
TARİH DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 

1.Sınıf I. Dönem 

TRH6000 (Z) Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH604 (Z) Histografya ve Tarih 

Metodolojisi 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:6 

Öğrencinin tarih biliminin anlamını ve önemini kavraması, bilimsel araştırma yaparken 

olaylara tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşıp belgeye dayalı yorumlama yeteneği kazanması 

amaçlanmaktadır. 

 

TRH667 (S) Emperyalizm Sömürgecilik 

ve Kurumları 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Bu derste İngiliz, Fransız ve Alman sömürgeciliği ve kurumları incelenir. Ayrıca oryantalist 

dernekler ve bunların sömürgecilik ile ilişkisi de bur dersin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. 

 

TRH743 (S) İslam Medeniyeti Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

İslam Medeniyetinin doğuşu ve gelişimi ile bunu etkileri incelenir. 

 

TRH617 (S) İslam’ın Yayılış Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

İslam'ın yayılış şeklini ilmi araştırmalar ışığında ortaya koymak 

 

TRH677 (S) Osmanlı Devletinde 

Yönetim 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Osmanlı yönetimi merkezden taşraya kadar tüm ayrıntılarıyla ele alınacaktır. İlk olarak saray, 

devamında buradaki idari yapı ele alınacaktır. Burada görev alan her bir idari kadro ve büro bu 

dersin içeriğidir. Ayrıca Osmanlı siyasi tarihi bağlamında sarayın bulunduğu şehirler 

incelenecektir. Merkezin yanında eyalet ve taşra idarecileri de bu dersin konuları arasındadır.  

 

TRH699 (S) Osmanlı Entelektüel Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Osmanlı'da bilim Osmanlı devleti ve bilim Osmanlı matematikçileri Osmanlı felsefecileri 

 

TRH675 (S) Osmanlı Tarihçiliği ve 

Tarih Kaynakları 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Başta Osmanlı olmak üzere Osmanlının çağdaşı devletlere ait her türlü kronik, sefaretname, 

biyografi, ıslahatname, vs. tarzındaki eserler ele alınarak bunların tarihi değerleri üzerinde 

durulacaktır. 

 

TRH709 (S) Tanzimat Fermanı Sonrası 

Fikir Hareketleri 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Nizam-ı Cedid, Tanzimat ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet’in askerî, hukukî ve ekonomik 

alanlarda yenileşme faaliyetleri, Meşrutiyet döneminin siyasî hayatı, Batılılaşma hareketleri, 

Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük fikirlerinin gelişimi 

 

TRH613 (S) Türkler ve İslamiyet Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Türklerin İslamiyet’i kabul süreci ve sonrasında bu din çerçevesinde geliştirdikleri coğrafi, 

siyasi ve kültürel faaliyetleri anlamak 



TRH6590 (S) Türkiye Selçuklularının 

Sosyal ve Ekonomik Yapısı 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Öğrencinin Türkiye Selçuklularının siyasi tarihi yanı sıra sosyal ve ekonomik gelişimini 

öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

 

TRH745 (S) Arapça Tarih Metinleri Teori:3 Kredi: 3 AKTS:8 

Arapça tarih metinlerini okuyabilmek, anlayabilmek ve tarih açısından analiz edebilmek. 

 

TRH637 (S) Osmanlı Arşiv Metinleri Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Osmanlıca tarihi arşiv metinleri ve edebi belgeleri okuma ve anlama. 

 

TRH732 (S) Osmanlı Diplomatikası Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Tarih alanında Diplomatik biliminin yerini tespit etmek, diplomatik ilminin ortaya çıkışı ve 

gelişmesi, Osmanlı diplomatik ilminin gelişme sürecini kavrar, Osmanlı Arşiv belgelerinin 

incelenmesini ve tarih yazımında kullanılmasını sağlamak. 

 

TRH705 (S) XIX.Yüzyıl Osmanlı Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

XIX. Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı’da yaşanan olaylar ve değişimler ile dünyada 

yaşanan gelişmelerin Osmanlı’ya etkisi incelenecektir. 

 

TRH727 (S) Atatürk Dönemi Dış 

Politika 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Atatürk döneminde Türk dış politikasına konu olmuş olayları tarihsel, teorik/kavramsal ve 

analitik düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. 
 

 

1.Sınıf II. Dönem 

TRH6000 

(Z) 

Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte yüksek lisans tezi ve bununla ilgili 

çalışmalar hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH604 (Z) Histografya ve Tarih 

Metodolojisi 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Öğrencinin tarih biliminin anlamını ve önemini kavraması, bilimsel araştırma yaparken 

olaylara tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşıp belgeye dayalı yorumlama yeteneği kazanması 

amaçlanmaktadır. 

 

TRH500 (Z) Seminer Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Öğrenci ve danışmanın ortak müşterekte belirlediği bir konu hakkında kartezyen araştırmalar.  

