I

R

YA
YI
N
LA

GRUBU

EL KİTABI

IT

N

YA
FELSEFE

Felsefe Grubu – Psikoloji
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

+

LOGOS
(BİLİM)

=

PSİKOLOJİ
(RUH BİLİMİ)

R

PSYCHE
(RUH)

I

PSİKOLOJİ

YA
YI
N
LA

	Psikoloji ifadesi “ruh bilimi” anlamında ilk defa İlk Çağ’da Aristoteles tarafından kullanılmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru ruh bilimi olarak değil, davranış bilimi olarak gelişim göstermiştir. Bunun sonucunda da bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir.

	Psikoloji; organizmanın gözlenebilir, ölçülebilir davranışlarını ve bu davranışların altında yatan nedenleri inceleyen pozitif bir bilimdir. İnsan yaşamının doğum, çocukluk, ergenlik, erişkinlik, yetişkinlik, yaşlılık ve ölüme kadar olan sürecini inceler ve bu alanlara ait verilerden
hareketle bilimsel bilgiler ortaya koyar.
	Psikoloji günümüzde, “insan ve hayvanların gözlenebilen ya da ölçülebilen davranışlarını ve
zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilim” olarak tanımlanmaktadır.

NOT

Psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin nedenleri şunlardır:

	İnsan davranışları ile hayvan davranışları arasında benzerlik olduğu için insan davranışlarının
anlaşılmasına yardımcı olur.
	İnsanlar üzerinde yapılamayacak olan deneyler hayvanlar üzerinde yapılır.

IT

	Daha kısa süreli yaşamları olması ve daha çabuk ve de çok sayıda üreyebilmeleri, incelemeler için kolaylık sağlar.

N

Psikolojinin Konusu

	İnsan davranışlarıdır.

	Konusunu oluşturan olaylar, günlük yaşamda içinde bulunduğumuz ve bir parçası olduğumuz
olaylardır.

	Örneğin; konuşmak, gülmek, ağlamak, sevinmek, üzülmek, oyun
oynamak, şarkı söylemek, düşünmek birer davranıştır.
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YA

	İnsanların davranış, duygu ve düşüncelerinin temelinde yatan ilkeleri belirlemeye çalışır.

Felsefe Grubu – Psikoloji

NOT
Davranışları duygular, tutumlar, öğrenilmiş bilgiler ve algılar etkiler. Bu nedenle psikoloji; çevre
(uyarıcı) ile organizma (birey) ve davranışlar arasındaki ilişkileri açıklar.

Davranış

Çevre - Uyarıcı

Bilim

Her türlü canlı varlıklara denir. Psikolojide organizma
denilince, insan ve
hayvan akla gelir.

Her türden uyarıcı
karşısında organizmanın vermiş
olduğu gözlenebilen ve ölçülebilen
tepkileridir.

Organizmayı
davranışa
yönelten etkilere denir.

Belli bir alanda
yöntemli araştırmalarla
elde edilmiş, düzenli,
sistemli ve güvenilir
bilgiler bütünüdür.

YA
YI
N
LA

R

I

Organizma

PSİKOLOJİDE ÖLÇÜTLER
GÖZLENEBİLİRLİK

ÖLÇÜLEBİLİRLİK

Bir olay doğrudan, dolaylı veya
psikofizyolojik tepkiler temelinde
gözlenemiyorsa, o olay psikoloji
bilimi kapsamına girmez.

Bir şeyin bilimin konusu olabilmesi
için o şeyin ölçülebilir olması şarttır. Bu, sonuçların güvenilir olmasını ve karşılaştırılabilmesini sağlar.

Gözlenebilir ve Ölçülebilir Olayların Üç Özelliği

IT

1. İletilebilirlik: Yapılan çalışmaların doğru bir şekilde anlaşılmasına ve yayılmasına denir.
2. Tekrarlanabilirlik: Aynı nedenlerin aynı sonuçları verdiğinin tekrar tekrar sınanabilir olmasıdır.

N

3. Sağlanabilirlik: Aynı konuyu farklı araştırma yöntemlerini kullanarak doğruluğunu test etme
				
işlemine denir.

Çözüm

YA

2018 - ÖSYM

I. Doğrudan gözlemlenebilen davranışlar

II. Doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçler

Felsefe Grubu El Kitabı
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III. Fizyolojik tepkiler
Yukarıdakilerden hangileri, günümüz psikoloji araştırmalarının kapsamında yer almaktadır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

Günümüz psikoloji araştırmalarının kapsamında fizyolojik
tepkiler (hormonal salgılar gibi), doğrudan gözlemlenebilen
davranışlar (bağlama çalmak
gibi) ve doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçler (heyecanlanma gibi) yer almaktadır.
Cevap E

Felsefe Grubu – Psikoloji
PSİKOLOJİNİN AMACI
İnsan davranışlarını tanımlama: Davranışın ne olduğunu tanımlar.
Anlama ve açıklama: Davranışların arkasında yatan nedenleri anlamak ve açıklamaktır.

R

I

Önceden tahmin edebilme: Davranışın nedenleri anlaşıldıktan sonra, yeniden hangi yollarla ortaya çıkabileceği de öngörülebilir.

YA
YI
N
LA

Etkileme ve kontrol: İncelenen insan davranışları ile ilgili elde edilen verilerle, insan davranışlarını
etkiler ve denetim altına alır.

PSİKOLOJİNİN BİLİM OLMA SÜRECİ

	Psikolojinin pozitif bilim olması, konusu olan davranışları
deney, gözlem gibi bilimsel yöntemlerle incelemesine
bağlıdır.

	Psikoloji uzun zaman felsefeye bağlı kaldı. Yunan filozof
ları psikolojiyi insan ruhunu ele alan bir bilgi dalı olarak
görmüşlerdir.

	Aristoteles günümüzün psikoloji konularını ilk defa “Peri
Psyche” (Ruh Üzerine) adlı eserinde ele alan kişidir.

Wilhelm Wundt

IT

	Psikoloji terimi bu eserden esinlenilerek ortaya çıkmıştır.

	Psikolojiyi bir bilim haline getiren durum, deneysel çalışmaların yapılması olmuştur.
	1879’da ilk bilimsel psikoloji laboratuvarı Wilhem Wundt tarafından açılmıştır. Wilhelm Wun-

N

dt, psikolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Daha sonra birçok ekol deneysel yöntemlerle

YA

psikoloji alanında çalışmalarını sürdürmüştür.

NOT

İslam Dünyası’nda Ahmed bin Sehl el-Belhî beden ve ruh hastalıklarını ayırıp incelemiştir.
İbni Sina nöropsikiyatrik durumlar üzerinde çalışmıştır. Farabi, insanın ruh ve bedenden
oluştuğunu savunmuştur.
Avrupa’da psikoloji ile ilgili konulardan Descartes söz etmiştir. 1879 yılında Wilhelm Wundt’un ilk
psikoloji laboratuvarını kurmasıyla psikoloji, bağımsızlık kazanmıştır.
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Psikolojinin geçmişi aslında çok eskidir. Platon’un öğrencisi Aristoteles, “Ruh Üzerine” adlı
eserinde beden ve ruh arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır.

Felsefe Grubu – Psikoloji
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ

I

İnsanın çevreye uyumu, yaşamını sürdürmesi olayları fark edip değerlendirmesine ve uygun
Davranış: Organizmanın iç ve dış uyarıcılara verdiği tepkidir.

R

davranışta bulunmasına bağlıdır.     

YA
YI
N
LA

Organizma: Canlılık özelliği gösteren varlıklardır. İnsan, hayvan ve bitki birer organizmadır.
Psikolojinin temel amacı insanı incelemektir.

Uyarıcı: Organizmayı harekete geçiren iç ve dış her türlü etkidir.
İç Uyarıcı: Bedenin içinden gelen etkilerdir. Açlık, susuzluk vb.

Dış Uyarıcı: Bedenin dışından gelen uyarıcılardır. Isı, ışık, nem, basınç birer dış uyarıcıdır.
Uyarım: Uyarıcının duyu organlarını etkilemesine uyarım (uyarılma) denir.

Duyum: Uyarıcıların duyu organları tarafından alınarak beyne iletilme süreci sonucu ortaya
çıkan etkilenimdir. Görme, işitme birer duyumdur.

Tepki: Organizmanın uyarıcılara verdiği fiziksel veya psikolojik tepkidir.

Fiziksel Tepki: Gözümüze sivri bir cisim yaklaştığında gözümüzün kapanması bedensel olarak
verilen tepkidir.

Psikolojik Tepki: Sınav sonuçları açıklanırken heyecanlanma, kaygılanma gibi duygusal
veya düşünsel olarak verdiğimiz tepkidir.

IT

Uyarıcı – Tepki İlişkisi

Organizma sürekli olarak çevresiyle etkileşim içerisindedir.

N

İnsan davranışları; biyolojik, ruhsal ve toplumsal öğelerin etkileşiminden oluşur.
Davranış, bu etkileşimler içinde uyaranlara verilen tepkiler olduğuna göre uyaranlar, orga-

YA

nizma ve tepkiler (U – O – T) psikolojik yaşamın temel öğeleridir.

Davranışın nedenlerine UYARICI, uyarıcılara karşılık meydana gelen davranışlara TEPKİ denir.

Tepki (T)
(Davranışın sonucu)

NOT
Davranışı açıklarken, neden-sonuç ilişkisi U-T formülüyle gösterilir. U-T ilişkisi içerisinde uyarıcı
ve tepki ilişkisi her zaman aynı şekilde gerçekleşmeyebilir.
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Uyarıcı (U)
(Davranışın nedeni)

Felsefe Grubu – Psikoloji
Psikolojik ve Biyolojik Süreçler
Psikolojik süreçler, zihinsel ve hareketle ilgili süreçler olmak üzere ikiye ayrılır.
1. Hareketle ilgili Süreçler:

R

2. Zihinsel Süreçler:

I

	
İnsanın doğrudan gözlemlenebilen tepkileridir. Gülme, ağlama, yürüme vb.

	
Organizmanın doğrudan gözlenemeyen, ancak dolaylı yollarla gözlenip ölçülebilen

YA
YI
N
LA

davranışlardır.
	
Zihinsel süreçler, bilişsel ve duyuşsal süreçler olarak ikiye ayrılır.
Bilişsel Süreçler:

Zekâ, düşünme, öğrenme, bellek, algılama, akıl yürütme, hayal etme, hatırlama gibi

IT

davranışlardır.

