Ders Açıklamaları

Kritik ve Sosyolojik Düşünce

Bu ders öğrencilerin sosyolojik tahayyülünü geliştirmeyi hedefler. Eleştiri ve hakikat sorunsalları
çerçevesinde sosyolojinin kurucuları olan Marx, Weber, Simmel gibi kuramcıların kavramsal düşünce
sistemi tanıtılır. Irk, etnisite, toplumsal cinsiyet, yoksulluk, kitle iletişimi, kentleşme gibi meseleler ele
alınırken olağan saydığımız eşitsizliklerin aslında tarihsel ve toplumsal olarak üretildiğini görürüz.
Sosyolojik düşüncenin öğretilmesi öğrencilerin verili hiyerarşilere ve iktidar ilişkilerine eleştirel bir
perspektiften bakabilmesini sağlar.
Kültürel Karşılaşmalar

Kültürel Karşılaşmalar: Antikçağ, Ortaçağ ve Modernite dersi, dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya
çıkmış uygarlıkların doğuş, yükseliş ve çöküşlerinin dinamiklerini, kültürlerin birbirlerini etkileme
yollarını, savaşlar, ticaret, estetik ve sanatsal üretimler yoluyla farklı coğrafyalara yayılmaları
süreçlerini karşılaştırmalı bir analizle ele almaktadır
Modern Dünya Tarihi

Bu derste Aydınlanma Çağı’ndan bugüne dek dünya tarihinin gelişimi işlenecektir. Üretim, tüketim ve
ticaret zihniyetinin modernleşme ve globalleşmeyle birlikte dönüşümü dersin ana temasını oluşturur.
İmparatorlukların yükselişi ve düşüşü, kolonizasyon ve dekolonizasyon süreçleri, teknolojinin hızlı
yükselişi, global ekonominin kurulması, milliyetçilik, ulus-devletler, devrimler, modern emperyalizm
ve küresel toplumlara ekonomik ve politik açıdan etkisi gibi konular ele alınacaktır.
Sosyolojide Ana Temalar

Sosyolojide Ana Temalar dersinde, kültür, toplum, toplumsallaşma, roller, normlar, statüler,
tabakalaşma, değişme, sapma ve toplumsal kontrol gibi sosyolojinin temel kavramları, yöntemleri ve
belli başlı sosyolojik yaklaşım ve kuramlar üzerinde durulacaktır.
Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı öğrenciyi felsefi sorunlarla tanıştırmak, büyük filozofların bu sorunlara yaklaşımları
ve düşünceleri çevresinde felsefe tarihi konusunda bir temel sunmak ve öğrencinin eleştirel düşünce
yeteneğini geliştirmektir. Bu kapsamda Antik Yunan’dan Çağdaş Batı Felsefesine etik, bilgi, doğa,
siyaset gibi farklı alanlarda filozofların yaklaşımı sunulmaktadır.
Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı öğrencinin çeşitli sosyolojik yöntemleri tanımasını ve hangi metodu nasıl bir
çalışmada kullanacağını tasavvur edebilmesini sağlamaktır. Hipotez kurmak, teori inşası, sosyolojik
değişkenlerin ölçümü, deneysel çalışmalar, anket, gözlem, görüşme gibi veri toplama teknikleri gibi
temel yöntemler tartışılacaktır. Etnografi, derinlemesine mülakat, anket, söylem analizi,
karşılaştırmalı-tarihsel yöntem gibi farklı yöntemler öğrencilere tanıtılarak, bunlara dair örnek
çalışmalar okutulacak, öğrencilerin de bir örnek çalışma tasarlamaları ve metodunu tartışmaları
beklenecektir.
Klasik Sosyal Teori

Sosyolojinin kurucu isimleri varsayılan Durkheim, Marx ve Weber, Comte ve Simmel gibi sosyoloji
tarihinde oldukça etkili teorisyenlerin kuramlarının tanıtılacağı derstir. Ayrıca, sosyolojideki belli alt

alanların, ve fonksiyonalizm, çatışma kuramı, sembolik etkileşimcilik gibi temel teorik yaklaşımların bu
teorilerden yola çıkarak nasıl inşa edildiği anlatılacaktır.
Çağdaş Sosyal Teori

