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TEMMUZ 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ

DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

1- Ünite 3, Sayfa 67, son paragraf çıkarılmıştır. 

 Tarihsel olarak bu diyalektik süreç Hegel’in tez, antitez ve sentez ilkelerine dayanır. Hegel’in idealist diyalektik yöntemi-
nin tersine, toplumların tarihsel materyalist yorumu içinde özel mülkiyetin olmadığı ilk komünal sınıfsız toplumlar tez, 
daha sonra üretim güçlerinin gelişimi ve özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla oluşan sınıflı toplumlar antitezdir. Marx’a 
göre kapitalist toplum sınıfların olduğu son toplum biçimidir. Burjuva ve proletarya arasındaki sınıf çatışması sonucu 
gerçekleşecek radikal dönüşüm (devrim) tarihsel olarak sınıfsız bir toplumun oluşmasını sağlayacaktır. İnsanlığın ta-
rihsel gelişim süreci içinde oluşacak bu sınıfsız toplum ise sentezdir. Sınıflı toplumlarda insanlık kendi yaratıcı doğasına 
yabancılaşmıştır. Tarihsel olarak bu diyalektik süreç içinde insanlık tekrar kendi doğasına dönerek yabancılaşmasından 
kurtulacaktır (Bilgin, 2009, s.53). 



TEMMUZ 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
KLAS‹K SOSYOLOJ‹ TAR‹H‹

DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹

YANLIfi

Ünite 2, Sayfa 57, Kendimizi S›nayal›m 4. Soru de¤iflti-

rilmifltir.

4. Comte’un sosyolojiye katk›lar›yla ilgili afla¤›da verilen bil-
gilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Toplumu bilimsel incelemenin nesnesi olan bir sis-
tem olarak tan›mlayarak toplumsal alan› ekonomi-
den, politikadan ve tarihten ay›rm›flt›r.

b. Bilimsel bilgiye ulaflman›n yollar›ndan biri olarak
metafizi¤i kabul etmesi

c. Toplumlar›n çeflitli aflamalardan geçerek ilerledi¤ini,
bunun da insanlar›n düflünme tarzlar›ndaki ilerleme-
nin bir yans›mas› oldu¤unu ileri sürmüfltür.

d. Toplum biliminin toplumlar›n belirli bir andaki yap›-
sal özelliklerini de¤il, geliflim ve de¤iflimlerini incele-
mesi gerekti¤ini ileri sürmüfltür.

e. Toplumsal evrenin temel özelliklerini ifade eden so-
yut yasalar oldu¤unu ve bu yasalar›n veriler arac›l›-
¤›yla test edilebilece¤ini ileri sürerek sosyolojik pozi-
tivizmi gelifltirmifltir.

Ünite 8, Sayfa 206, Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
10. sorunun yan›t fl›kk›;

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarihsel Blok” konusunu
gözden geçiriniz.

DO⁄RU

Ünite 2, Sayfa 57, Kendimizi S›nayal›m 4. Soru de¤iflti-

rilmifltir.

4. Comte’un sosyolojiye katk›lar›yla ilgili afla¤›da verilen bil-
gilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Toplumsal alan›n ekonomiden, politikadan ve tarih-
ten ayr› bir bilimsel inceleme alan› oldu¤unu savunur

b. Hem insan düflüncesinin hem de toplumlar›n belirli
aflamalardan geçerek ilerledi¤ini ileri sürer

c. Toplumlar›n hem statik hem de dinamik aç›dan ince-
lenmesi gerekti¤ini savunur

d. Bilimsel bilgiye ulaflman›n yollar›ndan biri olarak me-
tafizi¤i kabul eder

e. Sosyolojik pozitivizmin toplumsal yaflam› yöneten so-
yut yasalar› aç›klayabilece¤ini savunur

Ünite 8, Sayfa 206, Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
10. sorunun yan›t fl›kk› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarihsel Blok” konusunu
gözden geçiriniz.

Düzeltmeler daire (                         ) içinde gösterilmifltir.
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