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Takvim: 

1. Hafta: Dersin neden-niçinleri, kazanımları, planının istişaresi, ders izlencesi 

2. Hafta: Bir bilimin başarısı ve özerkliği için yeni kelime ve kavram icadı; bu konuda bilim 
insanının hürriyeti; ilgili bilim alanının kelime ve kavramlarının doğru bilinmesi ve  
çevirisinin doğru yapılması; Bir bilim dili oluşturulması açısından terminolojinin önemi: 
(person, personality, kişi, kişisel, kişisel, şahıs, şahsiyet, kültür, irfan, medeniyet, zât, fert, 
individual, mental, globe, globalization, glokalization) 

3. Hafta: Bir bilimin özerklik ve başarısı için bilimin felsefesinin ve metodolojisinin çok iyi 
bilinmesi,  bilimsel ve felsefî sorular, farkları, nedir, nasıl, neden ve niçin, fark ve 
derinlikleri… 

4. Hafta: Küreselleşme; küreselleşmeyle ilgili kelime, kavram ve kuramlar; Küreselleşmenin 
tanımları ve bu tanımların dayandığı felsefi temeller; Küreselleşmenin dayandığı 
epistemolojik ve ontolojik kökler (temeller)  

5. Hafta: Kültür; kültürle ilgili kelime, kavram ve kuramlar, etimolojik izahı, kültürün tanımı; 
Psikolojik açıdan kültüre bakış (sosyolog, antropolog ve diğer bilim dallarından ayrı olarak) 

6. Hafta: Kültür, milli kültür, kültür değişmesi, zorunlu (empoze) kültür değişmesi, serbest 
kültür değişmesi, şahsiyet (kişilik), kültürün gelişmesi veya geliştirilmesi… 

7. Hafta: Şahsiyet; şahsiyet ile ilgili kelime, kavram ve kuramlar; kişi, kişilik, kişşisellik, 
personel ve kökeni 

8. Hafta: Küreselleşmenin dayandığı temeller 



a. Bilim, tanımı, materyalizm ( varlık ve çeşitleri, zihin ve bilim felsefesi bakımından 
varlık felsefesinin sıralamadaki yeri -ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji- ve doğurduğu 
sonuçlar materyalist monizm, indirgemecilik ) 

b. Bilim, teknoloji, sermaye ve uluslararası gibi gözüken ve fakat uluslararası olmayan 
kurum ve kuruluşlar… 

9. Hafta: Vize haftası dolayısıyla ders yapılamayacaktır. 

10. Hafta: Kültür tarihi açısından; psikodinamik şahsiyet anlayışı ve eleştirisi; Hümanistik 
şahsiyet anlayışı ve eleştirisi;  

11. Hafta: Sosyal öğrenme ve bilişsel şahsiyet ahlak kuramı, şahsiyet anlayışı ve eleştirisi; Benlik 
şahsiyet teorileri ve eleştirisi… 

12. Hafta: Türk kültürü açısından şahsiyetin tanımı; Kişiliğe ait özgün bir tanım denemesi 

13. Hafta: Psikoloji ve kültür ilişkisi bakımından ontolojik ve epistemolojik yaklaşım 

14. Hafta: Genel Değerlendirme, Dönemin özeti, geribildirimi ve özeleştirisi 

Değerlendirme (Puanlamaya dâhil olanlar) : 

Vize: Vize sınavı not ağırlığında yasal ölçü geçerlidir. Vize haftasına kadar işlenen bütün konular 
sorumluluk dâhilindedir. Vize notunun %50’sini ödev notu oluşturacaktır. 

Final: Dönem boyunca işlenen bütün konuları kapsayacaktır. Final sınavı not ağırlığında yasal ölçü 
geçerlidir.  

Ödev: Vize ve final ile beraber iki tane ödev hazırlanacaktır ve notu, her iki notun da %50’sini 
oluşturacaktır. Ödevler daha sonraki bir tarihte bildirilecektir. Ödevler Benzeşim Tespit Sistemi’ne 
yüklenerek teslim edilecektir. Bunun için ödevler, verilecek ödev teslim tarihinden önce turnitin 
programından bir öğrenci hesabı oluşturularak dersi veren öğretim üyesinin açtığı sınıfın söz konusu 
ödev dosyasına yüklenmelidir. Ödevin teslim tarihi geçtiğinde, sistem, ödevi kabul etmeyeceği için 
ödev son teslim tarihine âzamî seviyede dikkat edilmesi gerekmektedir. 

*Dönem sonu not ortalaması vize, final ve ödevden alınan notlar ile belirlenecektir. 

Gereklilikler : 

 Derse katılım zorunludur. 

 Ders hakkında verilecek belgeler www.osmansezgin.com sitesinden yayınlanacaktır. Belgeleri 
takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. 

Tavsiye Edilen Kitaplar ve Faydalanılacak Kaynaklar: 

ψ Osman Sezgin, Kültür ve Kişilik Dersi Notları. 



ψ Richerd Gerrig&Philip Zimbardo; Psikolojiye Giriş Psikoloji ve Yaşam. 

ψ Sezgin, O. (2009). Küreselleşme ve millî kültür. EKEV Akademi Dergi. Kış Sayısı. 

ψ Sezgin, O. ve Sezgin, A. S. (2011). Psiko-sosyal açıdan küreselleşme, empoze kültür ve 
davranışa yansıması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 91-122. 

ψ Cemil Meriç, Kültürden İrfana. 

ψ Edgar Moran, Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi. 

ψ Samuel Gladding, Psikolojik Danışma. 

ψ Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı. 

ψ Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri. 

ψ Philip K. Bock, İnsan Davranışının Kültürel Temelleri. 

ψ Kemal Sayar, Kültür ve Ruh Sağlığı. 

ψ William Haviland, Kültürel Antropoloji. 

ψ Neil Postman, Çocukluğun Yokoluşu. 

ψ Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence.  

ψ Daniel Cervone, Kişilik Psikolojisi Kuram ve Araştırma. 

ψ Manfred Spitzer/Brendan A. Maher, Felsefe ve Psikopatoloji. 

ψ Erol Göka, Felsefe ve Psikiyatri.