Bu ders, öğrencilerin sosyolojinin ana temalarına, yaklaşımlarına, düşünürlerine ve tartışmalarına
aşina olmaları için tasarlanmıştır. Çağdaş teorideki temel tartışmalar: makro-mikro-mezo analiz
tartışması, eylem ve yapı ikiliği, çatışma ve uzlaşma ikiliği, tarihin şekillenmesinde ideoloji ve
ekonominin rolü ve nedensellik tartışmaları ele alınacaktır. Ayrıca, önde gelen sosyoloji ekollerinin
temsilcilerinin metinleri okunarak isimler ve yaklaşımlar tanınacaktır.
Kent Sosyolojisi

Bu dersin amacı, tarihte kentlerin ortaya çıkışını, süreç içeresinde geçirdikleri değişimleri, kent
sosyolojisinin doğuşunu, gelişimini, kavramsal ve kuramsal çerçevesini, Türkiye’de kent sosyolojisinin
seyrini ve belli başlı inceleme alanlarını kentsel sorunlara da atıf yapmak suretiyle karşılaştırmalı
olarak ortaya koymaktır.
Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Bu derste sosyal ve kültürel antropolojinin tarihsel gelişimi, temel kavramları, yöntemleri ve bu
alandaki kuramsal tartışmalar üzerinde durulacaktır. Derste, kültür, dil, iletişim, toplumsal cinsiyet,
geçim stratejileri, evlilik ve aile, güç ve şiddet, dini pratikler, değişme süreçleri gibi kültürle alakalı
konular ele alınacaktır.
Sosyal Değişme

Toplumlar her ne kadar içinde yaşayan bireyler için değişmez ve süreklilik arz eden bir unsur gibi
görünse de tarih içinde sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedirler. Bu dersin amacı toplumların tarih
içinde yaşadıkları değişimler ve bu değişimlerin üzerine farklı sosyolojik ve felsefi yaklaşımların
öğrenciye sunulmasıdır.
Metodoloji

Metot, sistematik bir bilgi üretme yolu olarak bilimsel yaklaşımın en önemli unsurlarından biridir. Bir
çalışmanın bilimsel değer kazanması da bu anlamda izlediği metoda ve metodun bilimin temelini
teşkil eden gözlem ve deney ile uyumuna bağlıdır. Bu nedenle bilim için bu kadar temel bir anlam
teşkil eden metodun kendisi üzerinde durulması ve ne şekilde metodun geliştirildiğinin anlaşılması
bilimsel bilginin içerik ve sınırlarının, ne şekilde gelişip ilerlediğinin anlaşılması için önemlidir. Bu ders,
öğrenciye metodun ve bilginin ne şekilde üretildiği üzerine farklı felsefi ve sosyolojik yaklaşımların
sunulmasını amaçlamaktadır.
Siyaset Sosyolojisi

Siyaset sosyolojisi sosyolojinin zengin alt alanlarından biri olarak, elitler, sosyal sınıflar, devlet, siyasi
partiler ve süreçler, medya, toplumsal hareketler ve ilişkili organizasyonlar hakkında araştırma yapar.
Modern toplumları şekillendiren üç temel yapı vardır: Pazar (iş dünyası ve ekonomik aktiviteler),
devlet (hükümet, yasalar, yürütülen politikalar, ideolojiler), ve sivil toplum (toplumsal hareketler ve
sivil organizasyonlar). Siyaset sosyolojisinin tartışılan temel kavramlarından bazıları şunlardır: “güç”,
“tahakküm”, “meşruiyet”, “devlet”, “elitler ve sosyal ağları”, “sosyal sınıf ve eşitsizlik”, “protesto,
kolektif hareket ve sosyal hareketler”. Bu dersin amacı öğrencilerin bu kavramları, temel teorik
yaklaşımları, argümanları ve literatürü anlamalarını sağlamaktır.

