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Derleyen

H. B‹RSEN HEK‹MO⁄LU (ÖRS)

Marmara Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan

sonra 1990’da ‹stanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dal›nda doktora derecesi al-

d›. 1997’de Doçent, 2009’da ise Profesör olan Hekimo¤lu, halen ‹stanbul Üniver-

sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabi-

lim Dal›’nda ö¤retim üyesi olarak görev yapmaktad›r. Siyaset teorisi, siyasal gelifl-

me ve modernleflme, Türkiye’de pretoryenizm ve gayri-Müslim az›nl›klar alanla-

r›nda çal›flan yazar›n, bu konularda makaleleri ile Türkiye’de Askeri Müdahaleler:

Bir Aç›klama Modeli (Der Yay›nlar›, 1996) adl› bir kitab› da bulunmaktad›r.

Yazarlar

FATMAGÜL BERKTAY

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ayn› fakülteden dokto-

ra derecesini alan Prof. Dr. Berktay, ‹ngiltere’de York Üniversitesi’nde Kad›n Arafl-

t›rmalar› alan›nda ikinci bir yüksek lisans çal›flmas› yapt›. Halen ‹.Ü. Siyasal Bilgi-

ler Fakültesi’nde Uluslararas› ‹liflkiler Bölüm Baflkan› olarak görev yapmakta olan

yazar, yurtd›fl›nda çeflitli burslarla akademik çal›flmalarda bulunmakta, özellikle si-

yaset teorisi, siyasal düflünceler tarihi ve modern siyasal kuram ve tart›flmalar üze-

rine çal›flmakta ve ders vermektedir. Berktay’›n Tek Tanr›l› Dinler Karfl›s›nda Ka-

d›n (Metis Yay›nlar›, 1996), Women and Religion – A Comparative Perspective

(BlackRose Books, Montreal, 1998), Tarihin Cinsiyeti (Metis Yay›nlar›, 2003), Po-

litikan›n Ça¤r›s› (‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010) ve Dünyay› Bugünde

Sevmek (Metis Yay›nlar›, 2012) adl› eserleri bulunmaktad›r.

E. ZEYNEP SUDA

B.Ü. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile ‹.Ü. Edebiyat Fakül-

tesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden mezun oldu. ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakül-

tesi’nde uluslararas› iliflkiler dal›nda Doktora derecesi alan ve 2012’de Doçent

olan Suda’n›n göç, kentsel dönüflüm, haf›za mekânlar› gibi alanlarda sözlü tarih

çal›flmalar› ve makaleleri yay›nland›. Toplumbilim, siyaset psikolojisi ve görsel

kültür ve siyaset alanlar›nda çal›flan ve ders veren Suda’n›n Süveyfl’in Do¤usunda

Arap Milliyetçili¤i: M›s›r ve Nas›rc›l›k ve “fiu Gemide Ah Ben de Olsayd›m…”

Çanakkale’den Savafl D›fl› An›lar adl› kitaplar› ve Almanya’ya Emek Göçü’nün

Ellinci Y›l› An›s›na “Bir Bavul, Umut ve Hayalleriyle Ç›kt›lar Yola…, Mahmut

Dikerdem Eserler ile ‹flgale Direnen Çanakkale: 100 Y›l Önce, 100 Y›l Sonra bafl-

l›kl› derlemeleri yay›nlanm›flt›r. Geçti¤imiz y›llarda Lund Üniversitesi Hukuk Sos-

yolojisi bölümü ve Strasbourg Üniversitesi Türk Bilimleri Bölümü’nde misafir bi-

limsel araflt›rmac› olarak bulunmufltur.



