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Eser iki cilttir. Birinci cilt 470, ikinci cilt 392 sayfadır. Birinci cilt tama

men genel sosyolojiye tahsis edilmiş olup dört bölümden meydana gelmiştir. 

Şimdi ana hatları ile her bir bölümün içeriğini vermek istiyoruz. 

Birinci bölümde, sosyolojinin bir bilim olarak neyi incelediği ve konusuna 

yaklaşım tarzı; sosyolojinin temel kavramları olarak, grup, davranış düzen

leri, örgütlenme ve çözülme kavramları ele alınmıştır. Yine aynı bölüm içinde, 

sosyolojinin metod ve araştırma teknikleri ile ilgili kavram ve sorunlar tar

tışılmıştır. Bununla ilgili olarak, hipotez, yasa ve kuram kavramlarının tanım 

ve tahlilleri yapılmış; tasvirle izah arasındaki farka değinilerek, bilimsel izahla 

diğer izah türleri arasında ayırım yapılmıştır. Ayrıca, davranış ve bilginin 

simgesel temelleri başlığı altında, simge kavramının tanımı, sosyal yaşantıdaki 

önemi ve rolü, bir simgeler bütünü olarak dilin ve diğer simgelerin, kültürün 

nesillere aktarılmasındaki fonksiyonu üzerinde durulmuştur. Birinci bölüm 

sosyolojinin bir bilim olarak ne olduğu ve ne gibi özelliklere sahip bulunduğu 

sorununu incelemektedir. 

İkinci bölümün ilk kısmı sosyolojinin en önemli kavramlarından biri olan 

grup kavramına tahsis edilmiştir. Burada, grup kavramının tanımı ve diğer 

yakın kavramlardan ayırımı yapılmaktadır. Bu yakın kavramları yazar, 

Toplumsal kategoriler olarak adlandırıyor ve şu şekilde tanımlıyor: "Toplum 

bilimciler bazı özelliklere veya özellikler dizisine ortaklaşa bir şekilde sahip 

olan kişileri bir "Toplumsal kategori" olarak belirler." Grubu bu kategori

lerden ayırmak üzere verilen tarif de şudur: "..grup, sosyologların, eylemlerinde 

birbirlerini göz önünde tutan ve böylece bir arada bulunan, kendi aralarındaki 

bu etkileşme dolayısıyla da başkalarından ayırdedilen iki veya daha çok kişiden 

kurulu bir diziyi anlatmak üzere kullandıkları bir kavramdır." Tanımdan an

laşılacağı gibi yazar grup olmaklıkta karşılıklı etkileşimde bulunmayı, bu yolla 
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meydana gelen bir gruba mensup olmaklık duygu ve düşüncesini esas ölçü ola

rak almaktadır. Bu tanımda dizi sözcüğü ile ne kasdedildiğini pek anlayama

dığımızı da belirtmek isteriz. Sözcüğün ingilizce hangi sözcüğün çevirisi olduğu 

da çeviren tarafından belirtilmemiştir. Grupla ilgili olarak, daha sonra sosyal 

grupların türleri; grupların oluşumunda rolü olan etkenler belirtiliyor. Bu 

etkenler, zaman, genişlik ve yersel olmak üzere üç kısımda toplanmıştır. En 

son olarak da sosyal grupların içinde cereyan eden etkileşim süreçleri, itme, 

çekme, uyuşma, rekabet gibi etkileşim türleri ve grup araştırmalarında kul

lanılan araştırma teknikleri incelenmiştir. Bu teknikler içinde sosyometrik 

testlerle ilgili örnekli açıklamalar yapılmıştır. 

İkinci bölümün içeriğini meydana getiren bir diğer konu kültür ve onunla 

ilgili kavram ve sorunlardır. Kültür kavramının tanımından sonra, kültüre 

bir örnek olarak, Amerikadaki Pennsylvanıa'lı Amişler anlatılıyor. Kültürde 

örgütlenme ve çözülme meselesine değinildikten sonra, kültürün öğeleri olarak 

üç esas öğe grubu verilmektedir: 1- Simgesel ve maddi kültür öğeleri, 2- Ey

lem düzenleri, burada örf ve adet, gelenek ve görenek kavramlarının tanım ve 

farkları belirtilmektedir, 3- Normatif düzenler olarak da, sosyal kurallar ve 

yasalar incelenmektedir. 

