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ÖNSÖZ

Aile kurumunun toplum açısından önemi tartışılmaz derecede gözler önündedir. Sosyoloji
başlangıcından bugüne aileyi ya temel inceleme konusu yapmış ya da kimi toplumsal problemleri
açıklarken başvuru noktası olarak kullanmıştır. Ders notlarımızı okuduğunuzda göreceğiniz gibi aile
sosyolojisi çalışmaları iki temel kola ayrılmaktadır: Aile ile ilgili kuramsal açıklamalar ve aile tarihi
çalışmaları. Bu iki ana kolun dışında aile sosyolojisinde ampirik çalışmaların sıklıkla uygulandığını
söylemek gerekmektedir.
Bu yazıda sosyolojinin ilk dönemlerinden beri sosyologlarımızın aile hakkındaki
çalışmalarını hatırlatmak istiyorum. Ziya Gökalp ile başlarsak aile kurumu ve kadının toplumdaki
yeri hakkında yazılar yazdığını görüyoruz. Çoğunlukla farklı iki ekolün temsilcisi olarak birlikte
anıldıkları Sabahattin Bey’in de bu konuda düşünceleri vardır. Derslerde her ikisinin de üzerinde
duracağız. Z. F. Fındıkoğlu’nun 1936 tarihli “Türklerde Aile İçtimaiyatı”, H. Z. Ülken’in 1943
tarihli “Aile”, Kemal Karpat’ın 1945 tarihli “Ailede Devletçi ve Ferdiyetçi Görüş” başlıklı
makalelerini ilk örneklerden oldukları için eklemeliyiz. İ. Yasa’da erken dönemlerde konu ile ilgili
makaleler yazmış bir isimdir. Üzerinde ayrıca duracağız.
Bir aşama olarak 1970’li yıllardan sonra aile sosyolojisi çalışmalarının çoğaldığını
söyleyebiliriz. Tahir Çağatay’ın 1971’de yazdığı “Modern Aile ve Sosyal Problemleri”, Serim
Timur’un 1972’de yazdığı Türkiye’de Aile Yapısı”, Birsen Gökçe’nin 1976 yılında yazdığı “Aile ve
Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Deniz Kandiyoti’nin 1976’da yazdığı "Social Change and
Family Structure in a Turkish Village" ve Mehmet Eröz’ün 1977’de yazdığı “Türk Ailesi” bu
bağlamda sayılabilir.
1980’ler ve sonrasında Deniz Kandiyoti’nin “Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik:
Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” (1984), Türköz Erder’in “Family in Turkish Society and Legal
Studies” (1985), Ümid Meriç Yazan’ın “İleri Endüstri Toplumlarında Aile Kurumu Üzerine Bir
Araştırma” (1989), Sosyoloji derneğinin başta Birsen Gökçe olmak üzere bir araştırma grubuna
yaptırdığı “Gecekondularda Aileler Arası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara
Dönüşümü” (1993) ve Gönül İçli’nin “Aile Araştırmalarında Yöntem ve Yaklaşım” (1997)
çalışmaları göze çarpmaktadır.
Bu arada 1990’lı yıllardan itibaren Aile Araştırma Kurumunun kurumasından itibaren Aile
Yazıları, Türk Aile Ansiklopedisi, Türkiye Aile Bibliyografyası gibi yayınlar yapıldığını da eklemek
gerekmektedir. Bugünlerde gerek TAYA, gerek TÜİK aile yapısı ile ilgili araştırmalar yaptığı gibi
akademide de aile ilgi çeken bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir.

5

6

İçindekiler
ÖNSÖZ ............................................................................................................................................. 5
1. GİRİŞ ............................................................................................................................................ 9
2. SOSYOLOJİ TARİHİNDEN ÖRNEKLER: I........................................................................... 24
3. SOSYOLOJİ TARİHİNDEN ÖRNEKLER II .......................................................................... 39
3.2. E. Durkheim’ın (1858-1917) Düşüncesinde Ailenin Önemi .................................................... 49
4. AİLE SOSYOLOJİSİNDE T. PARSONS ETKİSİ VE PARSONS ELEŞTİRİSİ: LAWRENCE
STONE............................................................................................................................................ 55
4.1. T. Parsons Etkisi .................................................................................................................... 60
4.2. T. Parsons Eleştirisi: Lawrence Stone..................................................................................... 65
5. ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİNDE AİLE ..................................................................... 71
5.1.Sembolik Etkileşimcilik .......................................................................................................... 76
5.2. Çatışma Kuramı ..................................................................................................................... 78
5.3.Feminist Yaklaşım .................................................................................................................. 79
5.4.Ulrich Beck ve Elisabeth Beck Gernsheim'ın Görüşleri ........................................................... 80
5.5.P. Bourdieu, Sosyal Sermaye ve Aile ...................................................................................... 81
5.6. Z. Bauman ve Akışkan Aşk.................................................................................................... 81
5.7. Ek: Bazı Kavramlar ............................................................................................................... 82
6. F. BRAUDEL VE AKDENİZ AİLESİ ....................................................................................... 86
7. OSMANLI AİLESİ VE TÜRKİYE’DE AİLENİN DEĞİŞİMİ .............................................. 105
8.TÜRKİYE’DE ERKEN DÖNEM AİLE TARTIŞMALARI .................................................... 123
8.1. Prens Sabahattin’in Görüşleri ............................................................................................... 127
8.2. Ziya Gökalp ......................................................................................................................... 128
9. TÜRKİYE’DE AİLE SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ ......................... 135
10. TÜRKİYE’DE AİLE SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDAN ÜÇ ÖRNEK: İ. YASA,
M.B. KIRAY, E. KONGAR ......................................................................................................... 149
10.1. İbrahim Yasa’ya Göre Aile Yapısı ve Biçimleri.................................................................. 154
10.2. Mübeccel Kıray’da Aile Kavramı ve Aile Sınıflandırması .................................................. 156
10.3.Emre Kongar’ın Aile Sınıflaması ........................................................................................ 158
11.AİLE VE HANE YAPISI: DÜN, BUGÜN, YARIN................................................................ 162
11.1.Kapitalizm-öncesi Türkiye'de aile ve hane yapısı ................................................................ 167
11.2.Kapitalizmin yayılması, demografik dönüşüm ve etkileri..................................................... 168
11.3. Ereğli'ye daha yakından bir bakış ....................................................................................... 172
12. TÜRKİYE KENTLERİNDE AİLE VE AKRABALIĞIN ÖNEMİ ...................................... 180
12.1.Kırsal Dönüşüm, Göç ve Aile.............................................................................................. 186
12.2.Kentte Aile ve Akrabalığın Önemi ...................................................................................... 188

7

12.3.Akrabalık Koduna Göre Kurulan Toplumsal İlişkiler........................................................... 191
13. TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİ 1968-2011 .................................................... 197
14. AİLEDE ÇOCUĞUN DEĞERİ ............................................................................................. 211
14.1.Çocuğun Değeri Araştırması (1970'ler) ............................................................................... 216
14.2.Bağımlılık Modeli............................................................................................................... 220
14.3.Bağımsızlık Modeli............................................................................................................. 221
14.4.Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli.......................................................................... 223
14.5.Çocuğun Değeri Araştırması Il (2000'ler) ............................................................................ 225
KAYNAKLAR .............................................................................................................................. 230

8

1. GİRİŞ

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Aile Sosyolojisi dersinin bütünü ile ilgili çeşitli sorular soracağız. Bu sorularla
aslında ileriki bölümlerde okuyacağımız farklı çalışmalarla ilgili ip uçlarını da vermiş
olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Aile nasıl tanımlanır?
Aile sosyolojisinin konusu nedir?
Sosyoloji aile ile neden ilgilenir?
Aile neden önemlidir?
Ailenin kuruluşu kadar boşanma da sosyolojik olarak ne anlamlar ifade ederler?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyoloji
kurumu
düşünmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

üzerine
aile
üzerinden

Aile Sosyolojisinin dünyada
ve Türkiye’de hangi sorunlar
etrafında
yoğunlaştığı
hakkında fikir sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar

Aile tanımları, Ailenin fonksiyonları, Evlilik, Aile ve Aşk, Boşanma
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Giriş dersimize bir anı ile başlamak istiyorum: Geçtiğimiz yıllardaki sosyoloji lisans
programındaki bir aile sosyolojisi dersindeydik. Şu gibi soruları sınıfa yönelterek öğrencilerle
diyalog kurmayı ve bu şekilde dersi tanıtmayı planlamıştım: Aile sosyolojisinin konusu nedir?
Sosyoloji aile ile neden ilgilenir? Aile neden önemlidir? Ailenin kuruluşu kadar boşanma da
sosyolojik olarak ne anlamlar ifade ederler?
Bir öğrencimiz el kaldırdı ve şu cevabı verdi: Aslında çok karmaşık bir konu değil bu.
İnsanlar âşık olurlar ve evlenirler. Aşk bitince de boşanırlar. İşte bu kadar…
Bu cevabı beklemediğim için elimde olmadan gülmüştüm. Ama bu cevap, aile
sosyolojisine nereden başlamak gerekir konusunda benim için çok öğretici olmuştu.
Dolayısıyla, ilk derslerde daha çok güncel “fotoğraflar”dan başlamayı adet edindim. Bu
güncel fotoğrafları dile getirmek, aile kurmaya aday olan gençlerden oluşan derslerde hep ilgi
ile karşılandı.
Günümüzde gençlere, aile kurmak dediğimiz zaman öncelikle eş adaylarının
birbirlerini tanıma/tanışma süreci ve bir dizi aşaması olan evlilik töreni akla geliyor. Tüm
bunların odağında romantik aşk ve ideal evlilik rüyası var. Acaba bu romantik aşkın tüketim
toplumu ile ne kadar sıkı bir şekilde kol kola olduğunun farkındalar mı? Sosyo-ekonomik
açıdan tüm toplumsal tabakalarda, tüketim ekonomisi ile sarmaş dolaş olmuş upuzun yeni çağ
evlilik ritüelleri yer alıyor. Başrolde gelin adayının bulunduğu bu ritüeller tünelinde, damat
adayları için romantik boyutta nasıl orijinal bir evlilik teklifi bulacaklarından, maddi boyutta
bu sürecin hediyelerle nasıl süsleneceğine kadar süren uzun bir yol var.
Bunca bariyer aşılıp yuva kurulduktan sonra, romantik aşk ve ideal evlilikten, aile
kurumuna doğru geçilince ve günlük hayatın aşılması gereken çeşitli güçlükleri ortaya çıkınca
belki de gençler gerçekten eş oluyorlar ya da olamıyorlar.
Akademik araştırmalardan güncel (siyasi ya da magazin) tartışmalara kadar odakta
bulunan aileye dair pek çok sorun var: Boşanmaların artışından duyulan kaygıdan, eğitim
süreci yüzünden evlilik yaşının uzamasına, çocuğun değerinin değişiminden yeni ebeveynlik
biçimlerinin ürünü olan gençlere, eş aldatmalara, kadının ailede yaşadığı şiddete, kadının
çalışmasından, kadının çalışmasına rağmen ailede söz sahibi olamamasına, tıpkı çocukların
küçük yaşlarda uzmanlara/eğitimcilere teslim edilmesi gerektiği gibi yaşlanan nüfustaki artış
karşısında yaşlı nüfusun da uzmanlara teslim edilmesi gerekliliğine, çekirdek aile ve akrabalık
ilişkilerine kadar bunları çeşitlendirebiliriz. Bu konular dost sohbetlerine de giren konular. Bu
soruların bir kısmına aşama aşama ileriki derslerde cevaplar verilecek. Ancak önce şu soruyu
sormak gerektiğini düşünüyorum: Sosyoloji bu konularla nasıl ilgilenir?
Sosyolojinin aile ile ilgilenmesi kabaca iki boyutta düşünülebilir. Birincisi, tarihsel
açıdan ele alındığında, ailenin bir kurum olarak tanımlanması ve evrimci yaklaşımların izi
altında nasıl değiştiğinin tartışılmasıdır. Buna ailenin tarihsel açıdan araştırılması dersek ve
sosyolojiye antropoloji disiplininin kattığı bazı sorularını da eklersek:
• Aile ne zaman ortaya çıktı?
• Aile evrensel midir?
• Aile zorunluluk mudur? / ihtiyaç mıdır?
• Aile hangi ihtiyaçlara cevap vermek için ortaya çıktı?
• Ailede kadın ve erkek soyu ne anlamlara geldi?
• Ailede çok eşlilik olmuş mudur?
13

•
•
•
•

Çok eşlilik ne anlama gelir?
Evlenme törenleri ne anlam taşır?
Evlenme kararı nasıl alınır?
Geniş aile ve çekirdek aile arasında bağ mı vardır, yoksa birbirlerini dışlayan
yapılar mıdırlar?

İkinci boyutta ise aile yapısı ile ilgili sorular karşımıza çıkmaktadır:
• Aile kırda ve kentte ne gibi özelliklere sahiptir?
• Bize özgü bir yapı olarak gecekondu ailesinden söz edilebilir mi?
• Aile nasıl değişir?
• Aile değişmeye devam edecek midir?
• Boşanmaların nedenleri nelerdir?
• Boşanmaların bu derece artışı ailenin ortadan kalkacağı anlamına mı gelir?
• Mülkiyet ile aile arasında ilişki var mıdır?
• Ekonomik güç ile güçlü aile arasında ilişki var mıdır?
• Gelenek-aile-güç ilişkisini kurabilir miyiz?
• Türkiye’deki ebeveynlik biçimlerindeki çeyiz geleneği ile tüketim kültürünün
mükemmel birleşimi nasıl sağlandı?
• Sağlıklı kuşaklar doğurması beklenen gelinlerden, oyuncaklar-tek taşlar
bekleyen gelin adaylarına nasıl gelindi?
• Bireyciliğin ürünü sayılabilecek romantik aşk ile evlenmek için her türlü maddi
desteği ailesinden bekleyen genç nasıl bir araya geldi?
Bu soruların çoğunluğunun cevabını ilerideki bölümlerde bulacağız. Bulamadıklarımız
ise sosyolojik düşünmek açısından işe yarayacaktır.
1.2. Sosyolojik Açıdan Aileye Kısa Bir Bakış
Günümüzde boşanma oranları hızla artmakta ve ömür boyu süren evlilik/aile
anlayışının bir bunalım içinde olduğu gözlenmektedir. Bu olumsuzluklar (ister muhafazakâr
açıdan bakalım ister liberal açıdan babalım) ailenin toplumsal açıdan ne denli önemi olduğunu
göstermektedir. Aile ahlakın/geleneğin aktarıldığı en önemli kurumdur, görüşü bazılarını çok
fazla etkilemese de Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi1 herkes için karamsar
bir tablodur.
O halde geçmişe göre çok kolay bir şekilde çözülse de aile, birey için en sıcak/en
sığınılacak ortam, hayatta kalma ve toplumsallaşmanın ilk aşamalarının öğrenildiği yer, ayrıca
kültürün aktarılmasını mümkün kılan ve önemini bu anlamda koruyan bir kurum olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İnsan yavrusu son derece zayıf ve acizdir. Acizliği diğer hayvanların
yavrularınınkinden daha uzun sürer. Öğrenmesi gerekir. İzlenimlerin biriktirilmesi ve
beyinde, çeşitli sinir sistemleri arasında ilişkilerin kurulması gereklidir. Beynin bu işlemleri
yaparken gelişmesini sürdürmesi gerekir. Bir bebek korkunç bir kolaylıkla öldürülebilir. Bu
nedenlerden dolayı aciz bebeklik süresi uzamış olduğundan, türün varlığını sürdürmesi için,
hiç değilse bir toplumsal grubun, bebekler büyüyünceye kadar yıllarca bir arada kalmaları
gerekir. Bizim türümüzde ana baba ve çocuklardan oluşan doğal aile, yavruların daha hızla
olgunlaştıkları türlerde görülen birliklerden daha kararlı ve daha sürekli bir birliktir.
1

Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya, İtaki Yayınları.
14

Hayvanlarda olduğu gibi, insan toplumlarında da yaşlı kuşaklar, büyüklerinden; ana
babalarından öğrenmiş oldukları şeyleri aynı biçimde, genç kuşaklara örnek olmak yoluyla
geçirirler. Hayvan eğitimi, tümüyle örnek oluş yolu ile yapılabilir; civciv tavuğun
hareketlerini taklit ederek, nasıl gagalanacağını ve neyin gagalanacağını öğrenir. İnsan ise
öğrenmesi ve hayata kalması için gereken çok fazla şey olduğu için taklit ile öğrenemez.
Yıllar boyu sürecek toplumsallaşma sürecinin içine girer.2 Bu sürecin içinde hayatta kalmanın
önemli bir koşulu olan ekonomik ilişkileri vurgulamak da gerekecektir.
Geçmişte aile ile ekonomi arasında belki bugün gözlenebildiğinden çok daha güçlü
bir ilişki vardı. Tom Bottomore şöyle anlatmaktadır:
“Antropologlar ilkel toplumlarda ailenin ekonomik işlevlerinin devamlı olarak
vurgulamıştırlar. Baba ile ana arasındaki bağ, sadece, hatta öncelikle, evli çiftlere
tanınmış bir cinsel ayrıcalık niteliği taşımamakta, çünkü birçok ilkel toplum evliliköncesi cinsel ilişkileri kısıtlamamaktadır. Ailenin devamında temel faktör cinsiyetler
arası iş bölümüne dayanan iş birliğidir”.
Levi-Strauss çoğu ilkel toplumda evlenmemiş bireylerin içinde bulundukları
yoksunluğu açıkça göstermekte, orta Brezilya’da bir köydeki genç bir erkeğin halini şöyle
yansıtmaktadır:
“Kulübenin bir köşesinde, ta dipte, saatlerdir çömelmiş, sessiz, bakımsız, sıskası
çıkmış, uzlete çekilmiş gibiydi… Tek başına ava çıkışı hariç, hep kapalı yaşıyordu
kulübede ve aile ateşin başında yemeğe oturduğunda akrabalardan biri iki lokma bir
yiyecek verirse sessizce yemeğini yer, vermezse aç dururdu. Önemli bir rahatsızlığı
olduğunu sanarak, hasta olup olmadığını sorduğumda benim bu endişeme güldüler.
“Hayır, bekar, o kadar” dediler.”3
Toplumların temel biriminin aile olduğunun söylenmesinin boşuna olmadığı bu
örnekten de anlaşılıyor. Şimdi burada biraz geniş bir aile tanımı yapmaya başlarsak,
B.S.Turner’ın4 benimsediği şu tanıma başvurabiliriz:
“Aile, tüm insan toplumlarının temel ve karmaşık bir bileşenidir. Aile, bariz bir
şekilde, (meşru) eşleşme ve üreme süreçleri vasıtasıyla cinsel ilişkilerin düzenlenmesi
ve insan türünün yeniden üretimiyle alakalıdır, ama işlevleri aynı zamanda iktisadi
üretimin örgütlenmesi, toplumsal iş bölümü, mülkiyetin (yeniden) dağıtımı, kültür
aktarımı, çocukların eğitimi (ya da toplumsallaşması) ve yaşlı bakımı gibi kişisel
hizmetlerin tedarikini de kapsar. Bir kurum olarak aile, doğa ve kültürün ara yüzünde
yatar, çünkü temelde belirli basit biyolojik işlevlerle (doğum ve ölüm) ilgiliyken, aynı
zaman da kültür aktarımının önemli bir vasıtasıdır. Aile ayrıca toplumsal denetim
aygıtının parçasıdır”.
“…aralarında ortak ana-baba, evlilik ve/veya evlat edinmeye dayanan bir ilişki
olduğunu kabul eden, etkileşim halindeki bir kişiler grubu ... Bazı yazarlar “aileyi”
işlev bakımından tanımlamaya çalışır, halbuki ailelerin işlevleri farklı toplumlarda
değişkenlik gösterir ve tüm toplumların aileye bahşettikleri asli bir işlev yoktur”.
2

Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1983
Tom Bottomore, Toplumbilim, Beta Yayınları, İstanbul, 1984
4
B.S. Turner, Klasik Sosyoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015
3
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Bu tanımın önemi, bir aileye mensup olmayı tanımlarken biyolojik ilişkiler önemli
olsa da asıl meselenin ailevi bir ilişkinin kabulü olduğunu kaydetmesidir. Bu nedenle aile ve
akrabalık sosyolojisinde, “kan” ve “evliliğin” ikili öneminin farkında olmamız gerekir. Kana
dayalı bir ilişki zürriyetle sonuçlanan cinsel ilişki eylemiyle oluşurken, evlilik resmi bir evlilik
töreni ya da ritüeliyle birleşen insanlar arasındaki hukuki ilişkilerin bir sonucudur; evlilik en
nihayetinde cinsel ilişkiyi düzenleyen ve meşrulaştıran bir kurumdur. Evlilik ayrılık ve
boşanma vasıtasıyla sonlandırılabilirken, “kana dayalı” ilişkilerin bu şekilde ortadan
kaldırılamayacağı varsayılır. Bu ayrım “kan bağı hiçbir şeye benzemez” (“blood is thicker
than water”) fikrinin, yani kana dayalı yükümlülüklerin kolayca ihmal, inkâr ya da göz ardı
edilemeyeceği anlayışının ardında yatar.
“Kan” ve “evliliğin”, “doğa” ve “kültür” arasındaki basit bir ikiliği temsil ettiğine
şüphe bırakmasa da daha yakından bakıldığında bu ayrım çok daha karmaşıktır, çünkü önemli
olan hakiki bir ilişkiden ziyade bir kan ilişkisinin kabulüdür. Dolayısıyla “akrabalık, doğal
görüngülerin kendileri yerine, yorumlanmasıdır.” B. S. Turner’dan okumaya devam edelim:
Robert Maciver’a göre bir aile şunları içerir:
1. bir eşleşme ilişkisi
2. eşleşme ilişkisinin onunla uyumlu olarak tesis ve muhafaza edildiği bir evlilik biçimi
ya da daha başka bir kurumsal düzenleme
3. aynı zamanda bir soy hesaplama tarzı içeren bir adlandırma sistemi
4. çocuk doğurma ve çocuk yetiştirmeyle bağlantılı kimi iktisadi ihtiyaçlar
5. (genellikle) yalnızca aile grubuna ait olmak zorunda olmasa da ortak bir mesken, ev ya
da hane.
William J. Goode, bu saydıklarımıza daha sofistike bir “yarı-değişkenler” listesi ekler:
1. doğurganlık (yüksek ya da düşük);
2. tabakalaşma sistemi içerisinde üyelerin statü yerleştirmeleri (atfedilen ve edinilen
yerler açısından);
3. aileye içsel biyolojik idame veya dağıtım sistemi;
4. toplumsallaşma (çocuklara yönelik yükümlülüklerin derecesi ve etkililiği
bakımından);
5. duygusal idame (veya birey için duygusal güvenliğin psikodinamik girdi-çıktı
dengesi);
6. toplumsal denetim (hem yetişkinler hem de çocuklar üzerinde cinsel denetimin
kapsamı).
Bu kısa açıklamaların gösterdiği gibi aile, çocuk doğurma, onu toplumsallaştırma,
aile-akrabalık grubu oluşturma, denetleme, bu grubun yaşaması için maddi temelleri sağlama
gibi toplumsal açıdan önemli/vazgeçilmez ihtiyaçları karşılamaktadır. Ancak öte yandan
bütün bu saydığımız unsurlar, Levi-Strauss’un anlattığı “Hayır, bekar, o kadar” gibi
anlayışların geçerli olduğu dönemlere göre pek çok değişiklik göstermiştir.
Günümüzde özellikle boşanmaların artışı ya da evlilik yaşının ertelenmesi gibi
nedenlerle gündemde olan aile kurumu, hatta aile kurumuna karşı konumlanan bu grubu
oluşturan bireylerle ilgili değişimler, peki bundan sonra ne olacak sorusunu gündemden
indirmiyor.
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Günümüzde her alanda değişimin çok hızlı olduğunu gençler bile fark ediyor. Hızla
alışkanlıklarımız değişiyor. Antony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya5, adlı kitabında
değişim özellikle özel hayatlarımızı etkilediğini vurgulayarak şunları anlatıyor:
“Dünyada meydana gelen değişikler içinde hiç birisi kişisel yaşamlarımızda (cinsellik,
evlilik ve ailede) görülenlerden daha önemli değildir. Kendimiz hakkındaki
düşüncelerimiz ve başkalarıyla ilişki kurma biçimlerimizde dünya çapında bir devrim
yaşanıyor”.
Elimizden kaçıp giden dünyanın başka boyutlarında olduğu gibi, bu alanda da
üstünlük ve problemlerin hangi oranda yaşanacağını tam olarak bilmiyoruz. Bazı açılardan en
zorlu ve rahatsız edici dönüşümler bunlardır. Çoğumuz genellikle daha büyük problemlere
göre kendimizi ayarlayabiliriz. Ama duygusal yaşamlarımızın tam kalbine ulaşan değişiklikler
girdabından uzak durmamız pek mümkün değildir.
Dünyada cinsel eşitlik, cinselliğin düzenlenmesi ve ailenin geleceği konularında
hararetli tartışmaların yapılmadığı çok az ülke vardır. Politikacılar ve baskı grupları, sadece
aile politikası değiştirilecekse, sadece boşanma kendi ülkelerinde zorlaştırılacak ya da
kolaylaştırılacaksa, problemlerimizin çözümlerinin kolaylıkla bulunabileceğini ileri
süreceklerdir.
Elimizden Kaçıp Giden Dünya’dan okumaya devam edelim:
“Ne var ki kişisel ve duygusal alanları etkileyen köklü dönüşümler belli bir ülkenin
(bu ülke ABD kadar büyük ve geniş ola dahi) sınırlarını bir hayli aşan boyutlardadır.
Bu konuda birbirine paralel olan eğilimlere, kültürel bağlamlara göre değişik
derecelerde olmak üzere hemen her yerde rastlayabiliyoruz. Örneğin Çin'de, devletin
boşanmayı zorlaştırmayı düşünmesi... Kültür Devrimi'yle birlikte son derece liberal
evlilik yasaları kabul edilmiştir. Bu yasalara göre, evlilik "erkek ve kadının ikisi de
kabul ettiği zaman" yürürlükten kalkabilecek bir iş sözleşmesi sayılmaktadır.
Taraflardan birisi itiraz etse bile, evlilikte "karşılıklı sevgi" kalmadığı için boşanma
talebi yerine getirilebilir. İki hafta bekleme süresinden sonra çiftler bağımsız kalırlar.
Çinlilerin boşanma oranı Batı ülkelerine kıyasla hâlâ düşüktür, ama son zamanlarda
hızlı bir artış sürecine girmiştir. Çin şehirlerinde artık yalnızca boşanmaya değil,
evlenmeden birlikte yaşamaya da daha sık rastlanıyor. Oysa muazzam bir alanı
kaplayan kırsal bölgelerde her şey farklıdır. Ödül ve cezayı bir arada getirerek çocuk
doğurmayı sınırlayan resmi politikaya rağmen, evlilik ve aile çok daha gelenekseldir.
Evlilik, kişilerden çok anne-babaların karar verdikleri, iki aile arasındaki bir
düzenlemedir. Ekonomik gelişme düzeyi çok düşük olan Gansu eyaletinde yapılan bir
araştırmada, evliliklerin yüzde 60’ına hâlâ anne-babaların karar verdiği saptanmıştır.
Bir Çin deyişinin de söylendiği gibi: "Tanışınca başını salla ve evlen." Modernleşen
Çin köklü bir dönüşüm sürecindedir. Şehir merkezlerinde boşananların pek çoğu
aslında kırsal bölgelerde geleneksel biçimde evlenen çiftlerdir”.
Giddens Çin aile politikalarını da anlatır: Çin’de sürekli aileyi korumaktan dem
vurulur. Birçok Batı ülkesinde tartışma daha da keskindir. Aile, gelenek ile modernlik
arasındaki mücadelelerin geçtiği zemindir, ama aynı zamanda onları ifade eden bir
metafordur. Politikacılar ve eylemciler rutin bir biçimde aile yaşamının çöktüğü teşhisini
koyup geleneksel aileye geri dönme çağrısında bulunur. “Geleneksel aile" son derece
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Antony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000
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birleştirici bir kategoridir. Farklı toplumlar ve kültürlerde farklı tiplerde aile ve akrabalık
sistemleri vardır.
Geleneksel aile öncelikle ekonomik bir birimdi. Tarımsal üretim normal koşullarda
tüm ailenin çalışmasını gerektirirken, yüksek sınıf ile aristokrasi arasında da mülkiyetin
aktarılması evliliğin temel nedeniydi. Orta Çağ Avrupası'nda evlilik cinsel aşka bağlı
olmadığı gibi, aile yuvası da cinsel aşkın yeşereceği bir yer olarak görülmüyordu. Fransız
tarihçi Georges Duby'nin dikkat çektiği üzere, Orta Çağlar'da evlilik “hoppalık, tutku ya da
fantezi”yi içermiyordu.
Giddens’a göre erkeklerle kadınların eşitsizliği geleneksel ailesinin doğasından gelen
bir durumdu. Avrupa'da kadınlar kocalarının ya da babalarının mülküydü. Yasada taşınır mal
olarak tarif ediliyorlardı.
Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizlik elbette cinsel yaşam aracılığıyla daha geniş
boyutlara ulaşıyordu. Cinsel çift oluşturma standardı doğrudan soyda ve mirasta sürekliliği
sağlama ihtiyacıyla bağıntılıydı. Tarihin büyük kısmında erkekler metresler, sevgililerle ve
fahişelerle sık ilişkiler kurmuşlardır. Daha varlıklı olanlar hizmetçileriyle aşıkane maceralar
yaşamışlardır. Fakat erkeklerin, karılarının çocuklarının anneleri olduğundan emin olmaları
gerekiyordu. Saygın genç kızlarda bakirelik, eşlerde ise devamlılık ve iffetlilik aranıyordu.
Geleneksel ailede haklardan yoksun olan sadece kadınlar değildi; çocukların da hiçbir
hakkı yoktu. Çocukların haklarını yasaya geçirme fikri tarihsel olarak görece yakın zamanlara
dayanmaktadır. Pre-modern dönemlerde, günümüzün geleneksel kültürlerinde olduğu gibi,
çocuklar anne-babaların isteklerinin karşılanma aracı olmaktan başka bir hakka sahip
değillerdi. Çocukların birey olarak kabul edilmedikleri bile söylenebilirdi. Anne-babalar
çocuklarını sevmiyor değildi, ama ortak ekonomik görevlerine kendilerinden daha fazla önem
veriyorlardı. Dahası, çocukların ölün oranı ürkütücü boyutlardaydı. On yedinci yüzyılda
Avrupa ve Amerika'da dört bebekten neredeyse bir tanesi henüz bir yaşına varmadan
ölüyordu. Yeni doğan çocukların yaklaşık yüzde 50’si de on yaşına varmadan hayatını
kaybediyordu.
Bazı Saray ya da elit grupları saymazsak, geleneksel ailede cinselliğe damgasını vuran
her zaman üremeydi. Bu, gelenek ile doğanın birlikte hareket ettiği bir konuydu. Etkili
doğum kontrol araçlarının olmaması, kadınların çoğu açısından cinselliğin çocuk doğurmayla
sıkı sıkıya ilişkili olması anlamını taşıyordu. Yirminci yüzyılın eşiğine kadar Batı Avrupa
dahil olmak üzere birçok geleneksel kültürde, bir kadın yaşamı boyunca on defa ya da daha
fazla hamile kalabilirdi.
Cinselliğe hâkim olan başka bir fikir kadının erdemiydi. Şu ya da bu şekilde modern
olmayan tüm toplumların temel özelliklerinden birisidir. Cinsel çift, kadın cinselliğine bir
başka açıdan da bakmaktadır: Bir yanda erdemli kadın öbür yanda serbest kadın arasındaki
keskin ayrım…
Geleneksel ailenin Batı ülkelerindeki savunucularının çoğunun ona bakışı, aslında
1950'lerde ailenin gelişiminde geçici bir aşamaya girdiği şeklindeydi. O yıllar, çalışan
kadınların oranlarının hâlâ görece düşük kaldığı ve toplum tarafından damgalanmadan
boşanmaya kalkmanın -bilhassa kadınlar açısından- hâlâ zor olduğu bir dönemdi. Yine de o
zamanın kadınları önceki dönemlere kıyasla hem fiilen hem de hukuk karşısında daha
eşittiler. Aile ekonomik bir birim olmaktan çıkmış, evliliğin temelinin romantik aşkla atılması
fikri evliliğin ekonomik bir sözleşme olması düşüncesinin yerini almıştı. O günlerden beri aile
çok daha fazla değişmiş durumdadır.
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Ayrıntılar toplumdan topluma göre değişiklik gösterir, ancak sanayileşmiş dünyada
aynı eğilimler hemen her yerde çıplak bir biçimde görülebilmektedir. Şimdi 1950'lerin aile
standartlarıyla (anne -babaların evlilikten doğan çocuklarıyla birlikte yaşadıkları, annenin tüm
zamanını evde geçiren bir ev kadını olduğu, babanın da eve ekmek getirdiği bir modelle)
yaşamını sürdüren insanlar azınlıktadır. Bazı ülkelerde tüm doğumların üçte birinden fazlası
evlilik dışında gerçekleşirken, tek başına yaşayan insanların oranı hızla yükselmiştir ve daha
da yükseleceğe benzemektedir.
ABD ya da Britanya gibi çoğu toplumda evlilik hâlâ çok popülerdir. Ancak bu duruma
"çok boşanma, çok evlilik” toplumları adı verilmektedir. Öbür yandan İskandinavya'da,
çocuklar yanlarında olmak üzere birlikte yaşayan insanların büyük bir oranı evlenmemiştir.
ABD ve Avrupa'da 18 ile 35 yaş arasındaki kadınların dörtte biri kadarı çocuk yapmaya
niyetli olmadıklarını söylemektedirler ve gerçek veriler de bu tabloyu doğrular yöndedir.
Geleneksel ailede evli çift aile sisteminin sadece bir kısmını oluşturuyordu. Üstelik,
genellikle esas kısmı değildi. Çocuklarla ve diğer akrabalarla olan bağlar, toplumsal yaşamın
gündelik işleyişinde aynı derecede, hatta daha fazla önem taşıyordu. Bugün ise çift, evli olsun
olmasın, aile denilen şeyin özünü oluşturmaktadır. Ailenin ekonomik rolü yavaş yavaş azalır
ve evlilik bağlarının temeli olarak aşk/cinsel çekicilik öne çıkmaya başlarken, aile yaşamının
merkezine de çift oturmuştur.
Bir çift ortaya çıktıktan sonra, tamamen kendine özgü bir tarihi, kendi biyografisi
oluşur. Çift, duygusal iletişime ya da mahremiyete dayalı bir birimdir. Mahremiyet fikri, eski
görünmekle birlikte, aslında çok yenidir. Evlilik geçmişte hiçbir zaman mahremiyete
(duygusal iletişime) dayalı olmamıştı. Kuşkusuz iyi bir evlilikte önemliydi, ama evliliğin
temeli değildi. Çift açısından ise mahremiyet temeldir. İletişim, ilk planda bağ kurmanın
aracı, bağı sürdürmenin başlıca dayanağıdır.
Geleneksel ailede evlilik bir parça doğa durumu gibiydi. Hem erkekler hem kadınlar
açısından, yaşamın, büyük çoğunun girmesi beklenen bir evresiydi. Dışında kalanlara horgörü
ya da acımayla bakılıyordu.
İstatistiki açıdan bakıldığında evlilik hâlâ normal durum olmasına rağmen, çoğu
insanın gözünde anlamı az ya da çok değişmiş durumdadır. Evlilik, bir çiftin kalıcı bir ilişkiye
girdiğine ve kamu önünde birbirlerine bağlı kalacaklarını ilan ettikleri için istikrarı
sürdürebileceklerine işaret eder. Bununla beraber artık çift olmanın başlıca tanımlayıcı öğesi
değildir.
Tüm bu ilişkiler ağında çocuklar ilginç ve paradoksal bir konumda yer alırlar.
Çocuklara ve onların korunmasına karşı tutumumuz birkaç kuşaktan beri köklü biçimde
değişmiştir. Çocukları kısmen ender bulunmaya başladıkları, kısmen de çocuk sahibi olma
kararı eski kuşaklara göre farklı bir anlam taşıdığı için ödüllendiririz. Geleneksel ailede
çocuklar ekonomik bir faydayı temsil ediyordu. Günümüzün Batı ülkelerinde ise tam tersine
çocuk anne-babalar üzerinde büyük bir mali yüktür. Çocuk sahibi olmak her zamankinden
apayrı ve daha özgül, artık daha çok psikolojik ve duygusal ihtiyaçların belirlediği bir
karardır. Boşanmanın çocuklara yansıyan etkilerinden dolayı duyduğumuz kaygılar ve çok
sayıda babasız ailenin varlığı, çocukların nasıl ilgi görmeleri ve korunmaları gerektiği
konusunda yükselmiş beklentilerimiz ışığında anlaşılmalıdır.
Duygusal iletişimin, dolayısıyla mahremiyetin, kişisel yaşamlarını birbirine bağlayan
eski bağların yerini aldığı belli başlı üç alandan söz edebiliriz: cinsel ilişkiler ve aşk bağı,
anne baba-çocuk ilişkisi ve arkadaşlık.
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“Saf ilişki”, etkin güvene dayalı süreçlere yani insanın kendisini ötekine tamamen
açmasına bağlıdır. Bu içini açma, mahremiyetin temel koşuludur.
Söylemeye gerek yok ki, iyi bir ilişki bir idealdir. Sıradan ilişkilerin çoğu bu idealin
yanına bile yaklaşamaz.
İyi, bir ilişki, tarafların eşit hak ve yükümlülüklerinin olduğu bir eşitler ilişkisidir.
Böyle bir ilişkide, iki taraf da diğerine saygı duyar ve onun adına en iyiyi ister. Saf ilişki
iletişime dayandığı için öteki kişinin bakış açısını anlamak esastır. Konuşma ya da diyalog
ilişkiyi fiilen işletmenin temelini oluşturur. İlişkilerin en iyi işlediği durumlar, kişilerin
birbirlerinden fazla saklanmadıkları ve karşılıklı güvenin olduğu bağlardır. Güven, bilinçli
biçimde kurulmaya çalışılmalı; tartışmasız biçimde baştan var olduğu düşünülmemelidir.
Bu niteliklere sahip olan herkes aslında demokratik politikanın değerlerine de uyum
sağlayacaktır. Bir demokraside, ilkesel olarak herkes eşittir. Haklar ve sorumluluklarda
eşitlikle birlikte karşılıklı saygı da gelir. Açık diyalog demokrasinin temel özelliklerinden
birisidir. Demokratik sistemler, otoriter gücün ya da otoritenin tortulaşmış gücünün yerine
sorunların açıkça tartışılmasını geçirmeye çalışırlar. Hiçbir demokrasi güven olmadan
işleyemez.
Bu ilkeleri (idealler olarak) ilişkilere uyguladığımızda, çok önemli bir noktadan,
gündelik yaşamda Giddens’ın ‘duygular demokrasisi’ diye adlandırdığı durumun ortaya
çıkma ihtimalinden bahsetmiş oluruz. Duygular demokrasisi, yaşamlarımızın niteliğini
iyileştirmekte kamusal demokrasi kadar önemlidir.
Aynı saptamayı başka alanlar için olduğu kadar ebeveyn çocuk ilişkisi için de
yapabiliriz. Bunlar maddi olarak birbirine eşit olamaz ve olmamalıdır. Anne-babaların
çocuklar üzerinde otoriteleri olmalıdır ve bu herkesin yararınadır. Ancak ilkesel bir eşitlik
olduğu da baştan kabul edilmelidir.
Demokratik bir ailede, anne-babaların otoritesi örtük bir sözleşmeye dayanmalıdır.
Anne-babalar pratikte çocuklarına şunu söylerler: "Sen yetişkin olsaydın ve benim
bildiklerimi bilseydin, yapmanı istediğim şeyin senin iyiliğine olduğunu kabul ederdin.”
Geleneksel ailelerde çocuklar izleniyor, ama ne dedikleri dinlenmiyordu. Pek çok
anne-baba, belki çocuklarının isyankârlığı nedeniyle çaresiz kaldıklarından, bu kuralı
diriltecek cesareti bulamamaktadır. Ancak bir geriye gidiş yoktur ve olmamalıdır. Duygular
demokrasisinde çocuklar anne-babalarına karşılık verebilirler ve vermelidirler.
Duygular demokrasisi disiplinin ya da saygının olmaması demek değildir. Yalnızca
bunların farklı bir zemine oturtulması söz konusudur. Demokrasi keyfi yönetimin ve kaba
kuvvetin egemenliğinin yerini aldığı zaman buna çok benzer bir şeye kamusal alanda
rastlanmıştır.
Bu konuda çok sayıda soru vardır. Ben esas olarak Batı ülkelerindeki aileyi etkileyen
trendler üzerinde yoğunlaşmış durumdayım. Çin örneğinde gördüğümüz gibi, geleneksel
ailenin büyük ölçüde dokunulmadan kalan alanları ne olacaktır? Batı'da gözlemlenen
değişiklikler giderek daha küresel bir nitelik kazanacak mıdır?
Batı ülkelerinde ve başka yerlerde ailenin durumundan dolayı kaygı duymayı haklı
gösterecek çok şey vardır. Geleneksel ailenin gerilemesini bir felaket olduğunu iddia etmek ne
kadar yanlışsa, her aile biçiminin diğerleri kadar iyi olduğunu söylemek de o kadar yanlıştır.
Giddens bu yargıyı siyasal ve fundamentalist sağın argümanına dayandırmaktadır. Dünyanın
pek çok bölgesinde geleneksel ailenin (ya da onun bazı yönlerinin) kalıcı olması,
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gerilemesinden daha kaygı verici bir durumdur. Yoksul ülkelerde demokrasiyi ve ekonomik
gelişmeyi ilerleten en önemli güç hangisidir? Bence kesinlikle kadınların eşitliği ve eğitimi.
Bu gelişmeyi kalıcılaştırmak için değiştirilmesi gereken şeyler nelerdir? En önemlisi,
geleneksel aile.
Ailede meydana gelen değişikliklerin birçoğu tartışmalı ve üstesinden gelinmesi zor
şeylerdir. Ancak ABD ve Avrupa'da yapılan araştırmalar, çok az kişinin geleneksel kadınerkek rollerine ya da hukuksal düzeyde belirlenmiş eşitsizliğe dönmek istediğini açıkça ortaya
koymaktadır. Giddens, geleneksel ailenin en iyi biçim olduğunu düşünmeyi cazip bulsa da,
büyük halasının söylediklerini hatırlar: “Kocasıyla altmış yıldan fazla evli kalarak, herhalde
bir insanın yapabileceği en uzun evliliklerden birisine sahip olan büyük halam, bir keresinde
benimle sohbet ederken, bu sürenin tamamında derin bir mutsuzluk yaşadığını itiraf etmişti.
Ama kendi zamanında kaçacağı bir yer yoktu”. Bu şekilde Giddens’ın yorumları temelinde
bölümü tamamlayalım.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste aile kurumu üzerine ilk düşüncelerimizi ortaya koyduk. Geçmişten günümüze
ailenin temel değişim ekseni olan ekonomik koşullardan/miras bırakmadan duygusal iletişime
geçiş hakkında temel çerçeveyi çizdik. Ailenin, bireyin hayatta kalmasını sağlayan kurum
olmasından kültürü aktarmasına dek bireysel ve toplumsal hayat için önemli olmasının
yanında, romantik-duygusal iletişime dayalı bir çift olma durumunun ister istemez toplumsal
bir konu olduğunu belirttik.
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Bölüm Soruları
1- Aile nasıl tanımlanabilir?
2- Çok boşanma-çok evlilik neyi anlatmaktadır?
3- Ailenin anlamı ne yönde değişmiştir?
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2. SOSYOLOJİ TARİHİNDEN ÖRNEKLER: I
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?
Bu bölümde Sosyoloji Tarihinden bir isim olan Frederic Le Play’nin XIX. Yüzyıl
Avrupa toplumları açısından aileye verdiği önemi göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Aile tipleri ile toplumsal ilerleme arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Aile ilerlemeye nasıl yardımcı olabilir?
Miras neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bir XIX. Yüzyıl sosyoloğu
olarak Le Play’nin aile ve
ilerleme konusunu ele alışı,
sosyolojik
düşünmek
açısından önemlidir.
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Sosyoloji tarihinden aile hakkındaki örneklere Frédéric Le Play (1806-1882) ile
başlayacağız. Heretik Yayınlarının bastığı Seçilmiş Metinler başlıklı kitabı kaynak olarak
kullanacağız.6 Aile ile mülkiyet arasındaki ilişkiyi mülkiyet hukukundan başlayarak açıklayan
Le Play, tarihselliği önde tutan sorularımıza cevap vermek açısından önemli bir başlangıç
noktası olmayı hak ediyor.
Daha en başta kendi ağzından şu sözünü alalım: “Dini özgürlük ve bireysel mülkiyet
ile güçlendirilmiş modern aile, hiçbir zaman olmadığı kadar hakiki bir toplumsal birim olarak
ortaya çıkar”.
Peki ailenin kurumsallaşması sonucunu doğuracak süreç nasıl işlemiştir? Le Play’den
okuyalım:
“Hâlihazırda yerküremizin hatırı sayılır bir bölümünü işgal etmeye devam eden
yabanıl halkların evrensel eğilimi ve aşağı sınıftan insanların en büyük uğraşı (tüm
bunlar bugün en az kusurlu uygarlıklarda dahi görülebilir) mümkün olduğu kadar az
çalışmak ve günlük çalışma sonucu edinilen tüm ürünleri, gelecek öngörüsü
olmaksızın derhâl tüketmektir. Nitekim toplumlar ve kitleler, kendilerini çalışma ve
ölçülülük konusunda eğiten kimi güçlü ve akıllı bireylere boyun eğdikleri zaman
kurulmaya başlar. Hâlâ Avrupa'da, örneğin Ural, Hazar, Aşağı Volga ve Don
bölgelerindeki göçebe kabilelerde ve Rusya'nın doğusundaki tarım topluluklarında
gözlemleyebildiğimiz sosyal örgütlenme prensibi budur. Bunlar arasındaki muhtelif
nüanslar bir yana bırakılırsa, doğmakta olan bu uygarlıkların tümünü diğerlerinden
ayıran özellik, burada yaşlı aile reislerinin genç aileleri yönetme, işleri ve elde edilen
ürünleri makul bir biçimde paylaştırma, tembelliği önleme ve tedbirsiz harcamaları
engelleme gibi görevleri bulunmasıdır. Bu ataerkil otorite tarafından yönetilen
toprak, konut, hayvan sürüleri ve temel ürünler zorunlu olarak bu aile topluluklarının
mülkleridir”.
Toprağın ortak mülkiyeti prensibi aile sınırları içinde kalmaz; göçebelerde kabile
olarak, yerleşik halklarda ise komünler olarak adlandırılan aile kalabalıklarına yayılır. Bu
mülkiyet rejimi yalnızca bataklıkları, otlak ve meraları veya ormanları kapsamaz. Ekilebilir
toprağa da uygulanır. Böylece birçok Rus köyünde, her köye bağlı ve bireysel olarak dağıtılan
topraklar yaklaşık 13 yıllık bir aradan sonra yeni bir bölüştürme işlemine maruz kalmıştır. Bu
dönemsel bölüşümler her ailede, iş gücüne katılan insan sayısı ile orantılı olarak
yapılmaktadır. Bu durum, en düşük verimliliğe sahip ailelerin yararına, arada geçen sürede en
çalışkan, en tutumlu ve üretim araçlarıyla en iyi şekilde donanmış ailelerin işlediği, ekilebilir
araziyi bölüştürme eğilimindedir. Özellikle, bir ailenin tüm üyelerine aynı oranda bir refah
sağlayan ataerkil düzenlemeyi geliştiren komünal örgütlenme tüm aileler arasında, en
tutumlularını ve çalışma gücü en yüksek olanlarını yıldırmadan bir eşitlik kurmaktadır.
İlk durumda, çalışmanın tüm unsurları kusursuz bir devamlılık sağlar. Her aile reisi,
basireti ve faaliyetiyle kırsal alanı veya kendi kurduğu ya da babasından devraldığı sanayi ve
ticaret atölyesini korumaya ve büyütmeye çalışır. Atölyesini kendi ismiyle ve en başarılı
şekilde gelecek kuşağa devretme arzusu içinde, Tanrı'nın inayetiyle, etrafı çok sayıda vârisle
çevrilir. Yaşlılığın kuvvetten düşürücü etkileri kendisini hissettirmeye başladığında, çocukları
arasından, karakteri ve yatkınlıkları çalışmalarına ortak olmaya en yatkın ve en layık olanını
seçer. Kendi yapmış olduğu ve diğer ortaklarının desteğiyle gerçekleştirdiği birikimlerin
6

Frédéric le Play, Seçilmiş Metinler, Heretik Yayınları, 2017, Ankara. Mülkiyet ve Aile Bölümlerinden
derlenmiştir.
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yardımıyla çocuklarının yaşam koşullarını, mümkün olduğu kadar, her birinin ilgileriyle
tutarlı ve ailenin durumuna uygun bir şekilde düzenler. Erkekler arasından, mesleğin bir
anlamda çıraklık dönemini tamamlayarak çalışma araçlarını edinmek için gerekli olan
drahomayı babalarından almış olanlar yakın bölgelere veya metropol çevresindeki başka bir
bölgeye yerleşirler, diğerleri ise orduya veya donanmaya katılır, son olarak, geriye kalanlar
ise kolonilere yerleşirler ve oralarda içinde yetiştikleri aileler gibi çalışırlar ve erdeme dayalı
aileler kurarlar. Kızlar, evlilik çağları gelene kadar baba evinde kalırlar. Evlenmeyenleri,
bekâr erkek çocuklar gibi, aile reisinin etrafında gruplanmış bir şekilde yaşamaya devam
ederler. Aile reisi öldüğü zaman, yerine onun en yakınındaki çocuğu geçer ve onun yetkilerini
kullanmaya devam eder. Öyle ki, aileyi son derece derinden sarsan bu elim olay ne aile
bireylerinin ne de onların mülklerinin çıkarlarını tehlikeye sokar.
İkinci durumdaysa çalışma koşulları esas itibariyle süreksizdir. Baba artık kurmuş
olduğu işletmeyi koruyacak güce sahip değildir zira tüm çocukların yasadan işletmeyi kendi
aralarında eşit paylara bölme hakkını alırlar. Yasanın özel yaşama yaptığı bu müdahale aileyi
içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak belli nüanslar arz eden bir istikrarsızlığa iter.
Normal şartlarda baba, öngörüsüyle ve hayatının sonuna yönelik olarak, kurduğu
işletmeden bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlayacak araçları üretmeye çabalar.
Yaşlandığında, mülkünü, atölyesini elden çıkarması ve müşterileriyle vedalaşması gerekir.
Daha sonra da servetinin ve zorunlu emekliliğin tadını çıkarmak üzere şehrin karmaşasına
atılır. Bu erken emeklilikle, ailenin refah kaynağının çabucak yok olacağını bilen babanın bu
sistemde elinden tek şey, çocuklarının refahını güvence altına almak için onların sayılarını
sistemli bir şekilde sınırlamak olmuştur. Çocukların hepsi, mesleği ve soyadı artık eş zamanlı
olarak aktarılmayan babalarından farklı bir meslek yaşamına sahip olur. Hiçbiri iş yaşamları
süresince ayrıldıkları evin desteğini arkalarında bulamaz. Eşler, yaşlılık kapıya dayandığında
ailelerini kaybetmiştir. Çocuklar da aile ocağının dışına çıkmıştır. Bundan ötürü, yalnızlık
içinde ölmeye mahkûm olmuşlardır. Babanın emekliliği, çalışma ve mülkiyet geleneklerini
zaten sert bir biçimde parçalamıştı. Ölüm aile geleneklerini tamamen yok etmektedir.
“Demek oluyor ki vasiyete dayalı rejimler, mülkiyeti ve mülkiyet sahibi aileleri
üretken veya verimsiz kılmak konusunda diğer sivil kurumlara nazaran daha büyük bir
güce sahiptir. Bu etkinin en açık olduğu yer kuşkusuz Fransa'dır. Başka hiçbir yerde
kanun koyucu, özel hayatı, devlet çıkarı olduğuna inandığı şeye bu denli tabi
kılmamıştır. Hiçbir yerde ne örf ve âdetlere ne de geleneğe bu denli kabaca karşı
gelmeye cesaret edilmiştir. Ve tüm bu çalışmaların sonunda beni en çok şaşırtan şey,
sosyal ve politik örgütlenmemizi değerlendirmiş olan modern yazarların bu
düzenlemenin önemine hemen hemen hiç dikkat çekmemiş olduklarını fark etmek
olmuştur. Genel olarak düzen ve ilerlemeyle ilgili diğer koşullar konusunda bilinçli
olan kamuoyu, ülkemiz için sayısız kötülüğün kaynağı olan bu konuda ön yargı ve
yanlışlarla doludur. Şüphesiz, bizde sosyal bilimler bu açıdan üzücü bir eksiklik arz
eder. Ben bu eksikliği, Avrupa'da tatbik edilen çeşitli veraset sistemlerini, ilkeleri ve
etkileri bazında birbirleriyle karşılaştırarak kapatmayı deneyeceğim”.
Vasiyete dayalı rejimler aşırı bir çeşitlilik arz etmesine rağmen, kanun koyucunun
yansızlığı veya müdahalesinin karakteri üzerine kurulmuş üç temel tip içerisinde
incelenebilirler.
Kanun koyucu, bazen bireysel arzuların etkisinin önüne geçmek istediği zaman iki
karşıt eğilimden esinlenir. Bu durumda, aile mülkünün bütünüyle müteakip kuşaklara
aktarılmasını zorunlu tutar. Diğer seçenek ise aynı mülklerin belirsiz paylaşımını dayatır.
Bazen ise aksine, mülk sahibine, kendisine uygun olan veraset sistemini seçme yetkisini
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tanır ki bu, sivil özgürlükten en yüksek derecede faydalanan halklarda görülür. Le Play birinci
sistemi “zorunlu muhafaza”, ikincisini “zorunlu paylaşım”, üçüncüsünü ise “veraset
özgürlüğü” olarak isimlendirmiştir.
Zorunlu muhafaza sistemi, geleneğin mantığını dayatan kurumlara özgüdür; yalnızca
erdem, doğum imtiyazıyla beraber iletildiğinde verimlidir.
Zorunlu muhafaza başlığı altında, aile mülkü ele alınabilir. Konut, tarla, endüstriyel
atölye veya müşteri topluluğu kuşaktan kuşağa, mülk sahibine vârisinin seçiminde müdahale
hakkı tanımaksızın tümüyle yasanın veya törenin tayin ettiği bir varise bırakılır. Bu sistem, en
alışılageldik biçiminde, mirası, aileye kan yoluyla bağlı olan erkek çocukların en büyüğüne,
bu soy çizgisinde erkek bulunmadığı zaman ise, ana paralel kolun en büyük erkeğine
devredilir. Bu demektir ki, soyadı mirasla devredilir. Alışıldığı üzere, eski Fransız rejiminde
bu düzenleme Büyük Evlat Hakkı olarak adlandırılırdı ve bunun muadili bir adlandırmaya
günümüzde de benzer bir sistemin yürürlükte olduğu bölgelerde rastlanır. Bazen büyük evlat
hakkı daha mutlak bir biçimde uygulanır ve mülkiyetin son sahibinin çocuklarının en
büyüğünü cinsiyet farkı gözetmeksizin vâris olarak tayin eder. Bu durumda örf, mirası
arka arkaya eve yerleşen çeşitli damatlara verir. Her ailenin en büyük oğlunun kamusal
görevle mükellef olduğu devletlerde ve örneğin donanmaya veya orduya asker alımında,
miras en büyük ikinci erkek çocuğa bırakılır. Başka yerlerde ise daha komplike
düzenlemelere başvurulur. Böylece, mirasın ve kanın eş zamanlı intikalini daha iyi sağlamak
ve bu noktada zinadan kaynaklı aldatmaların önüne geçmek adına, birtakım örf ve âdetler
mirası daha ziyade kızların lehine düzenler. Böyle bir sistemde, bir erkek çocuğun miras
aldığı mülkler, o çocuğun kendi evliliğinden doğan çocuklara değil, en büyük ablasının
çocuklarına devredilir.
Erkeklerin büyük evlat hakkı İsveç'in büyük mülk sahipleri arasında, Danimarka'da,
Alman devletlerinin büyük bir kısmında, İskoçya'da ve İtalya'da da oldukça yaygındır.
Avrupa'nın kuzeydoğusunda mirasın tam devri hem köylüler hem de bir aristokrat birliğine
yabancı kırsal mülk sahipleri tarafından uygulanır. Mirasın küçük oğullardan birine eksiksiz
devri, örf gereğince ve özellikle köylüler arasında, Avusturya İmparatorluğu'nun birçok
vilayetinde yürürlüktedir. Neticede, mülklerin kadın soyundan eksiksiz devri, birçok Afrika
halkına, uygarlığın birinci evresine ulaşma noktasında yardım ediyor gibi gözükmektedir.
İskoçya'daki sistemde yalnızca taşınmaz mallar devredilirken, taşınabilir mallar farklı
bir sisteme tabidir. İskandinav ve Alman ülkelerinde yasa yalnızca, miras olarak edinilmiş
mülkleri zorunlu korumaya tabi tutar. Mülk sahibi genellikle, çalışma ve birikimi sonucu elde
ettiği mülkleri dilediği gibi düzenleyebilir. Zorunlu koruma bazen büyük bir olayın hatırasını
yaşatmak isteyen devlet tarafından da tesis edilir. Devlet bu amaçla, zengin bir ödeneğin ve
kazanılan başarıdaki en büyük paya sahip olan kişinin adının eş zamanlı devrini tüm zamanlar
için düzenler.
“XVIII. yüzyıl insanları, büyük evlat hakkının suiistimallerine az uğrarlardı. Toplumu
reforme etmekle uğraşan düşünürlerin yazılarında bu eleştiri mutat bir şekilde yer
almazdı. Bu eleştiri, devrimin, amaçlarına ulaşmak için eski rejimin kurumlarını
kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırması gerektiği zaman güçlenmiştir. O sırada
oldukça adilane bir biçimde dikkatler soylu ailelerin eski kepazeliklerine, büyük
çocukları lüks ve sefahat içinde yaşarken küçük çocukların ve kızların bekârlığa
mahkûm edilmiş olmasına çekildi. Bir reaksiyon göstermek niyetiyle, kanun koyucu,
aile mülkünün tümüyle devredilmesi zorunluluğunu kaldırmakla yetinmedi. Çocuklar
arasında mal paylaşımını buyurması gerektiğine inandı. Nispeten az sayıda aile
üzerinde etkili olan bir ortaklaşa eylem rejiminin yerine, buyurganlıkta ondan aşağı
30

kalır yanı olmayan ve tüm iradeleri ilkinin tersi yönde ezen bir rejimi koydu. (Devrim
koşulları) Ancak, zihinlerimiz sakinleştiği ve daha toleranslı hâle geldiği andan
itibaren, bunlardan kaçınmak gerekliliğini hissedeceğiz. İşte o zaman, aynı oranda
zorlayıcı olan bu iki rejim arasında, Anglosaksonlar tarafından her iki yarım kürede de
başarıyla uygulanan, ailelere tümden bir özgürlük bırakan bir orta yol bulunduğunu
anlayacağız”.
Bütün toplumsal kurumlar gibi aile de hem çok sert tartışmalara neden olmuş hem de
belki de bilim, adalet ya da doğa yasası adına açık bir biçimde yadsınmamış olan tek
kurumdur. Aile bütün düzenli örgütlerde kendini mülkiyetten bile daha buyurgan bir biçimde
kabul ettirir. Şu hâlde aileyi Tanrı’nın doğrudan eseri olarak görmeyi reddedenlerin bile, onu
en azından Tanrı’nın yarattığı doğa yasalarının zorunlu bir sonucu olarak kabul ettiklerini
söylemek mümkündür.
Dini özgürlük ve bireysel mülkiyet ile güçlendirilmiş modern aile, hiçbir zaman
olmadığı kadar hakiki bir toplumsal birim olarak ortaya çıkar.
Bütün toplumsal kurumlar gibi aile de günümüzde çok sert tartışmalara neden
olmuştur. Le Play bu konudaki yaygın yanılgıların özellikle fikirlerimizi etkileyebileceğini
belirtir. Bu sebeple bu yanılgıların içinde tehlikeli bir karaktere sahip olanların yanlışlıklarını
ortaya koymuştur:
“Bugün hâlâ, yalıtılmış bireyin varlığının fiziken imkânsız olduğu sosyal örgütler
bulunur. Doğu'daki göçebe çobanlar buna iyi bir örnektir. Bireylerin ailelerinden
ayrılmalarının yasak olduğu başka örnekler de mevcuttur. Yapılan son reformlara
değin Rus köylülerinin durumları da bu şekildeydi. Batının yerleşik halkları bu
engelleri peş peşe aştılar. Bu halkların ayırt edici yeniliklerinden birinin, yasalarını
genellikle ailelerin beğenilerinden ziyade bireylerinkine uydurmak olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak her bir konuda olayların derinine inerken, neredeyse her zaman
bireysel alanın gerçek olmaktan çok görünüşte kaldığı fark edilir”.
“Bireyciliğin toplumsal ilişkilerde baskın hâle geldiği her yerde, insanların hızlıca
barbarlığa doğru geriledikleri görülür. Bunun aksine, toplumun gelişme gösterdiği her
yerde ise bireylerin içtenlikle aile bağları kurma arayışı içine girdiklerini ve şeylerin
doğasının ve yasanın gerektiğinde izin verdiği bağımsızlıktan tereddütsüz
vazgeçtiklerini görürüz”.
Avrupa kamuoyunun genellikle rehber olarak benimsediği uluslar, insanların
birbirlerinden uzaklaşmaya yönelik istisnai eğilimlerine büyük bir serbestlik tanırlar. Ancak
bu yolda en ileri giden uluslar dahi yasayı ailenin temel gereksinimlerine tabi kılarlar. Zaten
yasanın bu eğilimi modern ailenin genel çıkarlarıyla ve özellikle de otoritenin babada
toplanmasını gerektiren çıkarlarla uyum içindedir. Böylelikle bir önceki bölümde açıklanan,
mülkün sahipliğini ve intikalini ele alan prensiplere dayanarak, bir ailenin refahını sağlamanın
en iyi yolunun reisine bireysel olarak sınırsız bir güç vermek olduğunu görebiliriz. Ayrıca
bireyciliğe görünürde kesin bir tatmin sağlayan vasiyet özgürlüğü, münhasıran ailenin daimî
menfaatlerinden ilham alan bir ‘ab intestat’ yasa ile tamamlanmadığı sürece gerçek anlamda
verimli olamaz. Eski uygarlıklar, tek tek aileleri kendi içinde tam anlamıyla eriten daha
kalabalık toplumsal gruplar oluşturmakta fayda görmüşlerdir. Rus köylülerinin topluluk
ve toprak sahibi senyör karşısındaki durumları budur.
En uyanık toplumlar tarafından mülkiyet rejiminde ve dini kurumlarda yapılan
reformları daha yakından incelediğimizde, bunların başlıca amaçlarının aileyi güçlendirmek
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olduğu çabucak fark edilir. Bu demek oluyor ki aile modern toplumlarda hâlâ en üstün
toplumsal birimdir.
Aile, temel prensibi dâhilinde düşünüldüğünde, tıpkı din ve mülkiyet gibi sürekli
bir kurumdur. Ancak yine diğer ikisinde olduğu gibi onun biçiminde de önemli değişiklikler
meydana gelir. Bu üç kuruma verilen temel biçimler birbirlerinden hiç de bağımsız değildir ve
bütünlükleri içinde her sosyal örgütün temel özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkar.
Burada, en genel bir bakış açısıyla önce birbirine zıt iki tip olan istikrarsız aile ile ataerkil
aileyi, sonrasında ara bir tip olan kök aileyi ayırt edebiliriz.
Birinci tip olan ataerkil aileler Doğu'daki çobanlarda, Rus köylülerinde ve Orta
Avrupa bölgesi Slavlarında görülür. Buralarda baba, evli erkek çocuklarını gözünün önünden
ayırmaz ve bütün çocuklarının üzerinde oldukça geniş bir otoriteye sahiptir. Birtakım taşınır
nesneler dışında hiçbir mülk aile üyeleri arasında bölünmez. Baba bütün çalışmayı yönetir ve
ailenin günlük ihtiyaçları dışında kalan ürünleri tasarruf olarak biriktirir.
Göçebe çobanlarda bu birlik babanın hayatı boyunca devam eder. Yerleşik çiftçilerde,
ocağın kapasitesi çiftlerin verimliliğiyle orantılı olmadığında evlenen oğul ya kasabaya
yerleşir ya da bölge dışına göç eder. Burada elde toprak bulunması ya da bulunmaması
etkilidir. Bu durumda baba, tasarrufun ve ortak çalışmanın yardımıyla yeni yerleşimin
kurulması veya yuvadan göçen çocuklara gelir sağlanması süreçlerini yönetir. Aynı şekilde,
ailede yeni ataerkil otoriteyi uygulamakla yükümlü olan kişiyi de belirler. Genç evli çiftleri
bağımsız yaşama arzusuna yönlendiren eğilim, göçmenlerde bu çiftlerin kendi kendilerine
yetmelerine izin vermeyen hayatın aynı ihtiyaçlarıyla, yerleşik çiftçilerde mülkiyetin feodal
düzenlemesiyle ve ayrıca, hepsinde, geleneğin üzerine bina edilmiş ahlaki etkilerle etkisiz
hâle gelir. Zihinlerdeki bu düşüncenin kaynağı, akıldan ziyade imandan gelen sağlam dini
inançlardadır. Çalışmaların yönetiminde ve toplumsal geleneklerde, girişimciliği
geliştirmekten ziyade kurulu düzene saygıyı korur. Bu ahlaki ve maddi baskı durumunda
birlik, ailenin seçkin üyelerinin bağımsız bir konumda kaydedebildikleri gelişimi durdurur.
İkinci tip olan istikrarsız aile, şimdilerde Batı dünyasının yeni sanayi rejimine tabi
olan işçi topluluklarını etkiler. Bunun yanı sıra zengin sınıflarda da birtakım etkilerin, en başta
da zorunlu paylaşımın etkisi altında yayılır. İki eşin birleşmesiyle kurulan aile, önce
çocukların doğumuyla genişler. Daha sonra ebeveynleri ve akrabalarına karşı olan
ödevlerinden sıyrılmış olan çocukların bekâr kalarak ya da yeni bir aile kurarak dışarıda
yerleştikçe aile küçülür. Sonunda da ebeveynlerin ölümüyle ya da bu kişilerin erken ölümleri
durumunda küçük çocukların dağılmalarıyla birlikte aile parçalanır. Her çocuk baba evini terk
ederken elde ettiği çeyizden dilediği gibi yararlanır ve her durumda, emeğinin ürünlerinden
tamamen faydalanır. Okullarda verilen eğitimler, ebeveynlerin nasihatleri veya üst sınıfların
örnekleri tarafından yayılan aklın erken yaşta kullanımı, yeni kuşağı inançlarının durumu
doğrultusunda iyiye ya da kötüye götürür. Bu rejimde, evli ya da bekar olan ve yakınlarının
ihtiyaçlarını karşılamak için akıldan başka bir şeye sahip olmayan birey, şayet seçkin
yeteneklere sahipse hızla yüksek bir konuma ulaşır. Buna karşılık, kimseden en ufak bir
yardım isteyemeyen birey, şayet ahlaksız ve beceriksizse, daha da çabuk şekilde sefil bir
duruma düşer. Ve böylece, aynı anda birçok ivedi servetle beraber, tarihin başka hiçbir
döneminde rastlanmamış ve bugünlerde onun için sürekli yoksulluk kelimesini yaratmış
olduğumuz bu özel sosyal durum oluşur.
Kök aile belirgin iki özelliğiyle diğer ikisinden üstündür: “Eksiksiz intikalin bilge
geleneklerine dayalı vasiyet özgürlüğünün ebeveynlerin iradesine baskın çıktığı her yerde
kendiliğinden gelişir; çeyizleriyle beraber uzaklarda servet peşine düşenler için bile önemli ve
değerlidir. Ortak-vârisin erken ölümü durumunda, bu sonuncular parlak gelecek hayallerinden
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vazgeçmeye ve doğdukları eve dönerek burada oluşmuş olan boşluğu doldurmaya daima
hazırdırlar. Bu rejim ataerkil hayatın geleneksel etkileri altında yerleşebilir. Ancak verimli
olması dini özgürlük ve bireysel mülkiyetle mümkün olur. Bu rejim hem doğdukları
koşullardan hoşnut olanları hem de maceracı girişimlerde bulunarak toplumsal hiyerarşide
yüksek konumlara ulaşmayı arzulayanları tatmin eder. Bu çeşitli nedenlerle, baba otoritesini
ile çocukların özgürlüklerini ve yeniliğe olan eğilim ile geleneklere saygıyı doğru bir ölçüde
uzlaştırır”.
Le Play ilerleyen paragraflarda ailenin temel unsurlarına işaret ederken, ilk ikisinin
adını açık bir şekilde anmadığında, genellikle bu üçüncü tip aileyi göz önünde
bulundurduğunu belirtir.
Baba otoritesinin ve yaşlılığın başlıca işlevi, çocukları saygılı, basiretli ve çalışkan
kişiler olarak yetiştirerek ulusal gelenekleri yeni kuşaklara aktarmaktır.
Annenin adanmış bakanlığıyla desteklenen baba otoritesi, bütün toplumsal güçlerin en
gereklisi ve en fazla meşruiyete sahip olanıdır. Aslına bakılacak olursa, bu güç hiç de sosyal
hayatın temeli ve prensibi olan ve hem erkeğin hem kadının hem de çocuğun doğasından
ortaya çıkan aile gibi bir sosyal kurum değildir. Daha geniş toplumların yokluğunda aile ve
baba otoritesi kendilerine yeter. Aksine, fiziksel doğanın ve ahlaki düzenin en açık yasalarını
ihlal etmedikçe hiçbir toplum, bu birinci dereceden kabul edilme ve güçten vazgeçemez. Sivil
yasalar, çocuklara ebeveynler karşısında saygıyı ve itaati benimseterek ve baba otoritesini
daha da fazla güçlendirerek kendilerini onurlandırırlar.
Babanın görevi, ahlaki düzen bilinci olan ve Tanrı bilgisine erişen kişiler üreterek
yaratılışın temel eserini devam ettirmektir. Bununla en yüksek toplumsal işlevi yerine
getirecek kişi konumunda bulunur. Bu konuda haklı olarak fark edildiği üzere, salt insani
düzende baba, görevi kendi yaratmadığı bir toplumu yönetmek olan hükümdarın üstünde
konumlanır. Aile babasına verilmiş olan otorite, ilk olarak bu doğal saygınlığın meşru
sonucudur. Dahası, bu otorite zorunlu olarak, kadının ve çocukların varlıklarını güvence altına
almaktan ibaret olan temel bir görevden ileri gelir. Gerçekten de kadın, organlarının
yetersizliği sebebiyle birçok iklimde geçimini tek başına sağlayamaz. Bu imkânsızlık, doğum
ve emzirmeye bağlı yorgunlukların olduğu her yerde mutlak bir hâle gelir. Çocuğun hayatının
ilk senelerinde kendini koruma konusundaki yetersizliği ise bundan da aşikâr bir durumdur.
Babanın otoritesi yalnızca yaratıcı saygınlık ve ailenin diğer üyelerine sağlanmış
koruma üzerine kurulmaz. Bu otorite bunların yanı sıra ve bilhassa, insani sevgilerini en az
bencillik taşıyanı ve en kalıcısı olan baba sevgisine dayanır. Başka hiçbir toplumsal güç, baba
otoritesi kadar hiçbir art niyet taşımaksızın kendini yönettiği kişilerin mutluluğuna adamaya
eğilimli değildir. Bu içgüdüsel eğilim toplumların gelişimiyle daha da bir incelir, soylulaşır
fakat çöküşün ortasında bile varlığını sürdürür. Bu güç halkları doğru yolda tutabilmek için ya
da bu yoldan saptıklarında onları geri döndürmek için daima güvenle başvurabileceğimiz
hayırsever bir güçtür. Baba otoritesi, tüm bu nitelikleriyle uygarlığın ezeli ve ebedi
temelidir.
Tüm dinler, ilahi kanunları baba otoritesine temel oluşturmak adına vermekte birleşir.
Ancak sırası geldiğinde bu otorite, nasıl ki sosyal düzende iktidarın en sıkı yardımcısı ise,
aynı şekilde dinlerin de baş yardımcısıdır. En istikrarlı ve en ilerlemeci halkların hepsi dini
menfaatlerinin yüksek yönetimini düzenli bir şekilde örgütlenen rahiplere verirler. Ancak
annenin ve babanın çocuklara Tanrı korkusunu, yakınlarına sevgiyi ve öteki yaşama duyulan
inancı erkenden benimsetme konusundaki rolü her zaman bu konudaki en güvenilir vasıta
olmuştur.
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Toplum aile babasına kadının ve çocukların varlıklarını güvence altına alma, düzene
aykırı sapmaları önleme ve kısacası, ailenin refahını ve iffetini koruma ödevleri verir.
Dolayısıyla çeşitli bakımlardan, geleneklerin ya da yasanın babaya sorumluluklarıyla aynı
seviyede bir güç vermesi gerekir. İlk olarak, babanın yaşamı süresince kendisine çalışarak
ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak olan mülkü üzerinde özgürce tasarrufta
bulunabilmesi gerekir. İkinci olarak, miras hakkının ne görevlerini yerine getirmiş ne de
ailelerini herhangi bir konuda tatmin etmiş olan çocuklara sosyal avantajlardan yararlanma
imkânı vermemesi önemlidir. Bu iki bakış açısından, özgür ve bireysel mülkiyet gibi vasiyet
özgürlüğü de baba otoritesinin lüzumlu tamamlayıcılarıdır.
Birey dünyaya iyilik duygusunu alma yeteneği ile gelir. İnsanlığın esas zenginliğini
oluşturan ahlaki düzen, ilahi lütuf ile birbirlerini takip eden nesillerin bilgeliğiyle yavaş yavaş
oluşur. Bu değerli emanetten ve olağanüstü intikalden bilhassa sorumlu olan kişi ailenin
babasıdır. Baba otoritesinin en fazla etkiye sahip olduğu halklar aynı zamanda en güçlü ulusal
bilince sahip olan uluslardır.
Uygarlık kolektif otorite prensibini yok etmez, bireye kendi kendine yetmesini
sağlayacak hiçbir vasıta sağlamaz. Bireysel güçleri durmadan artırır ve kötülük eğilimini, her
geçen gün daha yumuşak ve etkili hâle gelen vasıtalarla baskılar. En önemli sırrı evde
çocuklar ve gençler üzerinde uygulanan ikili eylemdedir. İlk olarak, ailenin annesinden gelen
ve genç kalplerde fedakârlık ve sevgi hisleri doğuran iyilik sever teşvikte; ikinci olarak ve
bilhassa, onun yardımıyla babanın çalışmaya, saygıya ve doğru davranmaya yeterince eğilimli
olmayan çocuklara esin kaynağı olduğu yararlı baskıda. Uygarlığın gücü aynı zamanda, aile
babasının yetiştirmiş olduğu çocuklar üzerinde koruduğu nüfuzunda da bulunur. Toplumlar ne
kadar çok gelişirse, baba da eserinin bu temel kısmını o kadar başarıyla tamamlar ve sivil
hayattaki rolü buyruk altında olanların yararına devlet memurlarının yerini alır. Baba
otoritesinin gelişimi işte bu anlamda sivil ve politik özgürlüğün gelişimi demektir.
Baba otoritesi toplumlar için sadece bir ilerleme aracı değil; aynı zamanda çöküş
zamanlarında bir destektir. Eğer bazı halklar, örneğin günümüzde sergilediği durumda Çin
İmparatorluğu, bozguncu birçok etkiye uzunca bir süre direnebilmiş ve uluslarını muhafaza
edebilmişlerse, bunun sebebi, en uç sınırlarına kadar gelişmiş baba otoritesinin burada tüm
diğer sosyal kurumların eksiklerini telafi etmesidir. Hatta bu prensipler Çin'de, çocuklarının
ve torunlarının erdemlerini ve zaferlerini atalara ulaştıran eski bir âdet tarafından takdis
edilmiştir.
İngilizlerde evlendiği kadınla duygularını ve zevklerini paylaşmaktan başka bir derdi
olmayan baba, evinde mutluluğu bulur. Tüm çıkarların, tüm düşüncelerin sonu buraya varır.
Bütün İngilizlerin kalplerinde olağanüstü hoş bir yere sahip olan ‘home’ kelimesi, aynı
zamanda hem yuvayı hem de vatanı ifade eder. Ebeveynler doğurganlığı onurlandırır ve
doğanın sınırlarını asla genişletmezler. Ayrıca, bu doğurganlıkta temel çıkarlarını sağlayacak
vasıtayı, yani ailenin eserini layığıyla sürdürmek için gereken melekelere sahip vâris seçme
şansını bulurlar. Bu vârisin özverili yardımı sayesinde, baba günlük mesleklerini ve düzenli
intikale uygun olan serbest mesleklerini uzun bir hayatın sonuna kadar muhafaza eder.
Böylece, gençliğin enerjisi ile olgun yaşın tecrübesini ortak bir çabada birleştirmekten,
ihtiyara yeteneklerinin ömrünün uzamasını sağlayan eylem ve yaşının gerekli kıldığı
dinlenme dozunu sağlamaktan ve bilhassa da bu kişi için aktif yaşamın saygınlığını koruyarak
onu emekliliğin verdiği güçsüzlükten korumaktan ibaret olan büyük toplumsal sorun
çözülmüş olur. Bu eserin her bir bölümünde ortaya konulan nedenlerin dışında kalan
nedenlerin yokluğunda bile, yaşlılığa sağlanmış bu mutlu ve onurlu konum, vasiyet özgürlüğü
ve evliliğin doğurganlığı üzerine kurulu rejimin üstünlüğünü göstermek için yeterlidir.
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Fransa’da 1793'ten sonra terör döneminden beri, baba otoritesi sistemli düşmanlara
sahiptir. Şayet bu düşmanların saldırıları dine yönelen saldırılar denli açık değilse, gerçekte en
az bunlar kadar güçlü ve süreklidir. Aile babalarında cisimleşen ulusal geleneği reddeden ve
toplumu şiddet yoluyla dönüştürmek isteyen yahut da ahlaki düzenin ve deneyimin dışında
hayali bir ilerleme peşinde koşan düşünürlerin, çok kez bu düşmanların saflarında yer aldığını
belirten Le Play’e göre zorunlu paylaşım tarafından dayatılan verimsizlik, ebeveynleri eve
bağlayabilen esas güzelliği yok ederek sevinci ve yaşamı yuvadan dışarı atar. O hâlde, miras
hakkı çocuklardaki çalışma ve girişim ruhunu yok etmese bile, verimsizlik nedeniyle aileler
bu çocuklar arasında aile mirasını yaşatacak birini bulmakta zorlanacaklardır. Kariyerini
yarılamış olan baba, kendisinden daha genç ve daha enerjik rakiplere karşı tek başına
mücadele etmekte zorlanacağını çok geçmeden fark eder.
Şüphesiz toplumsal sınıfların tümünde bulunan elit karakterlerde ve dini duygulardan
ilham alan küçük bir azınlıkta yaşlı ebeveynlere karşı saygı kuralı hâlâ ortak kuraldır.
Diğerlerinde daha güçlü dürtüler bulunmadığından, görgü kuralları bilinci, bir noktaya kadar
görüntüyü kurtarmaya yardım eder. Ancak dini ya da yasal bir yaptırımın yokluğunda, yaşlı
ebeveynlere borçlu olunan saygının kaybı çoğunluğun alışkanlığı hâline gelmeye meyleder.
“Kök aile, bireylerin mutluluğunu sağlar ve evlatlarıyla devletin gücünü artırır”.
İşlenmemiş ve boş topraklara yakın bir konumda bulunan topluluklarda, genç insanlar
yeni hayatlar kurmaya yönelen eğilime kolayca boyun eğerler. Ebeveynlerinin ve ortakvârisin desteğiyle yerleşimleri için gerekli sermayeyi bir araya getirir getirmez, baba evini
terk ederler. Tarım yeni ailelere genellikle başarı ve süreklilik imkânları sunar. Amerika
Birleşik Devletleri, iki yüz yıldan beri bu koşullar altında büyük bir süratle gelişmektedir.
“Büsbütün yerleşilmiş toprakların üzerinde yerel tarım, genç çiftlerin yerleşimleri için
kuşkusuz daha az kaynak sunar. Ancak bu durumdan, bazı iktisatçıların yaptıkları gibi
müreffeh bir uygarlığın arazlarından biri olan nüfus artışının evliliklerin sistemli bir
şekilde sınırlandırılması yoluyla önlenmesi gerektiği sonucunu çıkarmamak gerekir.
Bunun aksine, en ileri halkların toplumsal organizasyonları uygarlığın doğurganlıkla
kurulduğu takdirde mükemmelleştiğini ve bunun aile kurallarının unutulmasına sebep
olması bir yana, onlara riayeti daha mükemmel kıldığını ortaya koyar. Gerçekten de bu
halklar her geçen sene toprağı daha verimli hâle getirirler. Maden ocaklarını,
imalathaneleri ve ticareti geliştirirler. Tüm bu ihtiyaçları karşılamak için daha fazla
çalışmaktan, yani bu çeşitli uzmanlıklara hasredilmiş yeni evler kurmaktan başka
çareleri yoktur. Fazla nüfus orduda, toplumun entelektüel ve ahlaki alanda gelişmesini
amaçlayan çeşitli görevlerde ve nihayet, ilerlemekte olan bütün ulusların temel unsuru
olan sömürgelerde değerlendirilir”.
Pirenelerin, Bavyera'nın ya da Tirol'ün örnek bir ailesi çok eski zamanlardan beri aynı
konutta, aynı mesleği icra ederek ve yaklaşık 18 kişilik bir personelle varlığını sürdürür. Baba
tarafından büyük çocuklar arasından seçilmiş olan ortak-mirasçının aileyi devam ettirmesi
gereken evliliği yaptığı zaman incelendiğinde, bu aile genellikle, 25 yaşındaki mirasçı ve 20
yaşındaki karısı dışında şu kişilerden oluşur: 27 yıldır evli olan 52 yaşındaki baba ile 47
yaşındaki anne, 80 yaşındaki bir büyükbaba, iki bekâr akraba, ailenin babasının erkek
kardeşleri ya da kız kardeşleri, en büyüklerinin yaşı mirasçı erkek kardeşe yakın olan ve hatta
en küçüğü meme çocuğu olan dokuz çocuk ve son olarak, ailenin diğer üyeleriyle eşit
koşullarda yaşayan iki hizmetçi. Bu ailelerde, anneler yirmi beş yıl süresince doğurgandır ve
dünyaya yirmi kadar çocuk getirebilir. Ancak ortalama sağlık ve temizlik koşullarında,
çocukların sayısı, doğurganlık sona erdiği anda genellikle ona düşer. Bu andan itibaren aile,
mirasçının evliliğinden doğan çocuklarla büyümeye devam eder. Bu çocuklar genellikle
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devamlılık çözümü olmaksızın genç teyzelerini ve amcalarını izlerler ve yirmi beş yıllık yeni
bir dönemden sonra, ailede kesin olarak on yeni çocuk kalmış olur. Ancak bir diğer yandan,
hizmetçilerin sayısında bir düzenleme gerektiğinde, ölüm ve dış göç dengeyi yeniden sağlar
ve üyelerinin sayısını evin kapasitesine uygun bir sayıda tutar. Önceki kuşağın evlenmemiş
dokuz çocuğundan dördü ölümlerden doğan boşluğu doldurur, beşi ise orduda, donanmada,
endüstride, ticarette, kilisede ya da kamu yönetiminde bir iş arar yahut da kırsal bölgelerde
kalkınmakta olan kazalarda ya da sömürgelerde yeni evler kurar. Mirasçının zamansız ölmesi
durumunda dul eşi, çocukları arasındaki saygın konumunu doğal olarak korur. Bu durumda
yaşça küçük kardeş evden ayrılmak yerine, aileyi devam ettirmek adına mümkün olduğunca
kısa sürede evlenir. Aynı zamanda aile göçen üyelerinde uzun savaşlardan, salgın
hastalıklardan ve çeşitli kamusal felaketlerden boşlukları kolayca dolduran yedek bir kuvvet
bulur. Uğursuz olayların rastlaşması, yaşı küçük çocukları asla dayanaksız bırakmaz ve
ailenin bir şeften aniden yoksun kaldığı durumlarda bile aileden yakın zamanda ayrılmış olan
üyeler arasından çok geçmeden yeni bir şef bulunacaktır. Kök aileler, 20 yaşında evlenmiş
kızlar devamlı şekilde mirasta art arda geldiklerinde, ailenin annesinin ve gelininin
doğurganlık dönemleri yaklaşık beş sene boyunca kesiştiğinde ve aile kırk senede erkek
mirasçılarının rejiminde elli yılda, yakaladığı büyümeyi yakaladığında, aileyi sürdürme
görevini gerektiğinde en büyük kıza vererek huzur ve yaşam şanslarını epeyce artırırlar.
Böylece 25 sene içinde ortalama altı göçmenden oluşan bir yedeğe sahip olabilir ve ardışık iki
kuşak arası bütün boşluk ihtimallerini bertaraf edebilirler.
Gördüğümüz gibi Le Play miras ve aile arasındaki ilişkiyi, toplumsal anlamda gelişme
ve devamlılık açsından inceleyen bir sosyologtur. Ataerkil düşüncesi ve dine verdiği önemle
devrim sonrası koşulların rahatsızlığı içindedir. Şu sözü ile bitirelim: “Şimdilerde, istikrarsız
aileler rejimi, ülkeyi tümüyle istila etmiştir”.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde detaylı bir şekilde Le Play’nin aile konusundaki değerlendirmelerini
okuduk. Birbirine zıt iki tip olarak tanımladığı istikrarsız aile ile ataerkil aileyi ve ara bir tip
olan kök aileyi neden önemsediğini öğrendik. Mirasın geçiş biçiminin sadece ailenin
üzerindeki dağıtıcı etkisi üzerinde durmadığını, eğer aileler kök aileye geçmezse ilerlemenin
olmayacağını kanıtlamaya çalıştığını da okuduk. Tanımını tekrar yazalım: “Kök aile,
bireylerin mutluluğunu sağlar ve evlatlarıyla devletin gücünü artırır”.

