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•En kU~illc toplum birimi•olarak !fade edilen aile,insan •ayati 
iizerinde daha de>g .nda 

I 
once ba§layan ve ie0 umdaa itiiar~~ hay a-

ti~in •onuna kada.r etkinli~ini ailrdilre• bir miiessesedir.Fizyolo-
jik eldugu kadar Sosyo-ekono::ni~ ve so~:ro-~·:::1 t~:rel y0::-.li.::riyltde 

her zaman_ ferdi,ruhsal geli§imi ve olu§umu ile davrani§lari 

ac1s1ndan §ekillen~irlp yonlendiren bir kurulu~,toplum hayat1 
Acinde _ geleneksel,tarilil~ahlak! ve politik etkenlerin de ayr1-
lamaz bir bi~imde kat1lmas1yla daha geni§ ~apl1 ve anlaml1 bir 
etkiy~ eahip olmu§tur,Ailenin insanlik tarihinden beri belki baz1 
degi§lklik gecirmi§ olmasina ragmen,varl1g1yla onemini hi~ bir· 
zaman ve hie bir toplumda tiimilyle yitirmemi§tir. 

Tezi bu konuna almam1z1n amac1,ailerin toplumun birimi ve ~ekiP 
deg! olarak bilttin toi_..rlumlarda varl1gl.n1 ve onemini orte.ya koymak, 

ailesiz,toplum olam~y1cag1n1 belirtmek i sosyalve ekonomik geli§
melerle berabeX' a.i;le· .baz1 degi!}ikliklere ugramasina ragmen. onemi
nin nas1l korumaktadirt 

Ara§tirmada Tilrk ailesi ile ~ati ailesi arasinda baz1 kar~1la§
t1rmalar yap1lma~t1r.Eat1 1 da_ aileyi konu alan aile sosyolojisi 
19.asrin bafl.D.da yayginla§ml.§ken Tilrkiye•de bu konu ile ilgili 
ara~tirmalar yeterli olmam1~t1la'.Ancak ·yapilan ara§tl.rJ!lalar · .... ,. 

ainiri~ kalr!!aktadiro Ttirk ailesinin tarihi geli§imi ~ cnun oze1-· 
likleri ve Tilrk toplumundaki yeri ve onemi,ilgimi ~ekmi§tir.Bu 
ilgime kar~ilik tesi bana veren ve her zaman yardim eden t~z 

~-

d an 1 §man 1m degerli Sayin Prof ,Dr.~ustafa E.Erkal ba§ta olmak 
ilzere,de6erli fikirlerinden fa3dalar_d1g.un Prof .Dr.Enis uksuz•e 
te§ekkiirlerimi arz ederim. 

Yap.t1g1m1z ara§tl.rauat11n Ti.irk ailesi . .-1.le ilgili yapila~ak _ara1-
t1rmalara ve Ttirk aile Miles•eeeslne yard1m1 bize gurur kaynagi 
olacakti.r, 

Ali ACAR 

1 



j Q 1 N D }; K I 1 E R 

(1NS0Z ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

TAP.LOLAR FiJ-iRIST! •. .' .. .......... • ................ . 
I 

v 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

A-AR~ '..l1Irlfvi .AN Th ' . 

AMAt; V h •Al'::> AMI • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 

Ji.. AR~ 111.Ri~l lil: lit V .ARS.AYIMLARI a : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

,ajQLUN-1. 

. . . . . . . . . . . . . . 
l.Aile Aavraminl.11 Tarifi •••••••••••••••••••• 
-2.Aile ve Toplum •••••••••••••••••••••••••.••• 

}~Genel olar&k Ailenin Gorevleri ••••••••••••• 
·..S-A1L..b. J:'.ARI.LAR.D.W l 1AH1H1 "a!§iivl1-<H~ha 0..L.AitJU( 

iliE.~ :U. TAR!H! GAL1,§1Jv!lb:i. KlSACA .ii.At~ ••••• 
l .• Otor i tey e G Ore ...•.................•.... · . 

2. •. a .. z adruga . ...........•.•••.•.•....•.•.•.... 
b..Ataerkil .. .................. . •••••••• 
c .... .Ail a erk il ................................ . 

d-.Aila Ail es i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... . 

3 
7 

12 
l~ 

1.6 

22 

}0 

:;cl 

41 
42 
4b 

40 
e--.dabe Ailes i....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~O 

2.Hanehalkina Gore.~ •.•.•....•.. ~........ ;3 
a-Ge1eneksel Aile ••••••••••••••••••••••••• 53 
Q..'i{ekirdek Aile ••••.•••••.•• .' ••• o........ !)-R 

c-.i.iestekll 'i{ekirdek Aile 0 .......... •.•. ... ob 

O•AP.~~TlHMANI~ YAPILDI~I YZi.h ve ARA~7lAMA ALANI •• ,70 

.MbL UM -11.. TtiRK.1Y E1 .Dl!; Al.L.t l'.At' .Il.JJJll 

A-TU.rl..K.Llf.tlJ.; ~ A1L E. • . • • • . · • . • • • • . . • • · • • • • • • • • • • · , 1 ij 
1-.c.ski TUrklerae Aile ••••••••••••• , ••••••• ~. 1~ 

2-Tilrk Ailesinde KQd.in ••••••••••• ~ •.•••••••••• o5 
· }-Ailenin Kurulu~'Ullu .i:ia·z.J.rloyan Faktorler... •• • 90 

:i-H.AN »IALKINA GIRE A1L~ y At' lMIZ •••• ~ ............ 0 • lO 0 

1-Cekirdek Aile ••.••••••••••••• •• •• ·:··•·••·•• 101 
r 

2-Des tekl 1 C ek ird ek All e •••••••••••• • • • • • • • • • • • llQ 
}-Geleneksel Genio Aile •••••••••••••••••••••• 115 

4-Kti~iil~~ Ge~ic 1 Aile ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
5-Qoziilen-2ar~alanmi~ Aile ••••••••••••••••••• 

" 



C- YERLE~~E YER1NE GORE A!LE 
l-1coy Ailesi •................................... . 142 
2-~ehir Ailesi •••..•••..•.••••••••.•.•••...•••••• 153 
3-Gecekondu Ailesi •••...•••.••••••..•.•.••••••••.• 174 
4-Yurtd1§1ndaki Tilrk Ailesi ••...••....•..•..•..••. 188. 

D-HAYA'.i.' '.rARZINA GORE A!LE YAPH·:rz ••••..•.•.•..•....... ~ 195 
1-Hayat Tarz1 ve Hayat Tarz1n1 Belitleyen Faktorlerl97 
2-Hayat Tarz1na Gore Aile Yapimiz ••••..••.•.•...•• 201 

a-Bar.inma •....•.........•..................• ~12 

b-Beslenme ........ .......................... 216 

c-Egi tim ................................... 220 

d-Giyinme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 223 

e-sagl1k ...... .............................. 224 

f -Eglence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2 25 

g-Haberle§me ve Ula§im ••.•...••..•.....•..•• 227 
h-!li~kiler Sistemi •........•..•..••......• 228 

E-SOSYO-KULTiJREL .. _.e S!YASAL DURUM BAKIMINDAN Jv,EVCliT 

BILG!LER!N DEGERLEND!R!Ll•:ESi ••••• ~. · •••••••••••.•••••• 240 
1- ·sosyo-Ktil tlirel Durum 

a-Aile Fertlerinin Gorevleri ve Rolleri.. 241 

b-is tenilen Qocuk Say1s1 •••...••...•..••.•.• 243 
c-Qocuklarin Egitimi ••..........•........... 245 
d-Ya9l1lar1n Durumu .•..••.•.•..•....•••••••• 247 
e-Ailelerin Egitim Dlizeyi •...••.•.....•...• 248 
f-BO§ Zamanlar1n Degerlendirilmesi •..•.•• · .•• 252 

2- Siyasi Durum •.....................•........•... 256 

BOlUM:III TURK!YE.'DE AILE YAPISINA TESiR EDEN FAK70R1ER 2~2 
ve WRK A!LES !NDEK! DE~!~r.:ELER. . • • • . . • • • • • • . • 262 

A-TURK!YE'DE A!U YAPISINA TES!R EDEN FAK'.L10RI.lll ..•• 262 

1- Ekonomik Yapilanma.. . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . • • • • • 263 

a-nevletin Ekonomik Yap1s1 .•........••.••. 263 
b-Ailenin •konomik Yap1e1n1n degi§~eai •..•• 273 
c-Kad1nlar1n istihda.m1... . . . • . . • . . • • • . . • • 282 

2- Soayo-Ktiltilrel rap1................... .••... 287 

a-XtiltUrel Delieme........ .•.•..•••••.. 287 
b-Egitim.................................. 291 
c-Din. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

.d-Soaye-Faikolojik raktorler ••••...•.••••• ;02 

'1f 



' 

J-_ l•kirl•t•• Te Saaa,11• .. ••••••••••••••••••••••• 305 
a-~•kir• 1e~1.a aeaealer1 •••••••••••••••• '°7 
)-ill• Yapi.laruu.a Sua71l•p• 1laerlll• 

t .••irlerl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . '17 

4-D .. e.:rafik 8'.regl~••••••••••••••••••••••••••••··'20 
a-1-at .. .lk11kaa1111 •••••••••••••••••••••• ·32i 
)-~leaae T&f1•••••••••••••••••••••••••••~6 
e-D•lu.r&-..l.1k traalari. ••••••••••••••••••• 330 
•-Olla Oraalar1 •••••••••••••••••••••••••• ''' 

5·Jl•l•~lk lakt6rler ••••••••••••••••••••••••••••• ''4 
6->&9lll•Ya7i.a. Or1aalar1......................... ''8 
7•ztluee T• 1•1 ~aalan.a l>•l•rleaU1_laea1. • • • 341 

•- AtLE Y.lPILAlll~A.11 )JOl§MELll................... ,., 
1-S&t1 Te firk1J•'•tki J.iltftki »•IJ.tialtria 

lar11lat\1r11a .. 1............................. 34' 
2-.U.l•i•t1 08•11.atleria Seavcu Olarak l•1&J1J1a.. 350 
3-ille Yap1•afaki O~s¥1aea1a S••7&1Sea11~lar1... ,58 

&-~tr117llCU J.ile VJ'glll&aa•1e•••••••••••• ,60 
)·S••J&l Bisatl Xur:u•:lar6••••••••••••• ,61 

~ 0. u 0.......................................... 54 
BLIJh Zk-l-J.ra1t.i.raa Yap1la Itrield Se17al 1aal.171t 

le.r •..•..........•.•••. I ••••••••••••••••• ·'7.D 
_Zk92•.t..ket Sera 1&1111 Oraeki.i ••••••••••••••• ''Ii 

I A Y • A · 1 L A I:. • • • • • • • • • ••••••• , •••••••••.•••••• o • '82 

'" 



~ablolar1n Fihristi 

Tablo: 42 
43 

4 t1 
45 
46 
47 

'48 
4S 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 

59 

bu 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
6~ 
69 

70 

ueleneksel reni~ ailede kararlar nas1l al1n1r ..•• 124 
K.Earnam•da 9ocugunuzun sizin istediginiz llitslekleri 
se9~esini istermisiniz. ....•.. ... ...... 125 
Nas1l ev en6iniz? .•.•.. ........ 125 
Evlenmede esEs ame9 ne olrnal1d1r? ..........•. 126 
K.Pa~a~'da evde yap1lan mamuller nelerdr. ..126 
K.Ec.nc.m•de r-eni9 ailecie erkegin ev i~·lerindE: tut1mul27 
Fuli..;ndugu statUden mer..nunlan rn1. • • • . • . 127 
K1 r ken t ayr1r:1ncia YC:.f 11 l&r1n o tU:rdut·L- y er·. 130 
Ya~l1lar1n ~e9inme durumu ••....• .•. .... 132 
Ya~l1lar1n ii.&~et ettigi yer •••..• . ...•. 132 
Ya~l1 veya ana-baba ile beraber otur~an1n sebebi. 133 
Evd e imal ed i 1 en man:till er . • . . • • . . . . . . . . . . . . • . 1 ::6 
Fertlerin intihar sebepleri~Tlirkiye•de )intihar 
oran1 ................. . . ..... . 
_.-ar9a la.nm1 § aile orc.nlari ( ~iirkiye 'de) fene li 
KHy ailesinde kad1n1n Hncelikle yapT1~1 i§ler 
Hane halk1 say1s1 ve hane halk1 b~yLklil~iltk1r) 
K1r ailesinin ~trenirn dururnuna cBre 9ocuklar1n 
hanci tip liseye citmelerinin isten6i~i aras1n-
d a}~ i i 1 i § k i . . . . . . . . . ...... : . . . . . . . .... 
uturulan evi se9er~en akrabalar& ya~1~ cl~ae1na 
dH:kat etrr.e neaenleri ........... . 
•' U~ b~yUk ~ehri~izde aile yap1l&r1 
~~hirde evlen~enize kim karar verdi •....... 
~ehir ailesinde evlenrne usulu ... 
~ehir ailesin6e kararlar nas1l veril~ektedir. 
~.ehir ailesince be~lik verme cur1Jr:.u ..•..... 
~ehir ailesinae Lane i1alk1 bU:r·Ukli.l.;:i ...• 
~ehir eilesi~de ~esleki durum ••............. 
~ehir ailesin6e evlenffie ya§l ••..... 
!E~ fark1 ve oturulan yer tErkek-K~5:~) ••.. 
oturulan yer ve ~~itim dilzeyi ares1Lda~i il~~ki 

I - ·.• •• 1 ' .t.r:, E? r. _, 

'• L 

140 
144 
149 

151 

i t:, t:; _ _,,.., 
i5;, 

·:.62 
J.t2 
-. r ' 
...Lt:.:+ 

lt4 
165 
H:~. - , ' 
l c.t 
J.f 7 
-, .: -, 
.. ' ...... I 

Oturulan yer ve ~~iti~ dilzey: &r&s1ntaki il!~~i lEE 
( .Lad .:r. ) 

71 uturulan yer v e gelir 6tizeyi .•... -i /' r ... . ._, 
.L '-'' ~ 

72 ·~ehir ailesinin gelirinin a2."·'tr.;as1 ~ali!1ce ~:a-;;P.
cag1 i~ler nelerdir •••.••...•• 
73 uturulan yer ve bulundugu stattiaen ~e~nt~ c:=~ 

durur.:u. . . . . . . . . . . . . . . . l 7u 
74 uturv.lan yer Ye siyasi partide aran.:i.lc:.:~ ozE:.l.i~:le:rl 71 
75 ~·ehir ailesi ''€ ev e~yalar1ndaki tErci:-,ler .li:i 
76 uturulc.n yer ile evde bulunan e9yalE!' a:-&s:r.~c~~i 

ili~ki . • • . • • 172 
77 uturulan yer ve aile yap1s1 . •• ...• 173 
78 ~ehir ailesi ve evlenci(;i ilk zamc~r..lc...r ana "::-a°:;a.-

s1yla . oturr:a • • . . • . • . • . . . . 173 
79 ~Ehir bolgesi ve se9irr.de oy kullan1lr:e:s1r.1 et-

kileyen faktBrler .•....••....•••......... 174 
Bo Gecekondu ailesinde yerle~rne yeriyle evlen~e ~e~li 

aras1ndaki ili~ki ••..• 179 
81 uecekonduda evlenme ~ekli ••.. .•. 179 
82 uece_.konduoa. kararlar1 kimler V€ rr::et:t.E" d.r. . .. ' 180 
83 Ea~l1k paras1 v e Gturulan yer •••..•... 18u 
8.1 J.l9ede hane halki buy' klugti ile c·-r·.;.r, . ~c-::: ~·-:::.· 

aras1ndaki ili§ki .•••.• 181 
85 Gece_konduda evlen:ne ya§1 • • . • • 181 
86 Oturulan yer ve meslek durumu ••••.•.•.•• 182 
87 Gece konduda oturma ve aile yap1s1 •••• 183 



Tablolar1n Fihristi 

Tablo: 1 
2 
3 

4 
~ 
6 
7 
8 
9 

10 

Ailenin GlinU~tizd€ki Degeri ..... 
K.Hamam'~a Ailenin Onemi 
192(Murdock)Toplum Uzerinde 'ra§t1r1lan Aile Ce 
~i tleri ..•.•. 
Aile Organizasyon Tipleri ....•......... 
Ara~tirma Yap1lan Yerin Ntifusu ••.......... 
Niifusun ;'a~lara Gore Dagil1m1 ••........... 
O[.renim Di.izeyi. . . . . . . ...• 
Cal1?~a Alanlar1 ........ ..... . 
Ntifusun Iktis2den Faal Olmayanlar1 ... 
~1r ve kent baz1nda evlenrneae 6enklik aras1ndaKi 

21 
21 

62 
68 
71 
71 
72 
73 
73 

Ili~}~i . . . . . . . . . . . . . 91 
11 Kir %ent ayrJ~1nt1a ;ocuklar1n e~ seciminde din rni'liyet 

ve :~-ore farV.1 c:oze'ti li:, r,ozetilrr;edit;j aras1nG.ad 
i J.i~-=J..:j. •.••. •••··•·•••···· 92 

12 l~1r 1~en t c:;;>rrir.·,111cia evlerJmeni ze kirr, k8.rar verdi .... 92 
'13 J-:ufus ci11siyete ve 1~1r kent c.yrir..1na t;o:re riL:ah 

;el:~li aras1ndak ilif_;:ki . . • . . . • . . . . . . . ~:~ 
14 E~ine ba~l1k paras1 verilip verilEedigi ...... 94 
15 K1r kept \·e cin2i,yet ayrH:;1nc.i [core evlili£~i1: L.l91Ii 

~nebli ol6ucu }1ak~Jnda dG~~n~eler Er&s1nd~ki ili~ki94 
16 Cturule:::i yer ve evlc:1;;,e usi.;.lv..... . s:5 
l~. X.Ea~an~~ yap1:a~ nik~h 9e~idi 9E 
18 7iirl:iye'de evJi er~ek ve kaci:irJ 5.'61 civc:r1r::c1<::.dJ.r 

J:ufusun yaf} t;:ruplc.r1 medeni cil~rum ve cinsiyeti ... S7 
19 Cinsiyet,k1r ve kent ayr1m1nda rne6eni duru~1 ....... 97 
20 :Lvli nLlflH.un cir.si:yet ya9 gr1;bnna ve il~ t:vler.:;;,e 

y291na gore dag1lini . . . • . . . . . . . . . . . . 98 
21 Erkeklerin ya~1 ile evlen~e ja9: aras1~daki ilie~i S9 
22 f ad1n ve erkegin evlenme ya§lar1 erasintiaki ili~~i 100 
23 l~lgeler ve Eane halk1 bUyliklUkleri .......• 101 
24 Nas1l evlendiniz f ( K. Eamam'rla) ...... 105 
25 J a~J.1k paras1 \'erciniz .mi? . • . . . . . . . . . • . . • . 105 
26 EvJ~n~ede esas a~a~ ne olDal1ci1r. .... 106 
27 EvJendi~iniz ilk y1llarda ailenizle bereber oturau-

nuzr.m? • • • • • • 106 
28 Ceki;:·aek ailede kara.rlar nas1l 2l1nmaktad1r. 107 
29 Qocu[tun1-.zvn si z2.n is ted igini 2 r.lesle kleri s e r;r:;esini 

istermisiniz • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lu? 
3U Erketin ev i§ler4nde~i tutumu? ................ 106 
31 Evde yarilan besin ve diter rnaddeler nelerdir? .... 103 
32 Ev e~yalar1n6aki Tercihleri ••••.•• 109 
33 ~ercii'1 edilen siyasi parti •..•.......•.. · ........ 110 
3·4 Gelirinizcien bc.fka yard1r:; al1:yor' .n .. .:Ji·.n·u:> ~ ••••••••• 114 
35 Gelircien ayr1 oiarak yardiffi nereden ve kimlerden 

sagl1yorlar • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
36 Sahip olur:an toprak buyUk.~iigUne gore aile yap1lar1 117 
37 K1r kent ay1r1~1ntia ya~l1larla ayr1 oturrra 6ebep-

leri ar~s1ndaki ili~ki ,........... ..... .•. 120 
38 ~erle~i~ yEri ve aile bi~irni ile evli c;ullar1yla 

birlikte ....... . ..•.• 121 
39 K1r ve kent baz1nca erk€}: -ve k12 isteme durumu ••... J.·22 
40 Ana-baba ile bereber oturmama nedenJeri 123 
41 EVlendiginiz ilk y1llc.rC.a ailenizle beraber otur-

dun1iZ j."'>LI7........................ 124 

"' 



Tablolar1n Fihristi 

Table : 129 K1r kent ayr1m1nda ocrenim aurumu ile aile i9inde 
anla~~azl1k rneydana gelse nas1l Lalledersiniz, 
aras1ndaki ili§ki .•...•.•...•...... 231 

130 Kir-kent ayr1m1 ve aile darda kald1~1 zaman 
yard1ro istendigi yer .••...•......••.•• 232 

131 Uinsiyet ve 9ocuk aras1n~aki hangi konularda 
gBrtie farkl1l1g1 ortaJa 91kmas1 aras1ndaki i-
li ~ki . . . . . . . . • . . 233 

132 Ailede kararlar nas1l al1n1r? .....•..... 234 
133 Kad1n1n bir kusurunu g~rdil~~nljz zaman nas1l 6av-

ran1ts1n1z. .. .... .. . . . .. • 235 
134 Ailede 9ocur-;uni;.zun bir kusurunu c:orseniz nas1l 

davran1rs1n1z~ •..•...•. ..•..• 236 
135 Ailece 9evre ile ilgili ili§kileri •..••... 236 
136 Ailenin eelecegi ile ilgili g~rU~lerin kir-kent 

bazindaki ili§kisi ... . .. .....•..... ... . ... 239 
137 Cinsiyet ve Bgrenim durumlar1na gBre erke~in ev 

i9i i~lerle ilgisi ne ol~al101r?Aras1ndaki i-
li9ki ....... . • .. . 242 

138 Hane halk1 reisinin kararlar1na kat1lrnas1 ile 

13~ 
140 
141 
142 
143 

ilfili dU~lincelerin daa~11m1 242 
Sosyal ekonorr.ik 6e,i§kenler .... 243 
K1r ve kentte istenilen 9ocuk say1s1 ••• 244 
Ailenin soyunun cevarn1 ••.. .. 244 
Air ve kentte erkek ve k1z ~ocu~u iste~E or2n1245 
ugrenim durumuna gore 9ocuklar1n hangi tip lise 
ye gitmesinin istendiei •... ............... 2~5 

144 vocuklar1n akrQba evliligi isteme oran1 246 
145 A.ttamam 1 da ailelerin evlenecegi ki~ilerte ara-

d1klar1 ozellikler . . • . . • . . . . . . • . 246 
146 Ya~l1lar1n bir soeyal gUvenlik kur~xuna baglJ olup 

olrr.ar.:as1 ile ya9l1larla birlikte oturup otur-
mama aras1ndaki ~li§ki •..........•...•...•. 247 

147 ~~lerin egitim dilzeyi aras1ndeki ili§ki .•.. 248 
148 T.v.de seyredilen programlar ve egitim dUzeyi 25U 
149 Vinlenen muzik ve ezitim dtizeyi •..• 251 
15u Dinlenilen muzik ve egitim dtizeyi .•.• 251 
151 Hane halk1 reisinin bo~ zamanla~1n1 degerlendir-
rne bic;imi • • • . . • • • ~;-2 
152 Ailenin zaman art191nda yapt1g1 faaliyetler ••. 253 
153 uturulan yer ve · ~o9 zarnanlar1n degerlencirilmesi 253 
154 ttane halk1 reisinin cinsiyet ve gazete okuma 

durumu • • . . . • . • . • • • 254 
155 Hane halk1 reisinin okudugu kitaplar ve· k1r-kent 

ayr1m1ndaki ili~kileri .•..•• 254 
156 Ailelerin gtinltik gazete okuma dag1l1m1 255 
E-7 Kad1nlar1n se~imC.e oy kullar1mas1nda etki li fr?1·~

t~rler nelerdir ••..................•••..... 259 
158 !Hifus plci.rJlc.m2,s1 ve siyasi partilerdeki tercih 

e::lilen ozellik1e1 .. arasi.ndaki .. ili~ki 
159 Meslek durumu ile se~imde oy kullanmay1 etkile 

160 
161 
162 
16, 

yen faktorler ili9kisi ••••.••• 
Tlirkiye'de sektorler ••••••••• 
Sektorel dag1l1m1 ••••••••• .' 
Katrna deger art19 h1zlar1 faktor fiatlariyla 
Tarim ve tar1m dl§1 kesimlerde ~al1§anlrr1n 
meslekteki mevkiine gore dag1l1m1 ••••• 

'"' -

260 

260 
266 
266 
267 

268 



Tablolar1n Fihristi 
T ablo : 88 Aile ile beraber oturma durumu •••.••.•. .•• 184 

89 Oturulan yer ve gelin dtizeyi •••....• •.• 184 
96 Oturulancyer ve evde imaledilen tiriln veya 

rnaddL~ler....... ••.....•• 185 
91 Gecekondu ailesi v e ev e9yalar1ndaki tercihler l 
92 Oturulan yer ve ev e9yalar1 •.••••.•.••.• 186 
93 Oturulan yer ve bulundugu statUden memnun 

olma durumu ••••• • .••• 187 
94 Gece kondu ailesinin tercih ettigi siyasi 

parti aras1ndaki ili9ki ••······ 188 
95 Se9imde oy kullanman1z1 etkileyen faktorler 188 
96 Yurt d191nda bulunanlar1n illere gdre da61l1~-

lar1 •••.• 189 
97 Yurtd1§1 Tilrk ailesinde karar1 kimler verir 192 
98 Nufusun yurt d1~1nda buluma sebepleri .••• 193 
99 Gelirin artmas1 halinde nelere harca~a ya-

100 
101 
102 

pars1n1z ................................. . 
Ailenin gelir durumu .••••......••.• 
Gelir1n ayr1ld1g1 harca.'Yla kalemleri 
Kir kent ayrir,: ve gelir getirmek amac1yla 
evde tiretim yap1l1p yapilmamas1 §oyledir ••. 

203 
204 
~U5 

205 
103 Gelir dtizeyi ve giyim ku~amda harcama ol9tisti 

( K. EamaJn'da ) .•.. 206 
104 Harcama ol9tisti ve gelir dtizeyi ••...•. 207 
105 Kent ve k1rda tasarruf yap1l1p yap1l~aa1g1 ile 

herhangibir liretim yap1l1p yap1lmad1g1 ara
s1ndaki ili9ki ,,,, 208 
106 '.!:'~sar:;-uf yapmc. ycllar1 .t.• ••••••••••••• 
107 Tuketim.tior.H -..·e tasarrui yapma .•..•• ~89 
108 ~eslekler ve gelir dtizeyi •.•...•• 210 
109 :Eulundugu sosyal statuden r:Emnun olrr:e:. 6.~ru;a1 

ve meslek ili §ltisi • • • • • • • • • . • • • 211 
110 Fu lundugu sosyal s ta ttiden mer..m::. :.2.r..a. -.-e ge-
lir dtizeyi ••••.......•......•• 211 

.. -..···~ >-rr .,.., 111 1985 gen el niifus say 1nana (;Ore .l' u .... usun L'G. 1 • .1-

ma ~ekli ••.•••.••• ~12 
112 Ttirkiye•de ailelerin oturduklar1 eve n~s1l sahip 

oldugu ile gelir aras1ndaki ili§'t:i • • . . . . . • • 212 
113 Nas1l bir ev almay1 istersiniz •...........•. 213 
114 ~ocuklar1n ana-babadan ayr1 yatak 06alar1 

115 
116 
117 

118 
119 
120 
121 

bulunup bulunmad1g1 •••. .....• 214 
Oturulan ikametgah1n tipi .. ................... 215 
Ev e§ya ve rnobilyalar1n se9imi ·~···~:··: 216 
Ev de yap1lan lire tim f'aaliye tleri t .t:Y -:t;.t:e ti-

rni i9in ) ••. 217 
En QOk tilketilen gida maddeleri .•.•...• 217 
Evde irr;al ettiginiz ilrtinler neler:;ir. • • • • • 218 
En 9ok ttiketilen g1da rnaddeleri ve 9e§itleri 219 
Qocuklar1n1za nettir egitim veril~esini ister-

. . 220 s1n1z ............. . 
122 Oturulan yer ve ~ ocukla.r1n s a:"ip olr.-.at: ~ s teC:i't.-;"' 

leri ~eslekler . •..•..•...••.....•...• iL2 

123 
124 
125 

Ailede se~11~esini istenilen ~esle~let.... 222 
~ ., 1 • 2 9 3 Ailenin kiyafetini uygun bulan ve~'.a tu.J..::a.:;c.n.,.:ar ~ 

Giyim kUEar.'1 konusunca hangi olc;~~;"L;. en rla~a a-
. ~ 224 

11rs1n1z? . . . . . . . ..... · · · · · · · · · · · 
126 ~atilinizi nerede ge9irmektesiniz? •••...• 225 
127 Kad1nlar1n e~lencede erkeklerle terater cl~a-
s1 ile yerle§im yeri aras1ndaki ili~k~ ··:·· , . ~ 226 
128 Aile ili§kilerinae hangi ta:::-af ag1r r.as~;.a aaG.1r. 22 

""'· 



~ablolar1n Fihristi 
)}O . 216 . 

217 
218 
219 
220 
221' 
~22 
223 

224 
225 

K.Barnam•aa sinema ve tiyatroya gitme hanei s1kl1k 
tad1r (ayda) ·. • •....•..• 
Erke~in r.orevleri hakk1ndaki goril§leri(dU~unce) 
Kad1n1n rorevleri hakkindaki gorti§leri ..... . 
Y1llara r,ore bo~an~a oranlar1 ...•.. 
Qocuk say1s1 ve bo§anma •••. 
Eo§an~an1n nedenleri ••......• 
Yerle~r.e durur:nma gore bo~annia nedenleri 
Cinsiyet ve ya§ durumun8 core C1r-kent ayr1~1 iti
bariyle bo9anma i\·in en onemli ~b.rtlar o.ras1n6.ai<:i 
ili§ki ....•••.• 
Il~ede bo~&nEa olayi ••... 
E§lerin ka91nc1 evlili6i . . . . . . 

342 
348 
3ti 9 
352 
352 
353 
354 

354 
355 
357 



~ablolar1n Fihristi 
Tablo : 164 

165 
166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173v 
174 
175 
176 
171 
178 
179 
180 

181 ', 
182 

183 

184 
185 
186 
187 
188 

189 
190 
191 
192 
193·· 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205· 
206 
207 

208 
209 
210 
211 
2r 2 

213 
214 
215 

Genel ntifus i~inde ~al19anlar1n orani ••.•.•• 268 
Ailelerin son haftada tuttuklar1 i§ alanlar1 •• 270 
Ntifusun k1r-kent ayr1m1na gore ~al19rna nedenleri 271 
Iktisaden faal clan ve olmayanlar ••.•• 272 
Evde yap1lan bes·in maddeleri vb. • • • • • • 272 
Qali§an ve c;al19mayan ntifus •••.•.•• 275 
Qal19anlar1n bagl1 bulundugu sosyal guvenlik 
kurumlar1 .•.... ... 275 
.f.ilenin i9 bulma imkanlar1 • • • . • • 276 
K.P.amam•da i§siz olan aile oran1 .•••.•• 278 
Ailenin gelir dtizeyi •••.•. 278 
Aileyi ilgilendiren en onernli s1k1nt1lar nelerdir 279 
Aile yap1lar1 ve gelir dlizeyi ••••... 28U 
f·~eslek durumu. v:. gelir dtizeyi ili9kisi • . . • 280 
Aile yap1lar1 ve meslek durumu . • . . . • . . . £. < 
Kad1nlar1n i§kollar1na gore i9tihtam durumu 283 
K1r ve kentte kad1n1n kad1n1n rorevi 284 
Kad1nlar1n c;al1 i.;imas1 so.mcunda erkek ve kad1nlar1n 
gC:i1· ·.: ~leri . • . . . . . 285 
E~inizin i~e girme nedenleri 286 
Geldiginiz yer ile §imdiki yer arasindaki farkl1-
l1klar nelerdir? .•...... 
Bat1l1la~ma deyince ne anl1yorsuriuz?Eat1l1la~~a 
ned ir ......... . 
Eg±tim dUzeyinin yUkselmesi ...•.•• 
K.Eamam'da ya9 fark1 v e egitim ·dlizeyi ••..• 
Aile yap1lar1 ve egitim dtizeyi •••. 
Aile yap1lar1 ve egitim dtizeyi (Kad1nl2raa) 
K.Eamam'da evlenrr,e ya91 ve, egitim dtizeyi 

289 

290 
295 
296 
296· 
2S7 

(Erkeklerde ) 297 
K.Hamam'da evlenme ya~1 (Kad1nlarda) ......•.. 292 
Evlenme 9e~idi ile egitim duzeyi aras1ndaki ili~ki299 
E~itirn dtizeyi ve e~ijle akrabadan olmeyan ili~kileri 299 
Ailelerin dini otoriteye ket1lTualar1 . .. .. 301 
Nlifus planlamasi ve~dini otcritenen ili~kisi 302 
Ailelerde ge9imsizlik s1k1nt1s1 . .. •. 30~ 
Genel ntifus plan~ana~l. .•...• 309 
Geldi~iniz yeri nigin terkettiniz.............. 311 
!stihdam edilcigi meslekler .......•.. 312 
6i~diye kadar ka9 defa rneslek deti~tirdi~iz... 313 
~nceki Tslek ile sonraki meslek aras1niaki ili~~i313 
ru semti ni9in se9tiniz? .. .. .. . ..• 315 
Y1llara gore Ttirkiye ntifusu 322 
Eolgelere gore ntifus ve y1ll1k nlifus art1~1 322 
Ailede evlenme • . . • • 323 
!l9ede ailelerin evlilik stireleri ••.... 324 
Evlilik stiresi ve aile yap1s1 •.•......•.• 325 
Ortala~a ilk evlenme ya§lar1 .•....... 326 
Evlenme ya§1n1n yogunlugu ve cinsiye: durut~na 
gore dag1l1m1 • . . . • . • . . • • • 327 
Evlenme ya§1 327 
Erkek ile kadin aras1nda ya~ farki ..••. 326 
E~lenme ya§1 ve aile yap1lar1 .•..... 329 
Evlenme y2§1 ve aile yap1lar1 .•.•..•. 329 
Toplam dogurganlik h1zlar1n bolgelere go!'e _ 
de~i~mesi •A•i··· • . 1 . 3i0 Demog1·af1k gos~ergeleraek1 ge l§meler •.. •..• 3Jl 
T.V. vb.yay1nlar1n evinizde getirdi~i de~i~i~likler 340 
Ailenin tercih ettigi eglenme ~ekli •.•..•• 342 

' )( 



G t R t S 

Toplumlar1n sosyo-ekonomik ve sosy6-kUltUrel de~isme siireci·ile ~e

cirdigi degisim her alanda bilim adamlar1m ·bu konular Uzerinefe arast1rrna 

yapmaya ve bUyUk ilgi duyulmas1na sebep olmustur. 

l 

tnsanl1g1n baslang1c1ndan beri; fert icinde bulundugu toplumun sos

yal ve ekonomik sartlarin degisimlerinden habersiz kalamaz. 'Bu insanl1k ta

rihinin ak1s1 icerisinde bu degisimlerden etkilenmesine raqmen varl1g1n1 her 

zanan devar.i ettimjstir. · ' 

Cemiyeti bir binaya benzetecek olursak aile, bu binan1n temel tasla

r1~dan birisidir. Eskiden oldugu qibi gUnUmUzde de toplum hayat1nda ailenin 

on:mi ve rolU herkes taraf1ndan bilinmekte ve sUphesiz kabul edilmektedir. 

Afleyi redd.eden ya da aileyi korumayan toplumlar e~ veya·oec fakat mutlaka 

cokmeye ve dag1lmaya mahkumdurlar. Gercekten ferdi topluma baglayan en sa9-

lau z1n~ir ai.ledir. . ; 

Toplumun ternneli1ozU, aile olduguna gore saglam, gUclU bir''t<?plum; dev-. 

let kurulmas1 ve devletin idames·i icin aile yap1s1nin ~aglam olmas1 gerekir. 

Toplumda birl ik ve beraberl igin olmas1 icin, fedak!rl1k ve kader ortakllih-

m!ll aile oldugu ic;.in sa(jlam bir aile temeli Uzerine ylikselen toplumlar dai-

ma ilerlemeye en azindan ilerleme limidi ve canl1l1g1 icinde olurlar. Devlet

teti hamle ve hayatiyeti devam ettiren aileler oldugu gibi bunun aksine dev

letteki hamle ve h2.yat damarlar1mn korumas1 "ailelerde" ve aile yap1s1nda 

goriJlmeye ba~-layan hozukluklard1r. Bir millet ve toplumda gerileme, cokme 

ve ~ozUlme belirtHeri devletten lince kendisini ailede de gostermekted_ir. 

Sosyo-ekonom:ik ve sosyo-kUltUrel gelisme ve deqisimle beraber toplum 

da yer alan mUesseselerin yap1larinda da degisiklikler !"eydana gelmek tedir. 

Bat1 toplumlannda nldugu gibi, sosyo-ekonomik ve kiilti'rcl degisim ve gelis

me ile beraber ailenin rel ve gorevlerinde baz1 gelismeler gorUlmektedir. 

AHede bu degi5imTer; otorite, yerlesme ve diger baz1 kriterler acisindan 

ele alinm1st1r. Ge~el1ikle otorite ve yerlesme sekli olarak ele a11nm1st1r. 

Arast1rmac11 ar tarafrndan cesitl i Ul kelerde ornekleme ol arak yap1 lan 

arast1rmalar, yeni toplumda a1lenin her ac1dan degisti~ini bunda sosyal ve

ekonomik, teknoloji ve sehirlesmenin en onemli rolU olduqu, bununl'a o~raber 

diger etkenlerinde pay1 ol~ugu bilinmektedir. Bunlardan icatlar1n yer al

mas1, tarim, ekonomi ve maldnelesme ile bera!Jer araclarin deijismesi, ulas1m 

vas1talar1n1n iyile~mesinin de etkisi vard1r. Bu sartlara ragmen, aile yine 
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de ortaya c1kan ihtiyaclara gore bUtUn diger kurumlara oore yeni ayarlamalar 
dUzerrlemeler yap1lmas1 ihtiyac1 has1l olmaktad1r. 

Aile yap1lar1 toplumdan topluma degisiknk arzeder. GorUnUste her 
aile seklindeki degisiklik, farkl1l1klar insan toplumlar1ndaki kUltUrel kay
ry7ar<·: ve deg i sme 1 erden kaynakl anmaktad1 r. Fertl erin Llyes i o i duk l an top 1 umda 
ogrenmis olduklar1 adet ve geleneklerin toplam1 kUltUr oldu9una gore bu her 
toplumda farkl1 sekille~de tezahUr eder. Bu farcl1 kUltUrlerin is1~1nda aiie 
yap1lar1n1n degisik olmas1 ve insanl1k tarihir~~n beri farkl1 aile yap1lar1-
n1 ac1klayan bir cok eser meydana getirilmistir. 

Atesin kesfi ve yaz1n1n bulunmas1 ile ~~lisen toplum hayat1, 18.yy, 
da meydana gelen sanayi done~i ile daha girift hale gelmistir. Sanayi done-

m,inin baslamas1yla toplum hayatrnda baz1 cozUlreler baslam1s, fakat olumlu 
gelismeler de saglanm1st1r. Teknolojinin maddf ~UltUrde meydana getirdigi 
d~gismelerden manevf kUltUrUnde etkilenmesi soz konusu olacakt1r. Baz1 sos
yolog ve arast1rmac1lar taraf1ndan sosyal degisimin tek sartlara ve tek bir 
_yonde oldugu ileri sUrUlmesine ragmen, bu farkl1 boyutlarda ve yonlerde mey-
dana ge1mektedir. Sanayile~flli?.)i e1'· e:1 lacak olursak yalmz !: ekonomik bir 
olay olmad1g1, bunun yan1nda sosya: degisimin ~ temel dinamiginin birisi ol
dugu kabul edilmektedir. 

Sanayilesme ile beraber~yo-ekonomik gelisme, fizikf cevre ve ula
s1m imkanlar1n gelismesi aile yap1s1nda da baz1 degismeler meydana getirmek
tedir. 

Arast1rmam1zda TUrk ailesinin tarihi gelisimi ele a11narak, K1z1lca
hamarn ilcesindeki .aile yap1lar1n1n tesbitine cal1s1lm1st1r. tlcenin koylerin
deki nUfus, ilceye ve y9k1n olan Ankara'ya 9oc etmistir. Bu gcclerin sosyo
ekonomik boyutu oldugu kadar aile yap1s1n1n sekillenrnesine de etki etmekte
dir. Cogu kez sanayilesme sUrecinde ortaya c1kan yasam tarzlar1, sehirles
me, sos,yal ve kUltUrel gelisme aile yap1larrnrn farkl1 olmalarrna yol acmak- ' 

tad1r. 
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A- ARASTIRMANIN AMACI VE PLAN! 

, 
Toplum gelistikce sosyal degisim ve buna paralel olarak toplumun kU-

cUk birim olan ailede ve onun yap1s1nda da deqisime maruz kald1g1 ciaha once 
yap1lan arast1rmalar ile ortaya c1kmaktad1r. Arast1rmam1z1n konusu olarak 
aile kendi icinde soyut olarak bag1ms1z bir kurum olarak degil, sosyo-·kUl
tUrel yap1 icinde diger fiziki sartlar (yerlesim Yeri v.b.) beraber sehir
lesme ve sanayilesmenin olusumu ile baglant1l1 olarak incelenecektir. 

Aile yap1s1n1n sosyo-kUltUrel ve sosyo-ekonomik v.b. faktorlere baq-
11 ·01arak, bunlar1n aile yap1s1ndaki degismelere ne sekilde ve nas1l etki 
ettiginin ac1klanmas1 arast1rmam1zda yer alacakt1r. 

Aile yap1lar1n1n belirlenmesi ve bir aile yan1s1n1n digerine aecisi 
icin temel faktorler neler oldugu, degisimin kaynaq1n1n aile d1s1ndan qele
rek onu etkileyen faktorlerle beraber ailedek.i tutum, davranis Ye iliskil~r 
sistemi, evlenme yas1, evlenme sekl i, ve amaclari bag1ms1z deg.isken olarak 
ele alrnarak aile yap1larinrn etkiledigi.ajl[a.:f.ertle.rinin iliskilerini or
taya koymak, aile yap;larrndaki meydana gelen degismeler, onun isleyis ve 
gorevlerinde de degi$me:(e yol acmakta ve ailede is bolUmU degisiklik arzet
tiginden fonksiyonel baglant1larim belirlemektir. 

Aile yap1lar1mn ve cesitli aile yap1larrnrn devam1. hanqi faktorlere 
bagl1 olarak ve hangi sartlar alt1nda degismektedir. 

Sanayilesme ve sehirlesme ile beraber yegane aile yap1s1n1n cekirdek 
olrrad1g1 ve diger aile yap1larin her zaman hepsini bir arada qormek mUmkUn-
dUr. --

!nsauglunun baslang1crndan itibaren tarihin cesitli devirlerinde 
cerr.iyetlerin sosyal yap1lar1 arast1r1ld1g1 zaman, Zff.man ve mekana bagl1 ola
rak sosyal mUesseseleride ictima1 ve iktisadi sartlara gore deqisiklik arz
eder. Dolay1s1yla sosyal bir mUessese olarak.aile yap1s1 zaman tUneli icin
de bir cemiyette aym kalmam1st1r. Bu noktadan hareketle .ailenin zamanlar -
boyunca geci rdigi devrel eri arast1 ran, ail el er arasrnda mukayesel er yaomak 
suretiyle devirler aras1 baglant1 kurmaya calisan; ailenin yonelen meylini 
arast1ran sosyoloji kolu olarak,aile sosyolojisfoi gormekteyiz.(l} :Bu 
sosyoloji dal_~~ yeni -olmas1 ve TUrkiye'de yap1lan arast1rmalarrn ye
tersiz olmasi, bizi bu arast1 rmaya sevketmistir. 

(1) FINDIKO~LU, Z.F. 11 TUrk Aile Sosyolojisi 11
, Suvla 1ya Armacjan, 1.0. 1k

tisat Fak.Yay~ 1st. 1971, sh.3-4. 



Baz1 sosyologlar taraf1ndan aile yap1s1 ve ilk devirlerdeki aile ve 
evlenme konular1nda farkl1 yorumlar yapm1slard1r. Ailede ve sosyal yap1da 
meydana gelen bozulmalar ve sosyal problemlere kars1 kendilerini islahatc1 
o_larak kab~;IL·ederek cemiyeti ve onun mUesseselerini daha yakrndan gozleme 
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"r'tabii tuttllklarinda baz1 sosyal problemleri yaratanlar 11 hasta 11 denilebilecek 
bir ruh durumunda olan insanlar olmaktayd1. Gercek mesele bu sosyal problem
leri yaratan, meydana getiren hasta tiplerini arast1rmak sebeblerini bulmak 
olmal1yd1. Toplurn·lar var oldukca sosyal problemler var olmaya devam edecek-
1 erdi r. (2) 

Ailede meydana gelen sosyal problemleri tesbit etmek,onun parcalan
mas1na sebep olan olgular1 bulmak ve saglam bir aile yap1s1n1 ortaya koymak, 
ailedeki iliskilerin belirlenmesinde manevf kUltUrUn etkilerini ve hem aile 
yap1s1n1, hem de sosyal cozUlmeyi onleyici fonksiyonlar1n1 ortaya koymakt1r. 

Bu arast1rmada h1zla sehirlesen ve kUcUk sanayinin gelisti~i K1z1lca
hamamda aile yap1s1 ve onu etkileyen degisime ugratan faktorlere yer verile
cektir. Bu bolge ve saha cal1smas1 tum TUrki)!e cap1.na genellenmese de bir 
bUtLlnLln parcas1 oldugu icin genel olarak fi!dr vermeyi de zemin haz1rlaya
cakt1 r. 

(2) RUB!NGTON, E, Weinberq, M.S. Amerikan Sosyolojisine bir bak1s" 
(Cev: thsan Seza1) Uludag Oniversitesi, tktisadi ve Sosyal Bilimler 
Dergisi, C.11, sayi. I, lemmuz, Bursa 1981, sh.·· 
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l'-Anketin Hazi:blanmasi ve Uygulanmasi 

Arastirmam1z temel olarak bir alan arast1rmasichr. Aile yap1sinrn tes-· 

bitine yarayan varsay1mlar1n denenmesi icin cesitli arast1rma teknikleri kul

lan1lm1st1r. Saha arast1rmas1 cesitli metodlarla bir araya qetirilen bilpi

lere dayamlarak ya-z11l "kaynaklar yahut ac1k mUlakatlar ve survey Uzerinde 

durulup· islenen malzemeyi teskil ettiginden uzun bir zaman ve cal1sma oerek

tiriyordu. 

Saha arast1rmas1nda genis capta bir uygulama yontemi icinde cesitli 

kaynaklardan bilgi toplamlm1st1r. Arast1rmacrnin cal1smas1m yapacak saha 

bolgesinde insanlar1n sosyo-kUltUrel ve ekonomik yonden tan1mas1, onlarla 

sosyo-ktiltUrel bagl ari bul unmas1 arast1 rma i cin veril en kararda etki 1 i ol

mustur. Arast1rma 1987 EylUl ay1nda ilk olarak anketin on elemesi yap1lm1s 
·.__/ 

olup, degerli Hocalar1m ve baz1 sosyologlarla pHrUsUlerek,eksiklikler ele 

a11nm~$ ve en son seklini alm1st1r. 

Arast1 rma ici n ilk· once '.!}ern:nr•Jfesbtt!ler, yaz1l1 kaynakl arm bul unma

s i, ail e ve ces itl i kuruml an n yetk i 1 i leriyl e yogun gorUsmeler yap1 lm1 st1 r. 

Arastirmami ida kulland1g1m1z bilf!i .. kaynaklar1m dart ana qrupta toplayabi-

1 i riz: 

1- Yaz1l1 Kaynaklar: K1z1lcahamam ilcesi ile ilgili kitap makale bro

sUr y1ll1 k ve gaze tel erdfr. 11 ceni n tarihi hakkrnda Osmanl l donemin_9e yer 

alan selname ile burad~ki kurumlardan elde edilen kaynaklardan yararlan1lm1s

t1 r. 
2- Resmt ve oiel kurumlardan al1nan bilgiler: D.1.E. kaynakl~r1, t~i

tim istatistikleri- D.P .. T. yayrnlar1. 11cede yer alan Belediye, Kaymakaml1k 

MUftUlUk ve onlarrn bUnyesindeki kurumlarrn yetkilileriyle 9orUsmeler yap1l

m1st1r. 

·3- Miilakat: 1lcede aile ve kurumlarda cok say1da kisilerle gorUsUl

mUstUr. Bu arast1rmada anketin dogru ve sihhatli olmas1 icin ailelerle kar

s1l1kl1 gorUsme mUla~at teknic1i kullamlm1st1r. GorUsme sonuclari not edil

mis, bazen banta alinarak tasnif edilmistir. Bu gorUsme sonuclar1 hem anke

tin haz1rlanmasrnda onemli rol oynam1s, hem de yaZ111 kaynaklar ve ahket yo

luyla elde edilen bilgileri tamamlam1s ve bosluklar1 doldurmustur .. , 
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• 
4- Anket: tlcede ailelerin sosyo-ekonomik durumlar1 ve aile yap1lar1-

n1n belirlenmesi icin cesitli kes;mlerden ailelerle arast1rman1n son asama
s1nda bir anket uygulad1k. 

Anket sorular1n1n haz1rlanmas1nda konunun ana esaslar1 ele al1nm1s
tir. Anket sorulan belirli bir s1raya gore dUzenlenmistir. Aileler tesadU
ff orneklem yontemine gore uygulanm1st1r. Arast1rma ac1srndan tesadUff or
neklemin daha uygun olacag1 dUsUnUlmUstUr. 

Anketin uygulanmas1 kars1l1kl1 gorUsme (mUlakat teknigi ile) yap1l
m1st1r. Bu, fazla zaman almas1 ve rnasraf gerektirmesi yan1nda; ailenin ae
nel dururnunu goren arast1rmacrnrn elinde olmadan sorularrn1 bu qoriisUn et
kj§inde kalarak yoneltmesi gibi sakrncalar1 olmakla beraber, arast1rrnanrn 
o~jektif alma durumu goz onLlne a11nd1g1nda, bu olumsuz durumlar da ortadan 
kalkmaktad1r. Bu metodun asag1da sayacag1m1z bir cok yararlari vard1r: 

1- Bu yolla elde edilen·bilgiler diger yolla elde edilenlerden daha 
dogrudur, 

2- Elde edilen bilgiler objektiftir. Ve do§rud& r do~ ~uya kullan1lacak 
durumdad1 r, 

3- Duruma gore uygunluk saglamas1' .daha: kolayd1 r. Cevap vermekten sak1-
n1 lan, duyarl1k gosterilen. veya anlas1lamayan sorular degisik sekillerle tek
rar ediler~k istenilen bilgiyi elde etrnek genellikle rnUmkUndUr, 

4- Sorularla ilgili cevap d1s1nda kisisel gozlem ile aile yasam1na 
ait bilgiler elde edilir, 

5- KontrolU mUmkUn bir rnetodtur. 

Arast1rman1n esas birimi olan ailelerin secimi icin mahalle muhtar
l1klardan kay1tl1 bulunan reislerinden faydalan1lm1st1r. Mahallelerde oran
lara nisbetle dUzenleme yap1lm1st1r. 

Arast1rma icin kullan1lan soru kag1tlar1 150 hane Uzerinde uygulan
nnst1r. Boylece, % 5 i arast1nna kapsamrna alrnm1st1r. Buda her 20 aileden 
biri ornekleme kat1lmas1 anlam1na gelmektedir. 

Anket yoluyl~ soru kag1d1 ile elde edilen sonuclar, dolays1z gozlem 
tekni§i ile kars1l1kl1 yUz yUze gorUsmek suretiyle gUvenilirlik derecesi . 
art'maktad1r. 
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Anketin doldurulmas1 icin gecen sUre, aile say1s1, mUlakat"yap1-

lan kisinin anlay1s ve kapasitesi, egitim dUzeyi, evlilik sUresi, hatta 

mUlakat yap1ld1g1 anda, cavaplayanin ruh hali V.b. faktorler tarafindan 

etkilemek suretiyle normal bir anketin doldurulmas1n1n 40-50 da~ika gec

tigi gorUlmUstUr. Anket bir cok defalar cesitli anket metodlar1 ihtiva 

eden kaynaklardan ve degerli hocalarim1zin gorUs teatisi alind1ktan son

ra son sekil verilerek uygulanmaya baslanm1st1r. 

2- Degerlend~ "l"me 

Arast1rmam1zda cesitli kaynaklardan elde edilen bilgiler bUtUnles

tirilerek degerlendirilmistir. Yalmz anket sonuclari ile cozUmlemelere 

gidilmemis; diger yaz1l1 ve sozlU kaynaklardan elde edilen bilgilerle 

desteklenmistir. Anket sonuclar1 Istanbul Oniversitesi tktisat FakUltesi 

Bilgisayan Merkezinde degerlendirilmistir. 

Bu arast1nnam1z K1z1lcahamam ilcesindeki nlifusun ozelliklerinin 

ve aile yap1lar1n1 incelemeyi hedef alm1st1r. Bunu yaparken sosyo-eko

nomik faktorlerin, sehirlesme ve sanayilesmenin genel olarak sonuclari 

dogrultusunda bazi varsay1mlar gelistirilmis, bu qenel sonuclardan baz1-

lari tesbit edilmeye cal1s1lm1st1r. Gerek TUrkiye c_apinda gerekse K1z1l

cahamam ilcesine ait baz1 ozelliklerde varsay1mlar gelistirilirken dikka

te alinm1st1r. Aile yap1s1 ile sosyal degisme arasrnda fonksiyon~l etki

lesim ongorUlmUstUr. 

1 - Genel Varsay1mlar: 

1- Goe olayrnda gocUn iticiligi yaJlrnda ilcenin de is imkanlar1 

is alanlar1 gibi cekici taraflar1mn bulunmas1, koylerden buraya qoc ol

gusunu meydana getirmis olup, aile ve fertler arasrnda· mesleki" 

farklar1mn olmasrndan dol.ay1 farkl1l1k arzeder. 

2- Gaete kirsal alanda nUfus art1s1, topragrn parcal_anmas1 ve kU

cUlmesi tar1mda makinelesme gibi faktorlerin yamnda kitle haberlesme 
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ar.aclar1n1n yayg1n olarak kullan1lmas1, ulas1m1n kolaylasmas1 ve koy pa
zarlar1n1n d1sar1ya ac1lmas1 sosyal degisme ve sosyal hareketlilige se
bep olmaktad1 r. 

3- Sosyo-ekonomik ve kLlltUrel de<jisim esnasrnda aile yap1srnda. da 
baz1 degisimler meydana gelmektedir. Ailede dini tutum, egitim, tUketi~ 
normlar1 ile yasam tarzlar1 gibi konularda bir farkl1lasma, meydana oe~

mektedir. Ailede dini tutum, egitim, tUketim normlar1 i1e yasan tarzlar1 

gibi konularda bir farkl1lasma, meydana 9elm6%ine r@lgr.ie~cecrs.a~·r2..r1 

4- Aile yap1s1ndaki degismeyi h1zland1ran goc olqusuna ragmen, 
aileler yasam ve davran1slar1 ile eski aile Hzelliklerini h§l~ sUrdUrmek
tedi rl er. 

5- KUltUrel degismede maddi kUltUrUn yaln1z tek bas1na aileyi de
gistiremeyecegi; bunun yamnda manevi kUltUrUnde etkisi olacag1d1r. 

6- Cesitli aile yap1larin1 devam ettiren faktorler vard1r. Koyden 
ge 12n~~rin geleneksel genis aile yap1s1n1n devam ettir~e1s; ~ ~0~}0·2ko· 

nomik ve sosyo- iiltiirel faktorlerle ilgili olmakdacl1r. · 

?- Ailedeki her degisme modernlesme degildir. 

2-Ya.n.. Varsay~~lar 

1- Baz1 aile yap1lari ozellikle genis yahut cekirdek aile yap1s1 
sosyal tabakalasmada farkl1 sekillerde olmaktad1r. 

2- Ailenin hayat tarzlar1n1nda onlar1n kUltUrel de~erlerinin iz
leri bulunmaktad1r. 

3- C~kirdek aile, yeg8ne aile olmay1~ tarihi gelisim icinde cekir
dek aile yap1s1ndan baska aile yap1lar1 her zaman ve her yerde 9orUlebi

l i r. 
4- Ulas1m ve egitim sebebiyle bUyUk sehirlere yak1nl1q1 genis ai

l~nin par:calanmas1na· neden olmaktad1r. 
5- Egitim kurumlan"mn ve yaygin egitimin yer almas1 ailede baz1 

• geleneksel ailede gHrUlen aile icinde Uretim birl~gi saglarken Hte_yan
dan ailenin egitim ve kUltUr seviyesinin artmas1 cekirdek aile olusuna 

·~ ~tki etmektedir. Evlenme yas1 yUkselmekte, az cok istenmektedir. 
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6- Sanayilesme ve sehirlesme; bazen geleneksel tutumlar1 zay1flat-
makta, bazen de daha orgUtlU ve etkin sosyal faaliyetler icinde, dini tu
tum1ar gUclenmekte ve bilincli hale ge1rnektedir. Akrabalararas1 iliskiler __ 
a rtrnak ta di r. 

7- Aile yap~lar1n1n cozUlmesinde ve ~arcalanmas1n~a nnleyici ola
rak manevi kUltUrUn c;ok biiyUk etkisi varchr. 

8- Gelenekse1 genis aile ve cekirdek aile de modernlesme olcUsU 
nas1ld1r. Her cekirdek aile modern midir? 

'3- Nadel Sec;imi 

Aileye yap1sal-fonksiyonel yaklas1m belirli aile ya~1larina has 
iliski ve aile ici gorevleri, rol ve statUleri meydana getirecek aile 
yap1s1n1 sekillendirmede toplumdaki mUesseseler aras1ndaki iliskilerin 
-!@~Jl bagl1 o1dugunu ~ostermeye cal1s1r. Fonksiyonalist model hem be
lirli toplum birimJ:;lt .~ni_e)e almakla beraber< 3> onda meydana gelenae~ 
gismeyi dehgeli ve uyum,icinde olmas1m ongormektedir. Bu tiir yaklas1m;.;.' - . . -

lar toplum.u bir bUtUn olarak el_e ald1klar1 ic,.,in de elverisli ~orUlmlistli·r 

Buna "ortaboy kuramlar ad1 verilmekt~qir. Diger acidan, sosyal deijisme
yi tek sebeple degil, cok sebeplilik ve fonksiyon icinde ac1klad1klar1 
icin(4) arast1rmam1z ac1s1nd~n onemlilik arz~der. T~k nedenli modeller . 

. . 
gUnUmUzde sosyal bilimlerinde olaylar1 ac1klama ve degerlendirme de ye-
terli gorUlmemektedir. (5) 

-
Toplum bUtUnU icindeki olaylar1n birbirine etkilesiminden olustu-

gunu sosyal olaylarin bir baska sosyal olaylarda ac1klanmas1 . gerektigini 
belirten Durkheim'a gore, her sosyal olay ve olqunun mutlaka bir fonksi
yonu vard1r. Onun sebebini anlamak icin ol·gunun islevini bilmek gere-
k

. {6) 
1 r. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

KONGAR, E.Toplumsal Degisme Kuramlar1 ve TUrkiye Gercegi, Ank. 
1979, Sh. 16 • 
LAUER, H.R. Persoectives on Social Change, Boston, 1978, sh.75, 
84. , 
TORKDdAAN, O.Cagdas TUrk Sosyolojisi, 1977, tst: sh.166. _ 

.ERKAL, M.Sosyoloji, {Totlum bilimi) tst. 1987, sh.73, v~ Ayr1ca 
Kongar, E. a.g.e. Sh. 1 1. 
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Her yeni sosyal olgunun nedeni baska bir sosyal olgu olduijuna gore, 
sosyal degisme ton1urndaki olaylarin "birlikte degisimi olarak" ac1klanma
s1 aile yap1lar1n11 bundan soyut ..... .Janam1yacag1n1 gostermektedir.( 7) Sos
yologl ar sosyal di=;ismede heo denge fikri iizerinde durmusl ard1 r. Sosyal 
degisme cok ani ohrak degil arna yavas yavas meydana gelen. uyumlu bir 
sUrectir. Belli b~~ zaman sonra d1s deaismelere kars1 uyum oosterrne~in 

sonucudur. Bu ac~:~n dejisme fonksiyonalist modelde bazen yava? bazen de 
h1zl1, bazen de L._.:Jmlu halde belli bir sUrecte meydana gelir. (S) KLl1tLlr 
degismesi insan TTE:deniyetinin daime bir unsuru olarak gorUlUr. Bu ~nsur

la beraber degisTTE: her zaman ve her yerde meydana gelmektedir. (9 ) 

Sosyal yao~n1n bUtUnlUgU icinde degismenin esas olarak kabul edil
digi gercektir. Sasyal degisimin h1z1 ve cesidine gore bazen bu denge 
bozulabilir. Bu dt:ngeyi dUzeltmek icin bazen ara kurumlar olusturdugu 
belirtilmesine(lD) ragmen kurumlardan daha cok TLirkiye gercegi ac1s1ndan 
manevi kUltUrUn y~ri inkar edilemez. Sosyal cozUlmeyi onleyici olarak 
fQnks iyone 1 bUtiJn~:?smeyi sa91 amak, (11) yeterl i olmamakta; fonks iyonel bU
tUn l esmen i r. yar:: ·::;';ra~ kU1tUrel bir bUtUnlesmenin de qer~eklcsthTi;,·.P.s·; _ .. 
gerekrnektedir.(i 2j Bu· modelde sosyal degisimin maddi kUltUrUn yan1nda ma

nevi kUltUt;-Un ozenikle Durheim'de dinin· toplumsal fo~ksiyonunu ele al
masi-Cfri'e'ffifil ik arzeder.< 13 ) 

Fonksiyonalist model icinde teknoloji konusunda Ogburn'Un cal1s
malar1 onemlidir. CLlnkU teknoloji sosyal kurumlar1, gruplar1, a11skanl1k
lar1 vb. de§istirir.< 14 ) EndsUtrilesme ve sehirlesme sUrecinde hangi Hge
lerin Hnce toplum2 girdigi ve aile yap1s1n1 hangi yonde etkiledigi.ve ne 
zaman etkiledi§in'n gosterilmesi onemlidir. Bu ac1dan Ogburn ve onu izle
yenler teknolojik degisime, Parsons ve Goode cizgisinde olanlar ise ide
oloji ve de§erler sistemindeki degi$melere oncelik vermisl.erdir. {l 5) 

Maddi kUltLlrUn ozellikle teknolojinin hizl1 ilerlemesi manevi kUl
tUr aras1nda bir bosluk meydana getirir, buna kUltUrel bosluk (cultural 
lag) ad1 veril i r. Bu iki kUltUr arasinda denges izl ik,bosl uk meydana ge-

'(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
( 12) 
( 13) 
( 14) 

( 15) 

KOSEM!HAL, N.$. Durkheim Sosyolojisi, tst. 1971, sh.53~54. 
BOTTOMORE, T.B, Toplurnbilim,(Cev.Onsal Oskay), tst.1984, sh.298. 

TURHAN, M.l<UltUr Degisme1eri, tst.1969, sh.58. 
KIRAY-M. Toolumbilim Yaz1lari, ist. 1981, sh.230-240. 
Ayn1 Eser, sh.239-240. 
ERKAL, M.E. a.g.e., sh.229. 
BOTTOMORE, T.B. a.a.e., sh.50-53. 
OGBURN, Technology·-and Changing Famil ,Hat.1ghton, Boston, New York, 
1955, sh.3-6. 
GOOD, J.W. The Family,Prentice-Hall, New Jersey, 1964, sh, 104-105. 
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tirir. Toplumdaki diger ogelerin etkisiyle denge hemen kurulmaya-~al1s1-
l1r:(l5) Model seciminde kars1last1rmal1 yHnt~mden de yar~rlan1lm1st1r. 
Degisik aile yap1lar1 aras1nda baz1 kars1last1nnalar yap1lmas1 gerekmek
tedir. 

Diger yandan azda olsa belli bir kurumun tarih1 ile ilgiii cal1s
malar da kullan1lan tarihi yaklas1mdan da yararlan1lm1$t1r. 

(16) · Aym eser, sh.107. 
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I. Bt1LOM 

A. SOSYAL BtR MOESSESE OLARAK AtLE 

1. Aile Kavram1n1n Tarifi 

Aile kavram1n1n tarifi Uzerinde yap1lan Jir cok tan1mlar onu de
gisik hir kategori icine dahil etmislerdir. Onlardan her biri aileyi sos
yal hayat1n ana sekillerinden biri olarak kabul etmekle beraber on~ sos
yal birlik, sosyal bir grup, sosyal bir orgUt, tooluluk, sosyal bir kurum 
ve daha ileri giderek sosyal bir yap1 olarak(l?) ele·alarak de~erlendir-

-
mislerdir. Aile tammrna gelince, cesitli tarifler yap1lm1st1r. 11 .A.ile, 
cinsiyet iliskilerine dayal1, ayn1 yerde ve meskende oturan, ekonomik is-
birligi ve Uretim ozelliklerini tas1yan bir sosyal grup olmaktad1r 11

• 
11 Aile 

cinsiyet iliskilerine dayal1, cocuk sahibi olma ve bu cocuklar1 kusursuz 
olarak yeterli derecede ·yetistirme ozelliklerini gosteren bir sosyal ~rup
tur ll . ( 18) -

"Aile biyolojik olarak evlenme ve cocuk sahibi olma, onlar1 yetis
tirme sosyallestirmek, suretiyle kendine has tabiat1 ve tarzlar1 bulunan 
bir sosyal gruptur".Cl 9) 

Baz1 Antropolog ve Sosyologlar insanl1k tarihinin baslanq1c1ndaki 
ilk zamanlardaki aile mUessesesi Sosyal hayat1n ana sekillerinden biri 
clan toplulukla ( c.omml.lnH:~ ) aym gormek egil imindedirler. Bu eqi
lim ailenin bir cok hallerde cemaat yap1s1 gosterdiginden kaynaklanmak
tad1r. Aile, bir cok yonden cemaat1n ozelliklerini kendisinde torlam1s
t1r. tlk sosyal teskilat olarak aileyi gormekteyiz. Cemaat ile aile ayn1 
topluluk .say1lm1st1r. Cemaatrn tarifi is c':! hemen hemen aynid1r. ''KUcUk 
veya bUyUk herhangi bir grubun azalan her yerde, su veya bu mUnferit 

·menfaati degil; fakat mUsterek hayat1n ana sartlar1n1 paylasacak sekil
de birarada yasarlarsa, bu grub~ cemaat (topluluk) denir 11 .(ao) 

(17) MACIVER, and Page, -Cemiyet (Cev. Amiran Kurtkan) sh. !st. 1969 
sh. 22-30. 

( 18) 
'.J(l9) 

{20) 

MACIVER and Page, Society, Macmillan, 1965, sh.238. 
TURNER, Ralph. H. 11 The Family. "Socioloay, Ed. Brown and Selznick 
London 1965, sh.355. 
MACIVER and Page, a.g.e., sh.14 
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Cemaat kavram1nda oldugu gibi ailede de kanba11, mekan, duy9u ve 
dU~Unce beraberligi yer al1r. 

Ailenin bu genel tarifinden baska aile yap1lar1na gore de farkl1 
tarifler yap1lm1st1r. Sosyal kurumlar1n gorevlerini ifa ettigi ve onun 
gorevlerini havi ettiginden dolay1 sosyal kurumlar aras1nda incelenir. , 
Sosyal kurumlar, insan toplumlar1n1n organize ettigi ve insan1n ihtiyac
larina ce$itli sekillerde cevap verecek, onlar1 idare edip yonetecek bir 
sosyal yap1 ve mekanizmad1r.( 2l) Bu kriter dahilinde ailede bir kurum 
olarak evlilikte, devlet ve hUkUmette birer sosyal kurumdur. Bu ac1dan 
ele ald1g1m1zda aile, "Neslin devam1, fonksiyonu cercevesinde olusmus 
temel olan bir sosyal yap1d1r. (22 ) Sosyologlar1n aile mUessesesini ele 
ald1klar1 zaman ailenin yerini her zaman kesin olarak belirtmeye imkan 
vermemesine ragmen toplumun temeli olarak kabul edilmektedir. . 

Aile)~avramrnrn yap1lasma ozelliklerine gore oeleneksel genis aile, 
cekirdek aile olarak ele al1narak degisik tarifler yap1lm1st1r. Cekirdek 
aile "Aile cinsiyet iliskilerine dayal1, ayn1 yerde oturan, ek.onomik is

birligi ve Uretim ozelliklerini tas1yan bir sosyal ~rup oldugundan" bun
lardan yaln1z kar1-koca ve evlenmemis cocuklardan meydana gelen aile ola
rak ceki rdek ai leyi (23 ) gorm~kteyiz. Genel ol arak kabul edilen c~ki rdek 
aile kar1-koca ve evlenmemis cocuklardan meydana gelir. Cekirdek aileye 
zaman sUreci icinde baska yol1 ardan des tek a lmas1 dol ay1 s iyl a 11 Destekl i 
cekirdek aile'' denilmistir. (24 ) Cekirdek aile, kUcUk aile, konjugal, ev-
1 ilik ailesi olarak kullan1ld1§1 gibi literatUrde sehir ailesi, dar aile, 
modern aile, modern demokratik aile ve cagdas aile terimleri de kullan1l
maktad1r. 

G~nis aile, literatUrde genis aile icin geleneksel aile, genis ya
hut bUyUk aile, eski aile, koy ailesi ve geleneksel genis aile terimleri 
de kullanilmaktad1r. Genis aile "Cok say1da kandas veya cekirdek ailenin 
aym cat1 altrnda oturmas1yla meydana gelir". Akrabal1k baglar1 cok kuv
vetli olup, gelenek ve goreneklerle yakrndan ilgilidir. ?Jzellikle, gelis-

(21) IBID, sh.129. 
(22) WINCH, The modern family, Holt Rinehjrt and Wiston, 1952~ sh.13. 
(23) MURDOCK, G.P. Social Structure, Macmillan, London, 196~, sh.10-15 
(.?4) GOODE, W.J. The Family, Prentice Hall, NewJersey, 1964, sh."51. 
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mejllis ve tar1mla gecimini saglayan topluluklarda goriilUr. Fakat ileride 
gorUlecegi gibi bu kriterin gecerliligi tart1s1lmaktad1r. t5zellikle, or
ganizasyon ve diger mUesseselerin gelismemesi yahut gorevlerini tam ola
rak yerine _getjrmemesi sonucu ail eye gorevler dUsmesi onun devamina etken 
rol oynamaktad1r. (25 ) 

Aile kavram1n1n tarifi toplumlar1n kUltLlrlerine bagl1 olarak qelis
mekte ve farkl1l1klar arzetmektedir. Aile yap11ar1 farkl1 olarak bir cok 
tan1mlarda ele a11nm1st1r. Buradaki farkl1l1k aile yap1lar1n1n oturma sek
li, otorite, hakimiyet ve say1 olarak kabul edilmesinden( 26 );larJ.oelmek
tedir. 

Aile yap1s1 ile evlenme aras1ndaki bag cok s1k1 _olmamakla beraber, 
es say1lar1 ve hane halk1n1n say1s1n1 cogaltmada etkinligi bulunmaktad1r. 
Evlenme sekilleri k1saca-

Monogami: tek esli aile {kar1 ve koca) 
Poligami (poliygamy ) cok esli aile: poligani (Paligany) cok esle 

evlenme, 
Polyandri (polyandry) cok eikekle evlenme. 

Evlenmeden sonra oturmaya gore: 
Matrilocal: Kaea, esi ile beraber esinin akraba1ar1n1n yan1nda o

turmalar1, 
Patrilocal: Kaea, esi ile beraber koca ailesinin yan1nda oturmalar1, 
Neotocal (Bag1ms1z) Kaea esleri ile beraber bag1ms1z oturmalar1, 

otorite derecesine gore; esitlilik, patriarkal ve Matriarkal olarak Uc 
bolUme ayr1lmaktad1r. (27 ) 

Oto :te derecesine gore aileyi tarihi gelisim icinde yer verecegiz. 
Murdock'da genis ailenin cok esli ailelerden meydana gelebildigi

ni belirterek bu, hem cekirdek ailelerin monogamisinden (tek esli) veya 
piger ikisinden meydana gelebilir. Cok esli {kar1l1) aile, genis ailede 

(25) 

{26) 
~_;i(27) 

GOOD, W.J. ayn1 eser, sh.50-51 
Ayr1ca Horalamhos,-m. and Heald, R. Sociology Themes And Perspective! 
University Tutorial Press 1983, sh.325. 
K!NGSLEY, D. Human Society. The Macmillan, New York Sh. 414-416. 
MACIVER and Page. Society, Macmillan, 1965, sh.239. oj~'c:.a. 
Kingsley, D. a.g.e., sh.415-417. 
Turner, H.R. a.g.m. sh.356, 



15 

(":. 

bir bUtUn olarak ele alrnd1grnda 11 bag-11 c;ok esli aile 11 diye isimlendiri-
'Hr. Eger, bu c;ok esli aile kendi bas1na genis aile olmadan devam ~diyor
sa ba§1ms1z c;ok esli aile terimi kullan1lmaktad1r. Murdock, genis ailede 
oldugu gibi c;ekirdek aileyide bag1ml1 ve bag1ms1z olarak ele alm1st1r. 
Genel olarak baz1 durumlarda poligami yahut genis aileye baz1 yonlerden 
dayan1yorsa bag1m11·c;ekirdek; eger kendi varl1g1n1 devam ettiriyorsa ba
g1ms1z cekirdek aile denmektedir. <28> 

Bu ac;1klamalardan sonra aileyi soyle tarif edebiliriz."Aile, ana
baba, cocuklar ve her iki taraf1n akrabalar1ndan meydana gelen, nesilden 
nesile kUltUr nakleden, biolojik, ekonomik ve sosyal bir birliktir. 11 

TUrk medeni kanununda aile mefhumunun tan1m1 Uc; manada esas alrn-
m1$t1r: 

a) Kar1-koca 1dan meydana gelen aile: Medeni kanunun kar1-koca ara
s1ndaki iliskileri ele alarak evliligin do~usundan, bitisine 
kadar gec;en zaman zarfrnda bu iliskileri dUzenleyen kurallar 
getirmistir. ...___. 

· b) Ana-baba ve c;ocuklardan meydana gel en ~i1e: Aile mefhumunu 
biraz daha genis ele ala.n ana~ba,ba ve c;ocuklardan meydana ge
len aile olmaktad1r. Burada_ana baban•n-c;ocuklar1n birbirleri
ne kars1 olan hak ve hukuklar1n1 c;ocuklar1n e~itiminde ve ye
tistirilmesinde ana-babaya tan1nan hak ve yetkileri yeterince 
tespit ederek onlarrn korunmasrna ait hUkUmler koymustur. 

c) Genis aile: Medeni kanunun 315-345. maddelerin~e qec;en en qenis 
aile olarak ifade edilmektedir. Medeni kanunun 318. mad. "Aile 
halinde yasayan mUteaddid kimseler Uzerinde ev reisligi, kanu
na veya akde veya orfe gore reis olan kimseye aittir-. Reislik 
hakk1 kan veya sihri h1s1m s1fat1yla yahut isc;i c1rak amelede 
ol dugu gibi bir akid sebebiyl.e birl ikte yasayanl arm kaffesi 
Uzerinde caridir." demektir. Madde 319. "Birlikte yasayan kim-
evin kaidelerine tabidir. · 

Bu kaidelerde herbirinin m1:.nfaati adi1al"\e bir surette goietilmis 
olmak laz1md1r." diyerek bu aile birligine ahlakt bir mahiyet kazand1r
maktad1 r. 

~~kar1da gec;en ac;1klamalar .s1g1nde! 
Aile; evlenme, kan ve nesil ba~lamas1yla birbirine bagla~m1s aym 

evde yasay1p, ayn1 geliri paylasan fertler aras1nda rollerle birbirine 
etki eden, kendilerine mahsus yasam tarzlar1 olan, belirli bir kUltUrU 
kusaktan kusaga intikal ettiren toplum en temel tas1 olan bir sosyal 
gruptur.-

(28) MURDOCK, G.P. Social Structure, Macmillan, London, 1965. sh.31-32. 
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Hukuku ac1dan "Aile terimi, cesitli gruplasma tiplerine uygulanm1s 
olan bir terimdir. Bu gruplasmalar evli ana-baba ve cocuklar1; eslerden 
biri ayr1lm1s veya olmUs olsa dahi bunlardan bir tanesi ve cocuklar1, es
ki fakat cocuksuz esler; evli olmayan fakat uzun zamandan beri bir arada 
yasayan cocuklu veya cocuksuz ciftler; cocuklu veya cocuksuz cok kar1l1 
bir erkek, cok kocal1 bir kad1n; bir ev halkqn1 teskil edecek sekilde 
bir arada yasayan birbirleri ile akraba ve his1m olan kisilerden meydana 
gel en bir grup gibi cesitlidir. (29 ) 

2. Aile ve Toplum 

Aile toplum icinde stratejik bir oneme sahiptir. Aile yaln1z bi
olojik bir birlik olmay1p herseyden once sosyal bir kurum olmaktad1r. 
Toplumda aile sosyal bir mUessese oldugundan, fert ile toplum aras1nda
ki iletisim baglar1n1 kuran bir organizasyon olmaktad1r. Aile

1
toplumun 

temel tas1d1r. 
Aile mUessesesinin icinde bulundu~u toplumun kurallar1, idetler 

ve geleneklerin etkisi bUyUkt~r.eunun sonucunda aile yao1s1 sosyal ku- . 
'.· . , ., 

ruml ar ve ·di ger sosya1 ·.e.t:ldl eri'ri'derf' ·so~utlanamaz. Ai 1 e yar1 l arinda.Ji 
degisim, sosyal etki ve degisim once diger kurumlarda baslamaktad1r.Aile 
yap1 olarak toplumun temel tasl oldugundan bu etkilesim sonucunda aile'
de degisim gecinnektedir. 0 halde aile ve toplum kars1l1kl1 etkilesim 
halindedir. Ailenin her toplumda degisik yap1 gostermesi, o, toplumun 
sosyal ve kUltUrel durumlar1na bagl1 olmaktad1r. Fakat aile yine de ge
rek fonksiyonlar1 ve gerekse ozelliklerinden dolay1 hie bir menfaat bir
ligine benzemez.( 30} Toplum ile aile bir bUtUnUn parcalar1 gibidi~.Aile 
toplumda sosyal kontrol gorevini de yUklenmistir. {3l) 

Sosyologlar ferdi organizma ile toplum aras1nda yap1 benzerligi 
bulundugunu belirtmislerclir. Toplumda en kUcUk birim veya hUcre ailedir. 
Eger aile saglam ise toplumda devlet de sa~lamd1r. Le Play'a gore fizik-

(29) 

(30) 
·.; ( 31 ) 

ERBRUZ, L. "Ailenin Hukuk Ac1s1ndan tncelenmesi icin Teorik Cer
ceve" DPT. Ank .. 1981, sh.2~· 

MACIVER and PAGE, Society, Macmillan, 1965, sh.240. 
HARALAMBOS-M.ROB!N, HAELD, Sociology Themes and Perspectives, 
University Tutorial Press, 1983, sh. 
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ci 1c1n atom, biolog icin hlicre ne ise sosyolog icin aile o'durc~ 32 ) 
Filozoflardan Arista, Cemiyeti kemiyet olarak co~alm1s bir aile 

sekl inde dUsUnmlistlir. Eflatun ise" say1s1 belirli idare ve savas mensup
lar1 arasrnda sosyalist bir cemiyetinin kurulmas1 icin, bu kurulusa enqel -· 
olan ail~nin kald1.r1lmas1n1 istemistir 11

(
33 >. 

Toplum hayatrnrn devam edebilmesi icin sosyal anlasma veya sosyal 
sozlesme olarak kabul edilen, insanlar1n yasad1klar1 topluluga mensup al
ma duygusu ve suuru ile birlikte yasama~1 kabul etmeleri gerektiqini be
lirten Lok ve J.J. Rousseau'nun bu tasavvurlar1 fikir olarak c1k1p taraf
tar bulmas1na ragmen, bu nazariyelerJ.Qrast1rrnalar sonucu s1rf hayal m~h
sulU oldugu anlas1lm1st1r. Toplumda ailenin ve neslin devam1 icin bir er
kekle kadrnrn bir za.man icinde birlesmesi qerekir.( 34 ) 

GUnUmUzde oldugu gibi iptidai cemiyetlerde de aile mUessesesi 0-
neml il ik arzederek toplum ile bag1 et ile t1rnak gibidir. Birbirinden ay
r1lmazlar, tamamlay1c1 ve bUtUnlestiricidirler. Sanayilesme sonucu olarak 

· gorUlen is bolUmUntin artmas1 ve gelismesi; eski ailelerde gorUlen fertler 
arasrnda sert ve tutumlar ve S.cferelerin ·:yerir1intferdi hi.irriyet ve mUsaha
maya b1rakmasrna ragmen,samldigi gibi aile ile cemiyet arasrndaki. sosyal 
mUnasebetler ve roller kopmus degildir. Aksine her fert k~ndi sosyal ro
lUnU gerektigi gibi yerine getirirse bu baijlar daha da kuvvetlenecektir. (35 ) 

19. YUzy1l avrup~s1nda;ilk ailede serbest cinsi iliskilere dayanan 
(Promuscity) bir aile olup, bundan evrim yoluyla.ve s1ras1yla_bir kadrnrn 
bir anda iki veya daha fazla kocayla evlenmesi (Polyandary), Bunu izleyen 
bir erke~in yine bir anda daha fazla erkekle evlenmesi (Polyqlny); ondan 
sonra da son asamay1 kabul eden bir kad1n1n bir erkekle evlenmesi (Monona 
sistemi dogmustur. An.lat1lmak istenen, aile mUessesesi sonraki devirlerin 
UrUni.i olup, ilk devi~lerde seksUel bir komUnizm yasand1~1 _ileri sUrUlmek-

(32) ERKAL, M.E. SosyoloJi, tst. 1987, sh.77. Ayr1ca, Kurtkan, A.Genel 
Sosyoloji ' tst. 1976, and.-90. 

(33) ERKAL, M.E. a. g.e., sh. 77. 
(34) A~AO~LU, A.Hukuk Tarihi, lstanbul, 1932, sh. 38. 

(35) MACIVER and Page, a.g.e., sh.243-244. 
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Bat1 1 da son y1llarda ozellikle 1960 y1llar1n1n son zamanlar1nda 
kad1n1n hUrriyet hareketiyle ailenin temeli sars1lmaya baslam1st1r. Buna . 
etken olarak kadrnrn ail edeki rolU ve gorevi konusundaki miinakasal ar ol
maktad1 r. Baz1 as1r1 feminist yazarlar taraf1ndan da destek gormUslerdir. 
Boylece, aile 1 de kad1n1n ve erkegin rolU belirsiz olmaya baslam1st1r. So
nucta bir cok aile 1 de ailenin reisi kim olacaq1 ve roller konusunda tar
t1smalar ortaya c1km1st1r.{ 43 ) 

Aile ve toplum kars1l1kl1 iliskiler icinde oldugunu :~lirtmistik. 
Ferdi iliskileri etkileyen ve kontrol eden aile oldugu qibi cemiyette ao
rUlen bUyUk organizasyonlar1n kUcUk organizasyonlar1 mobilite etmekte ve 
onlar1 kontrol alt1na almalar1 yogunlasmaktad1r. 

FERT cemiyet 

L:A::~--siyaset 

din 
egitim 
meslek 
kanun 

Aile sosyal yap1 'da'fr"ve sosyal ·dege·-r· hilkUmlerini qecirdiqi .sarsrn
t1lardan onun bir oarcas1 olarak etkilenmistir. Yaz1s1z kanun ad1n1 ver
digimiz orf ve ade~ler<44 ) ile en onemlisi aile'deki kUltUr ve taklit kUl
tUr,arasrnda s1k1s1p kal1r. tst~urada cat1sma bUyUyerek aile ile cemiyet 
aras1nda ahenk bozulmaya baslar. {45 ) 

Nitekim Tanzimatla beraber gelen taklit devri baslayar~k Bat1 1 n1n 
medeniyeti, siyasi ve ictima1 mUesseseleri hayranl1k uyand1r:"".1st1r. Fakat 
medeniyet yerine, yasay1s tarz1n1 ve ahlak1 anlay1s1n a11n ~as1 sonucu __, 
bUtUn mUesseselerde sosyal calkant1~ar oldugu,al1nan seylerin y~n1nda 
kUltUr yonUnden hayli sey kaybedildigi gibi aile'de fertlerin rolleri de
gismisti. Bu sosyal degismelerden bUyUk sarsrnt1 geciren aile ve kadrnl1k 
buhran1 kargasas1nda cocuklar1n aile icinde egitimi yetersiz kalm1st1r. 

{43) 

{44) 

'J 

{45) 

HARALAMBOS, M. and •. Heald, R~ Socioloqy Themes and Perspectives, 
University, Tutorial Press 1983, sh.325. 
ORF: Yapt1r1c1 bir kuvvet ve gUce sahip anlam1na gelmektedir. 
Adet: Belirli bir toplum icin yap1lmas1 aerekli davran1s tioi{tore) 
TURAN, 0 TUrk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, .c.i1,1:s;t...L969 

sh. 624. 



18 

di r. (36 ) 

Yap1lan sosyolojik ve antropolojik arast1nnalar, ilk cemiyet olan 
Klan'da mana kuvveti oldugundan birbirleri ile cinsi iliskide bulunmak 
ve evlenmek yasak ve gUnah olmaktayd1.< 37 ) 

tptidai cemiyetlerde ailenin temelini teskil eden evlenme sekli 
olarak eksogamimd1sardan evlenme ve monogami = tek eslilik onemli yer 
tutar.( 38) Westermack'a gore ilk cemiyette aile mUessesesi vard1r. Ser
best iliski yoktur. Erkek ve kad1n belirli yasa oelince evlenirdi( 39 ). 

Sovyetler Birliginde Ekim devriminden sonra kald1r1lmak istenen 
aile mUessesesi, Marksist teorisyenler taraf1ndan cekirdek ailenin, ce
miyetlerin ag1r ve h1zl1 degismesiyle beraber sosyal sartlar1n deqisme
si sonucu ortadan kalkacag1n1 belirtmislerdir. Zaten her defjisimi ekono
mik sartlara baqlayanlar taraf1ndan cekirdek aile asl1nda ozel mUlkiyet 
mUessesesininin ortaya c1kard1g1 bir nevT kapitalist sekil olarak kabul 
edilmistir,<4o)Bu yUzden ozellikle aile'de gelenekselligin devam edece
gini dolay1s1yla, onun gorevlerinin yerine getirilmemesi icin aile mUes
sesesinin zay1flat1lmas1 ve yok edilmesi hedef a11nmaktayd1. Fakat takip 
edilen politikalar ailenin bu gorevlerin ve fonksiyonlar1n1 yerine qeti-. 
ren mUesseseler toplumda onun yerini alamam1s, sonuc olarak bu politika-
dan geri donUlmUstUr.( 4l) 

TUrklerde, ;.~lam olmadan once tek esli evlenme gecerli olmustur. 
Baz1 istisna durumlar esler aras1nda gercek adil davranmalar1 TUrklerin 

· medeni olduklar1n1n gostergesidir. <42 ) 

(36) 

(37) 

{38) 
(39) 

(40) 

( 41) 
(42) 

KENKEL, W. The Family in Perspective, Heredith Corparat1on, Newyork, 
1960 "Sosyolog ve Antropoloqlar gUnUmUzden cok y1llar once aile ve 
evlenmenin ilk sekilleri Uzerinde durarak orijinalleriyle ilgilen
mislerdir. tlk devirlerde aile'nin olmad1g1 ve kad1n ile erke~in 
iliskilerinde rast gele iliski olduqu teorisini desteklemislerdir. 
Bu sartlar alt1nda dogan cocuk annesine verilirdi. Babas1 bilin
mezdi. Veya grup taraf1ndan korunabilirdi. Bu teoriyi Bochofen, 
Briffault, Melennan ve Morgan gibi 19. as1r teorisyenleri destek-

. lemislerdir. Delil olarak Avusturalya ve Afrika'daki baz1 ilkel 
yerli kabilelerde gorUlen serbest cinsel iliskiyi qostennislerdir. 
Kenkel, W.The Family in Perspective, sh.13-16. 
FINDIKOaLU, Z.F.tctiaiyat, 111. Hukuk Sosyolojisi, 1st. 1958, sh. 
114-115. 
MACIVER, R.M. and PAGE, C.m. Society, Macmillan, 1965, sh.243-244. 
KENKEL, W. The Family in Perspective, Hededith, Carporation, New 
York, 1960, sh.16. 
ZIMMERMAN, C.C. Yeni Sosyoloji Oersleri, {Cev. Amiran Kurtkan) tst.9&4 
sh. 68. 
TURNER, H.Ralph, a.g.m. sh.355. 
Ojevad, A.Yabanc1lara gore eski TUrkler,. !stanbul,1969,sh.45-47. 
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Bat1 1da son y1llarda ozellikle 1960 y1llar1n1n son zamanlar1nda 
kad1n1n hUrriyet hareketiyle ailenin temeli sars1lmaya baslam1st1r. Buna 
etken olarak kadrnrn ailedeki rolU ve gorevi konusundaki miinakasalar ol
maktad1r. Baz1 as1r1 feminist yazarlar taraf1ndan da destek gormUslerdir. 
Boylece,, aile'de kadinrn ve erkegin rolU belirsiz olmaya baslam1st1r. So
nucta bir cok aile'de ailenin reisi kim olacaq1 ve roller konusunda tar
t1smalar ortaya c1km1st1r.( 43 ) 

Aile ve toplum kars1l1kl1 iliskiler icinde oldugunu belirtmistik. 
Ferdi iliskileri etkileyen ve kontrol eden aile oldu~u qibi cemiyette oo
rUlen bUyUk organizasyonlar1n kUcUk organizasyonlar1 mobilite etmekte ve 
onlar1 kontrol alt1na almalar1 yogunlasmaktad1r. 

FERT cemiyet 

~==----siyaset 

din 
egitim 
meslek 
kanun 

Aile sosyal yap1 1 dan ve sosyal deger hiikUmlerini qecirdHii sarsin
t1lardan onun bir oarcas1 olarak etkilenmistir. Yaz1s1z kanun ad1n1 ver
digimiz orf ve adetler(44 ) ile en onemlisi aile'deki kUltUr ve taklit kiil
tUr arasinda s1k1s1p kal1r. tst~urada cat1sma bLlyUyerek aile ile cemiyet 
aras1nda ahenk bozulmaya baslar. (45 ) 

Nitekim Tanzimatla beraber gelen taklit devri baslayarak Bat1 1 n1n 
medeniyeti, ·siyasi ve ictimaf mUesseseleri hayranl1k uyand1rm1st1r. Fakat 
medeniyet yerine, yasay1s tarz1n1 ve ahlak1 anlay1s1n al1n .mas1 sonucu _,, 

bUtUn mUesseselerde sosyal calkant1lar oldugu,al1nan seylerin yan1nda 
kUltUr yonUnden hayli sey kaybedildigi gibi aile'de fertlerin rolleri de
gismi~ti. Bu sosyal degismelerden bUyUk sars1nt1 geciren aile ve kad1nl1k 
buhran1 kargasas1nda cocuklar1n aile icinde egitimi yetersiz kalm1st1r. 

(43} 

(44) 

(45) 

HARALAMBOS, M. and. Heald, R. Sociolo~y Themes and Perspectives, 
University, Tutorial Press 1983. sh.325. 
ORF: Yapt1r1c1 bir kuvvet ve gUce sahip anlam1na qelrnektedir. 
Adet: Belirli bir toplum icin yap1lmas1 aerekli rtavran1s tiPi(tore) 
TURAN, 0 TUrk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tari hi, .c ... :n 1 L;J;...J.96~~ 
sh. 624. 
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(; 

Bu devirlerde aile 1nin gecirdigi buhranl1 zamanlar1 islimc1, Garpc1 ve 
TUrkcU denen bUtUn aydinlar tarafmdan kabul edilmekt~dir.C 4_6 ) 

AiLE, tabii, hukuki ve sosyal ve dint baglara dayanan bir birlik
tir. Hukuki baglar ailenin deijismesini onler ve onu gUclii kilaY'. Sosyal 
yonU; onun yo~etimini kolaylast1r1r, devam1n1 saglar. Aileyi d1sar1ya 
kars1 tek parca yek vUcut yapar. Dini yonU ise, OstUn degerler s'isterni 
ve yard1m1yla baska tUr1U gerceklesmesi gUc olan aile Uyelerinin bUyUk 
olcUde kaynasir-.asrn1 s~glar. 

Toplum degerleri ile aile arasrnda degerler fark1· fertleri bir 

cok yonden. ol~'msuz etki yapmaktad1r. Bu ac1dan Aile 1 de fertleri sosya-
1 ize etmesi ve kUltUrUn verilmesi gerekli olmaktad1r. Fert dogustan iti
baren gelen kajiliyetlerle beraber aile 1den alm1s olduklar1 egitim saye
sinde toplumun deger hUkUmlerini ve kurallar1n1 ogrenerek onu benimseye
rek toplumun biir ferdi haline gelecektir. Toplum ile cat1smay1p~ ayrn 
paralelde, uyumi icinde olacakt1r. Aile'den egitim ve kUltUr almayarak bos 
yetisenler kisi1iginde zay1f ve amacs1z kalir. Aile'den ald1g1 kUlttir ile 
toplumdar ald1@1 kUltUr pekiserek ferdi kabiliyetleri ve cal1smay1 tesvik 
eder. 

Toplumumiuzda saglam yap1l1 aileler ve bu ailelerin yetistireceqi 
idealist genc1erin olumlu cal1smalar1 sonunda milletler gelecege glivenle 

.. 
bakabilirle.r. ffe.ile, fertlerin oldugu kadar devletlerinde sosyal qUvenli-
gini saglamaktad1r. Aile'deki dayan1sma en gUc anlarda fertlere gUven ve
rerek devlete yararl1 hale getirmistir. Saglarn aile yap1s1nda inane, gU-., 
ven,dayamsma esast1r. Aile, toplumun, ileri bir millet olmanin bir dina-
migidir. Kendi kUltUrleriyle bezenmis aileden meydana gelen milletin dev
leti, her tUr1D yUksek meziyetleriyle, dUnya devletlerinin sayg1 duyaca
g1 ve her bak1mdan ornek olacag1 bir devlet olur. 

Fakat a~le'de baslayan sarsrnt1 ve cokUs nice toplumlarrn y1k11l
masrna sebep o~rnustur. Ai1e'den baslayan cokUs topluma yans1r. ToplLim1 
dUzeni bozuldu9unda onu dUzeltmek kolay degi_ldir. Fertlerde amac kalmaz. 
Art1k sosyal hastal1klar {intihar, alkolizm, fuhus, kumar) artmaya bas~ 
lar. 

AILE MUess-esesinin gUnUmUideki durumu hakkrnda yap1lan anketler 
aile 1 nin onemini vurgulamaktachr ve bu durumun devam edecegini dogrula-

(46) FINDIKOGLU, Z.F. "Tanzimatta tctimai Hayat", Tanzimatin 100. y1l1 it 
sh. 33-37, i~t..1940 
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maktad1r: 
TABLO: l 

..AiJ..."7:.;., j D Giin ii!II ii zd ekj Deg13z:j N % 

a) Sagl aml 1gin1 koruyor . . . . . . . . . 111 ....... 6.95 

b) Unemi co<)al1yor . . . . . . . . . 44 ....... 2.75 

c) Toplumun temelidir ......... 790 . ...... 49 .49 

d) Bunal1rn qec i riyor ......... 423 . ...... 26 .50 

e) lJnemi zay1 fl iyor 8 I a • a • a a a 160 .. ..... 10.02 

f} GUnLlrnUzde qereksizdir ......•.. 62 ....... 3.88 

g) Cevaps1z . . . . . . . . . 6 ....... 0.41 

TOP LAM •••••••••••••••••••••• :t • 1596 l00.000 

KAYNAK: TUtengil, C.O. 11 Aile ve Evlilik Arast1rmas1 Sonuclari, Sosyoloji 

Konferanslar1 16. kitab1 !st. sh.8. 

Kiz1lcahamam ilcesinde yaot1g1m1z arast1rma'da ise sonuclar soy-
1dir: 

TABLO: 2 

Aile'nin gUnUmuzdeki degeri N % 

a) Toplumun temelidir ~ ... ;. 
, · -~ ..... 79 54.7 

b) Bunal1m geciriyor • ~ • a • • • • • • 32 21.3 

c) Unemi azal1yor .......... 5 3.3 

d) Unemi art1yor .......... 17 11. 3 

e) Verine qececek baska mUessese 
yoktur ' , ...................... 17 11. 3 

TOP LAM ........................ 150 100.0 

Aile'nin gecmiste oldugu gibi onemi artmaktad1r. Bosanma, ayr1lma 

eslerin birisinin evi terketmesi, aile fertleri aras1ndaki uyusmazl1k es
ler aras1ndaki sosyo-ekonomik sartlar1n etkisi sonucu meydana gelen olum
suz durumlar, aile yap1s1nda gorUlen sosyal hastal1klar olmas1na ragmen 

aile mUessesesi her gecen -gUn onemi artarak var olacakt1r. Uzellikle Ba-

, ti 'da gorUlen cinsi serbestlikler, as1ri feminist harekctler ve mUsteh
cenl ik eslerin nikahs1z yasamalar1n1n sonucunda aile'nin ve evliligin 

~.:igayr1 mesru yasayan esler arasrnda ve bekarlar ac1srndan cazip hale ge-
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tirilmeye cal1s1lmas1 yasl1lar1n aile ocag1ndan soyutlanarak aile kurumu
na dinamizm kazand1racag1 inanc1n1n yay1ldig1n1 gormekteyiz. <47 > • 

Yap1lan arast1rmalar, aile mUessesesinin kurulmas1n1n hem erkek 
hem de kadin icin anlam ifade etmektedir. 11ginc olmayan sosyal bir vak1a 
olarak belirtildigi Uzere, evlenmis olan erkek ve kad1nlar1n HlUm oranlar~ 
bekarlara.g~re · sebep yonUnden daha az olmaktad1r. Bekarlarda qorUlen tUber
kUloz, kaza sue isleme, alkolizm ve cinsel hastal1klardan olUm oran1 evlen
mis · qruplarda daha az olmaktad1r.<4B) Bu korelasyonlar. cesitl1 yonl~rden 
yoru~lara da yol acabilmektedir. 

Bunlar1n Htesinde aile sosyal bir birlik olarak fertler aras1nda 
oldugu kadar, toplumda yard1mlasma ve sosyal qUcUn temellerinden birisi 
olarak yerini almaktad1r. Ailenin, sosyal yap1 icerisinde var olan diijer 
birliklerden farkl1 cok yonlU i:ize11ikleri vard1r. Bunlar, evrenselliiji, 
duygusal _temele dayanmas1, sekillenme ozelligine sahip olmas1, kapsam1 s1-
n1rl1, sosyal yap1da cekirdek ozelligi tas1mas1, aile Uyelerinin sorumlu
luk tas1mas1, sosyal kurallarla ~evrili olmas1, stirekli olup, top1umlar~ ·~ . 
gore farkl1 olup, de.§1$¥~~~1~~-;fabiidir. (49 ) 

3. Genel Olarak . Aile~in Gorevleri 

Toplumun temeli aile olduguna gore en onemli gorev ona dUsmektedir. 
Aile mUessesesi kurulurken gorevlerinin bilincinde olrnas1 9erekmektedir. 
Aile mUessesesi ile beraber cocuklar1n bilgi ve duygular1n1 gelistirmek 
ve onlarla flgi1i sorumluluklari yerine getinneyi kabul etmek demektir. 
Dolay1s1yla aile her devirde ve her toplumda var oldugu sUrece kendi go
revlerini ifa edecektir. <50 > 

Fert toplum icinde bir role sahip olmas1na ra~men sosyal kisili~i 

ve sosyal yonU ancak diger fertlerin yard1m1yla gelistirebilen sosyal bir 
varl1k olmaktad1r. Aile'de kars1l1kl1 yard1mlasma ve kooperasyon olmas1 
fertlerin say.1s1z ihtiyaclarrnin tatmin edilmesine bagl1 olmaktad1r. Bu 

(47) 

(48} 
( 49) 
(50) 

OKE, M.K~ _ 11 Avrupa 1 da ve Amerika'da Aile- Kurumu ve Devlet Koruyucu
lugu11 TUrk Yurdu Der. c. 9 Sayi: 16, May1s 1988, sh.10-15. 
MACIVER, and PAGE, a.g.e., sh. 274 
Ayn1 eser, sh.240-241. 
fURNER, H.R~ a.g.m. ~h.355. 
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tatmin fizyolojik oldugu kadar sosyal durumlar1 da icerisine almaktad1r . . 
Kadin1n erkege ve erkegin kad1na ihtiyac duymas1 aibi kars1l1kl1 ihtiyac 
alma faktorleri kisiliklerin tamamlanmas1yla bUtUnlUk ve anlaml1l1k ka
zanmaktad1r. Ailenin ozellikle neslin devam1 gibi biolojik fonksiyonlar1 
insan var oldugu sUrece var olacakt1r. 

Degisen toplum ile beraber aile yap1lar1n1n da degisimi ile qHrev
lerinde de bir cok de~ismeler meydana getirmektedir. Teknolojik, ekonomik, 
sosyal,politikal ve felsefi degismeler aile Uzerinde ne qibi de~ismeler 
meydana getirdigi ele a11nm1st1r. Ailenin temel fonksiyonlar1 degismemek
le beraber baz1 gorevlerinin d1sar1daki kurumlar1n Uzerine almas1 kamu 
yard1m1n1n ekonomik bak1m1ndan rolii, dogurma oranlar1n1n dUsmesi qibi ne
denler ailedeki aorevleri kendisinden alm1st1r. (Sl) 

Sanayilesme ile ailenin gorevlerinden olan e0itim, ekonomik, ve 
uzmanlasm1s birimlerinin qelismesi ile ail eden topluma.ve bu kurumlara 
gecmistir. Ozell~kle genis aile, gecici genis aile ve cekirdek aile'de 
gore•1ler farkl1 olmak_tad1r. Genis aile'de gorUlUr ekonomik ve Uretim bir
ligi, cekkdek aile'de ekonomik s1krnt1 nedeniyle fertler gi::ifrlt":i'j;;f ~,-::- .. 

- lestirdiklerin'i gormek mUmkUndUr. Cekirdek aile'·de is alan1arinrn ayn 
olmas1 ele alrn1rken sanayilesme ile beraber, ileri endUstri ile kari ve 
kocan1n ayn1 evde ve yerde isyerlerinin olmas1 ve e~itimin ileri tekno
loji ile evlere kadar gitmesi egitimin evin d1s1ndan yap1lmas1n1 onlemek
le beraber, aile fertlerinin tahsile devam eden diger aile Uyelerine yar
d1mc1 olmaktad1r. 

