARIYlL

TRH3Or Osmanlı Belgeleri I (3)

Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan; kanunname, ferman, telhis, berat, irade, hatt-ı
hümayun, İrade gibi belge türleri ile tutulan defterlerin tanıtılması ve belge dilinin ömekleriyle
öğretilmesi.

TRH303 Osmanlı Tarihi III (3)

Sultan IV. Mehmed (l648-1687)'den Sultan IIl. Selim (1789-1807)'e kadar Osmanlı
Devleti'nde askeri ve siyasi olayları yer alır.

TRH305 Osmanlı Teşkilatı Tarihi I (3)

Tanzimat öncesi Osmanlı müesseseleri tarihi ele alınarak, Osmanlı Devleti'nin genel
özellikleri ve erken dönem Osmanlı idari müesseseleri, Osmanlı devlet teşkildtı, sultan ve
Divanı Hüm6yun, Osmanlı hanedanı ve saray, askeri, mali, toprak, hukuk sistem, eğitim. vakıf
sistemi gibi konular ele alınır.

TRH307 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri I (3)

Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlamasıyla birlikte çeşitli tedbirler alınmaya
başlanmıştır. 17. Yüzyıldan itibaren devletin kendini yeniden toparlaması adına girişimlerde
bulunulmuştur. l8. Yüzyıldan itibaren bu yenileşme çabalarında modern Avrupa'ya ayak
uydurulması temel amaç olmuştur. Dersin içeriğini de Osmanlı Devleti'nin ilk yenileşme
çabaları olarak kabul edilen l7. Yüzyılın başlangıcından Tanzimat dönemine kadar yapılan
faaliyetler oluşturmaktadır. 17. yiizyıl ıslahat ve ıslahatçıları, Lale Devri yenileşme hareketleri,
I. Mahmud, III. Musta|a, l. Abdülhamid, III. Selim ve lI. Mahmud dönemleri başlıklarıyla
askeri, idari, sosyal ve ekonomik alanlardaki yenileşme faaliyetleri incelenmektedir.

TRH309 Roma-Bizans Tarihi I (2)

Bu ders. İtalya Yarımadası'nın coğrafi özetlikleri ve tarih öncesi kültürlerinden
başlayarak. Roma şehrinin ilk iskinı, Roma'nın Krallık Devri, Cumhuriyet Dönemi, Roma
Uygarlığı'nın yayılımı, Cumhuriyet'in temel öğeleri. Roma'nın Anadolu ile i[k temasları, Roma
Cumhuriyeti'nin imparatorluğa dönüşümü, Roma'nın Anadolu'daki yayılımı ve doğu politikası
gibi konuları kapsamaktadır.

Tllll3 t l Tarih Araştırmaları ve t)tik l (2)

Tarih biliminin tanımını, tarihte çağ kavramını ve tarihe yardımcı olan bilim dallarını
kavramak, Eskiçağ, Ortaçağ ve Genel Türk Tarihi devirlerine ait kaynakları değerlendirmek ve
bu alanlarda yapılan çalışmalardan etik kurallar çerçevesinde yararlanmak ve belirlenen
konulan metodolojik, akademik ve etik kiterlere uygun olarak öğrencilerin hazırlayabilmes,ini
sağlamak amaçlanmaktadır.
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BAyBuRT üNivnnsirBsi
iNsaN vn TopLuM siliN{ıBni r,ıxüırnsi

raniu söLüvıü ınns içnnixr-nni 1aNı ırürnonar;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH313 Yakınçağ Avrupa Tarihi (2)

Avrupa'da güçlü monarşilerin ortaya çlkışı. Merkantilizm, Fransız ihtitati, Alman ve
italyan birliği ve bu gelişmelerin dünyanın siyasi, iktisadi ve sosyal hayatındaki tesirleri

TRH315.r Farsça III (Seçmeli) (4)

Modem farsça metinlerden Gazneli, Selçuklu, Harezimşah ve Moğol tarihini
okuyabilme ve Türkçe'ye tercüme edebilme. Önceki Farsça derslerinde görülen dil bilgisi
kurallarını tekrar etme.