37

Bölüm Soruları
1- Devrim sonrası Fransa’nın içinde bulunduğu koşullardan memnun mudur?
2- Aile ve miras arasında neden bağ kurar?
3- Neden kök aileyi tercih eder?
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3. SOSYOLOJİ TARİHİNDEN ÖRNEKLER II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde F. Engels (1820-1895) ve E. Durkheim’ın (1858-1917) aileye ilişkin görüşlerini
okuyacağız. Bir önceki bölümde gördüğümüz miras ve aile meselesinin önemini (farklı
yorumları içermesi nedeniyle) düşünmeye devam edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tek eşliliği ortaya çıkaran unsur nedir? Sorusuna Engels’in verdiği cevap Marksist düşüncenin
aileye ait bakışını açıklamaktadır. Burada miras anahtar kelimedir. Le Play’in en çok üzerinde
durduğu konu burada yine karşımıza çıkacaktır.
İkinci olarak ele alacağımız sosyolog E. Durkheim’dır. Durkheim’ın aile hakkında yorumların, aile
sosyolojisi uzun zaman meşgul eden geniş aile-çekirdek aile tartışmasının temeli olarak görülebilir
mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sosyolojinin aileye bakışını
farklı açılardan ele almak.
Sosyoloji tarihi açısından
değişimi izlemek.
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Anahtar Kavramlar

Aile tarihi, ailenin evrimi, tek eşlilik, miras, ebeveyn ailesi, evlilik ailesi, ataerkil aile
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3.1 F. Engels (1820-1895): Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni7
Bir önceki bölümde Le Play’nin aile kurumunu mülkiyetle bağı açısından nasıl ele
aldığını gördük. İlk derste tartışmaya açmaya çalıştığım ve ailenin temeline “romantizmi”
koyan anlayışla (ya da oluşan zihniyetle de diyebiliriz) aileyi devletin ve toplumun gücü
açısından ve “bir gerçeklik”, “toplum için önem taşıyan bir kurum” olarak ele alan yaklaşım
arasındaki dev uçurumu kavramak açısından mülkiyet-aile ilişkisi önemli bir göstergedir.
F. Engels’e geldiğimizde yine karşımıza mülkiyet-miras meselesi çıkacak. Ancak
bambaşka bir boyutuyla ele alındığını göreceğiz. Sosyoloji için de antropoloji için de doğa
bilimlerinden gelen evrimci görüşler çok önem taşımıştır. Dolayısıyla XIX. yüzyılda aile
konusunda yapılan açıklamalarda da evrimci şemaların kullanıldığına şaşırmamak
gerekmektedir. Engels, kaynaklarını açıklarken bu görüşlerden yaralandığını da bize
göstermiş oluyor.
Burada Friedrich Engels’in Sol Yayınlarından 1998 yılında çıkan Ailenin Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı kitabına başvuracağız. Aslında kitabın sırf adından yola
çıkarak bile bize birçok şey anlatıldığını tahmin edebiliriz. Söz konusu kitabında Engels,
tarihsel materyalizmin kapsamını antropoloji alanındaki güncel çalışmaları içine alacak kadar
genişletmiştir. Bu çalışma, özellikle kadınların bağımlılığının tarihini “materyalist açıdan”
özel mülkiyet ve tek eşlilik kurumlarıyla açıklama çabasındadır. Bu nedenle feminist düşünce
kitabı incelemeye değer bulunmuştur. Hatta bugün konu etmemizde etkileri vardır. Ailemülkiyet-erkek egemenliği ya da kadınların boyun eğmek durumunda kalmaları ile ilgili
açıklamaları dikkat çekici olmakla birlikte, Marksist Düşünce Sözlüğü’nde ifade edildiği gibi
kadınların işçi sınıfında kurtuluşa ulaşacakları hakkındaki açıklamaları sosyolojik açıdan tabii
ki tartışmalıdır. İşçi ailelerinde erkek egemenliği yok mudur? Orta-sınıf kadınlar ile işçi sınıfı
kadınların bağımlılığı karşılaştırılsa ortaya farklılık çıkar mı?8 Bu soruları bir kenara
bırakarak bu derste Engels’in görüşlerini nasıl kurduğuna bakmakta fayda vardır.
F. Engels’in kaynakları, varsayımının temeli ve kendisinin katkısını anlayabilmek
açısından önce bir tablo oluşturmaya çalışacağım:
J.J. Bachofen

1861

Das muterrecht

L.H. Morgan

1871

L.H. Morgan
F. Engels
H. Spencer

1877
1884
1885

Systems of Consaguinity
and Affinity of Human
Family
Ancient Society

Anaerkillik ile ilkel
arasında ilişki vardır.

kültürler

Principles of Sociology

Lewis Henry Morgan, (1818-81) aslında New Yorklu bir avukattır. Yerli
Amerikalıların etnografyasına ilgi duyar. Akrabalık sınıflandırma sistemi ortaya koymaya
çalışır. ‘Systems of Consaguinity and Affinity of Human Family’ adlı çalışmasında bir aile
tarihi varsayımı ortaya koyar. Engels’in çalışmasının temelini oluşturan esasen Morgan’ın bu
varsayımıdır.
Varsayımın esasında insanların ilkellik dönemlerinde rastgele cinsel ilişki biçimine
sahip oldukları, zaman içinde tekeşliliğe doğru ilerledikleri ve bu sürecin de modern devletin
7
8

Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yayınları, Ankara, 1998.
Marksist Düşünce Sözlüğü, (Ed) Tom Bottomore, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
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temeli olduğu görüşü idi. Evrimci bir kuramcıydı. Dolayısıyla tarihin, ahlaki bir zorunluluğun
yön verdiği ve modern devlet biçimlerinin meşruiyeti ile tek eşli ilişkilerin çakıştığı bir model
ortaya çıkardığını düşünüyordu. Morgan’ın bu tarihsel varsayımı belli bir dönem
önemsenmiştir. Kabaca aşağıdaki gibi gösterilebilir.
Sürü yaşamı

poligami

Uygarlık

monogami

anadan gelen soy zinciri
babadan gelen soy zinciri

Aslında anaerkillik ve ilkel kültürün en alt düzeyi arasında bir ilişki olduğu varsayımı
ilk kez Bachofen tarafından ileri sürülmüştür. J.J. Bachofen kitabını Stutgart’da yayınlamıştı
ve Bachofen’in tezinin doğruluğu uzun zaman kabul edilmişti. Yani Morgan’ın
çalışmalarından önce Bachofen’in tezi vardır. Daha sonraları H. Spencer’ın, Principles of
Sociology, London, 1885’ ve ‘L.T. Hobhouse’un, Morals in Evolution, 1905’ adlı kitaplardan
da söz edilmelidir.
F. Engels’in bu evrimci görüşlerden etkilenen ‘Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin
Kökeni’ adlı kitabı 1884’de yayınlanır. K. Marx’ın, Morgan’ın 1877’de yayınladığı ‘Ancient
Society’ adlı kitabını 1880-81 kışında keşfettiği düşünülmektedir. Marx için “Darwin biyoloji
için ne kadar önemliyse, toplumun kaynakları için o kadar önemli olan bu kitabı” Almanlara
tanıtmak gerekiyordu. Kitap üzerine notları bulunuyordu. Fakat 1883’de hayattan ayrılan
Marx Morgan’ı Almanlara tanıtamaz. Bu nedenle Engels şöyle der: “Bu kitabı yazmak
Marx’ın bir vasiyetidir. Yazdıklarım her ikimizin görüşlerini yansıtmaktadır”.
Engels, anlattıklarında Morgan’dan yararlandığını bir kere daha söyleyelim ve
insanlık tarihi ile ilgili kurduğu modele geçelim. İnsanlık tarihi üç dönemden oluşmuştur:
1-Yabanıllık,
2-Barbarlık,
3-Uygarlık
Yabanıllık dönemi üç aşamaya ayrılır: Aşağı aşama, Orta aşama ve Yukarı aşama
Yabanıllık döneminin aşağı aşaması insan türünün çocukluğu olarak ifade edilebilir.
İnsanlar ilkel barınaklarda yaşarlar, yemiş ve köklerle beslenirler. Binlerce yıl sürdüğü
düşünülmektedir.
Yabanıllık döneminin orta aşamasında ateş kullanılmaya başlanır. Dünya üzerinde
göçler ortaya çıkar. Mızrak gibi ilk silahlar kullanılır ve insanlar av hayvanları ile beslenmeyi
öğrenirler.
Yabanıllık döneminin yukarı aşamasında ok ve yay yapılmaya başlanır. İlk köyler
kurulur. Tahtadan kaplar yapmak, bitkisel liflerden bazı dokumalar ile sazdan sepet yapımı,
cilalı taşlardan alet yapılması, ok ve yayın kullanılması bu dönemde insanların geldikleri
aşamadır.
Barbarlık dönemi de üç aşamaya ayrılır: Aşağı aşama, Orta aşama, Yukarı aşama. Bu
arada Ortadoğu’da tarımın başlangıcının M.Ö. 7500 olduğunu hatırlatalım.
Aşağı aşamanın özellikleri, çömlek yapımı, hayvanların evcilleştirilmesi, bitki ekimi
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gibi faaliyetlerin başlamasıdır. Orta aşamasında, Dicle-Fırat, Hindistan gibi bölgelerde sürüler
beslenir. Yukarı aşamasında ise, gelişmiş demir aletler, körük, kol değirmeni, zeytinyağı,
şarap yapımı, ilk kent biçimlerine rastlanır.
Karşılaştırma yaparsak yabanıllık döneminde doğa ürünlerinden olduğu gibi, onları hiç
değiştirmeden yararlanma ağır basar. Doğanın verdiğini hiç değiştirmeden yararlanmaktan
insan eliyle yapılan üretime geçmek için birtakım aletlerin üretilmesi gerekir. Bu aletler
doğanın verdiklerinden yararlanmayı kolaylaştırmıştır. Barbarlık döneminin özelliği, hayvan
yetiştirme, tarım ve insan faaliyeti sayesinde doğal ürünlerden daha farklı bir şekilde
yararlanma ve üretimini arttırmayı sağlayan yöntemlerin öğrenilmesidir. Uygarlık dönemi ise
bir üst aşama olarak insanın doğal ürünleri “hammadde” olarak kullanmayı öğrendiği
dönemdir. Artık ustalıktan bahsedilebilir. Yine bir not düşelim: M.Ö. 2500-1000 arasının
Tunç Çağı, M.Ö. 1000-0 arasının Demir Çağı olarak adlandırıldığını hatırlayalım.
Tarihin ilk dönemlerinde Amerika’nın her yanında, Asya’da ve Avustralya’da az çok
değişik biçimlerde de olsa benzer ilişki tipleri vardır. Bütün kardeşlerin çocukları birbirlerinin
kardeşi gibi değerlendirilir. Bugün hüküm süren akrabalık sistemleri ve aile biçimlerinden,
her çocuğun birçok ana-babası olması bakımından ayrılır. İlkel tarihin incelenmesi bize,
erkeklerin çok-karılılık halinde yaşarken, karıların da aynı zamanda çok-kocalılık halinde
yaşadıklarını ve bu nedenle, ortak çocukların da herkesin çocuğu olarak kabul edildiği
durumların varlığını gösterir. Tek eşli evlilik biçimine varılmadan önce, bu aile/kardeşlik
anlayışı birçok değişikliklere uğramıştır. Kısacası başlangıçta çok geniş bulunan ortaklaşa
evlilik ilişkisi çemberi giderek daralmış ve tarihin ilerleyen aşamalarında bugünkü karı-koca
evliliği durumuna dönüşmüştür.
Aile tarihini bu şekilde kuran Morgan, bir aşiret içinde, cinsel ilişkilerin, her kadının
her erkeğe, her erkeğin de her kadına ait olacak şekilde, tamamen özgür bulunduğu bir ilkel
duruma kadar çıkarır. İzler ise grup halinde evlenme biçimine kadar götürülmektedir. Engels,
Morgan’dan farklı olarak, özgür cinsellik dönemi eğer yaşanmışsa bile izlerini bulacağımızı
sanmıyoruz, demektedir. Şöyle devam eder:
Engels, tarihte varlığını kesinkes bildiğimiz en eski, en ilkel aile biçimi grup halinde
evliliktir, der. Bu aile tipi bir küme erkekle bir küme kadının evli olduğu ve kıskançlığa çok
az yer bırakan bir biçimdir. Kıskançlık ise görece sonradan gelişmiş bir duygudur. Tıpkı
ensest -mahremler arası zina- gibi... İlk çağda, iki kardeş karı-koca olabilirdi. Buna izin
verilen toplumlara dair örnekler vardır.
Morgan’a göre bütün kurallardan yoksun ilk cinsel ilişki durumu (bu ilkel durumun
keşfi Bachofen’e aittir) zaman içinde şu değişmelere uğramıştır:
1.Kandaş Aile: İlk aşamadır. Bu aşamada karı-koca grupları kuşaklara göre
ayrılmıştır. Ailenin sınırları içinde bütün büyük-babalarla büyük-anneler kendi aralarında
karı-kocadırlar. Onların çocukları ve torunları için de durum aynıdır. Yani sadece yukarı
kuşak ile aşağı kuşak arasında, evlilik hak ve ödevleri söz konusu edilemez. Tüm
derecelerden kız ve erkek kardeşlerle, kuzen ve kuzinler, kardeş dolayısıyla karı-kocadırlar.
Ortadan kalkmış olmakla birlikte bu aileye dair izler olduğunu düşünür.
2. Ortaklaşa Aile: İkinci adımda kardeşler arasında cinsel ilişki yasaklanır. Büyük bir
olasılıkla önce karındaşlar (anne tarafından kardeşler) arasında yasaklama ortaya çıkmış ve
yavaş yavaş ilerlemiştir. Bu yasağın nedeni Morgan’ a göre “doğal seçme” ilkesidir. Cinsel
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ilişkilere kısıtlamalar getiren aşiretler daha ileri bir duruma geçince, ortaklaşa aile tipine
doğru bir geçiş yaşanmıştır.
Ortaklaşa aile tipinde her aile birkaç kuşak sonra bölünmek zorundaydı. İlkel ev
ekonomisi en yüksek aile topluluğu büyüklüğünü gerektiriyordu. Kardeşler arasında cinsel
ilişkinin yasaklanmasıyla yeni topluluklar ortaya çıktı. Morgan’ın ortaklaşa dediği aile biçimi,
kandaş aileden böylece çıkmıştır. Örneğin Havai töresine göre, belli sayıdaki kız kardeş,
kendi öz erkek kardeşleri dışında belli sayıdaki erkek kardeşin ortaklaşa karıları idi. Bu
adamlar birbirlerini ‘Punalua’ (can yoldaşı/ortak) diye çağırırlardı. Aynı şekilde bir dizi erkek
kardeş, belli sayıda kadına ortak evlilik biçiminde koca oluyorlar; bu kadınlar da birbirlerini
‘Punalua’ olarak çağırıyorlardı.
Grup halinde ailenin bütün biçimleri içinde, bir çocuğun babasının kim olduğu
kesinlikle bilinemezdi. Böylece, grup halinde evlilikte soy ağacı ana tarafından
gösterilebilirdi. (Anaerkil toplum tipinin olduğunu söylemektedir.) Bütün yabanıl ve
barbarlığın aşağı aşamasında bulunan halklarda durum budur.
3. İki başlı aile: Bir erkekle bir kadını, az çok uzun zaman içinde birbirlerine bağlayan
belirli bir evlenme biçimi, grup halinde evlenme rejimi zamanında da ya da daha eskiden de
vardı. Erkek birçok kadın arasında, bir baş kadına sahipti. Giderek kandaşlar arasında evliliğe
getirilen yasakların artması, grup halinde evlenmeleri olanaksız duruma getirdi. Grup halinde
evlenmelerin yerine iki-başlı aile geçti. Bu aşamada bir erkek bir kadınla yaşar, ama gene de
çok karılılık ve uygun fırsatlarda kaçamak yapmak hakkına sahiptir. Çoğunlukla ortaklaşa
yaşam boyunca kadınlardan çok sıkı bir bağlılık istenir ve eşini aldatan kadın cezalandırılır.
Ama evlilik bağı iki tarafça da kolaylıkla çözülebilir ve çocuklar, geçmişte olduğu gibi sadece
anaya ait olurlar. Kandaşları gitgide evlilik bağının dışında tutmadaki ‘doğal seçme’ etkili
olmaya devam eder. Morgan, “Kandaş olmayan gensler/aile grupları arasındaki
evlenmelerden, beden bakımından olduğu kadar kafa bakımından da sağlam bir soy çıkar.
Gelişmekte olan iki aşiret birleşince, yeni kafatasları ve yeni beyinler iki aşiretin de
yeteneklerine sahip olana kadar doğal bir biçimde gelişir.” Böylece, gens/aile grupları
biçiminde örgütlenmiş bulunan aşiretler, geri kalmış aşiretlere üstün gelecek ya da onları
kendilerine benzeteceklerdir.
Ailenin daha önceki biçimlerinde, erkekler hiçbir zaman kadın sıkıntısı çekmedikleri
halde, ilk karı-koca evliliğinin kurulması aşamasında, kadınlar az bulunan ve aranan bir şey
haline gelmişlerdir. Bundan ötürü, iki başlı evlenme aşamasından itibaren, kadınların satın
alınmaları ve kaçırılmaları başlar. Bu dönemin toplumcu ev ekonomisi biçiminde kadınlar son
derece güçlü ve belirleyicidirler. Kadın egemenliğin somut temelidir. Çok çalışsalar da
toplum içinde son derece saygın bir konuma sahiptirler.
Yabanıllık için grup evliliği, barbarlık için iki başlı evlilik, uygarlık döneminin
başlaması ile de tek eşli evlilik belirleyici olmuştur. İki başlı evliliğin klasik toprağı
Amerika’dır. Eski Dünya’da ise, hayvanların evcilleştirilmesi ve sürülerin yetiştirilmesi,
görülmemiş bir zenginlik kaynağı geliştirmiş ve yepyeni toplumsal ilişkiler yaratmıştı. Bu
dönemde yiyeceğin hep yeniden kazanılması gerekiyordu. Böylece de çoban halklar
gelişiyordu: Aryanlar Pencap ve Ganj vadisinde; Semitler Dicle ve Fırat boylarında, at, deve,
eşek, sığır, koyun, keçi ve domuz sürüleriyle bir zenginliğe sahiptiler. Avcılık zorunluluk
olmaktan çıkmıştı. Böylece oluşan servet başlangıçta gense aitti. Ama sürüler üzerindeki özel
mülkiyet, erken gelişmiş olmalıydı. Ve sürüler, her tarafta, aile başkanlarının özel
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mülkiyetinde idi. Bir kez ailenin özel mülkiyetine geçip, orada hızla arttıktan sonra, bu tür
servetler, iki başlı evlilik ve analık hukuku üzerine kurulu topluma büyük darbe vurmuştu.
İş bölümüne göre, erkeğe yiyeceğin ve bu iş için zorunlu çalışma aletlerinin
sağlanması düşüyordu. Erkek bunların sahibiydi. Ayrılma halinde kadına ev eşyaları kalırken,
erkek bu araçları alıyordu. Ama henüz çocukları onun mirasçısı olamıyordu. Servet gens
içinde kalıyordu. Giderek servet artışı aile içinde erkeğe kadından daha önemli bir yer
kazandırıyor ve bu durum geleneksel miras düzenini çocuklar lehine değiştirmek eğilimini
doğuruyordu. Böylece tarih öncesi dönemlerde erkek tarafından hesaplanan soy zinciri ve
babalık miras hukuku kuruldu. Bütün güç erkeğin eline geçti. Ataerkil/tek eşli aile ile birlikte
yazılı tarih alanına girilmektedir.
4.Tek-eşli aile: Babaları kesinlikle bilinen çocuklar yetiştirmek amacıyla, bu aile
erkek egemenliği üzerine kurulmuştur. Çocuklar dolaysız mirasçılar olarak, babalarının
servetine sahip olacaklardı. Tek-eşli aile, iki başlı aileden, artık tarafların ikisinin de
istedikleri zaman çözemeyecekleri evlilik bağının sağlamlaşmasıyla ayrılır. Genel kural
olarak, bu bağı çözme hakkı erkeğindir. Sadakatsizlik hakkı da erkeğin tekeline bırakılmıştır.
Bu aile tipi özellikle Yunanlılarda görülür. Ayrıca ruhları ve vücutlarıyla (efendileri olan)
erkeğe ait genç ve güzel köle kadınların varlığı, daha başlangıçta tek-eşliliğe niteliğini
vermiştir: Erkek için değil kadın için tek eşli olmak.
Tek eşlilik başlangıçta bireysel cinsel aşkın meyvesi olarak ortaya çıkmamış; evlilikler
büyükler tarafından kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla tek eşlilik doğal koşullar üzerine değil,
iktisadi koşullar (ortaklaşa mülkiyetten özel mülkiyete geçiş) üzerine kurulmuş ilk aile biçimi
olmuştur. Demek ki, karı-koca evliliği tarihe asla erkekle kadının karşılıklı uzlaşması olarak
girmez. Ayrıca en yüksek evlenme biçimi olarak kabul edilemez. Tersine, bir cinsin öbürü
tarafından uyruk altına alınması olarak bütün tarih öncesinin o zamana kadar bilmediği, iki
cins arasındaki bir çatışmanın açığa vurulması olarak ortaya çıkar.
Engels şöyle devam ediyor: “1846’da Marx ve benim tarafından meydana getirilmiş,
yayınlanmamış eski bir elyazmasında (Daha sonra ‘Alman İdeolojisi’ olarak yayınlanmıştır.)
şu satırları buluyorum: “İlk iş bölümü, erkekle kadın arasında döl verme bakımından yapılan
iş bölümüdür.” ve şimdi ekleyebilirim: Tarihte kendini gösteren ilk sınıf çatışması, erkekle
kadın arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın, karı-koca evliliği içindeki gelişmesiyle ve ilk sınıf
baskısı da dişi cinsin erkek cins tarafından baskı altına alınmasıyla eştir. Karı-koca evliliği,
büyük bir tarihsel ilerlemedir; ama aynı zamanda, kölelik ve özel mülkiyetin yanı sıra,
günümüze kadar uzanan ve bazılarının refah ve gelişmesi, bazılarının da acı ve gerilemesiyle
elde edildiğine göre, o kadar ilerlemenin aynı zamanda görece bir gerileme olduğu çağı açar”.
Morgan da karı-koca evliliğinin erkeklere, evli olmayan kadınlarla evlilik dışı ilişkileri
sürdürebilme imkânı verdiğini söyler. Bu ilişkiler, bütün uygarlık dönemi süresince çok
değişik biçimler altında varlıklarını sürdürerek, gitgide açık fuhuş biçimine dönerler. Öte
yandan ilk kez tek-eşlilikten itibaren, o zamana kadar dünyada bilinmeyen, iki cins arasındaki
modern bireysel aşkın da gelişebileceği bir temel oluşuyordu. Ama bununla birlikte, bu asla
modern aşkın, eşlerin karşılıklı aşkı biçimiyle, tek-eşlilik içinde geliştiği anlamına gelmez.
Erkek egemenliği altındaki karı-koca evliliği özü gereği bunun böyle olmasına
aykırıdır. Tarihsel bakımdan bütün etkin sınıflarda, yani bütün yönetici sınıflarda, evlenme
akdi, iki-başlı aileden beri, ne idi ise öyle kaldı: büyüklerin düzene koyduğu bir uzlaşma işi.
Cinsel aşk tarihsel bakımdan ilk kez olarak bir tutku olarak ortaya çıktığı zaman, bu ilk biçim,
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yani Orta çağın şövalye aşkı, hiç de bir karı-koca aşkı değildir. Tersine bu aşkın gemisi
yelkenlerini eş aldatmaya doğru şişirir. Bu dönemdeki ozanların şiirlerinde, görülmeden
kaçabilmesi için, tan yerinin ilk ışıkları belirir belirmez kendisini çağıracak gözcüsü dışarıda
gözetlerken, şövalyenin, sevgilisiyle beraberliği anlatılır. Şiirin en yüksek noktasını da ayrılık
sahnesi oluşturur. Buna göre eğer, Katolik kilisesi boşanmayı yasaklamışsa, bunun tek nedeni,
hiç kuşkusuz, ölüme olduğu kadar, eş aldatmaya da bir çarenin bulunmadığını kabul etmiş
olmasıdır.
Engels’i okumaya devam edelim: Evlilik eşlerin sınıf durumu üzerine kurulur. Bu
bakımdan evlilik her zaman gençlerin kendileri dışındakiler tarafından kararlaştırılan bir
eylem demektir. Bu bakışla evlilik bir fuhuştur. Kadının sıradan bir fahişeden ayrılma nedeni,
vücudunu bir köle gibi bir seferde satmasıdır. Cinsel aşk, ancak ezilen sınıflar içinde, yani
günümüzde proletarya içinde, erkeğin kadınla kurduğu ilişkilerin kuralı olabilir. Tüm antikçağ
ve orta çağ boyunca aşıkane ilişkiler evlilik dışında kurulmuştur.
Coğrafi keşifler, dünya ticareti ve manifaktür imalatıyla dünyaya egemen olmaya
hazırlanıldığı zaman, bir ilerleme, soydan aktarılan koşullardan (aristokrasinin hakları),
özgürce oluşturulan koşullara geçiş oluyordu. “Özgür” sözleşme dönemi başlıyordu. Yükselen
burjuvazi “özgür” ve “eşit” bireyler yaratacaktı. Buna göre, evlenme de gene sınıf evlenmesi
olarak kaldı. Fakat ilgililere, kendi sınıfları içinde belirli bir seçme özgürlüğü tanındı. Ve
karşılıklı bir cinsel aşka ve çiftlerin gerçekten özgürce anlaşmasına dayanmayan bütün
evliliklerin ahlaksızca bir şey olduğu, kâğıt üzerinde, şiirlerde olduğu gibi, ahlak teorisinde de
sarsılmaz bir kural haline geldi. Yani, aşk evliliği insan hakkı olarak kabul edildi. Sadece
erkek hakkı olarak değil, kadın hakkı olarak da.
Sonuçta tekrar Morgan’a dönersek der Engels, tek eşliliğin geleceği hakkında şunları
yazar: Bu biçimin (tek eşli ailenin) gelecek için de sürekli olup olmayacağını bilmek sorunu
karşımıza çıkmaktadır. Bu zamana kadar olduğu gibi, toplum değiştikçe aile biçimi de
değişecektir. Eğer uzak bir gelecekte, tek eşli aile, toplumun gereksinmelerini karşılayamaz
bir duruma gelirse, onun yerini alacak ailenin nasıl bir öz taşıyacağını söylemek olanaksızdır.
Bütün bunlara dayanarak Engels’in şöyle düşündüğünü söyleyebiliriz: Mülkiyet
(miras), baba soyundan emin olmak ve tek eşlilik, aileyi bir sözleşme ve kadını tahakküm
altında tutan bir zincirdir. Ancak, mülkiyetin ve sınıfların olmayacağı bir toplumsal düzende
aşk temelli karıkoca evliliği meydana gelebilir.
3.2. E. Durkheim’ın (1858-1917) Düşüncesinde Ailenin Önemi9
Sosyolojinin bir disiplin haline gelmesindeki rolü bilinen Durkheim düşüncesinde aile
de kaçınılmaz olarak yer almaktadır. Durkheim 1887 yılında Bourdeaux’da ders vermeye
başlamıştır. İlk yıl toplumsal dayanışma üzerine ders verir. İkinci yıl ise aile sosyolojisine
giriş dersini. Sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun, toplumsal dayanışma meselesi, insanları
birleştiren bağların neler olduğunu, yani toplumsal bütünlüğün oluşumunu nelerin
9

Bu bölüm şu kitaptan yararlanılarak yazılmıştır: Tom Bottomore, Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin
Tarihi, Tom Bottomore, Robert Nisbet, “Emile Durkheim”, Yazan: Edward A. Tiryakian, Çev: Ceylan
Tokluoğlu s:208-213, V Yayınları, Ankara, 1990.
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belirlediğini bilmektir. Geçmişteki ve şimdiki bütün toplumlarda ayırt edilebilen başlıca iki
sosyal tip bulunmaktadır. Geçmişteki toplumlar siyasi örgütlenmeden yoksun olan “biçimsiz”
toplumlardır ve oradan oraya gezinen akraba topluluklarından kentlerde yaşayan gruplara
kadar uzanmaktadır. Her iki toplum tipi, Durkheim’a göre farklı bir toplumsal dayanışma
biçimi taşımaktadır: Biri zihinlerin benzerliğine ve fikirler ile duygular birliğine, öbürü ise
işlevlerin farklılaşmasına ve iş bölümüne dayanır. İlkinin etkisindeki bireyler, kitlenin
içerisinde erirler. Öbüründe ise her bir bireyin bütünün refahı için başkalarının yaptığı özel
katkılara bağımlı olan kendi eylem alanları vardır.
Durkheim için toplumsal dayanışmanın önemini biliyoruz. Modern çağdaş aileyi
yapılandıran öğeler, devletin evlilik ve akrabalık ilişkilerini nasıl tanımladığı açıklayıcıdır.
Bunların ötesinde Durkheim, ailenin öğelerinin, parçaları birbirine bağlamak konusundaki
işlevlerinin üzerinde durmak istiyordu. İşte bu ilişkileri ağı aile yaşamını kapsıyordu. Fakat
Durkheim’a göre, bu türden bir anatomik (veya yapısal) çözümleme bir açıklama değildir. Bir
açıklama getirmek için, kişinin ilişkinin ardındaki varoluş nedenini bulması gerekir. Burada
Durkheim’ın metodolojik tutumu karşımıza çıkar.
Doğa bilimleri ilişkilerin altında yatan sebepleri deneyler aracılığıyla keşfetmektedir.
Bu sosyoloji için mümkün değildir. Fakat Durkheim’a göre deneylerde temel olan şey
araştırmacı tarafından yapay olguların üretilmesi değildir. Değişik ortamlarda ve değişik
biçimlerde bulunan şeyin karşılaştırılabilmesidir. Yani bilimde önemli olan incelenen olguyu
değişen koşullar altında gözleyebilmektir. Koşulları değiştirmek, araştırmacının bir olgu
hakkında neyin temel neyin olumsal/rastlantı (contingent) olduğunu belirleyebilmesini sağlar.
Eğer bir olgunun değişik biçimleri laboratuvarda değil de doğal olarak üretilebilirse onun
karşılaştırmalı incelemesine dolaylı deney denebilir.
Durkheim aile içi ilişkileri böyle açıklayabileceğini düşmektedir. Eğer evlilik bağı ile
bağlı isek, bugünün gelişmiş toplumlarındaki bağları önceki babaerkil ailelerdeki (hem tek
eşli hem çok eşli) babasoylu ve anasoylu klanlardaki ve bütün ara tiplerdeki bağlarla
kıyaslamamız gerekir. Burada bir parantez açıp, Durkheim’ın düşüncesinin de ailenin
geçirdiği evrime, anasoyluluktan babasoyluluğa yani evrimci çizgiye dahil olduğunu
ekleyelim. Durkheim’a göre, evlilik ilişkisi çok evrim geçirmişse de bu farklı tiplerdeki
benzer ve ortak zemini bulmak zor olmayacaktır. Bundan başka birbirine bağlı etkenler
arasında hangilerinin daha fazla değişmediğini belirleyebilirsek, bu temel özellikler için
sorumlu olan koşulu bulmak mümkün olur.
Durkheim ailenin farklı biçimlerine ait sistematik ve güvenilir bilgiden yoksun
olduğumuzu söyler. Bu nedenle aile tiplerini sınıflayarak ve betimleyerek işe başlamak
gerekir. Tipleri cinslerine göre gruplandırıp, onların oluşumuna ve yaşamasına yol açan
sebepleri bulana kadar gitmek gerekir. Karşılaştırmalı araştırma yayıldıkça geçmişteki
şeylerin sınıflandırılması bugünü açıklamayı kolaylaştırır. Çünkü, en eski ve bizim gelenek ve
göreneklerimizden uzak ev yaşamı biçimlerinin bile çağdaş ailede kalıntıları vardır. Daha
gelişkin toplumsal biçimler daha ilkel toplumlardan doğmaktadır. Yani ilk biçim sonraki tarzı
izleyen bir özeldir. Dolaysıyla modern ailenin tüm tarihsel gelişimini içermektedir.
Sosyolojik çözümlemeyi bugünün ailesinden başlatmaktansa, ailenin gelişiminin
tarihsel tablosunun karşılaştırmalı çözümlemesinden başlamak daha doğrudur. Çünkü bu
şekilde çağdaş ailenin parçalarını birbirinden ayırmak ve açıklamak daha kolay hale gelir.
Ancak der Durkheim, çözümlememiz bizi ne kadar eskiye götürürse götürsün asla bugünü
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gözden kaçırmamalıyız. Ailenin ilk biçimlerini tanımlarken bile çabamız adım adım modern
batı ailesinin açıklamasına varabilmektir.
Durkheim üniversitede öğretim ve araştırma yaşamının başından sonuna kadar
karşılaştırmalı çözümleme yönteminin gerekliliğini vurgulamıştır. Bu yöntem, çağdaş batı
toplumunun başlıca yanlarını antropolojik ve tarihsel veriler aracılığıyla anlamamızı sağlar.
Durkheim evrimci bir yaklaşım seçmiş olsa da kendisinde ilkel=düşük, gelişmiş=üstün
yaklaşımı yoktur. Modern koşulları açıklamaya çalışan bir sosyolog için (Din, aile, vs) geçmiş
bugün için bir başlangıçtır. Tarih ve etnoloji bugünün anlamını çözmemiz için veri sağlar.
Tarihsel ve etnolojik malzeme uygun bir şekilde kullanıldığında sosyolojik “ampirik verileri”
oluşturmaktadır.
Spencer’in evrimci görüşleri de buna dayanıyordu. Ayrıca sosyolojik yöntem
olgulara dayanan tümevarım yöntemidir. Sosyolojik çözümlemenin ulaşmaya çalıştığı şey
kurumun/ailenin iç yapısıdır. Bunu yapabilmek için, yani toplumsal olguların temel yapısal
özelliklerine doğru gidebilmek için şunlara bakmalıyız diyor: Gelenek, kanun, töre diye
adlandırılmış olan pratikle güçlenmiş eylem yollarına bakmalıyız. Biz burada kişisel hayatın
basit olaylarıyla değil kuşakların hepsine öğretilmek suretiyle biçimlendirilmiş düzenli ve
sabit pratiklerle, kolektif deneyimlerin artıkları ile ilgileniyoruz.
Bir görenek sadece alışılmış bir davranış biçimi değildir. Aynı zamanda toplumun
bütün üyeleri için uyulması gereken bir güç olarak tanımlanabilir. Bir görenek uyulması
gereken ve bir yaptırımın yetkesi ile donatılmış toplumsal bir kuraldır. Böylelikle ayırt
edilebilen görenekler, bize doğa bilimleri tarafından incelenen olguların benzeri ayırt
edilebilir olgular sağlamaktadırlar.
Durkheim da aileyi incelemek için kullanılacak tarihi ve antropolojik kaynaklar
arasında, Bachofen, Morgan, Maine gibi kaynakları sayar. Ancak töre ve yasaların tüm
gerçeği ortaya çıkarmayacağını bilir. Sosyologların çağdaş ile ilgilendiklerinde
yararlanacakları demografi, toplumsal yaşamdaki değişmeleri ifade edebilmelerine imkân
sağlar. Çünkü demografi toplumun bütününü kucaklar. Durkheim, rakamların kişisel
olmayışında toplumsal olguların özgünlüğünün ve nesnelliğinin güvencesini bulmuştur.
***
Durkhemin’in "Evlilik aile"si (conjugal family) dediği modern aile, modern
Avrupa’nın en medeni toplumlarında gelişmiştir. Uzun bir evrimden sonra ortaya çıkmıştır.
Ebeveyn ailesinin daralmasından meydana gelir. Evlilik ailesi karı-koca ve evlenmemiş/reşit
olmamış çocuklardan oluşur. Grubun üyeleri babaya bağlı olarak ortaya çıkan akrabalardan
oluşur. Baba, reşit olana kadar çocuklarının eğitimini ve ihtiyaçlarını karşılar. Buna karşılık
çocuk baba otoritesi altında yaşar. Çocuğun hukuki bir sorumluluğu yoktur; bu sorumluluk
babaya aittir. Ancak çocuk evlenecek olgunluğa ulaştığında -bu hukuksal olarak 21 yaştır- ve
çocuk evlendiğinde tüm bu ilişkiler sona erer. Bundan böyle çocuk kendi sorumluluğunu alır.
Babasının çatısı altında yaşamaya devam ederse, varlığı yalnızca maddi ya da ahlaki
bir olgudur ve ebeveyn ailesinde bu durumun yasal bir anlamı yoktur. Her durumda evlenen
çocuk ayrı bir hanede yaşamaya başlar. Tabii ki bağları tamamen kopmaz. Çocuklar ailenin
mirasçısıdır. Bu ailenin ilk formlarından kalan hukuki görevdir. Ebeveyn ailesinin ya da
ataerkil ailenin sürekli bağımlılık halinin devamını gösteren herhangi bir şey kalmamıştır.
Tüm çocuklar er ya da geç ebeveyn ailesinin evinden ayrıldıkları ve daimî unsurun sadece
karı-koca olması sebebiyle “evlilik ailesi” demek doğrudur.
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Bu tür aile için yeni olan durum ve daha belirgin olan şey, devletin ailenin iç
yaşamına sürekli artan müdahalesidir. Hatta devletin aile yaşamında bir faktör haline
geldiği söylenebilir. Baba belirli sınırları aştığında, devlet düzeltme aracıdır. Yargıç
pozisyonunda olabilir. Örneğin yetim kalan çocuklara vasi seçilemiyorsa devlet devreye
girecektir.
Devletin güvencesi sayesinde evlilik ailesinde bireylerin hakları korunmuştur. Bu
nokta modern ailenin merkezi alanıdır. Ancak bu merkezi alan çeşitli ikincil alanlarla
çevrilmiştir. İkincil bölgeler, ailenin önceki biçimlerinde de olan akrabalardır. İlk grup atalar
ve torunlar tarafından oluşturulan gruptur: büyük baba, baba, anne, erkek kardeşler, kız
kardeşlerdir. Atalar -yani eski baba ailesi- ilk aşamada yerinden edilmiş ve ikinci gruba
düşmüştür. Bu şekilde oluşturulan grup, yasalarda belirgin bir kimlik olarak korunmuştur. Bir
adam öldüğünde, serveti ailesi ve erkek kardeşleri veya soyundan gelenler arasında bölünür.
Aile üyeleri daha yakınlaşarak ve kişiselleşerek gelişirler. Aile bir sözleşme ile var olmaya
devam eder. Buna göre, aile (ataerkil) zeminini kaybederken tersine evlilik güçlenmektedir.
E. Durkheim’ın aile hakkındaki düşüncelerinde döneminin izleri ve ortak kaynakları
çok belirgindir. Ancak, devletin aile üzerindeki hakem rolü onun için önem taşır. Böylece
ataerkil ailenin sakıncalarından evlilik ailesinin güçlenmesi olgusuna geçiş mümkün olur. Aile
ile miras arasındaki ilişki ise kaçınılmaz olduğu gibi, ebeveyn ailenin ya da ataerkil ailenin
giderek küçülmesi önemli bir süreçtir. İntihar adlı çalışmasında da Durkheim ailenin birey
açısından önemini göstermiştir. Ancak yukarıdaki açıklamalardan da anladığımız gibi, kastı
geniş akrabalık ilişkileri değil, karı-kocadan oluşan çağa uygun ailedir.

Çok eşlilik konusu ile ilgili nadir ve güncel bir örnek. Üstelik çok kocalılık örneği… Magma
Dergisi’nde, 23 Ağustos 2016’da yayınlanan habere göre köy, Nepal’in yüksek kesimlerinde
yer alıyor. Bir hanedeki erkek kardeşlerin hepsi bir kadınla evleniyor.
Fotoğraf ve Haber: Hacer Aydın
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyoloji tarihinden iki görüşün daha üzerinde durduk. Marksist düşünce
ve E. Durkheim’ın düşünceleri. Bu görüşlere neden yer verdik? Amacımız aile sosyolojisini
sadece çağdaş ailenin sorularıyla sınırlamamak ve konuyu bir süreç olarak öğrenebilmektir.
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Bölüm Soruları
1234-

F. Engels için tek eşlilik nasıl bir göstergedir?
F. Engels açısından, kadın ve erkeğin eşitlik içinde olduğu bir aile mümkün müdür?
E. Durkheim’ın görüşleri evrimci açıklamalardan etkilenmiş midir?
E. Durkheim bireyin aile ile dayanışma içinde olması gerektiğini söylerken hangi
aileden söz etmektedir?
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4. AİLE SOSYOLOJİSİNDE T. PARSONS ETKİSİ VE PARSONS
ELEŞTİRİSİ: LAWRENCE STONE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde aile sosyolojisinde çok önemli bir etkiye sahip olmuş T. Parsons’ın görüşlerini ve
bu görüşlerin daha sonraki dönemlerde aile tarihi çalışmaları vasıtasıyla nasıl eleştirildiğini
göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ailenin ataerkillikle bağlantılı olarak evrimci bir değişim gösterdiği görüşüne benzer şeklide,
geçmişte aileler kalabalık birimler halinde yaşıyorlardı; giderek geniş aile küçük bir birim haline
geldi yaklaşımı bu bölümde tartışılacaktır. Tarım toplumları ile geniş aileleri birlikte düşünmek
doğru mu? sorusuna bağlı olarak, tarım ve sanayi toplumları farklı aile tipleri doğurur mu?
sorusuna cevap aranacaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sanayi toplumu çekirdek
aileyi doğurur görüşünü
tartışmak
Tarım toplumlarında tüm
aileler geniş aile şeklinde
yaşıyorlardı
görüşünü
tartışmak
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Anahtar Kavramlar

Çekirdek aile, geniş aile, T. Parsons, L. Stone, tarım toplumunun aile tipi, sanayi toplumunun
aile tipi
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Bu bölümde önce Amerikan sosyolojisinin önemli bir ismi olan işlevselci görüşlere
sahip olan T. Parsons’ın aile sosyolojisi hakkındaki açıklamalarını daha sonra ise bu
açıklamalara yönelen eleştirileri ele alacağız. Parsons’ın gerek görüşlerine gerekse görüşlerine
yönelik eleştirilere geniş olarak yer vermemizin nedeni, aile sosyolojisi üzerindeki etkisidir.
Bu etki yansımasını ülkemizde de göstermiş, Parsons’ın dediği gibi ailenin zaman içinde
çekirdek aileye dönüştüğü görüşü benimsendiği gibi, sonraları tarihsel çalışmalardan
yararlanılarak bu görüşün eleştirilebileceği aşamasına da gelinmiştir.
4.1. T. Parsons Etkisi
1902-1979 yılları arasında yaşayan Talcott Parsons’ın kuramı, işlevselcilik, toplumu
kendine ait işlevleri bulunan parçalardan oluşan bütünsel bir sistemdir diye kısaca
tanımlanabilir. Her ne kadar açıklamaları genellikle modern, zengin Amerikan toplumunun
bir ürünü olarak görülse de II. Dünya Savaşından sonraki yaklaşık 20-30 yıl boyunca, başta
İngilizce konuşulan ülkeler olmakla birlikte dünya sosyolojisinde önemli etki yaratmıştır.
Bu çerçevede aile, toplum için belirli işlevleri yerine getiren toplumsal bütünsel
sistemin çok sayıda bileşenlerinden biri olarak ele alınmaktadır. Daha da önemlisi aile
sistemi, tüm toplumsal sistemi ayakta tutmak anlamına gelen roller ve statüler ağına uygun
olarak hareket eden/edecek olan bireylerden meydana gelmiştir. Ailenin incelenmesi, aynı
şekilde ailenin diğer üyelerinin rol beklentilerini, öznel eğilimlerini, referans gruplarını,
durumlarının tanımlarını ve sistemin ayakta durma mekanizmalarını işin içine sokar. Böylece
bazen aile içindeki bireysel/özel davranışları dikkate alan mikro işlevsel bir yaklaşım olarak
da düşünülebilir.
Bu çerçeve kullanıldığı zaman, aile bir yandan diğer toplumsal ajanlarla, yani okul, iş
ortamı, pazar gibi, dışsal etkilere ve uzlaşmalara açıktır. Öte yandan ailenin içindeki diğer alt
sistemlerle, yani karı-koca, kardeşler gibi, iç içe girmiş bir sistem olarak da dikkate
alınmalıdır.
Bu açıdan birey, kararlar alan etkin bir kişiden çok, roller ve statüler sistemiyle bağlı
ve kendinden beklenen şekilde davranan bir kişi gibi algılanabilir. Ayrıca aile bir değişim
ajanı olmaktan çok sistemin devamlılığı açısından önemli fakat pasif bir öğedir. Yani yapının
statik görünümünün önemi o kadar öne çıkar ki, değişim göz önüne alınmaz. Aile hem kendi
içinde hem de sitem içinde sosyal sistemin korunmasında önemli fonksiyonları olan ve rolstatü toplamları bakımından en iyi konumlara sahip bireylerden ibaret olarak karşımıza çıkar.
Bireyler ya yapının taleplerine yanıt vererek ya da yapının sınırı altında eyleme geçerek
sitemin devamlılığına katkıda bulunurlar.
İşlevselci yaklaşıma göre en yalın ifade ailenin evrensel bir kurum olduğu ve bu
nedenle de bazı evrensel fonksiyonları yerine getirmesi gerektiği şeklindedir. Belli temel
fonksiyonel ön gereklilikler vardır. Eğer toplum devam edecekse, bu gereksinmelerin
karşılanması gerekir. Aile kurumu bu fonksiyonları en iyi biçimde karşılar. Bu görüş,
gelecekte, bu fonksiyonların en azından birkaçının ya da tümünün diğer kurumlar tarafından
yerine getirilmesinin olası olduğunu ifade eder. Aile kurumu bazı evrensel ve zorunlu
fonksiyonlarla içinden çıkılmaz bir biçimde bağlanmamıştır. Parsons tarafından gösterilen bu
yaklaşım evrimci bir perspektife bağlıdır. Yani bu görüş, toplumların ve sosyal kurumların
birbirlerinden farklılaşarak yapısal bir farklılaşma süreciyle evrim geçirdiğini ifade eder.
Böylece modern toplumda iş evden ayrılmış olur. Bu durum da ailenin işlevlerinin aile ile
toplum arasındaki ilişkiler gibi değişebileceğini ifade eder. Ancak bu aşamada belki de en
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önemli soru, toplumun beklentilerine uygun bireyleri yetiştirecek olduğu için vazgeçilmez bir
kurum olan aile tüm işlevlerini kaybederek ortadan kalkabilir mi?
Bu bölümde Önal Sayın’ın Ege Üniversitesinde 1990 yılında yayınlanan, Aile
Sosyolojisi Ailenin Toplumdaki Yeri adlı kitabından yararlanarak Parsons’ın açıklamalarını
inceleyeceğiz. Toplum bir bütünsel sistemdir. Aile ise bu bütünsel sistemin bir alt-sistemidir.
Yani aileyi tek başına bir sistem olarak ele almamak ve diğer kurumlar gibi bütünsel topluma
bağımlı bir birim olarak değerlendirmek gerekir.
Parsons’ın aile kuramının üç boyutu şöyle ifade edilmektedir: 1.Amerikan ailesinin
işlevleri, 2.Amerikan ailesinin yapısı, 3.Erkek ve kadın rolleri. Aslında bu üç boyutun sadece
isimlerini okumak bile, Parsons’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplumu açıklama
çabasında olduğunu bize gösterir. Ne var ki, görüşlerinin neredeyse evrenselleşmesi, aile
açıklamalarının üzerinde neden durulduğunu bize göstermektedir.
1. Amerikan ailesinin işlevleri: Parsons’ın açıklamalarını farklılaşma kavramının
egemen olduğu değişme çerçevesine yerleştirmek gerekmektedir. Parsons’a göre farklılaşma,
eskiden uzmanlaşmamış bir birim tarafından yerine getirilen işlevlerin bazılarını bu konuda
uzmanlaşmış birimlerin yerine getirmesidir. Uzmanlaşma toplumda yeni birimlerin
doğmasına yol açmaktadır. Bu yeni doğan birim, daha uygun bir biçimde, daha az sayıdaki
işlevler konusunda yoğunlaşır. Buraya kadar söylediklerinden şunu çıkarmamız
gerekmektedir: Demek ki değişme ve uzmanlaşma kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir.
Geçmişte insan hayatının sürekliliği açısından yaşamsal öneme sahip olan aile kurumu, ister
istemez değişecektir. O halde bütün bu değişime rağmen aile nasıl ayakta kalmaya devam
etmiştir/edecektir.
Ailedeki değişmelerin tipik örneğinin geleneksel geniş ailede görülen ekonomik
üretimden, çağdaş ailenin soyutlanması olduğunu söyler Parsons. Aile grubunun ekonomik
üretim birimi olmaktan çıkması durumunda ekonomik farklılaşmadan söz edilir. Yani ailenin
sadece tarımsal faaliyetlerin dışına çıkması değil, imalat sanayii dışına da çıkması süreci
gerçekleşmiştir. Ekonomik üretim artık büyük sanayinin unsuru haline gelmiştir. İkinci çok
önemli nokta ailenin eğitimle ilgili sorumluluklarını transfer etmesi veya farklı/uzmanlaşmış
toplumsal birimlerle paylaşmasıdır. Okullardan başka, eskiden ailenin yerine getirdiği birçok
toplumsal hizmetler, arkadaşlık grupları, hastaneler, boş zaman grupları, kitle iletişim
araçları... gibi birimler tarafından üstlenilmektedir.
Parsons’a bu değişimi şu karşılaştırmayla açıklar: Amerikan toplumu, ekonomik
üretim, yönetim, dinsel etkinlik, toplumsallaştırma, boş zamanların değerlendirilmesi gibi
işlevleri üstlenmiş geniş aile grubunu bağrında taşıyan arkaik toplumlarla büyük bir çelişki
oluşturan farklılaşmış/uzmanlaşmış bir toplumdur.
Bu derecede uzmanlaşmanın toplumun insanlık dışılığa gitmesine yol açabilir mi
düşüncesi Parsons’ın verdiği cevap şudur: Bir birim kendisini belirli işlevlerden soyutlarsa,
koruduğu işlevleri daha iyi yerine getirir. Özellikle aile ve arkadaşlık grubu bireye duygusal
destek verme konusunda uzmanlaşmıştır. Ailenin işlevleri azalsa da toplum ona her zaman
olduğundan daha çok bağımlıdır.
Parsons’a göre bugünün ailesi, yapısı ve işlevlerinde, sadece biyolojik
kompozisyonun bir yansıması olmayan değişmez öğelere sahiptir. Ailenin en önemli işlevleri,
türün devamı ve çocukların bakımı olarak ifade edilebilir.
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Sonuç olarak Parsons’a göre aile, geleneksel olarak bu kuruma bağlı belirli işlevlerinin
gerilemesi nedeniyle, yüksek düzeyde uzmanlaşmıştır; canlı bir birim olarak varlığını
sürdürmektedir. Yani aile, türün devamı ve çocukların toplumla özdeşleşme işlevi dışında
tamamen işlevsiz kalacaktır. Çünkü aile hem ekonomik üretime katılmaz hem de siyasi sistem
bakımdan bir birim olarak kabul görmez. Buna karşılık mikro sosyolojik açıdan, aile, iki
temel ve ortadan kaldırılamayacak işlevi yerine getirmektedir: İçine doğduğu toplumun bir
gün üyesi olabilmek için çocukların ilk toplumsallaştırılması ve toplum içindeki yetişkinlerin
istikrarı. Bu iki işlev birbirine bağlıdır.
Aile toplumsallaşmanın merkezidir. Çocuk içinde yaşadığı toplumun kültürünü ailede
içselleştirir. Ailenin bu işlevi yerine getirebilmesi için, ailenin sorumlu üyelerinin sistemle
bütünleşmesi ve kültürü edinmiş olması gerekmektedir. Yani bütün içinde toplumsal sistem
olan aile istikrar ve denge eğilimi gösterir. Buna göre, ailenin çok önemli bir işlevi sistemin
ayakta kalmasına ve dengelenmesine katkıda bulunmak amacıyla çocuğun
toplumsallaştırılmasıdır.
Parsons’a göre, toplumsallaştırma kuramın geçerliliğini de göstermektedir. Buna göre
aile toplumun bir alt sistemidir. Böylece ailenin toplumsallaştırma işlevinin temel amacı
çocuğa toplumun temel fikirlerini, değerlerini ve kavramlarını iletmektir. Bu işlev başlangıçta
baba ve anne tarafından oynanan ebeveynlik rolleri aracılığıyla yerine getirilir. Fakat aile
toplumsallaşmanın tek birimi değildir. Diğer birimler, okul, arkadaşlık grubu, boş zamanlar
grubu, üniversite... aile ile birlikte kendiliğinden çocuğun toplumsallaşması konusunda işlev
görmektedirler.
Parsons’a göre Amerikan ailesi öncelikle genci özerkliğe hazırlar. Bunun için
gençlerin yaşamına mümkün olduğunca az müdahale eder ve ebeveynsel davranış modellerine
bağlı olmaktan kaçınarak genci özerkliğe ve sorumluluklara hazırlar. Ebeveynler için doğru
olan çocuğa müdahale edilememesidir. Bireysel tamamlanma üzerine kurulmuş bir toplumda,
çocuk yerine getirmesi gerekli rolleri bizzat kendisi yaratmalı ve keşfetmelidir. İkinci olarak,
Parsons, çocuğun birey olarak kendi kendini tamamlamaya hazırlamak amacıyla,
ebeveynlerinin çocuklarının duygusal bağlanmalarından faydalandıkları konusunda da ısrar
etmektedir. Anne-baba sevgisi çocuğun okuldaki veya arkadaş grubundaki başarısını
koşullayan bir etken olmaktadır. Bu suretle çocuk, kendini gerçekleştirme konusunda çok
güçlü bir motivasyon geliştirmektedir. Böylece aile, normların, rollerin ve değerlerin çocuğa
iletilmesiyle, onun kişisel tamamlanma üzerine kurulmuş bir toplumla bütünleşmesine olanak
veren temel birimdir.
T. Parsons tarafından aileye verilen diğer mikro sosyolojik işlev, yukarıda da ifade
edildiği gibi, yetişkin kişinin istikrarı ve dengelenmesidir. Bu işlev en başta evlilikle yerine
getirilir. Her eş diğerine bağlanmaktadır. Buna karşılık ailenin diğer üyeleriyle, ebeveynlerle,
kardeşlerle olan bağlar zayıflamaktadır. Parsons’a göre bu görünümün olumsuz yanı, eşlerden
her birinin eşine olduğu kadar, akrabalarından birine dayanmamasıdır. Buna karşılık, evlilik
ve aile yetişkinlerin duygusal denge bulmalarına olanak vermektedir. Yani aile akrabalıktan
soyutlanmıştır. Fakat mikro sosyolojik iki temel işlevin yerine getirildiği karmaşık bir
etkileşim ağını vücuda getirir.
2. Amerikan ailesinin yapısı:
Önal Sayın’ın kitabından okumaya devam edelim. Parsons çağdaş Amerikan ailesinin
yapısını çekirdek veya evlilik ailesi olarak tanımlar. Göreli olarak geniş akrabalıktan
soyutlanmıştır, ikametgâh yeri yeni evli çiftin yerleşim yeridir.
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Dölverme Ailesi

İki yanlı akrabalık sistemi üzerine dayanır ve evlilik üzerine kurulmuştur. Değerleri akılcılık
üzerine temellenir. Bu ailenin cinsiyete ve kuşaklara bağlı rolleri çok değişmiştir.
Parsons’a göre evlilik ailesi ‘ego’nun normal durumunda sadece bir değil iki ailenin
üyesi olması ilkesine dayanır. Birincisi egonun içinde doğduğu yönlendirme ailesi adı altında
belirlenir. İkincisi ise egonun evlenmesinden kaynaklanan döl verme ailesi olarak
isimlendirilir. Ego iki ailenin tek ortak üyesidir. Ebeveynler ve küçük yaştaki çocuklardan
oluşan bu aile (döl verme evlilik ailesi), hem ayrı bir konutta yaşar ve hem de üyelerinin
kaynaklarını yani parasal gelirlerini ortak olarak koydukları bir tüketim birimidir. Normal
durumlarda ne evsel düzenlemeler ne de gelir kaynağı eşlerin yönlendirme ailesine bağlıdır.

Yönlendirme Ailesi

Egonun içine doğduğu aile

Egonun yönlendirme
ailesinden tamamen
bağımsız olarak kurduğu
evlilik ailesi

EGO

Yönlendirme Ailesi

Dölverme Ailesi

Evlilik ailesi ve her eşin yönlendirme ailesi arasında dikkate değer bir coğrafi mesafe
vardır. Ailenin geçimi en başta kocanın mesleğiyle güvence altına alınmıştır, genel olarak
yönlendirme ailesine başvurmadan bu güvence sağlanır. Parsons’a göre bu tip aile sanayi
toplumuna daha iyi uyum gösterecektir. Çünkü bu aile, sanayi toplumunun gerektirdiği
coğrafi ve toplumsal hareketliliği daha kolay yerine getirebilir. Mesleki zorunluluklar
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nedeniyle yer değiştirmeleri küçük aile, geniş bir aileden daha kolay yapar. Sanayi sisteminin
değerleri, akraba kayırıcılığı temeline değil, yeterlilik üzerine kurulmuştur. Sonuçta, küçük
evlilik ailesinin akrabalığa göre ekonomik bağımsızlığı, sanayi toplumunun yeni gereklerine
yanıt verebilir.
Yönlendirme ailesinden bağımsızdır.
Akrabalık ilişkilerinden bağımsızdır.
Coğrafi Evlilik
hareketliliğe uygun bir aile tipidir.

Evlilik

Ailesi

Toplumsal
hareketliliğe
Evlilik
ailesi: uygun bir aile tipidir.
Bireylerin kendi yeterlilikleri/becerileri temelinde kurulmuştur.

