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DERS İÇERİKLERİ 

Zorunlu Dersler 

SOS 501 Klasik Sosyoloji Kura ları 

Bu derste, oder  sosyoloji i  a a u surları ı oluştura  te el ka ra lar e u ka ra ları  gelişi i 
ele alı a aktır. Bu a açla, aşlı a klasik kura ıları  çalış aları sosyolojik ir akış açısıyla 
çalışıla aktır. 

SOS 503 Çağdaş Sosyoloji Kura ları 

. Yüzyılı  iki i yarısı da ortaya çıka  çağdaş sosyoloji kura ları ele alı a aktır. Çağdaş sosyolojik 
kura lar arsayı ları, tutarlılıkları e siyasal/sosyal so uçları a göre değerle dirile ektir. Çağdaş 
sosyoloji i  elli aşlı kura ları ı  tarihsel gelişi leri e ir irleri ile ilişkileri i  öğretil esi 
a açla aktadır. 

SOS 505 Sosyal A tropolojide Ye i Yaklaşı lar 

A tropoloji ala ı e dalları, a tropoloji i  araştır a yö te leri, kültür ka ra ı e kültür kura ları, 
kültürü  içeriği, kültür araştır aları, i sa ı  tarihsel e ri i, kültürel e ri , doğal çe re, üreti  e 
alış eriş içi leri, farklılaş a e gruplaş a, akra alık, e lilik e soy, dil, sa at e diğer kültürel 
kuramları  i ele esi a açla aktadır. 

SOS 507 Toplu  ve Kültür Araştır aları da Yö te  

Niteliksel e i eliksel araştır a yö te leri i ile  e araştır alarda e tür düşü e i  hâki  
olduğu u sorgulaya  sosyal ili iler yetiştiril esi hedefle ektedir. A aç, öğre ileri  teori ile 
uygula a arası daki ilişki, çeşitli eri topla a e a aliz tek ikleri e ulguları  su u u hakkı da ilgi 
sahi i ol alarıdır.  

SOS 502 Kültür Kura ları 

Kültürel kura  literatürü ü  yardı ıyla kültürel a alizle ilişkili e erileri  geliştiril esi dersi  te el 
a a ıdır. Bu derste kültürü çeşitli disipli ler perspektifi de  klasik e çağdaş kura ları  ışığı da 
ke di aşı a ir araştır a es esi olarak i ele ir. Ders kapsa ı da ede iyat kura ı, Marksiz , 
Gösterge ili , Psika alitik Kura , “osyolojik kura  i ele e ek ola  kura larda  azılarıdır.  
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Seç eli Dersler 

SOS  Türkiye’de Gü el Sosyal ve Politik Ko ular 

Bu derste Türkiye toplu u da gü de  tartış aları ı elirleye  her türlü siyasi e toplu sal olay, 
geliş e e akı lar soru sallaştırılarak ele alı ır. A aç öğre i i  he üz daha oluş, ortaya çıkış 
aşa ası daki toplu sal e siyasi olgulara dikkati i çekerek ka ra sal e teorik araçlar yardı ıyla 
gözle le e  olguları  ir çerçe eye oturtul ası e araştır a soruları geliştiril esidir. Bu larla 
sı ırlık ol a akla era er gözeti , gü e lik, şiddet, ikli  değişikliği, orga ik tarı , sürdürüle ilir 
e erji, eğiti , aile, siyasal e toplu sal söyle  e pratiklerdeki değişi  ders pla ı da ele alı a ile ek 
ko ulardır.   

SOS  Küresel Kültür ve Ki likler 

Küreselleş eye gü delik hayat ve kültürel oluşu lar üzeri de  odaklanan bu derste kişi, kimlik, 

imge, düşü e, hayal ve kültürel nesnelerin küresel düzeyde akışı ve değiş tokuşu ele alı a aktır. 
Küresel kültür kura ları ışığı da ulus aşırı hareketlilik, modernlik, küresel/yerel ayrı ı ve etkileşi i 
ile ulus aşırı toplumsal alanlarda toplumsal cinsiyet, ırk ve etnik kimliklerin yeniden şekille işi gibi 

temalar dersin temel ko uları ı oluşturur.    

SOS  Sosyoloji ve Sosyal Kura da Gü el Ko ular 

Bu derste çağdaş toplu daki ö e çıka  soru lar sosyolojik akış açısıyla ele alı a aktır. Geliş iş 
sa ayi toplu ları daki sosyoeko o ik e kültürel değişi leri  gele ekte ala ağı yö  e u ları  
geliş ekte ola  ülkeler üzeri e etkileri tartışıla aktır. 

