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Sosyolojide temel kavramlar ve kurucu fikirler özet
Auguste Comte Tam adı Isidore Auguste Marie François Xavier ComteDoğumu 19 Ocak 1798(1798-01-19)Montpellier, FransaÖlümü 5 Eylül 1857 (59 yaşında)Paris, FransaÇağı 19. yüzyıl felsefesiBölgesi Batı felsefesiÖnemli fikirleri Pozitivizm, sosyoloji, loi des trois états Etkilendikleri Smith, Say, Robertson, Hume, Condorcet, Rousseau, Saint-Simon
Etkiledikleri Marx, Mill, Spencer, Durkheim, Charles Maurras Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, kısaca Auguste Comte (19 Ocak 1798 - 5 Eylül 1857), Fransız sosyolog, matematikçi ve filozof. Sosyolojinin babası olarak tanımlanmaktadır. Fransa'nın Montpellier kentinde doğdu. Katolik bir aileden gelen Comte, ailenin üç çocuğundan
biriydi. Babası vergi dairesinde memur, annesi ise ev hanımıydı. Bilimsel devrimden etkilendi.[kaynak belirtilmeli] Auguste Comte, sosyoloji ismini öne süren ilk sosyologtur. "Sosyoloji neden diğer bilim dalları gibi bir dal olmasın" tezini savunarak sosyolojinin temelini o zamanlarda attı. Ayrıca felsefede pozitif düşünce üzerine de çalışıyordu. Daha
sonraları fizik, gökbilim ve kimya ile de uğraştı. Ayrıca Comte yaşadığı çağda altı temel bilimden söz etmiştir. Bunlar genel, basit ve bağımsız olanlardan özel, karmaşık ve bağımlı olanlara doğru sırasıyla şu şekildedir: Matematik, astronomi, fizik, kimya, fizyoloji ve sosyoloji (sosyal fizik). Sosyolojiyi bunların üstünde görmüştür. Tüm bu fikirlerinin
oluşmasında 7 sene sekreterliğini yaptığı Saint Simon'ın etkisi büyüktür. Comte pozitivizm ile toplumun modernleşeceğini savundu.[kaynak belirtilmeli] Comte'un sosyal teorisi bir doğa bilimleri modeline dayanmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Ona göre "tüm fenomenler değişmez doğa yasalarına tabidir". 5 Eylül 1857 tarihinde mide kanseri dolayısıyla
öldü.[kaynak belirtilmeli] Dış bağlantılar Vikisöz'de Auguste Comte ile ilgili sözler mevcuttur. Bir Fransız'ın biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. Sosyoloji ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. " sayfasından
alınmıştır Tüm İhtiyaçların Trendyol'da, Tek Tıkla Kapında!Elektronikten Modaya Süper Fırsatlar Var Var!Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler - Zafer Durdu ürününün 4 adet mağaza içerisinden ücretsiz kargo seçeneği ile en uygun mağaza fiyatlarını inceleyip, mağazaya git butonuna tıklayarak keyifle alışverişinizi gerçekleştirin.Kitap
Siyaset Sosyoloji fiyatlarını ve özelliklerini inceleyerek ürün hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsin. Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler - Zafer Durdu yorumları okuyup, sizde yorum bırakabilirsiniz. Mağaza üzerinden alışverişler ilgili mağazanın sorumluluğundadır.Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler - Zafer Durdu Yorumları
ve Ürün DeğerlendirmesiÇok İyi0 Kişiİyi0 KişiVasat0 KişiKötü0 KişiÇok Kötü0 KişiSen de düşüncelerini diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?SIRÇA KÖŞK - SABAHATTIN ALI2,75 TL3,15 TLTutunamayanlar-Oğuz Atay9,99 TL9,99 TLGüzel Şeyler Zaman Alır - Seda Eroğlu12,79 TL12,80 TLBir Kadın Seni Seviyorsa - Nursen Yıldırım9,89 TL12,80
TLKırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez8,99 TL11,90 TL 53 ürün | 1-20 Sıralama Puana Göre Yayın Tarihi Alfabetik: A-Z Alfabetik: Z-A Fiyat (Azalan) Fiyat (Artan) 20 40 60 100 Enver Özkalp Mart 2021 69.00 TL
Sosyolojiye Giriş kitabının bu baskısında da bazı düzeltmeler yapılmış. Özellikle Eğitim ve Nüfus başlıklı konular güncel
istatistiksel bilgilerle yeniden yazılmış. Sosyolojiyi öğretmek kadar...
John J. Macionis Eylül 2020 104.00 TL
Bu kitap, sosyoloji öğretmenlerinin öğrencilerine bugün yaşadıkları toplumu ve geleceğin dünyasını anlatmasında yardımcı olacağı umuduyla hazırlanmıştır. Sosyoloji öğrenmek; toplumu, toplumları ve...
Memet Zencirkıran Ağustos 2020
37.00 TL
Sosyoloji isimli bu çalışma, sosyolojiye ilgi duyan kişilere anlaşılır bir üslupta, Türkiye'den ve dünyadan gündelik hayata ilişkin çok sayıda örnek vererek sosyolojide öne çıkan konuları...