Sanayi toplumuna uygun aile tipidir.
Parsons’a göre, geniş aile ve sanayi toplumu temelden karşıt olan iki değer sistemini
oluşturmaktadır. Belli bir aileye üye olmaya dayanan akrabalık temelli ilişkiler, dünyaya
gelişle kazanılmış niteliklerdir. Bireysel başarı yani elde edilmiş niteliklerin önemi yoktur. Bu
ilişkiler, dünyaya gelişe bağlı olduklarından dolayı özel değerler taşımaktadırlar. Oysa
modern sanayi toplumu evrensel değerlerle yönetilir. Herkes toplumsal konumundan veya
ırkından bağımsız olarak ailevi bağlarıyla değil, yeteneklerine bağlı olarak terfi edebilir.
Böylece birey, aynı zamanda hem bir ailenin hem de modern bir iş yerinin üyesi
olarak, uyuşmaz iki değer kategorisi tarafından yaratılmış gerilimden ortaya çıkan çatışma ile
karşılaşabilir. Bununla birlikte toplum aile çekirdeklerden meydana gelmişse çatışma
minimum düzeyde sınırlanır. Bu aile, sonuç olarak akrabalık grubunun tümünden
soyutlanmıştır. Ancak çekirdek ailesine karşı en yoğun duygusal bağları içselleştirmiştir.
Koca, ekonomik sistemle bütünleşmiştir. Yani, iş sisteminde ailesel değerlerin karışımından
kaçınılır ve işin değerleri alenin dayanışmasını bozmaz. Parsons’a göre, modern sanayi
toplumuna en iyi uyan tip, işte bu soyutlanmış çekirdek ailedir.
Çekirdek aile yeni bir yerde (konutta ve mekânda) kurulur. Evlilikten sonra aile, iki
aile grubundan bağımsız bir eve veya daireye yerleşir. Bundan başka Amerikan ailesi iki yanlı
akrabalık sistemi içine girer. Ebeveynlerden birinin mirasını, kan bağı içindeki sıraya uygun
olarak, bir çocuğa bırakmasını gerekli kılan bir kural yoktur. Beklentiler her çocuğun eşit bir
paya sahip olmasıdır. Uygulamalar da bu doğrultuda olur.
Amerikan toplumunda evlilik akrabalığın temel yapısal anahtarıdır. Bu konu şu
anlama gelmektedir: Bireyin (egonun) sorumluluğu ebeveynlerine değil, eşine ve çocuklarına
karşıdır. Bunun başka bir anlamı ebeveynlerin hiçbir katılımı olmadan, bireyin özgürce eşini
seçebilmesidir. Yeni kurulan birim, geniş aile grubu içine kolayca katılabilir. Böylece
Durkheim’ın da işaret ettiği gibi, modern aile evlilik temeline dayanmaktadır. Oysa eskiden
tam aksine evlilik aile temeline dayanıyordu.
Sonuçta Parsons, geniş aile sisteminde değerlerin akılsal olmadığı, statünün doğumla
birlikte elde edildiği konusunda ısrar etmektedir. Sanayi sonrası modern Amerikan evlilik
ailesi, akılsal değerlere yönelmiştir. Elektrikli ev aletlerinin kullanılması, çocuğun akılsal
eğitimi konusuna verilen önem, oturulacak yerin seçimi bütün bunlara örnek oluşturur.
Çocuksuz genç çiftler genellikle merkezde otururlar. Çocuklarının olmasıyla birlikte
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banliyölere yerleşirler. Parsons ve onun izleyicilerinin zihninde, bu modelin nitelikleri, uzun
dönemde sanayileşen ülkelerde kendini kabul ettireceklerdir. Parsons’ın kuramının üçüncü
boyutu ailedeki kadın ve erkek rolleridir. Şimdi bu boyutu inceleyelim.
3. Aile içinde kadınsı ve erkeksi roller: Bilindiği gibi toplumsal sistem, bütünsel olarak
uzmanlaşma ve farklılaşma eğilimindedir. Aile de bir alt-sistem olduğuna göre benzer bir
uzmanlaşma ve farklılaşmaya sahip olmalıdır. Öncelikle aileyi oluşturan kadın ve erkeklerin,
öte yandan kuşaklar arasındaki işlevlerde farklılaştırma eğilimi gösterir.
Parsons özellikle, cinsiyete bağlı ailesel roller konusuna önem verir. Erkek ve kadın
rollerinde uzmanlaşma olmalıdır. Bu uzmanlaşmasının amacı, aile alt-sisteminin ayakta
kalması ve çocuğun toplumsallaşmasına temel sağlamasıdır.
Toplumla bağ kurma rolü araçsal rol olarak tanımlanır. Araçsal rol en başta da ailenin
maddi gereksinmelerini karşılama rolüdür ki bu babaya düşer. Babanın araçsal rolü yani
mesleği aynı zamanda ailenin statüsünü belirler.
Anneye aile içinde anlamsal roller düşer. Ev işleri ve çocuklara bakmak kadınsı rolün
yani annenin temel etkinlikleridir. Çocuklara anne babadan daha yakındır. Ailenin duygusal
yaşamını en iyi biçimde dile getiren annedir. Cinsiyete uygun olarak rollerin bu iki kutupsal
yapısı (ev içi-ev dışı roller) Parsons’a göre, çocuğun kişiliğinin biçimlenmesinde önemli rol
oynar. Kişiliğin belirli bir aşamasında, erkek çocuk babaya bağlanır ve onunla özdeşleşir. Kız
çocuk ise anneye bağlanır. Bu tablo aslında hepimizin bildiği, Hollywood sayesinde çok iyi
anlatılmış olan klasik-üst orta sınıf Amerikan ailesini gösterir.
Parsons’ın görüşleri etkinlik yarattığı kadar eleştirilere de maruz kalmıştır. Eleştirileri
iki ana boyutta gösterebiliriz. Birincisi tanımladığı ailenin sınıfsal nitelikleri, yeni bir aile
modeli kurarken geleneksel kadın-erkek rollerinin muhafaza etmesi gibi özelliklerle ifade
edilebilir. İkincisi evrensel bir şeklide yorumlanan sanayileşmenin çekirdek aileyi ortaya
çıkaracağı tezidir.
Sayın’ın kitabında da belirttiği gibi, Parsons muhakkak ki teorisini geliştirirken
Amerikan toplumunu göz önünde bulundurmuştur. Ancak yine de sınıfsal nitelikler, yani ortasınıf aileyi dikkate alırken, sanayinin üretim kısmında kadın-erkek çalışanları dikkate
almaması önemli bir sorundur. Bunun ötesinde Parsons’ın araçsal ve anlamsal roller veya
kadınsı ve erkeksi roller ayrımının da eleştirilere uğraması kaçınılmazdır. Öncelikle
geleneksel ailedeki cinsiyete dayalı iş bölümünü anımsatmaktadır. Tabii ki amacının
toplumsal düzenin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve yeni kuşakların toplumsallaşmasının
geleneksel beklentilere en uygun şeklide gerçekleşmesini sağlamak için olduğu açıktır.
Anlattıklarının evrensel gerçekliklere uymadığı eleştirisi de söz konusudur. Her ne
kadar Amerikan ailesini temel aldığı açık olsa de çekirdek ailenin sanayileşmenin bir ürünü
olduğunu göstermesi evrensellikle ilgili eleştirilerde önemli bir noktadır. Öte yandan
evrenselleştirilmesi meselesinde eğitim almak için ABD’ye giden sosyologların görüşlerini
benimseyerek yaygınlaştırması konusunu unutmamakta da fayda vardır.
4.2. T. Parsons Eleştirisi: Lawrence Stone
Bu kısımda T. Parsons’ın sanayi toplumu-çekirdek aile hakkındaki varsayımının
eleştirisini A. Giddens’ın Birey Yayıncılık’tan, İstanbul, 1994’de yayınlanan Sosyoloji-Kısa
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Fakat Eleştirel Giriş başlıklı kitabında yazdıklarından okuyarak belirli bir çerçeveye
oturtacağız. A. Giddens şöyle anlatmaktadır:
Endüstri toplumu kuramının toplumsal çözümlemede bir çerçeve olarak üstünlük
sağladığı 1950'li ve 1960’lı yıllarda ailenin gelişmesiyle ilgili özel bir yorumlama tipi
sosyoloji literatürüne egemendi. Oldukça kaba çizgileriyle bu yorum şöyle ifade ediliyordu:
Sanayileşme öncesinde aile bir dizi geniş akrabalık ilişkilerine gömülmüştü. Yani geniş aile
şeklindeydi. Geniş aile ekonomik üretimin merkeziydi. Ne var ki ailenin artık böyle bir üretim
birimi olmaktan çıktığı endüstri toplumuna geçiş geniş aileyi parçaladı.
Akrabalık ilişkilerinin daralmasıyla anne-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile
ortaya çıktı. “Aile”, T. Parsons’ın dediği gibi, “önceden olduğundan daha özelleşmiş” bir
kurum haline gelmiştir.” (Söz konusu kitap: Talcott Parsons, “The American Family”, in T.
Parsons and RE Bales, Family: Socialization and Interaction Process, London, Routledge and
Keagen Paul, 1956, s. 10).
Ancak Parsons dahil, bu görüşü ortaya atan yazarların çoğu ailenin ve evliliğin
süregelen önemini ısrarla savunuyorlardı. Çekirdek aile çocukların doğması ve
büyütülmesinde odak noktası olma özelliğini koruyor ve şimdiye kadar görülmedik biçimde
üyeleri için duygusal bir destek ve tatmin kaynağı oluşturuyor.
A. Giddens, bu görüşü eleştirmek için aile tarihi konusunda eserler vermiş olan
yazarların eserlerine bakılması gerektiğini, bu eserler vasıtasıyla söz konusu varsayımların
oldukça şüpheli hale geldiğini söylemektedir.
Giddens’tan okuyalım: Kapitalizmin on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda gösterdiği
gelişme öncesinde Batı Avrupa’da ailenin genellikle üretici bir birim olduğu kuşku götürmez
bir gerçektir. Yani üretim ev içinde ya da bitişik arazi üzerinde sürüp gidiyor ve çocuklar
dahil bütün aile bireyleri üretim etkinliklerine katkıda bulunuyordu. Kapitalist girişimin
yaygınlaşması, büyük ölçekli sanayinin doğuşundan önce bile, aile bireylerini tek tek iş-emek
piyasasına sürerek bu durumu ortadan kaldırdı. Bunun ardından ev ile işyerinin birbirinden
ayrılmasının yaygınlaşmasıyla, bu süreç doruk noktalarına çıkmış oldu. Ancak bu
değişikliklerin önceden var olan geniş aile sistemini yok ettiğini varsaymanın yanış olduğu
ispatlanmıştır. Tarih araştırmaları nerdeyse bütün Batı Avrupa’da, en azından kapitalizmin
oluşmaya başlamasından önceki birkaç yüzyıl boyunca ailenin geniş aile tipinden çok
çekirdek aile tipine özellikle yakın olduğunu göstermiştir. Ne var ki daha geniş çaplı aile
ilişkileri bazı bakımlardan bu günküne göre elbette daha önemliydi. Bir evde yaşayanların
sayısının fazla oluşu, evde çalışan hizmetçilerin varlığından da ileri geliyordu. Kapitalizmin
gelişmesiyle aile hayatının niteliği arasındaki ilişkilerin daha önce açıkladığımız görüşte yer
alandan çok daha karmaşık olduğu da ortaya çıkmıştır. Örneğin, ilk kapitalist girişimciler,
yetişkinler kadar çocukların da üretici emeğe katılması gerektiği yolundaki geleneksel
beklentilere uygun olarak oldukça sık bir biçimde bireylerden çok aileleri çalıştırmışlardır.
Her ne kadar madenlerde ve fabrikalarda sefalet içinde çalışan çocukların insafsızca
sömürülmesine yol açmışlarsa da bunu sadece işverenlerin hırsına bağlamak gerçeğin tümünü
yansıtmaz. Ev halkının üretimde iş birliği yaptığı tarımla uğraşan ailelerden gelenlerin yine
ailece bir yerde çalışmaları bekleniyordu. Ailenin ekonomik dayanışmasının ortadan kalkması
çocukların çalıştırılmasını yasaklayan yasaların çıkmasıyla birlikte görülür. Özellikle önemli
olan son bir konu da bugün egemen olduğu görülen aile hayatı biçimlerinin, ücretli işçiler
üzerinde kapitalizmin doğrudan yaptığı etkiden çok, yaşam biçiminin bazı bakımlardan
“tabana doğru yayılan” burjuva ailesinden etkilendiğinin görülmesidir.
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Giddens, eserleri önemli eleştirilerle karşılaşmış ve bazı düzeltme ve değişikliklere
muhtaç olsa da L. Stone’un İngiltere’de aile hayatının gelişmesi konusundaki
çözümlemesinden yararlanmak gerektiğini söylemektedir. L. Stone’nun aile biçimlerindeki
değişikliklerin yararlı bir sınıflamasını ortaya koyduğunu anlatmaktadır. (Söz konusu kitap:
Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England: 1500-1800, London, Weidenfield
Nicolson, 1977).
L. Stone on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıl başlarına kadar geçen süre içinde
ailenin gelişmesini üç ana aşamaya ayırıyor:
1-“Hısım akraba ilişiklerine açık akraba tipi” [Open Lineage Family, The Family, Sex and
Marriage in England: 1500-1800 s:6]
2-“Sınırlı babaerkil çekirdek aile” [The Restricted Patriarchal Nuclear Family, The Family,
Sex and Marriage in England: 1500-1800 s:7]
3-“Bireylerin birbirine sıkı bağlarla bağlandığı çekirdek aile” [Closed Domesticated Nuclear
Family, The Family, Sex and Marriage in England: 1500-1800 s:7]
16. yüzyılda ve öncesinde egemen olan aile tipi Stone’un “hısım akraba ilişiklerine
açık akraba tipi” olarak adlandırdığı aile tipidir. Her ne kadar merkezinde çekirdek aile varsa
da ev halkının oluşturduğu birim, diğer akrabalarınki de dahil, daha geniş çapta cemaat
ilişkileri içindeydi. Geniş anlamda cemaat bireyleri arasındaki ilişkiler gibi aile ilişkileri de
daha sonraki dönemlerde geçerli olanlardan temelde farklıydı. Evlilik, sınıf sisteminin hangi
düzeyinde olursa olsun duygusal bağlılık ya da bağımlılık yönünden odak noktası
oluşturmuyordu.
Stone’un The Family, Sex and Marriage in England: 1500-1800 başlıklı kitabında
anlattıklarına göre: Geleneksel anlayış, mutluluğun bu dünyada değil ancak öteki dünyada
elde edilebileceği ve cinsel duygular bir zevk olmayıp ancak neslin devamı ihtiyacı açısından
haklı görülebilecek, günaha sürükleyen bir gereklilik sayıldığı yönündeydi. Bireyin seçme
özgürlüğü her zaman ve her bakımdan, ister ana-baba ister akraba, ister komşu, ister kilise ya
da devlet olsun başkalarının çıkarlarından sonra gelirdi. Hayata gelmenin hiçbir değeri yoktu
ve ölüm her an kapıdaydı. Hayattan beklenen şeyler o kadar azdı ki bir başkasına aşırı
derecede duygusallıkla bağlanmak basiretsizlik idi.
A.Giddens, L. Stone burada durumu abartıyor olabilir, diyor. Evlilik ilişkilerinin ve
ana-babayla çocuklar arasındaki ilişkilerin ne derece güçlü duygusal bağlardan yoksun
bırakıldığı tarihçiler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ama romantik aşk
kavramlarının yalnızca saray çevrelerinde geliştiğine ve evlilik ve aile ile bir ilgisi olmadığına
da kuşku yoktur. Hem karı-koca hem de ana-baba ile çocuklar arasındaki ilişkilerin özellikle
içten ya da şefkate dayalı ilişkiler olmadığı genelde kabul görmektedir. (Ana-baba-çocuk
arasındaki ilişkilerin geçirdiği uzun vadeli değişiklikler konusunda yapılan öncü bir çalışma
şudur: Philippe Ariés, Centuries of Childhood, “Harmondsworth,” Penguin, 1973).
Giddens’dan okumaya devam ediyoruz: Evlilik bağları kişisel tercihlerle
başlatılmıyordu. Toplumun daha üst kademelerindeki kişiler arasında, evlilik mal varlığının
miras yoluyla güvence altına alınmasını sağlayacak ya da başka ekonomik ve siyasal çıkarlar
elde edecek bir araç olarak kabul ediliyordu. Köylüler ve zanaatkârlar için evlilik genellikle
geçimini sağlamak için bir gereklilikti. Üst sınıflar arasında olduğu kadar alt sınıflarda da
evlenecek eşlerin kendileri değil başkaları tarafından seçilmesi doğaldı. Aile içinde duygusal
yakınlığın nispeten az olması bireylerin birbirlerinden fiziksel olarak ayrı kalmaları anlamına
gelmiyordu. Tam tersine toplumun bütün sınıflardaki insanlar, ev içinde olsun dışarda olsun
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kişisel mahremiyetin son derece sınırlı olduğu şartlarda yaşıyorlardı. Çağdaş kapitalist
toplumlarda yaşayanların büyük çoğunluğunun alışmış olduğu şekilde evlerin odalara
ayrılması ancak on sekizinci yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşmıştır. Zenginlerin yaşadığı
evlerin birçok odası olabiliyordu ama arada koridor olmadığı için bu odaların birinden
diğerine geçilebiliyor, hizmetçiler efendileriyle aynı odalarda ya da onlara çok yakın bir
yerlerde yatıyorlardı. Köylüler ve kentlerin fakir halkı bir-iki odalı evlerde oturuyorlardı.
Varlıklılar bile aynı odaları paylaşıyor ve odalar daha sonra olduğu gibi (Yatak odası, oturma
odası, çalışma odası…) kullanım amaçlarına göre ayrılmıyordu.
Ariés’in belirttiği gibi, ailenin “toplumla arasına mesafe koyması”, “toplumu yavaş
yavaş genişleyen özel hayat alanının dışına itmesi” ancak on sekizinci yüzyılda mümkün
olmuştur. Zenginlerinkinden başlayarak mahremiyet sağlayan koridorların olması, yatak
odalarından ayrılan oturma odalarıyla bugünün çağdaş planlanmasına temel oluşturur.
Stone’un çizdiği tabloya göre bu tür gelişmelerin öncesinde yalnızca belirli sosyal
gruplar içinde olsa da ikinci tip bir aile hayatı ortaya çıktı. Stone buna oldukça karmaşık bir
ifadeyle “sınırlı babaerkil çekirdek aile” demektedir. On altıncı yüzyıl başlarından on
sekizinci yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan bu aile tipi, toplumun üst tabakalarıyla sınırlı
kalmış, eski aile biçimi ile modern görünüm almağa başlayan tipin ortaya çıkması arasında
kalan geçiş dönemine ait bir tip oluşturmuştur. Daha önce çekirdek aileyi yerel cemaatteki
diğer akraba ve gruplara bağlayan bağlar zayıflamış ve bunların yerini devlete olan bağlılık
almıştır. Ailenin erkek olan reisinin yüzyıllar öncesine dayanan gücü artmış ve çekirdek
ailelerin diğer unsurlardan ayrı birlikler haline gelmesi daha belirginleşmiştir.
On sekizinci yüzyılda yerleşmiş temel aile kurumu olan “bireylerin birbirine sıkı
bağlarla bağlandığı çekirdek aile”nin ortaya çıkışını gösteren birkaç ayırt edici özellik vardır.
Bunları Stone “sevgi ve muhabbete dayalı bireycilik” deyimiyle özetliyor. Evlilik bağlarının
kurulması, sınıflara göre değişen kur yapma ve flört modelleri gelişmesine rağmen, genç
kadınlar ve genç erkekler için eş seçme konusu gittikçe daha kişisel bir tercih haline
geliyordu. Cinselliği özellikle evlilikle bağdaştıran normların yönlendirdiği, içinde sevgi ya
da “aşk” bulunan ilişkiye karşı duyulan arzu eş seçimini gittikçe daha fazla etkiliyordu. Anababayla çocuklar arasındaki ilişkiler de daha güçlü duygusal içerik kazanıyor, çocuklara ‘iyi
bir “eğitim” kazandırmaya karşı ilgi ön plana çıkıyordu. Ancak bir bütün olarak toplumda bu
tip ailenin egemen olması basit ve kesintisiz bir yayılma süreci izlememiştir. Bu süreçte çeşitli
sapmalar ve ters durumlar da görülmüştür.
Bu dersteki amacımız aile sosyolojisinin çok önemli bir eksenini oluşturan geniş
aile/çekirdek aile yapıları ile tarımsal üretimden sanayiye geçiş arasında kurulan ilişkiyi
tartışmaktır. Yapılan çeşitli çalışmalar doğrudan böyle bir ilişkinin kurulamayacağını
gösterdiği gibi, geniş aile ile çekirdek ailenin karşıt kategoriler olarak tanımlanmasının
yanlışlığını da göstermektedir.
Ayrıca kadının aile içindeki yerinin, ailedeki işlevleriyle sınırlandırmakta da bir bakış
açısı hatası vardır. Hem tarımsal üretim yapan ailelerde ister geniş ister çekirdek aile olsun
kadın, çalışmanın tabii ki parçasıdır. İşçi sınıfını oluşturacak ailelerde yaşayan ya da karnını
doyurabilmek için herhangi bir işte çalışma mecburiyeti olan kadınlar için de kadının yerini
evi olarak tanımlamak imkânsızdır.
Dersimizin planına göre, sosyal tarihe ait çalışmalardan yararlanarak çekirdek ailegeniş aile-kadının çalışması konusunu, yine inceleyeceğiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde T. Parsons’ın sosyoloji dünyasında güçlü etki bırakan aile sosyolojisi
açıklamalarını öğrendik. Parsons’ın etkisi olduğu kadar eleştirilerinin de olduğunu ve
eleştirilerin hangi unsurlara odaklandığını gördük.
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Bölüm Soruları
1- Amerikan Ailesi nasıl tanımlanır?
2- Amerikan Ailesinin işlevleri nelerdir?
3- L. Stone neden Amerikan Ailesini eleştirmektedir?
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5. ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİNDE AİLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yine teorik bilgiler üzerinde duracağız. Genel olarak Çağdaş Sosyoloji Teorileri
diyebileceğimiz açıdan aile tartışmalarını gündeme getireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Aile sosyolojisinin beşinci haftasında örneğin sembolik etkileşimcilik aile konusunu nasıl
değerlendiriyor? Çatışmacılık Marksist görüşten sonra hangi tartışmaları yürütmektedir?
Bourdieu’nun görüşlerinde ailenin yeri nedir? Gibi sorulara cevap vereceğiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Aile konusu hakkında farklı
tartışmaları öğrenmek.
Güncel
tartışamlarımızı
kullanarak
sorularımıza
cevap verip veremediğimizi
düşünmek.

74

Anahtar Kavramlar

Sembolik Etkileşimcilik, Çatışmacı Yaklaşım, Feminist Yaklaşım, P. Bourdieu, Beck-Beck,
Bauman
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İlk dört bölümde sosyolojide aile konusunun sosyolojinin başlangıcından itibaren nasıl
ele alındığını ortaya koymaya çalıştık. Atlamamamız gereken konular, ailede evrimci
yaklaşımın etkisi, buna bağlı olarak ve işlevselci yaklaşım uyarınca çekirdek ailenin sanayi
toplumuna en uygun aile tipi olduğu, geniş aile ve çekirdek ailenin toplumsal yapıya bağlı
olarak ortaya çıkan “karşıt” kategoriler olduğu ve buna kuşku ile yaklaşan sosyal tarih
yaklaşımlarıdır. Bu bölümde iki temel kaynaktan yararlanarak daha çok çağdaş sosyolojide
aile konusuna nasıl yaklaşıldığını göstermek amacındayım.
İki temel kaynağımı baştan belirtmek istiyorum. Birincisi A. Kasapoğlu ve N.
Kakıner’in editörlüğünü yaptıkları, Açıköğretim Üniversitesi yayını olan Aile Sosyolojisi adlı
çalışmadır.10 İkincisi ise Nurşen Adak’ın editörlüğünü yaptığı Değişen Toplumda Değişen
Aile adlı kitapta Sevinç Güçlü’nün yazdığı “Aileye İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar”11 adlı kitap
bölümüdür.
5.1.Sembolik Etkileşimcilik
Bu bölümü A. Kasapoğlu ve N. Kakıner’in editörlüğünü yaptıkları Aile Sosyolojisi
adlı kitaptan okuyalım:
Mikro düzeyde sosyolojik çalışmalar Sembolik Etkileşimcilik başlığı altında
toplanabilir. Psikolojik gelenek içinde gelişen bir sosyoloji ekolüdür. Tarihsel analizi onun
epistemolojik olarak Amerika'da yaygın kabul gören pragmatizm içinde geliştiğini
göstermektedir. Bu yaklaşımı sosyolojiye taşıyanların başında George Herbert Mead (18631931) ve onun öğrencisi Herbert Blumer gelmektedir. Ayrıca Charles Horton Cooley (18641929) ve William Thomas (1863- 1947) da bulunmaktadır. Herbert Mead'in izleyicisi olarak
Blumer'in temel iddiası, insanların öncelikle karşılarındakinin davranışını yorumladıkları ve
daha sonra eyleme karar verdikleri yönündedir. Ona göre insanlar araya yorum süreci
girmeden doğrudan eyleme geçmezler. Bu yorumlama ve anlamlandırma sürecinde ise,
kuşkusuz semboller ve işaretler önem kazanır. Bu yüzden bu yaklaşıma Sembolik
Etkileşimcilik denilmiştir. Bu nedenle bu anlamlandırma ve yorumlama sürecinin nasıl inşa
edildiğini, insanların kendilerini ve karşılarındakini nasıl konumlandırdıklarını inceler. Onlar,
ontolojik olarak sosyal yaşamın dinamik olduğunu ve diyalektik olarak karşılıklı ilişki içinde
bir bütün olarak sürekli değiştiğini kabul ederler. Bu gelenek içinde yer alan sosyologlar çok
sayıda farklı konularda ve değişik araştırma teknikleri kullanarak çalışmaktadırlar. Ancak
çoğunluğun sosyal etkileşimi daha iyi çalışabilmek için nitel teknikleri kullandıkları
söylenebilir.
Sembolik Etkileşimci yaklaşımın pragmatizme dayanan üç temel ilkesi vardır:
a) İnsanlar kendileri tarafından anlam/önem atfedilen (yüklenilen) davranışlarda bulunurlar.
b) İnsanların davranışları toplumdaki diğer insanlarla giriştikleri sosyal etkileşimden kaynaklanır.
c)İnsanlar karşılaştıkları durumları yorumlarlar ve ulaştıkları sonuca bağlı olarak da
davranışlarını değiştirirler.

Sembolik Etkileşimciliğin özel olarak aileyi nasıl incelediğine bakalım: Tüm dünyada
geleneksel olarak aile birliği bir kez kurulduktan sonra yaşam boyu sürdürülmesi gerektiği
görüşü vardır. Bu anlayışa göre boşanmalar ahlaken kabul edilmesi güç durumlardır. Ayrıca
toplumun genel değer yargılarına bir meydan okuma ya da ebeveyn olarak sorumluluklardan
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kaçma olarak görülür. Ancak geleneksel birçok değer ve tutumlardaki genel değişmelere bağlı
olarak aile konusundaki sembol ve değerlerde de bazı değişmeler olduğunu da kabul etmek
gerekir. Bu bağlamda Sembolik Etkileşimci yaklaşımın aile ve boşanma konusuna yönelik
yaşanan değişimleri nasıl açıkladığını görmek uygun olur.
Duygusal Doyum: Sembolik Etkileşimciler, XX.yüzyılın başlarından bu yana aile
dayanışmasının temellerinde ortaya çıkan önemli değişmeleri gözlemişlerdir. Örneğin, eş
seçiminde artık giderek kişilik özellikleri önem taşımaya başlamıştır. Eşler arasında duygusal
tatmin beklentisi giderek yükselmektedir. Ayrıca bu eğilime bağlı olarak mahremiyet talebi de
artmaya başlamıştır. Tüm bunlar olurken toplumda ilişkiler yüzeyselleşmeye ve geçici olmaya
başlamıştır. Bu durumda evlilik toplumdaki karmaşık ve hızlı değişmeler sonucu ortaya çıkan
gerilimi düşürmede bir çözüm olarak görülmeye başlamıştır. Eşlerin birbirleriyle arkadaş
/dost olmak amacıyla evlenmeye başlamaları kadar; eşlerin birbirinden çok şey bekleyerek
aradıklarını bulamaması boşanmalarda artışa yol açmıştır. Sonuç olarak evlilik kendisine
gereğinden fazla yüklenilen bir kurum haline gelmiştir.
Aşk Sembolü: Kadın veya erkek olarak sahip olunan aşk veya ilgi görme/gösterme
sembolleri de evliliğin yükünü ağırlaştırmaktadır. Duygusal tatmin olabilmek için talep edilen
gerçekçi olmayan beklentilerin karşılanmaması hüsranla sonuçlanmakta ve eşler birbirlerini
suçlamaya başlamaktadır. Evlilikte aşk/ilgi sembolleri yüzünden eşler beklentilerinin gerçekçi
olmadığını görememekte ve boşanmaktadırlar.
Çocuğun Anlamı: Tüm dünyada çocukluk ile ilgili görüşlerde köklü değişmeler ortaya
çıkmıştır. Bazı aile tarihçilerine göre orta çağdaki aile yapısında çocuk ve erişkinler arasında
keskin farklar bulunmazdı ve çocuklar birer küçük/minyatür erişkin gibi görülürdü. Henüz ev
ve işyeri ayrımı fazla yoktu. Erkek çocuklar aile işinde çıraklık ederken, kızlar da ev işlerinin
yanı sıra eş olma rolünü öğrenirlerdi. Küçük yaşlardaki çocukların masum ve hassas
olduklarının kabulü zaman almıştır.
Ebeveynliğin Anlamı: Çocukluk ve erişkinliğe geçiş konusundaki değişmelerin
ebeveynliğin anlamı ile ilgili değişmelerle yakından ilişkisi bulunmaktadır. Günümüzdeki
ebeveynler sadece ilgi ve şefkat göstermekle kalmamakta, çocuklarının sahip olduğu
potansiyeli en yüksek düzeye ulaştırmaktan da sorumlu tutulmaktadır. Günümüzde çocuk
yetiştirme çok daha uzun sürmekte ve çocuklar çok fazla talepte bulunduklarından,
ebeveynlere geçmişte olduğundan çok daha fazla duygusal olarak da yüklenilmektedir. Yani
hem çocuklardan hem ebeveynlerden beklentiler artmıştır.
“Çocuk-merkezli” aileler olarak tanımlanabilecek bu aile tipi artmaktadır. Sosyal
psikolog Çiğdem Kağıtçıbaşı 1971yılında yaptığı “Çocuğun Değeri Araştırması” üzerinden
çok fazla zaman geçmemesine rağmen anlayıştaki değişim gözlenmektedir. Örneğin geçmişte
özellikle kırsal kesimde ebeveynler için yaşlılıkta sosyal sigorta olarak görülen çocukların
tarımda makineleşme ile birlikte yetişme maliyetlerinin artması yüzünden değerinde değişme
olmuş ve bu durum ailenin sahip olmak istediği çocuk sayısında azalmaya yol açmıştır.
Çocuğun Değeri konusu ve Ç. Kağıtçıbaşı’nın çalışmasını 14. Haftada ayrıca inceleyeceğiz.
Evlilik Rolleri: Geçmiş kuşaklarda anne-baba veya karı koca olarak eşlerin ev, iş ve
çocuklarla ilgili konularda sınırları çizilmiş sorumlulukları bulunurken, günümüzde
belirsizlikler artmıştır. Kadın ev dışında çalıştığında ev işleri ve çocukların bakımı konusunda
kocasından veya aile büyüklerinden destek beklemektedir. Ancak kadınların geleneksel
cinsiyet rollerine ilişkin yükümlülüklerinin azalmak bir yana, iş ile birlikte yürütülmeye
çalışılması, kadınların çok daha fazla ezilmesine yol açmıştır.
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Seçenekleri Algılama: Aile ve evliliklerde ortaya çıkan pek çok değişmelere yol açan
faktörlerin biri de giderek artan sayıda kadının ev dışında çalışmaya başlamasıyla ortaya
çıkmıştır. Kadınların geçimlerini kazanmaya başlaması, onların ilk kez mutsuz olan
evliliklerini sürdürme zorunluluğu karşısında seçeneksiz olmadıklarını görmelerine yol
açmıştır. İşte Sembolik Etkileşimcilere göre, evliliğe bir seçenek (boşanma, yeni bir evlilik ya
da evli olmama durumu) bulunduğunun algılanması boşanmayı mümkün kılacak ilk önemli
adımdır.
Boşanmanın Anlamı: Daha önce hiçbir şekilde kabul edilemez bulunan ve hatta ahlaki
düşüklük veya başarısızlık olarak görülen boşanmanın anlamı değişmeye ve daha kabul
edilebilir bir durum olarak algılanmaya başlamıştır. ABD'de nitekim bir asır önce boşanmanın
hiç olmadığına dair istatistiksel bilgiler bulunmaktadır. Boşanmalar arttıkça boşanmaya
yüklenilen olumsuz anlamlar da daha azalmaya ve kişisel değişme ve yeni bir hayata başlama
fırsatı olarak görülmeye başlanmıştır. Boşanmaya yüklenilen başarısızlık anlamındaki
sembolik anlamın değişmesi ve bir damga olmaktan çıkması boşanmaların artmasında başlı
başına önemli bir etken olmuştur.
Yasal Değişiklikler: Boşanma yasasının bizzat kendisi sembolik olarak boşanmayı teşvik
edici olmuştur. Daha önce zina ve benzeri koşullara sıkıca bağlanan boşanmalarda artık bu
koşulun aranmaması ve geçimsizliğin boşanma için yeter koşul olarak görülmesi
boşanmaların artmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle ABD'de bazı eyaletlerde tarafların
birbirini yaptıkları hatalardan dolayı suçlamalarından ya da belirli bir neden gösterme
zorunluluğu olmadan boşanma olanağının bulmalarından dolayı boşanmaların arttığı
düşünülmektedir.
Sonuç olarak Sembolik Etkileşimci Yaklaşım evliliklerin boşanma ile sonuçlanmasını
sembollerdeki değişme ile açıklamaya çalışmaktadır. İnsanların boşanma ile ilgili
düşüncelerinin değişmesi, evlilikten tatmin olma, aşk, çocuk, ebeveyn, karı koca rollerindeki
değişmeler evli çiftler üzerinde önemli baskılar yapmaktadır. Tek bir nedene bağlı olarak
gerçekleşmesi güç olmakla birlikte tüm değişmeler bir arada düşünüldüğünde boşanmaya itici
faktörlerin güçlendiği düşünülebilir. Sonuç olarak, sembolik etkileşimin aileye yaklaşımı
temel unsur olarak yapı (makro) yerine, birey (mikro) üzerinde durması ve olgular yerine
“süreçlere” odaklanmasıdır.
5.2. Çatışma Kuramı
Çatışma denildiğinde akla ilk olarak Marksizmin aileye bakışı gelecektir. Bu açıdan aile,
sistemin sömürüsünün dışında ücretsiz ev işi ve çocuk bakımını yerine getiren kadınları da
sömürmektedir. Marxist görüşü daha önce özel olarak incelediğimiz için burada daha fazla
üzerinde durmuyoruz. Ancak, Marksist olmayan fakat çatışmacı görüşü benimseyen
sosyologlar olduğunu da biliyoruz. Çatışmacı kuramı N. Adak’ın editörlüğündeki Değişen
Toplumda Değişen Aile adlı kitapta yer alan Sevinç Güçlü’nün yazdığı “Aileye İlişkin
Kuramsal Yaklaşımlar” adlı kitap bölümden okuyalım:
Çatışma, ailede patolojik bir olgu olarak değil, doğal, beşerî etkileşimin normal bir
sonucu olarak görülür. Bu yaklaşım, aile üyeleri arasındaki güç ve kaynakların yönetimi
konusuna odaklanır. Çalışmalarda eşler arası şiddet, aile içi problemler, evlilik sorunları
üzerinde durulur. Çatışma kaçınılmazdır; çünkü ailede otorite hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşi,
eşitsizlik sistemine yol açar. Çatışmanın negatif sonuçları olduğu kadar pozitif sonuçları da
olduğunu varsayar. Çatışmanın olmayışı, ailenin mutlu ve başarılı olduğu anlamına gelmez.
R. Dahrendorf çatışmayı, bireyler arasında birbirine uymaz farklı amaçları içine alan her
türlü ilişki olarak tanımlar. Ailenin bir çatışma yönetimi sistemi olarak tanımlanabileceğini
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belirtir. Aileye uygulanan çatışma yaklaşımının temel varsayımları J. Sprey tarafından şu
şekilde tanımlanmıştır:
1)

İnsanlar, kendi çıkarlarına yönelimlidir ve bu nedenle diğerleri pahasına kendi çıkarlarını
peşinden giderler.

2)

Beşeri çevre, insanlar tarafından yaratılan düşünceler ve sembollerden ibaret olup semboliktir.
Bu nedenle insanlar, yüksek sembolik hedefleri başarmayı bekler ve ümit ederler. Güç, prestij,
ayrıcalık gibi sembolik şeyler için insan isteğinin sınırlarını bilmenin yolu yoktur. Başarıları,
beklentileri ve ümitleri arasındaki ayrım, çatışmanın hali hazırdaki kaynağıdır.

3)

Rekabet, her sosyal ilişkiye içseldir.

J. Sprey'e göre, çatışma açısından aile uyumu bir problem olarak ele alınmalıdır. J.
Sprey, uyum kavramı yerine iş birliği kavramını koymaktadır. Aile süreci, var olan
farklılıkların kaldırılmasıyla değil onların etkili bir şekilde yönetilmeleriyle ilgilidir. Sprey'e
göre, aile çatışması, çatışan parçalardan birinin elenmesi, yok edilmesiyle
çözümlenmemelidir. Başarılı bir çatışma yönetimi gereklidir. Yani aileler çatışma ile birlikte
yaşamayı öğrenmelidir.
L. Coser, evliliklerde çatışma fazla ise devam etme olasılığı, olmayanlara göre daha
düşüktür görüşüne karşılık şu sorunları ortaya koyar: Çatışma davranışının yokluğunu
düşmanca duyguların olmayışı ile ilişkilendirmek ve bu nedenle de evli çiftler arasında
durağan bir uyumdan bahsetmek ne derece doğru bir varsayımdır? Belirli koşullarda evlilikte
çatışmanın ortaya çıkışı, eşler arasındaki ilişkilerin zayıflığından ziyade güçlülüğünü
gösteremez mi? Bazı çatışmalarda, evlilik ilişkisinin daha sağlam bütünleşmesini beklemek
söz konusu olamaz mı? Çatışmanın varlığı, eşlerin düşmanca duyguları ifade etmekte isteksiz
olmadıklarını ve bu tür bir davranışın ilişkinin sağlamlığına zarar verebileceğinden
korkmadıklarını gösterebilir.
Ailede çatışma açısından “güç” önemlidir. Bu ücret gücü, baskı gücü, meşru güç, söz
gücü ve uzmanlık gücü olarak ayrılabilir. Örneğin, kadın çalışıyorsa ücret gücünün arttığı,
eğer kocası çalışmayıp kendisi çalışıyorsa daha da fazla arttığı aile dinamikleri açısından
hesaplanmalıdır. Sonuç olarak, çatışma kuramı açısından bakıldığında çatışma toplum
açısından olduğu kadar aile açısından da kaçınılmazdır. Çatışmanın ortadan kaldırılması değil
düzenlenmesi söz konusudur.
5.3.Feminist Yaklaşım
Sosyolojik çalışmalarda feminist yöntem sıklıkla kullanıldığı gibi toplumsal cinsiyet
temelli çalışmalar da önemli bir yer kaplamaktadır. Bu bölüm için yine A. Kasapoğlu ve N.
Kakıner’in editörlüğünü yaptıkları Aile Sosyolojisi kitabından yararlanalım:
Birbirinden farklı feminist görüşler olmakla beraber, feminizmin eleştirisi en kısa
şekilde şöyle ifade edilebilir: Erkek egemenliği “ataerkilliktir”. Aile de ataerkil bir kurumdur.
Tüm ev işleri ve çocukların yetişmesinden sorumlu olan kişi kadındır. Kadının temel rolü
üreme ve çocukların yetiştirilmesidir. Kadın ev dışında çalışmaya başlasa da Feministlere
göre, bu kadının iki kez sömürülmesi ve baskılanmasıdır. Çünkü kadın meslek sahibi de olsa
ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu halen onun üzerindedir. İşlevselci
açıklamalarda toplumsal cinsiyet rolleri doğal ve değişmezdir. Oysa feminizme göre
toplumsal cinsiyet rolleri kültürel olarak öğrenilerek aktarılırlar ve bu yüzden
değiştirilebilirler. Feminist yaklaşım içinde en önemlileri Marksist, Radikal, Liberal ve
Sosyalist Feminizmdir.
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Marxist Feminizme göre, erkek egemenliği kapitalizmin bir sonucu veya özel
mülkiyeti koruyan kapitalizmin yol açtığı bir durumdur. Kadının sömürüsü aile yaşamının
anahtar özelliğidir. Ataerkil ideoloji, kadını ikincil ve zayıf cins olarak görerek varlığını ev işi
ve çocuk yetiştirme rolüne indirger.
Radikal feministler ataerkilliği kültürün bir sonucu olarak görürler. Ataerkillik demek,
kadın rollerini doğal ve karma olarak görerek aile aracılığıyla kültürel olarak aktarılmasına
yardımcı olmak demektir. Örneğin kapitalist, komünist ve teokratik toplumlarda ataerkillik
mümkündür. Ancak kültür değiştiğinde ataerkillik de değişebilir.
Liberal Feminizm iki temel savından biri “erkekle eşitlik” diğeri ise, “kadının
özgürlüğü”dür. Onlar için kamusal alanda çalışmak çok önemlidir. Çalışma yaşamında eşitlik,
aile yaşamında eşitlik ve son olarak sosyal hayatta eşitlik sağlanmalıdır. Aile içindeki
geleneksel iş bölümü kadının çalışmasının en büyük engelidir. Kapitalizmin gelişmesi ve
yeterli istihdam olanağının sağlanması ile aile dönüşüme uğrayacaktır.
Sosyalist Feminizm için ataerkillik yerine kapitalizm üzerine eğilmek gerekir.
Kapitalizm kadını “özel” erkeği de “kamusal alana” yerleştirmiştir. Kadının özgürleşmesi ve
kurtuluşu ancak sosyalizm ile mümkündür. Ailenin yıkılması ancak sosyalist bir toplumda
gerçekleşebilir.
5.4.Ulrich Beck ve Elisabeth Beck Gernsheim'ın Görüşleri
Son görüşler olarak U. Beck’lerden, P. Bourdieu ve Z. Bauman’dan söz edeceğiz ve
bu konularda Sevinç Güçlü’nün yazdığı “Aileye İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar” adlı
bölümden yararlanacağız:
Ulrich Beck 1944 doğumludur. Özellikle 1986 yılında yayınladığı Risk Toplumu
konusundaki görüşleri önemlidir. Beck, ekolojik kriz, AIDS, feminizm, kitle iletişim
araçlarının gelişimi, tüketim kültürü, kişisel gelişim ve sınıfsal antagonizmalar gibi birbiriyle
bağlantısız görünen toplumsal olguları refah demokrasileri bağlamında ele alarak hepsini
“risk toplumu” şemsiyesi altında toplamıştır. Elisabeth Beck Gernsheim ile birlikte risk
toplumunun belirsizliklerini kişisel ilişkiler açısından gözlemlerler. (“Ulrich Beck”, Nick
Stevenson, Çağdaş Toplum Kuramından Portreler (Der: B. S. Turner-A. Elliott)
Aşkın Normal Kaosu (The Normal Chaos of Love) başlıklı çalışmalarında, hızla
değişen bir dünyanın oluşturduğu artalanda, kişisel ilişkilerin, evliliklerin ve aile kalıplarının
karmaşık yapısını incelemişlerdir. Beck ve Beck Gemsheim çağımızı, aile, iş, sevgi ve
bireysel hedefler peşinde koşma özgürlüğü arasındaki çıkar çatışmalarıyla dolu bir çağ olarak
görür. Bu evlilik ve aile yaşamını da etkiler. Boşanmalar ve farklı birliktelik biçimleri
artmaktadır. Biçimi değişmekle birlikte, bir çift oluşturarak biriyle birlikte yaşama isteği
kesinlikle değişmemiştir.
Birbirine karşıt bu eğilimler neyle açıklanabilir? İnsanlar sevgi uğruna evlenip sevgi
uğruna boşanırlar; umut etme, pişman olma ve yeniden denemeden oluşan sonsuz bir
döngünün içine girerler. Erkekler ve kadınlar arasındaki gerilim yüksek olmakla birlikte
gerçek sevgiyi ve doyumu bulma olasılığına ilişkin derin bir umut ve inanç hep kalır. İçinde
yaşadığımız belirsizlikler ve tehlikeler dünyasında, sevgi gerçektir.
Ayrıca Aşkın Normal Kaosu adlı kitaplarının devamı niteliğinde 2013 yılında Distant
Love adlı bir kitap daha yayınlamışlardır. Bu kitapta da “dünya aileleri”ne odaklanırlar.
Amaçları aşkın küreselleşmesine odaklanmaktır. Çünkü çağın koşulları farklı kültürler
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arasındaki mesafeyi yaklaştırmıştır. Dolayısıyla farklı kültürlerden insanların bir araya
gelmeleri, âşık olmaları ve aileler kurmaları her zamankinden sık rastlanan bir durumdur.
5.5.P. Bourdieu, Sosyal Sermaye ve Aile
1930-2002 yılları arasında yaşayan P. Bourdieu zamanımızda çok sık başvurulan bir
sosyologdur. Aile konusundaki görüşlerine baktığımızda, ailenin toplumda bireyi (her
anlamda etkileme) imkanının üzerinde durmasıyla açılanabilir. Sosyal sermaye kavramı
üzerinde önemli durduğu bir konudur.
Terim, son yıllarda moda olmasına karşın, aslında klasik sosyolojik düşüncenin iki
akımının merkezinde yer almaktadır. Emile Durkheim, tüm yazılarında (1951, 1961), sosyal
kontrol, bağlantılılık, normatif konsensüs ile nitelenen ve üyelerinin refahını sağlayan uyumlu
bir sosyal sistemi gözlemlemiştir. Durkheim, sosyal yaşamın kendi içinde, bireysel düzeyde
unsurlarına indirgenemeyeceğini tartışmaktadır. Alexis de Tocqueville (1945) sosyal
toplulukların ortak yarara bağlı ve sivil katılımı sağlayan bir değer yaratarak sosyal yaşam
döngüsü oluşturduğunu kabul eder. Aile de sosyal bir kurum olarak bireyin sosyal yaşama
katılımına etki eder.
Bourdieu, aileyi, bireylerinin basit bir toplamı olarak değil, kollektif bir özne olarak
görmektedir. Aile, çıkarların bir dayanışmasıdır. Aile, ekonomik, kültürel ve sembolik
ayrıcalıkları da toplar. Bu ayrıcalıkların aile tarafından etkili olarak nasıl kullanılacağı
(çocuklarını hangi okula göndereceği, ev seçimi kararının nasıl verileceği vb.) sahip oldukları
sosyal sermaye miktarını yansıtır. Bourdieu'ya göre, ailenin sosyal sermaye sahipliği, kültürel
sermayeyi harekete geçirebilmeleri için önemlidir ve sonuçta bu aile üyesinin başarısını
etkiler. Bourdieu'nun sosyal sermaye teorisi şu soruları ortaya koyar:
1.Sosyal sermaye aileler içinde nasıl oluşturulur ve biriktirilir?
2.Aileler, aile temelli sosyal sermayeyi gündelik yaşamda nasıl harekete geçiriyor? Yani sermaye
nasıl yatırıma dönüşüyor?
3.Aile temelli sosyal sermayenin çocukların refahı için kullanılmasının sonuçları nelerdir?
4.Sosyal sermaye başarı biçimlerine niçin ve nasıl yol açar?

Bourdieu bilindiği gibi 3 temel sermaye tipi olduğunu savunur: Ekonomik, toplumsal ve
kültürel. Bunlardan birincisi, ekonomik kaynaklara egemendir, ikincisi ilişkilere egemendir,
üçüncüsü de kültürel sermayedir. Bourdieu, ebeveynin çocuklarına kültürel sermaye
verdiklerini kanıtlamaya çalışır. O, sınıflar arasında zevklerin, neyin güzel ya da değerli
olduğuna dair kararların nasıl değiştiğini ve seçkinlerin nasıl kendilerini popüler zevkten
uzaklaştırmakta olduklarını çok ayrıntılı olarak çözümlemiştir. Ama en büyük ilgisi kültürel
sermayenin nasıl eğitimsel anlamda yararlara dönüştüğü ile ilgilidir. Ayrıcalıklı ailelerden
gelenler eğitim sistemini, içinde başarılı olabilecekleri rahat ve alışık oldukları bir yer haline
getiren tavır alış ve bilgilere, özellikle kültürel bilgilere sahiptirler. Bu nedenle bireyin
başarısında aileden getirdikleri, daha baştan eşitsiz bir başlangıç oluşturur.
5.6. Z. Bauman ve Akışkan Aşk
1925-2017 yılları arasında yaşayan Bauman modernitenin dönüşümü meselesi ilgili
çalışır. Çağdaş toplumsal hayatın karmaşıklığını derin bir şekilde çözümlemek ister. Toplumu
düzenleyen projelerin hiçbir zaman nihai olmadığını kanıtlayan konulara eğilir.
Zaman içinde Bauman “postmodern” teriminin sorunlu olduğunu düşünür. Akışkan
modernite terimine geçerek çağdaş toplum içindeki ilişkilerde, kimliklerde ve küresel
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ekonomideki hareketlilik ve değişimlerde bu kavramın daha iyi tanımladığını ifade eder. Yani
Bauman, katı moderniteden daha akışkan bir sosyal yaşam biçimine geçildiğini düşünmeye
başlar. Günümüzün karmaşık koşullarını anlamak ve onlara tepki gösterebilmek için modern
kurumlar ve onlarla bağlantılı süreçler ve sonuçlar hakkında farklı bir şekilde düşünmek
gerekmektedir. Bauman’a göre günümüz koşullarında risk ve tehditlerin yanı sıra fırsatlar da
mevcuttur. Akışkan aşk kavramı da kırılganlık, geçici olma, risk, güven ve güvende olmama
durumlarının özel hayatlar, aşk, aile için de geçerli olduğunu açıklamaktadır. Akışkan Aşk
adlı kitabından kısa bir bölüm okuyalım: “Aile yapıları günümüzde kırılgan olduğundan, bir
ailenin yaşam umudu üyelerinin herhangi birininkinden daha az olduğundan, özel bir ailevi
soya mensup olmak, modern akışkan çağın “karar verilemez”lerinden birine hızla
dönüştüğünden ve çok sayıda akrabalık ağlarından herhangi birine mensubiyet gitgide daha
çok sayıda kişi için yeni bir tercih/cayılabilir bir tercih sorununa dönüştüğünden, bir çocuk
her zaman için daha kalıcı bir şeye doğru “bir köprü” olabilir. Ama bu köprünün götürdüğü
sahil, dağılıp dağılmayacağını kimsenin bilmediği bir sisle kaplıdır. Duygu uyandırma ya da
eyleme geçme şansı/ihtimali düşüktür. Bir rüzgâr çıkıp da sisi dağıttığında, kimse nasıl bir
sahilin ortaya çıkacağını, üzerinde sabit bir konutun kurulabileceği kadar sağlam bir kara
parçasının ortaya çıkıp çıkmayacağını bilemez. Hiçbir yere götürmeyen ya da özel olarak
herhangi bir yere götürmeyen köprüler: Kimin buna ihtiyacı var? Hangi amaçla? Bunları
tasarlayıp inşa etmek için zaman ve para harcamayı kim kabul eder?”
5.7. Ek: Bazı Kavramlar
Bu haftayı konumuzla ilgili çeşitli kavramları (bazıları tekrar olsa da) bir araya getiren
ekle bitirmek istiyorum. Öncelikle Bauman’ın yorumları ile yakından ilgili olarak karşımıza
çıkan yeni aile türlerini görelim. Bu konuda Anthony Giddens, Kırmızı Yayınları’ndan
Sosyoloji kitabına bakabiliriz.12
Yeni Aile Türleri: a)Yeni geniş aile boşanma ve sonrasında yeniden evlenmelerin
oluşturduğu aile tipidir. Eski evlilikten gelen çocuklarla beraber yeni geniş aile ortaya çıkar.
Çocuklu boşanmış çiftlerin evlenmesiyle ortaya çıktığı için aile iki çekirdekli aile olarak da
tanımlanabilmektedir. b)Tek ebeveynli aile boşanma, ölüm, evlilik dışı doğum nedenleriyle
ortaya çıkmaktadır. c)Birlikte yaşama çoğunlukla evlilikten önceki deneysel aşama olarak
görülmektedir. Ancak bunu evliliğe seçenek olarak görenlerin oranı da artmaktadır. d)Bekar
kalma oranı İngiltere'de 1971’de %18 iken 2013’de %29’a ulaşmıştır. Toplumlarda bekar
nüfus oranının artmasında boşanmalar dışında geç evlenmek, eşi ölen yaşlı nüfusun artması,
bekar yaşamının tercih edilmesi etkendir. e)Gay/Lezbiyen birliktelikleri evlilik talepleri
çoğunlukla onaylanmasa da yapay döllenme ile çocuk sahibi olarak eşcinsel ebeveynlerden
oluşan aileler ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal cinsiyet: Son yıllarda sosyolojide çok ilgi çeken konulardan biridir. Terimi
sosyolojiye Ann Oakley sokmuştur. Cinsiyet (sex) biyolojik kadın-erkek ayrımını anlatırken,
‘toplumsal cinsiyet’ (gender) erkeklik ve kadınlık arasındaki farklılıklar ve buna paralel ve
toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır.
Cinsiyet rolleri: 1970’lerde erkekler ve kadınlar arasındaki fark ve ilişkilerin,
biyolojinin değil toplumsallaşmanın ürünü olduğu görüşü sosyolojide kabul görmeye başladı.
Genel anlamda feminizm içinde cinsiyet rollerinin, erkeklerin ve kadınların nasıl
davranmaları gerektiğini ve onlardan gerçekleştirmeleri beklenen farklı görevleri ortaya
koyan bir görüş olarak gelişmiştir. Kadınlara ev işleri yapmak ya da hizmet işlerinde çalışmak
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gibi rollerin verilmesine karşı bir başkaldırıdır. Kadınların bu rolü yerine getirmesi sayesinde
erkekler kariyer yaparlar, daha çok gelir elde ederler ve statüleri yükselir.
Karı-koca ailesi: Çekirdek aile yerine kullanılan bir terimdir. Geniş kapsamlı akrabalık
ilişkilerinden görece bağımsız, boşanma eğilimi yüksek aileleri ifade etmektedir.
Anasoylu (matrilineal): Bazı durumlarda anaerkillik (matriarchy) anlamında
kullanılmaktadır. Yeterli kanıtlar bulunamadığı için XX. yüzyılda önemini kaybetmiş bir
kuramın kavramlarıdır.
Ataerkillik (patriarchy): Baba hakimiyeti. Başlangıçta, erkek aile reislerinin otoritesi
üzerine kurulu toplumsal sistemleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bugün ise, genel olarak
erkek tahakkümünü yansıtan daha genel bir anlamla yüklüdür.
Duygusal bireyleşme: XVIII. yüzyıl sonrasında gelişmeye başlayan evlilik bağlarının
romantik duygular yaşayıp kişisel cazibeden etkilenmeyle kurulmasını sağlayan süreç için
kullanılan bir terimdir.
İçevlilik (endogamy): Daha çok antropolojik bir kavramdır. Belli bir akrabalık grubu
içinden evlenmeyi tercih eden ya da öngören bir pratiktir. Zıttı ise dış evlilik (exogamy) terimi
ile adlandırılır. Buna göre de akraba grubunun dışında evlilik yapmak tercih edilir ya da
öngörülür. Bu sınır genellikle ensest tabusuyla çizilir.
Ensest tabusu (incest taboo): Yakın akrabalar, özellikle ana-babalar ile çocuklar ve
kardeşler arasında cinsel ilişkinin yasak olduğunu ifade eden bir terimdir. Dış evlilik teriminin
açıklamasında da görüldüğü gibi sınırlar bazı durumlarda daha geniş çizilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste sosyoloji teorilerinin aileyi nasıl ele aldıklarını, hangi açılardan
yaklaştıklarını öğrendik.