SOS 511 Kent Çalış aları da Ye i Yaklaşı lar 

Bu derste toplu sal kura  e ke tleş e arası daki ilişki, çağdaş ke t kura ları, sa ayileş e e 
ke tleş e soru ları ele alı a aktır. Ke t ka ra ı a sosyo- eka sal ir akış açısıyla yaklaşıla aktır. 
Ke tleş e i  toplu sal i siyet, iktisat, kültür e siyaset gi i ala larla ilişkileri i ele e ektir. 

SOS 3 Moder  Toplu da Gü delik Yaşa   

Bu dersi  a a ı, gü delik hayat ilgileri i  ütü sel kura sal çerçe e içi de değerle diril esi e 
soru ları üzeri de elli so uçlara ulaşıl asıdır. Ge el sosyolojik kura larda gü delik hayatı  izi i 
sür ek, gü delik hayat ile ilgili kura ları  eleştirel akış açısıyla i ele esi e yakı  za a da 
yapıla  araştır aları  tartışıl ası u dersi  içerikleri arası dadır. 
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Siyaset Sosyolojisi de Gü el Tartış alar 

Bu ders, siyaset sosyolojisi ala ı daki gü el kura sal geliş eleri kapsa aktır. 9.yy’da  eri 
geliş ekte ola  u kura lar, toplu sal kuru lar e siyasal süreçlerdeki de a lılık e sosyal 
değişi lerle ilişkile dirilerek i ele e ektir. Dersi  ge el a a ı, toplu  e kültürler hakkı da 
eleştirel düşü e i  ö e i i urgula ak e sosyoloji i  eleştirel yö te leri i tarihsel e gü delik 
siyasi eselelere uygula aktır. 

Çalış a ve E ek Sosyolojisi de Ye i Kura lar 

Bu dersi  a a ı, çalış a ı  değişe  a la ları ı i ele ek, Türkiye’deki toplu sal sı ıfları e çalış a 
ilişkileri i  dö üşü ü ü ele al ak e u ağla da çalış a ı  gele eği i tartış aktır. Bu ders 
kapsa ı da ü retli çalış a ı  tarihsel gelişi i e değişi i, e ek süre i kura ları e e ek ile 
toplu sal i siyet ilişkileri ele alı a aktır. 

Bilgi Sosyolojisi de İleri Oku alar 

Bilgi e toplu  kura ı arası daki ilişkiler i ele erek, ilgi i  e iktidarı  gü ü, ilgi içi leri i  
ortaya çıkışı, otorite i  ilgiyi asıl kulla dığı tartışıla aktır. Bilgi tipleri arası daki hiyerarşi i  
ka ra ası, farklı toplu larda ilgi i  rolü ü  i ele esi a açla aktadır. 

Postyapısal ılık, Yapısökü ülük ve Fe i ist Teori 

Dersi  a a ı etkileşi li ya da çelişkili farklı okulları ola  fe i ist kura ı , postyapısal ı felsefe 
çalış aları da  yararla a  alt kura ları ı  öğretil esi e tartışıl asıdır. Bu a açla, dili  e 
düşü e i  eleştirisi e yö elerek kadı  söyle i i  deşifre edil esi i içere , u yö de siyasal e 
kura sal yö eli  göstere  fe i ist eleştiri çalış aları i ele e ektir. 

Toplu sal Ci siyet Çalış aları 

Ci siyeti  toplu sal e kültürel değişi  süreçleri kura sal olarak tartışıla aktır. Toplu sal i siyet 
ka ra ı ı  ortaya çıkış içi leri; ırk, et isite, illiyetçilik e sı ıf gi i diğer sosyal kategorilerle 
kesişi  ala ları i ele e ektir. Toplu sal i siyet ka ra ı kuru lar e sosyal süreçler çerçe esi de 
analiz edilecektir. 

Yeni Toplumsal Hareketler 

Bu derste eski sı ıf te elli hareketlerde  farklı olarak oluşa  fe i ist hareket, ekoloji hareketi, 
azı lık hareketleri, ükleer karşıtı hareketler gi i ye i toplu sal hareketleri  ortaya çıkış süreçleri i  
i ele esi; u hareketleri  ir irleriyle e toplu sal değişi lerle ilişkileri i  yoru la ası 
hedeflenmektedir. 



                SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

  SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 

Neoli eral Dü yada Yoksulluk ve Sosyal Politika 

Bu dersi  a a ı eoli eral dü ya ı  ortaya koyduğu sosyal e eko o ik şartları a la ak, u şartlar 
so u u ir ihtiyaç olarak ortaya çıka  sosyal poltika ka ra ı ı i ele ek e sosyal politika araçları ı  
sosyo-eko o ik soru ları  çözü ü de oy aya ile eği rol üzeri e politika üret ektir.  

Postkolo yaliz  Çalış aları 

Bu dersi  a a ı kültür, sa at, ede iyat gi i toplu sal değişi  e dö üşü lerde  sürekli olarak 

etkile e  ala larda eleştirel ir akış açısı ile alter atif e ye i ilgiler üret eyi a açlaya  
postkolo yal kura ları a la ak e u kura lar ışığı da ye i ilgiler üret ektir. Ders kapsa ı da 
doğu- atı ilişkileri, Türkiye’ i  ye ide  ko u la dırıl ası, küreselleş e gi i ko ular gü el 
postkolo yal kura larla ilişkile dirile ek e araştır alar yapıla aktır. 

İleri Sosyolojik Kura  Oku aları 

Bu dersi  a a ı; klasik e oder  kura larla ilgili deri le esi e oku alar yap ak e u kura ları 
gü el olaylarla ör ekle direrek açıkla aktır. Öğre ilere oder  kura ları deri le esi e 
tartış alarla a aliz et e ola ağı su ak a açla aktadır. Öğre ilere klasik e çağdaş kura ları 
karşılaştır alı olarak okutup, öğre ileri  eleştiri yete eği i  geliştiril esi hedeflenmektedir.  

Sosyal Tarih ve Bellek 

Bu dersi  a a ı toplu sal ellek, geç işi  a la la dırıl ası e kültürel üreti  ala ları ı  sosyolojik 
akış açısıyla ele alı ası; sosyolojik kura  e yö te lerle ilişkile diril esidir.  

Türkiye’de Ki lik, Et isite ve Azı lıklar 

Dersi  a a ı elirli dö e lerde hâki  ola  sosyal ki lik odelleri i i ele ek, u odelleri 
etkileye  faktörleri açıkla ak e Türkiye’de toplu sal ki liği  geçirdiği aşa aları a aliz et ektir. 
Etnik kimlik ile ulusal, dini, siyasi kimlikler arası daki farklılıklar i elerek, öğre ileri  soru sallaşa  
et isite e azı lık ko uları ile ilgili o jektif akış açısı kaza aları hedefle ektedir. 

Bede , Sağlık ve Toplu  

Bu dersi  a a ı fiziksel de eyi leri  farklı kültürel e toplu sal yapılara göre asıl şekille diği e 
değiştiği i i ele ek; toplu sal süreçlerde  asıl etkile diği i e toplu sal olarak asıl üretildiği i 
göster ektir. Toplu sal soru lar ile sağlık soru ları arası daki ilişki ele alı arak, hastalık e sağlık 
ka ra ları ı  toplu sal oyutları i ele e ektir. 

Yakı  Dö e  Türkiye Toplu sal Tarihi 

Cu huriyeti  kuruluşu da  iti are  Türkiye’de gerçekleşe  toplu sal değişi  e dö üşü leri  ele 
alı a ağı u dersi  a a ı; Türkiye’deki sosyal, siyasal, eko o ik e kültürel di a ikleri  sosyolojik 



                SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

  SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 

perspektifle eleştirel ir akış açısıyla yoru laya ile  öğre iler yetiştiril ektir. Bu ders kapsa ı da 
sa ayileş e ile irlikte Türkiye’deki eko o ik e sosyal değişi ler, toplu sal i siyet e Türkiye’de 
kadı , di i  toplu sal hayattaki yeri, so  dö e de değişe  toplu sal hareketler i ele e ektir. 

Bilim ve Toplu  Üzeri e İleri Oku alar 

Bu dersi  a a ı ili i , ili sel akti iteleri  sosyal ir olgu olarak ele alı ası; ili sel akti iteleri 
etkileye  sosyal yapıları  e süreçleri  i ele esidir. Bili  ile toplu sal, siyasal, eko o ik e 
tarihsel faktörleri  etkileşi leri tartışıla aktır. 