TRH3l5.11 Sömürgecilik Tarihi (Seçmeli) (4)

Sömürgecilik ve emperyalizm kavramların açıklanması, sömürge ve sömürge
politikalarının genel hatlarıyla belirlenmesi, sömürgeciliğin geçmişten günümüze varan süreçte
geÇirdiği evrelerin tespit edilmesi, sömiirülen halkların durumu, sömürge imparatorluklarının
sona emesi, sömürgecilik ve emperyalizm kavramların açıklanması.

TRH315.8 Türkiye ve Kafkaslar (Seçmeli) (4)

Kafkasya'daki yaşayan Türk topluluklarının siyasi ve içtimai durumu, Osmanlı Devleti
döneminden itibaren Türklerin bölgeyle ilgisi ve etkisi, Rusya'nın katkasya ve Türkistan
coğraiyası üzerindeki yayılış niyeti ve osmanlı ile diğer devletlerle çatışması, bu
coğraiYalardaki özellikle Rus işgaline karşı direniş ve Türklerden beklentiler ele alınmaktadır.
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ALTINCI YARIYIL

TRH3l2 Milli Mücadele Tarihi (2)

Türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi. Milli Mücadele dönemini detaylarıyla
aktarmak. Milli Mücadele fikrinin doğuşu, İttihatçılar, Hüniyet ve İtilafçılar, Mustafa Kemal
ve Milliyetçiler, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi, Kongreler dönemi, Amasya
Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Batı Anadolu Kongreleri, Trakya Kongreleri.
Istiklal Harbi, Mudanya Mütarekesi

TRH302 Osmanh Belgeleri II (3)

osmanh imparatorluğu'nda kullanılan; kanunname, ferman, telhis, berat, irade, hatt-ı
hümaYun, İrade gibi belge türleri ile tutulan defterlerin tanltllması ve belge dilinin örnekleriyle
öğretilmesi.

TRH304 Osmanlı Tarihi IV (3)

osmanlı Devleti'nin Yakınçağ Dönemi siyasi olaylarını içermektedir. Sultan III.
selim'in tahta çıkışından sultan Abdülaziz Dönemi başlangıcına kadar geçen siyasi olaylar,
Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasındaki siyasi mücadeleler dersin konusunu içermektedir.



BAyBuRT üNivnnsirBsi
iNsaN vr TopLuM giI-iN,ILBni paxüı.rpsi

ranirr söıüNlü »nns içnnixı-oRi 1a.N.ı ırıürRoıa,r;
AçıkIama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

TRH306 Osmanlı Teşkilatı Tarihi II (3)

Tanzimat öncesi Osmanlı müesseseleri tarihi ele alınarak, Osmanlı Devleti'nin genel
özellikleri ve erken dönem Osmanlı idari müesseseleri, Osmanlı devlet teşkil6tı, sultan ve
Divan-ı Hümdyun, Osmanlı hanedanı ve saray, askeri, mali, toprak, hukuk sistem, eğitim, vakıf
sistemi gibi konular ele alınır.

TRII308 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri II (3)

Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlamasıyla birlikte çeşitli tedbirler alınmaya
baŞlanmıŞtır. l7. Yüzyıldan itibaren devletin kendini yeniden toparlaması adına girişimlerde
bulunulmuştur. 18. Yüzyıldan itibaren bu yenileşme çabalarında modern Avrupa'ya ayak
uydurulması temel amaç olmuştur. Dersin içeriğini de osmanlı Devleti'nin Tanzimat
Dönemi'nden başlayarak I. ve II. Meşrutiyet dönemleri başlıklarıyla Birinci Dünya Savaşı'nın
sonuna kadar yenileşme hareketleri ve devletin kurtuluşu için Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımları oluşturmaktadır.