Eşitsizliğin Sosyolojisi: Toplumsal Cinsiyet, Etnisite, Sınıf

Bu ders, öğrencileri sosyolojinin temel meselelerinden biri olan sosyal tabakalaşma ve eşitsizlik
konusundaki teorik ve ampirik temel çalışmalarla tanıştırmak için tasarlanmıştır. Toplumsal cinsiyet,
ırk, etnisite, sınıf ve diğer pek çok sosyolojik alandaki tartışmalar eşitsizlik kavramı üzerinde odaklanır.
Bu dersin ana konusu da eşitsizlikle alakalı sınıfın yeniden üretimi, sosyal geçişkenlik, ayrımcılık gibi
temel tabakalaşma süreçleri olacaktır.
İktisat Sosyolojisi

Modern dünyanın ekonomik dönüşümünün dönemlendirilerek inceleneceği bu derste, fordist ve
post-fordist dönemler, Keynezyen politikalar ve neoliberalizm konu edilecektir. Üretim, üretim
araçları ve tüketim odaklı farklı perspektiflerle yapılmış çalışmalar ele alınarak, dünya ekonomi
tarihiyle paralel olarak Türkiye’nin ekonomi politikalarının dönüşümü ve sonuçları
değerlendirilecektir.
Saha Çalışması-I

İki dönemlik uygulamalı metod dersinin ilki olan bu derste katılımcı gözlemcilik, derinlemesine
mülakat, gömülü teori, etnografi gibi daha önceki yıllarda üzerine çalışılmış olan metodları çeşitli saha
aktiviteleriyle daha iyi anlamaya çalışılacaktır. Öğrenciler bu derste ilgilendikleri bir konu hakkında
sahaya çıkarak veri toplayacaklar ve orijinal bir araştırma projesi üreterek makale haline
getireceklerdir. Derslerde ise saha tecrübeleri paylaşılarak bulgular, problemler, meseleler,
araştırmada karşılaşılan zorluklar konuşularak öğrencilerin birbirine geribildirim vermeleri
sağlanacaktır. Ayrıca, dersin öğretim elemanı da yazılı ve sözlü olarak geribildirim verecek,
yönlendirecektir.
Saha Çalışması-II

Birinci Saha Çalışması dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste öğrenciler yeni bir konu üzerinde yeni
metodlar kullanarak çalışabilirler yahut önceki saha çalışması dersinde inceledikleri konuyu farklı bir
metod kullanarak genişletebilirler. Seçtikleri konuya göre yöntem sınıfta tartışılarak belirlenecek,
anket ve mütekabiliyet analizi gibi niceliksel yahut görüşme, söylem analizi, sözlü tarih, katılımcı
gözlemcilik ve etnografi gibi niteliksel metodlardan biriyle araştırma tasarlanarak, araştırma önerisi
ve düzenli raporlar verilecektir. Ayrıca akademik çalışma etiği üzerine de tartışmalar yapılacaktır.
Seminer-I

Bu ders, bitirme seminer derslerinin birincisi olup, semineri açacak öğretim üyesi ile birlikte
öğrencinin belirleyeceği bir konuda bir sosyolojik çalışma yapıp, bir akademik makale üretmesi amacı
taşımaktadır.
Seminer-II

Bu ders, bitirme seminer derslerinin ikincisi olup, semineri açacak öğretim üyesi ile birlikte öğrencinin
belirleyeceği bir konuda bir sosyolojik çalışma yapıp, bir akademik makale üretmesi amacı
taşımaktadır.
Veri Analizi

İstatistiksel kavramlarla verileri analiz etme odaklı bu derste, hem istatistiksel kavramlar tanıtılacak,
hem de sosyolojik niceliksel veriye ulaşma ve analiz etme konusunda pratikler yapıacaktır. Olasılık
dağılımı, veri dönüştürme, güven aralığına göre ölçme, hipotez test etme, sıklık analizi, korelasyon ve
regresyon analizleri SPSS programı kullanılarak öğretilecektir.

