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Anthony Giddens Sosyoloji
Sosyolojik bakış açıları toplumu ve toplumsal gelişmeleri açıklayabilmek için son derece önemlidir.
Sosyologlara düşen görev ise toplumsal gelişmeleri ve değişmeleri yakından takip ederek ortaya
çıkabilecek sorunlar üzerine çözümler üretmektir. Tasarladığımız değişik konu başlıklarıyla birbirinden
değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırladığımız kitabın alana katkı sağlaması temel gayemizdir.
The sexual revolution: an evocative term, but what meaning can be given to it today? How does
'sexuality' come into being and what connections does it have with the changes that have affected
personal life on a more general plane? In answering these questions, Anthony Giddens disputes many of
the dominant interpretations of the role of sexuality in modern culture. The emergence of what the author
calls plastic sexuality - sexuality freed from its intrinsic relation to reproduction - is analysed in terms of
the long-term development of the modern social order and social influences of the last few decades.
Giddens argues that the transformation of intimacy, in which women have played the major part, holds
out the possibility of a radical democratization of the personal sphere. This book will appeal to a large
general audience as well as being essential reading for students and professionals.
Sivil toplum, modernleşme sürecinde devletin normatif denetleyici gücünün artmasına, yine devletin
vatandaşlar üzerinde kimlik belirleyici ve değer yükleyici beklentisinin artmasına paralel olarak önem
kazanmış bir kavramdır. Sivil toplum, genel olarak birey ile devlet arasında iletişim sağlayıcı, bireylerin
çıkarlarını devlet karşısında koruyan ara kademelere işaret etmektedir. Geleneksel sosyal yapının çöküşü
ve cemaatlerin çözülüşüyle birlikte siyaset kurumu tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma gelerek,
bireylerde güçsüzlük duygusunun yaşandığı atomlaşma sorununu ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak,
bireylerin katılımcı vatandaşlık konumuna getirilmesi ve demokrasinin geliştirilmesi yönünde sivil
toplumun işlevsel olacağı düşüncesi ve kanaati yükselmiştir. Hem cemaat gibi geleneksel toplumsal
yapılar, hem de dernek, sendika gibi örgütlü modern birlikler sivil toplumun değişik yüzlerini meydana
getirmektedir. Ayrıca başta sokaklar olmak üzere devlet alanının dışında yer alan cafeler, kahvehaneler,
salonlar, sinemalar sivil toplumun fiziksel mekânlarını oluşturmaktadır. Sivil toplumun iletişim araçlarını ise
gazete, dergi, televizyon, radyo, internet başta olmak üzere, insanlar arası iletişimi ve etkileşimi sağlayan
her tür araç teşkil etmektedir. Günümüz modern toplumlarında sivil toplumun bireysel hakların ve
özgürlüklerin savunma aracı olmasına ilişkin yaygın bir kanaat ve beklenti bulunmaktadır. Ne var ki, sivil
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toplum örgütlerinin yer yer devletin gönüllü organı veya yarı resmî organı konumuna geldiği de yadsınmaz
bir gerçektir.
İÇİNDEKİLER |x Önsöz 7 |x Teşekkür 9 |x I. Bölüm |x Sosyoloji: |x Konular ve Sorunlar 11 |x Sosyoloji
Bağlamı 13 |x Sosyoloji: Tanımı ve Bazı Ön Düşünceler 16 |x Sosyolojik imgelem: Eleştiri Alanı Olarak
Sosyoloji 21 |x II. Bölüm |x Rakip Yorumlar: |x Sanayi Toplumu mu Kapitalizm mi? 31 |x Sanayi Toplumu
Kuramı 32 |x Marx: Kapitalizm ve Sosyalizm 40 |x III. Bölüm |x Sınıf Ayrımı ve Sosyal Dönüşüm 49 |x 19.
Yüzyıldan Bugüne Değişimler: Şirketin Gücü 50 |x "Sınıf Çatışmasının Kurumsallaşması" 54 |x Yeni Sınıflar,
Yeni Teknolojiler 60 |x İşçi Sınıfının Sonu mu? 64 |x IV. Bölüm |x Modern Devlet 73 |x Devlet ve Sınıflar: En
Son Görüşler 74 |x Devlet ve Bürokrasi 80 |x Eleştirel Yorumlar 83 |x Devletler, Toplumsal Hareketler,
Devrimler 86 |x V. Bölüm |x Kent: Kentsellik ve Gündelik Hayat 91 |x Kapitalizm Öncesi Kentler ve Modern
Kentler 91 |x "Chicago Okulu"nun Görüşleri 93 |x Kentsellik ve Kapitalizm 98 |x Kentsellik ve Gündelik
Hayat 107 |x VI. Bölüm |x Aile ve Cinsiyet 111 |x Aile Yapısındaki Değişimler 112 |x Cinsiyet, Ataerkillik ve
Kapitalist Gelişim 115 |x Aile, Evlilik, Cinsellik 119 |x Aile Yaşamı ve Yeni Sosyal Modeller 124 |x VII. Bölüm
|x Kapitalizm ve Dünya Sistemi 129 |x Modernleşme Kuramı ve Eleştirisi 130 |x Çağımız Dünyasının
Eşitsizlikleri 138 |x Ulus-Devlet, Milliyetçilik, Askerî Güç 143 |x Sonuç: |x Eleştirel Bir Kuram Olarak
Sosyoloji 147 |x Dizin 157.
Living Together
Discourses on Citizenship in Turkey
Introductory Readings
Deniz ÖZYAKIŞIR
Sosyoloji
Capitalism and Modern Social Theory
21. yüzyılın ağır ve çetin sorunlarını, onlarla başa çıkmaya hiç uygun olmayan kurumlar, yapılar ve
ilişkilerle karşılıyoruz. Düşünme mekanizmalarımız da aynı durumda. Umutsuzluk ne kadar nadir olması
gerekirse, sosyal teoride umut bugün o kadar nadirdir. Etkin biçimde kuşkunun kurumsallaşmasını
içeren modernlik eleştirileri geleceğin ufkunu bulanıklaştırmıştır. Kimsenin bir kenarda durma lüksünün
olmadığı böyle bir dünyada sosyal bilimciye de bazı görevler düşmektedir. Ne var ki düşünceye gerçek
kuvvetini veren değiştirme arzusu sosyal bilimlerden kaygısızca sökülüp atılmıştır. Bu kitapta sosyal
bilimler için, Militan İyimserlik adı altında, değiştirme arzusuyla yüklü bir epistemoloji önerilmektedir.
