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10. SINIF FELSEFE
1. Nasıl Filozof Olunur?, Gary Cox, Aylak Kitap
Neredeyse kesin olan bir şey var: Yaşamınız boyunca, hiç farkında olmasanız da epeyce felsefe
yaptınız. Öyleyse, ne olduğunu bilmeseniz de zaten bir filozofsunuz.
"Evrenin kökeni ne? Ölümden sonra bir şey var mı? Kesin olarak bildiğim bir şey var mı? Yoksa hayat
tamamen anlamsız mı? Ahlaken iyi veya kötü olmamı gerektirecek iyi bir neden var mı? Güzellik
sadece seyredene mi bağlı?" Eğer bir zamanlar bu soruları merak ettiyseniz zaten felsefe
yapıyordunuz. Belki de kitabın başlığı başka türlü olmalıydı: Nasıl Daha Etkili Felsefe Yapabilirsiniz?
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2. Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder, Pan Yayıncılık
15. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sofi, bir gün posta kutusunda "Kimsin" yazılı bir not bulur. Bu
sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş soruları ve cevapları, sürükleyici bir roman
kurgusu içinde cevap bulur.

3. Felsefika - Felsefeye Fantastik Bir Yolculuk, Markus Tiedemann, Grifin Kitap
Markus Tiedemann, felsefi karakterlerin ve kavramların piyanosunu bir virtüöz gibi çalarak
düşüncenin dostlarını didaktik ve kuru bir felsefe okuması yerine, felsefe tarihini kat eden masalsı bir
serüvene davet ediyor...Büyük bilgi denizi hiç kalkmayan bir sisle kaplıdır: Kral Huxley, halkını onları
sonsuza kadar mutlu edecek büyülü bir iksiri içmeye zorlamaktadır. Platonicus-Kanticus ile arkadaşı
Kalle Mark, bu durumu kuşkuyla karşılamaktadır. Kral neyin peşindedir? Mutluluk iksirinde onların
hoşuna gitmeyen şey nedir? Ne yapabilirler ve bir şey yapmaları gerekir mi?

4. Dedektif Aristoteles / Dedektif Aristoteles Dizisi 1, Margaret Doody, Alfa Yayıncılık
MÖ 332, Atina – şehrin hâkimi Makedonyalı İskender Doğunun kontrolü için Pers kralıyla savaşıyor.
Hırslar ve hayal kırıklıklarının kol gezdiği bu sıralarda önde gelen bir yurttaş öldürülür. İstemeden
birisinin ölümüne yol açtığı için sürgüne gönderilen Genç Philemon bu tuhaf cinayeti işlemekle
suçlanır. Kuzeni ve en yakın akrabası olan 23 yaşındaki Stephanos, Philemon’u savunmak ve aile adını
bu kanlı cinayetten temize çıkarmak zorundadır. Stephanos eski hocası Aristoteles’ten yardım
isteyince filozof Aristoteles dedektif Aristoteles’e dönüşmüş olur.

5. Aristoteles ve Şiirsel Adalet: Dedektif Aristoteles Dizisi 2, Margaret Doody, Alfa Yayıncılık
MÖ 330: Sessiz Yemek gecesinde Atina, ölmüşlerinin ruhlarını yatıştırmaya çalışıyor. Stephanos ile
hocası Aristoteles şaşırtıcı bir kaçırma olayını çözmeye davet ediliyor. Tek bilinen, olaya karışanların,
geleneksel kâhinin diyarı olan Delfi yoluna yönelmiş olduğudur. Stephanos ile Aristoteles peşlerine
düşerler, ama yol boyunca kafalarını karıştıracak pek çok şeyle karşılaşırlar: garip yabancılarla ilgili
söylentiler, kılık değiştirmeler, cinayetler.
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6. Aristoteles ve Yaşamın Sırları: Dedektif Aristoteles Dizisi 3, Margaret Doody, Alfa Yayıncılık
İÖ 330. Mevsimlerden yaz. Büyük İskender Küçük Asya'yı fethetmiş ancak orduları artık Atina'dan çok
uzakta ve Atina'nın bağımsızlığını destekleyenler ona karşı kumpas kurmaya başlamış bile.
Kahramanımız Aristoteles gibi yabancılar ve yabancılarla dostluk ettiğinden şüphelenilen Stephanos
gibileri büyük tehlike altında. Aristoteles ve Stephanos, bu durumda en iyi çareyi Atina'yı bir
süreliğine terk etmekte bulur

7. Gladyatör Kararını Arenada Verir, Seneca, Destek Yayınları
Yenilmez olan hiç darbe almayan değil, darbeden yaralanmayandır. Romalı filozof, devlet adamı,
hatip ve tragedya yazarı Lucius Annaeus Seneca, Stoa felsefesinin öncüleri arasındaki en özgün sestir.
İmparator Neron’un hocalığını ve danışmanlığını yapan filozof, parlak ve iniş çıkışlarla dolu
yaşamında, sürgün yıllarında, Neron’un deliliğini yatıştırma çabasında teselliyi hep felsefede
bulmuştur.