Yine aynı bölüm içinde, sosyal yapı kavramı ele alınmaktadır. Sosyal 

yapının bileşkenleri olarak, normatif düzen, mevki örgüleri, yaptırım düzeni, 

ve eylem düzenleri inceleniyor. Yine sosyal yapı ile ilgili olarak sosyal mevki 

ve rollerin türleri, bu rollerin hangi kriterlere göre toplum tarafından verildiği 

sorunu ele alınmıştır. Bu kısım, rol çatışması gibi modern toplumların önemli 

bir sorununu örnekler vererek açıklamakla bitiyor. 

İkinci bölümün son kısmı ferdin topluma hazırlanması ve bir benlik ka

zanması süreci ile ilgili sorunlara ayrılmıştır. Burada, birincil grupların, bun

lar içinde de ailenin, çocuğun sosyalizasyonu olayında sahip olduğu öneme 

değinilmekte; ferdin kendi hakkında ve diğer birçok şeyler hakkında sahip 

olduğu kanaatlerin aileden ve diğer birincil gruplardan gelmekte olduğu nok

tasına dikkat çekilmektedir. Bu mesele ile ilgili olarak ayna-benlik kavramı 

kullanılmaktadır. Ferdin duygu, düşünce ve davranışlarında mensup olduğu 

grupların etkisi, topluma hazırlanma süreci ile ilgili olarak örnekler verilerek, 

yapılan bazı araştırmalar belirtilerek açıklanmaktadır. 

Üçüncü bölüm büyük bir kısmı ile insanlar arasındaki etkileşme sürecinde 

çok önemli bir husus olan haberleşme sorununa tahsis edilmiştir. Evvela, genel 
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olarak haberleşme nedir, sosyal yaşantıdaki fonksiyonu nedir, öğeleri incele

niyor. Özellikle, haberleşmede insanların eseri olan simgelerin rolü belirtiliyor. 

Daha sonra da kütle haberleşmesi, başlı başına bir kısım olarak inceleniyor. 

Burada kütle haberleşme araçları ile haberin alıcısı kütle arasındaki ilişki 

inceleniyor. Yani kütle haberleşme araçları ne dereceye kadar kütlenin kanaat

lerine tesir edebilmektedirler; buna mukabil kütle, kütle haberleşme araçları 

üzerinde ne gibi baskılarda bulunmaktadır. Yazar, bunu araştırılması gereken 

önemli ve ilginç bir sosyolojik sorun olarak belirtmektedir. Ayrıca, kütle ha

berleşmesinde haberin yayılma süreci meselesi de inceleniyor ve burada haber

leşme kanalları şematik olarak gösteriliyor. 

Üçüncü bölümün son kısmı söylenti, kalabalıklar ve kanaat grupları 

konularına ayrılmıştır. Söylenti, grup içinde nasıl cereyan eder bununla ilgili 

yapılmış araştırmalardan örnekler veriliyor. Kalabalıklarla ilgili olarak da 

evvelâ tanımlar daha sonra da kalabalık türleri inceleniyor. 

Birinci cildin dördüncü ve son bölümü örgüt türlerinden biri olan 

gönüllü derneklerle, sosyolojinin önemli konularından biri olan tabaka

laşma sorununu konu almaktadır. Tabakalaşmanın tanımı, tabakalaşmanın 

incelenmesinde yaklaşım tarzı ve kullanılan ölçütler, bu kısımda ele alınmak

tadır. Tabakalaşma ile yakından ilgili bir diğer sorun da toplumsal hareketli

liktir. Bu sorun da yine bu kısımda inceleniyor. Yine aynı kısım içinde bulunan 

bir diğer konu resmi örgütlerdir. Bu bahiste bizim dikkatimizi çeken bir 

tanım yapılmaktadır. Bu tanım çevirenler tarafından sosyal düzen sözcüğü 

ile karşılanmıştır. Yalnız bu sözcüğün İngilizce hangi sözcüğün karşılığı olduğu 

hakkında eserde hiçbir kayıt yoktur. Bu eksiklik çevirinin bütün diğer kısım

larında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Sosyal düzen olarak çevirisi yapılmış 

olan kavram, eserde şöyle tanımlanmaktadır: "Düzen terimi, birbirlerine kar

şılıklı olarak bağlı bulunan ve birindeki değişme karşısında öbürünün de genel 

düzeni koruyacak biçimde değiştiği, insanlar arası davranış kalıplarını anlatır." 