84

Bölüm Soruları
1-Sembolik Etkileşimcilik açısından ailenin yükünü arttıran konular nelerdir?
2-Çatışmacı yaklaşım temelde neyi vurgular?
3-Yeni aile türleri hangileridir?
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6. F. BRAUDEL VE AKDENİZ AİLESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir “Akdeniz Ailesi” tanımı yapılıp yapılmayacağını, Akdeniz toplumlarında aile
açısından ortak bir paydanın olup olmadığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bir coğrafi bölgeyi aşan kültürel bir unsur oluşturan Akdeniz tanımı yapılabilir mi? Bu bölgeye ait
bir ortak kültür varsa aileyi belirleyen unsurlar neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Toplumsal
tarihden
yararlanarak aileyi zaman
içinde düşünmek
Akdeniz ve akdeniz ailesi
olabilir mi? Farklı kültürler
bir kültür altında ortak
özellikler taşıyabilirler mi?
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Anahtar Kavramlar
Braudel, Akdeniz dünyası, Akdeniz ailesi, ataerkillik, aile-birey
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Akdeniz ailesini gündeme getirdiğimiz bu bölümde kaynağımız, F. Braudel
yönetiminde yazılan ve Metis yayınları tarafından 1991 yılında basılan Akdeniz-İnsanlar ve
Miras adlı kitabın “Aile” bölümü olacak. Bu bölümün yazarının Piergiorgio Solinas olduğunu
ekleyelim.13
Aile bölümünde Solinas önce “Akdeniz”i tanımlıyor. Ardından “Akdeniz Ailesi”nden
ne gibi ortak özellikler nedeniyle söz edilebileceğini anlatıyor. Kitaptan okuyalım:
İspanya'dan Yugoslavya'ya, İtalya'nın orta kesiminden Cezayir'e, Fas'a ve Ortadoğu'ya
kadar uzayıp giden Akdeniz kıyılarında rastlanan kültür alanlarının çeşitliliğini gözden
geçirdiğimizde, aileye, evlilik kurallarına ve akrabalık ilişkilerine özelliğini veren yapı ve
biçimlerin ne kadar farklı oldukları gözümüzden kaçmaz.
Bu farklar ortadan kaldırılamaz gibi görünmektedir: Çöllerde göçebe olarak
yaşayanların, Emilia'da yaşayan bir ortakçı ailesinin, Sırp-Hırvat büyük ailesi zadruganın,
geleneksel Sardinya ailesinin arasında ortak ölçü yok gibi görünür. Öyleyse, ailenin kültürel
ve toplumsal özelliklerini içine alacak tek bir kalıp, ortak bir köken düşünmeye kalkışmamak
gerekir. Ne var ki, bu farklılığa karşın bazı ortak öğeler de belirmektedir. Yerleşmiş bazı
kültür özellikleri, değerler ve anlayışlar, aile biçimleriyle ilgili bir tipoloji oluşturur gibi
görünmektedir. Bu özellikler, bir bölgeden ötekine büyük ölçüde benzerlikler gösteren aile
kurumunun yaşam biçimlerini ve işlevlerini daha derinlemesine ortaya koymaktadır. Ve bu
önemli benzerlikler, Akdeniz'in sınırındaki bölgelere oranla, örneğin Avrupa, Afrika ve
Asya'ya oranla açıkça farklı bir kültür alanının ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır.
Familia sözcüğünün köken olarak tanımı, kölelik ve bağımlılık kavramlarını anımsatır:
Serfler, uyruklar topluluğu daha İlkçağ'dan beri bir soya kişiliğini kazandıran temeli
oluşturuyordu. Aile, ev, mülk, toprak ve köleler, kırsal toplumun temel nüvesini
oluşturuyordu; bu toplumun yapıları, farklı dönemlerde ve farklı bölgelerde ortaya çıkan
önemli ortak öğeleri ortaya koyar. İşlevler, yetenekler, güçler bütünü olan ve mülkün
yönetimiyle dağılımını düzenlediği gibi, aileye ilişkin davranış kurallarını ve ailenin dengesini
de düzenleyen oikonomia, Aristoteles'e göre, aile yetkesinin temel alanını oluşturuyordu.
Öyleyse, aile kavramının içinde, en azından bu kavramın Akdeniz'in İlkçağ uygarlıklarında ve
daha sonra, kapitalist uygarlığın eşiğine varıncaya kadarki aşamasında üstlendiği işleve göre,
iki düşünce birbirine sıkı sıkıya bağlı olarak var oldu. Bölünmez bütünlük ve bağımlılık.
Birbirini bütünleyen bu iki düşünce ayrılamaz niteliktedir: Ev, ailede bütünleşmiş bütün
üyeleri bünyesinde toplayan merkezdir; bütün aile üyelerini merkezi bir yetke altında birbirine
bağlayan şeyse, bağımlık ve baş eğme ilişkisidir.
Geleneksel Akdeniz toplumunda aile, bireylerin vazgeçilemez var olma biçimidir; her
birey, aile ilişkileri onu ne olarak tanımlıyorsa odur: baba, evlat, eş, ana.
Bireyler herhangi bir eyleme giriştiklerinde, onların kişiliğinde aile eylem yapmış olur.
Bir gereksemesi olduğunda, aile bunu, kendisini oluşturan bireyler aracılığıyla ortaya koyar.
Aile bireylerinden biri (baba, kardeş, evlat, bunlar arasından seçilmiş biri ya da grubu
oluşturanların tümü birden) herhangi bir edimi ortak çıkarlar doğrultusunda
gerçekleştirdiğinde, bu edim, aile bireylerinin tümünü bağlar.
Yemek yemenin ortaklaşa bir edim olması gibi, üretme ve çalışma da kişisel karşılık
beklemeksizin aile bireylerinin tümünün katılımına bağlı olan edimlerdir; tıpkı, dışarıyla olan
ilişkilerin, hatta gereksinimlerin, tek bir sözcükle tanımlanmak istenirse yaşamın ortaklaşa
olması gibi. Bu geleneksel toplumda, kişisel öykülerinin birleşimi sonucu kendisi olmuş,
13
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bütünüyle bireysel kişiler yoktur; başka bir deyişle, bireysel yaşam öyküleri yoktur. Bundan
dolayı da kişisel varoluş koşulları hakkında karar vermek, seçim yapmak söz konusu değildir.
İnsanların önünde, yerine getirilmesi gereken toplumsal işlevler vardır. Önceden saptanmış bu
işlevlere, yaşam çizgisinde vardıkları yere göre, aile ilişkilerinin kendilerine yükleyeceği
sorumlulukları üstlenecek duruma geldikleri ölçüde kendilerini uyarlamak zorundadırlar.
Vesayet altında olma durumundan, yükümlülükleri olan, sorumluluğunu taşıyacakları
görevleri ve güçleri olan kişi durumuna geçerler.
Bu koşullarda herkes, erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, tek başlarına ailenin
dışavurumudurlar, oysa başka toplumlarda, özellikle daha gelişmiş toplumlarda durum bunun
tersidir; bu toplumlarda aile, kendisini oluşturanların dışavurumudur. Aile içi bağımlılığın bu
toplumsal ve ahlaksal önceliği, farklı Akdeniz uygarlıklarında ortak bir özellik olarak ortaya
çıkar. Bu uygarlıklar kuşku yok ki tarihleri ve kültür katmanlarıyla birbirlerinden çok
farklıdırlar. Fakat kültürel değişimlerin yoğunluğu, ticari ve toplumsal ilişkilerin sürekliliği,
yüzyıllar içinde farklı aile biçimlerinin birbirinin içine geçmesine ve ortak duygu biçimlerine
yönelmelerine yol açtı. Birçok Akdeniz halkında ahlaksal, toplumsal, ekonomik ve biyolojik
yaşamı kavrayışta ve yaşayışta görülen süreklilik gerçekten kayda değer niteliktedir: Cinsel
aşk, istekler, yaşlılara gösterilen saygı, evlat sevgisi, ölüm ve öteki dünyaya ilişkin duygu ….
tek bir aile kavrayışına yönelir. Her şey demek olan ve egemen topluluk rolünü üstlenmiş
ailedir. (Kısacası, bütün bu duygu ve tutumlarda belirleyici olan ailedir.)
Bir aile topluluğuna ait değilse hiçbir bireyin tarihsel kişiliği yoktur. Bu örgütlenmiş
var olma biçiminin, toplumsal davranış, dil, çalışma ve üretim konularında kesin özellikleri
vardır. Ortaklaşa bir olay olarak tarih, bir anlamda ailelerin parça parça ortaya koyduklarının
bütününden oluşmaktadır. Siyasal bakımdansa (ihtiyar meclislerinde, yani köylerin önemli
işlerini yürüten aile reisleri topluluğunda ya da evin içindeki yetke ilişkilerinde bile), alınacak
her türlü önemli kararda önde gelen bir yapı olmasının dışında, aile birimiyle doğrudan ilişkili
olmayan topluluk ve gruplar karşısında temsil yetkisi olan bir model sağlar.
Böylelikle, zorunlu çalışma yükümlülükleri, Akdeniz'in bütününde uzun süre,
ataerkil baba-oğul ilişkisi şemasıyla çerçevelendi. Evlilik bağı ise siyasal ve dinsel
birleşmelerin onaylanması işlevini görmeye yaradı.
Aile ilişkileri, bu ilişkilerin içerdiği ve evrensel değerler olarak kuşaktan kuşağa
aktardığı duygular, toplumsal yaşam dilinin yaşayan taşıyıcıları haline gelerek siyasal ve
dinsel iktidarlarca, halkın zihniyetine saygı ve baş eğme kavramlarını yerleştirmeye yarayan
araçlar olarak kullanıldılar. Aynı ideolojinin, insanların kafasında ataerkil lütufların dağıtım
şeması biçiminde yer etmesine de çalışıldı: Tanrı'nın kişiliği bile ataerkil bir modele göre
düzenlendi ve bu biçimiyle de onlarca kuşağın psikolojik ve duygusal yapısına derinlemesine
işlendi. Kendisini aşan, daha yüksekte bulunanlara kendini mistik bir tutku ve taşkınlıkla ya
da evladın bütünüyle tabi olmasına benzer biçimde "teslim etme" olgusunun, insanlara,
bağımlı var olma biçiminden başka biçimin tanınmadığı kabile türü çoğul aile içinde ya da
birim ailedeki gündelik koşulların bir sonucu olarak ortaya çıktığı kolayca anlaşılır. Bu ortak
kafa yapısını oluşturan öğelerin ardındaki gizli nedenleri dikkatle incelemek gerekir. Tabii ki
bu, en zor girişimlerden biri olacaktır. Çünkü "kafa yapısı kalıntıları"nın elimize geçmesi söz
konusu olamaz ve insanın kişiliğini yaratan ortak ruhsal olgular üzerinde yapılacak
"arkeolojik kazılar"ın, dolaylı izlerden yola çıkılarak tümevarım yoluyla akıl yürütmeye
dayandırılması zorunludur. Burada, Akdeniz'e özgü çok sayıda değişkeyi göz önünde tutarak
aile kurumuna özgü yapısal temelleri açıklamaya çalışalım, diyor Solinas.
Yazar, yapısal temelin özünde iki gerçekliği kastettiğini ekliyor:
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1. Yaşamı sürdürebilmek için gerekli ekonomik ve maddi temel;
2. Birliğin, yetkenin, birlikte oturmanın, yani kan bağı ve hısımlık özgül ilişkilerinin
örgütlenme biçimleri.
Aile biçimlerinin basit bir tipolojisi öncelikle ailenin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Bir
yanda "geniş" aile (çoğul aile) ya da "büyük-aile", öte yandaysa, "dar" karı-koca ailesi vardır.
Bu fark, yalnızca, birlikte oturmayı, mülkün ekonomik olarak örgütlenmesini ve malların
aktarımını göz önüne alır; özel biçimlerde düzenlenmiş olan cinsel bağla, soy zinciriyle ve
eğitimle ilgili ilişkileri doğrudan içermez.
Çoğul aileyi incelemeden önce (geniş aileye bu adı vermek daha uygun olacaktır diyor
yazar), öncelikle hatırlamamız gereken şey, tarihsel olarak bu modele yakın çok sayıda aile
olmadığıdır. Daha İlkçağ'dan beri aynı toplumun içinde birçok türde ailenin ve bu türlerin
karışımlarının birlikte varoldukları da unutulmamalıdır. Elimizdeki belgeler, çoğul ailenin
yalnızca İlkçağ'a ilişkin yapısının izlerini ve bu aile ile benzerlik kurulabilecek aile
oluşumlarına ilişkin çok az sayıda bilgiyi bize aktarmaktadır.
Bu özel aile türü eski toplumlarda bazı bölgelerde görüldü: Kuzey Afrika ve özellikle
Berberi halkları İslam kültürüyle karışmış olan kendilerine özgü özelliklerini korudular;
Yunanistan'da, Sırbistan'da ve genel olarak Balkanlar'da; Orta İtalya'da ve Po ovasında,
Fransa'nın bazı bölgelerinde de çoğul ailelere rastlandı.
Bunların dışında kalan bölgelerde, Sardinya'da, Korsika'da, hatta İtalya'nın güneyinde,
karşılaştırılabilir nitelikte çoğul aileler bulunmamakla birlikte, çok özel ahlaksal dayanışma ve
tüzel topluluk bağları içeren aile topluluklarına rastlanır. Çoğul aile ve karı-koca ailesi
birbirine karşıt iki kategori değildir; toplumsal olgunlaşmanın ve toplumsal
kaynaşmanın iki ayrı düzeyini oluştururlar. Mantık açısından bakıldığında, her karı-koca
ailesi, geniş bir topluluğun çekirdeğidir ve bundan dolayı da çoğul ailenin öncelidir.
Fakat bu art arda geliş katı bir şekilde ele alınmamalıdır: Çoğu zaman, geniş ailenin
parçalanması da bağımsız çekirdek birimlerin oluşmasını sağlamıştır. Meydana çıkan sayısız
karı-koca ailesi de küçüklüklerinden, aralarındaki rekabetten, özellikle de büyümeye ve daha
büyük ölçüde kaynaşmalara set çeken, onları yok olmaya mahkûm eden ekonomik baskıdan
dolayı zor durumda kalmıştır. Çoğul ailenin bazı biçimsel özelliklerini kısaca inceleyelim. Bu
özellikler söz konusu ailenin bileşimiyle ilgili olduğu kadar dinamizmiyle de ilgilidir:
1.Çoğul aile, ortak bir atadan gelen, yetkeyi elinde tutan erkeklerin oluşturduğu bir soy
çizgisine göre konumlanan ve sayıları sürekli artan hısımları kendi içinde toplama
eğilimindedir.
2.Ortak maddi bir temele, mal varlığına dayanır. Bu temel hayvanlar, tarım aletleri ve
evle birlikte, toprağı da içerir.
3.Bir üretim ve tüketim birimi oluşturur. Daha da özgül olarak, geleneksel dengenin
sağlandığı durumlarda aile kendi kendine yeter: Üretim birimiyle tüketim birimi birbirine
karışır.
4.Kökenini oluşturan yapısını kuşaktan kuşağa yenileme eğilimindedir. Gerçekten,
ailenin yeniden yapılanması anlamına gelen süre "çevrimi" üç kuşağa yayılabilir. Bu
ortalama süre, Toscanalı bir kırsal ailenin 1880 ile 1976 arasındaki yaşamı üzerine
yapılan bir araştırmada ortaya konmuştur. Buna göre üç kuşak gelip geçtiğinde,
parçalanma süreçleri tamamlanmış olur.
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5.Yukarıda kullanılan terimlerle tanımlanan mülk, sürekli var olan bir karşıtlığın
doğmasına neden olur: Çoğul aile, üzerinde kurulmuş olduğu toplumsal üretim birimini
belirli bir sınırın ötesine götüremez. Erkek kardeşler ve aileleri, baba öldükten sonra bile,
ayrılmamaya karar verebilirler; ama onlardan sonra gelen kuşağın aynı biçimde
davranması zordur. Bu durumda aile yine çoğalarak kendini yeniler. Fakat bunu
başlangıçtaki malvarlığını küçülterek, mülk edinme ya da intifa hakkı yoluyla yeni bir
toprağa sahip olarak yapar.
Çoğul aile, aynı atadan gelen erkeklerin soy çizgisinden gelen ve hayatta olan herkesi
bünyesinde toplama eğilimindedir. Bundan dolayı, bu atanın, hayatta kaldığı ve temel bir
işlevi yerine getirebildiği sürece koruduğu bir kişiliği ve yetkesi vardır. Bu işlev, topluluğun
organik, ekonomik, maddesel ve toplumsal bütünlüğünü temsil etmekte, aynı zamanda da onu
yararlı ve verimli hale getirmektir. Bu durum, üçüncü kuşağın gelmesiyle sona erer. Bu
kuşağın, erişkin ve üretken kuşağa tam anlamıyla katılması, büyükbabanın gücünün azaldığı
ve ölüme yaklaştığı döneme rastlar. Ama üretim açısından birbirine karşı olan bu iki eğri,
yetke ve disiplin bakımından karşıtlık oluşturmaz. Yaşlı ata, gücünü, yetkesini, iktidarını
yitirmesi yüzünden aile bütünlüğünü temsil edemez duruma geldiğinde işlevini bitirmiştir.
Bundan sonraki simgesel değeri, ata soyunu sürdürmesidir: Kuşakların akışı içinde ailenin
canlı bir halkasını, ölmüş atalar zincirine bağlamaktadır.
Gerçekten aile, birbirlerine akrabalıkla ve bir konutu paylaşmanın doğurduğu ilişkiyle,
geçmiş ve gelecek kuşakların birbirini izlemesiyle oluşturulmaktadır. Aile reisinin oğulları
olan erişkin erkekler, ailenin temel işgücünü oluşturan etkin kesimidir ve yaşam için gerekli
malların üretimini sağlarlar. Oğulların tümü hep baba ocağında kalmaz, ama baba öldükten
sonra kan bağını, ekonomik birliği, hatta birlikte oturmayı sürdüren kardeşler birliğine
(kardeşler arasındaki bir tür lonca arkadaşlığı) sıkça rastlanmıştır. Kardeşler çoğu zaman bu
birliği ve karşılıklı dayanışmayı korumak için miraslarına düşen paydan vazgeçmişlerdir.
Feodal düzene bağlı Batı'nın bütününde soyların dayanışması çoğu zaman mal ortaklığı
yoluyla sürdürülüyordu. Kırsal kesimlerin tümünde kardeş topluluklarından oluşan, akrabalık
ilişkisi içindeki birçok aile, aynı "ocağın", aynı "tencerenin", bölünmeden kalmış aynı
toprağın çevresinde toplanıyordu. Aile reisi konumundaki kişi çoğu kez bu topluluğun
çalışmasını düzenliyor, hatta belirli işleri yapmaya zorluyordu.
Böylece, ailenin etkin kesiminin rolü, mülkü yönetmek ve onu devraldığı biçimde
kendisinden sonraki kuşaklara aktarmaktır. Demek ki temelde, toprak, hayvanlar, ev ve
aletler, ekonomik nesneler değil, tam tersine birer öznedir: Mal varlığının korunması, günlük
davranış kuralları ve evlenme söz konusu olduğunda yapılacak seçimi belirler.
Aileye kazanılan yeni üyeler, yani evlenme yoluyla gelen kadınlar, erkek soyuna
doğrudan katılırlar. Aileye dışarıdan gelen bu kişiler, farklı soy zincirlerine sürekli katılımı
temsil ederler. Kendilerini kabul eden ailenin içindeki yerleri önceden belirlenmiştir; büyük
ailenin toplumsal ve ekonomik işlevlerinin yapısı içinde öngörülmüş rolleri ve işlevleri vardır.
Ailenin kadınlar kesimini oluşturan bir bölüm, “aile kökenli" kızlar ve genç kızlardır;
bunlar doğal olarak aileden ayrılmaya ve başka bir aile içinde başka bir soyun başlatıcısı
olmaya adaydırlar. Dışarıdan gelmiş olan bir başka bölüm ise, sözü edilen rolleri, işlevleri,
görevleri daha sonra başka bir aile içinde üstlenecek olan "aile kökenli" kızların rolünü aile
içinde yüklenmiş durumdadır. Karı-koca ailesine geçiş çoğu kez, kan bağı olan yeni bir aileye
katılma olarak kabul edilir.
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Aileler arasındaki birleşmelerde gelin olarak verilen ve gelin olarak alınan kadınların
zaman içinde birbirini izleyişi ve bunların sayısal oranıyla ilgili önemli ekonomik koşullar da
işin içine girer. Bu alışverişlerin dengede kalma eğiliminde olduğu ileri sürülebilir. Öyle ki,
ana, çocuk, gelin, vb. olarak ailede bulunan kadınların sayısı yaklaşık olarak hep aynı kalır.
Yaşlıların yetke sahibi olmasını, soyun bütünlüğüne duyulan saygıyı temel alan ve kan bağına
dayanan bir topluluğun oluşturduğu bu büyük kurum, bazı durumlarda, örneğin Balkan kültür
geleneğinin değişik biçimleriyle karşılaştığımız Sırbistan’a özgü zadrugalarda, yakın tarihe
kadar varlığını sürdürdü.
Zadruga yalnızca bir aile değildi. Aralarında kan bağı olan üyeleri birbirlerine ortak
dayanışma, aynı konutu paylaşma, ortak tüketim ve üretim ilişkileriyle sıkıca bağlandığı
korporatif bir birimdi. Bu kurumun ekonomik temeli toprak mülkiyetiydi. Geniş arazilere
yayılmış bir yurtluk içinde zadruga hem bir akrabalık kurumu hem de kimi zaman hatırı
sayılır büyüklüğe ulaşan bir insani yerleşim merkeziydi.
Temel yapı olarak geniş ve açık olan ev, yapıların halka biçiminde birbirine
eklenmesiyle genişliyordu. Güç, bu gücün kullanılması ve hukuk, bu tür birçok ailenin
gruplaşmasından doğuyordu. Güç, kan bağına dayalı topluluğun en yaşlı ataerkil kişisi olan
staresina tarafından temsil ediliyordu. Ona ayrılan bölüm evin kalbiydi; evin merkezinde
bulunan büyük odada aile bireyleri birlikte yemek yemek için toplanıyorlardı. Genç çiftler,
oğullar ve dul kadınlar onun evinin çevresinde yapılmış evlerde oturuyorlardı. Arabalıkları,
ahırları ve ambarlarıyla bu yapılar zadruga'yı oluşturan geniş yapılar bütününü meydana
getiriyordu.
Zadruga her türlü girişim mantığının dışındadır: Yönetim, görevlerin dağıtımı ve iç
disiplin, temel amaç olan var olanı koruma düşüncesinin gerektirdiklerine uyar. Aile reisi, iş
bölümünü iş ekonomisinin gereklerine göre değil, zadruga'nın varlığını korumak ve
genişletmek için yapılması gereken işleri gerçekleştirecek biçimde düzenlerdi. Bunun
anlamıysa, çalışmanın pratik olarak somut bir karşılığının olmaması ve üretilen ürünlerin
maddi değeri göz önüne alındığında, bu değerin belirli bir piyasa oluşturmamasıdır. Ücret söz
konusu değildi. Buna karşılık, bir zorunluluk ölçütü, yani çalışan herkesin, ortaya koyduğu
değerden bağımsız olarak özveri göstermesi ve kendisini, kendisinden yararlanılmaya
bütünüyle hazır tutması gerekiyordu.
Bu katma değersiz ve sıkı korunma disiplini, ki genellikle Akdeniz bölgesinde çoğul
ailenin farklı biçimleri bu disiplini uyguluyordu, kapitalist girişim anlayışından ve mal fazlası
ile emek sömürüsünün yol açtığı tehlikeli çelişkilerden henüz uzak, bir çeşit varlığını
sürdürme ekonomisi olan bir ekonomik ilişkiler düzeninin yansımalarını gözlememizi sağlar.
Ama bu tutum kendi içinde, parçalanma süreçlerini de barındırır: Geniş bir yurtluk, ticari
rekabet ve para değişim düzeninin var olduğu bir ortamda kurulursa, sahip olduğu gizli ya da
saklı değerin, kendi hesabına bir değer üretmesi gerekir. Yurtluk mantığının, pazar mantığını
izlemesi gerekir. İç ve dış zorlamaların, malların, gereksemelerin, üretim artışının ve iş
bölümü genişlemesinin ev düzeni içinde gerilime yol açtıkları ölçüde malvarlığı birikimi,
yalnızca soyun varlığını sürdürmenin ötesinde zorunluluklar dayatır. Bu durumda, evliliklerin
yol açtığı sorun o ölçüde önem kazanır ki, özünde hiyerarşik kurallara bağlı kalan gerçek bir
ekonomik strateji haline dönüşür.
Evlenme stratejisinin önde gelen işlevi, soyun kendisini sürdürecek araçları, dolayısıyla
da işgücünü sağlamak olmakla birlikte, malvarlığının korunmasını da sağlaması ve bunu, para
dolaşımının az olduğu bir düzen içinde gerçekleştirmesi gerekir. Geleneksel olarak miras
alınan malvarlığı payı ile evlenme sırasında elden çıkarılan bölümün aynı olmasından ötürü,
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drahoma'nın miktarını belirleyen mülkün değeridir; bu drahoma da tıpkı müstakbel eşin
ailesinin talep ettiği drahoma'nın, sahip olduğu malvarlığına bağlı olması gibi, drahoma'yı
veren tarafın evlilikle ilgili beklentilerini belirler. Bundan çıkan sonuç ise, ekonominin
drahoma aracılığıyla, evlilik yoluyla yapılan değişimleri düzenlediğidir; evlilikler, ekonomik
açıdan aynı düzeyde olan aileler arasında gerçekleşme eğilimindedir.
Böylelikle, çoğul aile (ya da en azından çoğul ailenin mantığı), yapısının bazı temel
görünümlerini (görev ve yetkenin birbiriyle kaynaşması, malvarlığının dayanışma içinde
korunması, aile adının ve malların sonraki kuşağa aktarılması) biçimsel olarak korumakla
birlikte, nitelik olarak derinlemesine değişikliğe uğradı.
Üstelik, aile kurumunun topluluk olarak gücü, bağlı olduğu toplumsal sınıfa göre değişir.
Kentte yaşayan ve yurtluklara, büyük çiftliklere, ortakçı çiftliklerine sahip olan aileler,
kuşaktan kuşağa gelişip güçlenirler. Egemen sınıflarla ezilen sınıflar arasındaki ayrım
arttıkça, efendi aileleriyle halk tabakasından aileler arasındaki mesafe artar. Sayıca çokluk,
Ortaçağ'dan beri güç aracıdır. Aristokrat ailelerin temsil ettiği siyasal, toplumsal ve ahlaksal
yapının gücü, kendini silah gücüyle gösterir. Bu ailelerin arkasında kendilerine bağlı silahlı
insanlar ve serfler vardır. Bu aileler, soylardan oluşan bir topluluğun çatısını meydana
getirirler ve çok sayıda köylü ailesi üzerinde kurdukları sürekli ekonomik, ahlaksal ve
insansal egemenlik aracılığıyla zenginleşirler.
Kendilerine saraylar, hisarlar yaptıran ve geniş alanlara hükmetme tutkusunu taşıyan bu
berkitilmiş aile garnizonları, birbirleriyle sürekli yarışma halindedirler ve aralarındaki şiddetli
geçimsizlikler yüzünden sık sık sarsıntı geçirirler. XVIII. yüzyılda bu aileler büyük liman
kentlerinden satın alınan hizmetçi, köle ve nikâhsız kadınlar ordusuyla büyüyorlardı. Buna
karşılık, köylü ailesi kaçınılmaz bir parçalanmaya uyum sağlamak zorundaydı. Bu aileler, iş
üreten birer makinaydı. Dolayısıyla da başkalarının servetini büyütmekten başka işlevleri
yoktu. Efendinin ailesi, kendisine çeşitli yollardan bağlanmış olan köylü ailelerinin sürekli
parçalanması sayesinde zenginleşti.
Ortakçılık, bu duruma bir örnek oluşturur: Orta İtalya'da ve Po ovasında, İkinci Dünya
Savaşı'nın sonuna, hatta daha da sonrasına kadar ortakçılık sürdü. Birbirleriyle dayanışma
halinde olan ve bu tutumlarıyla dağılmayan ortakçı-kolon ailesinin çoğalma ve gelişme çabası
göstermesine karşılık, kendisini dağılmaktan kurtarabilmesine olanak yoktu... Köylü, ailesiyle
birlikte çiftlik sahibinin arazisine yerleşiyor ve kendisine verilen ev ile toprağı işleme hakkı
karşılığında, elde ettiği ürünü onunla yarı yarıya paylaşıyordu. Bu iş ilişkisi, toplumsal
anlaşma görüntüsü verse de aslında bir bağımlılık ilişkisiydi. Ortakçı, arazi sahibine bir rant
sağlıyor, o da ona, hangi ürünlerin yetiştirileceği, kullanılacak yöntemler ve ekilecek miktar
konularında kendi seçimini zorla kabul ettiriyordu. Ortakçı ailesi, çoğu zaman sayıları otuz
kişiyi bulabilen kalabalık bir ailedir. Büyük arazi parçalarını işleyebilen geniş bir çalışma
birimi, bir "kolektif işçi"dir. Bu durumda, çoğu zaman eski bir soylu aile olan efendisine
bağımlıdır.
Klasik "geniş" ailede olduğu gibi, çeşitli karı-koca ailesi çekirdekleri de, çoluk
çocuğuyla birlikte aynı çatı ve aile büyüklerinin değişmez yetkesi altında oturuyordu.
Evlenmek, aile reisi olmak demek değildir. Erkekler nispeten erken yaşta evlenmiş olsalar da
(25 yaşına gelmiş olan delikanlıların yarıdan fazlası evlenmiş oluyordu, erkek nüfusun içinde
aile reisi rolünü üstlenenler ise yalnızca %15 oranındaydı), evlendikten sonra, uzun bir süre
ekonomik, toplumsal ve ahlaksal bakımdan, büyüklerin yetkesiyle temsil edilen ailenin
bütünüyle denetimi altında kalıyorlardı. Köylü, genel iş düzeni içindeki hesaplı
davranışlarıyla, elindeki kıt kaynakların yönetimiyle geçirdiği uzun yıllardan sonra çok
önemli bir mevki olan aile reisliğine yükseldiğinde, oğulları ve gelinleriyle birlikte
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oturuyordu. Kızlarıysa genellikle başka köylerde ya da başka çiftliklerde evlenmek üzere
evden ayrılmış oluyordu. Böylelikle, toprak sahibine yarı feodal biçimde bağlılığın kendisine
tanıdığı sınırlı seçim olanaklarının elverdiği ölçüde ortakçı ailesi yüzyıllar boyunca, çağımıza
kadar, Akdeniz'e özgü İlkçağ ailesinin özerk yapısını korudu. Bunu, toprak mülkiyetine sahip
olmamasına ve aile bireylerinin çalışmalarının meyvelerinden yalnızca bir bölümünü elinde,
tutmak zorunda bırakılmasına karşın başardı.
Köylü aileleri, ortak çalışma ve ortak tüketim esasına göre düzenlenmişti. Ailenin
sağlıklı her bireyi, yaşına ve cinsiyetine göre belirli bir görevi yerine getiriyordu. Erkekler en
ağır ve önemli tarım işlerini yapıyorlardı. Örneğin, tarla açma, çift sürme, bahçe belleme,
zeytin dikme ve bağ yapma, ağaç budama, tohumlama, vb. Bu işlerin hesabını, toprak sahibini
temsil eden kâhyaya en ufak ayrıntısına kadar vermek zorundaydılar. Hem patronda hem de
kâhyada bulunan bir kayıt defterinde, arazinin yönetimiyle ilgili her çalışma, her bir köylü
ailesine ayrılmış bölüme kaydediliyor, özellikle de ortakçının ödemek zorunda olduğu borçlar
işleniyordu.
Çocuklar daha yedi-sekiz yaşından itibaren çalışmaya başlıyor, sabah erkenden kalkarak,
tarla sürmeye giden babalarının peşine takılıyorlardı. Ailenin bütün öteki bireyleri gibi toprak
sahibinin, kocalarının ve babalarının yetkesine boyun eğmiş olan kadınlar da tarlalarda,
özellikle bağbozumlarında, hasat zamanında ve tamamlayıcı besinler olan yabani ürünlerin
(mantar, ot, meyve) toplanmasında çalışıyorlardı. Bunun dışında da evde yaşlı kadınların
gözetimi altında iş görüyorlardı. Pazardan çok az mal satın alınıyordu. Köylünün pazardan
alışveriş edecek parayı biriktirmesine olanak yoktu. Çiftlikte üretilen keten ve kenevir, çarşaf,
iç çamaşırı, masa örtüsü, vb. yapımında hammadde olarak kullanılıyordu. Giysiler evde
eğirilen ipliklerle dokunmuş kumaşlardan dikiliyordu.
Ailenin bin bir emekle meydana getirdiği ürünlerin hiçbiri “mülk sahibinin gözünden
kaçırılamaz, bir bölümü her zaman ona ayrılırdı: Piliç, yumurta, tavşan, domuz eti Noel ve
Paskalya kutlamalarında mülk sahibinin evine götürülürdü. Araziden sağlanan ürünlerle
birlikte belirli miktarda kumaşın da her yıl verilmesi gerekirdi. Efendiye bağlılığın ve boyun
eğmenin ifadesi olan bu armağanlara ‘kralın intifa hakkı’ denirdi.
Ortakçılık anlaşmasını yapmış olan aile reisi öldüğü zaman, yaşları ilerlemiş olan
oğulları, aileleriyle birlikte topluca çiftlikte yaşamayı sürdürmeye karar verdiklerinde, mülk
sahibi bunu ender olarak kabul ederdi. Çiftliğinde belirli sayıdan fazla insan bulunması
çıkarına değildi. Gerçekten, herhangi bir etkinlik göstermeyen insanların sayısındaki artış,
köylünün bunların tüketimini karşılamak için ayıracağı çalışma payının da artmasına yol
açıyordu. Toprak sahibinin çıkarı ise, yeni tarlalar açmak için bu aileleri parçalama
yönündeydi. Çiftlik sahibi, çiftliklerinde feodal düzenin uzantılarını korumak yerine yeni
çekirdek ailelerin sayısını çoğaltmayı gözetiyordu. Çoğu zaman, evlenmeden önce mülk
sahibinin iznini almak gerekirdi.
1950'den itibaren derin ekonomik ve toplumsal nedenlerle bu tür ailelerin parçalanma ve
kırsal alanların boşalma süreci hızlandı. Uluslararası tarım ürünleri piyasasının oluşması,
fiyatların düşmesine ve sanayileşmiş çalışma sistemlerinin yerleşmesine yol açtı. Toprak
sahipleriyse, her türlü dönüştürmeye ve iyileştirmeye karşı çıktı. Öte yandan, toprak ve ev
sahibi olmayı düşleyen ortakçılar, büyük savaşım vermelerine karşın bu amaçlarına
ulaşamadılar. Büyük ölçülere varan işten çıkarmalar oldu; birkaç yıllık bir süre içinde binlerce
köylü ailesi, birkaç kişiden ibaret kalan aileleriyle birlikte çiftliklerinden ayrıldılar. Sanayi
alanında iş bulamayanlar, kentlerde küçük dükkânlar açtı ya da yeni tarım işletmelerinde
ücretli olarak çalışmaya başladı.
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Ataerkil yapı, Akdeniz kültürlerinin bütününde rastlanan yaygın bir özelliktir. Bu ailenin
en ileri götürülmüş örneklerinden biri, özellikle kırsal göçebelik dönemindeki eski Yahudi
ailesidir. Erkek soyunun gücü; başka bir deyişle, eskilerin, yaşayan atalar yetkesinin, soya ait
dayanışmanın, onu temsil eden en yaşlı insanda kişileştirilmesiydi. Yaşlı atanın yetkesi
kadınlara; çocuklarına ve bunların eşlerine kadar uzanıyordu. Sürü hayvanları, birikmiş ve
canlı zenginliğin maddi biçimi, refahın simgesi ve kaynağı, soyun mülküydü; onun korunması
ve geliştirilmesi son çözümlemede evlilikler konusundaki seçimi yönlendiriyordu.
Soyun sürüp gitmesi tabii ki evliliğin temeliydi: Erkekler, kadınlar ve çocuklar gerekli
olan canlı zenginlik kaynağını oluşturuyordu. Birliğin yürütülmesi ve korunması onun refah
düzeyine ve onu oluşturan bireylerin çokluğuna bağlıydı. Bir erkek, çocuk bırakmadan
öldüğünde, dul kalan kadın, kayınbiraderiyle evleniyordu: Bu evlilikten doğan çocuklar,
kısmen, ölen erkeğin çocukları olarak kabul ediliyordu. Levirlik adı verilen bu kurum
(böylece ailenin neslini sürdürmesi) daha başka birçok halkta olup biteni açıkça gözler önüne
serer. Bir aile tarafından gelin olarak verilen kadınlar, onu alan ailenin mülküne geçiyorlardı,
bu aile ise onlardan doğurganlıklarına göre, mirasla ilgili haklara uygun olarak (bu durumda,
ölen kocanın erkek kardeşi hak sahibiydi) istediği gibi yararlanıyordu.
Örneğin eski Türklerde bir erkeğin geride bıraktığı dul karıları, o erkekten yaşça daha
genç olan yakınlarından biriyle evlenmek zorundaydılar. Örneğin ölenin oğullarından biriyle
(tabii ki her birinin kendi dünyaya getirdiği çocuğun dışında), erkek kardeşleriyle, hatta erkek
kardeşlerinin oğullarından biriyle evlenirlerdi.
Ataerkil ailenin özelliklerini Yunan ve Roma ailesinde de bulabiliriz. Arkaik dönemde
baba, evlatlarından yaşamının sonuna kadar yararlanıyordu. Onları bir başkasının buyruğuna
verebilir ya da kendi işinde istediği gibi kullanabilir, çocuklar ağızlarını açıp bir tek söz
söyleyemezlerdi. Bu, verilebilecek aile örneklerinin en katı olanıdır. Geleneğe göre özel bir
tören yapılarak, erginliğe ulaşmış erkeğe özgür bir insanın sahip olduğu ayrıcalıklar ve haklar
verilebilirdi. Ancak bu uygulama çok yaygın değildi ve babanın oğul üzerindeki yetkesi
tartışılmaz olmayı sürdürüyordu. Atalar soyunu her türlü ekonomik ve toplumsal varlığın,
ailenin sahip olduğu ve her bireyin kişi olarak dayandığı kutsal bir kişiliğin kaynağı olarak
kabul eden bir anlayıştan ileri geliyordu.
Bu aile anlayışı ve getirdiği yükümlülükler, fahişelik ve nikâhsız yaşama gibi kurumların
varlığını önleyemiyordu. Bu kurumlar aracılığıyla aile yaşamı ve cinsel yaşam birbirinden
bağımsız fakat birbirini bütünleyen iki ayrı çevre olarak ortaya çıkıyordu. Bu anlayışı,
Demosthenes'in bir tümcesi çok iyi anlatır: "Fahişelerle zevke düşkünlüğümüzden, nikâhsız
kadınlarla her günkü hizmetlerimizi gördürmek için birlikte oluyoruz; karılarımızı ise bize
yasal bir evlat vermeleri ve ailenin sadık bekçileri olmaları için alıyoruz.
Orta Atlaslardaki Berberi kabilelerinde evlilik, evlenecek kimselerin aileleri arasında
kararlaştırılır. Evlilik töreni, daha önce birbirlerine yabancı olan aileler arasında bir kan
bağının oluştuğunu belirtir. Bununla birlikte, kadının kabilesi evlendikten sonra da onu
denetleme ve etkileme konusundaki haklarını sürdürüyordu. Gerçekten, ailesinden yıllarca
uzak kalsa bile evli kadın, geldiği ailenin bir bireyi olarak kalmayı sürdürüyordu. Uğradığı her
türlü haksızlığın öcünün, kocası ya da kocasının ailesi tarafından değil, kendi ailesi tarafından
alınması gerekirdi.
Aynı olayı daha küçük ölçekte Akdeniz Avrupası'nın değişik halklarında, Korsika'da,
Sardinya'da, Yunanistan'da, Girit'te, vb. gözlemleyebiliriz. Erkek kardeşler kendilerini kız
kardeşlerinin davranışlarını gözlemekle yükümlü kılarlar. Evlilik öncesi yapılan görüşmeler
bütün ailenin ortak konusudur. Eskiden Sardinya'da çıkan uyuşmazlıkları çözmek için
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başvurulan bir öç alma yasası olan barbaricin'e göre, haksızlığa uğrayan bir aile bireyinin
öcünün alınmasından bütün aile sorumludur. Demek ki, bir anlaşma yapılması, bir
anlaşmazlığa çözüm bulunması, bir saldırının cezalandırılması gerektiği zaman işin içinde,
kendisini temsil edenler aracılığıyla soyun bütünü vardır.
Aynı mantığa Kuzey Afrika'nın Berberi kabilelerinde, evlilik sonrasındaki ekonomik
sorunların çözümünde de rastlanır. Damadın ailesinin gelinin ailesine, sahip olduğu mülkün
bir bölümünü bağışlaması demek olan başlığın ticari ödün değeri yoktur. Gelinin parayla satın
alınması söz konusu değildir. Olay çok daha karmaşıktır. Başlık aracılığıyla, evlilikleri, farklı
soyların kendi aralarında yaptıkları kadın alışverişi olarak düzenleyen bir toplumsal sistemde,
kendisine katılan bir kadın dolayısıyla avantajlı duruma geçen bir aile, bu aktarımın, kadının
geldiği ailede bir boşluk yarattığını kabul etmek zorundadır. Başlık bu kabullenişin
somutlaşmış biçimidir. Kadının sahip olduğu ticari bir değerin karşılığı değil, iki aile
arasındaki toplumsal ilişkinin onaylanmasıdır. Bir yandan bir dengenin bozulmasını ifade etse
de (bir aile yitirirken öteki kazanmaktadır), öte yandan bu bozulmayı onarmaya başlamaktadır
bile, çünkü, gelin olarak verilen aile bireyine karşılık alınan başlık bir bakıma, aileye yeni
katılacak bir kadına karşılık verilecek olan başlığın güvence altına alınmasıdır. Kuzey
Afrika'da, büyük boyutlara ulaşan aile birlikleri Berberilerin yaşadıkları bölgelerde olduğu
kadar, Araplarda da yaygındır. Ataerkil ailede baba, çocukları ile torunları üzerindeki
yetkesini ölünceye kadar eksiksiz korur. Çölde göçebeler çadırlarını, bağımlılık ilişkilerine ve
aileler arasındaki birleşmelere uygun olarak önceden belirlenmiş bir düzene göre kurarlar.
Kampın merkez çekirdeğini, ailenin en yaşlı kişisinin, onun kardeşlerinin, çocuklarının,
yeğenlerinin ve bunlara bağlı olanların çadırları oluşturur. Tarımsal topluluklarda da aynı
şekilde, önceden belirlenmiş birlikte oturma şemaları ve bağımlılık kuralları köylerin
yaşamını düzenler; bunların bileşimi, soylar ve aile grupları arasındaki iletişimin ideal
şemasını şehircilik açısından ve ekolojik açıdan yansıtır.
Mısır köylerinde, aile topluluğunun kutsal biriminin simgesi olan duvvar, aile soyunun
bütününe kendi yaşamsal dayanışma gücünü verir. Duvvar, ataların gücünün oluştuğu ve
bulunduğu yerdir. Aile reisi toplantılarını burada düzenler ve ailelerin ortak malvarlığını
yönetir; konuklar burada ağırlanır ve yatırılır.
Mağripte, tüm aile topluluğunun kutsal bireşimi Horma'da yoğunlaşıp ifadesini
bulmuştur; bu, hukuksal ve yönetsel yetkeyi elinde tutan üstün bir güçtür. Aile orada da kendi
dölünden gelen aile bireylerinin yaşamlarını sürdürme ya da yitirmeleri konusunda karar
verme hakkına sahiptir. Bu güç, komşu halklarda görülenin tersine, aileden ayrılmış kişilere
kadar uzanır. Suç işlemiş olan kadının ailesine geri gönderilmesi, ailesinin de soyunun
şerefini korumak ve kurtarmak amacıyla ona istenen cezayı vermesi gerekir.
Evlilik, sözcüğün geniş anlamıyla bir birleşme ve ekonomik bağlaşmadır. Maddi
varlıkların ve karşılıklı hizmetlerin değişim olanağını yaratır. Farklı organizmalar arasında bir
çıkar birliği ve toplumsal yaşam beraberliği kurar. Armağanların alınıp verilmesi, evlilik
birliğinin kurulmasından, önce ve sonra verilen yemek davetleri yalnızca simgesel öğeler
değildir. Doğmakta olan karşılıklı yükümlülüğün getirdiği bağlanmanın somut öğeleri, bu
yükümlülüğün uygulamalarıdır. İki aile topluluğunu birleşmeye iten, belirsiz bir dayanışma
duygusu ve gizemli bir güç değil, sahip olunan kaynakları koruma ve büyütme düşüncesidir.
Birleşmiş bu iki topluluk her zaman aynı çatı altında bir araya gelmese de ailelerin yaşlı
bireylerinden birinin yetkesi altında sağlam bir kaynaşmayı sürdürür. İster tarımsal ister
kırsal-tarımsal topluluklar olsun, bu topluluklar toprağı önceden saptanmış kurallara göre
birlikte işliyor, birlikte yönetiyorlardı. Toprak paylaştırılmıyordu. Her aile geçici olarak
toprağın bir bölümünü elinde tutuyordu. Bu dağıtım, topluluğu oluşturan ailelerin her birinin
temsilcilerince meydana getirilen aile meclisinin aldığı karara göre yapılıyordu.
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Peki bu, insanların beklentilerine cevap veren, karşıtlıklardan arınmış uyumlu bir toplum
şeması mıdır? Öyle olduğunu düşünmek büyük yanılgı olur. Ataerkil toplumun ortaya
koyduğu şema, insanları belirli işlevleri, görevleri yerine getirmeye, yoksunluklara
katlanmaya zorlayan katı bir şemadır. Bu kurallar, o dönemdeki ortamın ve teknolojinin
gelişme aşamasının çok olumsuz zorlamaları karşısında aile birliğinin sürdürülebilmesini
garanti altına alabilmek için zorunluydu. Öte yandan da aynı kurallar, toplumsal ve ekonomik
yapının gelişmesini büyük ölçüde engelliyordu. 19. yüzyılın ortalarına doğru sayısız aile
topluluğu hâlâ kabile ilişkileri çerçevesi içinde topraktan, kuyulardan, otlaklardan birlikte
yararlanıyordu. Kabilenin sahip olduğu arazinin kullanım hakkı ve mülkiyeti ne satılabilir ne
de kiralanabilirdi.
Fransa'nın, Cezayir'i (1830'dan itibaren), daha sonra Tunus'u (1881) ve Fas'ı (1912)
sömürgeleştirmesiyle, buralardaki toplulukların ve ailelerin dokusunu altüst eden bozucu
öğeler bu ülkelere girdi. Devlet, zorla kamulaştırarak ya da satın alarak geniş bir toprak
edinme işlemine girişti. Toprak mülkiyetinin bu işlemler sonucu el değiştirmesi, kırsal
toplulukları dayandıkları aile örgütlenmesinin maddi temelinden yoksun bıraktı. Bu üç
Mağrip ülkesinde, sömürgeciler tarafından ele geçirilen topraklar, yerli toplulukların elindeki
toprakları 4 000 000 hektar azalttı. Bu durum ekilebilir toprakların yaklaşık olarak 20'si
demekti. Bir sömürgecinin elinde tuttuğu ortalama 120 hektar toprağa karşılık, köylünün
elinde yalnızca 12 hektar toprak vardı. Bu hızla gerçekleştirilmiş bir toplumsal dönüşüm
demekti. Köylü, daha önce kendi ailesinin toprağını mülküne sahip olmaksızın işleyen, fakat
kendisi için yaşamın temeli olan bu kaynaktan yararlanma hakkını hiçbir şekilde elinden
almayan bir toplumsal yapının parçasıyken, şimdi, toprağı elinden alınmış bir işçi durumuna
geliyordu. Gerçekten, sömürgeleştirme yoluyla, sömürgecilerin ellerine geçirdikleri topraklar
bir yana, yerli halkın içinde de özel mülkiyet teşvik ediliyordu. Böylelikle, yığınla küçük
çiftçi, ellerinde tuttukları küçük arazileri terk etmek zorunda kaldı. Tarım işletmelerinde işçi
olarak ya da daha önce özgürce yararlandıkları topraklarda yarıcı (ortakçı) olarak çalışmaya
başladılar. Bu koşullarda, aralarındaki kan bağı kısa sürede koptu. Dayanışma, baş eğme ya da
saygı ilişkilerini eski şemalara göre korumak, dayanışmanın ekonomik temelleri
parçalandığında giderek daha zor hale geliyordu.
Karl Marx, Cezayir'deki Kabiliye bölgesindeki kabilelerinin toplumsal örgütlenmesi
hakkında şunları yazar: "Ekilebilir topraklar konusunda hâlâ hak sahibi olduğu görüntüsünü
veren yalnızca bölünmez ailedir. Dolayısıyla, toprağın mülkiyeti bölünmez aileye aittir. Bu
aile, baba, ana, çocuklar, çocukların eşleri, çocukları ve onların çocukları (torunlar), amcalar,
halalar, erkek ve kız yeğenlerden oluşur. Ailenin mülkü geleneksel olarak ailenin bütün
bireylerinin katıldığı bir seçimle saptanan yaşlı erkeklerden biri tarafından yönetilir. Bu kişi,
satın alınması gerekeni satın alır, satılması gerekeni satar, toprakları kiraya verir, tahıl ekimini
ve hasadını yönetir. Gücü ve yetkisi hiç de sınırsız değildir. Özellikle taşınmaz malların satın
alınması ya da satılması gerektiğinde, ailenin bütün bireylerine danışması gerekir. Aile,
bireylerinin her birine iş aletleri, ateşli bir silah, ticaret ya da zanaatçılık yapmaya yetecek
kadar sermayeyi sağlar. Bu bireylerin her biri, işgücünü aileye adamak, yani çalışması sonucu
ortaya çıkan kazancı aile reisine teslim etmek zorundadır. Bunu yapmadığı zaman, ailenin
dışına sürülmekle bile cezalandırılabilir.
Etkin bireylerin her birinin emeğinin, homojen bir parça olan aileye ait olduğunu ileri
süren bu gözlemler çok önemlidir. Aile topluluğu, bir anlamda, bir kolektif işçidir. Üretim
gücü, bireysel üretim kapasitelerinin toplamı olarak düşünülmez. Tam tersine, üretim gücü
özünde bir toplam, bir bütündür, her üretici birim bu bütünün içinde yer alan, ona bağımlı bir
öğedir.
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Özel toprak mülkiyeti kurumu Fransız burjuvasının gözünde siyasal ve toplumsal
alanda gerçekleştirilecek her türlü ilerleme için zorunlu koşuldu. Aile mülkünün parçalanması
yolunda baskılar yapıldı, hatta zorlamalara bile başvuruldu. Bu, en başta, boyun eğdirilmiş
fakat her an başkaldırmaya hazır olan kabileleri zayıflatmak için, daha sonra da yerli halkın
elindeki toprakların ileride Avrupalı sömürgecilerin eline geçmesini sağlayacak tek yol olarak
düşünüldüğü için yapıldı.
Sömürgecilerin çıkarlarına ilave olarak —diye yazar Marx— hükümet, boyun
eğdirilmiş halkın, kabile toplulukları düzeninin bozulması yoluyla zayıflatılmasını da hedef
alıyordu; meclis üyesi Didier, Fransız Ulusal Meclisi'ne 1851'de sunduğu raporda bu hedefi
şöyle dile getiriyordu: "Kan bağı temeline dayanan toplulukların parçalanmasına yoğunluk
kazandırmalıyız. Egemenliğimize başkaldırmalarının önüne geçmenin anahtarı buradadır."
Aynı şekilde Orta İtalya'da, mal sahiplerini geniş araziler satın almaya ve bunları çitle
çevirmeye iten yasaların yardımıyla ortak topraklar kamulaştırıldı ve bu da faiz ve
borçlanmayla birleşerek çoğul aile yapısının parçalanmasının nedenlerinden biri oldu. Bu
koşullarda, çok sayıda kardeşe, toruna, yeğene, geline, vb. destek veren ve toplumsal yaşam
sağlayan ataerkil yapının, halk sınıflarının aile çerçevesi olarak kalmasına olanak yoktu.
Tarım işçisi, küçük çiftçi ya da kolon haline gelmiş köylüler, bir kuşaktan ötekine sürüp giden
bir yapıyı korumayı başaramadılar. Aile reisinin ölümüyle çoğu zaman aile birliği çöker.
Tehdidini her zaman arkalarında hissettikleri açlık bu insanları eşrafın, büyük toprak
sahiplerinin, patronların karşısında bütünüyle boyun eğmek zorunda bırakır.
Büyük toprak sahipleri ve feodal gelenekler köylü kitlelerinin aile yaşamını, küçük
karı-koca ailesinin sınırlarına kadar küçülmeye itmiş, onları hiçbir güvenlik umudu olmayan
yoksulluğa mahkûm etmiştir. Bir Orta İtalya kasabasında bir köylü kadının,1955 yılında not
aldığı şu sözleri, en basit güvenceden bile yoksun bırakılmış bir insanlık durumunu olanca
açıklığı ile gözler önüne sermektedir: "Her sabah uyandığımda, bize yeni bir gün bağışladığı
için Tanrı'ya şükrediyorum ve akşam olup da keçimle, domuzumla, kuzumla ve çocuklarımla
eve döndüğümde, yatağıma yatıp, bizi kazasız belasız günün sonuna erdirdiği için Tanrı'ya
yeniden şükrediyorum”.
Sonuç olarak şu açıklamalar yapılabilir: Karı-koca ailesiyle çoğul aileyi görünüşte
birbirinden ayıran kutuplaşmanın temel bir karşıtlık olarak yorumlanmaması gerekir. Çoğul
aile, biyolojik ortakyaşarlıkta olduğu gibi, birbirlerine sıkıca kenetlenmiş birçok aile hücresini
içerir. Bu yapı hem maddi yapısı hem de ahlaksal dili bakımından dayanışma ve topluluk
olarak genişleme eğilimindedir. Eski ekonomik temellerin çözülmesi her yerde geniş kolektif
yapıları parçalanmaya mahkûm ederek aileyi çekirdek türü özerk aile sistemine yöneltti. Bu
sürecin yapay olarak yaratıldığı yerlerde, örneğin sömürgelerde, boyun eğmek zorunda
bırakılmış halklarda, aile birliğine dayanan sistemlerin dramatik biçimde dağılması ve çoğu
zaman, toplumsal yaşamı temellerinden parçalayan ve dramatik sonuçlar veren oluşumlar bu
evrimi zorla hızlandırdı. Başka yerlerdeyse, dağılma süreci daha yavaş ve daha yumuşak
biçimde gerçekleşerek eski yapıların geçici bir süre yaşamayı sürdürmesine ve insanların yeni
özerk ailenin örgütlenme biçimlerine yavaş yavaş uyum sağlamalarına olanak verdi.
Bugün bu evrim pratik olarak sona ermiştir. Kapitalist üretim biçimlerinin getirdiği
aile türü, eskiden insanların kişisel ve toplumsal yaşamlarını bütünüyle düzenleyen manevi ve
maddi işlevlerinden büyük ölçüde yoksun kaldı. Geniş kent toplaşmaları, toplulukların ve
dayanışma halindeki grupların değil, varlıkları bütünüyle kent hizmetlerinin dağıtım
kanallarıyla piyasa tarafından beslenen ürünlere bağımlı milyonlarca bağımsız ailenin
barınmasına izin veriyor.
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Yaşlıların yetkesi üzerine kurulmuş aile denetiminin bu ağır mekanizmasından
kurtuluş, gerçek bir kurtuluşa yol açmadı. Çünkü eski ilişkilerin yerini modern üretim
yapılarının yarattığı koşulların gereklerini karşılayabilen yeni örgütlenme biçimleri alamadı.
Yeni toplumsal yaşam koşullarının ve işçi kesiminin ortaya çıkardığı bu durumu yansıtan ve
geliştiren yeni bir topluluk düşüncesinin kendini göstermesi gerekir. Bununla birlikte bu süreç
kesintisiz olarak ilerleyemiyor; kapitalist üretim, dağıtım ve tüketim biçimleri bu sürecin
önüne birçok engel çıkarmaktadır. Bunun dışında, maddi temelleri ortadan kalkmış olmasına
karşın eski hısımlık anlayışı, kapitalist üretimin gereklerine uyum sağlamış ailenin kazandığı
yeni boyutlar içinde kısmen de olsa bütün bu zorlamalara direnen bir kültür gücünün varlığını
koruyor. İster iyi olsun ister kötü, gelenekler hâlâ içimizde yaşıyor ve aile içindeki rol
dağılımı üzerinde etkisini sürdürüyor.
Bu bölümde F. Braudel yönetiminde yapılan çalışmadaki Solinas’ın “Aile” başlıklı
yazısını okuduk. Kısa bir özet olarak, Akdeniz olarak tanımlanan kültürel coğrafyada aileyi
oluşturan iki önemli özellikten birincisinin ataerkillik olduğunu gördük. İkinci unsur ise,
ailenin insanlar için bir varoluş biçimi olmasıydı. Bu yazıda çoğul aile-dar aile (ya da geniş
aile-çekirdek aile) karşıtlığının olmadığı özellikle vurgulandı. Bunun ötesinde, çekirdek
ailenin ortaya çıkışını sanayi toplumu gibi yapısal dönüşümle açıklamak bir yana,
sömürgecilik faaliyeti gibi siyasi bir sürecin etkisinin ne denli önemli olduğunu görmüş olduk.
Gelecek bölümde, benzer bir tarih anlayışı ile Türkiye’de ailenin tarihsel kökenlerini,
Osmanlı Ailesinin ne gibi özelliklere sahip olduğunu okuyacağız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün özelliği F. Braudel tarafından yürütülen bir çalışma kapsamında yer alan
Akdeniz Ailesi’ni okuyarak detaylı bir aile tarihi örneği görmek olmuştur. “Akdeniz” bir
kültürel coğrafya olarak tanımlanmıştır. Bu coğrafyada aile açısından ortak payda oluşturacak
unsurlar olabilir mi? Ataerkillik ve ortak ataya bağlı bir aile anlayışı ne denli ortak olabilir?
Hatta etkili bir soru olarak, sömürgeciliğin başarısı için ailenin mal varlığının ortadan
kaldırılması yoluyla ailenin çözülmesi bir taktik olarak kullanılabilir mi? Bu sorulara
verdiğimiz cevaplar aile sosyolojisi çalışmamızın bakış açılarını da genişletmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Akdeniz ailesini tanımlayınız.
2- Zadruga ne demektir?
3- Çoğul aile ne demektir?
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7. OSMANLI AİLESİ VE TÜRKİYE’DE AİLENİN DEĞİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde aile tarihi çalışmalarından yararlanacağız. ‘Osmanlı Ailesi’gibi bir aile tanımı
yapılabilir mi ve Batılılaşma sürecinde Türkiye’de Ailenin Değişimi nasıl gerçekleşmiştir
sorularına cevap arayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Akdeniz Ailesine benzer bir Osmanlı Ailesi tanımı yapılabilir mi? Hane halkı büyüklüğü ve çok
eşlilik hakkında neler biliyoruz? Batılılaşma aileyi nasıl etkilemiştir? Sorularına cevaplar
bulacağız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Türkiye’de aile tarihi
hakkında bilgi sahibi olmak
Batılılaşmanın aileye
etkilerinin edebiyattan
örneklerle öğrenilebileceğini
görrmek
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Anahtar Kavramlar

Osmanlı Ailesi, İlber Ortaylı, çok eşlilik, mehr, recm, mahalle, hane, romantik aşk, Batılılaşma
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Dersimizin planına göre bu bölümle birlikte ülkemizde aile konusunda yapılan
çalışmaları ele alacağız. Önce “sosyal tarihçiler geleneksel aileyi bize nasıl tanıtmaktadırlar?”
sorusuna cevap arayacağız. Bu çerçevece iki temel kitaptan yararlanacağız. Önce İ.
Ortaylı’nın “Osmanlı ailesi”ni açıkladığı Osmanlı Toplumunda Aile kitabından
yararlanacağız. İkinci olarak Alan Duben-Cem Behar’ın yazdığı İstanbul Haneleri adlı kitap
kaynağımız olacak.
İ. Ortaylı’nın kitabından okuyalım14: Osmanlı ailesi çok geniş içerikli bir kavramdır.
Tuna kıyılarında yaşayan Hıristiyan Bulgar aile gibi, Bulgar dilini sakladığı halde Türklerin
dinini kabul eden ama teaddüd-ü zevcat’ın (poligami) olmadığı “Pomak” aile de Osmanlıdır.
Hicaz’ın Arapları, Lübnan’ın Maruni Hıristiyanları (ki aralarında kiliseden geçmeyen, ama
halkın benimsediği bir çokeşlilik vardı.), Anadolu’nun Sünni şehirli, Alevi köylü Türkleri,
Adalı ve Egeli Rumlar, Arnavutlar, Bosna’nın Müslümanları, dört bir yanda yaşayan Yahudi
ailelerin hepsi Osmanlı Ailesidir. Ayrı hukuk sistemine tabi olsalar da yaşamlarındaki
“Osmanlı Ailesi” niteliği, sadece Osmanlı siyasal hakimiyeti dolayısıyla değil, uzun bir
tarihin yoğurduğu kültürel coğrafyayı paylaşmak dolayısıyla vardır. Kültürlerindeki
ayrımlardan çok müşterek yönler hakimdir. Bütün hatlarıyla ataerkil düzen vardır. Kentlerde
bile aile-sülale silsilesine yönelik dokulanma, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya her yerde görülür.
Osmanlı aile yaşamındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldi. Osmanlı Ailesi
teriminin sınırı Hıristiyanlık ve Müslümanlık değildir. Örneğin bir Hollandalı aile ile bir
Ermeni aile arasındaki fark, Ermeni ile Osmanlı Türk aile arasındaki yakınlığa göre daha
büyüktür. Hukuki kompartımanlaşmaya rağmen tarihi-kültürel doku, imparatorluğun her
dinden halklarını aile yaşamları, adetleri ile birbirine benzeştirmişti.
Osmanlı ailesinin mekânı mahalle veya köydür. Bugünkünün aksine ailenin içinde
bulunduğu mahalle veya köy topluluğu ile etnik-dini bağları vardır. Çünkü bu topluluk halkı
birbirine kefildir ve devlet nezdinde birtakım yükümlülükleri yerine getiren bir birimdir.
Mahalle veya köy bazı vergilerin tarhında düzenlemesinde, toplanmasında; asayişin
sağlanması veya bayındırlıkla ilgili bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde görevli ve
sorumlu birimdir.
Hane, Farsça kökenli bir kelimedir. Ev, ikametgâh, aile anlamlarına gelen hane, aynı
zamanda hukuki ve mali bir birimdir. Geniş aile-çekirdek aile kategorileştirmesi bağlamında
Ortaylı da Osmanlı toplumunda bir ‘hane kaç kişiden oluşmaktadır?’ sorusunun karşılığını
arar kitabında. Şöyle anlatmaktadır: Hane büyülüğü konusunda, mutabakata varılmış kesin bir
sayı yoktur. Ömer Lütfü Barkan hane büyüklüğünü 5 kişi olarak kabul etmiştir. Bernard
Lewis bu sayıyı 5-8 olarak belirler. Halil İnalcık, hane büyüklüğünü XV. yüzyıl sonlarında
Bursa’da 9, İstanbul’da 3-4 olarak hesaplamaktadır. Nüfus sayımının olmadığı bu dönemlerde
nüfus üzerine ancak tahminler yapılabiliyor. Tahminlerin kaynağı tahrir defterleri denilen
vergi mükellefi olan erkek nüfusun kaydedildiği defterlerden, bir hanede kaç kuşağın
yaşadığının ortalama-yaklaşık bir rakamını tespit etmeye dayanır.
Bir bölgede kaç hane olduğu gösteren defterler de vardır. Osmanlı devletinin sayımı,
XVI. ve XVIII. yüzyıllarda hane üzerinden verilmiştir. Bu konuda en ünlü uzman olan Nejat
Göyünç’ün tahlil ettiği hane büyüklüğü 5 kişi olarak ifade edilmektedir.

14

İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2004.
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Geleneksel hayatın sürdüğü şehir ve köylerde çekirdek aile, hayatın sürdürülmesi için
uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarının hazırlanması, kırsal
alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada
barınması gerekir. Genellikle hane haklarının ikamet ettiği bina tipleri de birkaç kuşağı
barındırmaya müsaittir. Avlu etrafında yer alan odalar veya küçük binalarda geniş aile
bireyleri yaşar. Çocukların eğitimi yaşlı kuşaklar tarafından yerine getirilir. Tüketime yönelik
malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilir. Hane, sosyal bir ünite olan mahalle ile organik bir
bağ içindedir.
İstanbul, İzmir, Selanik gibi büyük liman şehirlerinde bu yapı daha değişikti. Hele
XIX. yüzyıla gelindiğinde bu merkezlerde çekirdek aile daha yaygındı. Nüfus doğumla
artmıyordu. İstanbul, nüfusu 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı Rus savaşında kaybedilen
Tuna boyundan göç edenler ve ardından Balkan muhaceretiyle nüfus kazanmıştır.
Anadolu’dan kayda değer bir göç yoktur.
Geniş aile konusunda bakılacak noktalardan biri çocuk sayısı bir diğeri de çok eşlilik
mevzusudur. Çocuk sayısı açısından Nejat Göyünç Bursa gibi büyük taşra şehri ve hatta
Ankara gibi küçük Anadolu şehri için ilginç sonuçlar vermektedir: XVI. yüzyılda Bursa’da
ailelerin %27’si çocuksuz, %20’si tek çocuklu, %18’si iki çocuklu, geri kalanı ise yani %35
çok çocukludur.
Bir aile sınıflaması yapılırsa, şöyle üçlü bir ayrıma gidilir:
1. Geniş kitleden göre çok farklı olan “Osmanlı hanedanı”,
2. Aşiretlerde rastlanan “geniş aile” tipi. Coğrafyaya, yetiştirilen hayvana, askeri
yapıya göre aralarında farklar olabilir,
3. Şehir ve köylerdeki aile tipi: “hane”.
Geniş aile ve hane tipi aileler dinlere göre farklılık arz etmez. Bu nedenle yapıyı
açıklamak için Osmanlı Ailesi kavramı kullanılmaktadır. Farklı dinden insanların meydana
getirdiği cemaat (millet) benzer yapıya sahip ailelerden oluşur. Osmanlı dünyasında Ermeni
ve Türk ailesinin birbirine çok benzerdir. Aslında, buna Rum-Ortodoks, Musevi aileler de
eklenebilir.
Bu noktada Osmanlı toplumsal yapısında karşımıza çıkan “millet sistemi”ni ele almak
gerekmektedir. Çünkü Müslim ve gayrimüslim gruplar arasında önemli yaşam farkı ve aile
yapısında akrabalık ilişkilerinde derin ayrılıklar olduğu konusundaki yaygın kanaat önemlidir.
Millet sistemi farklı dinden insanların evlilik ve akrabalık kurarak kaynaşmasına engeldir. Her
halk kendi kampında yaşamıştır. Ama kültürel etkileşim ve hayatın temel kurumlarındaki
ortaklık şaşılacak derecede yüksektir.
Osmanlı toplumunda gayrimüslimlerin bazı vergi mükellefiyetleri vardır. Değişik din
mensuplarının ayrı kıyafet giymeleri de bu tip mükellefiyetlerdendir. Kılık kıyafet, ayrı
mahallede oturma gibi zorunlulukları gayrimüslim gruplar da benimsemişlerdir. Onlar için de
Müslümanlarla karışmama, dinini ve ananesini bu yolla devam ettirme gibi bir istek söz
konusudur.
Millet gerçekten de dini bir aidiyeti ifade etmektedir. Osmanlı düzeninde birey
doğduğu millet kompartımanının içinde Osmanlı cemaatinin ruhani, mali, idari otoritesine
bağlı olarak yaşardı. Millete mensup olan kimse için bu aidiyet fertlere, aile, sülale ve cemaat
içinde bir güvenlik verirdi. Kendi toplumsal grubu içinde kendi ananesi ve babadan erkek
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evlada geçen sözlü kültürü içinde yaşardı. Cemaat dışı evlilik hoş görülmezdi. XIX. yüzyıla
dek pek az olmuştu. Bir Rum ile Ermenin evliliği bile gerilime neden olurdu. Ferdin doğumu,
evliliği gibi ölümü, mirasın paylaşılması da cemaatin denetiminde ve cemaatin hukukuna göre
biçimlenirdi. Ailenin korunması, parçalanmaması için tedbirlerin alınması da en çok dikkat
edilen konuydu.
Osmanlı ailesi mahallede yaşardı. Kapalı bir cemaatin yerleşme alanı olarak kendini
gösterir. Mahallede, iklim ve coğrafi özelliklere göre biçimlenen bir fiziki doku vardır. Ancak
asıl önemlisi mahallenin bir toplumsal ve kültürel birim olmasıdır. Mahalleler birbirini
tanıyan ve birbirine kefil olan hanelerden oluşur. Bir sülale veya aşiretin mensuplarından da
oluşabilir. Mahalle veya köy halkının birbirlerine yabancılaşmış sosyal veya hukuki yönden
bağımsız hanelerden oluşmasını önler. Mahalle tıpkı aile gibi bir birimdir. Birey mahallesinin
de bir üyesidir. Şehirlerde mahalleler, klasik dönemden itibaren Osmanlı idaresinin en alt
idari birimleridir. Geleneksel Osmanlı şehirlerinde mahalle; henüz sınıf ve statü farklarının
biçimlendirmediği bir fiziki mekandır. Bir paşanın konağının karşısında bir ‘evkaf katibinin’
aşı boyalı küçük evi bulunabilir. Bu insanlar her gün karşılaşırlar, her şeye rağmen muhatap
olurlar. XVIII. yüzyıl hatta XIX. yüzyıl başlarında büyük şehirlerde ve mahallelerde
toplumsal sınıflanmaya göre biçimlenmiş belirgin bir mekân farklılaşması yoktur.
XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar mahallerde yönetici imamlardı. İmam padişah beratı
ile tayin edilmekte olup, mülki ve beledi bir amir olan kadının mahalle düzeyindeki
temsilcilerindendi. Gayrimüslim mahallelerinde bu görev, ruhani reis ve cemaatin
‘kocabaşı’sına (tebaanın önde geleni) aitti. İmam, doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını
tutmakla görevliydi. Ancak bu görev daha çok Tanzimat’tan sonra yerine getirmiştir. Bir
kimsenin herhangi bir mahalleye yerleşmesi için, mahallenin sakinlerinden birinin ve imamın
kefaleti şarttır. İmam böylece zincirleme olarak birbirlerine kefil olan mahalle halkının
hepsinin kefilidir. En önemli görevi mahalle sakinlerine isabet eden verginin dağıtım ve
tahsilini yürütmektir.
Bazı köylerde iki dini cemaat yan yana yaşıyorsa mutlaka mahalleleri ayrıdır. Arada
görünmez bir duvar vardır. Bu beraberce paylaşılan ortamda cemaatin zengini fakiri bir
aradadır ve cemaatin üyeleri birbirinden sorumludur. Her dinden Osmanlı tebaasının tabi
olduğu toplumsal düzen budur. İnsanlar mahallenin gözü ve kulağını üstünde hissederler.
Evlerin ince duvarları, dışarısının duyamayacağı sesle konuşmayı gerektirir. Hane halkı,
mahalle halkına göre yaşar. Mahalle ve köyün yönetiminde söz sahibi olan imam ve papazın
maaşının mevcut vakıf gelirlerinden verilmesi ve bunların kayıt usullerinin suiistimale müsait
olması nedeniyle, XIX. yüzyılda muhtarlıklar kurulmuştur. Muhtarlar bölgelerinin
asayişinden de sorumludurlar. Mahallerinde geçici olarak oturanların izin belgelerinin sona
erip ermediğini kontrol eder. Mahalleye yerleşmek için gelenler olduğu zaman kimliklerini
belirler. Kendilerine kefil olanlarla birlikte deftere kaydederdi. Muhtar zincirleme olarak
bütün mahallenin kefilidir. İmam da muhtara kefil olmaktadır.
Osmanlı ailesi mahalle ile organik bir bağ içindedir. Doğum, evlenme, ölüm mahalleyi
ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk eden olaylardır. Doğumun, evliliğin, ölümün
şahidi mahalle halkıdır. Hayatın bu üç safhası Osmanlı sayede meşrulaşır. Çocuk mahalleli
tarafından kutsanır. ‘Al’ denen cinin lohusayı basması halinde, mahalleli dua eder. Lohusa
evini bütün mahalle ziyaret eder. Lohusa hamamı bir mahalle ritüelidir. Çocuk bütün
mahalleli arasında büyür. Anonim hitap biçimleri olan ‘amca’, ‘teyze’, ‘abla’ ve ‘ağabey’ ile
mahalle halkı ile çocuk arasında yakınlaştırıcı ilişkiler kurulur. Mahalle mektebi, Hıristiyan
mahallede kilisenin okuludur. Mahalle halkı, çocukların zekasını, çalışkanlığını ve
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öğretmenin gayretini yakından izler. Okuma yazmayı söken çocuğu okulun kalfası cüz
kesesini boynuna ters asıp, elinden tutarak çarşıdan geçirir ve evine götürür. Çocuk, dualarla
çarşıdan geçerdi.
Okulda da evlerde de neler oluyor herkes bilirdi. Düğün bütün mahallenindir.
Yapılması gereken hizmetlere mahalle sakinleri katılır. Cenazeyi mahalleli kaldırırdı. Cenaze
evine üç gün yemek taşınırdı. Mahallede, doğum, evlilik kaydı yoktur. Evlilik cemaatin tasdik
ettiği fiili bir beraberliktir. İmam nikahı bir ritüeldir, bir duadır. Az sayıda olsa da boşanma
davalarının kaydı vardır. Genelde evlilik kaydı ve nikah akdine rastlanamaz. Ahalinin şahitliği
ve kabulü yeterlidir. Açıkça görüldüğü gibi “mahalle” evli barklı insanların birliğidir.
Müslüman veya gayrimüslim bekar işçi, ihtiyaç için barındırılan ve suça müsait unsur olarak
gözlenen kimselerdir. Şehirlerinde konut bölgelerinde bekar nüfusun bulundurulmamasına
gayret edilirdi. Büyük şehir İstanbul’da bile, çalışmak için gelen bekar nüfusun, merkezi iş
bölgesindeki bekar hanlarında barındırıldığı ve bir tür gözetim altında tutulduğu, hele
mahalledeki münferit bekarların mutlaka ayrı ayrı kaydedildiği görülmektedir. Sonuç olarak
“mahalle”yi dini, idari, kültürel ve mali bir birim olarak değerlendirmek gerekmektedir.
Evliliğin kanuni bir muamele olması nüfus kayıtlarının tutulduğu XIX. Yüzyılda
başlar. Bu dönemden itibaren evlilikte tebaa sorunu yine önemsenmiştir. Kural Osmanlı’nın
yabancı tebaaya kız vermemesidir. Örneğin, Yahudi kızı yabancı tebaalı Yahudi erkekle
evlenemez. Müslüman Osmanlı kızı İranlı ile evlenemezdi.
Birçok geleneksel toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da ayrı dinden gruplar
arasında evlenme pek azdı. Dini hükümler Müslüman erkeğe bu hakkı vermekle birlikte,
gayrimüslim cemaatler bu gibi gelişmeleri engelliyordu. Bununla beraber bazı yerlerde
görevli Müslüman memur veya tacirlerin geçici olarak Hıristiyan kadınlarla evlendiği
görülmüştür (muta nikahı). Ancak bu tür evliliklere de az rastlanırdı.
XVII. yüzyıl tereke defterlerindeki tespitlerden hareketle, İstanbul ve Edirne’den 1000
erkeğin %92’sinin tek kadınla evlendiğini ve ortalama çocuk sayısının iki olduğu
görülmektedir. Ankara’da 800 aileden %12’sinde çok eşlilik vardır. Osmanlı toplumunda çok
eşlilik ne gayri-ahlaki ne de gayri-kanuni bir durumdur. Ama hoş karşılanmaz. Kentsel alanda
eşler arasında ekonomik ve sosyal eşitsizlik olduğu takdirde bu evlilik servetin cazibesiyle
mümkündür. Gelir grupları ve toplumsal konumları yakın eşlerin kurduğu ailede ‘kuma
getirilmesi’ mümkün değildir. Gelir düzeyi düşük geniş halk kesiminde ise bu tür bir kurumun
yerleşmesi zaten olanaksızdır. Seyyahların gözlemleri de bu doğrultudadır. Kuzey ve
Rumeli’de hemen hemen hiç görülmez. Çok eşlilik ancak kısıtlı ve dar bir kesimde
uygulanmıştır. Zaten Osmanlı’da 20-30 kişilik ailelere rastlansa da temelde çekirdek aile
özelliği göze çarpmaktadır. XVII. yüzyıl kayıtları üzerindeki tetkikleriyle Bursa sancağında
kır ve kent arasındaki farka değinen Haim Gerber’in bulgularına göre, çok çocuklu aile sayısı
kentte pek az, kırsal bölgelerde daha yaygındır. XVIII. yüzyılda seyyahlar, Müslümanların az
çocuklu olduğunu ifade etmektedirler. Bunun nedeni doğum oranının düşüklüğünden değil,
ölüm oranını yüksekliğinden kaynaklanmaktadır.
Birden fazla kadınla evlilik kural olarak çocuk, çoğunlukla da erkek çocuk sahibi
olabilmek için başvurulan bir yol olarak göze çarpmaktadır. XIX. yüzyıla kadar geçen sürede
özellikle İstanbul’da ailelerin gündelik yaşamına ilişkin olarak, seyahatnamelerde, yabancı
elçilerin anı ve raporlarında, şeriye sicilleri, tereke defterleri gibi belgelerde, zamanın
ulemasının eserlerindeki bilgilere göre, ailede genel olarak erkeğin, özel olarak da aile reisi
erkeğin mutlak hakimiyeti vardı. Hanenin idaresi ve çocukların yetiştirilmesi kadının yetki ve
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görevi olarak tanımlanıyordu. Çok karılılık durumunda, ilk eşin törensel ve hukuksal
üstünlüğü vardı. XV. yüzyıldan itibaren özellikle bu duruma şaşıran yabancı gözlemciler,
özellikle kentsel kesimde tek eşliliğin yaygınlığına dikkat çekerler. XVI. yüzyılda
Türkiye’den geçen Alman Protestan papaz Salomom Schweigger; “Türkler dünyaya, karıları
da onlara hükmeder. Türk kadını kadar gezen, eğleneni yoktur. Çok karılılık yoktur. Herhalde
bu işi denemiş, dert ve masrafa neden olduğunu anlayıp vazgeçmişlerdir. Boşanma
görülmüyor. Çünkü boşanırken erkek para ve eşya veriyor ve kız çocuk anaya kalıyor”
demektedir. Yani sanıldığının aksine poligami yaygın değildir. XVI. yüzyıldan itibaren İslami
değerler açısından başlıca başvuru kaynaklarından biri sayılan “Ahlak-ı Alai”sinde Kınalızade
Ali Çelebi (1510-1572) aileyi ele alır. Osmanlı toplum yapısına uygun aile biçimini tekeşlilik
olarak tanımlar. Çok kadınla evliliğin zararlarını ve ailede yol açabileceği tahribatı anlatır.
Kadının aile ve toplum içindeki statüsü çocuklarının sayısı ve yaşlılık ile yükselir.
Kadının ailenin erkeklerine bağımlılığı evlendikten sonra da devam eder. Bir aileden ötekine
transfer edilen üretim unsuru konumundadır. Bu transfer karşılığı ödenen değer, “başlık”,
“kalın” veya başka terimlerle adlandırılır. Bu sadece Osmanlı-İslam toplumuna özgü bir
uygulama değildir. Adeta evrenseldir.
Kentlerde, özellikle İstanbul’da ise İslam aile hukuku ağır basar. İslam hukukunda
“mehr” adı verilen bir uygulama vardır. Mehr kadının kendisine aittir ve daha çok boşanma ve
dulluk halinde ekonomik güvencesini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. İki kısımdan
oluşur: Kadına nikah öncesinde ödenen “mehr-i muaccel” ve evlilikten sonraki dönemde,
örneğin boşanma durumunda ödenen “mehr-i müeccel”. Mehr, kırsal kesimlerde kızın ailesine
ödenen başlık gibi bedellerden işlevi ve tasarruf sahibi açısından farklıdır. Yani, başlık, kalın
gibi uygulamaların fıkıh kitaplarındaki uygulamalarla ilgisi yoktur. Başlık ve Arap
ülkelerindeki ‘sadak’ın İslam hukukundaki mehr kurumunun bir devamı olduğuna dair bir
yanlış bağlantı vardır. Başlık veya sadak bir adet ve uygulamadır. Bazı bölgelerde uzun yıllar
devam eden başlık geleneği Osmanlı döneminde ‘namzedlik akçesi’ veya ‘kalın’ olarak
uygulanıyordu. Kaynaklar aile ve evlilikte İslam’ın hüküm, kural ve içtihatları dışında önemli
ölçüde eski gelenekleri de izlendiğini göstermektedir. Osmanlı kadısı, gelenek ve şeriat
arasında aşırı bir zıddiyet yoksa uzlaşmayı tercih etmektedir. Yani geleneğe sessiz bir itaat
söz konusudur.
Osmanlı toplumunda zaman içinde başlık ve mehr konusu da tartışılmaya başlanmıştır.
Tanzimat’tan sonra aile ile ilgili yapılan birçok köklü değişiklik arasında bu uygulamalar da
yer aldı. Hükümet evlenmelerde “başlık” denen adetten rahatsız oluyor, bu adeti kaldırmak
istiyordu. 1844 yılında çıkarılan bir fermanla kız çocuklarının kendi hür iradesiyle
evlenmesini ve başlık gibi ödemelerin yapılmamasını emrediyordu. 1863 yılına ait bir başka
ferman İslami bir ödeme olan mehr’i fakir, orta halli ve zenginler için üç sınıf olarak
belirtiyordu (100-500-1000 kuruş). Ancak bu fermanlara toplumun dar bir çevresi dışında
riayet edildiğini söylemek zordur. Kız çocukların zorla evlendirilmesine yol açan kız
kaçırmayı ve bu gibi olayların müsebbiplerine şiddetli cezalar emreden iki irade de 1850
yılında çıkarıldı.
XVI. yüzyılda Osmanlı toplumunda da evlilik dışı ilişkiler, neseb-i gayri sahih çocuk
doğurmak gibi olaylar tepki ile karşılanıyordu. Ancak XVI. yüzyıl Osmanlı toplumunun eski
Doğu toplumlarının katı ceza uygulamalarını terk ettiğini söylemek gerekmektedir. İslam
hukukuna göre, zina yaptığı sabit olan kadın, eski İbrani hukukundan geçen bir hükümle
taşlanırdı. Buna “recm” deniliyordu. Ancak daha ilk dönemde bu cezanın uygulamasını adeta
imkânsız hale getiren hükümler göze çarpmaktadır. Zinanın subutu için dört erkek şahit
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gerekiyordu. Kocasının zina isnadına rağmen kadın, yemin ve inkâr yoluna saparsa
kurtulabilirdi. Bu hüküm Osmanlı hukukunda kabul edilmiş, kadılar genellikle “zinanın subut
ettiği” hükmüne varamamışlardır. Mahallelinin uygunsuz ilişki kuran insanların evine baskın
yapıp onları teşhir ve alayla mahkemeye getirdiklerinde verilen hüküm “zina isnadı”
şeklindedir ve cezası kürek ve hapistir. Babasız çocuk doğuran veya nikahsız yaşayan
kadınlar toplumca hoş karşılanmamış, şehrin asayiş amirinin gözetimine bırakılmışlardır.
XVI. yüzyıl sonlarında taşrada bu gibi kadınların derhal subaşına teslim edildikleri
görülmektedir.
Batıda çokeşlilik konusu modernleşme dönemlerinden itibaren tartışılmaya
başlanmıştır. XIX. yüzyıl sonunda erkeklerin %2,29’unun birden fazla karısı vardır. Bu oran
içinde yaygın olan ise iki eşlilikti. Bu yoğun bir oran olmamasına rağmen Batılılaşma ile daha
fazla karşıtı olan bir konu olmuştur. 1925 yılında Vakit gazetesi ilginç bir kamuoyu yoklaması
yapmıştır. Okuyucularına Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde tartışılmakta olan ‘Hukuk-u
Aile Kararnamesi’nin çokeşliliğe ilişkin maddesini konu edinen bir dizi soru yöneltmiştir.
Kısaca bu sorular şöyle idi:
1. Çok eşlilik yasaklanmalı mı?
2. İlk eşin çocuk sahibi olmama durumunda çok eşliliğe izin verilmeli midir?
3. Çok eşlilik nüfus artışı için bir yol olarak değerlendirilebilir mi?
4. İstanbul ve taşrada çok eşlilik konusunda farklı hukuk sistemleri tabi kılınabilir
mi?
Vakit Gazetesinin yaptığı bu araştırma çok popüler olmuştur. Son iki soruya verilen
cevaplar neredeyse tümüyle olumsuzdur. İlk soruda cevapların çoğunluğu açıkça çok eşliliğe
karşıydı. İkinci soruya verilen cevaplar ise karışıktı. Üçte ikisinden fazlası kadının kısır
olması, bunun tıbbi muayene ile tespit edilmesi ve eşin kabul etmesi halinde ikinci eşi kabul
etme taraftarıydı. Yani, ilkede karşı olmakla birlikte meşru bir nedene dayandığı zaman
istisnai olarak çok eşliliği kabul etme eğilimi vardı. Bu da gerçeklikle örtüşüyordu. Bu
durumun XIX. yüzyıla özgü olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü, XVI. yüzyıldan kalma
mahkeme kayıtları ve gezginlerin notları da eskiden de benzer bir yapının olduğunu
doğrulamaktaydı. Kanıların tersine çokeşlilik istisnai olduğu gibi, evlenme yaşının da aslında
düşük olmaması, çok çocuklu olmayan evlilikleri ortaya çıkartmaktadır. (Ayrıca çok eşliliğin
yaygın olması durumunda, yaygın bir erkek bekarlığının ortaya çıkması gerekir.)
Evlilik yaşının küçük olduğu yaygın kanaatlerden bir başkasıdır. Alan Duben-Cem
Behar’ın yazdığı İstanbul Haneleri15 adlı çalışma bize bu konuda pek çok bilgi veriyor:
İstanbul için evlilik yaşının sanılanın aksine hiç de erken olmadığını yapılan çalışmalar
göstermektedir. İstanbul’da 1905’den 1940’a kadar uzanan dönem boyunca 4939 evlilik
kaydını inceleyen Duben ve Behar’a göre, 1900’lerde kadınlarda evlilik yaşı ortalama ‘20’
yaş civarından, 1930’larda ‘23’ün üzerine çıktığı, aynı dönemde ortalama erkek evlenme
yaşının da ‘30’ civarında olduğu gözlenmektedir.
Duben ve Behar XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransız Devriminin
düşüncelerinden en radikali olan özgürlük düşüncesinin Osmanlı toplumunun okumuş
çevrelerinde özel, kişisel ve aile yaşamı alanlarında etkin olmaya başladığını anlatmaktadırlar.
‘Aşk’ın hayata girmesi, ataerkillik ve kısıtlayıcı evliliklerin eleştirilmeye başlanması bu
döneme rastlar. Özgürlük ve aşk, XIX. yüzyılın sonunda İstanbul’un entelektüel toplumunu
saran düşünsel liberalizm ile el ele gitmeye başladı. Edebiyat ilginç örneklerle doludur. XIX.
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Alen Duben ve Cem Behar, İstanbul Haneleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.
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yüzyılın sonunda aşk ve özgür evlilik seçimi konulu modern piyes ve romanlar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Aile bu çerçevede merkezi önemdeydi. Bu tür edebiyat 1860’larda aşk
ve özgürlüğün yüceltilmesiyle başlıyor, 1920’lerde doruk noktasına erişiyordu. 1850’lerin
başında Paris’te öğrenim gören Şinasi tarafından yazılmış olan Batılı tarzdaki ilk Türk piyesi
“Şair Evlenmesi”nin konusu görücü usulüyle evliliğin eleştirisidir. Piyesin kahramanı,
zamanın modern düşünceli insanlarından biri olan Müştak Bey’dir. Müştak Bey aşıktır. Bir
arkadaşına övünerek kendi evliliğinin aşk evliliği olacağını söyler. Ancak, evlilik gecesi
müstakbel gelinin yerine ablasının geçirildiğini fark eder. Bu, geleneksel aileci mahalle
değerleri çerçevesinde başvurulmuş bir oyundur. Piyes, ablanın yerini gerçek gelinin
almasıyla mutlu sona ulaşır.
Ahmet Mithat’ın hikayelerden oluşan “Letaif-i Rivayet”i ve Emin Nihat’ın
“Musammeretna”sı, Şemsettin Sami’nin yazdığı ilk Türk romanı “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat”ı
1871’de yayınlandı. Bunlar görücü usulüyle evliliğe karşı aşk konusunu ele alıyorlardı. İlk
romanın konusu, birbirlerine âşık olan fakat ailelerinin engellemeleriyle karşılaşan genç bir
kadınla erkeğin melodramik trajik öyküsüydü. Sonunda kadın kahraman Fitnat, görücü
usulüyle evlendirilince intihar ediyordu. XX. yüzyılın başından itibaren seçkin kesimden
kadın ve erkekler aşkı evliliğin başlangıç aşaması olarak daha çok görmeye başladılar. Halid
Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu”sunda Peyker’in saf ve melodramik aşkı, onun için yaşamın
özüdür. Roman kahramanı Bihter evliliğinde ümitsizce aşkı istemektedir. Benzer biçimde aşk
temasına yapılan vurguyu 1873’de basılan N. Kemal’in piyesi “Zavallı Çocuk”ta, 1896’da
Recaizade Ekrem’in yazdığı “Araba Sevdası” adlı romanda, Sami Paşazade Sezai’nin
“Sergüzeşt” adlı romanında da görüyoruz.
Sosyolojinin ülkemizdeki kurucusu Ziya Gökalp bu gelişmeler, karşısında “toplumsal
ahlakla ehlîleşmemiş romantik aşkın memleketimizde cinsi bir ahlaksızlık cereyanı
doğurmaya başladığından” endişe ile bahsediyordu. Kontrolsüz aşk kolaylıkla denetimden
çıkabilecek bir güçtü ve Gökalp bunu aile namusunun büyük ölçüde kadının iffetine bağlı
olduğu bir toplumda özellikle tehdit olarak görüyordu. Gökalp yaşadığı dönemde, aile
bağlarında gevşeme olduğunu ve boşanmaların arttığını söylüyor ve bunun “gerek zevç ve
gerek zevcelerin, çocuklarını düşünmeyerek, hodkam duygulara gittikçe daha çok kapılmakta
olduklarını gösteren” ahlaki çöküntü ortamına bağlıyordu.
Bir parantez açalım ve not ekleyelim: İlgisini çekenler için Batılılaşmanın ev ve aileye
etkilerini okumak için Orhan Koloğlu’nun dönemin gazete reklamlarını inceleyerek yaptığı
çalışmalara bakabilirler.
Romantik aşk düşüncesi ve her türlü Batı etkisine açılan ailenin, giderek de kadının
durumunu hakkındaki düşüncelere ulaşmak için edebiyat ve dönemin dergilerinde yazılan
makaleler ilk elden kaynaklardır. Bunlar incelendiğinde durumun öncelikle kaygıyla
eleştirildiği hemen göze çarpmaktadır. Alan Duben ve Cem Behar tarafından yazılan İstanbul
Haneleri adlı kitaptan okumaya devam edelim: Serbest cinsellik, serbest aşk ve bunların ahlak
ve aile üzerindeki yıkıcı etkileri 1920’lerin romanlarının ana temaları arasındaydı. ‘Canan’
adlı romanında Peyami Safa İstanbul kadınlarını üçe ayırır: avam, ailesine ve kocasına her
zaman sadık orta halli kadın ve asri kadın. Bu üçüncüsü, bencil, zevk peşinde koşan ve sadık
olmayan kadındı. Çünkü aile sistemini gülünç bulur ve bu sistemin günün birinde iflas
edeceğini bilir. Bunlar istikbalin kadınlarıdır.
‘Resimli Ay’ dergisi de 1924 yılında ‘Canan’ın yayınlanışından bir yıl önce çok
benzer bir sınıflama yapmaktaydı. İstanbul’da yerleşim merkezleri açısından, yaşam tarzı ve
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sınıflara göre giderek artan farklılaşmanın açık bir göstergesi olarak yazar çağdaş kadını Şişli
kadını, orta halliyi Kadıköy kadını, avam olanı Beyazıt kadını olarak tanımlıyor ve Beyazıt
kadınının kızının da giderek Şişli kadınına benzemeye çalıştığını ekliyordu. ‘Sevimli Ay’ adlı
popüler dergide yazar Feridun Necdet, bencil, sadık olmayan, evini ihmal eden, yanlış
anlaşılmış modernizmin ürünü olan modern kadın tipinden şikâyet ediyordu. Yazar Türk
toplumunun ahlaki merkezinden gelen toplumsal çöküş korkusunu dile getirerek, ‘bunlar
azınlıkta kalan kadınların davranışı, ancak unutmayalım ki çoğunluk her zaman azınlığı takip
eder’, biçiminde gözlemde bulunuyordu. Moda ve tutkular bu şekilde yayılır. Bu tür kadınlar
gerçekten de o yıllarda azınlıkta kalmalarına rağmen, aşk ve özgürlük arasında çoğu insanın
gözünü korkutan sefahat eğilimli bağlantılar kurulmaya devam edildi.
Tam aksi bir görüşle, Cumhuriyet gazetesindeki bir yazar anne ve babalara aşağıdaki
tavsiyelerde bulunuyordu: “Aşk, saadet, huzur, hepsi tabii bir seyirle hayatta oluyorlar. Buna
ne anne ne baba ne cemiyet ne kanun siper yapamıyor. Aşk mı istiyor, hürriyet mi istiyor,
veriniz...”
İstanbul Haneleri’nde değişim şöyle ifade edilmektedir: Değişim İkinci Meşrutiyet'le
önemli ölçüde hız kazandı. Daha önce de gördüğümüz gibi yabancı adabın, modanın ve
kültürün sarayın dâhili yaşamına girmesi şeklinde Batılılaşma ilk olarak Sultan Abdülmecit
zamanında başlamıştı. Sultan'ın kendisi başta olmak üzere, bazı kadınlar ve saray mensupları
bu gelişmelere açıktılar. Yabancı fikirlerin saray erkânı dışında Müslüman kadın ve erkekler
üzerindeki etkileri 1860'larda hissedilmeye başlandı. 1860'ların sonunda, yeni kurulmuş olan
Terakki gazetesi, Osmanlı toplumunda ilk olarak kadın hakları konusuna değinerek bazı
makalelerini kadın okuyuculara yöneltti.
Birinci Dünya Savaşı çıktığında, İstanbul'da, on beşten fazla kadın dergisi yayına
başlamış ve değişen sürelerde yayına devam etmişti. Bazılarında kadınlar da yazıyordu.
Savaş sonrası bu listeye birkaç dergi daha eklendi, bu dergiler giderek artan oranda eğitimli
kadın nüfus tarafından okunmaktaydılar. Bu dergilerdeki konulardan bazıları peçe, eğitim,
çocuk yetiştirme, Avrupalı aileler, adetler ve modaydı. Bu tür gazeteler, dönem boyunca
genç kız ve kadınların büyük bir iştahla okudukları roman ve hikâyelere eşlik etti.
1930’larda İstanbullu kadın on dokuzuncu yüzyıl sonu Osmanlı kadınından en az üç dört yıl
daha geç evleniyor, eş seçiminde daha çok söz sahibi olabiliyordu, çokeşlilik artık yasal
değildi. Kadınlar boşanma için başvurma hakkına sahiptiler, aile nüfusunu sınırlandırmak
üzere doğum kontrol yöntemleri uyguluyor ve çocuk aldırıyorlardı, eskisinden çok daha
büyük oranda işgücüne katılıyorlar ve eğitim sisteminde önemli ölçüde yer alıyorlardı. Kılık
kıyafetleri ve kamusal davranışlarda da önemli değişiklikler baş göstermeye başlıyordu. Bazı
kadınlar da aileleri veya kocalarıyla bazı sosyal etkinliklere katılmışlardı.
Kemalist dönemin feminist ideolojisi bu tür hareketleri tüm gücüyle destekledi.
Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bazı radikal feministler kadının politikaya katılımı ve
kamu çalışma hayatına daha geniş ölçüde girişini savundularsa da bu dönemin kadın
hareketinin temel düşüncesi kadının ev içinde modern bir anne olarak rolünü desteklemek ve
eğitimini talep etmekti. Hareketin ideoloğu Gökalp, kadının kamu çalışma alanında yer
almasını savunduysa da daha ziyade vurguladığı nokta onun gelecekteki modern Türk
ulusunu kuracak nesilleri yetiştirme ve eğitme göreviydi. Bu anlamda kadının toplumdaki
rolünün ilerlemesi kendi yararına değil, topluma iyi eğitilmiş erkekler yetiştirme uğrunaydı.
Bu şartlar altında kadın ne ölçüde eğitim görmeliydi? Bu sorunun cevabı önceleri
ve daha tutucu olan tavra göre “... [kadınlık görevleri]ne aykırı olmayacak derecede...”
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eğitim görmeli idi; yani ev işlerini idare edecek, çocuk yetiştirecek ve “...kocası ve
çocuklarının konuşmalarını anlayacak... kadar olmalıdır.” Daha sonraki çok daha radikal
tavır eğitim düzeyinin “erkeklerle eşit koşullarda kamu hayatına katılmasının gerektirdiği
kadar” olması yönündeydi. Birçok İstanbul ailesi için ise bu ikisinin arasındaydı...
1870’lerden itibaren Müslüman kızlar için çoğu pratik eğitim, (ebelik gibi) bazıları
da genel eğitim veren birçok okul açılmıştı. 1906’dan itibaren şehirde Müslüman kızlara
açık on beşin üstünde rüştiye vardı. 1911’de İstanbul liseleri ve 1916’da da Üniversite,
kapılarını kızlara açtı. 1929-30’dan itibaren, İstanbul'da yedi ve sekiz yaşları arasındaki
kızların yaklaşık yüzde yetmiş beşi ilkokula gidiyordu ki bu oran hemen hemen erkeklerle
eşitti. Ülke çapında, aynı yıl bu oranın kızlar için %26 ve erkekler içinse %51’di.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren orta ve yüksek öğretime kızların katılımı alanında
büyük gelişmeler olmuşsa da sistem içinde erkekler hala ezici bir şekilde avantajlı
durumdaydılar. Yine de 1920 ve 1938 yılları arasındaki Üniversite mezunlarının %10’unu
kızlar oluşturuyordu.
1895 gibi erken bir tarihte ilk Osmanlı kadın dergilerinden biri olan Hanımlara
Mahsus Gazete’de, aile üzerine bir yazı dizisinin yazarı okurlarına şöyle diyordu: ‘Ailede
gayet samimi, ciddi bir muhabbet cereyan etmelidir... Zevc ile zevcenin since [yaşça]
birbirlerine uygun olması nasıl arzu edilirse fikren de hissen de aralarında münasebet
olmalıdır.’
Bu tür düşünceler şüphesiz dönemin ilerisinde olmakla beraber ancak Birinci
Dünya Savaşı sonrasında daha yaygınlık kazanacak değişikliklerin işaretçisiydiler. Savaşın
arifesinde Kadınlar Dünyası dergisi müşterek ilişkiler temasını vurgulamakta ve buna
kendi eşitlikçi yorumlarını katmaktaydı: ‘Ne erkek hâkimdir ne de kadın mahkûmdur...
erkek, kadın refik-i hayattır.’ 1926’larda popüler bir aile dergisi olan Sevimli Ay “Ailede
Demokrasi” başlıklı bir makalede gelişmeleri bu yönde değerlendiriyordu: 'Eskiden erkek
bir aile edinmek için evlenirdi, bugün bir saadete ulaşma fikri gelişiyor.” Batı Avrupa'da
olduğu gibi tatmin edici, müşterek bir karı koca ilişkisi evlilikle ilgili ihtiyaçlarda öncelik
kazanmaktaydı.
Tüm bu gelişmelere rağmen, aile dergilerinde ve gazetelerde geleneksel cinsel iş
bölümü sürekli vurgulanıyordu: Koca, ailenin “dış işleri”nden (umur-u hariciye)
sorumluydu, kadınsa “gündelik iç işleri”nden (umur-u adiye-i betiye) sorumluydu; bu esas
olarak erkeğin ailenin geçimini temin etmesi, kadınınsa ev işleri ve çocuk yetiştirmeyle
uğraşması demekti. Değişen, cinsel temele dayanan ve sorumlulukların kültürel tanımları
ve gerçekleri değil, sadece vurgulamalardı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda kadının ev işleri
ve çocuk yetiştirme sorumlulukları eşit biçimde ayrılarak vurgulanıyordu. Yüzyıl sonuna
doğru kadının çocuk yetiştirmekteki rolü, dolayısıyla anne olarak daha iyi eğitim görmesi
gereksinimi giderek daha fazla vurgulanıyordu. Bu dönem boyunca belki de çoğu İstanbul
kadını için geçerli olan bu konum 1908'de popüler bir kadın dergisi olan Demet’ de şöyle
dile getiriliyordu:
"Ben erkeklerle kadınların her hususta müsavi olmalarına taraftar değilim...
Kadınlar mebus, memur, hâkim olsun, balolara gitsin, Taksim bahçelerinde otursun
demiyorum. Böyle diyenlere acırım. Ancak kadınlar da okusun, öğrensin, imal-i fikre,
mütalaa ve muhakemeye kadir olsun, evinin idaresine bakabilsin diyorum.”
Gökalp için de kadının çocuk yetiştirme rolü Türk milletinin ihtiyaçlarına
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bağlanıyor ve kadının erkeğe refakatçi olabileceği ya da olması gerektiği konusuyla
birleştiriliyordu. Gökalp kızı Seniha’ya ‘Kadın sadece çocuk yetiştirmekle sorumlu
değildir... aynı zamanda milleti eğitmek ve erkeği doğru yola yöneltmek de onun görevidir' diye yazıyordu. Annelik bir vatan vazifesi olarak görülmeye başlanmıştı. Kadın
haklarının meşhur savunucusu, belki de İkinci Meşrutiyet döneminde en çok tanınanı Celal
Nuri de aynı rolleri vurguluyordu: 'Bize şimdilik, siyasi kadınlar, teknisyen kadınlar pek o
kadar lazım değildir... Her şeyden evvel valideye, zevceye, mürebbiyeye, insal-i atiyeyi
yetiştirecek kadınlara muhtacız’.
Kadınlar cephedeki erkeklerin yerini almak üzere giderek daha fazla çalışma
yaşamına katılmaya başladıkça, kadının işgücü olarak önemi de giderek daha çok tartışma
konusu oldu. Daha sonra bu tema kadınların artan sayılarda işçi, memur ve uzmanlık
alanlarında çalışmaya başladığı yirmili ve otuzlu yıllarda Kemalistler tarafından ele alındı
ve geliştirildi. Shorter'in dediği gibi, belki de şehirlerdeki düşük doğurganlık kadınların ev
dışında çalışmalarını kolaylaştırdı. 1927'de fabrikada çalışan kadınların oranı %26 iken bu
oran 1975'de %18’di.
Atatürk 1923 tarihli nutkunda kadınları 'genel ekonomik iş bölümünde yerlerini
almaya' çağırıyordu. Ancak Atatürk 1923'deki aynı konuşmasında ‘Kadının en yüce
vazifesi anneliktir,’ demişti. 1926 Medeni Kanun’u geleneksel cinsiyete dayalı iş bölümüne
modern yaptırımlar getiriyordu. Bu kanun aile reisliğini ve geçimin teminini erkeğe veriyor
ve kadının rolünü de şöyle belirliyordu: ‘Kadın... Kocasının muavini ve müşaviridir. Eve
kadın bakar’.
Medeni Kanun'un kabulünden bir yıl sonra yayınlanan ve Batılılaşmış Cumhuriyetçi
seçkin aileleri hedefleyen adab-ı muaşeret kitabının tanınmış yazarı Abdullah Cevdet de bu
kanunu ve büyük bir ihtimalle birçoklarının hislerini yansıtıyordu. ‘Bir kadının başlıca
meşguliyeti evine nezaretten... ibarettir’ diyor ve çocuklarını da uygun bir biçimde topluma
sokmaktır, diye ekliyordu.
Şirin Tekeli, Cumhuriyetin eşitlikçi ve iş hayatını hedefleyen söylemleri, öte
yandan tüm geleneksel ev işlerini kadınların yapmaya devam etmesi, kanun önünde
kocaların evin reisi olarak görünmesi nedeniyle "devlet feminizmi"ni eleştiriyordu. Bu
süreçle ilgili kısa bir kronolojiyi ek olarak bölüm sonunda bulabilirsiniz.
Evlilik ilişkisinin mahrem yönleri hakkında kesin bir bilgi edinmek oldukça güç
olmakla birlikte, görülen o ki eşitlik ve aile içi görev dağılımının değişimi oldukça yavaş
olduğu halde, karı koca arasında müşterek ve dostane ilişkilerin hareketi o zaman modern
söylemin ilerisindeydi. 1920’ler ve 1930’lardan itibaren evlerdeki haremlik-selamlık ayrımı
üst sınıf için tarihe karışmış, karı ve koca düzenli ve rutin bir biçimde birbirlerine
yaklaşmışlardı. Fakir kesim evlerinde bu ayırım zaten olmamakla birlikte, cinsler arasındaki
kaçınılmaz fiziksel yakın ilişkinin eşitlikçi ve dostane ilişkiler getirdiği söylenemez.
Duben ve Behar, 1920’ler ve 1930’lardan itibaren orta ve hatta ortanın altı sınıflardan
ailelerde karı koca birlikte gezmenin oldukça yaygınlaştığını ifade etmektedirler. Orta sınıf
bir memur ailesinin çocuğu olan Semih Bey, anne ve babasının birlikte müzik çaldıklarını,
birbirleri ve arkadaşlarıyla kâğıt oynadıklarını söylüyor "her zaman birlikte dışarı çıkarlar...
Gezmeyi çok severlerdi" diyordu. Alt sınıfta erkeklerin akşamları bir kahveye, kadının da
komşu ev oturmasına gittiği, erkekler genellikle ev oturmasına gitmedikleri söylenebilir.
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On dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyılda oluşan birçok demografik değişiklik
düşünsel gelişmelere paralel ve destek oldu ve bu eşler arası dostane ilişkilerin giderek
gelişmesine yol açtı... Bunlardan en önemlisi belki de erkeklerinki görece sabit kalırken,
kadınların evlenme yaşlarının giderek artmasıydı. Yüzyılın sonunda eşler arası yaş farkı
yaklaşık on iken, 1930’ların ortasında bu fark altı yaş civarındaydı. Kadın ve erkeğin, her
ikisinin de erken evlendiği Anadolu'nun kırsal kesimi örneğinde olduğu gibi, yaş farkının az
olması illa daha dostane bir ilişkinin göstergesi olmasa da genelde bir önkoşuldur. Diğer
taraftan, geç evliliği savunan birçok Osmanlı yazarının da işaret ettiği gibi, daha ileri
yaşlarda evlenen kadın daha olgun bir eş ve müstakbel bir anne olabiliyordu.
Geleneksel İstanbul Türk aile hayatında yaşça büyüklüğün önemi göz önünde
bulundurulduğunda, eşler arası büyük yaş farkının doğal olarak eşler arası bir saygı ve bir tür
mesafe getireceği, bunun da eşler arası dostane ilişkilere engel teşkil edeceği açıktı. Birinci
Dünya Savaşı öncesi geleneksel aile ilişkileri çerçevesinde erkekler eşlerini hanım diye
çağırıyorlar ve onlara sen diye hitap ediyorlardı. Kadınlarsa, kocalarını katiyen ismiyle
çağırmayıp, bey veya efendi diyorlar ve onlara genellikle resmi bir şekilde siz diye hitap
ediyorlardı.
Kadınlar Dünyası bu konuda erkeğe göndermede bulunarak, şöyle diyordu: 'Zevcin
ismini söylemek de ayıp sayılır, "bizimki", "çocuğun babası" derler. Bazı kadınlar bu
terimlerle hitabın doğurduğu sonuçlardan haberdar olup eleştirel bir tavır içindeydiler. Bu
kadınlardan yazar olan biri Kadınlar Dünyası okurlarına şu hatırlatmada bulunuyordu: ‘Bizde
her kadının zevcine hitabı, 'efendi'dir. Hâlbuki bu kelime bir esirin mafevkine kullandığı
hitaptır. Demek ki biz birer esiriz!’
Bu terimler yaş farkı ve cinsel ayırım temeline dayanan bir saygı sisteminin
parçasıydılar. Bazı ailelerde büyük ve küçük kardeşler arasında bile ağabey ve abla
terimleriyle birlikte 'siz'li hitap şekli kullanılmaktaydı. Bu dönemin seçkin ailelerinden birine
mensup olan Emine Fuat Tugay hatıralarında şöyle diyor: ‘Benim zamanımda aile içinde
yaşa dayalı kesin bir farklılaşma vardı. Cinsiyet farkına bakılmaksızın tüm küçüklerin
büyüklere saygılı davranması beklenirdi’. Cinsiyet ayrımı aile ilişkilerine fazladan bir
farklılaşma ve buna bağlı fazladan bir karmaşıklık getiriyordu. Kentte sosyal tabakalarda
aşağı indikçe kardeşler arası hitap şekilleri giderek önemini yitiriyordu.
1920’ler ve 1930’larda, orta ve üst sınıflarda eşlerin birbirine hitap şekli radikal bir
biçimde değişmeye başladı. Bu yıllarda evlenen çiftler daha eşitlikçi biçimde genellikle
birbirlerini isimleriyle çağırıyorlar, sen diye hitap ediyorlar, çocuklar da yaş farkına
bakılmaksızın birbirlerine bu şekilde hitap ediyorlardı. Konuşulan kimselerden biri olan
Nimet, 1930'larda kocasına ismiyle Tahir diye hitap ediyor ancak daha geleneksel fikirli olan
kayınvalidesinin önünde Tahir Bey diyordu.
Evlenme yaşındaki (30-34 yaş arası) erkeklerin dörtte üçünün ya çekirdek (%51) ya
da geniş (%22) ailelerin reisi durumunda olduklarını biliyoruz. Çoğu durumda aileyi
genişleten, bir annenin ve daha az olasılıkla bir kayınvalidenin varlığıydı. Diğer bir deyişle
yeni evli çiftlerin yarısı geniş ailelerin dışında bağımsız bir biçimde yaşıyordu. Dul kalmış
bir anne veya kayınvalidenin aileyle birlikte oturmaya başlaması durumundaki hallerde
bunların dörtte birinin geleneksel görevi çocuklara bakmak ve büyütmek oluyordu ki bu da
çiftlere kendilerine daha fazla zaman ayırmak, birlikte gezmeye çıkmak veya arkadaşlarını
evlerinde ağırlamak için imkân sağlıyordu. Her durumda yaşlı anne evin yönetimini ellerinde
tutan genç çifte tabi olmaktaydı.
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XIX. yüzyılın son on yılından itibaren Osmanlı aydın ve yazarları çocuk ve onun
toplumdaki yeri konularına eğilirler. İlkokul çocukları ve anne babalar için çocuk/ çocuk
yetiştirme konularında kitaplar yazan Ahmet Mithat Efendi en önemli rolü oynayanlardandır.
Bunlardan biri “Ana ve Babanın Evlad Üzerinde Hukuk ve Vezaifi”dir. Bu tema XIX. yüzyıl
sonunda birçok Osmanlı aydını tarafından ele alınmış ve belli ki önemli bir tartışma konusu
olmuştu. 18 Ağustos 1889 tarihli günlüğünde Şair Nigâr Hanım şöyle yazıyordu: ‘Âlemin
halini düzeltmek, insanları sulh ve selamet içinde yaşatmak isteniyorsa çocukların
terbiyesine emek vermek gerekir... çocuğun değerli bir insan olabilmesi tahsil ve terbiyesine
bağlıdır. Seçkinler düzeyinde başlayan bu tür düşünceler, eğitimin yaygınlık kazanmasıyla
özellikle İstanbul'da yayılmaya başladı. 1920'lerin sonlarında çocukların dörtte üçünün
ilköğretimi bitirmekte olduğunu biliyoruz.
Yüzyılın başında Hüseyin Cahit [Yalçın] ilk romanında şu sert uyarı da
bulunuyordu: ‘Çocuklarına yeterli eğitimi vermeyi ihmal eden anneler suçlanmayı hak
ederler, zira bu ihmalin zararını son kertede toplum çeker’. İkinci Meşrutiyet döneminde
yükselen milliyetçilik çerçevesinde çocuk yetiştirme bazıları için politik bir görev halini
almıştı, aile, çocuk ve millet her dönemden fazla birbiriyle özdeşleştirildi. Birinci Dünya
Savaşından bir yıl önce Kadınlar Dünyası okurlarına şöyle diyordu: ‘Aile demek millet,
millet demek aile demektir’.
Bu bölümde iki ana temamız vardı. Birincisi, “Osmanlı ailesi” bir kültürel
coğrafyanın ürünü olarak tanımlamak ve tartışmak. Karşımıza yine çıkan geniş-çekirdek
aile tartışması ve ikisini iç içe değerlendirmenin doğru olacağı fikridir. İkincisi ise
Batılılaşma ile birlikte ailenin geçirdiği değişim ve bu çerçevede sürdürülen entelektüel
tartışmaları gündeme getirmek. Bu konuyu gelecek bölümde ilk dönem sosyologlardan
başlayarak Türkiye’deki tartışma ve araştırmalarla sonlandıracağız.
EK: Feminizm: 18.yy İngiltere’de doğan, cinsler arasındaki eşitliği kadın haklarının
genişletilmesiyle sağlamaya çalışan bir toplumsal harekettir. 1890’larda kadınlara oy hakkı
verilmesi, kadınların eğitim ve çalışma hakkına sahip olmaları için kampanya yürüten
kadınlar ve erkekleri ifade eder. Oy hakkı ABD’de 1920’de, Britanya’da 1928’de
gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra, kamusal alanda erkeklerle eşit haklara sahip olma hedefi
ile aile içindeki konumlarını iyileştirme hedefleri arasında farklılıklar-gerilimler doğdu.
1969’dan sonra ikinci dalga feminizm gelişti. BM, 1975–1985 arasını kadın on yılı ilan etti.
İkinci dalga feminizmde çok sayıda kadın akademisyenin sosyolojik çalışmaları da etkili
olur. Sosyoloji kuramlarının önemli bir kısmının erkek merkezli olmasına yönelik feminist
eleştiriler, kadın sorunlarına yönelik araştırmalar yapılır. Toplumsal cinsiyet, ataerkillik,
cinsiyet rolleri gibi kavramlarla, cinsiyet eşitsizliğine dair kuramlar geliştirilir. Türkiye’de
feminizm ile ilgili kısa notlar: Bknz: Yeşim Arat, “1980’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketi”,
Toplum ve Bilim, s: 53, 1991. Kısa bir kronoloji: 1926... Seçme ve Seçilme Hakkı, 1934
Medeni Kanun, 1980 sonrası kadın hareketinin simgeleri ise: 1983... Somut dergisinde
feminist bir sayfa, 1987...Feminist dergisi, Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği,
1988...Sosyalist Feminist Kaktüs Dergisi, 1989... Kadın Dayanışma Derneği, Cinsel tacize
Hayır Kampanyası, Bakırköy-Şişli Belediyeleri Kadın Sığınma Evleri, 1990... Mor Çatı
Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, TCK’nın 438 ve 159. maddeleri iptal
edildi. (Tecavüze uğrayan kadın fahişe ise ceza indirimi uygulanır; kadının çalışması
kocasının iznine bağlıdır)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste aile tarihi konusunda çalışmalar yapan ve aile hakkında önemli bilgi kaynağı
oluşturan, İ. Ortaylı, A. Duben ve C. Behar’ın görüşlerinden yararlanarak, aile tarihimiz
konusunda fikir sahibi olduk. Böylece Osmanlı Ailesi gözümüzde daha iyi canlandı. İstanbul
Haneleri sayesinde ise ailenin Batılılaşmasında edebiyata başvurmanın faydalarını fark ettik.
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Bölüm Soruları
1- İ. Ortaylı Osmanlı Hanesini nasıl tanımlar?
2- Mehr ve başlık arasında ne gibi farklılıklar vardır?
2- Çok eşlilik konusunda toplumun görüşleri nasıldır?
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8.TÜRKİYE’DE ERKEN DÖNEM AİLE TARTIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Prens Sabahattin (ya da Sabahattin Bey) ve Ziya Gökalp’ten başlayarak erken
dönemde aile hakkında ileri sürülen düşüncelerin üzerinde duracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Aileleri yeniden düzenleyerek bireyci nesiller yetiştirmek mümkün olabilir mi? Bu Sabahattin
Bey’in temel tartışma eksenidir. Ziya Gökalp ise aile sosyolojisi ile çok boyutlu ilgilenmiştir.
Gerek evrimci şemalardan etkilenerek aile tipolojisi yapması, gerek geniş ailelerin parçalanması
konusuna girmesi, gerekse kadının aile içi rolünü tartışması açısından ilgi uyandırmaktadır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Türkiye’de aile sosyolojisi
tartışmalarının
nasıl
başladığını görmek.
Batıdaki
tartışmalarla
paralellik olup olmadığını
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar

Prens Sabahattin, ilm-i içtima, Ziya Gökalp, bireyci toplumlar ve aile, aile tipolojisi, konak,
yuva, kadının yeri
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8.1. Prens Sabahattin’in Görüşleri
Türkiye’de Le Play okulunun temsilcisi Prens Sabahattin (Mehmet Sabahattin,
Sabahattin Bey) 1877 doğumludur. Annesi Seniha Sultan, Abdülhamit’in kız kardeşidir.
Babası Damat Mahmut Paşa’dır. Damat Paşa Abdülhamit yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık
nedeniyle yanına oğullarını da alarak 1899’da Paris’e kaçar. Sabahattin Bey, uzun yıllar
Fransa’da yaşar. Bir rastlantı sonucu Edmond Demolins’in daha sonraları Türkçe’ye “Anglo
Saksonların Esbabı Faikıyeti Nedir?” adıyla çevrilecek kitabını bulur ve okur. Burada o
zamana dek sosyoloji yayınlarında rastlamadığı pozitif bilimlerin metotlarına benzer
bilimselliği sezdiğini söyler. Daha sonra yazarla da tanışır ve “science sociale cemiyetine”
katılır. Daha sonra da Paris’te “Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyetini” kurar.
Sabahattin Bey 1913/1329 yılında “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı kitabını yazar.
Science Sociale yerine ‘İlm-i İçtima’ kavramını kullanır. Kitabında şu sorulara cevap arar:
Neden dolayı Doğu bu kadar cahilken Batı bu kadar aydın? Neden dolayı Doğu bu kadar kötü
idare ediliyorken, Batı o kadar iyi yönetiliyor? Neden Doğu geçici bir görkemden sonra bu
kadar fakir ve gerileyen bir haldeyken Batı o kadar zengin ve ilerlemiş?
Sabahattin Bey’e göre bu soruların cevaplarını sadece science sociale veriyor. Çünkü
Doğu cemaatçi Batı ise bireyci oluşumun etkisi altında. Cemaatçi oluşumda bütün meseleler,
geçinme, mülkiyet, aile, cemaat, kabile, fırka veya devlet kudretine dayanarak hal olunmak
istenir. Bireyci oluşumlarda idareler ise, şahsi faaliyet ve yetenekten doğduğundan bu
faaliyetin ihtiyaçlarına en uygun bir tarzda kullanılmasını sağlayarak toplumsal gelişimi
sağlıyor ve hızlandırıyor. Demek ki bireyci eğitim faal bir terbiye oluyor. Fert buralarda, aile,
cemaat, kabile, fırkalarla, hükümetin vesayet ve tahakkümünden tamamen ayrılmıştır.
Bizde gerek köylü gerek şehirli ailelerimiz çocuklarını müstakil bir hayata
hazırlamıyorlar. Hayatın güçlüklerini yenmek daima bir dayanak noktası arama eğilimi ile
çocuklarını yetiştiriyorlar. Zirai, sınai, ticari bir üretim aracına sahip olan aileler meşgul
oldukları işe çocuklarını ortak ederek, onlara dayanak olabilirler; fakat kişisel bağımsızlıktan
yoksun olan bireylere dayanak olabilecek bir başka geniş saha da devlettir. Bütün cemaatçi
oluşuma üye olan toplumlarda olduğu gibi bizde de resmi hizmetler, eskiden beri üretimi
sağlayan mesleklerden çok itibarlı görülüyor, devlet hizmetinde çalışanlar daha kolaylıkla
hayatlarını kazanabiliyorlar. Özel hayatımızın ıslahatı, bireyci terbiye ile donanmış bir sınıf
yetiştirilmesine dayanır.
Sabahattin Bey’e göre, bireyci toplumların esas özellikleri adem-i merkeziyettir.
Adem-i merkeziyet, işlerin özelliğine göre, kuvvetlerin ayrılışı, yani belirli her sorumluluğa
bir yetkinin mutlaka karşılık gelmesi fikridir. Özellikle işlerin yerinde görülmesi, hükümet
merkezine müracaata gerek kalmamasıdır. Memleketin kurtulması için, özel hayatımızın
sağlamlaştırılmasından, umumi hayatımızda da yani hükümet teşkilatımızda da
vatandaşlarımızı aynı gayeye götürecek bir hareket izlenmesinden, böylece, toplumsal
hedefimizi değiştirecek yeni bir zihniyetle çalışmaktan başka bir çaremiz bulunmuyor. Bireyci
oluşuma geçmek esasen bir eğitim sorunudur. Herhangi bir toplumda eğitimi düzenleyen de
ailedir. Şu hâlde ulusal terbiyemizi de tüketim, durgunluk ve kölelikten, üretim, girişim ve
bağımsızlığa yöneltmek için tek çare, bireyci aileler oluşturacak kız ve erkekler yetiştirmektir.
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8.2. Ziya Gökalp
Gökalp ile ilgili bu bölüm, Ayşen Şatıroğlu, “ZiyaGökalp’in Aile Konusundaki
Görüşleri”, Ziya Gökalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011 künyeli
makalenin kısaltılmış halidir.
XIX. yüzyıl, toplumumuz açısından bir yanıyla çöküş demek olsa da diğer yandan
hem siyasî hem de entelektüel olarak kuşkusuz çok canlı bir dönemdir. Bu dönem, çeşitlenmiş
siyasi tartışmalarla düşünce tarihimizdeki yerini alırken, “ailenin değişmesi” meselesi de
merkezî tartışmalara göre ikincil konumda bulunmakla beraber, dönemin aydınlarının ilgisini
çekmiştir. Konunun, toplumsal yapı ile güçlü ilişkileri vardır. Bir yanda yeni siyasi tercihlerle
aile biçimlendirilmek istenirken diğer yandan, bu yeni biçimin arzulandığı gibi olmaması
ihtimali de söz konusudur.
...
Hilmi Ziya Ülken’in de anlattığı gibi, gençliğinde Diyarbakır gazetelerinde ilk yazıları
yayınlanan, İttihat ve Terakki ile yakın ilgisi bulunan Gökalp’in düşünce hayatı, çeşitli
evrelerden geçmiş, birçok yayın çevresinde etkin olmuştur. Örneğin, Türk Yurdu’nda,
İçtimaiyat Mecmuası’nda, Yeni Mecmua’da, Küçük Mecmua’da yazılar yazmış, Bergson ve
Durkheim’ı tanımıştır. Hilmi Ziya, Gökalp üzerindeki Durkheim etkisinin 1915’ten sonra
yavaş yavaş arttığını, en etkili kişiliğinin Yeni Mecmua’da doğduğunu ve bundan sonra
Durkheimcılığının daha sarih anlaşıldığını yazmaktadır.16
...
Bugün, Gökalp’ten bize kalan görüşlerine baktığımızda, aile konusundaki tüm
düşüncelerini üç noktada toplayabileceğimizi görüyoruz: Birincisi, Hilmi Ziya’nın da
vurguladığı gibi aile ahlakı çerçevesinde ailenin değişimine dair görüşleridir. Bu çerçevedeki
görüşlerinin ilk aşamasında, yeni aileyi tanımlayabilmek için Türk ailesinin kökenini
araştırdığı çalışmalar yer alır. Gökalp, tarihsel malzeme ile Türk ailesini tanımladıktan sonraki
aşamada ancak yasal düzenlemelerle yeni ailenin kurulabileceğini ifade eder. Gökalp
düşüncesinde aile konusunda ele alınabilecek ikinci unsur, ailede babanın rolü hakkındaki
görüşleridir. Günümüzde hâlâ ilgi çekmekte olan ve kendisinin de nasıl bir baba olduğunu
hissedebildiğimiz aile mektupları aracılığı ile bu konuya yaklaştığımı anlaşılmaktadır. Bu
çerçevede üçüncü konu ise Türk kadını/feminizmi hakkındaki görüşleridir.17
...
Baba ailede nasıl bir role sahip olmalıdır? 1918’de Mondros’ta imzalanan
mütarekeden sonra, işgal İstanbul’unda, Darü’l Fünunu’nda bulunduğu sırada Ziya Gökalp’e
de tevkif emri bildirilir. Tarih 28 Ocak 1919’dur. Sürgüne gönderilen Gökalp, ardında eşi
Vecihe Hanım ile onaltı yaşındaki Seniha, on yaşındaki Hürriyet ve on bir aylık Türkan adlı
üç kızını bırakır. Gökalp, sürgünde geçirdiği günlerinde düzenli yazdığı mektuplar aracılığıyla
ailesi ile iletişim içinde olur. 27 Mayıs 1919’dan 30 Nisan 1921’e dek takip edilebilen
mektupları, Sevgili Kızlarım, Sevgili Refikam ya da Sevgili Zevcem hitaplarıyla başlamakta
ve bir yandan içinde bulunduğu sürgün koşullarının iyi olduğuna ailesini ikna etmek isteyen,
öte yandan geride kalanların rahat ve huzurunu merak eden, kızlarının eğitim ve sağlıklarını
takip etmeye çalışan ailesine bağlı bir babanın duygularını yansıtmaktadır.18 Mektuplarındaki,
16

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1992, s:204-327.
Ziya Gökalp’in aile hakkında yazdıkları ile ilgili İnci Enginün’ün de bir makalesi bulunmaktadır. “Ziya
Gökalp ve Aile”, Ziya Gökalp Sempozyumu Bildirileri (23 Mart 1986), Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır,
1989.
18
Gökalp’in ailesine yazdığı 572 mektubu Limni ve Malta Mektupları başlığıyla yayınlanan kitapta
bulabiliyoruz: Limni ve Malta Mektupları, (Haz: Fevziye Abdullah Tansel), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1965.
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“kızlarına yönelik tavsiyelerinde kadının toplumdaki statüsünün iyileştirilmesini savunan
görüşlerinin izlerini görmek mümkün olduğu gibi, modern ailenin eşler arasında ve
ebeveynlerle çocuklar arasında daha duygu yoğun ilişkilere dayandırılmak istenmesinin,
ayrıca babanın aile içi ilişkileri, iletişimi, etkileşimi düzenlemekteki aktif rolünü de görmek
mümkündür.”19
Gökalp’in aile üzerine yazdıkları içinde ilk unsur olarak Türk ailesinin kökenini
araştırdığı çalışmaları belirlemiştik... bu konudaki görüşlerini, özellikle Yeni Mecmua’da
yayınladığı makalelerinin dışında, Türkçülüğün Esasları ve Türk Medeniyeti Tarihi adlı
kitaplarında da ele almıştır.
...
Söz ettiğimiz çalışmalarda Gökalp aileyi, belli gelişim evrelerinden geçen bir tipoloji
çerçevesinde açıklamaktadır. XIX. yüzyıl’da sosyolojide geçerli olan aile tarihini, ilkellikten
uygarlığa, poligamiden monogamiye, anadan gelen soy zincirinden ataerkilliğe geçiş şeklinde
evrimci şemalarla yazma anlayışını hatırlatır şekilde Gökalp’in de kökleri eski Türklerden
başlayan bir aile değişim modeli üzerinde durduğu görülmektedir.
Ziya Gökalp, Türk Ailesi başlıklı makalesinde “Türk Ailesi, aile tiplerinden hangisine
mensuptur ve onu nasıl ıslah etmeliyiz”20 sorusunu sormaktadır. Bu sorudaki “ıslah” vurgusu,
amacını yani aile sınıflamasıyla hangi nedenden dolayı ilgilendiğini de göstermektedir.
Gökalp yukarıdaki sorusuna şu cevabı vermektedir: Aile, mâderî semiye21 halinde
başlamıştır. Bu devride, çocuk, anasının semiyesine bağlanırdı. Babanın semiyesi ile hiçbir
akrabalığı yoktu. Semiyenin bölünmesiyle, bu müşterek kütükten üç dal ayrıldı: Mâderî aile,
asabevî aile, pederî aile.
Mâderî aileye başlangıçtaki toplumlarda rast gelinmektedir. Bağlılık yalnız ana
yönünden geçerlidir. Babanın aile içinde hiçbir mevkii yoktur. Bazıları bu örneğe, “Maderşahî
Aile” derler. Ancak, bu doğru değildir. Çünkü bu ailelerde velayet anada değil, dayıdadır. Bu
sebeple buna “Halşâhî Aile” denilebilir. Ailenin en eski şekli bu “dayılık” devridir.22 Bu
dönemde din Şamanizmdir. Şamanlardaki sihir kuvveti kadınlara aittir. Eski Türk
medeniyetinde kadınların yüksek hukuka sahip olması da maderî batının Türklerde uzun
müddet devam etmesinin sonucudur. Maderî batın devrinde, Türklerin avcılıkla yaşadığı
anlaşılıyor. Avcı Türklerde kadınların hukuku erkeklerin hukukundan daha yüksekti. Avcı
aşiretten bir kız, sürü sahibi yani göçebe bir erkeğe varmak istemezdi. Çünkü avcı Türklerde,
gelin bir ‘kalın’ karşılığı olarak, kocasının obasına gitmezdi. Gelin kendi obasında kalır,
güvey onun obasına gelirdi. Bu suretle, hukukça karısından aşağı mevkiide bulunurdu.
Ayrıca, bir adam, amcasının kızıyla evlenebildiği halde, dayısının kızıyla evlenemezdi.
Halasıyla evlenebildiği halde teyzesiyle evlenemezdi. Ana cihetinden olan akrabalarla
evliliğin yasaklanması da batının maderî olduğuna delalet eder.23 Erkek sürü sahibi olduktan
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Ayşe Durakbaşa, “Ziya Gökalp'in Limni ve Malta Mektupları'nda Yeni Hayat ve Yeni Aile”, Sosyoloji
Dergisi, 3.Dizi-10.Sayı, İstanbul, 2005, ss:123-136, s:124-133.
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Ziya Gökalp, “Türk Ailesi” Makaleler 9, (Haz: Şevket Beysanoğlu), Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul,
1980. Ss: 120-124.
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Anne klanı
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A.g.m., s:120.
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Ziya Gökalp, “Türk Ailesinin Tekâmülü I”, Makaleler 7, (Haz: Dr. M. Abdülhalûk Çay), Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara, 1982, ss: 238-240.
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sonra, biraz mal vererek kendi klanına kadın getirebilmesi mümkün olmuştur. Buna göre,
aşiretin avcılıktan çobanlığı geçişinden sonra, baba-üstün klan oluştuğu anlaşılmaktadır.24
...
Kısacası Gökalp, anne akrabalığına bağlı fakat velayetin dayıda olduğu en eski aile tipi
olan maderî ailenin farklılaşarak, baba soylu asabevî aileye, buradan da çocuğun hem anne
hem de baba soyuna bağlı olacağı hukuksal olarak eşit olsa da erkeğin başta bulunduğu pederî
aileye doğru bir dönüşüm yaşandığını yazmakta ve sonuç olarak bu aile tipinin evlenen
çiftlerin yeni bir ev kurdukları evlilik ailesine, izdivacî aileye doğru şekillendiğini
söylemektedir.
Buraya kadar, ‘Türk ailesi, aile tiplerinden hangisine mensuptur?’ sorusuna Gökalp’in
eski Türklerde ailenin ortaya çıkışı ve değişim evrelerini temel alarak verdiği cevabı gördük.
Gökalp’e göre tarih boyunca toplumlar büyürken aile daralmıştır. Durkheim’ın, fizyolojik bir
nitelik taşıyan kandaşlıkla, sosyal bir nitelik taşıyan akrabalığı birbirinden ayırdığını ifade
eden Gökalp, aileyi birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan fertlerin toplamı olarak tanımlar.
Bir topluluğun sosyal bir aile özelliği taşıyabilmesi için onun hukukî ve ahlakî açıdan
zorlayıcı kurallara sahip olması gereklidir.
Türk-İslam medeniyetinde toplum, tarih boyunca aşiret, kavim, ümmet, millet adlarıyla
dört dönemden geçmiştir. Aile de bu dört sürece uygun olarak klan, ocak, konak, yuva
adlarıyla dört dönemden geçmiştir. Aşiret devrinde sosyal aile yalnız klandan ibarettir. Kavim
devrinde ocak da sosyal aile özelliği alır. Ümmet devrinde ise ocak, değişerek konak
durumuna gelir25. Millet devrinde ise konak ayrılarak yuvalara dönüşür.26
Ailenin şekillenmesinde toplumların siyasi örgütlenmesi etkendir. Yunan ve
Latinlerde “şehir” oluşmadan ataerkil aile meydana gelmemiştir. Eski Türklerde de göçerşehir durumundaki “il” oluşmadan “ocak” meydana gelmemiştir. Ocağın sosyal bir aile
olması, devletin kurulmasıyla süratle oluşmuştur. 27 Cermen ailesinin Avrupa toplumlarına
model olması gibi, Türk ailesinin iki yönlü akrabalık, hukuksal eşitlik ve her evlilikten ayrı
bir ev doğması gibi özellikleri İslam coğrafyasında yayılmıştır.28 Türk ailesini anlamak için
onun unsurlarını görmek gerekmektedir. İslam ümmetinde varlığını sürdüren konak dört çeşit
kaynaktan gelmektedir. Eski Arap ailesi, İslamî aile, İran ve Rum’un ataerkil ailesi, Türklerin
Orta Asya’dan getirdikleri aile (ocak). İşte Türk ailesi -konak- bu etkilerin karışımından
doğmuştur.29
Konak, karı-koca ve çocukların yanında büyük baba ve büyük anne ile dayı ve
teyzelerin de bulunduğu geniş aile tipidir. Saltanatın benimsenmesiyle birlikte Türk ailesi
yavaş yavaş ocak şeklinden konak şekline geçmiştir. III. Sultan Murad zamanında saraya
cariyeler alınmış ve cariye kullanımı normal hale gelmiştir. Böylece Osmanlı ailesi de konak
tipine geçmeye başlamıştır.30
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...
Toplumsal dayanışmanın ilk şekli, toplumun fertleri arasında ortak duyguların, başka
bir deyimle ortak bilincin bulunması ile meydana gelir. Ortak bilinç aşiret ve kavim
örneklerinde doğar. Ümmette ise ortak bilincin temeli bütün insanlar için kandaşlığın üstünde
ve dışında bir yoldaşlık özelliği taşıyan “ümmet dini” şeklinde görünür. Aile aşiret çağında
küçülmüş bir aşiret özelliğinde olduğu gibi, kavim ve ümmet çağında küçülmüş bir kavim
veya ümmet biçimindedir. Tanzimat’tan sonra aile içindeki dayanışma yavaş yavaş çökmeye
başlamıştır. Bundan dolayıdır ki, bu çağdaki aile örneğine “yuva” adını veriyoruz. Fakat gerek
ümmetin gerek ümmet çağına ait ailenin çöküşüne bakarak sosyal gelişimin fertçiliğe doğru
gittiğine karar vermek doğru değildir. Çünkü ümmet dayanışması çözülürken onun yerine
“millet dayanışması” diyebileceğimiz yeni bir biçim oluşmaya başlar. Yani, bir yandan eski
aile tipine ait dayanışma gevşerken bir yandan da yeni aile tipine uygun dayanışma örülür.
Aile ile toplum arasındaki benzeyiş kanununa göre, yeni ailenin de millet gibi çok
dayanışmalı bir toplum olması gerekir.31
Bazı kesimlerin, toplum yükselirken her yanda gerileme görerek kötümser olmaları,
bozulan teşkilata bakarak doğan teşkilatı görmemelerindendir. Bununla birlikte, toplumların
bu çağdaki değişimi yalnızca topluma ve içindeki aile yapısına ait değildir. Fakat biz geçiş
döneminde bulunduğumuz için, yüzeysel bir bakışla baktığımız zaman, dayanışmaların,
yalnızca çöküşünü görüyoruz. Bu görüşe göre, sosyal hayatın fertçiliğe ve çıkarcılığa doğru
gittiğine karar veriyoruz. Oysa çöken organizmanın içinde yeni bir organizma şekillenip
gelişmektedir.
Millet çağında büyük aileden küçük aileye geçiş oldu.32 Toplumun gelişimi, tüm
toplumların en küçüğü olan “aşiretten” başlayarak “millet” düzeyine çıktığı gibi, ailenin
gelişimi de klandan yuvaya doğru gittikçe küçülmektedir. Ailenin böyle bir gelişim kanununa
uyduğu bilmezsek geçiş zamanlarında giderek aile dayanışmasının yıkıldığını, fertlerin kişisel
çıkarcılığına ve fertçiliğe gidildiğini zannetmek kaçınılmaz bir sonuç olur.33
...
Gökalp her ne kadar yeni ailenin kuruluşu konusunda kaygılı değilmiş gibi görünse de
aslında toplumun Tanzimat sonrasında alacağı şekil konusunda kararsızlıkları da
vardır...Tanzimat ile birlikte İran medeniyetinden Avrupa medeniyetine geçerken,
mantığımızı, teknoloji ve metotlarımızı değiştirmemiz gerektiğini fakat Tanzimatçıların
medeniyetten başka, bir de öz kültür olduğunu bilmedikleri için “Batılılaşmak” işlemini, milli
şahsiyetimizin en köklü kaynaklarına yaymak istediklerini söyleyen Gökalp, Avrupa
medeniyetine ciddi bir şekilde girmekle beraber milli öz kültürümüzle, diğer Avrupalı
milletlerden ayrı kalmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Soy ve din yönlerinden
Avrupalılardan ayrı olan Türklerin, bu ortak medeniyet içinde daha çok şahsiyetli bir öz
kültür yaratmaları gerektiğini söyleyen Gökalp, Avrupa medeniyetine girerken “aile” ve
“kadınlık” anlayışlarında da eski düşüncelerimizi değiştirerek, Avrupa düşüncesini kabul
etmemizin zorunlu olduğunu söylemektedir...
Millî öz kültürümüzün varlığından habersiz olanların yalnız medenî yükselişe önem
verdikleri için her konu gibi aile konusunda da körü körüne Avrupa’yı taklide çalıştıklarını
düşünen Gökalp, çağdaş aileyi kuracağız diye, millî aileyi yıktıklarını ifade etmektedir. Diğer
yandan Doğu kültürüne aşırı bağlı olanların da geleneksel aile bozulacak diye çağdaş aileyi ve
31
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kadınlık anlayış ve görüşlerini kesinlikle reddettiklerini söylüyor. Gökalp’e göre, bu aşırı
akımların ikisi de doğru değildir. 34
Çağdaş toplumlarda evlilik, özel bir sözleşme şeklinde değil, genel bir kurum şeklinde
düşünülmeye başladığından, devlet de evlilik hakkında kurallar koymuştur. Bundan dolayı,
son çağda bir evliliğin imam tarafından onaylanmasına “dini nikâh” adı verildi. Bizdeki aile
yalnız ekonomik yönleri düzenlemiş, ahlaki yönleri boş ve düzensiz kalmıştır. Yeni aile
hukuku, uzun süreden beri ülkemizde geçerli olan “nikâh sistemi” şartlarını daha çok
genişletip düzenliyor. Yeni aile kanunu boş ve düzensiz kalan yönleri de göz önüne alarak,
milletin temeli olan aileyi sağlam bir kurala dayandırması, çok önemli bir yükseliş ve yüceliş
gereğidir.35 Gökalp, Batıda geçerli aile tipi olan izdivacî ailenin aslında eski Türklerde
bulunuyor olması, bu aile tipinin köklerine sahip olduğumuzu gösterse de, yeterli olmadığını
söylemektedir... yapacağımız aile kanundaki yönümüz en eski ananelerimizde bulunan
“izdivacî aile” sistemini, hukuki yaptırımlara sahip bir esas olarak kabul etmemizdir.36
Gökalp’in aile konusunda tüm yazdıkları, Batılılaşma projesinin bir alt dalını inşa
etme çalışması olarak görülmelidir. “Toplumlar genişlerken aile daralmaktadır” yargısıyla,
dönemin geçerli tezini benimsediğini anlıyoruz. Batıda geçerli aile tipinin izdivacî aile olması
ve aslında eski Türk aile töresinde bu ailenin köklerinin bulunması, izdivacî aileye geçişi
kolaylaştıracaktır. Fakat “törede bu esasın bulunması yeterli değildir, yapılması gereken yasal
düzenlemelerdir” derken, yeni aileyi inşa edecek aile kanununun -ki bunun içinde modern
anlamda aile adı da vardır- çıkarılması gerektiğini söylemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Türkiye’de sosyolojinin başlangıcında yer alan Z. Gökalp ile Sabahattin
Bey’in aile hakkındaki görüşlerini öğrendik. Her ikisinin de genel düşüncelerine paralel bir
aile anlayışı geliştirdiklerini gördük.

133

Bölüm Soruları
1- Sabahattin Bey açısından aile neden önemlidir?
2- Ziya Gökalp’in düşüncelerinde hangi kuramsal yaklaşım vardır?
3- Z. Gökalp’in aile tipolojisi hakkında bilgi veriniz.
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9. TÜRKİYE’DE AİLE SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARININ
GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gül Aktaş’ın 2015 yılında Sosyoloji Konferansları’nda yayınlanmış olduğu “Türkiye’de aile
sosyolojisi çalışmalarına genel bir bakış” başlıklı bir makalesinden yararlanacağız. Ayrıca
bölümün sonuna eklenmiş TÜİK raporundan Türkiye’de ailenin güncel görünümüne ulaşmak
mümkün olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İlk örneklerden sonra aile sosyolojisi araştırmaları nasıl bir yol izlemiştir? Sorusuna cevap
arayacağız. Bu bağlamda ayrıca aile sosyolojisi ile daha yakından ilgilenmek isteyenler için bir
literatür özeti olarak yararlı olacaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Aile sosyolojisinin
ülkemizdeki gelişimi
hakkında genel bir bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
Kamunun derlediği makaleler, aile tarihi çalışmaları, amprik çalışmalar, aile yapısı, hane, ailede
çocuğun değeri

139

Ziya Gökalp’in aile ile ilgili yazdıklarını okuduğumuzda bize döneminin evrimci
bakışını yansıtan bir tablo çizdiğini görmüştük. Osmanlı ailesi üzerine daha önceki derste
gördüğümüz açıklamalar ise tarihi verilerden yararlanarak ailenin çerçevesini çizmeye
çalışmıştı. Bu açıdan bakıldığında gerek evrimci görüşlerden etkilenilmesi gerek aile ile
girişimcilik arasındaki ilişkiye yapılan vurgu gerekse Akdeniz ailesine benzer bir Osmanlı
ailesinin tanımlanmış olması birbirine paralel gelişimler olduğunu göstermektedir. Bizde Batı
ile karşılaştırma yaptığımızda aile konusundaki en önemli farklılık modernleşme sürecinin
aileye yansımaları olarak görülmektedir.
Bu bölümde aile sosyolojisi alanındaki çalışmaları bir taramadan geçirmek istiyoruz.
Bu nedenle Gül Aktaş’ın 2015 yılında Sosyoloji Konferansları’nda yayınlanmış olduğu
“Türkiye’de aile sosyolojisi çalışmalarına genel bir bakış” başlıklı makalesinden
yararlanacağız.37
1. Kamunun yürüttüğü büyük ölçekli çalışmalar
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Aile Yazıları: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1990 yılına kadarki kitaplar
bibliyografyası, temel kavramları, görüşleri ve tartışmaları ele alan metinler ile aile
tarihi literatürünün belli başlı metinleri Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu
tarafından “Aile Yazıları" başlığı altında beş cilt halinde yayımlanmıştır.
Aile Ansiklopedisi: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından Aile Yazılarını
tamamlayacak nitelikte literatüre 3 cilt olarak sunulmuştur.
Ankete dayanan nicel araştırmalarda Türk aile yapısını betimlemek bir başka çalışma
tipidir. Bu anlamda aile yapısı araştırmalarının ilki olan Serim Timur’un Aile Yapısı
Araştırması 1972’de yayımlanmıştır.
Aynı isimle bu araştırmayı takip eden ikinci araştırma 1987 verilerini değerlendiren
Türk Aile Yapısı Araştırması 20.000 aile üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmayla ancak
20 yıl sonra Devlet Planlama Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmiştir (DPT 1992).
Yakın dönemlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yapılan Türkiye
Aile Yapısı Araştırmaları (TAYA olarak kısaltılmaktadır.) TAYA 2006; TAYA 2011;
TAYA 2013 ile bir gelenek oluşturulmaya çalışılmıştır.
Söz ettiğimiz geniş ölçekli araştırmaların yanında monografik araştırmalar yapılmakta,
özellikle ergenlere yönelik çalışmalar süreklilik göstermektedir.
Bu çalışmaların yanında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün
(HÜNEE) çalışmaları önemlidir. 1968’den bu yana belirli aralıklarla yaptıkları
araştırmalar vardır: Türkiye Aile Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırması 1968, 1973,
Türkiye Nüfus Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırması, 1978, Türkiye Doğurganlık ve
Aile Yapısı Araştırması Bu araştırmalar Türkiye’de aile yapısı, nüfus, sağlık, doğum
kontrolü, çocuk sağlığı gibi konuları içermektedir.
2. Aile Tarihi Çalışmaları

İslamiyet öncesi döneme kadar giden aile konusu ile ilgili çalışmalar ancak edebi
metinlerden yararlanmıştır. Daha sonra İslamiyet döneminde ise dinin aile alanında mevcut
töre ve gelenekler üzerine etki ederek, ağırlığını hissettirdiği bazı hükmi ve uygulamaya
dayalı sonuçlar doğurduğu İslam ve Osmanlı aile hukuku ile ilgili çalışmalar da
görülmektedir. Aile ile ilgili Osmanlı dönemine ilişkin çalışmalar, Osmanlı Arşivi’nin
37
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araştırmacılara açılmasıyla daha somut bir alana çekilmiştir. Osmanlı dönemi ailesinin
kurulmasına ilişkin H. Cin’nin İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, ailenin muhtevasına
ilişkin İ. Ortaylı’nın Osmanlı Toplumunda Aile ve İ. Doğan’nın Osmanlı Ailesi-Sosyolojik Bir
Yaklaşım adlı çalışmaları, Osmanlı geleneğindeki aile düzenine ilişkin aile tarihi konusundaki
literatüre başlangıç düzeyinde önemli katkılar sunan çalışmalardır. Bilimsel anlamda aileyi
inceleyen Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’in çalışmaları aile sosyolojisine duyulan ilginin ilk
ipuçları olarak görülebilir. Ziya Gökalp, Durkheim’in etkisiyle, Prens Sabahattin de Le
Play’in etkisiyle aile konusuna eğilmişler ve onların sosyoloji anlayışlarından hareketle Türk
ailesi hakkında ilk yorumları yapmışlardır. Türkiye’nin 1950’li yıllarda hızlı bir değişim
sürecine girmesiyle birlikte bu değişimlerden etkilenen bir kurum olarak aile, araştırmalara
konu olmaya başlamıştır.
3. Ampirik Çalışmalar
İlk ampirik nitelikli ve geniş ölçekli çalışmalara 1960’lı yıllarda rastlanmaktadır.
1970’li yıllara kadar yapılan çok az sayıdaki çalışmada dikkat, köy ve gecekondu ailelerine
yönelmiştir. Bu çalışmalara örnek olarak İ. Yasa’nın “Ankara’da Gecekondu Aileleri” ve
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan “Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri” (DPT
1970) araştırmaları verilebilir. Daha sonraki yıllar için Aile Araştırma Kurumu’nun yaptırdığı
1950-1988 Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği. Malatya köylerinde
2224 kadar haneyi kapsayan geniş bir örneklemle yürütülen alan araştırması verilerine
dayanmaktadır. Mübeccel Belik Kıray’ın “Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası”
adlı çalışması, Emre Kongar’ın “İzmir’de Kentsel Aile” ve bu çalışmasını takip eden
“Altındağ’da Kentle Bütünleşme” (1971) adlı çalışması önemlidir.
4. Aile Yapısı Çalışmaları
Türk toplum yapısında meydana gelen hızlı değişmeler, bu değişime paralel olarak aile
ve akrabalık ilişkilerindeki çözülmeler, boşanmaların artması, sanayileşme, göç, kentleşme,
gibi sosyolojik olgular aile konusunun üniversitelerde bir alt disiplin olarak ele alınmasına
zemin hazırlamıştır. Bu açıdan aile hayatının analiz edilmesi gerekli olmuştur. Aile yapısı
araştırmaları içinde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE)’nde Serim
Timur’un yapmış olduğu “Türkiye’de Aile Yapısı” adlı çalışma Türkiye’de hem köy hem de
kentsel farklılıkları ortaya çıkaracak biçimde geniş ölçekli araştırmadır. Timur’un bu
çalışması 1972 yılında yaklaşık olarak 4500 kişilik bir örneklem ile yapılmıştır. Ailenin
yapısal özelliklerini belirleyen başlıca etmenin sosyo-kültürel özelliklerden çok ekonomik
temelli, özellikle mülkiyet ilişkilerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur.
Daha sonra HÜNEE’de yapılan 1973, 1978 ve 1983 araştırmalarına göre Türkiye’de
1968’den bu yana geniş ailelerde azalma eğilimi görülürken çekirdek ve dağılmış ailelerde
artma eğilimi ortaya çıkmıştır. Bugüne dek yapısal açıda aile hakkında birçok araştırma
yapılmıştır. Bu araştırmalar genellikle üniversite bünyesinde ve bireysel çalışmalarla başlamış
ve giderek devlet kurumlarının da sahiplenmesiyle yeni bir ivme kazanmıştır. Bu bağlamda
devlet kurumları arasında özellikle Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK =önceki adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü=DİE) ve Aile Araştırma Kurumu
(AAK, sonra bu kurum Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü şeklinde Kasım 2004’te
yeniden yapılanmış ve daha sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içinde Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimi olarak yer almıştır) ayrı bir yer tutmaktadır.

141

Türkiye’deki aile araştırmalarının daha çok yapı ve değişim ağırlıklı araştırmalar
olduğu söylenebilir. Çoğu araştırmalar ister kırsal, isterse kentsel ortamda yapılmış olsun,
önce mevcut aile yapılarını tasvir etmek daha sonra da genel toplumsal gidişata uygun olarak
bu yapıların ne tür değişmelere sahne olduğunu göstermek amacındadır. Bu çerçevede Aile
Araştırma Kurumu’nun yayınları arasında çıkan “Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişimler:
Malatya Örneği” ve DPT yayınları arasında çıkan “Türkiye Aile Yapısı Araştırması” (1992)
çalışmaları tipik örneklerdir. İlki köy ortamında yapılmış bir çalışma olup, Malatya
köylerindeki mevcut aile yapılarını ve bu yapılardaki değişme eğilimlerini ele alırken ikincisi
Türkiye genelinde mevcut aile yapılarını ve özelliklerini tasvir etmektedir. Bu araştırmalar
Türk toplumunu ve ailesini evrimci bir şema içinde yorumlamaktadır. Daha çok kent ve köy
düzeyinde sosyolojik açıdan yapılan küçük ölçekli aile araştırmaları aile içi ilişkiler, roller,
gelenek ve görenekler, kültür, güç ve otorite ilişkileri gibi konuları ele alırken, daha sınırlı bir
alanda toplumsal gerçekliğin bir yönüne değinmişlerdir. Bunun yanında DPT, TÜİK ve AAK
gibi kurumsal araştırmalar büyük ölçekli ve kapsamlı alanlarda bilimsel veri tabanı ortaya
koymuşlardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından 2006, 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen TAYA (=Türkiye Aile
Yapısı Araştırması) çalışmaları aileyi, Türkiye’de aile yapısını ve değişimini nüfusun sayısal
büyüklüğü, yapısı, yerleşim yerlerine göre dağılımı, doğurganlık normu, aile üyeleri
arasındaki ilişkiler, evlilik ve boşanma, akrabalık ve komşuluk ilişkileri gibi çok faktörlü ve
çok boyutlu olarak analiz etmeye yöneliktir. Bu araştırmalar, Türkiye’deki aile yapısına
yönelik geniş ölçekli bilgi verirken, aynı zamanda daha sonraki sosyolojik çalışmalar için de
veri bankası oluşturabilecek niteliktedir.
Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye genelinde büyük ölçekli araştırmalar içinde kendini
gösteren Türkiye’de Ergen Profili Araştırması (TEPA, 2008; TEPA, 2013)’nın farklı
tarihlerdeki tekrarı araştırmaların sürekliliği ve kurumlaşması açısından dikkate değerdir ve
TAYA çalışmalarını tamamlayıcı bilgiler vermektedir.
Türkiye genelinde aile hakkında etraflı bilgi alınabilecek önemli araştırma dizilerinden
birisi de TNSA (=Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması; TNSA 1993; TNSA 1998; TNSA
2003; TNSA 2008)’dır. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ile Sağlık
Bakanlığı’nın gerçekleştirdikleri bu ortak çalışmada farklı tarihlerde paydaşlar değişmekle
birlikte ana tema ailenin sağlık ve nüfus yönüdür. Bunu önceleyen Türkiye’de doğurganlığı
sağlık ve aile bağlamında ele alan araştırma serisi ise (HÜNEE 1968; HÜNEE 1973; HÜNEE
1978; HÜNEE 1983; HÜNEE 1988) sistemli aile araştırma geleneğinin başlangıcı
sayılmalıdır. Söz konusu çalışmalar, araştırmacılara ve kurumlara farklı tarihlerdeki verileri
karşılaştırma olanağı sağlarken, aynı zamanda diğer aile yapısı çalışmalarıyla da karşılaştırma
olanağı sunmaktadır. Böylece Türkiye’de büyük ölçekli sosyolojik veri imkânı yaratan
çalışma geleneği aile konusundaki sorunları karşılaştırmalı olarak irdeleme fırsatı da
sağlayacaktır. TÜİK’in gençlik (2014), yaşlılık (2014), toplumsal cinsiyet (2014), gelir ve
yaşam koşulları (2013) ile ilgili istatistiki verileri büyük ölçekli aile araştırmaları için
doğrudan ya da dolaylı olarak örneklem ve uygulama olanağı sağlamaktadır.
5. Aile Yapısı Çalışmaları: Aile ve Hanehalkı
Aile konusundaki tanımlar farklı açılardan değerlendirilmekle birlikte geleneksel
tanımlar tarih içinde evirilerek başka formatlara bürünmek durumunda kalmıştır. Çünkü
geleneksel tanımıyla “kan bağına dayalı ve aynı çatı altında yaşamlarını devam ettiren” ve
“üyeleri arasındaki ilişkilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik bağlarla devam ettiği”
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bir birim özelliği taşıyan yönüyle aile; ilk yerleşiklik, tarımsal hayat ve diğer üretim
tarzlarının egemen olduğu sanayileşmeyle birlikte toplumsal özelliklerde/yapılarda meydana
gelen dönüşümlerle farklı bir organizasyon biçimini almıştır.
Aile kendini hem aile içinde hem de toplum içinde gelenek, ahlak, din, hukuk ve
yasalar ile meşru kılmaktadır. Bu meşruiyet karı-koca birlikteliğini, neslin devamını ve
onayını, aile üyeleri arası ilişkileri, velayeti, mirası ve boşanmanın sonuçlarını belirler. Bu
bağlamda aile için bir evrimden bahsetmek gerekirse, kendi meşruiyetini zaman içinde
geleneksel ve/ya dini düzeyden hukuk ve yasa düzeyine taşıdığı söylenebilir. Bu evrim aileyi
bir varlık alanı olarak sadece sosyolojinin değil, aynı zamanda hukuk ve tarihin de konusu
yapmaktadır. Böylelikle aile hukuk ve tarih bağlamında somutlaşarak sosyolojik hayatına
devam etmektedir.
Ailenin sosyolojik perspektifle analiz edilmesinde son dönem büyük ölçekli
çalışmalarda sıkça kullanılan ve ayırt edici bir unsur olarak karşımıza çıkan hanehalkı
kavramının altını çizmek gerekir. Hanehalkını, aileyi aşan ve ondan daha geniş bir birim
olarak görebileceğimiz gibi, aileden bağımsız ve tümüyle yapay olarak oluşmuş bir yapı
olarak da görebiliriz. Dolayısıyla bir hanehalkında bir ya da birden fazla aile birimi
bulunabileceği gibi, hiçbir aile birimi de bulunmayabilir. Bu nedenle literatürde içinde aile
birimini barındıran hanehalkları için “aile hanehalkı”, içinde aile birimi barındırmayan
hanehalkları için de “aile olmayan hanehalkları” terimleri kullanılmaktadır.
Hanehalkı kavramı aslında istatistiksel bir kavramdır. Oysa aile sosyolojik bir
kavramdır. Türkiye İstatistik Kurumu (2011), hanehalkı kavramını şöyle tanımlamaktadır:
“Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı
konutun bir bölümünde yaşayan, kazanç ve masraflarını ayırmayan hane halkı hizmet ve
yönetimine katılan bir ya da birden fazla kişiden oluşan topluluktur.” Aile üyeleri arasında
akrabalık ilişkisi bulunurken, hane halkı üyeleri arasında her zaman akrabalık bağı olmak
zorunda değildir. Akrabalık olduğunda da aileye mensubiyet söz konusu değildir. Bir şekilde
aileye katılan hane halkı üyeleri sadece aile ile birlikte yaşamakta ve hanede meydana gelen
etkinliklere katılmaktadırlar.
Sözgelimi çalışmak üzere köyden şehre gelen akraba veya tanıdık biri, ailenin
hizmetinde çalışmak üzere görevlendirilmiş bir hizmetçi ya da ailenin kendisine bakmakla
yükümlü gördüğü bir yakın akraba hane halkına dahildir, ama aileye mensup değildir.
Bu arada dersimi alan genç arkadaşlardan gelen küçük bir not/soruyu buraya aktarmak
istiyorum: Aile sosyolojisi derslerimizde öğrencilerimizden zaman zaman gelen bir görüş,
ailenin tanımlanmasında kan bağının belirleyiciliğinin kısıtlılık oluşturduğu şeklinde. Örneğin
ailesi ile geçinemeyen ve artık görüşmeyen bir kişi, bir ev arkadaşı ile kardeşlik derecesinde
bir yakınlık içinde olabilir. Bu kan bağı kardeşliğinin ötesindedir. Bu hane neden aile olarak
kabul edilmesin? Üzerinde düşünülebilir.
6. Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Aile Yapısı ve Değişimin Boyutları
Aile, tarihsel, kurumsal, hukuki ve sosyolojik boyutlarıyla farklı dinamikleri içinde
barındırmaktadır. Ailede bireyler arası ilişkiler, ailenin demografik yapısı, değerler sistemi,
bireylerin dünya ile uyumu, mekân ve zaman boyutunda farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın
temelinde Türkiye’nin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısında meydana gelen
değişimler önemli rol oynamaktadır.
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Türkiye’de de geniş ailenin çekirdek aileye nasıl dönüştüğü tartışması çalışmalarda
karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyu örneklerle bir sonraki derste açacağız. Aktaş’ın da dediği
gibi aile yapısında meydana gelen değişmeler, geçişler, farklılık ve dönüşümler 1950’li
yıllarda başlayan yoğun göç ve kentleşmeyle paralel bir seyir izlemiştir. Gecekondulaşma,
kente göç etmiş ailelerin uyum süreçleri, tampon mekanizmaların oluşması, kadın erkek
rollerinde farklılaşmalar, aile üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliği gibi konularda örnekler
içeren değişim süreci sosyolojik, hukuki ve kültürel boyutta birçok kırılmaya ve çeşitlenmeye
ve de çözüme neden olmuştur.
Bu bağlamda ailenin değişim çizgisine etki eden faktörlerin başında geleneksel tarım
toplumundan kentteki sektörlere dayalı üretim tarzına geçiş, bu süreçte devreye giren yeni
dayanışma ilişkileri de araştırma konusu olmuştur. Bu çerçevede daha ileri tarihlerde yapılmış
olan A. Duben’in çalışmasına 12. Derste yer vereceğiz.
G. Aktaş’tan okuyalım: 1950’li yıllardan itibaren Türkiye’nin hızlı bir toplumsal
değişme sürecine girmesi, toplumsal yapı ve kurumlarıyla birlikte tüm toplumsal sistemi
etkilemiştir. Kuşkusuz aile de bu durumdan etkilenmiş, ailede meydana gelen değişimleri
belirleyebilme, tüm toplumla ilişkilerini kurabilme, karşılaşılan sorunları çözebilme
konusunda geniş ölçekli alan araştırmalarına başlanmıştır. Sanayileşme teşebbüsleri,
kentleşmenin hızı karşında toplumsal, siyasal ve kültürel değişmelerin beraberinde gelmesi,
istihdam sorunları, alt yapı yetersizlikleri, ikincil ilişkilerin ortaya çıkışıyla birlikte toplumsal
dayanışma ve iş birliğinin zayıflaması gibi problemler aile yapısını etkilemiştir.
Dolayısıyla bu tür sorunlar aile konusunda çalışmaların yapılmasına da zemin
hazırlamıştır. 1968 tarihli “Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri” bu amaçla
gerçekleştirilmiş çalışmalardan birisidir. Türkiye’de yapılan bazı çalışmalarda, çekirdek aile
tipinin yaygınlaşması geleneksel kırsal toplumdan (endüstriyel) kentsel topluma geçişle
açıklanmaktadır. Ancak gerek derinlemesine alan çalışmaları gerekse geniş çaplı anketler aile
yapısının değişen mülkiyet biçimleriyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Timur’un
1968’de yaptığı çalışma, Kıray’ın Çukurova ve Ereğli çalışmaları, Kandiyoti’nin Orta
Anadolu’da gerçekleştirdiği çalışma mülkün içeriğinin ailenin demografik yapısına nasıl
yansıdığını gösteren çalışmalara örnektir. Aile tiplerinin ekonomik koşullar, mülkiyet
ilişkileri, mesleki bağlar çerçevesinde geliştiğini gösteren bu çalışmalar aile sosyolojisinde
gelişen yorumlara örnektir.
Aktaş şöyle diyor: Cumhuriyet dönemi Türk aile yapısı kır ve kent özelinde farklı yapı
ve oluşumları ile karşımıza çıkmaktadır.
1) Kentlerde rastlanan karı-koca ve evlenmemiş çocuklardan meydana gelen çekirdek aile.
2) Kentleşme sürecinde istihdam imkânlarının, alt yapı yetersizliğinin, dayanışma eksikliğinin
ve toplumsal çevreye uyumsuzluğun doğurduğu veya koruma amacına dönük destekli
çekirdek aile.
3) Aile reisi, eşi, evli oğulları, gelinleri veya bir evli oğul ve diğer bekâr çocukların ya da evli
oğul, gelin ve torunların birlikte oturdukları geleneksel aile.
4) Aile reisinin, kendi ana-babası veya bunlardan biri bekâr kardeşlerin veya aile reisinin
karısının bu tür yakınlarını veya ana-babalarını barındıran, gelenekçi geniş aileye göre biraz
daha küçülmüş olan geçici aile.
5) Büyük kent merkezlerindeki değişmelerin/gelişmelerin doğurduğu çözülen aile. Bu aile tipi
de tek eş ve çocukları içine alan parçalanmış aile ve tamamlanmamış aile şeklinde
görülebilir.
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6) Eşlerden birinin işçi olarak ya da zorunlu nedenlerle yurt dışında bulunmalarıyla ortaya
çıkan ailedir. Eşi Almanya, Avustralya ve Ortadoğu ülkelerinde işçi olan çiftlerle, 1989
yılında Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye gelenlerin oluşturdukları
parçalanmış aile biçimi.
7) Köy ailesine göre kişileri daha az, üyeleri arasındaki iş-güç biçimi çeşitlenmiş, yararlı
gördüğü bir takım köy özelliklerini sürdüren, buna karşılık uygun bulduğu kent
özelliklerinden bir bölüğünü zamanla kabullenmiş, toplumsal değer ve alışkanlıkları
bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte iki aile tipi arasında geçiş gösteren gecekondu
ailesi.
İ. Doğan’ın yukarıda yer alan aile sınıflamasına ek olarak değişen sosyo-ekonomik
koşullar, beklenti ve önceliklerin biçim değiştirmesi, boşanmaların artması, aile içi
sorumluluklarla başa çıkamama ve diğer sosyo-kültürel faktörler aile ile ilgili
sınıflandırmaların yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirmiştir. Aktaş, 2011’de
yayınlanan TAYA’nın birkaç aile tipini de buraya eklemektedir:
8) Ebeveynlerin boşanmaları, bir arada oturmamaları ya da birinin ölmesi sonucu tek ebeveyn
ile evlenmemiş çocuk(lar)dan oluşan tek ebeveynli aile.
9) Evli eşlerin bulunmadığı hane tiplerini tanımlamak için kullanılan ve yalnız yaşayanlar, tek
ebeveynli aileler, bir arada oturan akrabaların, hatta akraba olmayanların oluşturduğu
dağılmış aile.
10) Ebeveyn-çocuk ilişkisi olmayan, diğer akrabaların (anneanne torunlar), iki kardeş, teyzeyeğen(ler)in oluşturduğu diğer dağılmış aile.
11) 45 yaşından küçük karı-kocadan oluşan çocuksuz aile.
12) 45 yaşından büyük karı-kocadan oluşan çocuksuz aile.
1980’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de aile yapısının çekirdek aile görünümlü olduğu
görülse de aile içi ilişki boyutu açısından geleneksel özellik göstermektedir. Kağıtçıbaşı’nın
1980 yılında yayınlanan “Çocuğun Değeri: Türkiye’de Değerler ve Doğurganlık” adlı
çalışmasında vurguladığı gibi, her ne kadar çekirdek aile görünümüne bürünen bir aile tipi
olsa da geleneksel geniş ailenin vurguladığı “erkek çocuğun değerli olduğu” tutumu, kız
çocukların aileden ayrılarak gidişiyle erkek çocuğun özellikle de ailenin en büyük erkek
çocuğunun anne-babaya bakacak kişi olması, cinsiyetler arası hiyerarşinin de ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Kız ve erkek çocuklardan farklı beklentiler aile içi ilişkileri ve
sosyalleşme sürecini etkilemiş, dolayısıyla aile içi dengeler farklı bir zemin üzerine
oturtulmuştur. Gerek toplumsal değer ve normlar çerçevesinde gerekse toplumsal rollerle
erkek çocuk üzerinde sorumlulukların daha yoğun ve keskin hissedildiği bir aile tipolojisi
ortaya çıkmıştır. Özellikle kırsal alanda erkek çocuk ailenin sosyal ve ekonomik güvencesi ile
neslin devamını sağlaması açısından toplumsal itibarı sürdürecek bir konuma sahip olarak
görülmüştür.
1990’lı yıllardan sonra medyadaki söylemlerin aile içi ilişkileri değiştirdiğini varsayan
ve aile ile medya arasındaki ilişkiyi konu eden çalışmalara da rastlamak mümkündür.
Medyanın birey, aile ve toplum üzerindeki yönlendirici etkisi dikkate alındığında özellikle
son dönem internet ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması eş seçimi, evlilik, aile içi
normlar, kadın ve erkek tarafından karar ve güç konusunda otoritenin ne şekilde inşa edildiği
konuları aile sosyolojisi ve iletişim bilimlerinin disipliner bir ortaklığını da zorunlu kılmıştır.
Gül Aktaş makalesini ailenin değişen biçimlerini ele alarak bitirmektedir. Gerçekten
Türkiye’de de aile Batıdaki kadar olmasa da sosyal, ekonomik ve siyasi değişmelerden
etkilenmeye devam etmektedir. Sosyolojik araştırmalar açısından değerlendirildiğinde 1980’li
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yıllardan sonra gelişmeye başlayan ve uzun dönem devam eden “kadın” çalışmaları giderek
yerini toplumsal cinsiyet, erkeklik gibi çalışmalara bırakmıştır.
Değişen değerler, çabuk tüketilen ilişkilerin bir sonucu olarak boşanma da
normalleşmiştir. Boşanma esnasında çocukların aile içi ilişkilerden zarar görmemesi ya da
evlilikleri ve ilişkileri kurtarma anlayışı beraberinde psikolojik danışmanlık hizmetine
duyulan ihtiyacı ve buna bağlı olarak sunumu arttırmıştır. Özellikler kentli ve üst gelir grubu
aileler açısından sosyal, kültürel, eğitimsel ya da eğlence amaçlı olarak ev dışında geçirilen
zaman çok artmıştır. Ayrıca aile medyadaki etkilere ve medyaya malzeme olmaya çok açık
hale gelmiştir. TAYA’den ilginç bilgileri bu dersin sonunda ek olarak bulabilirsiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste aile sosyolojisi çalışmaları ile ilgili bir derleme okuduk. Böylece literatürü
daha yakından tanıdık.
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Bölüm Soruları
1- Aile tarihi çalışmaları ne gibi çalışmaları kapsamaktadır?
2- Kır ve kent karşılaştırmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
3- Hane halkı ve aile kavramları hakkında bilgi veriniz.
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10. TÜRKİYE’DE AİLE SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDAN
ÜÇ ÖRNEK: İ. YASA, M.B. KIRAY, E. KONGAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Aile sosyoloji ile ilgili amprik çalışmalar yapmış ve üç kuşak olarak nitelenebilecek üç
sosyoloğun (İ. Yasa, M.B. Kıray, E. Kongar) görüşlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İbrahim Yasa’nın çalışmaları hangi çerçeveye oturtulabilir ve aile sosyolojisi literatürüne nasıl bir
katkısı olmuştur. Daha sonraki kuşaktan olan M. Kıray ampirik verileri nasıl değerlendirmiştir?
E. Kongar’ın aile sınıflamasının çerçevesi nedir ve kendisinden öncekilerden farklılaşır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sosyolojinin ampirik aile
çalışmalarındaki gelişim ve
gelişimin yönü hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar

İ. Yasa, M. Kıray, E. Kongar, Alamancı aile, taygeldi ailesi, gecekondu ailesi, kız evlada
dayanan genişlemiş aile, köy ailesi, kent ailesi, kasaba ailesi, göçebe aile, kırsal aile
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Önceki derste gördüğümüz gibi Türkiye’de aile sosyolojisi konusunda araştırmalar
yapan çok sayıda sosyolog vardır. Bu bölümde, örnek oluşturmak amacıyla üç farklı kuşağa
ait üç sosyologla ve yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgi vermeyi tercih ediyorum:;
İbrahim Yasa, Mübeccel B. Kıray ve Emre Kongar’ın aile konusunda yaptıkları çalışmalardan
yararlanarak aile sosyolojisine olan katkıları tartışılacaktır.
10.1. İbrahim Yasa’ya Göre Aile Yapısı ve Biçimleri
İbrahim Yasa 1906 yılında doğmuş, 1933 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde
öğrenimine başlamıştır. Yüksek öğrenimini köy sosyolojisi üzerinde çalışmalar yaparak
ABD’de tamamlar. 1942 yılında Türkiye’ye dönen Yasa bazı köy sosyolojisi çalışmaları
yapar. Örneğin, “Hasanoğlan Köyünün İçtimai ve İktisadi Yapısı” (1955), “Sindel Köyünün
Toplumsal ve Ekonomik Yapısı” (1960), “Ankara’da Gecekondu Aileleri” (1966), “Yirmibeş
Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü-Karşılaştırmalı Bir Araştırma” (1969), “Türkiye’nin Toplumsal
Yapısı ve Temel Sorunları” (1970), “Yurda Dönen İşçiler ve Toplumsal Değişme” (1979). Bu
çalışmalar incelendiği zaman Yasa’nın aile yapısı ve biçimleri konusundaki görüşlerini
öğreniyoruz.
Bazı sosyologlar aileyi “toplumsal bir grup”, “toplumsal bir birlik”, “toplumsal bir
örgüt” olarak tanımlarlarken Yasa aileyi “toplumsal bir organ” ya da bir toplumun hücreleri
olarak görür. Yasa, ailenin “toplumsal yapısını” ana, baba ile çocukların vücuda getirdiği
ilişkiler ağı ve bu ağ içinde her üyenin üzerine almış olduğu görev ve oynadığı rollerle
tanımlamaktadır. Yasa’nın bu tanımlaması, çalışmalarında kullandığı kuramsal yaklaşımın
fonksiyonalizm olduğunu göstermektedir.
Yasa aile yapısının farklılığını, aynı toplumsal yapı içerisinde öncelikle yerleşim
örüntüsüne dayalı olarak ortaya koyar. Ailenin genel olarak cemaat özelliklerini
kaybetmesiyle büyük değişimler içine girdiğini savunur. Bu doğrultudan aileleri çeşitli
toplumsal gruplar içerisinde incelemeyi yeğleyerek, çeşitli aile tiplerinden söz eder.38
1.
2.
3.
4.
5.