TRH3IO Roma - Bizans Tarihi lI (2)

Bu ders, Roma'nın imparatorluk sürecini; Augustus Döneminden Justinianus
Dönemi'nin sonuna kadar geçen süreçte Roma-Anadolu ilişkileri, Roma'nın MS l. ve 2.
yüzyıllardaki durumu, Hristiyanlık'ın serüveni,3. yüzyıl kizleri, Roma'nın zayıflaması ve ikiye
ayrılması, Doğu Roma'nın kuruluşu ve gelişimi, Justinianus Dönemi ve sonrasında Doğu
Roma'nın ekonomik ve siyasi durumu, Doğu Roma'nın zayıflaması ve yıkılması, Bizans sanatt,
mimarisi, hukuku, inanç sistemi gibi konuları kapsamaktadır.

TRH3l4 Tarih Araştırmatarı ve Etik II (2)

Tarih biliminin tanımınl, tarihte çağ kavramını ve tarihe yardımcı olan bilim dallarını
kavramak. yeniçağ, yakınçağ ve cumhuriyet Dönemi devirlerine ait kaynakları
değerlendiımek ve bu alanlarda yapılan çalışmalardan etik kurallar çerçevesinde yararlanmak
ve belirlenen konuları metodolojik, akademik ve etik kriterlere uygun olarak öğrencilerin
hazırlayabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

TRH3l6.3 Selçukiu Kurumları ve Medeniyeti Tarihi (Seçmeli) (4)

Büyük Selçuklu Devleti'nde ve Türkiye Selçuklu Devleti'ne devlet teşkilatlanması.
hüküm et işleri ve divanlar, saray yapılanması, eyaletlerin idaresi, adalet teşkilatının işleyişi,
ordu teşki latı, selçuklularda halk ve toprak idaresi, iktisadi faaliyetler ve selçuklu sultanlarının
iktisadi sahadaki girişimleri, selçuklu devletlerinde h6kim olan dini anlayış ve tarikatlar, sös
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Ayrıca osmanlı Devleti. diğer devletlerle tek başına mücadele edemeyeceğini anlamasıyla
birlikte denge politikasına başlamış ve bu sebeple devletin yaptığı ittifaklar ele ahnmaktadır.
Osmanh Devleti'nin sınırlarında, Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik fikriyle birçok
Gayrimüslim tebaa ayaklanmıştır. Bu ayaklanan milletlerin devlete karşı isyanları ve devletten
ayrılış süreçleri incelenmektedir,
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müesseseler olan vakıflar, medreseler, kervansaraylar ve hastaneler konusu, kültür faaliyetleri
içerisinde dil-edebiyat, ilim hayatı ve ilim adamları, bu sahada verilen eserler, mimari
faaliyetler ve son olarak Selçuklular'ın güzel sanatlardaki eserleri konusu incelenmektedir.

TRH3l6.1 Farsça IV (Seçmeli) (1)

Temel Farsça metinler ve Farsça tarihi metinlerin tercümesini yaparak tarih okuması ve
öğretimi yapabilmek.

TRH3l6.6 Ortadoğu Tarihi (Seçmeli) (4)

Yakınçağ Ortadoğu tarihini özellikle Osmanlı yönetiminden sonraki dönemi l990'lı
yıllara kadar siyasi, askeri ve sosyal boyutları ile işlemek. Orta Doğu'nun özel konumu,
coğrafyanın yer altı kaynakları, kutsal mek6nları ve dünya medeniyet tarihi içerisindeki yerini
kavrayabilmek.