Duyuşsal Süreçler:

N

Acı, korku, sevgi, coşku, kıskançlık gibi duygusal davranışlardır.
DAVRANIŞ TÜRLERİ

YA

Gözlenebilen Davranışlar
 ürüme, koşma, ders çalışma, elini kaldırma gibi sadece fiziksel etkinlik olarak ortaya konan
Y
davranışlardır.
Başkaları tarafından doğrudan gözlenebilirler ve sayısal olarak ifade edilebilen eylemlerdir.

Felsefe Grubu El Kitabı
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Gözlenemeyen Davranışlar
 evinme, üzülme, düşünme, tasalanma gibi sadece zihinsel etkinlikleri ifade eden davra
S
nışlardır.
Dışarıdan gözlenemeyen durumlardır.
Ancak dolaylı yollarla gözlenip, ölçülebilen davranışlardır.

Felsefe Grubu – Psikoloji
Psikofizyolojik Davranışlar
Bir yandan psikolojik bir yandan fizyolojik süreçlerin etkileşimi ile psikofizyolojik tepkilerle
meydana gelen davranışlardır.
Kaygı anında mide ve barsak sistemi çalışmıyor.

YA
YI
N
LA

KALITIM VE ÇEVRE

R

I

Davranış, zihin ve bedenin  etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

İnsanın davranışlarında hem kalıtımın hem de çev
renin etkisi vardır.  

Bir insanın gelişiminde ne soya çekim ne de çevre
tek başına baskın rol oynar.

 alıtım insanın tüm gelişim potansiyelini belirler.
K
Çevre ise bu potansiyelin ne ölçüde kullanabileceğini belirler.
 rneğin; zeka, kişilik, kalıtım ve çevrenin karşılıklı
Ö
etkileşimi sonucu belirlenir.
Çevre

IT

 rganizmanın yaşamı boyunca ilişkilerini sürdür
O
düğü, diğer organizmalarla etkileşim içinde bulunduğu fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortama çevre denir.

N

Kalıtımsal olmayan her şey çevredir.
1. Fiziksel Çevre: Organizmanın doğduğu, barındığı, hayatının sonuna kadar ilişkilerini

YA

sürdürdüğü ve cansız varlıklarla da paylaştığı ortamdır. Isı, ışık, beslenme gibi.

2. Sosyal Çevre: Belli bir yaşam biçimini sürdüren, birlikte yaşayan, aynı kültürü paylaşan,
aralarında etkileşim bulunan insanların oluşturduğu çevredir. Ailenin yapısı ve okuduğu okullar

3. Kültürel Çevre: Tarihsel ve toplumsal süreç içerisinde meydana gelen maddi ve manevi
değerleri ifade eder. Kişinin yaşadığı toplumdaki insanlar, onların gelenekleri, görenekleri, değer
yargıları, meydana getirdikleri yapıtlar gibi maddi ve manevi unsurların bütünü kültürel çevreyi
oluşturur.  
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gibi.
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ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME
ÖĞRENME

I

Öğrenme

NOT

YA
YI
N
LA

R

Tekrar veya yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen nispeten kalıcı izli (sürekli) bir değişmedir. Örneğin; Araba sürme, bisiklete binme, sayı sayma, yazı yazma.

Öğrenmenin gerçekleşmiş olabilmesi için üç önemli koşul karşılanmalıdır:
 Öğrenmede olumlu – olumsuz  bir davranış değişikliği olmalıdır.

 Söz konusu olan davranış değişikliği tekrar ve yaşantı sonucu ortaya çıkmalıdır.
 Gerçekleşen davranış değişikliği uzun süreli (kalıcı) olmalıdır.

Deneyim (Yaşantı)

Bireyin çevresiyle etkileşiminin kendisinde bıraktığı etkidir. İnsanların, ilgileri, istekleri, tutumları ve davranışları yaşantılar yoluyla değişir ve öğrenme gerçekleşir.

IT

Davranış

Organizmanın içten veya dıştan gelen uyarıcılara karşı gözlenebilen (yürüme, koşma, yemek yeme, konuşma vs.) ve ölçülebilen (düşünme, problem çözme vb.) her türlü tepkisine

N

denir.

YA

Davranışlar; öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranışlar olmak üzere ikiye ayrılır:

1.	Öğrenilmiş Davranışlar: Doğuştan getirilmeyen, yaşantılar
sonucu meydana gelmiş kalıcı izli davranışlardır. Örneğin; bir
şarkıyı mırıldanıp söylemek öğrenmedir.

değildir, otomatiktir. Doğuştandırlar ve değişiklik göstermezler.
Her organizmada görülür. İsteğe bağlı değildirler.
a.	Doğuştan Getirilen Davranışlar: Bireyin yaşamını ve tür olarak devamını sürdürmesinde kullandığı, öğrenme ürünü olmayan davranışlardır. Bunlar; içgüdü, içdürtü, refleks ve homeostatik davranışlarıdır.
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2.	Öğrenilmemiş Davranışlar: Bu davranışlar, zekâ ile ilgili

Felsefe Grubu – Psikoloji
İçgüdü
	
Doğuştan getirilen (kalıtsal), türe özgü otomatik ve
bilinçsizce yapılan davranışlardır.

R

I

	
İçgüdüler öğrenilmemiş davranışlardır. Sadece
hayvanlarda görülür. Örneğin; örümceğin ağ
örmesi, ipek böceğinin koza yapması, arının bal
yapması vb.

YA
YI
N
LA

Homeostatik davranışlar (Dengelenme)

	
Yetersiz ve aşırı uyarılma sonucunda uyum ve denge durumu bozulan organizmanın
tekrar normal yaşantısına dönmesine yönelik gösterdiği türe özgü tepkilere dengelen
me denir.
b.	Büyüme: Organizmanın bedensel (fiziksel) ve hacimsel olarak değişim göstermesidir.
Örneğin; boyun uzaması, ağırlığın artması gibi.
c.	Olgunlaşma: Organizmanın doğuştan sahip olduğu potansiyel güçlerin (vücut organlarının), kendisinden beklenilen fonksiyonları zamanla yerine getirebilecek (görev yapabilecek) duruma gelmesidir. Örneğin; 12 aylık bir bebeğin yürüyebilmesi gibi.

IT

Öğrenme Türleri

YA

N

Koşullanma Yoluyla
Öğrenme

Klasik
Koşullanma

Model Alarak
Öğrenme

Bilişsel Öğrenme

Edimsel
Koşullanma
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Kavrayış
Yoluyla
Öğrenme

Motor
Öğrenme

DenemeYanılma
Yoluyla
Öğrenme

Gizil
Öğrenme

Yer
Öğrenme

Sözel
Öğrenme
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A. KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME
Organizmanın normal koşullarda tepki göstermediği uyarıcılara, belirli koşullar altında tepki göstermeyi öğrenmesine koşullanma yoluyla öğrenme denir. İkiye ayrılır.

YA
YI
N
LA

1. Klasik Koşullanma İle Öğrenme

R

Edimsel (Operant-Araçlı) Koşullanma İle Öğrenme

I

Klasik Koşullanma İle Öğrenme

Klasik koşullanmanın temsilcisi Pavlov’dur.

Klasik koşullanma; organizmanın doğal bir
uyarıcıya gösterdiği doğal tepkiyi onun yerine
geçen nötr (yapay)  bir başka uyarıcıya da göstermeyi öğrenmesidir.
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YA

N

IT

Pavlov’un deneyinde köpeklerin doğal uyarıcı
olan “et” karşısında doğal bir tepki olarak “sal
ya” tepkisi gösterdiği bilinir. Pavlov köpeğin bu
salya tepkisini “zil” karşısında da göstermesini
öğretmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla Pavlov köpeklere et vermeden önce zil uyarıcısı vermiştir.
Köpek zile hiç tepki vermemiştir. Daha sonra, her
et verilmesinden hemen önce, zil sesi uyarıcısı verilmiştir ve köpeğin salya tepkisi verdiği
gözlemlenmiştir. Bu işlem defalarca tekrarlanmıştır ve köpek bir süre sonra zil ile et arasında bir bağ kurmayı öğrenmiştir. Sonra köpeğe sadece zil sesi uyarıcısı verildiğinde köpek
salya tepkisi gösterebilmiştir.
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RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
KİŞİLİK

R

I

KİŞİLİK

Kişilik, bireyin kendisini başkalarından ayıran ve kendine özgü özellikleri olan, ayrıca çevresiyle uyum içinde olabilmek için davranışlar geliştiren kısaca, bireyin özyapısına uygun ken-

YA
YI
N
LA

disine ait özgülüklerin tümününe denir.

Kişilik; huy (mizaç) ve karakter olarak iki kategoriye ayrılır.

Huy (Mizaç), insanın doğuştan getirdiği tutumlarıdır. Huy, insanın kişiliğinin tamamını oluşturmasa da bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir insanın neşeli, soğukkanlı, heyecanlı, içine
kapanık olması vs. mizaç olarak adlandırılmaktadır. “Huylu huyundan vazgeçmez.” “Can çıkar, huy çıkmaz.” atasözlerimiz mizacın değişimindeki güçlüğü belirtir.

Karakter, insanın sonradan öğrenerek kazandığı yönüdür. Bireyin toplum kurallarına, ahlaki kurallara, yaşadığı kültürün özelliklerine uygun davranış sergilemesidir. Bir insanın dürüst olması, saygılı olması, yardımsever olması vb. karakter kavramıyla ilgilidir. “Özü sözü
bir olma” ifadesi karakteri niteler.

Benlik, insanın kişiliğine ilişkin kanılarının toplamı, kendini anlama ve tanıma biçimidir. Kişiliğin öznel yanını oluşturur.