AHMET BEKMEN

‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olan Ahmet Bek-

men, devlet ve iktidar teorileri, neoliberal dönüflüm ve Türkiye siyaseti alan›nda

çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

SEVG‹ UÇAN ÇUBUKÇU

‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bi-

limler Fakültesi’nde yüksek lisans›n› tamamlad›. London School of Economics’te

misafir araflt›rmac› olarak çal›flt›ktan sonra ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Uluslararas› ‹lifl-

kiler Bölümü’nde doktora derecesi ald›. ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas›

‹liflkiler Bölümü’nde doçent olan yazar siyaset bilimi ve siyasal düflünce alan›nda,

demokrasi teorisi, feminist teori ve toplumsal cinsiyet, toplumsal hareketler gibi

konularda araflt›rmalarda bulunup ders ve seminerler vermektedir. Uçan Çubuk-

çu’nun ayn› konularda yay›nlanm›fl makaleleri de bulunmaktad›r.

‹NC‹ ÖZKAN KERESTEC‹O⁄LU

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1988 y›l›nda mezun oldu.

1998 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nden Doktora derecesini ald›. 1990’da Araflt›r-

ma Görevlisi olarak girdi¤i ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim

Dal›’nda, 2008’den itibaren Doçent olarak görev yapmaktad›r.  Milliyetçilik, fe-

minist teori ve hareket alanlar›nda çal›flmakta, bu konulara iliflkin ulusal ve ulus-

lararas› yay›nlar› bulunmaktad›r.  

FOT‹ BENL‹SOY

‹.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2000-2002 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Si-

yasal Bilgiler Fakültesi’nde araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›. Halen Mesele dergi-

sinde editör olarak çal›flmaktad›r.

SERP‹L ÇAKIR

M.Ü. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Çak›r, ‹.Ü. Siyasal Bilgi-

ler Fakültesi’nden siyaset bilimi doktora derecesini ald›. Halen bu fakültenin Ulus-

lararas› ‹liflkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dal›’nda profesör olarak görev

yapmaktad›r. Karfl›laflt›rmal› siyasal sistemler, toplumsal cinsiyet ve politika, femi-

nist teori ve sözlü tarih vb. konularda çal›flmalar› olan, bu konularda ders ve semi-

nerler veren, ‹ngiltere’de ve Türkiye’de sözlü tarih çal›flmalar›na iliflkin proje yürü-

ten yazar›n çeflitli dergilerde yay›nlanm›fl makalelerinin yan›s›ra Osmanl› Kad›n

Hareketi (Metis Yay›nlar›, 1994), Kad›n Araflt›rmalar›nda Yöntem (Necla Akgök-

çe ile birlikte, Sel Yay›nlar›, 1996), Osmanl› Kad›n Dergileri Bibliyografyas› (ha-

z›rlay›c›lardan biri olarak, Metis Yay›nlar›, 1993) ve Erkek Kulübünde Siyaset: Ka-

d›n Parlamenterlerle Sözlü Tarih (Versus Yay›nlar›, 2013) isimli kitaplar› vard›r.

G. GÜRKAN ÖZTAN

‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan G. Gürkan Öztan, ‹stanbul Üniver-

sitesi Uluslararas› ‹liflkiler Siyaset Bilimi Anabilim Dal›’nda yard›mc› doçent olarak

çal›flmaktad›r. Öztan’›n Türk milliyetçili¤i ve günümüzdeki etkileri üzerine çeflitli

dergilerde yay›nlanm›fl makaleleri bulunmaktad›r.