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Kavram, “iyimserliğin filozofu” Ernst Bloch’a aittir. Bloch bu kavramı, kendi düşüncesinin felsefi temeli
olan “umut ilkesi”nin ütopik olanı gerçekleştirebilme stratejisi olarak dile getirir. Militan İyimserlik, bu
çalışmada, Hali Hazırda Olmuş Olan (yani nesnel gerçeklik) içerisinde, Henüz Olmamış Olan (yani reel
mümkün) olarak duranın, belirsizin, muğlak olanın bilgisine erişmenin bir yolu olarak
konumlandırılmıştır. Bilgi iddiasıyla ortaya çıkmış hiçbir yönlendirmeyi kabul etmeyen geç kapitalizmin
kültürel mantığında ütopyaların bugündeki imkânlarını araştırmayı önermektedir. Militan İyimserlik,
insanın dünyayı eylem halinde bilmesidir. Harekete geçirmeyen hamlesiz ve kötürüm iyimserliğin, gerçek
bir kötümserlikten daha kötü olduğu inancıyla, insanı dünyada iyi ve güzel olanı yaratmaya teşvik eder.
Çünkü: “Gelecek kısmet olarak gelmez insanın ayağına.”
Zur aktuellen Kritik an der modernen Politik gehören die Debatten über die heutigen Probleme der
Demokratie, der politischen Partizipation, der Öffentlichkeit, des Pluralismus, des Geschlechts, der
Ökologie und der Freiheit, um nur einige zu nennen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die
Probleme des Zusammenlebens zunächst die Überwindung der Sichtweise von Politik als einem Akt
zwischen Individuen, Nationen, Institutionen und politischen Ideologien erfordert. Tatsächlich ist das
Problem des Zusammenlebens eine Frage des Zusammenlebens mit den anderen, mit dem Staat und den
Institutionen, mit Tieren und Natur, mit Kunst und Kulturen. Diese politische Dimension manifestiert
sich auch in jedem Element des praktischen Lebens und macht es notwendig, Geschlecht,
Behindertenrechte, Natur und Ökologie, Tiere, soziale Medien, Fragen der kulturellen, intellektuellen
und künstlerischen Freiheit in der Praxis und Politik des Zusammenlebens zu berücksichtigen. Deshalb
hat das Zusammenleben nicht nur eine zwischenmenschliche Sphäre. Der Band beschäftigt sich in 13
Kapiteln mit verschiedenen Dimensionen des Zusammenlebens.
Güç Kullanımının Meşrutiyeti: Otorite 222 Geleneksel Otorite 223 Karizmatik Otorite 224 Rasyonel-Yasal
Otorite 224 Toplum ve Güç 224 Monarşi 225 Otoriter Yönetim 225 Totaliter Yönetim 226 Devlet: Modern
Devletin Doğuşu 226 Devletin Unsurları: Ülke, Nüfus ve Egemenlik 227 Avrupa'da Modern Devletin
Oluşumu 228 Devlet, Güç, Otorite 228 Meşruiyet 230 Hukuk Devleti 230 Kapitalist Toplumlarda Devlet
Şekilleri 231 Modern Toplumlarda Gücün Dağılımı 231 Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi 232 Çoğulcu
Demokrasi 233 Liberalizm 234 Ekonomik Liberalizm 234 Siyasal Liberalizm 234 Demokrasi ve Özgürlük:
Kapitalist ve Sosyalist Yaklaşımlar 234 Sosyalist Görüş 235 Katılım 235 Partiler ve Seçimler: Çoğulcu
Görüş 235 Baskı Grupları ve Siyaset 236 İktidar Seçkinleri 237 Marksist Görüş 237 Araçsalcılık ve
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Kapitalist Devlet Anlayışı 238 Hukuk Dışı Güçler: Devrimler, Terör-Terörizm ve Siyasal Devrimler 239
Terör ve Terörizm 239 Siyasal Şiddet ve Terörizm 240 Siber Terörizm 241 11. NÜFUS 243 Nüfus Artışı ve
Yiyecek Talebi: Malthus 245 Nüfus Artışı ve Yiyecek Talebi: Marxist Yaklaşım 246 Demografik Geçiş
Kuramı 248 1. Endüstri Toplumu Öncesi: 248 2. Endüstrileşme Başlangıcı: 248 3. İleri Endüstrileşme ve
Kentleşme: 248 4. Endüstrileşme Sonrası: 249 İki nci Demog raf i k Geçiş 249 Dünya Nüfusunun Artışının
Temel Nedenleri 249 -Nüfusbilim (Demografi) 250 -Doğurganlık 250 -Doğurganlık Oranı 250 -Ölüm Oranı
250 -Bebek Ölüm Oranı 250 -Boşanma Hızı 250 -Evlenme Hızı 250 -Okullaşma Oranı 250 Türkiye
Nüfusunun Özellikleri 251 Türkiye'de Beş Büyük İlin Nüfus Yoğunluğu 252 Kürtaj- Siyaset İlişkisi 256
Dünya Genelinde Artan Kent Nüfusu 256 12. GÖÇ VE KENTLEŞME 257 Göç ve Kentleşme 259 Göç
Olgusuna Genel Bakış 259 İç Göçler 260 Dış Göçler 260 - Küresel Göç 260 rtdışına Yapılan Göç Hareketleri
261 Uluslararası Emekli Göçü 263 Türkiye'de Yerleşik Yabancılar 264 entleşme 265 Kentleşme Nedenleri
267 cekondu Çalışmalarında Öteki Olarak 'Gecekondulu Kurguları' 267 Kentlerde Güvenlik 271 Kent
Güvenliği Konusundaki Tartışmaların Sonuçları 273 Çağdaş Güvenlik Anlayışı ve Kent Güvenliği 273 Kent
Güvenliğinde Temel Aktörler 274 Gecekondu Bölgeleri ve Güvenlik 275 Kentlerin İtici, Kırların Çekici
Özellikleri 275 Kentleşmenin Başlıca Özellikleri 277 Kentleşme Kuramları 281 1. İşlevselci Yaklaşım:
Ekolojik Model 282 2. Çatışmacı Yaklaşım: Politik Ekonomi Modeli 282 a- Kentlilik ve Yaratılmış Çevre 283