Bu tanımlamadan ve birkaç satır sonra yapılan bir açıklamadan anlamakta

yız ki eseri çevirenler, toplumsal düzen sözcüğünü sosyal sistemin karşılığı 

olarak kullanmaktadırlar. Bizce bu çeviri hatalıdır. Çünkü, düzen, olmuş bitmiş 

kalıplaşmış veya kalıplaşma durumuna gelmiş bir bütün anlamına gelmekte

dir. Sosyal sistem denirken de, daima oluşum halinde olan, dinamik bir bütün 

kastedilir. Nitekim, sosyal düzen diye çevrilen terimin tanımından da bu ikinci 

anlam çıkmaktadır. Toplumsal düzen sözcüğünün yabancı dillerdeki karşılığı 

"Ordre Sociale" dir. Tahmin ederiz, eserin yazarı bu sözcüğü kullanmamıştır. 
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Eserin ikinci cildi ise üç esas bölümden meydana gelmiştir. İkinci cilt 

konu bakımından birinci ciltten biraz farklılık arzetmektedir. Bu fark da 

şudur: Birincisinde, daha ziyade temel kavramlar ve bunlarla ilgili sorunlar 

ele alınırken, ikinci ciltte, sosyolojinin bazı belli başlı konulan biraz daha de

rinliğine ve ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu cümleden olarak, birinci 

bölüm, nüfus ve toplumsal ekoloji sorunlarına ayrılmıştır. Nüfus ve toplum 

başlıklı kısımda, toplumun nüfusu ile ilgili incelemeler yapılırken ne gibi nok

talara dikkat etmek gerekiyorsa, o noktalar teker teker ele alınarak ve örnekler 

verilerek incelenmektedir. Örneğin, doğum, ölüm oranları, yaş, cinsiyet, insan 

yetenekleri gibi nüfusun özellikleri. Ekoloji kısmında ise, yerleşim birimleri 

olarak köy ve şehir zümreleşme tipleri ile ilgili sorunlar ortaya konulmaktadır. 

Eserin en hacimli bölümü, dördüncü bölümdür. Bu bölüm tamamen top

lumsal kurumlara ayrılmıştır. Önce, toplumsal kurum teriminin tanımı veri

liyor ve sosyal yapı içindeki görevleri inceleniyor. Toplumsal kurum terimi 

şöyle tanımlanmaktadır: " E n geniş sosyolojik anlamda bir kurum, toplumun 

yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nisbeten 

sürekli kurallar topluluğunu anlatır". Daha sonra, aile, din, eğitim, ekonomi 

ve siyaset kurumlarının toplum içindeki yapısı ve görevleri sorunlarını konu 

alan beş kısımlık bir açıklama yapılmaktadır. Bu bölüm kültür sosyolojisi 

dediğimiz sosyoloji branşının, yukarıda belirtilen kültür sistemleri ile ilgili 

branşlarının kavram ve sorunlarına ayrılmıştır. 

Eserin son bölümünde, bir evvelki bölümün konusunun tam aksi olmak 

üzere toplum içindeki dinamik oluşumlar, hareket ve değişmeler konu olarak 

alınmıştır. İncelenen sorun, toplum içindeki davranış sapmaları; tanımı, ne

denleri, doğurduğu sosyal sorunlar dır. Bu bölümün son iki kısmında da top

lumsal değişim ve sosyolojik araştırmaların planlanmasında dikkat edilmesi 

gereken önemli metodolojik hususlar ve bazı metodolojik kavramlar inceleni

yor. 

Buraya kadarki kısa açıklamalardan anlaşılacağı gibi, eser içeriği baka

nımdan oldukça geniştir. Sosyolojinin temel kavramlarından tu tunda bir çok 

özel dallarına varıncaya kadar hemen her şeye değinilmiştir. Sosyoloji hak

kında genel bir bilgiye erişmek isteyenler veya sosyoloji ile ilk defa meşgul 

olacaklar için derli toplu bir eser. Bu bakımdan eseri beğenmemek bizce müm

kün değildir. Konuların işleniş tarzı ve eserin yazılış tekniğinde de yine aynı 

amaçlarla hareket edilmiş. Yani sosyolojik kavram ve problemlerle ilk defa 

karşılaşanların durumu ön planda tutulmuştur. Ayrıca, bizim çok hoşumuza 

giden ve pedogojik bakımdan da çok faydalı olan bir husus da, her kısmın so-
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nunda o kısımda anlatılan kavram ve sorunlarla ilgili alıştırmaların ve tartışı