) 

Aile'de neslin devam1n1 saglayan,Ureme teskil etmektedir. Bununla 
beraber aile'yi birlikte tutan cinsel arzular1n tatmini de yer almakta
d1r. Ginsel arzular1n yerine getirilememesi baz1 sosyal hastal1klara se
bep olacag1 bilinen bolgelerde evlenme.yas1 daha kUcUk olurken, sehir bol,
gelerinde evlenme ya51 yUkselmektedir. 

Evlenme yas1n1n yUkselmesj toplumda baz1 sosyal problemleri bera
berinde getirmektedir. K1rsal bolgelerde evlenme ya51nin kUcUklUgUne rag
~en basl1k paras1 nedeniyle evlenmenin meydana gelmemesi goze carparken 

( 51 ) MACIVER and PAGE, Society, Macmillan, 1965, sh.255-263. 
Ayr1ca Elliot, M.A. MERRIL, F.E. Social Disorganization, New York, 
Tarihsiz sh.361. 
Ayrica,PARSONS, T. and BALES, R.F. Family Soc1al1zat1on and 
interaction Process, Roudledge-Kagan Paul London, Tarihsiz sh.35 
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sehirlerde ise az da olsa yasak iliskilere qirildigi gHrLllmektedir. Dzel-
1 ikle sehir bolgelerinde yasak iliskinin kurulmas1 sonucu cocu§un ~abul 
edilmemesi sonucu endise verici sosyal yaralara sebep olmaktad1r. GUnliik 
gazetelerde her gUn bu haberlere rastlamaktay1z. 

Aile varl1g1n1n korunmas1nda ve neslin devam1nda cocuk one~li ol
maktad1r. Bat1 'da insanlar1n kendi d1s1ndakilere vakit ay1ramama bencil
ligi ve fedakarl1k duygusunun zedelenmesi sonucunda cocuk istenme01esi 
veya az cocuk istenmesi baz1 problemlerle kars1las1lmas1na sebep olmak
tad1r. Aile'de en i::inemli gi::ire.v fertlere kUltUriln aktarilmas1 ve onla
r1n sosyalize edilmesidir. Fert dogustan itibaren gelen kabiliyetlerle 
beraber aile'den alm1s olduklar1 egitim sayesinde toplumun deger yarg1-
lar1n1 ve kurallar1n1 ogrenerek, onlar1 benimseyerek toplumun bir ferdi 
haline gelecektir. Aile, ilk sosyal muhit oldugundan aile'de topl11'11un 
deger ve kurallarrn1 kabul etmede belli bir zamana ihtiyac vard1r. Biz 
bu zamana 11Sosyallesme sUreci diyoruz. 11 Sosyallesme sUreci bir sosyal ol-

"t~~ ............... - ~ • 

gu·olarak ferdin dogustan itibaren toplum Uye1igini kazanmas1nda ge<;ir-
digi safhalar1n tUmUne veriler ad 1 ~1r 11 ( 52 lsosyallesme 1 de yUzyUze cldugu 
i c-i n en bUyUk go rev ana 'ya dUsmektedi r. Bu nun la beraber, baba, kardes, 
akraba ve ailenin yakrnlar1 bu gorevde yard1m edecek olan fertlerdir. 
Cocugun sosyallesmesinde ilk y1llardan itibaren aile etkili olurken, egi
tim ve ogretim yapt1g1 okul ve sosyal i1iskilerde bulundugu cevre'de et
kili olmaktad1r. (53 ) 

Aile, okul ve cevre ile sosyal iliskilere giren ve bununla olgun
lasmaya ba$layan fert, sosyallesme sUreci icerisinde. kisilik kazar.maya 
b.aslayarak hareketlerinde, kabiliyet ve yeteneklerinde mUsbet yi:incfe yon
lendirmede onemli rol oynamaktad1r. Sosyal cevreye girdigi zaman fert, 
sahsiyetini bulur ve gelistirir. CUnkU kisilik kazand1r1ld1g1 ve 9elisti
rildigi zaman fertlerin temayUlleri~ kabiliyet ve zeka durumlar1 tirbirin
ayr1 fonksiyonlar gi::istermektedir.( 54 ) Sahsiyetini bulan fert, toplum icin
de tesis edilmis olan kuruluslara temayUlleri ve zeka durumlarina oore Uye 

(52) ERKAL, M.E. Sosyoloji, tstanbul ,1987, sh.61. 
(53) PARSONS,·T. and BALES, R. a.g.e., sh.35 
(54) OLKEN, z. Ahlak, tstanbul, 1946 sh.204-205. 



olprak onlar1n faaliyetine kat1larak ilgilendigi farkl1 alanlarda yara
t1c1 olma ozelligini de pekistirmis olmaktad1r. (55 ! 
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Aile yap1lar1n1n degisik olmas1 durumunda cocuklar aras1nda bu 
gecis doneminde baz1 aksamalar olabilir. Cocuklar1n hareketleri aile ya
p1srna gore degismektedir. Aile 1 de Bat1 'da gorUlen Pedersahi ailede ol
dugu gibi mutlak hakimiyet alt1na almalar1, emirler yasaklar ve hareket
lerin kontrolU ~n plandad1r. Bunlar, ba~ka bir aile yap1s1n1 cevresine 
girdikleri zaman veya daha serbest bir ortama girdiklerinde kendilerine 
tan1nm1s olan serbest davran1s ve haklardan yeteri kadar faydalanamazlar. 
Do l ay1 s iyl a kend i1 eri n kontrol a 1 trna a 1ma1 ari da miimkUn o 1 amamaktad1 r. 
Dolay1s1yla sorumluluk almaktan cekinirler, baskalar1yla iletisim kurma
dan basar1ya ulasamazlar, saglayamazlar. Bu ortam ve aile yap1s1 icinde 
yetisen cocuklar toplumla kars1 kars1ya kald1klar1nda kendilerini yaln1z 
hissederler. Sonuc olarak onlar sosyallesemiyeceklerdir. Aile yap1s1na 
bagl1 olarak cocugun kisilik gelisimi ve toplum kurallar1na ayk1r1 dav
ran1slari s~syal kontrol mekanizmas1 olarak dUzeltilmelidir. Toplumd? da 
bu gorev en bastct aile 1ye dUsmektedir. 

KUltUr, ailenin onemli gorevlerinden birisi de cocuqa kUltUr mira-
-r ;· ""' 

Sl as1lamakt1r. nl<UltU.r bilgiyi, iman1, san 1 at1, ahlak1, hukuku orf ve 
adeti ve insan1n toplumun bir Uyesi olmas1 dolay1s1yla kazand1g1 diger 
bUtUn maharet ve a11skanl1klari kapsayan girift bir bUtUndUr11

(
56 ) KUltU

rUn saklanmas1 ve kazan1lmas1 biolojik olarak almay1p, egitim ve ogretim 
yoluyla sosyal surec icerisinde kazan1lan sosyal bir miras olarak nakle
dilmesinde ailenin birincil gorevi vard1r. Aile vas1tas1yla tonlumlar1n 
nesilden nesile kUltUrUn aktar1lmas1, kUltUrUn milliligini muhafaza et
tigi gibi toplumlar1n devaml1l1~1n1 saglayan, kUltUrUn diryer bir fonksi
yonu olarak muhafazakar karakterini ortaya koymaktad1r. Boylece kUltUr 
her yeni nesilde daha zenginleserek muhafazakarl1k karakteri ortadan kal
d1r1lmayacak aksine mUsbet yonde gelismeye a~1k olarak damgasrn1 vuracak
t1r. Ailede, fertlerin kisiliklerinin gelismesinde maddi ve manevi kUltiir 
degerlerinin kazand1r1lmas1 Hnemli yer tutar. 8unun sonucunda fertler daha 
duyarl1 hale gelerek onlar sosyal miras1 yarat1c1 gelece0e gUvenle bakan 

• toplum Uyeligin~ hak kazanm1s olurlar. "KUltUriin teknik arac, gerec, ma-

~.:; 

(55) ERKAL, M.E. a.g.e., sh.62. 

(56) KAFERO~LU, i. TUrk Milli KUltUrU, Ank. 1977, sh.10. 
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<'. 

kina Uretim araclar1 maddi yHnUnU teskil ederken maddi kUltUr is~ " bir 
milleti digerinden ay1rt edebilme imkani veren orf ve adetler, yasay1s , 
tarzlan, dege·r hUkUmlerin, din ve ahlak anlay1s1, sosyal norm ve zihni-
yet farkl1lasmas1" anlam1ndad1r.< 57 ) 

Manev'i kUltUr unsurlarrnrn ailede verilmesi ferde sosyallesme im
kani saglar. Manev4i kUltUrden kaynaklanan sosyal normlar, degerler ·olcUsU 
olarak her kUltUrde sosyal hayat ile ilgili olarak belirli, muayyen durum
larda, hayat tarzi ve hayat prensipleri ihtiva eder. Her millet kendi kUl
tUrUnde makul clan ve uzun zaman sUreci icinde kabul edilerek hayat tarz
lar1na yans1yan davranislar olarak sosyal ~orrnlar1 zengin olarak bulunmat
tad1 r. 

b) Egi tim: 
Ailenin gorevlerinden birisi de egitimdir. ~ocuklann s1cak ve sa

mimi bir ortam icinde bUyUtU1mesi, egitilmesi her kUltUrde onemlidir. Co
cugun dogusunda bir tak1m petansiyeller mevcuttur. Zaman sUreci icinde bUll 

kabiliyetler, fiziksel ve entellektUel gUcler gelisecektir. Egitim kUcUk 
yastan itibaren baslar. Egitimin veril~igi ilk yer ~iledir. 

Her yastaki geliS.ime gore bu potansiyel kabiliyetler egitilmesi ve 

. onun kabiliyete .ve kapasitesine gore yetistirilmesi esas al1nmal1d1r. Egi
tim kavram1 icinde,ge~en egitimin birkUltUr nakli ve sosyal hayatrn sU
rekliligini sag1amak olduguna gore aile, bu ac1dan bunun 9erek1iliginin 
kavranrnas1 ve Uzerinde durulmas1 bak1mrndan, kUltUr nakl i vazifesi gorUr. 
Egitim bir-tarife gore "Bilgi davranis1 ve kabjliyetlerin gelistirilmesi 
ve kazand1r1lmas1 icin uygulanan sUrekli faaliyetler dizisidir. 0 (~8 ) Bu

nun is1§1nda ailenin gorevleri cocuklar1n1n istidat ve kabiliyetlerini 
an1arnaya cal1sarak, onlar1n istekleri dogrultusunda hareket etmek, iste
dikleri okul ve kurumlara gonderf[l€ktir. 

Cocuklar1n bir kusurunu gorUnce onlar1 dovmek ve alcalt1c1 sozler 
yerin~ ruhsal sagl1g1 icin, ikna yoluna gitmek daha olumlu sonuc vennek
tedir. Ana-baba cocuklarina yeterli ve gerekli egitimi vermezlerse onla
rin da mesuliyeti vard1r.Eski tUrklerde aile fertlerinin hata yapmalann-

(57) TURHAN, M. KUltUr Degismeleri, 1st. 1969, sh.30-40. 
(58) ERKAL, M.E. a.g.e., sh.80 
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da. egitim gorevindekilere ceza verilmekteydi ... (59 ) 
Egitim, ferdin toplum icinde sosyal statUsUnUn ve sosyal mobilite

nin belirlenmesininskolas1d1r. 11 Egitim sosyal fonksiyonu aras1nda aile 
mUessesesinde oldugu gibi kUltUrU aktar1lmas1 ayn1 zamanda cemiyetlerin 
devaml1l1g1n1 saglayan bir sosyal fonksiyon olarak kabul edilmektedir. 
Fert sadece cemiyetin bir Uyesi olmas1 dolay1s1yla cemiyetin i~inde· de

gildir. 8~:zat cemiyet de ferdin icindedir. Fert cemiyetin kUltUrUnden 
pay almaktad1r. Ve sosyal miras1 tas1yan bir elernand1r. Bir gorUse gore 
fert cemiyetin adeta bUyUyen bir perspektifidir. 11

(
60) 

Sa~ayilesme ve sehirlesme ile beraber toplumlar1n gelisme sUrecin
de ailede Id egitim fonksiyonu diger kurum ve mUesseselere gecmistir.Bu
na ragmen egitimin, uzmanlasm1s kurum ve mUesseselere devredilmesi ail~

deki egiti~in, di§er mUesseselerdeki egitimin temelini teskil etmesini 
ortadan kald1rmam1st1r.{6l) 

c) Psikolojik 

Aflenin sosyo..:.pstk-GldjiKhak1mdan bi r cok gorevl eri vard1 r. Aile
de fertler arasrnda scev:gi'·ba'g·'fnln· k·urulmas1, giiven hissinin kur •1lmas1 

ve olusumu duygu a11sverisi gibi psikolojik hallerin ogretilmesi ve egi-
t ·1 . b·- .. k .. t (62 ) l mes1 uyu onem as1r. 

Anne-baba sevgisi ozellikle ana sevgisi cocuk icin kUcUklUkten 
itibaren onem kazan1r. Cocuklar1n psikolojik gelisimlerinde onlar1~ s1h
hatli ,nese1 i, sagl am karakterl i bi r fert al arak yeti sti rmek ai 1 e i cin,en 
bUyUk qaye ve amac olmaktad1r. Cocugun sevgi ve sayg1s1n1, cocuga sevgi 
ve sayg1 g0stererek kazan1labilir. Hal ve hareketlerde cocuklara ornek 
olunmal1d1r. Ataerkil ailede cocuga sevgi gosterilmemesinin yan1nda gU
nUmUzde de cocugun psikolojik geiisiminde anne olma olgunluguna erismemis 
olduklar1ndan ya da ferdi hayat tarz1n1n gerekliliginin savunulmas1 sonu

cu ilgisiz kal1nmas1n1n yan1nda cal1san kad1nlar1n olumsuz etkileri qHz
ard1 edilmemelidir. Baz1 uzmanlar taraf1ndan bu hayat tarz1 ile cal1san 

• (59) 
(60) 

';J( 61) 

(62) 

MARKO Polo Seyahatnamesi, C. I. sh. 150 {Han. Filiz Dokijman) tst. 
ERKAL, M.E. a.g.e., sh.94. 
MAC I '/ER and Page, Society, Macrn1 ll an, 1965, sh. 263. 

Elliot, M.A. Merril, F.E. Social Disorganization, New York, sh 350. 
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kadrnlarrn psikolojik yonden cocugun gelisiminde aksakl1klar yar~,tabile
cegini cocuklarda uyum ve davran1s bozukluklar1na sebep olabilecegini· 
belirtmislerdir.{63 ) Annenin cdcugun yan1nda olmamas1 ps~kolojik ~tki
lesimi meydana getiremeyerek onlar1n ruhsal gelisimini aksatacag1 as1-
kard1r. Oysa cocugun ilgiye ve ihtimama ihtiyac1 vard1r. Anne babas1 ta
raf1ndan psikolojik yaklas1m saglanmamas1 cocuklar1n ileride toplum ta
raf1ndan da sosyal davran1slara itebilece~i goz HhUne al1n1rsa bu ilis
kinin yeterli ve sagl1kl1 olmas1 gerekmektedir. Annenin cocuga qosterdi
gi yakrn ilgi ve duygu iletisimi nas1l olursa aynen yans1r. Ve onun ruh
sal, fizyolojik ve sosyal gelisiminde,kisili~ini de etkiler.{64 ) 

c) Dini Gorevi 

Ailenin gorevleri aras1nda dini e§itim Hnem arzeder. ~ile fertle
rine dini bilgiler vermek onlar1n dini gorevl~rini anlamada ve uygulama
srnda yard1mc1 olmak aile sorumlulugundad1r. {GS) 

!lk insan cemiyetinden baz1 d-inler varolagelmistir. :Din'siz"millet 
olmam1st1r. Din her ~evirde var oldugu zamanda milletlerin yasay1sina dU
sUncesine damgasrn1 vurmustur •. "Fertlerin dlinyadaki sosyal iliskilerini dU
zenleyen, onlar1 toplumun cal1san sosyal ~gUtler icinde yerini belirleyen, 
ferdiyeti gelistiren .. fakat,ferdiyetcilige yer vermeyen bir mUessese olarak 
dinin, kUltUr hayat1n1n ve diger organizasyonlar Uzerinde tesi~leri cok 
daha fazla ve kuvvetli olarak anlas1lmaktad1r.{ 66 ) 

Din·, dogru ve yanl1s oranrnda ayrim yapan farkl1l1klarrn1 gosteren 
ve hayatta kars1las1lan hayat1n nihai meselelerine cevap haz1rla~an bir 
inane sistemidir. Vernon'a gore din; sosyolojik ac1dan kiiltUrUn bir kis
m1 olup genellikle, aile, egitim, hUkUmet sistemi gibi belli basl1 sosyal 
kurumlar icinde yer almaktad1r.- Dolay1s1yla ekonomik davranis, aile dUze
ni, dint ayinler v·e siyasi hedefler ic ice qirmis say1l1rlar. '.'Tabiat UstU 
akl i gercekl ere dayan an bu dini inanclar ayn1 zamanda hem to pl umun sosyal 
dUzenine hem de deger yarg1lar1na tesir ettiklerinden olaganUstU bir sos-

{63)-- ROZAM, N. 11 Cal1san·anne~ye cocuk" Aile ve cocuk, Ank. 1981, sh.60. 
{64) _PAR,?ONS, T.Bales, R.F. Family Socialization and interaction Process, 

London Tarihsiz, sh.18. 
{65) ELLIOT and Merril, Social DisorganiZation, Harper, New York, sl:. 

350. 
{66) Freyer, H. Din Sosyolojisi {Cev. Turgut.Kalpai.h).Ank. $\\.lO, 
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yal kontrol kuvveti say1l1rlar. (67 ) 

Din ilahi bir kanun olup, iman esaslar1na dayan1r. Sonra amel esas
lar1 gelir. Fert toplum Uyesi olarak onun icinde yer alaca11ndan sosyal 
bir mUessese olan din hakk1nda.egitim vermek aileye diismektedir. tlk dini 
egitimin verildigi birinci merkezdir. Din ailede,sonra cevre ve okulda 
egitimin icinde toolumda yer almal1d1r. Oysa ki 19. y. y1l1n bas1nda ba
:1 bilim adamlar1 taraf1ndan dini uyusturucu olarak tir vas1f ile tavsif 
ejilmesi revacta iken, Bat1 toolumlar1nda as1r1 derec2de deger kazanmas1 
,ogu bilim adamlar1nca dinin toplum icinde gorevinin onemli oldugunu ka
bul edilmesi ve her tUrlU kalk1nman1n dinamifjini teskil etmesindendir.( 68 ) 

Yap1lan arast1rmalar sonucu dinin toplum icinde gerekli bir miies
sese oldugu ve cocuklara din e~itimin verilmesi gerekttgi Uzerinde durul
mustur. Meslek durumu, tahsil seviyesi ne olursa olsun diinyanrn her Ul
kesinde dini ihtiyaca duyulan ihtiyac artmaktad1r. (69 ) 

Dinde yer alan iman, ibadet, dua, fakva, vecd, hidayet gibi husus
lar ferdi cevreleyecektir. Ferdin hayat tarz1 ile sosyal ve iktisadi olay
lar iliskisinde dinin egitici kurallarrnrn etkisi bUyUktUr. Vasa gUdi ile 
kabul ettirilmeyen degerler sistemi, dinin konular1nda yer alarak aile ve 

... y ' _;:t"-"'l f !<'"'1:'. ·.:?q-: 

toplumla olan iliskileri saglam kJlrilaldadlr. 

(67) TORKDOGAN, O,Koy Sosyolojisinin Temel Sorunlar1~ tst., Tarihsiz 
sh.258. 

(68) TORKDOGAN, O. "GUnUmUzde ve TUrkiye'de Weberci GorUsler. tst. 1985.P.. 
(69) Sezar, Y. Sosyoloji Ac1s1ndan Din, tst. 1988, sh.40-50. 
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Arast1rmac1lar tarafrndan, insanl1k tarihinden beri aile.mUessese
sine sahip olmayan bir topluluga veya bir cemiyete rastlan1lmam1st1r. Sos
yal realite olarak aile bugUnkU gibi kUcUk olmamakla beraber daha iengin 
ve daha kar1s1k muhtevalara sahip geleneksel genis aile mevcuttur. 

tbtidai cemiyet olan klan hem aile hem de cemiyet ozelliklerini 
tas1maktad1r. Bir cok milletler bu devri uzun sUre devam ettirmislerdir. 
Tarihi gelisim icerisinde aile mUessesesi ilk zamanlarda oldugu gibi qU
nUmUzde de onemini korumaktad1r. Sonr2lar1 ortaya c1kan soylar ve kabi
leler bUyUk aileden baska bir sey degildir. Devlet ve onu meydana qeti
ren millet bir ailenin zaman icindeki cogalma serUveninden ibaret olmak
tad1r. Ferdin baz1 degerleri kazanabilrnesi icin toplum icinde yasamas1 
yetmiyor, ancak bu duygulari ve degerleri saglam temel Uzerine oturan · 

· aile verebil ir. 1...,~- · · 

BUtUn milletler devlet olmadan once aileler ittihad1 o·lan ·soy-Gens= 
... . . . 

genos devri fqecirmi5lerdir. Bu safhada milletler.kUcUk ictima, ve siyasi 
. . 

birlikler te~kil ederler. Bu birlikler tamam1yla mUstakil siya5i bi rl1~-

lerdir. (7D) Bu topluluklar1, siyasi birlikleri ail el er meydana getirmek
tedir. Aile her tUrlli topluluk ve siyasi birligin Ust kademesinde y,er 
alan "devlet"in kUcUk modeli durumundad1r. Ail~de cocuklar Uieriride baba
n1n otoritesi, devleti yoneten hUkUmdar1n millet Uzerindeki otoritesine 
benzemektedir. TUrklere gore 11 Gok kubbesi altrnd~ devlet, cad1r kubbesi 
altinda aile dUzeni yer al1yordu. Bu nedenle eski Tiirklerde "devl.et" dU
zeni ile 11 aile dUzeni" aras1ndaki farklar pek yoktur~ tkisi birbirinin 
simetrigi durumundad1r.( 7l) Bir toplu~da baslayan gerileme ve cokme be
lirtileri devlette kendini gostermeden once "aile"de gorUlUr. Bu yilzden 
ailede baslayan bozulmalar, dUzenliksizlikler, yavas yavas topluma ve di
ger kurumlara yay1larak en sonunda devlete kadar ulas1r. Devleti de coker
tir. Arast1rmac1lar tarafrndan ailenirn tarihi gelisim hakkrnda farkl1 fi-' 
kirler ileri silrUlerek yap1lan arast1rmalariy1a da bunlarin ispatlanrnas1 
yoluna gitmislerdir. 

{70) ARSAL, S.M, "Eski Tilrklerde Soy -oymak teskilatinrn istinat et
tigi "esaslarla''. IV. T.T. Kongresi, 1948, Ank. sh.110. 

(71) O~EL, B. TUrk KUltilr Tarihinin Gelisme Ca~lar1, Ank. 1979, c.II. 
sh.137. 
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tik insan goc;ebe halde idi, Kadrnla erkek arasrnda hie bir fark 
yoktur. KC(f1nla erkek ayn1 isi yaparlar, omuz omuza tarlada c;ai1s1rlard1. 
Baz1lar1na gore bu aile dUzeni ataerkil ailede gorUlmektedir.C 72 ) 

Ailenin ilk zamanlar1nda komUn iddialar1n1n temeli olar3k ai1eler 
toplay1c1l1k ile gec;irirler. MLllkiyet ve dolay1s1yla cinsel yasak diye 
bir sey yoktur. Adeta aile yokturt gibi kavramlar topluma ide=l olarak 
takdim edilir. Fakat bu cinsi serbestligin ve mUlkiyetin olrna-3s1 ozel
likle 19. as1rda gecerliligini tamamen yitirmistir. 0 zamanlarda aile 
yasam1 daha yliksek bir dereceye qelmis bulunmaktad1r. (73 ) 

Ailenin tarihi gelisiminde yaln1z ailenin evrimi degil yeni sart-
1ar ile beraber insanrn kendi tabiat1 Uzerindeki arast1rmalar Uzerinde 
durmuslard1r. Westermack, insan1n evlenme tarihinde Darvin tecrisini des
tekleyerek ailede mono9omi (tek esli) olmas1 erkegin hakimiyet ve k1skanc
l1g1ndan ileri geldigini soyler. Hakim erkek onlar1n adetlerine gore ko
rumaya a1mas1, muhafaza ve tekel sahibi olmalar1na sebep olma~tad1r. 

A·ra.;.t:r"ffi-:;10.r rl;- i1k aile sek ·illerinde monogami ol.duiju iddias1 kuv

vetle yer a1m"ktauH. {Ji!) I"ik insanlarda . mLllkiyet aile ve maH~1 bak1-
mrndan oze1 olmakta ve yainiz toprak gibi kamu yararrna olan Hr!ususlarda 
ortak mUl kiyet bul unmaktaych; P5} 

llk zamanlarda iktisadi gelismenin co~unu kad1nlar1n gelistirdik
leri gorUlmektedir. Kadrn, erkegi avc1l1k ve cobanl1k yaoarken o, toprak 
ile ziraat yapt1. Ve ev sanatlar1yla ugrast1. Ziraate gecilme ile is 
yerleri ve sehirlerin gelismesi ile is bHlUmU daha c;ok gelismis ve dola
y1s1yla ilk insandan beri var clan mUl~iyet sekil degistirmistir.( 76 )uzel
likle atesin kesfi insan hayat1nda mUhim bir mUsbet bir rol-a111st1r. tn

san atesle bir cok faaliyetler yapmaya basladi. t1zellikle bitkilerin pi
sirilmesi v.b. kad1n1n ev icinde yer ald1g1 gorUlmektedir. Coc~klar1n 

egitimi ve sosyallesmesi gorevi kadrna dUsmUstUr. Cocuk her za.7lan annesi 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

'(76) 

MORGAN.H.l. Ancient Society, Charles, H. Keer, Company, Chicago· 
sh. 394. 
MACIVER and Page, Society, sh. 243, Macmillan, 1965, sh.243. 
Aym eser, sh. 244. 

CHALLAVE. F .Mill kiyetin Tari hi, (Cev. Turgut Aytuij) tstan:,u1, 1969. 
s·h. 10-20. 
SERDENGEtlt, E. 11 MUlkiyet nehicinin TekamUl vechesi , 11 t.a. Hukuk 
Fak. Der. Cilt. xxlll, say1 1-2. 
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::".; 

ile beraber olmas1 bir yonde ana taraf1ndan his1ml1k revac bularak ana 

ailesini meydana geti'riyordu. (77 ) Ana ailesinin~aska kUltUrlerde yer al

mas1 madersahi aile'yi meydana getirmek~edir. 1<adinlarrn zamanla fonksi

yonlar1n1n azalmas1 ve mUlkiyetin bUyUmesi, ziraatin daha cok gelismesi, 

otoritenin bir elde toplanmas1 ve gorevlerdeki uzmanlasma patriarkal ai-. . 

lenin dogmasrna seber olmaktadir. Cinsiyete gore is bOlUmU deqismistir. 

ve gelismistir. Baz1 kU1tUrlerde patriarkal aile paternai {baba ailesi) 

ad1n1 a1m1st1r. Patriarkal aile, joint, genis yahut birlesik aile ola

rak ele al1nm1st1r. Yahut bir taraf1 ele alan kok aile olmaktad1r. Ge

nell ikle Patriarkal aile genis aile olarak kabul edilmistir. MUlkiyet or

taktir.<78) Patriarkal ailede babadan ogula gecen is kollar1 ve ev ekono

misi yerine yeni ekonomik sistemlerinin g~lismesi ve egemenligin devlete · 

gecmesi patriarkalaileyi zay1flatm1st1r. Bat1da feodal dUzene dayanan 

:ekcinomiler sanayi devrimi ile pazar ekonomisine gecmislerdir. Feodal dii

zen y1k1lm1st1r. 'Bunun sonucu olarak feodal patriar~al ailenin kUltUrel 
*'~*~-.-· 

temayUllerinin altrnda politika, ekonomik, ve Tekno-lojik degisimler ve 
' " -~: ~'. " 

,rlfodeki otoritelesmenin azalmas1, kadrnlarrn cal1smas1, ailenin merkezi 

we sosyal fonksiyonlarrn degismesi ve diger rnUessese.lere devretmesi fer-
1diyetcil igin gelismesi patriarkal aileden modern aileye gecisi saglam1s

t1r.(79> Modern ail~ ile cekirdek aile es anlaml1d1r. ~ 
Ortacaa1 mUteakip ailelerin toplumda imtiyaz ve asalet durumla

rrna gore sin1flanm1s oldugu gorlilmekte olup, idare mekanizmas.rndaki mev

kiler asil aile fertlerine b1rak1lm1st1. Ailenin. bu bak1mdan bUyUk iinemi 

vard1. Buna ragmen ail en.in iktisadi bUtUnlUgU bir sUre qaha bozulmam1s

t1 r. 
Kadrnlarrn is hayatrna girmesiyle beraber onlarin ekonomik bag1m

s1zl 1k kazanmalar1, gecim yolu ile evlenme oran1 eskiye gore daha az ol

maktad1r. Genis ailenin gorUldUgU tarima dayal1 ekonomi ve qeleneksel 
' .. 

yap1n1n hakim oldu§u bolgelerde aile kan ve akrabal1k iliski)erine daya-

11 Uretim birligi sag1arken artik aile ,bir Uretim birligi rolUnU-kaybet-

.P7} 

. (78) 

(79) 

DURANT, W. Medeniyetin temelleri, {Cev. t.J.Muallimoglu) tst. 1978 
sh~ 51•52 • 
MACIVER and Page, a.9 ~a..., sh.249. 

Ayni .eser, sh.252. 
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mi..s ti r. (BO) 

Eski devirlerde genel olarak Ataerkil aile, ortavaq'da kUcUk ata
erkil aile, yeni cag ve zaman1m1zda modern aile hakim gorUlmekle bera".' 
ber(Bl) cekirdek aile yegane aile olarak gorUlmemektedir. Nas1l ki sana
yi devrimiyle beraber cekirdek aile oranlar1nda fabrika ve bUrolar1n ku
rulmas1 ile is sahalari evin d1srna tasrnmas1 i"le yUkselrr-e meydana qelmis 
ise de, gelisen elektronik ca~ ile isin fabrikadan ve bUr3don uzaklasma
s1n1n da aile Uzerinde degisikligi hissettirecektir. Bu i~kanlar ile er
kegin ve kad1n1n evde gorUsmeleri, evden ayr1 yasamalar1ndan dolay1 co
cuklar1n sosyallesmesinin diger kurumlardan~ailenin tekrar ele almas1 bir 
cok degisikligi meydana getirecektir. Ve gecmiste oldugu gibi gelecekte 
de degisik aile yap1lar1n olmas1 kac1n1lmaz olacaktir.(82 ) 

Le Play 1 in aileyi s1n1flamas1nda sentetik olcU olarak miras1n qe
cisini ele alm1st1r. Ona gore, ailenin tarihi gelisimi soyledir: l) Baba
erkil aile 2) Kok aile 3) Karars1z aile 

Tourulle (1842-1901) de Buna. ilaveten babaerkilimsi ve fertci ai
leyi eklemislerdir. Demohste uyn1 srn1flamay1 yapm1st1r. Sonralari 

Champoult ve Demolins:jn;~Y~~n~1.l1 s1n1flamalar1 vard1r. Ataerkil aile: 
l) Saf, 2) !kiye bolUnmUs, 3) Bask1l1, 4) Yumusam1s, 5) Bagl1, 6) KUme
lenmis 7) KUcUlmUs, 8) Kentlilesmis, 9) Mutlakc1, 10) CozLllmUs ataerkil 
aile, bunlar ataerkil ailenin deg{sik gorUnUslerinden kaynaklanmaktaydi.(83 

Sosyoloji okulu, uzun zaman isanl1g1n tek cizgili evrim kuram1na 
saplanm1slard1r. Bu kurama gore bUtUn kavimler zorunlu olarak ayn1 evre-

. den gecmeleri demektir. Bu da monografilerin lUzumunu ortaya koyar. (B4) 

Henri de Tourville ferdiyetci ve kisisel girisimle ilgisi olmayan her
seye kamucu demeye baslam1st1r. Ona gore modern ailede fertler ferdiyet
ci ve girisimcidirler. Ferdiyetciligin gelismeside bu duruma hizmet et
mistir. Eski TUrk ailesine gelince ve bu konuda arast1rmalari olan Z. 
Gokalp 1 a gore boy, sop, soy;ped~ri aile ve modern aile olmak Uzere be$ 
safhada ele alm1st1r. Boy fratri kars1l1g1 olmaktad1r. Soy, klan kars1-

(80) KINGSLEY, D.Human Society, The Macmillan Com13any, New York, sh.415-4' 
(81) BASG!L A.F. Ana Hukuk, Ank. 1943, c.1, sh. 19. 

Sahinkaya, R. 11 Ail'enin Tarihi inkisa.fi 11 TUrk Yurdu der. 1960, say1: 
290. cilt. 8, say1 :2 

~82) TOFFLER, A. OcUncU Dalga, (Cev. Ali Seden) !st. 1981,281-304. 
(83) KOSEMtHAL, N. Dereysel Sosyoloji, ist.}97~,sh5o 
(84) TORKDO~AN, 0. TUrk Tarihinin Sosyolojisi,Ist.1969,sh.152 
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11g1nda kullan1lm1st1r. Bu yakut TUrklerinde si!' olmaktad1r. EskJ TUrk 
ailesi ne ana taraf1ndan ne de baba taraf1ndan bir aile idi, buna GHkalp 

soy demektedir. Her iki tarafta olan akrabalar otorite ve hukuki bak1m-

. dan esit hakl~ri vard1. Bazen bu duruma ailede babal1k olsa. dahi (BS) 

pederf aile olmaktad1r. Modern ailede her iki ~araf esit olmaktayd1.Za

ten tUrklerde ailede ana ve baba taraf1n1n atalar1na say~1 duyuyorlara1. 

Eski H.irklerde ilk toplumsal kurum aile olmaktad1r. 1.Kafesoglu 

Orhun an1tlar1na dayanarak, gerek ailenin gerekse toplumun qelisimini 

kapsayan alt1 dilimli bir s1ralama yapm1st1r. (BG) 

ocrn~ - Aile 

URUG - Soy . 

BOD - Boy, kabile 

OK - Kabile (siyasi bir teskilata bagl1) 

BUDUN - Boylar birliiji (siyasi yonden ba§1ms1z veya degil) 

tl - Baij1ms1z topluluk (Devlet, tmraratorluk} 

._:· 

Aile, toplum yap1s,mn c;ekirdeqi durumunda idi. Ve genellikle kan 

akrabalig{ esasrna dayamyordu. TUrk a-ilesi ae~is olinakla. beraber c;e~ir

dek ~ile ya~1s1 seklinde oldu~unu kabul edebiliriz. TUrk ailesi eski Yu

nan'daki (Genose), Roma'daki (Gens} ve ·slavlardaki (Zadruga) dan farkl1 

olup, ferdt mUlkiyete dayal1 sosyal dayamsma·(Sosyal miilkiyet) mesruti

yetine dayal1 idi. Ortak11k yalm.z otlak ve hayvan sUriilerine· tekabul 

ederi.87 ) 

Ba-t1 toplumlarrnda gorUlen Ana ailesi - Ataerkil aile- Baba aile

si seklinde gelismis olmasrna ragrflen TUrkler ise do~rudan do~ruya ana 

ailesinden bab.a aiiesine gecmislerdi.< 88) Gokalp'in kulland1~i boy _a.na 

taraf1 ndan maderi· ail e goriilmekte, sonradan soplarda baba boyuna tabi 

olunmus ve demokratik bir pederi aile yap1s1 meydana gelmistir. 

(85} 

(86) 

(87) 
(88) 

Gt1KALR, babal1k .ailesinin 11 baba .. tar~J1ndan a'i1eden ayrilmas1m 
Qnerrnektedir. Pederi aile genilmesi ailede erkegin ve,babamn-
rejs cJmas1ndan kayi1aklanmaktayd1 •· . · 
KAFESO~LU, LTUrk Milli KU:J-.tiirjj 9'1.nkara, 1977, sh. 2.00 
EROZ, M;tktisat Sosyolojisine Bas1atig1c;, tst. 1977, ·sh~265-270 .• 
GOKCE, B.- 11 Aile ve aile tipleri Uzerine bir inceleme 11

, H.fl. Be-
seri Bil. oer .. c. 8 ~ayi. 1-2 sh. 59~. ~ 



35 

TUrklerin !slamiyet ile beraber ailenin tarihi 0elisimi: 
Gelenek, gorenek ve Tek Tanr1 inanclari ile Tiirkler !slamiyetin 

hUkUm ve prensipleri aras1nda fark olmamas1 onlar1n MUslUman olmalar1n1 
kolaylast1rm1st1r. TUrkler !slamiyeti kendi milli dinleri olarak benimse
diler. TUrklerin !slamdan once sosyal adalet ilkeleri ve sosyal miiesse
seleri ile essiz ve modern mUessese ve devlet kurduklar1m gostermekte
dir. tsl~~iyetten once tek eslilige ve bekarete bUyUk jnem verilirdi.(R9) 
Bu durum !slamiyetin esas orensiolerinde de yer almaktad1r. (90) Evlenme 
s1rasrnda gUvey adayrna 11 mehir 11 ad1 altrnda belirli oara verilmesi dini 
vecibelerden olmas1 yan1nda TUrklerde de 11 Kal1n" adeti mevcuttu ve kal1n 
mal1n1 k1z1n akrabas1 almaktayd1. Kalin "Baban1n sag iken o~ullar1n1n ev
lenebilmeleri icin malrndan verdigi payd1r 11

(
9l) Eski Tiirk ailesinde mo

nogami ozellikle yer almaktad1r. TUrklerin bu aile mi!nasebetleri yaz1s1z 
kanun olan orften kaynaklanmaktayd1. Bu orfe qore exogarni (d1s eslilik) 
temel felsefe olarak yer alm1st1r. Hatta Oguzlar Anadoluya geldikten son
ra eksogami yasas1n1 yaz1s1z olarak devam ettigini qonnekteyiz.(92

) 

Islam dininde yer alar, :-_,-: > ·; .·,T:rj1:; yanrnda cok karil1lik TUrk-

. lere tesirleri az olmustur. Gerci !slam hukukunda kad1na ve ail eye veri-
1 en onem bUyUk olmakta ve o zamana ~o~~ k~chn. ha kl arrndan habers iz Arab-
1 ara hitap etmekteydi. (93 ) Gercekte~ i~l am hukukunun iki kaynag1 ol an 
Kitap ve Stinnette aile hukukuna ait hUkUmler incelendi~i zaman kad1n hak
lar1n1 iyilestirmeyi onu korumaya donUk miras hakk1 tan1yan bir aile mU
essesesine yonelmis oldugu gorUlUr.(94 ) Ancak bu ruhun daha sonra, cari
liye devri orf ve adet kal1nt1lar1nin !ran ve Bizans kUltUrlerinin etki-

(89) 

(90) 

(91)' 
(92) 

• (93) 

') 

(94) 

•• KOPPERS,W "tlk TUrklUk ve !lk !ndo_ Gernenl ik, Belleten Der. C. 
S.Say: 20 Ank. 1941, sh.456. 
11 Hosland1~1n1z kad1nlardan ikiser, Ucer, dorder nikah ediniz.A
ralar1nda insafta bulunmamaktan korkarsan1z bir ile ... iktifa 
ediniz". 
11 

••• Art1k onlar1 sahiplerinin izniyle nikah edin. Mehirlerini 9U
zelce verin; oyle ki iffetli olanlar zinakar olmayanlar, dostta 
tutmayanlar. 11 

11 MUtelezziz <;>ldugunuz kadrnlara mehirlerin takdir vechile veriniz" 
OGEL, B.TUrk KUltUrUriUn Gelisme Caglar1, Ank.1979, sh.177-178. 
Nisa Suresi basta olmak Uzere K.Kerimde ki surelerin 9 tanesi 
aile hukukuna ait iliskin hUkUmler ihtiva etmektedir. !slam hu
kukunda, bu ayetlerden baska aile dUzeniyle ilqili olan H.z.Pey
gamberin sozleri vard1r. 
K.Kerim,Nisa Suresi. 
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~. 

siyle aym sekilde korunamad1g1 ve aym yonde gelistirilemedigi gorUlmek-

tedir. Bizans ve tran saraylar1ndan al1nan cariye ve cok evliliK siste-. . 
minin benimsenmesi TUrklerin tek kanl1l1k ilke ve ananelerine ters diis-

mekteydi. 

tslamdan onceki toplumlar onceleri yukar1da belirttigimiz gelisim-
. . . 

den gectikleri halde Tiirklerde baba hukuku veya baba ailesi, onlar1n Mils- . 

lUman olmalarrndan sonra oldugu gibi Osmanl1lar devrinde de baba hukuku

nun goz onUne a11ndig1 gorUlUr. Selcuklu doneminde aile b~Un oldugu gi

bi ana, baba ve cocuklardan olusmaktad1r. Aile bilyUijU olUnceye kadar (le-

·nis aile devam ederdi. Ailede dikkat ceken Hzellikle ailentn saglaml1g1-

d1r. "Sonra torelere"gore, gayet muntazam isleyen aile mUessesesi, TUrk

lerin yerlesmis, koklU bir toplum yap1s1na sahip old~klar1n1 da q0ster

mektedir. Bu ayn1 zamanda aile mUessesesinin muhafazakar karakterini de 

gosterir11 <95> 
Osmanl1 Devleti devrinde onemli olarak Fatih Kanunn~mesinde; ida

r,, ceza' ve usuH Qlmak -Uzere bir cok_alanlarl kapsayan daha genis ve 

kapsaml1 olarak hazirlanm1s e1an ictihatfartyer-a1maktayd1. 

Aile konusurid~ onlarin iliskilerini dUzenleyen aile hukuku ile · 

beraber diger hukuk alanlar1nda bir sistem dahili-nde tam ve ayr1nt1l1 

olarak dUzenleyen i 1 k kanunl as ti rma hareketi Ulkemizde Tanzimatla basl a

mishr. {96) Tarin incelemelerinde ve TUrk edebiyat1mn .19. as1r ic;timai 

hayatrna dair eser ve romanlar1nda genis aile olarak gorUnilm l<azanan 11 ko

nak11 tasvirleri cogu zarnan yer almaktad1r. Bu durum basta tstanbul olmak 

Uzere Osmanl1 Devletinin sehirierinde aym sekilde tezahUr etmektedir. 
' ' 

Buralarda kadrnlar cal1smaya katilmamalarrna ragmen sehirlerin kenarla

rrna iskan edilen halk tabakalarrna ait mahallerde, kUcUk ~asaba ve koy

lerde daha modern aile yap1s1m teskil eden demokrat,bir aile manzaras1 

arzetmektedir. 

(95) 

(96) 

Evlenen e.vlatlann babalarrna ve konak reisinden izin. almalar1 

KOYMEN, M.A. "Alp Arslan Zamani Tlirk To!'lum Hayat1 11 , Selc;uklu A
rast1rmalari Dergisi ayr1 basfm, Ankara', 1977, sh.16•35. 

VELDET,_~·~-·~Ka~un}~~t1rma Hareketleri_ve Tanzimat" Tanzimat 100. 

y1l1 Kitabi,1940, tstanbul. sh. 165. 
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bir cok dul kad1nlar1n bas1bos olmalar1n1 saglamak Uzere konak reisinin, 
kasaba ve key aile reisinin veya agas1n1n o~Jritesi alt1r.da o1mas1, yar1 
pedersahil i k vas1 fl ari tas1mas 1 (97} farkl 1 Y'Druml ara sebep ol maktad1 r. Os
manl 1 devleti zaman1nda Konak ve Bark (ev) d1s1nda olan ve bu yuvadan 
mahrum olan kad1na V€ bak1ma muhtac olan ai~elere destek saglayan ve res
mi bir nakam olan 11 Bostanc1bas1l1k yer alJTJat:tad1r. Evlenme_ve ait muame
leler ise kadrn1arrn verdikleri "izinname12~ tarafrndan y>UtUlmUstUr. 
Boyle bir durumda aile ve kad1nlara bostanc~bas1 ahlak1 telakkileri ne
zaret eden bir hUviyet tas1maktayd1. (98 ) 

Bat1l1lasma sUrecine girilmesi ictimai degismelerle beraber ikti
sadi sartlarda ve hayat tarzlarrnda degisme-ler aile de _buhran meydana ge
tirrnistir. tstanbulda yay1lan kad1n hareket~eri son donernlerde (19.as1r) 
Anadoluda ve diger yerlerde kad1n hareketle~in do~mas1na sebeo teskil 
etmistir. Bu donemde Tanzimat Fermani yabanc1 kadrnl arm yasam tarzl arrn
da da degismeler rneydana getirmistir. 0 donemde yaz1lan roman ve hikaye-

· 1erde bunu gormek mUrnkUndiir. 1908 y1lrnda kadrnlar aktif hayata gecmek 
icin cal1s1yorlar ve 1908 parlemer.to:,ur.i:• c'i.·;!eyici olarak kat1lmak icin 
bir grup kad1n harekete geciyor ve bu hare'.{;et diger sehirlere vas1f o
luyordu. (99) 1912 y1l1nda kadrnlar ~akkrnda. baz1 genel istekler yer al
m1st1r.(lOO) 1917 Hukuk-i Ai'fe.kar~rnamesi iise yaln1z evlenme ve bosanma 
ile ilgil i meseleleri kapsiyordu. (lOl) 1917 HUKUK-t AtLE kararnamesi dis 
mUdahale ile Mer'iyetten kald1r1lm1s olmas1~~ ragmen Medeni Kanunun ka-

-(97} FINDIKOrLU, Z.F. Tanzimatta tctimai F.ayat" Tanzirnat 100. y1l Kita-
bi _ 1940, ist. sh.30~31. 

(98) FINDIKOGLU, Z.G. a.g.e., sh.30-31., 
(~<?) FINDIKO(jLU, Z.G. a.g.e., sr..3 ve ayn:a K.wcar, T. Bat1l1lasma ac1-

s1ndan Servet-i FUnun Roman1\Ank. 1925, sh.14-35-40. · 
(100) Baz1 Genel istekler sunlard1r. 

a- Padisah1n tek esi olacak evinde cariye bulunmayacakt1. 
b- K1zlar icin okullar ve bu arada t1~ okulu olacakt1. 
c- Kac-goc kalkacak gorUcUlUk yoluyla evlenme sona erecek, herkes 
esini gorerek sececekti •. 
d- Kad1nlar israftan kac1nd1klar1 surette istedikleri sekilde giyi
nebilecekler, softalar ve kUlhanbeyleri kad1nlar1n giyimine kar1sa
m1yacakt1. SeyhUl tslaml1k makam1 kad1n carcaflarrnin uzunlugu ve 
pecelerin kal1nl1g1 gibi konularda bildiriler yay1nlamaktan vazge-

. cecektir. 
e- Kadrnl ar "vatanin en bUyUk vel inimeti say11 arak kendi 1 eri ne er
kekl er taraf1ndan sayg1 gosterilecekti. 
f- Avrupa medeni kanunu kabul edilerek birden fazla kad1nla evlenme 
ve sozle kar1s1n1 bosama usulleri kald1r1lacakt1. 

{101) ONAL, M. 11 1917 Tarihli Hukuk-i Aile kararnamesi" TUrk Yurdu Der. C.8 
say. 1-4 sh.24-33. 
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· bulUne kadar ytirUrlUkte kald1g1 kabul edilebilir. Baz1 yerler~e bu karar

name uygulamas1 devam etmi$tir. Bu devirden sonra Devletin evlenmepe mu·
dahalesi gorUlmektedir. "~ekirdek aile __ yahut konjugal aile yap1s1 "ti>p

lumda devlet destegi ile te$vik edilmistir. T.M.Kanununda Ail~ mefhunmu 

Uc manada esas a11nm1$t1r.( 102) 

l) Konjugal den,ilen--evlilik aile 

2) Ana-baba ve cQcuklardan meydana gelen aile 

3) Gen.is aile 

1. Otoriteye Gore Aile 

Aile yap1lar1n1 ele a11rken ailede hakimiyetin hangi tarafta ol

dugu, miras1n ve aile birliginin devam1n1 saglayan yonde olmaktayd1. Ai
lede ona gore isim veri1mi$tir. Ailede baban1n ve baba hakimiyetinin war

l 1g1 kesin olarat s6z konusu ise Pedersahi aile denilmektedir. Bu haki

miyetin ana taraf-anda olmas1 . ise, t1ad~r;s,ahi~. a.ileyi meydana ~etirmektedir: 

Baz1 toplumlarda farkl1 olar-ak Pederi ve ritaderi (baba ve Ana hukuku ge

lismistir. _Farkh kUltUrlerde baba -\ie anan'rn ailede_ soz sahibi olmas1 

genellikle on1aru1 kutsal11~~ndan ve· ilahi bir vas1f ta$lmalarrndan kay

na~lanmaktayd1. t:imceleri ana hukukunun sonralar1 baba hukukunun .gelis

tigi gorUlmekte ise de yap1lan ara$tirmalara gore ayrl ve mUstakil ti~-

ler olarak gelismislerdir.{l03) . · -

~ehirlesmi: ve sanayile$me ile beraber -cekirdek aile meydana gel-
-

mes ine ve bu orari1 m yUksek olmasrna ragmen ail ede hal a otorite az da 

olsa devam etmektedir. Bu durum gelenege bagl1 olrrakla beraber, aile ~e 

hissedilen ve day·amks1z kalan aile icin g_erekli olmaktad1r. Destekli 

cekirdek ail en in meydana gelmesine etki eden buradaki bos_l uktur. Ozel-

li kle bu bosluk ~ebebiyle bC?sanma oranlarinda bir yUkselme meydana gel

mis, sehir bolge1erinde aile yap1s1n1n co~Ulmesine de k1r bHlge1ere d~

yamsma ve geleneklerin old~gu bolgelere _<?ore oluf!!Suz etki yapm1st1rno4) 

(102} 

(103) 
{104) 

FEYZ!Ol3LU ~ T~ "AtatUrk ve Kadrn Hakl ar1 11 Atatilrk Arastirma Merfl~e
zi Dergisi,, C.U. ·say:i. 6 sh.600 Ayr1&a Velidedeo~lu, H. "Aile 
md 11 !ktisat ve Ticaret Ansiklopedisi l~~~~ · . , 
EROZ, M. tktisat sosyolojisine ba$lang1c, tst~ 1982, s.h .. 65._. 
MACIVER and· Page~ ·society, Matm1llan, 1965; sh.268. 
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ilk aile yap1s1 olarak gorUlmektedir. (l05) Klan'da aile cemiyet kadar 

genislik ifade etmekteydi. Bu bak1mdan Siyasi ve dini bir cemiyet olarak 
gorUlen Klan ile aileyi birbirinden ay1rmak, ayr1 olarak incelemek imkan
s1z olmaktad1r. Kapal1 bir cemiyet oldugundan ve bu 0zelli~i gosterdi0in
den, gUnUmUzde oldugu gibi aileyi d1sar1dan etki eden sosyo-kUltUrel ve 
sosyo-ekonomik tesir hemen hemen yok gibidir. 

Klan Uyeleri aras1ndaki bagl1l1k ve yak1nl1k kan akrabal1n1 de~il

dir. tnanm1s olduklar1 dini baglarla baglanm1slard1r. Bu noktadan hareket
d 

le Klan'da dini, siyasi ve aile birbirinden girifit halde olduijundan ini, 
siyasi ve aile birligi olarak(lO?) ele almay1 uygun gormekteyiz. 

Bu ac1klamadan sonra Klan, tek hUcreli bir cemijet bUtUnU olarak 
tarif edilerek 11 Kendilerini diijer canl1 ve cans1z varl1klar arasinda cev
her birligi var oldugunu goren, hisseden insanlar~ Klan denilmektedir. (l08) 

Klan gecici kalabal1klardan ayr1 olarak belirli amaclar etraf1nda 
birlesen, teskilatlanm1s bi~ cemiyet ol~aktadlr. Klan'da ferdi hUrriyetler 
klan icinde s1mrlanm1st1r. Siyasi VE huku:e; .-.· : .. '-, :(';; sahibi k1an·o1mak
tad1r. 0-0·0\1an'da ferdi ozellikler diger k1an iiyeleriy1e aynilik kazan
m1st1r. Ferdi hUrriyet klan'a tabi olmustur. Dolay1s1yla bUtUn davranis
lar ve hareketler ferdi olmaktan ote biz duygusuna bagl1 cemaatvari bir 
ozellik gostererek klan'la birlikte olmaktad1r. 

Bir klan'dan birisi bir ferdi oldUrdUgU zaman veya sue isledigi 
zaman oldUren kisin-in kimlicjini bilmeden o klan'dan birisinden ayn1 mu
kabelede bulunacaklard1r.(llO) GUnUmUzde gorUlen kan davalar1n1n sosyolo

jik ara·st1rmalari sonucunda Klan hukukunu baz1 izlerini (]ormek mUmkUndiir. 
Klan'da birliiji tesekkUl ettiren ailenin genis olarak kanbaij1 ol

mas1ndan ziyade onlar1n his1m ve akraba olmalar1 dini, sihri itikatlara 
bagl1d1r. Dini bag oldugundan mUsterek k1stas, d1stan evlenmek, totemi 
etini yememek, mUsterek inane gibi unsurlar yer alm1st1r. Klanda dini . 

( 106) 
('107) 
(108) 
(109) 

(110) 
~) 

/' 

FINDIKOGLU, Z.F. · lt;:timaiya.t Dersleri, tst. 1971, sh.193. 
tZZET, M. tctimaiyat, Ist. 1931, sh.97. 
OLKEN, H. Z.Sosyoloji; tst. 1939. sh.74. 
FINDIKOGLU, Z.G. TUrk Ai1e Spsyolojisi 11

, Suvla'ya Armagan, tst. 
Oni. tkt.Fak. Vay. tst. 1971, sh.9. 
KURTKAN, A.Genel Sosyoloji, tst. 1976, sh.245-46 ve ayr1ca tzzet, 
M. a.g.e., sh.98. 
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yaygrnl asm1 st1 r _. Bu zamanda ins an kendinf tabiatl a ayn~l stirmisti r. 
. . . 
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Klanda canl1 veya _ cans1z ile kendi arasrnda ruhi kuvvetleri arasrnda bir-

1 ik gorUr. 1nsan zamanla z·ihni ic dUnya-s1 ile dis alemi ay1rd1gi. zaman 

bu 11 zihniyet11 ibtidai gorUnmeye baslar. s·u zihniyeti medeniyet d1s1, geri 

gUlUnc bile bulmaya kal-kar. {lll) insamn tabiatta bulmaya calist1q1· kudsi 

kudret, kuvvet 11 mana11
, ~larak bUtUn dinlerin mukaddes dedikleri ve bila

hare teshis ·ettirerek yarat1c1 ismini verdikleri kuvvetin en mUkemmel bir 

nevisinden baska bir sey degildir. Klanda goriilen ve insanin ilk ibtidai 

donemlerinde medeniyetin Uzerinde hakim kuvvet, mSn~, tabu, inanclar1 a

deta bu medeniyetin temelleri olmaktad1r. (ll 2) Zihniyetjfikir ve inanclar 

sistemi olarak ele alinmakla beraber,insanm tav1r ve davran1slar1, inanc-

-1ar sisteminin bir UrUnti olmaktad1r. Zaman siireci icerisinde farkl1 yer

lerde insan1n degerler sistemi iradeyle beraber zihniyeti meydana geti

rerek birbirinden uzak, adeta habersiz diyebilecegimiz farkl1 unsurlar1n 

zihniyetle terennUm edildi~i bir cok kUltUr ~evreleri dognraya· _baslam1st1r. 

Klanda aile hayat1 ailenin hukuki statUsUnUn dayand1g1 1nanc birli

gfoe dayanmaktachr, !<lan'a en cok ailelik . vasf111i kazand1ran unsur eksogami 

ad1 verilen 11d1sardan evlenme"dir. Cinsi serbestlik yoktu. Klanda fertler · 

ayn1 dinlj manadan gelei'ller arasrnda dokunmak ve temas etmek yasak 
ol mustur. (ll 3) 

- K~anda, mUlkiyet aileye ve kad1nlara degil,otlaklara inhisar etmek

teydi. Klanda her ailenin yiyecek ve diijer maddelerin stok yapt1q1 aras-, . c ..,, . 
tirmalar sonucu anlas1lm1st1r. Bu donemde de 'ailenin e"l:i , kadrn1 gibi 

besinleri d· ihtiva eden ferd' mUlkiyet vard1. (ll 4) Klanda. inane ~istemi 
cesitli sapmalar sonucu totem ve putlar~ donUsmUstUr. 

(111) 
(112) 

(113) 
(ll4) 

tZZET, M. a.a.e., sh.97 
Ai3A013LU, A. Hukuk Tarihi, tst. 19'.32, c. t. sh.49. v·e Ayr1ca Don
mezer, s~ Sosyolojisii 1st. sh.14~. 
FREVER, H.- SosyoloJ1ye Giris, (Cev: Nermin Abadan) f\nk. 1957, sh.7 · 
SERDENGECTt; E. "Miil kiyet Nahicinin Tekamiil vechesi 11 tst. Oni. Hu
kuku Fak. Der. C. XXIJI. say1. 1-2. 1st. sh.70 
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Klandan itibaren fratri ve oradan Kabile tesekkUl etmistir. Fratri
den kabileye gecis doneminde ziraatc1l1k ve et, korek, inek ehillestiril
mesi ve besicilik, sUrUcUlUk baslam1st1r. Eski TUrklerde boy klan yasay1-
srn1 and1rmakla(llS) beraber bu donem k1sa siirmiis Ziraatcilik, Hayvan e
hillestirme ve besicilik yapmalar1 onlar1n fratrilere mahsus ozellikle 
on plana c1kmaya baslam1st1r. Frotride onu meydana qetiren klan say1s1 
kutsald1r. Eski tUrklerde de bu adet yayg1nd1. 9 12 24 say1lar1 kutsal 
say1larak devlet dUzeninde dahi bu s1ralama g1:5riilf!1€ktedir. 

a. Zadruga 

!lk aile ve cemiyet olan Klan'da totem inanc1n1n1 zamanla birak1l
d1g1 gorUlmekte ve bunun yerine toprag1 islemeye baslay1nca ona bagl1 o
larak yerlesim birimleri kurulmas1 ile inanclarda Ecdad dini yerlesir.{lll} 

Klan Uyeleri arasrndaki akrabal1k inane birliginden kan akrabal1grna do
nUsrnUstUr. 'Kan akrabal1g1 on plana c1km1st1r. 

Klan doneminde oldugu gibi siyasi cemiyetin 9enis cevresi daralarak 
ev cemiyeti ne donUsmektep i r ,,. , )op raga yerl esenl er kendi toprakl arrnda ayri 
birimler meydana getirerek aileler birbirinden ayr1lmaya baslam1slard1r. 
Gittikce darala.n bu ev cemiyetine Zadurga denllmekf;dir. (llB) Bu aile ya

p1s1 en· cok Balkan Slavlar1nda gHrUlmektedir. Zadur0ada aileler cogalmak
tad1r. Simdiki anlad191m1z anlamda ev ailesi teskil etmistir. Burada dik
kate deger husus cesitli yonlerden ayr1lan ailelerin ortak bir mUlkiyeti 
cercevesinde gorUlmekle beraber ailelerin ayr1 mUlkleri ve kendilerine 
mahsus hukuki bir sahsiyetleri olmas1 hususudur. Ayr1 olarak ailelere 
ayr1lm1s olan Zadurga'da Pedersahi aile ozelliklerinin bir kism1n1 9or
mek mUmkUndLlr. Aile icerisinde aile reisi olarak oldugu gibi her tUrlU 
tasarrufun kendisinde topland1g1 baba hakimiyeti gorUlmektedir. Ailenin 
her tUrlU ihtiyac1n1n baba saglamaktad1r. Aile fertlerinin bak1mlar1n1 
Uzerine alm1st1r.{ll 9) 

(115) EROZ, M. TUrk Ailesi, tst. 1977, sh.11 
(116) OLKER, H.Z. Sosyoloji, !st. 1949, sh.91-105. 
(117) · FINDIK06LU, Z.F. 11TUrk Aile Sosyolojisi" Suvla 'ya Armaijan ayn 

bas1m !st. Oni. tkt. Fak. Vay. !st. 1971, sh.8. 
'{118) KURTKAN, A.Genel Sosyoloji, tst. 1976, sh.246. 
(119) · FINDIKOGLU, Z.F. fctimaiyata Giris, !st. 1971, sh.195-196. 
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Ci. 

Zadurga'da otorite durumundaki baba olUnce onun yerine erkek oqul-
larrndan biri bu gorevi yUklenerek Ailenin devamrn1 saglar. Ve ail~ yap1-

.. .., . d - 1 .. l { 120) s1n1n cozu me ve ag1 mas1n1! on er. 
Sonraki bolUmde ele alacag1m1z gibi Pedersahi ailede de bUyUk ba

ban1n yetkisi ve hakimiyeti sHz konusudu~. Zadurga ailesinde hakimiyet 
. . 

aile icerisinde aile bUyligline ve o da olUnce en bUyUk erkek' cocuqa aec
tigine gore Pedersahi ailenin baslang1c1 olmas1 bak1m1ndan (yonUnden) 
onem tas1r. 

b. Ataerkil Aile 

Sosyal gelisme icerisinde baz1 toplumlarda ooriilen ana tarafrnrn 
otorite ve hakimiyeti baba'da toplanm1s· oldugundan, aile fertler Uzerin
de velayet ve hak yetkisi baba yahut bUyUk babada merkezilestiginden Ana
erkil Ataerkil aileye donUsUm baslam1st1r.< 1 ~ 1 ) . 

:::a~-a 

( Klan'da gHrUlen siyasi cemiyet sonralar1 zadruga'da ~v cemiyeti 
ha1ine donUsUrken aile bliyli~UnUn (baban1n) soz sahibi olma durumunda Pe
dl~rsah1 aile ortaya c1kmaktad1r. Rom~ ailesinde ,ilk defa bu yap1 gorlil
mektedir. Roma ailesi siyasi cemiyetten tamamen ayri-lm1s, ev cemiyeti 

. . 
ad1 altinda bir birlik meydana gelmistir. ~ile fertleri arasrndaki h1s1m..; 
11k kanbagrna dayanmakta, ve aile tabakalardan meydana gelmektedir. Her 
aile tabakas1 ayr1 olarak bir aile olarak ailenin basinda haki~ durumun-

. . {122) da otorite "baba" yer almaktad1r. 
At9erkil ailenin meydana gelisi Westermack ve Atkinson'a gore; 

Aile'de erkegin k1skanc olmas1, dolay1s1yla· kadrnlar ve onlarrn doij~r
duklar1 cocuk Uzerinde kesin otorite sahibi olmalar1 sonucu erkek cocuk 
belli bir yasa gelir gelmez baba taraf1ndan ve bu arada kiskancl1k duy
gusuyla onlar1 aileden ay1rm1slar ve uzaklast1rm1slard1r. Onlarda kendi
lerine bask~ kUmelerden kad1n edinmek zorunda kalm1slard1r. Pedersahi 
aile olusurkende bu suretle eksogami(e')(Qgarny) yani d1stan evlenme usulu 

{120f Ayni eser sh.196. .. . 
{121} OKANDAtil,R.C. Umumi Tiirk Tadhi Dersleri, tst. 1951, sh.33-56. 
(122) FlNDIKO~LU, Z.F. j~timaiya'ta Giris C.I, tst. 1971, sh.196.- · · '' 

_._ r 
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has1l olmustur. (123 ) Bu gorUsUn yanl1s ve mesnetsiz oldugu sosyoloqlar . 
taraf1ndan ispatlanm1st1r. Ataerkil aile sisteminin c1kt101 zamanlarda 
aile ve cemiyet klan devrine gore daha da ilerlemis durumda idi. Klan'da 
bile klan d1s1ndan evlenme kiskancl1k yoluyla olmam1st1r. Aksine dini 
sisteme dayanmaktayd1. Sonuc olarak eksogami nazariyesinin k1skancl1k ola
rak ac1 kl anmas 1 yanl 1 s hareket noktas i o 1 makta, .antropolo..9 lann ve aras-trr
ina~t lan n, kendi psikolojik durumlariyla meseleyi ::q1klamalarrndan kay
naklanmaktad1r. (124 ) 

Ata erkil ailede; ata dini baba taraf1ndan kabul edilmektedir. 
Evin fertleri ve meskenleri onlar1n ruhu taraf1ndar. muhafaza edilmekte 
dolay1s1yla her ailenin evi bir tap1nma yeri olarak gorUlmekteve tanr1-
lar ad1na ayinler yap1lmaktad1r. Bu dini merasimleri yoneten aile reisi 
baba idi. Bu sebeple hUkLlmdarl1k ve baban1n hakimiyete kudreti dini bir 
mahiyet arzediyordu. Ailede babaya sayg1 dine sayg1, -ranr1ya sayg~ gibi
dir.(125) Pedersahi aile ilk onceleri Roma'da tesekkUl etmis sonralar1 

Cin Hind ve Sarni kavimlerinde g~rUlmUstUr. 
Ataerkil ailenin sekil lenmesinde Uc ?,sas "a:i.~ unsur vard1. Ata di

ninin etkisi: Pedersahi ~ilede kad1n.)pcan1n ~vine dahil olurken onun 
\ • · · 1~' ·,1;~; .• :;. ·~: L.: ·.: !'.°! .. - • \d • 

dinini de kabul etmektedir. Koca ya.hut baba· statU bak1mindan yar1 ilahi 
bir kuvvete sahipti. tkinasi: Hukuki bak1mdan: Aile fertlerin sosyal gU
venl i gini sagl ayan koruyucu ve dUsmanl arrna kars i afl enin hami si olmak
tayd1. Ailenin sonraki gelisimlerinde baz1 gorevlerini devlet Uzerine 
alm1st1r. Bu sebeple ailede hakimiyetin babada olmas1 devlet otoritesi
nin saglanmamas1 veya devlet birimlerinden uzak yerlerde zay1f kalmas1n
dan kaynaklanmaktad1r, 

OcUncUsU: tktisadi yonden: Kapal1 aile ekonomisi si~temi vard1r. 
Aile icinde fertler aras1nda Uretim birli~i iktisat birligi vard1r. Aile 
fertleri tarafrndan Uretilen mal ve esyalar aile icinde tUketilir. MUlke 
ve topraga ailenin ortaklasa sahiptirler. Aile fertleri Ucretsiz aile is
cisi olarak cal1smaktayd1lar. Oretim ve tUketim birligi mevcuttur. 

(l 23) 
(124) 

(125) 

AaAOGLU, A.Hukuk Tarihi, 1st. 1932, sh. 45. 
FINDIKQc1LU, Z.f, t~timaiyat_,3. cilt. Hukuk $Qsyolojisi~ tst. 1958, 
sh.142. 
FINDIKOGLU~ Z.f. ktimaiyat, I. cilt: tst. 1971, sh.196. 
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Basit ve kuvvetli cemiyetler icerisinde en fazla gorlilen ciile ya
p1s1 pedersahi ailedir. Pedersahi ailede aile fertlerinden biri evlenip; . . , 
uzak yerlere giden, ayr1lan olsa dahi gozetim alt1nda tutarak onlar1 ko~ 

rurlard1. Bu aile fertlerinin korunmas{ sosyal gUvenlik ac1s1ndan oldunu 
kadar iktisadi bak1mdan da onemlidir. <126> 

Ataerkil aile basit ve ziraate gecmemis toplumlarda gorUlUp·; bu 
toplumlar cogu zaman yalniz coban ile gecirirlerdi. <127> TUrk boylar1n1n· 
yasad1g1 bolgelerde yapilan kaz1lar ve arast1rmalar sonucunda baz1 sehir 
bolge1eri, ziraat tarlalar1 sulamak maksad1yla modern sekilde sulama ka
nallar1 bulunmustur ki, bu kanaliar gUnUmUzdeki su dag1t1m1 saglayan mo
dern bir yap1ya benzemekteydi. <128) 

Baz1 sosyologlar1n belirttikleri gibi TUrk ailesi pedersiht ozellik 
tas1rnamaktayd1. TUrk ailesi incelendiginde herseyir Uzerinde baban1n mut
lak hakimiyeti ve kad1nlar1n statUlerinde degisme yoktu. Ailede cocuklara _ 
adil davran1l1rd1. TUrk ailesi, baban1n aile icinde yeri oldu~unu, kabul 
eden demokrat o1arak 11 pederi 11 ozellik tas1makta o1up, diger cesitli top
lumlarda gorUlen kesin hakimiyet anlay.1s1 TUrk ailesinde yer almamakta ve 
Pedersahi ai 1 e yap1s) na be.nzememektedir. (129) 

Roma'da Ataerkil ailenin ~ekillenmesine devletin ha~imiyet yoklu~ 
gu ve zay1fl1g1n1n ailede baba'da toplanmas, neden olmustur. Ailede baba
n1n hakimiyeti mirasc,s1na gecerdi. Genelde bu mirasc1 bUyUk oguldu. Ev
lenmek icin babamn muvafakatrn1 alrnak zorundaydi. Ailede her ·tUrlU ta-

. sarrufu baba yapard1. VU. Levha Kanunundan· sonra da kadrnrn kendi baba
s1 na mirajc1 olmas1na i~in veriidi.Cl 30) Eski ~ln ailesinde devlet yone-, 
timinde devlet yonetiminde her ne kadar Ataerkil aile gorUlse dea halk1-
n1n cogunda anaerkil bir aile yap1s1 gorUlmektedir. Cin ailesinde gorev-

· ler tek tarafl1 elarak asag1dan yukar1~a do~ru s1ralanm1st1r. Ana baba
srna sayg1 gostermeyen evlada cesitli ceza.lar verilirdi. Cin ailesinde 

. ( 131 ) akrabalar arasi evlenmek yasak olup, eksogami ,yaygrnlasm1st1~ 

(126) "ZJ~ERMAN C.C~ Le Play ve Sosyal BilirtJler Metodolojisi,~ev: Oguz Ari) 
1st. 1964. sh.15-16. · 

(127) SERDANGE~Tt, E. a.g.m. sh.72-73. 
(128) UGEL, B.TUrk KU.ltUr Tarihi, IV. Ank. 1986, sh.88. 
(129) Gt1KALP, Z. --TUrk Medeniyeti Tarihi, tst. 1974. sh.149. 
(130) PUGUESE, S. "Roma Ail,esine bir bak1s 11 tst.Oni.Hukuk Fa.k.Der.CXXU. 

Say'!: 1-2 sh.340. Ayr1ca Selek, H. "Roma hukukuna · gore Aile 
MUessesesi 11 tzmir Barosu Mec.Say1: 2-6 1936, Izmir sh.220. 
Basman, R.T. "Eski Roma Hukukund~ Evlenme sekilleri, tst.Oni.Hu-
kuk Fak. Mee. C.VIII. sayi.3-4 sh.531. · 
Paribeni, R. "Roma Hukukunda Aile Kurumu" tst.Oni. Hukuk Fak. Der. 
1st. 1935 c.I. say1. 1 sh.234. 



Cahiliyye devrinde Arap ailesi Anaerkil ozellik tas1d1q1 belir
tilmesine ragmen (132) Pedersahi aile hakimdir. Araplarda ailenin re-
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isi olarak baba tek otorite sahibi idi. Kad1nlar1n haklar1na sayg1 90.s

terilmemesi, kizlar1n k1zg1n kumlara gomUlmesi, kad1nlar1n yaln1z cinsel 
tatmin arac1 ve baz1 hizmetlerin yerine getirilmesi icin yarat1lm1slard1r. 

. .t·,·· 

Cok esli evlilik yayg1nd1. Kad1n hemen bosanabiliyordu. Kad1n adet donem-
lerinde daha da ileri gidilerek cad1rdan evler kurma yayg1nlasm1st1. Ek
sogami yoktu. Evlenme adeti, a11m-sat1m 9ibiydi. tslam1n gelmesi ile ka
d1na deger verildi. Endogomi yasakland1. Kadina miras tan1nd1. Egitim ve 
··- t" . . . "ld' (133) ogre imine izrn ven i. 

Bat1da Ataerkil ailesinin zay1flamas1 18. y.y1ldan sonra baslam1s
t1 r. Feodal cagdan c1k1lmas1 sosyal ve ekonomik etkilerin baslang1c1 ile 
aile'de esitlik yer almaya baslad1. Bat1 'daki bu qelisimler soyle s1rala
nab i1 i r. { 134 ) 

1) Aile'de otoritenin, dint ve siyasi kontrol unsurlarrnrn otori
tesinin azalmas1, 

2) Kad1n1n egitimi ve istihdam edilmesi, statLlsUnLln artmas1, 
3) Ekonomik ve feknolojik degisimlerin etkisi, kUltUrel degerlerin 

degisimi 
4) Devleti~ sosyal devlet olarak genis ailenin ~orevlerini ifa et

mesi, 
5) Ailenin baz1 gorevlerinde azalmalar1n meydana gelmesi. 

(132) AGAOGLU, A.Pukuk Tarihi, tst. 1932, sh.32. 
(133) GONALTAY, S. 11 tslamdan once Araplar arasrnda Kadrnrn durumu. Aile 

ve tUrlU nikah Sekill~ri" Belleten Say1: 60, Ank. 1951, sh.692. 
Cahilliye

0

mad. tsl~m Ansiklopedisi,C.VII. sh.494. 
{134) K.Kerim, Nisa Suresi, 12-49 
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c~ Ana Erkil Aile 

Madersahilik terimi ana hakimiyeti anlam1na gelmektedir. Aile i~1n
de babanrn tek otorite oldugu fertler Uzerinde her tlirlU yetkilerine sa
hip oldugu Ataerkil yerine "an~ 1 n1n ve ana taraf1n1n her tUrlU yetkileri
Pe sahip olan Madersahjlik;yer·alm1st1r.<135 ) MadersaM aile ile ma.deri ··· 
aileyi kar1st1rmamak gerekir. <136) 

!nsan11k tarihinde zamanla toplumun sosyal yap1s1nda meydana· ge
len degismeler sonucu klan'da var olan fakat 'zaman1m1zdaki kadar girift 
olmayan aile mUlkiyetinin sonralar1 miras yoluyla dii,'.ier aile fertlerine 
parcalanmas1 ve erkekle beraber k1zlar1nda (kad1nlar1n) mirastan payalma
lari, kadrn haklarimn onem kazanmas1, kars1l1kl1 rollerin deoisimi aile 
yap1lar1nda tesiri kac1n1lmaz olmustur. (lJ7) Kad1n1n (ana 1 n1n} kesin nU
fus ve mevkileri yaln1i ailenin sevk ve idaresinde de~il ailenin sosyo-

. ·-,. 

ekonom~k bUtUn faaliyetlerinde yetkili olmaktadir. Ayrica cocu~un annesin-
den dogma, bUyUme ve ihtimam ile kadrnrn ev icinde yer almas1, madersahi-
1 . k • t . . d ~ • h 1 ' t { 1 38) 1 sis emmin ogmasrna zemrn azir amis 1r. · 

Anaerkil aile baz1 toplumlarda 9.oriilmi.istUr. Kisaca deginmek yerin
de olacakt1r. 

Eski Cin ailesi 11 Madersahi 11 ozellik gostermektedir. ~indeki ilk . . 

devlet yonetimi, pedersahi olarak dUzenlenmis asil ailelerden meydana gel-
mekle beraber, Qin'in bUyUk bir kism1 Ataerkil bir aile durumu· arzetmeyip, 
madersahidir. Devletin sistemindeki Ust yonetimdeki ailelerde pedersahi 
bi r durum a rzederken, yUksek tabakadan ayr1 o la rak ha l k tabakas rnda bu
nun tersi olarak madersahi aile yap1s1 gorUlmesi iki tabaka aras1.ndaki 
ayr1l1g1 ortaya koymaktad1r. (l 39 ) Cin'de devlet yonetiminde Ataerkil ai
leden once cocuklarrn annelerinin ismini tas1d1klari ve bu baklmdan soy-

(135) FRE' YER, H.Din Sosyolojisine Giris. (vev~Nermin Abadan) Ank.1957, 
sh.175. 

(136) Madersahi: Matriarchal, maderi: Ana ailesi, maternal terimi kul-
lan1lmaktad1r. · 

(137) KURTKAN, A.Genel Sosyoloji, lst~ 1976, sh.247. 
(138) SELEK, H. "Roma Hukukuna qore aile MUessesesi" !zmir Bar.osu Mee. 

1 isi, 1936, say1: 2-6. sh~217-218. 

(139) EBERHARD, W "Eski Cin Felsefesinin·Esaslari" Ank.Oni.Dil.Tarih. 
Cog.Fak.Der. Cilt: II, Ank. 1944, sh.267. 



47 

lar1 anneye dogru uzand1klar1 iein madersahi aile oldu0unda belirtilmek-. 
tedir. Sonraki devirlerde devlet yonetiminde qorLllmekte olan oedersahi-
1 ik halk tabakas1 Lizerinde etkili olarak ailenin sonsuz otorite sahibi 
olan baban1n ve ataya sayg1n1n ailenin sefi durumuna neetiijini ve Cin ai
lesininde pedersahi sisteme donUsmUstUr. {l 40) 

Madersahi aile'de koca,eocuklar Uzerinde hie bir velayet ve hakka 
sahip degildi. 

Eski Hind ailesinde de kocan1n hie bir babal1k vasf1ndan baska 
aile de hicbir hakka sahip olmay1p kad1n1n her yonden hakim olduiju ma
dersahi ozellik arzetmekteydi. Hind ailesinde kad1n1n yetkileri genis ol
dugundan bir kad1n1n birden fazla kocaya sahio olmas1 (polyandry}{l 4l) 

. -

geeerl i ol maktad1 r. Baz1 duruml arda erkek kardes lerinin aym kadinl a ev-
l endi kl eri (yuka r1 daki polyandr'nin aynis1 olmakta) goriilmekte idi. Daha 

sonraki devirlerde diger mUesseselerin ve toplumlar1n tesiriyle ozellik
le din mUessesesinin tesiriyle kadrnrn hakim olma kudreti kaybolarak pe
dersahi aile sistemine donUlmUstur.< 142 ) 

Mogolla:rda da madersahi aile hakimdi koos1mn vefatindan sonra 
kUeUk eocuklanyla duf kalan kadrnlar, eocuklari biiyUtUp evleninceye ka-

, ' 1 ~.. • 

dar tam hakimiyetle ailenin mal ve mUlkUnU idare ederlerdi. Kad1n kocala-
r1n1n yerlerine geeerek onun hukukandan istifade ederlerdi. ~ogol impara- ~ 

torl ugunda dut kalan beyl erin kadrnl ar1 imparatorl uqun naibes i ve ti ma rm 
hUkUmdar1 olurlard1. {l 43 ) 

Madersahi ailede kad1n1n hakimiyeti yan1nda onun kardesi ve erkek 
kardesi veya erkek akrabas1 da soz sahibiydi. Erkek ana taraf1ndan akra
ba soz hakk1na sahiptiler.( 144 ) 

Yakut T"~rklerinde aile madersahi czellik gosterdigini belirten 
6. Richard akrabal1k yonUnden, iktisadi, dini ye sosyal alanda esas nok
tay1 "an a 11 teskil etti ljini beyan etmektedi r. Richard 1 rn di kkat ettigi ve 

(140) 
( 141 ) 
(142} 
(143) 

(144) 

OKANDAN, R.C. Umumi Hukuk Tarihi, !st. 1951, sh. 33. 
TURNER, H.R lp. "The Familrfodology.Lo:ndom,1965.sh.324, 
OKANDAN, f\.C. a.g.e., sh,3 6. . . 
Vladimirtsov, R.V. MogQllar1n ietimai Teskilat1 (~ev: A.!nan} Ank. 
1987, sh-56. 
FINDIKOGLU, Z.F .• 11 TUrk Aile Sosyolojisi 11 Suvla 'ya Armaijan, !st.Oni. 
!kt.Fak. sh.13.Ist.1970 

I; ... _ . ,;_) ) 



belirttigi esas nokta "ana" da toplanm1s o1mas.rndand1r. (l 45 ) Bug-a raa
men erkek day1 ile beraber ailede ve cocuk Uzerinde a~ni haklara sahip-
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tiler, bu ozel'lik nedeniyle madersahi 'aileden olarak kabu·1 edilmesi 
hataJ1 olacakt1r. Bu yUzden baz1 TUrk boylarrndamaderi aile mevtut 
olup Cin ailesinde·, Hint ve Mogol ai1esinde gorUlt!n madersahilik_yoktu.r. 

Madersahilik· ile"maderi ai]e arasinda bUyUk farklar·vard1r .. Mader
sahi Anasahilik de kesin hakimiy~t vard1r. 

Madersahi ailede genellikle tek eslilik hakimdir: Fakat iptidai 
olan mUdersani ailelerde cok kar1l1l1k (polyandriy) bazen rastlanmakta· 
d1r. '146) 

d- Ana Ailesi 

Ailenin zaman icerisinde bir cok kUl-tarler icinde degisik yap1 qos
terdikleri asikardir. Aile mUlkiyetinin miras yoluyl.a diger Uyelere par-

.. . 
calanma~~~rkekle beraber kizlar1nda mirastan oay sahibi olmalar1 ka-

~- .. 

din hakl~r1n1n Hnem kazanmas1 ailedeki rolleri·de~istirerek aile yap1s1-
nQ tesir ederek maderi aileyi ortaya c1km1st1r. Anne ·ve cocugun.sosyal 
olarak oldugu·kadar bak1m1m biolojik olarak Uzerine alm.1st1r. Aile isim 
olarak ve so~bakimindan ana taraf1nin ismini a1m~ktadir. tl~rlemis t~p .. · 
lumlarda ~na cocuk ai1eler ~UyUk 9rup·o1arak cnemli yer tutmustur. Bu 
gelismis toplumlarda ana hukuku (ad1n1Y alm1st1r. (l 47 ) · 

Ana hukuku bUtUn toplumlarda kiristallesmis baz1 ozellikleri var
d1r. Gene] olarak ele a11n1rsa : 

l) Soy ana.' ya dogru uzanmaktad1 r. Babaya uzanmamaktad1 r. Ana ta-. 
rafinda soy ve akraba11k yogunlas1111st1r. !1atrini/ sistem hakimdir. 

2) Matrinil o: ile matrllocal iliski kurulmal1dir. Koca'nin 
ailedeki rolU-tamamen vok olmamas1na ra~men ana taraf1n1n sozU aecer. ... . ~ .... 

Cocuk Uzerinde ana daha etkilidir. 
3) Aile grubu fcinde otorite kocaya ait o1mamakta, onun yerine 
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e~inin akrabas1 olarak baz1 erkekler vekil olarak yer almaktad1r. Malay 
adalar1nda oldugu gibi ve Omaha Hindular1 aras1nda (oldugu gibi) anne
nin yasl1 kardesi (erkek) cocuklar Uzerinde otorite sahibi olmaktad1r. 
Bazende annenin babas1 (labrador Hindular1 aras1nda gorUldUgU gibi) bu 
statUye tabidir. 

4) Ana ailesi sisteminde akraba nrunlar1 {kinship) kanbag1 ile 
s1k1 s1k1ya bagl1d1r. Fakat, konjunal ailede, bu ba~l1l1klar kUcUlmek
tedir. Kanbaii1 arasrndaka iliski eksogami ilkesi.vle iliskisi olmasrna 
baglanabilir. D1sardan evlenme bu ana ailesinde de aorUlmektedir. 

Dogan cocuklar1n ana veya baba ailesine kaydolmas1n1n sonucunda 
ailenin Patrilineal (baba soyundan) veya matrilineal (~na soyundan) diye · 
s1n1fland1rmalar1na sebep olmustu. Yeni evlileri ana soyundan clan· ak
rabalar1 ile oturmalar1 veya kad1n ailesine kat1lmalar1 matrilocal ad1 

· 1 . t. (148) veri mis ir. · 
5) Ataerkil ailedeki baban1n hakimiyeti azalarak erkegin ailede-

k . 1 ·. k d . t . ( 149 ) . i ro u a ina gecm1s ir. 
Gokalp'e gore Eski Tiirklerin ailelerinde medari aile (ana hukuku) 

gorUl~ektedir. Baz1 sosyologlar, Eski TU~klerde madersah1 aile var11~1n1 
: . · ~ 

ileri sUrmU~le.rdir. Aksine, Ttirklerde ki ana ailesinde soz hakki ve haki
miyet yoktur.Cl 50) 

Baz1 arast1rmac1lara gore; ilk aile sekli olarak ana ailesi ~orUl~ 
mektedir. Bu aile ana etraf1nda toplanm1s ve anasoyu ile meydana gelen 
aile donemini medari veyahut madersahi olarak bir cok mi·llet gecirmis
lerdir. Amerikan k1z1lderilileri ve Uyandotlar, Eskimolar ve eski Af
rika ·kabilelerinde gorUlme_ktedir. (151 ) 

Eski TUrk ailesinde Kadrnlarin kesin niifuz ve hakimiyeti yalniz 
ailenin sevk ve idaresinde de~il ekonomik gibi di~er islerde de yetkili 
olmaktadir. Fakat kocan1n hie sijz sahibi olmamas1 anlam1na gelmemektedir. 
Baz1 ~amanlarda · ana'n1n kardesi clan day1 daha fazla soz sahibi olmakta-

(.148) 
-
(149) 

I (150) 
(151) 

·l<tNSLEY, ·a.Human Socity, · The Macm111an~ , 1965, New York, sh.415 . . ;.· 
l<ENKEl1 ~!. ·a.g,e. sh. f7. 
KENKEL, W'. a.9,e., sh, 17. 
GOKALP, Z. ~aleler, IX, Ank. 198, sh, 121. . _ 
MACIVER_ and Page, Soc1ety, Macmillan, 1965, sh.?47. 

/ 
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d1r. (152 ) Genel olarak sosyologlar tarafrndan kabul erlilen ana ai"1esi 
toplumlarrn ik_inei kadeniesinde rastlanmaktad1r. tkinci kademede -esJd TUrk 
lerde gorUlen tar1ma dayal1 bi~ ekonomi soz konusudur. Bu devre di~er 
toplumla.?°'uzun sUrmUstUr. Toplumlarrn-~ocebelikten kurtulup be1irli bir 
yerde yasamaya baslamalari ile beraber kadrnrn gorevindeki degisiklik
ler ve degismeler ana ailesini meydana oetirmektedir. (lSJ) 'Birinci .kade- · 
mede rast1anan soplar yerlerini ana ailesine b1rak1yor. Ana ailesi ana
n1n k1z1n1n ve erkek kardesleri cocuklar1 ve anan1n diger akrabalar1 ay
ni evde yas iyorl ar, Yukari da gecti gi "!ibi ana evinde oturma (matri loca 1 , 
akrabalarla iliskilerde ana soyuna dayand1~1 icin t1atrilineal) denilmek
ted i r. ( 154 ) 

Sonucta ana 1 n1n rolUnUn artmas1na do~ru bir egilim vard1r. Bu et
ki cesitli sekillerde ornegin soyad1n1n kullan1lmas1nda, mirasta, aile, 
otoritesindei n1san sozlesmelerinde kendisini qosterir. Henri Tourville'-ana ailtisl · . . 
ye gore 111 Kadrn ve erkegin birbi rinden uzak ol arak cal, smal arrnrn bi r so-
nucudur. Bir de kad1n1n -~al1smalarda ~nemli yer tutmas1ndand1r:< 155) 

e"." Baba Ail es i: 

Baba ailesine liter~tUrde baba ailesi pederi aile olarak iSim ve
rilmektedir. Baba ailesinde ana ile baba ve cocuklar baba eviride oturur-
1 ar. KUd1n1n aile ve to~lum icinde belli bir statUsU vard1r. Cocuklar 

-... 
Uzerinde ana ve babanin esik haklar1 vardir. Akrabal1k hem ana hem de 
baba taraf1na inhisar ed~rek esit (bilinil) sisteme dayanmaktayd1. (156 ) 

Aile icinde is bolUmU cinsiyet esasina acre tayin edilmistir. 
Ana ailesinde miras yaln1z ana taraf1ndan oldugu halde baba ailesinde 

(152) 

(l 53) 

(154) 
(155) 

. (156) 

FREYER, H. Sos olojiy~ Giris,(Cev: Nermin ~ADAN) Ank: 1957, sh. 
175 ve ayr1ca reyer, H.D1n Sosyolojisi, (Cev: Turgut KALPAZLI) 
Ank. 1964, sh.42. . 
DURANT, W Medeniyetin Temelleri,(Cev: Nejat Muallimo~lu) 1st. 1978, 
sh. 68~70. 
KINSLEY, D. a:~.e., sh.17 
KOSEMlHAL, N.~, Deneysel Sosyoloji, tst. 1971, sh. 103. 
RALPH, H.Turner, a~g.m. sh, 356, 
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kadrn ve erkegin mallar1 Uzerinde ayr1m yap1lmazd1. Sosyo1og ve arast1r-
• 

mac11ar taraf1ndan baba ailesinin ataerkil aileden sonra o1ustu~unu ile-
ri siirenler ve kabul eden1er vard1r. Baz1 toplumlarda ana ailesinin var
l 1g1 az sUrmUs ve baba ai1esine gecmistir. Eski TUrk1erde bu aile qecisi 
gorUlmektedir. 

Baba ailesi genislik bak1m1ndan genis ve cekirdek ai1e olarak te
zahUr etmistir. Ev1enen ciftler baba ailesinde ka11r veya baska bir ev 
acarak ayr1labilirlerdi. Cocuklar1n baba evinde yer1eserek genis aile 
meydana getirmesi Patrilocal olarak isimlendiril'mesine yo1 acm1st1r. Co
cuklar baba soyuna tabi o1arak onlar1n soylar1n1 devam ettirirlerdi. (l 5?) 

Baba ailesi Patr1arkal aileden ayr1 hususiyetler tas1maktad1r. 
Ataerki1 ai1ede baba hakimiyeti hem tabi hem de hukuki bir temele sahip
ti. Onlarda Ata-baba, ai1enin, cemiyetin reisidir. Ona mut1ak surette 
i ti at etmek gereki r, Atl e Uyel eri ap srn~an baba insanl arm en muhtese
mi en ak1ll1s1 en kuvvet1isidir. Ai1e 1 de atan1n otoritesinin s1n1r1 yok
tur. Hakimiyeti sonsuzdur. Aile' Uye1erin vermis o1dugu · ceza1ar cHime ka
dar giderdi. Gerektigi_ zaman aile Uyelerini ail eden ko 11.?.i' ~ mirastan mah
rum eder. Eskiden ataerkil olan aile}erde aileden kovu1an fert g0vdesin
den aynlm1~ agay dal1 gibi solar, olUr, yurtsuz ve yuvas1z sahipsiz ka- " 
l 1rd1.Cl5B} . ----:-'l''i 

Baba ailesi ozellikle TUrklerde gorUldU~U gibi baba, ai1esini ada-
1etle idare ederdi. 0 ol~UijU zaman erkek e_vlat1arrn1 yanrna al1rd1. Kadrn 
at1lmazd1 .-

"Bir sah1s hastaland1g1 zaman ve Hlecegini dUsUndU~U zaman kar1-
s1na baska birisi ile evlenmeden idare etmesini ve o~luna bakmas1n1 va
siyet etmektedir. Bu vasiyetlere eger 09ullar1 itiraz edecek olurlarsa 
biiyiik orduya bir altin yast1k, sehzadelere birer gUmUs yast1k, ic hazi
neye bir yast1k ve yine ic hazineye bir at vermek suretiyle cezaland1-
r1lacaklard1r. "(l59) 

(157) 
(·158) 

( 159) 

KtNSGLEY, D. a.g.e., ~h.414~416. 
MACIVER and Page,· Society, Macm111an,·1965, sh.248. 
Ayr1ca bk. ~ahinkaya, R,"TUrk Ailesinin inkisaf1 11

, Tiirk Yurdu Der. 
C .8 2 Say1, 290, Kas1m, l 960. Sb.;\~. . . · 
tZGt, Ozkan, 11 Uygur· Al 1m Sat1m Ves ikal arinda cezanrn odendi gi Baz1 
MUessese ve $ah1slar'! VIII. T.Tarih Kongresi,11. Cilt, Ank. 1981, 
sh. 
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!'.'.;. 
TUrklerde aile onemlidir. BUyUk erkek cocuk analarrn d1sari atma-

maktad1r. Ana-baba onemlidir. Baba ocag1n1n devam1 saqlan1rd1. Orhun abi-.. . , 
delerinde 11 Ecdad1m1zin tutmus olduiju yer, su sahipsiz olmasrn diye az 
milletini tanzim ve tertip ••• (l 60) ibaresi ailenin devamrnrn ve·ocagrn 
tUtmesinin C:inemini bel irtmektedir. Bunun yaninda Tiirk kadrn1nin statUsl! 
erkekte beraberdi_(lGl) GUnUmUzde.olduiju gibi soyad1 ve cocugu yonlen
dirmede baban1n rolU bUyUktUr. Bazen baba meslegine devam eder, bazende 
baban1n sectigi meslekleri secerler. Baban1n veya kocan1n modern cekir
dek ailede oneminin devam etmesi ve otorite sahibi olmas1 her cesit aile 
de gorUlmektedir. Sehir ailesinde de yonlendirme bak1m1ndan baban1n et
kin rolU vard1r. (162 ) Sosyo-Psikolojik anlamaa otoritenin sa~lanmas1nda 
"Erkeklerde bir babal1k icgUdUsU yoktur .• Peki biz erkekler evlatlar1-
m1z1 nicin seviyoruz? Bir baska deyisle evlat sevgisinin sefkatini er
kek nas1l ve kimden ogreniyor? Tabfiki annesinden"(lGJ) 

TUrk top.lumunda aile reisine baijl1l1k vard1r. Toplumda itibarli · 
ve sosyal statU bak1m1ndan onemli bir yer sahibi olmak icin yaln1z iti
barl 1 bir aileden gelmek yetmemeRtedir. Bunun yaninda ak,111 olmak, tee

. «"Llhel'i ve diger sartlar gelmektedir. Ailede olduiju ~dbi~ eskiden TUrkler 
:'bey gibi ·en itibarf1 ailesine mensup oldugu halde ailesinin bilgisine 

basvurdugu gibi kamuoyuna 'da basvururl ardi. Onl arm fHdrl erinden yarar-
l an1 rl ard1. Bu yUzden aile'de olduau gibi devlet ve karrnu islerinde de 
esitlik ve hUrriyet prensibine ba~l1 kalm1sla~d1r.{ 164) · 

GUnUmUzde de cekirdek ve genis aile karalarda e~ son baban1n ka
rari gecer-li olmaktad1r. Ona dams1l1r: karari_baijlayan odur. 

(160) ERGtN, M. Orhun Abideleri, 1st. 1980, sh.23. 
(162) GOKALP, Z. Aile Hukuku, Izmir, 1947, sh.10-12. 
(163) DOKSAT, R. 11 Sohbetler11 OgUt Der. Y1l 2 Say1. 16 Subat, !st. 

1987, sh.5. 
{164) HENRt de Coulliboeuf, TUrkrnenler aras1nda (Cev: R1za AKDEM1R) 

Ank. 1986, sh~54 
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2 · Hanehal~ina Gora Aile 

a- Geleneksel Genis Aile 

Ailede yasayan fertler aras1nda soya dayal1 olarak bir kac nesilin 
bir arada yasad1g1 gorUlmektedir. Genis aile dikine oldugu gibi yatay ola
rak da isimlendirilir. Sosyoloji literatUrUnde Genis a;le, geleneksel ai
le, geleneksel genis aile Ataerkil aile olarak kullan1lmaktad1r. TUrkiye 1

-

de yap1lan arast1rmalarda da Ataerkil genis aile tan1m1 kullan1lmaktad1r.(lE 
Genel olarak kabul edilen Sanay~evriminden sonra endUstrilesme ve 

sehirlesme .e beraber Bat1da feodal cagdan sonraki sosyal ve ekonomik de-
-

gisimlerin etkisiyle ataerkil aile cozUlmeye baslam1st1r. 
Geleneksel genis aile toplumdan topluma farkl1l1k gostererek onla

rrn sahip olduklar1 kUltUr unsurlar1yla de!'jisiklik gosterecek, hanai kUl
tUr icinde olursa olsun genis ailenin kendine has ozellikleri ve millet
lerin ki.iltUrleri ile kaynasm1slard1r. Herne kadar eski Tur~lerde aile · 
yap1 olo.ra.k yenis aile · . gorUlmekte ise de bu durum en yasl1 Uye o"larak 

aile reisinin mutlak otorite sahi,bi,;.oldutju .. ,'fe··Onun mah mlilkii olarak rnua
mele gorUlen aile fertlerinden olusan Yunandaki 11 Genose"den farkl1 oldugu 
gibi bunun daha sert bicimi clan Roma'daki 11 gens"den cok daha farkl1d1r.C 166 

Genis aile "Aym cat1 altrnda oturan veya birbirine ba~l1 kUc;:lik ev
ler toplulugunda yasayan bir cok ozel veya c;:ekirdek ailelerden kurulmus 
zUmredir"(l 67) 

Geleneksel genis ailede c;:ok say1ga kUc;:Lik ya da cekirdek ailenin 
ayn1 cat1 alt1nda oturmas1 ile genis aile olusur. Akrabal1k baglar1 cok 
kuvvetli olup din ve dinden kaynaklanan gelenek ve goreneklere yak1ndan 
alakal1d1r. Cemaatvari bir yap1 gorUntUsU arzeder. (168 ) Bu bak1mdan sa
nayi devrimi oncesi ile 20. as1rda gelismemis ve tarimla gecinen toplu
luklarda ve k1rsal alanlarda gorUlen geleneksel aenis aile aras1nda 
farkl1l1klar vard1r. Uzellikle eskiden aile her tUrlU sosyal gUvenlik ba-

- ~ . ' ; . . 

--------

-

(165) 

(166) 
(167) 
(168) 

MACIVER and Page, Soc1ety. Macmillan, 1965, sh.250 1 . 

Timu~ Secim, TUrkiye'de aile yap1s1, Ank. 1972, sh.6. 
J<AFESOGLU, t, TUrk Milli KUltUrU tst. 1977, sh.201. 
OL~~ H, Z, Ai·l e mad. Sosyoloji ·sozlil!jU, ts~. 1969. 

' MURPOCK, G.P, Social Structure ~ac~1llan, London 1965, sh.18. , 
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k1mindan korumak icin iktjsadi ve siyasi bir bUtUnlUk arzediyordu'. Gilnti
mUzde de qenis aile yap1s1n1n qorUlmesi devletin o0revleri aras1nda yer 
alan, egitim, ~agl1k, kUltUr, ulas1m ve mesk~n gibi hizmetler ~erc~k an
lamda k1rsal alanlara ulasmamaktad1r. Bu yonden aile fertlerin ~osyo-kUl-
tUrel ve sosyo-ekonomik alanlarda her tUrlil bak1m ve qorevini Uzerine a.l
maktad1r. 

Bat1daki geleneksel genis aile bir cok fonksiyonlar1 icine alan 
Uretim birli~i, yan1nda,beraber tUketim birliijidir. Genis aile hayat1n 
diger sahalar1nda oldugu gibi basit bir hayat ortakl1g1 degil, bUtUn ai
le islerini tas1yan cal1sma alanlar1nda Ucretsiz isgUcU olarak ailenin 
gecimini saglayan kUcUk bir isletme olmaktad1r. 

Geleneksel genis ailenin en onemli i:izelligi (hiyerarsik) basamak-
11 olmas1d1r. Ailenin en yasl1s1 olan aile baskan1, ailenin ortak mUlki
yeti ad1na mal varl1klar1n1n sahibi durumundad1r,. Her tUrlU aile bUtUn-

-.. 
lUgU onun elinde toplanm1st1r. Ogul ve kizlarin evlenmesi, ayr1 ev acma .. 

. - . 
lar1 aile reisine bagl1' olup Merkezi idare teskilati adeta bu ailede g·e-
lismistjr. Ailede, ekonomik birlik~sosyal gUvenlikJe~itim, din,e~lence 

t~caret, biolojik se.vgi1 . · statu'itibar g·ib i fonksiyonlar merkezde top- . . 

1 t ( 169 ) A. • 1 • • d . t . t -. _.. anm1s 1r. 1 e re1s1n e o or1 e top1anrn1$ti • . 
Geni~ ailede hiyerarsikya{>t,Ya. s'ora " bUyiikten kUcUge dogru, kad1mn 

erkege sayg1 gostermesi gerekir. Bunun yan1nda kad1n yaln1z her alanda 
degil, Uretim ugraslarrnin her asamasinda gorev alm1st1r. Erkege oranla 
dUsUk bir konumda olan kadinin aileyle ilqili konularda karar verme ve 
aileyi tefusil etme, daha az tan1nm1s olmas1 co~u zaman geleneksel aenis 
aile ile ataerkil aile kar1st1r1lmaktad1r. Bu durum, her halde ~aban1n 
yahut kocan1ri otoritesi a1t1nda genis soylar ve nesiller ald1~1 icindir. 

Eski b.UyUk aile, modern kUcUk ailenin devretmis oldugu ?Jiyasa ve 
devletin resm1 .mUesseselere sahip k1lrnan gorevlerin bUyUk k1smrnrn biz
zat kendi bUnyesi ic~risinde yeri~e getiriyordu, Genis aileler baz1 kUl
tUrlerde ozellikle "D7rklerde oldugu gibi cok sa~larn mUesseseler olarak 
te~kilatlanm1~ bir halde bulunmakta.yd1.(l70) 

-{169) MACIVER and page, a.g.e., 250-255. 
(170) Elliot, M.A. Merril, f.E. ~,g.~ • .Jsh.360-~65 
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Yenic;:aga do~ru sosyo-ekonomik gelismeyle fert toplum ve aile iiye
lfginden ve onu baglay1c1 kurallardan s1yr1larak ferdilesmenin baslad1g1 
gorUlmektedir. Zamanla iktisadi, siyasi ve ferdi hilrriyeti tanimak arr.ac1y
la patlak veren Frans1z ink1labi neticesinde idari ve siyasi bak1mdan 
ailelerin oynad1q1 rol etkisini kaybederek ailelerin nUfuzunu ortadan 
kal dirm1 st1 r. Fransadaki hiirriyet ak1mrnrn ve ferdil esmenin etki side bU
yLlktLlr. 

Siyasi, iaisadi ve ferdi hlirriyet ile art1k fert_aile ic;:inde hUr 
ve serbest hale ~elmistir. Kararlara kat1lma ve s0z hakk1na sahip olmus
tu. Geleneksel genis ailenin cozLllmesini bu durum tek bas1na ac;:1klamaya 
yeterli degildir. ferdiyetin gelismesiyle beraber ailedeki fertlerin ka
biliyetlerinin ve yeteneklerinin daha iyi alanlarda kullanmak amac1yla 
baba meslegindern ayr1 olarak daha basanl1 mesleklere gecmek isterler. 
Fert kendi ailesinin durumundan daha yUksek bir. mobilite arzularinin et
kisinde kalmakta ve toplumun genelinde bu yol daha gecerli olmaktad1.r.(l?l) 

Sosyo.,ekonomik gelismeyle beraber toplumda artan fertcilik eqilim
leri ford·ir. oze1 hayat1nda bag1ms1zl1k ve halklarrna daha ag1rl_1k yeren . . 
.bir tutuni hal"iru~ gelmistir. Aile duygu yaklas1m1 ve anlasmaya daya;ia~i 

bir kurum Qll!Justur. Cinsiyet iliskilerinde $~kil ve a:nlam deijistinneye 
baslam1stlr. 