b- Mekânın Yeniden Yapılandırılması 283 c- Kentlilik ve Toplumsal Harekeder 283 3. Etkileşimci Yaklaşım:
Kent Yaşamı Deneyimi/ Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik 284 Kentleşme ve Çevre 286 13. KÜRESELLEŞME
VE ÇEVRE 287 Küreselleşmeci Yaklaşımlar 289 1. Küreselleşmeye Olumlu Bakış 289 2. Küreselleşmeye
Olumsuz Bakış 290 Wallerstein ve "Tarihsel Kapitalizm" Geleceği 291 3. Şüpheciler 292 4. Dönüşümcüler
292 Pazar Ekonomisi ve Küreselleşme 296 Küreselleşme Bağlamında Çevre 296 Çevreci Hareketler 297
Risk ve Risk Toplumu 297 KYOTO Protokolü 300 KAYNAKÇA 301 DİZİN 317
Turkish cinema is a bigger cinema than we have been narrated. This first series of Turkish Cinema
Researches represents an important step to illuminate both the past and the present aspects that
remained in the dark. There are many points that need to be discussed in the Turkish cinema. In this
vein, the first series of this book makes a significant contribution to illuminate the dark sides. In this
study, the social equivalent of cinema, social problems, political events, directors’ views on cinema and
the contribution of Turkish cinema to the use of space or representation of the issues are discussed.
Militan İyimserlik
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Alevilik felsefesinin doğuşu
Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar
Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar
Muhafazakar Düşünce Dergisi Sayı 29-30
toplumsal düşüncenin klasik ve çağdaş temsilcileriyle hesaplaşmalar

The content of the book has been structured into four technical research sections with total of 18 chapters written by well
recognized researchers worldwide. These sections are: 1. process and performance management and their measurement
methods, 2. management of manufacturing processes with the aim to be quickly adaptable after real situation demands and their
control, 3. quality management information and communication systems, their integration and risk management, 4. management
processes of healthcare and water, construction and demolition waste problems and integration of environmental processes into
management decisions.
“Daha nce birlikte ya adı ınız insanlarla aranızdaki sosyal-ekonomik mesafe a ıldı ı zaman, birlikte ya ama imk nı d
kalkabiliyor... Tatil d n
leri bile dert oluyor artık⋯ Tatilden d nm
s n z, bronz bir tenle eve ıkacaksınız. nsanlarla
kar ıla ıyorsunuz... Rahatsız oluyorsunuz ve rahatsız ediliyorsunuz⋯ Diyorsunuz ki ‘Bunlardan rahatsız olmayaca ım bir mek
gideyim.’ Dolayısıyla⋯ Ba ak ehir’e ta ınmak, psikolojik bir rahatlık da sa lıyor bizlere.
nk burada hemen hemen herke
seviyede.” Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanı (1931), Batılı, modernist orta sınıf se kin z mreyle geleneksel, dindarmuhafazak r muhit arasındaki eli kinin simgesi, do rusu biraz da kli esi olmu tur. Bu kitap, 21. y zyıl T rkiyesi’nin ilk on
yıllarında bir ba ka sınıfsal ve toplumsal-k lt rel eli kiye dikkat ekiyor: Fatih-Ba ak ehir. Dindar-muhafazak r yoksullar v
zenginler arasındaki eli ki. rfan zet, sl m habitus’un, yani hal ve davranı a, be eni ve zevklere yansıyan i selle mi
e ilimlerin, nasıl d n
mekte oldu unu ele alıyor incelemesinde. Ekonomik rasyonaliteye dayanan bu e ilimlerin, kentte tutunma
ve y kselme m cadelesindeki i levini ve d n
m n g steriyor. O d n
m n temel bir ve hesini de, sınıfsal ayrı
olu turuyor. Fatih ve Ba ak ehir arasında oldu u gibi, buraların kendi i inde de gitgide yol alan bir ayrı ma⋯ Bu dinami in
arkasında, sosyal sermaye a larının, din grup a larının ve sivil toplum kurulu u a larının de i imi var. Kentsel d n
ve d rt koldan geli en sınıfsal dı lama mekanizmaları var. Muhafazak r g ndelik hayat tarzının ve “aile modelinin”, ta ralı
(kendi “ikoncanlar”ını da yaratan) “elit” hallerinin farklıla ması var. T rkiye’nin ge irmekte oldu u sosyolojik d n
m s rec
nemli bir cephesini aydınlatan bir alı ma.
Giddens's analysis of the writings of Marx, Durkheim and Weber has become the classic text for any student seeking to
understand the three thinkers who established the basic framework of contemporary sociology. The first three sections of the
book, based on close textual examination of the original sources, contain separate treatments of each writer. The author
demonstrates the internal coherence of their respective contributions to social theory. The concluding section discusses the
principal ways in which Marx can be compared with the other
two authors, and discusses misconceptions of some conventional
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views on the subject.