8. Kaderini Sev Çünkü Aslında Hayatın Bu, Nietzsche, Destek Yayınları
“Yanmayı bilmeyen uçmayı öğrenemez." Hayatı boyunca zihinsel ve bedensel acılar içinde yaşamak
zorunda kalan ünlü Alman filozof Nietzsche’nin insanlığa sunduğu “Ebedi Dönüş”, “Kaderini
Sevmek/Amor Fati”, “Üstinsan” ve “Güç İstenci” gibi bilgelik kapıları, bugün bile yeni düşünüş
biçimlerine ilham olmaya devam ediyor. İnsanoğlunun yaşadığı hayatı, üzerine çıkılması gereken bir
oyun alanı olarak gören Nietzsche, modern dünyanın sorunlarıyla baş edebilmek için lazım gelen oyun
kurallarını da açıkça ortaya koyuyor.

9. Sen Beni Aşağılayabilirsin Ama Ben Aşağılanmam, Diyojen, Destek Yayınları
“Gölge etme başka ihsan istemem.” MÖ 336-323 yılları arasında dünyaya hükmetmiş olan Büyük
İskender’in Diyojen hakkında sarf ettiği unutulmaz sözü hatırlayın: “Büyük İskender olmasaydım eğer,
Diyojen olurdum...” Çünkü Diyojen de en az Büyük İskender kadar hâkimidir dünyanın... Ne kimseden
korkusu vardır ne de başının üzerinde kaybedecek bir damı. Onu ölümle tehdit edenlere bile bir gün
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zaten öleceğini söyleyecek kadar da umursamaz bir bilgedir...Peki insan nasıl öğrenir umursamamayı?
Diyojen, bu yolda bilinmesi lazım gelen her şeyi açık yüreklilikle anlatıyor...
10. Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir, Epiktetos, Destek Yayınları
“Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.” Frigyalı bir
köle olarak doğduğu hayatı, stoacı bir filozof olarak tamamlayan Epiktetos' un sadelik, akıl, güven,
seçme özgürlüğü,’’ an 'ı’’ yaşama ve huzur üzerine inşa ettiği basit ama köklü felsefesi, günümüz
insanının anlam arayışına iki bin yıl öncesinden ışık tutmaya devam ediyor hâlâ.

11. Felsefe Öyküleri, Felix Marti İbanez, İmge Kitabevi
Thales' ten Aristoteles'e, Descartes' tan Heidegger' e, Kierkegaard' dan Sartre'a Felsefe Öyküleri' nin
konusu yaşamış en tehlikeli, en şaşırtıcı, en çekici insan türü; filozoflar. Felsefeyi insan yaşamının
çatısıyla sunan az rastlanır bir kitap.

12. Felsefenin Kısa Tarihi: Varoluş Hiç Bu Kadar Eğlenceli Olmamıştı! Nigel Warburton ,
Alfa Yayıncılık
Felsefe gerçekliğin doğası ve nasıl yaşamalıyız sorularıyla başlar. Felsefenin Kısa Tarihi, görünüş ve
gerçek, benliğin doğası, tanrının varlığı ve hem birey hem de toplumun bir üyesi olarak nasıl
yaşamamız gerektiği gibi felsefenin ana temalarına odaklanıyor. 2000 yıllık Batı felsefesini
Sokrates'ten hayvan hakları hareketine kadar ana hatlarıyla sunuyor.

13. Felsefeye Giriş: Felsefe hiç bu kadar anlaşılır olmamıştı. Nigel Warburton, Alfa Yayıncılık
"Felsefe nedir?" sorusunun cevabı bu kitapta. Dünyanın hayal ettiğiniz gibi olup olmadığını merak
ettiyseniz, bu kitap tam size göre. Felsefeye Giriş şu türden sorulara yanıt aramaktadır: Tanrı'nın var
olduğunu ispatlayabilir misiniz? Doğru ile yanlışı nasıl ayırt ederiz? Her şeyin bir nedeni var mı?
Konuşma özgürlüğünün sınırları nedir?
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14. Gündelik Hayatta Felsefe Nasıl Kullanılır?, Gary Gutting, The Kitap
Gutting, güncel tartışmaları anlamlandırabilmeleri için okuyucularını bir filozofun cephanesindeki
güçlü analitik araç gereçlerle tanıştırıyor. Bu tür araç gereçler, tüme varan ve tümden gelen akıl
yürütme arasındaki hayati ayrımdır; bu da ihtilaflı bir konuda tarafların görüşleri için neden çok
sağlam argümanlara sahip olduklarından emin olduklarını açıklamaya yardımcı oluyor.

15. Küçük Prens, Antoine de Saint/Exupery, Potink Kitap
Küçük Prens yetişkinlerin günlük yaşamlarındaki sorgulamadan yaşamaları sonucu oluşan içsel
yalnızlıklarına değinmektedir. Gezegenindeki çiçeğiyle pek anlaşamadığı için biraz uzaklaşmaya karar
veren, yolculuğu sırasında Dünya'ya da uğrayan Küçük Prens, Sahra Çölü'nde bir pilotla karşılaşır. İşte
olan biteni de bu pilot anlatır bize. Kimdir Küçük Prens, neden sürekli sorular sorar, çiçeğiyle neden
anlaşamamıştır, gittiği diğer gezegenlerde kimlerle karşılaşmıştır ve neler öğrenmiştir?

16. Siddhartha, Hermann Hesse, Can Yayınları
Budizm felsefesinin işlendiği konusu ile Siddhartha, kendini bulma yolunda işlenmiş önemli bir eser.
Hermann Hesse’ nin kaleme aldığı eserde bir yolculuğa tanık oluyoruz. Arayış içindeki Sddharta’ nın
dini motiflerle örülü hikayesinde yazar bulma ve arınma kavramlarını temele alıyor.

17. Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche, İz Yayıncılık
Nietzsche’nin yaşamla ilgili düşüncelerinin yer aldığı eseridir Böyle Buyurdu Zerdüşt. İnsanın kendini
tanıması, istekleri, toplumla olan ilişkileri üzerine açık bir dille yazdığı eseri okuyucusuna farklı
pencereler açıyor.

18. Felsefenin Tesellisi, Alain de Botton, Sel Yayıncılık
Felsefenin Tesellisi altı ayrı bölümden oluşan dönemlerine damga vurmuş büyük düşünürler olan
Montaigne, Sokrates, Seneca, Nietzsche gibi filozoflarla insanoğlunun günlük yaşamdaki sıkıntılarına
teselli arayışı konu alınmıştır. Toplum tarafından kabul görmeyişimiz, düş kırıklığımız, yetersiz
paramızın olması gibi biz insanların sıkıntılarına felsefi açıdan yaklaşıyor.
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19. Bülbülü Öldürmek, Harper Lee, Epsilon Yayınevi
Bülbülü Öldürmek, Amerika'nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout
Finch' in gözünden anlatıyor. Yazar Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet,
özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel temaları, Scout'ın büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak,
iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor.

20. Felsefi Masallar, Martin Cohen, Ayrıntı Yayınları
Felsefi masallar: Hikayeler, kurgular, uydurmalar, yanlış ifadeler, hileler, palavralar, kuyruklu yalanlar.
Ya da sadece yanlış beyanlar, kaçamak cevaplar ve tamamen gerçeğe dayalı olmayan anlatılar...
Büyük filozoflar nereden geliyor? Fikirlerinin kaynağı ne? Neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna kim
karar veriyor? Filozoflar içinde neredeyse hiç kadın olmaması ve çoğunun varlıklı aristokrat
erkeklerden oluşması bir tesadüf mü?

21. Yabancı, Albert Camus, Can Yayınları
Mersault, annesinin ölüm haberini almıştır. Anne, bir huzurevinde yaşamaktadır ve ne zaman öldüğü
bilinmemektedir Meursault, annesinin ölümüne çok da üzülmemiştir. Öyle ki annesini görmek dahi
istemez. Bu durum, genç adamın duygusuz olarak anılmasına neden olacak ve ilerde işleyeceği bir
cinayetin davasında aleyhine kullanılacaktır. Camus nün en fazla dile çevrilen ve tüm dünyada en çok
satan kitabı olan “Yabancı”, bir yandan da okuyucuyu varoluşçuluk akımıyla buluşturuyor. Ele aldığı
karakterin düşünce yapısından anladığımız bu akım ile yazar dünyaya tek düze bir gözden bakıyor ve
olayları tek düze bir göz ile yorumluyor.

22. Mesnevi Öyküleri, Mevlana, Antik Kitap
13. yüzyıl Anadolu’sunda doğan Mesnevi, çağlar boyunca bütün insanlığa seslenmiş ve tüm canlılığıyla
bugüne kadar ulaşmış bir eserdir. Bu hiç şüphesiz, Mevlana’nın yaşadığı çağın ahlakı ve kültüründen
yola çıkarak bütün insanların her devirde sahip olması gereken değerleri sıcak, çarpıcı bir anlatımla,
yürekten gelen bir sesle anlatmasından kaynaklanır. Mesnevi’de aşk, ahlak, ilim, akıl, hakikat gibi
yüzlerce kavramın yanı sıra iyilik, kötülük, cömertlik, cimrilik, dünya hırsı, bilgelik, yardımseverlik,
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doğru ve yanlış dindarlık gibi güncelliğini her zaman koruyan konuların ele alındığı nefis hikâyeler
anlatılır.
23. Niteliksiz Adam 1,2,3,4 Robert Musil, Yapı Kredi Yayınları
Niteliksiz Adam, gerçek anlamda bir çağ ve geçiş dönemi romanıdır. Yazar tarafından "İmpkralya" diye
adlandırılan, gerçekte 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında artık çöküş sürecine girmiş olan
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu simgeleyen bir ülkede Musil, modernizm sürecindeki bir
toplumun ve bireyin tüm çalkantılarını sergilemeyi amaçlar.
Bu çalkantılar, romanın başkişisi, yani "niteliksiz adam" olan Ulrich' in kimliği aracılığıyla sergilenir.
Ulrich, bir ayağıyla ‘’eski’’ 'de, öteki ayağıyla ‘’yeni’’ 'de durmaktadır. Bütün sorun, onun bu geçiş
konumunun doğal sonucu olan çelişkilerin üstesinden gelip gelemeyeceği sorusunda odaklanır.

24. Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı - Değerlerin Sorgulanması, R. Pırsıg , Ayrıntı Yayınları
Bir adamın, oğlu ve iki arkadaşıyla birlikte yaptığı uzun bir motosiklet yolculuğu anlatılır. Yolcular,
metalik-plastik yalnızlıkların hüküm sürdüğü, özdeki çirkinliklerin yapay bir "stil" cilasıyla kapatılmaya
çalışıldığı, "stilize" nesneler, "stilize" insanlar ve ilişkilerle dolu bir hayatın yaşandığı Amerikan
kentlerinden, sapa dağ yollarından, uçsuz bucaksız düzlüklerden geçiyor, bir dağa tırmanıyor ve en
sonunda okyanusa varıyorlar.
Adam yolculuk boyunca bir de "iç yolculuk" yaşıyor, başka doruklarda geziniyor. Kendi "deli"
geçmişine, aklın ötesine yol alıyor. "Akılcılık" dediği hayaletin peşinde, antik Yunanlardan modern
bilim felsefesine kadar bütün Batı düşüncesini kat ediyor. Etrafındaki bütün çirkinliğin, sahteliğin
sebebi olduğu söylenen teknolojiyi suçlamıyor.