Büyük kent ailesi
Kasaba ailesi
Gecekondu ailesi
Köy ailesi
Göçebe ailesi

Yasa’nın 1963-1965 yılları arasında Ankara’da gecekondu aileleri arsında yaptığı
çalışmalar vardır. 1970 yılında A.Ü. SBF Dergisinde yayınlanan makalesinin başlığı
şöyledir39: Gecekondu Ailesi (Sguatter Family, bidon-ville) (Geçiş Halinde Bir Aile
Tipolojisi). Şöyle yazar:
Gecekondu genellikle kimi kişilerin kendilerinin olmayan, kimilerinin de kendilerinin
olan toprak üstünde kısa zamanda, izinsiz, imâr mevzuatıma aykırı ve sağlık koşullarından
yoksun olarak yapmış veya yaptırmış oldukları bir konuttur. Gecekondular özellikle son yirmi
beş yılda gelişmiş ve bu süre içinde burada yaşayan bir aile tipi ortaya çıkmıştır. Gecekondu
ailesinin temel niteliği köy ailesi ile kent ailesi arasında bir geçiş aşamasında bulunmasıdır.
Konut ve yiyecek-içecek açısından daha çok köy özelliklerini sürdürmesine karşın, giyim38

İbrahim Yasa, Geçiş Halinde Bir Aile Tipolojisi, c:24, s:4, Ankara, 1970
İbrahim Yasa, Gecekondu Ailesi (Squatter Family, bidon-ville) (Geçiş Halinde Bir Aile Tipolojisi), SBF
Dergisi, C.24, s: 4, Ankara, 1970.
39
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kuşam, sağlık ve temizlik gibi ögeler bakımından daha çok kent etkisinde kalmıştır. Ama bu
ailenin yaşamında kentin etkilediği en önemli ögenin iş-güç biçimi olduğu da bir gerçektir.
Temel ekonomik yapısı tarıma dayalı, köyden daha çeşitli çalışma alanlarını kapsayan, kente
gelişte ilk etkilenmenin bu yönde olması doğaldır. Kent koşulları evlenme sürecini ve aile
yapısını da büyük ölçüde etkilemiş ve ailenin tinsel değerlerinde önemli çatışmalara,
çelişkilere yol açmıştır. Toplumsal huzursuzluk ve güvensizlik, bu ailenin belirli bir niteliği
olarak belirmiş bulunmaktadır.
Gecekondu ailesi köy ailesine göre kişileri daha az, üyeleri arasındaki iş-güç biçimi
çeşitlenmiş, yararlı gördüğü birtakım köy özelliklerini sürdüren, buna karşılık uygun bulduğu
kent özelliklerinden bir bölümünü zamanla kabullenmiş, toplumsal değer ve alışkanlıkları
bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte iki aile tipi arasında bir geçiş durumunu gösterir.
Bu kurumun yapısında ve görevlerinde, köy ailesi özellikleri ile kent ailesi özelliklerinin bir
arada bulunması, onu kendine özgü bir tür yapmıştır. Gecekondu ailesi, küçük kasaba
ailesinin eşi değildir. Ancak, bu kurumun da birtakım özelliklerini yapısında taşımaktadır. Bu
durumu ile gecekondu ailesi köy ve kent ailelerinin değişmeye ve değiştirilmeye uygun değer
ve alışkanlıklarını benimsemiş olmakla bir yandan köy, bir yandan da kent ailesinin
alışkanlıklarını sürdürmektedir.
Genel olarak Gecekondu ailesi denilince, Türkiye'nin belirli bir döneminin toplumsal
yapı koşullarında ortaya çıkmış ve yine bir süre sonra ortadan kalkması beklenilen kendine
özgü nitelikleri olan, uzun bir toplumsal tarih göz önüne alınınca, yaşamı kısa sürecek mutsuz
bir aileyi göstermektedir.
Toplumsal değişim açısından “köy, gecekondu, kent ailelerini” şöyle karşılaştırır:
Köy ailesinde tarım, bütün aile üyeleri için ortaklaşa iş-güç alanıdır. İş, daha çok babadan
oğula geçme eğilimdedir. Baba otoritesinin daha sert ve üyelerin toplumsal ilişkiler alanı daha
dardır ve nüfuz alanıdır. Köy ailesinin konutu daha farklıdır. Köy ailesi daha kalabalıktır.
Evlenme yaşı daha küçüktür.
Toplumsal değişme açısından aile yapısının köy ailesinden kent ailesine doğru değişim
gösterdiğini savunan Yasa, anne-baba ile çocukların oluşturduğu ilişkiler ağı ve bu ağ içinde
her üyenin yükümlülük ve görevleri ile oynadığı roller açısından aile biçimlerini “modern
aile”, “çağdaş aile”, “çekirdek aile”, “evlilik ailesi”, “geniş aile”, “kök aile”, “taygeldi ailesi”,
“alamancı aile” kavramları ile açıklar.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1973 yılında yayınlanan Evlilik ve Geniş Aile
Kurumlarının Yazgısı adlı makalesinde40 evlilik ve geniş aile kurumlarının bugünkü durumu
ve gelecekteki yazgısını ele alır. Bunu dört açıdan gözden geçirir:
1)

Geniş ailenin tanımı ve özellikleri, 2) Evlilik ailesinin tanımı ve özellikleri, 3)
Evlilik ailesinin gelişme süresindeki eğiliminin doğrultusu ve 4) Geniş ailenin
geleceği

İbrahim Yasa, anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileyi tanımlamak için,
modern/çağdaş/çekirdek/dar/evlilik ailesi kavramlarını kullanır. Modern/çağdaş/çekirdek aile
kavramlarını aynı zamanda “kentsel aile” kavramı yerine kullanırken, dar aile kavramını,
modern aileden farklı olarak, aile üyelerinin eşit haklara sahip olmaması, baba otoritesinin
hâkim olması ve ailede üyelerin görev ve yetkilerinin köyün toplumsal yapısı tarafından
belirlenmesi ile ayrılan aile biçimi için kullanır. Aynı zamanda geniş aile biçiminde
yaşamayan gecekondu aileleri için de kullanır.
40

İbrahim Yasa, Evlilik ve Geniş Aile Kurumlarının Yazgısı, SBF dergisi, c:28, s: 1, Ankara, 1973.
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Evlilik ailesini, erkek-kadın, onların çocukları ve çoğu zaman büyük baba ve
annelerini içeren bir birim olarak tanımlar. Çekirdek aileden farklı olarak kapsamlı bir
akrabalık denetimini yansıttığı için kullandığını söyler. Yani evlilik ailesi kavramı
modern/çağdaş/çekirdek/kentsel aile kavramlarının karşılığı olarak kullanılabilmektedir.
Geniş ailenin başlıca yapısal özellikleri akrabalık ilişkilerinin tek çizgili baba soyuna
dayanması, iki veya daha çok çekirdek aile birimlerini aynı konut içinde barındırması ve
bunların hepsinin baba evine yerleşmiş olması, ekonomik bir birim veya ortaklaşa bir işletme
özelliği taşıması, aile üyelerinin rollerinin kesin olarak belirlenmiş olması, bir yardımlaşma ve
toplumsal güvenlik kurumu olmasıdır. Ayrıca geniş aileyi, “bir çekirdek ailenin etrafına
toplanan bazen bir, bazen birden fazla evli çiftten meydana gelmektedir” diye de
tanımlamaktadır.
Yasa’nın aile biçimlerini tanımlamada kullandığı bir başka kavram “taygeldi ailesi”
kavramıdır. 1962 yılında yayınladığı makalesinin başlığı Taygeldi Ailesi (Ayrı cinsten
çocuklu dulların evlenmesi)’dir. Konu ile 1944-45 yılları arasında Hasanoğlan Köyü’nde
araştırma yaparken haberdar olduğunu belirtir. “Taygeldi ailesi, atipik evlilikle oluşan bir aile
biçimini tanımlar. “Ayrı cinsten çocuklu dulların evlenmesi” olarak ifade edilen bu ailenin
oluşması için, ayrı cinsten çocuklu dullar ve onların çocuklarının evlenmesi sonucunda oluşur,
küçük topluluklarda yoğunluk kazanır, dullar üzerindeki toplumsal baskı sonucunda ortaya
çıkar.41
Yasa’nın aile konusunda yaptığı bir başka katkı ise “alamancı aile” kavramıdır.
Alamancı aile kesin dönüş yapmış veya yapmamış, bir süre yabancı bir Avrupa ülkesinde
çalışmış işçilerin oluşturduğu ailedir. Şöyle tanımlar: “Almancı aile” her şeyden önce bir
yaşam anlayışını sürdürmekte ve bunun içinde maddi-manevi değerlerle donatılmış
bulunmaktadır. Aile üyeleri genellikle bireyci bir kişiliğe bürünmüştür. “Almancı aile”
üyelerini öteki kırsal aile üyelerinden ayıran bazı davranış ve alışkanlıklar vardır. Giyimkuşam, temizlik anlayışları, evleri ve donanımları ve bunlardaki farklılıklar göze çarpar.
Konutlar özellikle dikkat çeker. Uğraşılan işin türü değişmiş ve kadın daha çok bireysellik
kazanmıştır. Yasa, toplumsal değişim süreci içinde aile yapısının ve fonksiyonlarının eş hızda
değişmediğini ifade eder. “Sindel Köyü” araştırmasında saptadığı ve “dar aile” diye
tanımladığı aile biçiminde yapı, toplumsal değişim sürecinde geleneksel geniş aile yapısından
çekirdek aile yapısına doğru dönüşürken, ailenin fonksiyonları eş dönüşümü
gerçekleştirememekte ve çekirdek aile yapısı içinde birçok geniş aile fonksiyonu devam
etmektedir. Yasa’nın kullandığı “evlilik ailesi” kavramı bu noktada anlam kazanmaktadır.
Akrabalık ilişkilerini yansıtmayan çekirdek aile kavramı geleneksel/doğu toplumlarında,
akrabalık ilişkilerinin yoğunluğu nedeniyle gerçekliği ifade etmekte yetersiz kalmakta ve
evlilik ailesi olarak farklı bir açılımla kavramlaştırılmaktadır.
Yasa’ya göre, toplumsal ve sosyolojik anlamda ailenin kurulması için evlilik yeterli
değildir. Çiftlerin çocuk sahibi olmaları gerekmektedir. Çocuk olmadan meydana gelen
evlilikler bir çeşit arkadaşlık ilişkisi oluşturur.
10.2. Mübeccel Kıray’da Aile Kavramı ve Aile Sınıflandırması
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M. B. Kıray 1923 doğumludur. 1940 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji
Bölümüne girer. 1946 yılında doktorasını tamamlar. Daha sonra ABD’ye giderek ikinci
doktorasına devam eder ve Türkiye’ye döner. Kıray, kent, aile, toplumsal yapı konularında
ampirik çalışmalar yapmıştır. Bazı çalışmaları: “Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil
Kasabası” (1964), “Örgütleşemeyen Kent” (1972), “Toplumbilim Yazıları”dır. Kitapları
Bağlam yayınları tarafından tekrar basılmıştır.
Kıray, 1964 yılında yayınladığı “Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası” adlı
çalışmasındaki bulgulardan yola çıkarak, aile konusunda bazı sonuçlara varmıştır. Burada söz
konusu kitaptan yararlanacağız.42 Ereğli’de büyük aile geleneğini aksettiren üç kompozisyon
gözlenebildiğini söyler. Bunlar hane reisi ile annesi, babası ve kardeşlerin beraber olduğu
haller; gelini, oğlu, torunları ile oturan aile reislerinin aile biçimi; aile reislerinin kardeşi,
yengesi ve yeğenlerinin beraber oturduğu haller. Baba otoritesi bu aile tipinde oğula
geçmiştir. Bu ailelerin formu büyük aile formu ise de fonksiyonlar ve ilintiler bakımından
yeni bir düzen mevcuttur. Ailelerin bir kısmında ise, aile reisinin eşinin anne ve babası ya da
aile reisinin damadı, kızı ve torunları beraber oturmaktadır. Bu tip ailelerde kız evladın statüsü
değişmektedir. Bu yeni aile tipine Kıray, “kız evlada dayanan genişlemiş aile” adını
vermektedir. Toplum, baba-oğul dayanışmasının çözülmesi ile kaybettiği sosyal güvenliğin
yerine ne koyacağını bilememektedir. Bundan doğan endişe yaygın bir hale gelmektedir.
Dolayısıyla, kız çocukların yeri değişmekte, anne/babalar kızlarının yanında oturmaktan söz
etmektedirler, diye gözlemlerini ifade etmektedir. Kıray, meydana gelen bu değişimi aile
güvenliğinin sağlanması açısından geliştirilen bir “tampon mekanizma” olarak yorumlar.
Modern sanayi kentlerinde ne rant getiren emlak ne de kız çocukların yüklendikleri
sorumluluklar yaşlı kuşağa güven sağlayan kurumlar değildir. Fakat Ereğli’de sürüp giden
sosyal değişme içinde bu tampon mekanizmalar (emlak/kız çocuklar) denge sağlayıcı rol
oynamaktadır demektedir.
Kıray’a göre “kız evlada dayanan genişlemiş aile” geçici bir yapıdır. Çünkü bu ailenin
temel işlevi, ailedeki yaşlı kuşakların güvenliğini sağlamaktır. Geleneksel sistemin çözülmesi
ve toplumsal güvenlik sistemi içinde sosyal hizmetlerin kapitalizmin gelişmesiyle sağlanması
sonucu, boşluk nedeniyle ortaya çıkan söz konusu tampon kurum ortadan kalkacaktır. M.
Kıray’da tampon kurum kavramı, göreceli olarak daha hızlı ve daha kapsamlı değişme
hallerinde, her iki yapıda da görülmeyen, fakat değişim içinde beliren ve fonksiyonel
bütünleşmeyi olanaklı kılan kurumlar ve ilişkilerdir. Tampon kurumlar toplumsal değişmenin
buhransız olmasını sağlar, toplumsal çözülmenin önüne geçerler. Gerek yapı gerekse işlev
bakımından hem eski hem de yeni toplumsal yapı içindeki öğelerden farklı nitelikleri vardır.
Bu kurumlar, toplumsal yapının çeşitli yönlerini birbirlerine bağlarlar. Bütünleşmesi
sağlanamayan yapı ve işlevler kaybolur, bunların yerini tampon kurumlar doldurur. Böylece
toplumun orta hızda değişmede dengeli kalması sağlanır. Kıray Ereğli’de gözlediği kimi
değişimleri bu noktada değerlendirmektedir. Örneğin, Ereğli’de tüccar ve köylünün
geliştirdiği ilişki tipi de bu biçimde ele alınabilir. Köylü ve tüccarın yüz yüze temasları vardır.
Köylünün ürettiğini alan tüccar, ona kişisel ilişkileri yoluyla çeşitli olanak ve hizmetler sunar.
Borç verir, köylüye yardımcı olur. Aslında borç veren tüccar, köylünün malını ucuza ele
geçirir. Ancak, başka bir kurumun olmaması nedeniyle köylüye maddi destek de sağlamış
olmaktadır. “Kız evlada dayanan genişlemiş aile”nin ortaya çıkışı da benzer bir örnek
oluşturmaktadır.
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1984 yılında yayınlanan Türkiye'de Ailenin Değişimi Toplumbilimsel İncelemeler
başlıklı kitapta Büyük Kent ve Değişen Aile adlı makalesi yer alan Kıray, geleneksel
toplumda farklılaşmamış bir biçimde birçok işlevi kendinde toplayan ailenin büyük kentlerde
nasıl değiştiğini göstermektedir.
Kentsel hayat içinde de ailenin önemini vurgulamakta ve Türkiye’de ailenin, bireyin
kendisini hızla değişen bir topluma uydurmasına yardımcı olan en önemli kurum niteliği
taşıdığını ve bu işlevini kentlerde de sürdürdüğünü belirtmektedir. Örneğin, örgütlü toplumsal
güvenlik, çocuk bakım evleri gibi hizmetlerin gelişmediği toplumsal yapıda, bireye bir ölçüde
de olsa güvenlik ve desteği ailenin sağladığını eklemektedir. O halde bu destek, büyük kent
aileleri genelde çekirdek aile olmalarına rağmen, aynı kentte, yakında ya da uzakta oturan,
öncelikle anne-babalarla, sonra kardeşler ve diğer ikincil akrabalarla yakın ilişkiler içinde
olmalarından kaynaklanmaktadır.
10.3.Emre Kongar’ın Aile Sınıflaması
Emre Kongar 1941 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve
ABD’de Michigan Üniversitesinde sosyal çalışma yüksek okulundan mezun olur.
“İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı”, “İzmir’de Kentsel Aile” gibi
çalışmalarında Emre Kongar’ın aileye ilişkin görüşlerini bulmak mümkündür.
“İzmir’de Kentsel Aile” 1972 yılında basılmıştır.43 Ailenin bir değişim içinde
olduğunu düşünen Kongar, sanayileşme ve kentleşme süreçleriyle birlikte yasal, toplumsal ve
ekonomik değişikliklerin, aile yapısını ve aile içindeki bireylerin durumlarını etkilediğini
söyler. Toplumsal yapımızda, anne, baba ve küçük çocuklardan oluşan çekirdek aile ortaya
çıkmıştır. Çekirdek aile gerek kentsel gerek kırsal bölgelerde egemen aile tipi olarak
gözlenmektedir. Yasal ve toplumsal değişiklikler yalnızca kentsel aileyi değil, kırsal aileyi de
etkilemiştir. Kongar’a göre kadınların aile içinde ve toplumsal, ekonomik, siyasal yaşamda
erkeklerle eşit haklardan yararlanması sonucu, erkeğin çok eşliliği ortadan kalkmış, birden
çok kuşağın birlikte yaşadığı ailelerin sayısı iyice azalmıştır.
Türk toplumundaki aile yapısını üç ayrı çerçeve içinde incelemek zorunluluğu vardır.
Birinci çevre köy, ikinci çevre gecekondu, üçüncü çevre ise kenttir. Bu değişik çevreler
ailenin biçimlenmesi bakımından ayrı sonuçlar doğurmuştur.
Kırsal aile, kapitalizm öncesi geleneksel köy ailesi ile benzeşmemektedir. Egemen
yapı anne-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailedir. Fakat çocuk sayısı kentsel aileden
daha fazladır. Kırsal aile 6.2 ortalama büyüklükle Türkiye’deki ortalama aileden biraz daha
kalabalıktır. Çekirdek aileyi geniş aile izlemektedir. Bu aile tipinde babanın egemenliği ve
baba soy çizgisinde genişleme görülür. Kırsal alanlarda çekirdek aile yapısı egemen olmakla
birlikte ayrı çatı altında yaşayan aileler kaynaklarını bir araya getirerek birbirini destekleme
eğilimindedirler. Yeni evlenen gençler, genellikle kocanın ailesine yakın bir yerde otururlar.
Böylece, ayrı çatılar altında olsa da akrabalar ekonomik ve toplumsal bir birlik olmayı
sürdürürler. Babanın ölümünden sonra toprağın çocukları arasında bölünmesi yeni evlenen
gençlerin geniş aileden kopma nedenlerinden biridir. Köy ailesi tarımsal üretim yapan bir
birim olma niteliğini sürdürmektedir. Kırsal aile üyeleri, tarımsal üretimi sürdürmek için
ailenin birlik ve bütünlüğünü korumak gerektiğinin bilincine sahiptirler. Çocukların eş seçimi
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ile ilgili kararı genellikle baba verir. Tarımda ortaya çıkan işsizlik sonucu erkeklerin kentlere
ve yurtdışına gitmeleri de aile yapısı üzerinde etkili olmuştur.
Gecekondu ailesi, içinde yaşadığı kentin sanayileşmesinden etkilenerek küçülmüştür.
Bu aile tipi de çekirdek aile niteliği taşımaktadır. Aynı çatı altında yaşayanlar Ankara’da 5.5,
İzmir ve İstanbul’da 4.5’tir. Kimi nitelikleri kırsal aileye benzer. Aile içinde baba denetimi
güçlüdür. Hemen hemen bütün önemli konularda karar babaya aittir. Evlenme yaşı kırsal
aileden biraz daha yüksektir. Çocukların iş ve eş seçme özgürlükleri kırsal aileye göre daha
fazladır. Gecekondu ailesi akrabalarından kopmuş görünmektedir. Bu nedenle gecekondu
bölgelerinde yaşamı sürdürebilmek için güç bir uğraş içine girmektedir. Ailenin, giyimkuşam, yemek gibi günlük yaşam alışkanlıklarının değişmeye başlaması, erkeğin kentsel
nitelik taşıyan bir işe girmesinden sonra ortaya çıkar.
Kentsel aile, çekirdek yapıya sahiptir. Fakat ileri derecede sanayileşmiş toplumlardaki
çekirdek aileden farklı niteliklere sahiptir. Bu ailelerde de çoğunlukla babanın denetimi
vardır. Evlenme yaşı yükselmiştir. Bu durumun nedeni uzun yıllar alan eğitim dönemidir.
Yeni evlenen gençler yaşlı kuşaklar tarafından maddi olarak desteklenir. Kentsel ailenin çok
güçlü tüketim eğilimi vardır. Karı-kocanın çalıştığı aileler, onları destekleyecek hizmet
birimlerinin (çocuk bakımevleri...) zayıflığı nedeniyle önemli güçlükler yaşamaktadırlar. Bu
nedenle yaşlı kuşaklara yakın oturma gibi bir eğilim ortaya çıkmaktadır. Pazar ekonomisinin
sunduğu olanaklardan yararlanan kentsel aile, buna karşılık sosyal hizmetlerin yetersizliğini
hissetmektedir.
Kongar da kendisinden önceki (Yasa ve Kıray) sosyologların görüşlerine benzer bir
tablo çizmektedir. Değişim içindeki aileyi etkileyen önemli bir unsur olarak kentleşme,
sanayileşmeyi gerçek anlamda yaşayamayan bir toplumda belirleyici olarak öne
çıkarılmaktadır. Son olarak bu bölümde yer alan her üç sosyoloğun da aile konusunda
verdikleri rakamların, çalışmaların yapıldığı dönemleri yansıttığını hatırlatarak bitirelim.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste örnek oluşturmak amacıyla üç faklı kuşaktan üç sosyoloğu inceledik.
Üçünde gördüğümüz ortak tema işlevselci bir aile değişimi anlayışına sahip olmaları. Buna
göre aile geçiş halinde bir kurum olarak tanımlanıyor. Geleneksel aileden modern aileye
geçişte kentleşme önemli bir belirleyici olarak karşımıza çıkıyor.
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Bölüm Soruları
1- Taygeldi ailesini tanımlayınız.
2- Ereğli’de ilgi çeken aile kompozisyonu nasıldır?
3- E. Kongar ailenin değişiminin belirleyicisi olarak ne gibi unsurları göstermektedir?
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11.AİLE VE HANE YAPISI: DÜN, BUGÜN, YARIN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Ferhunde Özbay’ın M. Kıray’ın planladığı ikinci Ereğli araştırması projesindeki
bulgulardan yola çıkarak yazdığı Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın başlıklı
makalesinden yararlanarak 1960’lardan 1980’lere ailenin nasıl değiştiğini göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Aile ve hanenin daha detaylı analizini yapmak, 1960’lardan 1980’lere Ereğli’de ailedeki değişimi
görmek, bu arada sanayileşme faktörünün aileye nasıl etki ettiğini incelemek açısından ilgi çekici
bir çalışmayı tanıyacağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Değişim konusu üzerine
ampirik bir araştırma
tanımak
Sanayileşme ve
kentleşmenin Ereğili
özelinde aileye etkilerinin
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar

Hane, aile, Ereğli, demografi, değişim
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Bu derste Ferhunde Özbay’ın Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın başlıklı
makalesini okuyacağız. M. Kıray’ın planladığı ikinci Ereğli araştırması projesinde yer alan F.
Özbay, bu süreçte elde ettiği bulguları ilk kez aradan uzun zaman geçtikten sonra, 1991yılında
yayınlar. Burada, Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus başlığı ile İletişim Yayınlarından
çıkan kitaptaki bölümden okuyacağız.44
11.1.Kapitalizm-öncesi Türkiye'de aile ve hane yapısı
Özbay makalesine daha önce yapılan monografileri tanıtarak başlıyor. Şöyle yazıyor:
1968'den önceki dönemde Türkiye'deki aile ve hane yapısının eğilimleri üzerine yapılmış
çalışmalar gayet sınırlıdır. 1940'larda ve 1950'lerin başında kaleme alınmış birkaç köy
çalışması kapitalizm-öncesi Türkiye'de görülen aile ve hane yapısıyla ilgili başlıca bilgi
kaynakları olarak kabul edilmiştir.
Bu dönemde Türk köylerindeki hanelerde geniş aile hayatının hâkim tarz olduğu
görüşünde birleşiliyordu. Niyazi Berkes'in 1942 tarihli “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir
Araştırma adlı çalışmasına göre Orta Anadolu köylerinde haneler üç kuşağın oluşturduğu
ataerkil geniş ailelerden meydana geliyordu. Hane, babanın ölümüne kadar oğulların
evlenmesi ve torunların doğmasıyla giderek büyümekteydi. Babanın ölümünden sonra her
oğul kendi çekirdek ailesini kuruyor ve bu çekirdek ailelerin her biri zamanla, yine oğulların
evlenmesiyle geniş aile biçimini alıyordu. (Bu çervede, Behice Boran’ın 1945 tarihli
“Toplumsal Yapı Araştırmaları: İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki”, İbrahim Yasa’nın
1953 tarihli “Hasanoğlan Köyünün İçtimai-İktisadî Yapısı”, P. Stirling’in 1965 tarihli
“Turkish Village” adlı araştırmalarını belirtmek gerekmektedir.)
Anadolu köylüsü çoğunlukla aile emeğine ve ilkel teknolojiye dayalı tahıl üretimiyle
uğraşıyordu. Toprak nüfusa oranla fazlaydı ve aslında aile üretimini tehdit eden ana unsur
toprak kıtlığından ziyade işgücü azlığıydı. Bu koşullarda olabildiğince geniş bir aile kurmak
hayli mantıklı görünmektedir. Sadece erkek çocuklara hak veren miras sistemi de ataerkil
geniş aile hayatını körüklemekteydi. Her oğlun mülk üzerindeki miras hakkı eşitti. Ne var ki
hiçbiri baba ölmeden payını alamıyordu. Bu nedenle erkek çocuklar kendi mülklerini elde
edinceye kadar baba evinde oturmak zorundaydılar.
Berkes ataerkil geniş ailelerde iç çatışmaların dayanılması güç boyutlara vardığından
söz eder. Dolayısıyla oğulların babanın ölümünden hemen sonra kendi hanelerini kurdukları
tahmin edilebilir. Fakat burada, geniş ailenin ölüm gibi doğal nedenlerle dağılmasının,
sonunda her erkeğe eşit olarak geniş bir ailenin reisi olma fırsatını veren geçici bir olgu
olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, aile döngüsü (yani geniş aileden çekirdek aileye ve
çekirdek aileden tekrar geniş aileye dönüş) de bireyleri erken evliliğe ve yüksek doğurganlığa
teşvik eden, dolayısıyla tarımsal üretimi azamiye ulaştıran unsurlardı.
Türk ailesinin tarihini konu alan son çalışmalar, ataerkil geniş aile efsanesini, kayıtsız
kalınamayacak sorularla sarsmışlardır. Bilinenin aksine, Duben'e göre kapitalizm-öncesi
Türkiye'de haneler genel olarak hayli basit bir yapı gösteriyor ve çekirdek ailelerden meydana
geliyorlardı. (Bu konuyu 13. Derste ele alacağız.) Demografik bulgular da bu görüşü destekler
niteliktedir. 1940'ların ortalarına kadar nüfusun artış hızı esas olarak ölümlülük oranının
yüksekliği yüzünden düşük kalmış ve ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ivme
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kazanmıştır. Öte yandan art arda çıkan savaşlarda (Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı,
Kurtuluş Savaşı) çok fazla kayıp verilmesi de yetişkin erkek nüfusunun kadın nüfusuna göre
eksikliği sonucunu doğurmuştu. Bu koşullar düşünüldüğünde, geniş aile hayatının uzun bir
süre pek mümkün olmadığı ortaya çıkar. Fakat ölümlülüğün hane yapısı üzerindeki etkisinin
kısmi olduğu, bir başka deyişle ailelerin en azından yüzde 50'sinin hane yapısında herhangi
bir değişiklik yaratmadığı öne sürülmektedir. Diğer bir deyişle normlar ataerkil geniş aileden
yana olsa bile, demografik faktörlerden başka faktörler de hanelerin çoğunluğunun basit
aileler halinde oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
Türkiye'nin kentsel bölgeleriyle ilgili bulgular da bu yöndedir. Duben’in bu konudaki
görüşünü 7. Bölümde incelemiştik. Özet olarak, ataerkil geniş aile normları, her ne kadar var
olmuşlarsa da hayata geçmeleri sınırlı kalmıştır. Kapitalizm öncesi dönemde yüksek
ölümlülük oranı ile kendine yeterli ekonomi, hem geniş aile normlarının tutunmasını
sağlamışlar ve aynı zamanda çekirdek ailenin yüksek bir orana sahip olmasında önemli bir rol
oynamışlardır.
11.2.Kapitalizmin yayılması, demografik dönüşüm ve etkileri
Özbay makalesinde, kapitalizmin demografik etkilerini de incelemektedir. Şöyle
yazmaktadır: Tarımsal yapıda modernleşmeyi 1950'lerin ilk yıllarında hükümet başlatmış ve
görece kısa bir zaman dilimi içinde kendine yeterli ekonomiden pazar ekonomisine geçiş
yaşanmıştır. Daha sonraki gelişmeler, kapitalizmin tarım dışındaki sektörlere de yayıldığı,
1960'lar ve 1970'lerde ithal ikamesi politikasının uygulandığı, 1980'lerde ise ihracata dayalı
liberal ekonomi anlayışının benimsendiği belirtilerek özetlenebilir. Son 30 yıldır
sosyoekonomik politikalar kentsel bölgeleri kayırmaktadır.
1950'lerden bu yana ölümlülük oranında hızlı bir düşüş, doğurganlık oranında da
yavaş bir azalma gözlenmektedir. Nüfusun 1940-1945'te binde 9.7, 1955-1960'ta binde 28.2
olan artış hızı 1980-1985'te binde 24.9'la küçük bir düşüş göstermiştir.1950'lere gelindiğinde
tarımda işgücü yetersizliği son bulmuş durumdadır. Ekilebilir topraklar azami ölçüde
kullanılmaya başlanmıştır. Sürekli nüfus artışının yarattığı işgücü fazlası ve tarıma elverişli
toprakların kıtlığı, giderek köylerdeki aile işletmelerinin en önemli sorunu haline gelmiş ve
1950'lerde köylerden kentlere doğru başlayan hızlı göç kentsel ve kırsal nüfus dağılımını
değiştirmiştir. 1945'te nüfusun %75’i köylerde yaşarken, bu oran 1965'te %65'e, 1985'te
%47'ye düşmüştür.
Bu tür dönüşümlerin aile ve hane yapısı üzerindeki etkileri genellikle, farklı hane
tiplerinin oranlarında görülen değişmeler olarak ölçülmektedir. Ne var ki bu yaklaşıma karşı
çıkmak her zaman mümkündür: Toplumun bütünündeki yeniden yapılanma hane yapısını
karşıt yönlerde etkileyebilir ve sonuç, temeldeki mekanizmaları kavrayabilmemiz için yeterli
ipuçlarını vermeyebilir. O zaman toplumsal, ekonomik ve demografik dönüşümlerin
farklılaşan olası etkilerinin tartışılması gerekir. Bunun yanı sıra, aile ve hane yapısındaki
toplam değişim de özellikle sınıf farklılıkları bağlamında yeniden gözden geçirilmelidir.
Ekonomik dalgalanmalara duyarlıdırlar. Genellikle alt ve orta sınıfların aile ve hane yapıları
üst sınıflardan daha istikrarsızdır.
1968'de ülke çapında yapılan ilk araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki ideal aile
tipi olduğu öne sürülen ataerkil geniş aile toplam hanelerin yaklaşık beşte birini
oluşturuyordu. Bu görece küçük oran artık yüksek ölümlülüğe de atfedilemez. Çünkü o
zamana kadar ölümlülük düzeyi oldukça düzelmişti. Ataerkil geniş ailenin oranının küçüklüğü
bir değişimin göstergesi miydi yoksa Türkiye'deki aile hayatının kalıcı örüntüsünü mü
yansıtıyordu? Birinci şık daha makul görünmektedir, bunun nedeni kısmen, kırsal, kentsel ve
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bölgesel farklılaşmaların toplam ataerkil geniş aile oranını etkilemiş olmasıdır. Bu tip aileler
köylerde daha yaygın (% 25,4), kasabalarda, kentlerde ve metropol alanlarda daha seyrek (%
4,6) güneyde % 14 oranında, kuzeyde %34 oranındaydı. 1968 araştırmasında ayrıca, çekirdek
ailelerin % 48'inin ilk yıllarda ataerkil geniş hanelerde yaşadıkları anlaşılmıştı.
Ataerkil geniş hane oranının zaman içinde azaldığı kabul ediliyorsa bu, geçmişte
hanelerin çoğunlukla bu tip olduğu anlamına gelmez. Ancak eskiden ataerkil geniş aile
halinde yaşayan hanelerin oranları 1968'de saptandığından biraz daha yüksek olabilir.
Ailelerin yaşam döngüleri içinde çeşitli hane biçimleri alarak yaşamaları çok sık rastlanan bir
olgudur. Öyleyse kesitsel araştırmalarda, belli bir anda döngülerinin farklı aşamalarında
bulunan farklı hane tiplerini gözleyebiliyoruz. Hane tiplerinden herhangi biri zaman içinde
azalma eğilimi gösterirse, bu, ya ailelerin yaşam döngüleri içinde o tip içinde yaşama
sürelerinin kısalması ya da o tip hanelerde yaşayan ailelerin azalması yüzündendir. 1960’ların
Türkiyesi’nde ataerkil geniş aile birinci durumu yaşar. 1968'de hane yapısının bu tür döngüsel
değişimleri söz konusuydu fakat geniş aile babanın ölümünden çok daha önce çözülüyordu. S.
Timur araştırma yaptığı sırada (1972’de yayınlanmıştır) çekirdek hane halinde yaşayıp da
evliliklerinin ilk yıllarını ataerkil geniş hanede geçirmiş ailelerden sadece %15'inin babanın
ölümü üzerine evden ayrılmış olduklarını, buna karşılık %42’sinin ekonomik sorunlar ve aile
içi çatışmalar yüzünden böyle bir karara varmış olduklarını ortaya koymuştur.
S. Timur insanları ataerkil geniş aileler halinde yaşamaya teşvik eden ana unsurun
toprak mülkiyeti biçimi olduğunu da göstermiştir: Topraksız tarım işçilerinin genel olarak
çekirdek haneler halinde yaşadıkları (%79), zengin köylüler arasında ise ataerkil geniş
hanelere daha sık rastlandığı (%58) anlaşılmıştır.
Buradan, küçük aile işletmelerinin işgücü fazlası ve toprak kıtlığı sorunlarından
giderek daha fazla etkilendikleri sonucuna varabiliriz. Yeni ücretli iş fırsatları ve ataerkil
geniş ailelerdeki çekişmeler ideal ataerkil geniş hanelerin bilinçli olarak daha erken çözülüp
başka biçimler almalarına yol açmıştır. Bu arada zengin köylüler kalabalık aileler halinde
yaşamaya devam edebilmişler ve muhtemelen bu ailelerdeki genç kuşaklar da gelecekte
kavuşacakları güç ve miras hakkı uğruna çekişmelere katlanmak zorunda kalmışlardır.
Zorluklar içinde yaşayan çoğunluk açısından ataerkil geniş hanenin ekonomik temeli
ortadan kalkarken, geniş aile hayatının toplumsal ve kültürel temelini oluşturan normlar da
yavaş yavaş değişmiş ve farklı tipte akrabalık ilişkileri yaygınlık kazanmıştır. S. Timur, reisi
baba değil oğul olan yeni bir geniş hane tipinin ortaya çıktığından söz eder. Bu yeni geniş
hane tipi, eskisinin tersine, kentsel bölgelerde daha sık görülmektedir. Bu ailelerde genellikle
baba ekonomik güce sahip değildir, evi oğul geçindirir. Hane halkı arasında toplumsal ve
kültürel değerler aracılığıyla kurulmuş bir dayanışma vardır; ama bu dayanışma ataerkil geniş
ailede olduğu gibi genç kuşaklara sonraki yıllarda gerçekleşecek bir ekonomik fırsat vaat
etmemektedir. Kıray da daha önce gördüğümüz gibi bir başka geniş aile tipi gözlemlemiştir.
Ne var ki bu değişik geniş hane tiplerinin her ikisi de sadece geçiş döneminde işleyen
tampon mekanizmalar olarak kabul edilir, dolayısıyla ikisinin de eninde sonunda ortadan
kalkacağına inanılmaktadır. Bu çok aileli hanelerin yanı sıra, daha basit geniş aile biçimleri de
geçici olarak değerlendirilir. Timur, yalnız ataerkil geniş hane tiplerini ayırt ederek, diğer tüm
geniş hane biçimlerini aynı sınıfa sokmuştur. 1968'de bunların oranı ataerkil geniş hanelerdeki
kadar yüksek değildi. Onların da dahil edilmesiyle, karmaşık (geniş) hanelerin oranı toplamın
üçte birini oluşturuyordu.
Türkiye'deki aileyi inceleyenlerin birçoğu için çekirdek ailelerden meydana gelen
hanelerin oranı en önemli sorun olmuştur. 1968'de Türkiye'deki hanelerin yaklaşık %60'ının
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çekirdek hane olduğu öne sürülmektedir. Yöresel araştırmalarda ise, incelenen topluluğun
niteliğine bağlı olarak çekirdek hanelerin aynı, hatta daha yüksek bir oran tuttuğu
saptanmıştır. Bu oranın yüksekliği bir “modernlik” göstergesi olarak kabul edilmiştir.
Normların yavaş yavaş bu noktaya doğru kaydıkları düşünülürse, bu çıkarım bir ölçüde
geçerli sayılabilir.
Çekirdek aile halinde yaşamak genç kuşakların hayali olmuş ve birçokları, kendi
çekirdek hanelerini kurmak üzere kentlere göç etmiş olabilir. Ama burada, A. Duben'in
yorumu hatırlanmalı ve böyle çıkarımlara daha tedbirli yaklaşılmalıdır. Üstelik toplumsal ve
ekonomik değişimlerden başka birtakım unsurlar da, örneğin nüfus artışı, bulunan hane tipi
oranlarında rol oynamış olabilir.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan demografik dönüşümün toplu olarak hane
yapıları üzerinde önemli ve bağımsız etkileri olduğu söylenebilir. Bu, hanelerin yapısal
dönüşümün yanı sıra meydana gelen evrimini anlamamıza engel olabilir. Ama yine de
hanelerin yeniden yapılanışını ele alan çalışmalarda demografik dönüşümün rolüne hak ettiği
önem verilmelidir.
Çekirdek hanelerin 1960'larda kırsal alanlarda olduğu kadar kentsel alanlarda da
yüksek oranda yer almaları kısmen, hızlı nüfus artışından kaynaklanmış olabilir. Evli nüfusun
oranı zaman içinde fazla değişmemiştir. Yetişkinlerin hemen hepsi 44 yaşına gelmeden
evlenmiştir. Nüfusun hızla artması genelde çekirdek hane halinde yaşama eğilimi gösteren
toplumsal gruplardaki ailelerin sayısında artışa yol açmış; fakat ataerkil geniş aile oranının
yükselmesine neden olmamıştır. Çünkü ataerkil geniş ailelerin yeni üyeleri tanım gereği bir
arada oturmak zorundadırlar. Ayrıca ataerkil geniş ailelerden oluşan hanelerin parçalanma
süreci başladıktan sonra, geniş ailelerin belli bir kısmı çekirdek aile sayısındaki artışa katkıda
bulunduğundan, çekirdek ailelerin oranı daha da hızlı yükselmiştir.
Kırsal ve kentsel alanlardaki farklı doğurganlık düzeyleri göz önünde bulundurulursa,
çekirdek aile oranının esas olarak kırsal bölgelerde artış gösterdiği söylenebilir. Ne var ki
çekirdek aile oranının artma eğilimi göçle birlikte kentsel bölgelere de yansımıştır. Kısacası
çekirdek aile oranının 1960'larda kırsal ve özellikle de kentsel alanlarda gözlenen
yüksekliğinin kısmen nüfus yapısındaki kaymalardan doğmuş olduğu, dolayısıyla tamamen
toplumsal dönüşüme bağlanamayacağı açıktır. Özbay, bu açıklama Duben'inkiyle
çelişmemektedir, der. Çünkü
(a) Geçmişteki çekirdek aile oranı, çekirdek ailelerden oluşan hanelere daha sık rastlandığı
yolunda birtakım kanıtlar bulunsa da Türk toplumunun bütünü için geçerli kabul edilemez.
(b) Demografik geçişin (ölümlülük oranındaki düşüşün) kısa vadede geniş aile oranını
yükseltmesi beklenir.
Stirling 1940'larda ve 1950'lerde araştırma yaptığı köylerde böyle bir değişim
gözlemiştir. Her ne kadar tek yönlü sistematik bir gidişin varsayılması bu alanda yapılan
araştırmaların çoğunluğuna damga vurmuşsa da, farklı hane tiplerinin oranlarında görülen
dalgalanmaların da hesaba katılması gerekir. Aslında aile ve hane yapılarında sonradan
meydana gelen değişimler başka türlü dalgalanmalar da sergilemektedir.
1978'deki bulgulara göre, ataerkil geniş hanelerin oranı özellikle köylerde ve
kasabalarda daha da büyük bir düşüş göstermiş ama çekirdek ailelerin oranı artmamıştır.
Tersine 1968 araştırmasının sonuçlarıyla kıyaslandığında, çekirdek hanelerin oranının düşme
eğiliminde olduğu bile söylenebilir. Bu eğilim köylerde ve küçük kasabalarda daha
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belirgindir. 1968-1978 arasında gözlenen diğer önemli değişimler ise dağılmış ailelerden
oluşan hanelerin ve diğer geniş hane tiplerinin oranlarındaki yükselmelerdir.
1978'de aile yapısını inceleyen Atilla Hancıoğlu, aile ve hane yapılarını ayrıntılı olarak
sınıflamaz. Timur'un tahminlerine göre “çözülmüş ailelerden oluşan haneler”in oranı %8.3'e
varmaktadır ve bunlardan aile olmayan haneler %3,2 tek ebeveynliler dahil, dağılmış
ailelerden oluşan haneler ise %5,1 oranındadır. 1978'de, çözülmüş ailelerden meydana gelen
hanelerin oranının %14,1'e yükselmiş olduğu saptanmıştır. Ama oransal olarak aile olmayan
hanelerin mi, yoksa tek ebeveynli hanelerin mi artmış olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle
1968-1978 arasındaki değişimleri yorumlamak güçtür.
1978'de gözlenen bu yeni eğilim iç ve dış gücü pazarlarının o dönemde artan
taleplerine bağlanabilir. Özellikle kırsal alanlardan kentlere ve yurtdışına işgücü göçü hane
yapılarının sözünü ettiğim şekilde değişen örüntülerini açıklayabilir. Farklı hane tiplerine ait
toplam değerler, hanelerin bir kısmında bir erkek üyenin uzakta olduğunu ortaya koymaktadır.
Öyleyse baba, anne ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek hanelerin oranı düşerken,
çözülmüş ailelerden meydana gelen (örneğin tek ebeveynli) hanelerin oranı yükselmiştir.
Benzer şekilde, ataerkil geniş haneler oransal olarak azalırken, yeni ve basit geniş hane
biçimlerinin oranları artmıştır. Aynı verilerde bu yorumu doğrudan destekleyen kanıtlar
bulunmasa bile, yurtdışına göçü konu alan araştırmalarda, hanede kalanların sorunları
tartışılırken, basit geniş ailelerden ve tek ebeveynli hanelerden örnekler verilmektedir.
1980'lerde ülke çapında yapılmış araştırmaların sonuçları, hane yapısına ilişkin bilgiler
açısından büsbütün yetersizdir. Bir başka deyişle sadece çekirdek hanelerin oranlarının
karşılaştırılmasına elvermektedir. 1983, 1986 ve 1988 araştırmalarının hepsi de Türkiye'de
çekirdek hanelerin oranının yükseldiğine işaret eder. 1988'de yapılan araştırmaya göre
Türkiye'deki hanelerin %67'si günümüzde çekirdek hane biçimindedir. Yirmi yıl içinde,
çekirdek ailelerden oluşan hanelerin oranında ancak %12’lik bir artış olmuştur. Bu artışın,
ülkede meydana gelen köklü değişikliklere tekabül edecek kadar büyük bir artış olduğu iddia
edilemez.
Türkiye genelinde çekirdek aile oranı 1983 %61,6 iken 1988 yılında % 67,4 olmuştur.
B. Özertuğ ve R. Casson 1986 yılında yayınladıkları çalışmalarında bir Orta Anadolu
köyünde ataerkil geniş ailelerin çözülüşünü incelemişlerdir. Bulgularına göre köydeki ataerkil
geniş ailelerin hepsi de büyük toprak sahipleridir. Genç kuşaklar bu toprakları satmış ve
metropoliten yerleşim yerlerine göç ederek kendi çekirdek hanelerini kurmuşlardır.
G. Berik ise 1987 tarihli çalışmasında 1983'te halıcılıkla uğraşan çeşitli köylere
bakarak şu sonuçlara varmıştır: “...örnekteki geniş aileli haneler mutlaka büyük toprak
sahipleri değildirler... Geniş aileli hanelerin çoğunluğu, göçmen oğulların eşleriyle çocuklarını
yanlarına alan ana babalardan oluşmakta ve hanenin dağılarak çekirdek haneye dönüşmesi,
oğulların mevsimlik, tekrarlanan ya da sürekli göçleri yüzünden ertelenmektedir. Bunlar
küçük topraklı hanelerdir ve hane örgütlenmesi ekonomik olarak, geçim kaynaklarının
ortaklaşa toplanması temeline dayanıyor izlenimini vermektedir.” Berik, ataerkil geniş aileli
hanelerin oğulların göçüyle başka tipte geniş hanelere dönüşme süreçlerini çözümlerken, son
on yıl içinde geniş aileli hanelerin sınıfsal kökenlerinin daha önce iddia edilenden farklı
olduğunu da ortaya koymuştur.
Özbayi 1982'de Ereğli'de benzer değişiklikler gözlediğini belirtir. Kıray 1962'de
Ereğli'de hali vakti yerinde ailelerde ataerkil geniş hanelerin görüldüğünden söz etmiştir.
İkinci araştırmanın yapıldığı 1982 yılında, önceden ataerkil geniş hane halinde yaşayan
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ailelerin hiçbirinin bu hane yapısını korumamış olduğu anlaşıldı. Bu ailelerin kimi üyeleri
büyük kentlere yerleşmiş, geriye kalanlar da kendi bağımsız çekirdek hanelerini kurmuşlardı.
Özertuğ ve Casson'ın yaptıkları araştırmada da Ereğli araştırmasının daha önceki
bulgularıyla tutarlılık gösteren sonuçlara varılmış ve genel olarak geçmişte hali vakti yerinde
ailelerin ataerkil geniş haneler halinde yaşayabildikleri saptanmıştır. Ama her iki çalışmada da
bu örüntünün son on yıldır değişmekte olduğu bir başka deyişle, geleneksel ataerkil geniş
hanelerin 1980'lerde neredeyse tamamen yok oldukları gözlenmiştir. Hatta son yıllarda zengin
ailelerin de çekirdek hane yaşamını tercih ettikleri bilinmektedir.
Türkiye'de ataerkil hane halinde yaşayan aileler hâlâ vardır. 1982'de Ereğli'de, hepsi
ataerkil geniş hane biçiminde olan çok aileli haneler örneklemdeki toplam hanelerin yüzde
8'ini oluşturuyorlardı. Bu haneleri meydana getiren aileler üst sınıf değil, alt-orta sınıf
kökenliydiler. Ataerkil hane hayatını geçici kabul ediyorlar, eninde sonunda çekirdek
hanelerde yaşamaya başlayacaklarını umuyorlardı. Bir arada bulunmalarının nedeni, bağımsız
birer hane kurmalarına yetecek kadar para biriktirmek istemelerinden başka bir şey değildi.
Bu ailelerin hepsi köyden gelmiş ve tarımsal faaliyetlerden henüz tam anlamıyla
kopmamıştı. Bazıları kentin çevresinde yaşıyor ve topraklarının bir kısmını hâlâ ellerinde
bulunduruyorlardı. Kadınlar sadece tarımsal üretimden sorumluydu, sebze yetiştirip
satıyorlardı. Birtakım aileler ise daha uzak yerlerden, örneğin Doğu Karadeniz Bölgesi'nden
gelmiş, ama köylerindeki küçük fındık bahçelerini elden çıkarmamışlardı. Yazları köye gitme
ve fındık toplayıp satma işi yine kadınlarındı. Bu ataerkil geniş hanelerin erkeklerinin bir
kısmı demir-çelik fabrikasında ya da kömür ocaklarında ücretli işçi olarak çalışıyordu. Bir
kısmı zanaatkâr, bir kısmı da dükkân işletiyordu. Çeşitli gelir kaynakları bir araya gelince,
hanenin ekonomik süreçteki beklenmedik genel dalgalanmalar sonucu karşı karşıya
kalabileceği mali buhranları atlatma ihtimali artıyordu. Çok aileli bir hanede yaşamak bu
anlamda, alt sınıftan ailelerin geçinebilmek için başvurdukları bir çözümdü.
Ereğli'de 1962-1982 arasında geniş aileli hanelerin oranında, özellikle çok aileli
hanelerin oranında bariz bir azalma gözlenmiştir. Kıray'ın sözünü ettiği kız evlada dayalı
geniş ailelere 1982'de hiç rastlanmamıştır. Bu aile türünün geçici olduğunu zaten Kıray
öngörmüştü. Buna karşılık, diğer basit yapılı hanelerin oranı yirmi yıl içinde önemli bir artış
göstermiştir. Şöyle:
1962
Çekirdek aile %59.1
Çok aileli %19.8
Diğer geniş %16.1

1982
Çekirdek aile %68.5
Çok aileli %8.0
Diğer geniş %13

Çözülmüş %4.5

Çözülmüş %10.5

11.3. Ereğli'ye daha yakından bir bakış
Özbay, burada Ereğli ile ilgili bulgularını paylaşmaktadır. Şöyle anlatır: Sanayileşen,
dolayısıyla hızla kentleşen bir yerleşmedir. Hızlı kentleşme, farklı toplumsal kesimlerin kente
göçünü beraberinde getirmiş ve göçmenlerin farklılıkları kentteki aile yapısının
çeşitlenmesine yol açmıştı. Bu çeşitliliği yaratan farklılıklar sokakta bile sezilebilmekteydi.
Kentteki aileler toplumsal, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre coğrafi olarak da
ayrışmış durumdaydılar. Yerliler (Ereğlililer), Doğu'daki köylerden, örneğin Kars
dolaylarından gelmiş olanlarla aralarına mesafe koyuyorlardı. Ankara ve İstanbul gibi
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metropoliten yerleşim yerlerinden gelmiş olanlar ise Ereğli’yi taşranın bir parçası, Ereğlilileri
de taşralılar olarak görüyorlardı.
Kentte zanaatkârların ve dükkân sahiplerinin oranı son yirmi yıl içinde büyük bir
düşüş göstermişti. 1982'de hane reislerinin çoğunluğu ücretli işçiydi ve genel olarak, 1964
yılında kurulmuş olan demir-çelik fabrikasında çalışıyorlardı. Halkın eğitim düzeyi düşüktü.
Eğitim görmüş kesim kamu sektöründe ve fabrikalarda yüksek statülü idari ve teknik işler
yapanlardan, mevcut birkaç bankada çalışanlardan ve doktor, avukat gibi serbest meslek
sahiplerinden ibaretti. Ücretli işçilik başlıca ekonomik faaliyet olduğundan ve eğitim
gerektiren işlere çok sık rastlanmadığından, “okumuş” kişilerin statüsü çok yüksekti. Eğitim
görmüş kadınlar ya aynı durumdaki erkeklerden daha düşük statülü işlerde çalışıyorlardı ya da
ev kadınıydılar.
Araştırmada toplumsal grupları ayırt etmek için ailelerin eğitim düzeyleri ve
göçmenlik statüleri kullanılmıştır. Bu değişkenler kentin sınıfsal yapısını açık seçik bir
biçimde yansıtmamış olabilir. Ama aileler arasındaki farklılıklar en iyi bu değişkenlerle
sergilenebilirdi. Hanelerin zenginlik, gelir ve mesleğe göre dağılımı, beklenen eğilimleri
yansıtmasına rağmen, karı kocaların eğitim düzeyleri ve göçmenlik statüleri kadar ayırt edici
değildi. Bu, büyük ölçüde toplumsal sınıflara ilişkin doğru bilgiler elde edebilmenin
zorluğundan kaynaklanıyordu.
Kadınlara geçmişte ait oldukları ailelerin büyüklüğü ve yapısı hakkında sorulan
sorular hem kentin yerlisi sayılan ailelerin hem de dışarıdan gelmiş olanların geçirdikleri
değişimleri adım adım izleyebilmemizi sağlayacaktı. Her iki grup da toplumsal, kültürel ve
ekonomik özellikleri açısından gayet heterojendi ve bir de kendi içlerinde eğitim düzeylerine
göre gruplara ayrılmışlardı: eğitim görmemiş yerliler, eğitim görmüş yerliler, eğitim
görmemiş göçmenler, eğitim görmüş göçmenler.
Ereğli’de göçmen ailelerin sayısı yerli ailelerinkinden fazla olduğundan, onlara özgü
nitelikler kentteki genel kompozisyona hâkimdi. Çekirdek ailelerin göçmenler arasında daha
yaygın olması kentte bu hane tipinin artma eğilimi göstermesini açıklıyordu. Göçmenlerin
basit yapılı aile kurmalarına yol açan şey neydi? Göçmenlerin seçicilikleri mi, yoksa göç
sürecinin kendisi mi aile yapısını etkilemişti?
Göçmenlerle yerliler arasında bazı önemli farklar vardı: göçmen aile reislerinin
%77'si ücretli çalışıyordu. Yerli reislerin ise %66’sı işçiydi. Öyleyse aile yapısında ve
büyüklüğünde proleterleşme süreci mi rol oynuyordu? Aslında araştırmanın başında
tahminlerimiz bu doğrultudaydı. Fakat aile yapısının işçilerle işçi olmayanlar arasında pek
değişiklik göstermediği hemen ortaya çıktı. Hatta, eğitim görmüş göçmenler dışındaki bütün
gruplarda, çekirdek ailelerin oranı işçi olmayanlar arasında daha yüksekti. Bunun bir
açıklaması Ereğli'de ücretlerin “işçi sınıfı”nın gerçek anlamıyla var olmasını engelleyecek
kadar düşük tutulması olabilir. Erkeğin ücretli olarak çalıştığı hanelerin çoğunda, farklı bir
yoldan para kazanmaya çalışan başka bireyler vardı.
Göçmenlerin eğitim düzeyleri de yerlilerinkinden yüksekti. Eğitimli çiftlerin çekirdek
aile halinde yaşama eğilimini eğitimsiz çiftlerinkinden daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı.
Ama eğitimsiz göçmenlerde bile çekirdek aile oranı, eğitimsiz yerlilerde olduğundan
yüksekti. Bu dört grup aileye bakıldığında en çarpıcı farkın eğitimsiz yerlilerle eğitimli
göçmenler arasında bulunduğu görülüyordu. Eğitimli göçmenlerin %85’inin, eğitimsiz
yerlilerin ise %68’inin çekirdek hanelerde yaşadığı saptanmıştı. Eğitimsiz yerliler aynı
zamanda çok aileli hanelerin de en fazla rastlandığı gruptu.
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Ereğli’de yeni ve eski hane yapılarının karşılaştırılması ve aile tiplerinin sosyal gruplar
arasında farklılaşması, hane kompozisyonunda meydana gelen değişimlere ışık tutmaktadır.
Ne var ki bu kesitsel bakış, ailelerin yaşam döngüleri içinde geçirdikleri asıl değişimleri
dışlar. Daha önce de belirtildiği üzere 1982’de Ereğli'deki ailelerin çoğunluğu çekirdek hane
halinde yaşamaktaydı. Hane reisini karıları ile yapılan görüşmeler, çekirdek hane oranının
%75 olduğunu; ama bu ailelerin çoğunun başlangıçta geniş hane halinde yaşadıklarını
gösteriyordu. Daha doğru bir ifadeyle, örnekteki kadınların yarından çoğu evlendikten sonra
bir süre çok aileli hanelerde yaşamış, buna karşılık sadece %36'sı evlenir evlenmez kendi
çekirdek ailesinde yeni bir hayata başlamıştı. Kadınların %64’ünün çocukluğu çekirdek
hanede, %25'ininki ise çok aileli hanede geçmişti. Dolayısıyla, örnekteki birçok kadın yaşam
döngüsü içinde çeşitli aile biçimleri görmüş oluyordu.
Fakat kadınların yaşam döngüleri süresince geçerli olan ortalama hane büyüklüğü, aile
yapısındaki dönüşümlere benzer dalgalanmalar göstermiyordu. Haneler zaman içinde
küçülme eğilimi içindeydi: Ortalama hane büyüklüğü kadınların çocukluk dönemlerinde 7.5
kişiyken, evliliklerinin ilk yıllarında 5.2 kişi olmuştu. Görüşmeler sırasında ise 4.8 kişiye
inmişti. Haneler kadınların evlilik hayatlarının hemen başında çoğunlukla yetişkinlerden
kuruluydu. Oysa diğer aşamalarda çocuklar hanenin en azından yarısını meydana getiren
üyeler olmuştu. Burada kadınların %5.6’sının çözülmüş bir ailede büyüdüğünü de göz önüne
aldığımızda, hangi tip hane olursa olsun, geçmişte ailelerin son araştırmanın yapıldığı
dönemdekinden daha geniş oldukları sonucuna varırız.
Kadınların çoğunluğu evliliklerinin ilk yıllarında geniş hanede yaşamışlar, sonra
ayrılıp kendi çekirdek hanelerini kurmuşlardı. Bu ayrılış göçmenlerde genel olarak göç
süreciyle iç içe geçmişti. Hane yapısı dört kategoriye göre ele alınmıştır. (Yerliler: EğitimliEğitimsiz. Göçmenler: Eğitimli-Eğitimsiz) Eğitim, evliliğin ilk yıllarına özgü aile yapısında
daha belirleyici bir rol oynamış görünmektedir, Yerli ya da göçmen, eğitimsiz gruplarda
büyük çoğunluk, evliliklerinin ilk yıllarında geniş aile halinde ve özellikle çok aileli hanelerde
yaşamış, eğitimli gruplara gelince bu oran yüzde ellilerde kalmıştır. Bununla birlikte eğitim
kontrol edildiğinde, evliliğin başında çekirdek hane kurmaya yerlilerin göçmenlerden daha
eğitimli oldukları sonucuna varılabilir.
Burada önemli olan, bugün çoğunluk çekirdek hane olarak yaşamakla birlikte her bir
sosyal grubun içinde ailenin oluşum öyküsünün farklı olmasıdır. Sözgelimi eğitimsiz
göçmenler, araştırma sırasında çoğu bir çekirdek hanede yaşamasına rağmen, çok aileli
haneler konusunda diğer gruplardan oransal olarak daha deneyimliydiler. Öte yandan eğitimli
yerliler için ailenin yaşam döngüsü süresince aile yapısında daha az değişiklik olmuşa
benziyordu. Bu gruptaki ailelerin yarısından fazlası evliliğin başlangıcında çekirdek hanede
yaşamaktaydı. Bu kısmen eğitimli yerlilerin yaş ortalamasının diğer gruplarınkinden daha
küçük olmasıyla açıklanabilir. Ama eğitimin aile yapısını etkilemiş olduğu ve bunun yeni bir
ailenin oluşumu sırasında bile görülebildiği türünden bir yorum yapmak da mümkündür.
Ortalama hane büyüklüğü çiftlerin eğitim düzeyine göre de değişmekteydi. Eğitimli
ailelerde dört kişi, eğitimsiz olanlarda ise beş veya daha fazla kişi bulunuyordu. Göçmenler
arasında çekirdek aile tipi yaygın olsa da eğitim kontrol edildiğinde göçmen hanelerinde
ortalama olarak yerli hanelerindekinden daha fazla kişinin yer aldığı fark edilmişti.
Aile yapısındaki değişimler, gerçek aile tarihçeleri yerine olasılıklara dayanan yapay
tarihçeler oluşturularak da incelenebilir. Yapay tarihçilere göre yapılan tahminler yakın
geçmişteki değişimlere daha hassastır ve dolayısıyla geleceğe yönelik saptamalarda anlamlı
ipuçları verebilmektedirler. Bu yaklaşım, bütün ailelerin sadece geniş-çekirdek-geniş olan
döngüsel yapı değişiklikleri geçirdiklerini ve evlilik süresi boyunca ölüm, ayrılık, boşanma
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gibi nedenlerle parçalanmadıkları varsayımından yola çıkar. Evlilik süresine göre hesaplanan
çekirdek aile oranları, herhangi bir ailenin kuruluşundan otuz yılı aşkın bir süre içinde
çekirdek hane halinde yaşama olasılığını gösteriyormuş gibi değerlendirilir. Bir başka deyişle,
örneğin 25 yıl önce evlenmiş çiftlerin içinde yaşadıkları hane yapısı, yeni evli çiftlerin 25 yıl
sonra yaşayacakları hane yapısını yansıttığı varsayılır.
Bu tür tahminler son yapılan çalışmalarda yer almadığı için Ereğli’de elde edilen
bilgiler ancak 1968'de Timur'un yapmış olduğu analizden çıkan sonuçlarla kıyaslanabilir.
Timur, çekirdek aile oranının yaşam döngüsünün başında ve sonuna doğru epey düşük
olduğunu, en yüksek noktasına 15-19 yıldır evli kadınlar arasında ulaştığını ortaya koymuştur.
Diğer bir deyişle, bu oranlara bakarak 1968'de Türkiye'de ailelerin geniş-çekirdek-geniş hane
döngülerinden geçtiği ileri sürülebilmektedir. Ereğli'deki aileler de döngüsel bir yapı örüntüsü
sergilemekteydiler; ama bu örüntü 1968'deki ülke çapında bulunan değerlerle
karşılaştırıldığında çok daha az keskin hatlıydı. Döngülerinin başında ve sonuna doğru geniş
hane halinde yaşayan ailelerin oranının diğerlerininkinden yüksek olmasına rağmen, değişim
aralığı çok daha dardı.
Ereğli'de son 20 yıl içinde çekirdek ailelerin oranı yavaş yavaş artış kaydetmiştir. Bu
durum yeni evlenenlerin geçmişe göre daha büyük oranda kendi çekirdek hanelerini kurmakta
olduklarını göstermektedir. Ereğli'deki ailelerin yaşam döngüleri içinde hane yapılarında
herhangi bir değişim meydana gelmiyordu; çünkü aileler giderek artan oranda çekirdek aile
olarak kuruluyordu.
Özbay, geniş aile ilgili tutumları da sorduklarını anlatıyor:
geniş aile hayatına yönelik tutumlarıyla ilgili iki soru sorulmuştu.
kimle oturmalıdır?” sorusudur. Kadınların %35’i oğluyla, %5’i
oturması gerektiği görüşündeydi. Diğerleri ise “duruma bağlı”,
cevaplar vermişlerdi.