xii yazarlar



Çocuklu¤umun bir manzaras› bugün hâlâ belle¤imde durur. Kasa-

ban›n haftada bir kurulan pazar yerinin müdavim simalar›ndan

biri de, üzerine ç›kt›¤› iskemleden etraf›na toplanan müflteri adaylar›y-

la merakl›lara seslenen ç›¤›rtkan ilaç iflportac›s›yd›. Camekânl›, elde

kolayca tafl›nabilir, çanta benzeri ma¤azas› flifleciklerle dolu olurdu. O

küçük fliflelerden birini flahadet parma¤›yla baflparma¤› aras›nda tutar,

kolunu önünde biriken kalabal›k üzerinde sa¤a ve sola do¤ru yar›m

daire yaparak gezdirirken son derece inand›r›c› bir sesle anlat›rd›: “Bu

flifledeki ilaç, her derde devayd›. Kar›n, bafl, difl a¤r›lar›na, haz›ms›zl›-

¤a, iç s›k›nt›s›na, ifltahs›zl›¤a, yafll›lara, bebeklere, hamile ve lo¤usala-

ra birebir iyi gelen bir ilaçt›. Her evde bulunmal›yd›. ‹zmir Borno-

va’da, [bu yer bazen ‹stanbul Kartal Maltepe de olabiliyordu, ama

mutlaka] Ortado¤u ve Balkanlar›n en büyük fabrikas›nda imal edil-

miflti”... “‹lac›n hediyesi elli kurufltu”... “Sat›n almadan önce denemek

serbestti”... Genellikle kalabal›kta bulunanlardan biri üzerinde kesme

fleker parças›na bir iki damla dökülerek denenirdi. ‹flportac›n›n came-

kânl› dolab›ndaki fliflelerin hep kap›fl›ld›¤›n› an›ms›yorum. Bunun s›ra-

dan bir nane ruhu oldu¤unu büyüyünce ö¤rendim. Çocuk kafamla

Önsöz



böyle bir ilac›n mucize oldu¤unu düflünmüflümdür. Hastal›klar varsa

vard›; ama iflte ilaç da vard›. ‹leri yafllar›mda ideoloji konular›nda yap-

t›¤›m okumalar s›ras›nda, çocuklu¤umdan kalma bu manzara oldum

olas› beni ziyaret etmifltir.

Bizim her derdin devas› iflportac› ilac›, kimyagerin gözünde ne

kadar ciddi ise, mitlerin ve ideolojilerin iddialar› da toplumbilimcilerin

indinde ancak o oranda ciddidir. Nitekim toplumbilimciler, mitlerin ve

ideolojilerin içeri¤ini dolduran iddialardan çok, söz konusu içeri¤in

nas›l anlat›ld›¤› ile ilgilenirler. Mitlerin ve ideolojilerin önemi de ne

söylediklerinde de¤il, nas›l söylediklerinde gizlidir. Ünlü kültür bilim-

ci Tylor, mitleri, “olmas› gereken [ideal] ölçülerindeki iliflkiyi, yan›lg›-

lar sonucunda gerçekten de olan [real] iliflkilermifl gibi görmek” diye

tan›mlar. Olan ve yaflanm›fl gerçe¤i, olmas› gereken hedefler çerçeve-

sinde anlatmak, mitlerin ve ideolojilerin söylem biçimlerinin temel bir

özelli¤i olagelmifltir. Abartmak, sapt›rmak, karmafl›k olan› basitlefltir-

mek, çeliflkili dünyay› emin ve çeliflkisiz hale getirmek, bireye yol gü-

zergâh›n› tan›tmak, hazine odas›n›n kap›s› da dahil, yaflam›n tüm ka-

p›lar›n› açmaya elveriflli maymuncuk imal etmek; tüm bunlar, mitler

gibi ideolojilerin de temel çal›flma ilkelerini oluflturur. Bu türden söy-

lemler, yaflam›n karanl›k dehlizlerinden geçerken çal›nan ›sl›klard›r.

Özellikle izleyicileri ve inananlar› aç›s›ndan, mitler ve ideolojiler, birer

umut kayna¤›, gelecek beklentisi ve halin içinden çekip ç›kar›lm›fl hu-

zur izlenimleridir.

Günlük yaflam›n sürükleyip önümüze getirdi¤i çeliflkili durumla-

r› çözümlemeye yarayacak mant›kl› aç›klama çerçeveleri oluflturmay›

mitlerin nihai hedefleri aras›nda tan›mlayan Claude Lévi-Strauss, hakl›

olarak modern zamanlar›n siyasi ideolojilerinin kadim ve yaz›s›z top-

lumlar›n mitlerinin yerine geçti¤ini anlat›r. Her iki tür söylem de top-

lumda belirli ifllevleri karfl›lar. Siyasi ideolojiler, özellikle modern top-

lumlarda, bu toplumlar›n yeni mitleri, yeni efsaneleri haline gelmifltir.