11. SINIF FELSEFE

1.Felsefenin Kısa Tarihi, R. C. Solomon - K. M. Higgins, İletişim Yayınları
Yazarlar felsefi düşüncenin köklerini ve gelişimini kolay anlaşılır bir dille, kapsamlı şekilde ele alıyorlar.
Üstelik çoklukla yapıldığı gibi sadece Batı merkezli bir odaktan hareket etmiyor, Doğu’yu da aynı
şekilde inceliyorlar: Hinduizm, Budizm, Taoizm, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm gibi büyük dinsel
felsefelerin yanı sıra erken Yunan, Hint ve Çin filozofları ile onlardan önceki mitolojik gelenekleri
işliyor; felsefe tarihini geniş tarihsel ve kültürel bağlamları içinde değerlendiriyorlar. Bilim,
sömürgecilik, devrimler, dünya savaşları, varoluşçuluk, postmodernizm, feminizm gibi birçok konuyu
da atlamayarak günümüz dünyasıyla felsefenin bağlantısını inceleyen Felsefenin Kısa Tarihi, sunduğu
geniş bakış açısıyla felsefeye ilgi duyan herkes için önemli bir çalışma.
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2. Yaşama Felsefesi, Nermi Uygur, Yapı Kredi Yayınları
Beden, gönül, kafa, toplum, politika, tarih, sanat, kültür gibi girift bir ilişki içindeki kavramların insan
odaklı bir çerçevede incelendiği bir kaynak kitap.

3. Felsefeye Giriş, Takiyyettin Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi
Felsefeye Giriş’ te felsefenin problemleri, ontolojik bir görüş ve fenomenolojik bir yöntemle ele
alınmış. Felsefeyi on dört problem grubunda ele alan çalışma, felsefeyi bilimden ayıran soru soruş
tarzını, çeşitli felsefi görüşlerin bu sorulara verdikleri çeşitli yanıtları ve bu çeşitliliğin kaynaklandığı
temeli de açıklamaya çalışıyor.

4. Felsefe Bir Sevinçtir, Afşar Timuçin, Bulut Yayınları
Felsefe nedir? sorusuna aranan cevapla felsefeye giriş niteliğinde olan kitap, soru sorma ve felsefe
edimi hakkında temel dokunuşlar içeriyor.

5. Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas Kuhn, Kırmızı Yayınları
Bilimsel buluşların mantıksal yapısı nedir? Ne tür kurallara ve kavramsal araçlara gerek vardır? Bu
araçlarla üretilen bilginin ve bilimin sürekli ileriye ve daha doğruya gittiğinden nasıl emin olabiliriz? Bu
ve benzeri, birçoğu bilim felsefesi alanına giren sorulara yanıt aranan bir çalışma.

6. Bilim ve Felsefe Yazıları, Albert Einstein, Sentez Yayın Dağıtım
A. Einstein’ın bilim felsefesi, bilimsel yöntem, bilim tarihi, din, eğitim, savaş, siyaset ve özgürlük gibi
konulara değindiğini yazılarının içeren bir kitap.
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7. Saf Aklın Eleştirisi, I. Kant, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
Alman felsefesinin kurucu isimlerinden Kant'ın, Kant'ın üç Eleştirisinden ve Etikle ilgili iki ana
yapıtından biri olan Pratik Aklın Eleştirisi, felsefe tarihinin önemli eserlerinden biri.

8. Korku ve Titreme, Soren Kierkegaard, Say Yayınları
Korku ve Titreme, aşk ve acı çekme gibi insani deneyimleri inanç ve akıl üzerine yorumlayan temel bir
yapıt.

9. İyinin ve Kötünün Ötesinde, Nietzsche, Say Yayınları
Tüm insani duygu, değer ve etik problemlerin tartışıldığı temel bir felsefi yapıt.

10. Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley, İthaki Yayınları
Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırmanın hipnopedya -uykuda eğitim- ile sağlandığı
ve herkesin mutlu kılındığı bir toplumun anlatıldığı; felsefe tarihinin en önemli yapıtlarından ve temel
distopya örneklerinden biridir.

11. Ütopya, Thomas More, İş Bankası Yayınları
İdeal, hayali bir toplum modelinin yaratıldığı Ütopya, siyaset felsefesinin temel eserlerinden biri.
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12. Nietzsche Ağladığında, Irvin Yalom, Ayrıntı Yayınları
Aktörleri Nietzsche ve Freud olan, psikanalizin doğum arifesinde, entelektüel bir arka planla işlenmiş
olan kitap, kader, hakikat, yaşam ve özgürlüğü edebiyatla tartışan klasikleşmiş bir eser.

13. Mülksüzler, Ursula Leguin, Metis Yayınları
Bir toplum tasarımının kurgulandığı, ütopik, bilim kurgu romanıdır.

14. İdeal Devlet, Farabi, İş Bankası Yayınları
Farabî’ nin felsefesini tüm açılardan yansıtan eser, varlıkların nasıl meydana geldiğini, varlıkların
derecelerini, bir beden gibi işleyen toplumu yönetecek kişinin niteliklerini ve toplum türlerini ele alır.