. . 
Geleneksel genis aile kUltUrden kUltUre degismektedir. Genis aile-

nin fertler Uzerinde yetkin ve selahiyetlerini ele alan onlarrn her tilrlU 
hukuku ve sosyal ac1dan dUzenlenmesi iki yolla olmaktad1r. a) dini yollar-
1 a ~) Yasal yollarl a. 

a. Aile icinde kad1n erkek aras1ndaki yetki hak ve gorevler~n ~ay
las1lmas1 yoniinden meydana gelin degismeler semavi dinlerde yer alan ana 
babaya bakma, onlarla beraber oturma onlara say~1 dini kurallara ve orf 
ve·adetlerle $a~lan1yordu. Baslang1cta dini kurallar1n Hrf ve adetlerin · 
gecerliligi fazla olan ailelerde genellikle ~eni~ ailenin reisi" erkek ol,.. 
maktad1r. J 

::. 6. Hukuk kanunlar1yla yonetilen devletlerin kurulmas1yla aile ya .. 
p1s1ndaki ve ailedeki ana.baban1n ve ~ocuklar1n yetki hak ve hukukunda 
devletin bu kademeyi doldurarak ve genis ailenin siyasi bUtUnlU~li gore-

$.S'\OloY 
MILLER, F. "Amerika'da Sinai Sosyoloji,Konferanslari, 1960,-61., 

tst, sh.17, 
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vini devralarak cekirdek ailede g~rUlen hak ve gHrevleri yHnUnden yeri 
degisme~er getirmistir. Bu dUzenlemelerin sonucu olarak baba otoritesin
de uyma ve tabi alma yerini desteke b1~akacak geleneksel qenis aile ya
p1s1nda degismeler olmustur. 

Sanayi Toplumunda ailenin ~ljitimi Uretim sosyal, aUvenl ik g~bi 
·gHrevlerin baska kurumlarca Ustlendi~i ve ailenin yaln1z Ureme ve cocuk
larrn bak1m1 ile Sosyallesme sonucu kisilik kazanmas1, aile Uyelerinin 
psikolojik gereksinmelerinin kars1lanmas1 gibi baz1 gorevleri cekirdek 
aile yapmaktad1r. Bu sebeple ananevt gelenek~el bir toplumundan sanayi 
toplum yap1s1na gecis ile"birlikte cekirdek ailenin meydana geldi~i dU
sUncesi Parsons ve onun gorUsUnU kabul eden S~syologlar taraf1ndan kabul 

( 172) - I ' 

edilmistir. 

' Buna ragmen tn~ilterede genis aile yap1s1n1n hie bir zaman yayg1n 
.olarak gHrUlmedigini ortaya koyan Lasletl, sanayi ink1labrndan once ce
kirdek ailenin tek aile olarak gorUlmesi ve ortaya c1kmas1 sanayilesme 
ve ekononiik yap1 ve aile olarak gorUlmesi ve ortaya c1kmas1 sapayil~~rne , 

sonucu cekirdek aile .has1l olma durmnunu ortadan kald1rmaktadir. (l73)' . 
(jtenis aj.le yap1s1 devam ettiren oiumlu avantajlar.yer almaktad1r. 

. . 

Eger koca veya es aras1 nda ail e bir"ligini yUrUtmede maddi ve ma nevi yon-
den bir aksakl1k ve aile cozUlmesi has1l olaca~1 ve oldugu zaman genis ai
le onun devam1na destek olacakt1r. Dolay1s1yla cekirdek ailede ~0rUlen 
bosanma oranlar1 daha az olacakt1r. 

Sanayiin ve sehirlesmenin gelisimi ve beraber genis ailenin yaln1z 
soy ilkesi Uzerinde kurulu olmas1 ve paramn de~isim arac1 olarak gayr1-
sahs1 organizasyonlarin gelismesine baglayanlar olmustur. Genis ailenin 
devam1nda,o toplumun sosyal yap1s1 ve kUltUrlerinin etkisi bUyUk rol oy~ 

namaktad1r. Genel olarak oenis aile ; L_ .. 
·- dc.S"TV<t:. 

a, Co~u toplumlarda ge~ek maddi 1saglamak gerekse mesken s1k1nt1 gi-
bi fa~torlerjn etkisiyle birlik olmak ve bUtUnlesmek arzusu ve isteijidir~ 

Kadin yine ev isleriyle ugras1r. Erkek,toplumun di~er mUesseseleri ile 
iliskilere girer. Ailenin ihtiyacrn1 kars1lar. Ailenin iktisadi qUcUnt! 
kazanmaya cal1s1r. 

(172) VERGIN, N. 11TUrkiye 1 de Modernlesme ve Aile "TUrk Yurdu Der . .(c.9 
Say1: 16, sh.17,ist.1988 

(173) GOOD,W. The Family. Prentice-Hail, New Jersey, 1964, sh.52. 
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b. Aile Uyeleri ald1klar1 gelirleri ailede toplarlar, bunun sonucunc 
harcamalar1 hep beraber yaparlar. Uzellikle yasl1lar1n bak1m1 onemlilik 
1 

tas1r. Genis ailenin oldugu yerlerde yasl1 aile Uyelerinin bak1mevleri 
ve huzuryuvalar1na gitmeleri gorUlmektedir. 

c. Genis ailenin devam1n1 saglayan aile fertleri beraber oldugu 
sUrece toprak parcalanmayacak ve UrUnde aile Uyelerinin cal1smas1 ile 
Ucretli olmaks1zrn nakdi' gelir kaynag1 ve zenginli1i olusturulmaya yol 
acabilir. Aile ve fertler kendi islerinin bas1nda ve kendilerinin kont
rolU alt1nda olacakt1r. Bu sartlar ve sosyo-ekonomik faktorlerin etkisiy
le herhangi bir toplumda genis aileler daima var olacaktir.<174 ) 

Geleneksel genis ailede dikine olacag1 gibi yatay olacak bir kac 
tane es oldugu ~ibi ogul ve k1zlar1nda cocuklar1 beraberce bulunurlar. 
Hepsi birlesik ayr1 odalarda, bUyUk evde yasarlar. Eskiden ise kapal1 
otag'da (cad1rda) ya~arlardi.{ 175 ) _ 

Genis ailenin gorevleri gorUldUgU zaman konu daha anlas1lacakt1r. 
1- ~iolojik Gijrev: Oreme gorevi. Bu gorevle ailenin varl1~1 korun

·makta cinsel ve duy0Lls~· ihtlya~l~r ile beraber neslin devam1 saglanmak
tad1r. 

· 2- Ekonqmik Gorev: Aile Uyelerinin ihtiyac1 aile tarafrndan kar .. 
~ . 

s1lan1t:~mik is bolUmU mevcuttur. Gelir aile reisinde toplan1r ve 
harcamada ayn1 sekilde aile reisi taraf1ndan tek elden yap1l1r. 

3- Koruyucu Gorev: Aile Uyelerini korumakla gorevlidir. Buradaki 
koruyuculuk gorevi ekonomik olmakdan ziyade fiziki ve toplumsal gUven kay
nag1 olarak d1saridan gelebilecek her tUrlii maddi ve manevi zararlara kar
s1 ferdin korunmas1d1r. K1saca bu gorevle aile Uyelerinin 9Uvenli~i saq
lan1r. Sosyal gUvenlik saglan1r. 

4- Egitim Gorevi: Egitim ve ogretim tamamen ailenin sorumlulugun-. ' 

dad1r. Belirli bir meslek dal1 icin gerekli haz1rl1k ve egitim aile icin-
de yap1larak cocuk Q alanda yetistirilir. 

5~ Dini Gorev: Aile Uye1erine din1 bilgileri vermekle din egitimi~ 
Qi saglamakla beraber ayn1 zamanda dinl bir kurum gorevini yUklenerek 
Uyelerinin ibadet ve dinl.pratiklerini organize eder. 

-o (174) Aym eser, sh.52-53. 
(175) Ayn1 eser, sh.44 ve ayr1ca Kingsley D. Human Society, The 

Macmillan, Ntw York, sh.415-417. 
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Bos zamanlar1 de1erlendirme Gorevi: Aile Uyelerinin eglence ihtiyac1 ve 
gorevi ailenin sorum1ulu~undad1r. Beraber erylenilir. 

7- Psikolojik Gorev: Aile Uyelerinin birbirlerine kars1 duyqusal 
bir bagigelistirmelerini saglar. Gerek esler, 9erek cocuklar ve qerekse 
ailedeki di~er Uyeler aras1nda sevgi ba~1n1n kurulmas1 ve gUven hissinin 
olusturulmas1 ayn1 zamanda ailenin di1er gorevlerinin qerceklesmesinde de 
temel bir unsur olmaktad1r. 

8- Prestij sa~lama gorevi: Oyelerin tonlu~ icindeki statUleri ai
leleri tarafrndan belirlenir. Sosyalle~m1e si!nr-c·:inin l")restij sa~lama ~o
reviyle bir arada dUsUnUlmesi gerekir. Cocuk bir taraftan kisili~i ~eli
sirken., diger taraftan icinde yasayaca~1 toplumun kural1arrn1' inanclar1-
n1, degerlerini kisilerin davran1s ve tutumlar1n1 da aile icinde 00rene
cektir. <176 ) 

b- Cekirdek Aile 

rP.kirdek ailenin meydana gelisi Bat1da Feodal yap1n1n ve Sanayi 
devrimi sonucu-ekonomik ve teknolojik deaisimlerin yan1s1ra sosyal fak
torlerin etkisiyle ailenin fonksiyonlar1ndaki degismeler ve farkl1las
man1n sosyal mobilite ile saglanmas1 kar1-koca ve evlenmemis cocuklardan 
meydana gelen ayn1 evde oturan ekonomik isbirligi ve Ureme ozelliklerine 
sahip olan sosyal bir ~ruptur.< 177 ) 

Sanayi devriminden sonra yegane ailenin cekirdek aile oldugu aras
t1 rmal ar tarafindan kabul edilmistir. Cekirdek aile evrensel bir oloudur. 
Her yerde kar1 koca ve resit yasa ulasmayan cocuklar her zaman her top-
1 umda var olmustur. Ailedeki fertlerin devaml1 ve gecici olmas1 tek ve_ya 
cok kar1l1 olmas1n1n temeli yine cekirdek aileye dayanir.( 178) 

Aile yar1s1ni etkileyen faktorler olarak en fazla sanayilesme ve 
sehirle~menin onemli rolU vard1r. Sanayile~me ve ~ehirlesme Aile yanis1n
daki de~ismeleri etkileyen faktorler olarak Arast1rmaci1ar tarafrndan ya
p1lan arast,rmalar ve Ulke orneklerine dayal1 olarak yapilan calismalarda 
ve en o~~mli rolU oynad1~1ni, yaln1z di~er etkenlerinde rolli oldu~unu be-
- : ."'.· .. : U"O 

(176) 

(177) 

(178) 

OGBURN, Nimkof!", Techoloqy and The Chanqina Family, Houahton 
Miflins camny, New York 1955, sh.104-105. 
MACIVER and Page, Society, Macmillan, 1965,sh. 252. 
MURDOCK, G.P. Soc1. 1 Structure, Macmillan, London, 1965, sh.3 • 

. -.. 
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1 i rt i r. ( 179 ) 

Aile bUyUklUgU acisrndan yukar1daki etkenlerle beraber meydana . ~ , 
gelen ailenin ekonomik birlik olma ozelligi kaybetmeye baslamas1 ve is 
sahalar1n1n aile Unitesinin dis.1na kaymas1 ailede sosyal hareketliliqe 
bagl1 olarak hem cografi hem de meslek1 hareketlili~i olusturarak kUcUk 
aile olarak.>cekirdek ai1e yogunlu·k kazanm1st1r. (l 80) Dolay1s1yla aile 
bUyUklUgUniin kUcUlmesi ve yap1sal degisim ailenin fonksiyonlarrndaki ~C>

revlerini degistirm·istir. Geni$ aileye orada cekirclek ailede ya da onu 
olusturan iliskilerin iletisiminde insan hayat1 icin temel olan dart 
i$1evin yerine getirildigi 9orUlmektedir. Bunlar ekonomik, cinsel, Ure
me ve egitici fonksiyonlar1 _d1r. Cekirdek ailede bunlar vard1r. (181 ) r.e
kirdek ailede,aile,nindevam eden.ya da kald1r11an fonksi.vonlari nelerdir. 
Diger fonksiyonlar1n onemini azaltmas1na kars1l1k yaln1z iki fonksiyonun 
onemi artmaktad1r.<182 ) 

1- Biyolojik o1arak: · Cocuk dQ.gurma bilyUtme, ilk y11larrnda bes
lenmesi. 

2- Cocugun ~osy~llesmesi:Ailede veto~lumda kisilik kazanmas1 ye ' 

S05ya11esmesi ii;in tpplum tarafrndan ·kabul edilmis ilis,kilerin saglan(na.'.. 
s1nda yard1mc1 elmakt1r\ 

Bu iki fonksiyon 'temeldir. Cekirdek ailede Bat1 'da biolojik fonk ... 
siyon onem ~azanm1st1r. Uzellikle 1933 y1l1nda % 16.6 olan donum oran1n1n 
l947'de % 25,9 a yUkselmesi bu onemi bir kez daha vurqulamaktad1r. Evli
lik fertlerin yak1n iliski ve biolojik olarak cinsel iliskilerin tatmini, 
anal1k his!;i ve cocuk dq~urmak, neslin devam1n1 sosyal varl1k olarak er~ 
kek ve kad1n1n sahsiyetleri~e etki etmistir.<183 ) 

(179) 

(180) 
(181) 
(182) 

(183) 

MACIVER and Pa~e, a.g.e., sh.257 
ELLIOT, M.A. Merril, FJSoc1al Dioroanization, Harper, B1other 
New York, sh. 3'1 
GOOD, J.W. World Revalation and Family Pattern, Free, Pres~ .' New 
York, 1970, sh.18. _. 
PARSON!, T.Essays1n. Soc1ologica1 Theory, sh.177-201. 
MURDOCK, G,P. a.o.e~, sh.10, 
ELLIOT, M.A. Mer~11, F~E. ~oc1al Disoraahiz~tion Hosper, Brether, 
New Yor, sh. 36Z. _ 
Elliot,M.A. Merril, F.E. a.~.e., sh. 363. 
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Cekirdek ailenin gorevleri temel gruba ay1ranlar vard1r. (lB4) 
a- Oreme b- bak1m c- Yerlestirme d- Sosyallestirme ve Sos

yalizasyon. Ureme biolojik bir gorev olmaktad1r. 
Bak1m: Yetiskin olm1yan resit olmayan ve bu yasa kadar olan cocuk

larin bak1m1d1r. 
Yerlestirme: Ailenin fertlerinin bir yerden bir yere goturmesi ve 

nUfusun ak1skanl1Cj1 yaln1z kat1 bir sosyal tabakalanma qorlilen tJolumlar
da gorUlen fakat cogu zaman sanayilesmis toplumlarda gorJ1 en (is= yerles
tirme vb. durumlar) az rastlanmamaktad1r. Genis ailedeki statU )~rine ce
kirdek ailede. ise yerlestirme veya istihdam edilmelerinde uzman]1q1n ya
n1nda tan1nm1s olmas1 onemlidir. 

Sosyallestirme ve psikolojik gorevleri: Yukar1da_ kisaca bahsedil
digi gibi, cocuklar1n toplumda sosyallesmesi ve ailede sevai ve 1uy~u his
leriyle kisilik kazand1r1lmas1d1r. 

Ailenin ekonomik fonksiyonlar1 her zaman var· olagelmistir.<185 ) 
Genis ailede ekonoinik birlik on planda iken c;ekirdek ailedeJail!!. e-
koncimik bir tUketim birimi olmustur. Genis ailedeki ekonomik jsbirli~i 
ana-baba ve 1,:oc·.;~ .. la t i!e cocuklarrn kendi aralarindaki baglar1 ailcle:ndlr· .. 

mektedir, Aile Uyeleri arasrnda birlikte is ':lormeyi gerektiren bu Uretim 
islevlerinin ortadan kalkmis olmas1, c;ekirdek ailenin belirgin yijniinii 

teskil etmektedir. Endtistrilesrnenin gelisimi ile beraber uzmanlasmis ve 
:·teknik hizmetler ic;in ozel bir egitirnden gec;meyi gerektiren modern sana

yi, en d1s1nda isbolUmU mallar1n yap1m1nda ve dary1t1m1nda uzmanl~sma, ~es
leki uzmanlasma menfaatleri icab1 geldikleri c;evreden onemli olf!rde fark ... 
11 olarak yarat1lan isbirligine zorlanmas1, fertlerin ekonomik sfyasal 
dinlenme, eglenme ve dini faaliyetler art1k aileden ayr1 birimler ve a
janslar tarafrndan yerine getirilmesi, ailenin fonksiyonlarindan degisme
ler getirmistir. 

Bat.1~a 'ataerki1 ailenin dag1lmas1, teknolojik ve sosyo- ekonomik 
degisirnlerin SQnucu olmu~tur. Ataerkil aileden temelli (olm1yan) bag1ml1 
Q111Ja.yan fon~siyQnl ann ai leden so.yutl anmas1 ve bu fonksiyonl arm ikinci 
derece.ye dU~mesi cekirdek (IJlodern) ailenin 'J(;\revlerinin azalmasrna yol 

a~nn~t1:r' 

(184) Kingsley, ,D. a.-g.e., sh.395-396, 
'.J 
(185) DURANT, W. Medeniyetin Temelleri (Cev?f.Mitallimo-gl}ttst. 1978, sh.«J 
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Cl. 

Ailenin temel fonksiyonu olarak·cekirdek ailede mevcut clan temel 
fonksiyonlar(~BS) 

I 

a} Aile fertleri olarak kar1-ko~an1n cinsel ihtiyaclarintatminJ 
b} Oreme (dogurma} ve cocugun"bak1m1 (kUcUk yasta} 
c) Evin erkegini; yemegini. haz1rlama. 
Bun1 ardan UcUncU madde de konverse yap1m1 ve haz1 r ·yemekl er'itriya!J1 · · 

~u11ngelismesine ragmen kadrn ve erkek evin ekonomik·gecimini saijlamak 
icin cal1smak durumunaad1r. 

Cekirdek aileden kalkm1s olarak gorUle~bazan de var o1an ternel-
siz fonk~iyonlar: 

a) Devletin sosyal hizmetleri ve hUkUmete ait cesitli kurur.ilar-
b) Din egitim kurumlar1n1n yayg1nlasmas1 
c) Egitim olan talep sonucu okullasman1n artmas1 cocuklar1 icin 

ana-okul · t1e yuva rnUessesel erinin , .. 1;~"'"'.si -

d) Ekonomik uzmanlasma,is alanlar1 oeni.sleyecek cesitli ekonomik 
servi sl erin yer almas1 

e) Sagl1k ve Sosyal gUvenlik icin klinik hastane vb. ·kurumlann 
yer a1mas1 

· · fJ Eglencenin ev disindaki kurumlara _gtJ,~i"lct. .C£.5\~nwnrn 

.+ icar i\ct~rna.si -.-,.,, . 
Genel olarak cekirdek aile, 1) Biolnjik olarak Ureme, dogum, 2)Ka-

ri-kocanrn cinse1 tatminleri 3} Eve maddi, kllltUrel ve psikolojik isti
rak etme sevgi duygu tatmini ve sosyallestirmedir. Cekirdek ailenin sag.,. 
lam olmas~ icin bunlar1n gerekli oldu~u vurgulanm1st1r.( 187 ) 

~ekirdek aile evrensel bir aile yan1s1 nzelli~ini tas1maktad1r. 
Murdock'a oore ,. ~kirdek aile, birlesik ve genis ailenin temelini olus-
turmaktad1r. 

-
Mardock 250 toplum Uzerinde yapt1g1 arast1nnada farkl1 aile ve 

evlilik durumlar1na gore, Lowie'de temelde kar1·ve koca ve cocuklardan 
meydana gelen cekirdek aile farkl1l1k arze_der·. Lintonin gorUstl ise ce
kir.~ek aile cogu toplumlarda yasayan anlaml1 bir role sahip. olmaktad1r. 

(186) - MACIVER and P~ge a,g,e., sn,2630:-264. 

(187} P.yn1 eser sh.264, 
(188) MURDOCK, G,P. a~g.e., sh,2. 
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Cekirdek ailenin temel yap1s1n1n cinsel iliski tabular1na (inceit 
t~boo) dayand1ij1 (lB9 ) kabul edilmistir. Cekirdek aile.buna dayand1r1ld1·
g1 zaman cekirdek aile her zaman var olmustur .. tn.ailtere'1de sanayi devri
minden sonra .cekirdek aile has1l olmay1p~ san~yj devrimi onun iirUnU ol- ·· 
d ~ k b l d . , . k kt d . ( 1911 ) ugunun a u e 1 mes i qere me e 1 r. · 

Murdock aile yap1lar1 ile evlenme aras1nda iliski kurmustur..( 191 ) 

Cekirdek bir ailede cok eslili~in olmas1,:ok esli aileyi meydana oetirir. 
Cok eslilik ve cok kar1l1l1k poliga~i (polyqny) veya polyandri (rolyandry) 
gi:lrUl mektedi r .- · 

Murdock I un yaptl ij1 arast1 rmada n 92 to pl um Uzerinde} sonuc. soyl e-
dir. (192) 

Nonnal Cekirdek aile 47 

Cok evli esli (ama genis degil) 53 

Genis aile (cesitli sekilleri} 92. 

Toplarn 192 

· Cekirdek aile bagrn~s1z ve ba~1ml1 olmak Uzere ikiye ayr_ilabilir. 
Bag1msu cekirdek aile "Aile birliginin devam1 icin yalnlZ kendi basrna 
ayakta duruyor y1k1lm1yorsa, toplumda di~er aileden, bUyUklerden yard1m 
alm1yorsa ltendi kendine yeterli ailedir. 11 Murdock Bag1ms1Z cekirde~ aile
yi tek esli ve cok esli olarak ay1rm1st1r. 

Bag1ms1z tekirdek aileler 
Monogami (tek esli} 

G!:i.rUlen toplum say1s1 
24 

Co§u cok esli .{birden fazla etki} 23 

Tonlam 47 

· Ba91J1Js1z ce~irdek ailedeki dayan1sma, ~ocuklar1n aile bulundugu 
zarnanlarda canll olll)as1na ragmen, daha sonraki ,y11larda arkadas ve orup-

(189) MURDOCK, G.P. a.g,e,, sh.2 
(190) KINGSLEY, D. ~.g.e., sh.418, 
(191) MURDOCK, G.P. a.o.e, sh.33. 
(192) MURDOCK, G.P. a.g.e., sh.31. 
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lar1n yan1nda cografi ve sosyal hareketliligin meydana gelmesi lfeya co

cuklar1n yetiserek art1k aileden fonksiyonlar1n kalkmas1 sonucu cocukla

r1n aileden uzaklasmas1 dayan1smay1 azaltmaktad1r. 

Kar1-koca1 kendilerine yeni ilgiler ve faaliyetlerde yasl.1 birisi 

olarak yer alacakt1r. Cocuk say1s1n1n az olmas1 veya istenmemesi sonucu 

kadrn da cocuk bak1mrndan uzak olarak ferdi yasamaya, hayat tarzrna do

necektir. <193) Bu ac1dan bag1ms1z cekirdek aile modern sanayi toplumla

rrnda belirgin ozelli~i ferdin toplumda mUlkiyet, hukuk ferdi mutluluk 

ve kendi hayatrn1 yasamak istemesi gibi genel sosyal idealler, co~rafi · 

ve sosyal hareketlilik gibi alanlara yay1lan fertci felsefenin qelisme

sidir. Geleneksel genis ailedeki baz1 gorevlerin devlete gecmesiyle fert.J 

ailesine eskisi kadar baij1ml1 ve muhtac olmaktan c1km1st1r. Aile ve fert 

bag1ms1z hale gelmistir. Ailede dayan1sma mekaniktir. Bu durum toplumda 

kendisini hissettirir. ~enfaat birliqi on plandad1r. Bag1ms1z cekirdek 

ailenin geleneksel genis ailede mevcut olan cemaatvari yaprnrn dayanis- ., 

mas1. ndar:i
1 

mahrum olmas1 ve bu duygunun yerine ferdilesmenfo gelmesi ,' ce-
a1 & 

kirdektherhangi bir sosyal probl~mle kars1.la$t1ij1 zaman cozii1me baslaya-

biirnr.ktedir. Ailedeki sosyo-ekon.omik iliskilerin ferdilesmesi Bat1 1da bo-
' "t- ·' ~ t . k t . t . ( 194 } sanma 1.Jran 1 an nm ,ar Mas 1 n"l esv1 e m1 s i r. 

EndUstri toplumunda aile bUyUk ara.da fonksiyonlari degismektedir. 

Oretim ve tUketimde ferdilesme 7 or a11r. Ailede modernlesme sUreci.icin

de fonksiyonlann1 sosyal denf!eyi boz!"ladan baska kurumlara devrederek ce

kirdeklesir, Cekirdek aile ma<rosko~ik (macroseo~ic) dUzeye gelir. Onun 

g9revini~- azalmas1na kars1l1k ferdin toplumla bUtUnlesmesinde~sos-

yallesmesinde onemli ~orev,leri kalm1st1r. <195
> 0 halde cekirdek ailenin 

birincil fonksiyonlar1'iaJ cocuklarrn sosvallesme$i ve donurnundn.n itiba

ren i:nensup oldugu toplumun birer Uyesi haline getirmek~) T~plurnclaki · .' 1 

kisiliginin 9"';~t"lf\ao;; 'i#e toplumla derrge halinde olmasrnin sa9lanmas1-
d1r. (196) 

(193) 
(194) 

(l 95) 

(196) 

MAC~VER and Pa9e, a.g,e,, sh.243, - , 
TURNER, H. R, _ ... The Family" Sociology, (ed. Broomand Selznick) London 
1985 ' sh. 380 ~ 
HARALAf1BOS, H.Heald, R. Socioloay Themes and !'-lersoectives, Uni
versity Tutocial Pres, 1983, sh. 556-565. 
PARSONS, T. Bates, f.R. a.a,e., sh.17. . . ' . -
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Ailedeki degismeler aile icinden aelmernektedir. Bir cok de~isim
ler diger sosyal mUessese ve farkl1 kUltUr unsurlar1ndan meydana gelmek
tedir. Bu faktorlerin sonucu ailenin bliyUklUgU ve (!Cirevlerinde deijisik-
1 ikler yapacakt1r. 

Genel olarak Bat1~a cekirdek aileye gecis olarak adland1r1lan kU
cUk ailelerin cogulmas1 teknoloj'i_Jdemokrasi ve ideoloji, kUltUr·unsurla
r1n1n degisimine ba~lanmaktadir.( 197 ) 

Akrabal1k cemberi azald1q1 icin akrabalararas1 veya dar cevreden 
e'1 ilik oranlar1 azalarak aile biolojik hale gelmistir.(198) Ai\a. fc~-'"~ 
lc.ri <{gitim ve sosya 1 mQbil ite imkanl ari i 1 e beraber egitim fi rsatl 1 -
g1ndan faydalanarak aileden bag1ms1z olarak sosyal mobilite saglar. Er-, 
kekleri ve kad1nlar1n egiti~ ile ailedeki otorite gelmis es seciminde 
ailelerin rolU azalm1st1r. Evlilik oncesi anlasma yaln1z erkek ve k1z 
tarafrndan yap1lmas1 yaygrnlasmaktad1r. 

Bat1 toplumlar1nda evlilik oncesi cinsel iliski yayg1n olarak art-
m1st1r. 

Meslek sahibi olmak ve ek~fnomik bag1nis1zl1klari kazanma~ icin ev
lilik ya~1 yUf<selniektedir.·Evlilik oncesi iliskilerin serbestligi sonu ... 

_cu gee evlenilir. Egitfrn ;~eviyesl yUkseldikce evlenme yas1 yUkselmekte
di r. 

Cekirdek ailede fert say1s1 azd1r,.fada coctlk istenmez. Daha faz
la cocuk icin hem zahrnet hem masraf <:Joze alrnmaz. Ozellikle kadinlarrn 
i~ alanlarina girme$i ve ha1at tarzlarrn1n ferdiyetci olmas1 sonucu az 
CQcuk isten~ektedir. 

Toplumda"t'ilede _kad1n erkek esitligi geljsmektedir. Otoritenin 
azalmas1 ve taraflar1n iliskilerinin degisimi sonucu fertlerin rolleri 
yeni~en seki11enmektedir. 

BQ~anma, oranlari yUkselmektedir. ~ekirdek aile:ila genis akraba
larla ili~kilerin kopma noktas1na gelmistir./Ailenin dengesini saglayan 
akraba cevresi yqktur. <199 ) · 

(197) 

(198} 
~.J ( 199) 

O~BURN~ W,F. Nimkoff. b\ .. f. Techonology and The Chaoino Familv, 
HQuhton Mifflin, New York 1955, sh·. 250-310. 
HARALAMBOS, M. Heald, R. a,g.e., sh.358, 
GOODE, WJ. World Revlution and Family Patterns, Free Press. New 
York, 1970, Sh.2-3, 
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!'.'.; 

Baba otoritesinin kaynak ald1ii1.dinin laiklesmesi sonucu ailede-, 
ki otorite azalm1st1r. Otoritenin azalmas1, kad1n ve erke§in bera~er Ure

tim yapmasindan uzaklasarak is alanlarinin ayrilmas1' kadrn1n- cal1smas1 

sonucu ekonomik ba§1m~1zl1k elde etmesi cal1san kad1n1n toplumda sayq1n 

yere gelmesi, kocas1 gibi otoriteye ve eve her yonden sorumlu olarak ray 
sahibi olmalarim gerek)i kJlm1stir. (200) 

Evlenmede duygu ve sevginin Hn nlanda yer almas11(~9l) 
Gel i rdeki yHkselrne evl enmeyi etki ler veya bunun ters i ol arak 'isi 

ve geliri olm1yan1n evlenmesi zorlasir. 

Ailede cinsiyet yasaklarin y1k1lmas1 sonucu cinsel ilfskiler evli

lik oncesi ve sonras1 iliskiler yayg1nlas1r. 

Biolojik olarak dogum kontrolunun artmas1 sonucu ailede cocuk sa• 

y1s1 azalmaktad1r, 

Cekirdek ailede_ .. evlenmede yakrn sosyal tabakalari dahilinde vuku 

bulur. 

Kolay bognmlfaglanmas1 ve bo~anma oranlarrnda yUkselme olmasi 

bilhassa uzmanlar bos~rimalarla il~ili olarak baba ve kocan1n otoritesin

deki aza1ma ve kUltU.rel boslukJbosanma o.ranlarim art1rmaktad1r. 

Cekirdek ailenin eglence tarz1 de9ismistir. Yas ve cinsiyet grup-_ 

lar1 sosyal faaliyetler, menfaat birlikleri yerini alm1st1r. 

Teknolojinin geli~imi ile ailede kad1nrn is yapmalar1 kolaylasm1s, 

rolUnU degistirmistir. 
Ailede i~ hormoni ve uyumlulu1Jarkada.sl1k onem kazanmaktad1r.(202) 

-... 

(200) OGBURN, I~, F, NiJ1J~_off, M. F. a,~. e .. sh. 167. 

(201) ELLIOT, M.A. Merril! F.E. a.g,e., sh.363. 

(202) OG6URN, W,f. Nimkoff, W.F. a,g,e., sh.29-30. 

Aync~ ~ac1ver and page, a.9,e., sh.257.,..259, 

Kingsley, D. a.~.e., sh.415"'."417 • ..,c 

Gqod, W,J, family, Prentice.,.Hall New Jersey, 1964, sh.104-106. 
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c- Destekli Cekirdek: 

Sanayilesme ve Sehirlesl)le· sonucu bag1ms1z c;:ekirdek ailenin oranla
rrnda yUkselme kaydetmesi baz1 sosyal problemlerle kars1las1lmas1na yol 
ac;:abilmektedir. Goe;: sonucu veya bulundugu yere ve kUltUrUne intibak ede
meyen aile uzun sUre kendisini her yonden destekleyecek dayan1sma ve yar
d1ma ihtiyac;: duymaktad1r. 

Ailenin evrensel olusu yan1nda c;:ekirdek aile her yerde ve her to~
lumda ayn1 olmamaktad1r. Bu farkl1l1k toplumlar1n kendi kUltUrlerine, ev-
1 il ik iliskilerinin degisikligine ve degiskenligine, eslerin say1s1, oto-

~ . 

r'ite, es sec;:me, yerlesme"oturma gibi faktorlerin yanrn_da ana-babanrn c;:o-
cuklar1 ile aras1ndaki iliskileri ve bunlar1n kusaklar aras1ndaki degis~ 

kinlik faktorlerinde etkisi vard1r.C2o3) Bu faktorlerin etkisi sonucu 
aile tek bas1na baska aileden veya mUesseselerden yard1m almadan tek ba
s1na ekonomik ve sosyal yonden varl1g1n1 devam ettiremeyip, yard1ma muh
tac ise bu ba§1ml1 destekli c;:ekirdek afledir.<204 ) 

Sar.ayile~me ile beraber aileni.n gorevlerindeki degismel_ere e_tki 

eden ekonomi~ ve teknoloji~ degi.sjlR!lerini meydana c1kard1g1 sosyal ve eko
nomik sartlar destekli cekirdek aileyi meyd.ana get~rmistir. 
~-~~-.,;. 

· · Bat1 'd~ evlenmis kad1nlar1n i~ alanlar1na ~irmesi sonucu aile bU-
yUklUgU kUcUlmUs, teknolojik geli$imlere bagl1 olaiak sehir toplumunun 
bUyUmes·i~mekanik dayanismr:1~1.tlolusmas1 aileyi ferdllestirerek ato1t1ize ha
le getirmistir. Aile c;:evresindeki sosyal ortam ile is ortam1 de~isik ol
mas1 ailede otoritenin azalmas1J9Uc;: etme ve yabanc1. dilin egitimdeki o
nemi gibi mesafeler, yani sehirlesen aile Uzerind{'etkileri bUyUk olmak
ta ve aileler aras1ndaki yer fark1,adetler, tore 9ibi kUltUr unsurlar1 
yerine farkl1 bir kUltUr ortam1 ic;:inde kalrnas1 aileyi ~ir sure bocala
mada b1rakrnas1 sonucunda kUltUrel baa (205 > meydana gelecektir. Bu kUl
tUrel gecikme ve bosluk ailenin iliskilerini hem kendi icinde, hem de 
ailenin toolum ile iliskilerini etkileyecektir. Bu olumsuz durumlarda r . 

~ile destek gorrnedi9i zaman sosyal problemlerde kars1 kars1ya kalacak-
t1r. Bu durumda bosanmalar1n meydana gelmesiJsehir baz1nda bosanmalar1n 

(203) 
J (204) 

(205) 
( 

KINGSLEY, D. a,Q.e., sh.415-417. 
MURDOCK, G.P. S6c1al Structure, Macmillan, 1965, sh.33. 
MACIVER and Pane, Society, Macmillan, 1965, sh.575. 
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C; 

k1rsal alanlardan yUksek.olmas1 sonucunu dogurmasinda etkili olmakta-
·d1r. (206) 

Bat1daki ataerkil ailede otorite elde tutuluyordu. Organik daya
msma mekanige donUsmUstU. Aile fertlerinin bos zamanlarrnrn bilylik k1sm1 
ev d1s1nda gecmekte, iliskiler ag1 grup ve farkl1 cinsiyet gruplar1 da
hilinde olmaktaydi. Ailedeki sosyal kontrolun olmamas1 veya giderek·azal
mas1 sonucu aile1 parcalanma ile kars1 kars1ya _kalmakta, bosanma ayr1lma 
i-S uyusmazl1k sosyal problemler ortaya c1karmaktad1r. 

Bat1 1 da cekirdek ailenin yard1m1 ve destek gnrmesi aileden cok, 
kurumlar taraf1ndan saglanm1st1r. Bu kurum qenelde sosyal hizmet mUesse
seleridir. Bu kurumlar1n a~ac1 aile kurumunun saglam olarak hayat1na de
vam ettirmektir. 

Bat1 'da ve Amerikan ailesinde gecen yUzy1l1n tanm ailesinden se
hir ailesine gecme sonucunda, akrabal1k baglari gevsemis her iki esin ana 
babalar1n1n aileleriyle s1k1 bir iliskileri olmad1§1 gibi, di5er ~krabala
r'I ile de yakrnl1klar1 bulunmamakta ve boylece, adeta faole 4dariakc~vlilik 

· 1 . d 1 . t. ( 207 ) a1 es1 mey ana ge mis 1r .. 
Aile hayatrnda ortaya i;ikan gtlclUkler bUyiik degisiklikler goster

mekteliir. 6unlar kar1-koca arasrndaki anlasmazl1k olabilecegi' gibi duy
gusal bozukluklar.»gelirin azl1g1 yahut issizlik;hastal1k kaza., sagl1k 
~roblemlert 1 desteksizlik -~ ve evin gecimini sa~layan1n evi terketmesi 
gibi problemler olabilir. Bu. sebepl~ ve sonuclar:., sQsyol-eko"nomik ve 
sagl1k faktl:irlerin etki.si ile ortaya c1kabi1rnektedir. Aile tUm olarak 
duygusal ve sosyal bozuklugun sebebini anlad1g1 takdirde, problemi orta
dan kaldnmak Uze.re hayat1nda bir deijisiklik yapabilir. Cevrede .ve eko
nomik kurallarda yapilacak degisiklik sonucunda aile Uyeleri aras1ndaki 
iliskilerde kuvvetlenebilir. 

All)erikan otoritesinde es seciminde fertler de ba91ms1zl1k stiz 
konusudur. Evlendikten sonra gene cift her iki tarafin ailesinden vza~ 
kendi baslarina yeni bir bag1ms1z aile nUvesi kurmakta aile ve akraba-

(206) OGBORN, .w:.F. Nimkoff, M.F. TechnQICS!i. and The.,Chan!!Jl~-F~'mi~,·y, 
Houghton Mifflin Company, New York, 1955, sh.25-30. 

: 

(207) MEAD, M.11 What haooens American of Family 11 Jurnal of Social' Case 
* Work, November 1947, sh.322-323. 
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la,rdan gelen herhangi bir·kar1smay1 kabul etmemektedirler. Cekirdek ai
lede kusaklar aras1nda yasama tarz1n1n degismesinden dolay1 da cat1sma
lar meydana gelmekte, yeni kurallara a11sam1yan aileler ve sosyal bak1m
dan cevrelerine uyamamaktad1rlar. Psikoloji ve psikiyatri bilimterin~e 
elde edilen gelismeler, biyoloji alanindaki gelisme ile birlestirilirse 
kisisel sosyal yard1mc1lar1n kolayl1kla aile problemlerini bulup c1kar
malarrna ve k1sa bir zamanda aileyi sosyal bak1mdan tedavi etmelerine 
bUyUk olcUde yard1m edecektir. 

Bat1'da,bag1ms1z cekirdek ailenin her yonden desteklen:erekoerek 
resmi ve gerekse ozel sosyal hizmet mUesseseleri taraf1ndan sosyal hiz
met ~~glanmaktad1r. Ailenin birinci derecede ~elir, para yard1m1na ihti-
yaci ol dugundan bi r tak1m pl an ve projel er sonucu yar•im . yol una 
gidilmektedir. Bu mUesseseler tarafmdan yUrUtUlen ~-SJ.i_l calismalarda 
ailenin sa9l1~egitim, cevreye uyma ve aile hayat1ndaki sosyal ve eko
nomik bozu.kluklar1 dUzeltme gibi konular Uzerinde C:uru~.1aktad1r. (208) ,, 

Gelismis Ulkelerde bu sosyal hizmet kurumlarrna ra<jmen ailedeki l>au 

problemler giderilememistir. Bunlar1n kokeninde manevt kUltUrden uzak-
1 asma ,yatmaktad1 r _, Sosyal kon trol gorevi ya pan . "taz:r deger 
hl!ktimleri benimsenmemektedir .• Cinsiyet i 1 iski l eri dUzenl eyen ton-
1 umun degerleri ve kUltUrUn yok olmas1 ailenin parcalanmas1 olan bo
sanma1o1Um, terk gibi sonuclar1 doguran ~ayr1 mesru i1iski1er normalden 

;maya baslamas1ndan(2o9) ileri gelmektedir. 
Gelismekte ve az gelismis U1ke1erde veya toplumlarda bu sosyal 

hizmetlerin~n gelismemis ya da yeterli olmamas1 sonucu aile her konuda 
ki her tUrlU yard1m1 ya;J~.£evresi> ana-babasrndan baska bir aileden_.bU
yUklerden,akrabalardanfbeklemektedir. Murdock 250 klJltUrden yarisrna ya-
kin bag1ml1 aileler olusturur. 

Aile organizasyon tipleri : 
· Ba_<[! ms._} z __ eek i_ ~de~ _a ~-1 ~-1- ~r:_: 

Tek e~li 
Nadiren cok esli 
Bafj1ml 1 cekirdek aileler : 
~---- -· · - ·. 

Tek evli 

Table: 4 
Tonlumlar1n say1s1 : 

47 
24 

23 

lf-2. 
16 

(208) WALTER, A. Fried Lander, Sosyal Refah Hizmetine Baslanoic, (Cev: 
Resan Tascioglu} Ank. 1966, sh.348-58. 

(209) MACIVER and page, a,g.e., sh.272. 



Nadiren cok e$1i 
Bag1ml1 cok esli aileler - ·------ - · · ·- -· ···~ -- · ~ ...... - . 

Cok esli {erkek) 
Cok esli {kadin) 

Ba91ms1z cok esli aileler 
Cok erkeklilik 
Cok kari 11 hk 

26 

"5 
0 

45. 

Toplumlar1n say1s1 
2 

51 

·. Tablo'da gi:irUldUgU gibi bag1ml1 aile oraP1 hayli yUksektir. 
Bag1ml1 cekirdek aile ve cok esli aile ~11Hi' 87 toolumda gortilmiistilr. 
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C-ARA~TlRM.ANlN YAPILDIBl YER ve ARA~TIRMA ALAN! 

1) Ozellikleri,Konumu ve Tarih! 

70 

Ara~t1rman1n yap1 ld1ft: t1z1lca Ha::.am il<;P.si, Ankara• nin kuzeyinae 

yer 'llan ve Ankar:::i•ya uz;:i.kl1e1 A2.km. clan bir ilc;edin.!l<;e bolge ola
rak .iae ve 1.vadilerin a~as1nda yer al1r. Ankara-!sta.nbul yolu Uze-r·.1.ndE: 

h·!"ulmu::;itur. K121lc-Rhamam ili;esinin oldukc;a eski ge<;mi~i v:i.rd1r. 

')sm~n11 i!r1paratorl11eu flyd1nlar-1111n Yabanabat, halk1n :1.se Yabanova 

olarak jsimlendirj, iir; olup Xamus-ul A'lam'da yani c;ok yak1n b ir ~a

mP.n~ ~i. t dJk~j .ronerde ormnnlar1n c;ok oldugu yer olarak b.;ihsediJP.rek 

l:u al~n<'la i:~o cami VP. 8 medreBede~ bahsedillme.ktedir.(210)!.U.!ktieat 

!i'a1dHtes1nnen de1.:erli ilim adamJ rahmetli Ord.Prof .Dr.Z.Fahri Find1k

o~lu hoca~1z, bir yaz sH~estri sonunda 20 kadar Hgrenci ile K.HaMam•a 

pPlerek j~celeme y&prn1~lard1r. ve o zaman belirtildi~ine gHre ~iffidiki 

zamanda oldugu gibi eski cami ve medreselerdende eser yoktur. Yabanabat 

h&rnb bir kHydilr. ~osyo-ki~ltUrel fonksiyonlar1n1 yitirmcsinin yan1nda 

or~2n: pek ~ok ol~3kta ve bu orman1 gHrmek i~in kargR cekruezc 91km~k 
yada ~·am kol'.'usur,a c;1km::ik gerekir. ( 211)0 vaki tler karga .sel;rile2.E:o c;am 

a:(.a<;lar1 dah dikilmer.iif; oli:;al1d1r. l\uraya dikilen <;>a.m aga<;lar1 bir kH'; 
Reneli~ maziye sahiptir. . . 

!l~enin ad1 cu~huriyit dHneminde K1~1lcahamam•a ~evrjliyor. Bu isirn 

Ankira 'dan oldueu 1{9Jtar h::i.t;ka bolgelerden ic; turist t:=ekPn kapl1csdan 

ge 11: ekted ir. 

r1z1lc~hamam•da bLlytik ve kU~Uk olmak Uzere i~kapl1ca u~cd1r. 3J 1~

rece kii r;Uk kapl1 c:=in in 'ki j se 30•-40" ars1d1r. l~er ikj kapl1cad a roma ti z

rna siyatik, Lumbago, nevralj1 1 ~pondilartrik, kad1n hastal1klar1, lii:ib

relr, rnine ve sa,fra kP.:'lesi hastaliklar1na iyi eelmek-Ct:di"!·. ( 212) 
v1z1lcabaMam•da orman jg.letrnesi onemli yer tutar. i~:lP.tme 780 hektar 

bir arazi tizerinde k'Urulmu:;;tur. 

An'Jrf'l:rf< 'ya 11 ~:t'kl1ft1 78 km olup, Ankara-Is tnnbul E-5 karayolu Uzeri n

d ed i :c. 1984 y1l1ndan itib9ren Ankara•ya olan karayolu Laelrm1as1 ~ok 

;.t>ri tl. i o~arak eidi !] ve donU~ yon leci qyr1lnll.Qt1r '· 

Y.1z1lcahamam .i.l~'.esi, vadilerin yamac1nda kurul.nU!iJ olup ~evresinde 

bulunduS;u ormanlar1n da tesiriyle havr-tsl. temiz olmas1 'bak1mun.lari s1cak 

kapl1calar1n1n bulunmas1da bolgeye turistik bir yap1 kazan~1rm1~t1r. 

(210)l'INDIKOGLU,~.1''."K.Hamam Orman lelPtmesinde Bir Gtin",l~ ve .uili;iiln 
ce .l>ergisi, C .Xlll, Say1: 68, Itft:an 'iiul, 1956, sh.11-12 

{211 )FINDIKOGLU,Z • .1''. a.g.m. sh.12 
( 212) TUrkiye ~1fal1 t>ular1,K;Hamam Bel. ~1an1t1c1 Kitap,Ankara,1989,sh,ll 
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K.Hamam•in tarihi eskiye dayanmaktadir.1289/1901 tarihindeki Ankara 
selnamesinde sancak olarak ismi gec;mektedir.Onceleri nahiye olarak 
goGterilmi!itir.( ,·lj) 

2 JNtifu.s 

~.Hamam ilc;esinin ntifusu her ge~en gtin artmaktadir.198~ genel nUfus 
sayimina ,'.!ore : 

Tablo: 

'· Erkek 
~ehir.. • • . • • • • • 5821 

Bucak ve koyler •• 9743 

15564 

5 

kadin TOE1am 

4975 10 796 
11623 21 3bo 

16~98 32 162 
~ehirde Erkek nUfusun kadin nilfusa gore razlalik goze c;arpmaktadir. 

Bucak ve koylerda ise kadin nilfusunun erkege gore daha ytiksek oldugu 
gortilmakt.~dir.Bunun sebebi erkeklerin iii aramak. ve meslek sahibi olmak 
ic;in gelmeleridir. 

K.Hamam !lc;esinde(ilc;e merkezinde)niifusun YB.1$ ·gorUnU.U ise kirsal bo 
gelerde gorUlen dinamik ya da aktif ya~ gurubundan olarak bilinen 15-~ 
ya9 arasi grupta yogunlafimakla beraber 6-15 ya~ arasl.?lda da oran ytik-
selmektedir. 

Tablo: 6 
-~ - .. 

Ya§ Erkek Kadin •ro lam 
6-10 558 584 ll42 

11-15 625 '°4 1129 
16-20 623 489 11.1.2 
21-24 479 38b 8b~ 
25-29 681 467 ll4tS 
30-34 493 395 888 
35-39 414 283 697 
40-44 281 22tS ,09 
45-49 216 200 416 
50-54 2!}2 207 4~7 
54-59 219 200 4J.9 
60-64 122 131 253 

- ~o ..... 185 227 412 
Bilinmeyen 7 10 l'/ 
TOPLAM 

9464 

C:.13·) Ankara selnlmesi,H.1289,1291,1293 
"Kaz·a-i mezburun ctakirlar ozU karyesiyle kisa baba karyesinde sic 

sulu mevcut olan iki kapl1calar1n sulari kUktirt ve ~ilktan ibarat olu 
her nevi agriya ve sizi illetlerine ~ifa vermekted1r.Yine Kaza-i mezou 
run bir c;ok koylerinde cesim c;am,ardict ve me~e agaqlari vardir.Bunlard 
envai <1e~it kereste imai edilmektedir. 

"K .Jlamam :;;eyrller V.<tryesi ola::aK z1Kred11.mekte ,Hz. Omer( H.A.) 
Hazretlerinin sillale-i Tahirlerintlen ~eyh Ali ~emerkandi I.azretleri 
rnedfundur. 11 

"K. Hamamlilara 'QI TAK• denilmektedir. Qi tak: Oguz( Tilrkme .... • Ycrilk) 
Loy ·ve Oymaklar_1n1n birisinin ad1d1r. (AnadolTC. Tari he Hilkmeden TUrklE 

Milli Killtilr Yay. Ist.1977,sh~ 
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3) Ogrenim Durumu 
K.Hamam 1l~es1nde ogrenim durumu ve dUzeyi yUksek olmaktadir.O-b yaQ 

grubu Uzerindeki ogrenim dilzeyi ~oyledir. 

Tablo: 7 

Okuma-yazma Okuma-yazma TOPL.M 

' bilme;y:en bi.1.en 

Erkek 355 4797 5.l55 
Kadin 883 342b 43J.l 
TOPLAM 1241 8223 946b 

OKUR-YAZAR ILKOKUL ORTA ORTA DENG! L!SE LIS Eden. Y.O Bilin 
miyen 

629 2545 800 m- 13b 225 4 .i!:rkek l 
ic.adin 702 1974 387 l 24b b? 42 5 
TOPLAM(8223)1331 4!:)19 1187 2 699 203 2b? 9 

AYNAK: l9B5 Genel Nilfus Say1m1,»IE,Ank.1985,sh.36 

Okuma yazma bi.1.meyenler1n 50 ya~indan yukarisinda oran yUksek gorUlmek
tedir.Ozellikle kadinlarda bu oran daha da yUkselmektedir. 

K.Hamam'da Halk ktittiphanesi .l tane olup mevcut kitap sayisi 7 90o'd1r. 
Oku.1.larin i~inde de kitapliklar mevcuttur.KtitUphaneden faydalanma say1-
s1 ise (okuyucu olarak) 9 473 erkak, 7 3b0 kadin olmak Uzere toplam 
16 833 ki~i fayd•lanm1~t1r. Yeni gelen kitaplar .1.988 y1l1nda .1.08 adet 
olup ileride bu say1n1n artt1r1.1.mas1 dU~iinUlmektedir. 

Okullar•a gelince orgUn egitim veren okullar ve say1lar1 ~oy.1.edir. 

Ilkokul l Merkez ilc;ede (her koyde de okul mevcuttur.) 
Ortaokul 1 " .. (4 ortaokul nahiyelerdedir.Celtik~i,GUvem 
Lise l " " 

Pazar,Akdag) 

Lise den. l " " 
(K.Hamam Imam Batip Lisesi) 

J. " " Ticaret okulu 

" " sanat (Merkez Lisesi) 

Kad1nlar1n egitimi ve el sanat~arinin ge11,mesi ic;in her ya~tan kad1n
lar1n takip edece~i ,k:urs alabilecegi Pratik Kiz sanat oku.1.u yaygin e
gitim kurumu olarak hizmet vermektedir. 

,214Jl98b Kil.l.tUr Istatislikleri D.!.E.Yay.Ankara,sn:7 
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4)~al~~ma Alanlar1 ve ue~im Kaynakl&r1 
K.Hamam•da orman sanayi Urtinleri ve ktic;Uk sanat te~kilatlar1 yer 

almaktadir.!stihdam alanlari s1n1rl1d1r.i~gUcUnun istihdami son ntifus 
sayiminda QCSyledir. · . 

Tab lo: 8 

I 
son bafta iQte c;ali~anlar 
If} arayanlar 
Son hafta ic;inde 
Iktisaden faal olmayanlar 

(Emekli,ev kad1n1 
Ogrenci,direr bilinmeyen 

Erkek 

. 3012 
291 

J. 156 

4 459 

Ka din 'l'OJ;!lam 

239 3.~2tl . 
81 372 

3 315 4 471. 

3 635 B'""OV4 

l~ arayanlarin bUyUk orani iyi ve yeni Dir ii, arayanlardir. 
K.Hamam '·koylerinde hayvanc1l1k ve tarim yapilmaktadir.Orman tirtinleri 
tiretilmektedir. 

Ilc;ede her pazar gUnleri pazar kurulmakta,civar ilc;e ve koylerden 
ali~veri~ y~panlar gelmektedir.Ozellikle ekonomide fiatlarin ytiksel
mesi olarak tarif edilen enflasyonun etkisiyle ttiketici talep ettigi 
mallari alamamakta yahut almakta gUc;ltik c;ekmektedir.Bu sebeple llc;ede 
ve dieardan gelenlere et pazari kurulmaktadir.Her pazar gtinti canli 
hayvan ve et sati.ml. yap1lmaktad1r. 

Tab lo: 9 
Ntifusun lktisaden 1''aal Olmayanlar 

!KT!SADEN FAAL OLMAYANLAR ERK EK KADIN 

Emekli 275 22 
Ev kad1n1 2769 
Ogrenci 605 435 
Diger 276 .e.9 
Bilinmeyen 31 2 
TOPLAM 1156 3.~-l.5 

TOPLAM 

297 

2769 
1040 

365 
33 

4471 

K.Hamam•da Mifusun bUyUk kismi i)crr~tli,i§~i,memur ve esnaft1r. 
Il~e 'de esnaf say1s1n1n ~ok dlmas1 kHylerin tilketim v.b. maddeler~in 
turadan kar§1lanmas1ndan kaynaklanmaktad1r.Iktisaden facil dlmayctn- . 
lar i~inde evkad1nlar1 ekse.riy_eti te§kil etmektedrr.Sonra ogrtnci ve 

emekliler gelmektedir. 



74 
; J!.~o.::y;il !i:l:.r.mP.t.;~~r ve Yap1,.lan qa11~malar 

Toplum ya~ant1s1n1n gerekleri olarak bir takim sosyal hizmetlerin 
ve bu hizmetlere yonelik qal1qmalar1n yap1lmas1 zorunih.t olmaktacb.r. 
Ozellikle sa~lik,ul11111m1kooperatif,P.T.T.gibi hizmetler artilt toplu 
mumuzun ihtiya9lar1 aras1nda yeralm1~t1r. 

'· Sa~lik hizmetleri yonUnden ilqede bir hastahane bulunmakla beraber 
doktor say1s1n1n az olmas1ndan tam kapasite ile9al1~mamaktad1r.Dahiliye 
ve cerrahi cihazlar1 mevcut olup uzman doktor olmad1tindan ameliyat ya-
p1lmamaktad1r.hastahane 50 yatakl1 olup %38 orani hastalar tarafindan 
doldurulmaktadir.Hastanin azl1i1 nedeniyle %62 oranindaki yatak kapasi
tesi atil kalmaktadir.Yeterli doktor uzmanlarin istihdam edilmemeleri 
hastanelere baqvurmas1 sonucu hasta say1s1 az olmaktadir. ( ,·. 

Il9ede'Saglik ocat1 merkez olmak Uzere 4 tanedir.Bunlardan 
U9U nahiyelerde bulunmaktadl.r.celtikqi,Pazar ve GUvem nahiyelerinctedir. 
!lqede aaglik oca~ ile ana saglik ocagi (ana-qocuk)Unitesi mevcuttur. 
Aile planlamas1 bu ocak ile yap1lmaktad1r. 

6J Ulaf.nm 
K.Hamam ilqesi Ankara !stanbul karayolu uzerinde oldu~undan uja~im 

her ~ehire qok ko.laydir.,ehirler arasi otobUslerden ~a~ka K.Hamam seya
hat otobtislerivardir.Ozellikle yaz aylar1nda iq yerli turistlerle ilqe
nin nufusu qogalmaktad1r. 

Balediye hizmetleri yeterli olmamaktadir.K.Hamam•a yakin olarak iki 
baraj oldugu halde ilqenin su ihtiyac1 aqilan kuyulardan saglanmaktad1r. 
Konut 

Ilqede konut say1s1nda yillara gore yUkselme vardir.Gecekondu say1s1 
azdir.Mesken a91g1 yoktur.Kooperatif yoluyla mesken in~aatlar1 hizla 
devam etmektedir.Kooperatif say1s1 UqtUr. 

!lqede hayvanc1l1k,besi ve sUt hayvanc1l1gi azalm1~t1r.Kenardaki 

Gecekondu olarak serpilmi~ evlerde hayvan besleyenler bulunmaktadir. 
Bayvansal Urtinler ilqeye ba~l1 koyler taraf1ndan saglanmaktad1r. 

ilqede.P.T.T.hizmetleri hB.l.a yetersizdir.Ber koyde bir telefon vardir. 

lx) Hastanede 3 pratisyen doktor, 2 genel cerrah uzmani ! dahiliye uz
mani,2 di~ hekimi,l eczaci bulunmaktad1r.Sa~l1k ocag1na ait bir jeep 
arabas1 ile koylere hizmet verilmektedir. 
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7 YSosyal ~tkinlikler 

Sosyal etkinlikler olarak ktiltilrel faaliyetler azdir.Her yil 14-16 
Temmuz tarihleri arasinda soguksu festivali yap1lmaktad1r.Halk oyunla~, 
ri,Ankara zeybe~ 1 sanat faaliyetleri ile ba~layan festival,Geleneksel 
olarak yapilan Kirkpinar kadar UnlU yagl1 gtire~ler 11• sona ermekte
dir. 

Il~ede sinema binasi vardir.Bir kaq seneden beri kapal1d1r.Vzellikle 
' T.V.nin yayginl~masindan ve sinemada son y1llarda kalitesiz yapilan 

filimler sonucu:!lqe halk1n1n sosyo-ktilttirel tepkisi olarak sinemanin 
i~lemedigi ar~t1rmam1zda anl~1lm1~t1r. 

i~~e halkinin Htikiimet ve Mahalli idare arasindaki ili~kileri olum
lu gorUlmektedir.Il~ede problemi olanlar hi~ ~ekinmede• ilgili merciler 
gidip ba~vurmaktadirlar.~ehirde sosyal tabakala~ma goriilmesine ragmen 
Geleneksel degerlerin bu ili~kileri olumlu yonde etkiledilidir. 

Il~ede~dini ibadet iqin yapilan camiler yeterlidir.Her mahallede 
iki~er cami vardir. 

Toplum hayatinda ozellikle erkeklerin toplanma ,oyun eglence yeri 
olarak kabul edilen 
kitapliga ayr1lm1~ 

kahvehanelerin say1s1 hayli kabariktir.Buralarda 
boltim ve kitaplar okuyucuya (kahvehaneye gelen)su-

nulmaktadir.Bo~a ge~irilen zamanlar BUytik kayip olmaktadir.Bazi yerler
de oyun oynanmamakta ,yalniz ~ay ve iqecek servisi yap1lmaktad1r. 

&·jSiyasi Durum 

!lqede a~iri bir particilik gortilmemekte,kar~1l1kl1 anlayi~ ve ho~gor 
yer almaktadir. 

1983 Millet vekili genel seqimlerinde Uq parti yer alm1~t1r.ANAP biri 
ci parti olmu~tur.1984 y1l1nda yapilan Mahalli idareler seqimindede A 
kazanmi~ti. . 

!lqeda oldugu gibi 1987 y1l1nda yapilan Milletvekili genel aeqim!e-
rinde (Koylerle .beraber)l8 883 se~menden ~8541 1 1 oy kullanmi~ ,Anap 968 
SHP l 968,DYP 3 979,D~P l 048,IDP 173,MQP 722,RP 969 oy alm1~lard1. 

1989 y1l1n1n Mart ayinda yapilan mahalli idareler seqiminde DYP birin 
ci parti olarak qikm1~t1r. 
Ara~tirmamizda MQP ve RP ye oy verenlerin ~ogunlukla gen~lerden olu~ 

tugu gorlilmektedir. 
Se~imde oy verme fertlere ba~li olmakla beraber yine de ak.rabalarin 

etkisinde kald1g1 gozlenmi~tir. 
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TORK1YEDE AtLE YAPILARI 

A... TURKLERDE AILE 

1- Eski TUrklerde Aile 

TUrklerde aile, sosyal yap1 olarak devletin varolmas1n1n odak nok
tas1n1 teskil etmektedir. Her yonden saqlam; iktisadi, dini ve siyasi o

larak teskil eden Turk ailesi, cemiyetin "·~il letin oziJ oldugu gibi onun 

temel tas1d1r. TUrk ailesi anlam1na 9elen oguz kelimesi orhun yaz1tlar1n
da gecmektedir.(l) 

Cemiyetlerin, 11Jilletlerin, devletlerin saglam olmas1'*icin, aile

den baslamal gerekir. Zira TUrk devletine millilik karakteri veren temel 
unsurlardan bir diijeri TORK AtLE'sidir.(2) TUrklerde ailenin onemli ol-

~ . 

mas1, devlet yonetimi ile aile yonetimi ayn1 benzerligi ta~1masrndan kay-

naklanmaktad1r . Turk devletlerini UZI!~ .sU<re-!:irileler yi:>netmistir. Tlirk ta
rihinde oyle· aileler vard1r ·ki, Devlet Qlmas·1nda damgasin1 vurmustur. Dev

let olu~1.1munda etkili Qlan beylik, ha~anl1k ailede~ ·baslar ve bu aileler 
birle$eret< gUclU bir yonetim, kumarfda heyeti one!!lli rol oynayarak, ilk 
ad1mlar at1l1r.< 3> · 

>\ ~.i. 

TUrt<ler(fe il_k zam~nlarda (ktan) boy devrinde medari aile qoze 

carpmaktad1r, Biz"tUrk ailesinin ilk devirde 9orUlen (boyiarda) medad 
aile oldugunu kabul ederek, sonradan bat1 cerniyetlerinde gorUlen maderi 

aileden pedert ~ ai1eye ve oradan cekirdet< aileye gecisi '.ermerilerde de 

(l) : 

·, {2} 

(3) 

ORKUN.H~N: Orkun, Eski TUrk yaz1tlan; :: tst. 1936,IX, sh."70, Ay-: · 
nca Koyrnen 'R.JC "Al par:sl an,.zaman1 ft.irk to!Jl um hayat1, D~nyk ·, -A: 
"Cesitli Toplult.ik'farda =ve TUrklerde Aile", ' Sh~ 162, Tarih Der:t.o. 
Ed. _ Fak: ~ 1982-tSt:. ' Mart. · .; · · 

.- KAFESOGLU, t.-"MilliiP,~ylet'' . Tl~r~·KiiltUrU Der.Say19 16L Y1l: XIV 
Sh. 258. 1976 9 Ank-; . · · 
UGEL, B. TUrklerde Devlet Anlay1s1. sh. 38-62. 



~ herl ~gi bir kar1smay1 kabul etmemektedirler. Cekir8ek 

t( ar aras 'da yasama tarz1nm degismesinden dolay1 da c· ;.ma

lar meydana gelmekt· yeni kurallara al1sam1yan aileler ve sor , bak1m

dan cevrelerjne uyam;.: 1.ktadirlar. Psikoloji ve psikiyatri I": :m~rinde 

elde edilen gelismeler, biyoloji alan1ndaki gelisme ile •. rlestirilirse 

kisisel sosyal yard1mc1larm kola.yllkla aile problemle ,..; bulup cikar

malar1na ve k1sa bir zamanda aileyi sosyal bak1mdar tedavi etmelerine 

bUyUk olcUde yard1m edecektir. 

Bat1'da,bag1ms1z cekirdek ailenin her yorH>.:n desteklenmesi qerek 

resmi ve gerekse ·ozel sosya 1 hizmet mUesseseler·i tarafmdan sosyal hiz

met saglanmaktad1r. Ailen"i• ryirinci derecprlp gelir, para yard1mina ihti-

yac1 oldugundan bir tak1m p 1 ve projP·ier sonucu ya,J·dim . yoluna 

gidilmektedir. Bu mUesseselt. taraf1· jn yUrUtUlen ~~sJal cal1smalarda 

ailenin sagl1~egitim, cevrey~ 1yr _, ve aile hayatmdaki sosyal ve eko

nomik bo~ukluklari dUzeltme g~i · l<onular Uzerinde durul,iJaktad1r. (208) 

Gelismis Ulkelerde b1 JS)\:1: hizmet kurumlarina ragmen ailedeki 

prob1emler giderilememistn. Bunlar .1 kokeninde mar:ievi kUltlirden uzak

·12~~na yatmakt~d~-· ·:c_ 
'. Cinsiyet iliskileri dUzenleyen top

lumun degerleri ··: . . JltUrUn yok olrnas1 ailenin parcalanmas1 olan bo

sanma olUm ter1< .-·1bi sonuclari doguran <]ayr1 mesru iliskiler normalden 

sogumaya ba!'· .iSindan(209) ileri ~elmektedir. · 

Ge~ 2kte ve a~ gelismis Ulkelerde veya toplumlarda bu sosyal 

hizmetl· 

ki he 

.in gelismemis ya da yeterli olmamas~ sonucu aile her konuda 

yUk1 
ArlU yard1m1 yak1n cevresi ana-babas1n}an baska bir ai1eden bU

. en akrabalardan beklemektedir. Murdock 250 kUltUrden yar1s1na ya-

kin Jg1ml1 aileler olusturur, 

Aile organizasyon tipleri 

Bag1ms1z cekirdek ail el er: 

Tek e~li 

Nadiren cok esli 

Ba?1ml1 cekirdek aileler: 

Tek evli 

Toplumlar1n say1s1 

24 

23 

16 

{208) WALTER, A. Fried Lander, Sosyal Refah Hizmetine Baslana1c, (tev: 
Resan Tasc16glu) Ank. 1966, sh.348-58. 

(209) MACIVER and page, a,g.e,, sh.272. 
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CJ. 
Ziya Gokalp, TUrk ailesini ana hukukuna sayg1l1 oldugu, bunun ya-

n1nda, baba hukukununda gecerli olduijunu belirtmistir. Uzellikle Yakut 
TUrklerinde (Matriabl) Madersah1 olduqunu belirten G. Richard bunun tam· 
madersahiye benzemedigini ifade etmekt~dif. {S) .-

. 
Kl an devri ni c;-ogu mi 11 etl er y~~a.diklar-1 ha 1 de rurkl erde bu 

devrenin olmad1g1 da kabul edilmektedir. Ilk cemiyete ve aileye qenel 
olarak Klan denmistir. Genellikle TUrkler gecimlerini klandaki ~ibi yal
n1z avc1l1k ile de~il, Ziraat ve Ticaret ile mesnul olmuslard1r. Bu has
letler ve vasiflar 2elismis, gHcebe cemiyetlerinde 0HrUlen yapiya benze
memesi ayr1 ozellik tas1r. TUrklerde olduiju gibi ana hukukundan baaa hu
kukuna gecis ekonomik sistemin d~gismesi ve mUikiyetin de~isiklik arzet
mesine sebep olmustur.(6) 

TUrk Tarihinin her devrinde, TUrkler, arasinda hem gocer mallar 
(menkuller), hem gocmez mallar (tarlalar, arsalar, binalar) Uzerinde mUl
kiyet hakk1 teessUs etmis oldugunu ~orUyoruz. TUrklerin her devrinde {ken
dilerine fe.rdi mUlkiyet olarak) evi, bar~1, yeri suyu vard1r. 

Esk~ TUrklerde devletlerin devlet safhalarindan one~ Soy-oymak: tes
k-ilatl, ictimal ve ~!yast bir kurulus safhas'rn1 teskil etmektedir. Aile
leri baba hakimiyetirie dayanan· (pederi), akrabal1k kan birli~i ile kurul
mus olup; bUtUn milletleli'in siyasi ve rnedeni' inkisafinda soy-oymak tes
kilat1n,n bUyUk ro1U vard1r. Devletlerin devlet oncesi safhas1ndan once
ki devirlerinde baslica Uc dereceli ittihatlar .gch ~kteyiz: · 

lY Aileler lttihad1 (Soy: ~ens: genos) 
2) Soylar 1ttihad1 (oymak: curia: fratria) 
3) Oymaklar 1ttihad1 {Ok:. Tribus: fik) 
Soy seklinde tesKilatlanma ailenin baba riyasetine dayanmas1 ve 

akrabal1g1n, erkekler taraf1mn ag1r bast1g1 di)nemidir. Medeniyet Tarihi 
bak1m1ndan baba ailesi, meden1 ve i~timaf inkisaf1n birinci basamag1 ol
dugu gibi; bundan sonraki inkisaf1nda birinci sart1 olmaktad1r. Baba aile
sinin tabii neticesi de soy (urug) dur. Yani bir bUyUk baban1n et~af1nda 
toplannn.~ (devletin sosyal gUven1i~ .gorevini yerine getiren) fert ve ai-. 
leler olmak.ta,c;l1-r. eu durumda, babani.n vefat1ndan sonra devam ederek aile-

.nin ve soyun dag1lrna111as1 icin 11 SOY 11 un ba~1na en yasl1s1 gecerdi. 

"[4)- -rZIET M: .tctima·iyat, tst. 1933, ~h.3h35. 
(5) Z, GHkalp, TUrk medeniyeti Tarihj Sh. , 
(6) FlNDIKO~LU, Z.F. 11 TUrk Aile Sosyolojisi' Suvlaya armagan, S.h_. 12-20 1 

1970 Ayn ca, Freyer, H. a.g.e., sh.171. 
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Aileler co<jal1p toplum genisli~ince, bunlarda kUcUk k1s1mlara bH
lUnmi..istUr: a) Ana tarafrndan bUyUk aile b) Baba tarafrndan ·biJyiik aile 
c) Soy. Z. Gokalp'e gore, Eski TUrk Ailesine ana, ne baba taraf~ndan cift 
merkezli akrabal1k ve iliskileri mevcuttu. Bu di:'nemde TUrk ailesi "soy" 
ad1n1 almaktadrr. Bu da bugUnkU anlamda modern cekirdek a11e yap1s1n1n 
ozelliklerini gostermektedir. 

Evlenme: TUrklerde evlenme Hnemli olmaktad1r~ Aile, kad1n ile erke
gin evlenmesi ile tesekkUl eder. Evlenme ile meydana gelen akrabal1k mU
nasebet.lerine son derece onem verirlerdi. 

TUrklerde genis aile icinde cekirdek aile mevcuttu. Bir aile icin
de evlenmis bir kac aile bulunabilirdi. Genellikle ana ve babalar, daha 
sagl1klar1nda cocuklar1n1 evlendirmek gayesini gUderler. TUrklerde evlen-·. 
mek "kavusmak" mastaras1yla ifade edilmeHeydi~(7) 

Evlenmede asalet, uyumluluk, (Jiizelli<jin yanis1ra erkekler icin ya .. 
r1smalar ve baz1 hUnerlerini <:JOSteren oyunlar yap1l1rd1.<8) 

. . ~ 

Evlenmede ap~ ve samimi olrna esas al1mrch. Evlenme is.inde "arkuc" 
veya "savasp" ad1 veri 1 en arac11 ar gerekl i i di. Bugiln gUnUmUzde ha 1 a· bu 
gecerlidir. Ve 11elbir11 ad1 verilmektedir~ (9 ) 

TUrklerde kizl1!ja (bekarete) onem veriliyordu. Kasgarl1 1 nrn Diva
nrnda buna "kapak" deni l iyordu. "kapa~l 1 ij" kiz, k1 z ogl an k1 z demektir. (Hi) 

Mogollarda gorUlmesine ragmen TUrklerde bu durum soz konusu degil
di. Uzellikle Hun TUrkleri buna dikkat ederlerdi. (ll) 

Eski TUrklerde bir gene evlenirken, ne kar1s1n1 kendi babas1n1n 
oc·agrna getirirdi. Ne de kendisi kansinrn babasina giderdi. tc gi.iveylik 
olmad1§1 gibi, ic gelinlikte yoktu, Erkek baba oca§1n1n malla,1ndan pa
yrni a11rd1:. Babas1 olUnce de tUrn mUlkiyet onun himayesine gecerdL K1z
da "yumu~" adl1 yeyizi getirirdi. Bu ceyiz aile arasrnda verilen hediye-

. . _/ . 
T-.(7 ...... )~-AA........,,,.~GARLi 1 ··r·1,oiv~n c.11," sh.102. 

(8j 

~g) 
(10) 

';;! (11) 

Koymen~ t1.A."Alp Arslan Zaman1 TUrk·Ti:iplum Hayatl~1 ,'Selcuklu Aras
t1:rmalari Der. ~n.!-'-~1,77, sh.15-1' 
SPULE~,B. "G5kt~~klerin Dini ve KUl~Urleri hk. MUl~hazlar" VIII.T. 
T.Tar1h Konqres1, C.11, sb.663, 1981, Ank.sh.,&3 
K~YMEN, M.A. a.~.m. C.l, sh,382t C,11, sh.96 .. 
KA~GARLI, M. a.q.e,, C. 1. Sh.382. C.11, sh.96 
SOMER, P. a.q.m. sh.351, 
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l erden ve armaganl a rd an i baretti. Erkek ve kadrnrn ma 11 ar1 · aras1nda fark 
gozetilmez ve gelinle giivey mallarin1 birlestirerek ortak bir ev sahibi 

olurlard1. (l 2). 

TUrklerde evlenmede tek eslilik_onem tas1maktayd1. Bat1da ve di

ger baz1 toplumlarda gorUlen ook kar1l1l1k ve cok eslilik TUrklerde yer 

almam1st1r. __ Safjlam bir aile yap1s1 icin tek eslili0e ve ozellikle oeli

nin bekaretine onem veriliyordu.(l 3) TUrklerin 1-slama: girmesi· ile isla

miyette tek karil1grn yanrnda cok kar1l1l1k azda olsa gorUlmeye basla

m1st1r.Tt..irk~e:rtt: 1~l·:sogami temel felsefe olarak temelini orfe dayand1r1-

yordu. Hatta Oguzlar Anadoleya geldikten sont-a eksogami yasas1mn yaz1-

s1z olarak devam ettirdiklerini gormekteyiz. tslamiyetin kabulUnden son

ra monogami ve eksogami (ozelliklerinin) geleneklerinin izlerini cok ac1k 

ve kuvvetli bir sekilde Anadoluya gelen TUrklerin dU~Un adetlerinde gor

mek mUmkUndUr.{l 4 ) Gene k1zlar1n ve oglanlar1n dU~Un tUrkUleri "yad el

lerden0 11el oglundan" sikayetlerle doludur .. Bu .~onudaki kosraialar, mani

ler, TUrk Halk Edebiyat1na girmi$tir.< 15 ) 

Evlenme s1ras1nda gelin adayrna "mehir ad1 altrnda belirlt·para· 

verilmesi~ T~rklerde kal1n adeti ad1m almaktayd1. Kalin "babanin sag 

iken,. o§l.lll'l'arimn evlenebilmeliri icini rialindan verdigi paydirJ16 ) Uy-: 
- r• • 

gur TUrkleri, AHaylar, Baskurtlar, ve Kirg1z Tlirkleri ile beraber o«juz-

larda da kalrn adeti mevcut ~ldugu belirtilmektedir.( 17 ) 

OLlgUnde verilen yeme~e "kUden" ad1 verilmekteydi. Bu safra TUrk 

adeti gereijince yemekten son'.a devetliler tarafindan yaqma edflirdi.(lB) 

Hirklerde c;:ocuklar, babanrn soyuna_,cinsine ve h11sish1etlerine ben

zer ozeHfkler.tasiyorlard1. Cocuk babamn Uzeii'ine kay1tl1 idi. Babamn 

lakab1 fle is·im verilirdi, O babamn milliyetine gore bUyUyor ve ·terbiye 
ediliyordu. (l 9) 

(12) KOPPERS,. W, "11k TUrklUk" Belleten Der. C.XX, say1 .20, sh.456. 
(13) KOPPERS W. a.a.m. sh.456. 
(14) !!NAN, A, a..3.e. (TUrk dUgUnlerinde exogamie izleri, sh.3%. 
{15) KO~AY, H,Z! TUrkiye Ti.irk DUgUnleri, Ankara 1944, sh.,155-172. 
(16) l~AN, A. a.n,e., s~.346, · 
(l7) tBNJ F~~ J:"t·l _SP.v~hatnampc;i, A, o. tlahivat FakUl tesi Mecmuas1, Ank. 

1954, sn.3L, . 
{19) ~bm eser, sh.'43. 
(19) 0 EL, B.TUrk Mitolojisi, Ank 1971, sh.17, 
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Aile fertleri her hususta yard1mlas1rlard1. ts bolUmU cinsiyete 
gore paylas1lmakla beraber bazen bu, erkek ve kadrn dairelerine tasmak
tayd1, TUrkler aile yap1s1n1n saglam ve devaml1 olmas1n1n temin etmis
lerdir. Dayana~1n1 ailede zora dayanmayan adil bir otorite olan baba 
ve ona sayg1dan kaynaklanmaktayd1. Bu ac1dan ele a11nd1g1nda aile, ce
miyetin ve Devletin ozU olduqundan "TUrk DUsUncesinde cok mUhim yeri 
olan Devlet Baba telakkisi de husursi mUlkiyete dayal1 bir ekonomi sis
teminde, zuliim ve haks1zl1k yoluna sapmadan sosyal adaleti UY!'.!Ulayarak 
fertler aras1nda demokratik ve hUrriyetci idareyi yUrUten rejim anlam1-
n1 tas1r. 

Bosanma: TUrklerin tslam olmalar1ndan sonraki donemde olduqu oibi 
Osmanl1 devletinde de baba hukukunun qecerlili~i gorUlmektedir. Aile ya
p1s1n1n bir dilimin olusturan kad1n1n kocas1 Uzerinde maddi ve manevi 
olmak Uzere bir tak1m haklar1 vard1r. t<ad1n istedi0i zaman kocas1 bosa
yamaz. Baska birisine devredemez, kendi mal ve mUlkUnden mahrum blraka
mazd1. (26) 

Cengiz yasas1nda bosAnma~ yasaklanm1st1. Kasqarl1 Mahmut Divan1n
da TUrkler arasrnda bosa~malar1·n iradeyle, gayr1 irade ve baska· neden
lerle geldigi belfrtilmekte<lfY.~(27 ) ' 

~Urk ailesi Seleuklu v~ ~smanl1 Devleti zaman1nda bu karakterle
rini devam ettirmislerdir. Baz1 istisna olarak poli~ami (cok kadrnla ev
lilik) gorUlmektedir. 

Tanzimat doneminde ailenin degismesi ve Bat1 1 y1 taklit etmesi o 
donemin romanlar1na konu olmustur, N.Kemal, TUrk ailesindeki osikolojik 
buhrana tercUme olarak kad1nlar1n kad1nl1klar1n1 bilmediklerini, baban1n 
yetistirmek istedigi oglunun baska alanlara yonelmesi, annelerinin kizla
r1n1n iznjnj almadan on1ar1 kendi istedikleri kisiye vermeleri sonucu kay~ 

I 

naklanan Qlumsuz ortam TUrk ailesfnin ozelliklerinin yitirilmesinin bir 
sonucu oldu9unu belirterek DUzenli ve Bat1ya ozenmeyen, saglam bir aile / 
yap1s1ndan tayiz verilmesefi, bunlar o1mayacakt1. Aile bu halde iken rUz
g~r~ kabahat buluyoruz,<28 

(26) 

{27) 
~e2a) 

DONUKf A, 11 ~e~it1i Topluluklarda ve ~ski TUrklerde Aile 11
, Tarih 

Der, .. Oni ,~d.fak.ayri bas111J, 1981, sh, 167. 

KOYMEN, M.A. a.g,m. sh.25. 
FINDIKQ(RU, Z. F. "Tanzimatta tctima i Haya t" 100. Y1 l rnda Tanzi mat, 
tst. 1940, 31. 
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Yabanc1lar ziyaret ettikleri TUrk beldelerinde TUrklerin cemiyet 
ve devlet yonetiminde adil olduklar1 gibi,aile icinde de adil ve merha
metl i olmaktayd1. Aile'de fertler kendi fikirlerini muhalefete ragmen 

'· konusma ve soyleme haklar1na sahip bulunmaktayd1. Cocuklar bile yaslar1 
kUcUk olmalarina ragmen hukuken aile bUyUklerin konusmalarina kat1l1rlar 
ve daha sonralari da oyunlar1n1 oynamaya ~iderlerdi. (20) 

TUrkler egemenli~i alt1na almi$ olduklar1n1, aile fertleri oibi 
esit muamele de bulunmuslar. onlara istedikleri hlirriyet sa~lamislar ve 
onlar1 ailenin birer ferdi olarak kabul etmislerdir.(2l) 

Erkek cocuklarla kiz cocuklar1na esit muamele edilirdi. Erkek co
cukl'arin evlendikleri zaman d1saridan k1z almalari GoktUrklerin atalar1 
olan on erkek cocuk magaranin d1s1ndan kiz almalari suretiyle "on-ok" 
yani on boy TUrklerinin meydana ~etirmislerdir(22 ) 

TUrkler aldatt1~1 ve yaltakland1klar1 icin k1za "Tilki'~yi~itli~i 

dolay1s1yla erkek cocu~a "Kurt" derlerdi.( 23 ) TUrklerin cocuklardan erkek 
cocuklar1n1 tercih ettikleri anlas1lmaktad1r. Kiz cocuklar1 gelece~in ana
lar1 ve kad1~1 cemiyet icinde ne kadar serefli ve yUksek bir mevkide bu-

• lunduklar1n1 Ebu-1 Gazinin Secere~i Terakimesine kaynak olan Oquz-Name-
lerde bir ~ok kadrnlarin 09uz ilinde beylik yapt1klar1 bilinmektedir.( 24 ) 

Bunun icin k1z cocuklar1na en az erkek cocuklari kadar onem verilirdi.Ba-
21 toplumlard~ gorUlen kiz cocuklar1n1n diri diri ~omUlme hadisesi hie 
bir zaman olmam1st1r. Aksine Oguz beylerinden Boy Bicen bey. kiz cocugu 
olmas1 icin oguz boylar1ndan alkisda yani duada bulunmalar1n1 rica et
mi~ti. 

TUrklerde evlatl1k alma vard1, \,ocuk sahibi olmad1klar1 zaman, on
lari en 9Uzel sekilde yeti~tirirlerdi. (25 ) 

(20) 
(21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(25} 

DJEVAD, A. a i5 e ski TU kl er, !s t&nbul, 1969, shl8-25 
COULtBEOF,F.H. !Urkmenler aras1nda Cev: R1za Akdemir) Ank. 1986, 
sh,54. 
U~EL, B,TUrk KiJltUrUnUn Gelisme Caijlari, C.2. Sh.18-34. 
KA~GARLI, M. a.a.e,, sh.150~153, 
SOMER, F. Oguzlar: tst. 1980, sh.404. 
J\yn1 eser, sh.405. 
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Aile fertleri her hususta yard1mlas1rlard1. ts bolUmU cinsiyete 
gore paylasilmakla beraber bazen bu, erkek ve kadin dairelerine tasmak
tayd1. TUrkler aile yap1s1n1n saqlam ve devamli olmas1n1n temin etmis
lerdi~. Oayana~1n1 ailede zora dayanmayan adil bir otorite olan baba 
ve ona sayg1dan kaynaklanmaktayd1. Bu ac1dan ele al1nd1ry1nda aile, ce
miyetin ve Devletin ozU oldugundan 11 TUrk DUsUncesinde cok mUhim yeri 
olan Devlet Baba telakkisi de husursl mUlkiyete dayali bir ekonomi sis
teminde; zulUm ve haks1zl1k yoluna sapmadan sosyal adaleti uyqulayarak 
fertler aras1nda demokratik ve hUrriyetci idareyi yUrUten rejim anlam1-
ni tas1 r. 

Bosanma: TUrklerin tslam olmalarindan sonraki donemde oldufju oibi 
Osmanl1 devletinde de baba hukukunun qecerliliqi qorUlmektedir. Aile ya
p1s1n1n bir dilimin olusturan kad1n1n kocasi Uzerinde maddi ve manevi 
olmak Uzere bir tak1m haklar1 vard1r. t<ad1n istedi~i zaman kocas1 bosa
yamaz. Baska birisine devredemez, kendi mal ve mUlkUnden mahrum b1raka
mazd1. (26 ) 

Cengiz yasas1nda bosanmak yasaklanm1st1. Kas~arl1 Mahmut Divan1n
da TUrkler aras1nda bosanmalar1n iradeyle, qayri irade ve baska neden-
1 erle geldigi belirtilmektedir.{27 ) 

TUrk ailesi Selcuklu ve Osmanl1 Devleti zaman1nda bu karakterle
rini devam ettirmislerdir. Baz1 istisna olarak poliaami (cok kad1nla ev-
1 il ik) gorUlmektedir. 

Tanzimat doneminde ailenin degismesi ve Bat1 1 y1 taklit etmesi o 
donemin romqnlar1na konu olmustur, N.Kemal, TUrk ailesindeki psikolojik 
buhrana tercUme olarak kad1nlar1n kad1nl1klar1n1 bilmediklerini, baban1n 
yetistirmek istedigi oglunun baska alanlara yonelmesi, annelerinin k1zla
r1n1n iznini almadan onlar1 kendi istedikleri kisiye vermeleri sonucu kay
naklanan olumsuz ortam TU.rk ailesinin ozelliklerinin yitirilmesinin bir 
sonucu oldu~unu belirterek DUzenli ve aat1ya ozenmeyen, saglam hir aile 
yap1s1ndan tayiz verilmeseydi, bunlar olmayacakt1. Aile bu halde iken tUz
gara kabahat bulunaugun<if8 )belirtmifitir. 

(26) 

(27) 
(28} 

DONUK, A, "Cesitli Topluluklarda ve Eski TUrklerde Aile", Tarih 
Der, 1.0ni,Ed,fak.ayr1 basim, 1981, sh,167. 
KOYMEN, M.A. a.g,m. sh.25. 
FINDIKO~LU, Z.F. 11 TanzimRtta tctimai Hayat 11 100. Y1l1nda Tanzimat, 
tst. 1940, sn:31 
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r. 
Tanzimat1n vukuu s1ras1nda ictimai bUnye ve ictimai deger hUkUm-

lerinin gecirdigi sarsrnt1dan ictima'l bUnyenin temel tas1 olan ail,enin 
etkilenmemesi mumkUn degildir. Kadrnlar1n kil1k ve kiyafetlerinde bUyUk 
farkl1l1klar olmustur. Fakat bu donemde, ailenin halet-i ruhiyetleki de
gismeleri de tum Osmanl1 cemiyetine samil edemeyiz.( 29 ) 

1912 y1l1nda kad1nlar hakk1nda baz1 genel isteklerin yer alma~1 
1917 Aile kararnamesi ile desteklenen 1926 Medeni Kanununda yer alan hu
suslardan ibaretti. TUrklere sonradan giren sistem olarak cariye, harem 
ve kadinlarrn bosanma ve evlenmedeki hUkUmleri degismistir. Kadinlarin 
devlet kademelerinde· yer almas1, tek esle evlenme, bosanma ve miras ko
nular1nda kad1nlar icin esit haklar talep edilmeye baslanarak(JO) Yavas 
yavas eski TUrk ailesinin genel hususiyetlerinin yer ald1g1 gorUlmekte
dir. 

Meden, Kanunda aile reisinin koca olmas1 ve kad1nlar1n Hnemi vur
gulanm1st1r. TUrk ailesi zaman sUreci icerisinde gecirdigi yap1 degisik
ligi onun sosya1 degismelerin sonucu olarak· farkl11asma gecirmesine ra~
men bir sG>syal mUessese o1arak varl1g1m ve onemini gecmiste oldugu gibi 

: muhafaz~ et_rnektedir •. TLirk ailesi sehirlesme ve sanayilesme sonucu lnr 

bolgelerindeki nUfusun sehir merkezlerine 90~ etmesi neticesinde aile kU~ 
cUlmekte ye cekirdek aile meydana ~elmekte, sosyal problemlere kars1 bir 
tak'm onlem alamad191 zaman bozulma ve sosya1 cozUlmelerle kars1lasmak
tad1 r. (31) 

Ger~ekte TUrk ailesi klrdan goc, ~ehirlesme, modernlesme gibi mak
ro seviyeaeki hadiseler aile baglanmn ko!'tugu gorUntlisU veriyorsa da bu 

baglar'n kopmas1na yol acm1yor, aksine toplumda meydana gelen bu-ca~li 
degisme kars1srnda aile ve akrabal1k iliskileri cok onemlJ, yeni bir sos
yal anlam ~azanm1s oluyor. 

(29) Ay-n1 Es er, sn. 35. 

(30) 1926 Medeni Hukuku 
.· ABADAN, N. "Tcmlumsal Deqi~me ve Tl!rk Kad'm "TUrk Toplumunda ka-

d1n .._J:st•~B~sh.ll.:.17 ' ·. 
(31) ERKAL, M.E.t Sosyoloji, 1st. 1984, sh.70·-71. 
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• ~-'l'Urk · AileS-~de Kadin 

TUrk aile yap1s1 incelendigi zaman en eski TUrk topluluklar1ndan 
gUnUmUze i<adi:!!'" gelen biitU..., TUrk cemiyetlerinde, saglarn aile yap1s1 9cze 
carprnaktad1r. Cocuklar1n ve Kad1n1n kararlarda soz sahibi olmas1, onlar
istisare yetkisini icine alan, ailenin reisi olarak adil olan "baba"y1 
kabul ede~ bir ailP vary1s1 ortaya koyarken bir kac istisna d1$1nda tek 
kad1nla evlenme ozellik tas1maktad1r. (32 ) 

TUrk illerinde kad1n bask1 alt1nda tutulmuyor, ailede olduryu gi
bi Devlet yonetiminde Hakan 1 la beraber karar yetkisine sahip bulunuyor
du. 

Kocas1 olen kadrn tekrar evlenmeye mecbur edilmezler, lcadrnl1k se
ref ve namusuna ayk1r1 hareket eden kad1n'a verilen ceza bUyUk ve ag1r 
olm&ktayd1. TUrk destanlar1nda kad1n, evin talihi, kurucusu, namusunu 
koruyucusudur. Bir iffet timsalidir.( 33 ) -

Evlenme i~in aranan sartlarda, gUnUmiizde ge~erli olan asalet, ah-
18~ gibi degerl eri ve vas 1 fl an es ki JiJ\kl~rde de giJrmekteyiz. Turf an 
ha·rabeleri ~az~s1nda bu1~4~ri. ;P¥:9,4r .;rµrkl .eni;re ,ait bir siir ve tUrkU bun-
1 ~r1 terennU11,1 ec;UyQrdtJ, {3 . ) . . . ~ . . 

·--"" tbn~j B~tuta UnlU seyahatnamesinde Hakan'lar1n, Hatun ve maiyetin-
dekilere ~"k !dil davrand1grn1 belirterek, Hatunlarrn yer ald1~1 meclis 
ve halk1n onUnde toren yap1lmaktayd1. (J5) 

Ttirkroenlerde ~ad1nlarrn yeri sayg1 ve itibar yan1nda c:ak cal1skan 
ve Uretime katk1da bulunan yaln1z sUs e5yas1 ve tiiketime meyleden bir an
l ay15tan uza~, ~er gUn ajlesinin gUnlUk ve mevsimlik ihtiyacrn1 kar51la
maktayd11 Ey i~leri yanrnda tarlaya ~iderler, tah1l1 degirmende oijtUrler, 
dinlenl1)e z~manhrinda -bile koyun ve:ta.. deve yUnU yahut da ipegini yanrnd.a . 
ta$1yarak e9irirlerdi, Di?er MUslUman k~d1nlarda ryorUlen tembellik ve 
miskinHk TUrkmen ~ad1nlarrnda yof<tur. (36 ) 

(.32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 

EROZ, M. TUrk 'Ailesi, tst. 1977, sh.24. 
!NAN,· A. Makaleler; Ankara, 1987, T.T.K. sh.277. 
ARAT, R.R. Eski TUrk Siiri1 Ankara, 1965, sh.266. 
tBN~t Batuta Seyahatnamesi, 1st. 1986, sh.83. / HENRI de Couliboeuf, fUrkmenler atas1nda (Cev: R1za Akdemir) Sh. 
60. 
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(~ 

- Cahiliyye Araplar1nda ise, k1z cocuklar1n1n ve kad1nlar1n de-

geri yoktu. Kadrnlara soz hakk1, yonetime kat1lma yetkisi ve miras.hak

k1na sahip olmas1n1n otesinde, k1z cocuklar1n1 diri diri topra~~ gamer- ·· 
lerdi.( 37 ) 

tsl§.mdan once oldugu gibi sonra da TUrkler kadrna sayg1 devam et

misti. Kad1n, egitim ve kUltUrUnU ana's1ndan babas1ndan ve yak1n cevre

sinden almaktad1r. Cocuklar egitim ve terbiyeden gecirilirdi. TUrklerde ' 

kUcliklerin ailelerine kars1 bUyUk sayg1lar1 ile beraber ailede her fert 

-kendine dUsen gorevi en hassas noktasina kadar yapmaktayd1. Ana, baba'ya 

isteyerek usanmadan hizmet eden( 3B) kiz, bUyUdU1U ve evlendigi zaman top

lum icinde de ahlaken oldugu gibi sayg1 de~er bir kUltUr yap1sina sahip 

olmaktayd1. Aile; klfltUrU nesilden nesile devam ettiren, aileyi olgunlas

t1ran kUltUr, kad1n1da olgunlast1ran, egiten bir etken rolU oynamaktadir.· 

Uzellikle TUrk kad1n1s ~evresindeki Hint ve ~in'den gelen de~isik kUltUr 

etkileri Milli kUltUrU sayesinde potasJnda eritmis, Arap ve Fars kUltUr-

1 eriyl e temas1 arrna ragmen eski tabi(ve mill i kUl tUrUnU kaybetmemi sl er

dir. Bu yUzden kad1nlar1m1z kUltUrUn yarat1bs1 ve koruyucusu olarak ye

tisen nesiller.i, ktikJere b~glad1g1 gorUlmektedir~< 39 ) 
. . 

Kad1nlannm hukuki ve siyasj haklari, Tilrk ailesinde her yonden 

verflmistir, TUrk ailesi demokrat bir yap1ya sahiptir. Kadinlarrn hukuki 

ve siyasi bak1mdan, se<fme ve secilme haklanm savunan sistem Tiirk atle

sinde mevcut olmustur, fakat bu feminizm, as1riya kacmayan erkek ve ka-'=-,. 
d1mn. haklarin1 gozeten bir durum arzetmektedir. (40) tsl§.mdan sonra 
\ ..... - _,,,__ -

.Jl Osmanl1 'da gorUlen kad1nlar1n egi~iminden uzak olmalar1 ve cari-
,. 

ye sist~mi Iran ye Bizans 1 1n tesiriyle kad1nlar1n mevkileri asa~~da dere-

cehre inmistir. tslamdan once TUrk kad1m cesitli islere esiyle beraber 

git:ikten sonra, pinlfljik _glir.e.V.... olan anal1g1n elverdigi olcUde esitlik

ten en genis sekilde yararlanm1st1r.C4l) 

. (37} 

(38) 

(39) 
(40) 

(41) 

CA<'lATAY, N. tslamdan once Arap tarihi ve Cahil iye cag1, tst. 1957 
sh. 121, 
MARKQ .. pOLO, Seyahatnamesj. Cilt, 1.(H9,z. Filiz DokUman) tst. Sh. 
150. . . . Aftk~ ,,':\, 
CUMBUR~ M. "Kadin ve KUltUr", IUr!dy-e Kadin Y1l1 Konaresi {Sh. 200. 
GUKALP~ Z. TUrkcUlUoUn Esaslan, ABADAN Nurdan, 11 Toplumsal De~isme 
v~ TUrk K(ld1m 11 A.o; S.B.F. Dergisi, sh,8-1l.c.25,Anl.i970. 
ARAT, N. Kad1n Sorunu, 1st. 1980, sh.50. 
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Ba+u.S 
tbn-i Seyahatnamesinde, kadrnlar1yla gezen erkekler,adeta onlarrn 

hizmetkar1d1r diye belirtmistir. Bu durum kadrnlarin iffet ve kU1ti.ir ba
k1m1ndan, yUkseklige duyulan say91n1n ifadesidir. {42 ) 

TUrkler, her devirde ve her yerde, tek kad1nla evlenmislerdir. 
Az say1da istisna olabilir. Destanlara oecen tek eslilik hususun~ 

da her kahraman1n yaln1z bir kad1n1 vard1r. Dede Korkut destan1nda, tek 
sevgili, es (43 ) ozelligi cok gUzel vurgulanmaktad1r. 

Tanzimattan sonra 1863 1 de k1zlara ait bir okul ac1ld1. Bundan son
ra kad1n1n nikahta, talakta, mirasta, siyasi haklarda esit olmas1n1 fste- . 
yen yazarlar ve ayd1nlar, Kad1n1n tlim ve trfan sahibi olmas1n1 ve meslek 
sahibi olmalar1 istenilmektedir. ~zellikle Ziya Gokalp_yaz1lar1ndan ve 
siirlerinden cok ac1k olarak bu konulara yer vermistir. ,{44 } 

1912 ... 1916 y1l1arrnda Kadm Dernekleri kurulmustur, onlara. konfe
rans verilmeye baslanm1st1r. 1. OUnya sayasrnda ~Urk kadrn1 yine estd 
mevkiine yUkselmistir. Kamu hizmetlerinde cal1$maya baslam1st1r. t1zellik-
1e 1917 Aile Kararnam~si ile degisim h1zland1. 4 Ekim 1926'daki Hirk Me·-
deni Kanunuyla iyok kar1l1l1k kahhnld1. ~v.·ft'.nme yas1 belirlen.di.<45 > . 

TUr~iye .'de E~Qnomik ve . So.syal ¢J~n~Jct~,1n d·egi·srriesiyle· ortaya c1kan 
i~ bolUmU ve degi~ik roller TUrk Kadrn1na aflede oldugu gibi to!'>lum iein
de de gere~en yeri sa9layacakt1r. Bunun sa~lanmas1 icinde, TUrk ailesinin 
gecmi' zamanlar iiyinde maruz kald1klar1 y~banc1 kUltUr ve etkilerden ken
disinin kurtarmas1 halinde ; en miikemmel bir seviyeye ulast1g1 ve kadrn
lar1m1zrn ~er zaman toplumdan say~rn ve kisiliklerini koruyucu, 111Usteh
cenle gosteri~ , tUketim arac1 olarak ku11an1lmaktan vazgecilmelidir. 

Kadin' kendi mint seciyeler:ine u1asamau.a bozu1acag1 gorillecektir. 
Medeniyet seviyesine ulasmam1z icin her yonden kUltUrlesmis, mes1eki stU
tUye sahip kadrnlar1m1z o1ma11d1r. 