Kendi kaleminden aktar›rsak, “Hiçbir fley, siyasi ideolojinin mitsel dü-

flünceye benzedi¤i kadar benzemez. Günümüz toplumlar›nda biri âde-

ta di¤erinin yerine geçmifltir.” Keza, siyasi ideolojileri, Malinowski’nin

xiv önsöz



Troblian yerlilerinin mitleri konusundaki tespitinde yapt›¤› gibi moder-

nitenin toplumsal akitleri olarak düflünebiliriz. Günümüzün siyasi ide-

olojileri, ürettikleri tüm çat›flma f›rsatlar›na karfl›n, asl›nda modern ya-

flam› tahkim edici ifllerler. Farkl› totemlerin birbirine gönderme yaparak

anlam kazanmalar› gibi, modern sanayi toplumlar›n›n ideolojileri de,

genel topluma katk›lar› ölçüsünde anlam ifade ederler. Görünürdeki

ayr›flt›r›c›l›klar›, temelde ve uzun vadede birlefltirici, benzefltirici ve bü-

tünlefltiricidir. Ortaça¤›n Kuzey Afrikal› tarihçisi ‹bn Haldun’un vurgu-

su pek isabetli görünüyor: “Siyasi iktidar yar›fl›nda, tüm taraflar hakl›-

d›r.” Çünkü insan, ›rkç›l›k gibi sapk›nl›klar d›fl›nda, tafl›d›¤› de¤erler-

den ba¤›ms›z olarak, insan olmak dolay›s›yla hakl›d›r. Nihayet ideolo-

ji, bir söz, bir logostur; bu özelli¤i ile de sadece insana özgüdür.

Dilbilim ustalar›n›n önerdikleri ayr›ma iltifat edilecek olursa, dil,

zamana yay›lan bir özellik tafl›r; söz ise muayyen bir zaman›n ve s›n›r-

l› bir ortam›n ürünüdür. ‹deolojiler de mitlerin modelini izleyerek hem

söz gibi tekrar yaflanamaz bir zaman›n içindedir; hem dili and›ran bir

biçimde zamana yay›labilirler. Özetle ideolojiler, mitleri and›rarak âde-

ta dile dönüflen sözler gibidir. Baflka bir deyiflle, dilden söz üretilebildi-

¤i gibi, ideolojilerden yeni sözler, daha do¤rusu yeni eylemler üretilebi-

lir; ki üretilmektedir. Do¤al olarak buradan ç›kar›lmas› gereken sonuç,

ideolojilerin dünyay› de¤ifltirmekte ya da de¤iflimi tafl›makta belli bir

rol üstlendikleri gerçe¤ini kabul etmektir. ‹deolojiler, kültürün bir par-

ças› olarak, toplumun fon rengi üzerinde ebru haleleri gibi hareket

ederler. Ebruya flekil vermede paylar› vard›r. Onlars›z ebru, ne tahrik

edici ne anlaml› ne de yank› uyand›r›c›d›r; sönüktür, sessizdir. Bu da

canl› bir toplumu de¤il, cans›z s›¤ bir toplumu ifade eder.

Günümüz ileri sanayi toplumlar›nda veya sanayi sonras› top-

lumlarda kutuplaflmalardan çok, orta s›n›f›n yayg›nl›¤› dolay›s›yla bu-

danm›fl ve t›rafllanm›fl ideolojilere tan›k olunur. Bir bak›ma 19. yüzy›-

l›n “afl›r›” diye adland›r›lan ideolojileri, yerlerini daha evcilleflmifl ve

avam kat›ndaki orta s›n›flaflma de¤iflimine ayak uydurarak kutuplar-

dan merkeze do¤ru çekilmifllerdir. Bu olguyu ideolojilerin sonu diye

takdim etme giriflimleri dün oldu¤u gibi bugün de tart›flmaya aç›kt›r.

önsöz xv



Her toplumsal durumun yeni umutlar da¤›tma zorunlulu¤u, ister iste-

mez kendini hep hissettirecektir. Esasen böyle de oluyor.