Niteliksel Metot

Metin analizi yöntemlerini merkeze alan bu derste içerik analizi, doküman analizi, gömülü teori,
etnografik metodlar, anlatı semiyolojisi, eleştirel söylem analizi, işlevsel edimbilim, ayrım teorisi,
nesnel hermenetik yöntemleri üzerine hem tanıtıcı ve eleştirel metinler okunacak, hem de örnek
çalışmaların incelenmesi üzerinden tartışılacaktır.
Görsel Kültür

Öğrencilerin görsel materyalleri eleştirel biçimde değerlendirme yeteneklerini geliştirmek üzere
tasarlanmış olan bu derste, internet, film ve televizyon gibi görsel medya araçlarının politik
propaganda için kullanımı, görselliğin sosyal rolü, cinsiyet ve ırkın görsel kültürde yeniden üretimi,
bakmak, görülmek ve görünmezlik durumlarının güç ile ilişkisi gibi konular işlenecektir. Ayrıca görsel
materyallerin dijital medyada dolaşımı, görsel ağlar, görsellerin farklı sosyal alanlarda (sanat, reklam,
popüler kültür, haberler, bilim, mimari vs.) karşılıklı olarak üretimi gibi konular dersin kapsamında
incelenecektir.
Hafıza ve Toplumsal Bellek

Tarihsel söylem, olaylar ve nostaljinin modern toplumların hafızasında oluşumu ve sürdürülmesi
süreçleri üzerine olan bu derste; kendisi tarih, antropoloji, sosyoloji ve psikolojinin kesişim alanında
interdisipliner bir alan olan toplumsal hafıza çalışmalarının ortaya çıkışı, bireysel ve toplumsal hafıza
arasındaki geçişlilikler incelenecektir. Dersin kalanında ise örnek vaka analizleri üzerinden travmanın
kültürel oluşumu; sembollerin, mekânların, eylemlerin, objelerin hem kolektif hafızanın hem de
kişisel biyografilerin üretimi ve meşrulaştırılmasıyla nasıl ilişkili olduğu tartışılacaktır.
Modernite ve Postmodernite

Kapitalizm, endüstrileşme, ulus-devlet ve kimlik gibi modernitenin temel kurumları radikal
değişikliklere uğramaktadır. Bazı düşünürlere göre ise modern dönem bitmiş, post-modern dönem
yaşanmaktadır. Bu tartışmaları anlamaya yönelik olan bu derste, modernleşme ve post-modernite
teorileri karşılaştırmalı olarak okunacak ve değerlendirilecektir. İlk olarak, klasik modernleşme
kuramları, sonrasında ise 80’lerde yükselen post-modernite tartışmaları ve kronolojik olarak
tartışılacaktır.
Beden ve İktidar

Bir sosyal kategori olarak sağlık ve beden; sosyal eşitsizlik, etik problemler, medyanın etkisi, tüketim
ve metalaşma gibi ekonomik boyutlarıyla, sağlık aktivizmi gibi temalar ekseninde ele alınacaktır.
Kültürün ve iktidarın sağlık ve beden konusundaki belirleyiciliği tartışılacaktır. Michel Foucault’nun
beden ve iktidar tartışması merkeze alınarak; toplumsal cinsiyet, özne ve öznellik, toplumsal
boyutuyla sağlık ve normallik, değişen ideal beden imajı ve tüketimle ilişkisi, mahremiyet, bedenmekan ilişkisi gibi konulara değinilecektir.
20. Yüzyıl Devrimleri: Fransız, Rus, Küba

20. yüzyılda gerçekleşmiş bazı politik devrimleri konu edinen bu ders, öğrencilerin modern dünyanın
oluşumunu daha iyi anlamalarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu derste her bir devrim vakasının
ayrı ayrı sebepleri, kaynaklık eden ideolojik görüşler, içerdikleri şiddet ve modern dünyanın politik
yapısının oluşumuna katkıları tartışılacaktır. Marksizmin politik yansımaları olarak bu devrimler
karşılaştırılacaktır. Hem bireysel hem de kolektif etkileri ortaya konacaktır.