Kültürel Çalış alar ve Eleştirel Teoride Gü el Ko ular 

Bu derste kültürel yapı e toplu sal yapı arası daki ilişkiyi açıkla ak, toplu sal yapı ı  işleyişi de 
kültürü  rolü e ilişki  kura ları, uygula alı e karşılaştır alı araştır a odelleri i  öğretil esi 
hedeflenmektedir. 

Sinemada Toplumsal Temsiller 

Bu derste toplu sal gruplar e eyle ler, te siliyet çeşitleri i  ye i for ları e pratikleri ile 
ilişkile dirilerek ele alı a aktır. Kitle kültürü e yüksek kültür ka ra ları, kültür e te sili  politiği, 
farklı toplu sal grupları  si e ada te sili farklı kültürel kodlara göre irdele erek tartışıla aktır. 

Çevre ve Ekoloji Çalış aları 

Bu dersi  a a ı klasik e çağdaş ke tleş e kura ları ı öğre erek gü ü üzde yaşa a  ke tsel 
süreçleri sosyolojik ir perspektifle değerle diril esi i sağla aktır. Öğre ileri  ke tleş e e çe re 
soru ları ı a aliz ede il eleri e politika ö erileri geliştire il eleri, ekolojik hareketleri öğre eleri 

e ekoloji ile ilgili sosyal kura  e yö te leri ka ra aları a açla aktadır. 

Spor ve Toplu sal Yaşa  

Dersi  a a ı spor olgusu u  diğer sosyal kuru larla ola  ilişkileri i, farklı gruplar e kategorilerle 
kurduğu ağları ortaya koy aktır. Bu derste spor ir kuru  e toplu sal ir olgu olarak ele alı a ak; 
spordaki içi sel e a açsal farklılaş alar eğiti , kültür, sosyal değişi  süreçleri ile irlikte ele 
alı arak açıkla a aktır. 

Sanat ve Toplum 

Moder  sa atı  gelişi i e toplu sal kura larla ilişkisi u dersi  a a odak ko usudur. “a at 
sosyolojisi ile sa at felsefesi arası daki etkileşi  i ele e ek, u ala da Türkiye’de so  dö e de 
yapıl aya aşla a  çalış alar tartışıla aktır. 
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Ortadoğu’da Ki lik ve Toplu sal Yapı 

Dersi  a a ı Ortadoğu’da ulu a  ülkeleri  sosyolojik yapıları ı e ir irleriyle ola  ilişkileri i 
i ele ektir. Te el olarak ölgedeki ulusal, et ik e ezhepsel ki likler e u ları  i şa süreçleri 
ele alı a aktır. 

Di  ve Toplu  Üzeri e Karşılaştır alı Çalış alar 

Toplu sal kuru  e olgu olarak di i  tarif edil esi, di  ile ireysel, toplu sal, kültürel, iktisadi e 
siyasal hayat arası daki ilişkileri  oder leş e süre i de asıl ye ide  şekille diği i  i ele esi 
hedefle ektedir. Özellikle Türkiye’ i  ele alı a ağı u derste, di i  aldığı çağdaş içi ler, toplu sal 

e di ler arası karşılaştır alı ir akış açısı ile i ele e ektir. 

Kültür Sosyolojisi: Yüksek Kültür, Popüler Kültür ve Alt Kültür 

Dersi  a a ı, öğre ileri kültüre ilişki  kura sal yaklaşı lar e kültür ile ilgili ka ra lar hakkı da 
ilgile dir ektir. Kültür e kültürle ilgili ge el ka ra lar,  kültürlerarası etkileşi , kültürler e 

küreselleş e ile ilgili te el kura lar u dersi  te el ko ularıdır. 

Sosyal Bilimlerde Akademik Yazı  

Çeşitli eri topla a e a aliz et e tek ikleri ile elde edile  ulguları  uygu  for atta akade ik ir 
yazı a dö üştürül esi e su ul ası ile ilgili te el ilgileri  öğretil esi hedefle ektedir. 

Suç, Sap a ve Şiddet 

Dersi  a a ı suçu  e sap a ı  sosyolojik açıda  i ele esi; sosyal değiş e, kültür, ke tleş e, 
yoksulluk, edya gi i sosyal kuru larla ilişkileri i  açıkla ası e farklı şiddet çeşitleri i  
i ele esidir. Öğre i i  suç e sosyal değişke ler arası daki ilişkiyi ka ra ası e farklı şiddet 

türleri i sosyolojik kura larla açıklaya il esi hedefle ektedir. 