(42) 
(43) 
(.44} 

(45) 

lbni Batyda Seyahatnamesi,tst. 1986, sh.27-80. 
ERGIN, rt Dede Korkut Kitab1. sh. 125~126. 
CUMBUR,M. "Ziya Gokalp ve Y.ad1n 11 JUrk KUltiirti I-II-III Ank. 1954 .. 
65.sb, 959, . _. . 
Bu konuda genj~ bilqi i~in Bkz. Task1ran Tezer, 11Cumhuriyetin 50. 
y1lrnda, TUrk Kadrn.Haklari 0 Basb~kanl1k KiiltUr MUstesar1 .. Yay. 
Say1 : , 5 Ank, 1973. 
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Z. Gokalp'e ~ore: TUrk ailesi, TUrklerde sosyal yap1 aileden bas-· 

lamaktad1r. Tiirk tarihi Uzerinde arast1rmalar ya!'lan TUrk '5osyolocju' Gokal!'-' 

in aile konusundaki gorUslerinin belirtilmesi onem tas1maktad1r.~ 
Gokalr'e "'fUrk ailesinin gelisim safhas1n1 l}Boy , 2) Soy , 3}Pe

deri aile 4} tzdivac1 v~ya modern aile olarak,tesekkUl etmistir. (46) 
Diger eserlerinde ise, eski'"TUrk ailesinin dart derecesi vard1r. 

l} Boy, 2}Soy, 3)TorkUn, 4) Bark. Gokala!J'in bu gelismis safhalarrndan 

farkl1 olarak goriisse bile, aymd1r •. Gokal!'> baz1 .verden So!)'u nnce alm1s

t1r. Klan'a , TUrkler sop adrn; vermistir •. Soy,SOf deyimi gilnUmUzde kul

lanilmaktad1r. 1) Soy: Gokalp'e gl"re TU_rk boyunun hususiyetleri·Fri\tri-_ 

lere benzemektedir. Boy, degisik say1da Soplardan meydana geldigi icin 

ayn1 dili konusan ve ortak kUltUr vas1flar1n sahip olan ibtidai toplum

lar olarak kabul edilmekt~dir. ( 47 )0~a QOre cemiyetin ilk zamanlar1nda 

ana hukuku on planda yer ald1ginda; Bo.v'un eskiden ana hukukunun hakim 
oldugu belirtir. (48) ~y~ Soyda he~· erkek, hem de kad1n hukuku yeral

maktad1r ve bunlarrn akrabalar1 aras1naa. 'esitlik vard1r. Bu ail eye Alman

ca "zippe" ad1 verilmektedi r·. Erkek taraf1 i1 e kadin taraf1 es it ha kl ara 

· 'sahi-pti. 3) Torki,in: Kas9arl, Mahmut 1 a ~ore esfi iUrk ail~sine "Tdrkiin 11 

derlermis, Durkayh'in ya!Jt1g1 tarife gore bu baba ailesindendir. Ailenin 

reisi baba olmakta ve a11nan kararlarda, en c;:ok s~z.sahibi olmaktayd1. 
Ailede c;:_ocuklarrn da ~oz hakk1 vard1r. (49 ) Bat1da ataerkil aileden, ba

ba ailesine 9ecilmedigi halde; TUrklerde , errnenlerle beraber ana aile
sinde, baba ailesine ~ecis olmustur. (5o) Yakut TUrklerinde de iyi in

celendigi zaman anaerkil aile yoktur. Buna ataerkil veya anaerki~ denil

se bile; TUrkler bunu, kendilerin has ozellikleriyle tozUmlemis olmak
tayd1. (5l) 

(46} 
(47) 
{48) . 
{49) 
(50) 
( 51) 

GOKALP, Z. TUrk !"ledeniyeti Tari hi. tst. 1974, sh.326. 
OLKEN, H.Z. BGJy 11 

· Sosyoloji S0zH1gti 11 1st. 1969 
Gt1KALP, z. a.a.e., sh.261. 
Ayn1 eser, sh:294. . 
lZZE'f. M. lytimaiyat, ist. 1933, sh.108. 
FINDIKO~LU, Z.F. "TUrk Aile Sosyolojisi, Suvla'ya Armaaan 11 t.O. 
LF·, !st.1970, sh.16. 
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Gokalp, Anadoludaki TUrklere ait yaot1~1 arast1rmalardan; aile 
kavram1n1 4 caq'a ay1rmaktad1r. Boy, Ocak, Konak, Yuva bu dart Aile ca
g1nda da, TUrk ailesinde esitlik hakimdi. GHkalp'in bu s1n1flamas1nda 
boy ailenin temeli olarak a11nm1st1r. Ocak TorkUn kars1l1g1d1r. Ocak, 
baba ocag1 ile ayni anlaml1d1r. Ttirkler yurt gibi ocag1da unutmazlard1, 
ona kuvvetli bir bag i~e baglanm1slard1r. (52 ) 

Konak ve yuva cag1nda ise Anadolu~aki tslamdan sonra TUrk aile
sinin anlamaya yard1mc1 olacakt1r. Tiirk ailesinin tran, Bizans ve 1sla
m1n etkileri ile cok kar1l1l1k ve erkek kad1n mUnasebetleri sonucu, ko
nak cag1 meydana gelmistir. Tanzimatta, Bat1n1n taklidi TUrk ailesini 
sarsmas1na ragrnen; tstikl31 savas1 ile TUrk kad1n1n ve TUrk ailesinin 

_ yap1s1 saglaml11jrn1 ve eski TUrk ailesini seciyesini yerine getirmis
tir.<53) 4) tzd1vacT Aile: Gijkalp'e g~re, ilk cemiyetten medari boy 
vard1. Bu bolUnerek "medari soy" adrn1 ald1. Sonra baba ailesi "pederi" 
boy ve sop te~ekkUl ederek ,· bu bi rl e$me sonucunda soyl a r bolUnerek baba 
ailelerini meydana getirmistir. En sonunda, baba ailesinin bolUnmesi ile 
izdiyaq aile meydana gelmistir. tzdivac~ r.r: ·· r·.n·:!c~·n aile ile e$ anlam
h olup; Turklerde evlenme 0 Ev.,..bark11 anlapnnada .ge·lmektedir. Erkek ve 
kad1n mUstakil bir ev sahibi olarak, ~nl~r1n mallar1n1 bfrlestirirlerdi. 
Gokalp'in yv.va dedi~i ~ag, iste bu ailenin donemini belirtmektedir. ~Hk
alp'e gore Batida cekirdek aile olu~umunu ihtilaller ve kanunlar etkili 
olarak TUrklerde aile kanunu yap1lmad1~1ndan; devletin simdiki 9Hrevinin 
toreler ve gelenekler yapmaktad1r. (54 ) Gokalr'e ~ore :TUrk ailesinin _ 
d1s tesirler ve bat1l1lasma cabalari sonucu y1prand1grn1 ve bu sebeple 
TUrk aile yap1.s1nrn birlestirilmesi icin milli seciye ve karekterin tek
rar kavu~mas~ gerektigini vurgulam1st1r, (55 ) GHkal~, TUrk ailesinde ka
d1n1n yeri ve ijneminin savunucusu olmustur. TUrk ailesinde ilim vard1r, 
trfan vard1r, tahsil vard1r, kad1n ve erkek esitligi vard1r. Besikten 
mezara.tadar ilim ~ard1r. <56 ) 

(52) GOKALP, Z.TUrkcUlUgUn Esaslan tst. 1973 sh.105, 
(53) GOKALP, Z. Iiirk Medenjyetj , tst. 1974, sh.226. 
(54) GDAKLP, Z. ~akaleler IX. tst. sh.124, 
(55) ERUZ, M.Iiirk ajlesj, tst. 1977, sh.13. 
(56) CUMBUR, M. "Z.GHkalp \'.e Kadrn" TUrk KUltUrU III., Ankara 1964, 

sh. 965. 
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M.lzzet'e qore: TUrk ailesinde ataerkil.ozellik verilmemi~tir. 
Ailede dtlzeni .saglayan ve idareci yalmz baba oldugu icin; 'fUrk cemiyet-
lerinde baba ailesi hakimdir. (SJ) ' 

1. Kafesoglu'na ve Eroz'e gore: TUrk ailesinden her zaman erkek 
ve kadrna esitlik veren demoratik ve ailenin reisi olarak. baba ailesi 
ozelligi gorUlmektedir. {SB) 

Yabanc1 arast1rmac1lardan Richard'a gore: Yakut TUrklerinden ana
erkil aile gorUlmektedir, Kirg1z TUrklerinde ataerkil aile gorUldUijUnU 
belirtmektedir. Altay TUrklerinden ataerkil ve anaerkil aile arasinda 
bir manzara gosterildigini belirtir. Richard'a gore TUrk ailesi yakut 
tUrklerinden Osmanl1lara doijru Turk ailesinin gelisme gosterdigini isa
ret ederek: Bu aile mUessesesi Kuzey Avrupaya kadar uzanmaktad1r.(s9) 

Yukar1da belirtildigi gibi TUrk ailesi esitlikci bir ozelliije sa
hipti. Durhaym'e gore TUrk ailesi, TUrklerin ziraat ve ticarete gec;:m~si 

ile sosyal mUessese ve sosyal yap1lanndan bUyUk ve d,e.rin degi$111eler mey
dana getirmistir. Ona qore, Tllrklerde anaetkil bir aile yap1s1 fakat 
demokrat, bask1c1 olmayan.otoriteli bir aile yap1s1 gaze c;:arpl'lC1.ktad1r. 
Bizans ve tran tesi,riyle Turk ailesinde c;:ozUlmeye yol act1grn1 ve eski 
Karakterine donmesi gerekti<jini belirtmektedir. TUrklerde gorUlen akso ... 
gami kaynag1n1 onceleri dinden a11rken sonralar1 kanbag1ndan dolayi 
meydana gelmi,tir.<60

> 

~ ,;..Ailenin Kurul usunu Haz1 rl ayan Faktl:irl er 
·, 

Ail enin kurulmas1 ic;:in erkek ve kad1 m n, mensup ol dukl ar.1 klil tUr 
kodlar1 ve hukuklar1 ile anlasmalar1 qerekli olmaktad1r. Bu boliimde a
rastl;rma,ya alrnan evlenecek eslerin secimi, evlenmenin amac1, es seci
minde ailenin rolU, tercih edilen nikah c;:esidi, evlenme yas1, kar1 ko
c~~1~.ro11eri istenilegelen c;:ocuk sa~1s1 gibi konular<l: yer verilmistir. 

(57) 
(58) 

(59) 
(60) 

tZZET, ~. lctimaiyat 1st. 1933, sh.109~110. 
KAFESO~LU, 1,Tllrk Milli KUlt\lrU ht, 1977, sh!!OO,,Ayr1ca Eroz, 
a.g.rn. sh.1-15, 
.flNDIKO~LU, Z,f. a.g,m. sh, 13. 
FlNDIKO~LU, Z,F, a.g,m. sh,12 ve ayr1ca F1nd1ko~lu, Z.F. lctima-
iyat(Hukuk Sosyolojisi)

1
1st, 1958, sh.172. • 



a- Es Secimi ve Evlenmenin Amac1 

Geleneksel torlumda es seciminde ailenin rolU Hnemlidir. Sosyal 
gelisme ile beraber evlenecek olan eslerin aras1ndaki denklik ~nem ka
zanmaktad1r. TUrkiye'de K1r ve Kent baz1nda esler aras1nda denklik hu
susunda farkl1l1k aoze carpmakta~1r. Arast1rmam1zda bu konudaki sonuc
lar soyle c1km1st1r: 

Tablo 10. 

K1r ve Kent bazrnda evlenrnede denklik arasrndaki iliski(%) 

K1r ' Kent 
Zenginlik fark1 olmamal1 26.0 21.4 
Erkekler daha zengin 0Trnal1 38. l 25. l 
Kad1n daha zengin olmal1 0.5 0.3 
Zenginlik fark1 olmamal1 11.0 16.4 
tkisinin biri zen9in olmal1 3. 1 4.0 
Denklik olmal1 ' 21.2 32.5 
Bilinrneyen 0.1 0.3. 

TOP LAM 100,0 100.0 
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Kaynak: TUrk Aile yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lrnam1s) DPT.Ank.Tablo:220/A 
TablQ'da K1r bolgesinde % 38'1 ile Erkek daha zengin olrnal1 bi

rinci s1rada yer a11rken ikinci s1rada zenginlik fark1 olmarnal1 yer al
m15t1r. Kentte ise birinci s1rada % 32,5 ile evlenecek erkek ve kad1n1n 
denk olma ozelligi aranmaktad1r., tkinci s1rada % 25 1 1 ile erkek daha zen
gin olmas1 yer alm1st1r. 
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Tablo: 11 

r:. 

Ki r kent ay1 riminda cocukl arm es seciminde din mi 11 iyet ve yore 
fark1 gozetilip gozetilmedigi aras1ndaki iliski:(cok secenekli) • 

( 

Farkl1 dinden biri ile evlenebilir. 207 133 818 472 
Farkl1 milliyetten biri ile evlenebilir 206 145 687 542 
Farkl1 yoreden biri ile evlenebilir 1468 1370 3224 3098 
Ayn1 dinden biri ile evlenebilir 5055 5110 9696 9738 
Aym yoreden bi ri i le evl enebi l i r 4175 4192 7668 7883 
Ayni milliyetten biri ile evlenebilir 3133 3252 5224 5379 
TOP LAM 14244 14082 27318 27112 

Kaynak: TUrk Aile Yasas1 Anket Sonuclari (Bcs1~nam1s) DPT. Ankara 1989 
Tablo: 187 

T'ablo'da gorindugU gibi ayr:i.. din ve milliyet ile' evlenme 

isteniimeme~t:edir. A:t1-e .ar ai;it~mc:-s:i..nda,, a:ti ~ler1!13s r ~~-d.i nden 

biri ile evlenmesjnj istemektedir. Sonra arn' milliyetten biri ile evle
nebilir. Kent baz1nda bu Uc s1ra ayn1d1r, farkl1l1k olmamaktadir. Bu ac1-
dan K1r ve l(ent aras1nda fark y_oktur, ' 

K.Hamamda'da fl'JUlakat esnasrnda evlenrnede dindarl1k birinci s1ra
da oldugu gibi yine ayn1 dinden olmas1 onem ta,1r. 

b- E' Seciminde Ailenin RolU 

Sanayile,me ve ,ehirle$me ile ailenin degisimi icerisinde TUrki
ye'de evlemneye karar verme onem tas1r. Geleneksel toplumlarda aile karar 
verirk.en modernle~IT)e ile beraber, sosyal geli$im icinde eslerin kendileri
nin ve anla,arak evlenn:ie tarzrnda art1$ 'JDrtnmektedir. 

Tablo 12 
K:i..r Kent Ayriminda Evlenme~ize Kim Karar Verdi 

K1r KENT 

Kendim 
E'imle anla,araJ 
Ail em 
Akrabalar 
Diger 
Bilinmeyen 
TOP LAM 

Erkek Kad1 n Erkek Kadi n 
19.5. 13.6 22.6 16.8 
19.4 12.6 24.7 17.6 
56.9 . 68.8 48.2 59.7 
3.1 2.8 3.4 4.4 
0 . 7 1 . 1 0 . 3 0 . 8. 
0.4 1 .3 0.3 0.7 

l 00 . IJ l 00 . 0 l 00 • 0 1 00 . 0 

Kaynak: Turk Aile Yaar1s1 Anket Sonuclar1 (Bas11mam1s) DPT. Ank. 1989 
Tabla: 64. 
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Tablo'da gHrUldU~U gibi Kirda erkeklerin % 56.9'u, kad1nlar1n 68.8 1 

Kentte ise Erkeklerin % 48.2'si kad1nlar1n % 59.?'sinin evlenmesinde aile
si karar vermistir. Ailenin etkisi ve karar1 kir ve kentte birinci s1ra
dad1r. Diger taraftan kendisi ve esiyle anlasarak evlenme ikinci :¥e UcUn
cU s1rada gelmektedir. Kir 1 a gHre kentte erkek ve kad1nlar1n esiyle anla~ 
sarak ve kendilerinin evlenme oranlar1 % 3-5 oran1nda yUkselme olmustur. 
Buna ragmen anlasarak ve kendisi evlenenin yine de son olarak ailesinin 
karar1na uydugu da gHrUlmUstUr. 

c~ Ailede yap1lan Nikah 
I 

Ailede evlenme igin nikah ~e9idi onlarin ait olduklari kUl-
tUr ve hukuklarJ.na ba§:.l.idir.Ailelerin evlenme 9ekli 9oyledir: 

- Tabla: 14 , 

• NUfusun cinsiyete ve K1r-kent ay1r·1mrna gore nikah sekli arasrn
daki iliski (N) 

K1r % 

Res mi 381 ·5.0 

Dini 567 u 7.5 
Res mi ve 
Dini 6546 86.7 

Hic;tiiri 0 0 

Bilinmeyen 56 .0,8 

;.. 

Ke~ Kadrn tr: e - l<ad1 n 
.423 5.0 1346 11.~ ~ 1779 12.8 
703 8,5- 400 3.3 565 4.1 9674 4.9 1268 5,.:,7 

·-~5i:·"'· 

7127 85 .5 10170 84.6 11433 82.1 16716 85,4 18560 83. 1 

0 0 0 0 
79 1.0 107 0.9 141 

0 

1.0 
0 0 

163. 0.9 
0 

220 
0 ( 

laO 

TOP LAM 7550 100.0 8.332 100.0 12023 100.0 13918 100.0 19573 100. 2225! 

Kaynak: TUrk Aile .var.>1s1 Anket Sonui;lar1 (Bas1lmam1s} DPT, Ankara, 1989,Tab, 

Klr ve Kentte Resmi ve Dini nikah1 beraber ya~anlar1n oran1 birin~ 

ci s1radad1r. Kentte yaln1z resmi nikah ,yapanlann oram ise K1r 1a c::rore 
yU~sektir. G~ynme~ru Qlarak nikahs1z yasayan aile orani yoktur. Olsa bi
··1e ~ok az qirandad1r, Nik~hs1z yasama aileler tar~f1ndan benimsenmemistir. 
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Tabla: 15 

Esine Basl1k Paras1 Verilip Verilmedigi 

% Kir 0/.Kent 
Ev et 42.0 23.o · 
Hay1r 57.0 76.0 
Bilinmeyen -...1.0 1.0 

Topl am 100.0 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 {Bas1lmam1s) DPT, Ankara 1989. 
Tabla: 225. 

TUrl<iye'de k1r bl:ilgelerinde bas11k hem cok yay~rn, hem de bUyijk 

miktardad1r. Kirda ailelerin I 42'si kentte % 23'0 U basl~k p~ras1 vererek 
evlenmistir. Kentte basl1k venmeden evlenme % 76 1 s1 olup bu oran ya~s,Ul:.-.- .. 
l asmaktad1 r. 

Tabla: 16 

K1r Kent ve Cinsiyet Ay1rimina gore evlili~in ni~in onemli aldu~u 

hakk1nda dU~Unceler aras1ndaki iliski.{%) ~ 

KIR Kent 
Erkek Radin Er"Kek Radin 

Neslin Devam1 42.5 47.6 43.9 46:1 
Dinimiz emrettigi lCln 18.3 15.6 13.0 11.6 
Daha dUzenli yasamak 13 .2 11 • l 15.7 13. 7 
GUvenli yasamak 9,2 11.4 9.0 11.2 

Rahat ya~amak i~in 9. l 8.5 8.0 8. 7 
Gelen~k o1dugu i~in 4.4 4.2 4.8 4.5 
Hayat1 sevdigi ile oaylasan 2.6 1 • 5 5.4 3,7 

• 
Aile servetini artirmak 3.7 0. 1 0.2 O.o 
Di9er 

• TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.e 
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Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lmam1s} DPT. Ankara 
1989. Tabla: 72. 

Kir ve Kent bazrnda cinsiyet ayr1mrna gore evlenmenin coluk cocuk 
sahibi alma ve neslin devam1 kin onem tas1d1<j1 glirUlmektedir. Kir ve 
Kentte Erkek ve Kad1n gruplar1na gore oran birbirine cok yak1nd1r. tkin
ci s1~ada K1r 1 da Dinin emri oldu~u icin evlilik onem tas1rken. Kentte bu
nun yerine daha dUzenli yasamak yer ald1g1 gorUlmektedir. Kentte dinin 
emri aldugu icin evlenmenin onemli oldu~u oran Kir'a gore % 4-5.3 az ol
maktad1r. Bu durum K1r'da dinin,hayat tarz1n1 ve evlenmeyi tesvik edici 
gostermektedi r. 

Gecekondu 
~ehir 

Toplam 

Tabla: 17 

Oturulan yer ve evlenme usulU 

GorUcU 
28.9 
8.7 

35.2 
24.7 

33.3 

Anlasarak 
22.2 

,,-! j " .. ·; ~'.l (,/ 
35,2 
24.7 

31.3 

p ;:: 0.0319 

Her tkisi 
44.4 
13.3 
29.5 
20.7 

34.0 

· · Kans1k 

4.4 
l.3 
0.0 
0.0 

1.3 

Toplam 
100.0 

30.0 
100.0 
70;0 

100.0 

K,Hamam'da es seciminde dini ve ~eleneksel normlar qUclli c:iozUkmek.,. 
te1 cocuklar1n evlenme usullerinde ailesi aelenekselliQi devam etmektedir~ 

. "" . . 
Ailelerin ~ocu~lar1 icin es secimi ve kararlar1nda arac1l1k ettikleri an .. 
hs1lmaktachr. Art1k ailenin e-~.i tamamen secmesine s1k rastlanmaz. Evten.,. 
mede anlasarak ve f!9rUcU ve beraber es secme oran1 % 34.0'tlir. Adaylar on .. 

I 

celeri birbirlerini gorUrJer. Sonra ~ile ve kendi aralar1nda bir arac1 
sonucu birbirlerini gormekle ve konusmalari sonucu karara vanlmaktad1r. 
GorUcU usuliJ ~vlenrne oran1 % 33.3'tlir~ Burada 11 gorllcii 11 usulU ~eleneksel 

~formalitelere u.ygun ailelerin istirak ettigi fakat evlen111ede yine de ka .. 
rar vermede adaylann tercihinin de onemli olduryu bir sekil olarak kabul 
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('"; 

edilmesi gerekmektedir. Evlenmede % 40,7 si Neslin devam1 ve cocuk sahi-
bi olmak. icin %. 16. s1 yakrn bir arkadas edinmek % 30.7'si Dini emir ol-. 
dugu icin evlenme gerceklesmistir. 

Erkek ve Kadin kategorisinde gorUcU ve anlasma -0lmak Uzere her 
ikisi gorUlmektedir. Ailelerin cocuklar1 evlendirme istekleri % 55.ora
ninda her ikisi, % 35'i gorUcU % 6.lO'u ise anlasarak evlendirmek iste
mektedirler. 

Dini 

Resnii 
Hem dini hem 
res mi 
Yapmlyan 

Toplam 

Tablo: 18 

K.Hamam'da Yapilan Nikah Cesidi 

4.7 

10.7 

84.6 
o.o 

100~0 

Ailelerin % 84.6'si hem dini hem resmi ev
lilik yapt1n:nslard1r. % l-0.7'si yaln1z 
resmi nikah, '% 4.7 si yalmz dini nikah yap- '. 
t1rm1~lard1r. Nikahs1z yasama gorUlmemistir. 

d~ Evlenme Y~si ve Evlilik Ora~lar1 

TUrkiye'de evli erkek ve kad1n oran1 % ~1 dolay1ndad1r. Bekar o
lanlar1n oran1 dUsUktUr. Evli olm1yanlar1n oran1na l~ yas1ndan kUcUkler
le, tahsile devam edenler dahildir. Evlenmede ~ogu zaman fertlerin bulu~ 
ca§1na erismis olmas1na dikkat edilir. Arast1rma 1 da TUrkiye'de ve ·K.Ha~ 
mam'da erkekler i~in en erken evlenme yas1 18, K1zlar icin ise 14 bulun.:. 
mustur. 
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Tablo: 19 

TUrk iye 'de evl i erkek ve Kadrnl arm Oram % 61 ci varrndad1 r. 

NUfusLln yas gruolar1 medeni durum ve cinsiyeti. 

Evlenr:edi Evli Esi oldU Bosand1 Avr1 .vas1yor Bi 1 ir::-i. Tonl arr 
Erkek 37.0 61.0 1.3 0.3 I). 1 0.3 100.0 
Kad1n 30.5 61.0 7.5 0.7 0.2 0. l 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclari (Ras1lmarn1s) DPT. Ankara 1989, 
Tablo: 4 

Erkek nUfusun % 37 'si bekar, kadrnl ar1 n ,)b >9.S 'i hi~ a.~lQ..nl'\'\4-n'l\~.\:;, 
. . . 

Tab~· Ja a.sf. olen kadrn orani yUksektir. "Kadrnrn esi oldii orani 
% 7.5 iken erkeklerde % 1.3'tUr. Bosanma ve ayr1 ya~ama oranlar1 karl1n
larda yUksektir. E .. 1.-" ~rlo.l -.cct ladff'\ oratu is.e. ->1o E,\'d\r: 

Tablo: 20 

Cinsiyet, K1r ve Kent Ay1nmrnda Medeni Durum 

Erkek J<adrn Erkek Kad1n Kir ve Kentte evlilik ora 

Evlenmedi 37.5 31.5 36 .. 9 30.0 ayr1 oranlardad1r. Bosanrr 

Evli 60.0 61. l 62.5 60.6 lar1n oran1 % 0.1-0.9 ara 

Esi oldU 2.0 6.9 1.0 8. () s1nda deqismektedir. Bosa 

Bosand1 0.1 0.2 0.4 (). 9 ma orani Kentte daha yUks 

Ayr1. yas1yor 0.2 0.2 0 .1 0.3 ti r. 

Bil inmeten . 0.2 0.1 0. 1 0 .. 3 
TOP LAM 100.0 100.0 100.0 1Of'l.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lrnam1s) DPT. Ankara 
Tab1o: 5. 
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.... 
TUrkiye'de ve K.Hamam'da evlilik eranlari birbirine yak1ncfir. K1r 

. 1. I ;... 
ve Kent bazrnda evlenip bosanma oram Kentte daha yiikse · . Ayri yasama 

. •. 
oraninda da Kentte, K1r 1a gore 0.1 puan artis eldugu gorUlmektedir. Evlen
miyenlerin oraninin kentte k1r 1 a gore %-1 dolayrndan fazla olmas.1, cocuk 
say1srn daki azalmad1r. ~entte evlenme yasi yUkselmekte dolay1s1yla doryur
ganl1k sUresi azalmaktad1r. TUrkiy'e'de 12-14 yas grubu arasinda evlenme 
egitim dUzeyine baijl1d1r. Orta okuldan sonraki eqitim dUzeyindekilerde/. 

c.../\anrna. yas1 16 dan bUyUk olmaktad1r. 

Tabl o: 21 

Evl i Nlifusun Cinsiyet yas £irubuna ve ilk evlenme yas1na gore 
dag1l1m (Yogunluga gore) 

Vas 15 20 ·25 30 35 40 45 50 55 60 
19 24 - 29 34 39 44 49 54 59 64 65 -

· Erkek 18 18 23 22 22 22 22.23 20 20 20 20 
'./ '<~d1n .:. ·16 18 18 . 18 . 18 16.17 18 18 . 18 18 18 

'• ' "' '• ... - , O M 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket ~onuclar1 (Bos1lmam1s) DPT. Ankara 
Tablo 8 

Erkeklerde 20-24 den kUclik olan evlilikle, SO+-yukans1 olanlar-:
evlenme ya,, ~UyUktUr. 25-49 yas aras1ndak.i erkeklerin evlenme yas1 22.,.23 
yas aras1nda degi,mektedir. 

Evli kad1nlar1n yogun oldugu yas 25~29 aras1ndad1~ Erkekle-
rin ki ise 30-34 yas aras1d1r. Genel olarak evli kad1nlar1n 20~44 aras1 

erkekl~rin ise 25.,..44 aras1. yo9unluktad1r, (Table 4) 

Er~e~lerin ev1enme yas1.n1n ~ad1nlardan 2.,.5 yas bUyUk olmas1 sonu
cu kad1nl~rd~ yQ~unlasan evlilik or~ni 25~29 iken erkeklerde 30-34 ara
s1ndad,r. 

-K.Hamam'da da kad1nlar1n ev1enme yasi erkeklere gore daha dUsUk-
tUr. Eylenme yas1.,eC)itim di,.izeyine ba~l1d1r. Kiz ile erkek arasmdaki yas 

' . 
fark1 3~5 ya' aras1ndad1r. Bununla il~ili table Demoqrafik silrecler bHlU- -
mlinde verilecektir. Eslerin yaslari bUyildlikce evlenme yas1 kUcUlmektedir. 



Bu qurum,ailelerin eylenme ya~rnin yUk.seldigini gostermektedir. 
~ 

Tablo: 22 

Erkeklerin yas1 ile evlenme yas1 aras1ndaki iliski 

19-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45 ... 49 

50-59 

14-17 18-20 
0.0 50.0 
0.0 0.7 

9.1 9.1 
1.3 1.3 

7. 1 42. 9 
0. 7. 4.0 

0.0 33.3 
o;o 4.o 
0.0 36.8 
0.0 4.7 

0.0 33.3 
0.0 3.3 

1.9 37.0 
1.7 13.3 

21-23 24-26 27-30 31-34 
50.0 0.0 0.0 - 0.0 
0.7 0.0 0.0 0.0 

50.0 27.3 4.5 0.0 
7.3 4.0 0.7 0.0 

21.4 ·1.l - 14.3 7.1 
2.4 0.7 l .3 0.7 

27.8 27~8 - 11.1 0.0 
3.3> 3l3 ;": l .3: 0.0 

26.3 
3.3 

46.7 
4.7 

20.4 
7.3 

21.l 
2.7 

6.7 
0.7 

7.4 
2.4 

10.5 
1 .3 

6.7 
0.7 

11 • 1 
4.0 

0.0 
o.o 

0.0 
0.0 

1.9 
0.7 

Bilinmeyen o.o .o.o o.o o . .o .0 .•. 9. 0.0 
0.0 ______ o_. o_-_o_._o ___ -=-o..:... o=---_.,.____::_.o. o ___ o. o 

x2 = 200.97890 p;= o.oo~ 
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35-44 
0.0 
0.0 

OJ) 
0.0 

0 .') 
o.n 

0.0 
0.0 

5.3 
0.7 

0.0 
0.0 

1.9 
0.7 

0. IJ 
o.n 

·Ailenin 50~59 y~~ arubunda olanlar1n evlenme yasl 18-20 aras1ndad1r.Yas 
ortalamas1 dU~tUk~e;evlenme yas1_1a.,.20 den 21-23-24.-26 yas c:irubuna do~
ru artmaktad1r. Evlenrne yas1 sehirlerde eoitim sosyo-ekonomik faktorle-

~ ri etkisiyle yUkselmektedir. 

E 
( 

H 
E 

a 
0 



19-14 

25-29 

30-34 

40-44 

45-49 

.. 50-59' 

100 

.Tabla: 23 

Kad1n ve Erkegin Evlenme yaslar1 Aras1ndaki tliski 

14-17 18-20 21 ... 23 24-26 . 27 ..... 30 31-34 35:44. 

33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 f). 0 0.0 
3.3 6.7 0.0 0.0 '). 0 0.0 0.0 

31.3 37.5 18.8 0.0 12.5 0.0 0.0 
3.3 4.0 2.0 0.0 1.3 0.0 0.0 

38. l 33.3 14.3 9.5 4.8 0.0 0.0 
5.3 4.7 2.0 1.3 n.1 0."l 0.0 

21.4 50.0 21.4 0.0 0.0 7 .1 0.0 
2.0 4.7 2. a 0.0 f). 0 0.7 0.0 

15 .4 46.2 15 .4 15.4 0.0 7.7 0.0 
1.3 4.0 T~3 1.3 0.0 0.7 0.0 

26. l 41.3 6.5 4.3 4.3 ·6. 5 10.9 
8.0 12.7 2.0 1.3 1.3 2.0 3.3 

.28.7 42.0 10. 7 5.3 4.0 3.3 .3.3 

x2 =188.21094 P= 0 .OOJ 

Kad1nlar1n evlenme yas1n1ry yo~un oldu~u yas grubu 18-20 aras1n
dad1r. Sonra % 28.7 ile 14-17 yas grubu gelmektedir. 14-17 yas ~rubunda 
evlenmelerin meydana geldi9i yas grubun 50"'."59'dur. Yukarda belirtildigi 
gibi kadrnlannda evlenme ya,larrnda tedricen yUkselme gorUlmektedir. 

B- HANEHALKI BUYUKLtf?iUNE GORE A:i:LE YAPILARI 

Ail~ yap1lar1n1n ce,itli yHnlerden tasnifi ya~1lm1st1r. ~ane 
• 

halk1na g?re, yerle,me.ye gore v.b. dir. Hane halkrna gore alrnan ol-c;Ude 

hane halk1 bUyliklUgU de~il, hane. :5~~· ~' ·-ele alrnm1st1r. Bilai 
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1
arak TUrkiyede hane hal kl bUtUn bUyUklligUi:tti vermemiz yerinde 

·61aeaktir. 

Tabla: 24 

Bolge1er ve Hane Halk1 Biiyiikliikleri (%) 

Hane Halk1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10• 

l .Bolge 30.0 46,0 45.0 40.0 34.0 27.0 19 .0 13.0 8.0 7.0 
2. II 19.0 11.0 13.0 13.0 15.0 15.0 16.0 16.0 15.0 10.0 

-3. II 28.0 23.0 21.0 23.0 24.0 23.0 20.0 20 . 0 14 . 0 10 . 0 
4. II 9 .".) 8.0 8,0 8,0 9,0 10,0 9.0 9.0 7.0 7.0 
5, II . . -14.0 12 .o 13.0 12.0. 7 .0 . 7.0 5.0 36.0 56.0 65.0 

TOPLAM 100. mo .o 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 "10( 
KAYNAK:l985Genel NQ!us SayimisAnk.1985,sh.25-30 

Bir ki~ilik hane halk1 bUyUkliigUnUn yo§un oldugu ~clg~ l. bolge-
dir, (% 30) 4, ve 5. Bolqede Bir ki~ilik: hanehal1<1 azalmaktad1r. 5. 
ki~ilik hanehalk1 bUyUt<lUgtinUn yogun olduiju bolge 1. bolgedir yaln1z birin· 
ci b<;ilgede 1,2,3.4.ye 5 hanehalk1 bliyUkltigli tedricen dUserken 5. bolqede 
ise·-.-7.~ 9. ·Ve 10 hane halk1 bUyUklUgU tedricen artmaktad1r. Hane halk1 bU
yUklUgUnU bijlgelere gUre dag1l1m1nda 2, ve 3. bolgede dengeli bir oranla
ma goze ~arpmakta~rr. 

1 - Cekirde~ Aile 

B~t1 'da ~ekirdek ailenin Qlu~umun~a temel faktor geleneksel 
geni~ ailenh1 baz1 ~oreylerinin tQplumdii te~ekkUl etmis mUesseseler t:ara
f1nqan icr~ edilm~si ye devletin SQsyal devlet anlay1s1 ile aile hayat1-
n~ daimi ve ~rtan sure1;te kan~mas1~1r, Bat1 1 da ~ekirdek ailenin meydana 
~eli~i feQQ~l y~p1n1n ye _s~nayi devriminin sonucu olurken TUrklerde ve 
TUr~5y~·~e ~e~irdek ~i1e her zaman varQlmu~tur, Sanayi devriminden sonra 
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yegane aile c;ekirdek aile olarak kahul edilrnesine raqmen sonuc 

boyle olmam1st1r. Ancak c;ekirdek aile oranlarrnda .vUkselme !'1eydana '9el

mistir. Yenic;aqa dflilru fert gerek toplul'I (lerek aile asaletinden ~e onu 

ba1layan kur;tllarc:\n swrilarak ferdilesm~ye baslad1g1 goriilr.iekterlir.Son 

as1rlarcaki ~i.lec!eki iktisnc!f, siyasi,ferdi h'lrriyet,fertlerin kabiliyet 

l'erine gore yetistirilmesi ailedeki fertler~ hUr. ve serbest b1rakm1st1r. <61 ) 

Aileye etki eden sosyal ekonomik ve vb. etkilerden TUrk ailesinin 

etkilenmemesi kac;1n,lmazd1r. Ancak Tilrk ailesinin bu etkileri zaman zaman 

yak ederek manevi kUltUrden kaynaklanan oUcle temellerin saglaml1g1n1 ko

rumaktad1r. TUrkiyeqde de Sanayilesme ile beraber erkek ve kadrnrn is sa

halarina oirmeleri., art1k ailenin isini evden c;:1!<arak ayri.c;:al1sma alan

lar1n1n olusmasi ve farkl1 meslekler ve mesleki mobilitenin yan1s1ra egi

timde firsat esitliginin saglanmas1 kar1 ve kocan1n rollerinde baz1 degis- · 

·meler meydana getinmistir. Bu degisim1er hanqi olc;Ude meydana gelmistir? 

Cekirdek ai1eye konjugal, modern yahut se.hir ailesi denilmekte

dir. Tabii ki bunlall"' arasrnda da farkl1l1klar vard1r. Sehirlesme,'sanayi.,.. 

1 es-me sosyal hare~eitl il ik, orta s;r.-1 fl a;,:.ma, demografik hareketl il i k ai 1 e

yi etkilemektedir. IDlevletin geleneksel genis ailenin gorevleri arasrnda 

yer a1an politik ka:ruyucu ve ekonomik fonksiyonlari modern aile olan c;:e

kirdek ailede ikincii dereceye dU~mUstUr. AilJ~~'tugUnUn iktisadi _ve ic;ti

mai faaliyet alanin:Jaki faaliyetigeleneksel aileye benzememektedir. Bura

da iktisadi faaliyet aile toolulu§u ba~1n1 takviye eden bir unsurdu. 

Yarn1an arastirmalar sonu~u nUfus art1s1 ile beraber c;:ok say1s1-

nrn artmas1yla aile .. er bUyUdUkc;e ~ec;:im zorluklar1 artm1s ve zaman,.a ilk 

uyum olarak c;ocuk s3y1s1nd(l azalmalar _, 9enis aile,a 9gficekirdek aile 

or~nlar1n1n artmas1n1 saglam1,t1r, Ekonomik gecim s1k1nt1s1n1n yan1s~ra 
aile fertlerin gilnU~ saatlerinde ayr1 yerlerde (isyeri) olmas1 sonu~u, 

aile ilyeleri zaman11rnn bUyUk kism101n evin d1sinda qecirir olmuslard1r. 

Bunun tamamlay1c1s1., olarak toplumda devaml1l1~1 saglayan iliskiler, ai~ 

lenin kUltUr aktanrra gorevi baska mUesseselere intikal etmistir. Basin-

(61) K!NGSLEY, ID. Human Society, The Macmillan Company, New .York, sh. 
415-417. 
Aynca Cagatay, T. GUntin Sosyolojisine Giris, Ankara 1987, sh.132. 
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y~y1n, mUzik TY.vb. toplumun kUltUrel zenginligini olusturmakta arac ol
muslard1r. Geleneksel genis ailede sosyal qtivenlik ve sosyal gUvence;aile 
fertleri yahut ailenin ayakta kalabilmes.ine-ba.gli olmakta ! ve fertler 
gUvencesini bununla saglamakta idiler. Sanayilesmekte olan ve sanayilesen 
toplumlarda fertler yahut aileler kendi sartlar1n elverdigi olcUde sigor
ta, yard1m ve benzeri kurumlara basvurmaktad1rlar. Aile,iktisadive sosyal 
gUvenlik merci~nden c1km1s ve ailedeki hakimiyet devlete gecmistir. 

Kad1nlar1n cal1sma hayat1na girmesi sonucu ailede rol ve norev
lerin degisimine yol acm1st1r. Fakat bu rollerin degisimi Bat1' aileS::inde~ 
gibi ol~ad1g1 gorU1rnektedir. 

Kararlara kat1lmada kir ve kent baz1nda esintn kararlar1na kat1l
ma oranl yUksektir. lkinci s1rada ikna etmeye cal1s1r1m yer almaktad1r. Ce 
kirdek. ailede eqitim ve mesleki faktorlerin etkisi ile evlenme yas1 .vUk
selmektedir, Evlenrnede karar yetkisini veren yine ailedir. 

Aile bUyUklUgU bak1m1ndan ~ekirdek aile de fert say1s1 azalmak-

B~tl• - ail~~cgor!U~i'lerkeklerin ev islerine kiit1lmalar1. 
oranl dQ~UKt.4r .. Genelde hat<im olan tutum erk:ek ev ici isleri kar1smamal1-
dlr~ tt<.ind s1rada. er~ek. evici i$1erinde kachnlara yard1mc1 olmal1d1r. 
gelmekdedir. Er~ek.1erin ev ici i$leri paylasma oran1 cok diisUktUr. Gekir
dek ailede cinsiyete gore is bolUmU vard1r. Esk.i 'tUrklerde oldugu gibi 
erkekler a.va gider, 1;arlaya gider. Ziraa,t yapar, evin gecimini sajlamaya 
i;al1s1r. Ka.d1n is.e evde cocuklari bakar, eljer varS1a yasl1lara bakar evin 
a,1n1 pisirir, ev ha.lk1na bunlardan giyecek yapard1. Ancak bu is b~lUmU 
gUnyrnUzde Turk. ai1esinde oldu~u gitri bazen kendi dairelerine tasmaktayd1 . 

.. TUrk ai1esi eskiden oldugu gibi cekirdek ozellik tas1maktayd1. 
Fa.~at ya.~hl~nn ihtiyaclan oldu~u zaman onlarrn bak1mlarrn1 saglamak
ta.ydh Eski tUrklerde irocut<.lar babaH.nnin evlerinden ayr1labilirler· 
v~y.a b~ ta,k<;iirde aile~ekj hayvan sUrUlerinden paylarrna dlisen k1smin1 a
"lW gotQrebiljrlerdi, ,\v-r-1ca mallar1n ba,ban1n olUmUnden sonra pay edilir. 
Veya, evlatl~r tara,flndan istenirse baba saghg1nda pay ederdi. Bunlar yi-
ne de ailenin ortak mallar1 idi. (62 ) 

(62) SERDENGECTt, E. "MUl kiyet Ne hi cini n Tekamiil vechesi" VII I. T. 
Tarih Kongresi, C.II. Ankara 1981, sh.73. 
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TUrkiye'de cekirdek aileler qenellikle tek eslidirler. Bazen di-

ni nikah yapt1 .r1larak birden fazla es gHrUlmektedir. 

Cekirdek aile'de otorite bak1m1ndan baban1n ve kocan1n kararla- . 

rin1n gecerli ve yUksek oranda yetkili olmas1 baba ailesinin Hte1likle

rini tasmaktad1r. Baba ne kadar ya~l1 olursa olsun fikren dahi aileyi 

yHnetebildigi kadar sUrece ailenin baskanid1r. Cekirdek aile ve gelenek

lerin yavas yavas gevsemesi ile beraber yaslilarrn gencler Uz"erinde oto

ritesi ve genclerin onlara sayg1s1 azalmaktad1r. (63 ) 

Cekirdek ailede babaya ve ya$l1lara kars1 say~1 ve sevgi beslen~ 

mesi manevi kUltUrden kaynaklanmaktadir. 

TUrkiy-e'de cekirdek aile oranlara cesitli arast1nnalarla ber~ber 

farkli bulunmustur, Celdrdek aile kurulustaJ<i orani dUsUk iken sonrala

r1 ailedeki yasli fertlerin olUmU, ayr1lma ve goc sonucunda sonradan ce

kirdek ai1eye doriUsmUslerdir. Kurulusta c~kirdek ailede 3 bUyUk kentte 
" ~--.............-,, 

oran % 47,2 kentlerde i 28.8 kasabalarda % 21.0 k.oylerde % 19.7 dir. 
. I . 

Bag1ms1Z cekirdek aile kurma ?rant 3 bUyUk kentte ytiksek orandad1 r, 

Soi1r~da.n :;.f:k1rdek aile . oranlar1 ise 3 bUyUk k_entte % ·53.8 kent

lerde I 35,7 kasabalarda % 26'8 koYler~e % 35.2 di~. 

Ba.z1 arastlrmalardaki bul~ulara riore cekirdek aile oran1 % 50'n,in 

Uzerine c1km1st1r. Gene1 kUltUr degismelerine par<'.lel olarak koylerde 

de evlenince ayn b,jr ev ac;:ma isteyenlerin oram artrnaktad1r. Yeni ku

saklarda bu yayg1nlasm2!ktad1r, Sonuc;:ta aenis aile_den cekirdek ailey-e 
. . . 

gecis oran1 artmaktad1r. TUrkiye'de k1r bolgel~rinde ¢ekirdek aile ora-

m farkl1l1k. arzeder. Orta Anadolu koy1erinde genis aile oram % 93'2 

olarak tesbit edilirken(G4) Buna kars1l1k ya~a ege bHlgesin~eki bir kHy

de bu orani % ll.5 olarak bulur, {GS) !zmir'de cekirdek aile oran1 % 63.3 

klasik genis aile % Ol, Akrabalar1n bulundugu genis aile oran1 % 27 dir. 

_{G5)K,r.ay,_ Ere~li'de 'ekirdek aile c;iramn1 %.61.1 olarak tesbit etmistir. 

(63) 

(64) 
. (65) 

(66) 

OZANKAYA~ IJ. Koyde Toplums(ll yapi ve Siyasal KUltur:-rooD,l\\E. Der-
Clisi C,4 Say1l Ank, 1971, $b.83, . --
~AHlNl<AYA~ R, Orta Anadolu Koylerinde Aile5.f-nJk.~r~nk. 1966, sh.34 
YASA !, Sindal koyU. · Ank 1960~ sh.35 ~ - ~ 
KONGAR 1 E, !zmir'de Kents~1 Aile

1
Ank. 1972, sh;6l. 
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Ackara gecekondular1nda ise % 72 bulunmustur.<57 ) tstanbul 1 da cekirdek 
aile oran1 % 80 civar1nda tesbit edilmistir. 
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K. Hamam 1 da cekirdek ailede evlenme amac1nda bat1da romantik ask 
ve duygusal tatmin birinci s1rada gelirken TUrkiye 1 de ve K.Hamam 1 d~ 1 :.:~>:_ 

e9 s.egiminde aileler karar vermeh:tedirler. 

Tabla: 24 

K.Hamam 1da Nas1l evlendiniz? 
N % % 

GorUcU 37 24.7 33.3 
Anlasarak 35 23.3 31.5 
Her i ki si 37 24.7 33.3 
Kaprarak 2 . 1 .3 .L4 

To plant. 111 74.0 100,0 

. 
T~blo.'da gorUcik·ve. anlasarak evlenrne oran1 % 33.3 olup, c;:ekir

de~_.aile£l:e'•'fert1erin- evlenrnesinde karar sahibi en son yine ailedir. 

Geleneksel genis ailede basl1k paras1 onemli yer tutmas1na 
ragmen c;ekirdek ailede de basl1k paras1 hal'a goriilmektedir. 

Tablo: 25 

Basl1k paras i verdiniz mi? 

% Q 
a 

Evet 42 28.0 37,8 

Hay1r 69 46.0 62,2 

Toplam 111 74.0 100.0 

Cekirdek ailenin % 62 1 2 si bashk parasl vermezken % 37 .8 1 i 
ba,11k paras1 yerrni,lerdir. Geleneksel genis ailede oldu~u gibi cekirdek 
ailede d~ basl1k paras1 verenler bulunmaktad1r. 

(67} KIRAY, M. Toplumbilim yaz11ar1 tst. 1982, sh.220. 
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Tablo: 26 . 

Evlenmede esas amac ne olmaktadir? 

N % % 

Yaln1zl1ktan kurtulma 11 7.3 9.9 
Cocuk sahibi olma 46 30.7 41.4 

tktisadi yard1mlasmay1 saglamak 5 3.3 4.5 
Yak1n bir arkadas edinmek · 16 10.7 14.4 

Dinin emri oldugu icin 33 22.0 29.7 

Tablo'da ailenin evlenme amac1nda cocuk sahibi olma ve neslin 

devam1 oran1 %.41.4 olup dinin emri .oldugu icin evlenenlerin oran1 % 29.7 
dir. TUrk ai1e yqp1s1 anket' arastirmasrnda da Ailede eylenmesi esas amac1 

neslin devam1 ve cocuk sahibi olmakt1r. tk.inci s1rada dinin emri oldugu 

kin evlenme gercekle~mektedir. TUrk aile yap1s1 anket oram ve K.Hamam 1 da 

oranlar yak1n olarak tesbit edilmi~tir. 

Tablo: 27 

Evlendjginiz i 1 k yi 11 arda ailenjzle beraber oturdunuz mu? 

N % % 

Evet 69 46.0 62.2 
-~ 

Hay1r 42 28.0 37.8 
Toplam 111 74.0 100,0 

GorUldUgU gibi evlenmenin ilk y1llar1nda ailesiyle beraber oturan

larin oran1 % 62.2 dir. Sonradan ekonomik ~ecmis olUm, ayrilik ve sosyo

psi~«il1ojik. gecimsjzlik sonucu aile cekirdek meydana gelP.rek bu oran % 

73.6 1ya yUkselmi~tir. Ailenirl kurulu9unda · c;ekirdek- aile,sonra.dan 
geni9 ail eye d.onti9ebilmektedir.Bunun ters'i: 'olarak kur~u~ta ge~ 

Yi.il'\Ut rgec;ici..- geni9 aile .sonrada.n c;ekirdek aileye do9ebilmektedir. 
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Tabla: 28 

Cekirdek ailede kararl ar nas i 1 a11nmaktad1r. 

Ailede kararlar nas1l alrn1r! 

N % % 

Kaea 44 29.3 39.6 
Ka din 6 4.0 5.4 
Kari ve Kaea 15 10.0 13.5 
BUtUn fertler 26 17 .3 23.5 
Duruma gore 20 13.4 18 .0 ' 

Top lam 1t1 74.o lOO,O 

. 
Tabltj'da cekirdek ailede kararlarin % 39.5 1 s1 koca taraf1ndan 

% 23.S'i bUtUn fertl·er anlasarak uygulanmaktad1r. Kadrnrn kararlarda yal:
n1z olarak karar verme oran1 ise % 5.4'tur, · 

· ~ehirle~me . ve sanayilEf$~" ile beraber ailede cocuklar ke.ndi iste
dikl eri dogru1 tust.inda tahsil i ve eqftimi yapmak i stemekt~k Burada 
~ocuklara ailelerin ve babalar1n yonlendirmesi ve rehber olarak yard1m 
etmesi onem ta~1r. 

Tabla: 29 

Cocugunuzun sizin istediginin meslekleri secmesini ister misiniz? 

Ev et 
Hay1r 

ToplallJ 

37 24.7 
74 .. . 49.3 

111 74.0 

33.3 
66.7 

100.0 

Ai1e1erin % 66.7'si meslek seciminde ~ocuklarrn1 serbest b1rakmak
tad1rlar. ifekir-dek ailede ve geni~ ailede Qran ayn1d1r. O tialde her iki 

~aile yap1s1nda da demokratik bir tutum gorUlmektedir. Cocu§un egitiminde 
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ana ve baban1n etkisi yavas yavas azalmas1na ragmen, % 33.3'U kendi is-
tedikleri mesle_gi secmesini istemelerinin altinda~ daha iyi gelire _,sahip 
olmay1p; gelir getirici, toplumda itiba~ gorUcU mesleklere girilmesini 
arzu etmektedirler. Bu meslekler doktor, mUhendislik ve Avukatl1kt1r. 

Bat1'da ailede kar1 ve kocan1n ev ici isleri paylasmalar1 onem ta
s1r. Bu ac1dan ele a11nd1g1nda modern cekirdek ailede kar1-kocan1n rol
lerinde degismeler meydana gelmekte kad1n cal1s1rken bazen erkek evde 
cocuklara bakmaktad1rlar. TUrkiye'de ve K.Hamamda. oranlan yakin 
bulunmui;;tur. 

Tablo: 30 

Erkegin ev islerindeki tutumu? 
Q Q 

0 

Ya rd i mci o 1 uyo r 28 18. 7 25 ... 2 

Paylas1lmakta 8 5.3 7.2 
Cinsiyete .gore 69 46.0 62.2 
Diger l 0.7 0.9 

Cevap verme~en 5 3.3 4.5 

Toplam 111 74.0 100.0 

Tablo-'da gorUldUgU gibi cekirirlek ailenin % 62'2'sinde erkek ve ka
d1n aras1nCia is bolUmU cinsiyete ~ore olusmaktad1r. % 25'2'si yard1mc1 
olmak.ta % 7.2 si payla~nlmaktad1r. tekirdek ailede geleneksel de_§adac 

devam etmektedir. ' 
Geleneksel genis ailede Uretirn yap1lan maddeler cekirdek ailede 

de Uretilmektedir. 

Tablo: 31 

E"vde ·yap1lan besin ve diger maddeler nelerdir? 
N % % 

Yiyecek tursu tarhana, bulgur 54 36.0 48.6 
Giyecek, kazak dantel hal1, kili_m 4 2.7 3.6 
Hayvansal besinler 11 7.3 9.9 
Di ger 3 2. 0 ' . 2. 7 
Yap1lmayan 39 26.0 35. l 

TOP LAM 111 74.0 100.0 
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Cekirdek ailenin % 48'5 i evde yiyecek maddeleri olarak tur$U tar
hana bulgur, vb. yapmaktad1r. Cekirdek ailenin % 9.9'u Hayvansal besin.,.. . 
ler Uretmektedir. Bunlar sUt, yogurt, peynirdir. Cekirdek aile ikinci bir 
is olarak hayvan beslemektedirler. Onlara koyden desteklenen, tursu, tar
hana bulgur yag UrUnleri gelmektedir. Bu oran icinde destekli cekirdek 
aile de yer almaktad1r. Ekonomik ve sosyal refahrn toplumun tUm Uyelerine 
tam ve yeterli olarak dag1lmas1 sonucu aile kendisinin, varl1~1n1n devam 
icin ikinci bir i$ veya kendi Uretimlerini kendileri yapraktad1rlar. So
nuc olarak geleneksel geni$ ailede gorLllen evde imal edi1:n maddelerin 
cekirdek ailede de Uretilmesi gorLllmektedir. 

Tablo: 32 

Ev E$ya1ar1ndaki Tercihleri 

N % % 
Geleneklere uyanm 64 42.7 57.7 
Modern ol~Ulere_gore 14 9.3 12 .6 

Kar1s1k- · 33 .22.0 29.7 ....................... . ... ' .. '. 

Toplam 111 74.0 100.0 , 

Cekjrdek ailede ev e$yalarrn1n tercihi ve dUzenlenmesinde aelenek
sel .ozellik on plandad1r. GUnUmUzde koltuk 'tUrk ailesinin ev dosemesinde 
onemli _Yer tutmamaktad1r. Eski aile ye evlerde mevcut olan Geni$ sedir 
ve al~ak ayakl1 oturma yerlerinin · devam ettiji gorU1-ektedir. Bun-
1 ann olmad1 g1 yerl erde ayn1 gorevi yapan cekJatl ar veya Kanapel er yer 
almaktad1r! Geleneklere uyma oran1 l 57.?'dir. Kar1s1k olarak ihtiyac o
lanlara yer veren1erin oran1 % 29,7 olup, Evin do$enmesin~e modern ~lcU
lere uyanlann ora,n1ise%12.6 1d1r. 

~ekirdek. ~ilenin tutum ve davran1slan manevi kUltUrden kaynakla
n.a.n gelenek.sel k.~l1plar ii;:erisinde muhafazak~r bir ozellik ta$imaktad1r. 
Kqrurnacl fakat sosyal gelf$meye paralel olarak yenilikci ve ~elismecidir. 

• Bu geUsme oze ye degerlere dokunmadan meydana gelinektedir. Bu ac1dan ce
kirdek ~ilenin tercih ettigi siyasi partiler bir anlamda onlarrn tutum 

~ve dayrarnslarin1n olusturmasrnda bir ayna gorevi yapmaktad1r. 
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Tab lo: 33 

Tercih ediien Siyasi Parti. 

N % % 

Milliyetci ~ 66 44.0 59.5 

Sosyal Demokrat 17 11.3 15.3 

Muhafazakar 4 2.7 3.6 

Dini degerlere sahip 15 10.0 13.5 

Demokrat 2 1.3 LS 

Cevap vermeyen 7 4. 7 6.3 

Toplam 111 74.0 100.0 

Cekirdek aile~in siyasi tercihinde arad1§1 partide ozellikler I 
59.5 oran1 ile Milliyetci olmas1, ikinci s1rada Sosyal demokrat (% 15.3) 
UyUncU. s1rada Din1 degerlere sahip olmas1. 9elmektedir. Cekirdek ailenin 
terdh eitfgi partide milliyetci, muhafaz.~k-i~ oz.ellikler arad1~1 tesbit 
edilmistir. 

t ~ Destekli Cekirdek Aile 

Genel olBrak aile yap1s1na tesir eden biolojik, Ureme ve·ekonomik 
faktorl eri n yanrnda grubun hayat sartl ari ve sosyo-kUl tUrel sartl ari da 
etkilemekt~dir. Aile'de baz, rol ve fonksiyonlar1n yerine getirilmesi 
icin,aile dis1ndaki kurum ve akrabalardan destek gHrUlmektedir. le ve dis 
gocler ve sosyal-kUltUrel degisimlerle beraber cevrenin de~ismesi, aile 
fertlerine etki edecektir. GUnUmUzde bunu~ gibi meseleler ailenin ozellik
le geleneksel genis aileden cekirdek aileye gecis doneminde aile problem
leri o_larak k.a.rs1mua c1.kt1grn1 gormekteyiz. 

Kirsal a.1andan sehirlere goy ede_n ailelerin kUltUrel degisimlerin 
de rneydana gelen degismeler veya maddi kUltUr i1e.manevi kUltUr arasrn
daki (kUltµrel Lag) de.nil en bosluk aile <;:ozUlmesine sebep olmaktad1r. Bu 
meydana gelen,bosluk iljskileri olumsuz yonde etkilemekte, sonu~ta bosan~ 
malar1n olusumunaetki etmektedir. Oegisimde dini degerlerin degismesi de 
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yer almaktad1r.(GB) 

Genellikle sehirlerde meydana gelen cekirdek ailecle gorUlen bu o
lumsuz durumlara karsi tedbirler al1nmasi kac1nilmaz olmustur. 

Murdock, Cekirdek aileyi bag1mli ve bagims1z olarak ikiye ay1rmis
tir. CG9) Aile kendi basina baska aileden ve mLiesseselerden yard1m almadan 
tek bas1na ekonomik ve sosyal yonden varligin1 devam ettirebiliyorsa bu 
cekirdektir. Bunun aksine yardim aliyorsa bu aileye" Destekli cekirdek ai
le11 diyebiliriz. 

Destekli Cekirdek aile "Sehirlesen NUfusta gHrUlen istihdam imkan
lar1nin alt yap1 hizmetlerinin yetersizligi ve dayan1sma eksikli~inden 
dogan sosyal cevreye uyumsuzlugun dogurduiju veya koruma amacitia donLikn 
C7o)olarak tarif edilmektedir. , 

Cemiyetlerde geni$ veya gecici ailenin dag1lmasi ile meydana gelen 
ceki rdek ail eye sanayil esme ve $ehi rle$me il e beraber -sosyal ve ekonomik 
sartlar destekli cekirdek aileyi ortaya c1karm1$t1r. ~ehir yalniz devam-
1~ olarak sekil d~gi5tiren, aralar1nda mUnasebet ve i1i~ki12r kuran, ya
sayan bir grubun yaln1z maddi ~ekli degildir. Belli sUrec icerisinde de
gerler ve prQjeler devaml1 veya degisken olarak ortaya c1kmakta, de~isik
lige ugramakta ve kaybolmaktad1r. t~inde bulundu<ju. c;evrede yetki, etki, 
baskilar ve ileti$jmler sehir toplu_rnunun, kendi gelecegini ifade ettigi 
degerler yaratir. farkl1 degerlerle bu de~erler mUcadele ederler. Sehir
deki mUcadelede bu degerlere kars1 ba5ar1s1z olursa o zaman uyum boslu
guna dUser ve uyumsuzluk meydana gelir. Daha onceki davran1s1nda, bera
berinde getirdigi hayat tarzrnda onemli degisiklikler olabilecektir. !ki 
ve daha fazla sosyal cevrenin sosyal deger ve davranislar1 da farkl1 o
lacakt1r. DQlay1siyla onceden biz du,Yqusunu yasarken, ben duygusunu da 
hissedecektir. Bu cat15ma ve bosluk halinde onun sosyal cevre sartlari
nin dUzeltilmesi ve iyile~tirilmesi ve <;:evreye uyumu icin dayamsmanin 

. / ~ 

saglan~s1na ihtiya<;: vard1r. Dolay1s1yla burada onemli olarak basta ~e-

(68)' OGBURN, W.F. NIMKOFf, M.F. Technology.and The Changing Family, 
Cambridge, 1955, sh.29-30. . 

(69) MURDOCK, G.P. Social Structure, Macmillan 1965, sh.32~33. 
(70) ERKAL, M.E. Sosyoloji, fst. 1987, sh.Sf. 
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1 en day am sma i htiyac1 ve mane vi koruyucul uktur. { 71 ) 
Diger taraftan anne ve babasrn1n oliimUnderi sonra bekar kalan ~ar

deslerden birisini geleneklerin 1s1g1nda, onlar1 yan1na almakta veya az 
Ucret alan cekirdek ailenin hayat sartlar1ni dUzeltmek ve ek ekonomik im
kanlar yaratmak destekli cekirdek aileyi dogurmustur.< 72

) 

Ailenin ekonomik bak1m1ndan gelirinin az olmas1, kira Ucreti 0de
meleri cocuk say1s1n1n geleneklere bagl1 olarak cok olmas1, gecim s1k1n
t1lar1na sebep olmaktad1r. Boyle ailelerin gUnlUk yemeklerinde bazen kuru 
sebzeler ve yiyecekler yer almaktad1r. Bunlar1n az Ucretle gecinmeleri im
kans1zd1r. 0 halde yard1m ald1klari yer olmal1d1r. Koyde akrabalar1 varsa 
onlardan, ana-babalar1ndan ve akrabalar1ndan ve sosyal yard1m kurumlar1n
dan yard1m almaktad1rlar. Fert bas1na milli gelir hesaplamas1nda, sadece 
ayl1k Ucretler gozonUne al1n1p hesaplanmakla beraber aile'de iiretilen ve 
fertler tarafl.ndan tUketilen mal ve hizmetlerin yekUnU hesapl anamamakta, 
dolay1s1yla bu mallar kaleme girmemektedirler.<73 > 

Klrsal a1an1ardan sehire ge.leriler i<;in, sosyal cevrenin meydana ge
tir-digi u_yum boslugu ye yalmzlasman1n gjderilmesi onem tasimaktadir.1970 
tarihfode yap1lan TUrk. koyUnUn Modernlesmesi arast1rmasinda sehire qoc -
edenler Uzerinde sehrin sosyo-kUltUrel etkisinin ne old~gu sorusuna ceva~ 

/na.drai,.tt~~e. 
veren akrabal anm sehi rjn yogun _ hayat1 unuttukl ari m ve 
gorUsemedjklerini belirtmislerdir.<74 ) Bu olurnsuz ortamdan aileleri uzak
last1rmak icin onlara akrabalari ve ana-babalar1 tarafrndan yard1m edil
meleri olumlu sonuclar verecektir. 

~ehi rde sosyo-ekonomi k nedenl erl e ail e bUyUkl UgUnUn kUcUl dUljii go
rUl mektedi r, kars111kl1 etki olarak ailenin gelirin dUsUk olmas1yla ka
d1n1n isgUcUne kat1lma oran1 yUkselmistir. Kad1n1n hem.evde hem de i~gU

cUne kat1lmas, Qna ag1r hayat sartlar1na sokacakt1r. Bu da ailenin kU
cUlmesinin bir sebebi olrnaktad1r. Ag1r hayat sartlar1 alt1nda aile mUes
sesesini korl)mak., yocuk.larin gelecekte iyi ornek insan olarak yetisti
rilmeleri, onlann gelecegin isgUcU potansiyeli olarak s1hhatli ve bil-

(71) 

. (72) 
(73) 

(74) 

ERKAL, M.E. 101 Soru 101 Cevap Bolge ac1s1ndan Az Gelismislik,tst. 
1982, sh. 150-151 . · · 
ERKAL, M.E. a.g.e., sh.151. 
OLGENER, S.F. Milli Gelir, !stihdam ve tktisadi BUyUme, (6. b~sk1) 
!st. 1986, sh.b3-64. 
TORK KoyUnde Modernl esme Eiji l iml eri Arast1 rmas,, D. P. T. Ankara, 1970 
sh.105. 
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gi-li, saglam karakterli olmalarrnrn saglarnak icin aile bUyUkliigUne gore 
yard1m edilmesi gerekli olmaktad1r. 

Cal1san anne icin cocuklar1 sosyallesebilmeleri ve eqitilmelerin
de ana-baban1n yeterli zamana sahip olamamalar1ndan dolay1 ilgi eksek
ligi, aile ortam1ndan uzak kreslere ve cocuk yuvalar1na b1rak1lmalar1, 
cocugun sevgiden mahrum b1rakmalar1, cocukta uyum bozukluklar1 ve dav
ran1s bozukluklar1na yol acabilmektedir. 

Uzellikle destekli cekirdek aile sehirde cal1san kad1nlar1n bulun
dugu ailelerde daha fazlad1r. Anne cal1st1g1 is saat1erinde cocugu b1ra
kacak uygun bir sosyal hizmetler kurumu bulamay1nca son care olarak ai
lenin yasl1larrndan veya ailenin diger fertlerinden yard1m isterler. ts
ter bak1c1 olsun isterse bUyUk anne veya akraba olsun cocuk Uzerinde o
lumsuz etkileri olmakla beraber, onlarrn egitilmelerini saglayacak sosyal 
hi zmet ve yard1m kurumlarrnrn yaygrnl asmas1 onem tas1maktad1 r. 

Ttirkiye'de yap1lar arast1rmalarda kadrnrn en cok maddi yard1m icin 
cal1smak.tad1r. Bat1'da jse genellikle evdeki zamanlarrnrn dege_rlendirme
si · i~in ca11,maktad1rlar.<75 ) 

Aile'.ye devlet her yonden destek vermelidir. Devletten alamad1g1 ve 
yarcl1m gorme~fqj z~man,ya ek ;, yapmakta yahutta akrabalarrndan destek al
maya devam ea·t:~eKt1r. Uzellikle, evlilik yard1m1, issizlik sigortas1 ve 
diger sqsyal yard1mlar1n verilmesi gereklidir. 

~ehirlerde mesken ac1g1 da ailenin destekli olmas1na yol acmakta
d1r. Aile ye akraba baglar1n1n kuvvetliligi ve mesken ac1g1 nedeniyle ai
le destekli yap1 arzetmektedir. 

K.Hamam il¢esinde alt yap1 hizmetlerinin eksikliginin yanis1ra, da ... 
yan1~ma eksikliginden dogan cevreye uyumsuzlugun dogurdugu veya koruma 
amacina yonelik olarak akrabalar _ ve koy ile iliskiler yogunluk tas1makta
d1r. Koy ile beraber ilcede manevi kUltUr ac1s1ndan uyumsuzluk pek gorUl-

l ' 

(75) OGBURN, W.F. Nimkoff, M.F.,Technology." 
Company, USA, 1955, sh.144. 

The Houghtan MUfflin 
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memektedir. Yaln1z istihdam imkanlar1n1n yeterli olmamas1 sonucu ekonomik 
ac1dan akrabal~rdan yard1m.al1nmaktad1r. 

Tabla: 34 

Gelirinizde~ ba~ka yard1m a11yor musunuz? 

Ev et 
Hay1r 
Tonlam 

I 

N % 
41 

109 
150 

27.3 
72.7 

100.0 

Bu yard1m alanlar geliri az clan ~ruplar aras1ndad1r. Yard1m alan 
ailelerin yak1n akrabalar1 ve koy ile baglant1lar1 vard1r. Tatil gUnle
rinde koylerine giderek bag ve bahcelerde kendi ihtiyaclar1n1 kars1lar
lar ya da ·ana babalanna yard1rn ederek, k1sl1k erzaklar1m kars1lamakta-

. ,: ~ · .. 

d1rlar. 

Tablo: 35 

Gelirden ayr1 olarak yard1m nereden ve kimlerden sa~l1yorlar. 

N % 

Arkada~ 1 a rd an 2 5.0 
Korn~ ul a rd an 3 7.0 

Faiz ile Bore 1 2.0 
Koyden Yard111) 12 29.5 
Ana-Babamdan 16 39.5 
Sosyal Y~_rd1m Ku rum. 3. 7.0 

Evlatianndan 4 l Off, 0 

Topl °'11J 4. 1 100.0 

Tablo'dan gorUldUgU gibi ailenin ana-babas1ndan yard1m alma orari1 
% 39.5 dir~ ikinci s1rada ·% 29,5 He koyden yard1m almaktad1r. E:vlatla
r1ndan yard1m alma oran1 ise % 10 civar1ndad1r. 
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Ailelerin yine gelire ek olarak evde Uretmis olduklar1 tUketim mad
deleri bir anlamda aileye destek olrnaktad1r. 

Evde Uretimi yap1lan hayvansal besinler ve yiyecek maddeler~ ile k1s
l1k erzak olarak, tarhana, bulgur, kavurma, et patates, sogan kalemde go
rUlmeyen mallar icerisindedir. 

K1rsal alandan sehire gelenler onceleri yak1n akrabalar1n1n cevre
sine yerlesmektedir. tlk onceki cevre ile sonraki geldigi cevre aras1n-
da azda olsa farkl11asma meydana getirecektir. Bu fark11lasma manevi kUl
tUrdeki elemanlar ile bertaraf edilerek pasifize edildigi gorUlmektedir.tJ.\a 
Akrabalar1n1n yan1na yerlesenlerin oran1 % 12.7 dir. Ev yapt1g1 icin otur
dugu semtte oturanlar1n % 59.3 oranl' icinde yak1n akrabalar1 ile yak1n 
oturanlar1n % 30 'udur. 

Destekli cekirdek ailede cal1san kad1na,annesi ya da akrabas1 co
cuklar1na yard1m etmektedir. Cal1san aile icerisinde cocuklar1n bak1m1 
~na- ya da yak1n akrabalar taraf1ndan yap1lmaktad1r. Sosyal hizmet kurum
larrnin o1111ay1~1 buna zorlamaktad1r. Ayr1ca gecici ya da geleneksel genis 
ailede,sehir bolgelerinde cocuklarrn bak1mrn1 Uzerine ald·1 :dan ara:;;tlr:
mal~rda bulunmu,tur. 

Ailenin istihdam edilememeler.i~"1ap1 hizmetlerinin eksik ol
mas.1 ve mes ken probl emi cemaatvari yapinrn kaybol arak ferdiyetci hayat 
tarz1 kar~1s1nda ai1enin ka~1 ka~1ya kald1g1 ~roblemler Devlet tara
f1ndan ' etkil i politikalarla halledilmelidir, 

Cocuk yard1m paralar1 Avrupa standard1na c1kar1lmal1d1r. Evlenecek 
gencler icin eylilik kredisi makul olcUde olmal1d1r. Ozellikle sehir mer
kezlerinde mesken problemi, ailenin dag1lmas1na sebep olabilmektedir. Ai
leye makul ol~Ude kira yard1m1 yap1lmal1d1r. 

3- Ge1eneksel Geni~ Aile 

TUrkiye'de geleneksel geni~ aile yap1srn1 k1r ve kent bolgelerinde 
gorJtJel<. mUrn~4ndUr. Gel enekS.el geni~ ai 1 e ceki rdek ail el erin oirl esmesin

, den ya da dul kalm1~ ogullar1 torunlar1 da kapsamaktad1r. Genis aile 
"Aile reisi, kans1 eyli ogullar1, gelinleri veya bir evli ogul ve diger 
~bekar cocuklar1 ya da bir evli ogul ve torunlar1n birlikte oturdu~u" o
larak tarif edilebilir. 
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L'".i. 

K1r bolgelerinde aile isletmelerinin organizasyonu icin, ailede is-
gUcUnUn Ucretsiz aile iscis-inin istihdam1 sonucu Uretim birligi olm9-kta
d1r. Zaman sUreci icinde toprak yetersiz dahi olsa yine genis aile dag1l
mamaktad1r. Genis ailenin meydana gelmesi, ogul ya da ana-baban1n bak1m
lar1n1~ saglanmas1 icin mi yoksa onlar1n yan1nda bir s1g1nt1 m1 olmakta
d1r1 Yoksa geleneklerin altrnda on~ bir saygrnin ifadesi mi olmaktad1r? 
Yap1la~ arast1rmalarda ana-baba ogul ve diger Uyelerin birlikte oturmas1 
geleneksel genis aile idealinin ekonomik endiselere baglanam1yacag1n1 ~cs

termektedir. (7G) 

Geleneksel genis ailenin cok evlenme ile de baglant1s1 oldugu be-
1 irtilimekte ise de bu aenis aile tarifinden de anlas1lacag1 gibi tam olcU 
olamamaktad1r. Genis aile deyince aym evde oturan, iki veya Uc nesli bir 
aracia b.annd1ran, bUtUn isleri beraberce yapan aym geliri paylasan fert
ler anlas1lmaktad1r. Burada kan birligi vard1r. Bir otelde veya yat1l1 
okulda lberaber barinanlar ayri yerde oturmalar1 yemek yemelerine ra~-· 

~-

onlan genis aile ol.iara~ telakkf edemeyiz. 
C\ '' 

Geni~ a.ilede ~ij~lUk ihtiya(:larrn beslenme, barrnma-gibi gorevler 
aralanll'.lda taksim ediiirdi. Geni"$ ailede mUlkiyet aile reisinin evinde 
toplanmaktayd1. Bu a(:1dan mUlkiyet ailevt bir mahiyet kazanmaktayd1. 

Geni~ ailenin olusumunda tarifinden anlas1labilecegi gibi gelir-
ler ve ogullar yer almakta, buna mukabil erke~in de k1z evinde ~alarak 
k1z tarafrnda-bir genis aile olusturmaktad1r. Buna ic gUvey ad1 veril
mektedi~. GUnUmUzde de yesitli toplumlarda mevcuttur. tc gUvey alma duru-
mu TUrfd-erde de mevcuttu, TUrkler ic gUveye"girme"demislerdir. Gh:me so- · 
zUde aill-enin icfoe veya boy'a d1saridan 9elip giren kisiye denir. Eski 
TUrkler ic;: gUyeylere adhrn kisi yani ayr1 kisi olarak i~imlendirirlerdi. {77) 

Kirsal alanda mal ve mUlk birliginin yan1nda gelenek ve gorenek
lerin P";;akim olmas1 sonucu genis aile yap1s1 devam etmektedir. Bunun ya
ninda sehirlerde ve diger sanayi merkezlerinde baba,kendi neslinden ge
len oglunun gUc durumlarda ve ekonomik s1k1nt1da kalmas1na raz1 olamaya~ 

cag1 i1dn~ gecim zorluklann1n etkisi· ile uzun ve -kisa va_dede geleneksel 

(76) TtMUR, S: TUrkiye'de Aile yap1s1, H.Oniversitesi, Ank. 1972, sh.64. 
{77) UGEL, B.TUrklerde Devlet Anlay1s1, Ank. 1982, sh.298. 
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genis aileler meydana gelmektedir. Bu ac1dan baz1lar1 genis ailenin mey
dana gelmesi sekil olmay1p, fonksiyonel ozellikleri tas1d1klar1n1 kabul 
etmelerine ragmen bunda geleneklerin ve torelerin etkisi vard1r.TUr
kiyede genis aile TUrk ailesindeki yard1mlasma ve dige~gaml1k duygula
r1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Toprak mUlkiyeti ve bUyUklUgUniin aile yap1srnrn seklinde rol oyna
yarak genis ve bUyLlk to~raklara sahip ailelerin genis aile olduklar1 ka
bul edilmektedir. Toprak bUyUklUgU artt1kca cekirdek aile oranlar1n1n gi
derek azald1g1 gorUlmektedir. 

Sahip olunan toprak bUyUklUgUne gore aile ya~1lar1 ~ 

Tablo: 36 

Toprak·suyqklUgU Cekirdek Gecici genis Genis Toplam % Soy 

1-10 58.6 18.2 23.3 100.0(250) 
11-24 45~9. 19.6 34.5 100 .0(224) 
25".'50 42.0 12.5 45.5 100.0(256) 

51 .. 100 36.3 12.2 51.3 100.0(128) 
-~--. 100;--den cQk 22.6. 19.2 58. 1 100.0 (83) 

Top1a111 % 44.0 16.2 39.0 100.0 
Say1. 430 158 351 939 

Kaynak: 
Timur, TUr~iye'de aile yap1lar1 Ankara, 1972. 

Toprag1 yetersiz aile1er parcalanmaktad1r. Bunun icin devlet tara
f1ndan yete.r1i ve etklli toprak reformu yap1·1mal1d1r. Tarim ve toprak re
formu ile toplumun ailelerin ekonomik ve sosyal ac1dan refah seviyesini 

~lumlu ,yOnqe. etkileyecek tedbirler derneti anla<f1lmaktad1r. !.p'V'.J~~a ~gra

~an nUf~sun. go~ebelik ve i~sizlik gibi sebepler dolay1s1yla~areketle1i 
··on1eyici te..dbirler ve so_syal gUvenliklerinin saglanmasrnrn yan1s1ra, g1-
da rnest<en, sagl1t<. e9itim, eg1ence, ula~1m k.UltUr ve diger asgari hayat 
seviyesi standartlannc~ uyan bir seviyenin tesbiti ve uygulanmas1 hedef 
a 11nma11 di. r. 
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K1rsal alandaki genis aileninde sehir hayat1nda bulabileceklerini 
umduklar1 sosyal ihtiyaclarin ve kamu hizmetlerinin gotUrUlmesi· i::lnern ta
s1maktad1r. 

Olkemizde miras dag1t1lmas1 ve diger meseleler yUzUnden haddinden 
fazla parcalanm1s arazi ve ormanlar1n tahribi ve ve bak1ms1zl1k sonucu 
erozyon etkisindeki toprak yUzUnden koylerde istihdam edilemeyen ac1k 
issizlerin.meslegi olm1yan vas1fl1 isci olmay1n islerde istihdam edile
rek hizmet sektorUnde yer almalar1, asgari Uc;etle cal1smalar1,ailenin 
yap1s1na olumsuz etkiler yapacag1 asikard1r. Toprak ve tar1m reformlar.1 
yerinde uyguland1g1 zaman sonuclar1n1n ozellikle sehir dag1l1m1na gore 

oldugu kadar genis aile topraklarindan, koylerinden kopmalarin1 ve sehir 
ile koy aras1nda bu ac1dan ortaya c1kabilecek dengesiz durumlar rnar~al
~o'l \er :n \:i.~ru\m'8.~~1a ,ga ... u·em \t\C""\f'\ b.r-aku--a k.~d,M\t'Y'\O.S.\ ,,~ 'On\tJ"\~ ... 
ce.\r.."1r: 

Toprak ve arazinin bUyUklUgU ile genis ailelerin yeterli° liretim 
maddel eri nin kenqf'"lr"rie- 'fertl eri i le kars1 l anmas1 amac1 9UdUl me~,te:~,j,r • . · - ,. 
Geleneksel genis ailel'titf'yogun oldugu Bat1 ve Oogu Anadolu bol~eler-i:nq~ , \ 
ail-e i$1etmelerine ve Uretim icin yard1mc1 aile istisinden kaynaklanmak
tad1·r, Bat1. Anadolu'da zeytin ve diger sebze1er, doryu Anadolu'da hayvan
c1l1k Uretiminde isgUcUne ihtiya<;: vard1r. 

~ehir ve Sa.nayi bolgelerinde geleneksel genis aile orani ~e1ir art
t1kca yUkselrnistir buna mukabil sehirlerimizde de dar gelirli cilan aile
lerde geleneksel genis aile oran1 daha yUksek aorUlmektedir.( 78 ) -

Geleneksel genis ailede dayamsma ve yard1mlasma canl1llgin1 k.oru-
. ' 

maktad1r. ~ehir bo1ge1erinde, genis aile oraninin ~ 40'lara kadar ·c1kma
s1ft.a, sehirdeki ailelerin dayamsmaya duyduklar1 ozlemdir. Vine de k.1rsal 
alandaki gibi kuvvetli bir bag olrra'IT)as1na ra~men bu tarzda kurumlar kurul
maktad1r. Bu kurumlar vak1f olarak faaliyet yapmaktad1rlar. (Cank1nl1lar, 
Ankara11lar vakf1.~) 

Eski Turk1erde oldugu kadar TUrkiye'deki geleneksel geni$ ailenin 
farkl1 ozel.ljk1eri vard1r. Geni$ ai1eyi meydana getiren diger cekirdek 
aile rejslerinin soz hakk1 vard1r. Mu~lak ve Kesin bir baba hakimiye
tj yQktur. Zamanla, evlenmi$ olan aileler ayr1larak cekirdek ai1eyi 
meydan~ geti rmektedi r, 

(78) _ T!MUR, S. a.g.e., sh.60. 
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Eski TUrklerde; ailenin geliri ve mallar1 artarsa,evi, tag1 ogul
lar torunlar ile ;enisler, iktisadi g2r~leme halinde mallar1n1n azalmas1 j~ 
le otag aile kUcU1UrdU. Darda kalan aile yak1nlar1n1n yan1nda kal1r, belki 
bir hizmet kars1l1g1 akrabalar1n1n otla~1ndan faydalan1rd1. Eqer mallar1 
yoksa Ucretli olarak onlar1n yan1nda cal1smaya baslard1. C79 ) TUrkiyede de 
yap1lan arast1rmalarda gelir artt1kca 9enis aile oran1 yUkselmektedir.Ge-
1 i ri yUkselen Jgul evden ayr1lmaktad1r. 

Geleneksel toplumlarda ferdin toplum icinde statUsUnU belirleyicisi 
olarak aile gori11~ktedir. Ailenin stati.isU hanoi mevkide ise fert onu de
vam ettirir. 

Geleneksel genis ailede dogum oranlar1 yUksektir. Gele~eksel qenis 
aile oran1 kirsal alanlara yogun olarak gorUldU0Unden bu bolgelerde do9um 
oranlar1 ve h1z1yilksektir. Devletlerin aileyi vesaya altrna alarak, aile
nin hayat1na kar11sarak dogumu k1s1tlay1c1 onlem~er almas1 yogun nUfus 
propagandalarrna karsrn dogum oranlarrnrn bir tUrlU yUkseltilemeyen veya 
.aksine dUsi.ire1emiyen t:i1elerden cocukian neddeden, onlar1 terkeden aile-. . . 

lere kadar uzanmas1 devletlerin aile Uzeri.ne kurduiju sosyal kontrol meka-
·nizmal ari ne olursa olsun baz1 c;eliskiler ortaya koymas1 yanrnda bu dogum 
ve nUfus planlay1c1 ve onleyici .vak1flarin bu sahalara el atmas1, ailenin 
ve toplumun gelec;ek nesillerin yetistiriilmesine darbe vuracag1 ac1kt1r. 

Geleneksel genjs ailenin sehir ve sanayi bolgelerinde de gorUlmesi; 
cal1san e~lerin ~ocuklar1n bakacak yahut onlar1n mesken s1k1nt1lar1n co
zUm bulamamalar1 sonucu da olusmaktad1r, Daha Hnceki y1llarda yap1lan a
rast1 rmalarda ana ve babalar1n ogullar1 ve kizlar1 ile birlikte oturmak 
istemeleri bunu teyit etmektedir. 

Geleneksel genis ailenin olusmas1nda her topluma gore farkl1 ozel-' 
likler tas1maktad1r. TUrk toplumunda manevi temellerden kaynaklanan yar
d1mlasrna ye '-aile'fertlerin kac yasrna geli'.se 9elsin ogullarrnrn ve k1z
lanmn SQrumlulugunu hissetrnesi, dinden kaynaklanan yasl1 aile fertleri
he bak1m yan1 nda gen is ail e.r;ocukl arin sosyall esmesini sagl amaktad1 r. Ge-

(79) RASONY, L 1 Tarihte TUrkltik Ank. 1971 , sh. 50. 
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nis ailelerde meydana gelen ibadet birligi ve rnanevi baglar ailenin bir-
1 igine ve onun .fiziksel psikolojik gelisimine,- sahip olunan kaynakl,arrn 
yerince kullan1larak devaml1l1klar1na v~ gelirinin saglanma.s1na yard1m 
eder. Aym zamanda fertlerin birbirlerini daha iyi anlamalarrna 'kendi
lerine ve diger kisilere sayg1 duymalar1na~ kaynaklar1 kullanmada bera-. . 
berligin saglanmasina ve hareketlerin koordinasyonuna yard1mc1 olur. Ge-
leneksel genis ailede herkes ferdi rol ~ereginin bilincinJccte olarak 
kendilerine deger verildigini hisseJ9 /~~ ferdi tatminkarl1k duyarlar. 
Geleneksel genis ailenin hakim oldugu geleneksel yap1da aileler icinde 
kocamn is hayati ile aile hayat1 icicedir. !3u ac1dan ele alHprsa tari
mrn yogun olarak yap1ld1g1 yerlerde aile fertleri arasrnda dayamsma ve 
sorumluluk daha yUksek olup, cemaatvari bir ozellik gosterir. C90) 

Kad1n1n' aile ic;:inde Bat1 1 daki ataerkil genis ailede oldugu gibi 
statUsU a5ag1 degildir. Kad1n1n scz hakk1 vard1r. Bunun yan1s1ra kad1-
nrn annelik. ve kadrnl1kgorevlerin yerine getirebil~e imkanlar1 genistir. 

TUrkiye 1de yap1lan ara5t1rmada,oijul. ve kizlarin ana-babalardan ay
ri-oturma sebepleri goz onUne alrnd1~1nda klr ve kentte farkl1l1k gos
terrnektedir. 

Tablo: 37 

Kir Kent ay1r1m1nda Yasl1larla ayr1 oturma sebepleri aras1ndaki 
tli~ki: % 

Huzursuzluk 
Sehir hayat1n1 istememe 
Baska evlad1 tercihi 
Kendi arzusuyla ya~ama tercihi 
Meml ekette a_krabal ar1 m n yan1 nda oturma 
Maddi yet~rsizligi · nedeniyle 

Evimizin durumu mUsait olmad1g1 icin 
Diger 
Bilinmeyen 

TOP LAM 

KlR KENT 
2.8 
2.4 
6.7 

64.7 

' 4.0 
2.7 
7. 1 
4'. 1 

5.5 

100 .0 

1.6 

7.2 
7.4 

62.3 

9.5 
1.9 

3.5 
2.4 

3.8 

100.0 

Kaynak: TUrk Aile Vap1s1, D.P.T. Anket Sonuclar1 {B:rs1lMam1s)Ankara, .,,,, 
1989. . 

-cao) Erkal, M. E; .a.9.e., ~+.. i6. 
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Tablo 1 da geleneksel genis ailenin olusmas1na olumsuz tutumlar 
ancak % 35.3 1 Unde gorUlmekte isede kendi arzusuyla oturmak isteyen % 64.7 
sinin icinde de baska nedenlerle oturmamak isteyenler olabilir. Yaln1z 

%'3..5. 3 'l lik oran i~inde birinci sJ.red.e % 7. 1 o.rani ile .evimiz nrosait 0Tmaa1g1 1~1n yer a11rKen, 1K1nc1 s~raaa % b./ oran1 1le baska 
evlad1 tercihi ye~ almaktad1r. Huz~rsuzluk ve maddi yetersizlik nedeniy
le oturmama oran1 % 2.4 ve % 2.7 1 dir. 

Kentte ise kendi arzusuyla oturma sebebi % 62.3 1 tUr. Geriye ka
lan % 37.7 oran icinde birinci s1rada, yasl1lar· memlekette akrabalar1-
n1n yan1nda oturmakta, ikinci s1rada baska evlad1n tercihi, UcUncU s1ra
da % 7.2 ile sehir hayat1n1 istememe yer almaktad1r. Kentte sehir haya
t1n1 istememe % 7.2 iken K1rda 2.4 olmas1 yasl1lar1n ~ehir hayat1n1 is
temediklerini gostermektedirler. Evin durumu mUsait olmad1g1 icin o 
turulmamas1 k1rda % 7.1 iken kentte % 3.5'e dUsmesi Hanehalk1 bUyUklUgU 
i1e alakal1 olmaktad1r. Hanehalk1 bUyUklUgU k1rda kent'e ~ore (2-3) yUk
sek olmaktad1r. 

Tabla: 38 

Yerlesim yeri ve aile bi~imi ile evli ogullar1yla birlikte -----
oturup oturmama i'S-.te"Ye-rl' Hanehalk1 reisi (%) 

Yerl es im Yeri 

3 BUyUk Kent 
Kent 
Kasaba 
Koy 
BLitUn yerle~im 
Yerl eri 

Kaynak: Se rim, T, 

A!LE B!C!Mt 

Kurul us ta 
Cekirdek 

25.6 
47.2 
47.7 
82.8 

60.6_ 

Son rad an 
Cekirdek 

31.8 
52.1 
67.7 
86.7 

70 .1 

TUrkiye'de Aile yap1s1 

Gecici 
Genis 

32.3 
57.1 
65.4 
91.8 

74.3 

Ankara, 

Ataerkil 
Genis 

65.5 
56.4 
70.8 
92.0 

85.4 

BUtUn aile 
Bi riml eri 

30.8 
52.5 
65.6 
88.7 

73.0 

1972, sh.64. 
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Yerlesim yerine gore Ogullariyla beraber oturmak isteyen hane-
halki reisi koylerde % 88.7, K.sabafarda % 65.6 Kentlerde % 52.5 Dc 'Bil-

yUk kentte ise % 30.8'dir. ~ 

Ha nehalki reisinin k1zlar1 ile beraber orani ogullara gore dU
sUktUr. Sonuc olarak aileler gene1likle ogullari ile beraber oturmak is
temektedirler. Sebebi ise evin idaresinde ve karar(nda erkeklerin daha 
yetkili olmasindan ve ev bag1 (erkek evlat soyu icin) olarak kabul edil
nesinden kaynaklanmaktadir. Genel olarak kad1nlar1n benimsedigi ve kad1-
r.rn aile icinde statU ve rolUnU belirleyen gelenek ve degerler sistemi
r..in tayin ettigi baba ve erkeklerin sayg1 olarak kabul edilmesinden ve 
:eta rites in den kaynakl anmaktad1 r. 

Konunun daha iyi olarak anlasilmasiicin Ailelerin erkek ve kiz 
'ocugu isteme oranlar1 ve tercih nedenleri onem arzeder • 

. . 
Tabla: 39 

- Kir ve Kent Baz1nda Erkek ve K1z lsteme Durumu (%) 

r KIR ~ EJ<INT ' 
TOP LAM t: 

frkek 45.0 45.0 55.0 28.0 100.0 
,:1 z 20.0 3.0 80.0 6.0 100.0· 
farketmez 29.0 52.0 71.0 66.0 100.0 
Hlinmeyen 40.0 0.0 60.0 0.0 100 .O· 

~JP LAM 100.0 100.0 

l~ynak: TUrk aile yap1s1, D.P.T. Anket Sonuclari Rp. Tablo, 44-67. 

Tablo'da gorUldUgU gibi erkek cocuk isteme kirda % 45 iken, 
~ntte % 28'dir. Ku cocugu isteme K1rda % 3.0 iken, kentte % 6.0'd1r. 
frkek ve k1z cocuk olmas1mn farketmedigi cevabi verenlerin oran1 K1rda 
~ 52 iken Kentte % 66.0 .. oramna yUkselmektedir. 
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TUrkiye'de geleneksel ya da cekirdek aile olsun, gelir getirmek 
amac1yla olmayan, ev tUketimi icin Uretimi yap1lan maddeler vard1r. K1r
da birinci s1rada Tursu, T4rhana,eriste ve sebze Uretimi yao1lmakta;kent
te ise birinci s1rada Tursu recel, tarhana qelmektedir_(8l) 

Geleneksel genis ailede cocuklar111 baba meslegini devam et
tirdikleri gorUlmektedir. TUrkiye'de Erkeklerin % 51.0'1 kendi imkanlar1 ;l 

bulurlarken kad1nlar1n % 48.0'i Baba meslegini dev3m ettirmeleri(82 ) 
geleneksel yap1y1 ortaya koymaktad1r. 

K.Hamam'da ana-baba ile beraber oturmama gee olay1 ile ilgilidir. 

Tablo: 40 

Ana baba ile beraber oturmama nedenleri: 

% Kendi icinde (% 84) 
Gecim Zorl u·gu 5.3 6.3 
Sosyo-Psikolojik gecimsizlik 6.0 7. l 
Mesken yetersizligi .. 8. 7 - 10.3 
KUltUrel farkl1l1~ 2.7 3.2 
Uzakl1k 31.3 37.3 
OlUm. 29.3 35.0 
Diger 0.7 0.8 
Beraber oturan 16.0 
TOP LAM 100.0 100.0 

/) 

K.Hamamda Ana-baban1n yan1nda olmayan, birlikte oturmama ne
denleri % 31.J'si onlardan uzak olduklar1 icin, % 29.3'U olUmleri so-
nucu, % 8.7'si mesken yetersizligi nedeniyle meydana gelmistir. % 6 1 s1 
Sosyo-Psikolojik gecimsizlikten, % 5.3 gecim zorlugu , % 2.7'si kUltUrel 

.. farkl1l1ktan dola,y1 birlikte oturmamaktad1r. 

'· 

{81) 

~.J (82) 

TUrk Aile Yap1s1 Arast1rma Anketleri, Bas1lmam1s Ankara, 1989, 
Tabl o: 261. 
TUrk Aile Yap1s1 a.g.a. Tabla 21. 
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r. 
Genis ailenin evlenmeden sanra mi yaksa evlenmenin baslana1c1n-

dan· m1 tesekkUl etmistir. Genel alarak genis aile evlenme ile baslamak
tad1 r. 

Tabla: 41 

Evlendiginiz ilk y1llarda ailenizle beraber aturdunuz mu? 

,, 
Ev et 
Hay1r 
TOPLAM 

N 

13 
2 

15 

% 

8.7 
1.3 

10.0 

% 

86.7 
13.3 

100.0 

Kurulusta cekirdek aile6':!nradan genis aileye donUsen cekirdek ai'c. 
aram % 3'tUr. &\at'\\.A" 9\\,; otlen\n kuru\\C ~un cla ~";~ Q:le sortr-a 
c.loo do c.a-\dr-Ja"- oite'l ct. J~"u\n"\Clk.-4-o.ckr. 

L 

Tabla: 42 

Geleneksel genis ailede kararlar nas1l alrn1r? 

N % % 
Kaea, Baba 6 4.0 40.0 
Ka din 0 0.0 0.0 
Kari ve kaca 2 1.3 13. 3 -
BUtUn fertler 4 2.7 26.7 
Duruma gore 3 2.0 20.0 

15 10.0 100·.0 

Genis ailede Kaea, baba % 40 aranrnda kararlar1 kendisi verir. 
% 60.1 ise Kari-Kaea, BUtUn fertler anlasarak veya duruma gore karar·larda 
soz hakk1na sahiptirler. Bu% 40 11k aran1 i~inde genis ailedeki cekirdek 
aile reisinin karar1 % 15'tir. % 25 i ise ailenin bUyUk yaslis1 ve babas1 
kararlarda sHz sahibidirler. 
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Tabla: 43 

Cacugunuzun sizin is tedi giniz mesl ekl eri secmes ini i;stermi siniz? 

N % % 

Ev et 6 4.a 4a.a 
Hay1r 9 6.a 4a.a 
TaPLAM 15 10.a 1ao.a 

Genis ailede cocuklar1n kendi istedikleri mesleklere qirilmesi 
tercihi hususunda evet diyenlerin % 4a 1 1n1n tahsili ilkokul, hay1r di
yenlerin % 6a 1 1n1n % 75'i artaokul ve lise mezunudur. a halde e~itim ve 
kUltUr seviyesinin yUkselmesi ile beraber Geleneksel genis ailede baba
nrn mesleginin istenmesi zarunlugu azalmaktad1r. 

Tabla: 44 

Nas1l evlendiniz? .. 

N % % 

GorUcU 3 2.a 2a.o 
Anlasarak 5 3.3 33.3 

-
Her ikisi 7 4.7 46.7 
Diger (kac1rarak) a a.a aa.o 

Toplam 15 la.a iaa.a 

Geleneksel genis ailede; anlasarak ve gHrUcLl usulU ile evlenme 
oran1 X 46'7 dir. Sonra % 33.3 ile anlasarak evlenme gelmektedir. Genis 
ailede en cok kabul edilen gorUcU usulU evlenme oran1 % 20'dir. Bu oran 
~eni$ aile icindedir. O halde gorUcU usulU evlenme gents ve cekirdek . 
ailede de vard1r. GUnUmUzde gorUcU ve anlasarak evlenme oran1 yUksektir. 
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Tablo: 45 

Evlenmede esas amac ne olmaktad1r? 

N % % 

Yaln1zl1ktan kurtulma 2 1.3 13.3 
Cocuk sahibi olma 5 3.3 33.3 

. tktisadi dayan1smay1 saglama 0 0.0 00.0 
Yak1n bir arkadas edinmek 5 2.0 20.0 
Dini yonden 5 3.4 33.4 
Toplam 15 lo. a 100.0 

Tablo'da evlenmede birinci amac cocuk sahibi olma ve neslin 
devam1d1r. TUrk aile yap1s1 arast1nnas1nda da amac olarak neslin'devam1 
birinci s1radad1r.(K1r % 42,5 Kent 43.~l~nci s1rada dinimiz emrettigi · 

. . "!· · · .• ; • . .. 

icin evl enme gerceklesmektedi r. %29 oraJ?-1 ilE'. ya.kJD: ,.pil"ar¥aafil 
I • · .,.· f 

e1!-inmek amaciyla evlenme ~erc;ekle~t":tr• Evlerinlede dini yontinUn 

tercih edilmesi manev:f-ktUt:tirdan kaynaklanmaktadir.Evlenmemeyi 

dtil~Unenlen arru;;tirmamizda bulunmamJJitir. 

Geleneksel genis ailede evde Uretimi yap1lan maddeler genellik
le g1da UrUnleridir. Bu maddeler kismen . sat1lmakta isede kendileri 
Uretmekt'edi rl er. 

Tablo:46 · 

Evde yapilan mamuller nelerdir? 
N % % 

Yiyecek Tursu, Tarhana, Salca Ekmek eriste 6 4.0 40.0 

Giyecek, Kazak, Dantel, Hali Kil im 1 0.7 6.7 
Hayvansal besinJer 1 (). 7 6.7 
Diger {Sebzeler) 2 1.3 13.3 
Yap1 lmayan 5 3.3 33.3 
Toplam 15 10.0 100.0 
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Tablo 1 da geni$ aile % 40 oran1nda kendi yiyecek maddelerini imal 
etrne~tedir. Oretim yapmayanlar1n oran1 % 33.3, yaoanlar1n oran1 ise % 66.7 
dir. Uzellikle son y1llardaki enflasyonun etkisiyle evde ekmek ve salqa 

So\ ~'1.. 
Uretiminin artt1g1 tesbit edilmistir. 

Tab lo: 47 

Erkegin ev islerindeki tutumu? 
N % % 

Yard1mc1 oluyor 5 3.3 33.3 

Paylas1lmakta 3 2.0 20.0 -
Cinsiyete gore 6 4.0 40.0 

Diger 1 0.7 6.7 

Toplam 15 10.0 100.0 

Genis ailede % 40 oran1nda erkek ve kad1n1n cinsiyetine gore is 
ve roller ifa edilmektedir. TUrk a·ile yqns1· ara$t1 ~··rralannda 9a erkegin;. 
birinci gorevi ailenin gecimini saglamakt1r. % 33.3 1 U ise erkek ev isle
rinde kad1na yard1mc1 olmakta, % 20 1 sinde ise gorevler paylas1lmaktad1r. 

Tabla: 48 

Bulundugu statUden memnunlar m1? 

N % % 

Evet 6 4.0 40.0 

Hay1r 4 2.7 26.7 

Cekimser 5 3.3 33.3 

Top lam 15 10.0 100.0 

, Tablo'da ailenin % 40 1 1 bulundu§u_sosyal statU ve mev~isinden 
memnundur. % 26,7'si memnun degil, % 33.3'U ise cekimser karar ·~d1rlar. 
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Tablo'da genis aile % 40 o~ah1nda kendi yiyecek maddelerini imal 
etmektedir. Oretim yapmayanlarrn cram % 33.3, yapanlarrn oram ise % 66:7 
dir. Uzellikle son y1llardaki enflasyo~un etkisiyle evde ekmek ve salqa 
Uretiminin artt1g1 tesbit edilmistir. Sci\CfJ--

Tab lo: 47 

Erkegin ev islerindeki tutumu? 
N % % 

Yard1mc1 oluyor 5 3.3 33.3 
Paylas1lmakta 3 2.0 20.0 
Cinsiyete gore 6 4.0 40.0 
Diger 1 0.7 6.7 
Toplam 15 .·10.0 100.0 

Genis ailede % 40 oranrnda erkek ve kadmin cinsiyetine gore is 
ve~ roller ifa edilf1'ektedi'·t'. ''rurk aile yap1s1 arastirrnalar1nda da erkegin 
birinci goreyi ailenin gecimini saglamakt1r, % 33.3 1U ise erkek ev isle
rinde kad1 na yanhmc1 olmakta ,' % 20 1 sincte ise gorevler payl as1 lmaktad1 r. 

Tabi o: 48 

Bulundugu statUden memnunlar mi? 

N %. % 

Ev et 6 4.0 40.0 
Hay1r 4 2.7 26.7 
Cekimser 5 3.3 33.3 
Toplam 15 10.0 100.0 

Tablo'da ailenin % 40 11 bulundugu sosyal statU ve mevkisinden 
. I 

memnundur. % 26.7 1si memnun degil, % 33.3 1U ise cekimser karar~chrlar. 
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K.Hamam 1da geleneksel genis aile sosyal gelisme ile beraber oy
le zannedile~ kat1 kural1ar mes1ek tercih edilmesi vb. durumlar qorUlme
mektedir. Demokratik ve esitlikci bir ortam gorUlmektedir. 

4- KUcUlmiis Gecici Aile 

Aile; biolojik, demo;~atik~ sosyal ve ekonomik, sosyo- psiko
lojik ihtiyaclar1n ve gorevlerin d1s1nda ailenin diijer iiyelerinin de bir 
tak1m ihdyaclarrn1 da kars1l:.-naya donUk bir iliskiler ag1 ve organizas
yonudur. Genis yahut gecici genis aile bu organizasyonun yaratt1q1 bir 
aile yap1s1d1r. Genis ailede birden cok cekirdek ailenjn birlesmesinden 
meydana getdigi gibi ailedeki ana-veya baban1n, onlardan birinin akra-· 
balar1n bir hiyerarsiye tabi olarak ortak bir ikamet ve~a birbirleriyle 
baglant1h olarak yakin otururlar. Bu bazen ana-baba, akrabalardan biri 
veya bak1ma muhtac uzak akrabalardan biri veyahutta eijitim, tahsil icin 
beraber otunna seklinde olusmaktad1r. 

Geleneksel geriis ailenin tar1m alanrndan cesitli 'ne.de.nlerle ay-
. ' . . . . . . . ~· ·' . .. . . . 

· ·r1lmas1 sonucunda sehirde ika:et etmeleri bir mliddet mesken bak1mrndan 
zor durumda kalmalarina sebep olmaktad1r. Aile diger taraftar sosyo-eko
nomik sartlar nedeniyle gecici olarak cekirdek aile ile birlesirler. Bu 
aileye sonradan marjinal olarak eklenen fertlerin ayr1lmas1 ile yine ce
kirdek aile ortaya c1kar. O halde cekirdek ailenin yan1na degisik amac
larla, kardesleri veya yaln1z kalan ana~babas1 veya onlara hizmet ama
c1yla genisleyen fakat gelenekci genis aileye gore biraz daha kUcUlmUs 
olan aileyi gecici aile olarak(BJ) tarif edebiliriz. 

Bat1'da oldugu gibi cesitli toplumlarda Qecici aile qoriilmek
tedir. Bat1'da sosyal hizmetlerin gelisi ile beraber yasl1 nUfus bu k~-,. 
rumlarda hayatlar1n1 devam ettirmektedirler. Moore'ya gore, modernlesme
nin gerceklesmesi icin bir tak1m sartlar1n olusumu gerekmektedir. Aile 

(83) ERKAL, M.E. Sosyoloji (Toplumbilimi), 1st. 1987, sh.72. 
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n 
ac1s1ndan endUstriyel toplumlar1n dinamiginden birisi olarak geleneksel 
Hrneklerin diriltilmesidir. Bu geleneksel Hrneklerin diriltilme~i ~ilede 
baslar. tlk Hnceleri biolojik olarak kar1-koca birligine dayah aile;kan 
akrabal1g1na dayal1 ailenin yerine qecer. CUnkU aile HrgUtlenmesininkan
dasl1ga dayanmas1 meziyete dayall, ferdi hareketlilikle ac1k bir uyum- ·' 

. . 
suzluk icindedir. Fakat daha sonra aile tekrar destek gorevini yerine 
getirmeye baslay1nca (maddi ve manevi hususlarda} aile birimleri aras1n
da statij farkl1l1klar1na yer verilmekle birlikte, kandasl1k veya yak1n 
akrabal 1 ~1n varl1g1 tekrar kendisini gHstermeye baslar. <84 ) Gecici qenis 
aile yap1s1n1n devaml1l1g1 sosyal gUvenlige tam olarak bagl1 de~ildir. 

TUrkiye'de yasl1 nUfusun, toplurn yap1s1 icindeki problernleri 
ve ihtiya(:lar1 artma egilimi gostermektedir. Sosyal hizmet yonUnden yas
l1larrn anc·ak % 5'ine hizmetin ulasabi1digi(85 ) gorUlmektedir. Kalkrnma 
planlar1nda yasl1y1 aile ortam1nda ve kendi evinde, maddi ve manevi ola
rak desteklenmesi yonilnden politikalarin cUndeme aelmesi yasl1larin ne
cici aile ortamrnda bak1mlar1,sosyo-psikolojik ' yonlerden Hnem kazanm1s- · 
t1_r. Aile,her yas grubu icin koruyucu, e@itici, sosyal gUvenlik ·s'aola
y1c1, sosyo-psiko'lojik ac1lardan Uyeleri rne destek vermektedir. Dolay1-
s1yla aile Uyelerinin birbir.lerinin deneylerinin aktard1g1, kusaklar
aras1 kUltUrel a11sverisin bulundugu bir kurum olmaktad1r. Bu ortam icin
de yasl1 aile fertieri kendilerini s1cak aile ortam1nda bulma~tadirlar. 
Ailesi tarafrndan bak1lamayan ve yataga bag1ml1 yasl1lar icin mevcut hu
zur evlerinin bir bHlUmUnUn tahsisi sonucunda ailelerin yUkUnU hafiflete
cek yonde yap1lan cal1smalar yetersiz kalm1st1r. 