15. Tutarsızlığın Tutarsızlığı İbn Rüşt, Bordo Siyah Yayınları
Gazali’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere İbn Rüşd tarafından getirilen çözümleme ve itirazlarından
oluşan kitap, doğa, varlık ve din felsefesi ekseninde yapılanmış.

16. Kategoriler, İbn Sina, Litera Yayıncılık
Yüklem ve konu arasındaki 'söyleme' ilişkisinin içeriğine ve varlık analizinin dilsel ve zihinsel
imkânlarına yönelik bir çalışma. Ayrıca cevher ve araz kategorilerinin tahlili ile her birinin mevcuda
dair analizi de ele alınır.

17. Candide, Voltaire, Arya Yayıncılık
Aydınlanma, ifade özgürlüğü, sağduyu ve akıl ekseninde bir felsefe klasiği.
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18. Descartes, Ahlak Üzerine Mektuplar, Say Yayınları
Descartes'ın Tanrı, evren, çeşitli tutkular, ruh, beden, madde ve ruhun bu hayattan sonraki durumu
gibi konulardaki görüşlerini açıkladığı çeşitli mektuplarından oluşan klasik bir yapıt.

19. John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, Ebabil Yayıncılık
Liberal düşünce ve siyaset felsefesinin temel kavramları üzerine inşa edilmiş siyaset felsefesinin temel
yapıtlarından biri.

20. G. Deluze- F. Guarttarı, Yapı Kredi Yayınları
Sanat, bilim ve felsefenin bilgiye ulaşma sürecindeki farklılıklarına, koşutluklarına ve kesişmelerine
değinen ve bu alanı çözümleyen modern bir yapıt.

21. Michel Foucault Kelimeler ve Şeyler, İmge Kitapevi
Düşünceleri sıraya koyma mantığı nedir? Dolayısıyla düşünce nedir ve bilgi nasıl mümkündür?
Sorularını “aynı” ve “başka” kavramlarını merkeze alarak tartışan modern bir başyapıt.

11. SINIF SOSYOLOJİ
1. Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yayınları
Birey olma ile toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ve çatışma; toplumların ya da genel olarak
insan gruplarının kendini ve karşıtını tanımlaması; birey ile grup, doğa ile kültür, millet ile devlet,
birliktelik ile ayrılık, bireysel varlığını koruma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta
incelenen başlıklardan bazıları. Bauman, sosyolojinin asla tamamlanmış ve kesin bir bakış açısı
oluşturamayacağını belirtiyor. Sosyolojik düşünmek, kesinliğe varacak bir yol sağlamak şöyle dursun,
her türlü müphemliği çoğaltacaktır.
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2. Kültürel Antropoloji, William A. Haviland, Kaknüs Yayınları
Antropolojinin alanı oldukça geniştir. İnsanlığın geçmişi ve şu anı ile ilgili her şeyi içermek
durumundadır. Kuşkusuz pek çok diğer disiplinler de insanoğlunun şu veya bu yönüyle ilgilendiler.
Bazıları, anatomi ve fizyoloji gibi, insanı biyolojik bir organizma olarak incelerler. İnsanla ilgili diğer
bilimler insan kültürünün büyük başarılarını ele alırken, sosyal bilimler insan ilişkilerinin ayırt edici
şekilleri ile ilgilenirler. Antropologlar bu konuların tümüyle ilgili olmalarına rağmen, tüm mekan ve
zamanlarda bunları birlikte ele almaya çalışırlar. "Antropoloji tüm bilimlerin en özgürleştirici olanıdır.
Irksal ya da kültürel üstünlüğün yanlış inançlarını ortaya çıkarttığı gibi aynı zamanda nerede ve nasıl
yaşadıklarına bakmaksızın kendisini tüm insanların incelenmesine adar. Bilge insanların ve
laboratuvar şartlarında çalışan tüm bilim adamlarının firik ve düşüncelerinden esinlenerek insanın
niteliğine ilişkin daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarmaya çalışır."

3. Kültür Kalıpları, Steve&Ruth Bennett , Payel Yayınevi
Bir kültürel kümelenmenin ardındaki bütünleştirici öğeyi bir duygusal kalıp olarak ele alan Benedict,
kültürler arasındaki farklılıkların bireyler arasındaki farklılıklara benzediğini öne sürer. Ona göre
kültürlerin de bireyler gibi ayırt edici özellikleri vardır. Kültürler bu bakımdan birey psikolojisinin geniş
bir yansımasıdır.

4. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ziya Gökalp, Ötüken Neşriyat
Ziya Gökalp Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabında, Tanzimat'ın ilânından itibaren
Osmanlı Devleti'nde tartışılan üç ayrı fikir akımı üzerinde durmuştur: Türkçülük, İslâmcılık ve
medeniyetçilik. Gökalp, devletin ve milletin kurtuluşunu bu üç fikrin uzlaşmasında aramış; İslâmcılık
ve medeniyetçilik düşüncelerini, Türkçülük düşüncesini daha da zenginleştirecek bir vasıta olarak
görmüştür. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ziya Gökalp'ın birikiminden hareketle bir
sistem içerisinde sunduğu düşüncelerinin özeti mahiyetindedir. Kitapta, Türk milletinin ve devletinin
XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı sorunlarına dair yazarın ortaya attığı çözüm önerileri yer
almaktadır.