Türk yaz›n›nda, ideoloji, zihniyet ve tefekkür hayat› üzerine ya-

p›lm›fl bir hayli birikim var. Bu önsöz vesilesiyle arkam›zdaki birikimin

ünlü kalemlerini anmak gerekir diye düflünüyorum. Sabri Ülgener, fie-

rif Mardin, Tar›k Zafer Tunaya, Yavuz Abadan gibi cumhuriyet döne-

minin ilk kuflak bilim insanlar›; Mete Tunçay, Ümit Hassan, Alaeddin

fienel, Ali Yaflar Sar›bay, Süleyman Seyfi Ö¤ün, ‹smail Kara, Taha Par-

la gibi daha genç kuflak yazarlar olmadan ideolojiler üzerindeki bir ça-

l›flma köksüz kal›rd›.

Elinizdeki çal›flmay›, ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-

tesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dal› mensu-

bu genç arkadafllar ürettiler. Kendileri ile ayn› çat› alt›nda uzun y›llar

çal›flt›¤›m bu kalemler, birlikteli¤imizin an›s›na benden bir önsöz yaz-

mam› istedikleri zaman, bunun onlarla tekrar bir araya gelme vesilesi

yaratmas›ndan çok mutluluk duydum. Burada, örnek düzeydeki ya-

y›nlar› ile tan›d›¤›m›z ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’na çal›flma-

y› kitaplaflt›rmaya karar verdi¤i için teflekkür etmek istiyorum. Her

konunun farkl› bir kalem taraf›ndan incelendi¤i bu derleme, tahliller-

deki özen ve derinlikle dikkat çekiyor. Modernleflen toplumlar›n tan›k

oldu¤u belli bafll› ideolojiler ve siyasi tart›flma alanlar›, saydam ve ay-

r›nt›l› bir dille anlat›l›yor. De¤erli bir baflvuru yap›t›n›n oluflturuldu¤u-

nu belirtmeliyim. Özellikle üniversite ö¤rencilerinin eline yeni ve zen-

gin bir metin sunulmufltur.

Cemil Oktay
Bahariye, Haziran 2007

xvi önsöz



O
nsekizinci yüzy›l, kökleri Rönesans ve Reform’a dayanan ve Ba-

t›’n›n dünyan›n geri kalan›ndan farkl› bir geliflme rotas›na girme-

sine neden olan iktisadi, toplumsal ve siyasal dönüflümlerin, biri siya-

sal di¤eri ekonomik iki büyük altüst edici sonucuna; Frans›z ve Ame-

rikan Devrimleri ile ‹ngiliz Sanayi Devrimi’ne tan›k olmufltur. 19. yüz-

y›l ise, bu dönüflümün düflünsel düzeyde iyice berraklaflmaya bafllayan

ürünleri olarak “siyasal ideolojiler”i yaratm›flt›r. Bu anlamda, Ayd›n-

lanma sonras› dönem, birçok nitelemenin yan› s›ra, bir “‹deolojiler

Ça¤›” olarak nitelendirilmeyi hak etmektedir. Bu, elbette, daha önce

ideolojilerin üretilmedi¤i anlam›na gelmemektedir. Ancak, ‹deolojiler

Ça¤›’n› önceki dönemlerden ay›ran çok önemli bir özelli¤i vard›r: bu,

kitle kat›l›m›n›n ortaya ç›kmas›d›r; toplumsal, siyasal iliflkilere iliflkin

görüfllerin dar çevrelerin tekelinden ç›k›p, genifl kitleleri harekete geçi-

ren devrimci bir nitelik kazanmas›d›r.