YEDiNCİ YARIYIL

TRlt4Ol l9. Yüzyıl Siyasi Tarihi (4)

19. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmeler ve devletlerin durumunu içermektedir.
1789 Fransız İhtitali'nin ardından Avrupa devletlerinin durumu, Osmanlı'nın Avrupa
devletleriyle ilişkileri ve özellikle Amerikan tarihi ile Uzakdoğu tarihi dersin içeriğini
oluşturmaktadır. Avrupa emperyalizminin Amerika ve Uzakdoğu'ya uzanma süreci,
Amerika'nın birliğini sağlaması, Çin üzerindeki siyasi çahşma ve ekonomik olarak Çin'in
parçalanması, Çin-Japon Savaşı, Avrupa sömürü düzenine başkaldırışa ve yeni devlellerin
ortaya çıkışına ömek olarak Japonya'nın doğuşu, Rusya'nın Avrupa siyasetinden yönünü
doğuya kaydırması ve Rus Japon Savaşı ele alınmaktadır.

TRH411 Bitirme Çalışması I (4)

Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş olduklan bilgilerin
bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve
becerilerini geliştirmek ve 1isansüstü çalışmalanna temel hazırlamaktır.

TRH403 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (3)

Türk Dünyasının Tanımı (Dış Türkler) Topluluklarının Dünü-Bugünü hakkında
Değerlendirmelerde bulunmak. Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığa Kavuşmasında Siyasi.
Ekonomik ve Kültürel Faktörler üzerinde durmak. Çarlık Rusyasi-Sovyet Rusya ve Rusya
Federasyonunun Türk Cumhuriyetleri-Topluluklarına yönelik siyasetlerini irdelemek. Türkiye-
Türk Dünyası arasındaki sisyasi, Sosyal ve Kültürel ilişkileri değerlendirmek, Bağımsız Türk
Cumhuriyetlerini Tarih-Kültür-SanarEğirim ve Ekonomik gelişmelerini incelemek.

TRH105 Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi I (3)

Doğru lama Linki: htto www. bavbu rt.edu.trls

23.07.2020 Trh. Blm. Bşk. E. AKTAŞ

ı^ıu.r

t o renci-fo rm la ri-47



BAyBuRT üNivnıısirnsi
iNsnı ve TopLUM siı-iN,ıı-gni r,nxüırısi

raRiu söI-üN{ü nrns içnnixı-nııi 1axa ı.rürnnnar;
Açıklama: Parantez içi rakamlar derslerin AKTS değeridir.

Osmanh toplumunun; aile yapısı, nüfusu, katmanları ve kültürel yaşamları ile devletin
ekonomik yapısı, toplumun ekonomik faaliyetleri ve bu yapılann geçirdiği değişimin
incelenmesi.

TRH107 Osmanlı Tarihi V (3)

Osmanlı Devleti'nin Yakınçağ Dönemi siyasi olaylarını içermektedir. Sultan
Abdülaziz'in tahta çıkışından II. Meşrutiyet'in ilan sürecine kadar geçen siyasi olaylar, Osmanlı
Devleti ile diğer devletler arasındaki siyasi mücadeleler ve iç isyanlar dersin konusunu
içindedir. Bu dönemde iç isyanlar ağırlık kazanmaktadır. Bunlar Karadağ isyanı, Eflak ve
Boğdan olayları, Sırbistan olayları, Girit isyanı, Hersek isyanı ve Bulgar isyanı gibi isyanlardır.
Bu isyanlar, Osmanlı Devleti'nin içişlerinde yaşadığı sorunlarken Gayrimüslim isyanları
olması sebebiyle Avrupalı devletlerin de karışmasıyla daha da karmaşık bir hal almıştır. Yine
bu dönemde Mısır'ın muhtariyet haklarının genişletilmesi, Sultan Abdülaziz'in ölümü, V.
Murad'ın tahta çıkışı ve sağlık sorunlarından dolayı tahttan indirilmesi, II. Abdülhamid'in tahta

çıkışı, l. Meşrutiyet'in ilanı. l877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Ayastafanos Antlaşması, Berlin
Kongresi ve anlaşması, Tunus'un Fransa'nın himayesine girmesi, İngi|ıere'nin Mısır'a
yerleşmesi, Bulgaristan ve Doğu Rumeli olayları. 1897 Yunan Savaşı, Girit ve Ermeni
Meselesi, Makedonya olayları ve Osmanlı-Alman münasebetleri gibi siyasi hadiseler ele
alınmaktadır.