‘Herkes ‘de i ti’ dememi bekliyor. Ben de onların kafasını karı tırmak i in, ‘de i medi’ diyorum. Benim stanbul’um yerinde
duruyor, zaten onu aramayı s rd rd
m z s rece kaybetmeniz m mk n de il...’ John Freely. stanbul’un d n
m n
ya da takip etmek zor olsa da; bu kentin bir sakini olarak aslında kendi kurdu umuz kentte ya amaya devam ediyoruz: kendi
G zel stanbul’umuzda... Ve elbette ki, her kentte oldu u gibi bu kent de d n
ecek, hatta farklı de i kenlere ba lı olarak yık
yeniden ve yeniden kurulacak. Bu d n
mlere ra men John Freely ‘ stanbul de i ti mi?’ sorusuna nasıl de i medi yanıtın
veriyorsa, belle imizdeki ‘ stanbul’ da de i miyor. Bir ehri D
n rken: stanbul, yazarlarının akademik bakı ıyla, sta
yapıları, meydanları, bah eleri, parkları, sokakları a ırlıklı olarak kamusal payla ım alanları zerinden yorumlayan ve a
stanbul’a varmak i in umutlu olan yazılardan olu uyor. Keyifle okumanız dile iyle...
Sociologjia e ib n Haldunit
kısa fakat ele tirel bir giri
D N SOSYOLOJ S N N PROBLEMLER
Outline of the Theory of Structuration
Siyaset, sosyoloji ve toplumsal teori
8th Edition
Son y?llarda hem ülkemiz de hem de uluslararas? entelektüel dünyada de?erlerle ilgili çal??malara ilgi
giderek artm??t?r. Ça??m?z?n “ho?görü”, “öteki”, “sava?”, “bar??, “özgürlük” gibi temel problemlerini
göz önüne al?rsak “De?erler”in bu yükseli?i tesadüfü olmasa gerek. Ayd?nlanmayla birlikte ba?layan
“de?erler”in de?ersizle?tirilmesi anlay???, hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak beklenmedik
olumsuz sonuçlar do?urdu. Ayd?nlanman?n “ak?l”?n güvencesinde kurmaya çal??t??? modern toplum, temel
de?er olarak me?rula?t?rd??? “bilim”i, bütün de?erlerin mihenk ta?? olarak görüp sanattan dine kadar
bütün alanlar? bu mihenk ta??n?n s?k?denetimine tabi tuttu. Bu me?rula?t?rman?n arac? ve atölyesi de
modern e?itim sistemi oldu. Bugün bunun s?k?nt?lar?n? her alanda derinden hissetmekteyiz. De?erlerin
bo?a ç?kart?lmas? yaln?zca felsefede derin krizlere yol açmakla kalmad?, toplumda da telafisi pek de
kolay olmayacak sonuçlara yol açt?. De?er kavram? “Nas?l bir dünyada ya?amal?y?z?” sorusuyla do?rudan
ilgilidir. Bugün bu soruyu sorman?n zaman? gelmi? ve geçmek üzeredir.
Bilgi toplumunda yüksekö?retimi inceleyen bir kitap yazma dü?üncesi üniversitelere yöneltilen
ele?tirilerin ve de?i?im taleplerinin yo?unla?t??? bir döneme denk dü?tü. Bu ele?tiriler ve de?i?im
talepleri ö?rencilerden, ailelerden, siyasetçilerden ya da farkl? payda?lardan gelebilmekte. Yirmi
birinci yüzy?l üniversitesi, kendisini, hiç de dü?ünmedi?i hatta hayal bile etmedi?i yeni modellerin
içinde bulabilir. Kafalar?m?z? kar??t?rabilecek kadar h?zl? ya?anan de?i?imler ve olas? uyum sorunlar?,
önümüzdeki y?llarda, yüksekö?retim gündeminde önemli yer i?gal etmeye aday görünüyor. Bu kitap bilgi
Page 6/14

Where To Download Anthony Giddens Sosyoloji
toplumunda üniversiteleri anlat?rken, zorunlu olarak, bilgi toplumunun ne oldu?una ya da olmad???na dair
uzunca bir giri?i ve de?i?ik konular? da içine ald?. Bu konular?n her birisi, pek çok noktada,
üniversitelerle ili?kiye girmekteler. Bilgi toplumu da, üniversitelerin geçmi?ten farkl? olarak, daha
fazla d??a aç?k olmas?n? talep ediyor. Bilim insan?n?n tek u?ra??s? kendi bilim disiplininin s?n?rlar?
içindeki konular oldu?unda toplumsal olandan kopu? gerçekle?ir. Kafas?n? kald?r?p etrafa bakmayan
üniversite, bilgi toplumunun taleplerinin bile fark?nda olamayabilecektir. Bu kitap bir durum saptamas?
yapmaktad?r. Üniversite bilgi toplumunun edilgeni ya da öncüsü olabilir; tercih elbet kendisinindir.
?li?kisellik son y?llarda sosyal bilimlerin en gözde yakla??mlard?ndan biri. Yeni bir ontoloji,
epistemoloji ve metodoloji önerisi ile sahneye ç?km?? durumda. Buna mukabil güngeçtikçe Türkiye’de de
s?kl?kla dillendirilmekte. Hatta ili?ki kavram?n?n geçti?i her yakla??m? ve dü?ünürü ili?kisellikle
adland?rmak bir moda haline geldi. Böyle bir ortamda ili?kiselli?in teorik konumlanmas?n?, ili?kiselli?e
ili?kin tart??malar?, kampla?malar? netle?tirmek bulan?k kavram setlerinin aras?ndan kurtulmak anlam?na
gelmekte. Bu kitap ili?kisellik nedir? ?li?kisel sosyolojinin s?n?rlar? nas?l çizilebilir? Sosyolojik
teorilerde ili?kiselli?in konumu ve kökenleri nelerdir? gibi sorulara cevap vermeyi, böylelikle ça?da?
sosyolojinin önemli tart??malar?ndan olan ili?kiselli?i derli toplu bir ?ekilde muhattab?na sunmay?
amaçlamaktad?r.
It is commonly assumed that the best way to help the poor out oftheir misery is to allow the rich to get
richer, that if the richpay less taxes then all the rest of us will be better off, and thatin the final
analysis the richness of the few benefits us all. Andyet these commonly held beliefs are flatly
contradicted by ourdaily experience, an abundance of research findings and, indeed,logic. Such bizarre
discrepancy between hard facts and popularopinions makes one pause and ask: why are these opinions
sowidespread and resistant to accumulated and fast-growing evidenceto the contrary? This short book is
by one of the world’s leading socialthinkers is an attempt to answer this question. Bauman lists
andscrutinizes the tacit assumptions and unreflected-upon convictionsupon which such opinions are
grounded, finding them one by one tobe false, deceitful and misleading. Their persistence could behardly
sustainable were it not for the role they play in defending- indeed, promoting and reinforcing - the
current, unprecedented,indefensible and still accelerating growth in social inequality andthe rapidly
widening gap between the elite of the rich and the restof society.
Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies
MER?Ç, MEDEN?YET VE MODERN?TE
Okulöncesi e?itimi ö?retmen adaylar? ve ö?retmenleri için uygulama k?lavuzu
Avrupa Birli?i’nde Yasa D??? Göçün Önlenmesi ve Ülke Uygulamalar?
An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber
Hikmet Yurdu, Cilt:9, say?: 17, 2016/1
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?Ç?NDEK?LER ÖNSÖZLER • 1 Ertan E?ribel-Ufuk Özcan 18. Kitap ?çin: Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Geli?imi Üzerine Bir Bilançonun Gereklili?i
• 3 Kurtulu? Kayal? Türk Dü?üncesini Kavramak, ?stanbul Üniversitesi’ni Anlamaktan Geçer • 19 Ertan E?ribel KemalTahir: Romanc?, Sosyalist, Yerli
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Sabahattin, Sabri F. Ülgener, Mübeccel B. K?ray, ?erif Mardin, Emre Kongar ve Nilüfer Göle’nin Sosyoloji Anlay??lar? Üzerine Ele?tirel Bir
De?erlendirme • 171 H. Bayram Kaçmazo?lu Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Biçimlenmesinde Derneklerin Rolü: Türk Sosyal Bilimler Derne?i ve
Sosyoloji Deme?i * 237 Mehmet Karaka? Türkiye’de Üniversitelerin Avrupa Birli?i Programlar?na Uyumland?r?lmas? ve Atama-Yükseltme Kriterleri •
249 Kurtulu? Kayal? Türk Sosyal Dü?ünce Hayat?nda Kapsaml? Bir Do?u Vurgusu: Kemal Tahir ve Baykan Sezer Örne?i. • 267 TÜRK?YE’DE
TOPLUM B?L?MLER?N?N KURULU? KO?ULLARI VE B?Ç?MLENMES?: KITA AVRUPASI ETK?S? • 273 Bedri Mermutlu Türkiye’de ?lk
Dönem Sosyoloji Eserlerine Toplu Bir Bak?? • 275 Alaattin O?uz Türkçülü?ün Kültürel Kökleri Olarak Türkoloji Çal??malar? • 287 Orhan Yaz?c?
Türkiye’de Tarih Biliminin Kurumsalla?mas? • 293 Ufuk Özcan Osmanl?’n?n Son Yüzy?l?nda ?ki ?ktisat Anlay???-.Liberal ve Ulusçu Ak?mlar «308
Mehmet Karaka? Bekira?a Bolü?u’nden Malta ya: Malta Sürgünleri ve Ard?nda B?rakt?klar? • 326 H. Bayram Kaçmazo?lu ?ktidar Mücadelesi ve
Yüzellilikler «337 Nuray Karaca Mehmet ?zzet ve Alman ?dealizmi «351 Ertan E?ribel - Handan Keskin Bir Okul Olarak Bat?c?la?ma Dönemi Türk
Tiyatrosu • 372 Ertan E?ribel Yeni Türkiye Devleti ve Müzik Devrimi: Toplum Kimli?inin Zorlanmas? • 385 Gülnihal Küken Türk E?itim Felsefesinde
Anglo-Sakson Etkileri • 399 Gülp?nar Akbulut Türkiye’de Co?rafya Biliminin Geli?imi ve Kurumsalla?mas? • 406 Ahmet Kamil Gören Bo?aziçi’ne
S???nan Alman ve De?i?ik Tarihlerde Ülkemize Gelen Avusturyal? Bilimadamlar? ve Sanatç?lar?n Türk Bilim, Kültür ve Sanat Ortam?na Katk?lar? •
430 Sevtap Kad?o?lu - Gaye ?ahinba? Erginöz Gerhard Kessler’in Türk Sosyolojisine Katk?lar? * 438 Nilgün Çelebi Dil ve Tarih’Co?rafya
Fakültesindeki Mülteci Profesörler • 457
Anthony Giddens has been in the forefront of developments in social theory for the past decade. In The Constitution of Society he outlines the distinctive
position he has evolved during that period and offers a full statement of a major new perspective in social thought, a synthesis and elaboration of ideas
touched on in previous works but described here for the first time in an integrated and comprehensive form. A particular feature is Giddens's concern to
connect abstract problems of theory to an interpretation of the nature of empirical method in the social sciences. In presenting his own ideas, Giddens
mounts a critical attack on some of the more orthodox sociological views. The Constitution of Society is an invaluable reference book for all those
concerned with the basic issues in contemporary social theory.
Now in its eighth edition, this continues to be the indispensable guide to understanding the world we make and the lives we lead. Revised and updated
throughout, it remains unrivalled in its vibrant, engaging and authoritative introduction to sociology. The authors provide a commanding overview of recent
global developments and new ideas in sociology. Classic debates are also given careful coverage, with even the most complex ideas explained in an
engaging way. Written in a fluent, easy-to-follow style, the book manages to be intellectually rigorous but still very accessible. With a strong focus on
interactive pedagogy, it aims to engage and excite readers, helping them to see the enduring value of thinking sociologically. The eighth edition includes: a
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solid foundation in the basics of sociology: its purpose, methodology and theories; up-to-the-minute overviews of key topics in social life, from gender,
personal life and poverty, to globalization, the media and politics; stimulating examples of what sociology has to say about key issues in our contemporary
world, such as growing inequality, climate change and the rise of terrorism; a strong focus on global sociology and the ways that digital technologies are
radically transforming our world; quality pedagogical features, such as Classic Studies and Global Society boxes, and Thinking Critically reflection points,
as well as end-of-chapter activities inviting readers to engage with popular culture and original research articles to gather sociological insights. The eighth
edition sets the standard for introductory sociology. Complete with extensive supporting resources at www.politybooks.com/giddens, it is the ideal teaching
text for first-year university and college courses, and will help to inspire a new generation of sociologists.