IT

Kişiliğin Oluşumunu Ve Gelişimini Etkileyen Bireysel Farklılıklar

Biyolojik Etmenler

Çevresel Etmenler

Diğer Etmenler

 Aile Faktörü

 Sosyal gruplar ve kurumlar

 Fiziksel Yapı

 Kültürel Faktörler

 Kitle iletişim

YA

N

 Kalıtsal Faktörler

 Ekonomi - sağlık

1. Biyolojik Etmenler

Organizmanın tüm özellikleri üzerinde etkisi olan genlerin, yalnızca saç ya da göz rengi vb.
gibi fiziksel özellikleri değil, zeka ve kişiliği de etkileyebilmektedir.
Kalıtımın kişilik gelişimi üzerindeki etkisini anlamak için insan yapısında ortaya çıkan veya
çıkmayan özellikleri genotip ve fenotip kavramlarıyla açıklamışlardır.
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a. Kalıtsal Faktörler

Felsefe Grubu – Psikoloji
Genotip, bir canlının genetik kodlarının tamamıdır.
Fenotip ise, canlının genotip ve çevre etkileşimi sonucunda ortaya çıkan görüntüsü ve özellikleridir.
b. Fiziksel Yapı

YA
YI
N
LA

R

I

Fiziksel yapı ve kişilik yapıları ile kişiliğin davranışsal yönü arasında ilişki olduğunu saptayan bazı kişilik teorisyenleri cinsiyet, yaş, gelişim hızı, gelişim dönemi ve bedensel yapının kişilik özelliklerini etkilediğini vurgulamış, cinsiyet rolünün de kişiliği etkilediğini belirtmişlerdir.
Ayrıca toplumun farklı yaş gruplarından beklentilerinin kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu da savunmuşlardır.
2. Çevresel Etmenler
a. Aile Faktörü

Bilindiği gibi, tüm kişilik teorileri, bireyin yetiştiği aile ortamını, aile fertleri ile olan ilişkilerini
ve aile içi eğitimi kişiliğin yapılanması ve gelişmesinde önemli görmüşlerdir.
Bebeklik, ilk çocukluk ve temel eğitim dönemlerini aile içinde geçiren bireyin, anne baba ile
ilişkileri kişilik gelişiminde etkilidir. Bu durumda anne babalar, kişiliğin yaşamın ilk yıllarında biçimlenmeye başladığını dikkate alarak oluşturdukları tutarlı, dengeli, sevgi ve saygının
bulunduğu bir aile ortamında, kişilik gelişiminin sağlam temellerini hazırlayacaklardır.
b. Kültürel Faktörler

IT

Her toplumun kendine özgü bir kültür yapısı, yaşama biçimi, töre, gelenek, inanç ve tutumları vardır; söz konusu bu özelliklerin kişilik gelişimini önemli oranda etkilediği savunulur.

N

Bundan dolayı özellikle bireylerin ilgi ve ideallerinin kültürel yapı tarafından biçimlendirildiği
bilinmektedir.

YA

3. Diğer Etmenler

Sosyal gruplar ve kurumlar (okul, arkadaş grupları vs.), kitle iletişim araçları (televizyon, bilgisayar, radyo vs.), kitle yayın organları (dergi, gazete, kitap vs.), ekonomik ve sağlık durumu, dürtü, duygu, düşünce, tutum ve kendini gerçekleştirme çabaları kişiliğin gelişiminde
etkili olabilmektedir.
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Kişilik Kuramları

Psikanalitik
Kuram

Psikososyal Kuram

Sosyal
Davranış

Fenomenolojik

Kuramı

Kuram

Hümanist
Kuram

Felsefe Grubu – Psikoloji
1. Psikodinamik Kuram
Kuramın temsilci Sigmund Freud’dur.
Freud bu kuramında bilincin katmanları olarak da adlandırdığı “Topografik zihin modeli”nden bahseder.  

YA
YI
N
LA

R

I

Topografinin sözcük olarak “yer” anlamına geldiğini göz önünde bulunduracak olursak buz
dağı ve bilinç arasındaki benzeşimi anlamak mümkün olur. Çünkü Freud, bilinci bir buz dağına benzeterek farklı bilinç aşamalarını bu buzdağının suyun altında ve üstünde kalan kısımlarıyla, yerlerini su seviyesine göre betimleyerek bağdaştırıyor.

Bilinç aşaması, buz dağının su yüzeyinden görünen kısmıdır.  Bilincinde olduğumuz her
türlü düşünce ve algılar bilinç aşamasını  oluşturuyor. Bu düşünce ve algılar farkındalık eşiğinin üzerinde kaldıklarından kendilerini açıkça belli ederler.
Ön bilinç aşaması, buz dağında su seviyesinin hemen altıdır. O anda bilincinde olmasak
da hemen bilince taşıyabileceğimiz anılar ve dünya bilgilerini kapsar. Bu aşama, bilinçle
bilinçaltı arasında bir tür geçiş aşaması görevi üstlenir.

BİLİNÇ

YA

N

IT

Bilinç dışı, buz dağının suyun altındaki geri kalan kısmıdır. Bilinçdışında farkında olmadığımız
korkular, kabul göremez cinsel arzular, mantık dışı istekler, vahşet yönelimleri, utanç verici deneyimler, bencilce istekler ve ahlak dışı dürtüler bulunuyor. Buzdağı benzetmesinde,
buzdağının en büyük alanını oluşturur. Freud, insanın doğası gereği şiddet ve cinselliğe
yönelik utanç verici dürtüler barındırdığını iddia ederek, bilinçaltımızda bu fikir ve dürtülerin
konuşlandığını belirtir.

BİLİNÇ ALTI
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Felsefe Grubu – Sosyoloji
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
SOSYOLOJİ NEDİR?

R

I

Sosyoloji;
toplumların meydana gelişini,

YA
YI
N
LA

gelişmesini ve zamanla uğradığı değişiklikleri,
toplumu meydana getiren unsurları,

bu unsurlar arasındaki sosyal ilişkileri,

bu sosyal ilişkiler sonucu meydana gelen sosyal olay ve durumları inceleyen pozitif bilimdir.

SOSYOLOJININ KONUSU

Toplumsal
Grup

Toplumsal
Kurumlar

Toplumsal
Tabakalaşma

Toplumsal
Değişme ve
Gelişme

IT

Toplumsal
Yapı

Sosyolojinin Özellikleri

N

Pozitif bir bilimdir.

Objektif (Nesnel)dir. Ortaya koyduğu bilgiler değer yargılarından arınıktır.

YA

Bireysel problemleri ele almaz. Benzer ve tekrarlanan toplumsal olaylarla ilgilenir.

Olması gerekenle değil, olanla ilgilenir. İdeal olanı ele almaz. Normatif (kural koyucu) bir
bilim değildir.
Toplumu bütün olarak ele alır; kuşatıcı bakışa sahiptir.

Sosyal olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi  kurar. Determinist bakış açısına sahiptir.
Sadece olayları belirlemez, aynı zamanda sorunlara geçerli çözümler de önerir.
Diğer sosyal bilimlerle ilişki içerisindedir; onların verilerinden yararlanır.
Toplumdaki benzer nitelikteki sosyal olayların ortak yönlerini bulur ve buradan genellemelere ulaşır.
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Evrensel problemlerle ilgilenmez. Her toplumu kendine özgü nitelikleriyle inceler.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
2011 - ÖSYM

Çözüm
Sosyoloji bireysel sorunlarla il-

dığında bundan doğrudan etkilenen, kişinin kendisi ve
yakınlarıdır. O fabrikanın iflas etmesi sonucunda çalışanların işsiz kalması ise belli bir kesimi ilgilendirir. Ama
birçok tekstil fabrikasının ekonomik kriz, ham madde
fiyatlarındaki yüksek artış, ucuza satılan ithal ürünlerle rekabet, ihracat sorunları gibi nedenlere dayanarak
tüm elemanlarını işten çıkarmasıyla sorun, toplumsal
bir boyut kazanır. Bu niteliğe ulaşmış olaylar sosyolojinin ilgi alanına girer.

gilenmez; toplumsal sorunlar
üzerinde çalışır. Tek tek sosyal
olayları değil, olguları konu edinir. Bir kişinin işsiz kalması toplumsal olaydır; işsizlik ise toplumsal olgudur. Olgular benzer
nitelikteki sosyal olayların tekrarlanmasıyla ortaya çıkar, toplumun genelini ilgilendirir. Bu
yönüyle sosyolojinin ilgi alanına girer.

YA
YI
N
LA

R

I

Tekstil fabrikasında çalışan işçilerden biri işten çıkarıl-

Bu parça sosyolojiyle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisini destekler niteliktedir?

Cevap B

A) Toplumu bir bütün olarak ele alır.

B) Benzer ve tekrarlanan toplumsal olaylarla ilgilenir.
C) Olayları kendine özgü yöntemlerle inceler.
D) Değer yargısında bulunmaktan kaçınır.

E) Olması gerekenden daha çok olanı inceler.

IT

Sosyolojinin Temel Amaçları

Toplumu ve toplumsal ilişkileri

N

nesnel ve bilimsel olarak anlamak.

YA

Toplumlar arası benzerlik ve
farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak.

Toplumsal değişimlerin yönelimleri hakkında öngörülerde bulunmak.

Felsefe Grubu El Kitabı
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Toplumun nasıl değiştiğini ve tarihsel gelişim sürecindeki değişimlerini yaratan etkenleri anlayıp ortaya çıkarmak.
İnsanların kendi toplumlarının değişme süreci üzerinde etkili olma
olanağı sağlamak.

İşsizlik, toplumun geneline yansıdığında
ve toplum hayatını etkilemeye başladığında
sosyolojinin konu alanını oluşturur.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
Toplumsal Olay ve Olgu

Toplumsal olay, toplumsal gerçeklik

Toplumsal olgu, belli bir süreç içinde

içinde yaşanan tek tek değişimlerdir.

oluşan genel değişimlerdir.
 B
 aşlangıç ve bitiş süreleri belli değildir.

 Z
 orlayıcıdır.

 N
 erede başlayıp nerede bittiği de belli

değildir.

R

 Ö
 lçülebilir, sayılarla ifade edilebilir.

I

 S
 omuttur ve tek tek gerçekleşir.

 S
 oyut ve geneldir.

 A
 ynı toplumda zamanla değişebilir.

 A
 ynı türden birçok değişmeyi ifade eder.

 K
 uşaktan kuşağa aktarılabilir.

 İ statistiki olarak ifade edilebilri.

YA
YI
N
LA

 T
 oplumdan topluma değişebilir.

 B
 ireysel bilincin dışındadır.

NOT

İndirgemeci ve Bütüncül Yaklaşım

İndirgemeci yaklaşıma göre, karmaşık olayların basite indirgenerek ele alınması gerekir. İndirgemeci yaklaşımda toplumsal olaylar ekonomik, siyasi, ahlaki dini ya da hukuki durumlardan yalnızca birine bağlı olarak şekillenir.

İndirgemeci yaklaşımın aksini savunan bütüncül yaklaşıma göre, herhangi bir olay ya

IT

da olgu tek başına meydana gelemez. Bundan dolayı bir olay ya da olguyu araştırırken
tüm etkenleri araştırmak gerekir.
Toplum Nedir?