Ereğli'deki evli kadınlara,
İlki, “Anne yalnızsa sizce
kızıyla, %52'si de yalnız
“fark etmez gibi belirsiz

Örnektekilerin geniş aile hayatına yönelik tutumlarını gündeme getiren ikinci soru,
bizzat cevap verenin durumu ile ilgiliydi: “Annenizle mi, yoksa kayınvalidenizle oturmayı
tercih ederdiniz?” Kadınların %28,9’u kayınvalidesiyle, %19,5’i annesiyle, oturmayı tercih
edeceğini söylemiş. Yine çoğunluk (%43,4) yalnız oturmayı yeğlediklerini belirtmiş.
Kalanlar, “fark etmez”, “başka birileriyle” gibi cevaplar vermişlerdir.
Bu iki sorunun aile tipi açısından pek de tarafsız olmadığı unutulmamalıdır. Her ikisi
de normlara uygun olan geniş aile yapısını onaylar taraflılık içindedir. Çünkü amaç değişmeyi
saptayabilmekti. Bu da yalnız oturma isteği kadar geniş aile halinde yaşamak uygun
görüldüğü takdirde kadın tarafının mı yoksa erkek tarafının mı tercih edildiğine bakarak
yorumlandı. Ayrıca, birinci soruyla normlar, ikinci soruyla ise kadınların bireysel tutumları
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştı. Görüldüğü gibi kadınlar genelde, soruların yönlendirmesine
ters düşecek biçimde, geniş aile halinde yaşamayı onaylamadıklarını belirtmişlerdir. Bu
önemlidir. Birinciye verilen cevaplardan geniş aile halinde yaşamada erkek tarafının tercih
edildiği bellidir. Bu tercih kendi özel durumları söz konusu olduğunda azalmaktadır. Bu da bir
norm çözülmesi olarak yorumlanabilir. Ancak geniş aileyi onaylamama tavrı, soru doğrudan
kadınların kendi hayatlarına yönelik olarak sorulduğunda ilki kadar dile getirilmemiştir. Ne
var ki bu, kadınların anneleriyle ya da kayınvalideleriyle oturmak istemelerinden çok,
yabancılara aile büyüklerini özellikle kendi annelerini reddettiklerinin sanılmasına yol açacak
cevaplar vermekten kaçındıkları anlamına da gelebilir.
Konu aile ve hane yapılarının geleceği olunca Batılı sosyal bilimciler genellikle ailenin
kurum olarak yok olup olmadığı sorusuyla işe başlarlar. Bazılarına göre aile kurumu giderek
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çözülüp yok olmaktadır. Örneğin Toffler, Amerikan toplumu için bunu öngörmektedir. Aynı
soru Türkiye için, yukarıda sıralanan verilerin ışığında sorulacak olursa, cevap o kadar kolay
verilemez; çünkü ailenin çözülmesi Türkiye'de aile yapısını inceleyen sosyal bilimcilerin
gündeminde bile değildir, bakış açıları böyle bir soruya izin vermemektedir.
Bu yaklaşım farklılığının sonuçlarından biri, Türkiye'de aile olmayan hanelerin
durumunun bilinmemesidir. Timur'un bulgularına göre, 1968'de bu tip hanelerin oranı %5’tir.
Ülke çapında yapılmış diğer araştırmalarda ise bu kategoriye rastlanmamaktadır. Fakat tek
kişilik hanelerin oranı nüfus sayımlarında belgelenmiş olan aile olmayan hanelerin önemine
yönelik bir ipucu sayılabilir; 1975, 1980 ve 1985 nüfus sayımlarında tek kişilik hanelerin
oranı sırasıyla % 3,5, 6,5 ve 4,7'dir ve sayımdan sayıma değişse de hep düşük kalmaktadır.
Ailenin yok olma eğilimi gösterip göstermediği sorusuna cevap ararken, evlenme ve
boşanma istatistiklerini de gözden geçirmek gerekir. Daha önce de söz ettiğim gibi,
Türkiye'de evlenme oranı hayli yüksektir, buna karşılık boşanma oranı hiçbir zaman % 1’i
aşmamıştır. Yeniden evlenme toplumsal düzeyde kabul gören, özellikle erkeklerin yaşadığı
bir pratiktir. Bu bulguların hepsi de ailenin Türk toplumunda hâlâ güçlü bir kurum olduğunu
ortaya koymaktadır.
Özbay, toplumsal, ekonomik ve siyasi etmenlerin tümünün aile kurumunun varlığını
pekiştirir nitelikte olduğu söylemektedir. Nitekim siyasi otoriteler de ailenin Türk toplumuna
hayat veren kurum olduğunu ve devlet tarafı desteklenip korunduğunu sık sık
vurgulamaktadırlar. Hatta hükümet, bu toplumsal kurum üzerinde sürdürdüğü koruyucu
denetimi artırmak için aile bakanlığı kurma hazırlıklarına başlamıştır. (Doksanlı yıllardan
itibaren aile ilgili çeşitli kamu kurumları kurulmaya başlanmıştır. Nihayetinde Aile Bakanlığı
da kurulmuştur.)
Evlenirken hem medeni hem dini nikâh kıyma eğiliminin artması da aile kurumuna
toplumsal düzeyde verilen önemin göstergesidir. Doğurganlık çağında bulunan kadınların
nikâh türlerinin 1968'den 1988'e hangi yönde değiştiği sayılarla ifade edilmiştir. Türkiye'de
nikâhsız yaşayan çiftler çok azdır. Cumhuriyet ile birlikte yasal evlilik akdi kabul edilen
medeni nikâhla evlenenler son yirmi yıl içinde biraz daha artarak % 91’e ulaşmıştır. 19681988 dönemindeki en çarpıcı gelişme ise medeni nikâhın yanında artık genellikle dini nikâhın
da yapılmasıdır. Çoğunluk çifte nikâh yaparak aileye verdikleri önemi göstermek ister gibidir.
Türkiye’de insanları aile hayatına teşvik eden son ve belki en önemli unsur da sosyal
ve ekonomik koşullardır. Yüksek ve işsizliğin, düşük ücret ve kazançların yaygın olduğu
günümüz Türkiye'sinde, aile ve yaygın akrabalık ilişkileri pek çok birey için başlıca
ekonomik güvencedir. Sosyal ve siyasi bunalımlarla ilgili olarak da aile bireylerinin
güvenlikle ilgili sorunlarında en başta gelen destek kurum olmaktadır.
Türkiye'de aile olmayan hanelerin oranının biraz daha artması beklense de ailenin
çözülmesi geleceğe dönük çalışmalar yapan sosyal bilimcilerin gündeminde yer almayacaktır.
Öyleyse, geleceğe dönük aile ve hane yapısı araştırmalarının hedefi ne olacaktır, sorusunu
sorabiliriz. Geniş aile-çekirdek ailelerin oranlarının karşılaştırması yakın geçmişte
Türkiye'deki aileyi konu alan sosyal bilimcilerin başta gelen hedefi olmuştur. Çekirdek
ailelerden meydana gelen hanelerin oranının yüksekliği üzerinde yapılan değerlendirmeler ya
modernleşme varsayımları çerçevesi içinde kalmış ya da çekirdek ailelerin güçlü akrabalık
bağları içinde yaşadıklarının vurgulanması, dolayısıyla sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte
“modern çekirdek aile” tipinin ortaya çıktığı tezinin reddedilmesi yönünde olmuştur. Açıkça
ifade edilmese de aslında ana sorunsal geniş ailelerden meydana gelen hanelerin çözülmesi
olgusudur.
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Kaynaklar bu bakışla gözden geçirildiğinde, çekirdek hane oranında 1968-1988
arasında hafif bir artış olmakla birlikte bu artışın ciddi ve kararlı bir artış olmadığı fark
edilmektedir. Çekirdek hane oranının 1960'lardan önce de birtakım dalgalanmalar göstermiş
olması mümkündür. Geniş aile hayatından çekirdek aile hayatına geçiş ve çekirdek aileli
hanelerin kararlılığı ancak üst sınıfların ve eğitim görmüş grupların oluşturduğu azınlık için
geçerli olabilecek saptamalardır. Yine de bu, normlarda karmaşık aile hayatından basit aile
hayatına doğru olan kaymanın bir göstergesi sayılabilir.
Türkiye'de geniş aileli hane tipi çeşitli biçimlerde varlığını sürdürürken, bu hane
tipinin ideal biçiminin —ataerkil geniş ailenin— giderek azaldığı, ekonomik temelinin de
köklü bir değişime uğradığı gözlenmektedir. Bir başka deyişle günümüzde geniş aile prestij
ve zenginlikle bağdaştırılmaz olmuştur, aile içi iş bölümünün yeni bir ailenin kurulmasına
yönelik olarak yeniden yapılanması sürecinde gerekli bir aşama olmaktan da çıkmaktadır.
Geniş hanelerin varlığını ailelerin geçim stratejilerinin bir parçası olarak görmek
gerekmektedir. Zaten bu tür hanelere de genellikle alt-orta sınıflarda rastlanmaktadır.
Bugünün geniş aileleri geçici birimlerdir ama her zaman sistematik bir döngüsel örüntü
sergiledikleri söylenemez. Ailelerin büyük bir bölümü ekonomik değişimlere eskisinden daha
duyarlıdır. Büyüklükleri ve yapıları, yeni sorunlarla baş etmeleri ya da yeni fırsatları
değerlendirmeleri gerektiğinden sürekli bir dalgalanma halindedirler. Bu açıdan geniş
aileli hane tipi özellikle kentsel bölgelerde “geleneksel hayat tarzını” temsil etmemektedir.
Geniş aile hayatının sadece geçim stratejilerinden biri olduğu sonucuna varılabilir.
Gelecekte hane ve aile yapı değişimlerinde yaygın olarak kullanılan “gelenekselmodern” ikilemi artık terk edilmesi ve hane yapıları işgücü hareketleriyle ve geçim
stratejileriyle bağlantılı olarak ele alınması gerekli görünmektedir.
Hane yapıları farklı dönemlerde ve farklı toplumsal sınıflarda farklı anlamlar
taşıyabilir. Geniş aile tipini göz önüne aldığımızda, bu farklılıkların bir ölçüde tartışılmış
olduğunu söyleyebiliriz. Fakat basit aileli hane yapılarının çeşitlilikleri ve değişimleri henüz
kapsamlı bir biçimde incelenmemiştir. Oysa bu haneler geçmişte olduğu gibi bugün de
çoğunluğu oluşturmaktadır. Artık basit aileli haneler Türkiye'deki aile ve hane yapısı
araştırmalarının odak noktası olmalı ve karmaşık aile yapılarıyla bağlantılı olarak değil,
toplumsal sınıflarla, toplumsal, ekonomik ve siyasi dönüşümlerle bağlantılı olarak
incelenmelidir. Bu çalışmaların cevap araması gereken sorular şunlar olabilir: Çekirdek
ailelerden meydana gelen haneler arasında tarihsel ve sınıfsal açıdan yapı farklılıkları var
mıdır? Baba, anne ve küçük çocuklardan oluşan ideal-tipik çekirdek aile, Türkiye'deki
çekirdek aileler için de geçerli midir? Geçmişte çekirdek hanelerde en az bir tane evlenme
çağına gelmiş çocuk bulunduğu, bugün ise belli toplumsal sınıflarda çocuksuz ya da küçük
çocuklu çiftlerin oranının yüksek olduğu ne ölçüde doğrudur? Hizmetçisi, şoförü, aşçısı,
bahçıvanı olan çekirdek haneler var mıdır? Basit aileli hane tipinin diğer biçimleri nelerdir ve
birleşimleri nasıldır? Kadının reis olduğu hanelere dünyanın her yerinde giderek daha çok
rastlanmaktadır, Türkiye’de de böyle midir?
Özbay’ın o dönemde ortaya attığı yukarıdaki soruların bazılarının sonraki yıllarda
araştırıldığını biliyoruz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Ferhunde Özbay’ın ikinci Ereğli çalışması çerçevesinde elde ettiği bulguları
ele aldığı bir makaleyi tanıdık. Aile konusundaki geniş/çekirdek tartışmasının anlamsızlığını
gördük. Geniş aile hayatının sadece geçim stratejilerinden biri olarak çıkar. Gelenekselmodern ikilemi artık terk edilmelidir. Hane yapıları işgücü hareketleriyle ve geçim
stratejileriyle bağlantılı olarak ele alınması gereklidir. Hayat boyunca bireyler koşullara bağlı
olarak geniş-çekirdek-geniş aile şeklinde yaşayabilirler.
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Bölüm Soruları
1- Aile nasıl tanımlanabilir?
2- Hane nasıl tanımlanmaktadır?
3- Ereğli araştırması geleneksel-modern aile zıtlığı konusunda nasıl bir sonuç
çıkartmıştır?
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12. TÜRKİYE KENTLERİNDE AİLE VE AKRABALIĞIN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde A. Duben’in aile ve akrabalık hakkındaki görüşlerini öğreneceğiz. Duben’in
amacı konuyu Türkiye perspektifinden yorumlamaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Türkiye’de çekirdek aile ve geniş aile konusunda pek çok çalışma, işlevselciliğin yönlendirmesi
altında kalmıştır. Acaba, bu mesele toplumsal koşullarımıza uygun daha doğru bir şekilde
değerlendirilebilir mi? Bu yapılırken, örneğin çekirdek aileyi oran olarak mı kullanmak doğrudur?
Yoksa içinde bulunduğu akrabalık ilişkileri çerçevesinde mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çekirdek ve geniş aile tanım
ve
oranlarını
yeniden
düşünmek.
Türkiye’ye özgü akrabalık
kodlarını anlamak ve aile
tipleri
ile
birlikte
çözümlemek.
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Anahtar Kavramlar

Alan Duben, akrabalık kodu, ailenin anlamı, sivil toplum, tanıdık yöntemi
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Bu bölümde Alan Duben’in daha önce söz ettiğimiz Türkiye Kentlerinde Aile ve
Akrabalığın Önemi başlıklı makalesini okuyacağız.45 Duben, bir mit olarak tanımladığı,
Türkiye’de kırsal nüfusun, geçmiştekine benzeyen geniş aile hanelerinde, kentsel nüfusun ise
giderek Batı'daki aile biçimine benzeyen çekirdek aile hanelerinde yaşadığı düşüncesinden
hareketle bu çalışmasını yapıyor. Şöyle anlatıyor:
Kentlerde, özellikle eğitimli kesimde çok yaygın olan bu mite inananlar, kırdan kente
göçle birlikte, eski kırsal ailenin küçülerek, kentteki küçük aileye dönüştüğü görüşündedir. Bu
mitin bir başka versiyonuna göre, kırsal geniş aileler, kente göç sürecinden önce, kırsal
kesimde yaşanan hızlı toplumsal değişimlerin etkisiyle çekirdek ailelere dönüşmüştür. Bu
mitlere inananlar şu konuda görüş birliği içindedir: Çekirdek ailelerin ayrı hanelerde yaşadığı
kentlere göç süreciyle birlikte, geniş ailenin, diğer akrabalık bağlarının veya genel olarak
akrabalığın önemi, zamanla, geniş aile fertleri kente uyum sağladıkça azalmaktadır. Bu
yazıda, söz konusu inançların, geniş kabul gören mitlerden başka bir şey olmadığını
göstermeye çalışacağım; ayrıca, bu kadar önemli bir konunun Türkiye'deki akademik
çalışmalarda neredeyse tamamen göz ardı edilmesinin nedenlerinden birinin, tam da bu mitler
olduğunu ileri süreceğim46.
Duben, Türkiye'nin kentsel kesimlerinde aile ve akrabalığın önemini anlamak için iki
mesele üzerinde durmak gerekir, diyor. Birbiriyle bağlantılı olan, ama ayrı ayrı ele alınması
gereken bu iki mesele, genellikle tek bir soruna indirgenir. Birinci mesele, istatistiksel
verilerle ilgilidir: Kentlerde çeşitli hane türlerinin47 sayılarındaki değişimin gösterilmesi, aile
ve akraba gruplarındaki bireylerin, çeşitli amaçlarla benzer başka gruplarla ne sıklıkta
etkileşime girdiklerinin saptanmasıdır. İkincisi ise, ilkiyle ilgili olmasına rağmen, bağımsız
olarak ele alınabilecek kültürel bir meseledir. Kültürel meselenin iki boyutu vardır. Biri çeşitli
hane türlerinde, kültüre dayalı tercihlerin önemiyle ilgilidir. Diğeri ise, çeşitli haneler ve
akraba grupları içinde veya bunlar arasında bireylerin etkileşimini belirleyen kod veya
kodlarla, özellikle benim akrabalık kodu (kinship idiom) olarak tanımladığım davranış kodu
içinde gerçekleşen toplumsal etkileşimlerin (akrabalar arasında olsun ya da olmasın)
boyutuyla ilgilidir.
İstatistiksel veriler, bekleneceğin aksine açık ve net değildir. Türkiye'yle ilgili
araştırmaların çoğu, kentlerde aile, akrabalık ve toplumsal değişim konusunda yaygın, ama
şüphe götürür belli varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımların en etkili olanı şudur: Yakın
geçmişte, kırsal kesimde yaşanan dönüşümün belirli yönleri, kentte uzun yıllar yaşamanın kır
45

Tam metin okumak isteyenler için makalenin bulunduğu kitabın tam künyesi: Alan Duben, Kent Aile Tarih,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
46
1980'lere kadar, Türkiye kentlerinde aile ve akrabalık konusunda yürütülen çalışmalar, birkaç istisna dışında,
sadece büyük şehirlerin etrafındaki gecekondu mahallelerini ele alıyordu. Bu çalışmaların bazılarına bu yazıda
değineceğim.
47
Literatürde, 'aile' ve “hane terimlerinin kullanımına ilişkin büyük bir karmaşa söz konusudur. Bunlar çoğu
zaman birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Birden fazla evli çiftin birlikte yaşadığı haneler ve onların toplumsal
ilişkileri söz konusu olduğunda, bu karmaşa büyük sorun yaratmaktadır. Bu durumda, aile ve hane arasında
ayrım yapmak gerekmektedir. Beraber oturan birden fazla aile, ekonomik iş birliği veya yiyeceklerin
hazırlanması ve tüketilmesi gibi belli faaliyetleri birlikte yürütmektedir; ancak pek çok toplumda hem kırsal hem
de kentsel kesimlerde yaygın olan bir diğer durum da evli çiftlerin ayrı oturmasına rağmen bu tür etkinliklerin
birlikte sürdürülmesidir. Böyle bir durumda, bu tür etkinlikleri geniş ailenin birlikte gerçekleştirdiğini
vurgulamak, ancak, haneyi işlevsel birimden ayırmak gerekmektedir. Bu noktada, ikamet birimlerini dikkate
almaksızın, birden fazla çiftin oluşturduğu örgütsel (veya işlevsel) bir birimi geniş aile olarak tanımlamayı tercih
ediyorum. Sonra, bir arada oturan bu tür bir geniş aileyi, geniş aile hanesi olarak tanımlıyorum. Türkiye'deki
geniş aile hanelerinde, ortak tüketim, çoğu zaman ortak ekonomik faaliyetler ve ortak bir bütçe söz konusudur.
Klasik bir geniş aile hanesi, babasoyluluğa dayanan üç kuşaktan oluşur.
185

kökenli kesimlerde yarattığı değişim, ya da sanayi toplumunun yapısal gerekleri, hane
büyüklüğünü ve-biçimini, aile ve akrabalarla etkileşimi, onlardan destek alma sıklığını
etkilemektedir. Kentte aile ve akrabalığa ilişkin çok sayıda istatistiksel veri bu varsayımlara
göre yorumlanmaktadır. Yararlanılabilecek pek çok veri ise, bu varsayımlara ters düştüğü için
göz ardı edilmektedir. Kentlerde, akrabalık kodunun önemine ilişkin olan kültürel meseleye
ise ildiğim kadarıyla hiç değinilmemiştir. Bu makalenin yazıldığı dönemde, Türkiye
kentlerinde toplumsal ilişkinin kültürel temeline yönelik çalışmalara henüz başlanmamıştı.
12.1.Kırsal Dönüşüm, Göç ve Aile
Türkiye'de 1950'de nüfusun %18,5'i kentlerde yaşıyordu. 1975'te bu oran %42'ye
çıkmıştır. 1980 nüfus sayımının ilk sonuçları, ülkedeki nüfusun neredeyse yarısının kentli
nüfus olduğunu göstermiştir (Genel Nüfus Sayımı, s. 5). 1980'de İstanbul, beş milyonu aşan
nüfusuyla Avrupa'da üçüncü büyük kentti. Ankara'nın nüfusu ise iki milyonu geçmişti.
Bu çarpıcı nüfus hareketi, neredeyse tümüyle, İç ve Doğu Anadolu'nun ve Karadeniz
kıyı şeridinin kırsal kesimlerinden kitlesel göçlere bağlanabilir. Bu göçmenlerin büyük
çoğunluğunu, köylerindeki aile arazilerinde tarım yapan, yoksul, küçük üreticiler
oluşturuyordu. Gerçi bu bağımsız üreticiler içinde zamanla tarım işçisi haline gelenler de
vardı. Bu aile arazileri, çoğu zaman, Türkiye'deki hane yapısının en karakteristik (ve
geleneksel) göstergesi olarak değerlendirilir.
Kırsal ve kentsel haneler arasında karşılaştırma yapabilmek ve zamanla yaşanan
değişimleri saptayabilmek için, kırsal bölgedeki bu hanelere yakından bakmak gerekir. Hane
biçimine ilişkin istatistikler, önemli bir olguyu çoğu zaman gizliyor, ailelerin yaşam
döngüsünün çeşitli aşamalarında taşınmasına bağlı olarak, hane biçimlerinin sık sık değişim
geçirdiğini göstermiyordu. Verilerin toplandığı zamanın sosyolojik enstantaneleri niteliğini
taşıyan bu tür sayılar, bize, ailelerin ve fertlerin yüzde kaçının, yaşam döngüsünün çeşitli
aşamalarında hangi hane türlerinde yaşamış olduğunu ve bu oranlarda zaman içinde değişim
olup olmadığını göstermez. Bu uyarılardan sonra artık konuya geçebiliriz.
Serim Timur'un, 1969'da Türkiye çapında yapılmış, bu alandaki en sistematik ve
güvenilir verileri sağlayan araştırmadan yararlanarak yazdığı kitapta, geniş ailelerin yaşadığı
hane oranının, kırsal bölgede %25,4 olduğuna işaret eder. Timur'un kitabı, gecekonduda
yaşayanların önemli bir kısmının köylerinden göç etmiş olduğu bir dönemde yürütülen bir
araştırmaya dayandığı için, sunduğu verileri nasıl yorumlayacağımız, üzerinde durulması
gereken bir meseledir. Kırsal kesimdeki bütün hanelerin yaklaşık %25'inde geniş ailelerin
bulunması, söz konusu oranın, Anadolu'da öteden beri geçerli olduğunun bir göstergesi
sayılabilir mi? Yani, bu oranın, göç öncesindeki dönemde, örneğin 1950'li yılların başlarında
da geçerli olduğunu varsayabilir miyiz? Kentlerdeki geniş aile hanelerinin oranıyla
karşılaştırma yapmak ve (hatalı olduğunu ileri süreceğim) bir toplumsal değişim göstergesi
elde etmek için, bu oran baz alınabilir mi?
Bu soruyu cevaplamadan önce, konuyla ilgili iki noktaya açıklık kazandırmak
gerekiyor. Geniş aile hanelerinin istatistiksel sıklığından mı, yoksa bu hane türünün tercih
edilme sıklığından mı bahsettiğimizi net olarak ortaya koymalıyız. Bu iki farklı veri türü
kullanıldığında, çoğu zaman farklı rakamlara ulaşılır. 1950'lerden önce Anadolu'nun kırsal
kesiminde geniş ailenin ideal aile olarak tercih edildiğini varsaysak bile, tercih edilen ile
pratikte yaşananın birbiriyle örtüştüğüne kesin gözüyle bakamayız.
1980'li yıllardan önce, Türkiye'de, geçmişteki kırsal hane türlerinin dağılımına ilişkin
sağlıklı bilgi edinmek çok güçtü. Var olan güvenilir çalışmalar, sınırlı bir dönemde, sadece
iki-üç köydeki durumu yansıtıyordu. Anadolu'da, kentleşme öncesi döneme ilişkin en
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tanınmış köy araştırmalarından biri, Paul Stirling'in, 1949'da Kayseri'nin iki köyünde
yürüttüğü çalışmadır. Stirling, o dönemdeki ideal hanenin babasoylu geniş aile hanesi
olduğuna sık sık işaret etse de sunduğu sayısal veriler, gerçekte yaşananın çok farklı
olduğunu göstermektedir: İki köydeki tüm hanelerin sadece %24 veya 23'ünde geniş aileler
bulunuyordu. Bu nokta araştırmacılar tarafından çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Stirling
bu oranın normalden biraz daha düşük olduğunu tahmin etmektedir; potansiyel geniş aile
hanelerinin büyükbabalarını oluşturacak neslin birçok mensubu, 1911'den 1922'ye kadar
neredeyse aralıksız süren savaşlarda ölmüştü Aslında, bu köylerde 1971'de yapılan kısa bir
araştırma, bu sayıların %32 ve 26'ya çıktığını göstermiştir. Justin McCarthy, 1840'lı yıllarda,
biri Bolu'da, diğeri Kastamonu'da, üçüncüsü de Rize'de olmak üzere üç bölgede yapılan bir
çalışmada, bütün hanelerin yaklaşık %31’inin geniş aile hanesi olduğuna işaret etmektedir.
(1979 yılında yayınlanmıştır.) Karadeniz Bölgesi'nde ülkedeki diğer bölgelere nazaran biraz
daha yüksek bir oranda geniş aile hanesi olduğu bilinmektedir. Stirling'in incelediği köylere
ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte düşünürsek, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki
geniş aile hanesi oranının 1840'lı yıllardan günümüze dek önemli bir değişim geçirmediğini
söyleyebilir miyiz?
S. Timur’un gösterdiği gibi 1970'li ve 1980'li yıllarda kırsal bölgelerdeki çekirdek aile
hanesinin oranı (%55,4) metropollerdeki oranla (%67,9) karşılaştırıldığında, kırsal ve kentsel
kesimler arasındaki farkın çok büyük olmadığı görülür. Burada işaret edilmesi gereken önemli
bir nokta, gecekondu bölgelerinde, metropol genelinden daha yüksek oranda çekirdek aile
hanelerinin bulunmasıdır. (Bazı çalışmalar %70’lerin üzerinde rakamlar göstermektedir.)
Timur, kırsal bölgelerde, çekirdek aile hanesi oranının en yüksek olduğu kesimi en yoksul
köylülerin oluşturduğunu ortaya koymuştur: Bu oran kendi arazisi olan çiftçilerde sadece
%33,8 iken, ortakçılarda %63,3, tarım işçilerinde ise %79,3'tü. Dahası, sahip olunan arazinin
büyüklüğü değiştikçe, buna paralel olarak hane türünde de farklılıklar olduğu görülmektedir.
Çekirdek aile haneleri, arazileri beş hektardan küçük olan çiftçiler arasında yaygındı; geniş
aile hanelerine ise büyük toprak sahipleri arasında çok sık rastlanıyordu. 1969'daki “Köy
Envanter Etüdleri”, bütün kırsal hanelerin %74'ünün 5 hektardan daha az toprağa sahip
olduğunu gösterdiğine gösterir. O halde yaygın olan kanaatin tersine, bildiğimiz kadarıyla, en
az son 140 yıldır Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yaygın olan hane türünün geniş aile hanesi
değil, çekirdek aile hanesi olduğunu söylemek muhtemelen yanlış olmayacaktır. Küçük
toprak sahiplerinin hanelerindeki fert sayısı (hane başına 4,9 kişi) Timur'un metropoller için
verdiği rakama (4,1) çok yakındır. Kırsal kesimde toprak sahibi olan bütün hanelerdeki
ortalama fert sayısı 6,1'di.
1952'de, kırdan kente kitlesel göçün yeni başladığı dönemde, toprak sahibi bütün
ailelerin %62’sinin arazisi 5 hektardan daha küçüktü; kırsal kesimdeki bütün ailelerin %12,25
ise topraksızdı. Kente göç edenlerin çoğunun küçük toprak sahipleri ve topraksız köylüler
olduğunun dikkate alınması, yine bu konudaki yaygın kanaatin tersine, Türkiye'de, 1950'li,
1960'lı ve 1970'li yıllarda kente göçün, belki de hane türünde geniş aile hanesinden çekirdek
aile hanesine doğru bir değişime yol açmadığı çıkarımına götürür. İster çekirdek aileye
mensup olarak kente göç edilsin, isterse aile kente göçten sonra kurulsun, göçmenlerin
çoğunun kentteki evlilik hayatı çekirdek aile hanelerinde başlamaktadır; bu durumda, o
dönemde, geniş aile hanesi oranının yeni kentliler arasında düşük olmasının, temelde kentteki
etkilerden bağımsız olduğu sonucuna varmamız gerekir.
Metropollerdeki geniş aile hanesi oranının düşüklüğü, sadece kente yeni yerleşen
hanelere ilişkin bir veri değildir. Söz konusu oranın, metropollerin daha eski sakinleri
arasında da çok düşük olmasını nasıl açıklayabiliriz? Bu konuda iki farklı açıklama getirmek
mümkündür: Ya Türkiye'de geniş ailelerin oranı, kentlerde, kırsal bölgelere nazaran her
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zaman daha düşük olmuştu (ya da biz o dönemde, döngüsel bir sürecin muhtemelen düşük
olan bir noktasında duruyorduk) ya da Türkiye'nin büyük kentlerindeki geniş aile hanesinin
oranında bir düşüş yaşanmıştı. Geniş Osmanlı aile veya hane yapısının ortadan kalktığını
yazan veya söyleyen kişilerin, sanırım, tezlerini, kent veya metropol ailesiyle, daha doğrusu
metropollerin varlıklı haneleriyle sınırlamaları gerekiyor. Bütün bunlara dayanarak şu
argümanı ileri süreceğim: 1970'li ve 1980'li yıllarda, gecekondu kesiminde bile geniş aile
hanesi oranının düşük olması, kentin daha eski aileleriyle ilgili olanlardan farklı toplumsal
nedenlere dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, birbirinden bağımsız kökenleri bulunan benzer
yapılarla karşı karşıyayız.
Stirling ve McCarthy'nin verilerini genelleyebilirsek, kırsal bölgelerdeki hane türünün,
1950'li yıllardan beri toprak mülkiyetindeki parçalanmaya bağlı olarak veya başka birçok
etken sonucunda kentleşme öncesinde değiştiği bile söylenemez. Elde edilen aile tarihi
bulguları, her bir yaş grubu için doğulan hane türlerinde 1945'ten beri (bu gidebilen en eski
tarihtir) hiçbir değişim olmadığını göstermektedir.
S. Timur'a göre, evlenen oğulların erkenden ayrı ev kurmaları, toprakların bütün hane
halkını geçindirmek için giderek yetersiz kalmasından kaynaklanıyordu. Toprakların hanenin
geçimini sağlamaya yetmemesi, hanelerin bölünmesinde önemli bir etken olabilir, ama çoğu
durumda bu soruna karşı çok çeşitli uyum mekanizmalarının devreye sokulduğunu dikkate
almak gerekir. Rahatsız edici ama baş edilebilir bir sorunu, rahatsız edici ve baş edilemeyen
bir soruna dönüştüren faktör, toprakların yetersizliğinin yanı sıra, ücretli iş olanaklarının
ortaya çıkmasıdır. Kaldı ki, arazinin bol olmasının da geniş aile hanelerini her zaman bir
arada tuttuğu söylenemez. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan nüfus patlamasından
önce ekilebilir arazinin bol olması bağımsız çekirdek aile hanesi kurmak isteyen veya buna
ihtiyaç duyanlara bu olanağı sağlayabilirdi; muhtemelen de sağlamıştır. Daha sonra, toprak
kıtlığı bu olanağı ortadan kaldırmıştı, bu tür haneleri ancak köyden göç edenler kurabiliyordu.
Aslında toprak kıtlığı, geniş aile hanesinin bölünmesine yol açabilir, ardından da çoğu
zaman göç yaşanır. Arazi bolluğu da göç olmaksızın geniş ailelerin parçalanmasına neden
olabilir. Ücretli iş olanakları gibi diğer faktörler, Türkiye'de hanelerin bölünmesinde rol
oynamış olabilir. Eskiden aile büyüklerinin yaşam süresinin daha kısa olması, aynı sürece etki
eden bir başka faktör olarak görülebilir.
12.2.Kentte Aile ve Akrabalığın Önemi
Kırsal kesimdeki değişimin veya kente göçün etkisiyle geniş ailelerin çekirdek aileye
dönüştüğünü ileri sürenler, çoğu zaman, böyle bir dönüşümün, yalnızca akrabalık bağlarının
zayıflaması şeklindeki daha genel bir sürecin uzantısı olduğunu varsaymaktadırlar. Bu
varsayım, sorgulanmadan kabul edilen yapısal-işlevselci bir mantığa dayanmaktadır. Bu
mantığa göre, kırsal kesimdeki değişim, kentleşme ve sanayileşme, bir şekilde, hem geniş
akrabalık bağlarının önemini yitirmesiyle hem de aile ve hane yapısındaki dönüşümle
bağlantılı sayılmakta, hatta iki süreç arasında nedensel bir ilişki kurulmaktadır.
Türkiye'de geniş aile hanelerinin oranı, geçmişte olduğu gibi bugün de, sanayi
devriminden önce kuzeybatı Avrupa'daki oranlardan önemli ölçüde yüksektir. Geniş akrabalık
ilişkilerinin kamu yaşamındaki etkisinin, geçmişte ve bugün kuzeybatı Avrupa'daki kadar
sınırlı olduğu veya ileride aynı şekilde değişime uğrayacağı söylenemez. Bu konu, Türk
toplumunu ele alan literatürde geniş bir yer tuttuğu halde, elde edilen verilerin çoğu çelişkili,
karışık, hatta yanıltıcıdır. İlerde göreceğimiz gibi, Türkiye'de hane türlerindeki değişimleri
veya ailedeki ve akrabalar arasındaki etkileşimin yoğunluk derecesini gösteren istatistikler,
çoğunlukla dikkate alınması gereken asıl meselelere ışık tutmamakta, çoğu zaman da bu tür
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akrabalık ilişkilerinin daha genel düzeyde ne ölçüde önemli olduğuna açıklık
getirmemektedir. Dahası, bu tür istatistiklerle yetinmek, antropoloji literatüründe çoğunlukla
akrabalık kodu olarak tanımlanan, Türkiye'de, akraba olmayanlar arasında da geçerli olan
yoğun bir ilişkiler alanının önemini anlamamıza engel olabilir. Akrabalık kodu çerçevesinde
yürütülen akrabaların birbirleriyle ilişkileri ile yine aynı çerçevede yürütülen akraba
olmayanların ilişkileri arasındaki ayrım, Türkçede akraba olan ve olmayanlar arasındaki
ayrım kadar net değildir.
Türkiye kentlerini ele alan literatürde, geniş akrabalık ilişkilerinin önemini yitirmesi,
neredeyse kaçınılmaz bir süreç olarak görülmüştür. Talcott Parsons'ın karakteristik bir
tanımını kullanırsak, böyle bir “partikülarist ağ”ın, modernleşme veya kentleşme denen
süreçle birlikte ortadan kalktığı varsayımı, ne mantıksal, ne de ampirik olarak desteklenebilir.
Duben, işlevselci argümanın kuramsal eleştirisi gayet iyi bilindiğinden, bu konuda ayrıntılara
girmeye gerek duymuyorum, diyor. Türkiye'de, tarihi çok eskilere dayanan geniş akrabalık
ilişkilerinin, kurumsallaşmış bir sistem olarak varlığını sürdürdüğünü, özellikle akrabalık
kodunun, kentlerde yaygın olduğunu gösteren pek çok ampirik veri mevcuttur. Ancak bu,
geniş aile hanelerinin yaygın olduğu anlamına gelmez. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, kente
göçle gelen kesimlerde söz konusu hane türünün, göç öncesinde ya da sonrasında hiçbir
zaman yaygın olmadığı saptanmıştır.
İkamet örüntülerine ilişkin veriler, bize, geniş ailenin işlevlerinin ne düzeyde olduğuna
ilişkin pek fazla bilgi verebilir mi? Geçmişte ya da günümüzde çekirdek aile hanelerinin
oranının yüksek olması, geniş aile ilişkilerinin boyutu ve önemi açısından herhangi bir anlam
ifade etmez. 1970'li yıllarda, kırsal bölgedeki bütün ailelerin üçte ikiden, metropolde ise üçte
birden çoğunun evlilik hayatına (domestic cycle) geniş aile hanesi içinde başlamış olmaları,
dolayısıyla, evliliklerinin en azından kısa bir döneminde geniş aile hanelerinde yaşamış
olmaları, bu görüşü desteklemektedir.
Duben, Kentte geniş aile ve akrabalık ilişkilerine açıklık getirmeye çalışırken,
genellikle yapıldığı üzere, sadece gecekondu mahallelerine bakmanın yeterli olduğunu
düşünmüyorum, diyor. Okumaya devam edelim: Metropoldeki eski ailelerin toplumsal
ilişkilerine de bakmak gerekir. Göçmenler arasında, geniş aile ve geniş akrabalık bağları,
gerçekten geçiş aşamasına ait ise, bu bağların, eski kentliler arasında ya hiç olmaması ya da
zayıf olması gerekir. Söz konusu kentlileri, New York, Paris veya Londra'daki emsalleriyle
benzerlikler taşıdıkları varsayılan ve çoğunlukla yeni kentlilerin öykündüğü ideal model
olarak bahsedilen kentlilerden ayırıyorum. Eski aileleri bu açıdan ele almak kolay değildir,
çünkü daha önce de işaret ettiğim gibi, bu makale yazıldığı sırada bu konuda Türkiye'de
sistematik çalışmalar, bildiğim kadarıyla yok denecek kadar azdı. Bu alanda birtakım ön
çalışmalar yaptım; burada, söz konusu çalışmaların geçici sonuçlarına temel oluşturan bazı
saplamalarıma değineceğim.
Batı'da, geniş aile ve geniş akrabalık ilişkilerinin kamusal alandaki rolünün sınırlı
olması, sanayi öncesi dönemde yaygın olduğu ileri sürülen geniş aile hanelerinin çöküşü
tezleriyle açıklanamaz. Bu durum, daha ziyade, 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında
ivme kazanan bir dönüşümün sonucu olarak görülmelidir: Bu dönemde, ev içinde yürütülen
birtakım temel faaliyetler; özellikle ekonomik üretim, ev içi alandan çıkarak, hızla genişleyen
kamusal alana taşınmıştır. Devlet bürokrasisi ve fabrika, kurumsallaşmış bir hukuk sistemi ve
köklü bir kamu ahlâkı, yani “sivil toplum” ahlâkı, geleneksel ev hayatının dışında bu geniş
alandaki hayatın gerektirdiği normatif ve kurumsal temelleri hazırlamıştır. Duben, Batı'da
geniş aile ilişkilerinin önemli olmadığını yahut akrabalık veya benzer türde karşılıklılık
ilişkilerinin bulunmadığını değil, bu ilişkiler kullanılmadan daha fazla “iş"in yapılabildiğini
kastediyorum, diyor.
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Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş
yıllarında, çok değişikliklerin yapılmasına rağmen, sivil toplum kodları, sosyal hayatın
ayrılmaz bir parçası haline gelmemiştir. Tersine, eski, patrimonyal, kişiselci (personalistic)
kodlar, günlük yaşamdaki etkilerini kamusal alanda bile önemli ölçüde sürdürmüştür. Adalet,
toplumsal güvenlik, kişiler arası beklentiler ve karşılıklı samimiyete dayanan bu eski
“enformel” sistem, hukukun girmediği ya da giremediği alanlarda, günlük faaliyetlerde
geçerliliğini sürdürmüştür.
Birden fazla çekirdek ailenin (veya ebeveynden birinin de bulunduğu birden fazla
çekirdek ailenin), İstanbul gibi bir kentte aynı dairede oturması sık rastlanan bir durum
değildir. Oysa, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında en azından İstanbul'da ve muhtemelen
diğer büyük kentlerdeki varlıklı hanelerin bir kısmının kalabalık ve geniş olduğunu biliyoruz.
Ayrıca, 1970'li yıllarda ayrı evlerde oturulmasına karşın, evli çocuklar ile
ebeveynlerin, evli yeğenlerle amca ya da dayıların ve evli kuzenlerin, çekirdek aileleriyle
birlikte ayrı mahallede ama aynı ya da komşu apartmanlarda veya aynı mahalle de oturmaları
sıkça rastlanan bir durumdu. Dikkate değer bir nokta, akrabalarıyla yakın oturmayı en fazla
isteyen kesimin, gecekondulu ya da üst gelir grubundaki aileler değil, orta gelir grubundaki
aileler olmasıdır Bu aileler, Batı'daki emsallerine kıyasla çok sık görüşmektedir ve hayatları iç
içedir.
Orta ve üst gelir grubuna mensup ailelerdeki yakın akrabalar, çok önemli kararlara
ortak olmakta ve şahsi meselelerde birbirlerinin desteğini aramakta ve tavsiyesine
başvurmaktadırlar. Kamusal alanda birbirlerine yardımcı olmak için, bireysel olarak veya
birlikte sahip oldukları toplumsal varlıklarını, kişisel ve siyasi bağlantılarını sürekli olarak
kullanmaktadırlar. Kamusal alanda bir işin halledilmesini sağlamak için başvurulacak ilk ve
en makul yol, kişisel ilişkilerin gerektirdiği yükümlülüklerden yararlanmaktır. Mali yardım
alma oranı, orta ve üst gelir grubuna mensup ailelerde, gecekondulu ailelere kıyasla çok daha
yüksektir. E. Kongar’ın İzmir'de, görüştüğü ailelerden %62'si akrabalar arası yardımlaşmanın
memleketlerindekine nazaran arttığını veya aynı düzeyde olduğunu belirtmişlerdir.
İzmir araştırmasına göre, varlıklı ebeveynlerin, çocuklarına, evliliklerinin ilk yıllarında
doğrudan veya dolaylı olarak mali katkıda bulunmaları alışıldık bir durumdu. Hatta,
çocukları, nispeten düşük gelirli, ama prestijli işlerde çalışıyorlarsa, evliliğin daha sonraki
dönemlerinde de bu destek sürmekteydi. Bazı çocuklar, bu tür meslekler seçmeyi, ancak
ailelerinin kendilerine destek sağlayacağından emin olduklarında düşünebiliyorlardı.
İzmir'deki ailelerin yaklaşık olarak üçte biri, birbirlerinden işleriyle ilgili birtakım karşılıklı
yardımlar alıyor veya ortak faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu tür bir yardımlaşma gelir
düzeyiyle doğru orantılı olarak değişiyordu.
Türkiye'de aile şirketlerine yaygın olarak rastlanmaktadır. İmalat şirketlerinin çoğu
çok küçüktür. Bunlar genellikle aile şirketidir ve aile fertleri tarafından ortaklaşa
işletilmektedir. Küçük, hatta bazı büyük şirketlerde veya bazı kamu kuruluşlarında beraber
çalışan yakın akrabaların, babalar ve oğulların, kardeşlerin, kuzenlerin, dayıların ve amcaların
bulunması hiç de alışılmadık bir durum değildir. Yine İzmir araştırmasına göre 1970'li
yıllarda, yakın akrabalarıyla iş ilişkisine giren gecekondulu ailelerin oranı sadece %6 iken,
orta gelir grubundakilerde bunun yaklaşık olarak iki katı, üst gelir grubundaki ailelerde ise üç
katından daha fazladır.
Duben şöyle yazıyor: Söz konusu eski ailelerde görülen bu tür toplumsal ilişkiler,
toplumsal tabakalar hiyerarşisinin üst basamaklarına çıkan, ikinci kuşak, göçmen işçi sınıfı
ailelerine veya görece varlıklı hale gelen küçük burjuva ailelere ilişkin çizilen ideal modelden,
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kişisel ilişkilere değil, yararcı tutumlara dayalı senaryodan hayli farklıydı. 1970'li yılların
başlarında gecekondu mahallelerinden birinde yürüttüğüm bir çalışma, eski kentliler arasında
görülen aile ve hane örüntülerine benzer bir durumu ortaya çıkardı. Akrabalık bağı bulunan
çekirdek aileler, yakın oturuyor, birbirlerinin hayatlarıyla çok yakından ilgileniyor, çoğu
zaman iş ortaklığı yapıyor, aynı dükkân, atölye veya imalathanede çalışıyor ve sürekli olarak
birbirlerine destek sağlıyorlardı.
12.3.Akrabalık Koduna Göre Kurulan Toplumsal İlişkiler
Belli bir karşılıklılık biçimini beraberinde getiren aile ilişkileri, hatta geniş akrabalık
ilişkileri, yoğun, farklılaşmış bir nüfusun bulunduğu kentlerde, ancak sınırlı bir düzeyde
geçerli olabilir. Bireyler, kentlerde, akraba veya hısım olmayan kişilerle birçok toplumsal
ilişkiye girmek zorundadırlar. Bu, kentin eski sakinleri kadar göçmenler için de geçerlidir.
Türkiye'de bireyler, aile, akrabalık ilişkileri ile kaçınılmaz olarak resmi ve mesafeli nitelik
taşıyan ilişkilerin kesiştiği böyle bir ortamda, birbirleriyle etkileşimlerini akrabalık koduna
dayandırmaya çalışırlar. Bireyler, “sivil toplum”' ahlâkı diye nitelendirebileceğimiz
alternatifler yerine, akrabalık sistemi içinde uzun bir tarihsel gelişmeyle kök salmış bu
akrabalık koduna göre etkileşimde bulunmaya çalışmaktaydılar. Duben, öncelikle, akrabalık
kodu ile kastedilenin ne olduğuna açıklık getirelim. Bunun için, akrabalığın niteliğine ilişkin
bazı antropolojik argümanları gözden geçirmemiz gerekir.
Meyer Fortes akrabalığın esas itibarıyla “ahlaki temellere” dayandığını ileri sürer.
Peter Worsley ve Edmund Leach pratikte akrabalık ilişkilerini belirleyenin araçsallık
olduğunu söyler. Bloch ise bu argümanlarını uzlaştırmaya çalışır: Söz konusu ilişkilerin uzun
vadede yeni koşullara uyarlanma gücünün ve aktörlerin öznel motivasyonlarının önemini
vurgular. Fortes'in görüşlerinden büyük ölçüde etkilenen Julian Pitt-Rivers, akrabalığın
esasının ortak tözden olmaya (consubstantiality), daha doğrusu, ortak tözden olma nosyonuna
dayandığını ileri sürer.
Duben ben, bu kavramı, hısımlığı ve hısımlık nosyonunu da içerecek şekilde
genişleteceğim, diyor. “Gerçek” akrabalık ile “kurgusal” akrabalık arasında net bir ayrım
yapmak kolay değildir. Çeşitli kurgusal akrabalık biçimlerinde görüldüğü gibi, töz ortaklığı
veya hısımlık nosyonu, gerçek biyolojik bağlar ve evlilik ilişkisi olmadan da kurulabilir.
Dahası, kişi akrabalık ortamının dışına çıktıkça, yakınlığın farklı dereceleriyle karşılaşır.
Burada, siyah ile beyaz gibi keskin ayrımlar söz konusu değildir.
Fortes, akrabalık ahlâkının esasının “hesapsız paylaşım” o olduğunu savunur. Marshall
Sahlins, bunun 'genelleşmiş' karşılıklılık (generalized reciprocity) kodlarından biri olduğunu
ileri sürer: Bu karşılıklılık ilişkisinde, yükümlülükler net değildir; karşılık olarak verilmesi ya
da yapılması gereken şeyler genellikle belirsiz, hatta tanımlanamaz niteliktedir ve bu sürecin
zaman sınırları hiç de kesin çizilmemiştir. Bloch'a göre, bu diğerkâmlık ahlâkı, çok uzun
vadeli karşılıklı yükümlülüklere yol açar ve “uzun vadeli etkisi karşılıklılığa değil, ahlâka
dayanması”ndan kaynaklanır.
Bu şekilde kurulan ilişkilerde kısa, hatta uzun dönemde karşılıkların eşit düzeyde olup
olmadığı, araştırılması gereken bir konudur; Bloch bu konuyu göz ardı eder. Godelier'in işaret
ettiği gibi, bu tür bir karşılıklılık kisvesi altında sömürünün yatması istisnai bir durum
olmadığından -kaldı ki, aktörler bunu, eninde sonunda karşılık olarak gerekenin yapılacağı
âdil bir ilişki olarak görürler- veya bu ilişki, aslında akrabalık ahlakının bir parçası
sayıldığından, aktörler, asla böyle “kaba' hesaplar yapmaya dahi kalkışmayacaklardır.
Sahlins’in işaret ettiği gibi, aktörün bakış açısından bu ilişki, “paylaşma”, “konukseverlik”,
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“yardım” ve “cömertlik” olarak görülebilir. Oysa bu ilişki, bir gözlemcinin bakış açısından
çek farklı görünecektir.
Pek çok akrabalık ilişkisinde kısa vadede karşılık aranmaz, çünkü töz ortaklığı
nosyonu gereği, ilişkinin kalıcı olduğu varsayılır, ancak Bloch'un işaret ettiği gibi, çok çeşitli
taahhütlere paralel olarak çeşitli türde akrabalık ilişkileri olduğunu göz ardı etmememiz
gerekir. Uzak ya da kurgusal akrabalıklarda, her iki taraf da saiklerini diğerkâmlık olarak
görse de, karşılık beklentisi daha fazla, karşılığı yerine getirme yükümlülüğü daha nettir.
Burada Sahlins’in daha az şahsi, daha çok hesaplı, denkliğe dayanan karşılıklılık (balanced
reciprocity) biçimini görüyoruz. Yabancılarla kurulan 'denkliğe dayanan karşılıklılık ilişkisi
ile akraba ve yakınlarla kurulan 'denkliğe dayanan karşılıklılık ilişkisi” arasında ayrım
yapabilmemizi sağlayan unsur, akraba ve yakınlar söz konusu olduğunda diğerkâmlık
iddiasının varlığını sürdürmesidir.
O halde, akrabalık kodu ile kastettiğim, davranışları yönlendiren bir dizi enformel
sosyal kuraldır: Bu kurallar, hakiki diğerkâmlıktan diğerkâmlık kisvesine bürünen, ama
aslında “ince bir çıkar hesabına dayanan ilişkilere dek uzanan çok geniş bir ilişki yelpazesinde
geçerlidir. Bu tür bir “akrabalık” kodunu, “akraba olmayanlar arası”ndaki koddan ayıran,
ahlaki değerlerin ilişkideki etki derecesi ve diğerkâmlık boyutudur. Akrabalık kodu dışındaki
ilişkilerde diğerkâmlığın olmadığını kesinlikle iddia etmiyorum. Yalnızca, diğerkâmlığın,
akraba olmayanlar arasındaki koda kıyasla akrabalık kodu üzerinde daha belirleyici olduğunu
ileri sürüyorum. Son olarak, akrabalık kodunun sadece gerçek akrabalık ilişkileriyle sınırlı
olmadığını vurgulamak isterim.
Antropolojide bu tür meselelerin konu edilmesi, büyük ölçüde, bir zamanlar pek çok
antropoloğun araştırma alanı olan kabile toplumlarında, genellikle birbiriyle (bize göre) çok
uzak akrabalıkları bulunan insanların oluşturduğu çok geniş ilişki ağları anlamı taşıyan gerçek
akrabalık bağlarının incelenmesinin sonucudur. Akrabalığa dayanan bu tür toplumların büyük
çoğunluğu ortadan kalktığı için, Barnes'ın da işaret ettiği gibi, gerçek akrabalık ilişkilerine
bağlı bir akrabalık kodunu bu ölçekte sürdürmek kolay değildir. Ancak Barnes, gerçek
akrabalık ilişkilerinin bir toplumun insan ilişkileri içindeki payı çok küçük olsa bile, bu tür bir
kodun, bir davranış kuralları sistemi olarak varlığını sürdürmeye devam edebileceğini belirtir.
Bu yazıda, Türkiye gibi toplumlarda, yoğun nüfuslu ve toplumsal olarak farklılaşmış
kentsel bölgelerde, toplumsal ilişkilerin önemli bir kısmının, gerçek akrabalık bağları ile daha
gayri şahsi, resmi ilişkiler arasında bir yere tekabül ettiğini ileri süreceğim. Bu geniş alanda,
söz konusu toplumsal ilişkileri düzenlemek üzere, gerçek akrabaların kullandığına çok benzer
bir “akrabalık kodu”na çok sık başvurulduğunu düşünüyorum. Bunun nedenini aşağıda
açıklayacağım. Bu olgunun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını düşünüyorum. Ancak modern
Türk toplumunun belli özelliklerinin, toplumsal yapıda söz konusu etkileşim koduna geniş
ölçüde başvurmasını sağlayacak temelleri olduğunu ileri süreceğim.
Akrabalık kodu kullanan kişilerin bazıları, mezhep, etnik köken gibi belli toplumsal
nitelikleri paylaşırlar. Bazen de bu tür nitelikleri paylaşmayan iki kişi arasında ilişki
kurulurken, bu koda başvurulur. Her iki durumda da bu nitelikler, birbirleriyle ilişki kuran
bireylerin, gerçek akraba olmaları halinde görüleceğinden çok farklı olmayan bir temele
dayandırılabilirler. Pitt-Rivers, akrabalık taklidinin, “sadece iki tarafın rızasıyla başlatılan bir
ilişkiyi sağlam temellere oturtmak için, gerçek akrabalıklara atfedilen niteliklere
başvurma”yla yapıldığını gözlemlemiştir. Bu tür ve benzer ilişkilerin önemini belirtmek ve
pekiştirmek için, genişletilmiş (classificatory) gerçek akrabalık terimlerine başvurulmaktadır.
Daha önce de işaret ettiğim gibi, getirdikleri hak ve yükümlülükler açısından bu ilişkiler ile
gerçek akrabalık ilişkileri arasındaki ayrım, çoğu zaman belirsizleşebilir, hatta mevcut
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olmayabilir. C. C. Harris'in belirttiği gibi akrabalık ilişkisinin tanınmasına ilişkin kuralların,
kırsal toplumlar ya da tarihteki toplumlara nazaran, kentsel sanayi toplumlarında çoğu zaman
daha az kesin olduğu doğrudur. Bu, bireylerin akrabaları olanlarla olmayanları
karıştırdıklarını göstermez -kaldı ki böyle bir durum pek mümkün değildir-, olsa olsa, pek çok
nedenle iki grup arasındaki farkları göz ardı etmeyi seçtiklerini söyleyebiliriz.
Duben bu makalede, Türkiye'de akrabalık kodunun kullanımına ilişkin birkaç örnek
vermekle yetineceğim, diyor. Bu konudaki belli başlı örneklerden biri, belirli akrabalık
terimlerinin, “gerçek” akrabalık durumu dışında da çok yaygın olarak kullanılmasıdır. Aşağı
yukarı aynı yaş grubuna mensup (veya aynı statüye sahip) erkeklerin birbirlerine “kardeş”,
genç bir erkeğin kendinden büyük bir erkeğe (veya daha düşük statüdeki bir erkeğin, daha
yüksek statüdekine) “abi” ya da bir erkeğin bir erkek çocuğuna “oğlum” diye hitap etmesi sık
rastlanan bir durumdur. Kabaca aynı toplumsal sınıfa mensup oldukları söylenebilecek
bireylerce kullanıldığında, bu terimler, gerçek akrabalık sisteminde olduğu gibi, yaş ve statü
farkına işaret etmektedir. Farklı sınıflara mensup kişilerce kullanıldığında ise, yaş farkı
dikkate alınmaksızın, toplumsal sınıftan kaynaklanan statü farklarına işaret edilmektedir.
Yani, çoğunlukla alt sınıfa mensup daha büyük bir erkek, üst sınıfa mensup daha genç bir
erkeğe hitap ederken “abi” terimini kullanmaktadır. Üst sınıfa mensup bir erkek ise, belli
durumlarda alt sınıftan bir kişiye hitap ederken, “kardeş”e, statü eşitleyici bir terim olarak
başvurabilir.
Bu terimler, farklı cinsiyetlere mensup kişiler arasında da sık sık kullanılmaktadır.
Birbirlerini pek tanımayan veya birbirlerine tamamen yabancı olan erkek ve kadınların da
karşılıklı hitap şekillerinde belli akrabalık terimlerine baş vurması yaygın bir durumdur. Kır
ve kasaba kökenli ya da alt sınıfa mensup erkeklerin, bu bağlamda çok sık kullandıkları bir
terim yengedir. Bu terimi kullanan erkek, gerçek yengesi karşısında hangi ahlâki ve cinsel
kodlara uyuyorsa, onlara uyacağını belirtmiş olur. Aslında bu, belirli sosyal ortamlarda, belli
bir sınıf ve kökene sahip bir erkeğin, akrabası olmayan bir kadına hitap ederken
kullanabileceği tek meşru terimdir.
Burada, Türk toplumundaki bu tür ilişkilerde söz konusu olan belirli haklar,
yükümlülükler ve beklentiler üzerinde durmayacağım. Vurgulanması gereken nokta, bu
ilişkilerde, en azından görünürde diğerkâmlığa dayanan bir sistemin getirdiği belli hak,
yükümlülük ve beklentilerin söz konusu olmasıdır. Bu terminoloji, gerçek akrabalık ortamı
dışında kalan kamusal alanda, bu tür bir akrabalık ahlâkını anımsatmak amacıyla veya mevcut
durumda mümkün olduğunca onu taklit etmek için kullanılır. Çünkü, kamusal alandaki
ilişkilerin dayanacağı başka toplumsal kurallar çok yaygın değildir. Bu strateji ise bazen işe
yarar, bazen de yaramaz.
Bu terimlere doğrudan başvurulmayan veya bu yöntemin yeterli olmayacağı bilinen
durumlarda, istenen amaca göre değişen çeşitli araçlar kullanılır. Bu araçların kullanılmasını,
tanıdık yöntemi olarak adlandıracağım. Yani ricada bulunulan kişinin bir yakınının veya iki
tarafın ortak bir arkadaşının adı verilir, böylece taraflar resmi, gayri şahsi bir ilişkiye girmek
zorunda kalmazlar; rica “sanki” gerçek bir akrabadan geliyormuş gibi değerlendirilir. Böyle
bir ricayı geri çevirmek, adı verilen tanıdığı geri çevirmekle hemen hemen aynı şeydir.
Kentteki pek çok kişinin çeşitli amaçlarla böyle bir tanıdığı kullanması pek de zor değildir.
Ancak, bu tür ilişkiler, genellikle aynı toplumsal sınıfa mensup kişiler arasında kurulur, ya da
aynı sınıf içinde daha etkilidir. Ayrıca, bu tür veya benzer ilişkiler, Türk toplumunun dışında
dünyanın pek çok yerinde de geçerlidir. Özetle ya doğrudan akrabalık terimlerine
başvurularak, yahut da akraba veya benzer bir aracı kullanılarak, akrabalık veya hısımlık
nosyonları oluşturulur; toplumsal etkileşimi düzenlemek için, bu tür bir sentetik akrabalık
bağı sayesinde, akrabalığa benzer bir kod devreye sokulabilir.
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Duben, veri ve gözlemlere dayanarak şu sonuçlara varıyor:
1.
2.

3.

Anadolu'nun kırsal kesimlerindeki geniş aile hanelerinin oranı 1840'lı yıllardan beri
değişmemiş olabilir. Öyle görünüyor ki, özellikle, 1950'li yıllardan beri kırsal bölgelerde
gerçekleşen değişimler, hane türüne çok önemli bir etkide bulunmamıştır.
Türkiye'de, kırsal bölgelerden göç edenlerin büyük çoğunluğu kentlere çekirdek aile
veya çekirdek ailelere mensup fertler olarak gelmiştir. Bu tür ailelerle göç etmiş ya da
kentte, memleketlerindekine benzer haneler kurmuşlardır. Veriler bizi, kente göçün, hane
yapısına sınırlı etki ettiği çıkarımına götürmektedir (Bu açıdan bölgesel farkları göz ardı
etmemek gerekir). Yani, göçmenlerin kentleşme sürecine paralel olarak, kırsal kesimde
var olduğu düşünülen, babasoyluluğa/ataerkilliğe dayalı geniş aile hanesinden, kentli
çekirdek aile hanesine doğru bir değişimin gerçekleştiğini gösteren kanıt pek yoktur.
Son zamanlarda Türkiye'deki hane türünde yaşanan, belki en önemli değişim, üst gelir
grubuna mensup eski kentlilerde görülmüştür. Bu grubun hane tipi, 20. yüzyıl başlarında,
geniş aileden çekirdek aileye dönüşmeye başlamıştır.

4.

Türkiye'de, öteden beri gerek kırsal gerekse kentsel bölgelerde çekirdek aile oranı
yüksek olduğu halde, geniş aile ve geniş akrabalık ilişkileri, bütün toplumsal sınıflar için
daima son derece önemli olmuştur. Kentleşme ve sanayileşmenin gittikçe artması,
akrabalık ilişkilerinin önemini pek değiştirmemiştir. Modern Türkiye'nin toplumsal
yapısının belirli yönleri, akrabalık ilişkilerinin temelini oluşturur. Ailelerin mensup
olduğu sosyal sınıfın yüksekliğine paralel olarak, akrabalık ilişkilerinin önemi
artmaktadır.

5.

Kentlerde akraba olmayanlar arasında akrabalık koduna göre yürütülen geniş bir
toplumsal ilişkiler yelpazesi söz konusudur. Bu kod, büyük ölçüde gerçek akrabalık
sistemine dayanılarak üretilen (ve bu sistem içinde de geçerli olan) karşılıklılık
ilişkilerini düzenler. Bu kodun çeşitli öğeleri, henüz ayrıntılı olarak araştırılmamıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Ailen Duben’in Türkiye’deki akrabalık ilişkileri ile ilgili yaptığı ilginç bir
değerlendirmeyi okuduk. Duben kendi yaptığı araştırmayı kullandığı gibi kendisinden önce
yapılmış ve farklı yorumlanmış ampirik verilerden de yararlanıyor. Böylece, genel kabullerin
dışında, kentlerde akrabalığın önemine vurgu yapıyor. Ayrıca ailedeki en önemli değişimin
eski kentli ailelerde yaşandığını söylüyor.
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Bölüm Soruları
1- Akrabalık kodu ne demektir?
2- Akrabalığın kentlerde işlevi var mıdır?
3- Batı ailesi ile Türkiye’deki aileler arasında akrabalık açsından farklılık olmasının
nedeni ne olabilir?
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13. TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİ 1968-2011

197

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün iki parçası olacak. Birincisinde İsmet Koç tarafından yazılan Türkiye’de Aile
Yapısının Değişimi: 1968-2011 başlıklı makale vasıtasıyla aile yapısı ile ilgili değişimin
sayısal analizini göreceğiz. İkinci parçada ise TAYA 2016’nın raporunda öne çıkarılan
hususlara bakacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu bölüm, ülkemizde aile yapısı ve profili ile ilgili güncel görünüm nedir? Sorusuna cevap
verecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Güncel verileri düşünmek.
Değişimi
çalışmak.

yorumlamaya
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Anahtar Kavramlar

Hane halkı, Geniş aile oranı, çekirdek aile oranı, dağılmış aile oranı, evlenme yaşı, tek kişilik
haneler, boşanma, çocuk sayısı, ailede yaşlı bireyler
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Bu bölümde İsmet Koç tarafından yazılan ve 2014 TAYA-Tespitler, Öneriler başlıklı
raporda yer alan Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2011 başlıklı makalesiyle güncel
aile tablosunu çizmeye çalışacağız. İsmet Koç bu değerlendirmede 1968-2008 dönemindeki
her beş yılda bir Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HUNEE) tarafından
gerçekleştirilen demografik araştırmaların hane halkı veri setleri ile 2006 ve 2011 yıllarında
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
yaptırılan aile araştırmalarının hane halkı veri setlerini kullanmıştır.48
1968-2011 yılları arasında Türkiye’nin sosyal-demografik yapısında önemli
değişimler yaşanmıştır. Bu süreçte, nüfusun sayısal büyüklüğü, yapısı, yerleşim yerlerine göre
dağılımı, sektörel dağılımı değişmiştir. Doğurganlık seviyesi, doğurganlık normu, beklenen
yaşam süresi farklılaşmıştır. Aileye- evliliğe ilişkin özellikler, kadının toplumsal konumu,
sosyal güvenlik sisteminin yapısı ve toplumun zihniyeti önemli değişimlere uğrayarak aile
yapısının dönüşmesine neden olmuştur.
Makalede yer alan nüfusun yapısındaki değişimlere bakıldığında:
1.Türkiye’nin zaman içinde genç nüfus yapısından yaşlı nüfus yapısına geçtiği
görülmektedir. 1950’li yıllarda nüfusun yaklaşık %40’ını oluşturan 15 yaşından küçük nüfus,
günümüzde %25 seviyesine gerilemiştir. Buna karşılık yaşlı nüfusun, yani 65 yaş ve üstü
nüfusun payının aynı donemde %3’ten %7 seviyesine ulaştığı görünmektedir.
2.Nüfusun yerleşim yerlerine göre dağılımında yaşanan hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak
çok ciddi bir değişim olduğu anlaşılmaktadır. 1950’li yıllarda %75’i kırsal alanlarda yaşayan
nüfusun günümüzde neredeyse %75’inin kentsel alanlarda yaşadığı görünmektedir.
Günümüzde metropol alanları içine alan bölgeler nüfusun önemli bir bölümünü kapsar hale
gelmiştir. (Kentsel alanlarda yaşayanlar hakkında farklı hesaplamalar karşımıza çıkmaktadır.
3.Nüfusun yer değiştirmesinin sonucu, işgücünün sektörel dağılımının değişmesi, tarım
sektörünün ağırlığının zaman içinde azalması, bir dönem sanayi ardından hizmet sektörünün
ağırlığının artması biçiminde olmuştur.
4.Kadın başına düşen doğum sayısının azalması ve giderek ikame seviyesi olan 2.1’e kadar
gerilemesi yine bu dönemde meydana gelen önemli bir değişimdir. Bu değişime paralel
olarak, yine bu dönemde doğurganlığın yaş yapısında önemli değişimler meydana gelerek,
doğurganlığın yığıldığı yaş grubunun 20-24’den 25-29'a kaydığı gözlenmektedir.
5.Gözlenen doğurganlık seviyesinin azalması ile birlikte ortaya çıkan ve toplumun geleceğe
ilişkin demografik planlarını daha iyi görmemizi sağlayan istenen çocuk sayısının da
azaldığı görünmektedir. 1960 ve 1970’li yıllarda gözlenen doğurganlık ile istenen
doğurganlık arasında iki-üç çocuğa kadar varan önemli bir açıklık mevcut iken 1990’lı
yıllardan itibaren bu makasın önemli ölçüde kapandığı anlaşılmaktadır. TNSA 2008
çalışması, mevcut doğurganlık ile (2.1); istenen doğurganlık (2.4) arasındaki farkın minimum
seviyeye indiğini göstermektedir. Bu durum, zaman içinde çiftlerin istedikleri sayıda çocuk
sahibi olmaları konusunda daha kesin bir karara sahip olduklarını ve dolayısı ile az çocuk
sahibi olmanın bir norm olarak yerleştiğini göstermektedir. Bu konudaki destekleyici bir
başka gelişme, 1980 ve öncesinde doğan kuşaklara mensup çiftler arasında üç ya da dört
çocuğu ideal çocuk sayısı olarak beyan edenlerin oranının %68 olduğu; 1990 ve sonrasında
doğan kuşaklara mensup çiftler arasında ise bu oranın %37 seviyesine gerilediğinin
gözlenmesidir.
6.Türkiye’de aile yapısının değişimine yol açan bir diğer faktör, evliliğin kuruluşuna ilişkin
özelliklerin (evlilik yaşı, nikah türü, evlilik kararı, akraba evliliği vb.) zaman içinde değişime
48