Sosyolojide Temel Kavramlar adlı kitap; risk, yapı-fail ikiliği, düşünümsellik, yaşam seyri, kesişimsellik ve ahlaki panik gibi günümüz dünyasındaki
değişimleri anlamlandıran ve nispeten yeni olan...
Joseph H. Fichter Ekim 2019 39.00 TL
Ahlaklı kişiler toplum için kesinlikle birer servettir. Ama bu kişiler eğer kurum ve rollerin teknik analizinden habersizlerse, süreç ve işlevleri bilmiyorlarsa ussal olarak gerçekleştirilen sosyal...
Michael Haralambos Mart 2019 32.00 TL
Resimlerle
Sosyoloji, Michael Haralambos ile Wendy Hope'un kaleminden çıkan ve alanında öncü illüstratör Matt Timson'un eğlenceli ve bilgilendirici çizimleriyle eşsiz bir öğrenim deneyimine...
Abdullah Dinçkol Şubat 2019 34.00 TL
Bu kitap, hukuk fakültesindeki öğrenimlerinin başlangıcındaki öğrencilere, temel sosyoloji bilgisi kazandırmak için
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sistematik sosyoloji yapmak değil,...
Sosyolojinin Ana Başlıkları Baykan Sezer Ocak 2019 32.00 TL
Sosyoloji, toplum sorunlarını açıklama ve çözümleme girişim ve deneylerinin bir toplam ve ürünüdür. Eldeki deneyler sonucu artık toplum sorunları karşısında yeterince etkili olunabileceği kanısı...
Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Ekim 2018 46.00 TL
Sosyolojide Temel Fikirler, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların büyük sosyolojik düşüncelerine bir giriş çalışması olarak hazırlanmış. Hedef kitlesi sosyoloji ve ilişkili sosyal bilim derslerine...
Sosyolojik Yöntemin Kuralları Emile Durkheim Şubat 2021 21.00 TL
Emile Durkheim,
sosyolojinin kurucusu olduğu kadar, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Louis Dumont, Pierre Bourdieu gibi adlarla gelişen bir antropolojik geleneğin kaynağındaki düşünürdür....
Tevfik Erdem Ocak 2019 35.00 TL
Bu kitap sosyoloji dersi için hazırlanan ders notlarının bir kısmının bir araya getirilmiş, üzerinde çok fazla işçilik de yapılmayan ham
halidir. Bu kitap, öğrencilerin "hocam ders notunu ne zaman...
Sosyal Problemler Sosyolojisi Nurşen Adak Eylül 2018 30.00 TL
Günümüz toplumları, geçmiş toplumlarla kıyaslandığında pek çok konuda daha şanslı gözükmektedir. Sağlık alanındaki yenilik ve gelişmeler anne ve bebek ölümlülüğünü düşürdüğü gibi ortalama yaşam...
Avrupalı
Müslüman Türkler'de Kimlik Aliye Çınar Nisan 2017 27.78 TL
Avrupalı Müslüman ibaresi esasında yeni bir atmosferde Müslüman kimliğini göstermektedir. Bu bağlamda oluşturulan Nilüfer Göle'nin Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar çalışması, bahis konusu...
Anthony Giddens Temmuz 2020 17.50 TL
Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir
Giriş, günümüz sosyoloji literatürünün belki de en önemli giriş kitabı. Giddens bu yapıtında, hem toplumsal kuram hem de görgül araştırma alanında, kendisinin de...
Hüseyin Bal Ekim 2016 39.00 TL
Bu çalışmada nihai hedef suç sosyolojisinin bağımsız özgün bir disiplin olarak gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunun için suç olgusu üzerine çalışan
sosyologları öne çıkarmaya, çalışmalarını ve...
David M. Newman Ekim 2016 44.00 TL
Newman'ın da vurguladığı gibi, toplumu insanlar inşa eder. Toplum, bizden kopuk ve çok uzağımızda olmayıp aksine yanı başımızdadır. Günlük hayatımızın her bir detayında, toplumu...
Mahmut Tezcan Ocak 2016 43.00 TL
Sosyoloji, günümüz
toplumundaki insan ilişkilerini anlamanın en gerekli toplumsal bilim dallarındandır. Bu kadar kapsamlı ve karmaşık bir konu şimdiye değin, kırkambar usulü ile ülkemizde ele...
Genel Sosyoloji Ders Notları İbrahim Arslanoğlu Ekim 2015 40.00 TL
Bu kitap akademik bir araştırma olmayıp bir deneme niteliği taşımaktadır. Kitabın hazırlanmasındaki
amaç, sosyoloji bilimini yeni öğrenmeye başlayan öğrencilere alanın temel kavramlarını kazandırmak...
Emile Durkheim Ağustos 2015 43.50 TL
Sosyoloji Dersleri, sosyolojinin kurucusu ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim'ın 1890'dan itibaren Fransa'nın çeşitli üniversitelerinde verdiği derslerin, konferansların notları....
Sezgin Kızılçelik Ocak
2013 45.00 TL
Bu eserde, Türkiye'de ilk kez Marx'ın sosyolojisi temel metinleri ışığında tahlil edilmiştir. Sermayenin küreselleştiği, burjuvazinin azgınlaştığı, sömürgeciliğin sınır tanımadığı, tarihsel... 53 ürün | 1-20
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