Yaflam› anlaml› k›lan unsurlardan birisi, yaflanan yaflam›n “do¤-

ru” oldu¤una inanmakt›r. Toplumun, bir anlamda, dünyay› tan›mlama

araçlar› olan din, gelenekler, mitler, semboller vb. do¤ay›, insan›n varolu-

flunu, insan-do¤a iliflkisini, toplumsal birlikteli¤i, mevcut sosyal, iktisadi

ve siyasal iliflki biçimlerini “tan›mlama”, “aç›klama” ve “onaylama” ifl-

levi görmüfllerdir. Toplumlar de¤ifltikçe, var olan araçlar›n ifllevleri yok ol-

maya, yeni araçlara ihtiyaç duyulmaya bafllanm›flt›r. Bat›’da 16. yüzy›l-

Girifl
H. Birsen Hekimo¤lu (Örs)



dan itibaren, özellikle tar›msal dönüflüm ile bafllayan de¤iflim süreci, bir-

çok yerleflik inanc› ve kural› anlams›z hale getirmifl, yeni aç›klama araç-

lar›na ihtiyaç duyulmaya bafllanm›flt›r. Cemaat içinden ç›kar›lan ve “ak›l”

ile donat›lan bireyin, di¤er bir ifade ile “ak›l ça¤›”n›n bireyinin, pazar için

üretim yapan köylünün, deniz afl›r› ülkelere gidip mal al›p-satan tüccar›n,

atölyelerde para karfl›l›¤› üretim yapan iflçinin, dünyay› anlamada yeni

araçlara ihtiyac› vard›r. Giderek laikleflen, rasyonel, pozitivist, bireyci Ba-

t›’n›n yeni mitlere, yeni dinlere ihtiyac› vard›r. “Ak›l Ça¤›”ndan “‹deolo-

jiler Ça¤›”na geçifl, bu ihtiyac›n bir sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bu çal›flman›n amac›, 19. yüzy›la damgas›n› vuran ve 20. yüz-

y›lda geliflerek ve de¤iflerek devam eden ideolojileri ele almakt›r. ‹nsan-

lar›n kolektif eylemini örgütleme arac› olarak siyaset, bu özelli¤i ile bi-

rey-toplum-devlet iliflkilerini ve bu iliflkilerin gerilimlerini içerirken, si-

yasal ideolojiler de bu iliflkileri aç›klama ve gerilimleri giderme yollar›

üretmeye çal›fl›rlar. Bu çal›flman›n iki temel hedefi bulunmaktad›r.

Bunlardan birisi, “ideoloji” kavram›n›n kendisini, toplumsal kökenle-

rini ve ideolojilerin bir dünyay› anlama ve bireysel/toplumsal yön ta-

yin etme arac› olarak toplumlar› dönüfltürme gücünü ve s›n›rl›l›klar›n›

ele almakt›r. ‹kincisi ise, iktisadi, sosyal ve siyasal düzeni kurgulama

biçimleri, söylemleri ve içlerinde tafl›d›klar› çeliflkileri ile birlikte, ilgili

dönemlere damgas›n› vurmufl büyük “izm”leri, ortaya ç›kt›klar› tarih-

sel arka plan üzerinden, irdelemeye çal›flmakt›r. Bunlar yap›l›rken, as-

l›nda her ideolojik ak›m›n öncellerinden nas›l etkilendi¤ini, ne kadar

onlar›n ard›l›, ne kadar onlara bir tepki niteli¤inde oldu¤unu anlama-

n›n önemli oldu¤u, kolay genellemelerin ne kadar yanl›fl, bazen bir

“izm” ile di¤eri aras›nda kesin ayr›m yapman›n ne kadar zor oldu¤u

gerçe¤i göz önünde bulundurulmaya çal›fl›lacakt›r.

Çal›flma kaleme al›n›rken, lisans ve lisans-üstü ö¤rencilerinin de

yararlanabilmesini mümkün k›lmak için, elden geldi¤ince sade ve ko-

lay anlafl›l›r bir dil kullan›lmaya çal›fl›lm›fl, ancak belirli bir entelektü-

el düzeyin sa¤lanmas›na da özen gösterilmifltir. Yine, özellikle ö¤renci-

lerin yararlanabilmesi amac›yla, her metnin sonuna, o konu ile ilgili

Türkçe olarak yay›nlanm›fl bir okuma listesi ilave edilmifltir.

2 19. yüzy›ldan 20. yüzy›la: modern siyasal ideolojiler
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