Toplum; belli bir coğrafyada, belli bir otoriteye bağlı olarak ortak ve temel çıkarlarını korumak

Tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve
ortak bir uygarlığı olan, yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek
için iş birliği yapan insanların tümü toplum olarak değerlendirilmektedir.
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YA

N

için bir araya gelmiş, bu amaçla toplumsal ilişkiler kuran ve ortak bir kültürü paylaşan insanların oluşturduğu bütünlüktür.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
BİREY VE TOPLUM
TOPLUMSALLAŞMA (SOSYALLEŞME)

YA
YI
N
LA

İnsanın Eğitimi,
Öğretimi ve Yaşantıları

R

I

Bireyin üyesi olduğu toplumun, duygu, düşünce, davranış biçimlerini, kısaca kültürünü öğrenerek topluma uyum sağlamasıdır.

Toplumun Kültürel
Değerleri

TOPLUMSALLAŞMA

Zaman

YA

N

IT

İnsanın Düşünce
Yapısı ve Benliği

NOT
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Toplumların varlığını koruyabilmesi için kendi kurallarını, alışkanlıklarını, bilgi birikimini, değerlerini ve inançlarını yeni nesillere aktarması, kısaca kültürünü aktarması gerekir. İşte bu sürece
toplumsallaşma denilmektedir. Bu süreç içerisinde birey, üyesi olduğu toplum içerisinde nasıl
davranacağını öğrenir. Bir başka şekli ile toplumsallaşma, yeni nesile toplumun sahip olduğu
kültürel mirasın aktarılması da denilebilir. Bu açıdan bakılacak olursa ulusal ve evrensel kültür
mirası toplumsallaşma süreci sayesinde yeni nesillere aktarılmaktadır.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
Çözüm

YA
YI
N
LA

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Bireylerin üyesi oldukları topluma ait değerleri, tutumları, bilgi
ve becerileri, kısacası o toplumun kültürünü öğrendikleri etkileşim süreci sosyalleşme (toplumsallaşma) olarak adlandırılır.
Sorunun parçasında bu süreçle
ilgili bilgi verilmektedir.

I

İnsanlar; dünyaya geldikleri andan itibaren aileden başlayarak yakın çevrede, akran ve arkadaş gruplarında,
okulda, iş yerinde ve hayatın diğer alanlarında duygu,
düşünce ve davranış yönünden ömür boyu devam eden
bazı örüntüler kazanırlar.

R

2016 - ÖSYM

A) Toplumsal hareketlilik

B) Sosyalleşme

C) Benzeştirme

D) Statü kazanımı

Cevap: B

E) Toplumsal değişim
Toplumsallaşmanın Özellikleri

Toplumsallaşma, çocuklukta başlayan ve ömür boyu süren bir süreçtir.
Belli bir zaman ve yerdeki toplum içinde gerçekleşir.

Toplumsallaşma süreci karşılıklı bir etkileşimdir. Birey bu süreçte hem toplumdan etkilenir
hem toplumu etkiler.
Toplumsallaşma sürecinde birey ile toplum arasındaki ilişki karşılıklı ve karmaşıktır.
Birey üyesi olduğu toplumun kültürünün tamamını benimsemez.
Her bireyin toplumsal deneyimleri birbirinden farklıdır.

YA

N

IT

Toplumsallaşma, bireyin topluma uyumlu ve dengeli bir kimlik kazanmasına yardım eder.

Toplumsallaşma Sürecini Etkileyen Unsurlar
Aile

Felsefe Grubu El Kİtabı
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Toplumsallaşmanın ilk başladığı kurum olan ailede birey birlikte yaşama, toplumda uyulması gereken kuralları oluşturma ve o kurallara uyma gibi temel toplumsallaşma kazanımlarını öğrenir.

Okul
Okul; çocuğun toplumsal değerleri özümsemesini, yeni değerler kazanmasını, yeni durumlara uyum sağlamasını, sorumluluklarını yerine getirmesini öğretir.
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Arkadaş Çevresi

R

I

Doğru bir arkadaş çevresi ile çocuk paylaşmayı, iş bölümüne
uymayı, başkalarının sorumluluklarını üstlenmeyi, özel yaşama saygı göstermeyi, uyumlu ve dengeli ilişkiler geliştirebilmeyi, kendi düşüncesini ifade etmeyi ve başkalarının
fikirlerini hoşgörüyle karşılamayı öğrenir.

Kitle İletişim Araçları

YA
YI
N
LA

Kitle iletişim araçları, bireyin iletişiminde, insanlara örnek ve öğretici olmada en önemli faktördür.

Kitle iletişim araçları etkiledikleri insanların kendisine doğrudan karşılık vermelerine imkân
tanımadığından, tek yanlı belirleyici bir etkileme gücüne sahiptir. Örneğin, bir haber milyonlarca insanı dilediği biçimde yönlendirme gücüne sahiptir.

NOT

Toplumsallaşma sürecinde birey, özellikle toplumun insani, ahlaki, manevi, milli ve demokratik değerlerine uygun davranışları içselleştirirse toplumsallaşma daha sağlıklı olur.

Toplumsallaşmanın Evreleri
Çocukluk Dönemi

IT

Birey model alma yolunu kullanarak toplumsal rollerini tanımaya çalışır.
Gençlik Dönemi

N

Birey bağımsızlık kazanmaya başlar, statüleri ve rolleri artar.

YA

Yetişkinlik Dönemi

İş hayatıyla birlikte yeni bir sosyal çevre kazanan birey, yeni rollerine uyum sağlamaya başlar.

Yaşlılık Dönemi

NOT
Toplumsallaşma; çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini kapsayan, hayat boyu
devam eden bir süreçtir.
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İş hayatından yavaş yavaş uzaklaşmasıyla da bir çok rolünü terketmeye başlar.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
TOPLUMSAL YAPI
TOPLUMSAL YAPI NEDİR?

YA
YI
N
LA

Toplumsal Yapının Özellikleri

R

I

Toplumsal yapı, içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların
ve kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim çevresine göre biçimlenen sosyal bir varlıktır.

Toplum üyelerinin davranışlarını yönlendirerek kimlik kazanmalarını sağlar.
Toplumsal düzenin korunmasını sağlar.
Toplumdan topluma değişiklik gösterir.
Toplumsal devamlılığı sağlar.

Öğeleri arasında karşılıklı etkileşim vardır. Birindeki değişme diğer yapı öğelerini de etkiler.
Mal ve hizmetlerin üretimi ve dağılımıyla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.
Toplumsal yapının unsurları arasındaki değişme hızı birbirinden farklıdır. Maddi yapı unsurları daha hızlı değişirken, manevi yapı unsurları daha yavaş değişir.

Toplumsal yapının her unsuru
birbiriyle ilişkilidir.

IT

Statik değil, dinamik bir niteliktedir.
Toplumsal Yapı Türleri

Toplumun dış görüşü yani çerçevesidir.
Nüfus, coğrafi mekan, üretim ilişkileri,
iklim, bitki örtüsü, doğal kaynaklar, teknoloji toplumsal yapının maddi  unsurlarıdır.

Toplumun kültürel yapısıdır. Ahlak,
eğitim, siyaset, aile, hukuk, kültür, gelenek ve görenekler toplumsal yapının
manevi unsurlarıdır.

YA

Toplumsal Yapının Öğeleri
Eğitim: Toplumsal değer ve normların bilinçli ve sistemli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.
Ekonomi: Eldeki mevcut kaynaklarla toplumun maddi ihtiyacını karşılayan toplumsal kurum
ekonomidir.
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Manevi (Kültürel) Yapı

N

Maddi (Fiziki) Yapı

Felsefe Grubu – Sosyoloji
Demografi (Nüfus): Nüfus, toplumsal yapının sayısal dağılımıdır.

YA
YI
N
LA

Din: Toplumsal dayanışma ve denetim görevlerini yerine getiren din, bireysel olarak inanılan, saygı gösterilen bir kurumdur.

R

Ahlak: Toplumsal ilişkilerin biçimini, amacını ve
yöntemini belirlemeye yardım eden, yazılı olmayan toplumsal denetim aracıdır.

I

Siyaset: Siyasal güç dağılımı, devlet, iktidar, denetim gibi konuları içeren, resmi normların kaynağı olan toplumsal kurumdur.

YERLEŞİM BİÇİMLERİNE GÖRE TOPLUMSAL YAPI
Köy

Nüfusu ikibinin altında olan en küçük yerleşim birimidir.
Kendine özgü bir kültürü vardır.

Ekonomik yapısı genellikle tarım ve hayvancılığa dayanır.
Mesleki farklılaşmalar çok sınırlıdır.

Bireyler arasında birincil ilişkiler gözlemlenir, akrabalık bağları güçlüdür.

IT

Gelenek ve göreneklerin etkisi fazladır.

N

Toplumsal denetim güçlü, toplumsal değişim yavaştır.

Kent

YA

Üretim, tüketim ve sosyal ilişkiler bakımından kendine özgü bir yapısı olan, nüfusu onbinin
üzerinde yerleşim birimidir.
Ekonomik yapısı sanayi ve ticarete dayanır.
İnsan ilişkileri resmi ve çıkar ilişkisine dayanır.
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Özel ve resmi birçok kuruluş bulunur.

Geleneklerin yerini yazılı kurallar almıştır.
Mesleğe dayalı uzmanlaşma ve iş bölümü
yaygındır.
Kadın çalışma hayatında daha fazla yer alır.
Kentlerde nüfus kalabalık olduğundan toplumsal kontrol zayıftır.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
2011 - ÖSYM

Çözüm
Toplumsal normlardan sapma-

yük çoğunluğunu asayiş suçları oluşturmaktadır. Bunlar, şahsa karşı ve mala karşı işlenen suçlar olarak iki
grupta değerlendirilebilir. Mala karşı olan hırsızlık, dolandırıcılık, gasp gibi suçların büyük çoğunluğunun şehirlerde, özellikle de şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek, nüfusu bir milyonu aşan
şehirlerde işlendiği görülmektedir. Şahsa karşı işlenen
hakaret, rehin alma, yaralama, tehdit vb. suçların da yarısı bu şehirlerde gerçekleşmiştir.

nın göstergelerinden biri işlenen suçlardır. Toplum hukuk,
ayıplama, kınama, dışlama gibi sapmalardan önleyici sosyal kontrol mekanizmalarını
kullanır. Ancak şehirlerde nüfus fazla olduğundan kontrol
mekanizmaları bazen yetersiz
kalabilmektedir. Bu durum şehirlerde işlenen suçların miktarının artışına neden olmaktadır.