Tam metni okumak isteyenler için not: İsmet Koç, Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2011Türkiye
Aile Yapısı Araştırması Tespitler Öneriler, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2014.
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uğramış olmasıdır. Türkiye’de gerçekleştirilen demografik araştırmaların sonuçları, 1970 yılı
ve öncesinde evlenen kadınların ilk evlilik yaşının 16; 2000 yılı ve sonrasında evlenen
kadınların ilk evlilik yaşının ise 24 olduğunu göstermektedir. Evliliğe başlama yaşının kentsel
ve kırsal alanlarda ve tüm bölgelerde hızlı bir şekilde arttığı Türkiye’de sadece dini nikahla
evlenen kadınların oranı, rızası olmadan evlendirilen kadınların oranı ve yakın akraba evliliği
yapan kadınların oranı da yaşanan hızlı sosyal-demografik ve ekonomik dönüşümün bir
sonucu olarak hızla azalmaktadır.
7.Çocuk sahibi olmanın ya da geniş aile içinde yaşamanın güvence olarak görüldüğü Türkiye
gibi toplumlarda sosyal güvenlik kapsamının genişlemesinin aile yapısı üzerinde
dönüştürücü etkisi vardır. Bu anlamda bakıldığında, Türkiye’de 2000’li yılların başında
sadece %65 olan sosyal güvenlik kapsamında bulunan nüfusun oranının 2012 yılı itibariyle
%83 seviyesine yükseldiği görünmektedir.
8.Türkiye’de yaşanan bir başka demografik gelişme, sağlık koşullarının ve hijyenik durumun
iyileşmesinin ve sağlık sigortası kapsamının genişlemesinin bir sonucu olarak doğuşta yaşam
beklentisinin önemli ölçüde artmasıdır. Ailelerin yaşam süresini ve dolayısı ile
kompozisyonunu belirleyen önemli bir süreç olan doğuşta yaşam beklentisi, son 40 yıllık
dönemde kadınlar için yedi yıl, erkekler içinse beş yıl artarak sırası ile 81 ve 78 yıla
yükselmiştir.
9.Türkiye’de 1950’li yıllarla birlikte giderek yoğunlaşan içgöç surecinde daha çok kentsel
alanlarda organize olan sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam üretim içindeki payı artmış ve
bu sektörlerde bir işe yerleşmek için işgücünün eğitim seviyesi daha da önem kazanmıştır.
Ailelerin kurulmasında eğitim seviyesi ve özellikle mülkiyet sahibi olma önem kazanmaya
başlamış ve bunların sonucu olarak da eş seçimi için geçen süre uzamıştır. Böylece, özellikle
kentsel yerleşim yerlerinde evliliklerin ertelenmesinin bir sonucu olarak ilk evlenme yaşları
hızlı bir şekilde yükselmiştir.
10.Dönem boyunca kadınların işgücü örüntüsü de tarımdan sanayi ve hizmet sektöründe
çalışmaya dönüşmüştür. Eğitim seviyesi yükselmiştir. Ücretli işlerde çalışma imkânı
artmıştır. Çocuk sahibi olma süresi uzamış, boşanma hızları artmıştır.
11.Türkiye’de modernleşme sürecinde kişi başına gelir seviyesinin hızlı bir şekilde artarak
2000’li yılların başında yedi bin dolar; 2010 yılında ise on beş bin dolar seviyesine yükselmiş
olması tek kişilik aile ve tek ebeveynli aile gibi dağılmış aile biçimlerinin çıkmasına yol
açmıştır.
Aile biçimlerine ilişkin analizlerde klasik yaklaşım, üçlü aile tipolojisi olan çekirdek,
geniş ve dağılmış aile sınıflamasını kullanılmasıdır. Türkiye gibi hızlı sosyoekonomik ve
demografik dönüşüm içinde bulunan bir ülkede aile yapısının değişimini bu klasik aile
tipolojisi ile çözümlemek mümkün değildir. Dolayısıyla bu çalışmada kullanılan aile
tipolojisinin oluşturulmasında üç aşamalı bir yol izlenmiştir.
Birinci aşamada aile biçimleri çekirdek, geniş ve dağılmış olarak sınıflandırılmıştır.
İkinci aşamada bu aile yapılarının ikinci derecedeki aile yapıları (çocuksuz çekirdek,
çocuklu çekirdek; ataerkil geniş, geçici geniş; tek kişilik, tek ebeveynli, diğer dağılmış, akraba
olmayan) oluşturulmuştur.
Üçüncü aşamada ise üçüncü derecedeki aile yapıları (çocuksuz çekirdek (<45 yaş),
çocuksuz çekirdek (≥45 yaş); çocuklu çekirdek1 çocuklu, çocuklu çekirdek-2 çocuklu,
çocuklu çekirdek-3+ çocuklu; tek kişilik-erkek, tek kişilik-kadın, tek ebeveynli-erkek, tek
ebeveynli kadın) oluşturulmuştur.
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Son 40-45 yıldaki veri setleri bir bütün olarak incelendiğinde, Türkiye’de çekirdek aile
ve dağılmış ailenin yaygınlığının arttığı geniş ailenin yaygınlığının ise azaldığı
anlaşılmaktadır.
Türkiye’de dağılmış aile oranı son 40-45 yılda önemli oranda artarak geniş aileden
(%14) daha yüksek bir orana (%18) ulaşmıştır.
Günümüzde %70 seviyesinde olan çekirdek aile oranı 1960-1970’li yıllarda 58-60
seviyesinde bulunmaktadır. Türkiye’de son 40-45 yıl içinde, çekirdek aile ve dağılmış aile
oranlarının sırası ile %15 ve %53 arttığı; geniş aile oranının ise %161 azaldığı görünmektedir.
Veriler, Türkiye’de çekirdek aile oranındaki artışın, özellikle çocuksuz çekirdek aile
oranındaki artıştan kaynaklandığını göstermektedir. Sadece eşlerden oluşan karıkoca
ailesindeki bu artış, temel olarak Türkiye’de kendisini evlilik içi doğurganlığın ertelenmesi ve
yaşam beklentisinin artması biçiminde gösteren demografik dönüşümün bir sonucudur.
Bu dönüşümle ilgili bir başka gelişme de çocuklu çekirdek ailenin iç dağılımında
kendisini hissettirmektedir. Türkiye’de bir ve iki çocuklu çekirdek ailelerin oranı hızlı bir
şekilde artarken, üç ve daha fazla çocuklu çekirdek ailelerin oranında ciddi bir azalma
görünmektedir.
1978-2011 döneminde bir çocuklu çekirdek aile %42; iki çocuklu çekirdek aile %41
oranında artmış; üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile ise %81 azalmıştır. 1978-2008
döneminde geniş aile yapıları yarıdan fazla azalmıştır.
Geniş aile yapıları içinde özellikle ataerkil geniş aile yapısındaki çözülme dikkat
çekicidir. 1978 yılında hane halklarının %19’u ataerkil aile yapısı içinde yaşarken 2011
yılında bu oranın %5’e kadar gerilediği anlaşılmaktadır.
Bu dönemde yaşanan başka bir gelişme, geçici geniş ailenin ataerkil geniş aileye göre
daha dirençli kalarak zamanla ataerkil geniş aileden daha yaygın hale gelmesidir. Aynı
dönemde dağılmış ailede meydana gelen değişime bakıldığında, özellikle tek kişilik
hanelerdeki önemli artış dikkat çekmektedir. Son 40-45 yılda tek kişilik aile oranı yaklaşık üç
kat artmıştır. Tek kişilik hanelerin yaklaşık üçte ikisi kadınlardan, özellikle de yaşlı
kadınlardan oluşmaktadır. Tek kişilik hanelerdeki artışın nüfusun yaşlanması ve genç
işgücünün göç etmesi sureciyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Türkiye’de tek ebeveynli hanelerin oranı %5 civarındadır. Tek ebeveynli hanelerin
yaklaşık %90’nı kadın ve çocuk(ları) şeklinde bir kompozisyona sahiptir.
Dağılmış aile içinde diğer dağılmış aileler ile aralarında akrabalık olmayan kişilerden
oluşan hane halklarının da oransal olarak arttığı görünmektedir. Diğer dağılmış aileler içinde
torun-anneanne, torun-babaanne, torun-dede türündeki aile yapılarının ağırlığı dikkat
çekmektedir. 1978-2011 döneminde önemli oranda bir artışın gözlendiği aralarında hısımlık
ya da akrabalık bağı olmayan kişilerden oluşan dağılmış ailelerin ise, eğitim ve istihdam
imkanlarının daha fazla olduğu kentsel alanlara yükseköğrenime devam etmek ya da çalışmak
için göç eden gençlerden oluştuğu görünmektedir.
TAYA 2011’e göre çekirdek aile oranı kentsel alanlarda %71,2; kırsal alanlarda ise
%66,8 seviyesindedir.
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TAYA 2011 verileri, geniş aile oranının en üst SES grubunda %7 ve üst SES
grubunda %8 ile en düşük olduğunu; diğer SES gruplarından hanelerde ise %13-15 arasında
değiştiğini göstermektedir.
Tüm SES gruplarında geçici geniş ailenin ataerkil geniş aileden daha yüksek yüzdelere
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, tüm SES gruplarında geniş ailelerin dağılmış aileye
dönüşme olasılıklarının yüksek olduğu biçiminde yorumlanabilir. Hanenin SES grubu
temelinde dağılmış ailelere bakıldığında, en alt SES grubundan hanelerin %16'sının dağılmış
aile kompozisyonu içinde yaşadığı görünmektedir.
Tek kişilik haneler, özellikle kadınlardan oluşan tek kişilik haneler, en alt SES
grubunda daha yaygındır.
Aile yapısına göre hane halkı üyelerinin yaş ortalamalarına bakıldığında, yukarıdaki
bulguları doğrular nitelikte yeni bulgular elde edilmektedir. Türkiye’de 2008 yılında 30,2 olan
hane halkı nüfusunun ortalama yaşı 2011 yılında 31,2’ye yükselmiştir.
Yaşlı nüfusun aile yapısına göre yüzde dağılımına bakıldığında önemli bir bölümü
karı-koca ailesinden olmak üzere, yaşlı nüfusun yaklaşık yarısının çekirdek ailede yaşadığı
görünmektedir. Toplam hane halkları içinde sadece %9’luk paya sahip tek kişilik hanelerde
ise, yaşlı nüfusun beşte birinin yaşadığı dikkat çekmektedir. Benzer şekilde geçici geniş
ailelerde yaşayan yaşlı oranı da yüksektir (%17,4).
TAYA 2011 verileri, hanelerin %15’inde sadece bir yaşlı; %7’sinde iki yaşlı;
%01’inden daha azında ise üç yaşlı bulunduğunu göstermektedir.
Dağılmış ailelerde yaşayan hane halkı üyelerinin medeni durumuna bakıldığında, bu
kişilerin %52’sinin bekar, %16’sının boşanmış, %31’inin ise dul olduğu görünmektedir.
İlginç olan nokta, dağılmış ailelerde evliliği halen süren az sayıda hane halkı üyesinin de
bulunmasıdır. Bu kişiler, eşleri iç ya da dış göç süreçlerine dahil olan bireyler olabileceği gibi,
eşlerinden boşanmak üzere ayrı yaşadıkları da düşünülebilir. Tek kişilik hanelerde yaşayan
erkeklerin %54'u bekarken, tek kişilik hanelerde yaşayan kadınların %73’unun dul olduğu
görülmektedir.
TAYA 2011 verileri, tek kişilik hanelerde yaşayan erkeklerin %21’inin; kadınların ise
%10’unun boşanmış olduğunu göstermektedir. Tek ebeveynli hanelerde yaşayan kadınların
yaklaşık %17’si boşanmış; %20’si ise duldur. Diğer dağılmış ailelerde ve akrabalık bağı
olmaksızın birlikte yaşayanlardan oluşan hane halklarında ise bekar bireyler ağırlıktadır
(%93)
Bu bölümde yukarıda yer alan verilere ek olarak 2016 TÜİK, Aile Yapısı
Araştırmasına ait raporda yayınlanan bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.
1- Çocukların kreşte veya anaokulunda gündüz bakımı alma oranı %2,8’dir.
Hanedeki 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımının kim tarafından yapıldığı
incelendiğinde; hanelerin %86’sında bakım işini annelerin üstlendiği görüldü. Gündüz
bakım işini, anneden sonra %7,4 ile en fazla anneanne veya babaanne üstlendi.
Bakımın, kreşte veya anaokulunda sağlanma oranı %2,8 iken bakıcı tarafından yerine
getirilme oranı %1,5 oldu. Bir tablo ile gösterildiğinde:
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2- Hanedeki ev işleri genellikle bir hane halkı ferdi tarafından yapılmaktadır.
Hanedeki ev işlerinin genellikle kim tarafından yapıldığı incelendiğinde; evin
badana/boyası hariç tüm işlerin genellikle bir hanehalkı ferdi tarafından üstlenildiği
görüldü. Hanehalkı ferdi tarafından en fazla üstlenilen işler sırasıyla, %98 ile sofranın
kurulup kaldırılması, %97,8 ile akşamları çay servisi yapma ve %97,5 ile bulaşık
yıkama oldu. Hanede ücretli olarak yaptırılan en fazla işler ise sırasıyla, %38,1 ile evin
badana/boyası, %11,3 ile küçük bakım, onarım, tamir yapılması ve %4,7 ile evin
haftalık/aylık temizliği oldu.
3- Hanehalkları en fazla hafta sonu akşam yemeğinde bir araya gelmiştir.
Hanehalklarının yemek yeme alışkanlıklarında hafta içi ve hafta sonu hangi sıklıkla bir
araya geldikleri incelendiğinde; hanehalklarının en fazla hafta sonunda ve akşam
yemeğinde bir araya geldikleri görüldü. Hanehalklarının akşam yemeğinde bir araya
gelme oranı hafta içi %78,2, hafta sonu ise %83,1 oldu. Hanehalkları, akşam
yemeğinden sonra en fazla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Hafta içinde sabah
kahvaltısında bir araya gelme oranı %43,4 iken bu oran hafta sonu %72,3 oldu. Öğle
yemeğinde bir araya gelen hanehalkı oranı ise hafta içi %26,8, hafta sonu %57,2 oldu.
4- İlk evliliklerin %37,5’i 20-24 yaş aralığında gerçekleştirilmiştir. Evlilik deneyimi
yaşamış bireylerin araştırmada beyan ettikleri ilk evlenme yaşları incelendiğinde;
Türkiye'de ilk evliliklerin %37,5’i 20-24 yaş aralığında yapıldığı görüldü. Bu yaş
aralığından sonra ilk evlilikler en fazla %21,2 ile 25-29 yaş aralığında ve %17,9 ile 18
yaşından önce gerçekleşti. İlk evlilik yaşı cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların ve
erkeklerin ilk evliliklerini en fazla 20-24 yaş aralığında yaptığı görüldü. İlk evliliğini
20-24 yaş aralığında yapan kadınların oranı %34,3 iken, bu oran erkeklerde %41,3
oldu. Evliliğini 18 yaşından önce yapan kadınların oranı %28,2, erkeklerin oranı ise
%5,6 oldu.
5- Erkekler için en uygun ilk evlenme yaşı %53,9 ile 25-29 olarak belirtildi. Bireylerin
kadın ve erkek için uygun gördükleri ilk evlenme yaşının kaç olduğu incelendiğinde;
kadınlar için en uygun ilk evlenme yaşı %46,9 ile 20-24 yaş arası, erkekler için ise
%53,9 ile 25-29 yaş arası olarak belirtildi. Tablo haline getirildiğinde:
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6- İlk evliliklerin %59,9'u görücü usulü ile gerçekleştirilmiştir. Evlilik deneyimi olan
bireylerin eş seçimini nasıl yaptıkları incelendiğinde; ülke genelinde ilk evliliklerin
%47,8’inin görücü usulü ve kendi rızası ile, %12,1’inin ise görücü usulü ve kendi
görüşü sorulmadan aile kararıyla gerçekleştiği görüldü. Eşini kendi kararı ve ailesinin
rızası ile seçenlerin oranı %30,2, kendi kararı ve ailesinin rızası dışında evlenenlerin
oranı %2,5, kaçma/kaçırılma ile evlenenlerin oranı ise %7 oldu. Evli bireylerin eşleri
ile nasıl evlendikleri cinsiyete göre incelendiğinde; görücü usulü ve kendi rızası ile
evlenen kadınların ve erkeklerin oranı %47,8 iken görücü usulü ve kendi görüşü
sorulmadan aile kararıyla evlenen kadınların oranı %14,8, erkeklerin oranı ise %9
oldu. Eşini kendi kararı ve ailesinin rızası ile seçen kadınların oranı %27,1, erkeklerin
oranı %33,8, kendi kararı ve ailesinin rızası dışında evlenen kadınların oranı %2,6,
erkeklerin oranı ise %2,5 oldu. Evli bireylerin eşleri ile nasıl evlendikleri öğrenim
durumuna göre incelendiğinde; bireylerin öğrenim durumu yükseldikçe kendi seçimi
ile evlenenlerin oranının arttığı, görücü usulü ile evlenenlerin oranının ise azaldığı
görüldü. Eşini kendi kararı ve ailesinin rızası ile seçen bir okul bitirmeyen bireylerin
oranı %10,6 iken bu oran yüksekokul, fakülte, üniversite, yüksek lisans/doktora
mezunu bireyler için %67,1 oldu.
7- Hem resmi hem de dini nikahı olanların oranı %97,1 olarak tespit edilmiştir.
Bireylerin evliliklerinde gerçekleştirdikleri nikah türü incelendiğinde; bireylerin
%97,1’inin hem resmi hem de dini nikah yaptığı görüldü. Sadece resmi nikah
yapanların oranı %1,8, sadece dini nikah yapanların oranı ise %1,1 oldu.
8- Eşler en fazla ev ile ilgili sorumluluklar konusunda sorun yaşamıştır. Evli bireylerin
bazı belirlenmiş konularda eşleri ile sorun yaşayıp yaşamadıkları incelendiğinde; eşler
arasında en fazla sorun yaşanan konunun %5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduğu
görüldü. En fazla sorun yaşanan diğer konular sırasıyla, %5,4 ile ailece birlikte vakit
geçirmeme ve %5,3 ile sigara alışkanlığı oldu. Eşler arasında en az sorun yaşanan
konular ise sırasıyla, %1 ile eğlence alışkanlıkları ve alkol alışkanlığı ve %1,1 ile
arkadaşlar, görüşülen kişiler oldu.
9- En önemli boşanma nedeni sorumsuz ve ilgisiz davranmadır. En az bir kez boşanmış
bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde; Türkiye genelinde en fazla boşanma
nedeni %50,9 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma oldu. Bunu, %30,2 ile evin ekonomik
olarak geçimini sağlayamama ve %24,3 ile eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması
sorunu izledi. Boşanma nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde; en önemli boşanma
nedeni her iki cinsiyette de sorumsuz ve ilgisiz davranma oldu. Bu oran, kadınlar için
%61,5, erkekler için ise %40,2 oldu. Kadınlar için sorumsuz ve ilgisiz davranmadan
sonra en önemli boşanma nedenleri %42,6 ile evin ekonomik olarak geçimini
sağlayamama, %36,4 ile dayak/kötü muamele oldu. Erkekler için sorumsuz ve ilgisiz
davranmadan sonra en önemli boşanma nedenleri ise %24,5 ile eşin ailesinin aile içi
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ilişkilere karışması ve %24 ile eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması oldu. Tablo
halinde incelediğimizde:

10-Çocuklara en fazla verilen ceza %72,6 ile azarlamadır. Son bir yıl içerisinde çocuk
veya çocuklarına ceza veren anne ve babaların ne tür ceza verdikleri incelendiğinde;
anne ve babaların çocuklarına verdikleri en yaygın ceza türü %72,6 ile azarlama oldu.
Bunu, %48,7 ile İnterneti yasaklama ve %40,8 ile TV izlemesine izin vermeme
cezaları izledi. Son bir yıl içerisinde anne ve babaların çocuklarına verdikleri en az
ceza türü %8,9 ile odaya kapatma oldu. Bunu, %14,2 ile harçlığını kesme ve %14,3 ile
arkadaşları ile görüştürmeme cezaları izledi.
11-Bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde;
ideal çocuk sayısı %32 ile 2 çocuk oldu. Türkiye genelinde bireylerin %31,4’ü şartları
uygun olduğunda 3 çocuk, %18’i 4 çocuk, %14,9’u 5 ve daha fazla çocuk isterken
%3,4’ü tek çocuk istediğini, %0,3’ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti. Bireylerin
şartları uygun olduğunda istedikleri ideal çocuk sayısı cinsiyete göre incelendiğinde;
kadınların en fazla istediği ideal çocuk sayısı %33,1 ile 2 çocuk iken erkeklerin en
fazla istediği ideal çocuk sayısı %31,6 ile 3 çocuk oldu.
12- Medeni duruma göre bakıldığında: Hiç evlenmemiş bireylerin şartları uygun
olduğunda ideal çocuk sayısını %46,7 ile 2 çocuk olarak belirtti. Bu sayı evli
bireylerde %31,9 ile 3 çocuk, boşanmış bireylerde %44,2 ile 2 çocuk ve eşi ölmüş
bireylerde %28,4 ile 3 çocuk oldu.
13-Bireylerin yaşlılıktaki tercihi %37,6 ile çocuklarının yanında kalmaktır. Bireylerin
kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl yaşamayı düşündükleri
sorulduğunda; bireylerin %37,6’sı yaşlandıklarında çocuklarının yanında kalmayı
istediklerini belirtti. Diğer en çok tercih edilen yaşlılıktaki yaşam biçimi tercihi
sırasıyla, %29,4 ile evde bakım hizmeti almak ve %11 ile huzurevine gitmek oldu.
Bireylerin %21,6’sı ise yaşlandıklarında nasıl yaşayacakları hakkında bir fikirlerinin
olmadığını belirtti. Bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl
yaşamayı düşündükleri yaş grubuna göre incelendiğinde; huzurevine gitmek istediğini
belirten bireylerin oranının en az olduğu yaş grubu %7,7 ile 65 yaş ve üzeri yaştaki
bireyler oldu.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Türkiye’de ailenin güncel profilini öğrendik. Bunu iki temel kaynaktan
yaptık: Birincisi İsmet Koç’un makalesi ikinci ise TÜİK 21016 raporu. Bu kaynaklara
dayanarak, ülkenin nüfus yapısı ve çekirdek aile oranı, nüfusun sektörel dağılımı, doğumların
azalması, yaşam beklentisi, yaşlı nüfusun yaşadığı hanelerin dağılımı, tek ebeveynli aileler,
boşanma nedenleri hakkında bilgi sahibi olduk.

209

Bölüm Soruları
1- Doğumlarda azalmanın nedenleri neler olabilir?
2- Yaşlı nüfusun aile tiplerine göre dağılımı nasıldır?
3- Boşanma nedenleri kadınlar ve erkekler için farklılaşmakta mıdır?
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14. AİLEDE ÇOCUĞUN DEĞERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Aile Sosyolojisi dersini, çocuğun ebeveyneler açısından taşıdığı anlam üzerine
Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yapılmış önemli bir çalışma olan “Çocuğun Değeri
Araştırması I” ve “Çocuğun Değeri Araştırması II”yi okuyarak tamamlayacağız.

212

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çocukluğun anlamı nedir? Çocukluk toplumsal bir olgu mudur? Çocuğun ebeveynler açısından
değeri zaman içinde değişmiş midir? sorularının cevaplarını bulacağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çocuğun
aile
içindeki
statüsünü
ve
değerinin
zaman
içinde
değişip
değişmediğini düşünmek
Ebeveynler
açısından
çocuğun değeri ve anlamının
nasıl ve neden değiştiğini
düşünmek
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Anahtar Kavramlar

Çocukluk, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Çocuğun Değeri Araştırması (ÇDA), Bağımlılık Modeli,
Bağımsızlılık Modeli, Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli
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Bu bölümde Aile sosyolojisi dersinin 14. Haftasındayız. Bu son haftayı “aile”nin
çoğunlukla önemli bir bileşeni olan çocuk üzerine düşünerek tamamlamayı planladım. Daha
önce bazı bağlamlarda karşımıza çıktığı gibi, çocuğun aile içindeki konumu ve değeri tarih
boyunca değişim gösterdi. Daha doğru bir ifade ile, çocuğun ailede bugün sahip olduğu
değerin, tüm tarihsel dönemlerde aynı olduğunu düşünmek hatalı olur.
Mine Tan, değişik toplumlara ve değişik tarih evrelerine, hatta aynı toplumun değişik
kesimlerine baktığımızda çocukluğa değişik anlamlar verilebildiğini görüyoruz, diyor.
Öyleyse “çocukluk” da bir toplumsal kavramdır ve öteki toplumsal kavramlar gibi norm ve
değerlere bağlı olarak belirlenir. Tan, çocukluk kavramı ya da çocuğun ne olduğu
konusundaki düşünüşler doğru ya da yanlış, her toplumda çocuğa tanınan ya da tanınmayan
haklardan beklenilen davranışlara, yükümlülüklere, uygulanan ceza ve yaptırımlara kadar çok
çeşitli konularda belirleyicilik niteliği taşır, diye anlatıyor Çağlar Boyunca Çocukluk adlı
makalesinde.
Bu çerçeve bağlamında çocukluk ve çocuğun ailedeki değerini düşünmeye Osmanlı
ailesi ile ilgili okuduğumuz romanlardan/anlatılardan başlatırsak, bugüne değin epeyce
farklılaşmıştır. Ancak kuşkusuz çocuğun değeri başlıklı bir bölüm hazırlama nedenim Çiğdem
Kağıtçıbaşı’nın bu konuda yaptığı çalışmayı tanıtmaktır. Bu derste kaynak olarak Ç.
Kağıtçıbaşı’nın Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi adlı kitabında49 yer alan ve “Çocuğun Değeri
Araştırması I” ve “Çocuğun Değeri Araştırması II” çalışmalarını anlattığı bölümü
kullanacağız.
İlgili bölümü okuyalım: Ana-babalığa dair etno-kuramlar, değerler ve davranışlar
toplumsal değerlerin gelişimsel sonuçlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlama yolunda önemli
bir yere sahiptir. Ancak, bunlar ailenin sadece bir yüzünü oluşturur. Resmi tamamlayabilmek
için ailenin diğer yüzlerinin de incelenmesi gerekir. Önemli olan, aileyi, sosyal, yapısal ve
ekonomik faktörlerle bağlarını inceleyerek makro sistem içine oturtmaktır. Aileyi bulunduğu
ortamla birlikte içeren böyle bir analiz, orta sınıf/kentli/eğitimli gruplarla ve düşük
sosyoekonomik düzeyli kırsal/marjinal göçmen gruplar arasındaki çocuk yetiştirme
farklılıklarını açıklamaya yardımcı olur. Sosyal psikolog olan Kağıtçıbaşı burada konunun
sosyolojik boyutunun önemini vurguluyor.
14.1.Çocuğun Değeri Araştırması (1970'ler)
Aile dinamikleri ve zaman içindeki değişimi ile toplumsal sosyoekonomik gelişimi
anlamayı kolaylaştıran en önemli araştırmalardan biri Çocuğun Değeri Araştırması'dır (ÇDA).
Kore, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Türkiye, Endonezya, ABD ve Almanya'da
gerçekleştirilen ÇDA, 1970'lerde, büyük bölümü doğurgan yaşlarda kadından oluşan
20,000'den fazla evli kişiyle yürütülmüştür. Bu araştırmada, ana-babaların çocuk sahibi olma
konusundaki istekleri, çocuklarına atfettikleri değerler, doğurganlık tercihleri gibi konular
incelenmiştir Daha sonra bu ülkelerin çoğunda kısmi bir tekrar araştırması yapılmıştır.
Kağıtçıbaşı’dan okuyalım: Bu kısımda, aile değişimi kuramımı geliştirmeme yol açan
orijinal çalışmanın bazı temel bulgularını sunacağım; bir sonraki kısımda ise kuramı daha
geniş olarak ele alacağım. Ardından kuramı test etmek için yeni ÇDA, özellikle Türkiye'deki
kısmi tekrarı, yer alacak.
Orijinal ÇDA, psikolog, nüfus bilimci ve ekonomist ve araştırmacılardan oluşan bir
takım tarafından yürütülmüş: Hem açık hem de kapalı uçlu sorular içeren etraflı yüz yüze
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mülakatlardan oluşan araştırma araçları hazırlandı. Bu mülakatlar, eğitimli yerel mülakatçılar
tarafından yerel dillerde gerçekleştirildi ve 1 ila 3 saat arasında sürdü. Tüm nüfusları temsil
eden örneklemler seçildiği için, bölgesel gelişim düzeyleri, kentleşme, sanayileşme gibi
göstergeler açısından ve eğitim, iş ve gelir düzeyi gibi kişisel özellikler açısından çok
çeşitlilik vardı. Çoğu örneklem evli kadınlar ve kocalarının dörtte birini kapsıyordu.
Türkiye'de örneklem sayısı yaklaşık 2300 kişiydi.
Çocuklara ana-babalar tarafından atfedilen değerler istatistiksel analize tabi tutuldu.
Analiz sonucunda üç adet ana değer tipi bulundu: Ekonomik, psikolojik ve sosyal.
Ekonomik değerler temelde çocukların hem küçükken hem de yetişkin olduklarında sağladığı
ekonomik/maddi yararlara dayanır. Burada en önemli faktör yetişkin evladın yaşlı ana-babaya
sağladığı yaşlılık güvencesidir. Psikolojik değerler çocuğun ana-babasına verdiği mutluluk,
gurur, sevgi ve birliktelik gibi doyumlarla ilgilidir. Çocukların sosyal değerleri ise evli
yetişkinlerin çocuk sahibi olduklarında kazandıkları genel sosyal kabul ile alakalıdır.
Özellikle geleneksel toplumlarda kişiler evlendiklerinde değil, çocuk sahibi oldukları zaman
yetişkin kabul edilir. Aile isminin ya da sülalenin devamı da özellikle erkek çocuk sahibi
olmanın getirdiği bir sosyal değerdir.
Bu üç ana değer türünden, ekonomik/faydacıl, psikolojik değerler ve özellikle erkek
çocuk tercihi makro sistem ve sonuç değişkenleriyle farklı ilişkiler gösteriyordu. Özellikle,
faydacıl/ekonomik çocuk değeri (ÇD) ve özellikle yaşlılık güvencesi ÇD daha az gelişmiş
ülkelerde ve ülkelerin kırsal, daha az gelişmiş bölgelerinde daha önemli bulundu. Bunun
nedeni, fakirliğin yoğun olduğu ve sosyal güvenlik sistemlerinin olmadığı ortamlarda,
çocukların aileye ekonomik katkısının çok önemli olmasıdır. Çocuklar gençken aile
ekonomisine katkıda bulunur ve yaşlılıkta ana-babalar yaşamlarını sürdürebilmek için
çocuklarına bağımlı hale gelirler. Ayrıca, ekonomik/faydacıl ÇD'nin daha belirgin olması
daha fazla erkek çocuk tercihiyle ilgilidir. Ataerkil ailelerde, yaşlılıkta aileye ekonomik destek
sağlayan, esas olarak erkek çocuktur.
Bu nedenle, kadınlar için çocuğun “yaşlılık güvencesi” olarak görülmesi,
Endonezya'daki iki alt örneklemde %93 ve %98, Filipinler'de %89, Tayland ve Tayvan'da
%79 ve Türkiye'de %77 oranında çocuk doğurma nedeni olarak belirtilmiştir. Bu değer,
Almanya ve ABD'de sadece %8 oranla diğer ülkelerinkine bir tezat oluşturmuştur. Kore
(%54) ve Singapur (%51) gibi hızlı ekonomik gelişme süreci yaşayan ülkelerde görülen
oranlar ise ortada yer alıyordu.
Sosyoekonomik gelişme açısından değerlendirildiğinde sonuçlar kültürlerarası
olanlarla aynı doğrultudaydı. Örneğin Türkiye'de oturulan bölgenin gelişmişlik düzeyi
arttıkça, kadınlar için çocuğun yaşlılık güvencesi değeri azalmaktadır. Gelişmişlik skalası
içinde değerlendirildiğinde en az gelişmiş yerlerde %100, orta derecede gelişmiş yerlerde
%73, gelişmiş bölgelerde %61 ve büyük kent merkezlerinde %40 katılımcı bundan söz
etmiştir.
Bu oran kadının çalıştığı işten ve eğitim düzeyinden de etkilenmektedir. Kırsal
kesimde tarımla uğraşan ücretsiz aile işçisi kadınlar %100, küçük esnaf ve sanatkârlar gibi
tipik geleneksel gruplar %91, ücretliler %50, beyaz yakalı çalışanlar -eğitim düzeylerine bağlı
olmak üzere- % 19 ila %37 oranında yaşlılık güvencesi değerinden söz etmişlerdir.
Erkeklerden de aynı doğrultuda cevaplar alınmıştır.
Diğer bir faydacıl değer, çocukların “ev işlerine yardımı”dır. Ana-babanın eğitimi
arttıkça belirginliğini kaybeder: Hiç eğitimi olmayanlar için % 28, ilkokul düzeyinde % 22,
lise düzeyinde % 11, üniversite düzeyinde % 0. Benzer olarak, çocukların “ekonomik
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yardımı” da (örneğin, genç yaşta, aile işinde/marjinal ekonomide vb. çalışarak aile
ekonomisine katkıda bulunmak) ana-baba eğitimiyle belirginliğini kaybediyordu: Hiç eğitimi
olmayanlar için %56, ilk okul düzeyinde %15, lise düzeyinde %15, üniversite düzeyinde
%20).
Buna tezat oluşturan biçimde, çocukların psikolojik değerinin, refah düzeyi yüksek
olan yerlerde ve kentsel yaşam koşullarında daha belirgin olduğu görülmüştür. Bunun nedeni,
çocukların artık aileye ekonomik katkısının olmamasıdır. Aksine çocuk yetiştirmek
masraflıdırlar. Göreceli olarak, çocukların psikolojik değeri, çocuk sahibi olmakta önemli bir
neden olarak ortaya çıkar. Çünkü çocuk sahibi olmanın ekonomik olarak bir anlamı yoktur
ama çoğu kişi yine de çocuk sahibi olmak ister. Bu nedenle, çocuklara atfedilen değerler ve
aile ve toplumdaki yerleri farklılıklar göstermektedir. Bu farklılığın önemli bir boyutu kırsalkentsel ve sosyo-ekonomik farklardır; yani gelişim düzeyidir.
Çocuğun ekonomik değeri, çocuk sayısıyla da ilgilidir. Ancak psikolojik değeri için
aynı şeyi söyleyemeyiz. Türkiye'de ailedeki çocuk sayısının, çocuğun psikolojik değeriyle
ters, ekonomik değeriyle doğru orantılı olduğu saptanmıştır. Çünkü, çocukların maddi
katkıları birbirine eklenebilir, fakat çocuğun ana-babaya sevgi vermek vb. psikolojik değeri
aynı şekilde çocuk sayısıyla biriken bir değer değildir. Örneğin, her bir çocuğun aileye
sağladığı maddi yardım birbirine eklenerek sonunda (yaşlı) ana-babaya daha büyük bir maddi
yardım sağlanabilir. Çocuktan sevgi görme gereksinimi ise bir ya da iki çocukla tamamen
giderilebilir. Nitekim Türkiye'deki ÇDA'da iki çocuk sahibi olan kadınlardan, çocuğun
ekonomik değerini vurgulayanlar daha fazla çocuk isterlerken, psikolojik değerini
vurgulayanlar başka çocuk sahibi olmak istemediklerini söylemişlerdir.
Aynı şekilde, 8 ülkeden elde edilen ÇDA bulgularının karşılaştırmalı analizi
sonucunda: 5 ya da daha fazla çocuğa sahip ve doğum kontrolü kullanmayan kadınlar, 2 ya da
daha az çocuğa sahip ve doğum kontrolü kullanan kadınlara göre çocuğun ekonomik değerini
daha çok vurgulamışlardır; ikisi arasındaki fark oldukça büyük çıkmış bazı ülkelerde %30'u
aşmıştır.
Öyleyse; kırsal, düşük refah ve düşük sosyo-ekonomik düzeydeki toplumlarda,
yetişkin evlada maddi bağımlılık ve buna bağlı olarak yüksek doğum oranına; çocuğun
ekonomik değerini ve yaşlılık güvencesi değerini ön planda tutan sosyalleşme değerlerine ve
erkek evlat tercihine çokça rastlanmaktadır. Erkek çocuk tercihi çocuğun ekonomik değeriyle
yakından ilgilidir. Özellikle ataerkil toplumlarda erkek evlatlar daha güvenilir bir yaşlılık
güvencesi ve ekonomik yarar kaynağıdır. Erkek çocuk tercihi doğurganlıkla da bağlantılıdır.
Bu bulgular, yüksek doğurganlığın altında yatan dinamiklere işaret etmektedir. Bu
çerçevede, sosyalleşme değerleri aile-grup sadakatini, ana-babaya maddi katkıyı
desteklemektedir. Bu değerler nesiller arası karşılıklı bağımlılık sistemi içinde ailenin
devamlılığı açısından işlevseldir. Bunlarla bağlantılı olarak, bu tip aile etkileşimi, kendisini
çocuk yetiştirme biçimlerinde de gösterir. Çocuk yetiştirmede özerklikten çok denetim içeren
itaat ve bağımlılık yaklaşımı burada önemlidir.
Bu nedenle, Türkiye'deki ÇDA'da, çocuklarda en çok istenilen nitelik olarak çocuğun
ana-babasının sözünü dinlemesi vurgulanmıştır. Kadınların %59'u, erkeklerin %61'i bu görüşü
bildirmiştir. Buna karşılık çocuğun bağımsız ve kendine güvenli olmasını, erkeklerin sadece
%17'si, kadınların da %19'u tercih etmiştir. Endonezya, Filipinler ve Tayland'da da benzer
tezat sonuçlar elde edilmiştir.
Kitaptan okumaya devam edelim: ÇDA, bir aile değişimi kuramıdır ve içerdiği üç
farklı aile modelini oluşturmamda bana yol göstermiştir. Özellikle hem farklı uluslardaki hem
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de Türkiye'deki değişik sosyal katmanlarda, çocuklarla ilgili değerlerde ve beklentilerde
görülen dikkate değer farklılıklar sosyoekonomik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıktı.
Üç belirgin aile modeli, aile sisteminin ve işleyişinin farklı sosyoekonomik
bağlamlardaki prototipleri olarak oluşturulmuştur. Ancak, farklı aile modellerini anlamak için,
onların temel ortak biçimlerine bakmamız gerekir. Bu biçim sosyokültürel koşullardaki aile,
aile etkileşimi ve sosyalleşmesini içeren genel bir iskelet oluşturur, bu şekilde benliği ve
aileyi ortama bağlar. Kağıtçıbaşı, üç farklı modele girmeden önce bu genel çerçeveyi
anlatacağım, diyor.
Bu genel kuramsal çerçevede, diğer üç modelde de olduğu gibi, ailenin yer aldığı
bağlama öncelik tanınıyor. Bağlam denince, esas olarak ailenin içinde bulunduğu koşullar ve
ailenin kültürü anlaşılıyor ve bağlam etkileyici bir unsur olarak görülüyor. Kültür, esas
itibariyle bireyci (ayrışmışlık kültürü) veya toplulukçu (ilişkililik kültürü) olarak ele
alınmıştır. Bu, sosyoekonomik-sosyal yapısal faktörlere ve aile sisteminin altında yatan kültür
temeline dayanır. Kentsel-kırsal yerleşim, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, yaşam
koşullarının refah düzeyi, çevrenin önemli göstergeleridir.
Bu bağlamsal çerçevede aileye sistematik bir şekilde yaklaşılmıştır. Ailenin alt
sistemleri, çocuk yetiştirmede ve insanlar arası ilişkilerdeki sosyalleşme değerleri ve etkileşim
biçimleridir. Aile yapısı hem aile işleyişinin bağlamı hem de genel olarak aile sisteminin bir
parçası olarak görülebilir. Sosyal değişme ve toplumsal gelişme, aileyi, yapısında ve
sisteminde değişikliklere yol açarak etkiler. Bu tür değişimler ise yaşam koşullarını
değiştirerek bağlamı etkileyebilir. Bu tür bir geri iletim, esas olarak aile yapısındaki
değişikliklerle oluşur. Öyleyse, bağlam ve aile yapısı arasında, zaman içinde oluşan, dinamik
bir etkileşim söz konusudur.
Aile yapısı, sosyolojik ve demografik araştırmalarda incelenen önemli yapısaldemografik değişkenleri kapsar. Bu yapısal değişkenler sosyo-ekonomik gelişmeyle
sistematik olarak değişir. Örneğin, ailenin geniş ya da çekirdek oluşu, düşük veya yüksek
doğurganlık, kadının aile içinde düşük ya da yüksek bir statüye sahip oluşu, sosyo-ekonomik
bağlamsal faktörlerle (yaşam koşullarıyla) ilgilidir.
Aile sistemi, birbiriyle etkileşim içinde olan iki alt sistemi içerir: Sosyalleşme
değerleri ve aile etkileşimi. Sosyalleşme değerleri bağımlılık-bağımsızlık boyutunda olup,
bireye veya gruba, çocuğun ekonomik veya psikolojik değerine verilen önem açısından
değişkenlik gösterir.
Aile etkileşimi, ana-baba tavrı ve bunun sonucunda oluşan benlikle benliğin
başkalarıyla olan ilişkileridir. Ana-babalık yaklaşımları, yetkeci (itaatkar, otoriter) ve serbest
tutum olarak belirlenir.
Bu genel kuram dinamik ve etkileşimseldir. Karşılıklı nedensel ilişkileri ve direkt
nedensel ilişkilerin yanında geri iletimi de içerir. Kuramın içeriği, dolayısıyla nasıl işlediği, üç
ayrı modelde açıklığa kavuşacaktır. Bu genel kuramsal çerçeve, sosyokültürel bağlamdaki
makro sosyal-yapısal faktörlerle kişisel benlik arasındaki aile işlevlerini çözümleyen bir
araçtır.
Üç belirgin aile örüntüsü ise aile sisteminin ve işleyişinin farklı sosyoekonomik
bağlamlardaki prototipleri olarak oluşturulmuştur. Bu örüntüler, var olan ailelerin tam bir
tanımı olarak değil, farklı kuramsal yapılandırmaların birer taslağı olarak görülmüştür. Üç
model, aile özelliklerinin farklı bileşkelerini içermektedir. Bazı özellikler örtüşebilir, ancak
her bir model diğer ikisinden farklıdır. Bu modeller, özellikle benlik gelişimi üzerinde
219

durulduğunda, birer “insan modeli” olarak da görülebilir. Ayrıca, bu örüntüler, temel insan
ilişki biçimleriyle ve bunların aile ve kültürle olan bağlantılarıyla ilgilidir. Bu nedenle,
gerektiği yerlerde, bu kalıplardan aile/insan modeli olarak söz edeceğim.
Yazar şöyle diyor: İdeal-tipik bir “karşılıklı bağımlılık” aile modelini tanımlayacağım.
Daha sonra, karşıt “bağımsızlık” modelini inceleyeceğim. Üçüncü model,
“duygusal/psikolojik bağlılık” modelidir ve “bağlılık kültürüne” sahip toplulukçu toplumlarda
sosyoekonomik gelişme geçiren ailelerin bir prototip değişim modelidir. Araştırmalar
ışığında, bu modele doğru genel bir gidiş olduğuna inanıyorum.
14.2.Bağımlılık Modeli
Bağımlılık modelinin ideal-tipik örneklerine özellikle ataerkil aile yapısına sahip, sıkı
bağlarla dokunmuş insan ve aile ilişkilerinin görüldüğü geleneksel, kırsal toplumlarda
rastlanır. Bu model, toplumsal ve ailesel düzeyde tipik bir bağlılık kültürü örneğidir ve
çeşitlilik göstermekle birlikte dünyanın birçok yerinde yaygın olarak görülür.
Bu tip aileler çoğunlukla ya yapısal-geniş aile ya da işlevsel-geniş aile özelliği
göstermektedir. İşlevsel-geniş aileler, hane halkı yapısı bakımından çekirdek yapıya sahip
olsalar da tarımsal üretim ve tüketim, çocuk bakımı, evde yiyecek üretme gibi aile işlevlerini
paylaştıkları için geniş aile gibidirler. Bu, farklı kuşakları birbirine bağlayan yakın akraba
ilişkileriyle mümkündür. Düşük refah düzeyi ve tarımsal yaşam biçimi göz önünde
bulundurulduğunda, işlerin paylaşılması yaşamı sürdürmek bakımından hayli önemlidir.
Sonuç olarak, aile diğer akrabalarla karşılıklı bir bağımlılık içindedir.
Yaşlılık sigortası ve benzer sosyal güvence sistemlerinin bulunmadığı durumlarda,
yaşlılar için en büyük güvence kendi evlatlarıdır. Nesiller arası karşılıklı bağımlılık en çok bu
noktada dikkat çeker. Genç yetişkinler, yaşlı ana-babalarına maddi destek sağlar. Demografik
anlamda, maddi kaynaklar genç yetişkinlerden yaşlı ana-babaya doğru akar. Bu durum erkek
çocuğun tercih edilmesine neden olur. Yüksek çocuk ölümleri karşısında yeterli sayıda
çocuğun ve özellikle erkek evlatların hayatta kalmasının sağlanması bakımından böyle bir aile
yapısında yüksek doğurganlık önem taşır. Erkek evlat sahibi olmak, ataerkil aileye dışarıdan
gelmiş ve bu yüzden en başta değeri düşük olan kadının aile içi statüsünü de yükseltir. Son
kısımda, bu bulguyla ÇDA'nın önemli sonuçlarından biri olarak karşılaştık.
Karşılıklı bağımlılık modelinde nesiller arası bağımlılık aile yaşamı boyunca yön
değiştirir. Şöyle ki, önce, çocuk ana-babaya bağımlıdır. Bu bağımlılık daha sonra yaşlanmış
ana-babanın büyüyen çocuklarına bağımlı olması şeklinde yön değiştirir. Çocuğun anababaya bağlılığı, ÇDA'da ortaya çıktığı gibi itaate yönelik sosyalleştirme ve otoriter
yetiştirmeyle sağlanır. Bu tip ana-baba-çocuk etkileşimi ve sosyalleştirmesi ailenin zaman
içinde hayatta kalması için işlevseldir. Aileye sadakat, çocuğun bağlılık/itaatini vurgulayan
ana-baba kontrolü ve sosyalleştirmesi çocuğun aileyle tamamen bütünleşmesini sağlar. Bu
şekilde sosyalleştirildiğinde, çocuk, aile ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı ana-babasına yatırım
yapan “bağlı” bir evlada dönüşür. Oysa ki “bağımsız” bir çocuk kendi ilgilerine yönelip
ailesini göz ardı edebilir. Bu sebeple, bağımsız çocuk yetiştirmek karşılıklı bağımlılık aile
modelinde makbul değildir.
Sonuçta ortaya çıkan aile ve kişilerarası ilişkilerde hem duygusal hem maddi boyutta
bağımlılık görülür. Geçen bölümde söz ettiğim ilişkisel benlik bu tür aile sistemlerinde gelişir.
Yani, ilişkisel benliğin gelişimine yol açan sosyalleşmenin nedeni, ailenin devamlılığının
nesiller arası karşılıklı bağımlılığı gerektirmesidir.
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Bu modelde öngörülen sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi, işlevsel-geniş aile
yapısını destekler. Ortaya çıkan, yaşam koşulları değişmedikçe kendi kendini ikame eden bir
genel durumdur. Tabii ki, aile sisteminin (sosyalleşme değerleri ve aile etkileşiminin),
müdahale, göç durumunda olduğu gibi kültür teması ya da kültürel yayılma gibi başka etkiler
sonucunda da değişime uğraması mümkündür.
Bu kısa açıklaması, karmaşık bir yapının özetidir. Aile dinamiklerinin ve etkileşiminin
özelliklerine —sosyal değişme ve sosyo-ekonomik gelişme sonucu kuramsal olarak oluşması
beklenen aile sistemine— işaret etmektedir.
Nesiller arası maddi bağımlılıklar, yükselen refah, şehirleşme, eğitim vb. ile azalır.
Duygusal bağımlılıklar ise ilişkililik (relatedness) kültürünün yaygın olduğu dünyanın büyük
kısmında sosyoekonomik gelişmeyle değişmemektedir. ÇDA bulguları bu seyirle ilgili
doğrudan kanıt sağlamaktadır.
14.3.Bağımsızlık Modeli
Kağıtçıbaşı ikinci sırada endüstrileşmiş, kentli, orta sınıf Batı toplumunun ideal-tipik
aile modeli olan “Bağımsızlık modeli”ni inceliyor. Şöyle yazıyor: Bu toplumda ayrışmışlık
kültürü (bireycilik) egemendir. Bu, zaman zaman yerilen zaman zaman övülen Batı'nın
bireyci, çekirdek ailesinin prototipik modelidir. Hem ailenin diğer ailelerden hem de aile
bireylerinin birbirinden bağımsız ve ayrışmış olması üzerine kuruludur. Gerçek durumdan
çok, ideal ya da normatif olanı yansıtmaktadır. Çünkü bulgular Batı (Amerikan) ailesinde de
bir miktar karşılıklı bağımlılığın var olduğunu göstermektedir.
Ancak genel görünüşüyle karşılıklı bağımlılık modelinden çok farklıdır. Bu farklılık,
modellerin oluştuğu bağlamlar arasındaki farkı yansıtır. Modeller arasındaki fark ayrışmışlık
kültürü (bireycilik) ile ilişkililik kültürü (toplulukçuluk) arasındaki farkı yansıtmaktadır.
Bağımsız aile-insan modelinde nesiller birbirinden ayrışmıştır ve hem duygusal hem
maddi kaynak yatırımı ana-babaya değil, çocuğa yönelmiştir. Buradaki birim, bireyselleşmiş
çekirdek aile yapısıdır. Ataerkilliğin öneminin azalması, refahın artması, kadının aile içindeki
statüsünün yükselmesi, erkek çocuk tercihinin azalması ve doğurganlığın düşmesi şeklinde bir
süreç vardır. Çocuğun ekonomik değerinin azaldığı bir ortamda, çocuğa atfedilen psikolojik
değer ön plana çıkar. Ancak, çocuğun psikolojik değeri çocuk sayısıyla ilintili olmadığından,
yüksek doğurganlığa yol açmaz. Çocuğun maliyetinin artması da düşük doğurganlığa neden
olur. Bu durum, özellikle çocuk sahibi olmanın “fırsat maliyeti”nin hatırı sayılır biçimde
yüksek olduğu eğitimli, iyi iş sahibi eşler arasında geçerlidir.
Buradaki sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi, bağımsız, ayrışmış, belirgin sınırları
olan bir benlik gelişimini doğurur. Birey ve aile düzeyindeki etkileşimler, birbirinden ayrı,
birbiriyle örtüşmeyen kişiler arasında cereyan eder. Çocuk yetiştirmede denetime daha az yer
verilir ve karşılıklı bağımlılık modelindeki otoriter ana-baba davranışı, yerini serbestliğe
yönelik ana-baba davranışına bırakır. Bireyci ideolojiyle bağlantılı olarak özerklik önem
kazanmıştır. Nesiller arası maddi bağımlılığın en aza indiği sosyokültürel ve ekonomik bir
bağlamda, bağımsızlığa ve kendine güvene değer verilir; çünkü artık yaşlılık güvencesi için
çocuğun ana-babaya sadakat duyması ve bağımlı olması gerekmemektedir. Yaşlı ana-babalar
yetişkin evlatlarına yaşam ihtiyaçları için bağımlı değillerdir; yaşlılıkta gelir ve hizmet için
daha farklı kaynaklara sahiptirler. Bu nedenle, çocukların ana-babaya olan sadakat ve
minnettarlığı, yaşlılık güvencesi için gerekli değildir. Bu tür bir sosyalleşme hem nesiller arası
hem kişiler arası bağımsızlığı doğurur. Yani, bu model, bağımsız, ayrık benliğin işlevsel
nedenlerini ortaya koymaktadır.
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Bu modelin özellikleri, örneğin kadının yüksek statüsü, serbest disiplinli ana-baba
davranışı, ailenin ve benliğin bağımsızlığı, göreceli olarak, özellikle karşılıklı bağımlılığa
dayalı aile modeliyle karşılaştırılarak ele alınmalıdır. Bu özellikler mutlak olarak
değerlendirilmemelidir. Bütün Batı orta sınıf ailelerinin aynı niteliklere sahip olduğunu da
iddia etmiyoruz; ancak yukarıda sözü edilen özellikler, Batı ve özellikle Amerikan orta sınıf
ailesini büyük ölçüde yansıtır. Bu durum, aile ve benliğin içinde bulunduğu kültürel bağlamı
oluşturan bireyci dünya görüşüyle bağdaşmaktadır.
Ayrıca, bu model, Batı'da ve özellikle ABD'de etnik ve sosyal sınıf farklılıklarına
bağlı olarak görülen büyük çeşitliliği yansıtmaz. Aynı şey daha önce tartışılan “karşılıklı
bağımlılık modeli” için de geçerlidir. Bu modeller, değişen bağlamlarda görülen aile
işlerliğinin işlevsel bağlarını ve aileler arasındaki farklılıkları anlamayı kolaylaştıran özet
kalıplardır. Örneğin, yapılan araştırmalar Amerikan ailesinde, özellikle düşük sosyoekonomik
düzeyde ve kadınlar arasında bir miktar karşılıklı bağımlılık olduğunu göstermiştir. Bununla
beraber, yaygın normatif bireycilik sebebiyle bağımsızlık ve kendine yeterlik çok önemsenir.
Bu da bazen bir başkasının desteğine gerek duyulduğunda çelişkili duygulara ve başarısızlık
hissine yol açabilir.
Sonuç olarak bu iki model, bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık modelleri birbirinden
tamamen ayrı özellikler ve bağlam farklılıklarına rağmen birinden diğerine doğru bir geçiş
olduğu öne sürülür. Oysa, karşılıklı bağımlılık modeli Doğu Asya Pasifik ülkelerinde hızlı
ekonomik büyüme ve gelişme içinde var olmaya devam etmiştir. Çin, Tayvan ve Hong
Kong'da yapılmış araştırmalarda modern, sanayileşmiş yaşamın etkilerine rağmen kültür ve
sosyalleşme biçimlerinde genel bir devamlılık göze çarpmaktadır. Kore'de daha yakın
zamanda yapılan bir araştırma, hayattaki en önemli amaç olarak “uyumlu aile”yi bulmuş.
“Sosyal yapılar modernleşse de duygusal ilişkililik ve aile uyumu güçlü kalmaktadır” şeklinde
yorumlanmıştır.
Kağıtçıbaşı, burada sorulması gereken “Aile yapısında nasıl bir değişim oluyor ve
neden?” sorusudur, diyor. Değişim her an mevcuttur ve aile-insan ilişkilerinin tüm biçim ve
yönlerinin değişmeden kalacağını savunmak gerçeği reddetmek olacaktır. İlk bakışta,
sosyoekonomik gelişimle beraber ortaya çıkan, çocuğun ekonomik değerindeki ve çocuktan
maddi destek beklentilerindeki sistematik azalma, ailede bir çekirdekleşme ve ayrışma olacağı
izlenimini verebilir. Ancak bulguların daha yakından incelenmesi, bize değişimin, çocuklar
tarafından karşılanan belli bazı ihtiyaçlarla ilişkili olarak meydana geldiğini gösteriyor. Çünkü
sosyoekonomik gelişmeyle maddi bağımlılığın azaldığını fakat duygusal bağımlılıkta bir
değişme olmadığını görüyoruz. Yazar şöyle diyor: Bu ayrımı fark etmem, ailedeki maddi ve
duygusal (psikolojik) bağımlılıkları kavramsal olarak ayrıştırmama yol açtı. Bunların birincisi
çocuğun ekonomik değeri, diğeriyse psikolojik değeri olarak yansıdı.
ÇDA'nın bulguları esas olarak duygusal bağımlılıktan çok maddi bağımlılık
konusunda bilgi veriyor. Bu bulgular, sosyoekonomik gelişmeyle çocuğun ekonomik
değerinin azaldığının açık kanıtı niteliğindedir. Bu sonuç, çocuğun ekonomik değerinin farklı
göstergeleri için geçerlidir.
Yine de sosyoekonomik gelişmeyle maddi bağımlılıklarda azalma görülmesi, ailede
çekirdekleşme-ayrışmanın kaçınılmaz olduğu sonucunu doğurmaz. Çocuk sahibi olmanın
artan maliyeti ve mevcut olan alternatif yaşlılık güvencesi olanaklarıyla birlikte zayıflayan
maddi bağımlılıklara karşın, duygusal bağımlılıklar devam edebilir. Nitekim ÇDA bulguları
çocuğun psikolojik değerinin sosyoekonomik gelişmeyle değişmediğini hatta arttığını ortaya
koymuştur. Örneğin, Türkiye'de çocuğun anneye “arkadaş olma” değeri, yaşanılan yörenin
gelişmişlik düzeyi ve eğitim yükseldikçe artmaktadır. Az gelişmiş bölgelerde %20, orta
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derecede gelişmiş bölgelerde %26, gelişmiş bölgelerde %32 ve büyük kentlerde %51. Lise
tahsillilerde %33, üniversite mezunlarında %43 oranında bu değer vurgulanmıştır.
Başka bir araştırmada, yine maddi bağımlılığın azalmasının duygusal bağımlılığa
yansımadığı gösterilmiştir. Türkiye'de modern/genç ve kentli ve geleneksel/yaşlı ve kırsal
grupları, yakınlarına maddi ve duygusal yardımda bulunma istekliliği konusunda karşılaştırma
yapılmıştır. Modern grubun geleneksel gruba kıyasla, maddi yardım konusunda daha az istekli
olmasına karşılık, duygusal yardım konusunda (örneğin, bir kişiyi hastanede ziyaret etmek)
iki grup arasında bir fark bulunmamıştır.
Bağlılık kültürüne sahip gelişmiş/kentsel bölgelerde nesiller arası ilişkiler ve akraba
ilişkileri önemini korumaya devam etmektedir. Bu durum, maddi bağımlılığın azalmasına
rağmen görülmektedir. Örneğin, yaşlılık sigortası vb. gelirleri olan kentli yaşlılar, yetişkin
evlatlarından destek istemiyorlar, hatta genç-yetişkin evlatlarına kendileri maddi destek
sağlıyorlar. Yunan-Amerikalılar Amerikan toplumuna uyum sağladıkça maddi bağımlılıkların
azaldığını fakat karşılıklı duygusal bağımlılıkların devam ettiğini bulmuşturlar.
Maddi bağımlılık azalırken duygusal bağımlılığın devam etmesinin aile sistemi için
anlamı nedir? Bunun yansıması olarak çocuğun ekonomik değerinin azalması, buna karşılık
psikolojik değerinin artması aileyi nasıl etkiler? Ailenin bazı özelliklerinde değişim
görülürken, diğer özelliklerinin devam etmesi beklenir. Dolayısıyla, karşılıklı bağımlılık ve
bağımsızlık aile modellerinde görülmeyen bazı özelliklerin bir araya geldiği yeni bir model
ortaya çıkmaktadır.
14.4.Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli
Bağlılık kültürüne sahip toplumlarda sosyoekonomik gelişmeyle ortaya çıkan
bağlamsal ve ailesel değişimler üçüncü bir modeli gerekli kılıyor, diye açıklamaktadır
Kağıtçıbaşı. Bu karşılıklı duygusal/psikolojik bağlılık modelidir. Bu yeni model, diğer iki
modelden farklı olmakla beraber bazı özellikleri itibariyle bunlarla örtüşür. Bu modelde
duygusal alanda karşılıklı bağımlılık görülürken, maddi alanda hem birey, hem aile düzeyinde
bağımsızlık söz konusudur.
Karşılıklı duygusal/psikolojik bağlılık modeli, bağlılık kültürüne (toplulukçuluk) sahip
gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde daha yaygındır. Bu bölgelerde görülen, kültürel
devamlılıkla beraber sosyal yapısal ve ekonomik değişmenin varlığıdır. Bağlılık kültürü
süregeldiği için, aile diğer akrabalara doğru genişlemiş durumdadır. Aile ilişkileri,
ataerkilliğin önemini yitirmesi, kadının aile içinde yükselen konumu ve azalan erkek çocuk
tercihiyle şekillenmiştir. Ancak, paylaşılan etkinlikler, geleneksel karşılıklı bağımlılık
modelinde görülen ortak tarımsal üretim ve tüketimden farklıdır.
Devam eden nesiller arası duygusal/psikolojik bağlılık, genç yetişkinlerin
duygusal/psikolojik yatırımlarını hem ana-babaya, hem çocuklarına yöneltmelerine neden
olur. Ancak, yaşlı ana-babaya maddi destek gerekmediğinden, maddi kaynak akışı sadece
çocuklara yöneliktir.
Gelişmiş/kentleşmiş bağlamda çocukların artan masrafıyla ve azalan ekonomik
değeriyle birlikte, psikolojik değerleri ön plana çıkar; çünkü ekonomik yarar sağlamak
bakımından çocuk sahibi olmanın bir anlamı kalmamıştır. Böylece çocuk yapma nedeni
olarak sadece çocuğun sağladığı psikolojik doyum söz konusudur.
Burada, duygusal bağlılık, sevgi demek değildir; yani, psikolojik/duygusal karşılıklı
bağlılık modelinde aile üyeleri birbirlerini diğer aile modellerindekinden daha fazla sever
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iddiası yoktur. Modeller arasındaki farklılıklar, duygular yerine kişilerarası ilişkiler, benliksınırları ya da kimliklerle ilgilidir. Bu sebeple “duygusal”a “psikolojik” eklenmiştir. (Tam)
karşılıklı bağımlılık modelinde olduğu gibi benliklerin birbirine bağlılığı söz konusudur; fakat
karşılıklı bağımlılık modelinde bu bağlılık karşılıklı maddi bağımlılığa dayanmaktadır; bu
modelde ise maddi olmayan karşılıklı (psikolojik/duygusal) bağlılığa dayanır.
Nesiller arası duygusal/psikolojik bağlılık devam ettiği için sosyalleşme değerlerinde
aileye/gruba bağlılık vurgulanır. Bununla beraber bu modelde bireyin de önemi vardır. Bu
durum aile etkileşim biçiminde önemli bir değişikliğe yol açmaktadır, o da çocuk yetiştirmede
özerkliğe yer verilmesidir. Yakın aile ilişkilerinin önemi devam ettiğinden, sosyalleşmede
ana-baba denetimi ve duygusal bağlılık da vurgulanır. Ancak, bu aile sisteminde bireyleşmeye
ve özerkliğe de yer vardır. Çünkü azalan maddi bağımlılıklarla beraber, çocuğun aileye
tamamen bağımlı olması gerekmez. İleride “hayırlı evlat” olarak ana-babaya yaşlılık
güvencesi sağlaması söz konusu değildir.
Özerkliğin psikolojik/duygusal bağlılık modelinde ortaya çıkışının nedenini anlamak
önemlidir. Bunun en az iki sebebi vardır. Birincisi, yaşlı ana-babanın yetişkin evlada olan
maddi bağımlılığının azalması nedeniyle, artık çocuğun özerkliğinin aile ihtiyaçları için bir
tehdit olarak görülmemesidir. Yaşlı ana-babanın ihtiyaçları, emekli maaşları ve bunun gibi
daha farklı yollardan karşılandığı için yetişkin evladın kendi (maddi) ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi
normal kabul edilebilir. İkincisi, değişen yaşam tarzlarıyla birlikte büyüyen evladın özerkliği
işlevsel olmaktadır. Yani, özerklik, aktif karar verme, etkinlik ve yaratıcılık gerektiren okul
başarısı ve kentsel iş hayatı için “itaat”ten daha önemli bir değer haline gelmektedir. Yine de
çocuğun ve yetişkin evladın yakınlığı hâlâ fazlasıyla değerlidir; bu sebeple benliğin ilişkililiği
psikolojik/duygusal bağlı aile modelinin temel bir özelliğidir. Dolayısıyla, bu model özerkilişkisel benliğin sosyal ve aile değişimi nedeniyle gelişiminin nedenlerini ortaya
çıkarmaktadır. Bu tür benlik, içinde hem özerkliği hem de ilişkiselliği barındırmaktadır.
Temel insan ihtiyaçları olan etkinlik ve ilişkililik, karşılıklı psikolojik/duygusal bağlılık
modelindeki benlikte ortaya çıkmaktadır.
Bu aile modelinde büyüyen çocuğun bireysel ihtiyaçları, grup-aile ihtiyaçlarıyla ters
düşmez. Çocuğun özerkliği aile için bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Farklı sosyoekonomik
statüdeki grupların çocuktan beklentilerini karşılaştırmak, bu konuda bizi aydınlatacaktır.
1987’de yapılan bir araştırmada Türkiye'deki kentli, yüksek sosyoekonomik düzeydeki (SED)
annelerin çocukta özerkliğe ve kendine yeterliliğe önem verirken, orta ve düşük SED'deki
annelerin itaat ve sadakati ön plana çıkardıklarını görmüştür. Buna paralel olarak, düşük
SED'deki ana-babalar çocuklarının ileride kendilerine minnettarlık duymalarını isterlerken,
yüksek SED'deki ana-babalar böyle bir istek belirtmemişlerdir. Çocuğun yaşlılık güvencesi ve
ekonomik değerinin önemli olduğu ortamlarda “çocukların ana-babalarına minnettarlık
duymaları aile ilişkilerinin devamı açısından işlevseldir”.
Duygusal bağlılık modelinde aile çıkarlarının bağımsızlık modelinde olduğu gibi
önemsiz olduğu veya ikinci planda yer aldığı söylenemez. Burada, bireysel ve grupsal (aile)
bağlılığının bir arada var olduğunu görüyoruz. Ailesel ve kişiler arası ilişkiler, duygusal
alanda, birbirine bağlı olarak devam eder. Bunun sonucunda oluşan benlik, özerklik de içeren
ilişkisel bir benliktir.
Bu modeldeki çocuk yetiştirme eğilimleri ve sosyalleşme değerleri ilk bakışta çelişkili
ve hatta birbirini dışlar gibi görünebilir. Özellikle ana-babalıkta kontrol ve özerklik
yönlendirmeleri birbirini dışlar olarak görülebilir. Karşılıklı bağlılık modelinde, karşılıklı
bağlılık sadece psikolojik olsa bile özerkliğin ortaya çıkması pek mümkün görülmeyebilir. Bu
gibi yorumlar ilişkililiği özerkliğin zıddı gibi gören bakış açılarını yansıtıyor olabilir. Bir
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sonraki bölümde bu konulardan biraz söz edeceğim. Burada sadece psikolojik/duygusal
karşılıklı bağlı aile/insan modelinin, kişilik psikolojisi, benlik ve insanlar arası ilişkilerde uzun
süredir baskın olan bazı bakış açılarından farklı bir duruş gösterdiğini söylemek yeterlidir. Bu
tür bakış açıları bireysel bir dünya görüşüne dayanmaktadır.
14.5.Çocuğun Değeri Araştırması Il (2000'ler)
İkinci Türk ÇDA 2003'te, orijinal ÇDA'dan yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleştirilmiştir.
Tam bir tekrar araştırması olmadığı için iki çalışma arasında bazı yöntemsel farklılıklar
bulunmaktadır. Asıl araştırma tüm ulusu temsil eden bir örneklem kullanırken, bu çalışmada,
kentsel orta/üst sosyo-ekonomik statü, kentsel düşük sosyo-ekonomik statü ve kırsal kesimi
içeren bir örneklem kullanılmıştır. Yine de farklı bölge ve sosyo-ekonomik statü gruplarından
elde edilen sonuçlardaki farklılıklar ve zaman içindeki karşıtlıklar şu anki durumu ve zaman
içindeki değişimin dinamiklerini anlamakta bize bilgi ve görüş sağlamaktadır.
Her tabakada, okul öncesi çocukların genç anneleri, ergenlerin orta yaşlı anneleri ve
onların anneleri/ergenlerin büyükanneleri yer almıştır. Daha yaşlı annelerin ergen
çocuklarıyla da mülakat yapılmıştır. Toplam örneklem sayısı 1025 katılımcıyı içermektedir.
2003 araştırmasındaki daha genç anneler, ortalama yaşlarındaki benzerlikler nedeniyle (31 ve
28) 1975'teki araştırmadaki genç anne örneklemiyle karşılaştırılmıştır.
2003 ÇDA'daki en dikkate değer bulgu, çocukların ekonomik/faydacı değerindeki
düşüş ve psikolojik değerindeki keskin yükseliştir. Katılımcıların 1975'te ve 2003'teki çocuk
sahibi olma isteklerinin sebeplerini karşılaştırmaktadır. Açıkça, çocuk sahibi olma nedenleri
olarak öne sürülen neşe, zevk, sevgi gibi psikolojik değerler ikinci araştırmada daha ön plana
çıkmıştır. Buna karşılık, çocuğun yaşlılık güvencesi yararı ve diğer maddi yararları ve bir
erkek çocuk sahibi olma isteği çocuk sahibi olmada daha önemsizleşmiştir.
Nesiller arası maddi bağımlılıkları anlamak için, her iki çalışmada da çocuklardan
belirgin ekonomik/maddi yardım beklentileri incelenmiştir. Bu sorulara verilen cevaplardaki
değişiklikler daha önce bahsedilen çocukların değerleriyle ilgili genel cevapları
tamamlamakta, 2003'te çocuklardan daha az ekonomik/maddi yardım beklenmektedir.
Özellikle, maddi yardım beklentisindeki tersine dönüş dikkate değerdir.
Son 30 yılda Türkiye'de ekonomik büyüme ve şehirleşmeyle ilgili önemli sosyal
yapısal değişiklikler yaşanmıştır. İki çalışmanın örneklemlerindeki farklılıklar da bu
değişiklikleri yansıtmaktadır, 2003 katılımcılarının üçte ikisi, kırsaldan kentsele dönüşmüş
yaşam tarzlarını yansıtmaktadır. Aslında, ÇDA II katılımcıları, tüm ulusu temsil etmemelerine
karşın genel nüfusla orantısız bir örneklem değildir. Çünkü genel nüfusun üçte ikisi kentlidir.
Kentli yaşam tarzları, yetişkin evlat desteğine alternatif sosyal güvenlik gibi yaşlılık
güvencesi kaynaklarını içermektedir. Aynı zamanda çocuklar çalışmak yerine okulda daha
fazla kalmaktadır, böylece “bağımlılık yaşları” uzamakta ve ana-babaları için masraf
yaratmaktadırlar. Bu durumlar çocukların maddi katkılarını daha önemsiz yapmaktadır. ÇDA
II’ki katılımcıların eğitim düzeyleri ilkine göre daha yüksektir. 1975 annelerinin ortalama
eğitimi 3 yılken, 2003 annelerinin ortalaması 9,5 yıldır.
Bu bulgular aile değişimi kuramını, özellikle psikolojik/duygusal bağlılık modelini
desteklemekte, sosyoekonomik gelişim ile azalanın maddi nesiller arası bağımlılıklar
olduğunu göstermektedir. Psikolojik bağlılıklarda ise azalma yoktur. Bu, 2003'te daha güçlü
psikolojik değerle ortaya çıkmaktadır.
Zaman içindeki değişiklikler dışında, ÇDA II'de farklı tabakalar arasındaki
değişiklikler, model için daha fazla destek sağlamaktadır. Özellikle çocukların ekonomik
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değeri en çok kırsal kesim katılımcıları tarafından vurgulanmıştır, kırsal kesimden gelen
kentli-düşük gelir grubu onları takip etmektedir. Kentli-orta/yüksek sosyoekonomik düzey
grubu ise çocuğun ekonomik değerini en az önemseyen gruptur. Bu, psikolojik değerin
gruplar arası az farklılıkla herkes için önemli olmasıyla tezat oluşturmaktadır. Bu bulgu,
ailede duygusal bağların çok önemli olduğunu göstermede önemlidir. Yani, kentliorta/yüksek sosyoekonomik düzey grubunda, bağımlı aile modelinin değil,
psikolojik/duygusal olarak karşılıklı bağlı aile modelinin ortaya çıktığını göstermekte, aile
değişimi kuramımı desteklemektedir. Yetişkin çocuklardan yardım beklentisi de buna
uymaktadır. Kentli-orta/yüksek sosyoekonomik düzeyli anneler çocuklarından en az yardımı
beklemekte; onları kentli düşük gelir grubu ve kırsal kesim grubu izlemektedir.
Çocuklardan beklenen özellikler de incelenmiştir. 1975'te ana-babayı dinlemek/itaat
“iyi bir insan olmak” ile birlikte en önemli özellikken, 2003'te (büyükanneler hariç) en az
önem verilen özelliklerden biri haline gelmiştir. Bağımsızlık/kendine güven 1975'te hiç
vurgulanmamışken 2003'te özellikle kentli-orta/yüksek sosyoekonomik düzey grubunda arzu
edilen bir özellik olarak ortaya çıkmıştır. Bu değişim psikolojik/duygusal bağlı aile
modelinde çocuk yetiştirmede özerkliğin ortaya çıkışını yansıtmaktadır ve yine kuramı
desteklemektedir. Çocuk yetiştirme yönelimlerindeki değişimler 2003 katmanlarının
karşılaştırılmasında ortaya çıkmaktadır. Kırsal ve kentli düşük gelir grubu, orta/ yüksek gelir
gruplarına göre “ana-babaya itaat”i daha fazla, “bağımsızlık/kendine güven”i daha az
önemsemiştir.
Nesil farkları da sosyal tabakalarla uyum içindedir. Büyükanneler çocuğun ekonomik
değerini anne ve ergenlerden daha fazla vurgularken çocuğun psikolojik değeri tüm nesiller
tarafından önemsenmektedir. Bağımsızlık/kendine güven anneler tarafından daha çok
beklenen bir özellik iken, büyükanneler “ana-babaya itaat”i daha fazla vurgulamıştır. Nesil
farklılıkları zaman içindeki sistematik değişiklikleri de göstermekte ve aile değişimi kuramını
desteklemektedir.
Farklılıklara rağmen tüm olumlu çocuk özellikleri katılımcılar tarafından
benimsenmiştir. Bunların arasında “ana-babaya itaat” ve “bağımsızlık/kendine güven” gibi
karşıt görünenler de vardır. Bunların birleşimi çocuk yetiştirmede “kontrol” ve “özerk”liğin
bir arada bulunduğunu göstermekte, psikolojik/duygusal bağlılık modelini desteklemektedir.
Çocuğun cinsiyeti tercihine bakarsak, ÇDA 1I oldukça farklıdır. ÇDA deki zorunlu
seçimli maddede, %84 erkek çocuk tercihi ve %16 kız çocuk tercihi görülmüştü. Kadınlar
arasında bu oran % 75 ve % 25'ti. İkinci araştırmada, zorunlu seçimli madde sadece kentli
örnekleme uygulandı. 2003'teki genç kentli anneler arasında, %41.1 erkek ve % 58.9 kız
çocuk tercihi görülmüştür. Cinsiyet tercihi kentli-orta/yüksek sosyoekonomik düzey grubunda
kentli-düşük gelir grubuna göre daha fazla tersine dönmektedir. Bu dikkat çekici farklılık
önemli zamansal ve sosyal-yapısal değişiklikleri yansıtmakta, aile değişimi kuramımın
varsayımını desteklemektedir.
Doğurganlık tutumları ve davranışlarını yansıtan gerçek, istenen ve ideal çocuk
sayıları, önceki bulgular ve aile değişimi kuramımın tahminleriyle uyumludur. ÇDA II'de
genç anneler, ÇDA I’e göre anlamlı olarak daha az gerçek, istenen ve ideal çocuk sayısına
sahipti. 2003'teki değişik tabakalara bakılırsa, kentli-düşük sosyoekonomik düzey anneleri
kırsal gruplara göre daha yüksek sayılara sahipti. Kentli-yüksek/orta sosyoekonomik düzey
grubu ise en düşük sayıya sahipti. Düşük sosyoekonomik düzey grubundaki daha yüksek
sayılar, kentteki daha iyi kamu sağlık hizmetleri ve daha düşük bebek ölümü sonucu olabilir.
Çünkü bu kırsal kökenli anneler de üst düzey kentli annelerden daha doğurgandırlar.
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Sonuç olarak diyor Kağıtçıbaşı, ÇDA I ve Il'nin aile değişimi kuramım için birçok
açıdan destek sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle, ÇDA II'de ortaya çıkan değişiklikler,
kuramın içerdiği her açıdan, yani, yaşam şartları (kent, kırsal, sosyoekonomik düzey), aile
yapısı (doğurganlık, varlık akışı), sosyalleşme değerleri (çocuğun değeri, erkek çocuk tercihi,
bağımsızlık değerleri) ve ana-babalık ve aile etkileşimi (itaatten özerklik/kendine güvene
doğru yönlendirmeleri) açısından öngörülen gelişmeyi kanıtlamıştır. Bu, kuram ve daha
belirgin olarak psikolojik/duygusal bağlılık modeli için güçlü bir destek sağlamaktadır.

Böylece Aile Sosyolojisi derslerinin sonuna geldik. Ben ebeveynlik tutumları ile ilgili
2003’den 2019’a kadar geçen zamanın, benzer bir çalışma yapmayı gerektirdiğini
düşünüyorum.
14 hafta boyunca, uzun bir yol giderek, aileye dair tartışmaları derleyerek dersi
tasarladım. Her haftanın sonunda sizlerin zihinlerinde ayrı ayrı sorular ve karşılaştırmalar
doğurmayı ümit ettim. Sıralı bir şekilde haftalar değerlendirildiğinde bölümler arasındaki
bağın anlaşılması ve sonuç olarak zihinlerinizde bir panorama çıkarmasını diliyorum.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yapılan ÇDA I ve II’yi okuduk. Bu araştırma
çerçevesinde, araştırma grubu ile elde ettikleri verilere dayanarak geliştirdiği üçlü aile
modelini öğrendik. Bunlar Bağımlılık Modeli, Bağımsızlık Modeli ve Duygusal ya da
Psikolojik Bağlılık Modelidir.
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Bölüm Soruları
1- Bağımlılık Modeli nedir?
2- Bağımsızlık Modeli’nin sosyolojik bağlamı nedir?
3- Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli’nin diğer iki modelden farkı nedir?
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