
                           YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ 

 

Osmanlı Tarih Yazıcılığı 

Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığının hangi şartlarda ve ne zaman başladığının, 

Osmanlı tarih yazıcılığının meselelerinin incelendiği dersin amacı 19. Yüzyıla kadar 

Osmöanlı tarih yazıcılığının gelişmesini kavratmaktır. Derste menkıbelerin Osmanlı tarih 

yazımındaki yeri ve önemi, şehnamecilik geleneği, vak’anüvislik, vak’anüvislerin özellikleri, 

II. Murad dönemi tarihçiliği, II. Bayezid dönemi tarihçiliği, İbn Haldun’un Osmanlı 

tarihçilerine etkisi, Aşıkpaşazade, Neşri, Katip Çelebi, Ahmed Cevdet Paşa, son vak’anüvis 

Abdurrahman Şeref Bey ve tarihçiliği, süreli yayınlar, salnameler, düsturlar, gazeteler, 

hatıralar mukayeseli olarak incelenecek, Tarih-i Osmani Encümeni’nin çalışmaları 

değerlendirilecek, Osmanlı tarih yazımı ile Osmanlı siyasetinin kesişme noktaları ve 

Osmanlı tarih yazımında dönemsel değişim dinamikleri değerlendirilecektir. 

 

 

Türk Tarih Yazıcılığı 

 

Dersin amacı 19. Yüzyıldan günümüze kadar Türk tarih yazıcılığının gelişmesini 

kavratmaktır. Türk tarih yazıcılığı ve tarih felsefesi alanlarında etkili olan akımlar incelenecek, 

Türkiye’de tarih disiplininin ihtiyaçları üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Felsefe-tarih 

ikişkisinin anlatılacağı derste siyasi olaylar odaklı tarih yazıcılığından toplum odaklı tarih 

yazıcılığa geçişin evreleri değerlendirilecek, sosyal tarih yazımına dair örnekler verilecektir. 

Tanzimat döneminden itibaren tarih yazıcılığının anlatılacağı derste; Ömer Lütfi Barkan, 

Bahattin Ögel, Halil İnalcık gibi tarihçilerin tarih yazımları karşılaştırılacak, değerlendirilecek ve 

yorumlanacaktır. Tarih disiplininin yeni ihtiyaçları üzerinde değerlendirmeler yapılacak 

dünyadaki tarih yazım ekolleri Türk tarih yazım ekolleri ile mukayeseli olarak incelenecektir. 

 

 

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 

 

Dersin amacı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri 

toplama, analiz, yorumlama) öğrenmelerini sağlayarak tarihçinin kullandığı bilimsel araştırma 

yöntemlerini gözden geçirmek, uygun teknikler kullanılarak elde edilen bulgu ve sonuçları 



bilimsel yazım ve etik kurallarına uygun bir biçimde sunmalarıdır. Derste bilimin tanımı ve 

tarihsel gelişimi, bilimsel araştırma ve süreçleri, araştırma yaparken kullanılan ölçme araçları, 

veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri, araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi, 

bilimsel raporlama, kaynak kullanma ve atıf yöntemleri, kaynakça düzenleme, araştırma etiği ve 

temel ilkeleri, yayınh etiği ve temel ilkeleri, yayın sürecindeki etik dışı davranışlar, etik ihlalleri, 

yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın incelenmesi ve yayın etiğine aykırı örnek yayın incelemeleri 

üzerinde durulacaktır. 

 

 

Tarih Metolojisi 

 

Dersin amacı tarih ilminin özelliklerini, sosyal bilimler içindeki yeri ve önemini tanıtmak, 

diğer sosyal bilim dallarından yararlanabilmeyi öğretmektir. Öğrenci derste kaynaklardan 

yararlanabilmeyi, kaynakları tenkit edebilmeyi öğrenir, eleştirel düşünebilme, tarihi vakaları 

tahlil edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır. Bilimsel araştırma süreç ve tekniklerini 

anlayarak yorumlayabilme ve uygulayabilme gücünü geliştirir. 