TRH409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi l (3)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Türk İnkı]abı'nı ortaya çıkaran koşulları
Atatürk'ün yaptığı köklü inkılaplar, sosyal, siyasi ve iktisadi gelişmeler Atatürk Dönemi T'ürk
dış politikası, II. Dünya Harbi ve Türkiye'nin durumu hakkında bilgi vermek.

TRH413.5 Siyasi Düşünceler Tarihi (Seçmeli) (4)

Eski Yunan ve Roma'da Siyasi Düşüncesi, Ortaçağda Hıristiyan Siyasi Düşüncesi, Türk
ve İslam Siyasi Düşüncesi, Yeniçağ Başlanndan XX. Yüzyıl başlanna kadar Avrupa ve
Osmanlı-Türk siyasi düşüncesindeki gelişmeler. Eski Yunan'dan Fransız Devrimine kadar
geçen sürede ortaya konmuş devlet kuramlarının kronolojik ve tematik yönlerden incelenmesi
ve karşılaştırılmasıdır.

TRH4l3.7 Türkiye'de Darbeler Tarihi (Seçmeli) (4)

Osmanlı da Devlet ve ordunun tarihi, yapısı, işleyişi ve yönetim ilişkileri, Sened-i
İttifak, Islahat Fermanı, I.Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet, Bab-ı Ali Baskının ortaya çıkışı ve
sonuçları, Türkiye de ordunun yapısı, işleyişi ve yönetim ilişkileri, Türkiye de çok partili siyasal
yaşama geçiş ve sonuçları, Demokrat parti iktidarı ve ordu, 27 Mayıs askeri darbesini
hazırlayan nedenler, darbe süreci ve sonrasr, 12 Mart Muhtırasını hazırlayan nedenler ve
sonrası,24 Ocak Kararları hazırlayan nedenler ve sonrası,l2 Eylül Darbesi hazırlayan nedenleç, 
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darbe süreci ve sonrası, 28 Şubat sürecini hazırlayan nedenler ve soması, 27 Nisan muhtırası
nedenleri ve sonuçları.

ÜSOSOr.S Osmanlı Türkçesine Giriş (Üniversite Seçmeli) (2)

Osmanlı Türkçesi ve Arap alfabesi hakkında genel bilgilerin verilmesi. Osmanlı
Türkçesi alfabesinin yazılış ve okunuşlarıyla, Türkçe ünlüler ve eklerin yazılışı, Türkçe
kelimelerin yapıları, Arapça ve Farsça kelime yapıları ile mastarlar gibi Osmanlı Türkçesi temel
dil bilgisi kurallarının öğretilerek öğrencilerin Osmanlıca metinler üzerinde okuma ve yazma
becerilerinin geliştirilmesi

sEKiZiNCi YARIYIL

TRH402 20. Yüryıt Siyasi Tarihi (4)

Öğrencilerin 20.Y nzyl Dünyasındaki tarihi olayları siyasi, ekonomik ve kültürel
açılardan algılamalarını sağlama. I. Dünya Savaşı'nın sonundan Soğuk Savaşln sonuna kadar
olan dönemi içermektedir.