YA
YI
N
LA

R

I

2003 yılı verilerine göre Türkiye’de işlenen suçların bü-

Bu veriler kentlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemek için kullanılabilir?

Cevap D

A) Kentlerde sosyal tabakalar arası farklılıklar daha belirgindir.
B) Kentlerde uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü esastır.

C) Kentlerdeki ekonomik zenginlik bireyi özgürleştirir.

D) Kalabalık nüfuslu kentlerde toplumsal kontrol zayıflar.
E) Büyük şehirlerin sürekli göç alması nüfusu heterojenleştirmiştir.

IT

Metropol (Anakent)

Farklı kültür, din ve ulustan insanların bir arada yaşadıkları çok merkezli yerleşim birimleridir.

N

İç içe geçmiş büyük kentlerden ve
banliyölerden oluşur.

YA

Üretim, ticaret, ulaşım, sanat, kültür,
eğitim gibi bir çok alana hitap eder.
Sanayi ve ticaret çok gelişmiştir.

Gelişmiş ulaşım ve yönetim olanakları vardır.

NOT
Kontrolsüz kentleşme pek çok sorun getrir: İşsizlik, çevre kirliliği, gecekondulaşma, suç vb.
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Çok göç alır ve çok kalabalık nüfusa sahiptir.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME

R

Bir sosyal yapıdan başka bir sosyal yapıya geçiştir.

I

TOPLUMSAL DEĞİŞME

YA
YI
N
LA

Toplumsal değişme, toplumdaki sosyal ilişkilerin ve bu ilişkileri düzenleyen kural ve kurumların zaman içerisinde yapı ve fonksiyon bakımından başkalaşması ve farklılaşmasıdır.

Toplumsal Değişmenin Özellikleri

Toplumsal değişme kavramı, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi değer yargısı taşımaz.

İlerleme ya da gerileme, sürekli ya da geçici, tek yönlü ya da çok yönlü olabilir.
Bazen planlı olarak gerçekleşir, fakat çoğu zaman plansızdır.

Toplumun maddi öğelerindeki değişme, manevi öğelerindeki değişmeden hızlıdır.
Olumlu sonuçlara yol açabileceği gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilir.
Kaçınılmaz, sürekli ve gerekli bir süreçtir.

Kuşaklar arasında çatışma ve gerginliklere yol açabilir.

Toplumsal yapıdaki değişmeler her zaman aynı hızda olmayabilir. Değişim kimi zaman
hızlı, kimi zaman yavaştır.

NOT

IT

Toplumsal yapıdaki bazı öğelerin değişmesi başka öğelerin de değişmesine neden olabilir.
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YA

N

Toplum yapısı hazır olmadan gerçekleşen değişmeler toplumsal bunalımlara yol açar.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
2014 - ÖSYM

Çözüm
Bir toplumdaki yerleşik ilişki bi-

yıl içinde ürün gruplarından bazılarında şu değişiklikler
tespit edilmiştir: Evcil hayvanlara yönelik ürünlerin bulunduğu reyon gittikçe büyümüş, meyve-sebze reyonundaki paketlerin gramajı azalmış, hazır gıda ve yemek reyonu en çok büyüyen reyonlardan biri olmuştur. Kasadan
geçen müşteri sayısı artarken kişi başına düşen ürün sayısı ve miktarı azalmıştır.

çimlerinde, yaşam biçiminde,
değerlerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan başka duruma geçişe “toplumsal
değişme” denir. Soruda son on
yıl içinde gözlenen değişiklikler
örneklendirilmiştir. Bunlar, toplumsa değişme ile açıklanabilir.

C) Popüler kültür

R

YA
YI
N
LA

Bu araştırmada elde edilen bulgular, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A) Toplumsal yapı

I

Büyük marketlerden birinde yapılan gözlemlerde, son on

Cevap B

B) Toplumsal değişme
D) Modernleşme

E)  Toplumsal gelişme

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Etmenler
1. Fiziki Çevre Faktörü

N

IT

Toplumun yaşadığı yerin coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri doğrudan insan ve toplum hayatını etkileyerek toplumsal değişmeye neden olur. Bununla birlikte, tabiatta meydana gelen
deprem, su baskını, iklim değişmesi, kuraklık, salgın hastalıklar insanların yaşamasını etkiler.

2. Demografi (Nüfus)

İklim değişikliğinin sonuçlarından biri

YA

Toplumlarda nüfus sayısını, dağılımını, bileşimini ve değişimini inceleyen bilime demografi
denir.

Felsefe Grubu El Kitabı
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Nüfus artış hızı, nüfusun eğitim durumu, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ülkenin
gelişmesinde ve ilerlemesinde etkilidir. Hızlı nüfus artışı, büyük toplumsal göçler, nüfus değişimleri yapının daha hızlı değişmesine neden olur.

3. Kültür
Kültür, insanın doğaya eklediği maddi ve manevi ürünlerdir. İnsanların ortak duygu ve
düşünme biçimleridir.
Kültürün yapısı ve yeniliklere karşı gösterdiği direnç toplumsal değişmenin hızını etkiler.

Felsefe Grubu – Sosyoloji

NOT
Kültürün etkisiyle ortaya çıkan değişmeler farklı türlerde olabilmektedir. Bunlar; kültürel yayılma, kültür emperyalizmi ve kültürel yozlaşmadır.

R

I

Kültürel Yayılma: Bir bölgede kültür öğelerinin, bir topluluktan başkasına, bir bölgeden ötekine geçmesidir. Bu geçişte özellikle maddi kültür öğelerinin ve teknolojik öğelerin yayılma
hızı daha yüksektir.

YA
YI
N
LA

Kültür Emperyalizmi: Güçlü ülkelerin kültürü bir sömürü aracı ve siyasal propaganda olarak kullanması ve bu yolla güçsüz ülkeleri etkilemesidir. Bu etkileme, güçsüz toplumların yapılarının değişimini hızlandırmaktadır.
Kültürel Yozlaşma: Toplumun kültürel değişmelere ve gelişmelere karşı kapalı kalıp, ihtiyaçları karşılamayan kültür öğelerini şeklen de olsa yaşatmasıdır. Toplumların, diğer toplumların kültürlerine ve yeniliklerine karşı katı bir hoşgörüsüzlükle yaklaşılması toplumsal değişime karşı bir dirençtir.

NOT

Toplumsal değişmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri kültürdür ve bundan dolayı
kültürel farklılıklara hoşgörü ile bakılmalıdır.
Kültür emperyalizmi, milli bilinci zayıflatır ve kültürel yozlaşmaya neden olur.

N

IT

Toplumsal değişme, maddi kültür öğelerinde daha hızlı gerçekleşir.

4. Bilim ve Teknoloji

YA

Teknoloji, insanların doğada bulunan maddeleri kendi yararlarına dönüştürmek ve yeni
maddeler bulmak için oluşturdukları bilgi, yöntem, makine, araç ve gereçlerin tümüdür.
Toplumsal değişmenin en önemli itici gücü olan teknoloji, bilimin uygulama alanı olmuştur.
Sanayileşmeyi hızlandırmış, üretimi artırmış, insanı ve toplumu büyük ölçüde etkilemiştir.

Kitle iletişim araçları amacı haber ve bilgi vermek olan gazete, dergi, radyo, televizyon,
sinema, internet gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlardır.
Toplumsal hayatta; radyo, televizyon, gazete, dergi, telsiz, telefon gibi iletişim araçları; hızlı
taşıtlar, sanat etkinlikleri gibi faktörler toplumsal değişmeyi önemli ölçüde etkiler.
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5. Kitle İletişim Araçları

Felsefe Grubu – Sosyoloji
TOPLUM VE KÜLTÜR
Kültür Kavramının Farklı Tanımları

I

Kültür kavramı farklı alanlarda kullanıldığı için birden çok anlamı vardır. Buna göre kültür;

Tarım alanında insan elinden çıkmış her şeydir, üretimdir.

YA
YI
N
LA

Estetik alanında, toplumun sezgi ve anlatım birliği olan sanattır.

R

Bilim ve teknoloji alanında uygarlıktır.

Sanat alanında ise kuşaktan kuşağa aktarılan hem maddi hem de maddi olmayan ürünlerdir.
Eğitim alanında dildir.

	Günlük dilde resim, müzik, edebiyat ya da felsefe ile ilgilenen seçkin kişilerledir.
	Antropolojide, toplumların geçmişten günümüze ilerleyen kökenidir.
Sosyolojide, bireylerin ve grupların birbiriyle ilişkileridir.

Kültür Nedir?

İnsanın toplumun bir üyesi olarak kazandığı maddi ve manevi tüm ögelere kültür denir.

Kültür, doğanını
yarattıklarına karşılık
insanoğlunun
yarattığı her şeydir.
Karl Marx

Kültür, insanın bir toplumun üyesi olarak elde
ettiği bilgi, inanç, sanat,
ahlak, hukuk, âdetler ve
diğer yetenekler ile
alışkanlıklardan oluşan
karmaşık bir bütündür.
E. Taylor
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YA

N

IT

	Kültür toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
Kültürün Özellikleri

Kültür, dil
aracılığı ile
aktarılır.

Kültür
tarihseldir.

Kültür
birleştirici ve
bütünleştiricidir.

Her toplumun kendine
ait bir kültürü vardır.

YA
YI
N
LA

Kültür toplumsaldır,
insan eliyle oluşturulan,
değiştirilen her şeydir.

R

I

Kültür toplumdan topluma ve
zaman içinde
değişmektedir.

Kültür öğrenilen davranışlardan oluşur.
Birey tarafından toplumsallaşma sürecinde öğrenilir.

2018 - ÖSYM

Çözüm

I. Kuzey Avrupa ülkelerinde görülen kalıtsal Akdeniz
anemisi vakalarının Akdeniz ülkelerindekinden az
olması

II. Modern yaşamdan uzak bir kabilenin dilinde aynı
sözcüğün “böcek”, “uçak” ve “pilot” anlamlarına
gelmesi

IT

III. ABD’nin bazı eyaletlerinde erkeklerin selamlaşmak
için yanaktan yanağa öpüşmelerinin yadırganması

N

Yukarıdakilerden hangileri kültür kavramı ile ilişkilendirilebilir?