Sanat Sosyolojisi

Sanatın sosyolojik arkaplanına dair tartışmalar Marx, Weber ve Simmel’e dek uzanmaktadır.
Günümüzde ise DiMaggio, Griswold, DeNora gibi teorisyenlerin çalışmalarıyla devam etmektedir.
Gerçeklik-temsiliyet ikiliği üzerine tartışmalar, sanat eserlerinin sosyal inşası, farklı görme ve algılama
biçimleri, kültürel tabakalaşma, sanatın metalaşması ve ticarileşmesi, teknoloji, yüksek sanat-popüler
sanat kategorileri, sosyal sınıf gibi meselelerin ele alınacağı derste, Theodor Adorno, Max Horkheimer
ve Walter Benjamin gibi Frankfurt okulunun temsilcilerinin yanı sıra Pierre Bourdieu’nun fikirleri
tartışılacaktır.
Duygular Sosyolojisi

Pek çok insanın duyguların bireysel ve psikolojik bir konu olduğunu düşünmesine rağmen, duygular
sosyolojisi bunların aslında ne kadar öğrenilmiş, toplumsal olarak üretilmiş olduğunu öne süren bir alt
alandır. Bu derste, duyguların sosyal yönü, yani nasıl şekillendiği, düzenlendiği, kontrol edildiği
tartışılacaktır. Duygu kültürü, duygusal normlar, duygu yönetimi, duygusal emek, bireyler ve gruplar
için duygusal sapma gibi kavramlara değinilecek; duygulanım ve duygular konusu etrafında ötekilik ve
nefret, sosyal hareketlerde duygular, uyum ve utanma kavramları üzerine metinler okunacaktır.
Gündelik Hayat Sosyolojisi

Ana akım sosyoloji tarafından döneminde marjinalize edilmiş olan gündelik hayat sosyolojisi
geleneğinin önde gelen düşünürlerinin konu edileceği bir derstir. Bu ekolde, gündelik tecrübelerin
açıklanmasından öteye geçerek, onların eleştirel bilgi üretmek için kullanılması amaçlanmıştır. Marx,
Freud, Benjamin, Lefebvre, Debord, Maffesoli, De Certeau, Goffman Smith gibi düşünürlerin
merkezde olacağı derste port-modernite, milli kültürler, etnografi, materyal kültür, tüketim ve
popüler kültür gibi konular konuşulacaktır.
Modern Türkiye Tarihi

Bu tarihsel- sosyolojik derste modernite, ulus inşası, etnisite, dil, din gibi kavramsal yönleri ön plana
çıkarılarak Osmanlı modernleşmesi ile Türkiye’Cumhuriyeti’nin devamlılıkları ve tarihsel kopuşları
tartışılacaktır.
Örgütsel Sosyoloji

Bu ders, örgütler, örgütlerin tarihsel menşei ve yirminci asrın başından itibaren bilimsel anlamda
irdelenmeleri, haberleşmeye dair tarzlar ve terakkiler, grup dinamiği çalışmaları, hizmet-içi eğitimin
ehemmiyeti, ince idarecilik usûlleri ve önderlik vasıfları, gerilim-çatışma ve değişime mukavemet
(direniş) meselelerini atlatma, üretimi baltalayan tavır (tutum) ve fiilleri önleme gibi temel kavram ve
konuları kapsar.
Ekonominin Felsefi Kökenleri

İktisat modern toplumda geniş olarak bir bilim olarak kabul edilmektedir. Ancak kendisinin
Aydınlanma Dönemi’nde nasıl ve hangi ilkeler etrafında ortaya çıktığı ve felsefe ile olan ilişkisi pek
bilinmemektedir. Bu dersin amacı öğrenciye ekonominin politikadan ayrışarak bir bilim dalı olarak
ortaya çıkmasından önce temelini teşkil eden felsefi yaklaşımların öğrenciye sunulmasıdır.
Kültür Sosyolojisi

80’lerdeki “kültürel dönüş” neticesinde kültür çalışmaları sosyolojinin de önemli alt başlıklarından biri
olmuştur. Kültürle alakalı olarak, spor, sanat, yemek, din, müziki sosyal medya, kültürel hafıza gibi
konuların sosyolojik açıdan ele alınacağı derste, kültürün nasıl yeniden üretildiği, organize edildiği,

belli sosyal yapılara ve değerlere karşı nasıl sorgulama imkanı verdiği tartışılacaktır. Kültürel inşa,
çatışma ve yayılma alandaki anahtar kavramlardandır. Derste hem materyal hem de materyal
olmayan kültür biçimleri ele alınacaktır.
Eleştirel Ekonomi