 

 

Osmanlı Paleografyası I-II  

 

Osmanlı Paleografyası I-II derslerinin içeriği, 1929 yılında Harf İnkılabından önce 

Osmanlı Devleti’nin kullanmış olduğu Arap harfli Türkçe’nin okunmasını ve anlaşılmasını 

sağlamaktır. Bu amaçla derste ilk önce Osmanlı Türkçesi’yle yazılmış ve basılmış olan süreli 

yayınlarla diğer eserler okutulmaktadır. 

Osmanlı tarihi araştırmaları için büyük bir öneme haiz olan arşiv evrakını ise daha çok el 

yazılı metinler oluşturmaktadır. Bu amaçla Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin değişik fonlarında 

bulunan el yazılı belgelerin (Hatt-ı Hümayun, Dahiliye, Hariciye, Evkâf, Vilayet yazışmaları vb.) 

okunması ve anlaşılması için öğrenci ile birebir metin okuma ve çözümü yapılmakta ve bunlar 

analiz edilmektedir.  

 

 

 

 

 



Timurlu Devleti Tarihi 

 

 Dersin amacı Timurlu Devleti’nin siyasî, askerî, sosyal ve malî yapısını ve tarihini 

öğretmektir. Emîr Timur’un mücadeleye başlamasıyla beraber Maveraünnehir ve Harezm’i ele 

geçirmesi; Horasan ve Azerbaycan’ı ele geçirmesinin ardından Toktamış Han üzerine Deşt-i 

Kıpçak Seferlerini düzenlemesi; Beş Yıllık Sefer; Hindistan Seferi; Yedi Yıllık Sefer ve Emîr 

Timur’un ölümüne değinilecektir. Daha sonra Şahruh, Ebû Sa’id ve Hüseyin Baykara dönemleri 

anlatılacaktır. Siyasî tarih anlatıldıktan sonra Timurlu Devleti’nin idarî, askerî, malî yapısıyla 

imar ve ziraî faaliyetlerine de değinilecektir. 

 

Türk Bozkır Devlet Teşkilâtı 

 

Bozkır geleneğinde kurulan Türk devletlerinin hükümdarları ve hâkimiyet sahaları; 

hanedan, hâkimiyet anlayışı; askeri, mali ve sosyal yapısı, devlet teşkilatı;  çağdaş devletler ile 

ilişkileri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bozkır geleneğinde iktisadî hayat ve boy 

teşkilatları;  Yukarı Asya’da yaşayan İskitlerle birlikte Hunlar ve halefleri; Erken Ortaçağ’da 

Tukyular, Uygurlar ve Kitanlar; XIII. yüzyıla kadar Türkler ve İslam Âlemi; Rus Bozkırlarında 

yaşayan Türkler; Cengizli Devleti: Cengiz Han ve halefleri, Kubilay ve Çin’de hâkimiyet, 

Çağataylar, İran Moğolları, Kıpçak Hanlığı; Timurlular, Altın Orda, Şeybanîler siyasî tarihlerine 

de değinilerek teşkilât bakımından anlatılacaktır. 

 

 

Hindistan-Yeni Delhi Türk Sultanlığı 

 

M.Ö. I. bine dayanan Hindistan’daki Türk varlığı X. yy’dan itibaren etkili bir şekilde 

Türk hâkimiyetine dönüşmüştür. Delhi Türk Sultanlığı Hindistan’daki, Müslüman Gurlu 

Devletinin komutanlarından KutbeddinAybeg tarafından Delhi’de kurulan Türk devleti. Bu 

devlete; Muizzîler, Halacîler, Tuğluklar ve Seyyîdler olmak üzere dört Türk sülâlesi, birbiri 

arkasından hâkim oldular. 1526 yılında Delhi Sultanlığı yeni ortaya çıkan Babür İmparatorluğu 

tarafından fethedilmiştir. Bu ders kapsamında Delhi Türk Sultanlığının Türk tarihine katkısı 

dersin amacını oluşturacaktır. 

