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· Yazan: Prof. Dr. G. Kessler ,külıte:sı'. neşriyatın.dam.
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, Bu kitap İstanlbul Üniversitesinde V·erilen içtimaiyat derslerinden teşekküi etmiş olup Almanca aslından Türkçeye Findıkçlğlu'
Ziyaeddin Faıhri tarafından çeıvı::i.lmiştir. :Sosyolojiden önce, bu
mevzua hazırlık demek· ·olan Hikmeti' tarih e1ski İstanbul darülfünununda Ahmet Vefik Paşa tarafından okutulmuştu. Meşrutiyette ''
İstanbiılda Ahmet Şuayp hikmeti içtimaiye ve felsefei tarih 9kuturı.. ·
...
la.rken, SEıl'ar,ıik idadisinde de Ziya Gök Alp felsefei içtimaiye oku.
t~y;oııdu. J91S - 19'19 . arasmda tstanbul Edelbiyat Fakültesinde . içtimaiyat tedris etmiş ve Maltaya nefyedildikten sonra bu dersi ~en~
.di yolunu takip edenler 1933 -e kadar ıokutmu:şlardır. 1933 ıslahatında···
Üniversiteye getirilen Leipzig Üniversitesi Sosialpolitjk sabık profesörü Dr: G. Kessler'e içtima.iyat kürsüsü verildi. Kitap ıo tarihten·
1938 e kadar Hukuk Fakültesinde okutulmakta olan bı:i dersleri
'ihtiva etmektedir. Şu kadar var ki, mütercimin mukaddemede
söylediği . ;gibi lise ve muallim mekteplerinde okutulmakta olari
içtimaiyat derslerinde Gök Alpte<n gelen determinist, .ilmi ve mekanik izıah zihniyeti hakim olduğu halde, Dr.. Kessler'in tedrisahıi:
da rasyonalist, htir ve gaiyetçi bir 'görüş hakim. olmaktadır.
Müellif 'başlangıçta külli ve manevi ilim olmak bakımından iç-·
timaiyatla, tarih felsefesi olmak bakımından içtimaiyatı ve niha.
yet--i.çtimai ilişikler (münasEJbetler) nazariyesi olmak bakımından·
içti~aiyatı a:yırmaktadır. İkinci fasılda umumiyetle ferd ve cemiyet münaseıbetini tetkik edi~or. Bu münas~bet1e rasyonalist bir
tarzda aıhlaklılığın 1hıodgamlık, di~erkamhk ve içtimai prensip diye
üç esasından bahsediyor. Dr. Keıssler'e göre .tarihte başlıca üç i<>
timai ,nizam görülmektedir: Derebeylik, sermayedarlık, sosyalizm.·
Müellif Yunandan bugüne kadar bEfüıbaş.lı tarih feisefelerirıi
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hulasa ve tenkit ettikten sonra bu nazariyelerle içtimaiyat yapmaüzerinde· duruyor. Ona göre içtimaiyat ancak bk
içtinıai münasebetler nazariyesile mümkündür.. Bunun için her şey
ds·~ önce tabii ve içtimai münasebetleri ayırmalıdır.
Bu sahada
.müelli.fi.ıı mülhem olduğu sosyoloğlardan bilhassa Fl'!rd. Tönnies
ile Max weber'i zikretmeliyiz. Bu münasebetle natüralist görüşü
tenkit eden müellif Tarde, Spencer, Comte sosyolojilerine karşı
cephe almaktadır.
Dr. Kessler altıncı fasılda içtimai vaziyetleri tetkik ediyorv
Burada, cemiyetin tabakalanmasııü, asağı yukarı meflıumlarının ·
dıÜğ~şunu, içtlmai imtiyaz iddiasını, y~karı tabakalarm ·çökmesini,
içtimai ·seleksiyon· meselesini görüyoruz. Bu münasebetle müellif'
yeni cemiyette doğan hürriyet, müsavat ideallerini, bunların ,neti. cesi olan sosyalizm, demokrasiyi, içtimai muvazen~ fikrini tahlil
ediyor.
Tönnies'in cemiyet ve cemaat ayrılışı· hakkında 1875 de ileri
·sürmüş olduğu fikirden ihareket eden. müellife göre ibütün içtimai'
h.oo1seler tabii zaruretlerden müstakil, hür veı iradeli insanların
münasebetleri halinde, tetkik edilmektedir. Bundan dolayı statistik,
rİı·9noğrafi, grafik, tarihi ve etnolojik mukayese gibi usulleri k~Üa-·
nan, hfi;diseh: rini tasnif eden, ve diğer tabiat ilimleri gibi btinyP...
.· ' .... fori, f~nksiyonlar! v:~ bunlar1n tekamülünü tetkik eden bütün içtima.
· iyat. cereyanlarından (Fransız, İngiliz; Amerikan) .ayni derecede u-·
3aktır. Müelİifin yaklaştığı mütefekltjrler arasında. Simtnel ve von
Wieseı'yi de hatırlamalıyız.
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ANKARA KÖYLERİ

Yazan: Niyazi Berke.'f - Anka'ta Dil - Tarih ve Coğrafya Fa~
sosyoıofi doçenti. - Uzluk basımevi ... Ankara, 1942,

külte~irıde
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"B::zı Ankara ,köyleri üzerinde ibh:- arastırma" adıyle sosyolojf
doçenti Niyazi Berkes 'tarafından · neşredilmiştir. Dİiimizde. köy
sosyolojisine ait m·~.redilmiş ilk monoğ-raf;k eserdir. Şimdiye ka,dar bu mevzuda Mehmet· Ali Şevki "Memleketi tanımak" adlı bro.şüriİnden sonra İstanbul dvarınd8ki bir köy hakkındaki monoğ.
rafisini Mülkiye mecmuasında neşretmişti. Bu yolda bazı tetkik