Bugün Neoklasik yaklaşım, ekonomi konusunda tek söz sahibi bilimsel disiplin gibi algılanmasına
karşın yaklaşımın özellikle kriz dönemlerinde ekonomik mekanizmaları açıklamakta sorunlarla
karşılaşmaktadır. Bu noktada farklı iktisat yaklaşımları ekonominin nasıl çalıştığı ve neden krizler
yaşadığı konusunda Neoklasik yaklaşıma alternatif açıklamalar sunabilmektedirler. Bu ders, öğrenciye
Neoklasik yaklaşım üzerine kurulmuş ekonomi disiplinine alternatif yaklaşımlar sunarak öğrencinin
toplum ve ekonomi ilişkisine farklı açılardan yaklaşabilme yetisi geliştirmesini amaçlar.
Edebiyatla Sosyoloji

Edebiyat metinlerinin sosyolojik arkaplanlarının ve analizlerinin yapılacağı bu derste; modernite,
ideoloji ve ütopya edebiyatı, cinsiyet rolleri, sosyal tabakalaşma, bilginin üretimi, söylem, kültürel
üretim ve kültürel yorumlama konuları Türk ve dünya edebiyatından örnek metinlerle tartışılacaktır.
Öncelikle edebiyat sosyolojisinin gelişiminden bahsedilecek, örnek romanlar üzerinden sosyolojinin
nasıl yapıldığı, insanlık durumunu anlamada edebiyatın nasıl yardımcı olacağı üzerine örnek metinler
okunacaktır. Kahramanlar, otantik değer arayışları, toplumla karşılaşmaları üzerinden çeşitli sosyal
sorunlara değinilecektir.
Göç Sosyolojisi

Bu derste öncelikli olarak, göç modellerini şekillendiren faktörlerden bahsedilecek, göçmen
politikalarının dönüşümü karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Asimilasyon, göçmenlerin uyum
süreçleri gibi meselelerin yanı sıra, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite gibi bu süreçlerde etkili faktörler
ele alınacaktır. Ardından, ulusötesilik ve ulus-devlet gerilimi, diaspora grupları gibi göçün sonuçlarına
değinilecektir. Son olarak, modern Türkiye örneği üzerinden göçmen politikalarının Cumhuriyet tarihi
boyunca değişimi örnek vakalarla konuşulacaktır.
Sanayileşmiş Toplumlar

Endüstri devrimi ile başlayan ve modern dünyanın kuruluşunda önemli paya sahip olan hızlı sosyal
dönüşümleri merkeze alarak teknoloji ve sosyal değişim ilişkisinin ele alınacağı bir derstir. Endüstri
burada ürün ve servislerin üretildiği ve tüketildiği yer olarak karşımıza çıkar. Öte yandan, üretim ve
tüketim süreçleri ve buradaki ilişki ağları sadece ekonomik süreçlerle sınırlı olmayıp hem makro hem
de mikro düzeyde dönüştürücü etkilere sahiptir. Bu derste ileri sanayileşmiş toplumların ortaya çıkışı
ve modernleşme tecrübeleri teknoloji, ekonomi ve sosyal dönüşüm çerçevesinde konuşulacaktır.
Politik ve Ekonomik Antropoloji

Ekonomi ve politika antropolojinin iki önemli alt konusudur. Bu derste, insanların niçin ve nasıl
ekonomik ve politik aktivitede bulundukları üzerine antropolojik çalışmalar incelenecektir.
Antropolojik vakalar olarak, hediye ve ürün ayrımı, insanlarla para gibi ticari nesnelerin ilişkisi, market
ilişkilerinin ve diğer tüm ekonomik aktivitelerin etik arkaplanı, devletin işleyişi ve dönüşümü,
kolonyalizm ve globalleşmenin pratikler üzerindeki etkisine dair çeşitli vakalar incelenecektir.