Bilimler tarihinde her bir bilimin bir usulü/ metodolojisi, bir tarihi/tarihçesi, bir de füruu/ sistematik problemleri bulun- maktad?r. Akademi camias?nda söz
konusu her üç alanla ilgili derslerin ve literatürün oldu?u malumdur. Bu kitapta yer alan yaz?lar de?i?ik zamanlarda kat?ld???m?z panel, sempozyum ve
kongerelerde sundu?umuz tebli?ler ve çe?itli dergilerde yaz- d???m?z makaleler ile özgün yay?nlar?ndan olu?maktad?r. Esa- sen kitapta yer alan
makaleler Din Sosyolojisinin problem- lerine bir giri? ve ve bir k?sm?n? serimlemekten ibaret olup tamam?n? tüketmek amac?nda de?ildir. Kitap hem
uzun sü- redir Din Sosyolojisi yüksek lisans program?nda yer alan Din Sosyolojisinin Problemleri dersinin ö?rencilerine bir mater- yal olu?turmak hemde
lisans seviyesindeki ö?rencilerle genel okuyucuya alanla ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlamaktad?r.
The Transformation of Intimacy
Sociology
New Thoughts about Work: Theoretical and Practical Aspects
1st International Symposium 'Education in Interior Architecture' in the Year of German-Turkish Research, Education and Innovation
ele?tirel bir yakla??m
Sociology, a Brief But Critical Introduction
This book provides a multidisciplinary approach to Corporate Social Responsibility. While for decades a purely mathematical-technical orientation
dominated the business curriculum, this book presents CSR and sustainability as a business concept embedded in its cultural and spiritual context. It
initially approaches practical wisdom from different cultural and religious traditions as a source of spiritual capital for sustainable business practices.
Subsequently, it links current CSR concepts and the latest thinking in CSR with long-standing cultural and spiritual knowledge, promoting a more
comprehensive view on sustainability management and its implementation at business enterprises. The book collects and unites viewpoints from various
cultural and religious contexts, offering a comprehensive guide for international and globally active companies.
This volume presents a multifaceted analysis of joint collaboration in German and Turkish institutes in the field of interior architecture. It explores the
importance of increasing and diversifying such joint endeavours, and of ensuring the long-term collaboration of the governments in both countries by
giving support to high quality, young scientists. It also stresses the pivotal role to be played by binary collaboration between science and education. As
such, the book will serve to build and strengthen the cooperative facilities between Germany and Turkey on behalf of research education and innovative
studies. In addition, it discusses how future studies in this area can attract potential students through integrated studies, hosted by both Germany and
Turkey.
The growth paradigm or the economic growth generally been presented as a positive, limitless and good for social problems. The term was hardly touched
in pre-capitalism by any academic research. With the rise of capitalism and industrial revolution it became an important tool to measure production
quantitatively and qualitatively. Industrialisation also encouraged the expansion of trade and gradual breakdown of the pre-capitalist order in 18th
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century in Britain. The spread of market had facilitated the specialisation, encouraging division of labour. Whilst for The Classical Political
Economists; Adam Smith, David Ricardo and Thomas Malthus; economic growth is self-reinforcing. Marx pointed out importance of forces and
relations of production and significance of social classes within it (Marx, 1863). Smith, Ricardo and Malthus were writing at a time when capitalist
development was expanding fast and growth was a central in the process. The gradual impact of the West on the rest of world became part of a wider
process of change in the World Economy. European capital increased its domination of the world trade through expansionist commercial policies
(Wallerstein, 1979). The economic growth encouraged commerce. The necessity to export, and other technological changes formed part of the reason for
the decline of feudalism. This transition from feudalism to capitalism began in the West and soon made an impact on the rest of the World. T Farhang
Morady, Hakan Kapucu, Ömer Yalçınkaya (Development & Growth: Economic Impacts of Globalization) 12 In 1932 Simon Kuznets, the US economist
identified Gross Domestic Product (GDP) to measure the national output of a country within a period. It has continued to be an important indicator to
measure economic growth, but it has also been under considerable criticisms. For example; GDP treats resources as income without excluding depletion or
depression of the resources. Moreover, GDP has been criticised for disregarding income distribution. Despite all the criticism, GDP has been the most
significant indicator of growth and development. With the Post War-II reconstruction of devastated countries and in order to kick-start the World
Economy, the state in both developed and developing counties became the important agency to facilitate economic growth. The establishment of the
Bretton Woods institutions, the Keynesian model of government intervention and the US implementation of “New Deal” facilitated growth. This was
deliberate strategy to reconstruct and create networks of international cooperation. This was pointed out by President Truman in 1949: A program of
development based on the concepts of democratic fair-dealing. All countries, including our own, will greatly benefit from a constructive program for the
better use of the World's human and natural resources (Truman, 1949). This meant the reinforcement and need to distribute the 'Benefits' of capitalist
form of development, more widely, against the planned economy sustained by the Soviet Union. The economist such as Joseph Schumpeter pointed to the
possibility that capitalist growth, if it is sustained, could abolish poverty (Schumpeter, 1954, pp66-68). Whilst development meant rapid industrialisation,
GDP became a key policy objective for the policy makers and governments around the world, not just in the Soviet Union but the Western Capitalist
World, to set targets for their Growth Rate. The end of the Cold War in the 1980s, for some, meant triumph of Neoliberal Capitalism. The others talked
of trade liberalization; free movement of capital and the development of information technology, facilitating the relocation of businesses across the
world. (Ohmae, 1995). Friedman suggested that globalization is the Inevitable; Integration of markets, nation-states and technologies ... enabling
individuals, corporations and nation-states, to reach around the world farther, faster, deeper and cheaper than ever before (Friedman, 1999).