5. Kültürün ABC' si, Bozkurt Güvenç, Yapı Kredi Yayınları
Kültürün ABC' si: Kültürü tanıtmaya, sevdirmeye çalışan, herkesin kültür kavramıyla ilgili istediği
bölümü keyifle okuyabileceği sorularına yanıt bulabileceği ve yeni yeni sorular oluşturacak bir bakış
açısı…
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6. Sosyal Bilimlerde Metodoloji Üzerine, Max Weber, Taş Mektep Yayıncılık
Batı, tarihte elde ettiği konumu, toplumlar arası ilişkilerden bağımsızlaştırarak, kendi iç dinamikleri ile
açıklamak istemektedir. Sınıflı toplumsal yapıyı ve Protestanlığı öne çıkaran Max Weber'in
açıklamalarının Batı içindeki anti-sosyalist cephe tarafından benimsenmesi de bundandır. Burada
garip olan, toplumlar arası ilişkilerde sömürülen, halkı Müslüman olan ülkelerde de bu açıklamalara
sahip çıkılmasıdır. Max Weber'in sosyal bilimlerde metot üzerine yazdığı üç makaleden oluşan bu
kitap, sahip çıktığımız açıklamaların gerçekliğini ve temellerini sorgulamak açısından bize önemli bir
fırsat sunmaktadır.

7. İntihar, Emile Durkheim, Pozitif Yayıncılık
Durkheim intihar olayını açıklamak üzere önce o zamana değin bu konuda öne sürülmüş bütün belli
başlı görüşleri irdelemekle işe başladığı bu kitabında, bunların geçersizliğini ve yetersizliğini birer birer
kanıtladıktan sonra kendi önerisini ortaya koyuyor. Durkheim' in sosyolog olması konulara daha
toplumsal bir gözle bakmasını sağlarken kitaptaki her eleştirisini bilimsel verilere dayandırıyor. Onun
kuramına dayanarak yüzyılı aşkın süredir yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen, Durkheim’ ın bu eseri
intihar üzerine yazılmış en kapsamlı, en gerçekçi ve en başarılı eserlerden biri olmaya devam ediyor.

8. Sosyoloji ve Felsefe, Emile Durkheim, Pinhan Yayıncılık
Emile Durkheim' ın belirli makalelerini bir araya getiren bu kitap, yazarın yalnızca şu ya da bu sosyoloji
problemi üzerine değil, aynı zamanda daha çoğunlukla filozofları meşgul eden genel problemler ruhun maddeyle, bilincin doğayla, aklın hissetme yetisiyle ilişkisi- üzerine düşüncelerine ışık tutuyor:
Sosyolojinin felsefeyi hangi şekilde ve ne ölçüde yeniden oluşturduğunu gözler önüne seriyor.
Sosyoloji, kendi varoluş hakkını yalnızca pozitif araştırmalarla değil, aynı zamanda ilkelerin
müzakeresiyle de kanıtlamak zorunda kalmıştır.

9. Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma, Auguste Comte, Bilgesu Yayıncılık
Comte' un pozitif felsefe dediğiyle İngiliz filozofların doğa felsefesi ya da bilimler felsefesi dedikleri
arasında pek çok benzerlik olmakla birlikte, İngilizlerin adlandırması bütün fenomen düzenlerine
uygulanmış değildir. Diğer fenomenler kadar sosyal fenomenlerin de incelenmesi ancak pozitif
felsefeyle olanaklı olur. Pozitif felsefe insan zihninin kendini gösterdiği bütün konulara uygulanabilir,
ayrıca tek biçimli bir akıl yürütme tarzını dile getirir.
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10. Seçme Sosyoloji Yazıları, Karl Marx, Cem Yayınevi
Marx, bugün bile tümden ortadan kalkmamış olan bir toplumbilim okulunun eleştirisini yapmaktadır.
‘’Toplumum tek bir konu olarak düşünmek, onu yanlış ele almak, spekülatif ele almak olur’’ Marx’ a
göre toplum bireylerarası ilişkileri ve etkileşimleri anlatır. O’na göre bu karşılıklı etkileşimlerin en
önemlileri, maddi üretim alanlarında yer alanların, ya da başka bir deyişle insan emeğinin toplumsal
sürecidir.
‘’Ulaştığımız sonuç üretim, dağıtım, değişim ve tüketim birbirinin aynı olduklarında değil, ama
hepsinin bir bütünün öğeleri, bir birliğin ayrımlar; olduğu sonucudur. Üretim üstün yeri tutar… Süreç
üretim noktasında sürekli olarak yeniden başlar… ama değişik öğeler arasında karşılıklı etkileşime
vardır. Bu her organik bütünde öyledir.

11. Okulsuz Toplum, İvan İllich, Şule Yayınevi
"Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes gün be gün bir şeyler
öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın direk ve derin bir
etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her toplumda
okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir şüphe
içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir? Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun
korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini
kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitimi açısından etkisiz olduğu kadar,
bölücü bir nitelik de taşımaktadır.