Suç ve Sosyal Sapma Sosyolojisi

Sapkın davranış ve suçun sosyal yönlerinin analiz edileceği bu derste, bu alandaki çeşitli teoriler
incelenecektir. Ders boyunca zihinsel hastalıklar, uyuşturucu ilaç kullanımı, fuhuş, eşcinsellik, obezite
ve hayran gruplarına dahil olma gibi suç sayılan ve sayılmayan sapma konularına değinilecektir.
Tüketim Toplumları

Tüketim, moderniteyi besleyen ana alanlardan biri olmuştur. Kimlik, vatandaşlık ve toplumsal
tabakalaşma üretiminde önemli bir role sahiptir. Bu derste, tüketim toplumlarının nasıl geliştiğini,
“tüketici kültürü” üretme sürecinde ana aktörlerin kimler olduğunu ve eşitsizlik, statü, sermaye,
kimlik ve pratiklerle ilgili olarak toplumsal sonuçların neler olduğunu tartışacağız.
Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet, kişinin toplumdaki yerini belirleyen en temel faktörlerden biridir. Ders, cinsiyet
çalışmalarındaki temel teorik yaklaşımların incelenmesi ile başlayacaktır. Cinsiyetin toplumsal olarak
nasıl oluşturulduğuna ve günlük hayatımızda toplumsal cinsiyetin yeniden yaratılmasına ve inşasına
nasıl dahil olduğumuza özel bir dikkat gösterilecektir. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, çoklu kadınlıklar
ve erkeklikler, aile ve iş kurumlarında toplumsal cinsiyet ayrımları ve bir toplumsal hareket olarak
feminizm gibi konular ele alınacaktır.
Tarihsel Sosyoloji

Tarih sosyoloji için temel bir disiplindir ve tarihsel sosyoloji, sosyoloji disiplininin kurucu babalarından
çıkmış sosyolojinin en eski alt alanlarından biridir. İktidar ve formları, modern devlet oluşumu,
kapitalizmin yükselişi, medeniyetler, nedenleri ve sonuçları ile devrimler, milliyetçilik, savaşlar,
hareketler, ideolojiler gibi birçok makro sosyoloji meselesi tarihsel sosyolojinin ana temalarını
oluşturur. Ayrıca, nedensellik mekanizmaları, zamana veya yola bağlılık, vaka seçimi ve karşılaştırma
yapma imkanları gibi metodolojik konular ele alınacaktır.
Türkiye’de Sosyoloji

Bu dersin amacı, Türkiye’de sosyolojinin doğuşunu ve gelişimini, Osmanlı dünyasındaki düşünsel
köklerinden başlayarak bugüne kadar, belli başlı ekol ve temsilcilerinin eser ve görüşleri üzerinden
izlemektir. Bunu yaparken Türkiye sosyolojisini dünyada sosyolojinin gelişimiyle karşılaştırmalı olarak
ele almak bu dersin temel amaçlarından bir diğeridir.
Türkiye Modernleşmesi Okumaları 1

Türk modernleşmesi derslerinin birincisi olan bu derste; modernleşme, batılılaşma, milliyetçilik ve
laiklik gibi modern Türk Cumhuriyeti’nin ana çatışma ve tartışma konuları ele alınacaktır. Türk
modernleşmesinin tarihinin önde gelen aydınlarının önde gelen eserleri okunacak ve farklı fikirler
dönemleriyle de bağlantılı olarak tartışılacaktır.
Türk Modernleşmesi Okumaları 2

Bu Türk modernleşme derslerinin ikincisi olan bu derste, kamusal alanların kullanımı ve kentsel
planlama, cinsiyet rollerinin farklılaşması, kimlik, azınlıklar ve politik ekonomi gibi çeşitli konular
tarihsel arka planları ile ilişkilendirilerek tartışılacaktır. Türk modernleşmesi literatüründe bu konulara
dair önemli metinler eleştirel olarak ele alınacaktır.