 

TRH608 (S) Tarih Felsefesi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Tarihi bilincin kökenleri, Çağımızda Tarihi bilinç, Tarihe Spekülatif Yaklaşımlar, Tarihe 

Çözümsel Yaklaşımlar, Amatör Tarihçilik, Profesyonel Tarihçilik, Kültür Savaşları, Doğu-

Batı, Ötekileştirme, İslam Tarih Yazıcılığı, Güncel Tarih Sorunları 

 

TRH626 (S) Emeviler Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Emeviler dönemi siyasi, sosyal kültürel, dinî hayatı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi 

olmalarını ve bu bilgileri araştırmalarında kullanabilmelerini sağlamaktır. 



TRH668 (S) Osmanlı Şehir Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Osmanlı şehir toplumunun yapısını, örgütlenmesini, üretim alanlarını, yaşam standartlarını vb. 

kavratmayı hedeflemektedir. 

 

TRH676 (S) Osmanlı Taşra Yönetimi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Osmanlı Devleti'nin merkezi yapısını ve taşra idaresini tanıma 

 

TRH678 (S) Osmanlı Devletinde Aşiret 

İdaresi 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Çok uluslu bir yapı arz eden Osmanlı’da özellikle imparatorluğun doğu bölgelerinde 

örgütlenmiş olan aşiretlerle olan siyasi, idari ve toplumsal ilişkilerini anlamayı 

amaçlamaktadır  

 

TAR6590 

(S) 

Türkiye Selçuklularının 

Sosyal ve Ekonomik Tarihi 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Öğrencinin Türkiye Selçuklularının siyasi tarihi yanı sıra sosyal ve ekonomik gelişimini 

öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

 

TRH700 (S) XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Yaşadığımız XXI. Yüzyılı hazırlayan etkenleri bilmek günümüzdeki kişi, olay ve kavramları 

tam olarak anlamak, tüm bunları tarihsel bir perspektiften incelenmek ile mümkün olacaktır. 

XX. Yüzyıl Türk Siyasî Tarihi dersinin amacı, XX. yüzyıl boyunca dünyada ve Türkiye'de 

meydana gelen önemli siyasî olaylara, Türkiye perspektifinden bakarak değerlendirmelerde 

bulunmaktır. 

 

TRH664 (S) Kuruluş Dönemi Osmanlı 

Siyasi Tarihi Meseleleri ve 

Analizi 

Teori:3 Kredi:3 AKTS:8 

Kuruluşundan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde Osmanlı Tarihindeki siyasî, sosyal ve 

kültürel gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. 

 

 

2.Sınıf I. Dönem 

TRH201 Doktora Yeterlilik Teori:0 Kredi:0 AKTS:30 

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma 

 

TRH203 Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH200 Uzmanlık Alan Dersi Teori:0 Kredi:0 AKTS:10 

Öğrenci ve danışmanın belirlediği alanda uzmanlık. 

 

 

 

 



2.Sınıf II. Dönem 

TRH202 Tez Çalışması Teori:0 Kredi:0 AKTS:20 

İlgili uzmanlık alanına dair olan konunun akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişletilmesine katkıda bulunmalı ve tez 

yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.  

 

TRH203 Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH200 Uzmanlık Alan Dersi Teori:0 Kredi:0 AKTS:10 

Öğrenci ve danışmanın belirlediği alanda uzmanlık. 

 

 

3.Sınıf I. Dönem 

TRH202 Tez Çalışması Teori:0 Kredi:0 AKTS:20 

İlgili uzmanlık alanına dair olan konunun akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişletilmesine katkıda bulunmalı ve tez 

yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.  

 

TRH203 Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

TRH200 Uzmanlık Alan Dersi Teori:0 Kredi:0 AKTS:10 

Öğrenci ve danışmanın belirlediği alanda uzmanlık. 

 

3.Sınıf II. Dönem 

TRH202 Tez Çalışması Teori:0 Kredi:0 AKTS:20 

İlgili uzmanlık alanına dair olan konunun akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişletilmesine katkıda bulunmalı ve tez 

yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır. 

 

TRH203 Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH200 Uzmanlık Alan Dersi Teori:0 Kredi:0 AKTS:10 

Öğrenci ve danışmanın belirlediği alanda uzmanlık. 

 

 

4.Sınıf I. Dönem 

TRH202 Tez Çalışması Teori:0 Kredi:0 AKTS:20 

İlgili uzmanlık alanına dair olan konunun akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişletilmesine katkıda bulunmalı ve tez 

yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.  

 

 



TRH203 Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH200 Uzmanlık Alan Dersi Teori:0 Kredi:0 AKTS:10 

Öğrenci ve danışmanın belirlediği alanda uzmanlık. 

 

 

4.Sınıf II. Dönem 

TRH202 Tez Çalışması Teori:0 Kredi:0 AKTS:20 

İlgili uzmanlık alanına dair olan konunun akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişletilmesine katkıda bulunmalı ve tez 

yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.  

 

TRH203 Danışmanlık Teori:0 Kredi:0 AKTS:0 

Öğrencinin çalışacağı öğretim elemanı ile birlikte doktora tezi ve bununla ilgili çalışmalar 

hakkında bilgi alacaktır. 

 

TRH200 Uzmanlık Alan Dersi Teori:0 Kredi:0 AKTS:10 

Öğrenci ve danışmanın belirlediği alanda uzmanlık. 

 

 