Ge çlik Çalış aları 

Bu derste öğre iler ge çlik hareketleri i içi le dire  toplu sal geliş eleri e gü ü üz ge çlik 
kültürleri e eşlik ede  farklı üzik kültürleri, ge e kulü ü e git e, sırt ça tasıyla seyahat et e e 

ilgisayar oyu ları/ e 'de sörf yap a gi i ko ulara odakla a ak e u ları  ge çler e kuşaklar arası 
ilişkiler üzeri deki kısa e uzu  adeli etkileri i tartışa aklardır. 

Medya Toplu  İlişkiselliği: Süreklilik ve Değişi ler 

Bu dersi  a a ı edya e toplu  olguları ı  ir irleri ile ola  ilişkileri çerçe esi de ele alı ası, 
edya ı  toplu sal dö üşü ler üzeri e ola  etkileri i  i ele esidir. Toplu sal değişi ler 

so u u edya araçları ı  e etkileri i  ye ide  üreti i de dersi  odak oktaları da  iridir.  
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Değişe  Dü yada Yaşlılık 

Bu dersi  a a ı yaşlılık olgusu u ir soru  olarak göre  algı ı  aksi e, yaşlılık süre i i  toplu sal ir 
süreç e olgu olarak ele alı ası; değişe  dü ya ile irlikte değişe  aile yapıları ı  e yaşa  

içi leri i  i ele esi e yaşlılıkla ilişkileri i  tartışıl asıdır. “a ayileş e, ke tleş e, sağlık 
tek olojileri deki geliş eleri  yaşlılık algısı e yaşa  içi leri üzeri deki etkileri i  sosyal 
kura larla açıkla ası hedefle ektedir. 

Göç, Ki lik ve Kültür 

Bu ders ö elikli olarak klasik ve ulus aşırı göç kura ları ve modelleri çerçe esi de göç olgusunu 

küresel, ölgesel ve yerel göç hareketleri ağla ı da ve çeşitliliği içi de inceleyecektir.  Ekonomik, 

toplumsal ve kültüre yaşa ı radikal bir içi de dö üşü e uğrata  ve yeni kimliklerinin ortaya 

çık ası a neden olan eski ve yeni çeşit göç hareketleri küresel aile , ulus aşırı dini e aatler , 
öze  zi iri , taşıyı ı a eler , küresel insan ti areti , küresel dadı ve ço uk akı ısı  ve küresel 

erkeklikler gibi somut ör ekler üzeri de  tartışıla ak ve öğre i i  kültürel çoğul uluk, kültürleş e, 
entegrasyon ve çok kültür ülük vb. gibi konular üzeri e bilgi edinmesi sağla a aktır.   

Göç Bağla ı da Di  ve Toplu sal Ci siyet 

Avrupa göç rejimi ve kimlikler soru salı ağla ı da bu ders din ve toplumsal cinsiyet kimliklerine 

temel konu olarak odakla ır. Bu dersin a a ı küresel göç hareketleri çerçe esi de giderek daha fazla 

tartışıla  kültürel fark ve kimlik, toplumsal çeşitlilik, çoğu luk/azı lık toplumu, çok kültür ülük, 

kültürlerarası iletişi , modernlik ve geleneksellik arası da ilişki, demokrasi ve ata daşlık rejimleri 

konular üzeri e öğre ileri  bilgilendirmek ve konu üzeri e tartışa il e becerisi kaza aları ı 
sağla aktır. Derste (ulus aşırı)göç ağla ı da toplumsal cinsiyet ve din arası daki ilişki farklı Avrupa 

ülkeleri deki tür a /çarşaf/ urka tartış aları ile kamusal alandaki tartış aları  konusu olan 

Müslü a  erkeklikler  üzeri de  incelenecektir.   

Alt-Kültür Çalış aları 

Bu derste alt kültür kura ı ile birlikte iktidar, gü delik hayat ve marjinal grupları  sosyal ve kültürel 
dire iş pratikleri ele alı a ak ve çeşitli kültürel üreti  ala ları da ortaya çıka  a arşistler, punklar, 

dazlaklar, gotik kültür, bohemler, ro k çılar, yeni romantikler, ha ker lar vb. gibi grup ve akı lar 
sosyolojik ve kültürel analiz çerçe esi e oturtula aktır. 