Kentsel Ayrışma

Bu dersin amacı, kentsel ayrışma ya da tecrit olgusunun kavramsal ve kuramsal çerçevesini ortaya
koymak, kökleri, tarihsel örnekleri, bugünkü yansımaları ve ayrışmanın etki/sonuçları üzerinde
durmaktır. Çoğu kez yoksulluk ve ayrımcılıkla doğrudan ilişkilenen önemli bir toplumsal sorun olması
ve başka sorunlara da yol açması sebebiyle ayrışmanın nasıl ortadan kaldırılabileceği ile ilgili
tartışmalar da bu ders kapsamında ele alınacaktır.
Irk ve Etnisite

Bu ders, ırk ve etnisite ile ilgili teorik ve ampirik çalışmalara bir giriş dersidir. Ders, tabakalaşma ve
eşitsizlik, ırk teorileri, ırkçılık ve etnik köken, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, kültür ve statü teorilerini
kapsayacaktır. Bu dersin amacı öğrencilere eleştirel olmayan görüşler, genellemeler ve indirgemeler
hakkında farkındalık oluşturmak ve sosyolojik perspektif katmaktır.
Sosyal Sınıflar ve Çatışma

Karl Marx toplumun iktisadi üretim araçlarının mülkiyet dağılımına göre iki sınıfa ayrıştığını ve bu
ayrışmanın toplumsal çatışma mekanizmalarının temelinde yer ettiğini savunur. Bu bakış ile
toplumlardaki iktisadi, politik, sosyal veya kültürel eşitsizlikler farklı kesimlerin toplumsal yapı içinde
farklı roller almalarına ve bu rolleri içinde sermaye durumlarına göre öteki gruplar ile çatışma
yaşamalarına neden olduğu düşünülebilir. Bu dersin amacı toplumdaki eşitsizlikler nedeniyle oluşan
katmanlaşmaya farklı düşünürlerin bakışlarını sunmaktır.
Din Sosyolojisi

Din, modern dünyada hem tarihsel olarak hem de bugün insan toplumlarında sosyal bütünlüğün,
düzenin, anlamın, bozulmanın ve değişimin önemli faktörlerinden biridir. Sosyoloji ise, dinin doğasını
ve etkisini tanımlamak, anlamak ve açıklamak için belirli bir disiplin perspektifini, analitik araçları ve
teorileri sağlar. Bu derste, sosyolojinin kurucu babalarından başlayıp çağdaş sosyologlarının
perspektiflerine kadar tarihsel bir yol izleyerek, sekülerleşme teorilerine ve tartışmalara
odaklanacağız.
İktidar ve Coğrafya

Bu ders, siyaset ve coğrafya arasındaki ilişki hakkında yapılmış bazı teorik tartışmaları kapsamaktadır.
Bölge ve bölgesellik; sınırlar ve ölçek; mekan, güç ve eşitsizlik; devletler ve devletçilik gibi meseleler
ele alıcacaktır. Özellikle, “batı” ve “doğu” kategorilerinin, bu kategorilerin coğrafi alanın yanı sıra
politik alanlara da tekabül etmesinin, bilgi sosyolojisi ile ilişkili olarak oryantalizm ve oksidentalizm
ikiliğinin üzerine yapılmış tartışmalara odaklanılcaktır.
Yeni Medya

Bu ders, toplumsal hareketler ile yeni medyaya ilişkin kuramsal çerçevelerin birbirleriyle ilişkili olarak
analizinden hareketle, bugünün dünyasında etkin olan sistem-karşıtı hareketlerin yeni medyayı
kullanma biçimlerine dair örneklerin incelenmesini amaçlamaktadır.
Toplumsal Hareketler ve Devrimler

Batı toplumları Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemleri boyunca sürekli olarak farklı toplumsal
hareket ve devrimler yoluyla köklü değişimler yaşadı. Başta İngiliz İç Savaşı, Fransız Devrimi ve
sonrasında gelen Ekim Devrimi olmak üzere bu değişimler neticesinde Batı bugünkü kimliğini kazandı.
Bu dersin amacı öğrenciye modern Batı toplumunun kuruluşunda önemli role sahip toplumsal
hareket ve devrimler konusunda temel bilgiyi vermektir.