 

 

 



Türk-Bizans İlişkileri Tarihi I 

 

Bizans Devleti, çok uzun yaşamış ve çok geniş bir coğrafyada söz sahibi olmuş, dünya 

tarihindeki birkaç önemli medeniyetten birisidir. Bu bakımdan diğer birçok milletin kaderini de 

etkileyen Bizanslılar, Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesi safhasında Selçukluların çok uzun süreli 

komşuları ve aynı zamanda sık sık karşılaştıkları hasımları olmuşlardır. Bununla birlikte Türk-

Bizans ilişkileri tarihi sadece bu dönemle alakalı değildir. Göktürkler, Hunlar, Avarlar, 

Bulgarlar, Peçenekler ve Kumanların muhtelif vesilelerle Bizanslılar ile münasebetleri 

olmuşlardır. Bu ilişkiler çoğu zaman Türklerin istila ve akınlarıyla ilgili çatışmalar şeklinde 

görünmekle birlikte, bazen de üçüncü bir tarafa karşı ittifak girişimleri ya da ticari bir işbirliği 

çerçevesinde tezahür etmiştir. Bu bağlamda, Türk-Bizans ilişkilerinin temellerinin anlatılması ve 

Anadolu’nun Türkleşme süreciyle alakalı olarak söz konusu münasebetlerin ele alınması 

dersimizin başlıca konusudur.  

 

 

Türk Bizans İlişkileri Tarihi II 

 

Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Bizans İmparatorluğu yalnızca askerî gücü değil, 

aynı zamanda sahip olduğu diplomatik ve politik gelenekler ile devlet yönetimiyle alakalı 

geçmişten gelen bilgi birikimi sayesinde bulunduğu coğrafyada uzun süre kalıcı olabilmiştir. 

Bizanslılar ile askerî karşılaşmaların dışında hususi, diplomatik, ticari ve kültürel münasebetleri 

de olan Selçuklular, onların bu tecrübelerinden yararlanmasını bilmişlerdir. Öte yandan bu iki 

medeniyet arasındaki münasebetlerin sosyal hayata yansımaları da olmuştur. Kendi inançlarını 

serbestçe yaşayabilen çok sayıda gayrimüslim, onlara gösterilen hoşgörü sayesinde, Türk 

toplumunun arasında, önemli bir sıkıntı yaşamadan, kendilerine yer bulabilmişlerdir. Bu derste, 

bahsedilen bütün bu konular çalışılarak, Türk-Bizans ilişkileri etraflıca ele alınmakta ve bu 

bağlamda her iki kültür ve medeniyet arasındaki etkileşim anlatılmaktadır. 

 

 

Türk Kültür Tarihi I  

    

Kültür nedir, medeniyet nedir, kültür ile medeniyet arasındaki farklar nelerdir?  Türk 

kültürünün menşei meselesi: İskit nazariyesi, İndo-Germen nazariyesi, Altaylı nazariyesi; Türk 

kültürünün esası nedir? (asalak, köylü, çoban, göçebe, bozkır kültürü mü?), konar-göçer bozkır 



kültürünün ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, konar-göçerlik ve göçebelik, Türk kültürüyle 

çevre kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Türklerde devlet fikrinin doğuşu, Türk 

devletinin kuruluş özelliği (aile, urug, boy / ok / bodun, il); Türk Devlet Teşkilatı ile alakalı 

olarak Hükümdar, Meclis, Hükümet, Hatun, Veliahd, İkili Teşkilat, Çifte Krallık meselesi; 

Türklerde tam otorite, Türk devleti göçebe mi idi, kutsal Türk devleti anlayışı, devletin baba 

telakki edilmesi, devlet-halk ilişkileri, cihan hâkimiyeti ülküsü anlatılmaktadır. Türk sosyal 

yapısı, Türk kültüründe aile, ailede ve toplumda kadının yeri. Ayrıca Türk kültürünün iktisadi 

hayat kısmında şu konular işlenmektedir: at ve koyun, beslenme, giyim, endüstri, el sanatları, 

şehir, ticaret, tarım, maliye. Son olarak Türk hukuku, adliye, diplomasi ve Türk ordusu konuları 

anlatılmaktadır.     

 

 

Türk Kültür Tarihi II     

 

Türk kültürünün iki ana unsuru olan dil ve din konuları geniş şeklide ele alınmaktadır. 

Türk Yazıtları, dil, yazı, eğitim ve düşünce, Türk mitolojisi, Türk destan ve efsaneleri, Gök 

Tanrı İnancı, Türk Şamanizmi, Türklerin mensup olduğu diğer dinler konuları anlatılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 