Gecici genis aile geleneksel ailede oldugu gibi yasl1lara say-
91 onemlidir. Orf ve adetlere bagl1 olaralk ailede karar vermede etkili
dir. Fakat, geleneksel genis ailede oldu~u gibi olmay1p,tavsiye niteli
gi tas1r. Gecici genis aile, aile bUyUklerinin ikisi veya b1risi {biri
n~n kayb1 ile) erkek ogul veya k1z evlad11mn yamnda barinma seklinde ~o
rUlebilmektedir. 

(84) 

(85) 

PAPPELBAUM, R.Toplumsal De91sim Kuramlar1, (Cev: TUrker Alkan) 
Ank. 1984, sh.44 
6.Y1ll1k Kalk1nma Plan1, Ank. 1990, sh.2 
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Tablo: 49 

Kir Kent ay1r1m1nda yasl1lar1n oturduqu yer 

KIR KENT 
Kendi evlerinde 50.0 68.4 
Birlikte oturuyor 36.0 17.0 
Cocuklar1n yan1nda 13.0 13 .0 
Akrabalar1n1n yan1nda 0.6 0.3 
Huzur evinde 0.2 f). 2 

Bilinmeyen 0.2 0.2 
TOP LAM 100.0 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lmam1s) Ank. 1989, Tablo 
101. 

Yasl1larrn % SO'si K1rda, % 6B.4:U ken-:;te olmak Uzere kendi 
evlerinde yasamaktad1rlar. Yasl1lar1n Kirda % 36 1 s1 kentte % l7 1si Ha
nehalk1 reisi ile beraber oturmaktad1r. Kir ve Kentte % 13 1 U cocukla
rrnrn yamnda ikamet etmektedir. % 0.3'U Akrabalarrnrn yamnda (K1rda 
0.6) kalmaktad1r. Bu Tablo 1dan gorUlecegi Uzere yas1,_·· nUfusun % 46 1 s1 
(k1rda), % 36, Kentte % 17) Genis aile olarak % 31.2'si qecici genis 
aile olarak gorUlmektedir. 

Huzur evlerinde kalan yasl1lar1n 0.2 oran1nda gorUlmesi, bun
lar1n aile veya akrabalar1n1n yan1nda veyahutta kendi evlerinde, kom
sular1 n1n yard1m1 ve destekleriyle yasamay1 devam ettirmek istegi orta
ya c1kmaktad1r. Cocuklar icin oldvgu kadar9 yas11lar icinde koruyucu ai
le uygulamas1 politikalar1 genisletilerek, fertlerin kisisel, psikolo~ 

. ~ ;. 

jik ve sosyo-ekonomik yonlerden desteklenmesi onlarrn toplumdan d1slan
mas1 yerine kazand1r1lmas1 ve bilgilerine basvurulmas1 onem tas1makta
d1 r. 
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Sosyal Gelisme ve Degisme vetiresinde Ailenin cesitli yonlerin
den farkl1 yap1 ozelligi gostermesi sonucu Tampon kurum olar_ak c1lqnas1 (B.6) 

nm otesinde Sanayilesme ve Sehirlesme_oncesinde mevcuttur. Yeni c1kma
m1s. Bunun gibi tampon kurumlar degismenin buhrans1z olmas1n1 saglarlar. 
Sosyal cozUlmenin onUne gecerler._Aile ile toplum butUn)e~eyince b~ ku
rumlar tampon olarak devreye girerler. Boylece toplumun orta h•'l.cf~ bir 
degismede dengede kalmas1n1 saglarlar. Degisme cok yavas yahut cok hizl1 
olursa tamoon kurumlar ortaya c1kmayabilir. "Annenin aile icinde ittikce . ~ 

onem kazanmas1 ve bu evlada dayanan genislemis ailenin ortaya c1kmas1 da 
tampon kurumuna bir Hrnek" olarak ele al1nmas1.TUrk ailesinin erkek ve 
kiz evlada ayn1 degerde Hnem verilmesinden baska bir sey degildir. 

Genel olarak yap1sal fonksiyonel yaklas1m acisrndan Sosyol de
gisme, endUstrilesme ve sehirlesme sUrecine bagh olarak, sosyo-ekonomik 
sosyo-psikolojik ve mesken bak1m1ndan genis aile yavas .yavas yerini ce
kirdek aileye b1rak1rken, ailenin yap1sindaki bu·deijisiklik akraba ilis
kilerinin zay1flamas1 sonucunu da,; berabe.~nde getinnektedir. Sehir ha-

• ~. 1.: ... 

yatrnda etkin bir ekonoinik role sahip olmayan yashlar1n bak1m1 problem 
ollTlasrna ragmen TUrk' ailesindeki manevi ve kUltUrel degerler oenelde bu 
problemi halletmektedir. Yasl1 aile fertlerine, cocuklar1 bakmasalar da
hi akrabalarrnrn yamnda ikamet etmektedirler. Bu durum Bat1 toplumlarrn
da gorUlmeyen kars1hks1z sosyal hizmet yard1m1d1r. 

:urkiye'de yasl1lar gecimlerini nas1l temin etmektedirler. Kir 
ve Kent bazrnda yasl1lar kendi evlerinde oturmakta v~ emekli maas1 veya 
_gelirleri gibi araclarla nayatlar1m devam ettirniektedirler. Yasl1ya er
kek evladrn yard1m1% 10 oranrndad1r. Kir ve Kent bazinda kendi gelirleri 
ile gecimlerini temin edenlerin % 90 1 1 kentlerde ikamet etmektedir. Kir'
da ise evlatlarrn yard1m1 bUyUk orandad1r. Yap1lan arast1rmada tercih 
s1rasrna gore ailedeki yasl1larrn ge~imlerini temin bicimi scyledir: 

(86) KIRAY, M. Toplum bilim Yaz1lar1, tst. 1982, sh.210. 



Table: so 

% 

1. Kendi gelirleri ile 45.1 

2. Erkek evlat 26.2 
3. Evlatlar ile birlikte 15. 1 

4. Kiz evlat 7.2 
5. Akrabal ar 4.7 
6. Sesyal yard1m Kurumlar1 2.7 
TOP LAM 100.0 

Kaynak: TUrk ·aile yap1s1 Anket Sonuclar1, Ank. Table: 102. 

K.Hamam'da Gecici genis aile oran1 % 8 1dir. Bunlardan yasl1 
aile Uyelerinin bak1mlar1n1 aile Ustlenmistir. 

.--~5"'"'" 

Ana-baba -
Yalniz biri 
Ya k1 n akraba 

TOP LAM 

Tabla: 51 

Ogullar1 
Ogullar1 evlat ky evlat 
Amcas1 

% 

4.0 
2.7 
1.3 

8.0 
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K.Hamamda da Kirsal alanda gorUldUgU gibi,cocuk ailenin sos
yal gUvencesidir. Ailede yasl1lar1n bak1mlar1 aile taraf1ndan sa§lanmak
tad1r. Bak1mlar1 yeterli veya yetersiz olmaktad1r. Huzurevierinde kalan
lar1 yoktur. Yaslllarrn veya dul kalm1s ana-babanrn bak1mlarin1 ·saglarnak 
ilcedeki manevi kUltUrUn bir tezahUrUdUr. 
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Tabla: 52 

Yasl1 veya ana-baba ile beraber oturman1n sebebi 

% Kendi icinde % 

Maddi destek saglamak 2.7 15. 0 
Mesken s1k1nt1s1ndan 5.3 31.0 
Gelenek ve torelere bagl1l1k 6.0 35:0 
Muhtac ol dukl ari icin 3.3 19.0 
Toplam 17.3 100.0 

Tablo'da gorUldUgU gibi ana-baba yasl1 ile birlikte oturma se
bebi % 35 {% 6.0) oran1 ile Gelenek ve Torelere bagl1l1k birinci s1rada 

· gelmektedir. TUrkiyede yap1lan arast1rmada da adet ve qeleneklere bagl1-
l1k birinci s1rada yer alm1st1r. Gercekten, TUrk toplumunda Bat1 toplu
munda gorUldUgU gibi ana-babas1m afl!eCfen s·oyutlarria ve huzurevlerine ter 
k~tme gorUlmemektedir. Yasl1 aile Uyelerine kars1 as1r1 hassasiyet gos
terilmektedir. 

Ya~l1 nilfusun gecici genis aile yap1s1n1 meydana getirmede, orf 
adetler ve mesken s1kint1s1, maddi yetersizlik etken rol oynamaktad1r. 
Nitekim mesken s1krnt1s1 kentte aileyi £Jecici genis aileye dogru yonelt
mektedir. 1985 Genel nUfus say1m1na gore merkezlerinde kira odeyenlerin 
oran1 % 39.0, ilce merk~zlerinde % 31 olup K.Hamamda % 32.7'dir. Bu oran 

·· mesken s1kint1sinrn oldugunu diger taraftan, sabit gelirebagl1 ~iilele

rin mesken kiralayamamalar1 sonu~u yUkselmektedir. Anket yapt1fj1m1z ai
leler i¢inde (gecici genis) yerlesim bak1m1ndan zorluklar icinde kal
d1klar1 belirtilmistir. Ailelerin maddi imkanlar1 olsa, genis mesken tu
tabileceklerini ifade etmislerdir-•. -

MUlakat olarak gorUsUlen, gecici genis ailede yasayan akraba 
(yasli, ana baba) huzur veya sosyal hizmet kurumlarina gitmeyi isteme
dikleri- kuru ekmek- sogan ile dahi olsa, ogul, k1z ve tor~nlar1 icinde 
kalmay1 tercih etmektedirler. 
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Ana babalar1 ile beraber oturanlar1n maddi destek saglamak ve 
gelirlerini birlestirmek amac1yla birlikte tLlketim yaparak ekonomik gUc
lUk ve s1k1nt1lar1n1 gidermeye cal1s1rlar. Yasl1lar1n gelirleri olmasa 
bile aile icinde yard1mc1 gorevlerde bulunmaktad1rlar. Bu bak1mdan aenel 
olarak yasl1lar1n aile icinde yapt1~1 gorevler sunlard1r. 

1- Yasl1lar1n kendileri icin yapt1g1 vazifeler (manevi) cami, 
oruc, hay1r, manevi yard1m. 

2- Aile 1 de yapt1g1 gorevler. 

a) Torunlar1n bak1m1 
b) Ailede fertler aras1ndaki iliskileri dUzenleme 
c) Her konuda aileye dan1smanl1k yapma 
d) Ev ve esyalarin bak1m1, bahceler ve dUkkanlar1n emaneti 
e} Elinden g~ldigi kadar Uretim faaliyetine kat1lma 

,. f) Sohbet etmek, kahvehane veya ca.mi a 1.(l ul arrnda, park, 

bahce v.eya cay bahce l eri nde vak it ~Jee i rmek 
g) Okullar1n ac1lmas1 ile cocuklar1 ilkokula veya diger o

kullara devam etme hususundaki ilqiled,~'F'~ 

Yap1lan anket sonucunda yasl1 yahut gecici genis aile ya~1s1n1 
~ devam ettiren ailelerde sagl1k durumlar1 hususunda olumsuzluklar qorUl

mektedir. Ozellikle gorUstUgUmUz yasl1 aile fertlerinde, hareket sistemi, 
solunum sistemi, bes duyu bozukluklar1, romatizma ve sinirsel hastal1k, 
seker hastal1g1 yayg1n durumdad1r. Uzellikle yetersiz ve yanl1s beslenme 
yasl1lar Uzerinde tesirli olmaktad1r. Bunlar icin yasl1 aile Uyelerindeki 
sagl1k ile ilgilidir. 

Gecici genis aile kir bHlgelerinde oranla sehir bolgelerinde ·go
rUlmesi. ozellikle, cal1san kad1nlara henUz tam ve etkin olarak saglanama
ya.n sosyal hizmetler (kres, ana okulu) veya gelire iliskin problemler ile 
mesken problemi cekirdek aile fertlerinin ana-babalar1na ve akrabalar1na 

• mesken yonUnden- veya yogun bir hizmetler ac1sindan onlara bagl1 durumda 
kalmalar1n1n bir sonucu olmaktad1r. Diger taraftan hie bir ekonomik gUcU 
~almayan ana babalar1n cesitli faktorlerle (gelin-kaynana-kaynata) Ucge
ni veya ikilemi icinde yasl1lar yaln1zl1ga itilmektedir. 
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Gecici genis ailede yasl1lara kars1 sayg1 olup, kararlara on-
larda kat1lmakt~d1r. Sonra ailedeki koca ile aym orandad1r. Geci.ci,9e
nis ailenin evde yapt1g1 UrUnler varm1d1r? sorusuna cevap aramaya cal1s- · 
t1k. 

Tabla: 52· 

Evde imal edilen mamuller: N % % 
Yiyecek, Tarhana, Bul gur Tursu · 
Kurumeyve 5 ·3.3 41.7 
Giyece.k 1 0.7 8.3 

Hayvansal Besinler(et,sUt,yogurt 
peynir) 3 2.0 25.0 
Dantel, oya, dikis 3 2.0 25.0 
Yap1lmayan 0 0.0 0 

·~ 

TOP LAM 12 8.0 100.0 

Ailede bir anlamda.Uretim birligi gorUl mekted i r. 

Ailelerin ogullar1 ve k1zlar1 ile beraber oturma istekleri yUk
sek orandad1r. K.Hamam'da sehirde veya ayn1 yerde _ayr1 olan cocuklar1n1n 
ile beraber otur~ak ister misiniz? Sorusuna olumlu (evet) cevap verenle
rin orani ·% 85'dir. % 8'i onlarrn karar1, % 7'si bilmiyC?rum, karars1z1m 
olarak belirtmislerdir. 

Zamanl a beraber ya·9l1.lara sayg1 azalmaktad1r. ~ekirdek ai-
lenin sosyo-ekonomik ve fiili sartlarrn etkisiyle yasl1 aile Uyele.ri tec
rit edilmektedir. (87) TUrkiye'de aile yap1s1 adl1 arast1n111ada cocuklari 
bUyUyUp evlendikten sonra onlarla birlikte oturmay1 isteyip istemedikle
ri de sorulmustur. Erkeklerin yUzde 13'U, kad1nlar1n yUzde 79'u istedik
lerini soylemislerdir. "Hay1r" diyenlerin o.ran1 erkekleh:le % 22, kadrn:. 
larda % 18'dir. Erkek1erin % 5'i, kadinlarrn % 3'U. bilmediklerini ve du
ruma gore karar1n1 vereceklerini belirtmislerdir. Yerlesim yerine gore de 
farkl1l1k gostermektedir. K1rsal alanda koylerde evet cevab1 verenler % 90, 

(87) Yasl1larla ilgili Sosyal hizmetler on Raporu, Cumhuriyet d.One
minde Sosyal Hizmetlerin Yonelimi Semimeri , Ankara 8 May1s 
l Haziran 1973, sh.3-4 
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kasabalarda % 66, Kentlerde % 53, UcbUylik kentte % 31 'i evlendikten son
ra cocuklari ile (oijullari ile)birlikte oturmay1 istemekted!,-. Bu aras
t1rmada maddi ac1dan ihtiyac1n1z olmasa dahi cocuklar1n1zla birlikte o
turmak ister miydiniz? sorusuna evet diyenlerin ~ 92' olmas1 aecici ve
ya genis ailesi ekonomik sartlar sonucu meydana oelmesine baqlanam1yaca
g1 n1 gostermektedir. 

Yasl1lar icin huzurevlerinin yap1m1 i:e Geriatri hastanalerin 
veya Genel hastaneler icerisindeki bolUmleri. :mlarin fizyolojik. osi
kolojik ve sosyolojik yonlerden doyum saglayaca< m1d1r? Devletin etkili 
politikalar1 il€ 'Va~hlarrn aile veya akraba icinde barrnmasrn1 saqlan
mas1 icin tedbirlerin al1nmas1 gerekli olmaktad1r. 

5- CHzUlen,Parcalanm1s Aile 

Bir toplumda sosyal gruplar aras1ndaki sosyal mesafenin toplu
mun isleyen bUtUnUnU ~k$.::.tn}:is1 '<::! 9c:;··::·vlerini yanamaz hale gelmesi veya 
getirilmesi,sosyal cHzUlmeyi rneydana qetirmektedir. Bu ac1dan sosyal co
zUlmele" Bir toplumda maddi ve manevi kUltiir unsurlarrnrn bir araya qe
lerek, bir anlam ifade edecek ve isleyen bir bUtUn meydana getirecek tarz
da bi rbi rl erini tamaml ayamama l ar1.d1 r. (~_8 ) Topl iml ar zaman zaman i c ve d1 s 
faktorlerin etkisiyle cHzUlme egilimi icine veya bUtUnlesme icine girebi-
1 irler. Sosyal iliskilerin sosyallesmesi, sosyal iliskilerin ve rollerin 
farkl1lasarak degisik davran1s sekilleri meydana gelebilir. Buna mukabil 
toplumun varolusu ile ilgili beraber ozdes olan ~Uessese1er ortadan kal
k1yor veya j1pranma durumu meydana geliyorsa ve JU 1 mUesseselerin yerleri 
sosyal sistemde bos kal1yorsa cozUlme meydana gelmis demektir. 

To pl uml arda gorUl en sanayil es me, sehi rl esme sonucu sosyal ya
p1 daki baz1 hastal1klarla kars1la$mas{ tabiidir. Toplumdaki sosyal grup
larda meydana gelen sosyal sapmalar ve degisimler tekil veya tikel ola
ra·k olsada cozUlmeyi meydana getirmezier. Coziilme olarak gorUlen baz1 ha-

(88) ERKAL M.E. Sosyoloji {Toplumbilimi),tst. 1987, sh.276. 
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diseler bazen sosyal baglari daha da kuvvetlendirmektedir. "Sosyal ilis-

kilerde faydac1 _, madd1', fertci egilimlerir{on plana c1kmas1, anoini ,(he

defsizl igin hedef haline getirilip ideal olarak qosterilrnesi)," yUkselen 

bosanma oranlar1 ve intinarlar, ferdin yaln1zlasmas1, bag1ml1 olarak kul

lan1lan uyusturucu ~~ddelerin kullan1m1n1n cogalmas1 gorUlrnekle beraber 

bunlar1n cozUlme icin yeterli bir delil olmamaktad1r. Bunun gibi sosyal 

ve ekonomik faktorlerin ve bunlar1n etkisiyle meydana gelen zihniyet de

gismesine ragmen genelde aile cozillmeye egilim gostermemektedir. K1rdan 

sehire goc,sehirlesme, modernlesme gibi makro seviyedeki hadiseler aile 

·baglar1na yol acm1yor aksine toplumda meydana qelen bu degismeler kars1-

s1nda aile ve akrabal1k iliskileri sosyal anlamda daha cok onem kazanm1s 

olmaktad1r11
(
89 ) 

Sanayilesme ile birlikte aile fertlerinin hayat tarzlarrnda mey

dana gelen de~ismeler evlilik oncesi ve sonras1 ailedeki otoritenin ve 

boslugun meydana getirdigi ferd,lesme ve cinsiyet anlay1s1ndaki farkl1-

l asmanrn ortaya c1 k151' .. kUltilr~·l ddmJi; k'\ bulamama sonucu, bat1 m n her tilr-

~U ~yayrn yoluyla;kaybolan aile deh~esini ve ivmesini artt1ran bir hizda ,. • 

degi$en sosyal yap1m1zdaki catlakllklara ve aile yap1m1zdaki ..;ozUlmelere 

zemin haz1rlamakta, sonucta bosanma, intihar, terk vb. sosyal problemler-

le aile kars1 kars1ya kalmaktad1r. Bunlar1n alt1ndan aile kalkamay1nca 

ailede cozUlme baslarraktad1r. 

Ailenin kirsal alanlarda geleneksel dayamsma olmamas1, Akraba-
. . 

hk baglariinn zay1flamas1, Ailedeki fertlerin artan sosyal mobilite im-

kanlar1 ve o imkanlar1n saglanmas1 icin ailenin terk edilmesi, spsyal 

problemler yaratmaktad1r. Gelismis Ulkelerde orta tabakanm oram % 35-50 

iken gelismekte olan Ulkelerde bu orammn % 5-10 olmas1 sonucu orta . .:4oa
bakalasmamn yerlesmemesi, az gelismis e~onomilerde onemli bir sosyal yap1 

4- . 
problem1 olarak devam etmesi sonucunda da aile fertleri aileriin bulun-

dugu sosyai ve ekonomik dUzeyden s1yr1lmak ve fakirlik kis.1r dongUsUnil 

klrmak istemeleri,fert.lerinin aileden uzaklasmalar1na zemin haz1rlayabil

mektedir. 

(89) VERGtN, N. 11 TUrkiye'de Modernlesme ve Aile" "TUrk Yurdu Der.·c.._,: · · 
5'iyi:1i.tst. May1s, 1988, sh.16-20. 
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Ailenin cozUlmesinin gorUlebildigi, somut olarak bosanma ayr1l
o\k: 

ma terk tabii veya sun'i olUm (kazalar, intiharlar, ~astal1klarY clgular-
d1 r. 

Ailenin parcalanmas1n1 iki kisma ay1rabiliriz) 

1) Kismen parcalanm1s: Aile fertlcrin ayri yasamalari, sosyo-
, d. 1 ,,_. - . . d . G.. 1 . ·1 ' d kUl tUre l ::- -_::!._ 3_.~--- ~-:·:a sen t.:c:: ~erk e l r.J.e ue.cisesi ir. un_ ,__1_.-:, ::: ?.Sil an 

evi en G=~ ter~eden kadL~~ar olmaktadir. 
2) Tamamen parcalanm1s, ailede erkek ve kad1n1n ol~amas1 ve ai-

lenin cisim olarak varl1g1n1n devam etmemesidir. 
Ailenin bir k1sm1 cozUlmLls olarak devam edebilir. Aile fertle

rinin birisinin veya ikisinin ayr1lmas1 veya tabii olUmden baska gecimsiz
lik (maddi ve sosyo-psikolojik) zina, terk,ailenin parcalanmas1na sebep 
olmaktad1r. Yap1lan arast1rmalar sonucu zina eden kad1n, (mahkeme sonucu 
yap1lan mUsahade ve hadiseler sonucu) kocas1na, ailesine ve ailenin ona 
yUklemis oldugu sorumluluklarclan kacma, aile bagl~r1n1n bUsbUtUn kopar1p 
att1g1 ve cemiyet icinde eriyip ~ittigi gorUlmektedir. C90) 

K,~sal kesimde aileler ve komsular1 aras1ndak~ il isk11er daha 
s1k1 oldugu:indan ailenin cozi.ilme ile kars1 kars1ya kalmas1 dururm.mda yar
d1mc1 olmaktad1rlar. Aile;nin parcalanmasrna sebep olan zina sucu daha az 
olarak goriflmektedir. Yasa'nrn arast1rmasinda(9l) Hasanoglun koyiinde 15 

y1l icinde c:ozUlen aile say1s1_--37 olup bunlardan 29 1 u {erkek 21, kadin 8) 
olUm, 4'U itiatsizlik ve ahlaki durumdan (2 erkek, 2 kadin), 4'U bilinme
yen teskil etmektedir. 

Bosanmalar1n meydana getirdigi sonuclar ayr1ca konu basl1g1 ola
rak ele al1nacakt1r. Burada ailenin cozUlmesine etki eden intiharlar iize
rinde durulnas1 dikkate deger husustur. 

(9.0) ?ENSOY, Naci, "Zina CUrmU" Istanbul Oni. Hukuk FakUl tesi Mec
muas1, C.VIII. Say1. 1-2 Istanbul 1942, sh.84. 

• {91) YASA, I. "2q Y1 l Sonra Has~nogl an Ictimai ve tktisadi Yap1 s1 
O.D.t.A.E.Deraisi, Ankara 1955, Sh.44. 
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Tablo: 53 

Fertlerin intihar sebepleri (TUrkiye'de) intihar oran1 % 0.203) 

N % 

Hi stal1 k 388 35.3 
Aile liec;:imsizligi 282 25.7 
Gec;im Zorl ugu 134 12.2 
Hissi iliski ve istedigi ile evlenemem 88 8.0 
Ogreni~ basar1s1zl1g1 31 2.8 
Diger 70 6.4 
Bilinrreyen 106 9.6 
TOP LA!'{ 1 099 100.0 

KAYNAK: !ntihar istatistikleri, D.!.E. Ankara 1988. 

!ntihar eden.J.~ri .n % 14,.S ·'i okuma.:.yazma bilmeyen, % 78 ,5' i Okuma ' 
Yazma lililen, % 6.7'si bilinmeyendir. Intihar edenlerin 3 50.2'si llkokul, 
% 6.0°s1 Ortaokul, % 9.0 1

1 Lise ·ve dengi, % 4.5'i YUksek Okul mezunudur. 

TUrkiye'de sanayilesme ve sehirlesme sosyo-ekonomik sosyo. kUl
tUrel faktorlerin meydana getirdigi aile yap1s1ndaki olumsuz etkiler. Aile
de bum.l1mlar ve sars1nt1lar meydana getirmektedir. 7Jzellikle bUyUk sehir 
bolge1£rinde azda olsa sosyo-patolojik hallerin dogurduqu c;:ozUlen aile 
meydan: gelmektedir. CozUlen aile tam istihdamin saglananad1g1 U1keler-
de tarrcmlanmam1s aile olarak gorUlmektedir. Tamamlanmam1s aile, medeni 

. -
nikah i1s1 meydana gelen c;ocuk ile annesini kapsayabildi~i gibi, qelenek-
sel ge1is aile fertlerinin fonksiyonel olarak ayr1lmas1 sonucu aile fert
lerini~ bir bolUmUnUn koyde .tar1mla ugrasmas1, diger bolUmUnUn ise sanayi
de Ucretli veya sehir bolgelerinde hizmetler sektorU icinde c;al1smas1n1 
da ic;~ne alabilir. Boylece tamamlanmam1s aile bir ayag1 koyde bir ayag1 
sehirife bulunan bir aile olarak kars1mJza c1kmaktad1r. Ayr1ca .Yurt dlsin
da c;a11san isc;:ilerin yanlarinda olm1yan a_ilelerin de tamamlanmam1s aile 
olaral kabul edebiliriz. ~ 
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Yap1lan bir arast1rmac1ya gore parcalanm1s ya da tamamlanmam1s 
aile oranlar1 soyledir: 

Tablo: 54 

Yerl e$ im Yeri Tek ana baba cocukl ar Evliliije bag1 olm1yan 
ev ha lb· 

Ankara, !stanbul izmir 8.9 6. l 15.0 
BUyUk Kent 7.8 5 .1 12.9 

Kent 7.7 4.2 11. 9 
Kasaba 3.3 2.4 5.7 
Koy 3.8 2:1 5.9 
TUrkiye ortalamas1 5. 1 3.2 8.3 

Kaynak: Serim Timur, TUrkiye'de Aile Yap1lar1, Ank. 1972, sh.30-31. 

Ailenin sosyo-ekonomik olarak giderek artan qe(;fo; ::k: :i:t~:·i:!rn, 

insanlan unutkan yapt1g1, ayr1ca sue isleme·egilimini art1rd1cj1 fuhusa 
ve kumara ittigi belirtilmektedir. Bosanma istatistikleri incelendi~i za
man en.bUyUkifgt~imsizlik yer almaktadir.(92 ) Gecimsizlik kavram1 icinde 
en bUyUk pay1 ekonomik temelden kaynaklanan gecimsizlik teskil etmekte
dir. 

Basin yay1n yoluyla ozellikle TV vas1tas1yla Bat1 ailesinin 
deger hUkUmleri TUrk ailesine girmekte kusak,lar arasrnda sosyo-kUltUrel 
bak1mdan iletisim saglanmamas1 aile iliskilerinde cozUlme meydana-neti
rebi 1 mektedi r. 

Parcalanm1s ya da tamamlanmam1s aile yahn1z TUrkiye'de baz1 fak-
torlerin tesiriyle meydana qeldigi gibi, yurt d1s1nda yasayan TUrklerinde 
o devletin sosyal adaleti saglayan bir gorUnUsten uzak olmas1 ve bask1c1 

p~litikalar1 ve ailelerin parca1anmalar1 aile yap1srn1 bUyUk Cilciide 011,irn

suz yonde etkilemektedir.-· 

[92) Bosanma tstatistikleri,D.t.E. Vay. Ankara, 1986. ~.r11\, · 
'O 

\ 
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Parcalanm15 ya da tamamlanmam1s aile tan1m1n1;yurt d1s1ndiya-
sayan parcalanm1s .veya asimilasyon edilmeleri sonueu ailelerinden vi= kUl
tUr kimliginden uzaklast1r1lan, uzaklas~1r1lmak istenen aileler olustur
maktad1r. tkineisi olarak yurt d1s1 TUrk Ailesi'dir. 

Uzellikle Bat1 Trakya'daki TUrklerin asimile cdilmeleri ile 
goc edilmek zorunda b1rakma aras1nda bir tereih yapmalar1n1n zor-
lanmas1 TUrk ailelerin milli ve manevi degerlerinden uzakla5t1rma ve yok 
edilmesinin amaclanmas1 kUltUrel bask1lar sonucu aile yap1s1 bozulmakta
d1r. Sosyal degisimde kUltUrel bask1lar ailenin ahengini bozabilmekte, 
aileleri sosyal cozUlme ile kar51 kars1ya birakmaktad1r. 

Rusya'da yasayan TUrk ailelerinin akrabalari ve kardesleri her 
iki tarafta kalarak y1llarea birbirine hasret duyan ailelerin dUnyalar1 
ayd1nlar'1m1$ oldu. Cocuk yaslar1nda iken birbirlerinden ayr1lanlar bir
birlerini ihtiyarlam1s buldular. Bunca uzun y1llar sUren ayr1l1q1n ard1n- . 
dan akrabal ar ai 1 el er, . kardesl er birbi rlerini tanimakta ha'yl i gti.y. 1iJ~ :.; r .. . ~: 
cekmislerdir. Yakrn •'tarilan once komsular1m1zdan biri ile gergin ili.skiler 
sonueunda parcalanmis ail~leri kavusmalar1nsa§lanmakla beraber yine de 
yetersiz olmustur. (93' 

/C. '.'"" YERLESME YER!NE GORE 

Bir Ulkenin yerlesim yeri ile sosyal yap1s1 aras1nda kar51l1k~ 
11 bir iliS'ki ag1 vard1r. Fertlerin ve gruplarrn yerlesim dUzenl~ri, ken
di aralar1nda ve gruplar aras1nda iliskilerin kurulmas1ndan fertlerin sos
yal davran1s1na kadar, tesir eden ve onlar1n bulunduklar1 yer itibar1yla 
birlikte hayat tarzlarin1 tayin etmede bir diger faktor arasrnda· sosyal 
yap1 bak1m1ndan sosyal mesafeler farkl1l1g1 sanayilesmenin meydana aetir
mis oldugu sosyal degerler ve iliskiler, gelismis Ulkelerde az gHrUlmek
tedir. Sosyal mesafe aral1g1mn az olmas1, sanayilesmenin bu birimlere 
girmesi ile egitim-ogretim ve diger sosyal hizmet alanlar1 ile mUmkUn 

(9a) . TERCOMAN, TUrkiye, 4 Deak 1988 
II II 29 Deak 1988 
II II 2-3 Eyl ill 1:188. 
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· olmaktad1r. Yerlesim yerine gore bazi farkl1l1klarrn olmas1 mUmkUndUr. 

I 

Bunlar: Mesleki faktor, cevre faktorleri, nUfusun hemojenligi, ve he
terojenligi, cemiyetin biiyUklUgti, nUfus yo<lunluiju farklar1, sosyal mo
bilite imkanlar1, sosyal farkl1l1k, sosyal mUnasebetlerdeki farklard1r. 

1) Koy Ailesi 

Ailenin topraga yerlesmesi ondan istihsal yapmalar1 ve cesitli 
sanatlar icra etmelerinin aile yap1lar1n1n belirlenmesinde etkili olmak
tad1r. Yerlesme durumu esas al1narak tar1m ve hayvanc1l1k yapan, bu Ure
timinin istihsalini pazardan daha cok kendi tUketimi ic~n yapan bir aile 
kars1m1za c1kmaktad1r. Koy ailesinin hayat tarz1 onun yap1s1n1 ortaya koy
maktad1r. (lOO) Koy ailesi icin literatUrde bUyUk genis aile eski aile, 

geleneksel genis veya geleneksel genis aile terimleri de kullan1lmakta
d1r. (10l) 

Koy aile5inde hanehalk1 say1lar1 ve akrabalik durumu itibar1y-. . 

le fert say1s1 L1zlad1r. Bazen ·iki Uc nesil bir arada yasayarak dikey 
genis aileyi meydana getirmekte, bazen de evlenmis ogullar ve gelinler 
ile beraber oturma durumunda ise yatay qenis aileyi meydana getirmekte
dir. Bu yUzden genis aile, cekirdek aileye oranla koylerde daha·yayqrn
oldugunu anlatan bir ozellik olarak koylerimizde'.·hane anlamrna gelen 
"ev-gil" terimleri eek kullan1lmaktad1r. 

K1r ve koy bolgelerinde yap1lan arast1rmalarda koylerimizde 
geleneksel genis aile oran1 yUksektir. Buna kars1l1k koy ailesinde tar1m 
bolgelerinde makinalasma ve koyUn sehre yak1nl1g1 qibi etkenlerin tesi
riyle cekirdek aile oran1 yUkselmektedir. NUfusu 50.000'in Uzerinde clan 
ve·sehre 50 km 1 den daha yakrn bulunan aileler bu mesafeden uzak kiiylere 
oranla cekirdek aile oran1 % 71.6 1 l1k bir yUksek oran1 gosterdiqi g0zlen-

. t" (102) ~ mis 1 r. 

(100) 

(101) 

TIMUR, S. 11 TUrkiye'de Aile Yap1lar1mn Belirleyicileri" TUrk 
Toplumunda Kadrn·; Ank . .,?.l. .. ~-56. 11-.. · 

' ( 102) 

GOKCE, B. "Aile ve Aile Tipleri Uzerine b.ir inceleme "Hacettepe 
Sosyal ve Beseri Bilimler Der.· c.8. Say1: 1-2 Af!k. 1976, sh.60. 
TUrk KoyUnde Modernlesme Egilimleri, Ank. 1970, sh.112. 
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Koy ailesinin sehre gl:icU onun yap1srnda ·bir tak1m degismelere 

yol act1g1 gorUlmektedir. Bu nedenle koy ailesinde qenis aileden fa,zl_a 

cekirdek aileye donUsmesinin onemli etk~ni koy nUfusunun kentlere ve ta

r1m d1s1 cal1sma alanlar1na gec;me olgusu yasamaktad1r. Bazen bu ~cc ol

gusu, oglunun ya da baban1n ya da bir yakrn1mn evine yerlesmek suretiy

le gecici genis veya genis aileyi meydana getirmektedir. 

Sehire goclerde koyUn iticiligi yan1nda sehrinde bir tak1m ce

kic1ligi vard1r. Gl:ic;Un h1zland1g1 1950 1 li y1llarda itici faktorlerin he

nUz bUyUk olcUde gorUlmemis olmasinrn temel sebeplerinden birisi olarak 

yeni arazi parcalarrnrn tarima ka·zand1rilmas1, tarim UrUnlerine kredi 

ve benzeri kredilerle tarim1n tesvik edilmesi ve medern tarim araclar1-

n1n temininde koylUye saglanan kolayl1klard1r. KOy ailesinin parcalanma

mas1 ve sosyal refah1n1n saglanmas1 icin her yonden ~elirinin cesitlen

mesi icin yeni Uretim dallar1n1n tesvik edilmesi koyde Uretilen mallar1n 

degerlendirilmesi ve ko,r ailesi icin yard1mc1 hizmetlerin' yeterli olmas1 

gerekmektedir. :' • . :~:cl; 

Tarim arazisinde marj inal s1 m rl ara var1 lmas1, sanayi mamulle-
.. 

rinin gelisimi ile ilgili olarak h1zl1 makinalasma ve bilhassa tar1m 

topraklarrnrn veraset yoluyla parcalanmas1 gibi olumsuz degisrneler, tar1m · 

kesimindeki itici faktl:irleri harekete qecirmis ve 1955 y1l1ndan sonraki 

kl:iyden ke.nte gl:ic olay1 bu itici faktorlerin tesirinde olusmaya·baslam1st1r. 

Halbuki toprak miktari art1r1lmas1 mUmkUn olmad1ijrndan bu parcalanmamn 

onUne gecilmesi onem"'a·rzet-:mektedir. Koy ailesinin sehire. goc sebepleri 

arasrnda % 57.2 1 si topraks"IZllk ve fakirlik, % 19.l'i baska ise qjrmek 

veya memuriyet, % 5.5 1 i sehrin cekiciligi ,·% 4.6's1 cocuklar1n egitimi 

gelmektedi r. 

Tilrkiye'de Koy ailesinde son donemlerde d1sa ac1l1m_ ile kendi 

isletmeler d1s1nda cal1sanlar cogalm1st1r. Yap1lan bir ara~t1nnaya gore 

bu oran % 75 bulunmustur. K"oy ailesinin % 53 1 U yine kendi tarim·alamn

da veya buna yakrn islerde cal1smakta, % 47'si ise daha bas'ka alanlara 

yonelmektedirler. (lOJ). K"oy ailesinde topraijrn ve mahn pa~calanmamas1 

(103) HAStPEK, S. Cank1r1 tli Koylerindeki Aile Hayat1,(Basilmam1s) 

Doc;.Tezi) Ank. 1974, sh.78. 
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· ve .hanelerin bolUnmernesi icin. ayn1 bUtce ile gecinmeyi arzu edenlerde ol
maktad1r. 1985 Genel niifus say1mrna gore cal1sanlarrn % 40 1 1 Ucretsiz 
aile iscisi dururnundad1r. Ocretsiz aile iscilerinin % 20'sinin erkek % 
80.24'ini kadrn teskil etmektedir. Koy ailesinde isbolUmU cinsiyete CTO

re degismektedir. Bu rol ve gorev daireleri birbirine tasmaktad1r. Koy 
ailesinde kad1nlar ev kad1nl1q1 gorevi dis1nda, tarlada, evde her tUrlU 
isi yapan, esine yard1m eden ozelligi gostermektedir. Koy ailesinde ka
d1nlar ev isleri haricinde tar1mda, eslerinin yan1nda beraberce cal1s
maktad1r. TUrk Aile yap1s1 arast1rmas1nda da kad1nlar1n1n birinci gore
vi ev isleridir. K1r ve kent baz1nda bu konuda fark yoktur. K1r'd~ ka
d1nlar1n % 39.7'si kad1nlar yaln1z ev isi, % 22.6 1 s1 Tarl~, bag bahce isi 
yapabilir. % 13.2'si yapabilecegi her isi yapar derlerken, Kentte kad1n
lar1n % 26.6 1s1 yaln1z ev isi % l0.5 1 i Devlet Memurlu~u yapabilir. % lO'u 
A11sveris v.b. isleri ya!)abilir. % 33.B'i kadrnlara uygun mesleklerde ca
l1sabilir. (l04) GorUldUgU gibi k1r ve kentte yerlesim alan1 ile beraber 
kad1nlar1n yapacag1 gHrevlef farkl1 olmaktad1r. Ortak olan kad1nlar1n ev 
i;,} Jt•pma·u::··;cr;,-, Kentte kadinlarrn % 33.8'i ·kadrnlara uy91J.n .n:: : .,. .. 
callsabil ir gorUsU k1rda kadrn istihdamrnrn olmamas1 sonucu tarla bag ve 

bahcede cal1srna ikinci planda yer almaktad1r. 

Tabla: 55 

Koy ailesinde kadrnrn oncelikle yapt1g1 isler(%) 

I. is I I. is 
Ev Kadi ni 89.2 2.2 
Ciftci 1 i k 8.8 11.9 
lscilik 0.5 0.6 
El Sanatl an 0.4 2.3 
Baska sanatl ar 0.9 0.3 
Cevaps1z 0.2 2.0 
Yok 0.0 80.7 
Top lam 100.0 100 .0 . 

~) 

KAYNAK: Tilrk koyUnde modernlesme egilimleri. DPT. Ankara 1970, sh.237. 

(104) Tlirk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (BAs1lmam1s) DPT. Ank. 1989 
Tabla: 56. 
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TUrk ailesinde kad1n1n gHrevi degismemistir~ Bir tak1m feminist 
(as1r1) ak1mlara ragmen,gorevinin bilincindedir. Eski tilrklerde kad1nlar. 
ev isleri yan1nda hayvanlar1 sagma, bun}ar1n sUtlerinden baska besinler 
haz1rlama bag, bahce gibi· isler yaparlard1. Bu sebeple evli dend'iqi zaman 
hem "evlenmis" hem de ev sahibi gibi iki ayr1 anlama gelmekteydi .Jr~5 ) Oc
retsiz aile iscisi oranrnrn yUksek oranda seyretmesi tarim kesiminde Uc
retli cal1sma seklinin bir ag1rl1g1 olmad1g1n1n gostergesidir. Bunun sebe
bide tar1m kesimindeki mUlkiyet yap1s1n1n ve Uretim seklinin Ucretlilik 
dUzeyini gerektirmemesine baglanabilmektedir.<106 ) 

Koy ailesi geJeneksel genis aile ~ibi bir Uretim birligi teskil 
etmekte, Uretilen mallar kendi tUketirnleri icin imal edilmektedir. Kendi 
ihtiyac1ndan fazla olan mallar ise d1sar1ya pazarlanmaktad1r. Koy aile
sinde egitim ~ag1nda olan cocuklar ya da koy ile alSkas1 olan sehirdeki 
aileler tatillerde, izinlerde Ucretsiz aile iscisi olarak cal1smakta kar
s1l1ginda k1sl1k erzaklar1, tarhana bulgur, salca vb. Urilnled.temtn .. et:
mektedirl er. TUrk ail e arast1 rmasinda gelir geti nh~k amac1yl a Uret}m . .ya
pan aile oran1 az olmas1na ragmen, gelir getirmeksizin kendi tUketimi icin 
Ur~ti'm yapan aileler hie yok gibidir. (lOJ)K1 r ve kent bazrnda 1:Urk aile
sinde geleneksel UrUnlerin Uretimi de · devam etmektedir. 

Gel eneksel degerler koy ailesinde sehi re gUcl U~U zamanl a devam 
edegelir .. Koyden tarim alanrndan ayri islerde istihdam edilenler once oda
lar1n1, sonra bUtcelerini ay1rd1ktan sonrada evlerini ve son asamada da 
toprak varhklarrn1 ay1rd1klar1 gorUlnektedir. 

~dy cevresinde mUsahede edilen sosyal kars1l1kl1 tesir mUnase
betlerini Uc kategoride mUtala~ edilebilir.ClOB) 

(105) ogel, B. TUrk KUltUr Tarihine Gi ri s, Ank. •1984, c. I II. sh. 7. 

(106) KARAHASANO~LU, t. "TUrkiye'de Gelir Dag11im1 ve tstihdam. Poli
tikalari, 11 Meselelerimiz.tktisat ve Cal1sma Hayat1, tst. 19 
sh.461. 

(107) TORK Aile Yap1 s1 Arast1 rma Sonucl ar1 (Bas1 lmam1.s) DPT Ank. Tab-
le: 261. e 

(108) KURTKAN, A. Koy Sosyolojisi, ts.t. 1984, sh. 91-95. 
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1) tnsanlarrn toprakla olan mUnasebetleri 
2) tnsanlar1n birbirleri ile olan mUnasebetleri 
3) tnsanlar1n mUesseselerle olan mUnasebetleri 

1) Koy ailesinin gelisen teknoloji ile ziraatte faal olan niifus 
artm1s ve isci bas1na prodUktive artm1st1r. 

2) Koyde makinalasma sonucunda koy nUfusunun miktar1 ve terek
kUbU Uzerinde tesirler husule gelmistir. Doijur~anl1k nisbeti azalm1st1r. 

Yasl1 fertler emekli olsun veya olmas1n koylerde yasamay1,eski
s i nden daha fazl a terci h ediyorl ar. Koy ai 1 es i ne t~kno 1 oj i i 1 e sos ya l 
tabakalasma bak1m1ndan da degisiklikler getirmistir. Zirai makinalar1n 
tekniginden anlayan isciler daha yUksek statUye qecmislerdir. Tar1mda ka
derciligin yerine teknik imkanlar1n gelismesi yer alm1st1r. 

'3) tnsanlar1n sosyal mUesseselerle olan mUnasebetlerindeki de
gismeler, kitles-el iletisim ve modern aletlerle dUsUnce ve siyasi kanaat 
ufku genislemistir. Bu temayi111e:·- b\r :l'zrcl~ homojenliiji ortadan kald1-
rarak farkl1lasmaya yol acm1st1r. Aile fertlerin say1srnrn azalmas1nrn 
yan1s1ra baba otor.itesi azalm1s ve ailede kararlar bUtUn aile fertleri 
tarafrndan verilmektedir. Ulas1m hizmetleri ile bera~.eye her tUrlU 
sosyal hizmetlerin ginnesi yaygrnl1k kazanmaktad1r. Koy ailesinde dikey 
mobilite sehir ailesine gore dUsUktUr. Bunun gib1 mesleki mobilite de 
dUsUktUr. Yatay mobilite bak1mrndan hareketlilik gorUlUr. 

Buna ragmen koy ailesinde genis ailenin oarcalanmas1 ile ce
kirdek aileye donUsen ailelerde akrabal1k ve his1ml1k baglar1 s1k1 olup, 
dayan1sma ve yard1mlasmada sehir bolgelerine gore ka~saml1 ve gUclU ozel
lik gosterir. KOy ailesi hem ailede hem de bulundugu cevre ile saglam 
iliskiler kurarak cemaatvari bir ozellik tas1maktad1r. Aile fertlerin 
her tUrlU ihtiyac ve iliskilerinin sagland1g1 bir yuva olup, aile Uyele
rinin hayat1n1 bUtUnU ile cevreleyecek daha saglam ve sagl1kl1 iliskiler 
kurulmas1na yard1m eder.(l09 ) 

• (109) Ayn1 Eser, sh.173. 
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Koy ailesinde evlenme: K"dy ailesinde evlenmelerin toprak parca-
lanmas1n1 orrlemek va h1s1ml1k .baglar1n1n daha s1k olmas1 icin akra~alar 
arasinda k1z a11p vermek yaygmd1r. 1989 y11lndaki arast1rmada ilde % 64 
ilcede % 62 Bucak ve koylerde % 57'si akraba evlili1ine kars1d1rlar. Bu-
cak ve koyl erde akrab& i le evlenme oram sehi re gore daha yUksek-
ti r. (110) / 

K.Hamam'da akraba evlilikleri azd1r. Arast1rmada ailelerin % 
16 1 s1 akraba ile evlenmislerdir. Bu ilce merkezindedir. Koylerde bu· oran 
daha yUksek olabilir. Cank1r1 ili ve koylerinde yap1lan arast1rmada(lll) 
akraba evlilikleri oran1 % 34.4,baska arast1rmada koy ailesinde akraba 
evli1ik oram ·% 35.7 olarak tesbit edilmistir. (ll 2) Koy ailesinde sosyo~ 
ekonomik gelismelere paralel olarak es seciminde cok kat1l1k ~orUlmemek
tedir. Yap1lan arast1rmalarda es seciminde erkek ve k1zrn gorUsU alrnmak
tad1r. Evlenme konusunda yine son sozU soyleyen, ailedir. Kentte oldugu -.. 
gibi K1rda evlenmede karar mercii ailedir. K1rda erkeqin % 56'9'u kad1n1n 
% 68.S;i evlenmede aile karar vermist1r~ (~l 3 ) ,~pnucta 1.~.~y,aiJeS.inde evle-

. . . . .• ,.. , ... 

necek k1z veya kadrnrn esine secmede erkekl~-~ oranla. ·k1z aiTesi daha cok 
karar sahibidirler. Buna gore koy ailesinde karar verme, otorite bak1mrn"." 

' .• 

dan baba ailesi gorUlmektedir. 

Evlenme yas1 koy ailesinde veya kirsal alanda kUcUk olmaktad1r. 
Koy arast1rmalarrnda ortalama evlenme yas1 18;k1zlar icin evlil_ik yas1 
16.9,erkekler icin 20.6 olmaktad1r. TUrk Aile Yap1s1 Arast1rmasrnda da 
oran hemen~hemen aynid1r(Tablo:8)(ll 4) Evlenilen es say1srnda genelde 
tek eslilik gorUlmektedir. Medeni kanunda tek esle evlenmek 9ecerli ol
dugundan dini nikah ile cok kadrnla evlenenler de mevcuttur. Koylerle 
ilgili yap1lan arast1rmalarda bu oran % l .6 civarrnda,bulunmustur. Baska 

(110) .Turk Aile Yap1s1 Anket Sonuclari (BAs1lmam1s). DPT Ankara 1989 
Tablo: 175. · 

(111) HAS1PEK, S. a.g.e., sh.37. 
{112) SER1M, T. TUrkiyede Aile Yap1lar1, Ank. 1972, sh. 
{113) TUrk Aile Vap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lrriam1s) DPT. Ank. 1989 

Tablo: 64. · · 
(114) TUrk KoyUnde Modernlesme Egilimleri,Ank. 1970, sh.112 . 

• 
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arast1rma 1 da % 2.4 olarak tesbit edilmistir.{llS) Koylerimizdeki ailenin 
haj.-:. t tarzrna endUstri 1 esmes i sonucu bas in-yayin oraanl arm in yayginl as
mas 1 ve egitim dUzeylerinin yUkselmesi ile beraber tek esli evlenme ora
n1 yUkselmektedir. 

Kitlesel iletisim ve Bas1n-Yay1n organlar1n1n qittigi yerlerde 
kad1nlar1n, eslerinin ikinci bir kez baska birisiyle beraber olmas1na 1Us
bet cevap vermemislerdir. Kad1nlar1n % 69'u bu tUr evliligi uyaun balnus
ken, % 31 .'i uygun buldu~unu be1irtmis1erdir. Uy~un bulanlardan % 8 1 i 
sartl1 olarak istekleri yer a1maktad1r. {ll 6) 

Koy ailesinde cocuk say1s1nda artMa vard1r. Aile nUfus Plan]a
mas1 cal1smalar1na ragmen degum oranlar1 dUsmemektedir: Doqum kontrolu 
yapanlarin ise kontrolsUz ve i1ke1 metodlarla dUsUk yapmalar1 olUmlere 
yol acmaktad1r. Koylerde nUfus Planlamas1 yapm1yanlar1n oran1 % 71 e ka
·dar c1kmaktad1r. (ll 7} Degum planlamas1n1n yap1lmamas1 ve cocuk say1s1n1n 
fazla olmas1 key ailesinin diii pratiklere kat1lma oran1n1n yUksek·olmia-. 
Sl din faktorUnUn fertlerin VF: aile-12rin tr-.,·rlum h:fode haya:-t tarzlar1na 
damgas1m vurmas1na yol acmaktad1r. 'Arast1rmalarda k1r boiqelerinde dini 
pratiklere kat1lma cram yUksektir. K.Hamam'da da aym orandad1r. K1r 
bolgelerinde gelenekse1 degerle~in manevi kUltUrUn tazeli~ini korudu~u 
yerlerdir. Cemaatvari bir ozellik mevcut oldugundan key ailesinin olum-
suz bir problemle kars1 kars1ya kaTd1klar1 zaman bir uzvun parcala-
r1 gibi tUm aile ilgilenmektedir. 

Koy ailesinde bosanma oran1 yao1lan arast1rmalar sonucu sehire 
gore dUsUktUr. Koy ailesinde esler aras1nda evlenmeler]n yak1n akraba ve 

h1s1mlar arasinda vuku bulmasinrn yanis1ra manevi kiiltUrden kaynaklanan 
unsurlar ailenin parcalanmas1na ve cozUlmesine yol acan sebeplerin orta-, 
dan kald1r~~mas1na yo1 acmaktad1r. 

Koy ailesinde kararlarda en son soz baban1nd1r. Ailede karar
larda eslerin kararlar1na kat1lma on plandad1r. Koy ailesinde ya da se
hir ailesinde kararlar1 demokratik olarak d1n1s1larak en son karara ba~-

(115) 

(116) 
(117) 

SAHtNKAYA R. 11 Hatay bol gesinde koy ve Sehi rde Ail e•i Cumhuriyet 
Kaye, KoylU Kadrna ve TUrk Ailesine Neler Getirdi, Ank. 1984, 
sh.113. 
AZtz, A. Toplumsi'lllasma ve Kitlesel tletisim, Ank. 1982, sh.131. 
HAS1PEK, S. a.g.e., sh.SO. 



149 

layan baba yahut koca olmaktad1r. Aile gelirlerinin ve kaynaklar1n1n kul
lamlmasrnda, tUketimin tek elden yap11masrna, davranis ve hareketl-erde, 
ileriye donUk aile ilgili planlamalarda karar1, aile baskani sifat1yla 
baba (koca) vermektedir. Yap1lan arast1rmalar Bat1 ailesinde oldugu qibi 
ferdi tUketim olmay1p tUketimin yap1lmas1 aile baskamna bagl1d1r. <1.18) 

Koy ailesinde Uretim beraber oldugu oibi tUketimde ayn1 elden 
yap1l1r. TUketimi yap1lan UrUnler koy ailesinin gelirine ve malvarl1grna 
bagl1d1r. Koy ailesinde I. sirada Unlu maddeler, Z.SUt ve sUt Mamillleri 
3. Sebze 4- Baklagiller. 5) Tah1llar basl1ca tUketilen besinlerdir. 

Koy ailesinde evlenme yas1 kUc;:Uk oldugu ic;:in doqurganl1k done
minin uzun olmas1 dogum h)z1n1n oran1n1n ~rtmas1na yol ac;:maktad1r. K1r 
bolgelerinde kent'e gore.hanehalk1 bUyUkliigU yUksektir. Son y1llarda k1r 
bolgelerinde nUfus art1s1 azal1rken, hanehalk1 bUyUklUgU artmaktad1r. 
Bolgelere gore ailede bulunan fert say1s1n1n bolgelerin sosyo-~konomik 

,-. '·:'.• . ~"#.:~--· 

gelismislik durunilari ile yakrndan i)gili .. olduqu prtaya pkm~st1r. . · r .. , ,.. "i .~;;·:.~-.· . ·: ·. ;~ : "':· ...... _.~\··~ :· ·- - · 

Tablo~ 56 

Hanehalki Say1s1 ve Hanehalk1 bUyUkl UgU. (KIR) 

Y111 ar Hanehalk1 Say1s1 Hanehal k1 BUyUkluqU 
1960 3.471. 903 5.89 
1965 3.491. 727 5.93 
1970 3.736.873 5.87 
1975 3.318.058 6.07 
1980 4.318.855 5.66 
1985 4.230.747 5.99. 

Kaynak: 1985 Genel NUfus say1m1 Ank. 1985. 

~ehire gore kirda hanehalki say1s1 fazlad1r. Hanehall<1 say1-
s1n1n fazla olmasi c;:ocuk say1s1ndaki artmay1 da belirlemektedir. Kirda 
hanehalk1n1n fazla olmas1~ana-baba akrabalar1n genis ya da gec;:ici ajle 

(118) TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuc;:lar1, (Bas1lmam1s) DPT. Ank. 
1989, Tablo: 77. sh.50. 



meydana gelmesinden cok,cacuk say1s1ndaki art1st1r. 

Koy nUfusunun bUyliklUgU ile koydeki zanaatk~rlar aras1nda dogru 
bir iliskinin bulundugu sUphesizdir. Koy nlifusu bUyUdUkce zanaatkar bu
lunan koylerin oran1 da artmaktad1r. 
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Koy ailesinin bas zamanlar1 degerlendinnesi: Koy ailesinin yagun 
aldugu ay ve mevsiml:rin d1s1nda koylUlerin nas1l vakit gecirdiqi dikka
te deger noktad1r. 1968 Arastirmasrnda(l1 9) Ko_vliilerin % 64.i'si Kahveye, 
koy odas1nda, % 16.5'i Hayvanlara bakar, % 4.S'i eve yakacak temin eder
ler. % 6.S'i koye artak isler ile ugras1rlar. % 2.3'U baska bir yere ca
l1smaya giderler. % 11.9'u baska (sahbet, camiye qitmek)_ ile bos zaman 
lar1n1 gecirirler. Son y1llarda bas1n-yay1n cihazlar1n yayo1nlasmas1 ile 
% 15.3'U Arkadaslarla sohbet, % 14.7'si TV seyrederek, % 13.3'U kahve
hane, % 11.0 mesguliyet (Hayvanlar) % 5.14'U El isi % 5.2'si dini sohbet 
% 4.3'U Evde kitap okuma bas zamanlar1n1 degerlendirilmesi yap1lmaktad1r. 
1968 Arast1rmas1nda koy odas1na gitme azalm1s alup yaln1z bayramlarda ve 
torenlerde toplanilan yer olarak varllg1m devzn ettirmekte:dir~ 120) 

Koy ailesinde karar sahibi gozUken baba yine cacuklar1n1 kendi mes
leklerinden ayr1 mesleklere sahip almalarrn1 istemektedir. TUrk koy aile
sinde,baba mesleginin devam1na ~araftar degildir. 1950 y1llar1ndan sonra 
Kaye yap1lan hizmetler sonucu, egitim dUzeyleri yUkselmektedir. Cocukla
r1n1n egitim yoluyla hayat seviye ve standartlar1 yan1nda iyi meslek sa
hibi olmalarrn1 arzu etmekte.dirler. Yao1lan arast1rmalarda koy aileleri
nin cacuklarim 9ondermek istedikleri meslP.k ve yerler % , 8 .. )ile 

doktor,% 17.6 ile ogretmen1iktir.%l.8'si Mtihendis,%8.2 1si Subay 

olmas~ 1.atemek~e1'jit~r. 
'.? l 

(1~9) TUrk Koyilnde Modernlesme egilimleri: Arast1rmas1, Ank. 1970, sh.63. 
(120) Turk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1(Bas1lmam1s) DPT. Ank. 1989, Tab-

10: 256. 
(121) TUrk KoyUnde Madernlesme Egilimlerf Arast1rmas1 '·DPT. Ank. 1970 

Sh. 185. 
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GUnUmUzde key ailesinde her tUrlU teknik ve sosyal hizmetlerin 
{tedricen de olsa) gotUrUlmesi egitim ve kUltUr alan1nda bUyUk hamleler 

· yap1lmas1na neden olmustur. Koy ailesinin d1sa ac1l1m1 ile qelirinin art
mas1 sonucu medeniyetin diger nimetlerinden faydalanmaya baslam1st1r.U
las1m imkanlar1n1n ve sagl1k hizmetlerinin yayg1nlasmas1 ailenin bas1n
yay1n ve memleketinher tUrlU isleri ile mes~ul olmas1na yol acm1st1r. 0-
tomobil. televizyon Radyo 7 telefon gibi teknik kUltUr unsurlar1 key ailesi
ne girmistir. Koy ailesinde otorite daha elastikihale gelerek mutlak ba
ba yahut kocadan daha cok yak1n ;19; duymakta ve onlar daha fazla s0z 
hakk1na sahip olmaktad1r. 

Koy aflesinin gecim arac1 tar1md1r. Ciftcilikten,sonra % 28.7 ile 
Hayvanc1l1k % 13.6 ~eyvac1l1k % 9.1 Bostanc1l1k, % 4.5 ormanc1l1k ve % 4.5 
ile orman isciligi gelmektedir. Son y1llarda bir sosyal gUvenlik kurumu
na bagl1 olup, emekli olanlar sehirde yasama yerine koylerinde yasamayi 
tercih etmektedirler. Bu sebeple koylerde cal1smayan nUfus o~an1nda art
ma meydana g21rr:ek.t·>'Vi':"'. 

Koy aile?inde fertier arasrndaki ili.~!<,ileri dUzenleyen manevi kin-
tUr ve geleneklerdir. Bunlar, canl1l1g1n1 koruyarak yasamaktad1r. BU-
yUge sayg1 kUcUge sevgi, yard1mlasma cevre ile ilgilenme gibi cemaatvari 
yap1 unsuru sehir ailesinde de ayn1 oranda oldugu zaman TUrk ailesi alum-

. suz problemlerle, kusak cat1smalar1 ile kars1 kars1ya kalm1yacakt1.r. 

Koy ailesinin cemaatvari bir oze11ige sahip olmas1 yan1nda, sehir 
hayat1, aileye tesir ettikce cemaat mensuplar1n1n bir manevi degerler 
sisteminden maddi degerler sistemine dogru kaymal_ari ve yi:inelmeleri za-· 
rureti ortaya c1kacakt1r. 11 Tar1mda makinalasma ve zirai teknolojinin i
lerlemesi, koy hayat1 seviyesinin yUkselmesi, paraya ve mukaveleye daya-

' nan iktisad mUnasebetlerin as1r1 gorenekci davran1slar1 silip sUpUrmesi, 
koy-sehir farklar1m hafifletmede faydal1 olacakt1r. O halde bUyUk cemaat
lesmenin inkisaf edebilmesi icin koy cemaatine sehir cemiyetinin baz1 va
Sl·flar1 as1lan1rken diger ~.araftan da endiistrilesmis sehir hayatinrn,ca- · 
·maatvari manevi degerlerle yUkseltilmesi gerekmektedir. Son y1llarda Ba-

• t1 1da oldugu gibi TUrkiye'de de manevi degerlere ve· cemaatvari yap1ya oz-
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Tablo: 57 

K1r ailesinin ogrenim durumuna gore cocuklar1n1 hangi tip liseye 
gitmelerinin istendigi arasrndaki il iski 

Genel lise 
Ticaret lisesi 
Meslek lisesi 
1mam 1-fitip lisesi 
Yabanc1 Egitim yapan veya 
ozel 
Anadolu lisesi. 

·-~ . 

Bilinmeyen 

N 

1339 
476 

2295 
207 

251 
1514 

56 
,."Jt 

% 

21.8 
7.8 

37.4 
3.4 

4. 1 
24.7 
0.8 

100..0. 

Tahsil seviyesi 
Ana babani n 

! 1 kokul 
II 

II 

II 

Lise 
Orta 
tl kokul 

1-trn. . .,..._,,1.,,. 
Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonucl ari (BAs1lmam1s) DPT. Ank. 1989, 

Tablo: 151. 

Arast1rmada ailelerin % 90 1 1 cocuklar1n1n iyi meslek sahibi olma
lar1n1 istemeleri % 37.4 oran1 ile meslek liselerinin tercihlerinden an
las1lmaktad1r. % 24.7'si daha iyi egitim verdikleri amac1yla Anadolu Li
selerini ~ercih etmektedirler. Yukarda ailelerin tercih ettikleri meslek
lerin istifidam edilmesi k1r bolgelerinde oldugu 9ibi koylerde imkans1zd1r 
Bu durumda onlar1n cocuklar1 egitim icin baska yerlere gidecekler.veya 
egitimden sonra istihdam edilememeleri sonucu koylerine donmiyerek baska 
yerlerde (sanayilesmekte veya sehirlesen) gorev yapacaklard1r. Cocuklar1y· 
la beraber oturmak isteyen dolay1s1yla genis aileyi meydana getiren ana
babalar1n koyden ayr1larak cocuklar1n1n yan1na gitmeleri gerekecektir. Co· 
cukl arrnrn yam na gitmezl erse egi tim goren gene koyden ayri ol arak ceki r
dek bir aile meydana getirecektir. Yap1lan arast1rmalarda Kirsal bol9ele
rinde ailelerin % 90 1

1 gibi bUyUk bir oram, evlendikten sonra oguilari 
ile birlikte oturmay1 istemeleri bir sosyal gUvenlik unsuru olarak oorme
lerinden ziyade bunun temelinde yatan manevi degerlerden kaynak~anmaktad1r 

(122) SER1M, Timur, a.~.e., sh. 62-63. 
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r-. 
lem duyulmas1 l) As1r1 ferdiyetcilige reaksiyon ihtiyac1 2) tlmi ve dini 

dUsUnce ak1 ml arrnda cemaat fikrinin yer almas1 3) Manen bozulmus ne·~; 11 e

rin ortaya c1kmas1, 4) Siyasi partilerin cemaatvari ideolojilere dayanma

malar1, 5) Kitle haberlerinin rolU, 6) -Dayamsma ailesinin ve akrabalak ' 

baglar1n1n yoklugundan dogan mahzurlar gibi faktorlere baglamak mUmkUn-

d
.. (123) ' 
ur. 

2- Sehi r Ail es i 

Gelismekte olan Ulkelerde ve Tlirkiye'de ekonomik gelisme "sanayi 

ekonomisiu asamas1na girmeden ve bu asamaya girseler bile 9ercek anlamda 

sanayilesrne meydana gelmeden hizmet sektorU asamasina (lecildigi gorUlmek

tedir. Burada hizmet sektorU asamas1na atlanmas1n1n sebebi tar1m kesimin

deki isgUcU fazlas1n1n sanayi sektorUne kayd1r1lamamas1 sonucu sehirler

deki hizmet sektorUnde istihdam edilmesinden kaynaklanmaktad1r. KoyUn i

tici veya sehrin cekici boyutlar1 sonucu vas1fs1z isqUcUnUn egitilmeme-
:·. .~ ~, ; ~ . ·' ~: .. ~ ' . · .. :_. . .:.. ; ,· .' 

leri ya da egitilememe sonucu tarimd1s1 alan1nda ve dUsUk Ucretle is-

tihdam edilmislerdir. $ehire gel~n, ailenin cal1sma alanlar1 evin d1s1n-

~ da >ve· utag1indad~r. Tlirkiye'de k1r bc>lt"!elerinden kUcUk sehirlere oradan da 

bUyUk sehirlere gUc teskil etmistir. 1960-80 y1llar1 arasinda sehirli nU

fusu~ % 71.2'si daha bUyUk sehirlere goc etmistir. <124) 

Sehir ailesi zamart sUr~ci icinde Uc toplum yap1s1 icinde·kald1kla

ri goz onUne al1nd1grnda 1) Sehire goc edenler a.rasinda ailesini memleke

tinde b1rakm1s olanlar, 2) Ailesiy'le beraber sehre nae edenler, 3) Ailesi 

daha onceden sehire gelmis ve sehirde evlenenler, bu sUrec icinde Uc ai-

l en in sehi rdeki hayat tarzi farkl i olabil ecektir. Sehirde ail eyi ol umsuz 

yonde etki1eyen faktorlerin ele al1nmas1 uygun olacakt1r. Bunlar1 madde 

halinde soylece belirtebiliriz. (125 ). 

(123) 

{124) 

(125) 

KURTKAN, A. Koy Sosyolojisi, lst 1984,- sh 168-170. 

1SBiR, E. Sehirlesmeve Meseleleri, Ank. 1986, sh.10-20- Ayr1.ca 
Keles, R.Yavuz, F.Geray, C. $eh1rcilik Sorunlar. Uyqulama ve Po
litika, Ank. 1973, sh.115-118. 
KURTKAN' A. Koy Sosyol ojisi' 1st. 1984' sh. 
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l) Bolge Planlamas1 ac1s1ndan: Sehirlerin bulundugu yerin czelli
gine gore iskan edilmesi bir tak1m zorluklara seber olmaktad1r. Bc1geler 
aras1nda iktisadi ve sosyal alt yap1 yat1r1mlar1n1n yap1lmas1 ve iktisa
di faaliyetlerin ve temel sanayt kuruluslar1n1n bolgelere dag1t1lITas1, 
Ucret farklar1n1n dogrudan dogruya azalt1lmas1 onem tas1maktad1r. Denqe
li bir sehirlesme icin mekan1n sosyo-ekonomik sartlar1n iyi deger~endi
rilmesi gere<ir.( 126 ) tsgUcUnUn bUyUk sehirlere ak1m1 sonucu g~c 'e dU
sUk Ucretle istihdam edilmelerine sebep olmaktad1r. Mekan bak1m1rJan se
hir ve sanayilesmenin yerini yanl1s secilmesi ekolojik, olarak ce·1renin 
kirlenmesine yol acmakta dolayl1 olarak aileyede tesir etmektedi··. Sehir
de mesken yap1m1nda devletin ve ozel kuruluslar1n yetersiz kalmas1 sehir--
bolgelerinde gecekondulasmay1 beraberinde getirmistir. Gecekondu Ji:ilge-
lerinde yas1yanlar1n sehirlerdeki istihdam olanaklar1 ve oturdukl1r1 
sentlerin sehirle iktisadi ve sosyal bak1mlardan bUtUnlesme sorun1ar1 bu 
boyutlardan ikisidir. 

2) Maddilesmis Modern tnsan Tipinin Ortayc C1k1s1: 

-
Teknolojik ilerleme, faydac1 teknige zihnini vetilliS menfa:tci ·bir 

maddi insan tipinin ortaya c1kmas1Q~ sebebiyet vermektedir. Sehir aile-
~ -~--,· 

sinde ailenin toplumdaki iliskileri, arkadasl1k gruplar1 sosyal ~ruplar 

hep menfaat amac1yl a kurul mas1 d1 r. Onl arm de~er kavraml arrnda de-'jisme-
1 er olacakt1r. Boylece sehirlesmenin ortaya c1kard1g1 veya c1karaca~1 
menfaatci bir hUviyete bUrUnen madd~ insan, rnanevt zevk1erin, hi' bir 
madd1olcUsU ile ifade edilemeyecek mahiyetteki saadetinden mahr~TI kala
cak ve maddf imkanlar1n insan1 doygunluk noktas1na 0etirmesi ile je ruhf 
buhranlar ve sosyal problemler onemli bir duruma gelecektir. Sehire gelen 
aile istikrarl1 k1rsal bclge hayat1ndan cesitli nedenlerle ilk iliskile- , 
rinden kopmakta, geni~ aile, akrabal1k grubu komsuluk iliskileri azal
maktad1r. Ayn1 apartmanda yasayanlar birbirlerini tan1mamakta, sosyal · 
iliskiler zay1flamaktad1r. Bu gelismeden ozellikle, sosyal tabakalasma-
da en altta kalm1s olanla~. icine dUsmUs olduklar1 yeni ekonomik sartlara 
gore yukar1 dogru tirmanamayanlar mUteessir olmaktad1r. Geleneksel deger
lere bagll iliskilerin yak olmas1, yeni maddelesmis iliskilerin aetirdi-

,pi ortama uyamad1klan durumlarrnda anomi hale ortaya c1kabilmektedir. 

(126) ERKAL, M.E. Bolgeleraras1 Dengesizlik ve Doou Kalkrnmas1, tst.1972, 
sh. 245. 
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Sehire goc edenlerin degerler kavrarn1nda bir degisme olmas1n1n 
subjektif olarak degilde objektif olarak ele al1mrsa sehre goc edeplerin 
manevi deger, ahlak yonUnden bozulma konusunda bir soruya arast1rmada % 
60,7'si hay1r, % 29.3'U evet, % lO'u di~er cevab1 vermeleri{l 27) · maddf ve .. 

manevt deger kavramlarin1n dikkate alacak oranda degistigini ortaya c1k
maktad1r. Sehirdeki bu problemlerde aileler kendi hayat tarzlar1 ve kUl
tUrleri sehrin olumsuz etkilerini olumlu hale cevirerek, yeni sartlara 
uyum saglaya·cak veya en azrndan dengesini s'a~layacakt1r. 

Koyden gelenler koyUn homojen hayatrndan kopup gelenler, kentin 
farkl1lasm1s gruplar1na uyum gosterme cabas1nda bocalama yahut sehirle 
bUtUnlesmek ile yak olmak alternatifi aras1nda calkalanmakta olan ano
mik bir durum olmamas1 ve bu oramn az elmas1 hala sehirlerimizde gele
negimizden gelen cemaat vari bir hayat uslubU ile kentteki geleneksel 
sehirliler'in varl1g1 enlar1n tutumu ve kolayca uyum saglamalar1na ve 
sehrin bat1l1lasm1s kesimini teskil eden nUfusun etkisine k~,RU.maks1.z,1n 
yas ayabi 1me1 eri n~ yo l acmaktad1 r ~ : ;; ·' ; '"'4: :. '1'. · . '1'- .. ~ 

• ' < I,_· ." ! . r ~ 
·· Oturul an evi secerken akrabal ara yak in ol mas ma dikkat edenl erin 

eran1 I 48'8 dikkat ~tmeyenlerin eran1 ise % 51.2'dir. 

Table: 58 

Oturulan evi secerken akrabalara yak1n olrnas1na dikkat etme 
..... nedenl eri · 

Akrabal1k iliskilerini sUrdUrmek icin. 
Kars1l1kl1 yard1mlasma icin 
Konusabilecegi yak1n biri olrnas1 icin 
Esim olmad1g1 
Di9er 
TOP LAM 

% 

58.0 
25.0 
12.0 
2.0 
4.0 

100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Arast1rmas1 Anket Sonuclar1(Bas1lmam1s) DPT. Ank. 
Table: 119/A 

. 
(127) TUrk KoyUnde Modernlesme Egiiimleri Arast1rmas1, DPT. Ankara. 1970 

sh.105. 
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Tablo'da ailelerin % 48.S'i yerlesim s1ras1nda yak1nlar1n1n yanla
r1n1 tercih etmektedir. Bunlardan % 58.'i Akrabal1k iliskilerini sUrdUr
mek iein % 25 1 i kars1l1kl1 yard1mlasma iein yak1n oturmak istemektedirler. 

Mali Yetersizlik Meselesi: K1rsal kesimden gelenlerin vas1fs1z is
ei olmalar1, onlar1n hizmet alanlar1nda istihdam edilmeleri sonucu Ucret
lerin yetersiz olmas1 fertler1 aileyi olumsuz yonde etkilemekterlir. Sonuc 
olarak olumsuz davran1slara itmektedir. Buna yoksunluk kavram1 denilebi-
1 ir. Goe eden aileler subjektif olarak tasarlad1klar1 dUzeye ulasamad1k
lar1 iein, kendilerini magdur ve yoksun hissedebilmektedirler. Onlar icin 
sehirlesme adeta bir sosya1 terfi anlam1na qelmektedir. Yap1lan arast1r
malarda sehirlesenlerin ekonomik farkl1l1klar1 bir adaletsizlik oldu~u 
ifade edilmis olmalar1d1r. Uzellikle Gecekondu sakinleri olan yeni se
hirler, ekonomik farkl1l1ktan yak1nmaktad1r. Bu durumun ozellikle sosyo
politik alana da yans1d1g1 belirtmekten gecemeyiz. (128} 

BUyUk sehirlerdeki sehir ailesinin mali bak1mdan yetersiz olan 
halk kesimlerinde suclulugun yogun1a,1p .'.1n'°j!;nh:::•1ad1g1 onemli meseledir. 
Bu konuda yap1lan arast1rmalar bugUn seh'ir1er"in yoksul ~alk tarafrndan 
isgal edilmis olup, sosyal bak1mdan eozUlme sUreci icinde bulunan bolqe
lerinde suclulugun yogunlast1gJ hakk1ndaki aorUsUnde tam dogru olmad1g1 
ifade edilmektedir. (129} .. 

4- Bos Zamanlar1n tyi Degerlendirilmemesi : 

Sehir ailesinin bUyUk kism1 tar1m d1s1 islerde ugrast1klarrndan, 
yapm1s olduklar1 is bak1m1ndan bag1ml1d1r. Belirli zaman ieerisinde is
tihdam edilirler. Bu zamanlar1n d1s1nda bos vakitleri vard1r. Tar1mla 
ugrasanlar1n bos zamanlar1 olmamakta kendi baslar1na eal1smaktad1rlar. 
Bos zamanlar, ozellikle s~hir ailesi icin devaml1 yenilenen teknoloji 

..,.:-- ;. . 
sayesinde insana kazand1r1lan bir imkand1r. Artan ekonominin bask1c1 dUs-
leri aras1nda s1k1smak durumunda kalan fert bos vakte sahip olmay1 iste-
" 

• (128) .VERGIN, N. 11 Hizl1 Sehirlesmenin Sosyolojik ve Siyasal Sonuclar1 
Sisav. tst. 1985;sh.30-42. 

~(129} DDNMEZER, S. H1zl1 Sehirlesme ile Sue ve Ceza, Adalet Sistem tlis
kileri, SISAV. 1st. 1985, sh.59. 
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digi halde onu nas1l kullanacag1m bilememesinden daha c;:ok qelir 9etiri
ci bir ise harcamaktad1r. Bu bos zamanlar1n c;:al1s1lmas1 sonucu, yorucu 
ag1r tempomni al+-:.·.,~- ruhsal problemlere g.irmektedi•. ~os zamanlar. sos-

• .. .••• '11 - , •. 

yal ve ir.ultlire1 eh1rlliklerde bulunuldugunda 9erc;:ek 01arak degerlendiril-
mis say1l1rlar. Bu ac;:1dan bos zamanlar1n degerlendirilmesi ozellikle se
hir ailesi ic;:in o mesleklerde basar1l1 olabilmek,ise uyum ve isten tat
min saglamak· ic;:in basvurulmas1 gereken bir konu olmaktad1r. Bu sekilde 
bos zamanlarin 'degerl~ndirilmesi yabanc1lasmay1 da azalt1r. (l30) Gelisen 
teknoloji sayesinde ailede en c;:ok kad1n1n zaman1n1n art1s1nda ve bos 

' . 
zamanlar1n1n olmas1nda etkili olmustur. Ailelerin % 36 1 s1 c;:ocuklar1n egi-
timi ve bos zamanlar1yla ilgilenme basta gelmektedir. 

Tablo: 38 

Ailelerin teknoloji sayesinde artan zamanlarrnrn degerlendirines,~- · 
· .. ·· :; i d'i.'<:·· ·.,t:3· 

Coc_ukla rm egitimi ve bos zamanl ar1yl a il gil enme 
Kendini yetistirme ve·becerileri.ni art1rma 
Aile fertlerine daha cok zaman ay1rma 
Komsu ve akrabalara daha c;:ok zaman ay1rma 
Sosyal yard1m ve hizmet faaliyetinde bulunma 
Kendine zaman ay1rma 
Aile bUtc;:es,ine katk1 saglayacak bir iste c;:al1sma 
Diger 
Toplam 

~ ~· 'i ~~- ') 'c! 

36.0 
30.0 
16.5 
5.0 
1.5 

4.0 
5.0 
2.0 

lOO.O 

KAYNAK: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuc;:lar1 (Bas1lmam1s) DPT. Ankara 1989, 
Tabla: 89 

Tablo'da sehir ailesinin c;:ocuklar1n1n e~itimi ile ilgilenmesi basta 
gelmektedir. % 30, oram ile kendini yetistirme ve becerilerini art1nna 
ikinci s1rada yer almaktad1r. 1989 Aile Arast1rmasinda sehir ailesinin 
% 13.7 1 si·Arkadaslarla sohbet, % l0.8 1 i Mesguliyet, % 10.4 1 U El isi, % 9.5 1 

(130) ERKAL, M.E. Sosyoloji (Toplumbilillli),tst. 1987, sh.313. 
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· ga~ete akuma, % 7.0 1 1 Kahvehane, % 5.B'i TV seyrederek % 6.4 1 U Radya din
leyerek bas zamanlar1n1 deqerlendirmektedirler. 

Tabla: 39 
Sehir ailesinin Gazete akuma durumu{%) 

Erkek Kadin 
Devaml1 30.5 19.0 
Aras1ra 43.5 23.0 

Hie akumaz 26.0 58.0 
. . -- -

Taplam 1000.0 100.0 

KAYNAK: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 {Bas1lmam1s) DPT Ankara 1989, 
Tabla: 247. 

Sehir ailesinde erkeklerin Gazete akuma aran1 % 30.5, iken kad1n
larda % 19.0 dUsmekt0dir. Aras1ra okuma orani erkek1erde % 43.5 kadrn1ar-
da 23.0 tUr. Hie gazete akumayan kadrnlarrn oram 2.2 misli yUksektir. 

5- Sehir Ailesinde Ferdiyet Kifayetsizliginin belirmesi ~ 

Sanayilesmeyle beraber is yerlerinde makinalasman1n ve atamasyanun 
hizla ilerlemesi cal1sBn1 isinden gittikce uzaklast1rmaktad1r. Bu ae1dan 
manatan isleri gormeleri sebebiyle ca\v;.""'a. hayat~ ile ferdiyetleri . . 
arasrnda telafisi mUmkUn alm1yan bir basluk yaratabilmektedi·r. Bu olumsuz 
tutumlar1n aileye yans1mas1ndan dolay1 baz1 alumsuz davran1slar ortaya c1k
maktad1r. Ferd1 yetenek yans1mas1ndan dalay1 baz1 alumsuz davran1slar ar
taya c1kmaktad1r. Ferd1yeteneklerin ve kifayetsizligi kars1s1nda sehir 
rekabeti ~dm~<;_i_3:_amak.taartaya kaypak deqisik tabiatta bir ferdiyetciligi 

;. . ---·-- ··---------
vurgul ayan sosyal dUzen Cl kmakta . ~e sonuc;_ta. SU<;:un • .vahut fertl erin sap-
mal arrnrn rahatl1kla gelisebilece.gi bir .or-""3.""' cla. teskil etmektedir. 

\ . 

Sehire gelen aile,degerlerin karmas1kl1g1 kars1srnda yeni davran1s stan-
, dartlar1 yahut sentez ile kars1 kars1ya kalacakt1r. De~erler sistemindeki 
sun 1 i iliskiler aileyi alumsu~ yonde etkileyerek.bir sue kaynag1 haline 
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getirmektedir. (l 3l) O halde ailenin ~ehirdeki degerlerle ilgili iliskisi
ni dUzenleyecek tedbirler iliskilerde ferdiyetin gelismesinde ail~ ve 
fertler ara$1nda dayan1srna kurulmal1d1r. Bu bak1mdan baz1 sehirlerde bu ........... 
amacla vak1flar kurulmus ve kurulmaktada •. Cal1smalarin genis kapsaml1 
ve etkili olmas1 gerekir. Sehir ailesinde is bulma meslek sahibi olmaya 

. . 
ve ferdi kabiliyete gore mUmkUn olmaktad1r. 1989 Aile Arast1rmasinda se-
hirde erke~lerin % 51.0'i kad1nlar1n 34.6's1 kendi imkanlar1 ile is sahi
bi olnk:i.i~a""du-. 

6- KUltUrel tntibak GUclUgU:.~ehirlesmenin hizla artmas1yla sehire 
gelen aile maddi kUltUrU hemen benimsemekle beraber, manevi kUltUr unsur
larin1 hazmedememesi sehirde bir kUltUrel bUtUnlesme kifayetsizliiji yarat
malar1 sonucunu vermektedir. lkiskilerin genel olciide, sahsi~ menfaat bir
likleri seklindeki orgUtlenmeler taraf1ndan idare olundugu sosyal hare
ketliligin, ferdi iliskilerin kabiliyetlerin on plana c1kt1g1 deijerler 
kavram1 icindedir. lfa~ran;slar ve sosyal normlarrn geleneklere tteg'fl•~; -T:ay~ 
da ve mesruiyet temele .... dayand1g1 bir toplumda sosyal kontr:ol mekanizmas1 
genis olcUde bUrokratjk mercilere devredilmesi ~ibi organizasyonlar glma
s1, aileleri bir cok girdaplara sokmaktad1r. Dolay1s1yla yavas bir tempo 
icinde degisen manevi kUltUre daha s1k1 bir sekilde bagl1 bulunan key 

ailesi, maddt kUltUrUn h1zla de§istigi sehir cevresine gee etmesi rieti
cesinde maddi ve manevi kUltUrler arasindaki mesafe fark1 acik ·bir sekil
de kendisini hissedilir hale gelmesi sehir ailesini derinden sarsacakt1r. 
Toplumun manevf istikrari .ailenin istikrarina bagl1d1r. Manevf kUltUrden 
mahrum kalanlar1da as1r1 ideolojik uclar tarafindan mobilize edilrneleri 
cok kolayd1r. Diger ac1dan fertlerin ve ailelerin kUltUr kokleri sars·;1-
m1s oldugu icin toplumda bir cesit anomi hUkUm sUrmesi kac1n1lmazd1r. (132 ) 

Koyden sehire gelen ailenin kUltUrel farklar1 yasamas1 tabidir.U
nemli ol~n bu farkl1l1grn bUtUnlesme halinde ahengin saglanmas1d1r. Sehi
re gelen aileler genellikle yak1n ~krabal~r1 ya da kendi ortam1na uygun 
havay1 teneffUs edecek yerlere yerleserek bu uyumsuzluklar1 bir ~lcUde 

• azaltmaktad1rlar. Bunlar1n bir a11st1rma sUreci vard1r. Bu sUrec olmadan 
$ehirin deger yarg1larin1 ve kUltiirUnU aile hemen kabul ederse ~eya kabul 

{131) KURTKAN, A. a.g.e. ~ sh.36. 
(132) ERKAL, M.E. a.g.e., sh.145. 
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. edilmeye cal1st1rilirsa bu yabanc1lasmaya yol acacakt1r. {l 33 ) Manevf kill-
• tUrUn degismesi ve intibaks1zl1k fertlerin dayan1sma ve yaln1zl1k duygu-

lar1ndan dolay1 umutsuzluk, gayesizlik bas1boslukla damgalanan refah i
cinde yUzen resillerin ruhsal bosluklar1 ve sinir boslugundan kurtulma
n1n carelerini manevi kUltUre baglamaktan ziyade uyusturucu madde ve ted
birlerde arar hale gelmektedir. Bu ortamda manev1degerlere dayanan ce-. 
maatvari bir yap1n1n gUnUmUzde tan1d1g1 ehemmiyeti cok iyi izah edebile
cek mahiyette oldugunu ortaya koymaktad1r. 

Asr1 dogru kitle toplumunda fertlerin gorUsleri aileden c1karak 
yUksek dUzeyde merkezilesmis siyasal ve ideolojik orgUt ve kurumlar yon
lendirmektedir. Kitle toplumu fertleri gerek inane aerek beklentileri ve 
gerekse davranislar1 ac;:1srndan bicime sokmaktad1r. Fertferde aile otori
tesi kalmamakta Ritleler istenilen yone c;:ekebilmektedir. Sehir toplumu 
ya da kitle toplumu teorisi sanayi toplumlar1ndan sUregelen yap1sal do
nUsUmler sonucu ortaya c1kan sosyolojik ve psikolojik degisiklikleri vur
gulamakta ve cemaat tipi topluluklar1n yak olmas1n1n sak1ncalar1na isaret 
edilmektedir. Cemaatvari' yaprnrn coztilmesi sonucunda aile ve fert ile en 
Ust yonetim aras1ndaki kurumlarin kalkmas1 toplumun 11 otomize 11 olmasrna 
yol ac;:makta ve iliskilerde gUven sigortas1 yitirilip, yUzeysel, sathi 
iliskile.re yerini b1rakmaktad1r. Bu ac;:1dan ele alrnd1grnda sehirlerde ya
sayan ai 1 el erin korunmas1 icin, tedbi rl er almas1 kacrn1 lmazd1 r .- Ozell i kl e 
arast1rmalar bize sanayilesme ve sehirlesmenin hizlanmaya baslamas1yla 
sehir ailesi olarak kabul edilen cekirdek aile yan1nda genis aile yahut 
gecici genis ve destekli cekirdek aile yap1s1 gostermesi yukarda belir
tilen ailenin cevre ve sehir ile olan sosyal bUtUnlesmesini saglamada 
bUyUk rol oynamaktad1r. 

Kirda_olduqu kadar sehirde de,ana baban1n maddidUzeyleri iyi ol
sa dahi cocuklar1 ile beraber oturmak istemeleri, cocuklar1yla kaynasma
dan yanrnda normatif degerlerinde etkisi vard1r. Sehirde cekirdek aile · 
orani daha ytiksektir, $ehirde c;:ekirdek aile orani % 83.9 1 a yUkselmekte
di r. 

{133) ERKAL M. E. a.g.e., sh.124. 



Tablo: 59 

Oc BUyUk Sehrimizde Aile Yap1lar1 

Ailenin Kurulusunda 
Simdiki durumda 

Cekirdek 
47.2 
53.8 

Ataerkil Genis 
37.5 

Gecici Genis 
15.3 

KAYNAK: Serim, T. TUrkiye'de Aile Yap1s1, Ank. 1972, sh.45-47. 

Toplam 
100.0 

100.0 

Evlenmenin ilk y1llar1nda cekirdek aile oran1 % 47.2 iken sonra
dan % 53.B'e c1km1st1r. 
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Gecici genis aile,koyden {k1rsal) sehire gelen ailelerde daha s1k 
gorUlmektedir. Bir iki nesil sonra sehirde yasayan ve evlenenlerde tekrar 
genis aileye donUs orani dUsilk olmaktad1r. S~hird~ evlenenlerin cekirdek
aile olma durumlar1 yap1lan arast1rmalarda % 83.9'a yUkselirken, koyden 
yeni gelenler· veya ~i,r nesil once gelenlerde bu oran % 77.0'ye dUsmekte
dir. Gecici genis aile orani sehir kokenli olanlarin koy kokenlilere dog
ru gidildikce oran artmaktad1r. Genis aile olma orani kokU sehirde olan
la·rda % 5, kasabal1lar aras1nda % ll.7'ye koy menseinden olan sehir aile
lerinde % l3.3 1 e yUkselmektedir. 

Sehir ailesinin mesken ve sehir problemleri altinda sosyo-ekonomik --
sartlarin etkisiyle cocuklar1n egitilmesi, sosyallestirilmesinin aile bUt
cesine yUkledigi ag1rl1k sehir ailesinin elinden geldi§i kadar s'n1rl1 
cocuk sahibi olmaya zorlam1st1r. Bunun sonucunda kUcUlen aile kars1m1za 
c1kmaktad1r. ~ehire gelen ailenin kUltUr alaninda deqisimleri olmasi ve 
sartlarin buna zorlamas1 kUltUrel basl1g1 ve cat1smay1 beraberind~·geti

recektir: ~ehir ailesinde oldugu gibi diger ailelerde (inc~ ideolo.ii 
veya degerler sistemindeki degismeler mi yoksa maddi kUltUrdeki deijismeler 
mi onemlidirl .il>Tart1smas1 her zaman var olmus. Baz1 sosyologlar teknolo
jik degisimler sonucu sehir ailesi kUcUlUrken bundan once ideolo.ji ve 
degerler sistemi.ndeki de<jismelere oncel ik vermislerdir. 
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K1rsal alanlarda gorUlen ailenin baz1 fonksiyonlar1n1n sehirde qe
nis kapsaml1 kurumlara b1rak1lmas1, aile fertlerinin cevreyle iliskileri
nin aile cercevesini asan gruplasmalar seklinde ortaya c1kmas1 ailenin 
rolUnU, belirli gorevlere indirgemesine ra~men bu hizmetlerin yeterli al-

. mamas1 sehir ailesinde genis aile gorevleri devam edegelmistir. Sehir
ailesinin sosyal yap1s1ndaki degisim sUreci icerisinde ailenin qorevlerin
de cesit ve say1 bak1m1r.dan azalmas1na rasmen ailenin onemi genel anlamda 
azalmamakta buna kars1l1k say1s1 azalan gorevle ~n aile taraf1ndan daha 
derinlemesine yerine getirilmeye baslanm1s boylece sanayilesen ve modern
hale gelen bir toplumdaki diger tUm kurumlar gibi ailede uzmanlasmaya 
yonelmektedir. 

I 

Sehir ailesinde karar verme yetkisi baba yahut kocadad1r. Ailede 
evlenrnede karar1 veren onemlidir. Geleneksel to~lurnlarda aile karar ve
rirken modernlesme ile beraber eslerin kendileri anlasarak evlenme tar
z1nda yUkselme olmas1na ragmen yine son sozU yine aile soylemektedir. 
TUrkiye'de sehirde de baba~1n sozU gecerlidir. 

Tabla: 60 

Sehirde evl enmenize !£im". karar verdi (%) 

Erkek Ka din 

Kendi rn 22.6 16.8 

Esim 24.7 17. 6 
Ail em 48.2 59.7 

C.Af<'fatra tar 3.4 4.4 
Diger 0.8 0.8 
Bilinmeyen 0.3 0.7 
Tonlam 

; 100.0 100.0 

-

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1, DPT, Ank. 1989, Tabla: 77. 
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Tablo'da evlenmede ai1enin karar verme oran1 Erkekledde % 48.2 iken, 
kadrnlarda % 59~7 ye yUkselmektedir. TUrk· toplurnunda kadinin ailesi~e baii-' 
lant1s1 onun yarat1hsrndan ziyade evlenmede ·erkekler kadar ses c1karmama
lar1ndan kaynaklanabildigini ileri sUrebiliriz. Erkek tesebbUs eder,fakat 
k1z kendi kendine d'',nUr olamaz. 

Sehir ailesinde istenen cocuk say1s1 azd1r. ·11.;1e ·; gittikce kUcUl
mektedir. K1r 1 a gore istenilen cocuk say1s1, iki olup en cok Uc tane is
tenilmektedir. 1989 Arast1rmas1nda Kentte 1. ~ocuk isteme oran1 % 30, iki 
cocuk % 60.0, Uc cocuk % 29.0 4 cocuk isteyen % 8.0 oran1ndad1r. ara$t1r
mada 3 ve 4 den fazla cocuk isteme Kentte k1r 1 a gore % 11 ve % 8 oran1n
da azalma gorUlmekdi~. Ailenin sosyo-ekonomik durumu ve sosyo-kUltVrel 
birtak1m nedenlerle cocuk say1s1mn fazla olmas1 istenmemektedir. 

Sehirde evlenme ya$1 erkek ve kad1nlarin eqitim gormesi ve cesit
li mesleklere girmeleri sonucunda yUkselmektedir. -l<1zlarda 18-20 Erkek-

. , (134) lerde 24-25 yogun olan evlenme ya$1d1r • 
... · . ( ·:·. : ~ ~ . .... :. " .. . r ·. .-. ! , • 

_ Sehir. ailesinde ba$l1k verme ve yak1n akra~a ile evlenme orani a-
zalmaktad1r. · TUrkiyede $ehir ailesi tUketimi 1cin 11eleneksel Uriinleri ken-.. 
dileri Uretmektedirler. Bu bak1mdan Bat1 1 daki $ehir ailesinden farkl1d1r. 

Sehir ailesinde kadrnrn .;$ alanlarrna girmesi ailenin cevre ile ' 
ili$kilerinin zay1flarnas1n1n yan1nda ailedeki otoritenin yok olmas1 bo-' 
sanma oranlarrnda art1$ saglamaktad1r. Sehir ailesinde de cocuk say1s1-
n1n artmasJ ile bosanma oranlar1 dUsmektedir. 

Sehir ailesinde hanehalk1 bUyUklU~U k1rsal bolqelere gHre kUcUl
mUstUr. Sehir ailesinde cocuklar1n evlenmesinde aran1lan sartlar, ba$ta 
iyi meslek sahibi ve tahsilli olmas1 sart1 aranmaktad1r. Evlenmelerin a
mac1 da degismekt~dir. K1rsal kesimde evlenme tahsil fark1 olmamas1 ooz 
onUne al1mrken $ehir ailesinde tahsil fark1 pek aranmamaktad1r.l1nemli o
lan duygular1n birlesmesi ve anlasma onemlidir. Bu konuda sehir ailesi 
Uierinde yap1lan arast1rmalarda· $ehir ailesinde esler arasinda e$itlik 
cocuklar1n serbestligi aile baqlar1n1n daha cok gevsenesi ve akrabalarla 
daha az yard1mlasma,degismenin yonUnU tayin etmektedir. 

(134) TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (1Sas1lmam1$) DPT. Ank. 198.9 
Tabla: 8/a 



Tab lo: 61 
~ehir ailesinde evlenme usuli.i 

% 
GorUcU Anlasarak Her i ki s i Kacarak Topl am 

Sehir 24.7 24.7 20.7 0.0 70.0 

Kendi icin-
de ( l 05) 35.2 35.2 29.6 0.0 100.0 

x2 = 18.73599 p;: 0.0275 anlaml1 iliski vard1r. 

Sehir bolgesinde yasayan ailelerin % 35.2 si hem gorijcU hem de 
anlasarak evlenmislerdir. Hem gorUcU hem de anlasarak evlenme oran1 
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% 29.6 d1r. Cogu zaman ~eleneksel genis ailede varl1g1 kabul edilen q0-

rUcU usul sehir ailesinde de yUksek oran gosterir. Tabiiki gUnUmUzde go
rUcU usul degisime ugrayarak soz ve insan sureleri bazen uzun tuturak an-
1 as ma sagl am r, sagl anamazsa evl iii k gercekl esmez. 

Evlenme v~ diger kararlar111 alrnmasrnda 1·2derf ...il1e soz konusudur. 
Fertler arasrnda karar verme fert arasinda olmakla beraber yine·"en iyisi
ni bilir, tecrUbesi v~rd1r "dUsUncesiyle son sozU evin reisi baglar~ Ka
rar onun dogrultusunda gerceklesir. 

TaQlo: 62 
~-ehir ailesmde kararlar nasi.1. verilmektedir?. 

Koc a Kad1n Kadi n-Koca BUtUn Duruma Toplam 
Fertl er <JO re 

. 
Sehir 26,7 2.7 9.3 18.7 12.7 70.0 
Kendi 
icinde 38, 1 3.8 13.3 26.7 18. l 100.0 

Tablo'dan sehir ailesinde kocan1n karar verme oran1 % 38.l'dir. 
tkinci olarak bUtUn fertler anlasarak karar vermeleri gelmektedir. 

% 

sehir ailesinde evlenme s1ras1nda basl1k paras1 k1rsal bolgelerde 
'gorUlrnesine ragmen sehir bolgesinde de devam eder. · 



Kendi 
i\.inde 

Tablo: 63 
~hir A ilesinde" Ea§llk Verme Durumu 

Basl1k paras1 
Verenl er 

23.3 

33.3 

Basl1k Paras1 
Vermeyenler 

46.7 

66.7 
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Toplam 

70.0 

100.0 

Sehir kesiminde basl1k paras1 verenlerin oran1, vermeyenlere aore 
oramnrn yarisrna esit oldugu gorUlmektedir. . 

Sehir bolgesinde oturanlarrn hane halk1 bUyUklUqU 1985 Genel say1-
m1·na gore sehir il ve ilce merkezlerinde hane halk1 biiyiiklU§U soyledir. 

11 merkezinde 4.47 ilce merkezlerinde 5.00 Bucak ve koylerde 5.99 
dur. Gecekonduya oranla ·hane halk1 say1s1nda azalma gorUlUr. 

Tablo: 6~ , 
§.e.hir ailesinde han.ehalk:r. bcytikli1gti. ( ') 

Sehir '2 5 6 7 8 9 Toplam -· 

% 

1 

13. 9.3 14.0 12.7 9.3 13.3 2.7 5.3 2.0 10.0 

Kendi idinde 2 13 20 18 13 19 4 . 8 .3 100.0 

Senir bolgesinde oturanlarrnda hane bUyUklUijU bak1mrndan 3 kisi 
olma oran1 % 20 dir. Sehir ailesinde cekirdek ailenin gorUlmesi 9enc
lerin ayri evlerde oturmalarindan daha cok ·emekli olmus ya da cocuklar1 
Ankara'da cal1st1klar1 halde kendileri burada oturmaya karar vermis ai
lelerdir. 1kinci s1rada 4 kisilik hanelerin oldugu oran % 18 dir. 



Erkek 

Kadrn 

Tablo: 65 

§.ehir c ailesinin meslek1 durumu 
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Sehirde oturanlar1n meslek durumuna bak1ld1g1nda Tablo soyle c1kmaktad1r. 

tsci Memur Ciftci Serbest Ti caret tssiz Emekli Yurt Toplam 
Ucret Meslek d1s1 

14.7 10.0 0.7 22.0 3.3 1. 3 16.0 2.0 70.0 
Kendi 
icinde 21.0 14.3 1.0 31.2 4.8 1.9 22.9 2.9 100.0 

Tablo'dan gorUldUgU gibi sehir bolgesinde oturanlar1n~ 31 .2'sini 
serbest meslek erbab1 teskil etmektedir. tkinci s1rav1-% 22.9 ile emek
li olanlar, UcUncU s1ray1 % 21.0 ile isci ve Ucretli o1anlar teskil eder-
ler. Memurlar1n oturma oran1 % 14.3 1 tUr. Ticaret sahibi olanlar1n % 4.8 1 i 
yurtd1s1nda olanlar1n oturma durumu ise 2.9 dur. 

Tablo: 66 

Evlenme Yas1 

14-17 18-20 21-23 24-26 27-30 31-34 35-44 45 - Bil in: To pl 

N 2 33 29 13 14 1 1 9 3 

% 1.3 22.0 19.3 8.7 9.3 0.7 0.7 6.0 2.0 

N·, 29 45 9 8 4 0 5 2 3 

% 19.3 30.0 6.0 5.3 2.7 fJ. 0 3.3 1.3 2.0 

Sehir bolgesinde erkek ve kad1nlar1n yo~unlukta oldugu evlenme 
yas1 18-20 dir. Bu bak1mdan TUrkiye'de k1rsal bolgelerde gorUldU~U gibi 
evlenme yas1 dUsUktUr. 21-23 yas aras1 kad1nlar1n evlenme oran1 % 6.0 
iken erkeklerde % 19.3, 24-:26 yas grubunda kad1nlarrn evlenme cram % 5.3 
iken erkeklerde % 8.7 olmas1 erkeklerin kad1nlara gore evlenme yas1n1n 
2-5 oran1nda yUkseldigini gosterir. Yas diizeyinin ylikselmesi ile beraber 
~rkeklerde evlenme kad1nlara oranla daha fazla gorUlmektedir. 

7C 

lC 

7( 

lC 
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Tablo: 67 

Vas fark1 ve oturulan yer (Erkek Karlin .. · ) % 
----

BjHnmeyen -6 -4 -3 -2 -1 0 1-2 3-5 6-8 9-10 11- Top: 

3 N l 0 l 1 3 6 32 33 9 7 9 1')5 

2.0 % 0.7 0.0 0.7 0.7 2.0 4.0 21.3 22.0 6.0 4.7 6.0 100.0 

K.Hamam'da esler aras1ndaki yas fark1 % 21.3 oran1nda 1-2, % 22.0 
oran1nda 3-5 % 6.0 oran1nda 6-8 dir. Modern ve gelismekte olan toplumlar
da esler arasrnda yas fark1mn az olmas1 onemlidir. Baz1 toplumlarda ozel
likle, eat1'd.a aras1ra gorUlen ve yaz1k ki TUrkiye'de yer yer bunun izlerini 
gordUgUmUz, esler arasrndaki yas fark1 eslerin ve cocuklarrn anlas1lmasrn
da baz1 problemler yaratmaktad1r. GUnlUk gazetelerde esler aras1nda yas1n 
10-15 den bUyUk olmas1 adeta bir kusaklararas1 fark1n cat1smaya donmesine 
sepep olabildigi haberleri gozden kapr1lmam~Hlrrr.""- · , . 

r.,..;' , 
, .. ~ 

Oturulan yer ve egitim dUzeyi arasrnda iliski onenilidir. Gecekondu 
ailesinde egitim onem1idir. Maddi ve manevi yonden ailesi hayat ve statU 
dUzeyinin yUkselmesini istemektedir. 

Gecekondu ailesinin gelir dUzeyi ve egitim noksanl1g1 itibar1yla 
mesru kanun ve toplum kurallara uymad1g1 ileri sUrUlemez. 

Tabla: 68 

Oturulan yer ve egitim dUzeyi arasrndaki iliski ( 1o) Erkek 

Okula Okur tl kokul Ortaokul Lise ve Denoi Oniv.Y.O. Bili nm. Gitmemis Yazar 

Gecekondu 1. 3 2.7 18. 0 .o 4.0 0.7 1.3 
4.4 8.9 60.0 6.7 13.3 4".4 4.4 

Sehir 2.0 0.7 36.7 7.3 13.3 7.3 2.0 
3.8 1.0 52.4 10.5 19.0 10 .5. 2.9 

x2
= 10.32245 P· 0. 1117 

Top. 