lacak problemlerin yazarlar tarafından hazırlanmış olmasıdır. Böylece öğren

ciler kuru bir ezbercilikten kurtularak, o derste öğrendiklerini bir probleme 

uygulamak ve bilgilerini derinleştirmek imkânını bulabilmektedirler. Her 

kısmın sonunda, o kısımda incelenmiş olan konu ile ilgili geniş bibliyografya 

vardır. İçerik, yazılış tarzı ve tekniği bakımından eser arzuladığı hedefe ulaş

mıştır. Bu bakımdan takdire değer bulmaktayız. 

Eserin çevirisine gelince. Birçok bilim dallarında olduğu gibi sosyolojide 

de Türkçe yazılmış eserler Batı Memleketlerine kıyasla azdır. Bu eksikliğin 

giderilebilmesi için bir taraftan telif eserler hazırlarken, aynı zamanda yabancı 

dillerde yazılmış bilimsel değeri olan eserlerin de çevrilerinin yapılması gerektiği, 

kuşkusuz bir husustur. Yalnız çevirisi yapılacak eserlerin seçiminde dikkat ve 

titizlik göstermek, memleketimizde bilimsel faaliyetin gelişmesine hizmette 

bulunmak bakımından büyük öneme sahiptir. 

Tanıtmasını yaptığımız eserin seçiminde, çevirenler tarafından gerekli 

bilimsel titizlik ve dikkatin gösterilmiş olduğunu, yukarıda belirttiğimiz özel

likleri doğrulamaktadır. Gerçekten de, eser üniversite öğretiminde öğrencilere 

sağlık verilebilecek ve ders kitabı olarak okutulabilecek üstünlüktedir. 

Çeviri dili bakımından da eserin yazarları tarafından amaçlanan husus

lara uyulduğunu görmekteyiz. Yani öğrenciler tarafından anlaşılabilecek bir 

ifade tarzı kullanılmıştır. Yalnız, bazı kavramların Türkçeye çevrilmesinde 

hatalı bulduğumuz noktalar vardır. Örneğin, bunlardan biri ve en önemlisi, 

tahminimize göre, sosyal sistem teriminin sosyal düzen olarak çevrilmiş ol

masıdır. Bunun niçin hatalı olduğuna yukarıdaki paragrafların birinde temas 

etmiştik. İkinci bir husus da, her memlekette çeviri yapılırken uyulan bilimsel 

bir gelenek vardır: çevrisi yapılan kelimeler, özellikle çevrisi yapılan dilde 

pek karşılığı olmayan veya karşılığı şüpheli bulunan teknik terimler, parantez 

içinde yazdır. Çevirenler nedense bu geleneğe uymamışlardır. Hiç kuşkusuz, 

lüzumsuz yere yabancı kelimeler yazmak gereksizdir. Yalnız bazı önemli kav

ramların, hele özellikle bilimsel terminolojide bütün dünya uzmanları tarafın

dan kullanılan kavramların çevirileri yapılmak istenirken, yabancı dildeki 

karşılıklarının da yazılması okuyucu için faydalıdır. Nitekim, sosyal düzen 

sözcüğünün sosyal sistemin karşılığı olduğunu yukarıda belirttiğimiz gibi 

biz bir tahminle çıkarabildik. 

Bazı kusurlarına rağmen kolayca anlaşılabilir bir anlatımla çevrilmesi, 

güzel bir Türkçe ile kelime karşılıklarının bulunmuş olması ve eserin seçiminde 
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tam bir isabetin mevcutiyeti bakımından çeviri övgüye değerdir. Sayın çe

viriciler bu eserin çevirisi ile Türk Sosyoloji literatürüne küçümsenmiyecek 

bir katkıda bulunmuşlardır. Bu hizmetlerinden ötürü kendilerini tebrik ederiz. 

Ayrıca, sosyolojiyi ihtisas dalı olarak seçmiş olan öğrencilere veya kendi 

çabaları ile sosyolojik kavramlar ve sorunlar hakkında bilimsel bilgiye sahip 

olmak istiyenlere bu eseri sağlık verebiliriz. Çeviriyi yapan uzmanların da 

bu faydalı faaliyetlerine devam etmelerini dileriz. 

Asist. Şevki GÜLER 


