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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.

.....

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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selesi müellife göre çok mühim olmak lazımgelir. Çünkü "Bir yere
daimi yc.rleşmek olmaksızın medeniyet mümkün olamazdı." diyeiı
Gras, :bu yerleşme hadisesini i'zaha kalktığı zaman çok müphem
bir jfade ile "ıbirçok ziraatçi ıgöçebeler yavaş yavaş ve ister· istemez.
muayyen bir toprağa yerleştiler" demc:iktedir. Nitekim ayni ifade
yi başka yerlerde de ·görüyoruz : "Köy zaman g~çtikçe toprağa mÜs- ·
· _ tenit bir'·zümre haline .gelmiştir.", "fakat yavaş yavaş yerleşme ile'.r- ·
hıdiıkçe ve teşekkül etmi·ş köyl~r. sahasını ilerlettikçe, v.s .. "
Cemfyetlerin. tekamülünde birinci derecele amil , olarak göster.
bu "yerleşme" hadisesini,. böyle çok müphem ve gayri muayyen
· if.adelede ya,va:ş yavaş, ister istemez, zaman ~eçtikçe olduğunu söylemek hiç de tatmin edici değildir. Cemiyetlerin tekamülünde za•.
rnan'ın muntazam ve tedrici bir faktör oldµğunu isbat etmek pek
de ri:lümkün ıgibi ıgörünn.'ıüy~r. İ.ns•an cemiyefü.•rinin hic değilse 150
bin yıllık b.ir tarihi vardır. Halbuki bunun yalnız so~ 5 bin' yılın
da yE•rleşmiş' eemiyetlere rastlıyoruz. Yalnız bu hil,dise, yerleşme,.. ·
· nin ·yavaş yavaş ve ister istemez olmadığını göstermey;e kafidir.
diği

Müellif toplayıcılıkla·· yasayan eemiyetleri;n iptida.iliğini· izah
'
'·
hususunda da çok mütereddidir. Bunu .hazan .iklimin tesirine, bazan.
m.ünZ(Oviliğe ve münaseibetls•rin azlığına atfetmektedir.
-

'

'

Göçebelik, istila, muhaceret, hicret gibi birçok mefhumlar birbirine karışmaktadır. Cemiyetlerin 'göçebelikten yarı .göçebeliğe
(transhumance) nasıl goıçtiği çok iyi görülmediği gibi-; istila ya:pan.
b'azı cemiyetleri de göçebelerden ayırmak l'azımdır. Anadoluya gelen Türklerin mühim .bir kıs.ınn Orta Asyada çiftçi ve köylü idi; ka.
sahaları ve siteleri vardı.
Dr. Niyazi Berkes'in .sade Türkçe ve temiz P,ir ifade ile yapıniş
olduğu bu tercüme ekonomik sosyoloji ve içtimai morfol'o]i saha'sı:iıda. hI·Ç de zengin olmayan kütllıpha~emize :b:üyük .bir hizmet etmektedir. İstihsal şekillerile dini tasavvurlıar ve cemiyetlerin· si. yasi bünyesi ara.sindaki karşılıklı münasebetin de kafi derecede
.gözönünde tutulmaması kitabın eksiklerinden biridir: Mesela toplayıı cılık hayatının toteımik itikatlar_üzerinde ve totemik itikatların da '
hayvan v.e neıbatfarın ehlileştirilmesi üzerindeki tesirleri, rnuk~d:,. · ·
d2s ·yerlerin yerleşme hadisesi ve · yerl~şmenin natürist diıtler üzerindeki t~siri ·kafi derecede belirtilmiş olmadığı için birçok nokta..
iar ancak tasviri aşıan müphem izahlar haHnıde kalmaktadır;