YA

A) Yalnız I

D) II ve III

Felsefe Grubu El Kitabı
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B) Yalnız II

Kültür, belirli bir toplumda ya
da toplulukta yetişen insanların,
öğrendikleri beceri, dil, inanç,
davranış ve alışkanlıklardır. II.
ve III. madde bu kültür tanıma
uygundur. I. madde ise, daha
çok fizyolojik bir hastalığın coğrafi mekanalara göre farklılaşmasını ortaya koymaktadır.
Cevap D

C) I ve III

E) I, II ve III

KÜLTÜRÜN ÜÇ BOYUTU
 addi boyutunu her türlü araç-gereç, teknolojik ilerlemeler, coğrafi şartlar, doğal kaynakM
lar oluşturur.
Bilişsel boyutunu değerler, değer yargıları, inançlar, anlamlar, referans noktaları oluşturur.
	
Davranışsal boyutunu (normatif) yazılı ve yazısız bütün kurallar, tutum ve davranışlar
oluşturur.
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KÜLTÜRÜN ÖGELERİ
KÜLTÜR
Manevi
kültür öğeleri

R

I

Maddi
kültür öğeleri
Teknoloji

YA
YI
N
LA

Değerler

Sanat eserleri

Araç-gereç

Sanat akımları

Gelenek
Görenek
Töre

Maddi ve Manevi Kültür
Maddi Kültür

 oplumun herhangi bir gelişim aşamasında insan etkinlikleri aracılığıyla üretilen her türlü
T
ürünü kapsamaktadır.
 rneğin; kitaplar, otomobiller, yollar, sanat ürünleri, cami, köprü vb. gibi somut, elle tutulur
Ö
nesneler kültürün maddi ögeleridir.

IT

Manevi Kültür

N

 ültürün bilişsel ve davranışsal boyutunun oluşturduğu, insanlara değerler, inançlar, fikir ve
K
ideolojiler sunan kısmıdır.

YA

 rneğin; örf, adet, gelenek, görenek, eğitim, din, ahlak gibi unsurlar kültürün manevi ögeÖ
leridir. İnsanların duygularına doğrudan etki eden adetler, örfler, gelenekler, görenekler
kökleşmiş kültür öğeleridir.

Gelenek

Gelenekler toplumsal birliktelik sağladığı için kültürlerin devam etmesinde etkilidir.
Görenek
 detlere göre yaptırım gücü daha zayıf olan, yakın çevreden görülüp yerleşmiş alışılmış olan
Â
normlardır.
Göreneklerin yaptırımı güçlü olmadığı için daha kolay terk edilir.
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 ski zamanlardan kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan
E
davranış örnekleridir.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
TOPLUMSAL KURUMLAR
TOPLUMSAL KURUM
Aynı özellikteki sosyal değerlerin, kuralların

Aile, ekonomi, siyaset, eğitim, din  birer

SİYASET

TOPLUMSAL
KURUMLAR

EĞİTİM

YA
YI
N
LA

toplumsal kurumdur.

R

lüğe toplumsal kurum denir.

I

AİLE

ve düşüncelerin meydana getirdiği bütün-

Toplumsal Kurumların Özellikleri

Toplu halde yaşayan insanların ihtiyaçlarından doğmuş, yine bu ihtiyaçları karşılamaya yönelmiştir.

DİN

EKONOMİ

Bir toplumsal kurum yapı ve fonksiyon bakımından toplumdan topluma, aynı toplumda zamanla değişir.

Toplumsal kurumlar karşılıklı olarak birbirini etkiler. Bir toplumsal kurumun bazı öğelerinin
değişmesi, diğer kurumların bazı öğelerinin değişmesine neden olabilir.
Toplumsal kurumlar oldukça uzun bir sürekliliğe sahiptir.

Bir toplumsal kurumun zamanla işlevini kaybetmesi, o kurumun ortadan kalkmasına ve yeni toplumsal kurumların doğmasına neden olabilir.

IT

Bir toplumsal kurumun birden fazla fonksiyonu olabilir.
Toplumsal kurumlar her toplumda bulunduğu için evrenseldir.

N

Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.
Toplumsal kurumların değişme hızı birbirinden farklıdır.

YA

Toplumsal kurumların toplumdaki işlevleri, önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır.

Toplumsal Kurumların İşlevleri
Bireylerin üzerindeki
sorumlulukları yüklenerek azaltır.

Toplumsal bütünleşmeyi
sağlayarak toplumsal
çözülmeyi önler.

Bireylerde ömür boyu
süren toplumsallaşmayı
gerçekleştirir.

Bireylerin davranışlarını
yönlendirerek toplumsal
kontrolü sağlar.

Gruplarda dayanışmayı,
iş birliğini ve bütünleşmeyi sağlar.
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Değerler ve normlarla
kişilerin rollerini oynamalarında yol gösterir.

Felsefe Grubu – Sosyoloji
2006 - ÖSYM

Çözüm
Soruda, yasaların işlemesi için

din, ekonomi, siyaset gibi diðer toplumsal kurumlar
la uyumuna baðlýdýr. Bu nedenle, yasalar hazýrlanýrken
tüm kurumlar göz önünde bulundurulur.

hukukun ahlak, din, ekonomi ve
siyaset gibi kurumlarla uyumlu
olması gerektiği belirtiliyor. Bu
da gösteriyor ki, kurumlar birbirleriyle ilişkilidir ve birbirlerinden etkilenirler.
Cevap A

YA
YI
N
LA

A) Kurumlar birbirini etkiler.

R

Bu yaklaþýmýn dayanaðý aþaðýdakilerden hangisi
olabilir?

I

Bir toplumda yasalarýn iþleyebilmesi, hukukun ahlak,

B) Kurumlar toplumsal deðiþmelerden etkilenir.

C) Kurumlar toplumsal gereksinimlerden doðar.
D) Kurumlarýn yapýsýný amaçlarý belirler.

E) Her kurumun kendine özgü örgütleniþ biçimi vardýr.

AİLE VE TOPLUMSALLAŞMA
Aile Nedir?

 vlilik, kan bağı ve duygusal bağlarla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında birinE
cil ilişkilerin görüldüğü en küçük toplumsal kurumdur.

IT

Ailenin Özellikleri

N

 arklı şekillerde de olF
sa her toplumda bulunduğu için evrenseldir.

YA

 yeleri arasında statü
Ü
ve rol dağılımı vardır.
 yeleri arasında birinÜ
cil ilişki vardır.
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 irey, ilk olarak aile kuB
rumunda toplumsallaşır ve bireye toplumsal kimlik kazandırır.
 oplumdaki değer ve
T
normlara göre şekillenir.
İşlevleri toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişir.
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Aile Kurumunun İşlevleri
Neslin devamını sağlar.
Çocukların toplumsallaşmasını sağlar.
Üyelerine toplumsal statü sağlar.

R

I

Üyelerin beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyacını karşılar.
Üyelerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını giderir.

YA
YI
N
LA

Bireylere kimlik ve kişilik kazandırır.
Üyeleri arasında iş bölümü ve dayanışma sağlar.
Kültürün nesillere aktarılmasını sağlar.
Bireye güven duygusu verir.

2018 - ÖSYM

IT

İnsanlığın ilk dönemlerinden bu yana var olan aileyle ilgilenen birçok sosyolog, ailenin evrensel tek bir modeli
olamayacağını belirtir. Aile kurumu zaman içinde ve kültürlere göre farklılık gösterir. Örneğin İngiltere’de Viktorya Dönemi’ndeki aile içi ilişkilerde günümüzde kabul
edilemez katı kurallara dayalı fiziksel cezalandırmalar,
kadının ev ortamına kapatılması ve çocukların çalıştırılması söz konusuyken bugün birçok toplumda aile içi ilişkiler daha demokratikleşmiştir. Günümüzde dünya genelinde farklı toplumlarda geniş aile, çekirdek aile, tek
ebeveynli aile gibi çeşitli aile türleri tanımlanmaktadır.

N

Bu parçada “aile kurumu”nun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Çözüm

Parçaya göre ailenin evrensel
bir modeli yoktur. Aile zamana ve kültüre göre değişiklikler göstermektedir. Bu da İngiltere’de Viktorya Dönemi ile
günümüz karşılaştırılarak belirtiliyor. Aile içi ilişkileri ve aile
tiplerinin farklılığı örnek olarak
veriliyor. Bundan dolayı parçada, ailenin tarihsel süreç içinde
değişim geçirmiş olsa da varlığını koruduğunun vurgulandığı
söylenebilir.
Cevap E

YA

A) Yetişkin üyelerin çocuklarının bakımından sorumlu
olduğu
B) Zaman içinde diğer toplumsal kurumlarla ilişkisinin
zayıfladığı

D) Ortaya çıktığı zamana göre daha çok işlev yüklendiği
E) Tarihsel süreç içinde değişim geçirse de varlığını
koruduğu
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C) Modernleşmeyle birlikte bireylerin ihtiyaçlarına cevap veremediği

Felsefe Grubu – Mantık
MANTIĞA GİRİŞ
DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR?

I

Doğru düşünme; aklın ilke ve kurallarına uygun olarak yapılan düşünmedir.

R

Doğru düşünme tarzının hangi kurallara, ilkelere ve yöntemlere dayanması gerektiğini mantık bilimi belirler.

Mantığın Konusu

YA
YI
N
LA

Mantık, Arapça söz, konuşma anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise”logic”tir. Grekçe “logos” sözcüğünden gelir. Logos; akıl, düşünme, yasa, ilke, söz vb. anlamındadır.

Mantığın konusu, ideal işleyen bir akıldır.

Mantığı ilgilendiren yalnızca düşünmenin biçimidir.
Mantık, rasyonalizm (akılcılık) görüşünden hareket eder.
Bir düşüncenin mantığın konusu olabilmesi için öncelikle dil aracılığıyla ifade edilmiş olması gerekir.

N

NOT

IT

Mantık, doğru düşünme şekillerini incelerken dili incelemek zorunda kalır. Çünkü düşünceler dil ile ifade
edilir.

YA

Mantık, kendisine iyi işleyen sağlıklı aklı ele aldığı için akıl hastalarının ve olgunlaşmamış akılların işleyişiyle ilgilenmez.

Mantığın Tanımı

Mantık, doğru bilgiye ulaşmak için doğru düşünmenin izlemesi gereken ilke ve kuralları belirlemeye çalışır. Bu nedenlede normatif, yani kural koyucudur.
Mantık formel bir bilimdir.
Mantık, doğru düşünme biçimini konu alan bir disiplindir.
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Doğru düşünmenin, doğru akıl yürütmenin şartlarını ve kurallarını gösteren normatif bir
bilimdir.