30 

100 

70 



Gecekandu 

Sehir 
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Oturulan yer ve egitim dUzeyi aras1nda (erkekler) aras1nda anlaml1, 
iliski bulunmam1st1r. MUlakat s1ras1nda dairede oturanlarda bahceli ev is
temektedirler. Bunun yan1nda Belediye taraf1ndan da qecekondu onleme pro
jesi uygulamaya kanulup kaaperatiflere mesken ya~ma izni verilmektedir. 

tlcedeki anket sanucuna gore gecekandu ve sehirde oturanlar1n egi
tim seviyesi, gecekondu da % 18. ile dairede % 36.7 aran1 ilkakul mezu
nudur. Egitim seviyesi yUkseldikce dairede oturma oran1 artmaktad1r. 

Egitim seviyesi ile oturma yeri aras1nda iliski kad1nlar kesimine 
de uygulanmis alup ilginc durum ortaya c1km1st1r. 

Okula 
. gitmemis 

3.3 

Okur 
Yazar 

4.7 
11.1 15.6 

9.3 6.7 
13.3 9.5 

Tabla: 69 

t1 kokul Ortaakul Lise ve 0. Oni.Y.0. Bilinm. 

20.0 0.0 1.. 3 0.7 0.0 . 

(',. i r; .0 4.4 2.2 ~ 0.0 

. 32.7 6. 7 . 11.3 1.3 2.0 

46.7 9.5 16.2 -- 1.9 2.9 
~ 

----~ ,.........------~--

x2 = 12.54479 p - 0.0509 

Tablada gorUldUgU gibi oturulan yer ile kad1nlar1n egitim dUzeyi 
aran1nda anlaml1 iliski bulunmustur. Gecekandu ve dairede aturanlar1n bU
yUk aran1 ilkakul mezunu iken egitim dUzeyinin artma.s1 ile beraber daire
de aturma aran1 artmaktad1r. Dikkati ceken husus; okula gitmemis ve.akur-, 
yazar clan kad1nlar1n aran1n1n gecekonduya gore yUksek oranda olmas1, bu . 
ailelerin arsa ve gecekondu evlerini kat kars1l1g1 vererek dairede oturma-
lar1mn sonucu oldugu ortaya c1karilm1st1r. 
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Tablo: 70 

Oturulan yer ve gelir.dUzeyi (.OOD) 

60 300 60'0 900 
0 300 600 900 Top lam 

Sehir(N) 2 56 36 6 5 1105 
% 1.3 37.3 24.0 4.0 3.3 70.0 
% 1.9 53.3 34.3 5.7 4.8 100.0 

x ::.?.45293 P::0.1138 

Sehir bolgesinde oturan ailelerin bliyUk oram 60.300 gelir dili
mine bagl1 olanlar1n teskil etmektedir. Gelir dUzeyi ile anlaml1 iliski 
olmad1g1 belirmektedir. Dairede oturanlar1n gelir dUzeyi ile anlaml1 ilis
ki olmamas1 kooperatif yoluyla arsa sahibi ya da babalar1naan kalan ara
ziyi kat kars1l1g1 verip dairede oturan~ar1n teskil etmesidir. TUrkiye'
de ailelerin merkezler kendi imkanlar1 ile yapmaktad1rlar. Yaln1z bu mes-

---· 
kenlerin yap1lmas1 gelire bagl1 olmay1p, yukarda belirtildigi gibi ana-
babadan yard1m, miras arazinin ve. arsanrn degerlenmesi, koy ile ili.ski 
ol anrn veya koyden ge\enleri ~ or21daki mal v~ meskenlerinin satmal ar1 so
nucu oturacaklar1 bir meskene sahip olmuslard1r. 

Tabla: 71 

Sehir ailesinin gelirinin artmas1 ile yapacag1 isler nelerdir. 

N % % 

ts yat1 rimc1 Ti caret 29 19.3 27.6 
Araba 7 4.7 6.7 
~Ey mesken 26 17.3 24.8 
Cocuklarrn istikbali 18 12.0 17. l 
Hay1 r kur~ml ar1 11 7.3 10.5 

thtiyaclar1ni kars1lar1m 12 8.0 11.4 
Evl il ik 1 0.7 1.0 
Bilmiyor l 0.7 1.0 
Toplam 105 70.0 loo .a · 
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Sehir ailesinin % 27.6 s1 is yat1r1m1 ve ticaret yapmak iste~~k

tedir. Sehir ailesinde bUyUk oran 3 31 .2'si serbest meslek s~hibi olduk
lar1ndan yat1r1rn sonucu islerini genisletmek istemektedirler. 3 24.B'i 
mesken ve ev almak istemektedir. Sehir ailesinde cocuklar1n istikbalini 
dUsUnrne orani 17.1 dir. Gecekondu ailesinde bu oran daha yUksektir. 

Tabla: 72 

Tablo: Oturulan yer ve Bulundugu StatUden memnun alma duru~u 

Memnun 
M.Deqil 
Caresiz 
C.Vermeyen 
Top lam 

x2 = 12.22201 p.,. 0.0067 

N 0/ 
/0 

52 34.7 
28 18. 7 
22 14. 7 

3 2.0 
__.._, __.~-· 

10::·; 70.0 

----

3 

49.5 
26.7 
21..0 

2.9 
100.0 

Tablada $ehir ailesinin bulund~gu sosyal ve ekonomik statUden mem
nun alma oran1 % 49.5 1dir:. Memnun olmayanlarrn cram % 26.7 kaderci anla
y1sa sahip olanlar1n oran1 ise % 21.0 d1r. Tablada gorUldUgU gibi oturu
lan yer ile ailenin bulundugu statUden rnemnun olup olmama aras1ndaki i

liski anlamh bulunmustur. Memnun olanlann orani ~~ 49.5 olduguna gore 
geriye kalan % 50.5 oran1 memnun olmamaktad1r. Bu memnun olmama ai1enin 
bulundugu ekonomik durum yan1nda sosyal statUden ve ailenin bulundugu sos
yal tabaka ve meslekten kaynaklanmaktad1r. Bu konuda ailenin cocuklar1 i

le yap1lan mUlakatlarda ailelerinin spsyal ve ekonomik bak1ndan daha iyi 
. ,,: . 

$artlar alt1lida sosya1 refah ve egitim imkanlari bulunmas1 iste~i tesbit 
e.dilmi stir. 
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Tab lo: 73 

Tab lo: Oturulan yer ve siyasi partide aran1lan ozellikler 

'! _rt - % % 

Mi 11 iyetci 60 40.0 57,1 7 

Sosyal Demokrat 18 . 12.0 17. 1 

Muhafazakar 5 3.3 4.8 

Dini Degerlere 13 8.7 12 .4 

Demokrat 2 1.3 1.9 

C.Veremeyen 7 4.7 6.7 
/ I 

....>f •0""-"''\ 105 70.0 100.0 

Dairede 'oturanlar1n % 57.l ' i milliyetci, % 17.1 Sosyal Demokrat 

% 12.4'U dini de~erlere sahip siyas1 pi~tiler tasvip etmektedirler. TUr

kiye genelinde ve K.Ham~i#daki siyasi.durum itibariyla $ehir ailesinin 

tercih edilen parti ozellikleri or anlarinda benzerlik aorUlmektedir. 

Tablo: 74 

~ehir ailesi ve ev esyalar1ndaki tercihleri 

N Cl 
lo % 

Gelenekse1 58 38.7 55.2 

Modern olcU 17 11.3 16.2 

Kari s1m 30 20.0 28.6 

Toplam 105 70.0 100.0 

' . Yukar1 tablodan anlas1laca@1 gibi gHceden ya da sehirli olan aile 

hemen degi$mez. Gelismekte·olan toplumlarin sehirlesmesinde aile uzun sUre 

eski fonks iyonl arrn1 ve icindeki i1i$ki1 erin ve hay at barajl ar1 m degi sti-
, 

rerek yarli bicimler i.liskiler yaratarak sUrdiirUr. Evde veya isyerlerinde 

modern sehi rde kokenl i ve Bat1 kaynakl 1 norml a ra uydukl ar1 gorUnsel er"·"· de 
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bunlar1 davran1slar1nda, evin dosenmesinde tamamen yerlestiremedikleri 
icin ozel hayatlar1nda davran1slar1nda geleneksel deger sistemleri uya
r1nca ayarlamaya devam etmektedir. Ev esyalar1ndaki gelenekselligi ter
cih orani % 55.2 dir. % 28.6 aranrnda ise ge~ ·eneksel ve modern olcUUer 
kar1s1kt1r. Geleneksel deger ile modern olcUlerin kabul edilmesi bir de
receye kadard1r bir s1n1r vard1r. Gercekten zit ilkelere gore ornanize 
edilen hayat <esimlerini ayn1 anda devam ettirebilmenin zorlugu ort~da
d1r. Aile fertleri bu iki kesim ve cevre aras1ndaki tutars1zl1klard3n ra
hats1z olmaya baslayarak eskiden kalma al1skanl1klar1 ile benimsemekte 
zorluk cektikleri. modern davran1s kurallar1 oran1ndaki uyumsuzlu~u gider
meye cal1sarak karma bir 'hususiyet ortaya koymaktad1r .. 

N 

% 

% 

iablo: 75 

Oturulan yer ile evde bulunan esyalar1 aras1ndaki iliski 

TV 
Buzdolab1 

34 
22.7 
32.4 

Buzdolab1 Buzdolab1 
Koltuk Koltuk 

_.~am. mk. 
·-~~ 

16 

10.7 
15.2 

19 

12.7 
18. l 

x2 • io.80259 P= 0.05 

· Koltuk 
Cam.Mk. 
Telefon 
Video 

11 

7.7 
10.5 

Koltuk 
~am.mak. 
Tel efon 
Video 

7 

4.7 
6.7 

Koltuk 
<;aJ11. rr:k. 
Telefon 
,Arcab.a 

18 105 
12.0 70.0 
17. 1 100 .0 

Tablo'da ~ehir ailesinin % 32.4'U TV-Buzdolab1 vard1r. Gecekondu 
ailesine oranla esy~lar1nda zenginlik ve cesitlik oran1 artmaktad1r. E-
1 .. ektrikli ev aletlerinde ve otomatik makinalarda (sehir bolgesinde) sahip 
aileler yOgunluktad1r. 

~ehirde oturanlarrn konut durumu itibar1yla veya kurulLista ana-ba
badan ayn oturmak amac1yla cekirdek aile orani yUkselmistir. Sehir bol

ugesinde cekirdek aile yegane aile yap1s1 olmay1p gecici genis ya da genis 

aile mevcuttur. 
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Tabla: 76 

Oturulan yer ve aile yap1s1 (%) 

Parcalanm1s 
aile 

Gecici 
Genis 

·cekirde~ Genis aile Toplam 

Sehir 
Kendi icinde 

6.7 
10.0 

4.0 
6.0 

5.~.o . 
78.0 

5.3 
8.0 

70.0 
100.0 

Cekirdek aile aran1 % 78.0 gibi yUksek arana sahiptir. Sehir aile
sinde parcalanm1s aile aran1 yUksektir. Genel aile icinde % 6.7 1 lik kendi 
sehir ailesi icinde % lO'luk orana sahiptir. 

Sehir 
Kendi 

Tabla: 77 

.;r;,.;.............- -~ 
~~ .. 

Sehir ailesi ve evlendigi ilk zamanlar ana-eabas1yla beraber oturma 

ilk zamanlar ailesiy1~ Oturmayanlar Toplain 
beraber aturanlar 
N % N % N' % 

67 44.7 38 25.~ 105 70.0 
icinde ,, 64.0 II 36.0 105 100.0 

Tablo'da gorUldUgU gibi evlendi9i ilk zamanlar ailesiyle beraber 
oturanlar1n oran1 genel aile 1cinde % 44.7 kendi oran1 icinde % 64 iken 
sonradan cekirdek alan aile oran1 genel icinde {54.0-44.7) 9.3 1 U kendi 
oran1 icinde % 14'U sonradan cekirdek almustur. 

Sehir ailesinde genis aile aran1 genelde % 5.3 iken ilk zamanlar 
beraber oturma ile bu aran (44.7-+-5.3) .. z50.0 Oranrna yUkselmektedir. 
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Tablo: 78 

Sehir bolgesi ve secimde oy kullan1lmas1n1 etkileyen faktorler 

C.Yok 
Sehir 2.0 
Kendi 
icinde 3.0 

Ana-baba 
4.0 

6.0 

x2 = 13.63229 

Akraba, Propaganda Cevre Kendisi Toplam 
1.3 1.3 1.3 60.0 70.0 

4.0 2.0 2.0 85.0 100.0 

p .. 0.0181. 

Apartman'da oturanlar1n % 85'i oy verme kendi tercihlerine gore 
vuku bulmaktad1r. Ana-babalar1n etki oran1 ise % 6.0 d1r. Akraba propa
ganda, cevre faktorlerinin oy vermedeki etki oran1 % 2 dir. Arast1rmam1z
da dakkati ceken husus kendi icindeki oranlarda, <_Jecekondul arda propa
gande sonucu oy verme,sehirde oturan aileye gore yUksek bulunm..ustur. Bel-. 
ki temelinde sosyo-ekonomik faktorlerin etkisinden kaym1kl.2.n11:!lkt<;,~1r. 0-
turma yeri ile secimde oy kullanmada etkili olan faktorler aras1nda anlam-
11 iliski bulunmustur. 

3~ Gecekondu Ailesi 

SozlUk anlam1 11 izinsiz olarak hemen cat1verilen yap1 11 seklinde 
olan gecekondunun hukuki ve sosyolojik yonlerden tarifleri mevcu~tur. Hu
kuki ac1dan 11 Gecekondunun tarifi 775 say1l1 gecekondu Kanunu vermekte
dir. <135) Gecekondu 11 imar ve yap1 islerini dUzenleyen mevzuata ve genel 
hUkUmlere bagl1 kalmaks1zrn kendisine ait olm1yan arazi veya arazi Uze
rinde sahibinin r1zas1 olmaks1z1n yap1lan izinsiz ya~1lard1r. 11 

~ Sos;olojik ac1dan Gecekondunun tarifi 11 Gecekondu, bir tak1m kisile
rin genellikle ~.endilerinin olmayan topraklar Uzerinde, k1sa zamanda izin
siz, imar mevzuat1na aylar1- ve sagl1k sartlarindan yoksun olarak yap1lm1s 

.veya yapt1rilm1s yap1d1r."(l 36 ) Bu tariften anlas1lacag1 Uzere 9ecekon-

fJ35) KAnun Kabul Tarihi, 20.2.1966, YUrUrlUk Tarihi, 30.7.1966 Madde: 2 
(136) Vasa, t. 11 Gecekondu Ai1esi "A.O.Siyasal Bil.Fak.Der. Cilt: 15 Say1: 

4, l\.,-.kard 1'110 c.h ' J , • -
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dular bir tak1m hizmetlerden daha genel anlarnda sosyal hizmet alanlar1n
dan yoksundurlar. 

Gecekondu ailesinin bir tak1m ekonomik sosyo-kUltUrel mes~leleri 

·· 1· yer al1f"', Ekonomik Meseleler: Cal1sma ve is alanlar1yla il~ionem i 

lidir. Gecekonduda yasayan ailelerin cogu vas1fs1z eleman olarak eksik-
istihdam1n da etkisiyle h1zla gelisen hizmet kesimlerinde dUsUk Ucretler
le cal1$1maktad1rlar. Onlar Uretim islerinden c;:ok gelir dag1l1m1 islevleri 
onem kazanan orgUtlenmemis bir kesimi olusturma.ktad1rlar. 

Gecekondularda yasayan aileler Uzerinde yap1lan arast1rmalarda bu
raya yerlesenlerin % 70'i koyUnden yahut klrsal alanlardan topraks1z ya
hut makinalasma ile beraber artan gizli yahut ac1k issizlik nedeniyle 9oc 
etmislerdir. (l 37) Tarima dayal1 ve Pa:zara yonelik i.iretime gecisin goresel 
olarak h1zland1g1 ve kentteki ntifus y1g1lmas1n1n hizla artmas1na kars1l1k 
cok yavas sanayilesmenin ve ekonomik kalk1nman1n gerceklestirdigi to~lum-

-);f,.~- ! 

larda Gecekondu ailesi daha cok tj6rUlmektedir. Bu ac1dan gecekondu aile-
sine gelir durum ve tabakalasmada alt yahut orta-alt ve orda 9lrnas1 bak.1mrn-

.:dan·bµi·>aHe.ye 'soguk b~k1lmamal1d1r. Eger bir kentin nUfusunun yar1dan faz-
1 as1 yahut yakrn1 bell i bi r cevrede yahut gecekc1nduda yas1yorsa bu ancak 
tabakalasrna bak1m1ndan bir anlam ifa ederken Gec€konduda yasayan aileler 
icin klasik s1n1f terimlerinin herhangi birisini kullanmak hatal1( 138 )0-

lacag1 asikard1r. Bundan anlas1lacag1 gibi Gecekondulasman1n genellikle 
az gelismis ya da gelismekte ol~n Ulkelerde ozellikle TUrkiye'de bir se
hirlesme ni'teligi tas1mas1d1r. 

Demografik faktorlerin ag1r basmas1 sonucu kirsal bolgelerden ko
pup gelen insanlar, aileler ya evvelce kurulmus, ya da k,endilerinin ye
niden kurduklar1 gecekondu cemaatlerine kat1lmaktad1r. Asl1nda gecekondu 
ve onda yasayan ailenin kirsal bolge kUltUrUy~e, sehir kUltUrU arasrn
daki cat1smalan onleyen ve klrSal bolgelerden gelenleli'in ve ailelerin 
sehir hayat1na intibaklar1nda bir tUr staj done~i gecirmelerini saglayan 

(137) 
( 138) 

KIRAY, M. Toplumbilim yaz1lar1 tst. sh.278. . 
KONGAR, E.Altrndagda Kentlesme BUtUnlesme 0.0.A.C. E.Der. c.6 

• 
Say: 4 Aral1k 1973, sh.83. 
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bu olgu, bir anlamda sosyal cozUlme ve onun sonuclar1n1 onleyen, k1rsal 
bolgeden gelen aileler1 tecrid ederek koruyan esas mekaniz~a say11abilir. 
Gecekondu ailesi yasay1s1 ve kUltUriiyle bir bUtUnlesme saglam1st1r. <139 ) 

Sosyo-KUltUrel meseleler: Gecekondu ailesinin bir ucu kcyde bir ucu 
da sehirde olup yerlesme alan1nda icinde yasad1g1 yeni cevredeki komsula
r1yla daha dayan1kl1 iliskiler k~rabilmek icin, bir tak1m ~ocalamalar so
nucu deneyden gecmek zorundad1r. Fakat zamanla komsular1 ve cevreleri ile 
kurdugu iliskiler koydeki iliskilere benzememektedir. Onceki geleneksel 
degerlere bagl1 olarak degerler cat1smas1 halinde hayal k1r1kl1g1 meydana 
gelmektedir. Bu degerler kavram1n1n etkisiyle zaman sllreci icerisinde ai
lenin temel yasant1 ve anlay1s1nda etki ve yank1s1n1 g8stererek, bir iki 
kusak sonra gecekondu ailesi sehir ailesine donUsmUs olacakt1r. Bu yUz
den gecekondu ailesinin temel ozelligi kHy ailesiyle.sehir ailesi aras1n
da bir gecis asamas1nda bulundugu kabul edilir. (l 40) Fakat gecekondu ai
lesindeki nesil 2-3 kusag1 buldugu halde Gecekondu ailesi hala devam et
mektedir. Gecekondu ailesinin-sehir _ailesine uyumu icin onemli bir yonU 
olarak egitim f1rsathg1 goz,~rd1 ~d,i.Jm~lidir. Ancak bu egit1m sosyal
lesme gibi sosyo-kUltUreT bak1mdan· maddi faktorden once yeni degerler 
sistemi ve zihn-iyetin olusmas1 sonucu, sehir hayatrna uyar. Dolay1s1yla 
gecekondu ailesi bir gecis ailesi ozelligi gostermemektedir. 

Gecekondu, ailesinin kendine has farkl1 ozellikleri, kimlikleri 
olan bir yap1d1r. (l 4l)Gecekondu koyle sehir aras1nda uzanan ciz9inin bir 
ara noktas1 degil tam tersine ve koylU ne de sehirlidir. Yerlesik bir 
kUltUre sahip c1kamad1g1ndan, gecekondu insan1nda bu belirsizlik ve ara
da kalm1sl1k, kendini kadercilik ve ferdiyetci olarak gcsterir. Gecekon
du, koyle sehir aras1nda s1k1sm1s, ama ne koylU ne sehirlidir. 

TUrki,ye'de yarnlan arastirmalarda; gecekondu ailesi geleneksel 
,. degerleri ihtiva ettigi icin genis aile, gecici genis ve cekirdek ail~ ~Vl 

gorUlmektedir. Gecekondu ailesi sehirde onceki cevreden gelen kUltUrle-
ri eski hayat tarzrn1 ve degerlerini devam ettirmemektir. Gecekondu aile-

(139) 

? (140) 

(141) 

DONMEZER, S. "Hizl1 Sehirlesme ile Sue ve Ceza Adalet Sistemi tlis
kileri". SfSAV Is:t 1985 sh.68. 
VASA, t. "Gece~ondu' Aile~i" Ank. Oni. Siyasal Bil .Fak.Der. 

. Ari\c., l~"TQ c.15 Say1: Say1 4, sh.9 
tSBtRr E. Sehirlesme ve Meseleleri, Ank. 1986, sh.70.72. 
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si sehirde Hnceki cevreden gelen kUltUrleri, eski hayat tarz1n1 ve de~er

lerini devam ettirmemektir. Gecekondu ailesinde key ailesine oranla', se-
. i 

hirdeki gibi aile ve fertlerin isboliimU gelismis oluo, mesl~k sa~ipleri 

arasrnda TUccar kUcUk esnaf, yetiskin isci ve kUciik. r.lemur.lar ile hizmet 

alan1nda cal1sanlar teskil etmektedir.< 142) ~1 

Gecekondu ailesini gelir dUzeyi genellikle orta tabakan1n arl1 al

t1nda bulundugundan, genellikle ekonomik, sosyal ve psikolojik bak1mdan 

tutumlu ve psikolojik bak1mdan tutumlu ve kapal1 bir topluluk olmasrnda 

gHrUlUr. Ailede beslenme, giyirime, temizlik, sagl1k ~rac, ve gerecleri 

en kUcUk israf yap1lmaks1z1n tUketilmekte, hie bir sey madde miad1 dol

madan elden c1kar1.lmamaktad1r. T•sarruf ve tutumlulu~~ onemli bir yer tu
ta r. ( 143) 

Gecekondu ailesinde fertlerin is-gUc ve egiti~lerinde aile reisi 

olarak baba soz sahibidir. Kazanclar1n ve Gelirlerin tUmU aile baskan1n

da toplanmaktadw. Kad1n. ve k1zlarin okutulmas1 baba1rnn yetkisin_dedir. 

Klzl arm evl enme ve denetiml erinde babanm etkis i okiuqundan Ataer.ld 1 b:ir 

:a~elllgin ~ehi rde sUrdUrUl me st bel i rtilmesine ragme~ {144 )hi c bi r zaman . ""' 
Turk: aflesinde Ataerkil aile yap1s1 meydana gelrnemistir. Evin idaresi ve 

kararlarda erkek hakimdir.· Fakat bu idareci baba gibi devletteki epemen-

1 igi yans1t1yordu. Adil ve adaletli idi. 

Gecekondu ailesinde kad1n1n durumu daha da iyi oradad1r. Ev isle

ri koye oranla azalmasrna ragmen hala evde imal edilen UrUnler vard1r. 
~ 

Bu ac1dan gecekondu ailesinde gelirin toplanmas1 ve bEraber tUketilmesi 

yBnUnden geleneksellik goze carpmaktad1r. Gecekondud~ yasayan ailelerde 

ve fertlerde din mUcerret bir kavram olmaktan c1karak bu kavram1n gUnlUk 

davranis ve kurallar Uzerinde kontrol, regulator gor:vini Ustlendiijinin 

belirtilmesi gerekir. (145 ) 

Gecekondu ailesi her zaman ve her toplumda ~orUlUr. Gecekondula

r1 n bi r yandan c:ie l i r dUzeyi bak 1 mrndan fak i rl i gin yams i ra uyum ve buna-

11 m haline varan degerler sosyo-;lrUltUrel ve ekonomik: carp1kl1klar ve bun-

(142) YASA, L 11 Gecekondu Ailesi 11A.O.Siyasal Bil.Fak.Der.C.XXV.No:,4 Ara-
l1k 1970 sh,12 • • ·,·I 

(143) YASA:L "Gecekondu Aile Mozayigi 11 T.O.D.A.!.Der.C.6 say1 2 Haziran 
1973 sh.42. 

{144) VASA; 1. a.q.m. sh.42. 
(145) KARPAT, K. jhe Gecekondu, Rural Migration and Urbanization, 1976 

sh. 291. 



lar1n boyutlar1 hangi olcUde olursa olsun sanayilesmis toplumlarda bile 
vard1 r. 

~ 

1985 Genel NUfus say1m1na gore Gecekonduda oturan aile oran1 % 5 
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teskil etmektedir. Ayr1ca cad1r ve magarada yasayanlar1n oran1 ise % 0.54 
dUr. 11 merkezlerinde gecekondu orani % 12'ye yUkselmektedir. Bu oran tlce 
merkezlerinde % 2'ye Bucak ve Koylerde % l .e dUsmektedir. 

Gecekondu oran1 yUksek olan illerimiz aras1nda % 31 1 oran1· ile An
kara birinci s1rada % 27 ile tstanbul ikinci s1rada %10 ile tzmir UcUncU 
s1rada % 4 ile Antalya 4. s1rada gelmektedir. Bu da gecekondunun sehir 
merkezleri etraf1na dizildiklerini gostermektedir. 

TUrkiye'de Gecekondu nUfusu 749,203 (Gecekondu hane say1s1n1n, or
talama ha~e halk1 bUyUklUgUne gore carp1m1). NUfusa gore gecekondu hane 
say1s1 orant1 olarak ele alrnd1ijrnda 684 720 olmaktad1r. Fakat bize qore 
749i203 civar1nda olan bir nUfus Gecekondu da yasamaktad1r. CUnkU gece
kondu bolgesinde hane bUyUklUgU 5 ve 6.da artmakta 7.8.9.10 +hane say1_
s1 tedricen azalmakta iken apartman dairesinde yasayanlarrn hane bUyUk
lUgU 4 den sonra 5. da yar1 yar1ya dUsmekte,.7 de yar1ya dUsmekte ve ya-
rllanm1s olarak devam etmektedir. Gecekondu hane bUyUklUgUnU hesa~lad1g1~ 

::;: ...... ' 

m1z zaman oran $Oyle olmaktad1r: 

Hane bUyUklUgU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-

% 4 8 12 19 20 15 9 5 3 4 

Kaynak:l985 Genel Ntifus Sayl.mi. ~tEiAnk.,1985,sh.56 v.d. 
Gecekondu ailesinde hanehalk1 bUyUklUgU S'in Uzerinde yoryunlas-

maktad1r. Bu , gecekondu ailesinin sehire yerlesmesine gore bunun has 
kUltUrleri olarak aile yap1s1 bak1m1ndan qeleneksel sehir ailesi ile ad
land1r1l1rken bu kavrama bir anlamda geleneksel sehirliler denilebilir. 

· Gecekondu ailesinin gelir azl1g1 nedeniyle dUzenli gelir saglaya
mayan aileler ve fertlerin bir anlamda"Lumpen prole~or"yanrn qecmis y11-:-

. larda zaman zaman kendine oncUlUk eden her tiirlU koktenci siyasal ak1ma 
ko~ayca kap1ld1g1 ve ~iddet olaylar1n1 besledigi kanaat1 uyand1r1lmakta
d1 r. Onlann kaderci anlay1slar1 bir sosyal olgu olarak kabul ettiril

JTiek istenmistir. Bu ac1dan bak1ld1g1nda gec~kondu ailesinin ana kentler
den ve ailesindeki ayn1 kalmalar1 onlar1n kural d1s1 toplumsal davran1s-
lardan uzak kald1klar1 yolundaki gorUsler ilmi bir gercegi yans1tmamakta
d1 r. Gecekonduda yasayan aileler tamamen olmasa bile k1smen kentsel de
gerleri benimsedikleri arast1rmalarda ortaya c1km1st1r. Egitimde f1rsat 



esitligi gecekondu ailesine sosyal ve meslek hareketli1iqi beraberinde 
getinnistir. 
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Arast1rmam1zda yerlesme dUzeni il~ Evlenme sekli aras1nda.anlaml1 
!liski bulunmustur. 

, Tablo: 79 

GorUcU Anlasarak Her i kis i Kaci rarak 

Ahsap 1. 3 2.7 2.7 0.0 6.7 

Gecekondu 6.7 3.3 6.7 1.3 18.0 

Kagir 0.7 0.7 4.0 0.0 5.3 

Daire 24.7 24.7 20.7 O.D 70.0 

TO PL AM 33.3 31.3 34.0 1.3 100 

x~ p) o.5 c co.021s) 

Gecekondu ailes.inde gorUcU usulil ile evlenme oram % 67 iken an
lasarak evlenme oran1 % 3.3 tUr. Ahsap,Kag1r ve Gecekondu .ortak olarak 
e 1 e a 11 m rsa : 

Table: 80 

% GorUcU Anlasarak % Her !kisi % Kac11 rarak % % 

Gecekondu. 8.7 6.7 13.4 L3 30. 1 

Gecekondu 
(kendi) 29 22.2 64.4 0.4 100.0 

Sehirdeki x 2~ 8. 81331 P : 0.0319 (anlarnl1 iliski) 

Gecekondu bolgesinde evlenme,gorUcU ve anlasarak evlenme ~ogun-

1uktad1 r. Once erkek ve k1 z taraf1 ndan gorUcU usul U il e gorUsmeden sonra 
belli bir sUre kiz ve erkegin anlasmas1 gorUlUr. Modern cemiyetlerde bile 

• arac1 denilen birileri tarafrndan tavsiye edilmesine ra3men, sonra anlas-
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ma saglanmaktad1r. Dikkate deger husus gecekonduda geleneksel degerlerin 
hakim olmas1na ragmen son sozU aile birlikte karar verilmektedir. 

Tabla: 81 

Koc a Kadrn Kadrn-Koca BUtLln Fertl er Duru-a Gore 
Kagi r 4.0 0.0 0.7 0.7 1. 3 

Gecekondu 2.0 1.3 1.3 2.0 5.3 

Ah sap 2.0 0.7 2.0 0.7 0.0 

Daire 26.7 2.7 9.3 18. 7 12.7 

Gecekoridu 

To£_1 
6. i 

18 .c 
5.3 

70.0 

(genel) 47 0.70 13.3 1l.1 22.2 100.0 

Gecekondu da kararlar1n % 47 sinde kararlar1 en son olarak evin 
reisinde toplanmaktad1r. tkinci s1ray1 % 22.2 ile kararlar1n cesidine 
gHre cocuklar ana~baba taraf1ndan ya da kentjil~ri taraf1ndan karar al1n
maktad1r. Gecekondu ailesi pederi bir yap1. arzetmektedir: 

· -~'"';.Gecekondu ailesi geleneksel degerlerin dev~m ettiren rnanevi kUl
tUrUn ya da klrsal alandaki adetlerin devara ettigi belirtilmesine ragmen 
gecekondu da oturanlar1n basl1k paras1 aras1nda anlaml1 iliski gorUlme

mistir. 
Tabla: 82 

Basl1k paras1 ve oturulan yer 

Verenl er Vermeyenl er 

Ah sap 
Gecekondu 
Kagir 

Toplam f . 
G~cekondur 
Toplam 

2.7 
8.7 
2.7 

l 3. 1 

47.0 

4.0 
9.3 
2.7 

16.0 

53 .o 

6.7 
18.0 
5.3 

29. l 

100.0 
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Tablo'dan gorUldUgU gibi Basl1k ~aras1· Ven!leyenlerin orani % 53 
olup, verenlerin oran1 % 47'dir. Buradan anlas1laca~1 gibi. basl1k p~ras1· · 

gecekondu ve diger sehir bolgesinde gorUlUr. 

Hane halk1 bUyUklUCiU: 1985 genel say1mrna gore Hane halk1 bUyUklU~i.i ·5.22 

di r. 
Tablo: 83 

ilc;ede Hane halk1 bUyUklUgU ile oturulan yer aras1ndaki iliski 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tonlam 

Ah sap 0.0 1.3 0.7 2.0 l. 3 0.7 0.0 0.7 0.0 

Kagir 0.0 0.0 1.3 6.0 3.3 4.0 1.3 0.8 1.3 
~~ ..... ' 

Gecekondu o.o 0.7 0.0 0.7 1.3 0.7 0.7 0.7 0.7 

Toplam(ort.) 0.0 0.7 0.7 2.9 2.0 1.8 0.7 0.7 0.7 

Toplam 0.0 2.0 2.0 8.7 5.9 5.4 2.0 2. 1 2.0 30 

Toplam kend1 
ic;inde 0.0 6.6 6.6 29.9 20.0 18.0 6.6 6.6 6.6 100 

Gecekondu bolgesinde hane halk1 say1s1 4 olanlarin orani % 29'dur. 
tkinci s1ray1 % 20 ile 5 kisilik hane halk1 Uc;UncU s1rada % 18 ile alt1 
hane halk1 '"takip etmektedir. 

17 

1.3 
2 

9.3 
14 

Table: 84 

Gecekondu da evlenme yas1("" 

.. 
18-20 21-23 24-26 27-30 ---- -

9.3 9.3 5.3 0.0 
14 14 8 0 
12.0 4.7 0.0 1.3 

18 7 0 2 

31-34 35.:.44 45"'." Bilinm. 

0.7 0.7 ·~ l. 3 2.0 
l l 2 3 

0.0 0.0 2.0 0.7 
0 0 ~ l 

I 

~ 

To pl a1 

30.0 
45 
70.0 
ios 
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Erkek ile kad1n aras1ndaki yas fark1 ailenin gelenekselligini ve 
egitirn t:!Uzeyi sonucu rnodernl esmeyi gosteri r. Mode,..., To pl urnl a rda erkek 
ile kad1n aras1ndaki yas fark1bUyUk degildir. En fazla 5-8 yas fark1 var
d1r. GorUcU usulU evlenme vebasl1k gorUlen ye.rlerde, kirsal alanlarda Er
kek ile Kad1n aras1ndaki yas fark1 bUyUk olrnakta~1r. 

Gecekonduda oturan yurt d1s1 ailesi gorUlmemistir. Gecekonduda 
ikamet eden aileler isci Ucretli ve memur oian meslek gruplar1 teskil 
etmektedir. 

Tabla: 86 

Oturulan Yer ve Meslek Dururnu 

!sci 
Ocretl i Mernur Ciftcilik Serbest Tic3ret tssiz Emekli 

~ 

Ahsa·p 1.3 0.7 1.3 (]_ 7 0.7 2.0 
Gecekondu 6.0 3.3 4.0 . (:]_] 1.3 2.7 
Kagir 1.3 0.7 1.3 2.o 
Top lam ;·! •. _;i 

., 

ort. 8.6 4.0 0.7 .... 5,3 .. ; L4 3.3 6.7 
Kendi 
icinde 29.0 13.0 2.0 18.0 4:-_0 11.0 22~0 

Toplam 
6.7 . 

18.0 
5.3 

30.0 

100.0 

Gecekondu da oturanlar1n % 29tu isci- Ucretli olup % 18'i serbest 
Meslek sahibidir. % 22'sini emekli olanlar teskil -etmektedir. Gecekonduda 
yasayanlar1n % 11 •; issizdir. Ticaret ile ugrasan~~r1n Gecekonduda yasama 
oran1 % 4 gibi dUsUk orana sahiptir. Gecekondu da oturanla~1n1n % 13'UnU 
memurlar olusturmaktad1r. Gecekondu'da yasayanlar:n maddi yonden geliri 
belirli dUzeyde olanlard1r. ~ 

O" , 

~ hsizl ik sigortasrnrn olmad1tj1 bir emek pi:J<3Sas1 icinde dilzeni i«¢'in-
~e gilvenlikleri ac1s1ndan kendi meskenini sagl1ks1z dahi olsa qecekon~ 
dusunu yapmakla durumunda kalmaktad1r. Saska bir deyisle Gecekondu is-

; 

tihdam1 sekilleri,bUyUk hizla devam etmektedir. Yutkarda gorUldUtjii gibi 
. 

Gecekonduda oturan ailelerin bUyUk kesimi kUcUk mel!"'Urluk, isci,vas1fs1z 
• isler veya kUcUk ticaret7 ayak sat1c1lJij1 cesitli ki'.Jcilk isletmeler·vb. 

islerde.ugrasmaktad1rlar. Vas1fs1z eleman yahut ge·;:ici islerle gecinmek 
',;J 
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durumunda kalanlar vard1r. Gecekondu da yasayan ailelerin % 11 'i 1~sizdir. 
Bununla beraber issizlik problemleri ka~1srnda fert kendini dUsiik ~elir, 
yoksulluk, eksik istihdam, istihdamda gizli issizlik, girdab1nda bulmak
tad1.r. Bu durum sonucunda hizmet kesimlerinde dUslik Ucretlerle ~al1sma 
meydana gelmesi,gelir dUzeyini olumsuz yonde etkilemektedir. 

Gecekonduda oturanlar ve oturmak zorunda kalanlar cogu gelir-dii
zeyine bagli ekonomik bak1ndan buralara yerlesmislerdir. Mesken ve yer
lesme bak1m1ndan koy ozelliklerinin sUrdUrmesine ra~men, ~iyim, kusam, 
sagl1k ve davran1slar gibi bir cok yonlerden sehrin etkisinde kalm1slar
rl1 r. Ozellikle bas1n.,.yayin ve TV'nin etkisi bUyUktUr. 

Gecekonduda oturanlardan yurt d1s1ndaki ailelerden olmamas1 Gece
~ondunun ekonomik.-sosyo-kUltUrel durumlarin1 ortaya koymaktad1r. 

Genel olarak gecekondu ailesi koyden yahut kir bolgelerinden gel
digi icin geni$ aile olarak gorUlmesine ragmen cekirdek ~ile olma ozel-

~....,,..__,- . 
Hgi ta5unaktad1r. Ana-baba ve cocuklardan- olusan cekifdek aile olmasu11n 
t~'2m njtelik hem de nice1ik bak1mdan .deg-h.jrm s'oz konusu·o1maktad1r. Gece
toridu oturan1ann yap1sal bak1mdan genis cekirdek ve gecici genis aile 
cl arak · gorfil.1:i_ektedir., 

Tabla: 87 

Gecekonduda oturma ve aile yap1s1 (79 x 11) 

Parcalanm1s aile Gecici Genis Cekirdek Genis Toplam · · 
5ecekondu 1.3 4.0 20.0 4.7 30.0 
+:.:ndi icinde 4.0 13.0 67.0 16.0 100.0 

p:: 0. \'2..Lt-'; 
Her aile yap1s1 gorUlmesi mUmkUndUr. Arast1rmam1zda gecekonqu ai-

lesinde cekirdelk aile oram % 67 dir. Genis aile oram % 16.0 gecici ~e-
1is aile I 13. olup, parcalanm1s aile oran1 % 40.0 dir. P = 0.1243 olarak 
!bUyUk c1~as1 gecekondu ailesinin yap1s1mn degisikli~e ugratmasrndan do .. 
lay1d1r. Evlenen o~ullar aileyle ilk zamanlar beraber oturduklar1 hald~ 
sonra ki donemde cekirdek aile meydana getirmektedj,/. Veya konut ya .da 
gelir durumu ile ilgili olarak genis ya da gecici genis aile meydana Qel
mektedfr. 
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Tabla: 88 

Aile ile beraber oturma durumu (%) 

Evlendigi zaman Oturmayan Toplam 
ailesiyle berac~r oturan 

Gecekondu 23.3 6.7 30.0 

Kendi icinde 78.0 22.0 100.0 

Gecekondu ailesinde evlendigi zaman beraber oturma oran1 % 78 1 dir. 
% 22.5 1 i ilk evlenme s1ras1nda cekirdek olarak kurulmustur. Gecekonduda 
cekirdek aile oran1 sonradan cek1rdek % 67.0 oldu9una go~e % 11 •; genis 
aileden cekirdek aileye donUsmlistUr. 

Gecekondu ailesi geleneksel ailenin devam1 olarak kabul edilmesi-.,. 

ne ragmen cogu cekirdek aileden rmeydana gelmektedir. Onceden g~nis aile 
iken sosyo··ekonomik ve sosyo-ktiltilrel faktorlerin etkisiyle cekirdek aile 

. .-
ha 1 i ne donUsen gecekondu ailesi g,eleneksel manevi baglarrn1 gerek aile 
icindeki fertl er arasrnda gerekse ail e il e topl um arasinda dayam sma mey
dana getirmistir. Gecekondu ailesinin sehire yerlesmesine gore onun ken
dine has kUltUrleri itibar1yla geleneksel sehirliler denilebilir. 

TabTo: 89 

Oturulan yer ve '&e 1 i r dUzeyi ( ooo) l "'f..,) 

.. 
0 60.,.300 300-600 600-900 900- Tonlam 

Gecekondu (N) 3 30 9 3 0 45 

% 2.0 20.0 6.0 2.0 0.0 30.0 

6.7 66.7 20.0 6.7 0.0 100.0 

Tablo 1dan gorUldUgU gibi gecekondu 1da oturanlarrn bUyUk orani ge
lir dUzeyi alt seyj_yede Qlan aileler teskil etmektedir. Bu durumda gece

.kondu; sehirlere goer etmenin ve o tilkenin sosyo-ekonomik gelisme dUzeyi
nin mesken politikalar1n1n yetersizliginin bir sonucu ortaya c1kmaktad1r. 
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Gecekondu ailesinde tabiat ve toprak ile icice yasama vard1r. K1r 
alanlar1ndan gelmelerinin yan1nda 9ecekondu ailesi h~lS icindeki va~an 
sevgisi gibi1 to~rak sev9is1ni unutmam1s~1r. Gecekondusunun sosyal 9Uven-
l igi ac1srndan mUlkiyetine gecirmek ve bu ac1dan rahat etmenin yanrnda is 
saatlerinin d1s1nda evin HnUnde kUcUk de olsa bahcesinde sebze Uretimi ya
par, hayvanc1l1k yapar. Genellikle bu Uretim aile Uretimi olup, ailede tU

keti 1 ir. 

Tabla: 90 

Oturulan yer ve evde imal edilen Uriin veya maddeler. 

Yiyecek Giyecek Hayvansal Diger Olmayan Topl am 

Gecekondu N Tursu sal ca ve El b.esinler 
ekmek Tarh. Sa natl ar1 et.sal.pe~. 

.. 

N 16 1 13 2 13 45 

% 10. 7 0.7 8.7 1.3 8.7 30.0 

35.6 2.2 28.9 4.4 28.9 100.0 

2 x
6 
~ 26.32207 P: o.oot 

Gecekonduda oturanlarin % 35.6 1 s1 yiyeycek (k1sl1k yiyecek) UrUn
lerini kendileri imal etmektedir. % 28.9 1 u hayvansal besin olarak sUt,yo
gurt, peynir kendileri imal etmekte,k1smende cevreye satmaktad1rlar. ~ 28.9 

oran1 da hie bir Uretim yapmamaktad1r. 
' Gecekonduda oturanlar1n maddi yonden durumlar1 s1n1rl1d1r. Ev es-

yalar1n1 da bu olcUye gore dUzerlerken onlar1n manevi kUltUr anlay1s1n1n 

da etkisi bUyUk olmaktad1r. 

Tablo: 91 
Gecekondu ailesi ve ev esy?larindaki tercihleri 

N % % 

Geleneksel 26 17.3 57.8 

Modern ol cU 2 1.3 4.4 

Karis1m 17 11.4 37.8 

Topl am 45 30.0 100.0 



116 

Gecekondu ailesi ev esyalar1n1n al1m1nda ve dosenmesinde gelenek
selligi birinci planda tutmaktad1r. tkinci olarak ailelerde % 37.8 oran1n
da geleneksel ve modern olcUler ihtiyaca gore kar1s1k olarak yer almak
tad1r. Modern olcUlere gore tercih oran1 % 4.4 olmustur. 

Yemek masasl ve koltuk tak1m1 yerine yerde yemek yenilmekte ve kol
tuk yerine kanape revac gormektedir. 

Tabla: 92 

Oturulan yer ve ev esyalar1 

TV TV Buzdolab1 TV,Buzdolab1 TV.Buzdolab1 TV TV 
Buzdolab1 Buzdolab1 Buzc!olab1 Koltuk Koltuk Koltuk Tool 

Kol tuk Kol tuk Cam.Mk. Cam. mak. Cam Mak. 
Cam. mak. Telefon Telefon Telefon 

Video Video,Araba 

24 '6 4 • . 2 6 3 

16.0 4.0 2.7 1.3 4.0 2.0 
......... •.-n-·,,. .•;..·_• 

53.3 13.3 8.9 4.4 13.3 6.7 

.,, 
p-- o.o 5' '\.. l0.1,01.53 x~ 

I 

Tablada gecekondu ailesinin % 53.3'Unde TV ve Buzdolab1 vard1r. 
Oturma yeri olarak geleneksel sedir yer alma<tad1r. % 13.3 undeki 2. di

. lim kategoride TV buzdolab1 koltuk (kanepe) ve TV Buzdolab1 Koltuk cama
s1r makinesi Telefon ve video yer almaktad1r. Oturma yeri ile ev esyala
r1 aras1nda anlaml1 iliski bulunmu$tur. 

45 

3C 
lC 
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Tablo: 93 

Oturulan yer ve Bulundugu statUden memnun -0lma durumu 

N % % 

Memnun 10 - 6.7 22.2 

M. Degil 18 12 .0 40.0 

Caresiz 17 11.3 37.8 

C.Vermeyen 0.0 00.0 

Toplam 4-5 30.0 100.0 

x2::.12.22201 p:: 0 ,0067 

I Tabloda gecekonduda oturanlarin % 40 1 1 sosyal ve ekonomik bak1m-
dan bulunduklan statUden memnun degillerdir. % 37.B'i ise elden ne ge
lir, gUcUmUz bu kadar demektedirler. % 22.2'si ise memnun durumdad1·r. Bun
lann cogu ev sahibi oluo, bas1m1z1 sokacak evimiz oldugu icin memnun du-. ·.· . 

rumdad1r. 

Gecekondu ailesi kendileri ve cocuklar1 icin bulunduklar1 statU
den yukar1 do9ru bir sosyal hareketlilik beklentisi icindedir. ~ecekondu 
ailesinin bulunduou statUden memnun olmama durumu kadercilik anlay1s1ndan ., ( 

degil,onlar1n gelecege kars1 olan iyimser tutumlar1n1n alt1nda beklentile-

ri yatmaktad1 r. 

Oturulan yer ve tercih edilen ~artide aranan ozellikler. 

Meslek durumu ile tercih edilen siyasi parti oran1nda anlaml1 ilis
ki bulunmad1g1 gibi otunna durµmu ile tercitl edilen siyasi parti ozellik-

1 eri arasrnda da anl aml 1 il i ski diger fa:::torlerl er beraber ele alin

dil;i za.oan anla9ila.cal~.tir. 

Gecekonduda oturanlar1n % 64'4'U ilk ozellik olarak milliyetci 
ozellikleri siyasi partilerde aramaktad1r. % 13.3'U dini de§erlere Hnem 
veren % 11.1 'i sosyal demokrat ozellikleri aramaktad1r. 
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Tablo: 94 

Gecekondu ailesinin tercih ettigi siyasi parti aras1ndaki iliski: 

N % % 

Milliyetci 29 19. 3· 64.4 
Sosyal Demokrat 5 3.3 11. l 
Muhafazakar 3 2.0 6.7 
Dini degerler 6 4.0 13.3 
Demokrat l 0.7 2.2 
C.vermeyen l 0.7 2.2 

:rr .. _ ' 
'..:> r' '.":v~·---- 45 30.0 100.0 

Tabla: 95 

Secimde oy kullanman1z1 etkileyen faktorler nelerdir) 

Cevap verm. Ana.:..baba ' Akrabal ar Pronaganda Cevre Kendim Toolm. 
Ah sap 0.0 0.0 0.7 1.3 0.0 4.7 6.7 
Gecekondu 1.3 0.7 0.7 2.0 0.7 12.7 18.0 
Kagir 0.7 0.0 0.0 1.3 0.0 3.3 5.~ 

Topl .art. 2.0 0.7 1.4 4.6 0.7 20.7 30.0 

Kendi icinde 6.7 2.2 4.4 15. 5 2.2 70. l 100.0 

Gecekondu ailesinde erkeklerin karar vermesi % 70 civar1ndad1r. 
,.\-\ir. 

Propagandadan etkilenme oran1 % 15.5, Akrabalar1n tesiri, % 4.4 Gelenek-
sel genis ailedeki ana-bab~n1n hakimiyeti gorUlmemektedir. Ana-baban1n 
tesir oran1 % 2.2 dir. Cevrenin tesir oran1 ise ayn1d1r. Sonuc olarak si
yasi karar ailede,erkeklerin kendi kararlar1d1r. 

4- Yurt D1sina G~cen TUrk Ailesi 

1985 NUfus sayimrnda yurt d1srndaki fertlerin say1s1 toplam nilfu
su~% l ,4'UnU teskil etmektedir. Yurt d1s1na qHc veren ailelerin sosyo-

'.J . -

ekonomik durumlar1 zay1f, qelirleri az olanlar1n1n yekun teskil etmesi, 
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Yurt d1s1nda bulunan fertlerin % 54 1 U Bucak ve koylerden, % 32'si il mer-
kezlerinden % 15'i ilce merkezlerinden goc edenlerden anlas1lmaktaq1r.( 146 ) 

Tablo: 96 

Yurt d1s1nda bulunanlar1n illere gore dag1l1m1% 

tller % NOFUSUNA GURE 
tstanbul 12 1.4 
Ankara 6 1.2 
Konya 4.2 1.6 
Zonguldak 3.4 2.2 
Trabzon 3.4 2.8 
Kayseri 3.2 2.6 
GUmUshane 1.6 3~5 

Nevsehir l°.2 2.9 
Yozgat 3 -,, ' 3.6 
~: 

KAYNAK: 1985 Genel NUfus Say1m1, Ank. 1985 sh.10. 

~Jukaridaki tablodan gorUldUgU gibi Sosyo-Eko·nomik yonden gelir 
dUzeyi dUsUk bolgelerden ve BUyUk sehirlerirnizde ca]1s111a imkanlar1 ve1a. 
istihdam edilmemeleri sonucu Yurt d1srna gitmislerdTr. Fakat. bu say1m · 
20/10/198S- gUnU yap1lan yurt d1srnda o'lanlar icindiir. Aynca Yurt d1sin-
da tUm aile olarak ikamet edenler de vard1r. 1960'1~ y1llar1n bas1ndan 
itibaren isci gocU olarak gorUlen durum sonralar1 aile gocU olarak ge
lismistir. Bir cok isci ailelerini yanlar1na alm1slard1r 1980 y1l1 iti
bar1yla, yurt d1s1ndaki TUrk vatandaslar1n1n % 65'i TUrk iscilerinin % 53 1 U 
cocuklar1n % 72 1 si faal olmayan nUfusun % 74'U FedEral Almanya'da yasama-

{146) D1sa goc olay1 bir toplumun iktisadi yap1s1 ile yak1ndan ilgili
dir. Bu bak1mdan TUrikye'nin Yurt d1s1na isci gondermesi iktisa
di yaprnrn dogurdugu ac1l1 ve serilvenli bir siirec olarak ele alan
lar olmustur. Yurt d1s1na goc olgusu bir anda olan degil, Hnceleri 
yurt icinde yer alan ic goclerin baslamas1 ve bu goclerin baska 
yerlere s1crama.s1 ile sUrUp oitrnesidir. 1954 de TUrkiye'nin Kal
k1nma hamlesi ile baslayan gocler bunu izleyen tarihlerae o~ellik
le 1960'larda yeni bir boyut kazanarak yurt d1srna yonelmistir. 
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· maktad1r. (l 47) Fransa TUrk i$cilerinin % 2.16 1 srn1 barrnd1rmaktad1r . . 
Yurt d1s1ndaki TUrk vatandaslar1n1n dogum oran1 %025.89 olUm ora

n1n1n ise ~1.31 oldugu hesaplanm1st1r. Yurt d1$1nda bulunan TUrk nUfu
sunun gene yas yap1s1na sahip olanlar1 yoryun olmaktad1r. Almanya'daki 
dogurganl1k hi~1 % 3.68 TUrkiye'de % 4.33'tUr( 148 ) 

!.Yasa, Yurt d1s1nda yasayan ailelerden Almanya'da yasayanlar 
1c1n "Alamanc1 aile" terimini kullanm1st1r. Ona gore Alamanc1 aile bol
gelere gore kirsal alanlarda gorUlmektedir. Genis aile baz1 yerlerde 
parcalanarak ya cekirdek aile ya da "Alamanc1 aile" olmaktad1r. Yasaya 
gore "Alamanc1 aile, "Yurda kesin donUs yapm1s veya yapf1!.am1s olan, bir 
sUre yabanc1 bir Avrupa Ulkesinde cal1$an iscilerin olu$turdugu bir aile" 
$ekli olarak kars1m1za c1kmaktad1r.(149 ) 

Yurt d1s1 TUrk ailesinde kisa ve uzun sUre Yurt d1s1nda kald1g1 
icin ailelerin hayat tarzlar1nda, davran15lar1nda, otorite ve aile icin
deki kar1 koca ili$ki1erinde, statUsUnde baz1,degerlerin degismesi mey
dana gelerek cemaatvari bir hususiyet yerine ferdiyetci bir oze1lik ka

zanmaktad1r. (lSO) Aile kadrna az'ccrk'-es~ty~'"''g~'r~ genis hUrriyet tan1m1s, 
• • ' ~, ~ ~ : '· ;> ... ., .: 

ataerkil ailede gorUlen kocan,rn yahut babanrn aile icindeki sert ve lcat1. 
·-~.,~ 

tutumunda bir esneklik meydana gelerek demokrat ve modern bir qorUntU 
vermektedir. (lSl) Buna ragmen yurt d151ndaki ailelerin cogu gelenek ve 

manevi kUltUrlerine bagl1d1rlar. 0 halde ailede taviz oldugu anlam1na 
m1 gelmektedir? Bu konuda yapt1g1m1z arast1rma 1 da (K.Hamamda} yaln1z 
kararlarda ve d1s dUnya ile ilgili izlenimleri artrnca kendi kUltUrUnU 
ogrenerek (adeta muhafazakar bir ozellik tas1yarak) eski TUrk kad1n1na 
verilen degerleri anlayarak ailede demokrat bir yap1 gorUlmektedir. 

(147) 

(148) 
(149) 

(150) 

(is1) 

Sosyal Yap1-l, TUrkiye'de NUfus Yap1s1ndaki Gelismeler ve_Ulus- . 
lararas1 Kars1la5t1rmalar, S.P.B.A. o.,D.P. T.Ankara, 1986, sh.101. 
a.g.e., sh.109. 
YASA, t.Yurda donen isciler ve Toplumsal Deqi$me, Ank. 1979, sh.183. 
DEM!RC!OGLU, A.M. "Federal Almanya 'dan Kes in Don Us Ya pan tscil erimi
zin Sosyo-Politik Sorunlari", t.O.tktisat Fak. Sosyal Siy. Konf. 32-
33. Kitap !st. 1983, sh.125. , 
VASA, a.g.e., sh.183. 
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Yasa'ya gore Alamanc1 ad1 verdigi aile gecekondu gibi gecici aile 
yap1s1 olarak ortaya c1kmaktad1r. Gecekondu ailesinde olduqu oibi bjr 9e
cekondu kUltUrU ve hayat tarz1 meydana gelmistir. Bu ac1dan yurt d1sindan 
gelen ailenin yurda donUslerinde egitilmeleri onem kazanmaktad1r. 

tsci gocUne maddi olcUler icinde bak1ld1g1 zaman maddi ac1dan ol
m~makla beraber manevi kUltUr alan1nda, yurt d1s1nda yetisen ikinci ve 
UcUncU nesil TUrk cocuklar1n1n simdiki ve gelecekleri ac1s1ndan karamsar 
bir tabla ile kars1las1lacakt1r. tstihdam edildikleri Ulkelerin kiiltiir-, 
lerine uyum saglayamayan {asgari olcUde) TUrkiye'ye, TUrk kUltUrU, orf 
ve &detlerine tedricen yabanc1lasan, her yonden patlamaya haz1r bir oenc-
1 ik, yetisr.ektecir. Bu ac1dan Yurt d1s1 ailelerin orada ve TUrkiye'de do
nUs yapmalarindan sonra kars1lasacaklari sosyal, ekonomik ve kUltUrel me
seleler Devlet taraf1ndan yap1lan cal1smalarla tedbir al1nmal1d1r. (152 ) 

Uzellikle TUrk ailesinin Avrupa ve Yurt d1s1nda iyi tan1t1m1 icin 
etkin ve Turk ailesine uygun -cal1smalar yap1lmal1d1r. 

Yurt d1 s indak'i ·ail el erde esl erin yanl arina al rnmas1 ko<:al ari m n 
-

baska bir kadinla {aiJenin parcalanmamas1 icin) yanlarrna gitmektedirler. 
Daha ileri ~iderek ailenin diger Uyelerini de oraya gotUrerek adeta bir 
bUtUnlesme saglanm1slard1r. Gerci cocuk !Jaras1 i¢in,getirenlerde yek6n 
tutmaktad1r. Yukar1daki ailenin parcalanmamas1 icin esi TUrkiye'ye don
se'pile onun yan1nda baska aile fertlerini b1rakmaktad1r. 

Yurt d1srna giden ailelerin topraks1z aile olduklar1 qori.llmekte-. 
dir. Geleneksel genis aileden gelen isciler to~raklar1 az dahi olsa top
raktan kopsam1slard1r. Onlar1n tasarruf ve yat1r1mlar1n1n yapt1§1 yer o
larak toprak on s1rada yer almaktad1r. (153 ) 

(152) Uzellikle 6. Bes y1ll1k Kalk1nma Plan1 Cercevesinde al1~an Yurt 
d1s1 isci Sorunlari Alt Komisyon Raporu'na ek tedbirler alrnmas1 
TUrk ailesinin bekledigi problemlere cozUm olacakt1r. 

(153) tscilerin % 97'.4'U Yurt d1s1na para kazanmak icin gittiklerini 
soylemislerdir. Buna kars1l1k Kad1nlar1n yurt d1s1na gitme neden
lerj farkl1l1k gosterir. Bunlardan % 56'9'u kocas1n1n yan1nda ol
mak, ona yard1mc1 olmakt~d1r. % 6.2 oran1 ana veya babas1n1n yan1-
na gitmek icin d1sanya goc etmislerdir. Kadrnlarrn arasrnda nes
nel durumu dUzeltmek icin gidenlerin oram % 32.3 olmustur. (Vasa, 
t.Yurda Donen tsciler ve Toplumsal Degisme Sh.27. · 
VASA, t.Yurda Donen tsciler ve Toplumsal Degisme, Ank. 1979, sh.34. 



Dis goc olay1 ile beraber yak1n akraba evlilikleri ilk y1llarda 
yUksek olmakla beraber ikinci nesilde akraba evlilikleri az olmaktad1r. 
l. Nesil olarak yurt d1s1ndan donenlerin esleri ayn1 koy ve akraba olan
larrn oram % 68.3 iken, Yurt d1srna gitmeyenlerde bu oran % 73.S'dir. 
Yabanc1 es ile evli olanlar1n say1s1 % 0.3 olmaktad1r. 

Yurt d1s1 TUrk ailesinde Eski TUrk ailesinin peder• ve demokratik 
ozellikleri yerini alm1st1r. Dzellikle es seciminde yine de babalar1n1n 
gorUslerini dikkate almaktad1rlar. Cocuklar1n1 iyili~i icin bu sart qo
rUlmektedir. Bu konuda yap1lan arast1rmada sonuclar soyledir: 

Tab lo: 97 

Karan veren tsci % !sci olma,lan 
Baba 33.9(40.0 43.4 45 
Ana 1.5( "1.3 0.9 1 
BUyUkler 8.8(10.3 6.2 6 
Evlenen ken di 26.3(31.2 23.9 25 
Ortak 3.0( 4.0 17. 7 . 18 
Bask a 0.7( 0.7 1.8 2 
CevaESlZ 10.2(12.0 4.4 2 

KAYNAK: Vasa, .i. Yurda Donen tsciler ve Toplumsal De1isme Ank. 1979, sh.34 

Yukar1da tablodan gorUldUgU gibi es seciminde baba faktorLlnUn ora
ni yUkselmektedir. TUrk ailesi yurt d1srnda aile reisi olarak aile.fert
leri aras1nda kararlarda en sozU yine baba veya koca vermektedir. 

Yurt d1s1nda bulunma sebebi olarak klr ve kent baz1nda isci ola
rak bulunma an plandad1r. tkinci s1rada Kir 1da % 21.0 oran1yla ailesinin 
yanrnda yer a11rkens kentte seyahat sebebiyle bulunma yer almaktad1r. 

Tahsil icin yurt d1s.1nda bulunma l<entte Ki.r·~ gor~ Uc katJazla-
d1r. Kentte egjtim yoluyla sosyal mobilite. fmlan~~n ~~~'it\:.-bd.~<rr: .Mc;-

leki faaliyet olarak yurt d1s1na gitme kentte k1r 1a gore daha yiiksek oran

c!jdl r. 



Tablo:98 

NUfusun yurt d1s1nda bulunma sebepleri 

-· 
Tahsil 

i9~i oiarak 
Meslek1 fa.aliyet 
Ailesinin yan1nda 
Seyahat nedeniyle 
Sagl1k Sebebiyle 

Bulunmad1 

Toplam bulunanlar 
Toplam 

Y~Di9inda B~ un: 

N 

6 

310 

40 

120 

86 

2 

23.655 

564 

24. 2l9 

Y ~ D_ii:p.n da. B ul un anl a.r 

KIR % KENT 

., 1 . 6 .f 12. 5 

55.0 800 

7.0 2.51 

21.0 465 

15.0 685 

0.4 19 

100.0 37.048 

2345 

39.393 

97.7 

2.3 

% 

5.3 

34.0 
10. 7 

20.0 

29.0 

1.0 

100.0 

Kent % 

94.0 

6.0 

100. 0 100. 0 

""'a.. Tamamlanmamis aile olarak.d1/ gocUn aile ya~1s1na etkisi vard1r. 
·~ 

i ):3 

le gocler .sanayilesme ve sehirlesme icerisinde ele al1nm1st1· Dis goc-
ler de demografik yap1ya ve dolay1s1yla aile yap1s1n1n sekillenmesine 
etki eden faktorlerdendir. Yap1lan arastirmalar ve tsci kurumlarindan 
a11nan bilgilerden Vurt d1s1na gidis nedenlerinin bas1nda ekonomik gecim 
s1k1nt1s1 qelmektedir. . ~ 

K.Hamamda yapt1g1m1z arastumada ailelerin yurt d1sina iktisadi 
durumlann dUzeltme~ icin gittiklerini belirtmislerdir. Yurt d1sindaki 
ailelerin eslerj ilyede ikamet etmektedir. Cocuklar1 da buradad1r. Anket
te sordugumuz ailenizi ilgilendiren en onemli s1k1nt1 nedir? Soru·suna 
Yurt d1s1nda Qlanlar1n·aile esleri "hasretlik" demislerdir. Hasretlik ve 

• 
ellerden bahseden bir tUrkU isittikleri zaman derin hUzUne dalmakta'd1rlar. 



. Maddi ac1dan gelirlerinin bir kism1n1 eslerine gondermektedirler. Maddi 
• 

ac1dan s1k1nt1s1 olmamakla beraber "keske cocuklar1n bas1nda bulunsayd1" 
demektedirler. J 

Evlenme yas1'~ster aras1nda 2-3 yas fark olup erkeklerin 24 kad1n
lar1n l8 1 dir. Akraba olmalar1. Yurt d1s1nda bulunan aile aras1nda esler 
akraba degildirler. Dini nikah yapanlar 1a resmi nikah ikisi beraber yap1l
m1st1 r. Kararlarda ailenin kocas1 veya baban1n etkisi bUyUktUr. Gelirler 
haberinde yurtd1s1ndan doviz ve kiral1k evleri oluo ekonomik bak1mdan ya
t1 r1m ve tasarruf yapma toprak, arsa ve tarla a11m1 seklinde tezahUr eder. 

Almanya'da cal1s1p emekli olanlar1n say1s1 13 tUr. TLlrkiye'ye do
nUslerinde herhangi bir uyumsuzluk ile kars1last1klar1 ~, diye sordu~umuz 

-zaman yaln1z kendilerinin gittiklerini, eslerini bazen iki ve Uc y1ll1k 
sUreler ile getirttiklerini belirtmislerdir. Bu sUre yabanc1lasma icin 
mUsait degildir. Dikkate deger husus Almanya'ya giderken aras1ra yap1lan 
ibadet ve dini vecibelerin donUsten sonra devaml1 olarak yap1lmas1d1r. 
Konusmalar1da kUltUrU~ muhafazakarl1k ozelliklerinin devam etti~ini 1 ha
reketleri ac1klamaktad1r. 
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C- HAYA'J' · TlRZIN.A GtiRE . .AiLE YAPIMIZ 

Hayat Tarz1: Ailenin Sosyal tabakalasma veya sosyal s1n1f1n belir
li kriterleri~den birisi olmaktad1r. Fark11 tabakalara mensup sJn1flar 
arasrnda az veya cok teknolojik bilgi, gelir, sosyal statii, basar1lar 
toplumdan topluma farkl1 oldugu gibi bu farkl1l1klar tabakalar aras1nda 
sosyal mesafenin varl1g1n1 ortaya koymaktad1r. Sosyal gruplar ve bu grup 
icinden olan aile birbirinden·bir cok noktada farkl1l1ktad1r. Sosyal orup~ 

lar ve bu grup icinden olan aile birbirinden bir cok noktada farkl1l1k
lar gosterfuektedir. Bu farkl1l1klar fiziki ozelliklerde oldugu gibi eko
nomik sosyal ve kUltUrel ozellikler bak1mrndan da gecerlidir. Bu farkl1-
l1klar1n asag1 yukar1 birbirleri~e yak1n Hzellikleri dikkate al1narak 
baz1 s1n1flamalar yap1lm1st1r. (lS4) 

Sosyal tabakalarrn Ust Uste s1ralanmas1 sonucu Sosyal tabakalas
ma piramidi olaral< isimlendirmek genel kaide olmustur. Ayni sosyal ta
bakalar icinde bulunmayan fert ve aileler kars1l1kl1 mUn~sebette bulun
d~gu .zaman aralanndaki sosyal mesafeden dogan ekonomik sosyal ve _kiiltU 
rel farkl1hklari belirlemek mUmkUndilr. Alt-Ust Amiri' memur grubunda ca
l1sanlar aras1nda sosyal manada bUyUk rnesafe vard1r. tste bu farkl1llk 
sosyal mesafe olma1<tad1r.(155 ) . 

Sosyal bir varl11< olan insan1n veya ailenin hangi s1n1fa rnensup 
oldugunu anlamak icin cesitli olcUtler kullan1lmaktad1r. Fert ve aile
nin sosyal de~er olr;:Ulerinden ayrilmasrn1n dogru ol2".""iayca~1, dolay1s1y
la ekonomik olcUler yan1nda sosyal olc;Ulere de yer vermenin daha do~ru 

olacag1. ileri sUrUlmektedir. Bu olc;Utler sosyal tabakalasmanin belirlen
mesinde mihenk tas1 teskil ederler. Sosyal tabakalasman1n genelde sos
yal s1n1f1n kavram1 olarak kullananlar bulunmaktadir.<156 ) 

Sosyal s1n1f1n tarifini verecek olursak "Asa~1 yukar1 ayn1 ikti
sadi kudrete sahip olan, hayat usluplar1 birbirine iuyan, ayni kUltUr 
ve terbtyeyi alm1~ bulunan, ikUsad, menfaatleri musterek olan ve bu 

(154) tJKSOZ, E.Sosyal Gelisme, !st. 1985, sh~l8 
(155) KURTKAN, A.Geriel Sosyoloji, ht. 1976, sh.150. 
(156) KURTKAN, A.Man Sosyoloji, !st. 1984, sh.21. 



dart klstas'a gore kendilerini ayn1 durumda hisseden (yani s1n1f suuru-• 
" nu mUstereken duyan) fertlerin teskil etti<ji toplulu'ia i~tirnai s1nif 11 

denir. (lS7) 

Tabakalasmay1 ve s1n1flar1 belirleyen objektif ve subjektif kai
deler sunlard1r. 1) Ekonomik Krfter'in dayand1g1 servet ve 9elir fakto
rUdUr. tktisadi kriter,ferdin sosyal s1n1f1n1 tayin etmede tek bas1na 
yeterli olamamaktad1r.(lSB) Marksizmin s1n1flar1 istihsal vas1tala-
r1na sahip olan ve olm1yanlar seklinde ayr1lmas1 qUnUmUz gerceklerine 
uymaw~ktad1r. Bu iki kavramla s1n1f1 ac1klamaya imkan yoktur. 

"BugUn Uretim vas1talar1 ile ba~l1 olm1yan biiyUk orta srn1f dog
maktad1r. Devlet cark1n1 idare eden aenis bir bUrokratlar (memurla~ida
reciler) zUmresi degismistir. Doktor, mUhendis, Avukat subay, GUzel Sa
natlar mensubu yazar," fikir adam1 .• oibi orta srn1f mensuplar1 Uretim 
vas1talan ile dogrudan dogruya ilgili deijillerdir. Bu srn1frn mensu!'l
lar1 proleter ol~ad1klar1 gibi kapitalistte degillerdir.< 159} 

Aile tabakalasmada ferdin statUsUnU tavsif etmek etmektedir. n 
halde aile tabakalasma sisteminin mihenk tas1d1r. ,farkl1 tcb~kRlar~aki 

' -· . ••' ' .. ' , . • "":· · . .J 

fert - ve ailelerin davrani$, hareket,yenne, i~me .. gibi durumlarda farkl1-
l1k ve benzerlik olabilir. 

Tab~kalasman1n sosyal gostergesi sosyal statUdUr. Sanayilesme ve 
sehirlesme ile mobilite imkanlar1n1n gelismesiyle degisiklige ugramak
tad1r. Mobilitenin yUkselmesi sosyal statUyUde etkileyebilmektedir.~ax 
Webe~osyal statU ile ictirnai itibar1 su unsurlardan 3'U tayin. eder<160 ) 

a- Hayat Tarz1 b- Tahsil Terbiye c- Do~um ve Meslek ttibar1 

Orta tabakalasma vefrUksek tabakadakiler kendilerine yeni firsat
lar yakalamakta ve ailedeki fertlerin tesebblis1eri artmaktad1r. Bute-

(157) . 
(158} 
(159) 
(·160) 

FINDIKO~LU, .F .. Sosyal izm, tst. 
KURTKAN, A . .Mali Sosyoloji, tst. 1984, sh.24 • 
KURTKAN, A.Genel Sosyoloji, tst. 1976, sh.159. 
EROZ, M. "tktfsat Sosyolojisine Baslang1c, tst. 
UKSOZ, E. a.g.e'., sh.28. 

1976, sh.86. 
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sebbUs gUcU ailenin sanayilesme ilzeri~de olumlu etkileri yarat1r. Sosyal 
\;C:.. 

statiiden memnun olma bir yerde gelir nealakal1d1r. Gelir diizeyi yjjksek 
> 

ise i inde daha cok memnun halde cal1sirlar. Az diizeyde ise cal1st1f'.l1 
isinden az zevk alacakt1r. 

1 - ia:1n.t Tnrz1: ·ve Hayat Tarzini Belirleyen Faktorler 

Kelime olarak uslup,eda,tertip, dUzen ifade eder. "Bir ailenin ha
yat tarz1ndan soz ettigimiz zaman ai1e·hayat1n1 olusturan, maddi . ve ma
di olm1yan yani kanitatif {niceQ ve kalitatif (nitel) bUtUn unsurlar ve 
bu unsurlarrn yasayis tarzim anlamaktay1z (l 6l) Ailede fertler arasrnda 
daha yak1n iliski ve ortak hayat1 olusturan maddi olan ve olm1yan unsur
lar col\ cesitlidir. Hayat uslubu hie bir zaman mutlak mariada muayyen bir 
s1mfa mal edilemez. 0 s1mfrn tamam1 icin genel olarak kati bir ifade 
kullanamay1z. Yaln1z olsa olsa o s1n1fa mensup fertlerin ve ailelerin ek
seriyeti hakk1nda bahsedilebilir. (162 ) 

Hayat tarz1n1n Maddi olan YonU: Rakam ve fiatlarla ifade e.d:ilebf .. 
len aile hayat1n1n gerektirdigi unsurlard1r. Bu ac1dan maddi yonU, ·Ba

rrnma Besl~nme, Giyitn Sagl1k, Eglence Haberlesme ve Ulas1m ihtiva etmek
tedir. Maddi yonU olan bu hayat tarz1n1n statUyU belirleyen sosyal bir 
anlam1 da vard1r. Aileler sosyal statUyii tayin eden faktorlerden biri 
olarak hayat tarz1n1n maddi yonUnU muhafaza etmeyi veya daha iist sevi
yeye c1kmay1 arzularlar. Bu istegin gerceklesebilmesi icin cesitli har
camalar yapmak zorundad1rlar. Bu nedenle iktisadi bir kavram olan tUke
tim standart1 hayat tarzin1n maddi yonUnUn bir gostergesidir, denilebi-
1 ir. (163) 

Piyasa fiatlar1 her aile icin ayni olduguna gore yasama tarz1n1n 
maddi yonUnUn gostergesi olarak tiiketim standart1, nncelikle aelir se
viyesine gore degisecektir. Yeni zenqin, hac1a~as1 ne oldum delisi fakir 
ama asil gibi sosyal hayatrn UrUnU olan ifadeler hayat tarzi hakkinda 
fikir verebilir. Fakat gelirin ve servetin vas1tas1yla sosyal anlamda o 

(16l)EKE, B. Hayat Tarz1' ile Gelir Seviyesi arasrndaki iliski Doktora Te
zi (Bas1lmam1s) tst. 1981, sh. 

(162) KURTKAN, A.Mali Sosyoloji, 1st. 1984, sh.17. 
(163) EKE, B. '.'YAsarna Tarz1 ile Gelir Seviyesi arasrndaki iliski 11 Sosyo

loji Konferanslar1, t.O. tkt. Fak. tst.1981, sh.9~. 



statU1erin ve davran1$1ar1n gercek anlamda kazan1lmas1 uzun zaman almak-. 
ta ve yeni zengin hayat1 boyunca Ust s1n1f1n marjinal bir Uyesi olarak 
kalmaktadir.( 164 )_ 

Tabakalar aras1ndaki gelir da~1l1mda orta ve alt tabakalara men
sup dar gelirliler yarar1na degistirilmeleri qerekir. Ozellikle eqitim
de firsat esitliginin yeterli saglanmas1,yeniden gelir dag1l1m1n1 olum-

1 u yonde dag1 ti lmas in1 sagl ayacakt1 r · Hay at Tarzinin maddi ve maddi olmay\ 

may an olarak ikiye: ~ilabilmektedir.Maddi olmayan yonii gelire aagJ.1 

olr!lamoltla birlikte, dolayli ol arak ili:;;kisi 'ia:dir. 

Haya.t Tarzmlll maddi olrnayan yonti: 

Sosyal tabakalasma auLeni icinde,ayni tabakaya m.ensup fert ve ai
lelerin arzulad1klari hayat tarzlar1 farkl1 olabilir. Bu farkl1l1k ·"ai
lenin ihtiyac duydugu mal ve hizmetlerin tatmin edilis bicimini tayin 
eden davran1s ve degerler sistemi seklinde ifade edebi1ecegimiz hayat 
tarz1n1n maddi olm1yan yHnUnu 11!165 ) olusturur. 

Toplumda fertler_c;:oiju;11uk1a meslek eg)tim, gelir seviyes·i ve ha
yat tarz1 yonUnden sosyal katlar .icinde daha Ust seviyede yer almak ar
zusunu her zaman tas1rlar. Bu sosyal katlara dahil ailelerin gerektir
digi hayat tarzinrn degerleri farkl1d1r. Ailelerin sosyal tabakala~"'> 
da herhangi bir aile, toplumun degerlerine bagl1, orf ve adetler cer
cevesinde gorgU kurallar1na uyan, aile ici iliskiler sisteminde fertle
rin birbtrine bagl1l1g1n gerceklestirdigi gosteris harcamalar1ndan uzak 
Ust seviyede bir hayat tarz1n1 benimseyebilir. B1r baska ifade ile bunun 
tersine iliskilerin fertlerden bag1ms1z oldugu lUks cevrelerde oosteris 
harcamalar1n1n yap1ld1g1 ve maddi degerlere toplumun orf ve adetine, sos
yal dengeye uymayan davran1slara verilen bir hayat tarz1n1 List seviyede 
kabul edebilir. Bu kabulde sosyallesme onemlidir. Su halde sosyallesme 
olgusunun nite1igj, ferdin benimsedigi hayat tarzina bagl1 olarak de~i
sebilmektedir. Genel olarak evin dosenmesi, mobilyalar1n secimindeki 
fark.hhklar, cocuklarin egitilme bicimleri ve egitime harcanan para, 
:ncedem SQsyalle~me,hayat tarzrnrn maddi olm1yan yonUnU olusturan kri-
=rl erden baz1 la ri d1 r. 

~ (164} EKE, B. a.~.m. sh.105. 

: 1 65~ EKE, B. a.g.m. sh.99. 
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Mesleklerin sosyal tabakalar1 belirleyen onemli bir faktor oJdugu 
ortaya c1kmaktad1r. Mesleklerin statU ~ayin etmedeki ozellikleri erkek 
ve kadinlara qore degismeler gostermektedir. Bu ac1dan mesleki hareket
lilik,sosyal tabakalasman1n da te~eli olmas1nda rolU vard1r. ; Sanay~les
me ve sehirlesme sonucu meydana gelen sosyal ve mesleki hareketlilik so
nucu yurtlar1ndan kopmakla beraber bir zaman sonra sosyal statti icinde 
yerlerini a11rlar. 

Sosyal tabakalasma Uzerinde duran Max Weber s1n1f ve statU'ye da
yanan ikili tabakalasma Uzerinde durduktan sonra, .tabakalasmada 3 kriter 
ele a11r. 

a- Ekonomik deger ve kiymetler 
b- Politik gUc 
c- Toplumdaki prestijin gUcU 

Bu 3 kriter ~a·rs1l1kl1 etkilesim halindedir. Tek tek veya bUttin'"o'.:. '· 
larak ferdin davrani-s·larim,hayat tarz1m sekillendirebilir. Bunlara 
ayr1ca mesleki ve egitim harekeililikde ~klenme~tedir. Ailenin toplum-

-
daki sosyal yonden sosyal prestij bir anlamda rraddi olmayan yonlinii de 
olusturmaktad1r. (166 ) 

Osmanl1 Devletinde baz1 onemli sehirlerde k1yafetleri ile yasa
y1s eglence ve'iliskiler ile Avrupal1lasan yerli ve mUslUman halklardan 
ayr1lan bir H1r1stiyan Reaya kad1nl1g1n1n hayat tarzlar1n1n ·yapm1s ol
dugu tesir goz ard1 edilemez. tkinci Mesruiiyetin inkilab1na kadar maa
rif mUesseselerine TUrk k1zlarinin kabu1U ile yabanc1 kadin ve ailelerle 
yakrn temas,onlann hayat tarzlarin1 almas1 Osrranl1 aile yap1s1mri pe
der.i evsaftaki Osmanl1 ocag1mn hususiyetlerin'i kaybettiriyordu. {l 67) 

Osmanl1 Devletinin son donemlerinde Bar1nma, Beslenme, Egitim; Giyim 
Eglence, iliskiler y.b . . alanlarda Bat1 !y1 taklit baslam1st1r. Buda 
Bat1l1lasman1n zihniyet ve sosyal alanlarrnd-aki kabul gormelere bir or
nek teskil etmet<tedir. Buna ragmen Osmanl1 Devletinin ilk devirlerinde 

(166) EROZ, M. a.a.e., sh. 78 ... 
(167) FINDIKOaLU, Z.F. Tanzimatta tctimai Hayat "100. Y1l1nda Tanzimat, 

1940, sh.31-39 

· .. · 
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tilm organizasyon ve mUesseseleri TUrk adet ve geleneklerinden meydana ge
len, fazla lUksve israftan ve taklitcilikten bir h~at tarzrndan meydana 
gel mis ti r. ( 168) 

Anlas1lacag1 Uzere maddi olmayan yonU iliskiler, zihniyet ve mane
vi degerlerdeki unsurlar teskil etmektedir. 

Ailenin gorevlerindeki degis1·-=ler ile fonksiyonlarrn azalmas1,az 
cocuk sahibi alma gibi yaln1z ferd~ hayat tarzlar1n1 kabul etme hayat 
standard1nda maddi ac1dan bir yUkselmeyi beraberinde getirmistir. EndUst
rilesme ile beraber, yUksek gelir rahatl1g1 ailenin yap1srnrn saglaml1g1-
n1 olumsuz yonde etkileyebilmektedir. Kad1n1n istedigi elbiseyi giyememesi, 
arkadaslar1n1n yUksek bir hayat tarz1na uygun olarak ytiksek ve pahal1 bir 
dUzeyde yasamalar1 aileyi de(onlar gibi olamad1g1 gibi) mutsuz yapabilir. 
Uzellikle gene kizlar1n ailelerin bulundugu sosyal statUden daha iyi ha
yat tarz1 ile evden kacmalar1 para yUzUnden anlasamamazl1k giyim, kusam,. 
gibi onemsiz say1lan meseleler baslayabilir, bUyiiyebilir ve sonuc bosan
maya kadar gid:~bf1-'ir. A·;lenin hayat standart.larrndaki devam ed.en prob-,._. 
lemler a\Je yap1sinrn cozLllmesine z~min haz1rlamaktad1r. Bu ferdi hayat. 

tarz1 ile ~ledeki bUyUklUk kUcUlmektedir. 

· Ferdi hayat tarz1 ile aile fertlerindeki iliskilerin zay1flamas1 
cocuklara kars1 ilgisizlik, gayr1mesru olmayan (dilencilik, fuhus vb.) 
durumlar cocugu~ gelecekteki hayat tarz1n1 olumsuz yonde etkiler. 

TUrk Aile Politikas1nda bu olumsuz durumlar1n kald1r1lmas1 gere-
kir. Hizl1 sehirlesme ile beraber yerlesim yeri ve cevre bir yonde fert 
ve ailelerin hayat tarz1 v~ seviyelerinde etkili olmaktad1r. Bu hususu 
tbni Haldun cok onceleri belirtmistir. 11 Sehirde yasayanlarrn bUyUk ekse
riyeti ~icaret ve sanayi ile gecinirler. KoylU ve ciftcilere nazaran 
daha genis bir hayat yasarlar 11 <169) Maddi ve manevi kUltUrlerde.ki ae
lisme1fert ve ailelerin hayat tarzlarrnda degismeler'meydana getirmekte
dir. Bu madenilesmek demektir. Medeniyet ise hayat tarz1 demektir. 

(168) Altrndag, ~~~
1

0smanl1larrn ilk devirlerinde TUrk\cuin KUltUr 
ve Sosval Durumlar1 hakk1nda birkac not!' 

·.. ..On .. i. D.T.C.F. C.II. Sa .. v: 4 .1'.nk. 1~44, sh.520-524. 

(169 )ibn-i Haldun, Mukaddime, (<;ev: Z.K. UrganJist.19 54, C2, Sh.385 

'• 
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Japonya'da kalk1nmada geleneksel degerler ve 9eteneklerin pay1 ol- · 
dugu gibi Ailede hayat tarzrnda 9eleneklerin bilyUk nay1 oldugu goz' ard1 
edi l_memisti r. Japon ai 1 es inde1 tUketimjstandartl ara day am r, gosteris tU- · 
ketimi azalm1st1r. Aile tasarruf yanabilmektedir. ~addi yonU olarak ai
lenin gelir dUzeyi hayat standartin1n cok Uzerindedir. 

Hayat tarz1n1n maddi yonUnil ve maddi olm1yan yonUnU olusturan kri
terier sunlard1r. (l 70) 

1 ) ·Ba rinma : 
2) Beslenme 
3) Egitim 
4) Giyim 

5) Sagl1k 
6) 'Egl ence 
7) Haberlesme ve Ulas1m 
8) 1liskiler 

2- Heyat 'rarzma: Gora Aile Yapirniz 
Herhangi bir toplumda veya Devlette Ekonomik deqer ve k1ymetler. 

Sosyal denge ve gelir dag1l1m1 adaletli oldugu, orta s1mfa mensup aile 
ve fertlerin orammn yUksek olmasina bagl~d1r. tsraf etmeksizi:n onurlu ·· 
bir refah i'inde yasamaya al1s1k orta tabaka kayboldugu zaman cozil1me 
ve y1kllma basgostermeye baslar. Bu cozUlmenin ilk belirtileri once ai
lede sonra toplumda ve en son devlette 9orUlUr. 

Osmanl1 Devletindeki duraklama ve gerilemenin sebebleri herhangi 
bir toplumda bozulan hayat tarzrna baijlanabilir. 

Katip Celebi1 bir toplumun veya devletin cozUlme ve bozulmas1n1 bir 
.cok nedenlere _baglamaktad1r. "Kisinin ihtiyarlad1grna alarnet, sac ve sa
kal agarrnas1d1r. Devletin kocad1g1na alamet de, devleti yonetenlerin sal
tanata ve silse dUskUnlUgUdUr ki ac1k cokUntU eseridir. Devletin hayat1n
da, durakl2ma devresinden sonra, bu devre gelir. Refah sUs ve lUkse ra~

bet fevkalade artar. Eski hayat tarz1 begenilmez, terkedilir. Herkes sa~ 

n1n1 ve UnUnU artt1rmak hevesine dUser. Herkes her makama gecmeye baslar. 
{makam odas1, Unvan almak, yabanc1 sigara ve cakmak yabanc1 mUzik ve plak
lar. mobilya ve esyalarda bat1y1 _ taklit konusmalarda ban.ju, vb. kelime
ler kad1n1n sigaras1n1 yakmak kad1nlar1n k1l1k ve k1yafetlerindeki de~is

meler kullan1lmay1p kosede duran piyano vb. milzik alet ve cihazlar1).En 

(170) EKE, B. Ya~ama Tarz1 ile Gelir Seviyesi Aras1ndaki iliski,(Bas1lma
m1~ Doktora tezi) 1st. 1981 sh. 
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yUksek makam ve Unvanlar, belirli vas1flar aranmaks1z1n dag1t1l1r. Hal-
* 

kin orta tabakas1 ise, gittikce mesken giyim ve kusamda, padisahlara or-
tak olmak derecesinde az1t1r. Zevk ve rahat, keyif ve konfor, vazgecil
mez orf ve adetler haline gelir,tabii gorUnUr. Herkes bu nimetlere hak 
iddia eder. Asker zUmresi, savas1n mesakkatlerine ragbet etmeyip sulh 
ve sUkun ister. Savasmaktan baska her isle unras1l1r. TUrlU minnetler 
gerektiren memleket islerine kimse el atmak istemez. Savastan el ceken 
asker, halk icinde gittikce itibarrn1 kaybeder. DUzen bozulur11

.(
17:r) 

Ozellikle tstanbulun d1s1nda yasayan halk tabakas1nda kendi sart
lar1 icinde memnun yas1yordu. Sosyal denge ve 9elir dag1l1m1 kapitalist 
sanayilesmis somUrgeci toplumlardan daha sagl1kl1 durumdayd1. Cihan har
biyle beraber gelen s1k1nt1 ve Osmanl1 burjuvas1n1 ve koylUsUnU mahvetti. 
Orta srn1f1 bUyUk s1kint1lara soktu. Onlar mallarrn1 ve konaklarrn1 ha
yas1z harp zenginlerine, vurgunculara satt1lar. TesebbUs gUcU yUksek y1.1:

kaf's1n1f coktU. Savastan sonraki rejim bu s1n1f1 terfiye ederek baska 
bir s1n1f olan hayat tarz1 de§i~.ik tabaka yUkseldi ve is~af etmeksizin 
onurlu bir refah ic;:inde yasrnnaya a11s1k hayat tarz1 bak1mrndan manevi 
kUltUrle yogrulmu$ ort'.al''t1h~k:a korkunc derecede sars1lm1st1r. (ln) 

. .. ' ·:; ·," f ... 

, _Ar:.as,,.t1'-rmam1 zda eek i rdek a i 1 en in yaygrn las mas ma ragmen , a i 1 el eri n 
hayat tarz1nda ve onun belirledigi kriterlerde hayat tarz1nda geleneksel
lik hakimdir. Komsularla, ana, baba ve akrabalarla iliskiler, giyim, 
beslenme ve tUketim anlay1s1nda geleneksel yard1mlasma hakimdir. Aile 
fertlerinden babadan baska c;:al1san ogul ve kizlar qelirlerini birlesti
rerek beraber tUketim yaparlar. TUketim ayr1 ayr1 degil beraber yap1l
maktad1r. 

K.Hamarn 1 da yap1lan arast1rrnada, gelirin artmas1 durumunda yat1r1m 
araba ve meskenden sonra, dordUncU s1rada cocuklar1n istikbali yer al
maktad1r. Ailenin gelirinin aniden artmas1 sonucu onceden sosyallesme-. 
den gosteris tUketimi gorUlmemektedir. 

(171) KATtP Celebi, TakvimU-t Tevarih 
(172) OZTUNA, Y. 11 0smanll Toplumunun Bozulmas1 11 Tarihc;:i GozUyle, TercUman 

Gaz. 29.11.1987, tst. 
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TABLO: 99 

Gelirin artmas1 halinde nelere harcama yapars1n1z? 

N % 

Yatl nm 43 28.7 

Araba 9 6.0 

Ev.rnesken 35 23.3 

Cocukl arm istikbali 27 18.0 

Hay1 r kuruml an 14 9.3 

ihtiyac;:l ar1 kars1 l arim 20 13.3 

Evl il i k l 0.7 

Bilmiyor l 0.7 

Toplarn 150 100.0 

Gelir art1slannda b.frincis1rada % 28.7 ile yat1rim.yer almakta, 

bu ai1elerin Ulke kal!qnrnasrnda oldugu kadar, kendiler1nin de hayat stan

dart1n1 yUkseltmede bilinc;:lenme oldugunu gosterir. 1kinci s1rada oturmak 

ic;:in ev, Uc;:UncU s1rada cocuklar1n istikbali icin e~itime verilen harcama-

lar; hayat tarz1mn maddi olmayan yonUnUn burada da .yerlei;.ti<i.ini qor-

mekteyiz. 

HayQ.t tarz1n1n m.addi yi;inUnU temsil eden unsurlar ile servet ve 

gelirin pay1 bUyUktUr. Bir anlamda tU·ketime yonelik servet,tUketimde kul

lan1lmak icin edinilmis ve tUketimde kullan1ld1klar1nda fertlerin ve ai

lenin hayat dUzeyini dolays1z yoldan yUkseltmeye yarayan bUtUn mallar1 

kapsar. Aile10~rvet ve gelirininharcanmas1 ve hayat dUzeyi,;yiyecek. gi

yecek dayanikl1 ve dayamks1z tUketim mallarrna kadar yansir. 

K.Hamam'da aileler-in servet birikjmi, tasarruf veya miras yoluyla 

olmaktad1r. farkl1 Gelir dilimlerinde bulunan fert ve aileler aras1nda 

hayat dUzeyi ve kullanilan esyalar farkl1 olmaktadir. 

Hayat tarz1 ile gelir arasrnda cok s1k1 iliski vard1r. Tabakalar 

aras1ndaki gelir dag1l1m1ndaki adaletsizlik Ust tabakalara ait hay-0t 

tarz1 toplumun orta tabakas1 ile ters gelebilecek sekilde lUks hayat 

yasamaktad1rlar. Vine de servet ve gelir daha yUksek hayat tarz1n1n ka-



Ailelerin gelir durumu 

0-60 
60-300 

300-600 
600-900 
900- + 

Toplam 

N 

5 

86 

45 

9 

5 

150 

% 

3.3 

57.3 
30.0 
6.0 
3.3 

100.0 
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Tablo: 100 

Ailelerin % 57.3'U alt orta gelir 
diliminde yer alm2~tad1r. 300.600 
bin lira gelir dili~inin oran1 % 
30.0'dur. Ost alt selir dilimi ora
n1 % 6.0, Ust gelir dilimindeki o
randa % 3.3 1 tUr. 

zan1lmas1nda yeterli $art degildir. Dikine sosyal mobilitenin olmas1 ve 
tamamlanabilmesi icin yeni hayat tarz1na intibak gibi bunlar1n otesinde 
maddi olm1yan ozelliklere de bagl1 olmaktad1r. 

Gelir hususunda ailelerde aza kanaat gorUlmektedir. Gelir bak1m-. -
dan ailenin hayat tarzrnda gorUlen aksamalara ragmen istikrar11 cal1sma-
larrnda maneyi vemill1>,duygular1n bUyiik yeri vard1r. 0 halde ailenin 
hayat tarzlnda maddi olan yonUnden cok maddi olm1yan yonti ag1r basmakta
d1r. 

Ailelerin gelir dag1l1m1nda yatay durumda veya ayn1 tabakada bulu
nanlar1n mukayeseleri yap1ld1g1nda; dag1l1m ailedeki coc~k say1s1na go~ 
re dUsUnUlmemektedir. Cocuksuz aile ile en az Uc cocuklu ailenin miistah
sil giderlerjnin ayn1 dUzeyde olmas1 bu iki aJlenin haya~ tarz1n1n ve 
standart1n1n ayn1 seviyede oldugunu gostermemektedir. Bu fark1n kapat1l
mas1 icin mUstehlike giderlerinin diger ailenin standard1na yaklasacak 
bir bicimde o ailenin harcanabilir gelirine net ilave eklemek; gUnUmU- · 
mUzde gerekli olmaktad1r. 

Gelir diliminin yUkselmesi·ile beraber yiyecek ve giyeceklerde har
cama pay1 yUkselmektedir. 100.000 den az gelir olanlar1n giyecek, konut 
k·redisi egjtim ve sagl1k ~izmetleri harcamalan cok dUsiiktiir. % 1 civa- · 
rrndad1r. 100.001-350 gelir arasrnda konut yap1m1 icin kredi ve borcu 
ol.anlann oran1 yiikselmekte, yUksek gelir di1imlerinde bunun yerine ev 

,;syasi, egitim ve sagl 1k kaleml erinde harcama pay1 yUkselmektedi r. 



Tabla: 101 

Gelirin aynld1g1 harcama kalerr.leri 

N .N 

K1r Kent 
Yiyecek 5545 . 10591 
Giyecek 207 226 
Konut Kredi 15 442 
Konut Bore 131 256 
Egitim Sa;gl 1 k KUl tUr 63 200 
Ev esyas1 100 2·14 
Diger 71 97 
Bilinmeyen 18 43 

6140 12059 

% 

K1r 
90.2 
3.4 
0.2 
2. l 
l.O 

1.6 
1.2 
0.3 

100.0 

% 

Kent 
87.3 
1.9 . 

3.7 
2. 1 

l. 7 

1.8 
0.8 
0.4 

100.0 

2415 

KAYNAK: TUrk Aile Yap1s1 Anketi (Bas1lmam1s) D.P.T. Ank. 1989, Tablo:259 

r . 
K.Hany:imd? d::i <!Jelirin bUyUk pay1 yiyeceije ayrilmaktad1r. TUrk 
,,,.., t.• 'M" • 

,.Ai.le .Arcwtirm.asin~ Gel irin en bUylik payi yiylf.cet;e 5itz,ekteci:J>. 
Tabla: 102 

K1r-Kent aynm1 ve Gelir Getirmek amac1yla evde Uretim yap1llp 
yap1lmamas1 soyledir . 

% 

yap1l1yor 3.7 
yap1lm1yor 96.3 

Toplam 100.0 

KIR(N) 
226 
512 

6138 

KENT(N) 
293 

11770 

12063 

Of 
IC TO PL AM 

2.4 519 
97 .6 17682 

100.0 1810 

% 

2.9 
97.1 

100.0 

KAYNAK: Turk Aile Yap1s1 Anket sanuclari (Bas1lmam1s)DPT. Ank. Tablo:263 . 

• 
K1r ve kentte gelir getirrnek amac1yla Uretim yapanlar1n yogun ol-

dugu gelir dilimleri 50.000-350.000 aras1ndad1r. K1rda gelir artmas1na 
ragmen gelir get1rmek amac1yla evde Uretim yap1lmaktad1r. 
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Tabla: 103 

Ge 1 i r dUzeyi ve Giyim Kusamda Harcama t11 cUsU ( K. '4a.rnam 'c\a) 

Moday1 Yak1 sam Zevkimi Biitceme Diqer 
Uy gun 

0-60 a 20 a.a 1. 3 a.a 
60-300 a 17. 3 0.7 38.7 0.7 

300-600 2 8.7 8.7 10.7 0.0 
6aa-9oa 2 1.3 0.7 2.0 a.a 
90a- 0.7 2.0 a.7 a.a 0.0 

2 )( ":. 58. 44908 P = a.oat 

Gelir dUzeyi ve hayat tarz1 arasinda yak1n iliski oldugu gibi,. 
arast1rmaro12rla gelir seviyesi ve harcama olcUsU aras1nda anlaml1 ilis
ki vard1r. Orta tabaka a1t1 kab~l edebilecegirniz 6a-3aO.OOO gelir ara

s1ndaki aileler bUtc;:elerine .: uY.9,~,11 ,~,ar~fr~m~1 yppmaktad1rlar. Orta tabaka 
olarak adland1racag1m1z 300-600.000 gelir grubunda da BUtc;:eye uygunlugu-

. na gore giyim ku~am harcamas1 yap1lmaktad1r. 6QQ .. goa.oaOTL Qelir ·grubun-
~ 

da moda ve bUtce uygunl uguna gore harcama es it or.~ndad1 r. 900 .ooo +9~J&r,.- . 

gruplar1nda ise yak1san ve zevk on plandad1r. Gelir yUkselmekle beraber 
giyim ve kusam harcamalar1nda qoze carpmaktad1r. Sosyal statU ve itiba
r1, hayat tarz1n1n maddi yonU yeni tUketim standart1 ile saglamak istegi~ 
dir. Bunur sonucu gosteris tUketim ortaya c1kacakt1r. 

TAblo(lotf] de gorUldU§u gibi, 60-3ao.oo. TL aras1 geliri olan1n ihtiya
crna gore tUketim harcamas·1 yapmaktad1 r. Orta tabaka ol arak adl and1 rabi-
1 ecegimiz 300-600 aras1nda alanlar ihtiyac1n d1s1nda ucuz olan mallar1n 
tUketimi yap1lmaktad1r. Buna mukabil 60-300 _arasJndaki orta tabaka alt1 
ise birinci olarak ihtiyac olan1, ikinci s1rada ucuz olan1 satin almak
tad1r. 



Tabla: 104 

Harcama olcUsti ve Gelir dUzeyi 

0-60 60-300 300-600 600-900 

~ 

lhtiyac1 olan 3.3 32.7 10.0 1.0 

Ucuz ol am 7.3 0.0 0.7 0.0 

Her ikisi 0.0 16.0 14.7 2 ,·7 

Cevreye gore 0.0 0.7 5.3 1.3 

Diger 0.0 0.7 0.0 0.0 

Top lam 3.3 57.3 30.0 6.0 

p :. 0.0037 
-

TUrkiye 'de K1r-~~nmina gore Tasarruf ya~ma sekl i 
ras l na gore} 

Kir · - Kent 

1) Bina ev dUkkan 
2) Arsa ,Arazi 
3) Altrn 

4) Traktor, TAr1m 
5) Bankaya ya t1. rma 
6) lsimi ~elistirinirn 

7) Dayan1kl1 tUketim 
mad 

8) Otomobil 

Bina ev dUkkan 
Alt1n 
Arsa,arazi 
lsi gelistirme 
Bankaya yat1rma 
Doyani kl l tUketim mad. 

Otomobi 1 

Traktor, Tsrim 

t.07 

900-

'2 .o 49.3 

0.0 8.0 

0.7 34.0 

0.7 8.0 

0.0 7.0 

3.3 100.0 

(TEfrcih sa-

, Bina, e~dUkkan kir ve kentteJbirinci tasarruf tercihidir. Kir'da 
arsa arazj ikinci,kent-t.Ur;UncU olurken,kentte ikinci olan altin_,k1rda 
Ur;UncU Slradad1r. Sonur;.olarak tasarrufta en onemli pay ilk Ur;te toplan
maktadi.r. Kir ve kentte Ur;U de ayn1d1r. 

Ailenin tasarruf yapmas1 ile evdeki Uretim yap1lan UrUnl~rin yak1nd~n 
iliskisi vard1r. En az1ndan aile ~er;im temin etmek rnaksad1yla olmasa bile, 
bu Uretim tasarruf yapmaya tesvik etmektedir. 
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Tab,.o-:. \OS 
Kent ve K1r'da Tasarruf yap1l1p yap1lmad101 ile herhanqi bir 

Uretim yap1l1p yap1lmadan aras1ndaki iliski. 
-KIR - KENT ruFLl\f'f 

Tasarruf YAp1 lm1yor Ta1sarruf Ya p1 lm1yor K1 r Kent 
Yap1l1yor Yao1l1yor 

Oretim yap1-
l 1yor -L4 3.4 2.4 2.4 3.7 2.4 

Oretim yap11-
m1yor 95.6 96.6 97.6 97 .6 96.3 97.6 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ya.tay 29.8 70.2 32.0 68.0 
100.0 100.0 

l<aynak: TUrk Aile Yap1s1, Anket Sonuclar1 (BAs1lmam1s) DPT, Ank. 1989 
Tabl o: 153. 

TUrk ailesinde evde Uretim yapanlar1n tasarruf oranlar1nda,yapma
yanlara gore yUkselme meydana gelmistir. Kentte tasarruf yapma 'orani az 
oldugu gibi evde Uretim yapma oran1 azc;i1r. Kentte Kir'a gore tasarruf et
me-~lefri sehi r hayatrnrn beraberinde getirdigi zo.rl ukl ar, sonucu dUs
mektedi r. 

Arast1 rmam1 zda gel eneksel ve mane vi kUltUrUn hayat tarzrnda damga- r 

s1n1 vurdugunu gormekteyiz. Gelir ne kadar yUkselirse yUkselsin, bu qeli-r 
tamamen tUketim harcamalar1nda kullan1lacak olursa bir servet birikimine 
yol acmayacakt1r. Anket sonucunda orta dUzeyde ve List dUzeydeki aileler 
sosyal statU gibi, yUksek tabakan1n hayat tarzlar1n1 benimseme~ektedirler. 

Tasarruf yapanlar1n oran1: % 36.0 
Tasarruf yapm1yanl arm orani % 64 .0 d1 r. 