TRH412 Bitirme Çalışması II (4)

Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin
bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve
becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

TRJI406 Osmanlr Sosyal ve Ekonomi Tarihi II (3)

TRJI408 Osmanlı Tarihi Vl (3)

Osmanlı Devleti'nin Yakınçağ Dönemi siyasi olaylarını içermektedir. Il. Meşrutiyet'in
ilan sürecinden I. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar geçen siyasi o|aylıar, daha ziyade İttihat
ve Terakki ile muhalifleri arasındaki mücadeleler dersin konusunu içermektedir. Bu süreçte Jön
Türklerin Meşrutiyet'i ilan ettirmek için mücadelesi, Meşrutiyet'in ilanı, 3 l Mart İsyanı, II.
Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkışı, İttihat ve Terakki'nin
etkisinin artması, Hürriyet ve İtilaf Partisi başıa olmak üzere muhalifleriyle çatışması, Babıali
baskını ve İttihat ve Terakki iktidarı, Meşrutiyet Dönemi'nde bölgeseI dağılma ve ayaklanmalar
ele alınmaktadır.

TRH410 Tarih Felsefesi (2)

Bu ders; tarih, felsefe ve tarih |elsefesi kavramlarını detaylı bir şekilde tartışarak Antik
Çağlarda ve Orta Çağ'da tarih anlayışı ve önemli antik tarihçiler, Yunan-Roma tarih yazimı.ve
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ekonomik yapısı, toplumun ekonomik faaliyetleri ve bu yapıların geçirdiği değişimin
incelenmesi.
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felsefesi, Islami tarih yazımı ve anlayışı, ibn Haldun'un tarih anlayışı, Rönesans ve Aydınlanma
Çağı'nda tarih anlayışı, Herder'in, Kant'ın, Hegel'in, Marx'ın tarih anlayışları,20. yüzyıl tarih
yazımındaki değişimler gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.

TRH404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (3)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Türk İnkılabı'nı ortaya çıkaran koşulları
Atatürk'ün yaptığı köklü inkılaplar. sosyal, siyasi ve iktisadi gelişmeler Atatürk Dönemi Türk
dış politikası, II. Dünya Harbi ve Türkiye'nin durumu hakkında bilgi vermek.

TRH414.6 Çağdaş İslam Dünyası Tarihi (Seçmeli) (4)

l9. Yüzyılda Islam Dünyası, bağımsızlık hareketleri ve batılı devletler ile ilişkileri
hakkında bilgiler vermek. İsIam Dünyası'nın genel olarak değerlendirilmesi, Sanayi inkılabı'na
bağlı olarak gelişen batılı sömürgeci faaliyetler doğrultusunda osmanlı Devleti ve diğer
Müslüman devletlerin topraklarında hakim olma istekleri; l. ve II. Dünya savaşı öncesi ve
sonrasında batılı devletlerin tutumu, manda rejimleri ve Müslüman devletlerin bağımsızlığa
giden yolda göstermiş olduğu çabalar anlatılmaktadır.

TRH4l4.7 Türk Dış Politikası Tarihi (Seçmeli) (4)

Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücadele dönemi izlenen Türk dış politikası
Lozan Barış Antlaşmasına kadar ele alınarak, cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının
kuramsal çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, II.
Dünya Savaşında Türkiye' nin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri,
Soğuk Savaş döneminde dış politikada yeni eğilimler, Batılı ülkelerle itti|akı, Demokrat Parti
dönemi dış politikası.

FS0501.4 Avrupa Tarihi (Fakülte Seçmeli) (3)

Kavimler göçü, Orta Asyalı kavimler, Frank devleti, İngiltere, Rusya ve Kuzey Avrupa,
AlmanYa ve Kutsal Roma Germen imparatorluğu, Haçlı Seferteri, Yüzyıl savaşları. Feodalite
ve çöküşüyle orta Çağ Avrupasının siyasi sosyal, ekonomik gelişmelerin öğretilmesi. coğrati
keşifler, Reform ve Rönesans hareketleri, otuz yıl savaşları, Aydınlanma Çağı ile ile modem
Avrupa'ya geçiş sürecinin aktarılması. Fransız ihtilali, Viyana Kongresi ve Avrupa, l 848
ıhtiıaııeri, sanayi İnkılabı, İki olınya savaşı ile günümüze kadar gelen süreçte modem
Avrupa'nın oluşumunun öğretilmesi.
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