Felsefe Grubu – Mantık
DOĞRU ÇEŞİTLERİ
1. Mantık Doğrusu
Yargının düşünme ilke ve kurallarına uygunluğudur.
Yargıların birbiriyle tutarlılığı önemlidir.

R

A= B

			

B = C.

			

O halde A=C

Mantık doğrusunda düşünme unsurları arasındaki uyum çok önemlidir.

YA
YI
N
LA

Örnek:

2. Bilgi Doğrusu

I

Öncüllerle sonuç arasında zorunlu bir ilişki vardır.

Düşüncenin, yargının gerçeğe olan uygunluğudur.

Bilgi doğruları, olgusal olarak doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir önermelerdir.
Örnek

“Yağmur yağıyor “ yargısı yağmur yağıyorsa doğru, yağmıyorsa yanlıştır.

UYARI

IT

Bilgi doğrusu ile mantık doğrusu birbirinden farklıdır. Bilgi doğrusu yargının gerçekle
uyuşmasıdır. Mantık doğrusu ise akıl yürütmenin kurallara uygunluğudur.
Mantığın Tarihçesi

Mantık bilimini MÖ 4. yüzyılda, Aristoteles kurmuştur.

N

Aristoteles “Organon” isimli mantık kitabını yazmıştır. Bu eser klasik mantığı içermektedir.

İslam dünyasında Farabi mantığın kurucusudur.

YA

Modern mantık çalışmaları Yeni Çağ’da Leibniz tarafından sistemleştirilmiştir.

De Morgan 1847’de mantığı matematiksel yoldan sembollerle ifade edebilecek bir çalışmayı
başlatmıştır.
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MANTIĞIN TEMEL KAVRAMLARI
Önerme, Akıl yürütme, Öncül, Sonuç, Geçerlilik, Geçersizlik, Tutarlılık, Tutarsızlık
a. Önerme:
Doğru ya da yanlış yargı bildiren cümlelerdir. Önermeler belli bir doğruluk değeri taşırlar. Soru, emir, istek, gereklilik, duygu, dua, temenni ve belirsizlik içeren cümleler önerme değildir.

Felsefe Grubu – Mantık
Örneğin: “İstanbul büyükşehirdir” yargısı bir önermeyken; “İstanbul büyükşehir mi?” yargısı
bir önerme değildir.

Bir cümlenin önerme sayılabilmesi için;

Örneğin;
Karanfil
(Özne/Konu)

YA
YI
N
LA

Yargı bildirmesi, yani doğru ya da yanlış değer alabilmesi gereklidir.

R

I

En az iki terimden oluşması,
Terimlerin bir bağ ile bağlanması,

çiçek

+

(Yüklem)

dir .

(Bağ)

Önerme: İstanbul büyükşehirdir.

Önerme Değil: İstanbul büyükşehir midir?
Doğru Önerme: Taş serttir.

Yanlış Önerme: Taş yumuşaktır.
Önermelerin Özellikleri

1. Önermeler bir yargı bildirir.

2. Önermeler anlamlı cümlelerden oluşur.

3. Önermelerin bir doğruluk değeri vardır.

N

NOT

IT

4. Önermenin bilgi verme görevi vardır.

 Her önerme bir cümledir; fakat her cümle bir önerme değildir.

YA

 Her önerme bir yargı bildirir; fakat her yargı önerme değildir.

UYARI



Soru cümleleri

 Emir cümleleri



Gereklilik cümleleri

 Dilek ve istek cümleleri



Ünlem cümleleri

 Duygu bildiren cümleler



Dua cümleleri

 Bitmemiş cümleler
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Önerme olmayan cümleler

Felsefe Grubu – Mantık
KLASİK MANTIK
ARİSTOTELES VE MANTIK

R

I

Mantık bilimi, ilk defa Aristoteles (MÖ. 384-322) tarafından kurulmuştur. Aristoteles’in kurduğu mantık ‘Klasik Mantık’ olarak adlandırılır.
 lasik mantık ilk kez Aristoteles tarafından “Organon” adlı eserinde anlatılmıştır. Ancak bir
K
kafa disiplini olarak, insanlık var olduğundan bu yana mantık vardır.

YA
YI
N
LA

 antık bilimi Aristoteles sayesinde ilk kez sistemli olarak ele alınmıştır. Yani Aristoteles, manM
tığı bulan kişi değil, mantığı sistemli ve düzenli bir biçime getiren ilk kişidir.

 ristoteles mantığının ana omurgasını kıyas yöntemi oluşturur. Kıyas bir tümdengelim çeşiA
didir.
Mantık, Aristoteles tarafından her türlü bilgiyi elde etme aracı olarak kabul edilmiştir.
Mantık, Aristoteles tarafından varlığın ilklerini açıklamak için de kullanıldığından, uzun bir dönem ontoloji ve metafizik üzerinde de etkili olmuştur.
9. yüzyıla gelindiğinde Farabi ve İbn-i Sina, Aristoteles’in etkisinde kalarak sürdürdükleri çalışmalarıyla İslam Felsefesi’ne en parlak dönemini yaşatmışlardır.
İslam filozoflarının çalışmaları sonucunda Aristoteles’in mantık ve felsefe üzerine yaptığı çalışmalar Batı dillerine tercüme edilmiştir. Bu tercümeler, Batı Rönesans’ının temellerini oluşturmuştur.
Rönesans ile birlikte Francis Bacon ve Rene Descartes Aristoteles mantığındaki kıyasın yeni bir şey vermediğini ve yeni yöntemler belirlenmesi gerektiğini savunmuşlardır.

IT

17. ve 18. yüzyıllarda mantık yerini daha çok matematiğe bırakmış, Leibniz’in çalışmalarıyla mantıktaki terimlere rakamsal karşılıklar verilmeye çalışılmıştır.

N

19. yüzyıla gelindiğinde De Morgan, Boole ve Jevons mantığı matematik gibi simgeleştirme
çalışmaları yapmışlardır. Bu çalışmalar modern mantığın temellerini oluşturmuştur.

YA

Gottlob Frege sembolik mantık çalışmalarına hız vermiş ve matematiğin mantıktan çıkarılabileceği düşüncesini savunmuştur.
1911 yılında Bertrandt Russell ve Alfred North Whitehead yazdıkları “Matematiğin İlkeleri”
kitabıyla günümüz sembolik mantık anlayışını kurmuşlardır.
Wittgenstein, mantık bilimine “anlamsız önerme”leri tanımlayarak katkıda bulunmuştur.

Mantık alanındaki çalışmalar Tanzimat’tan sonra Türk düşünce dünyasına girmiştir. Tanzimat
öncesinde İsmail Gelenbevi ve İshak Hoca matematiğe dair eserler yazmışlardır. Tanzimat
sonrasında ise Vidinli Tevfik Paşa bu çalışmaları geliştirmiştir. Batı’da yazılmış eserler çevrilmiş ve bunlar mantık çalışmalarına yol göstermiştir.
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Felsefe Grubu – Klasik Mantık
KAVRAM VE TERİM
1. Kavram:
Bir nesnenin zihindeki genel tasarımına kavram denir.
Örnek: Çiçek, ev, kuş, insan vs…

Kavramlar, soyutlama ve genelleme yaparak elde edilir.

R

I

 avram, nesnelerin insan beynindeki yansıma biçimi, herhangi bir nesnenin zihindeki
K
tasarımıdır. Doğrudan ya da dolaylı, her kavram nesnel bir gerçekliğe karşılık gelir.

YA
YI
N
LA

Soyutlama, nesnelerin bir özelliğini nesneden ayırarak düşünülmesine denir.

Genelleme, nesnelerin benzer özelliklerinin bir araya getirilerek düşünülmesine denir.
2. Terim:

Kavramın dil ile ifade edilmesidir.

Kavramların dildeki ifadesine terim adı verilir.

 erim, kendi başına bir anlam taşıyan en küçük birimdir. Dolayısıyla tek başına bir anlamı
T
olmayan sözcükler (bu, şu, ise, ve, ki, vb.) terim sayılmaz.
Terimler bir veya birden fazla sözcükle ifade edilebilir.
Örnek: Bakanlar Kurulu, Türkiye gibi.

UYARI

Kavram Çeşitleri

N

IT

Kavramlar varlıkların zihindeki tasarımıdır. Terimler ise bu tasarımın dil ile ifadesidir. Kavramlar bir varlığa işaret ederler, terimler ise kavramlara işaret ederler.

YA

Tek Tek Ele Alınışlarına Göre
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Tekil ve Genel Kavramlar

Somut ve Soyut Kavramlar

Kolektif ve Distribütif Kavramlar
Olumlu ve Olumsuz Kavramlar

Birbirleriyle İlişkilerine Göre

Özgülük ve İlintilik

Felsefe Grubu – Mantık
1. Tek Tek Ele Alınışlarına Göre Kavramlar
Tekil Kavram:
Tek tek nesneleri ifade eden kavramlara  tekil kavram adı verilir.

I

Örnek: Dünya, İstanbul, Ahmet, Türkiye gibi.

R

Genel Kavram:

Bir kavram, aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade ediyorsa genel kavram adını alır.

YA
YI
N
LA

Örnek: Gezegen, şehir, insan, dergi gibi.

Tekil Kavram

Genel Kavram

Suna, Berfin, Fırat

→

İnsan

Dünya, Plüton, Merkür

→

Gezegen

Genel

İnsan

Ağaç

Tümel Kavram:

Tümel

Bütün insanlar

Bütün ağaçlar

 ir sınıfın tüm elemanlarını ifade
B
eden kavramlardır.

Tikel

Bazı insanlar

Bazı ağaçlar

Örnek: Bütün taşlar, tüm evler, her
insan, hiçbir meyve.

Tekil

Kerem

Kapımın
önündeki erik
ağacı

IT

Genel kavram tümel ve tikel olmak
üzere ikiye ayrılır.

N

Tikel Kavram:

 ir sınıfın bir kısım elamanlarını
B
ifade eden kavramlardır.

YA

Örnek: Bazı evler, bir kısım öğrenciler, bir bölüm eşya

NOT
 ir kavram içine aldığı bireylerin tümünü ifade ediyorB
sa tümel, bir kısmını ifade ediyorsa tikel kavramdır.   

Somut Kavram:

Gerçek bir şeyin zihindeki tasarımıdır. Somut kavram bir nesneyi, var olan bir şeyi gösterir.
Soyut Kavram:
Nesnelere ait nitelikleri gösteren kavramlardır.     
Soyut kavramlar varlıkların bir niteliğini veya varoluş tarzını belirtir.
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Bir nesneyi, bir varlığı gösteren kavramlardır.