Development & Growth: Economic Impact of Globalization (Edited by: Farhang Morady, Hakan Kapucu, Ömer Yalçınkaya) 13 Francis Fukuyama
(1992) suggested the new era as ‘The End of History’ through which the ‘Liberal Idea’ triumphed, leading to a new global hegemony. For Fukuyama the
only route to modernity, growth and development is the Neo-liberal Democratic path under Global Capitalism. This optimism was not shared by all
academics, as Globalization produced poor growth and polarization of wealth: what Collier terms the ‘Bottom one Billion’ (2008). As a result, there has
been major criticism of the World Bank and the International Monetary Funds in the second half of the 1990s, especially with the Asian financial and
economic crises. The response from these institutions has been vigorous. They continued to believe that liberalization, deregulation, and privatization
represent the best way forward for growth and development. With 2008 world recession the World Economy has faced a new challenge. The emergence
of powerful economies such as; China, India and Brazil; helped the world economy to grow, at least for now. However, the unevenness of the world
economy continues to cause difficulties especially the US as they feeling the threat of their competitors such as China, Germany and even India. The
victory of Donald Trump as the S President has represented an ideological shift from free trade advocator of global capitalism to a mixture of rightPage 10/14
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wing populism. Before and after the presidential election, he called for the revival of the American economy, which has been under considerable
pressure since 2008 World Recession. In order to prove growth rate Trump has a huge challenge ahead, not least to deal with the competition from South
East Asian economies, especially China. It remains to be seen whether the new US administration will continue with their populist rhetoric In this book,
“Economic Impacts of Globalization: Growth & Development”, several academicians provide different analysis of economic growth and economic
development. The scientific ethics and responsibility of the works in the book belong to the authors / writers. The book compromises of 15 chapters
focusing on economic growth and economic development in the era of globalisation. By taking different angles, they demonstrate different problems and
solutions.
Yasa dışı göç konusu, Avrupa Birliği ve Türkiye gündeminde geniş bir yer kaplamaktadır. Yapılan göçlerin engellenmesi aşamasında izlenen politikalar
da çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışma, konuya Avrupa Birliği'nin bakış açısıyla bakarken; uygulamada İspanya, İtalya ve Yunanistan olmak üzere üç
Akdeniz ülkesinin denizden gelen yasa dışı göçlerle nasıl mücadele ettiğini açıklamaya çalışmaktadır. Yasa dışı göçlere yönelik siyasi, ekonomik ve
sosyokültürel boyutların değerlendirildiği bu çalışma; hem yasa dışı göçün önlenmesine yönelik hangi politikalar izlenmesi gerektiğini vurgulaması
sebebiyle hem de yasa dışı göçün güvenlik konusuyla nasıl ilişkilendirildiğinin anlaşılması amacıyla önem teşkil etmektedir. Eser, yasa dışı göç alanında
mevcut bilgileri ortaya koyarak, konunun arka plana atılmış yönlerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Çalışmanın, Avrupa Birliği yasa dışı göç
politikasını anlamak isteyenlerin yanı sıra, soruna yönelik geliştirilen çözüm önerilerini merak edenlerin de ilgisini çekeceği düşünülmektedir.
Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus
Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji Bağlamında İncelemeler
Sosyolojide İlişkisellik ve İlişkisel Sosyoloji
SİVİL TOPLUM - ARA KURUMLAR
BİLGİ TOPLUMU VE ÜNİVERSİTELER
Recent Advances in Social Sciences
Hikmet Yurdu, Cilt:9, sayı: 17, 2016/1
Türk-İslam kültür ve düşünce tarihinin önemli düşünürlerinden biri de kuşkusuz 20. yüzyılda yaşamış olan
Cemil Meriç’tir (1916-1987). Meriç, gerek İslam medeniyeti gerekse Batı modernitesi gerekse de Türk
modernitesi üzerine yaptığı derinlemesine ve karşılaştırmalı analizlerle, geniş ufuklu bir düşünce
insanı olarak tarihteki yerini almıştır. Onun bu konularda tarihi ve sosyolojik bir perspektiften yapmış
olduğu ufuk açıcı çözümlemeler günümüz dünyasına da ışık tutacak niteliktedir. Bu eserde, hakikat
arayıcısı bir sosyal biyografinin düşünsel serüveni ve onun ulaştığı sonuçlar üzerinde durulmuştur.
Başta onun evrensel boyuttaki bakış açısı olmak üzere, öncelikle Türk-İslam dünyasının tarihi ve güncel
problemleri, Batı uygarlığının yapısı ve Türk modernleşmesine ilişkin görüşleri üzerinde durulmaya
çalışılmıştır. Sonuçta bu çalışmayla, Meriç’in düşünce dünyası, hem genel olarak sosyal bilim düşününe
hem de Türk okuruna tanıtılmasına/kazandırılmasına bir katkıda bulunmayı amaçlamıştır.
İnsanlık tarihi kadar kadim bir geçmişi olan göç olgusu günümüzde de ülkelerin karşı karşıya kaldıkları
önemli bir sosyoekonomik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın özgünlüğü, göç olgusunu hem
kuramsal açıdan ele alması hem de bölgesel bir uygulama ile göçün çok boyutlu etkilerine yer vermesidir.
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Kısacası, teoriyi pratikle zenginleştiren bu çalışma, aynı zamanda bölgesel etkiler noktasında göç ve
bölgesel kalkınma ilişkisine de yer vermektedir. Çalışmanın bir diğer ayırt edici özelliği ise, birçok
akademik uğraşta sosyolojik bir olgu olarak incelenen göç olgusunun burada ekonomik olarak analiz edilip
ekonometrik bir modelle sunulmasıdır. Bununla birlikte göç ile ilgili orijinal metinlere doğrudan
ulaşılarak ve tercümeler yapılarak kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bu, bir göç kuramının, kuramı
geliştiren kişinin doğrudan ifadeleriyle okuyucuya aktarılması bakımından oldukça önemlidir. Çalışmada
yer verilen geniş çaplı yerli ve yabancı göç literatürünün de göç konusunda bilimsel çalışma yapacaklara
yararlı ve yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
A strong emphasis has been placed on creating a productive mixture of classic and contemporary readings
which is highly readable and lively, yet remains challenging. Whilst particularly useful as a companion
to the sixth edition of Giddensʹs Sociology, the reader is designed for use independently or alongside
other textbooks. The reader maintains the distinctive approach which Sociology pioneered: strongly
comparative and historically informed, it stresses the influence of globalizing trends in social life.