Orta tabakada kabul edilen 300-600 gelir grubu oran1 : % 30, 600-
900-000 gelir grubu % 601 900- gelir grubu % 3.3 olduguna gore bu grup
lardan bUyUk oran1 tasarruf yapmaktad1r. 

(173) TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclan (Bas1lmam1s) DPT, Ank. 1989 Tab-

.,, 10: 152. 
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. 
Table: 106 

Tasarruf yapma yollar1 

N % 
-~ 

Ba nkaya yat1 rarak 13 8.7 

Alt1n doviz olarak 16 10.7 

Me.;ken(Kooperatif) 20 13.3 

Tarl a, arazi . 5 3.3 

T.Yapm1yan 96 64.0 

Topl am 150 100.0 

Tasarruf yapmada,birinci s1rada mesken, gelmektedir. !kinci s1rada 
alt1n ve doviz alma, UcUncU s1rada bankaya yat1rma gelmektedir. Eskiden 
tarla ve arazi ile alt1na yat1r1m birinci . s1rada oldugu belirtilmistir. 
TUketim normu ile tasarruf arasmda yak.\n .iiiski soyle b~lunmustur. 

Tablo: 107 · 

TUketim normu ve Tasarruf Yapma 

thtiyac al ani 
Ucuz olani 
Her ikisi 
Cevreye gore 
Diger 
Toplam 

Tasarruf Yapan 
'1.3 
2.0 

17.3 

4.7 

0.7 

36.0 

Tasarruf Yapmayan 
38.0 49.0 

6.0 8.0 

16.7 34.0 

3.3 8.0 

0.0 0.7 

64.0 100.0 

p ': 0. 0039 

' TablQda Tasarruf yapan ·% 36.0 11k orandan ihtiyac ve ucuz olan1 
tilketeniorta tabaka teskil etmektedir. Dar gelirli olupta, yaln1z ihtiyac 
olani tilk.etenlerin tasarruf yapma orani. ise % 11.3 tilr. Gosterjsci tUke
tim yapanlar,n tas~rruf yapma oran1 % 4.7 dir. Su halde bir aile ~s1r1 

tUketim harcamalar1na yonelik gosteriscibir hayat tarz1 benimserken, bir 
baska aile gelir seviyesinin yUkselmesine ragmen tasarrufla dengeleyen ve 
gosterisci olm1,yan hayat tarz1na yonelme gorlilmektedir. 
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Mesleklerin Sosyal tabakalar1 belirleyen onemli bir faktfr oldusu 
,ortaya c1kmaktad1r. Meslek ile gelir dUzeyi aras1nda anln~l1 iliski· 

"cul tmi;m~tur.Geliri en az clan meslek grubu olarak <;ift<;iler ve 

licretlilerdir. 
Tabla: 108 

Meslekler ve Gelir dUzeyi (000) (.:.f o) 
--n-

0-60 60-300 300-600 ,,J) 900 - Toplarn 

tsci-Ucretli 0.0 18.0 4.7 0.0 0.7 23.3 

Memur 0.0 5.3 8.0 9.7 0.0 14.0 

Ciftcilik 0.0 1.3 0.0 0.0 0 .0. 1.3 
S.Meslek 0.0 14.0 10.0 2.0 1.3 27.3 

Ti caret 0.0 1.3 2.7 0.7 0.0 4.7 

tssiz 3.3 0.7 0.7 0.0 0.0 4.7 
Emekli 0.0 16.7 4.0 1.3 0.7 22.7 

Yurt d1s1 0.0 . 0.0 o.o 1.3 0.7 2.0 

Toplam 3.3 57.3 30.0 6 (I.. 
~Ci 3.3 150.0 

x2 = 157.46786 p : 0 ,OO·i 

Orta tabakan1n gelir dUzeyi olarak kabul ettigimiz 300-900 dilim-
de aile oran1 % 36.0 d1r. Orta tabaka alt1ndaki ~elir dUzeyinde· olanla

- rin oran1 % 60.6 d1r. Bu tabakada yer alanlar1n coqu isci-Ucretli kUcUk 
sanat erbab1 ve serbest meslek ile emekli olanlar teskil eder. 

') 

Mesleklerin statlileri tayin etmedeki 0ze11ikleri an.laml1 bulunmus
tur. Yurt dis1ndaki ~Urk ailesinin statUsU yUksek gHrUlmesi gelir dUze
yinin de Tablo1da gorUldUgU gibi Ust gelir grubtma dahil olmasrndand1r. 
S1n1f ve statUye dayanan ikili tabakalasmada 3 kriterden birisi ekono
mik deger ve k1ymetlerdir. 

T~lo( .11 . .o,}d¢< sosyal statUden memnun olma ile meslek arasrnda 
anlamh iliski t.ulunmamasina ragmen P::O.l kadar yUksek olmasrna kars1l1k 
anlaml1 iliski kabul edebiliriz. lsci ve Ucretli olanlar1n memnun olmama
s1 anlam ifade ~tmektedir. Fakat yinede biz bununla yetinmeyerek sosyal 
statUnUn geli r il e il iski sini ortaya koymaya cal, st1k. 
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Mesleki durumunda sosyal statUyU belirlenmesinde rolU vardi~. Aile 
buna isteyerek veya istemeyerek girebilir. 

Table: 109 

Bulundugu sosyal statUden memnun elma durumu ve meslek iliskisi {Ofo/ 

tsci-Ucretli Memur Ciftci S.Meslek Ti caret tssiz Emekli Yurt D1s1 
5.3 6.7 0.7 14. 0 2.0 1.3 93 2. o . . 

M.Degil 12.7 2.0 0.0 7.3 1. 3 2.0 5.3 0. 'l 

SUkUr 5.3 4.7 0.7 4.7 1.3 . l. 3 8.0 0.0 
C. Yok 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

x2: 26. 19498 P-: 0.1 

Table: 110 

BulunduCju sosyal statUden memmm olma durumu ve Geli~ dUzeyi ·(0/o) (o~ 
-------:"-· -'--" ____ .;_• --------'--··--····~·· 

0-60, 60 ... 300. ·~ 300 .. 600 600.900 900 ..... 

Memnun 0.0 14.0 20.7 4.0 2.7 41.3 

M.Degi1 2.0 . 23.3 4.0 0.7 0.7 30.7 

SUkUr 1. 3 18. 7 4.7 1.3 0.0 26.0 

C.Yok - 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0 2.0 

Top lam 3.3 57.3 30.0 6.0 3.3 100.0 

x2 = 34. 90100 p = 0.05 

Tablodan ~orUldUgU gibi Ailelerin bulundugu sosyal statUden memnun 
olma durumu sosya1 statUyU belirleyen ekonomik de9erler bir parcasrn1 
teskil etmesinden dolay1 gelir dUzeyi ile anlaml1 iliski bulunmustur. 

Ailedeki diger fertlerin gelire kat1lma ve gelir getirme durumunda 
ailedeki ilis~iler ve fertlerin sosyal statlilerinde degisme olabilir. Ge
lire kat1larak ekonomik gUce sahip olan gene k1z veya·erkek cotuk rolle- · 
rinin de§i$ti§ini hissedebilir. tlcede yap11an ankette ve ~Hzlem sonucu 
gelir getirenlerin rollerinde degisme olmas1na ragmen

1
hala iliskiler say-

91ya dayan1. r. Sanayil e~me ve sehi rl esme il Eteraber mobil ite imkanl arrnin 
gelismesi fertlerin statU ve rolleri degisiklige uqram1st1r. 
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a) Bar1nma: Ailenin ikamet ettigi, ikametgah1n1n konum yeri, oda 
say1s1 ev esya 1 arm in secimi, on 1 ar1'barrnmadak i hay at tarzl an nm parca
srn1 olusturur. 

TUrkiye'de nUfusun bUyUk cogunlugu mUstakil evlerde yasaMaktad1r. 
1950 1 li y1llardan sonra ic gocUn olusumu ile sehirlerde Gecekondularda 
co§alma baslam1st1r. Bar1nma bir ac1dan ailenin sosyo~ekonomik ve sosyo 
kUltUrel durumunun postergesidir. Tercih edilen bar1nma sekli ailenin 
sosyo-ekonomik durumunu yans1tmaktad1r. 

Table: 111 

1985 Genel NUfus Say1m1na Gore NUfusun Bar1nma Sekli (°lo) 

Ev(MUstakil) ~artman D. Gecekondu Cad1r-Ma<iara .. Toplam 
tl Merkezleri 41.0 47 .0 12 .0 0(0.2) 100.0 
11 i;e Merkezl eri 47.0 20.0 2.0 1.0 100.0 
Bucak ve Koyl er 96.0 2.0 1.0 1.0 - 100.0 

Kaynak: 1985· Genel Ntifus Say1m1,An4<. 1985. sh. lGl-162. 

t1 merkezl eri nde apartmanl ar orani % ·47. 0 Miistak i l evl er in orani 
% 41.0 olup gecekondu oran1 % 12.0 d1r. 

Tabla: 112 

TUrkiyede ailelerin oturduklar1 eve nas1l sahip olundugu ile 
gelir aras1ndaki iliski 

50.000 ile l<1r v,kent bazinda s1ralama degismemektedir. 

1") Kendi imkanlan ile 
2. Miras kald1 
3. Yak1nlann1n yard1m1yla 

.A. Kentte konut kredisi ile ._, 

5. Hibe edildi 
6. Cal1st1g1 kurumdan borclu olarak 
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Gelir artt1kca kendi imkanlar1 ile ev sahibi alanlar1n aran1,art
maktad1 r. !kinci sirada miras kalma suretiyle meskene sahip almuslard1r. . n 
Devlet yard1m1 ve kredisiyle kanut sahibi alma oran~~dUsUk almas1, devle-
tin aileye yHnelik hizmetlerin ve.palitikalar1n yetersizli~inden kaynak
·~anmaktad1r. Ailenin tercih ettigi ev tipi,hayat tarzrn1 yans1t1r. TUrk 
ailesinin kendisine uygun ev tipini tercih etmektedir. 

T~la: 113 

Nas1l bir ev almay1 istersiniz 

Ort. 
% KIR % KENT % 

.:Daha mU tevazi semtte bir 
ev daha genis) 
Bahceli bir ev 
LUks bir semtte 
Nas1l alursa olsun 
DUsUnmeyen 

Taplam 

13.0 
50.0 
1 f.o::' 

... 

9.0 
18.0 

l oo.o 

11. 7 
50.4 
29.3 
7.8 

20.8 

100.0 

13.0 
48.8 

11. 1 

9.3 
.17 .8 

100.0 

Ort. 
KIR KENT 

n6 1573 
3092 5892 
1277 2139 
573 1339 
484 1122 

6142 121)70 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anketi{Bas1lmaim1s) DPT, Jl.nk. 1989, Tabla: 127 

Kir-ve kent baz1nda kirada aturan ailelerin 300.000~ kadar ~eliri 
alanlar kira vermektedir. Kentteki kiralar k1r'a gore yUksek fiatlarda 
seyretmektedir. (Tablo 116-117) 

TUrkiye'de sehirlesme ile birlikte yesil a1anlar1n yak almas1 ve 
cevre kirlenmesinin meydana getirmesi aileyi her yonden rahats1z etmek
tedir. % 50. si Bahceli bir evi tercih etmektedir. Sanuc alarak mesken 
politikalarl aileye gore yap1lmal1d1r. 

Aileler apartmanlar icine kompart1manlar ~ibi yerlestirilmemeli
dir. Bahye1i,avlusu, oturma mekanlar1 ·genis evler yap1lmas1 ve TUrk ai
lesinin ~zelliklerini gozonUne al1nrnas1 ve devlet politikas1 ile des
teklenmesi Hnem tas1maktad1r. 50-75 m2 lik evler acaba TUrk ai)esine ye
terl i aluyor mu1yoksa caresiz kald1g1. icin mi dar meskende ikamete zar
lan1yarlar. Ayr1ca cocuklar1n ayr1 yatak odalar1 ve cal1sma adalar1n1n 
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0Jmas1 ailenin dUzeni kadar cocuklar1n daha iyi yetismelerine yard1m e
decektir. 

Tablo: 114 

Cocuklar1n ana babadan ayr1 yatak odalar1 bulunup bulunmad1~1 

Kl r-Kent ayn m1 Ayn oda la n Ayn oda l ari yak. Bilinmeyen Tool am Topl am 

Evin genisliqi % N % N Of.'. ,o N % N •L ,o N N N 

0-59 6.2 2(6 5.4 45; 325 552 3 15 594 
60-79 20.7 es2 20.4 1725 459 894 7 35 1348 
80-99 29.9 1275 39.2 3302 407 807 12 31 1694 

100-119 27.6 1178 23.9 2019 271 310 3 22 1652 
120-t 15.2 648 10.7 909 125 82 .2 4 775 

Bilinmeyen 0.4 46 0.4 30 7 14 0 2 20 
~ 

Toplam 
... 8440; 

1594 ,2659 27 109 5883 
4·262 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar'1·\{Bas1lmafll1s) DPT Ank. 1989, Tab 1 o 171 
.... . ... r 

Ailede cocuklar1n ayr1 odas1 olmas1 icin ortalama· 80 m~den bUyUk 
konutlar gerekmektedir. Cocuklar1n bUyUmesi ile beraber ayr1 yatak oda
s1n1n mevcut olmas1 sagl1kl1olacakt1r. 

TUrkiye'de ac1k bir kOnut ihtiyac1 vard1r. Konutlar1n yeterli ve 
aileye ekonomik bak1mdan kolayl1k saglanmas1 icin isci, memura ve maasl1 
ailelere konut saglanmas1 gerekli ol~aktad1r. K.Hamam'da ailelerin % 60 i 
kendi imkanlar1, % 25 i Ana babas1ndan % lO'u bore para ve kredi ile % 
5.i akrabalar1nd~n miras kalma sonucu konut sahibi olmuslard1r. 

!lcede ailelerin bar1nma yeri ev olarak gecekondu kagir, ahsap ve 
daireden ibarettir. 

Ailelerin % 30'u gecekondu da % 70'i dairede oturmaktad1r. Gecekon
dul arm yerini Apartrnan bl okl ari yer almaktad1 r. Gecekonduda oturanl arm 

-
geleneksel eski tUrk evlerinde oldugu gibi avlu ve zemin katta hayvan be-

, siciligi icin dam vard1r. 

2 

1 



215 

ia9lo: 115 

Otur\llan tkametgah1n tipi 

N % 

Ahsap 10 6.7 

Gecekondu 27 18.0 

Kagir 8 5.3 

Daire 105 70.0 

Toplam 150 100.0 

Fert ve Oda say1s1 

N N 

l · kisi 2 2 l oda Amr--· -e- ... 
:: - - -

2 kisi 17 : : ,l4 2 oda 30 60 

31<.isi 24 72 3 oda 108 324 

4 kisi 32 128 4 oda 10 40 

5 kisi 23 115 5 oda 2 10 
-~ 

6 kisi 28 168 Toplam 150 4~4 oda 

7 kisi 7 49 

8 kisi 11 88 

9 kisi + ~ 6 36 

Toplam 150 672 

Oda bas1na dUsen fert.say1s1 l.5'tmr. Aile itibar1yla hanebas1na 
dUsen oda say1s1 2.9 dur. TUrkiye standartlarrnda bu normal gorUlmekte

di r. 
Bar1nmada ev esyalar1n secimi hayat tarz1n1 yans1t1r . . Yeni evlenen 

ailelerde modern mooilya ve doseme stili gorUTUrken, orta yas ve yasl1 ai
lelerde geleneksel esyalar yer almaktad1r. Baz1 evlerde karmas1k yerlesme 

dUzeni gorUlmUstUr. 
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Tabla: 116 

Ev esya ve Mobilyalar1n se~imi 

N % 

Geleneklere uyar1m 84 56.0 

Modern olcUlere 
gore 19 12.7 
Kari s1 k 47 31.3 

Toplam 150 100.0 

I 

Tablada gorUldUgU gibi hayat tarzinda ~eleneksel degerlEre bagl1 
kal1n1rken hem modern hem de geleneksel secim on planda yer alm1st1r. 

Evin dosenmesi ve mobilyalar1n secimi kullanma durumuna aore degisir. 
Dzellikle eski tUrk kHylerinde sedir ya da yerden bir kac ka11s yUkseklik- _ 
te olan oturma yeri ve duvara dayamak icin kullanilan 11 k1rlent" denilen 
yast1klar y~r yer gHrUlmekle beraberi ailelef 'bunu yasatmak ve bu at se-

,_dirin yeririi alan cekyat denilen ka~ape kullanmaktad1r. Ailel'e'resordugu
muzda koydeki sedirin yerini ald1g1n1 ,sedirin alt1na cesitli malzemeler 
kondugu gibi cekyat denilen kanapenin alt1na da ayn1 malzemenin koyuldu
gunu belirtmislerdir. 

b- Beslenme : Ailenin bes1enme tarz1, Uretim faaliyetleri tUketilen 
maddelerin cesitliligi ve miktan ailenin gelir dUzeyi ve ortaya koyar. 

K1r ve kent baz1nda yiyecek maddelerinden tursu birinci s1rada ev
de Uretilmektedi r. Ki rda i kinci s1 rada tarhana,.eristeJ kentte recel ~el

mektedir. OcUncU olarak k1r'da sebze. kentte tarhana ve eriste gelmekte
dir. Kentte sebze yetistirilmesi zordur. Giyim kaleminde kir ve kentte 
HrgU basta gelir. tkinci olarak dantel ve camas1r di~er dikis UrUnleri 
yer almaktad1r. TUrk ailesinde kendi tUketimi icin geleneksel aile gibi 
Uretim yapmaktad1r. 

.-



Tabl o: 117 

Evde yap1lan Uretim faaliyetleri (~v tUketimi cin) 

Ki r Kent 
Sebze 3107 4527 

Recel 3039 7216 
Past1nna Sucuk 305 481 

Tursu 4547 7555 . 
~ vurma 1311 1267 

yiyecek 

Tarhana eriste 3617 3832 

Sal ca 4140 6741 
Or go 3751 8981 

Dan tel 2766 5594 

Cocuk dikisi 1067 1885 -- . 
BUyUk dikisi 

: ~- ~J 
703 1323 

Camas1r ve di§er dikis 1294 2240 Giyecek 
Diger 76 70 

Bir sey yap1lmaz 2 0 

Bilinmeyen 0 0 

Toplam 6140 12069 

~ynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lmam1s) DPT, Ank. 1989 
Tablo: 261. 

2f 7 

_:._:..leler ki9ll.k bazi· yiyece~~ :nadd.elerini onceG.Bn hazirlamakta

dirlar. Yazdan it ibar en sebzelerin kurutulmas=!- , hazirl aimas1 ba9lamak-

Ailenin ekonomik durumu ile tUketim aras1nda yak1ndan iliski vard1r. 
Ki.r vekent bazinda da farklll1klar gorUlmektedir. 

Tab lo: 118 
En cok tUketilen g1da maddeleri (cok secenekli) 

Et Slit : 1 S.MamUl U Yumurta Meyve Sebze, Baklagil . . . 

K1r 2226 2598 4205 2831 2974 3979 ·3726 
Kent 5732 3844 7801 5077 7364 9107 6422 
Toplam 7958 6442 12006 7908 10.338 13086 10148. 
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Unlu maddeler Tah111 ar Bal Bil inmeyen Tatl 1 Toplam 

K1 r 4639 3467 524 8 1227 5140 
Kent 7973 5996 1420 31 2332 13069 
Toplam 12612 9463 1944 39 3559 18209 

l<aynak: TUrk Aile Yap1s1 ,!nket Sonuclari (BAs1lmam1s) DPT Ank. 1989, Tabla 
260. 

K1r baz1nda birinci irade unlu maddeler, 2. s1rada sUt ve mamUlle
ri, 3. s1rada sebze 4.sirada Baklagiller yer almaktad1r. Kentte ise 1. 
s1rada sebze, 2. s1rada unlu maddeler, 3 sirada silt ve-mamUlleri 4. s1ra
da meyve gelmektedir. 

K.Hamam'da q1da meddelirinin cesit ve miktarlar1 ve tUketilis sek
l i;g1da maddelerinin cesit ve tilketilis sekli gelir dilzeyi ile ilgilidir. 
Gecekonduda yasayanlar1n bUyilk k1sm1 hayvanc1l1k yararak sUt, yogurt, yu
J!IUrta madde1erini kendileri kars1lamaktad1rl.ar. Dairede otura.rilar bunlar
dan ihtiyacrn1 karsilamaktad1r. Sabahla~i'genellikle cay ile veya silt ile 
kahvalt1 yap1l1r. Diger zamanlar yerneklerde corba ve unlu mamUller bulun
durulur. Aile gelir durumuna gore g1da tUk.e~¥Apmaktad1r. 

Tabla :119 

Evde imal ettiginiz ·urilnler nelerdir. 

N % 

Yiyecek, Tursu,Bulgur,Tarhana Salamur, Ekmek Salca 71 47.3 
Giyecek ve el sanatlar1,hal1, kilim, kazak, dantel 6 4.0 
Hayvansal Besinler slit, yojurt peynir y.b. 15 10.0 
Diger 5 3.3 
tmal etmeyen 53 35.3 
Topl am 150 100.0 

Tablo'dan gorUldUgil gibi aile ekonomisine yard1mc1 olmak amac1yla 
evd€ imal edilen maddelerin % 47.3'U tursu, bulgur, tarhana, salca basta 

,ege 1 mektedir. 
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Tablo: 120 

En c;:ok tUketi l en g1 da maddel eri ve c;:e$itl eri ( •f. ) 

Et ve Silt mamulleri 4.0 

Et ve unlu maddeler 0.7 

Et ve bakl agil l er 14.6 
Tah1 l ve et 3.3 
Sebze ve et 21.4 
SUt ve et 1.3 
Unlu madde ve sUt 6.7 

Sebze ve sUt 5.3 
Unlu mad ve Baklagiller 10.7 
Unlu mad. ve tahallar 12.7 

Unlu mad. ve sebzeler 12.0 

Sebze ve baklagiller, 5.3 
:1.·.r; 

Sebze.ve tahal l ar. 2.0 
-~,_..,,..--

Top lam 100.0 

TUketilen g1da maddeleri % 14.6 oran1yla et ve baklagiller te$kil 
eder. Bundan bUyUk oranda % 21.4 ile sebze ve et gorUlmektedir. Ailelerin 
% 45.3 U et alabilmektedir. Bunlardan % 19.3 unda normal et tUketimi ya
p1 l1rken % J6. 1 s1 yemekler ic;:inde garnitor olarak kullamlmaktad1r. Ara$
t1rmam1zda gelir dUzeyi yUksek olmamasrna rajrnen, et ihtiyacrn1 1 kar$1la,.., 
mas1 ilc;:ede her pazar gUnU kurulan et ve hayvan pazar1ndan kaynaklanmak
tad1 r. Et fiatlar1 Ankar~daki fiatlar1n yar1s1na e$ittir. 

Ailelerin bUyUk oran1 israfa kac;:mqyan tUketim tarz1n1 benimsedigi 
gorUlmektedir. % 49 U ihtiyac;: olan1, % 34. U ihtiyac;: ve uc~z olan1, ~ 8 
ucuz ve cevreye gore% 0.7 si duruma gore tUketim yapmaktad1r. Beslenme 
genel olarak tah1la ve sebzeye dayanmaktad1r. Ailehirteslenme durumu ve 
tUrU;gelir dUzeyi sat1nalma gUcU, egitim durumu,hanehalk1 bUyUklUgU,aile 
reisinin meslegi, yerle$im yeri ve beslenme al1$kcnl1klar1na bagl1d1r. 

Ailenin refah dUzeyinin yUkselmesi mallar1n miktar1n1n ya~1s1~a, 
<:e~it ve kalitelerininde belli bir sUre ic;:inde artmas1 anlamrna gelmek
tedir. 



TUrk ailesi son y1llarda bozuk c1kan mallara kars1 bilinclenmeye 
baslam1st1r. Ailenin beslenmesinde mesru olm1yan yollardan kazan1lan para 
hak1Jn'"kazanc onem tas1maktad1r. K.Hamamda ailelerin mesru olm1yan, yol
lardan kazan1lan aelirle gecinme istenilmemesi % l00 1 dUr. Aileler ozellik-

- . oo s ti'd"meroe 
1 e besl enmede ha ram ol arak kabul ed11 en, lokma · · dzen gostermektedi r-
1 er. 

c- Egitim: Aile fertlerinin tahsil seviyeleri, meslek durumlar1, 
ogrenim durumlar1 ve egitimden beklenenler, hayat tarz1n1 belirler. Ozel
likle ferdiyetin gelismesi ve egitim f1rsatl1l1g1n saglanmas1yla bera
ber ailedeki fert~erin kabiliyetlerini daha iyi alanlarda kullanmak do
lay1s1yla, baba mesle~inden ayr1 olarak daha basar1l1 ~esleklere girmek 
isterle?t./Aile fer·tlerinde de egitiin .sonu~u ytiksek mo'oilite arzu

l?inin t'es~i biiyi!k. olacaktir.: Ozellikle dUsUk gelir ve hayat 
' standardinda alanlar c;o~uklarinin sosyal mobilite beklentisi icindedir. 

Cocuklar1n1n sosyo-ekonomik yonden kendilerinden daha i~i hayat standart
la·rinda olmas1m isterler. Aileni.n cocuklarrna vermek istedikleri egitim 
cesidi sanayile~me ve kalkrnma olcUsUne uygu·n dUsmektedir. Ana babalann 

.?:. 

cocugun egitiminde yonlendirmesi gUnUmUz topTumunda onem kaz·anmaktad1r. 

Tabla: 121 

Cocuklar1n1za ne tUr egitim verilmesini istersiniz? 

N % 

Yabanc1 di l 8 5.3 
Fen 33 22.0 
Sosyal bil imler· 1 0.7 
Dini Egitim 17 11.3 
Hepsi 91 60.7 
Top lam 150 100.0 

A·1 1 · % 60 7 , . ·· k. l h .. 1. . . verilmesinj k 1 e er1n o • s1 cocu ar1na er tur u e~1t1m 1steme -
• tedir. Cag1~1z insan1 h~r cesit ilim ve dallarla girift halindedir. Ancak 

bunlarda mUlakat s1ras1nda ald1g1m1z cevaba gore, ilerde bir kac dalda uz
·1nanla~malar1n1 istemektedir. !kinci olarak % 22.0 oranJndaki aile,~ocukla
r1na fen ~gitimi verilmesi ve almas1n1 istemektedir. Cag1m1zda fen ilim-
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lerine cok ihtiyac vard1r. Din egitimi aif""1k ·isteyenlerin orani % Jl .3 tUr. 
Y.Dil egitimi isteyenlerin oram ise % 5.3 tUr. 

Arast1rmam1zda Egitim tUrU iceris1nde din egitimini almam1~1n ne
deni bu konudaki egilimi bulmakt1. Ayr1ca 1. ve 2. deneme anketimizde 
din egitimi almas1n1 i$ter,misiniz.sorusu soruldu~unda % 99'~ evet d~
mislerdi. Bu sebeple bu dini egitim sorusunu burada belirlemis olduk. 

Ailelerin egitimden beklenen,cocuklar1n1n iyi yonden terbiye,' tah
sil ve kLlltUrlU yetismelerini saglamas1 yan1nda, gelir dUzeyini yUksel
tici meslekleri ge~melerini istemektedirler. 

Ailelerin mUlakat esnas1nda % 95'inin okumak is:ediklerin, ama o 
za'lanki ailelerinin maddi imkSns1zl1klar1 nedeniyle e~itim goremedikle
rini, % 5'1 ise e§itim gorenlerin cogunun ekonomik s1k1nt1 ve gelir 
duzeyinin asag1 seviye.de olmas1 ndan dol ay1, egitim gormenin gercek kar-

. s1l1grn1 bulamad1klarini belirtmislerdir. Sosyo-kUltlirel degisimler de 
~ . -~ 

egitimin amac1 aile fertlerinin sosyal ve ekonomik mo~ilitelerin,in sag-· 
lanmas1.nda pay1 bUyiiktUr. 

Egitim; sanayi toplumlarrnda onemli yer tutar. Sanayi toplumunda 
mes.lekler ihtiyaclara .gtlre seki11enirk-~n baz1 sosyal rrobil'ftegibi vb. so-

nuc1ar dogurmaktad1r. Egitimin k.1rsal alandan sehir kesimine dogru art
t1g1 gorUlmektedir. Uzellikle egitim yoluyla mesleki ~areketlilik, egi
tini~temel tas1 oldu~unu belirtmektedir. Ailede baban1n mesle~inin de
va~1 ettirilrnesi azalmaktad1r. Egitim sistemi ile de~isik mesleklere 
ginne ve om::lan ayn olarak daha list statUlU mesleklere yUkselebilmekte-

. dir. Bu ac1dan e§itim ile sosyal tabakalasma aras1nda yak1n iliski var
d1r. Egjtimde f1rsct esitligini saglanmas1 ile sosyal statU ve meslek
lerde sosyal mobil~te imkan1 sa§lanm1st1r. 

Hayat tarz1 .e dUzeyi, ekonomik refahla ilgilid~--. Egitimden bek
le:.en ·ai_1£ nirekono:-:-tik dUzeyi ile. al§kal1d1r. Buna raij:7en gelirleri ve 
sosyal statUleri bak1mrndan list ··tabakczya. ait ail el er, cocuklarin1 iyi 
e?itim almalarrna imk.an saglam1st1r. E~itim imkan1 ve egitimden bel<.fcznczn 
"a{l en in bul undugu. sosyal tabakaya gore degi smektedir. 

Ailenin bar1nd1q1 ikSmet yeri ile egitim aras1r.:a iliski kurulma
ya ~al1~t1g1m1zda ailelerin ~ocuklarin1 kendilerinin istedigi mesl~iji 

veya egitim almas1n1 isteme arasinda anlaml1 iliski bulunmustur. 
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Tablo:122 

Oturulan yer ve cocuklar1n1n sahi~ olmas1n1 istedikleri meslekler 

Evet Hay1r Tool am 

Gecekondu 13. 3 16. 7 . 30.0 
Dai re 18. 7 51. 3 70.0 
Toplam 32.0 68.0 100.0 

x2-= 3.79464 p:: 0.05 

Tablo'da cocuklar1n1n iyi meslek secmelerini isterlerken, ekonomik 
bak1mdan gelir duzeylerinin yUkselmesini beklemektedirler. Bunu belirle-
mek icin toplumda belirlenen ve itibar1 bak1m1ndan yUksek olan ogretmen 
yerine banka meslekler talep edilmektedir. Bu meslekler nelerdir? 

Tabla: 123 

Ailede secilmesini istenilen mesl~kl~r -

N % Kendi icinde 

Ciftci 0.0 0.0 
TLiccar 3 2.0 6 

Avukat 6 4.0 13 
Dok tor 20 13.3 42 

Ogretmen 5 3.3 10 
MUhendis 12 8.0 25 

lmkan1 nisbetin-
" -de· 2 · i.3 4 

:· 

fool arn 
, 

150 100.0 1(1').0 

Cocugunun % 42 oranrnda doktor olmasi.n1 i steyenl er bi rinci s1 rada ,sOft'r'l 
% 25 i ise MUhendis olmalan istenmektedir. 
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d- Giyinme: Giyinme ailenin hayat tarz1n1n belirlenmesinde dis go
rUnUsU temsil eder. Bu dis gorUnUsU ve giyinmeyi etkileyen sosyo-ekono
mik ve sosyo-kUl tUrel faktorl erin varl, ~f1 gl:izard1 edi 1 emez ._ Ail ede giyim
de ailenin rolU nas1ld1r. Aile fertlerinin d1sarda giyinmesini uygun bu
lanlar veya bulmayanlar kuskusuz vard1r. Bu konudaki uygun bulunan ve 
bulunmayanlar1n giyim sekilleri nas1ld1r. Aile'de hangi konularda hos90-
rU vard1r? 

Tablo: 124 

Ailenin k1yafetini uygun bulan veya bulmayanlar 

D1sarda kolsuz elbise ile 
dolasma 
D1sarda BasortUsUz 
D1sarda Pantolon ile dolasma . 
D1sarda Kisa etekli elbiseler 
giymesi 
D1sarda Makyajl1 gezmesi 
D1sarda Kendi istegine 
birak1lmas1 

Toplam 

Uygun 
Esi icin k1z1 

2725 

3790 
2167 

1165 
5302 

13797 

28946 

3898 
5173 
3869 

2226 
7716 

16860 

39742 

Uygun Degi 1 
k1z1 icin 

12951 
11845 
13502 

16451 
23432 

1681 

79922 

112~~~ 

9943 
11263 

12905 
20971 

1686 

68037 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anketi (Bas1lmam1s) DPT, Ank. 1989 Tablo: 165/B 

Uygun diye~lerin bUyUk oran1 kendi iste~ine b1rak1lmas1 istenir-
. ken, uygun degil ciyenlerin en bUyUk oranda hem esi hem k1z1 icin mak

yajl1 gezmesi basta gelmektedir. tkinci s1rada k1sa etekli elbiseler 
giymesi, sonra pantolon ve kisa kolsuz elbise ile dolasma gelmektedir. 
Aile fertl erinin giyim tarzl arinda serbest b1rak1.lmas1 yerine normal 
Hlc;Uler icinde TUrk ailesine yak1sacak giyinmeler Hn plandad1r. 

K.Hamam'da giyim kusam tarz1nda itidali clcUler hakimdir.. Giyin
me tarzlar1nda kolsuz elbise ile dolasma ile k1sa etekli giyim ter~ih 
edilmemektedir. Yap1lan arast1rmada ailelerin % 85.6's1 BasortUlU olup 

% 14.4'U basortUsUz giyimi tercih etrnislerdir, GorUsUlen ailelerden % l8'i 



makyajl1 gorUlmekte; BasortUsUz alanlar1n hepsi de makyaj11 a1may1p, bu 
aran % 45 civar1ndad1r. 

Ailenin giyim kusamda tercih ettiiji "HlcU kal1olar1 ailenin hayat 
tarz1n1 yans1tmaktad1r. 

Tabla: 125 

Giyim kusam kanusunda hangi 0lcUyU on plana al1rs1n1z?(%} 

Toplam Sehir Gecekandu 
Moday1 5.3 9.6 4. l 
Yak1 sam 30.7 19.8 14.0 
Zevkimi 11.3 15.7 10.8 
BUtceme uygunlugu 52.0 54.3 70 .1 

. C. vermeyen ·· 0.7 0.0 3.0 

Toplam 100.0 100.0 100.0 

Tablo'da kent kesiminde gecekondu bolgesine aranla giyim kusamda 
maday1 takip ederek karar verip giyinme ve yak1sani giyinme yUksektir:~ 
Gecekandu ailesinde bUtcesine uygun giyinenlerin oran1 % 70 i iken kent 
kesiminde % 54.9 aranina dUsmektedir. Bu farklll~manin ailelerin yer
lesme tarzrnpetkisi aldu~u gibi gelirinde etkisin·111 goz ard1 edilmem<Z.'5l 
gerekmektedir. 

e- Sagl1k: Sagl1k korumada ve hastal1k hallerinde aile fertleri; 
yard1mlasma ve dertlerioe artak alma yer almaktad1r. Hastal1k hallerinde 
ilk basvurulan yer hastahane ve saryl1k teskilat1d1r. Aile fertleri ara
s1nda sagl1k esnas1nda seferber almaktad1r. 

Yeterli beslenmeme sanucu sagl1k bak1mdan olumsuz durumlar1n olma
s1 sosyal hizmet cerceves! dahilinde yap1lmal1d1r. 

Ailede zararl1 al1skan11klar icin fertlerin uyar11d1g1 belirtmistir. 
Hastal1k hallerinde koca-kar1 ve hoca okumalar1 gibi ilaclar terke_ 

dilmistir, T1bbi gelisme ile beraber qelisen tedaviler uygulanmaktad1r. 
'.:J 
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f- Eglence: Eglence tarz1 ve tUrU ailenin hayat tarz1n1 ortaya_ko
yar. Aile, Uyelerinin cal1sma saatleri d1s1nda dinlendikleri, sohbet et
tikleri ve hos vakit gecirdikleri bir cevredir. 

Cocugun bos zamanlarrn1, bas1bos beyhude eqlencelerle !)ecirmek ye
rine egiterek eglenme onemlidir. Cocugun eglence ihtiyac1 kUltUrUmiiz da
hilinde dengelenmelidir. Eglenirken bosa gecirilen zamanlar1n asgari ol
cUye indirilmesine cal1s1ld1q1 qorilll'1ektedir. Eglence, ailede TV'nin yay-

. ~C.-" ~&....> . 

g1nlasmas1 ile ferdilik kazanarak, eski sohbe~ ve komsu yap1lan eg-
lenceler onemini yitirmektedir. Yurt d1s1 'tOrk ailesinde gelir dUzeyi 
yUksek oldugu icin, bu ailelerde cocuklar bilqisayar ve atari ile e~iti
lerek eglenmektedirler. Diger cocuklar evde yaln1z TV seyretmektedir. TV
nin programlarrnda egitime yonelik programlarrn az olmas1 cocuklarrn egi
terek eglenmesine yol acmamaktad1r. 

Ailelerin kendilerini dUsUnmeleri sonucu modern ailede cocugu ser
best b1 rakma,~,~-uzman kurum ve mUessesel ere b1 rakmas1 sonucu cocuk-
1 ari n ilgisiz kalmas1, sevgi ve sayg1 kavramlarrn1n d1slanmaf)1~ ·anl!a·rtin 
egl:ence, 09renme ve i;al1sma ile dinlenme faaliyetlerinin mUsterek yUrU
tUlmemesi, ailede bir'tak1m .sosyal problemlerin c1kmas1na sebep olabil
mektedi r. 

Ailede eglence tUrU farkl1 olabilir. Onemli olan fertler arasrnda 
ho~gorUlU olrnakt1r. llcede ailelerin e91encesi icin sinema ve tiyatro 
yoktur. TV seyredilmektedir. 

Tabla: 126 
Tatilinizi nerede gecirmektesiniz? 

N % 

Evde 100 66.7 
Turistik_ 11 7.3 
Koyde 23 15. 3 
Akrabalari_ ziyaret 13 8.7 
Diger 3 2.0 
Toplam 150 100.0 

Ailelerin % 66.7 si tatilini evlerde % 15.3 U koyde gecirmektedir. 



BWllar koyde tatilini gecirirken, k1sl1k erzaklar1n1da haz1rlamaktad1r
lar. Turistik yerlerde eglenenlerin oran1 % 7.3 olup, gelir dUzeyi 600-
000 Uzerinde olanlard1r. 

Eglence sekli ailenin yasam tarz1n1 belirler. Geleneklerin etkisi 
eglencede k€ndini gostermektedir. Eglencede kad1n ve erkekler ayr1 ayr1 
eglenirler. 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1(Bas1lmam1s) DPT Yay. Ank. 1989 
Tab lo: 141 . 

Tablo 1 da gorUldUgU gibi il baz1nda kad1nlar1n erkekle eglenmeleri 
% 74.0 iken ilce baz1nda % 63 1 e key ve bucakta % 37.3 1 e dUsmektedir. So
nuc olarak k1r baz1nda ilde erkekle kad1nlar1n beraber eglenmeleri oran1 
yUksek olurken ilce ve koy bazrnda cok dUsUktUr. Bu dUsUk oran erkekle 
kad1n1n manevi kUltUrden kaynaklanan eglencenin ayr1l1s1ndandolay1d1r . .. -
Yalmz birlikte eglencele-~ kirsal alanda d~g~n, merasim, nisan festival-
leri kapsamaktad1r. Kentte ise bu eglence fert ve ailelerin dUnya gorUsU 
ve manevi kUltUrU ile ilgili olmaktad1r. 
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g- Haberlesme ve Ulas1m: Ailenin haberlesme ve ulas1m va 
secininde zevk ve al 1 skanl i kl ar ail en in hay at tar:on<i baBlidJ..:r. .. 
Onlarin c;e~i tli ve gosteri§li olmas1t gelir dUzeyin.in bir gos-

• 4 . •• , \. • .. • 

terges'id.ilYine ai 1 eni n haberl esmesinde kol ayl 1 k saCjl amas1 bak1mindan 
ev ile is yeri arasinda telsiz kullan1m1 yap1lmaktad1r. Haberlesme arac
lar1ndan telefon ile uzaktaki ve koydeki yak1n akrabal1k ile iliski kuru
larak, yard1mlasma zamanlar1nda iletisim kurulmaktad1r. Diqer gaml1l1k .._. 

ailelerde hakimdir. 
Ailenin hayat tarz1,ailenin bUyUklUgUne ve do~uroanl1k oran1na et

ki etmektedir. Ferdf hayat tarz1n1n hakim oldu~u ailelerde tek cocuk is
tenmesi veya cocuk istenmemesi, veyahut sorumluluktan kac1p gayr1mesru 
serbestlik sonucu cocuk istenmemesi onlar1n daha iyi eqitim almalar1 ve 
yetistirilmeleri kay91s1 ile ya da medenilesme sonucu degi1.,maddec1 
toplumun m~ddeci hayat tarz1n1n kisiyi bencillestirmesi sonucudur. Kendi 
fiziki~biolojik unsurlar1n1n bozulmamas1 icin az cocuk veya hie cocuk 
istenilmemesi, kendisi ile beraber efjlence ve bol rahat bir omUr yasama 
ile lUks hayat onun hayat tarz1d"i.r .. lilks hayat ve bunun -sonucu israf orta . 
s1n1f ailesinde yer bulmam1st1r. Aileler kendilerinin normal ve sosyal 
refah1 saglay1c1 tUketimi ve hayat tarz1n1 kabul etmislerdir. 

Ulas1m ve haberlesme vas1talar1 Hiks olmaktm.c1k1p ihtiyac haline 
gelmistir. HergUn, her aybas1,her sene araba degistiren, ev deoistiren 
telefon degistiren,arast1rmada bulunmam1st1r. Aileler orta s1n1f1n aerek
tirdigi insani bir sosyal refah istemektedir. Bu sosyal refah1n saglan
mas inda gel i ri n ada l etli dag111 mi run oneml i yeri va rd1 r. 

Lliks hayat1n artmas1 ve bundan faydalananlar1n say1s1n1n artmas1 
toplumun kalk1nmasina olcU alinamaz. Toplum kalkinmas1 ve ailenin buna et'tisi, 
etkili politika ve yat1r1mlarla (sosyal ve ekonomik) anlas1l1r. 

Gosteri sr;i hayat tarz1n1 yasayan ailenin dolay1s1yla, milletin 
huzur·ve refah1na, ailenin mutluluguna bir katk1da bulunamaz .•• 

BUyUk ~e~irlerde ve her Ulkede sosyete olarak isimlendirilen yUk
sek gelirli gosteris tUketimine meyilli, manevi kUltUrdeki bosluktan do
lay1 basit olgu ve olaylar1 ideallestiren toplumun sosyal dengesine ters 
gelen carp1k iliskiler ve eglence amac1yla k1r1lan tabaklar,,bardaklar 
vb. esyalar ferdi ve lUks hayat1n1ferdin ruhundaki boslugu doldurmas1n
daki tatmin duygusunun yans1t1lmas1d1r. 



228 

h- lliskiler' Sistemi: 
Ailenin fertleri arasrnda nisan, evlenme, donum, olUm olaylarrnda 

kader birligi vard1r. Hep beraber sevinilir ve UzUlUnUr. Tasa' .. olay
lar1nda,kaderde, sevincde aile fertleri yanyanad1r. Bat1 ailesinde 18 

yas1na giren cocuklar1n evden ayr1lmalar1 ve aile ile soguk olan iliski
leri TUrk toplumunda oldugu gibi. K.Hamam'da da gorUlmemektedir. Genis 
aile olsun veya cekirdek aile olsun aile ile i,liskiler her zaman devam 
etmektedir. Komsular1 ile iliskiler iyi haldedir. Komsularla yard1mlas
ma 11milli ve manevi kUltilrden kaynaklanan komsusu ac iken tok yat1lmaz 11 

' 
prensibi 11 ozelligini kaybetmemistir .. 

Ailede fertler aras1nda,kardesler aras1nda erkek ve k1z cocuklar1 
.aras1nda 1 fark gozetilmedigi gozlencistir. Erkek ve k1z evlat ayn1 de
gerde tutulmustur. Ataerkil genis ailedeki bask1 ve otorite 'it.irk a'ile
sinde gijtUlmemistir. Akraba iliskilerinde ana ve baba taraf1 ile iyi 
iliskiler kurulmustur. fakat yinede aileden ana ve babaya ait tarafrn 
ag1r basmas1, onlarrn iyi davranislarindan dolay1dfr. 

Tabl.o: 128 

Aile iliskilerinde hangi taraf ag1r basmaktad1r. 

N % 

Baba taraf-.:i 40 26.7 
Ana taraf1 10 6.7 
Her ikisi 100 66.6 
Diger 
Toplam 150 l JO. 0 

Tablada gorUldUgU gibi eski TOrk ailesinde ana ve baba taraf11 i
liskilerde bir tutuldu~u gibi demokratik bir durum arzetmektedir. tkinci 
s~rada baba taraf1na ag1r verenlerin orani % 26.7 dir. Ana taraf1mn ora
n1 ise % 6.7 dir. 

tlcede yap,lan ar(lst1rma 1da aileden birinin olUmU halinde o evde 
yemek yap1lma.y1p, komsulari taraf1ndan kars1lanmaktad1r. 

Ailedeki fertler arasrnda ve ailelerin komsularla, akrabalarla i
liskisi cemaatvSri bir ozellik arzeder. Aileler aras1ndaki iliskilerde 



dqvet,orta s1n1f ailesi olarak aile ici ve d1s1 iliskiler orta dUzeyde
dir. Yemege davetlerde bu ozellik kendisini belli eder. Yemek davetleri 
evde klrlarda ya da gUn olarak yap1l1r. Restaurant ya da lokallerde a
g1rlama, yemege davet; List seviyedeki hayat tarz1n1n gerektirdigi maddi 
olm1yan yonU bak1m1ndan ayn1 olmamaktajTUrk ailesinin misafirperverlik 
ve'"ttirk mutfag1n1n hususiyetleri, orta tabakan1n hayat tarz1 ile ayn1-
lesmistir. 

Ailenin gorevleri arasrnda fertlerin fizyolojik ihtiyaclari yanrnda 
onlar1n zihn, ve psikolojik ihtiyaclar1n ve sorumluluklar1 yerine qeti
rilmesinde onemli yeri vard1r. Aile fertlerini toolumun bozucu etkile
rinden meydana gelen sosyal hastal1klara duyarl1 hale getirmek, atle 

-
icinde ve d1s1nda saglam iliskiler kurulmas1 aile fertlerine kisilik 
ve kUltUrel kimlik vasf1 kazanmas1na yard1m etmektedir. Bunlar1n yeri 
aile ocag1d1r. Onu,cevre ile beraber yasa~1g1 topluma haz1rlar. Ferdin 
ilk deneyimlerinin kazand1g1, ilk tutum ve davran1slar1n1 belirleyen, 
aile ortam1d1r, Bu nedenle gelerieksel genis ailede oldu§u kadar cekir
dek ailede ana-baba, coc11klatdan ilit::,ydana gelen Ucgen icerisinde cocuk
lar1n toplumun bir Uyesi olarak anormal hareketlerde bulunmayarak, sos
yal iliskileri · doqru ve daha da kuvvet kazanacakt1r. 

Arast1rma 1da aile reisi durumundaki baba yemege baslamasrnda·,-· 
ailedeki kararlarda ve aileyi her tUrliJ faaliyette temsil etmede once
lige sahiptir. 

Ailede meydana gelen issizlik, gecim s1k1nt1s1 ve ekonomik gUc
lUklerin ailede kumar, icki ve v.b. kullan1m1n1n sebep oldugu olumsuz 
durumlar1n meydana getirdigi gerilim aile iliskilerine yans1maktad1r. 
Aile fertleri aras1ndaki iliskilerde sapma meydana aetirmektedir. Aile
nin bu gerilim havas1 alt1nda koca ~aresiz kal1nca ve olumsuz durumlar 
ileri gidince ~i~iliginde bozulma ve sapmalar meydana gelmesi ailede 
hakimiyet, otorite rUzgar1 estirmesine sebep olmaktad1r. Manevi kUltUr
deki ~ozUlme~ ki~ilik cozUlmesi, sUph~lenme,anomi ve hatalar ile ileri 
~afhada a11skanl1klar, bir taraftan issizligin ve ekonomik depresyonun 
meydana getirdi~i sosyal problemleridir. 

Yaln1z ekonomik olmay1p sosyal ve maneviyattan kaynaklanan sosyal 
hastal1k1ar sonucu fertler bazen icine kapan1r, cevresiyle ailesiyle il-

~gisini keser, kimi zaman ofkeli, kizg1n kir1c1 olup ailesiyle, iliski
leri gerilim safhas1na gelir. Sonucta ailedeki iliskiler ag1 sars1nt1-
ya u~rar, Bu k.onuda gUnlUk gazetelerden haber ve olaylar meydana geldi
gi gorUlmektedir. 
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r, 

Cinsiyet fark1 cocuklar1n.gelisiminde onemli bir faktor olmakta
d1r. Cinsiyete sahip fertler kendi rollerinin deijisik olduilunu far!<- eder. 

Ana-babanm,cocuklarla olan iliskilerinde dengeyi saglama,11d1r. 
Cocuklar ve cinsiyet arasrndaki farkl1l1klar cocuklarin kisiliklerinde 
ve davranislarrnda bozulmalar meydana getirebiljr • 

..,. •! ;. 

Arast1rma'da ~ozlenen dorum,kardesleraras1 iliskilerde erkek co
cuk sHz sahibidir. KUcUk ve k1z cocuklar1na abilfk:yapmaktad1r. Bunda yas 
fark1 onemli rol oynar. Yasca bUyUk olanlar kUciiklerine kars1 daha avan
tajl1 durumundad1rlar. K1z kardesler, UtU, camas1r islerinde yard1m ~der
ler. Ekonomik faaliyetlerin aile ortam1ndan c1kmas1 sonucu, aile fertle
ri evden ayr1 yerlerde cal1st1klar1 icin, iliskiler is iliskileri yeri
ne duygu ve sosyallesme kisilik kazand1rma vetiresine donUsmUstUr. Ai
le ile cocuklari arasrndaki iliskiler ilk_._9elisme caglarinda yogun iken, 
yetiskin cagda ailesi ile iliskileri yoijunluktan c1kacak ve aileyi, mes
leki sosyal.yHnden bosluk meydana gelecektir. eu dcnem belirsizlik(l74) 
donemidir. Bu belirsizlik sonucu isyan etme; kay1ts1zl1k, sevgi ve qUven
lik arama, uyusukluki gibi bir cok rahats1zl1k belirtileri .. dogurur. Bu 
hatalar ve kusurlar1n meydana gelmesi aile yap1lar1, ekonomik durum ve 
e9itim Uy9eni iyinde aranmas1 gerekmektedir. 

TUrk aile yap1s1nda bu rahats1zl1klar Bat1 1 daki boyutlara ulasma
m1st1r. Bat1 'da 18 yasrna geldigi zaman ail eden soyutlanan fert, "t'Urk 
ailesinde bu istege b1rak1lm1s olup, uzun bir zaman daha devam etmekte
di r. 

Bu cat1smalarrn bir boyutu olarak Kusaklararas1 iliskiler: 
Ailede fertlerin yas, egitim, kUltUr bak1m1ndan zaman dilimi ice

risinde farkl1klar meydana gelmesi, nesil fark1ni baska deyisle kusak 
farkrn1 O·lusturur. Ailede temelde sosyallesme saijlanrnas'I ve ailenin 
gorevleri aras1nda yer al an .kUltUr nakli bu kusaklararas1 yak1nlasmay1 
saglar. Aksi oldu~u zaman yasl1y1 hakir gHrme, onu toplumda veya ailede 
marjinal asalak olarak kabul etme, sayg1 gostermeme meydana gelmektedir. 

Bir Uretim birimi olarak k_abul edilen 9eleneksel genis ailenin 
gorevi sona erdi9inden aile fertleri, ev d1s1ndan kendileri istihdam e
dilmeleriyle, onlar1n mobilite isteklerinin do~urdugu ferdilesrfle v~ ki
sisel arzular on plana c1karlar. Farkl1 alanlarda cal1smalar, iliskiler 
agrna yans1makta ye zay1flamaktad1r. Modernlesme ile eglencenin aileden 

(174) Smelser, N.J.nSosyal !liskilerin Modernlesmesip(Cev. Ali Yasar 
Sar1bay) U.O. tl<t. ve tdar~ Bilimler Fak. Derqisi Bursa,19 sh. 
147-155. 
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crk1p baska kurum ye yerlerde ifa edilmesi kusaklararas1 iliskiyi zay1f
latmaktad1r. 

Yasl1lar1n ~Urk orf ve ~detlerine uygun olarak toplumdan soyutlan
m1s degil, toplumla icice kendi aileleri yan1nda bak1mlar1n1n saglanma
s1 icin yeni bir sosyal hizmet gelistirilmesi, kusaklararas1 cat1smay1 
onleyecektir: 

Osmanl1 devleti zaman1nda vak1flar arac1l1g1 ile yasl1lara, kimse 
sizlere,dullara, yetimlere, sakatlara ve yoksullara yap1lacak yard1mlar 
ferdi olmaktan c1kar1l1p kurumlast1r1lmas1,yasl1lara marjinal olarak ba
k1lmas1n1 engellemistir. 

Aile iliskilerinin yok lmas1 ve kusaklararas1 c~t1smalar1n olmas1 

kisilik bozulmas1 ve anomiye sebep olmaktad1r. Aile iliskilerinin 
ailenin paryalanmas1 ile kesilmesi fertlerde kriz meydana getirmekte 
bunun sonucu olarak meydana gelen yaln1zl1k,ofke,hiddet~sex acl1~1, in
sanlardan kacma ah-lakrn bozulmas1, saglam temellere oturmus aile yap1s1 
ile onlenmesi mUmkUndlir. 

Tab lo:- 129 · 

Ki r ~ent ayri mrnda ogren i m du rumu i 1 e a i 1 e i c i nde an 1asmazl1 k mey-
dana gelse nas1l halledersiniz aras1ndaki iliski(%) 

KIR KENT 
Ajle icinde 92.4 94.8 
Akrabadan bir bUyUk 5.7 3.3 

Y;<rn komsu, arkadas 0.2 0.5 

Hukuki y, 11 ara 0.4 0.4 

BilinlT)eyen 1.3 1.0 

TO PL AM =roo.o lOO.O 

XAynak: Turk Aile Yap1s1 __ Anket Sonuclar1 (BAs1lmam1s) DPT. Ank. 1989, 
Tabl o: 238, 

K1r ve kentte anlasmazl1k aile icinde cozUlmeye ~ol~~abl\i'r.Tahsil 
durumuna gore ilkokul 1. s1rada ortaokul ikinci s1rada lise UcUncU s1ra
da sonra y. Okul.Aile'de bir anlasmazl1k oldugu ve darda kald1g1 zaman 
her sey aile icinde halledilmektedir. 



Taf>lo: 130 

K1r-kent ayr1m1 ve aile darda kald1g1 zaman yard1m istendigi yer 

· N KIR % N KENT % 

Esime 2096 47.0 7115 59.0 

Aile fertl erine 2195 36.0 3142 26.0 

Akrabalara 460 7.0 573 5.0 
Arkadas, HUkUmet, . Komsu 578 9.0 1235 10.0 
ve bUyUkler 
Toplam 6139 100.0 12065 100.0 

Kaynak: TUrk Aile yap1s1 Anket Sonuclar1 (BAs1lmam1s} DPT, Ank. 1989 
Tablo: 239. 
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Toplumda meydana gelen sosyq-~konomik gelisme ile ailede ortaya 
c1kan baz1 problemler ailede esle~ ~~as1nda halledilmektedir. Ailelerin 
ku~ulmas,rnda.,onlarin sevincli ve kederli gUnle~e destek saglanmaktad1r. 
Kentte, Kir'a gore % 12 oran1nda, aile darda veya s1k1nt1da kald1g1 za
man ese ac1lma onunla paylasma yUkseklik 9ostermektedir. Bunun altrnda 
kar1-kocan1n aile s1k1nt1lar1n1n diger aile fertlerine yans1t1lmamas1 
gercegi yatmaktad1r. Kir'da aile fertlerinden yard1m isteme kent'e go
re % 10 fazlal1k 9osterrnektedir. Kirda aile fertleri aras1nda ailenin ·-
dert ve s1k1.nt1lari ile paylasman1n, ilgilenmenin yan1s1ra aile fertle-,,..., 
ri ayril1p ayri ev kursalar bile yard1m etmelerinin goz onUne al1nmas1 
gerekmektedir. Akrabalardan yard1m isteme, k1r'da % 7.0 iken, kentte 
% 5.0 d1r. Kirda kente 9ore akrabal1k iliskilerin daha cok yogun oldu
gu gorUlmektedir. 

~rkek ve kad1.n1n cocuklari ~arasindaki gorUs farkl, 11 kl ari olmama
s1 erkeklerde % 34,6 ·, l<Adinlarda ~ 35.9 oramndad1r. Geriye kalan er
kekler·a·e % 5.4, kad1nlarda % 64.l oramnda Qt'riis farkl1l1g1 vard1r. Er
kek ve kad1.n 9rubunda c;ocuklar1 ile gorUs farkl1l1~1 birinci olarak ki-

. . . 
l1k k1yafette oran % 16.0 sonra % 12.5 ve 12.7 ile arkadas seciminde 
% 7.9 ve 6.8 ile para harcamada meydana ~elmekteclir.(liab~~ . .131_) '; 



Tabla: 131 

Cinsiyet ve Cocuk aras1nda hangi konularda gorUs farkl1l1g1 ---
ortaya c1kmas1 aras1ndaki iliski (%) 

Kil1k-k1yafette 
Arkadas seciminde 
Eglence tarzrnda 
Meslek tercihinde 
Okul tercihinde 
Siyasi konularda 
Dini konularda 
Es secimi ve evlenme 
Yemek ve mutfak dUzeninde 
Geleneklere bagl1l1kta 
Ev dosemesinde 
Para harcamada 
Diger 
GorUs farkl1l1g1 olmaz 
Bilinmeyen 

Toplam 

Erkek 
Ki r Kent 

25.2 
7.7 

4.8 

2.5 
2.9 
1.1 

4. 1 
2.2 

0.8 

.2.8 

0.3 
·;'': 

21.4 

9 .1 

5.7 

2. l 

2.0 

0.8 

2.4 

1.6 

1.2 
,. r: 
L • .; 

0.3 

6'.4 5.6 

0.1 0.8 

35.0 40.0 

3. l 2.0 

100.0 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (BAs1lmam1s) DPT Ank. 1989 
Tablo 94-91. 

Klr ye kent baz1nda erkek grubunda 1.2.3. s1rada yukar1daki s1ra 
gecerli olup, f<entte ise 1. ve 2. s1rada kll1k kiy_afet ve arkadas seci-. . ~ - . 
mi yer a11rken U~UncU s1rada eglence tarz1ndaki gorUs farkl1l1g1 olmak
t.ad1r. Kentteki kadrnlarin s1ras1 k1r ile aynid1r. Dini konulardaki go
rUs farkl1l1g1: ile geleneklere bagl1l1ktaki gorUs farkl1l1g1 4. ve 5. 

• s1rada erkeklerde % 3,7 kadrnlarda % 3.7 ayni orandad1r. 
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Cocuklar~ ebeveynler aras1nda gorUs farkl1l1klar1 olmas1 ile evlen-. 
mesine kim karar verdigi arasindaki iliskide yukaridaki gorUs farkl11ik-
larrnrn oldugu ebeveynlerin evlenmesine-aile % 54'U karar verdigi_ icin 
hepsinde oran ytiksek olmaktad1r. Anlasarak veya kendi evlenenler, kendi 
icindeki oranlar1na gore hesap edildigi zaman oran yine ayn1d1r. 

K.Hamam'da aile iliskilerinde karar verme,ailenin sosyal ve ekono
mik kUltUrel konular1nda veya bir konu kars1s1nda veya bir problem kar
s1s1nda cHzUm yollar1n1n tercih meselesidir. Ailenin sosyo-ekonomik ve 
sosyo-kUltUrel bak1mdan oldugu kadar ailenin yonetiminde karar verme 
onem arzeder. 

Tabio: 132 

Ailede kararlar nas1l a11m r? 
N % 

Erkek (koca) yaln1z 61 40.7 
Kad1n 7 4. 7 .., 
Erkek ve kad1n (kar1-koca) 20 13.3 
BUtUn fertler anlasarak 33 22.0 
Duruma· gore 29 19.3 
Diger 100.0 
Toplam 150 l oo.o 

Tabloda ailede erkeklerin karar verme oran1 % 40.7 dir. Bu durum 
Turk ailesinde oldugu gibtbaba ailesi 11 bir yap1y1 aosterrnektedir. 
Ailedeki kararlarin genelinin% 70'i ailenin bUtUn fertleriyle an
lasarak, muhalefet veyn. mutabnkat halinde er, son kararlar1 veren koca(~a
bad1r). Di~erlerin oran1 ise % 59.3 tUr. Ailenin demokrat ve hosgBrUlU ol
dugu bu oranla anlas1lmaktad1r. Ailede kar1-koca iliskisi ailenin fonksi
yonel isleyisini yans1t1r. TUrk ailesinde kadrna ayri deger verilirdi. 
:Hc;:ede de erkeklerfo kadin·tara (eslerine} davranislar1 ailenin demokra-
tik ozelligini vurgulamaktad1r. 
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K.Hamam 1 da, cocuklar1n ailelerin kararlar1na kat1ld1klar1 gorUl-
mektedi r. Sos ya 1 degi sme i 1 e beraber sanayil es me ve sehi rl es me son11cun
da, aile ici iliskilerinde otorite ve itibar farkl1lasmas1 meydana ~etir
mektedir. Ailede genclerin kendi kararlar1n1 vermede, es, is ve arkadas 

.t 
seciminde ve grup Uyeligi tercihinde serbestlik saglanmas1 a'ile iliski-
lerinde arkadasl1ga donUsen bir ortar.n gerceklesl,i~m•~rl-:ir. 

Tabl o: 134 

Ailede cocugunuzun bir kusurunu 9orseniz nas1l davran1rs1n1z? 

N % 
Cezaland1r1r1m 12 8.0 

Uyar1 rim 74 49.3 
Kontrol alt1na a11r1m 56 37.3 

Ev den kova rim 0 0.0 

_D_u r_u_m_a=~ ... a=· r_e~-=-~~~=~~=~=~--~-~··~·~·--b~~=~~5_._3 ________ _ 

Toplam 150 100. fl 

Tablo'da cocuklar1n1n kusurlar1n1 qordUkleri zaman ailelerin % 49.3 
U uyar1r1m, % 37.3 1 U kontrol alt1na a11r1m, diye cevap vermislerdir. Aile
de cocukl arda il eti sim ve ·; l iski lerin demokrati k ve hosgorUye dayanmakta
dir. 

K.Hamam 1 da yap1lan mUlakatta aencin ailesinden ay1ran ve iliskiler 
ag1n1n zay1flamas1na neden olan faktorler s1ras1yla soyle belirtilmistir: 

Tabl o: 134 
Ailede as1r1 gecimsizlik 
Maddi problemlerden c1kan huzursuzluk 
Ailede manevi alanda sosyal cozUlme 
Hane halk1 sa,Y1srn1n co~lugu 
Ailede eslerin ayr1 yasamas1 
Genclerin bas1n;yay1n organ1yla sehir 

,;hayatina ozendi ri ci etki l eri 

77 
47 
15 

8 

2 

1 

51.3 

31.3 

10.0 

5.3 

1.3 

0.8 

150 100.0 



Tablo: 133 

Kadinrn bir kusurunu gi:irdUqllnUz zaman nas1l davranirs1niz? 

'· 
N % 

-
Uyar1 rim 90 60.0 

K1zar1m 28 18. 7 
Bosanmaya kadar Qiden 3 2.D 
Di:iverim 7 4.7 
Duruma gore 17 11.3 
Ceva_.e_s iz (kad1n1 yok) 5 3.3 
Top lam 150 100.0 

Arast1rmada kadrnlarin bir kusurunu gordUkleri zaman uyar1r1m 
diye cevap verenlerin oran1 % 60 d1r. % 18.7 si k1zar1m, % 11.3 U kusu
run derecesine bagl1 olmas1na baglamaktad1r. Ailede kad1n1n kusurunda 
hosgorU yerini alarak bu ikili iliskilerde ailenin saglam bir yap1 arzet
mesine yol acmaktad1r. 

Alle-genclik iliskisi: Aile ici iliskileri saglam olmas1 icin fert
ler arasrnda sevgi sayg1 .hosgi:irU oneml idir. Ailenin ferdi hayat tarz1 
veya toplumdaki di9er mUessesele.re cocugun e~itim ve sosyallesmenin gi:i
revini yUkleyerek sorumluluktan kacma sonucu sevgisiz, sevkatsiz ma-
nevi duyguy~ tatmin edilemeyen gencler bir tak1m sosyal sapmalara qir
mekte veya kanalize edilmektedir. Gencin ailede oldugu kadar toplumda 
sosyallesme gorevi aileye dUsmektedir. Genclerin yahn1z maddi yonden 
tatmini,marjinal tUketim meyli, amacs1zl1k ve gayesizlik icine dUserek 
sosyal sapma sonucu anomi ve yabanc1lasma meydana gelmektedir . 

. Bu konuda TUrkiye'de yap1lan arast1rmalarda; ailede gecimsizlik 
ve huzurlugun karnag1 ~ile gelirlerinin az olmas1, annelerin hatalar1 
ve kardeslerin hatalar1 basta gelmektedir •. M.E."B. taraf1ndan ortai:i~

retim gencliginin sorular1 ve beklentileri adl1 arastirmada birinci 
sorun olarak, ana-babalar1n ruhi ve fiziki ac1~an birbirlerine kars1 
kir1c1 olmas1ndan, ikinci s1rada kendilerinin yetiskin olarak degil, 
cocuk yefine konulmas1ndan UcUncU s1rada herseylerine kar1s1l~as1ndan 

kaynakl anmaktadir. (17.3) 

( 1?3) Ortaogretim Gen~lt..&inin Beklenti ve Sorunlari,MEB,Ankara,1986 
~h.$6. 



K.Hamam'da, cocuklarin ailelerin kararlarina kat1ld1klar1 gorUl
mektedir. Sosyal degisme ile beraber sanayilesme ve sehirlesme sonucun
da, aile ici iliskilerinde otorite ve itibar farkl1lasmas1 meydana ~etir
mekte~ir. Ailede genclerin kendi kararlar1n1 vermede, es, is ve arkadas 

d 

seciminde ve grup Uyeligi tercihinde serbestlik saglanmas1 a'ile iliski-
lerinde arkadasl1ga donUsen bir ortam1 qercekleslirl't'\•~~\f'. 

I ' . 

Ta bl o: 134 

Ailede cocu~unuzun bir kusurunu 9orseniz nas1l davran1rs1n1z? 

N % 
Ceza 1 and1 r1 r1 m 12 8.0 
Uyari rim. 74 49.3 
Kontrol al ti na al i rim 56 37.3 
Evden kovarim 0 0.0 
Duruma gore 8 5.3 

Toplam 150 100.'1 

Tablo'da cocuklar1n1n kusurlar1n1 qordUkleri zaman ailelerin % 49.3 
U uyarir1m, % 37.3'U kontrol altrna a11r1m, diye cevap vermislerdir. Aile
de cocuklarda iletisim ve iliskilerin demokratik ve hosgorUye dayanmakta
d1 r. 

K.Hamam'da yao1lan niilakatta aencin ailesinden ay1ran ve iliskiler 
ag1n1n zay1flamas1na neden olan faktorler s1ras1yla soyle belirtilmistir: 

Tablo: 135 N(Say1) % 

Ailede as1r1 gecimsizlik 77 51.3 . 
Maddi problemlerden ~1kan huzursuzl uk 47 31.3 

Ailede manevi alanda sosyal cozUlme 15 1 o.o 
Hane halk1 say1s1n1n coklugu 8 5.3 
Ai 1 ede esl eri n ayri yasamas1 2 1.3 

Gen~lerin bas1n-yay1n organ1yla sehir 
hayat1na ozendirici etkileri 1 0.8 

150 100.0 
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Baz1 arast1rmalarda bun1arin haricinde Uvey baba veya Uvey anneye 
sat\ip .olma: Ana-babalarin gencin sosyallesmesine yard1mc1 olmamas1,, baba
nin icki ve kumar oynamas1 sonucu ekonoi:nik kriz meydana gelmesiyle ili's
kiler kopmaya baslamaktad1r, ailedeki as1r1 gecimsizlik, tart1sma, aile 
ile gencin iliskilerini sogutmaktad1r. 

Ailenin cevre ile iliskileri: Aile fertlerinin akraba ve cevre 
ile iliskileri kUltUrlesme ve sosyallesmenin sonucu olarak ortaya c1k
maktad1r. Cevre ile iliskilerin ilk dairesini akraba ve komsular olus
turmaktad1r. 

Geleneksel genis ailede goriilmekle beraber cekirdek ailede de de
vam eden akrabal1k baglar1n1n yay91nl1g1, kars1l1kl1 hediyelesrneler ve 
ziyaretler, gUn tutma gibi, sUreli oteki iliskiler yollar1 ile canl1l1k
lar1n1 hala korumaktad1r. 

' . r'·* ,· • • 

TLirkiye'de ve K.Hamam•Jaf:.Ai)e'de cev~~r;~ra.s1~daki yard1mlasrnalar 
kars1l1kl1d~r. BAt1daki cekirdek aile ile TUrkiye'deki cekirdek aileyi 
ayiran ve onemli husus bu olup, ferdilesme (ben) duygusu yerlesmemis
tir. Ozellikle manevi kUltUrden kaynaklanan zekat, fitre, kurban gibi 
zorunlu sosyal yard1mlar ile sadaka ve yard1mseverlik gibi ihtiyar' sos
yal yard1mlar bu iliskileri saglemlast1rmaktad1r. TUrk kUltUrUnden oelen 
komsuya ilgi gostermek, dertleriyle dertlenmek, ihtiyac1ni kars1lamak 
toplumdaKi dayam.~may1 kuvvetlendirmektedir. 

Eski ~Urklerde iskembe corbas1 yap1l1r, etten arka kalan kemik
ler bUyUk kaplarda kaynat1l1r ve diger zamanlarda komsulara corba ha
z1rlamak icin kullan1l1rd1. 

Genis aileye oranla cekirdek ailede ailenin bUyUklUgUnUn kUclilme
sine ye aile fertleri aras1ndaki bag ve iliskilerin bi.raz zayiflamasrna 
paralel olarak ikinci derecedeki gruplar1n Hnemi a~tmaktad1r. Meslek 
eglence, menfaat~ siyasi birlikler, dini inane, yas ve cinsiyet grupla
r1 ferdin aile ve cevre iliskilerinde etkisi bl~UktUr. Buna bafjl1 ola
rak aile icinde fertler aras1nda iliskileri etkileyen mahalli dUzenleyi-
ci olarak cevrenin ve kUltUrUn etkisi1.Jard1r. • 



Sanayilesme ve sehirlesme ile beraber mal ve hizmetlerin sekillen
dirip istihdam imkanlar1n1 genisletirken yeni harcarna dUzeni emek talep
leri cevreyi kirletici durumlar1 beraberinde getirmektedir. 21. yUzy1la 
girerken nesilleri yar1n ki topluma daha iyi haz1rlanmalar1 ve topluma 
olan katk1lar1n1 art1rabilmek icin sanayilesmenin ferdi bencillestiren 
" ailedeki iliskileri yUzeysel yapan olumsuz etkilerinden asgari olcUde 
a11nacak tedbirler ile korunulmas1 gerekli olmaktad1r. Cocuklar1n aile 
cevre ve toplumla iliskilerinde cacuklar1n bil9i, ruh ve bederi aelis
mesine zarar verecek her tUrlU istihdam sekli ve uyqulamasrndan (l?S) 
kac1n1lmas1 gerekmektedir. 

TUrk ailesinin beklentileri ve gelecege ait gorUtleri, prajeleri 
anl arm hay at tarzl arm in bicimini yans1 ti r. Gel eceije umutl a bakmayan 
taplumlar ve gelecegini dUsUnmeyen taplumlar1n her zaman yak alma cH7 
zUlme ile kars1 kars1yq, kalmas1 kacrn1lmazd1r. 

Gelecege ait ozlemlerde, aile fertlerinin her ·seyin UstUnde sag-
l 1kl 1 bir omUr temennileri yer almakta, sanra nesillerin devam1 olan co
cuk!ann egitimleri, meslek sahibi olmalar1; evlenmeL.ri 1 . gele·~ek1erinin 

iyi saatlerde olmas1 gibi onlarrn istikbali onemlidir. Ayr1ca ailenin 
sosyal gUvenliginin ve devaml1l1g1n1n saglanmas1 onun _v~r olmas1n1n te
mel sart1 dl r, 

TUr~ atlesinin gelecegi ile ilgili gHrUsler olumlu yaklas1mlarda 
bulunulmas1 ac1s1ndan dikkate degerdir. Burada ailede ferdiyetci hayat 
tarz1 anlay1~1 yer almamaktad1r. 

K1r ve Kentte nelecege ait onemli ozlem sagl1kl1 olmakt1r. Sonra 
i~inci s1rada kir ve kentte cocuk istikbali yer a11r. OcUncU s1rada ye
terli gelir ve gUvence yer al1r. K1r ve kenttekilerin ilk Uc tarihi ay
nid1r. Diger1ed de hemen hemen ayni_ tercih s1ras1 takip etmektedir.trab\<)-· 

13.~). 

(175} Yalc1ntas, N. "Cocuklar1m1z ve Yar1n ki Taplumumuz "Sosyal Siya
s.et Konf, 30. kitap tst. Oni. !kt. Fak. Vay. 30 kitap sh.22. 



Tablo: 249 

Ailenin gelecegi ile ilgili gorUslerin-K1r Kent bazinda iliskisi 
(cok secenekli) 

KIR KENT 
Daha iyi is 2?09 3749 
Gelir ve gUvence 29'89 5281 

Meslek edinmek 956 3238 

Cocuk istikbali 36·53 7244 
Sagl1k 3SiJ7 7625 

S1cak dostluk 363 1125 

Akrabal1k iliskisi 231 686 
ts Gelistirme imkan1 722 1621 

tsimde yUkselme ~-~7 - · 922 

Baska bjr sehirde yasama 450 520 
Baska bir Ulkede yasama 6B 188 
Zengin o1mak 1498 ·2192 

Tabiat icinde yasamak 424 1748 

Daha fazla seyahat etm. 306 1068 
Diger 84 129 

Bil inmeyen 8 18 
Toplam 61 i.o 18209 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclan (Bas1lmam1s) DPT, Ank. Tablo: 
262. 
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IE ) SOSYO-KULTURJ!:L DURUM ve SIYASAL DURUM BAKIMINDAN MEVCUT B!LGI
LER!N DEaERLENDiR1LMES1 

1) sosyo-Aulturel ~urum 
J(ulti..r i"er"&lerin u,res1 uldwcl&rl. topluwa~ obrenmi9 olaiucl&rl. 

ve aileler IJ'Olt...yla ait;,er mued~e1:1eler ,iOlu,y.Lii ne~ilaen nsile cuct.,.t·ilai 

Yiii§&Yl.§, iaet ve iaefillorin toplami o.imc..k Leidir. A.i4l 1't...r, 1Jir Jo9Gm 1;iz

gisi ol&.c·ak ilyeleri bir ar&C1a tu tar. '.L'opluma&JCi aavrani§ · ve nareJCe t;

Ler onun uzeri.ne .icurulmu@tur • .du ya9am viz~iai to.Plum wj' eleL'i tara:t'in

ian ps.;la9ilmai<:tadir. '.L'oplum i.tyeleri tora!'inaan j.H:aJlo.;11lmeiyon ve oenim

:1enme1en Dir ktiltur .t~rtler:ilras:ainda 1-iQi.rligi ve oae:.lanti J.Curameiz, 

:aonu~ olraK, bozbunluk, ~bzulme, ba9loyarak aen0 esizliJC K&y~nilmE~ 

::ilur • .ou ~~1,clamaa&n sonro kul ttir ~ temel ble.ellit.e s&nip ~ir. (l,76) 

Cillttir a) 'o6renilmekle b) .rayl&§J.lm&kla aeveami '1Ge,leinir. AUlturun ou 

Lki c.~ellit.ini u.,y~1"leimc;ye:in hi,.: oir· millet j'O!C.-Cur. vl.ric..::1C1uC:J o uulle"&in 

rar vlm&s1 zoraur• bir milleti millet ~opan, yo~~ian AUltwr norm~or1-
1ir. J(ul -cur, o-uyu.Jc tll..-ud.e topl\.fm 1..&;eleL·in1n neidJ.l a.1..1uu0.1.uC.L€r ini ve 

luye:,uleir1n1 tay in eaeL'. !\.ul tt.ir ai.cekt oleir;:a!c ier-i;leL'in neiL'eitetlerini 

re nc.yc:Jt te:rzi uzerind.elCi bor ... u .... vleL·iui oeli.rler. J.'CJJ:)lum i...,yeleri .teei-

1i;l e tmi9 alu uklei.r l. Kul turt.tn 1or..t!J.nd.ea olmaueir.1. aC:1vi·c.t.u._;li::1L'J.ru.uei &Couu.L 

~u.erler • .K.ul tl.trl.-'n t., 0 renilmes1 Vt .Pi::l.fl&.JJ.l1u ... C:iol. 1on diJ' onunu i ecieie 

.~tiren oirim toplu:nun en x~wtiiC ve temel ~nitesi olon oileu.ic. bile 
~til tt.ri4n ne.dilaen nesile a1Cteir1lmasino.&, .i ei~C:in.11c.~inu& E:n OwJLt.tC &;,c-
·evi t&;;ilr. :Fert aile i-winae &lmJ.ij olu.uJClcirl. .ie:ul tuL·u ve ub~J. l!i...l t.ur 
1nsul'leir1ni talji 1aC:1~1nia 1Cir1Cina.ei ol ur vei o 0L1i<:1:t... Dw "'"' t&m is 'ter is t e-

1ez fer<iin di91ndei ~eli§ir. }ertler1n uu lCwl tu!' ea.kl.aucu.n Joluno JCJr!

endirmesi veyf4 .Daiik:& kul tuclerirJ. ~oL'l& .keiuul 6ttiL'ilmeoi uur1"un.inuo 

ileae ve toplumaa sosyal proolemler OC::t~ t;,L&teJ:e(;ett~l.L'• "NnJ. .Jcul t1.4L·~ 

ere sailip ixi ictimai t,rup v,ya cemiyei;in uiri .ieenui .aewturl.lnw ve3 a 

uayyen ueaZl. unsurlszrini .leb&:>ul etmeai i.,in ait.eL'.ini ta~Y 1..c E:Ue!', ve-

a idGri oir nufuz ve iktia&r& s&tlip Dir ~i4wrt: .'I e:ioein1.:1 oi.r .tCl.tl turu ve .. 

ou1..mm W}l&Y,Yen uazi uni:iu.t·lar1n1, ekseriyet · .&r:t.UdU tlilc:a1.H.1.a .tC.ena.i Cf:

iyetine zorl& kaoul etticmeye 4w&ll.lj.lrs& neticeo.e WE:JU&ne;, t:.e..Lei:t aetiiii

eler" mecouri v1ya em.i;>o~e kul:tar dee;,l.iimeai (1.77) dOdJ&l uecl.'imen&n sos

&l iwb~ulmeie aonui>mesine ve toplumua sosyal yap1s1n1nuc.:t.ulmciS1na ae
ep olm&sl. UZ&JC 1ntim&l aet;.ildiz:. 

'6 ,Hai-ale.moos, J\°J. .:)Ociolob~ :l'tlewes anu .t'erapec tiveo, t.nivers~ r.y .L'l.t tor.ft. 

al Press, l~oj,sn,) 

7) '.l'\.Jrhan, .l"i..Alil ti.r JJt&i§meleri, 1s t.1;;1bo, an. bl 
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.Kt.lti.Or, oilgiyi, imani, s&neat, or1 ve c.d.etleri le.L·Clin i._:inae Dul\.it.uiubu 

cemi.Y et in wyes i olmeis.i s eoeuiyl e CJCJ.u&n .&C&~oum.:.i.9 o.Lu 'Li.aU.i::IL'l. 1.1.e0 Er, sis

temini, in&n .. l&rin1 d.&vranii m(jaellerilii eal.l~Keanl.i.&Cl1::1ri VE; a~u&rltri . 

i<;ine alc.n gri1t oir outunlt..k ar;.:.eu.£:r. ( l.78) 

19te ou .k:1.'1 tL&r 1·eL'Clin n&yati uo.tunca o.evam ecie.L·. ~eL't i1rinue oulun

due;;u C£mijetin ki..l ti.r~nu t..0rener·€x. VeJ& uilue., ereK illi.:c· • .ounun.Lei oerc;...ieJ 

insanlarin davrC:1nJ.~larin1n 1::1yni olmasi irr1.ke1ns.i""a.Ar • .oirt•A:im s&pmalar 

meyd&n& ~Ele'oilir • .cu sapmalc;r oelli sin.ii:·lar i'irina.e teiE;nsup ol'1ut;,u ce

miyet in kLil ttiru tacfinaein J.C<;n trol eil t1na eil1r.1.mas11.:.!C1Al turl.Ln (s osye:il de· 

~i§mea. en <;oz'i.dmeye varmc..cian) mu. hoic:1ZG1k&r .lC&ra.K ier ini ortoi Ci K oymeilC tei•..1 

dir. Sonu-w olara.ie ner millete cz~i.. aee,eL·ler si.:>temi v&1·.iir. ~enciine bc.d 

orjinal !<ciyniilt,l. Viirdir • .t>a9k& kulturlarcien se1:tereJ! ae v.l.sei oei~i b~ele1·i 

almi~ ailsii ll.ile kul tur milli olmealCtci ve ne.r millete moa.::Ju;:j ola~uuaan 

Oiiit;..ims:u.lie:.ini mun-.f&~iil etme onun en cnemli <.;;;e,ellit.ilii ttoi~il <;u.er.Cll7'3: 

Kultur li1ao.di IDGIOE:Vi olc..L·alc i.Jei,ye oYl'.llinc.KtCilQl.L'. ,.,.nevi A.L&l..-.1.lr DiL' 

milletin irfiinini, aini ve Y"9•1l.9 tc.L'4'.lU.l-olu'itu.L·zr1-.iet.a\l.lr • .;...Lle lerti--; 

lerinin .Y•.P.lliiirinin nee toplumo.ci i·"rlCl.l olme:H:1J.ni•:mciuev i Kl...l c.u.c uudurlc.

r.iriaon l:a,yneiklii.nmaJC tG1a.ir. Aile i·ertleri arosina.c. ililjJCileL' c.e.i aamev i . 

kulttire gcre §ekillenme~teair. 

a) .iCori J.Coc1;nin rolleri ve e:.t.·revleri: 

TUrk ailesinde yaraimla~m~ bnemli yer c.lir. x~rA oilesi s~nc.yile4me 

ve modernle9me sor!ucu muntelif istindam sc.hc::darl.nJ.n ii'W.llmea~l. ve .IC&di
nin ~oli~ma &lninQ birmesi sonuc~, 'Woll§on lC .. a1nin aaybin nale 0elm~

si, kocc.si tioi otoriteye sonip olmasi ve evden uerduer aorumlu olmo

lari erkek ve kac11n1n rolle.rinin L>iroiri C1&irele.t·ine tci9m•sino BE:oep ··-• 

olmu9tur. 

1:i..rkiye'de y&p.il111n •reilitJ.rmeiaa erlCE:.ielerin 1b~::> 1 i eL·.kek ev i'Wi i,;;lE:re 

kari9m•m•l1air 11 cevso.i DiL·inci sirc.ac. t:,tlme.1<:teuii.·. 1Al.f.lt.:i vlc..cc...:: "Jo':J)' ~ 

erkek ev i1:ti i;ilere .1C&rl.._;1nc&r1al.iair ce\l•oini veL·uii..,J.e!'ui.r. 

l{aciinl•r gruoundo erkek ev i1:ti il}ler<w yor-aimc.:i olrcH:~ll.U.lL". ui,,. tr.ileL·in 

or•ni %)9 olmu§tur. ~u oran erAeAlerin vraninU•n o.eind J~A~~4t.ir. Aou~n~· 

l.urin, encekler ev i<wi i9.LeL·e 4c..ri~1u~uic;liuir, aiyenlerin orc.ru tr.i!e.leler 

lerQen dti§Uk olup, >0'4 oroninci.&<iir • .t.rA.e;elerin ;.'-''i:H,, J(eiuiulc.r.in '*~4•u 

et, er kodin ·~;;,l.i§~orsa yi:1rdimci olme:ilio.ir olar&.IC uelirtmi9lera ir. ,it.er 

k~ci.in ~ali§iyorea ev i~i i~leri pc.ylc.9~lmal1air aiyen erKekleriu ~~o.u• 
35-39y&9 gruoundil yer almok't&ciir • .K&ainlc.r e;.ruounll.C:I b4+ycH} e,L"l.n.>un.cia eJ:·-

(l~8)' ·, '!ROR,E.~rimitive Culture,Murroy Albework Street Vt.l.l, . 
. LONDO~,To.rihsiz,shl25 

(179) ~URHAN,M.a.g.e.,sh.52 
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ket!,in ev iQlerine yar~l.lllCl. olmalidir soru~u a6irll.k kazan.uaktad.i.r. 

'.l'aolo: 137 
Ci1isiyet vt: Ut;renim .llurumlarina ~ore .;.rleet>in ~v i\,1 i§lerle llt.1&.i. 

ne olmalidir? arasinclaki ililalki: 

Ok~-:Xazar Okur llkokul Orta ..Uise .X'i.ilesek Q • .LisanSlJ • 

Det:,il l'.azar ... 
Jard.l.DlCJ. olmali 2.7 .a 30.G. }4.b ,7.0 41.G 4~.o 41.o Jhr. 

32.a 3C1 .. 0 ~!l.o 4~.~ 4~ ... o 47.o lCJU.o Ka. 

Kadin ~al1Q1rsa 16. Cl. 17.o ~o.o "d.· 0 ~;.o 2!1. Q 2}.o Br. 
yardl.11lCJ. olmali 21.0 21. 0 c:~.o 2;.o 2b.. Q ;1.0 - -Ka. 
J.'V iQlerine 50.0 45.Q 34.S ~o.o l~.o 11.o i;.o. Er. 
k ar i~mamal .1 34. 0 )4.o lt>.o lts.ci b.8 it.. 0 o. o Ka. 

Kadin·. ~al11}1rsa 7.o. d.O 10.b l,. o. l!;). 0 l,.o ~l. o Er. 
ieleri payla§maliti.o. 1.0 lb.O l!>.o ,~.o 20.0 o. o K~ .• 

"tPJI.AF lO<ho 100.c ir·c:. • 1cc •• ,rc .. o }( (. 0 :.re . o 

I{A-YN'-K: 'l'iirlr .Aile"!a'pi•i Anket Sonu~lari(Basi~mami~)D~T , Ank.1989,sk77 

Ji.rkekler.grubunaa Liseye k~dar esitim ~orenlerin £enelde erkek ev i 

191 iQlere keri~mam~lidir diye cevap vermi§leridir.Lise ve ill.K:sek okul 

e~itim1gorenl•r ise ev i~i i§lere y~rdl.Dlci olmalidir gorti§ti 
~obunluktadir.Ka~iular gruounun btiti \n. ebi+:im sev!yelerinde er.ke&in 

ev i~i if}lere ·yardimci olrnalari .. 1stenilmektbdir. ~QJ:J..uc; olarak . '.ril.rk 
ailesirde erkek ve kadJ.nlarin ev i~i i§leIC1· y nrdimci ol ::i.:::li.:i ir, 
diycrek be] mrt r~ir;lcrdir. Erkd;: vc k ad1nl :,1rda lisc, y Ukor:kol: ul c··i t in dU zr:-

yindc olnnlnra crkek CV i<.;i i 9lcre yard1mc1 ol: w l161r, c orUr,;U :: _ JrlJ.l~ 

kn :r. :•nr12r;:tir. J.:ad111lr·r1n lL;::.ri::;i.istil c i' i tim y e:1:>:•J1l:Jnda bu or2n ~-.: 1~i0> 'e 

;'/lik :; el~~i9tir. 03cncl ol a.r1 :k 'l'Urk ail<.': ; nde nrl:c}: vr J;,;~d1nJnr:t;-;. ov iC1i i7lcri 

:;<!,;•l.:1:,;r·iak ( : c ~: il, . .: ~rcJ11 ·; l: 1. 91,riJ~ iberj_nck yo :·. unlul: ~:azo!1· ~ n:;.t:.1i:-i1!" • 

.Aile fcrtlcri r,r ;:: ~; 211da tl.-.:.ytm:tr,ma OZ<.!lli i oncn to01 1 ::Lt.:ir'.1r. Aile 

ilu i] -:i.J.i >:--r~·rJ ;1rdn, :.-.iJ r. :-,·.1 ·tJ Pri. :tr.:1:-.; J.r!tlct ~w~;: :5rii \"' ::2)1 ~ ;/ J.r} :.'.n -:->l<'ii·· 

'.l.'o.blo no: .1'38 
'. . t::l'Drl :TJ.i: :~ J:::d: ~. lm ~, ~~ i j _ l r: :i.l . ;i!. i ·: i i.; ~ : i'. : ! <::c l r-ri:1 

K I R K E N T 
;_~9 i:.Ji ~1 ; : ·-r: ·r 1 ~; r inn l: ~~ t :tl 1 j" <Tum ---"'ci

3
5:-r1 .;;:;.,· 7F--r37,.,.. ••• 5,_:.:.,:L.g~_. • ...!.:8~3=1,._• ....... 1-

I !:? i :J ct1·'.''- J" r;:1JJ.;c1r1r.1 b 2 24 Z j~ 'e.7 .:> 
i iza-:un vc bildi ;~ imi yu;;.-,rim 8.a 2.6 7.o 2.1 

0.2 
0.4 
1.3 

'.·or l:.ttllnn1r2m 1.o ·0.7 o.6 
I ' o:,;:m :·1 -~ yJ_ c! u~,din iirUm 
: ~:.irnr:i.m. tici'i:;;tiririm 
~~vli t1 !:: ; iJ ir:1 

I iJinne:n:m 

TO PLAN 

0.1 0.3 0.1 
l.o 0.7 2.0 
0.4 25.3 0.5 
1.5 8.7 1.8 

30.1 
?.2 

100.0 100.0 100.o 100.0 

AYU\K: 'filrk Aile Ya!Jini .!inlrnt Sonuc;lnri (Ha::nh·n 1:1n) D.P. -1· • • i\Hk •. , bl '17 
" ·- .!. ;J 0: 
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Kir ve Kent bazinda ailede et]inin kararlar1na k.:itl.lrna birinci sir~da 

ycr. rilmaktrid1r. 1kinci siradn eryini ikn;:i ctrieye csalir,arim, sonra l~1zr:ir1m ve 

bildii;imi yL1por1m yer alir. Kir 'da l':cnt' c gore "e9imin hararl;ir:i na knt1l1r1m 11 

orani yilksek olmakto.dir ve Kir'da (~~ 6.1 oraninda art19 sosterrnektcdir. Buna 
I 

rntlrnbil, kizarJ.m ve bildi[:irni yapl'lrJ.m ccvo.b1n1 vcrenler .K1r 'da Kent' e oranla 

daha. yilk0ektir. (Er1rnkler erurJunda) 

b) !stcnilcn yocuk Say1s1 : 

Docurcsnlik doncminin 1a::;cilm~w1, c?'.itim difacyinin ytikselMesi ve evlcnr.iE 

yo:;anin ytiksclr.iesiylc berabcr dol:';urn 1'::.ontrolU sonucu do1V,um oranindaki dUGli9 -. 

cenq ailelerin azalmasina yol a~makta, di" er yandan istihdama yarayan Genq i9-

r;ilctintin azl'll..;nnsinn scbep olmaktadir. So::;yal ctivenlik bc:ilamindan ise ;ynryl1lar1n 

o.ilelerinden uzak, tecrit edilmit;; vaziyette hu:~urevlerinde ya:;;analarJ.na mahkum 

ctr.ektcdir. FatJ.lJ. ha.J:anlo.ra core ise, aile ya.pl.LJJ.nJ.n sa[la:nJ.1Z:1ria VO C10CU1t 

s:::iy1u1n1n .nrtt1r1lm1s1nda her niJ.enin istedi?'.i ks.dar qocuk yeti9tir::0si ic;:in 

her tilrlil dcsteJ.in GD.:·1.:m·~.'.l:::;J. Go:-ucu, .'J.iJ.cdcj i r;o7.Ul n>3r:l cn:_~r::lJ.c:,1 0:.·ilc(;8::1 

~·-.~11cJ.'1ti:·r:1~1..,r (180) I'O'".-il ,,..•;,.. 01,.,r..,k - ..• . '··-.L. • ' . ... . 1,,: "'"I _,(, .r<. 

c.d1 .-: n r: J.ril rm ~:Li" 5 ~;'ctin i.1rod ii!·;: ti vi t e vc 1 ~."11~1n·1~n lh;erind c ctl:ili oldu::_'unn core;:·: 
11KalJ~:i.nr~ay1 arzu eden ve mill!. ba:;;ar1 r:1isti(i ile ytiklU hale cetirilen bir 

nlifuL>un, r.iancv1 kUltilr deterleri baJ~11111ncl.an, tar,;ad1g1 onem bak11::1ndan lrnlaball.k· 

11(;1 ;;-Uk def:il, yarar :;;a[;layan 1Jir unsur say1lmal1d1r. 

:rtirkiye' de yapilan arat;;tirmalarda sosyo-ekonomik faktorlerin canli dof;an 

~ocuk say1s1n1 azaltt1g1 gortilmektedir. 

Sosyo-ekonomik de6i~kenler 

Kad1n1n ef,itim durumu 
Egitim gormemi~ 
Egitim gormU~ 

Ciftlerin eeitim durumlari 
Ikisi de egitim eormU~ 
Biri ecitim gormU~ 
1kisi ef,itim gormil~ 

. 
Kad1n1n ~al19rna durumu 

C{al19mayan 
Kendi tarla01ndc:i gal19an 
Sanayide gall.~Hm 

'.L'ablo 139 
~anli dogan 

25-34 
4.48 
3.49 

1.-ocuk say1s1 

45-49 
7.13 
5.83 

7.46 
6.87 
4.43 

KAYNAK: 1978Turk.1sh Fertility Survey, Vol .. sh.72. Racettepe Universitesi, 
Ntifus Ettidleri EnstittisU, Ankara, 1978 

( 180) tlke I M.K. a. c.rn. sh. 115 
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E£;tim s-eviyesini yil.kselmesi ile Lerabcr ailo ler 2,3 c;oc;ub:u tcrcih etmck-

~edirlar.Eiiitilll dtizeyi d U~tik olrui ailelerin istedikleri c;ocuk c~yisl. 

tT ylli.:.;;r 1::; l.d ir • 

Tabl~: 140 

-K1r ve Kentte istenilen- cocuk Say1s1 
KIP KEii'l' ORT. K.HAMAM 

1 r• l' • ·:OCU ~ J.0 .3· 0 2.0 1.3 
2 .. lt5. 0 60.o 54.7 42.4 

3. II 38.0 29.0 32.2 46.3 
4. 8.o 11.l 10.o 

QQO o.o 
00 0 00 u 

KA:WAK Tilrk Aile Yap1s1,Anket Sonu<jlari (Yay1.n1anmarnl.Ji Ank,1989, 
Tablo: 

Kir ve Kentte ist enilen. c;ocuk sayisi %45 ve %60.o oranlori ile ikidir. 

ve 4- c;ocuk isteme Kir ve Kent' e gore %11 il:.• $8 oraninda artl.Q e;oril.lmektedir • 

• Hama'da ise 3 tane c;ocuk istemv orani ise 5G10 1dur. 

<;ocuk sayJ.Sin;i..n tasarruf ili yalundan ili~kisi vardir.Taoarruf ya:panlarin 

sted:Lkleri c;ocuk syisi ikidir~ Tasarruf y apmayan)arin is• 3, 4·+ c;ocuk isted:i"k 

eri gorillmektedir.K.Harn~•da yapt1t;11111z Ar~tJ.rma.da da 3,4 . .,.. fazla c;ocuk 

steme sebebi tercih sire.sine r;ore ~oyledir: 

.. 

Tablo:141 
Ail en in, soyun devarni ic; in 

Ya~lJ ll..kta baksinlar diye 

Dinimizin 8mri oldul'11 i<iin 

Aile bUyUkleri istedi[;i i(iin 

Tarla. balt, bahc;eye yardl.m 

Allah ne verirse 

Cocuklar1ll sosyalle~ras ic;in 

l.o 

4.0 
8.o 

11.3 
Diger d.o 

TOPLAM 100.o 

Ailelerin ~~28. 11 ailenin ve s oyun devazni i(iin %25 11 ya~l1l1kta baksinlar 

iye ~~22.7 1 si Dinirai:i.z:i.n emri oldugu ic;in ~611.3 1 u c;ocuklar1ll sosyalle~mesi 

(iin 4-t fazla. <;ocuk istcnilmektedir.Kir bolge]:rinde c;ouklarin tarla,bag 

ahc;eye yardimi ic;in razla c;ocuk isteme orani dUE]UktUr. (~G4 ) 

Eazla c;ocuk ist eme oranlari:. sosyalgUvenlik kurumuna baEli olup olrnama 

le ilgisi vardir.Til.rk aile sinde c;ocuklar ailenin So~yal Gilvenlikleri anlnrrma 

elmekt&dir.Buna ba.(tli oliirak Erl:ok ve Kiz c;ocueu isteme · ormil.arida deDi91k 



ol.c1aktn.d1r. 
Table :142 

i:ir ve l':ent te Erkek Ve Kiz c;ocu2u !steme Oranlari 

K I R 
KENT 

Erkek Kiz 

'· 4.5.o 4.5.o 20. o 3.0 
5.5.o 28.o 80.o 6.o 

Fanketmaz 

29.0 52.0 

71.o 66.o 

Bilinmeycn 

o.o o.o 

o.o o.o 

. 245 

To pl am 

100.0 

100.o 

KAYNAK: Ttirk Aile Yapisi Anket Sonuc;lari(Basil:nruniry )Ank.1989-. Tab lo: 67 

i~irdo. erkek c;ocuk ister.ie i-45 oraninr.:a il:en Kentte, ;: 28 orr.rnindadir. 

Kirdn !:iz c;ocu,S-u ister:1e 5." 3.0 iken .K.entte, 5:. 1.0 orD.nindatiir. Farkct~'ICZ 

ceva1n. verenler J:entte, l\l.l·a r;ore d3.ha yilksek orandadi.r. Kizi.lca.ho.mam' da 

ise erkek-.c;oc:·.u tercih etme ora.ni 5~ 46.3 tur. Kiz c;ocucunu tercih % 5.7, 

farl:et1:.0z cliyGnlerin orn.111 ise ~j 48 'dir. Sonuc; olarak Tiirkiye' de ve 

K.Ha::,am' da erkek ve kiz c;ocurunun olmnsi farkctmemektedir. 

c) Q o c ul-:1 G.r in ·1~~i t ini : 

E~i tim 1bil~~i, d[1vr.:m1r,: vc bnibiliyetl crin L'Glir;irni ic;in oldu::u l:~dr. · 

.sos:yal t[:b.'.l}:cl::i.i;.·.o. 2irrnnidinde, sosyal ::1oliilite i~;iJ:ani iJal'.;layo.n fanliyct-

::: Lr c.:::.. :.:i.sidir. _::n'Cl U:.::trilC:l'Ji.ie :..: o;:ucu sosyal ta.bal:~l O.f}l.:D.di'..< t:11~:.;l c.:J:J. eri v o 

·: ::..lh;.:_;:o:a J.'.e.slek LL.:clcrinin onc.wi biiyU!.tUr. Ull:e ~::,lk1m::.:1:.:1r.1n r;rd;.tirdi' 

.:a:/l. '.'C i1i1:clikli .::trD. 1ll:J.'lll [tiCildi, cli.".cr '1Jir ifndoylE:, nitelikli if;>C,:i, 

u.st.:::4 vu telmi!3ye:ni yeti~tir:11ek, r;enc;lori lwynta ve yUb::Ak 0;·)'.'etii:rn hazir-

1.:i.r.Kik ir;in kurul.::0.n 1•1esl0k Li1c;el orinin oilei:ii biiyUlttlir. bzcllil:l c ccnc; 1 crin 

•:icsl<..1~ c:<.~hibi ol .E\larinda l··:eslek Li::.rnl orinin Unerni l1Uylikttir. 

'l'ablo: 143 . 

uz.reidi:J rluru1r1una i~orc c;ocukl:-..nin han:';i tip li:;oye :~itr:ie.sinin i.st0ntli1~i: 
K I R K E N T 

TicD.ret li;.;c.::.:i 

r-:oslek li.ut::::.d 

l~am-Hatip ~i~esi 

laLanci ~lI;t. uzel .uise l~.v 

An~dolu Lia~si 24.7 
Lilinr.1eyen 

'l'oplnm 1uo.v 

6.1 
31.8 

1 • .5 
11.1 

2u.6 
1.6 

luu.o 

::.4 YI;;~::: TUrk .Ailo Ye.pl.cl. Ankct .:>onuc;luri. \Eu.s1l!:-1arur;:) D. P. T. fink. 'l'nblo: l~l 
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Kir ve kentte c;ocuklarinin meslek liselerine gitmelcri istenilrnektedir. 

!:ir r.ent ayriminda Ail.el.er. c;;ocuklnrini istedig1. yere kadar okutrnayi 

~li~Unr.iiiktedirler.l\.irda. ,kiz c;;ocu[;unun istedit;i kadar okusun diyenlerin 

oran:i!"'.155. o ik ·n Kenttc bu oran ~66. o 1 ya yiikselmektedir.Kiz c;ocuE;unun egitim 

gorr:iesini istememe orani ise~~o 13'tilr. 
'· ~ocuklarin akraba evlili[.i yapma oranlari ve istememe oranlal!l.. 

Kir veKentte farkli olmD.ktadir. 

Tercih eder im 

.l'1l:rim 1 olL: 

Roi;; gar iiyorum 

Karr,:iy:un , 
tsil inm ey en 

'l'OPLAM 

!L 
6.o 

17.o 

13.o 

Gr,. o 

o.o 

luO.o 

!L<;E 

7.0 

14.0 

16.o 

62.0 

1.o 

100.o 

Tablo: 144 -
BUt;AK-IWY x. VIfi>I 

B.o 2.0 

19.d 16.o 

15.o 2.0 

57.o 80.o 

l.o o.o 

100.o · 100.o 

K.ll'NAK: Tilrk· Aile 1ap1si lmket Sonuc;lar1(bas1lmam1f} )Ank.1989, '.J.'ablol 75 

Aile:lerin /657\u:: Uz&rindel::iler akr.:tba. ile evlenilmosi.ne ko.r:;1. olmakt.:\

d1rlcr.a:~aba evlilikleri kir golgeler.hde ya.ye-,in oldui&u ic;in :Stem<·me orani 

kir golgelerintle_daha azdir.aent ile koy arasinda istememe oran farlu~7 

civarindadir. 

K.Hamam 'da a'krliba e11i.Ui0jnj:i goriilme orani i'.,15 • tir.Ttirkiye' de ve A.hamam

da akraba evliligi oranlari tedricen diiE;rnektedir. 