Felsefe Grubu – Mantık
MANTIK VE DİL
DİL BİLGİSİ

R

I

Mantık sözcük olarak konuşma, dile getirme, söyleme anlamına gelir.
Mantık dil ile ilişkilidir.

Dilin sözlerle olan ilişkisi neyse mantığın kavramlarla olan ilişkisi de odur.

YA
YI
N
LA

Mantık, doğru düşünmenin kurallarını ifade eder.

Mantık tüm insanların düşüncesine ait evrensel kuralları içerir.

A

B

C

D

L

M

S

T

U

N

V

F

G

O

W

H

I

P

X

J

Q

Y

R

Z

DİLİN GÖREVLERİ
Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemidir.
Dil simgelerine gösterge adı verilir.
Bu göstergelerin, anlamları doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan,
bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan doğar.
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YA

N

IT

K

E

Felsefe Grubu – Mantık
Dil, yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir.
Dil ile düşünce arasında sıkı bir bağ vardır.
Dil düşüncenin, düşünce de dilin bir kâğıdın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz parçalardır.
Dil düşüncenin kalıbıdır, kabıdır, taşıtıdır. Düşünceyi somutlaştıran dildir.

I

Düşüncenin düşünce olabilmesi, düşünce değeri taşıyabilmesi için söz hâline gelmesi, yani

R

dile dökülmesi gerekir.

YA
YI
N
LA

Dil, bir düşüncenin bir zihinden bir başka zihne aktarılmasına yarayan işaretler sistemidir.

IT

Dilin Görevleri

Belirtme
Görevi

Yaptırma
Görevi

Törensel
Görevi

Eylemsel
Görevi

YA

N

Bildirme
Görevi

a. Bildirme Görevi
Dilin inanç, tahmin veya bilgilerimizi iletmek amacıyla kullanılmasına dilin bildirme görevi denir.
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 oğru veya yanlış olabilen önermeler şeklinde dile getirilen bu ifadeler, formel mantığın ana
D
konusunu oluşturmaktadır.
Dilin;
  Tahmin, öngörü,
Bilgi,
İnanç görevleri vardır.

Felsefe Grubu – Mantık
Örnekler
Güneş sisteminde yaşam için gerekli ortamın olduğu tek gezegen Dünya’dır.
Mantığın kurucusu Aristoteles’tir.
Yarın hava güneşli ve sıcak olacak.

b. Belirtme Görevi

YA
YI
N
LA

Ütopya’nın yazarı Thomas More’dur.

R

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dur.

I

İnsanlardan izinsiz özel eşyalarını kullanmamalısın.

	
Dilin herhangi bir duygusal tepkiyi ya da tavrı dışa vurma görevine dilin belirtme görevi denir.
Dilin herhangi bir durum ya da olay karşısında gösterdiği tepki görevidir.

Dilde bu görevi daha çok ünlemler üstlenir. Yüzün kızarması, sesin titremesi, coşkunluk, terleme gibi bedensel dışa vurumlar dilin belirtme ifadelerindendir.
Dilin belirtme görevini bazen de soru sözcükleri üstelenebilir.

Şiir dili de duyguların dışa vurulmasını sağladığı için dilin belirtme görevinin yerine getirilmesini sağlar.
Örnekler
Kahretsin!

IT

Yaşasın!

Yine mi sen? Bıktım senden!

Bu olayın böyle sonlanacağını tahmin etmiyordum. Gerçekten çok üzüldüm!

N

Nasıl, iş görüşmesi iyi geçmedi mi?
Üniversite sınavlarından alınan tüm ücretler kaldırılacak!

YA

Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın.

Eyvah! Fırtına çıkacak, yandık.

c. Yaptırma Görevi

Bu görev, en çok emir kipindeki normatif cümlelerde görülebilir.
Karşıdaki kişiyi belli bir şekilde davranmaya yöneltir.
Soru cümleleri de insanların bazı eylemleri yapmasını ya da bazı eylemlerden kaçınmasını
sağlamaktadır.
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Dilin insanların davranışlarını etkileme, yönlendirme görevidir.

Felsefe Grubu – Mantık
SEMBOLİK MANTIK
	Önermelerin içeriklerini dikkate almadan önermelerin harflerle, bazı işaret ve kurallarla sembolleştirilmesine sembolik mantık denir.

I

	Sembolik mantık, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimidir.

R

	Sembolik mantık, klasik mantığın çok anlamlılığı, belirsizliği ve bulanıklığına bir alternatif olarak geliştirilmiş ve kesin çıkarımlara ulaşmayı amaçlamıştır.

YA
YI
N
LA

	Sembolik mantık günlük dildeki önerme ve çıkarımları matematik diline benzeyen sembolik bir dille ifade edilmesini sağlar. Bu sayede çok anlamlığı ve belirsizliği ortadan kaldırarak
kesin bir denetlemeyi sağlar.

	Modern mantığın klasik mantıktan en önemli farkı, tamamen sembolik olması dolayısıyla içerikten çok biçimsel olarak ifadelerin yer almasıdır.

NOT

Sembolik mantığın ortaya çıkış nedeni; mantığı günlük dilin etkisinden kurtararak, günlük
dildeki çok anlamlılık ve belirsizliğin geçerlilik denetlemesinde neden olduğu güçlüğü ortadan kaldırmaktır.

Sembolik Mantığın Kullanım Alanları

Özellikle bilgisayar teknolojisinde sembolik mantık kullanılır. Bilgisayar programlamalarında, ro-

IT

bot teknolojilerinde, otomasyon teknolojisinde modern mantıktan yararlanılır.
	Çeşitli elektrik devrelerinde

N

	Anahtarlı devrelere dayanan bilgisayarlarda
	Modern matematik ispatlamalarında

Sembolik Mantığın Bölümleri

İki değerli mantık

Çok değerli mantık

Önermeler mantığı

Üç değerli mantık

Yüklemler mantığı

Bulanık mantık
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YA

Sembolik mantık ”önerme eklemleri mantığı“ ve “yüklemler mantığı” olmak üzere ikiye ayrılır.
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İKİ DEĞERLİ MANTIK
ÖNERMELER MANTIĞI
Önerme: Doğru veya yanlış yargı bildiren ifadelerdir . Klasik mantık’taki önermeler sembolik
mantıkta {p, q, r, s ... gibi) harfler ile gösterilir.

R

I

Önerme eklemleri: Değil (~), ve (Ù), veya (Ú), ise (´), ancak ve ancak (Û) gibi deyimlere
önerme eklemleri denir.

YA
YI
N
LA

ÖNERME EKLEMLERİ TABLOSU

Eklem adı Sembol Okunuş

Örnek

Sembolleştirme

Değilleme

~

değil

Kaan çalışkan
değildir.

~p

Tikel
evetleme

Ú

veya

Ceren tıp veya diş
hekimi olacak

pÚq

Ù

ve

Kaan ve Ceren çok
başarılıdır.

pÙq

´

ise

Kerem çalışırsa
kazanır.

p´q

Û

ancak ve
ancak

Kerem ancak ve
ancak çalışırsa
başarır.

pÛq

Tümel
evetleme
Koşul
Karşılıklı
koşul

IT

2015 - ÖSYM

N

Aşağıdaki ifadelerden hangisi karşılıklı koşul dile getirmez?

YA

A) Çocuklara kendini sevdirmenin şefkatli davranmaktan başka yolu yoktur.
B) İyi bir öğretmen olmanın tek şartı bilgili olmak ve
öğrenciye objektif davranmaktır.
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C) Küresel ısınmanın önlenmesi ancak ve ancak doğayı kirletmekten vazgeçip ona uygun davranmakla mümkündür.
D) Dünya barışını sağlamak için tek çıkar yol komşularla iyi geçinmektir.
E) Hem sanayici hem çevreci olmak zordur ancak herkesin çevreci olması gerekir.

Çözüm
Karşılıklı koşul, yargının sadece tek bir koşula bağlı olduğu
durumdur. “Başka yolu yoktur”,
“tek şartı”, “ancak ve ancak”,
“tek çıkar yol” ifadeleri karşılıklı koşulu dile getirirler. E seçeneğindeki “ancak” ifadesi karşılıklı koşul değil, koşul ekleminin
dile getirilmesidir.
Cevap E

Felsefe Grubu – Mantık
Basit ve Bileşik Önerme
Herhangi bir önerme eklemiyle yapılan önermelere bileşik önerme denir. İçinde herhangi bir
önerme eklemi bulundurmayan önermelere de basit önerme denir.
Basit Önerme: Tek yargı bildiren, özne, yüklem ve bağdan oluşan önermelerdir.

I

Örnek: “İnsan canlıdır.” önermesi tek bir yargı bildirmektedir.

YA
YI
N
LA

R

Bileşik Önerme: Bileşik önermeler birden fazla basit önermenin “ve”, “veya”, “ise”, “ancak”,
“ancak ve ancak” ve “değil” gibi terimlerle birbirine bağlanmasıyla elde edilir. Bu önermeleri
bağlayan sembollere önerme eklemleri denir.
Örnek: “Kaan çalışkan ve zekidir.”

NOT

Sembolik mantıkta basit önermeler olumsuz olamaz. Çünkü olumsuz önermeler, değilleme
eklemi (∼) taşırlar. Oysaki klasik mantıkta basit bir önerme olumsuz olabilir. Sembolik mantıkta bir önermenin basit veya bileşik olması, onun önerme eklemi alıp almamasıyla ilgilidir.
Bileşik önermeler ana eklemlerine göre tanımlanır. Aşağıdaki çizelge bu tanımlamaları göstermektedir.

Bileşik önerme
~p

Tanımlama

Değilleme önermesi

Tikel evetleme önermesi

pÙq

Tümel evetleme önermesi

p´q

Koşul önermesi

pÛq

Karşılıklı koşul önermesi

N

IT

pÚq

YA

ANA EKLEM - ANA BİLEŞEN
Ana eklem

Bir önermeyi veya önerme grubunu etkileyen eklemdir.

Ana bileşen
Ana eklemin etrafındaki bileşenlerdir.
Ana bileşenlerden ana eklemin önünde yer alana ön bileşen, ana eklemden sonra gelene
ise art bileşen denir.
Ana bileşenler basit önerme de bileşik önerme de olabilir.
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Ana bileşenleri birbirine bağlayan önerme eklemidir.

