KİTAP TAHLİLLERİ

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.
nın imkansızlığı
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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
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başlanıpçla.rı
·
Kitaıbın

varsa da bqnlardan hiçıbiri aser halini almış değı1dir.
en dikkate d:E•ğer tarafı ·girişte köy . s:osy9lojisinin sı
nırlandırilma:sıdır. Niy~i Berkes burada i,çtimai vakıala#a ':ineş_ ....
gul olan birçok ilimİerden asıl so8yoloj1nin ayrılması lazımgeldiği ·~
··noktasında ,ıiaJdı ıolarak ısrar etmektedir; Tarih, beseri coğrrlya,.
etnoIOji, etnoğrafya, folklor ayn mevzuları .olan birer ilim olma~ia
beraber hep içtimai vakıa:yla meşgul olqr}ar. Fakat jeoloji ve kim.:.:/ .
y:a hasıl ayni tabiat va)cıasını .başka ;~akımlardan ve başk!l mei:OOOO:
larl~ tetkik ediy<>rlarsa bu ilimlerfo tetkikini qe sosyıolojiden 'öyleç&. ..
ay~i!İnalıdır. Müellif, _bu mevzu' ile köy ~syolOJisinin ka_rıştu-'ıl~ .<
nıasmdan doğ~n mahzurlar .üzerinde duruy0r. ·Ve yine haklı ofa.rak.
köy· .hakkın:da elinil:rhtş ampirlk !bilgilerle.· yapilan köy .ideoloj il~rı.: ;
.hin vı;ıya jndi müfa1eaların asıl .ilmi tetkiklerqen ne kadar uzak .ı:>l..: · ·
dütu:rtu belirtfror.
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Niyazi .Berkes, bu kitaıbında Ankara civarnidaki 13 köyü tetkik ..
etmektedir. Bunların · seçilebilmesinde hiçıbir tercih sebebi. ypktur ~ · ...
Sosyoloğ. -ne en·~~resşn, ·ne .~e oriji~aı,. bozuımam'lş vaıç~~ 8.r~ş~~rı~.. ·<ı'.··~0
.
.
'GeHşigQ·zel •. ,seç:ilmi·ş olan bu 13 köy· hakkındaki tetki~ de butun ,~J:~
memleket ·içj.n acele iami.m.ler yapmağa ves.ile olamaz. Kitapta önce;\,,:;;~
b~. köylerin ,mevkii,. dış vasıflarl, nüfUsü tetkik e.dilrniş, dem<)gra~~,',;:::~
fik nıu~ayeseler yapılmıştır~ Sonra ekolı:omik h~yata g'eçi~miştir.. !:· ':~
Burada ziraat, toprak, mülk ve servet,. mübadele şekilleri; işle,riı{ ''i3
tanziip.i ve ıhöJünüş tarzi tetkik edilmiştir. Bir smelik (mevsim]'.~~ .··~·~~
rin' işe· göre taksimi, ~iş_le:dn . f erdler arasında tanzimi bakımındl;ln
lföyler aras.ında mukayese. yapilmıs.; bundan sonra teknikler , ve: :.~
~letierfo tetkikine tbaşlanrni·Ştıi-. Zi;aat alet~eri: ve vasıtalf!.rı; evler,.' ~ :~~
ev· ~yası, kıyafet, ıgıdalar esas araştırılan meselelerdir. .
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'C~i;yeti~·-ma~t bünyesi fbiı ,suretle

anlaşılırica

a.rtı~ o~un.
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,Ü7Jeri.nde.: aile kuruluşunu, akrabalık münasebetleri ni, evlenme, ta·rZ-·
, Iatım, ya~i köy cemiyetiniri .manevi hay~tını ve bütün kıymetlerini . /~
' araştırmak mühı:kün oluyor. Bu münasebetle köy içinden ve 'köyle;ı:" :· ·;,)1
arasından evlenme ·şekilleri.. asaJb.ı1 ve şecerel~r, ·soyadları, komşu-',-~/~

):1

·

luk ~::;'°::::~~ ::::,::rüı:i:c~yoloji sahasında i~ adım )~

olmak ?ak1mnidan tebri~e ·şayandır. HrnÜz hu riı~u~a başka ·mo-'.:: .J~
noğr,afilerin yapılmamış· olması k~1;1tp hakkın.dk mukayeseli bir te;t.. '. :::,~
·kike imkan bırakmaniakUıdır. Eserin ilişilece~ nokt~sı köyler üzerin.:.: ;~r;,
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de monoğrafiler henüz kafi, dereced e çoğalmadan mukaye seler, ~st3;
tistikler , grafikle r ve bazı tamimle re geçilmiş olmasıdır. Şimdilik
hüküm verin.ek devre~inderi çök uzak bulunm ak üzere', ibu tarzda,
pek çok monoğrafi bekleme k :ttievkiindeyiz.
EKONOMİ~ SOSYOLOJiYE GiRİŞ

Çeviren: Doçent Niyazi Berkes. Yazan: .N. S. B. Gras • 'Har. varrd Üniversitesi prof esörıerind,en, Ankara 19 41, S. 174;
Harvard Ünivers itesi· profesör lerinden N. S. B. Gr·as'ın ekonomik tarihe giriş· adlı eserini Niyazi Berkes .ekonomik sosyofoji
adıyle Türkçey e çevfrdi. İsmini bu suretle değiştitmesine se1'ep olarak bu kitabın muhteli f cemiyet tiplerini n ekonomik tekamül ünü
mukayeseli bir tarzda tasvir etmesin i bundan dolayı da bir nevi
sosyoloji yapmasını ileri sürüyor.
"''''
. MüeÜif, kitabının metodu ve mevzuu hakkında izahat verme-·
den doğrudan dogruya cemiyet lerin maişet· şekillerinin tekamül ünde ıbirinci merhale olan toplayıcılığı anlatma ya. baslıyor. Eski za- _
manda ve modern devirler de gıd~ toplama kla geçin~n. (Ceuille tte)
·en iptidai cemiyet lerin ekonomik hayatı hakkmd a umumi şeyler
söylüyor. Bu bahsi göçebelik ekonomisi, yerleşik köy ekonomisi,
kasa,ba Ekonomisi ve nihayet metropp lis ekonomisi takip ediyor.
Profesö r Gqıs muhteli f cemiyet lerin ta.rihi devirler de nasıl yaşa~
malfi.mat
dıkları, gıdalarını ·nasıl temin ettikleri hakkında ·faydalı
ve•riyor. Bununla_ beraber müellifi n ekonomik hadisele ri izahtaki
metodu vazıh değildir. İfadesi tam bir izahtan ziyade tasvir· gibi
görünüy or. Bahsedi len meselele r bazan sarih kayn!Lklan gösteril. meden yalnızca rnücerre t tavsif halinde bırakılmış tabiat bilgisi
·
·
şeklindedir.
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ekonomik tekamül ünü tetkik ederke:µ okuyucuyu
en çok meşgul eden noktP )ir tipten diğeı'ine nasıl geçildiğinin anlaşılmasıdır. Bu hususta müellif eğer tam bir ta,vsifci olarak kaL
maya razı olsaydı "içtimai ·tekamü l" problem ini ceiVapsız bırak
makla beraber. sineımatoğrafik bir sema vermis olurdu. Fakat mü~eıllif hiıçbir zaman bununla kanmıy~r, meseıa ~öçebe.Jiikten 'köy halinde yerleşmeye insan cemiyet lerinin nasıl olup da geçtikle ri me~
Cmıiyetleri.n
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