12. Sosyoloji Yazıları, Max Weber, Metis Yayınları
Max Weber uzun süre Karl Marx’ın rakibi veya alternatifi olarak görüldü. Bunda da özellikle Protestan
ahlakı hakkındaki çalışması etkili oldu. Kısa sayılabilecek ömrüne çok sayıda eser sığdırmış Weber, bu
seçkide yer alan yazılarıyla olduğu gibi daha geniş bir perspektiften ele alındığında, karşılaştırmalı
dinler tarihi, çilecilik, rasyonelleşme ve dünyanın büyüsünün bozulması, disiplin ve iktidar gibi önemli
kavramlar üzerinde tarihsel ve eşzamanlı çalışmalar yapmış öncü bir figür olarak karşımıza çıkıyor.
Yazıları modern hayatın sosyolojisinin yanı sıra felsefi bir antropolojiye de açılma imkânı sunuyor.
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13. Tüfek Mikrop ve Çelik, Jared Diamond, Pegasus Yayınları
Tüfek, Mikrop ve Çelik, insanlık tarihinin en can alıcı ve önemli sorularını soran ve bilimsel kanıtlarla
yanıtlayan muhteşem bir eser. Biyoloji, coğrafya, dilbilim ve tarih gibi birçok alandan yararlanarak
yazılmış, "Batılı" koşullandırmalardan arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı. Dinlerin nasıl
doğduğu, devletlerin nasıl kurulduğu, mikropların ve onlara bağlı hastalıkların nasıl oluştuğu, tarım ve
hayvancılığın hayatımızdaki önemi, yazının neden icat edildiği, insanoğlunun teknolojiyi nasıl ve
neden geliştirdiği, insanlık tarihinin temellerinin neler olduğu ayrıntılarıyla bu kitapta inceleniyor.
Ve tüm hikaye bundan 13.000 yıl önce Orta Doğu'da yaşayan bir insanın bir buğday tanesini toprağa
ekmesiyle başlıyor.

14. Tüketim Toplumu Jean Baudrillard, Ayrıntı Yayınları
Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey
tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine
inanır. Böylece genel bir toplumsal farklılaşma mantığı ortaya çıkar. İhtiyaç artık bir nesneye duyulan
ihtiyaçtan çok, bir farklılaşma ihtiyacıdır. Tüketici tek tek nesnelere değil, mal ve hizmetler sistemini
bütünüyle satın almaya yönlendirilir; bu süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak diğerlerinden
ayırt ettiğine inanırken, bir yandan da tüketim toplumuyla bütünleşir. Dolayısıyla tüketmek birey için
bir zorunluluğa dönüşür. Bu anlamda tüketim bireyin özgür bir etkinliği değildir.

15. Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Emile Durkheim, Doğu Batı Yayınları
Durkheim, tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyoloji için de bilimsel bir yöntemi savunur bu
klasikleşmiş eserinde. Sosyolojik bir yöntem nasıl oluşturulabilir? Açıkçası sosyolojik olguların ilk
nedenleri araştırıldığında felsefenin önerdiği kavram ve nosyonlardan bağımsız bir toplumsal işleyiş
sistemi ile karşılaşırız. Psikolojinin ve bireyin değeri yok sayılmamakla birlikte bir takım öznelliklerin
dışında yer alan toplumsal olguları açıklamak için gözleme, incelemeye ve nedenlere dayalı bambaşka
bir sisteme gereksinim vardır. Toplumsal olgular bir rastlantı değildir, kendi başına keyfî bir oluşum
izlemezler, aksine incelenmeye müsait birer "şey" olarak önümüzde dururlar. Ve "şeylerin sırrını
ortaya çıkarabilecek tek şey yöntemsel deneylerdir." Durkheim bilimsel rasyonalizmi sosyolojik
fenomenlere uygular ve sosyoloji yapmanın kelimenin tam anlamıyla doğanın yasalarını keşfetme
seviyesinde bir bilim olduğunu söyler.
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16. Sosyal Etkiler/Kim Kimi Nasıl Etkiler? Nuray Sakallı, İmge Yayınevi
Sosyal Etkiler, insanların neden gruba uyduklarından, alışverişlerde satışı artırmak için hangi
yöntemlerin kullanıldığına ve politikacıların, reklamcıların halkı etkilemek için hangi yollara
başvurduğuna kadar, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız soruların yanıtlarını arıyor. Sosyal psikoloji
alanında yapılan araştırmaların sonuçları, siyaset, reklamcılık, kitle iletişimi, iş hayatı, sağlık, çevre,
azınlık hareketleri, zararlı alışkanlıklardan korunma ve bunların ortadan kaldırılması gibi insanların
birbirlerini etkilemeye çalıştıkları birçok alana uygulanabilecek bilgiler ortaya koyacak biçimde
aktarılıyor.

12. SINIF PSİKOLOJİ

1- Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, Sigmund Freud, İthaki Yayınları
Özel adların unutulması, dil sürçmeleri, yanlış okumalar ve kalem sürçmeleri, izlenimlerin ve
tasarıların unutulması gibi konu başlıklarını içeren bu yapıt, Freud'u okumaya başlamak için de en
elverişli metinlerden biri.

2- Keşfedilmemiş Benlik, Gustav Jung, Barış İlhan Yayınevi
Bilinç ve bilinç dışı kavramlarının derinlemesine incelendiği bu kitapta, özellikle modern çağda bilimin
gelişmesi ile akla verilen önem, bunun yanı sıra bilinçdışı ve metafizik kavramların dışlamasıyla
çağımızın ve insanlığın karşılaştığı sorunlar ele alınıyor.
3- İstanbul’da Bir Merhamet Haftası, Murat Gülsoy, Can Yayınları
Murat Gülsoy, İstanbul’da Bir Merhamet Haftası’nda; felsefe eğitimi görmüş Alman ressam,
heykeltıraş, grafik sanatçısı ve şair, Max Ernst’ in yedi farklı resmini kimi zaman şiirsel, kimi zaman
mekanik üslupla yaratılmış kahramanlara yorumlatıyor. Bu yorumlarda “bakmak”, algı ve algıyı
etkileyen tüm psikolojik süreçlerin izlerini görmek mümkün.