The carefully selected readings range from studies of face-to-face interaction through to the analysis
of large-scale global systems, and cover sociological theories of society as well as research methods.
Amongst the new selections in this volume are readings on the Internet and virtual communities, the
impact of ecological thinking and climate change on social science, offshoring and the future of work,
global cities, patriarchy and shifting gender relations, intersecting social inequalities, the idea and
practice of restorative justice, new forms of cybercrime, war, terrorism and the prospects for a global
cosmopolitan democracy. The readings are arranged in ten thematic sections and each section is preceded
by a summary in order to facilitate studentsʹ comprehension and critical reflection. The result is an
exciting new text that encompasses the major themes and debates in both classical and contemporary
sociology. Sociology: Introductory Readings will be an essential resource for anyone who wishes to
engage with the scope of sociological thought today. -- Back cover.
Cultural Roots of Sustainable Management
Process Management
Fatih-Başakşehir
başlangıç okumaları
Türkiye'de toplum bilimlerinin gelişimi
Sosyal Bilimler İçin Bir Epistemoloji

This is a collection of papers presented at the Second Global conference, The Value of Work: Exploring
Critical Issues. Changes and constancies of work and the meaning of work as self-fulfilment or
oppression emerge from the research of scholars.
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Savaşların toplumsal yapıda topyekün değişimlere neden olmasından söz edilebilir. İnsan ve toplum
üzerinde büyük dönüştürücü/yıkıcı etkisi olan savaşın bilinmesinin önemi açıktır. Savaşın oluşturucu ve
dönüştürücü yasalarının bilinmesi engellenmesi ve kontrol edilmesi çabaları açısından yönlendirici
olacaktır. Bununla birlikte savaş olgusunun genel geçerliği olan bir açıklamasının yapılması güçtür. Her
şeyden evvel toplumsal olguların esnek doğası bu türden bir açıklamanın yapılmasına müsaade
etmeyecektir; fakat savaşların bağlı olduğu yasaların bilinmezliğini kabullenmek sorunu çözmekten
vazgeçmektir. Bu ise, kabul edilebilir değildir. Öyleyse savaşı açıklayan mutlak açıklamalardan ziyade
fikir verici açıklamaların peşine düşülmelidir. Bunun yolu savaş olgusunu farklı savaş olayları ve
perspektifleri üzerinden değerlendirmekten geçer; zira her savaş olayı farklı nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkmış ve farklı sonuçları doğurmuş olabilmektedir. Koşut olarak aynı savaş olayı farklı bakış
açılarından farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla savaş farklı disiplinler tarafından çok
yönlü olarak incelenmesi gereken bir olgudur. Çalışmada farklı disiplinlere mensup kişilerce yazılmış
olan savaş konusu odaklı yazılar yer almaktadır. Söz konusu yazılar vasıtasıyla savaş olgusu ve bağlı
olarak insan ve toplum hakkındaki entelektüel birikime katkı sunulması amaçlanmaktadır.
Tarih bilimi bilindiği gibi geçmişten günümüze toplumsal olayları yer, zaman ve olayın kahramanları
etrafında inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilmiştir. Destani ve romantik bir tarih anlayışı olarak
nitelendireceğimiz bu anlayış, 19. yüzyılda tarihi olayların sebep ve sonuçları araştırılarak, günümüzdeki
bilimsel tarih anlayışının şekillenmesiyle büyük bir değişikliğe uğramıştır. Gerçek manadaki tarih bilimi
anlayışı, bu büyük değişiklikle şekillenmeye ve olgunlaşmaya başlamıştır. 19. yüzyıldan itibaren oluşan
bu tarih anlayışı ile milletler, temsil ettikleri kültürlerin ve varlıkların tarihi kökleri, destan ve
efsanelerin anlatımı dışında toplumsal bilimlerden felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, dil ile
edebiyat, din bilimi, coğrafya ve bunlar gibi bilim dallarından da beslenerek milletlerin tarihi geçmişi
daha gerçekçi ve açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Dr. Alev DURAN ve Dr. Gökçen ÇATLI ÖZEN’in
fikri editörlüğünde oluşan ve değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla tamamlanan çalışma, bu açıdan
büyük değer taşımaktadır. Yedi bölümden oluşan kitap, tarih bilimi açısından olduğu kadar sosyoloji ve
antropoloji açısından da kanaatimce önemlidir. Önemlidir çünkü toplum bilimlerinin ortaklaşa hareketi,
uzmanlaşmalarının bir gereğidir. Şunu açık bir şekilde anlamak gerekir ki tarihi değer taşıyan bir sosyal
oluşumun ortaya konulabilmesinde, sosyal bilimlerinin tümünün desteğinin sağlanması modern tarih
anlayışında olduğu kadar, ona destek veren sosyal bilim dalları için de büyük önem arz eder. Antropoloji
Page 13/14

Where To Download Anthony Giddens Sosyoloji
ve sosyoloji toplumsal yapıların, değerlerin ve normların nabzını tutan iki bilim dalı olarak bunu tarihten
yoksun yapması düşünülemez. O sebeple bu eserin doğumunda, değerli editörlere, Türkiye’nin dört bir
yanındaki farklı üniversitelerde görev yapan bölüm yazarlarına ve yayınevine bilim dünyamız adına
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
This book covers recent advances for quantitative researchers with practical examples from the social
sciences. It provides essential information on important issues such as tourism, geography, history,
sociology, politics, economy and sport sciences. Each chapter offers a comprehensive range of practical
ideas and examples, and all topics are covered by an expert in the field in question. This volume will
enable readers to realize that what they see as specific to their own discipline is, in fact, common to
several different fields.
Muhafazakar Düşünce Dergisi Sayı 36
The Constitution of Society
Does the Richness of the Few Benefit Us All?
Bir Şehri Konuşurken: İstanbul
DEĞERLER
Practical Wisdom and Corporate Social Responsibility
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