4- Kardeşinim Hikayesi, Zülfü Livaneli, Doğan Kitap
Dokunma hastalığı olan ve duyguları olmayan bir kahraman aracılığıyla, ego ve insan ilişkilerinin
tartışıldığı bir roman.
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5- Ölü Gömme Törenleri, Hannah Kent, Yapı Kredi Yayınları
Gerçek bir olaydan esinlenilen kitapta cinayetten suçlu bulunan bir kadın ve ona rehberlik etmekle
görevlendirilen rahip ekseninde 19. yy İzlanda’sı anlatılırken içsel yolculuklar, davranışların kökeni ve
önyargıların algı ve toplumsal değerler üzerindeki etkileri gibi psikolojik ögelere de rastlamak
mümkün.

6- Görme Biçimleri, John Berger, Metis Yayınları
Bakma, görme ve imge üzerinden algı; algı üzerinden de insanın çevresi ve sanatla kurduğu ilişkiyi
anlamak bakımından önemli bir kaynak eser.

7- Günübirlik Hayatlar, İrvin Yalom, Pegasus Yayınları
Psikiyatrik rahatsızlığı bulunanların iyileşme çabaları kadar yazarın kendi sarsıntılarını da konu edinen
kitap, iki önemli soruna işaret ediyor: Nasıl anlamlı bir yaşam sürüp her günün tadına varabiliriz?
Ölüm, gerçekten ne ifade ediyor?

8- İletişim Çatışmaları ve Empati, Üstün Dökmen, Remzi Kitabevi
Kitap, geleneksel kültürümüzü ve bugünkü yaşam biçimimizi yeni bir bakış açısıyla ele alıyor. Bu
çerçevede çeşitli kültür ürünlerimiz, özellikle edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler
psikolojik açıdan inceleniyor. Öte yandan eserde Prof. Dökmen’ in geliştirdiği iletişim çatışmalarına
ve empati ile ilgili yeni kuramsal modeller ve sınıflamalara da yer veriliyor.

9- Korku Kültürü, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi
Ben, biz ve kimlik bağlamında sosyal psikolojiye ait süreçler ve toplumsal değerlerin kişilik ve iletişim
üzerindeki etkilerini konu edinen bir kitap.
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10- Madalyonun İçi, Gülseren Budayıcıoğlu, Remzi Kitabevi
Türkiye' de değişik nedenlerle psikiyatra başvuran her kesimden insanın hikayeleri bir psikiyatr
profesyonelliğiyle anlatılıyor. Akıl ve ruh sağlığına ilişkin süreçlerin izlenebileceği bir kitap.

11- Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, Gary Small, Gigi Morgan, NTV Yayınları
Birbirinden çok farklı gerçek hayatlar ve gerçek vakaların incelendiği bu kitap aynı zamanda bir bilim
olarak psikiyatrinin ve daha önce görülmemiş, tanısı koyulmamış çeşitli akıl hastalıklarının perde
arkasına da bir bakış niteliğinde.

12- İlişkilerin Günlük Hayatı, Alper Hasanoğlu, Remzi Kitabevi
Kadın, erkek, depresyon ve günlük hayat çerçevesinde; psikiyatri ve psikiyatrinin temel işlevinin
mercek altına alındığı bir kitap.

13- Aynadaki Narkisos Ergun Kocabıyık, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Her biri birbirinden başka olan insan yüzlerinin zihnin derinliklerinde neye karşılık geldiği, benliğin
insanın kendinin inşasındaki rolü, insanın varoluşundaki paradokslar gibi temel başlıkların yüz ve
ifade ekseninde ele alındığı akademik bir çalışma.

14- Çöküş, Steve Taylor, Maya Kitap
Başarı, iktidar, ün ve şiddet kavramlarını ego ve egonun kökeni üzerinden ele alan bir inceleme. Esas
mesele, egomuzun deliliğe varan aşırılıklarını artık olağan karşılamaya başlamış olmamız. Eğer delilik
böylesine normalleşmişse, hiç kimse artık mantıklı, sağlıklı ya da akla uygun davranışın ne olduğunu
bilmiyor demektir. En saçma ve garip eylemler bile olağanlaşır ve doğal görünmeye başlar.
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15- Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri Irvin D. Yalom, Remzi Kitabevi
Psikoterapist Irvin D. Yalom' un yalnızlık, ölüm korkusu, yaşama amacımı yitirme gibi, aslında
hiçbirimizin tamamen kaçamayacağı temel insanlık kaygılarından rahatsız olan hastalarıyla yaptığı
çalışmalardan seçtiği, on ilginç öykü…

16- Divan Irvin D. Yalom, Ayrıntı Yayınları
Divan’da psikoloji, psikoterapi ve psikanalizin yanı sıra meslek etiğinin sorgulanması ön plana çıkıyor.
Romanda psikiyatrik farmakoloji alanında çalışan genç ve tecrübesiz Ernest’in, ünlü ve başarılı bir
psikoterapisti soruşturmakla görevlendirilmesi konu ediliyor. Soruşturmanın sebebi olarak ise
terapistin danışanı ile meslek etiğine uygun olmayan, mahrem bir ilişki yaşadığı iddiası gösteriliyor.
Terapistin savunması, Ernest’i derinden etkilerken okuyucuyu ise meslek etikleri ve terapi teknikleri
üzerine düşünmeye sevk ediyor. Kitap yalnızca karakterlerle sınırlı kalmayıp, genel anlamda
psikoterapiyle ilgili yaklaşımlara da dikkat çekiyor.
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