Ail el er ctocuklarinin evlene cegi kifiilerde aradiklari ozellikle r 

nelerdir·ine gibi ozellikler aramak.te.dirlar.i'iirk .aile Arqtirm sinda 

~irda tercih edilen,1.hoklU aileden gelmesi,2.uindar olmas.i,3.lyi meslek 

sahibi olmasi; . gel:irken Kentte ise l.Iy:L maslek sahibi olmasi,2.KoklU ai· 

leden gelmeai 3.Tahsilli olmasi,CalJ.tikan ve Becerikli. olmasi, gelmt..&te. 

dire 

K.Hamam 1da ise ailelerin evlenece·gi ·kifiilerde arad1lrlar1 ozellikler 

'i<Syledir: 

Tablo: 145 

N(Sayi) % (c;ok sec;enekl.1) 
Dindar· olmasi 85 56.6 

.Ai.lesi i)'i olmalh 20 13.3 

Meslek sahibi olmalll. 75 50.0 

Cal~kan olmal.1 16. 10.6 
Tllhsilli olmal.1 30. 20.0 
i'ii olmasi 45 30.0 
DUnya gor~lerinin ayn1 olmas136 24.0 
Zengin olmasi 1.5 10.o 

GUvenilir olmasi 17 11.~ 
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TUrkiye' de ve K.Hamam 1 da yapil an arB.f}tll'manin sonuc;lar1 yakl.?ldir. 

Kir 'da gorUlen ve tercihte Lirinci sirada yer alan dindar olmasi K.Har11am 

da gortil.miilJ;;tiir.Sonra Neslek sahibi olmas1 gemmektedir.~:.24 oraninda ise 

.Erkek ve Kadinin ayn1 dlinya e;or~lerinc sahip olmas1 gerektigi belir-

tilir.ir,;tir. 

'l'Url: -Ifj.lUo goleneEinde evlenen el]ler arasinda denklik onef:llidir.Bu 

a<;idan m.i.nevi kUl ti.in hakir.1 olducu lar bol.::;elirinde oldULU gibi. ~ehir 

lerdt: d..:: ayni dlin~'a ci:irlfr.;u ictcnilmel:tcclir.:Si,:tiude, dinda.rlikta, uyumlulu. 

tu vo :~c:nc;ir.11 il:tc clenl:lik 

c.ra~tirr1ada da dunl:lil: w-anmakt adll'. Aile yapl.Sinin oa[:lam f:)lmasi ic;in 

sosyo-killti.ire.i: farkill.k olmama.si eerekmektedir.Ailede fertler arasinda 

uyum olr:iru>J. onem t ~ ir.Evlilik bai:)-cu·i e~ler arasl!lda degerlerin pay

la~ilm asi, cvlilik one oni vc sonrasi ilil'.tkiler ,sadakatll.k aile yapisinin 

sa[;lam olmasi ic;in c;erekli olmaktadir. 

d- Ya~lJ.J.arin Durur.iu 

Ti.irk ailesindc: ya9l1larl11 bakl.l'lll. ve onlarlll ik.amet ettti€,1. yer oner 
lidir. Ozellikle hcrhangi bir sosy.al gtivenlik kurwnund,~n veya ernekli san-
di intlan yararlanama.yan y~i1.lar111 , <;ull.~ma r;Ucilnil kaybcttikten conr<:l 

bazi prob lemlerle kar~J.la~maktadirlar. Yaf}l1lar1n bakl.l'lll. cencl olarak 

aileler:in yaninda saclanmal-'..la beraber onlar: ayrl. 

bile yardim yD.p1lmaktad1r. 

olarak yar,iasalar 

Table: 146 
Ya:;lil arin bir Sosyal eUvenlik kurut1una bagli olup olmamasi ile 

ya~lJ.larla birlikte oturup oturmama arasindaki ilii;:ki: 

Sosy al GUvenlik 

l:urumuna Ba[;li 

S osyal Giivenlik 

1: ur wnun.a Ba.1211 De li11 

Ya~ljlarla birlikte 

Ya9l1larla birlikte Dee. 

Ya~ll.l arla b:i:tlikte 

Ya~lilarla. Di_ 

~:~li.n;~t::yen 
TOP LAM 

KIR 

18.o 

L~O. o 

16.o 

23.0 

3.o 
loo.a 

KENT 

13.o 

68.o 

4.• 
11.o 

4.0 
100.o 

KAYNAK:TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuqlarii §BasJ.lrnam~)Ank.1989.Tablol08 

Kir'da SftlC'na bar;J.1 ya:;lJ.J.arin aile ilc borab.cr oturmilma orani %40 

iken I:entte ~~·68 1 e ~ikmaktadir.Bu oran farki., Kentte yanll.lar l~endileri 
. . /kavn~klapmaktad1r: 

ayri ya:,:amayi tercih etmelerinden ~·r..n-ua blih. 1 ye ba[;li olmiy an ~:.39 oran::ui 

5.16 1n1 :,'a0lD.arla beraber oturanlar,~~.·;27.•ilnii otu 1 t lil . ., rainy an Qr ery : etrt.el:t ev 
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dir.Kentte %14' o:uanindaki ya~ll. c;rup bir S@~e ba; 11 dctildir.Bu orn-

nin ,..,3' U ailesiy~e bera .. er oturmakta , 7011 1 i ise ayr1 oturmakta.dir. 'i'O:P

lam olarak kentte yz:i.'iJlilarla buraber oturma orani ~:,24, oturmama cran1 ise 

~63 tUr.Kir ve kent ayr1minda yu~1111rla beraber oturma: 1. ~9id.mad1-
E;1 i~in 2. Adet ve gelenekler 3. xa~lilarlll muhtac; olmasi 4.Dinimizin 

emri oldul,!u ic;in gerc;ekle~mektedir. 

·K.Hamamda ya~lJ.larJa beraber oturma adet ve geleneklere dayanmak

tadir.Bonra dini emir oldu~u ic;in ya~lJ.lara bnkilmaktadir. 

e-.. Ailelerin e.t;itim dUze,1 

E[itim, to:plumun sosyal geli~dminde onemli yer tutar.EC;it:i.mle rir
sat ei;.itlili[;inin saE;lanmasi , sosyal taba.kalar;ima vc sosyal hareketlili

ge sebe:p. olmaktaui.r. Fetler ne olc;Ude e[itiu di.izcyi ylikselirse o olc;ilde 
' 

sosy"°l ~Uvenli[;i , yUksel: i:;elirli vas1fl1 eleraan sa.zla.r.p:iaslJ1in ya.ninda. 

toplun ve Ulke kalklllr.:iasinin dinamosunu tef]kil eder.Toplumda oldu[;u lw.dar 

Sa21am aile yap1Sl. i~in ecitim gerekli Olmckta.dir.~citim istcr cretin is
ter yuyglJ1 ols un fertlere olm:1lu yonde etki edecektir. gylcnrnede e9ler a

rasinda uyum sa[;lo.nma.sl. i~in eEitim dUzeylerinin yakin olmas1 ~creklidir. 

J::I;:itim fark1 oldu;~:u zaman dol~yic1yln kUltUr fa.rki ortfqa c;ikmakta.dir. 

Fakat e[;:Ltim di.izeyi dUr,;Uk olt:1asina. ragmen kcndisini yeti tircn,ktiltUrli.i ha

le Gelen rertlerde mevcuttur. 

"l' ABLO : 14 7 

Ei;;lerin e[:itim dilzeyi arasindaki ili~ki 

Okula Okiirya.zar. ilk u. Orta o. Lise o. Ytiksck Top. 

ukuia gitmemi~ 
eitmemi~ 

L~.o o.o o.o o.o o.o o.o 4.o 
Okur-Yazar 0.7 2.? o.o o.o o.o o.o 3.3 
ilkokul 6.7 6.? 37.3 1.3 0.7 o.o 54.7 
OrtaOukul 0.7. o.o .5.3 2.0 1.3 o.o 9,3 
Lise ve Dengi o.o 2.0 G.? 2.7 6.0 o.o l?.3 
'YUk.sekokul o.o o.o o.7 0.7 4.7 2.0 a .. " 
B~liluneyen 0.7 o.o 2.7 o.o o.o o.o 3 .. 3 

TOPL.Al1 
X2= 

12.? 11.3 52.? 6.7 12.? 2.0 100.0 
170.62656 p:0.00'\: 

Tabloda erkek ve kadin arnsinda. e[;itim dUzeyleri <iOk farkll. meil
dir. ilc;ede el'.;itim seviyesi dU~tik oldu[:undan ilk okul r:iezunu et;i orani ~~37. 3 
ttir.Aile fertlerinin uyum. ve anla9mas1 bak1m1ndan e.'';itim dUzeyleri ya1an 
olmalidir.Evlenmedeerkeklerin e~itim seviyesi kadllllarJ.nkin~en dtilia yUk
sek goriilmektedir • .t.lkokul mezunu erl:eklerin, ortaokul r1ezunu ile evlenme 
orarnSl.3 ,Lise rnezunu ile evlenme orani ~~0.7 1 dir.l'.una raul:<~bil,J.dse mezunu 
crl:cl.J.crin ol:ur-J'1zar l:uchnla cvJ cnrne orrou~,2, Ill~okulile ~·6. 7 
urtnolrul 1.1czunu ilo cvlcnme oran1~·:2:., 7,l:cncli t;citim neviyc.si ile evlen-
me oranir.6.o 'dir.Tablo• da kad1nlar1n lrnndi egitim seviyelerinden dU9Uk 
et.it..im_ r:oren erkekler ile evlenme yok c'l&>necek kadar azd1r. !!.:[ti ti.,m :-...o.s:ySJ_. 
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.+cibakala1:1!.1art1ll bir kri teri olarak ele al1lld1g1 zaman, e11ler aras1llda ·· 

fark11 statiiler meyaana gammemifi!tir.~gitim erkeklerin oldugu kadar kad1ll: 

+arl.nda meslek ve sosyal stattilerini belirle.!!Dktldir. 

Dir cemiyeti dicerinde ayiran bWilica sosyo.-kUltiirel gorUntU de 

dil,din,h~ tel'akkisi ve ahlaiti muhtevamardaki farkl1.l1kla:rdir.KUl~UrGn 
varl1g:l ,o milletin varl1g1 ile eli anlaml1d1r.Toplumun tekeli olan , 

ailenin yab~c1 ~t~ .. , erden ve ahla.k~ davranJ.filarini se~mesi eg:ltim• 

ve kUl. ttfr dUt.~;,-"ine b~glidir. Yaban~i Ktil ttirle;~,~l~turma ve telkin 

safhalarinda hedef ald1klar1 ktilttirleri,milli degerleri, ve tarihi 

kahramaialari y1pratmaya c;al1~1rlar.Al1~tirma safhas1llda , basin-yayin, 

uydu yayini v.b. 'nin bli;ylik tesiri vardir.Ttirk aile yapisl.lla ters olan 

programlarin ve sosyal yapi eononUne alinmadan yapl.lacak clan nUfus plan 

lau1a.s in in~ aileyi c; oztilmti ile karfJ1 l:ar;aya birax.1:1....a.gi lm.su ·;u c;ozonUne a

lJ.nC1al 1dir.Evl il[;i retldcdcn ,aile·yi y1prat1cxvecarhest birl ::::,;::ieyi oz~n 
rici 

ol::Ja}:ta, ve d.'.lvrunir,; bd~ul.:1 uJ:lari ~1are.trnll.l;tad1r.Evlenme yalniz · basit 

l;ir sahi;~lem'le duycusu,ln.s!:unqlik vc bcncillik dof;'.11.ra.n bir r;ey defrildire 

Perd1 ht' l'r~yeti s1nirlamar:1akta , insruiin r::osyal vasfinin c;elirytirmektedir. 

Aile ha: ~tinin gerektirdiiji fedakarlik ve sorimlukutan lrn<ian , uzak olan

lar sosYalle9em.emif1 tiplerdir.Sonuc; olarak toplumun sosyo-ImltUrleri ile 

ba[da~ amayan sosyal hastal1.kl1 fertler meyclana eelebilmekte dir. 

Gtinilmi.izdo Eat a Avrup~' do. i.ilkeJe rinde de~"'lht;lh.k aile qeldllori ve s.::i.pmala: 

lari gorillmektidr.( 181). Bunlar arasinda sapma olarak en c;ok e;orillen 

ornek serbest birleeymelrdir.Bat1 ailesndeki c;ozillmenin sebepleri ara~ 

s.J..nda Sosyo-ki.il t tirel Do[,erlenden uzakla~1lmas1 c;orUlmektmdir.Bu sebeplc 

Qe9itle J\vrupu Ulkelc rindo kadin nUfusta Eerbest bir)'.e9melor yaye;in 

duruma ~elmi~tir. 

'l'tirk aile.sininde bu tUr sapmruardan lrnrunmasi i<;in eE;itim seviyesinin 

yani.nda kill tilrl~~menin saclanaas1 eerekmel~tedir. 

T. V. 'de seyredilen proe;ramlar dit"er yonden ailenin sosyo-kUl tilr dil

zey ni ol~mede yardl.J':lci. olacoktir. 

(181) ERKAL,M•E.iktisld1 Kalkin.man:i.n Killtiir Temelleri,Anlt.1990,sh.70,78 
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Tablo- 148 

T.V.'de Seyredi.ler Programlar Ve E[;i.tim DUzeP, 

OJ<m·- Yazar Okur-Yazar !lkokul Ortaokul 11.se 
. ?'.bbl ~liaa,!•p~~ 

Belgeael. I . ' olinayan 

Af,;J.koturum Er. o.o 0.7 2.1 o.o 2.1 4.7 o.7 11., 
u.7 2.0 i.o l.3 2.1 2 •• 0.1 11., 

Fili:i-HUzik Er. 0.1 l.3 16.? 4.? 6.o 1., o •• 30.? 
EGJ.ence ka. 2.0 ~.o 19.3 2.1 4.7 o •• o •• 30.7 
F:1lm ve Spor Er. o.o o.o 5.3 l.~ 0.7 s·· 8·· 1:~ ~a. 0.7 1.3 4.7 0 .o o.·1 •• •• 
F:ill!l ve~~iiltilr Er. o.o o.o 6.o 1.3 a.3 1., 0.1 12.7 
Yarl..lima 1:a. 0.7 i.3 6.? O."/ 3.3 o •• o •• 12.7 

Di.n1 proe;. Er. 3.3 0.7 18.7 0.7 2.0 o •• 2 •• 27., o •• o •• 27., film Ka. 8.o 3.3 13.3 0.1 0.7 
Acp.ko turWll Er. o.o o.1 5.3 1.3 2.1 0.1 o •• 10.T 
Spar. Ka·. 0.7·· 153 6.7 l.3 0.7 o •• o •• 10.7 

F,... 1°.0 3.3 54.7 9.3 17.3 B.• 'a ioo •• 
'l'O~UM 

XS.. 12.? J.1.3 52.7 6.7 12.? ~ .. 2 •• loo •• 

X-60.54816 · (Erkekler j_c;li) P: 0.0006 (Kad1nlar) p...O.oooE 

K.Hamnm 'da ve Tilrl:::iye cer.elinde oldu[.u eibi ailelerin .cec;eceklE:ri 

veya. izleyc::ce.'.l;i proi:;rc:mlnrin tespiti al19kcl11lJ..k lrn.line ;:;t:lucmi:;.::tir. 

Aciet olclui;u ilzere·Tv. ac;ildiktan kapnni.ncoya katlc'U' izlenilme:ktedir. 

Ailelere TV. pro·.;rnmlaI11.l1in nasil izleneceg.i yontemi . veril1!1olidir. 

TV. •de seyredilen procromlar ailelerin ez.'.;itim clilzeylerine r;ore de:;-i~

mektedir. Son yillarda Bcl;.;;esel vc Acp.koturumlur il~i ile izlcnmekt.edir. 

Kadinlar ve erl:ekler en c;;ok film ve rnU:dk, e[;lence pro[;romi cc::yrc.:tP.Jek

tepirler. E!;i tira dilzeyi a.rttikc;D. kill tUr prot;ramlarina il:.:;i de .~rtt•mkt[~dir. 

En c;ok scyrl'.dilen pro:'!;rom, 5~ 30. 7 film vc r:Uzik eElence pro[T:;\Mlnritlir. 

Het1 film, hc;:1 de din1 }Jro~rn.1.1lD.i'l. izleyenlerin ornni 7j 27.3 olnuli>tur. 

TV. procr.3.r:il.srinin ve filulcrinin TUrk nilelerinin yap1.f;J.nJ. zccleleyici ol:~a.·1w. 

sina dikka.t edilmeli.dir. Yabanci idil tilr unsurlari. ile, 'l'ilrk r1ilesinin 

L'lanev1 killi;ilrilne tcrs olan proE;rD.mlar yay1nlanmamal1d1r. KD.lkinma pJ..onindu 

mil11 1-:ill tUr de~erlerini yansitan yerli yayinlarin arani.nin artt1r1lmas1, . 
Tilrk a.ile yap1s1n1 olunlu yondc etkileyici yayinlarn oncnlik Vi:rilrnesi 

ihtiyaci onGmini korumaktndir. ( 182) Bunun y:.mi.nda yrtbnnci filr;1 ve yayinlar

da da ayni cliltlrnt costcrilmciii ~er·eklidir. 

( 182) ls;90, VJ.. 5. Yi.llik KallanmD Plan1 1 D.P.T.Ank.1990, ch.J.~00 
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Di.Dlenen KUz1~ ve El1t.11l ·DUze71 

Okur -Yazar OiNr-Yazartllcolc:.il Crtaokul 

TUrk P.allc M. .} 4.5 2.0 68.2 30.0 7.6 }.3 

• Ha!U' M. 
• sa:iat. !I!. 

Arabesk 

Topla111 

o.o-o.o o.o-o.o 5"7.1- 2.7 
3,~l-0. 7 o.o-o.o 50.0-10.7 
o.o-o.o 5.1-1.3 43.6-11.7 
o.o-o.o o.o-o.o c.o- o.o 
o.o-o.o o.o-o.o o.o-. o. 0 

4.0 3.3 54.7 -·-----·---
X:70.40910 p 

14'. -0.1 
6.3-1.3 

.10.3-2.7 
o.o-o.o 

66.1-1.3 
9.} 

,o.oo' 

J.i~eve Den&i' Y Obal !ilinme7en ~OPLAM 
4.5 2.0 1.5 0.7 .7 2.7 100.0 •4.• 
o.o- o.o 28.6 1.3 o.o o.o 100.• 4.7 

21.9- 4.7 18.8 4.• o.o o.o 100.o 21.3 
35.9- 9.3 2.6 0.1 2.6 0.1 100.e 26.e 
.,., • .,_ ·c;1 66.7 1.3 o.o o.o 100.• 2.0 
33.3- 0.1 o.o o.o o.o o.o 100.o 2.0 

17.} 8.o 3.3 Iol5.o10o •• 

Erkeklerin egi tin cli.izeyleri ile dinlenen r.iUzik ttir~ :1.1•:i.s1nd.a. :!.r11:-,.i11 

11 ili1iki b1i.lunmu(ltur. Okur y~znr olmayan l&r T1lrk 1.:.1 k ve s.-;.n ·d i ,·: ".i "'·:1 

41nlemel<ten 'hOflanmalctad1rlar. t"h1r yazar olanlarda Arabesk ve Halk 

mUzi~1.·.11k okul seviyesinde egi tim gorenler Tilrk Falk mUzit,1 sonra 
Arabesk, Lise diizeyi arabesk, sonra Bat1 rnUziei,,Ytiksek okul dtize:fin-
dekiler Fat1 ve Pop mil.zig! ile Hafif mUzik dinlemektedirler. En ~Ok 
dinlene-n 91'44 oran1 ile 'l'Urk Halk mUzigi ba~ta gelmektedir. 

Tablo: . 150 
Dinlenilen YUzik ve E~itim DU~eyi 

Okur Okur !lk Orta Lise y . :Bil.in Topla1 
okul okul okul meyen va.zn.r yazar 

tie Sil -
Ti.irk Hal't M. 2,. ~. 13~. 6 50.2 105 3.0 ... o.u 4.5 100.0 

" 12.0 6.0 22.U 0.7 1.3 o.o 2.0 44.0 
Tiirk Hafif M. o.o o.o 57.l o.o 28.6 14.3 o.o 100.0. 

o.o o.o 2.7 o.o 1.3 0.7 o.o 4.7 
TUrk s~n .M. 3.1 12.5 56.3 6.3 15.6 6.3 u.o 100.u 

o.7 2.1 161!.U 1.3 ~-~ l.3 u.u 21.3' 
Arabesk u.o 10.3 5b.4 J.5.4 17.Y v.u u.o lUO.i1 · 

v.u 2.7 14.7 4.0 4.7 o.o o.o 100.0 
l>ati ve l'op.M. O. 0 o.o o.o 33.3 66.7 o.o o.o 100,0 

o.o o.o o.o 0.7 1.3 o.o o.o 2~0 

Diger o.o o.o 66.7 o.o 33.3 o.o o.o 100.0 
o.o o.o 1.3 o.o 0.1 o.o o.o 2 .. 0 

I 

TOP LAM 12.7 11.} 58.7 6.7 12.7 2.0 2.0 Ioo,,o · 
Xs64.24606 p .. 0.0003 

Kadinlar1n egi tim dtlzeyi ile dinlenen miizik arasinda da .anlaml1 ilie·· 
ki bulunmuotur.Okur-Yazar ile ilkokul dUzeyindekilerin dinledikleri ru 
miizik Tilrk Halk ve Tilrk Sanat Milzigi baQta gelirken Ortaokul ve Liae 
s&t:viyesinde 'Bat1 milziginuP J"lo~lananlar ~ogunluktadir.l..n ~ok dinlenen 
milzik %44 o:ran1 ile Tilrlc Halk Mtizigi'air.sonr~ %26 ile Arabest gelmek
te.iir. 
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Fertlerin boQ zamanlarin1 de~erlendirme Qekli onlar1n kUltUrel 
azeylerine bir anlamda yans1tmaktad1r. 

Tablo: ·. 151 
Hanehal.k1 Reisinin bOQ zamanlar1n1 degerlendirme bic;imi 

rkad~larla sohbet 
,v. seyrederek 
!lhvehane 
ti,guliyet 
L I11i 
Lni Sohbet 
rde ki tap okuma 
U"Q1-Pazar 
Lr Gezintisi 
lZete Okuma 
>mQular ve mUzik 
trgi 
izik Aleti 
>O-rtif faaliyetler 
Lyatro · 
Lnema 
izino 
l4;Uphane 
irk1 Gezme 
?' gec;erek 
>nser 
Lrakotek 
Ui,;,e I11i 
:tcir 
>11 ~zaman1 yok 
ldY:O 
>pl am 

KIR 
15.3 
14.7 
13.3 
11.0 
5.4 
5.2 
4.3 
4.3 
2.0 
4.0 
2.3 
0.7 
0.4 
o.8 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.4 
1.1 
o.o 
o.o 
0.5 
1.6 
5.4 
6.7 

100.0 

KENT 

13.7 
5,8 
7.0 

10.8 
10.4 
3.0 
&,2 
7.9 
3.0 
9,5 
4,9 
1.4 
0,8 
0.1 
o.6 
0,4 
0.3 
0.3 
1.8 
0,8 
0.2 
0.1 
0,3 
3,2 
3.9 
6.4 

lYNAK: TUrk Aile yap1s1 Anket sonuc;lar1 (Bas1lmam11J) D.P.T Ankl989Tablo 25& 
lbloda yukarda birinci a1rada ,;15.3 ile arkada,,larla sohbet yer almakta 
>nra T.V •. seyretmek ve kahvehane gelmektadir.Kentte ise arkadaQlarla soh
iat-:birinci sirada ,;13. 7 ile, sonra me11guliyet ve Uc;UncU s1rada el 1Qi gel
~k~edir.Kentte el iQi yapanlarin c;ogunlu~ kad1nlar1 teQkill etmektedir. 
Ll'Bal kesimde kahvehanede bOIJ zamanlarl.Jl1 gec;irenlerin oran1 %13.3 iken 
tntte bu oran ,;7,0• a dU11mektedir.Yine T.V. seyretme kirda ,;14.7 iken ken
t ~.8 dir.Kahvehaneye gitme Kirda yUksek mlmas1 sosyal taaliyet unsurla
Lnl.n 'yetersiz olmasindan k~naklanmaktad1r.Kentte boQ zamanlar1n1 gec;i
tnlerin gazete okuma ve evde kitap okuma oran1 kl.ra gore yUksek orandad1r. 
~ol-tif faaliyetler kirda kent•e gore daha faal durumda g~rUl.mektedir. 

~ocuklarin bo~ zamanlarinda gelir getirecek iQlerde c;al1Qmas1 ile 
Lgili dU,Unceler aras1ndaki iliQki, 

Erkek Ka din 
Jrgun bulurum 92.3 92.2 
rgun bulmam 7.7 7.8 
>plam 100 .o 100, 0 
syn~: TUrk Aile yap1s1 Anket sonuc;lari:D.P.T Ankara 1989 Tablo 107 

~ Kir ve Kent b&111nda 9ocuklar1n bo11 zamanlarinda gelir getirecek 
,1erde 9al1,mas1 k1rda daha yUksek orandadir.Ailenin tahsil seviyesi 
ikseldik9e uygun bulmayanlarin oran1 yUkselmekteclir • .. 
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Modernle~me ile beraber endUstrile~me baz1 kolayl1klar1 aileye getirmiq
tir. Cinsiyet ve ya~ grubuna gore,modern ev aletleri sayesinde kadin7¥e 
erkegin zamaninda zaman arti~ saglam1~t1r.En c;ok kailJinl.D zama.ninda 'tlrt1;1 
saglam1~t1r. ~~~ 2 Tabler'! 

Aile~in zaman arti~:t'fttta yapt1g1 faaliyetler 

Gocuklarin egitimi ve bo~ zamanlariyla ilgilenme 
Kendini yeti~tirme ve becerilerini art1rrna 
Aile fertlerine daha qok zaman ayr1lmas1n1 
Kom9u ve akrabalara daha c;ok zaman ay1rma 
Sosyal yardl.Dl ve hizmet faaliyetlerinde bulunma 
Kendine zaman a,yirma 
Aile btitqesine katkida bulunacak bir i§te 9al1§ma 
ToPLAM 

Erkek 
38.0 
28.0 
18.0 
5.0 
l.O 
3.0 
~-0 1 o.o 

% Kadin 
34.0 
32.0 
l.?.O 
5,0 
2.0 
5.0 
6.0 

100.0 
KAYNAK:Tiirk'· aile yap1s1 Anketi (Bas1lmam1~) D.P.T.Ankara Tablo 89 

Cinsiyet ve ogrenia durumuna gore evlerde modern arac;larin kullan1m 
minin artmasi ve yayginlai,mas1 ile beraber ev i~lerinden artan zaman de 
gerlendirme ~ekli onem ta~lJllaktad1r.Kad1n ve erkeklerde e~itim seviyesi 
ytikseldikqe modern ev aletlerinin geli~imi ile c;ocuklar1n egitimi.ve za~ 
manlar1n1n de~erlendirilmesinde onlarla daha c;ok 1lgilenilmesini sagla
maktadir. (Tablo: 90) Bu durum TUrk ailesinde fesdiyetc;i hayat tarz1n1n ya, 
ginla~mad1g1n1 gostermektedin. 

K.Harnamda 
g Bo~ zamanlarin degerlendirilmesi ve dinlenen mUzik tUrU aile fertlerin
de farkl1 olmaktad1r. 

Oturulan yer ile bo~ zamanlar1n degerlendirilmesi ele al1nd1t1nda kar 
~1m1zda ~u tablo ~ikmaktadir. 

TABLO: J5~ Oturulan yer ve bo~ zamanlar1n egerlendirilmesi 

MUzik oyun ki.tap T.V. Sosyal Kahve ~1~~¥Jtfl sohbet ' 
Dinle- ~glen-

Okuya- Sey re- Faal1- hane Gezi 
yerek ce rak derek yetler 

Gecekondu 2.0 0.7 0.7 3.3 1.3 l0.7 8.7 2.7 3l 
~ehir 5.3 1.3 4.0 14.7 1.3 23.3 io.·1 9.3 70 

TOPLAM 7.3 2.0 4.7 18.0 2.6 j4.0 19.4 12.0 100 

. 
Tabloda gortildugU gibi gecekondu ve dairedex oturanlarin biiyuk ora-

ni bO.fil zamanlarini kahvehanede gec;irmektedir.!kinci sirada T.V. seyretme 
gelmektedir.Gecekonduda ikinci s1rada ba~ka i~ yapma gelmektedir.Dairod9 
bu durum Uc;UncU sirada geihmektedir • . 

Ailelerin %73'u mUzik dinleyer•k bo~ zamanlar1n1 ge~irmektedirler. 
Istenilen ya da begenilen mUzik tUrU ailenin kUltUr ve hayat tarzina 
baglidir. 
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Tlrkiyede ailelerin gazete alip almad1klar1 veya okuyup okumad1k
lar1 ile ilgili arqtirma sonucunda kad1nlar1n gazete okuma durun?Ja
ri daha az gorUlmU~tUr. 

'· TABLO :. 154 
Hane hal.k1 reisinin cinsiyet ve gazete okuma durumu 

KIR KENT 
Erkek Kadin Erkek Kadin 

Devaml1 13.0 5.0 30.5 19.0 
Arasira 43.0 15.0 43.5 23.0 
Hie; Okumaz 44.0 80.0 2b.O 58.0 

TOPLAM !OO.O 100.0 100.0 100.0 
KAYNAK:TUrk aile yap1s1 Anketi (Bas1lmam1~ )D.P.T.Ankara Tablo 247 

Kirda gazete okumama duruJnu erkeklerde %44 kadinlarda ise %80 dir. 
Arasira okuma erkeklerde %43 kad1nlarda %15 devaml1 okuma erkeklerde %13 
kad1nlarda %5 dir.Kentte ise hiq okumama orani erkeklerde %2b'ya inerken 
kad1nlardav %58.'lere ytikselmektedir.9ehirde aras1ra gazete okuma orani 
1,.3.5 tiir. Devamli okuma oran1 erkeklerde %30.5 kadinlarda %19.0 •dir.Kir 
ve kent ayrimindaki farkl1l1k erkek ve kadinin gazete okumas1n1 etkile
mektedir.Koylerde gazetenin ulai;Jimindaki zorluklar ve kadinin e~itim 
dUzeyinin rolu vard1r. 

Hane halkl. Reisinin okudugu kitap1ar kir ve kent bazinda farkl1l1k 
gosterir. - TABLO: _ 155 

Hane halki Reisin1n okudu~u kitaplar ve 

H1kaye Roman 
Dini'.ive ahlaki 
Mesleki 
Ansiklopedi 
Halk Hikayeleri 
Siyasi Kitaplar 
Tarihi Ki ta~lar 
Felsefe Kitaplar1 
Kitap Okunmaz 
Bilinmeyen 
TOPLAM 

KIR(N) KENT(N) KIR% 
1027 3808 13.0 
2352 3531 30.0 

295 1175 3.9 
493 2159 b.O 
162 152 2.0 
119 354 1.5 
442 951 5.5 
74 387 1.0 
2924 4907 37.0 
27 58 0.3 

7915 17795 100.0 

kir kent 
KENT% 
21.~ 
20.3 
b.7 
12.~ 
0.9 
2.0 
5.4 
2.2 

28.0 
o.4 

100.0 

ayrimindaki ili~ki 

KAYNiµc:TUrk aile yap1s1 Anketvsonuqlari (Bas1lmam1~)D.P.T.Ankara Tablo 252 
Kirdf;l ankete kat1lanlar1n ~~37 1 si Kentte %28'1 Kitap okumamaktad1r. 

Kentte kitap okuyanlann %21.8'1 Hikaye Roman okumaktadir.Dini ve ahlaki 
.kitaplarin okunmasi ikinci sirada %20.3 ile , genel bilgi iqin ansiklo
pedi %12.3 ile UqUncU sirada yer almaktad1r.K1rda ise kitap okuyanlarin 
qo~u birinci sirada %30.0 ile Dini ve ahlaki kitaplar, ikinci olarak%13.0 
ile Hikaye ve roman ,U~UncU olaralt%b.O ile Ansiklopedi yer almaktadir. 
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K.Hamam'da aile fertlerinin gazete okuma orani erkeklerde daba y~
sektir.Kadinlarin gazete okuma ali~kanliklari yok gibidir.Yalniz re
simli gazete ve kupon veren gazeteler arasira alinmaktadir. 

'· TABLO: .156 
Ailelerin gUnltik gazete okuma da~~limi 

ERK EK KADIN 
Devamll. 25.7 .10.5 
Arasira 42.3 23.5 
Okumqz ·32.0 66.o 

TOPLAM 100 .... }.oo •• . 
. 

Erkeklerin gUnlilk. gazete okuma orani 25.?'dir, Arasira okuma orani 
%42.31ken,okumayanlarin orani %23,0'dir.Kadinlarda devaml1 gUnlUk gaze
te okuyanlarin orani %10.5 arasira okuyanlarin orani %23.5 hie; okumayan; 
larin orani ise %66,0 dir,K.Hamam ilc;esinde mahalli ~azete mulunmamakt~ 
yaln1z c;amlidere ve K.Hamam 1lilar ic;in haftalik "beldemiz"gazetesi c;ik

maya ba9lam1Qt1r, 
K.Hamam'da a~le fertlerinin okudugu kitaplar soru olarak soruldu

gunda evde bulunan kitaplardan ve onlar1 okuyup okumadik.lari bilgiler 
degerlendirilmi~tir.Aile fertlerinin dini ve ahlaki kitaplari okuma 
orani %53.1,Hikaye ve roman okuma orani %21,3,Mesleki kitaplar okuma 
%7.7 Ansikiopedi okuma orani %3.9,Tarih ,siyasi,ve felsefe kitaplari 
okuma oranlari ise %14' e cp.kml.titir. 
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2) Siy.: • .s! Du:cu1.1~1 Goi"· e Aile Yapirniz 

£.iy;:~:::;i :i~tl' .:Ln c ' 'V:l::11n1 i:::;n'·L!y~m .so. mt ol:·::c~-.1: tkvl· :t ~~m:uml::tri 

v.z c:;m: ihtiv:•. otti "'i :;r<.:1: i c!o;.orlc.:r vc olnr_'. '. '1~ r;il.:.·oc:i(\ir. ~o;:;:ral si:;;ti1:10.e 

i:;c :;oJ.itil'.:. Litalii~ tc1?-J..t·1::t~rrm t:.i::i.c, e .':itim 1.:urumlt\ri, l:itJ.e ilcti:;;;im m-.::ic;

lari ve h:uruii.llc.ri, siyus!. sistem, dcL;erlerini. koruyucu ve l:arar verrne 

' ac;isindan onun silroklili~~ini saclayan kururnlardir • .Siyas1 kurum sistem 

olardt ~evlet, toplurnun det;ir;iim yontinti vc hedeflerini, amac; ve del:er

lerini toplumda var olan ili~kilerden baeimsiz alarak nitelemektedir. 

Devletin siyas!. sisteminin devaminda kanun ve mahkemelerin bUyUk rolU 

vardir. Konumuz ac;l.Bindan devlet si.stemi, aile fertlerinin hukuk ve 

ili§kilerini dUzenleyen kurallar ortaya koymaktadir. 
Sosyo-ekonomik geli~me ile beraber ailenin bazi gorevlerini,dev

letin, sosyal devlet anlay1~1 ile Uzerine almasi, ailenin sosyo-ekonomik 

yonden desteklerune politikalarinin geli~meai, aile Uzerinde devletin 
otoritesini ve yetkisini arttirmasi gorUlmektedir.( 183) 

Me~ru bir mtiessese olarak ailenin sorumluluk ve gorevleri, geleneksel 

geni~ aileden devlete gec;mi11tir. Sosyal gUvenlik olarak aile fertler:lmin 

korunmasi ve sakimi diger sosyal mueesseleri ge~miQtir. EVlenme ve bo~anma 

ile aile fertlerj.ni birbirine kar111 gorev ve. sorumluluklari Uivletten 

diger kurwnlara gec;mifi!tir. Bu konuda yapilan kanunlar ile aile mUessesesi 

tanzim edilmiQtir. (184) 

Kanun ve mahkemeler aile mUessesesine hakim durumdadut. Ailede 
demokrat:Lkle11me stireci ic;ersinde, siyasi gorU.~lerin de ae :i17mil:diyle, ev
+enmiQ·· ve evlenmemJ..Q fertlerin kanunlarla statU haklarinl.ll korunmas1, 

evlenme ya11in~ belirlenmesi, bo~anma durumlar1 babadan ve bUyUklerden 
devlete gec;m111tir. 

Kusurlu, aile gorevlerini yerine getiremeyen cahil ana-babalara 

karQJ. c;ocuklarin korunmasll.1 onlarin haklarinin korun.mas1 ve sahip c;lkil

mas1, kimsesiz c;ocuklarin ve yetimlerin bak.im1 ve yetiQtirilmes:1i kamu 

kurumlar~a gec;miQtir. Devlet:tn yUkUmlUlUltler~ geli~mi~ aileni.n i'nk.siyon
larigibi egitim ve sagJ.J.k davrani~larin uyuml u olmasini saglamaktir. 

(183) Uysal ,B. ns1yasal Katilma ve Kat.11.ma DavranJ..QJ.na Ailenin Etkisi" 

.Anka:ra,1984,ah.80-110 
(184) OGBtr.RN,W.F.Bim.kotr.M.r Tecnology and The Changing FaJILll.y,Houghton 

Mittl:i..n Company,New York.sh.189-251 
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Ozellikle kirsal alanlarda c;ocuklarJ.Jl serUven pe~inde ko~ma veya 

ailentn mallarin1 gozetme, otlatma bag ve bahqelerin, iJilerin etkisiyle 

~gitim_verilememektedir. Bu nedenle devlet tarafindan ilkokulun bitirilm 

temel alinmi~tir. 
Son rillarda ozellikle okuma-yazma kurslari yayginla~tirilmi~tir. 

Ef;itime devam etmeyen aile fertleri i<;in Yaygin Egitim Kurumlari ve 

kurslari a~ilmi~tir. Egitimin aileye oldugu kadar fertlere de sorumluluk 

vermesi bakimindan ayrica onemi vardir. Aile'de babanin otoritesinin za

y1flamas1, t1pk1 devlette oldueu gibidir. !kinci dUnya sava~inda ve son

rasinda oldugu gibi, ailedeki ana-babanin otoritesiyle beraber devletin 

de toplum hizmetlerinde oldueu gibi Uzerine devrald1g1 gorevleri yerine 

eetirememesi ailenin par~alroimasina etki etmektedir. Uzmanlar, ~evletin 

veya ana~babanin ve kocanin otoriteEindeki azalmayi aile deei~iminde 

merkez olarak ele alml.Jillardir. ( 18~ 

Ttirkiye 'de 1925 yilina kadar, Osmanli Devleti. ··2:c:.u.;.:;ninda yapilan 

aile kararnameleri ile ailede dUzen sa~lanm19tir. 2; Ekim 1917 tarihinde 

yayinlanan Aile Kararna.mesi, ailc hayat1n1 tltizenleyen ilk "code" dir. 

Burada 1')17 karar1iamcBini llazirlayan siya.si, iktasad1, ktilturc·l, sosya.l 

ve hukuk1 etbmlG.rin rel ii c;;ok utiyilkttir. ( 186) 

1~17 Aile Kararnru:iesi, dini esusln.ru dn.ynnma~~la Leraoer, ~ile osa.c

larini lrnnunla9t1rmokla, aile hul:uku al::minda kim1 bir clcvlr:-tle:;tirme v £ 

lail:lei~tiru& :wrc~:etinin bw;lnid:JBJ.no d::t scbt.:IJ 0Jwm9tur. <ia1 
4. El:.:ir,11926' uc.i. yurHrli.i:_>~ ,';ir-cn '.J.1. Hetlcni 1:ru;.w1u ::i..lc ~i1 c r.:Ltu:::.c:.:;c-

( ....,. ···:',) c.__ «... • •. l .. l. Lt1,;.; 

-- uj__j;.J :.~·.linc[e (1ucu:~un v0lc(ye::ti, teridc ~.:.::l.:.m or;o verildi. Do.1:~~111.H.: he..-

1::.r .. cle, .:',n:-,-Lab.::;dun h:mi.;i.sinc verilccet;i hnlduin t<:tkdirine lnr.::U:1l1~u;,;t1 .. 

(26!r. r:wdde ) 

-- Hiro.::itnn, mir.::1.sc;ilaru e:;it olurak dr,::itJ.lmasi kabul otlilmi9tir. (1~.39.rnail 

-- i:vlenme ic;;in vc:k.::tlot Jrnbul edilmcyerek, e::;lcrin kondilcrinin lrnzir bu-

1 un::.ul.::tri 9urt1 Drnndi. Hilrnh fiUhi tleri arac1ntla cins lrnl:irnndo.n e;;i tl il~ 

sa.Z;la.ndi. lJnce erkeldor i<;in evlenme YD..f)l. 18, (19}8) de 17, Uzel durumlar 

ic;in 15, kizl6.I' ic;il1 17, (1938) de 15, ozcl durumlar ic;in 111-'e indirilmi~ 

tir. (85. madde) 
~ . ... , 
,J8.5) 9.GBURN, w.F .NIMKOFF 1 M. F. a. g. e. 200-210 
(186) U-1UL,M.a .. g.,m.sh.24-34 ·-

(187) Fll-iDIKOGLU. z.F.a.c;.m. 690-71.5 



-- Yas:a geregi aile ba9kan1 kocadir. (1.54• madde) 

--Kadi.n evin masraflarini ve iE}lerin bir kisminin yapi.lmasina yardirn 

edebilir. (190. mi.dde) 

-- Bo9anma sebepleri olarak, zina, cana kast, fena muarnele , ctirilm"le 

haysiyetsizlik, terk ve akJ.l hnstalJ.[';J. (oz el). 

-- Ka.din bir ~irket kurmak isterse, ticaret sicilinden kocasinin yaz1l1 

'· iznini almasi gerekir. 

Genel bo~anma sebeib olarak ~iddetli gec;imsizlik, evlilik bir

lili[;inilii.. dag1l1nus1 kabul edilmif}tir. 

Evlenmede devlet tarafindan, evlenme akdinin zorunlu k1l1nmas1 ve 

tek e9le evlenmenin s1nirlandirJ.lmas1, ailenin ~ekil baltirundan de[;i~

mesinc yol ac;mif}tir. <;ok eE]le ve c;ok c;ocuk sahibi olma, kanun yoluyla 

onlenmif} oluyordu. 

''Kadinlarin e[;i tim alanlarina girip, aileye bagli olan sosyal mo

bilite imkanlari e[itim ve meslek1 bakimda.n sa&lanmasi, ka.r~ill.Y..11 cin

siyet ili~kilerinde genif}lik ve e9itlik saZZ.lanrill.litir. Ka.dinlarin 111 

a.lz:mlnrina girmes , ryehirle~r,rn, ev ekonomisinden paznr ve fabrika eko

nomisine i;;iri~, sonuc;ta otoritede azalraa, demokratik fikirlerin geli9mesi, 

eeitim ve meslek1 tabakala~ma kadinlarin siyas1 haklarinin c;eli~tiril

mesinde etkili olmuf}tur. Burada dinin azalan tesirini de Goz ardi et-. 
memek eerekir. · 

Batida k~di.nlarin haklari, ozellikle hukuk! ve siyas1 haklari 

Fransiz !nkilabi ile ba~lam111t1r. Amerika.da kadinlarin e[;itl.m haklarl. 

1833 yilinda kauul edilrni9ken, 1919 yilinda anayasa dr.;E;i9ikli[.i ile 

sa2lanm19tir.Baz1lar1 tarafindan 1920 olarak kabul edilir. (188) Yeni 

. Zellanda'da 1934'te, Avustralyn'da 1902, Finlandiya'da 1907 tarihlerinde 

siyasi haklari kabul edilmi~ti. Kadinin bu haklari ic;in Ba ti' da feminist 

hareketler ba9lam1~t1. (18~) 

Ttirk ·kadinin sosyal Ve siyas1 haklarinin geli9imi, !slarniyetten 

onceki devirlere kadar uzanmaktadll'. Toplum i9lerinde kadin ve erkek 

~arlu gozetilmiyordil. Kari ve. koca ara.si.ndaki e~i tlik hakiratli. Ka.din ve 

erkek, .c;ocuklar ilzerinde coz sahibiydi. Fermanlarda bil hem Hakan hem cle 

Hat un adi yazJ.11yordu. Cengiz yasasina gore kurul taylarda kaciinlar da 

_bulunmaf~f~gf-~ette l:urallarin 

!slumiyette kurallarin yanl19 uygulanmasi, kadinin eve kapat1l-

111asina yol ac;mi~tll'. Kadin ve erkei~e ilim tahsili eraredildiei ac;iktir • 

• 
(l88)ayn1 Eser.sh.172 
(189)5KE ,Id. a.g . • m.sh.10-15, Ayrica TEKELi,~."TUrkiye•de Kadinin Siyasal 

Hayattaki Yeri"TUrk Topl umunda Kadin, !st.1982,sh.37.5-396 
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l~~U.1;1a pck orwm verilr:wz oldu. Siyas1 .!1~tl(la.rc1an ve c,;.;itir.iden yol:::cun lal

dilar. Tanziuw.t Earel~ctlt:rinden ~onra, Ti.ir1: l~uchni c[.;l:i h.:tk vc sorum-

1 ulul~l.:.rini yoniden alJ:Jayn. ba9lwn19tir. ( 188 ) 

· TUrk ?·;e<leni ~:ailunun<;an sonrn, 5 Aralik 1931;. yilinda kadinlarin 

i:;encl ::;ec;:i.1e ve ce:c;ilrae hakletrl. t~n1nd1. ( 1930 yilinda Belediyelere 

:::cc;11c vc ccc;il1.1e hakkJ. t::-,n1n~n:}t1. 1935 yilindn ilk kndin temcilciler 
'· T.B.1·:.H. •ne 1~irdiler.) ( 189) 0 t"rihtcn bu za.mana kade.r lrndinin :.;ec;n1e vc 

sc1$il!.ic hakki.nda L:lL.l.!!.la.1·1n, her nlanda faaliyetlerc l;:atild:Ll:l[U'J..nl. .:_:or-

r.:e~~-i; t:~ti z. 

J:onu:nuz nc;1;..;111C:;:111, l:o.dinlarin oiy.:i.oi l:anQnt bakimindnn oy \Ormesin 

erl>:e~:e ve aileye ba:~imlilik karakteri hakim gori.inmektedir. K.Haoam ara;i

t:i...rna::iizda siya~t p.:i.rtilcre l~urfill. ilcisi, ya.ln1z cec;im zauanl~rintla, 

siyn.ci ~arti liderlori celdiL:i znmanlarda urt::'laktadir. 

J(.m::i.r:i.::i.m ilc;csintle, sec;imcl0 oy l:ullanilmaoinda ctl:ili faktor, ale 

ic;inde l!:.~rcr al111e.rak, oy vcrilmeyc cidilmckte vo erl:ecn i)a[;li lrnlinrnnk

tr.dir. 

Tablo : 157 
I~o.dinl.:;ri.n Bc<;imdc: cy kullD.nt:'l:J.Bl.nd~ otkili faktorler nclerciir ? .f;, 

N ., 
Anal~r-1.nlJc'.:llur 10 G.7 
Al:::r rJ.bi:4.l ar 15 10.0 

Pro.:;:.tGantla 10 6.7 
(jcvre 0 o.o 
I~enc'iioi 54 36.0 

lCocrt.si 53 35.3 
Cev~p[:J..Z 8 5 •,t • ..I 

?::-)PL.AH . 150 100.0 . 
• 

:;'.:'.·.s 1, L.:id inl ::.rin h U1·riy(.;k .S[~ I'l::-~ ·a..'.isl., onl arin efJ s ec;i1:1 indc ol~u.~u J-:e dar, 

<;<~li;,:;:,n ·~:aC.i~;in ;~l~i~)- nnkcli celiri• horcc.ma Jetkiuini elde etr:ii~tir. 

Tablocla gorUldUeu £.:ibi l:ad1nJ.ar1n ~j 36.0 'si oy vcrmedc J:endi kl3n

O.ilerine l:ar·ar ~labilmc yE-:-: }~nrarina sahiptirler. Bu, kachnlc;rl.!.11.Zl.n ·' 

l:.cndi beti;1r:1s1zl1l-::la.r1nin siyas! alanda .kazandiklar1n1 L).istcriiwktedir•'~ 

Kadinlarin oy ver:nede, kocasinlll etkisinde kalma.ktan ziyade, anlat;iarak V« 

beraber karar verererllk oy verenlerin oran1 ,r. 35.3•tur. Evlenmo a.mo.c;l:a

rin birisi de uyumlu hir evliliktir._~-~din ve (kocanJ.n) erkeEin fikir ve 

(188)UNAT-ABADAN,N~ "Toplumsal Deei~me ve Ttirk Kadini"Tilrk toplumunda KadJ.n, 
1st.1982,sh.l-32 

\183 ..1.1AVER,B, 11Pol1tical Righs of Women "Ank. Uni.Siyasal Bilgiler Fak.Der\l c. XXl 
. · Ank.2.5.Sayi,sh.111-120 1_5 G't. 
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dtinya corti~leri hemen hemen aynidir. Kadinlarin oy vermede akrabalarin 
etkisi ,~ 10.0 oldugu gorUlmUli!tUr. Ana-babalar ve propaganda sonucu et
kilenme orani % 6.7 1dir. Bu tablodan oy vermede bag:imsiz bir karara sahip 

-olmanJ..n yaninda, erkegi ile anla~ma saBliyarak, beraber oy verme ,uz
la~maci ve demokratik bir aile yapisi oldugunu i~aret etmektedir. 

Ar~~tirmada ailelerin sosyo-kUltUr ve sosyo-ekonornik etkilerin, 

siyast partileri tercihlerinde payi bUyUktUr. Bu ac;idan siyas1 tercih ile 

nilfus politikasi konusunda anlaml1 ilifiki bulunmu~tur. 

Table : · . 158 

Nilfus planlamas1 ve siyasi partilerdeki tercih edilen ozellikler ara

. s 1ndaki il i~ki : 

Nilfus Planlamasi 

~· Yapan 
Niifus Planlamasi 
Yapmayan 
Cevap Vermeyen 

Milliyet~i S.Demok Dini deg. Demokr. MuhafazaToP. 

15.3 46.0 12.o 36.0 4.0 la.o o.o o.o o.o o.o 31.; 

2.'i 

-------------------------------------------
X.:.28. 72723 p:0.001 

Niifus Planlamas· 1 ile tercih edilen aiyasi parti arasinda anlamli ili~ld. 

bulunmw;;tur.nUfus Planlamasi yapanlarin tercih ettigi. siyasi partiye gore; 

Sosyal. Demokrat ve Milliyetc;i gorlUiiU tercih edenlerin J/l'i te~kil 

etmekt edir. 
Meslek durumu ile sec;imde oy kullanilmasini etkileyen faktorler arasinda 

~ ilii;;ki onem ta~imaktadir.Ara~tirmamizda sonuc; fioyle c;i.kmi~tir: 

Tablo: .. 159 

Meslek Durumu ile Sec;imde Oy kullanmayi Etkileyen Faktorler il~kisi 

Ana-Baba Akraba Propaganda Cevre Kendis:l Diger TOPLAM 
·~ lfic;i- iicretli o.o 0.7 1.3 o.o 19.3 2.o 23.tJ 
Memur a.o o.o o.o a.1 21.3 O.d 14.tJ 
~iftc;i o.o o.o o.o o.o o.o 1.3 1~3 

-~erbest Meslek 1.3 o.o 1.3 0.7 23.3 0.7 27.3 
Tic;aret o.o 0.7 0.7 0.7 .. 2.7 o.o 4.7 
iE}siz o.o 1.3 0.7 o.o 2.7 o.o 4.7 

,,,Emekli 0.7 o.o 2.0 o.o 18.? 1.3 22.7 
,?.DJ.Iii 0.7 o.o 2.0 o.o 1.3 O.d 2.0 
TOPLAM 4.7 4.7 6.o 2.0 80.7 4.0 100.o 

X:52.60284 P:0.o284 
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Tablo'da gorUldagU gibi meslek durumu ile oy kullanmayi etki.leyen 

faktorler anasinda anlamli ili~ki bulunmu~tur.Meslek gruplarin hemen 
hepsi oy tiermede kendileri kararlarin vermektedirler.Kir bolgelerinde 

f':oriilen akrabalarin ve ana-babruu.n oy oermede etkis gittikc;i azalmaktadir, 
Ancak Ara~tirmamizda kende akra.balirnad birisi sec;ileceC;i zaman ona 
oy verd~kleriniac;J.klam19lardir. 

etkisi azalmi~tir. 

Sec;imde propaganda ve c;evreninde 
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. III. BOLOM 

TORKlYE'DE AILE YAPISINA TESlR EDEN fAKTryRLER 
1.· 

Sosyal De~isme~toplumda yer alan mUesseseler ile fert ile sosyal 
gruplar arasindaki sosyal iliskilerde gorUlmektedir. Deqismenin olmad1~1 
bir insan grubu dUsUnmek mUmkUn degildir. Sosyal de~isme toplum yap1s1nda 
zaman kesitleri icinde yap1lacak bir mukayese, degismenin mahiyetine is1k 
tutmaktad1r. (l) · 

Comte,Sosyolojiyi statik ve dinamik olarak ele a11yordu. Sosyal 
degiiimlerin ana k1sm1 dinamigi olusturur. Aile insanl1ij1n baslang1c1n
dan beri devam edegelmistir. Statik ac1dan ailenin ele a11nmas1 yaln1z 
ailenin incelenmesi ile Slakal1d1r. Her toplum ve her devirde aile yap1s1 
birbirind~n farkl1 olarak evlenme, biolojik fertler ve iliskiler birbiri
nin ayn1 de~ildir. tste ailenin bu de9isen ve farkl1lasma yonU de sosyal 
dinamigin konusudur. Aile konusunda oldu~u oibi diner mUessese ve grunla
r1n dUzen ve ilerlem~ denilen iki kavramda yo~unlast191 gorUlmektedir. (2) 

Sosyal degisme deyince baz1 konulRr icinde soyle soru sorabiliriz? 
Her degisme nas1l me.vdana oelir'l Deiiisen nedir2 Dei!ismenin yHniJ 

nedir oran1 ne olcUdedir?deoismeyi doquran faktnrler nelerdir2 De~isme ne 
olcUde cozi!lmeye sebep olabil ir'l Sekl inde ozetlenebil ir. {3} 

Sosyal degismeyi belirleyen sebepler ~enel olarak 3 ana basl1kta 
toplanabilir.(4) 

a) Cografi nedenler 
b) Teknolojik nedenler 
c) KUltUrel nedenler 

(1} . ERKAL, M.E.Sosyoloji, lst. 1987, sh.213. 
(2) BRUHL, L.Levey, Auguste Comte (f,ev: Z.F.F1nd1koqlu) lst. 1970, sh. 

185-200. 
(3) ERKAL, M.E. Sosyoloji tst. 1987, sh.214. 
(4) TORKDO~AN, O.Kov Sosyolojinin Temel Sorunlar1 tst. 19a0 sh.42. 
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KUltUr kavram1 icindeki maddi kUltUr bir yerrle Teknolojiyi kaosa
maktad1r. 

Sosyal degisme aileyi ve ailenin fonksiyonlar1n1 ortadan kald1rma
maktad1r. Yalniz aile yap1lar1ndaki de~ismeler ile fonksiyonlarin azalma 
ve cogalma . .meydana getirmekted,d.r. 

Sosyal de9isme ile beraber ailedeki defjismede objektif ve dis fak
torlerin rolU inkar edilmemekle beraber baz1 sUbjektif faktorlerin de var
l 1 g1 kabul edilmelidir. Degisme hem bag1m11.hem baq1ms1z degiskenlerin 
etkisi ile olabilmektedir. (S) 

1) Ekonomik Yap1lanma 

Ekonomik ac1dan ele ald1g1m1z zaman sosyal deqismeye paralel ola
rak aile ypp1s1n1nda degisimlere sahne olmasi Ulkeden Ulkeye,milletten 
millete farkli olmaktad1r. Bu acidan toplumdaki sosyal degismelere eko
nomik yap1lar1nda etkisi mUrr~Un olmaktad1r. 

a) Devletin Ekonomik Yap1s1 

Devletin ekonomik sistemiyle aile ya~1lar1 aras1nda iliski her 
zaman kurulmu$tur. (6) Bu iliski ve etkinin mUmkUn oldu~u veya (Jerekli ol
dugu gorU$il yaygin kanaatt1r. Sosyal deQi$me faktorlerini ve bUtUn aile 
islevi gibi tUm mUesseselerdeki sosyal problemlerin sebebinin tek ve ye
gSne bag1ms1z faktor olarak ekonomiye ve ekonomik yap1ya dayand1ranlar;, 
meseleye materyalist yaklas1mda bulunmaktadirlar, Onlara gore "Ulkemizin 
ekonomik yap1 deqi$tirmekte oldugunuJ tar1m toplumundan sanayi tonlumuna 
aecmekte QlduQUillU buna oaralel olarak yeni bir toplum kurulmas1 ve bu 
- <\ t ' 

sebepten tarihi, kUltUrel sosyal ve manevi hayat1m1z1 dUzenleyen eski de-
. gerlerimizin yetersizlioi sebebiyle toplumun yeni bir Ust yap1 ihtiyac1 

icinde k1vrand101n1 ve sosyal oatlama ve siyasi anarsinin bu sebepten dog
maktad1r~ Sanayilesmis ve sanayilesnekte olan tonlumlar incelendiijinde,ta
rim toplumundansanayi toplumuna gectiklerinde manevi kUltUr denP.rlerini, ne 
tarihlerini ne de $ahsiyetlerini kaybetmislerdir. Japonyanin taril-n aile
sinden ~anayiye ge~isinden geleneksel kiiltl!rleri icinde var olan her tllr-

(5) ERl<AL, M.E. a.9.e., sh.240. 
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lU davrffn1s1 hayat tarzindan uzaklas1MD11slarchr. ~anayilesmede ve aflenin 
·sanayilesmeye katk1s1nda bu manevi kUltUrUn varl1g1 inkar edilemez<7) 

loplumlara ekonomik yap1lar1n1n.dinamosu kendi mill1 ve manev1 
hUviyet ve sahsiyetini koruyarak sanayilesme sUrecine girebilirler.Ger
ci ekonomik yap1 mUesseseleri sonucu aile baz1 degismelerv-sahne olur. 
Fakat bunun otesinde degisimin gercek yonU vard1r. Ekonomik yap1n1n ya
hut dUzenin1 insan davran1slar1yla belirlenmis yahut belirlenebilece~ini 
gozden kac1r1lmamas1 gerekir. 

Genel olarak tar1m toplumu deyince geleneksel yap1 Qala~1larak 

aileni,nde geleneksel yap1 gosterdigini kabul ederlerken,sanayi toplumu 
modernlesme ile ayn1 kabul edilerek sanayi devriminden sonra cekirdek a
ile hakim olacag1 gorUsU yayg1n olmas1na ragmen(B) sadece bu aile yap1s1 
artik topl~m icin bir model say1lama% denilmektedir.(9) 

Sanayi devriminden sonra peleneksel 9enis ailenin sonu olmad1g1 
gibi hanehal k1 bUyUklilgtindeki azalma, atomize cekirdek ail e ol am1-
yacag1 arast1r!"alar sonucu anlas1lmaktad1r. Nitekim Murdoc:k'un 565 kll1-
tUrU kapsayan dUnya-etnografik orneklemesine gore gelistirilen bilqiler 
cercevesinde % 54.8'i genis aile, % f5.2'si bag1ms1z cekirdek ailedir. 
Bag1ms1z cekirdek aile avc1l1k, genis veya yay91n Qlarak aile tar1mla 
ugrasmaktayd1lar.(lO) Sanayi devriminden once lngiltere'den oelen a~c
menler tarafindan aile yap1s1 genis olmamaktayd1. Bu nedenle, kUcUk ce
kirdek aile sanayi devriminin bir UrUnU c;!eijildir. Tersine sanayi devrimi 
kUcUk ailenin bir basar1s1 olarak(ll) kabul edilmistir. O halde devletin 
ve ailenin ekonomisini etkileyen faktorler vardir. 11 tktisadi yasay1s, ne
rede ve hangi zamanda olursa cl.sun, yalmz mal ve esya y1~inlarinrn bir 
araya geli~inden iparet bir madde dUnyas1 deqildir. BUtUn o y1~1nlar1n 

· altinda .ye gerisinde kendine has tavir ve davramslar1 ile insan gercegi 

(7) 

(8) 

(9) 

(1 O) 

(11) 

GOV~~C, B.-Japon KUltUrU, Ank. 1983, sh.206-207. 
I -

THOMAS, K.Burch, "The Size and Structure of Families: A comparative 
Analysis Qf census Data" American ·sociological P.cvies, vol. 32 No:3 
June 1967) sb~347-364. · 
TOFLER, A.OcUncU Dalga (Cev. Ali Seden) -lst. 1981, sh.2B6. 
MURDOCK. CP •. Social Structure, Macmillan, London, 1965, sh;_..30~40 
ve &yric•N'J..Iruco1'1',,vu.o.Uleten, 11:.LJ'pe .. o.f .l!iiUUily t.na !£.>'pea of 
economy" .tteadine;. on. ~c onom.J.c-~ oci ol Oa.Y, l!Ai t. b,y .-. e il. Smelt1 e.r 
l~b,,sh. 7>-tl4 
SIDN.t.~.~1.Green.t'ield, 11 inciustrializiltion -.nd the l'iWlily" 
Reading on ~conomic ~ociolo&,y}.,Qiteci Dy ~eil ~mel&er~ . ~ 

1S:b5, sh.d'-~b 
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yatar. Kapitalizmi,•soz gelisi, kapitalizmyapan dis gorUnUsU ile parci.(l'l.) 
sermaye akimi, yahut o ak1mlar1n govdelestirdigi kuruluslar degil, ayni 
zamanda ve belki daha onemli olcUde caqin ti~ik insaninin davranis bici
mi, tercihleri ve bUtUn bunlarin toplum ifadesi olan yasayis normlaridir. 
Pre-kapitalist insan icinde ayn1 sey soylenebilir. Oda icinde yasadigi dis 
kal1plarrn basit bir fonksiyonu olmaktan cok cevreye ve maddi esyaya belli 
bir bak1s acisi ile kisaca bUtUn bir ic dUnyasi ile karsirniza cikar~'{l3)Bu 
ifadelerinde Prof.Olgener ekonomik yapilari ve maddi esyan1n altinda ona 
sekil veren her yonUyle insan faktorU yattigrn1 belirtmektedir. Ekonomik 
sayilar, yapilar ve bUyUklUkler soyut rakam dizilerinden ibaret olrnayip 
o toplumu meydana getiren fertlerin arzu istek ve tercihlerinin bir yerde 
hacim ve miktar degismelerine (yerine gore arz ve talep bUyUklUklerine) 
donUsmesinden baska bir sey deqildir.(l+) Su halde ekonomik yap1pl.ll aile 
Uzerinde etkisi · tek yon.+U. olmeyip,kartp.ll.kl.i etkileqirt varcti.r. 

I < 

EkonoMisi tar1m sanayiine dayanan Ulkeler hammadde ihracat1 yapar-
1 ar, sanayi mamulleri ithal ederler. Bu a~1dan sanayilesmemis Ulkeler, sa
nayilesen Ulk&lerin ekonomik, sosyal kUltUrel ve politik bask1lar, alt1n
da kald1klar1ndan bUtUn mUesseseleri onlarin bu etkileri alt1na kalabil ·• 
mektedi rl er. 

Bu tesirler kendilerini maddi kUltUr ve manevi kUltUr alan1nda gcs
termektedir. 

Bat1 1 da tarim toplumu ile sanayi toplumu aras1nda farkl1l1klar bU~ 
yUktUr. Oretjm, is bolUmU sermaye birikimi, yatir1mlar, istihdamin yan1n
da tesebbUs ve para kullan1m1 arzu ve ihtiya~lar1n artmas1 de~ismistir.(lS) 
Bu degisim sonucunda sanayi toplumlar1 "toplum suuru bak1m1ndan aevsek, 
gelenekleri sars1lm1s, sosyal ve milli ve Manevi baglari zay1flamis icti
mai kontrolun imkans1z hale 9eldigi zengin ve huzursuz gruplar olarak ka-

(l 2) 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

~:£u1wut.kK, l'.1.lctiaadi .u~~i:di.ce fiilrih1, (~ev:. Allmet A. Qz.eJCen) 
1st.1~43,sh.l0b-li5 

OLGENER, S.f. Jktisadi cozUlmenin Ahlak ve zih~iyet Dtinyasi, Ank. 
1983, sh,12. 

_OLGENER, S.F. Zihniyet 1 Aydrn~1ar~lzmler, Ank. 1983, sh.16-17. 
ARO~, R.Sanavi Toplumu, (Cev. E.GUh~Hr) !st. 1978, sh.80-85. 
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bul edilmektedir.<15> 

Sanayi toplumun olusmas1 icin is gUcUnUn tar1m kesiminden sanayie 
geci~i ',.sanayilesme ile beraber sehirlesme bir manada modern sanayi top
lumunun ozelligi tar1m niifusunun azalmasindan cok is i:SrgUtleri, sanayide 
sanayide ortaya c1kan uzmanlasm1s cesitli meslekler ve meslek sahiplerinin 
tesekkUl etmesidir. Sehirlerin nUfusu bu uzmanlasm1s islerde cal1san, orta 
ya da Ust tabakalasmay1 yogunlast1rmaktad1r. TUrkiye'de oldugu gibi fert
lerin uzmanlasmas1n1n azalmas1 sonucu qeliri, gUvencesi, statUsU de ona 
gore azalir. Bu durumlarda1 sehirli modern sanayi toplumlarinda hep blltlin
lesmesini tamamlanamam1s olarak kald1g1 ~orUlebilmektedir • . 

Tablo: 160 

Tilrkiye 1 de Sektorler 

Sektorlerin GSYIH tcindeki Paylar1 (Cari Fakti:Sr Fiatlariyla-YUzde 
ay 

SEKTORLER 1984 1985 1986 1~87 1~88 (3) 19A~C1JC3) , 990 (1.) 

Tarim 19:6 18.8 18.5 18.0 16.5 17.3 16.2 16.8 16.6 
Sanayi 29.4 31.6 31.9 31.8 34.2 32.6 34.7 32.5 32.8 
Hizmetler 51.0 49.6 49.7 50.2 49.3 50.1 49.1 50.7 50.6 
GSY1H(F.F) 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak V-Bes Y1ll1k Kalkrnma Plani ve VI. P.es y1ll1k Kalkrnma Plani 199Cl, .Ank. 
sh.1.2,l)DPT·. Tahminidir.2)Proriram hedefi ')Q~r~eklel}en hedef 

Tab lo: · 161 

GSMH ve GSYlH'n'n Sektorel Dag1l1m1 (1988 Fiatlar1yla Milyar TL) 

Deger YUzde degisme 
Gercekle~en Planlanan .... 

'l 1 l 1989 19.~0{2~ 198R 1 "ACI 1989. 1 ~')t) 

Tarim 56469.2 59111.4 I). 1 6.3 3.3 4.7 
Sanayi 74230.2 79378.0 7.9 3.3 6.5 6.9 
Hizmetler 151728. l 160390.5 6.7 2.7 4.8 5.6 
GSYtH 25.2627.5 298879.9 6.9 t). 9 5. l 5.8 
GSMH 31,5611.3 333605.2 6.9 1.8 5.0 5.7 

(16) ARVASt, S.A. TUrk-tslam OlkUsU, tst, 1979, sh.252-253. 
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Kaynak: V. ( y1ll1k kalk1nma Plan1 1989 ve 1990 y1l1 Program1 sh.11. 
1) DPT Tahmini 2) Program Hedefi 

Tablo'da sanayi sektorUnden cok hiz~et sektrrU GSMH ve GSYlH oran1 
yUksektir. l~d~ iilina.ilC•ri 1'il.k:tor 1iiiitl•riyla ~.::>.il.li. i1¥inde ter.~1 

a.ektorii ~16.ti,unayi sektorii )b}~.5,,.dizmetleI· sektCiiru )1:1:>0.o o:ra

ninda pilya SA1hip ~orusme~tedir. 
Xitbl.O • 162 . • 

Katma deger art1s h1zlar1 (1986) Faktor Fiatlar1yla (YUzdelik 
Degisme) 

SEKTURL"ER 1984 1985 1986 1987 1988(3) lqA9{1) (3) 1~~0(2) 
0 

Tarim 3.5 2.4 7.9 2. l 6. l 7.2 3.3 6.3 4.7 
Sanayi 10. l 6.3 8.7 9.6 7.9 3.8 6.5 3.3 6.9 
Hizmetler . 5. 3 4.0 6.4 6.8 6.7 4.0 4.8 2.7 5.6 
GSYIH(F.F) 6.0 4.2 7.3 6.5 6.9 4.6 5. 1 0.9 5.8 
GSMH(PF) 5.9 5. l 8. l 7.4 6.5 3.4 5.0 1.8 5.7 

. 
Kaynak: V. Bes Y1ll1k Kalk1nma Plan1 ve 6. 5. y1ll1k Kalk1nma Plan1 1990 

Program1 Ank. 1990 sh.11. 

1) D.P.T.Tahminidir. 3) Gerceklesen hedef 
2) Program hedefi 

Sanayi -kesiminde 1987 y1linda % 9.6 11k art1s h1z1 .1988 y1lind/7~9defl, 
bUyUme h1z1 3.8, 1989 y1l1nda da 3.3 oran1na dUsmUstUr. 1988 y1l1nda hiz-
met sektorUnde art1s oran1 ytikselirken 1989'da dUsUrUlmesi planlanm1st1. 
Gelismis Ulkeler tar1m sektorUnden sanayi oradan da hizmet sektorUne qec
tikleri ve yay91nlast1q1h~~9~smekte olan Ulkeler ve TUrkiye'de sanayi sek
torUnden once hizmet sektorU gelismistir. 1988 y1lrnda Tarim sektC'rUnde 
gerceklesen artis h1z1 7.2 oran1nda olurken, 1989 y1l1nda-6.3 oran1na dUs
mUstUr. 
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· Tablo: 16} 

Tarim ve Tarim dis1 kesimlerde cal1sanlarin meslekteki mevkiine gBre 

'· dagi l 1m1 ,,,s 
Meslekler 1955 1960 1975 1980 Erkek Ka din 

Ocretl i l er 60.0 61.0 72.0 74.0 43.0 28.0 

tsverenler 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 1.0 

Kendi hesabina 31.0 30.0 22.0 20.0 54.0 62.0 

Ocretsiz aile 
isciyi .. 6.0 4.0 3.0 3.0 1.0 9.0 

Bilinmeyen 1.0 1.0 1.0 
Top lam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: Zaim S.Cal1sma Ekonomisi lst. 1985 sh.149. 
1985 Genel NUfus Sayimi Genel Sonuclar1 D.t.E. Ank. 1985. 

Tab lo: 164 

Ge.nel NUfus icinde cal 1 sanl arm orani: 

Erkek ·Kad1n % Erke\t % Y.adih 

Ocretl i 5.905.700 l,072.481 45.0 14. 31 
lsveren 182.198 10,750 1.4 0.60 

Kendi hesab1na 4. 311 .114 351.067 33.0 4.80 
Ocretsiz aile iscisi 2.663.495 6.058,365 20.0 80.24 
Bilinmeyen 1.546 70 0.6 0.05 
Toplam 13.064.053 7,492.733 100.0 100.00 

Kaynak: 1985 Genel NUfus Say1 mi Ank. 1985 (D.t.E.) 

Tablo'da is~UcU istirakinde en bUyUk pay1 Tarim kesimindeki yard1m~ 
ci ve Ucretsiz aile Uyelerinin teskil ettiqi ~orlilmektedir. Erkeklerin 
% 20.05 1 i, kad1nlar1n % 80.24 1 U Ucretsiz aile iscisi grubunda bulunmakta
di r. 
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Sehirlesme sonucunda iktisaden faal olanlar1n icerisinde erkeklerin 
isgUcU nisbeti % 58.6'ya ulas1rken, kadinlarda isgUcU istirak nisbeti % 5.9'a 
inmektedir. Modern cekirdek ailede kad1nlar1n is alanlar1na girmesi yUksek 
olurken>~anayi toplumu icin kad1nlar1n is alanlar1na girme oranlar1 bir 
anlamda olcU olarak kabul edilirken TUrkiye'de bu alanda kad1nlar1n is a
lanlar1na girmesi cekirdek aile ile il~isi olma~aktad1r. Genis aile 
hakimiyetinin gorUldU1U kabul edilen kirsal alanlarda ise isgUcU istirak 
nisbeti % 52.7 olurken, kad1n isgUcUnde % 49.7 olarak birbirine yaklasmak
tad1r. (l 7} Bat1da kad1nlar1n is alanlar1na Pirmesi cekirdek aile olusumun-

. nGn 
da etki eden sehirlesme ile kadrnlarrn Tilrkiye'de isgUc~ % 5.9 olmas1 ce-
kirdek .. aile olusumun olmad1~1m da ortaya cikarmamakta dolay1s1yla Sanayi 
toplumunda olmadan oncede cekirdek aile vard1 ve diger aile yap1lar1nda 
gorUlmekteydi. 

Aile isletmelerinde meydana gelen parcalanma topraks1zl1k ve makina
lasma sonucu geleneksel genis ailenin bozulmas1yla, Uretim ve tUketim yo
nUnde bUyUk olcUde birlik teskil eden 9eleneksel genis ailenin fonksiyon 
degisikligini gormekteyiz. Bunun yan1nda sanayii bitk~, sebze ve meyve zi
raatinin en gelismis tekniklerle yap1ld1~1 sahalarda aile isletmecili0i 
yerine zirai isletmelerin kurumlasmaya ve uzmanlasmaya do~ru qidilmesinin 
pay1da bUyUktUr. 

St1nayilesme ve sehirlesme sonucunc:!a ':'elrin·!ksel rienis ailenin gorev-
1 erin)in . yeni ori:ianizasyonl arn c'evretw.esi kadrn ve erkeriin is al anl a
rm ayr1lmas1 've ekonomik baq1ms1zl1k, aile iliskilerinde yeni temeller 
meydana ~etirmistir. Ailedeki kat1 otorite azalarak,iliskilercfe esit ve 
sayg1l1 bir ortam dahilinde demokratik bir esneklik meydana getirmistir. 
Ailenin, sanayi sektorUne sevkedilmesi.sonueu, tar1m ailesini ekonomik 
Uretim ve birlik olmnktari c1kararak cekirdek aile.ve doO.ru gelisme sag

lam1~t1r.Fakat D,iger» aile yap1lar1 da devam etmi~tir, 

. Tanmda makinala$lllla ve is.q~c:IInU~ sann.vide istihdam edilememesi, ta-
r1m sektUrUndeki ~izli issiz tar1m-d1s1 alanlarri kavmas1na sebeo olmak-
tad1r. 1910-20 y1llarrnda Amerika'da nUfusi.m yar1s1 tarim alanlarrnda ca-
11 $1 rken bugUn ancak nUfusun iicte biri kadar1 tar1m al an la rrnda istihdam 
edilmekte, UretilT' ise yi.ikselmektedir. Oretim~e.modern teknoloji kullani-

( 17) YAZ~AN, T.Sehirle me ac1s1ndan TUrki e'de i$aUcUnUn DemoQrafik ve 
Sosyo~Ekonom1 unyes1 st. 
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l1rken tar1mla u~ra$an aileler korunmu$tur.<18) 
Sanayi kesiminde baz1 isletmeler aile isletmeleri seklinde cal1s

maktad1r. Bu ac1dan qeleneksel aile islevi devam etmektedir. TUrkiyede 
tar1mda Cal1san kad1n isqUcU % 59 oran1ndad1r. 

Tablo: '1165 

. .Lilelerin son haftada tuttuklari i~ alanlari 
.. 

Son haftada tutulan isi (%) _Erkek 
tlim ve teknik elemanlar,serbest meslek 7.0 
MUtesebbis,diretkor,Ust kademe yoneti. 2.0 
ldari personel v.b. 6.0 
Ticari sat1s personeli 12.0 
$ahsi hizmet isleri 10.0 
Tar1mc1,Hayvanc1,orman bal1kc1 ve avc1lar 27.0 
Tar1md1s1 Uretim faaliyetlerinde cal1-
sanlar ve ulast1rma makineleri 
Bilinmeyen 
Topl am 

35.0 
1.0 

100.0 

Ka.chn 
14.0 
0.5 

10.0 
3.0 
4.0 

59.0 

9.5 
0.0 

100.0 

Toplam 
2245 

541 
1787 
2785 
2280 
89901 

7856 
78 

26.47~ 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lmam1s)DPT.Ank. 1989 Tablo: R. 

Erkeklerin % 35'i Tar1md1s1 faaliyetlerde calismakta, % 27'si .ise 
Tar1mc1l1k hayvanc1l1k, bal1kc1l1k ve avc1l1k yapanlar gelmektedir. 

Kad1nlar1n ise % 59.0 i tar1m, hayvanc1l1k, bal1kc1l1k ve avc1l1k 
yapmalar1 tar1md1s1 islerde cal1s1rlarken kad1n1n ise tar1mla ilgili faa

. liyetleri devam etmektedirler. 
Tiirk .ailesinde ')enc nUfusun orani diger Ulkelere gt>re yilksek

tir.Gen~ ~§gUcUntin yeterli istihdam saglanmamas1 sonucu at1l 

halde duracakt1r~Kalk1nmakta ve geli§mekte clan bir Ulkede 

mevcut kaynaklar1n yeterli kullan1mi ile ·beraber bu gen~ i~-

gilcti Ulke ekonomisinin gell.i§mesinde bUyUk.kaynak olu§turacak 

ti:::·. :Eunun i<;jn iasan.zUcfr planlamas1n1n ekonomik e;eli~meJeki 

tsnemi dikkate al1narak ee:i:·ekli l'Oli tikaJ.ar yap1lmal1d1r 

• . _., __ 
( 18) KARATA~. s. TAr1mda L iberasyon, TUrk Yurdu C.8 Say1. 1, :tat .1986, sh31 



Tab lo: 166 

NUfusun K1r Kent ayr1m1na gore cal1$mama nedenleri 
'· 

ERKEK KADIN 
KIR KENT KIR KENT 

Ev kad1m 81.9 89.2 
l'Jgrenci 45.0 36.5 12. 7 7.0 
trat sahibi 1.0 2.0 0.2 0.2 
Serbest halde 5.9 12.2 0.9 2.4 
~evsimlik cal1$1yor 0.5 2.0 0 .1 0.4 
lssiz . 13.4 15.6 1.0 1.0 
Diger · 6.8 16.4 0.4 0.3 
Bilinmeyen 1.9 3.2 0.4 0.9 
Emekli 25.5 11.9 2.4 0.5 
Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 

1nan 
Kaynak: TUrk Aile Y~Q1s1 Anket Sonuclar1 {Bas1lmam1$) DPT1 Arf<. Ta5lo:l4. 

Cal1smayan nilfustan k1rda ogrenci oran1 ile emekli olanlarrn ora
n1 yUksektir. Ogrenci olan erkeklerin oran1 kad1nlara gore yUksektir. ts
sizlik oran1 erkek grubunda yUksektir. Bu oran k1rda % 13.4 iken, kentte 
% 15.6 oran1ndad1r. Kentte issizlik, k1r 1 a gore % 2.2 oran1nda fazlad1r. 
Emekli grubu kirda % 25.5 iken K1rda % 11.9 oran1ndad1r. Ev kad1n1 oran1 
kentte % 87.3 iken K1r 1da 82.9 dur. Kentte erkeklerin is bulmalar1 zor 
oldugundan i~.sizlik oran1 yUksektir, Kadinlar da i$ olrnayinca ev kad1m 
olmaktad1rlar. 

TUrkiyede tar1m alanindan aelen isqi.icii ~~Rayi sektorUnde istih
dam edilernemeleri ·!ionucu cogu iiretken olmayan hizmet sektorUnde veya bas-

· ka sektorde marjinal olarak istihdam edildikleri 'lorPlrnektedir. Eksik 
istihclam sonucu veya gercek istihr!r'" ile urnulan istihdam1n altinda ger
ceklesmi~ olmas1 i$sizlik ol~usd11n~ydana getirmektedir. tssizlik sonucu .. 
meydana gelen depresyon kisilikte bozulma meydana gelme, sue art1$ oran1, 
intihar,bo~anmalar ile bunlar1n beraberinde qetirdiqi sosyal problemler, 
aile yap1s1ndaki degismeler cozUlmeye kadar qiderek, toplumun dennesini 
bozan sosyal sapmalar olarak kars1m1za c1kacakt1r. 
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Tab lo: 167 

tktisaden faal olan ve olm1yanlar (12.-yas grubu %) 

N % N % 

Erkek 13.664.053 65.0 3.880.952 28.0 
KAd1n 7.492.753 35.0 9.849.302 72.0 
Toplam 21.156.706 100.0 13.730.254 100.0 

Kaynak: 1985 Genel NUfus Say1m1, Ank. 1985. sh .30 

lktisaden faal olanlar1n oran1 % 61 iken faal olm1yanlar1n oran1 
% 39 dur. TUrkiye 1 de is arayanlarin oran1 % 3.tUr. Bu orana gizli issiz
ler ve mevsim i$sizleri dahil degildir.(1) 

Devletin ekonomik sistemi icerisinde cekirdek aile yay91n olmas1-
na ragmen geleneksel olarak cesitli Uretimler evde im~l edilrnektedir. 

Tab lo: 168 

Evde yap1lan besin maddeleri (v.b.) 
Yiyecek,Tur$u,Bulgur,Tarnana,Salamur, ekmek,Salca 
Giyecek ve el sanatlar1, Hal1 1 ki1im, kazak elisi 
Hayvansal besinler, et,sUt,yogurt peynir 
Di ger, ayakkab1 
Yapmayan 
Topl al1'! 

N 
71 
6 

15 
5 

53 
150 

% 
47.3 
4.0 

10.0 
3.3 

35.4 
100.0 

Ailelerin imal ettiiji UrUnler arasinda Tursu, Bulgur, Salamur, 
Ekmek, Salca % 47.3 oran1 ile birinci sirada yer almaktad1r. tkinci s1-
ray1 .Hayvans~l besinler almaktad1r. Bu aileler kendi ihtiyaclar1n1 kar
$11arken, hayvansal besin imal edenler hem kendi evlerinin hem de kUcUk 
capta piyasanin ihtiyac1n1 kars1lamaktad1r, TUrk aile yap1s1 Arast1rmas1n
da da ba"Z.:S- kendi ihtiyaclar1 icin evde llretim yap1lmaktad1r.(l 9) 

Devletin ekonomi oolitikasrnda, sanayilesme ve sehirlesme sUre-
' T n .. 

cinde tam istihdam1n saglanamamas1 sonucu~isgUcU 1
l1r1m sektorUnden sa-

nayi sektorUnden qecmeden hizmet sektorllne gecil111esi ve bu sahada isgU-
19B~ 

(19) TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclari (Bas1lmam1s) DPT.Ank. TC1blo: 261. 
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cUnUn y1g1lmas1 ailenin gelir bak1m1ndan oldugu kadar sosyo-kUltUrel ba
k1mdan asgari seviyede bulunmas1n1 etkilemektedir. Ailenin ekonomik ba
k1mdan gelir dUzeyinin dUsUk olmas1 ailede gecimsizliklere ve sosyo-psi
kolojik' anlasmazl1klarada yol acabilmektedir. 

Arast1rmada isci-Ucretli memur ve emekli olanlar1n oran1 % 60 do
lay1nda olup bunlardan % 4.91-'si issizdir. Devletin yat1r1m alanlar1n1n 
ve yat1r1mlar1n gerceklesmemesi sonucu meydana gelen eksik istihdam1n 
yaratt1g1 i$sizlik TUrk aile yap1s1n1 olumsuz yonde etkilemektedir. Dev
letin ekonomik yap1 degistirmekle tar1m toplumundan, sanayi toplumuna 
gecmekle beraber, bu ekonomik yap1 sisteminin TUrk ailesinin tarihi, kUl
tUrel ~ sosyal ve manevi hayat1n1 dUzenleyen degerler sisteminin yok ol
masina yol acmam1.st1r. 

Oevletin ve ailenin ekonomik yap1 de§isimleri, aile fertlerini 
meslek ac1s1ndan muhtelif istihdam alanlar1 sa~laml$tir. Ailenin degerler 
sisteminde ve yap1s1nda sanayi toplumundan sanayi toplumuna gecisi plan-
11 bir sekilde yonlendirecek, olumsuz yonleri izale edecek tedbirleri a
larak, sagl1klJ bir sanayilesme ile birlikte, tarim toplumunun ve ailesi
nin mUsbet yonlerini muhafaza edecek bir istikrarl1 kalk1nma politikas1 
gerekli olmaktad1r. Ekonomik kalk1nMada ~eleneklerin devam etti9i sanayi
lesmis tar1m toplumu tipi gelistirilmelidir. Bunun is1q1nda geleneksel 
aile ile cekirdek yani modern aile diye ayirmak yerine hayat tarzi ve de
gerler sistemini devam ettiren cekirdek aileye "geleneksel cekirdek aile" 
kavram1n1 kullanabiliriz. 

b- Ailenin Ekonomik Yap1s1n1n Degismesi 

Sanayi devrimi ile beraber meydana oelen de~ismeler yaln1z top-
1 umun ekonomik de9isimini degistirmekle kalmamis,diger alanlarda da de~i
sim kendisini hissettirmistir. Sanayi devriminden 0nce Uretim ve penellik
le yasam ve mutluluk ailede ifa edilmekteydi. Aile her alanda kendi Ure
timlerini yapan bir Uretim merkezi idi. Aile yat.niz bir istihlak birimi ve 
basit bir hayat ortakl1g1 degil,hayat1n di~er sahalarinda oldugu nibi, bU
tUn Uretim f~ali~etini gerceklestiren bir birlik olmaktayd1. BUtUn ekono
mik dallar1nda onemli bir rol oynamaktayd1. 
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Sanayi Devrimi oncesi Avrupa'da derebeylik bilindi§i Uzere koylerin 
topraklar1 Uzerinde bir UstUn mUlkiyet hakk1na sahip hakim bir zUmreden 
ibaretti • Kendisine ait araziyi isletmekle beraber, ailede tamamen hUr 
degildi: CUnkU o hem derebeyine hem de kendi istihsalini saqlamak zorun
dayd1. Sanayi devrimi ile nUfus yogunluqunun kirsal alandan sanayi ve se
hir kesimlerine akmas1, isyerinin evden uzak olmas1 sonucu, isyerinin ev
den ayr1lmas1 tUketim maddelerinin evin dis1nda imal edilmesi sonucu oi
bi ekonomideki bu degismeler, aile iliskilerinde de deqisiklikler meyda
na getirmistir. Ailenin yeniden ekonomik yap1lanmaya girisi ailede ehe~~ 
miyetli derecede degismeler meydana getirmistir. Aileriin ekonomik yao1-
lanmad'aki degisiklik kadrnrn rol ve statUsllnde degismeler meydana qetir
mistir. <20> . 

Sanayi devrimi ile kadinlarrn ozellikle evli kad1nlarrn i$ bulmala
r1 imkan1 artm1st1r. Aile art1k Uretim yerine tUketim degerlerine gore geli
rin bUyUk oranrn1 tayin etmekte ve blitcesini ona qore ayarlamakttad1r. Aile 
kapal1 ekonomiden c1karak yiyecekleri, giyecekleri besin maddeleri art1k 
pazar ekonomistne gore sekillenmektedir. 

Ailenin tar1m alanlar1ndan tar1md1s1 alanlara kaymas1, Uretim bir
liginin kaybolmas1 ve pazar ekonomisine gecis, penis ailenin oran1n1n dUs
mesine ve cekirdek aile oran1n1n yUkselmesine sebep olmustur. Bu yaln1z o
turma ve ikamet mahallinde meydana gelmesine kars1l1k,manevi kUltUrden kay
naklanan geleneksel dayanisma sekilleri cekirdek ailede de devam etmektedir. 

tlceye gocenlerin cogu meslek sahibi olmak icin gelmislerdir. Sanayi
lesmis Ulkelerde tar1m alan1ndan sanayi sektorUne gecen. isgUcUnUn istihdam 
edilmesi sonucu aileler ekonomik bak1mdan s1k1nt1ya dUsmemislerdir. tstih
dam edilmeyenlere issizlik sigortas1 verilerek ekonomik destek sa~lanm1st1r. 
arast1rmam1zda istihdam edilemeyen aileler yak1n akrabalar1ndan destek gor
inektedir, TUrki,yede istihdam edilmeyenler 12 yafRltrndaki ~ruotur. 

{20} Elliot, M.Mercil, f.E. Soc1al Disorganization,Harper, New York Sh. 
345, . ve·-Ayr1 ca, 
Maciver and page, ~ociety, Macmillan, 1965. sh.251. 
OGBURN and Nimkoff: .Technoloqy and The ChanQing Family, Houqhton 
Mifflin Campany New York 196S. sh. 250-255 .. , 
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Tabla: 169 

Cal1san ve Calismayan NUfus {N ve %) 
I 

Erkek Ka din 
N % N % 

K1 r 12414 59.0 2003 38 
Cal1san Kent 8533 41.0 32.32 62 

20947 100.0 5235 100.0 

Ki r 6902 66.0 17870 66.8 

Cal1smayan Kent 3552 34.0 8846 33.2 

10454 100.0 26716 100.0 

Taplam: 31 .401 31951. 

,.,~ 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sanuclar1 {Bas1lmam1s) OPT. Ank. Tablo: 14. 

T bl '"' ·· ··1d··,,·· .b.fe_ak11 ksanNUf a a ~a goru u~u gi l Er e us K1rda % 59.0 Kentte % 41.0 

dir. Bu oran kirda ilk ogretimi bitiren fert1erin isgUcUne kat1lmalar1n1 
gostennektedir. Kentte ise gene nUfusun egitim kurumlar1nda ogrenim yap
malar1 cal1~an nUfus oran1n1 azaltmaktadir, Calismayan nUfus grubunda er
kek nUfusun kente gore yUksek oranda olmas1, emek11·01an1ar veya yasli 

nUfus ile ca11samayan yasa gelenlerdir. 

Tabla: l?o· ·· 

Cal1sanlar1n baqli bulundu~u Sosyal GUvenlik Kurum1ar1 (%) 

Emekli Sandigi 
SSK • 
Bag-Kur 
Oiger 
Hicbiri 
Bil inmeyen 

Toplam 

Erkek 
12.0 
28,0 
18.0 
l.0 

37.0 
4.0 

100.0 

1<ad1n 
17.0 
14.0 
3.0 
2.0 

57.0 
7.0 

100.0 
,,99 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonu~lar1(Bas1lmam1s) DPT.Ank! Tablo: 13. 
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Cal1san erkekler1n (aile reisi) % 37'si kad1nlar1n % 57. si hicbir 
sosyal gUvenlik kurumuna ba~11 degildir. Ailenin ekonomik durumu ac1s1n
dan erke~lerin % 28.i S.S.K'ya bag11 iken, kad1nlar1n % 17 sinin Emekli 
Sand1g1na·bagl1 olmas1 onlarrn hizmet sektorUnde istihdam edilfllislerdir. 

Tabl o: 171 

Ailenin ts.Bulma imkanlar1(%) 

Erkek% -Kendi imkanl ar1 51.0 
Kendi is kurdugu 5.0 
Akraba kana11 ile 2.0 
Yard1m,arkadas 12.0 
Gazete ilam I). 5 
Komisyon 0.2 
Burs 0.8 
Baba mesle9i 26.0 
Bilinmeyen 2.5 
Toplam 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Ya~1s1 Anketi (BAs11 mam1 s) 

KAd1n% 
34.6 
1.1 
0.9 
9.0 
0.5 
0.1 
1.8 

48.0 
4.0 

100.0 

1, ' DPT. Ank.' Tabla: 21. 

Erkeklerin% 51 •; kendi imkanlar1 ile % 12.0 ise arkadas yard1m1 
ile i~ bulma imkan1 sa9lanm1~t1r. 

Kad1nlarda ferdi tesebbUs gUcUn yan1nda baz1 etkenler (kad1nl1~1n 
verdi9i dezavantajlar) sonucu baba meslegini secme % 48.0 oran1yla basta 
gelmektedir. tkinci s1rada kendi imkanlar1 ile ve UcUncU s1rada cevre ve 
arkadas.yard1m1yla is bulma yer alm1st1r. 

Ocretli erkeklerin % 62.0Si kad1nlar1n ise % 85.i bir sosyal QUven
lik kavrannna bagl1d1rlar. Sosyal 9Uvenlik kurumuna ba~l1 olmayrnlarrn 
% 30'u Ucretli, % 40, kendi hesab1na, % 29 u Ucretsiz aile iscisidir. Ka
d1nlar grubunda ise % 75.0'i Ucretsiz aile iscisidir. Ailelerin gelece~i 
ile ilgili olarak on1ar1n sosyal gUvenligini saglayan etkinliklerin, poli
tikalar1n eksiksiz yerine getirilmesi ile ailenin sosyal gUvenli~i sa~lan

m1s olacakt1r, 
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Tablo: 171/a 
Cal1sanlar1n Sosyal GUvenlik Kurumuna bag11 olup olmamas1. 

Sosyal GUvenlik Sosyal GUvenlik Toplam 
Kurumuna Bagl1 Kurumuna Bagl1 ol. E. K. 

Ocretli 62.0 85.0 30.0 16.0 48.0 45.0 

lsveren 4.0 1.0 l.O 0.0 3.0 1.0 

Kendi hes ab' na 30.0 5.0 40.0 9.0 33.0 8.0 
I 

Ocretsiz aile iscisi 3.0 9.0 29.0 75.0 12.0 50.0 

Bilinmeyen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 

Top lam 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anketi (BAs1lmam1s) DPT Ank. Tablo: 14 

!!°lirkiye 1 Ce 80EJ't-1 Gt;ver1Jik r1n·i;r,1:r,c;: 1:,£.tJ1 c:.rc:·;=-:-_ f:: ··E>:.f;--

... J,..l'1 r'~ci., -.·.~tl)··,~·,·1J· i·c:.f- ''°7~'i Ucret""i·,. ··i'1p ·ic:e' 0:_.l~_..,,-::::: "..:.r"c" - . ' _; L-1--- .• _c....._ J ). I"· .,, ti:] LI '-4 - --~·~.JI . ...;.. ._.,t.._ •..:..J't~. J. • .tU"" L~. 

t ·cr ..... ·1··11·,, .. ,,:,,.._,f·_·i~c··.1·1··.:_1·.:c'f' c·r,1r·r:-='·~·r.1"1:r:' "';'·r·c"'la,1 .,"'t..., t·- .. ··1· ·:·-"·' ~-~ ge11·:: ,. ~ .. .-. •. ~ .c.! .<. .._)c·~-· •·[-': c:. r...L- .. 1 .1 .. _fC'.t._ ; 

menin itici bir eUcU olir.i.;tur.SHliPyj f'F}:tt:rfa .... 'r, ct::.:'..:-ii..: tF.r.:i: :lf .. 

de tarimin birer paz.a::i. 1 hal~ne gelmi§tir. Tc.rim 't:e s.:'..: . .:'..nG. e ~ e~i;·r,r.. 

Ucretzis aile i~9ileri herhangi bir sosyal gtivenlik ~~~~~:;na batl1 

ola~at,aktad1rlar.Son y13larda. T&r1m ailesi ve ev kad:~lar1~a akti: 

ve ;asif sigorta uygulamasi yap1lmaya bael&n~l§tlr.:~~i~ ~1~1 E£~

kur aktif sigortal1lar1n1n %28. 8 'ini ev kei.ch.r:.la.r.i c.:.:;;: :1;.r:-:a~:tad1r. 

:i.:ar1m kesiminde 9al1~an ve :Bag.fur•a ioi'tira}::9i olc.r .. c.~:::if ~igor'tc.

lilarin ~~84. 7 1 s ini tar la. ziraa ti ile ugra§anlar "Ge .;:~:.:.l e-cr:;ekte-
n ir. Ai lenin geliri ile beraber E osyal gliven ligir,in E c:.5J..a-:-.:..c.s 1 c::e:;; 

ta91maktad1r. '.i'ar1m kesiminde ~all§an aileler.ir.1 ~ev.::-.:'..::.lii-: i~s.izlj

~in azal tilmasi igin :Koylerd.e €-l sanatlar1r;1 geli~-:i:-::-.ek, 7s.r.i::: sE

nayiine one.ni -vermek, tar1m tirilnlerinin 9e§1 tler.diril::es.:..r.i ::-P-g±a.'T..ak, 

c;e §i tli ya t1r1mlarla gegici cJ o.rak ~all. ~::.R o:::tar.;i y _re: t:e.k, ge::::'ekli 

olmc.ktad1r. (21) 

~ilenin ekonomik yHnden sars.ilmamas.i icin ~ill! [Elirin ~esiL 

ler ve fertler aras1nda dangeli bir §'e~:ilde 6.a.[;1 ::..i::G.EJ. sg.5.lan-. 
malidir.1988 9_1l1nda 1. 300, 1 dolar olap ki9i ba~1!l.a ge::.ir, 19§9 

y1 linda 1. 434, 8 dolara ytikselmi9tir .1989~111 .. rc-grc.:--.1-:.:.a ; 38 olc.r.::-.;. 

hegeflenm~; i§ olan enflasyon sev iyesi ,y1l ~ onunda £ :5.e~c. .:. !:iye l-:a tla-

narak; 69.6 citizeyinde gerc;ekle§mi9tir ... ::1 ..... la2~ ... ~: ... ri .:.. ..... :.·:_ ___ ::-

psikolojik f'a1~t0r cij'E ~and1rilan halk1n C-:."if2.~.:::.·c:: 'tekle~ti£.:.

Tlin [iderileh~~jftiJ'~ · btiyi.ik rolti clr.:tc~·t14r. (2£) 

(21) 

(22) .!ktiBR.d! Fc..ncr,TOEJ3 "'-kc:,ra lC:CQ ·\.•11 ,.0 "' . t .... 'i.£1 .. ' .,, .-' ' £-.I!..,.... _ ,_ 
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Sanayilesme ve sehirlesme ile beraber ailedeki Uretim birli~inin 
tUketim birligine donUsmesi,is alanlar1n1n evin d1s1nda yer alrnas1 ve 
meslekler grubu ile nakdi gelirin cari olmas1 ailenin ekonomik yap1s1n1 
degistdnnistir. 

BUtUn Ulkelerde uygulanan ekonomik politikalarin temel hedeflerin -
den biri de tam istihdamin saglanmas1d1r. Tam istihdam1n saglanamamas1, 
issizlik dedigimiz hem sosyal, hem ekonomik boyutu olan meseleyi ortaya 
c1kart1r. Sosyal yonden issizlik gelir dag1l1m1nda adaletsizliqi, ahl~k' 
degerlerin sars1lmas1n1 ve toplumda istikrars1zl1ga ifade eder. Arast1r
mada,issizlik ve is imkanlar1n1n olmamas1, kaynak israf1na ve milli gelir 
kayb1,na sebep olmaktad1 r. 

Tab lo: 172 

K.Hamam'da issiz olan aile oran1 nUfusun % 4 civar1ndad1r. 

Erkek KAd1n Toplam 
Son hafta iste cal1sanlar 3012 239 3251 
ts arayanl ar 291 81 372 
Son hafta icinde iktisaden faal 
olm1yanlar 1.156 3315 4.471 
Topl am 4459 3635 8.094. 

TUrki,ve gene.l inde i$ arayanlarin oran1 % 3 tUr. (23) 

Tab lo: 173 

Ailelerin gelir dUzeyi (Rin TL.) 
. 

lssiz (0 .. 60) 60 .. 300 300 .. 600 600-900 900 + .. -Topl am 

N iay1 5 86 45 9 5 150 

% 3.3 57.3 30.0 6.0 3.3 100 

Tab1Qdan gorU1dU9U gibi 300.000 alt1nda geliri olan aile oran1 
% 60.3 tUr. Bunlar1n co~u kUcUk esnaf, serbest meslek sahibi olanlar ve 
is.cilerdir. Gelirin enflasyon sonucu, paranrn ve a11m gUcUnUn azalmas1, 

(23) 1985 C:enel Niifus Sa_v1m1 Ank. 1905. sh:l5 



fertlerin kisiliklerinde cozUlme, sos~al sapmalar, gecimsizli~ler, fazla 
cocuk istenmemes1, daha ilerisi bak1lamay1nca sat1lan cocuklar a1lenin 
ekonomik durumunun zay1fl1g1ndankaynaklanmaktad1r. Bunlar,ailede rozUl
me meydana getirebilmektedir. 

Ekonomik neden ve fiat art1slar1ndaki etki sonucu ruh hastal1kla-
·! _;"'' 

rrnda artmalar meydana getirmesi sonucu sinirine hakfm olamayan fert pat
lamakta ve sue egiliriti artmaktad1r. GUnlUk basin yayrnlarrnda ekonomik 
kriz nedeniy1e, pahal1l1k enflasyon ve issizlik gibi nedenlerle intihar 
eden, ruhsal hastal1k geciren, suca egilimli,patlamaya f)az1r fertlerin 
cogalmas1 ailelerin bo~anma, terke ya da sosyal hastal1klar sonucu par-

. calanmas1na sebep olmaktad1r. (24 ) 
Arast1rmada aileleri ilgilendiren en bUyUk s1k1nt1 ekonomik aecin

me derdidir. 

Tabl o: l'k+ 

Aileyi ilgilendiren en onemli s1krnt1lar nelerdir? 

N % 

Pahal1l1k 94 62.7 
Yard1mla~man1n azalmas1 1 0.7 
Kira 24 16.0 
Egi tim.,.Sagl 1 k 11 7.3 
Di~er 16 10.7 
C.Vermeyen 4 2.7 
Topl am 160 100.0 

Ail el erjn en bUyUk s1k1nt1s1 % 62 . 7 il e pahal1l1kt1r . Kira s1kin-
t1s1 olanlar1n oran1 ise % 16 d1r. Su s1k1nt1lar ve problemler ailelerin 
geni~ aileye zorlamakta ya da genis ailenin dag1larak baska cekirdek aile 
meydana 9etirrne~ine sebep olmaktad1r. ~ekirdek ailenin ekonomik bak1mdan 
zay1f Qlma,~1 maddi a~1.dan desteklenen,deste-kli cekirdek aile meydana ne

ti rmi ~ti r. 

(24) TercUrnan Gazetesj, 9 Kas1m 1989 
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Aile yap1lar1 ile gelir dLlzeyi arasrnda iliski diger faktorlerin 
yard1m11la anlam ifade edecektir. Sosyo~kUltUrel de~erlerin etkisinin rol 

oynad1g1n1 belirtebiliriz. 

Tabla: l':J-5' 

Aile yap1lari ve Gelir DLlzeyi (X 11 by x 39) (bi(\ \.L.) 

0-60 60-300 300-600 600-900 900 t ---- ,__ 

Parcalanm1s aile 0.7 6.0 1.3 0.0 0.0 

Gecici ~enis aile a.a 3.3 2.7 2.0 0.0 

. Cekirdek aile 2.7 43.3 22.0 'l. 7 3.3 

Genis aile 0.0 4.7 4.0 1.3 0.0 

x2 = 16.67989 p !!. 0. 1 

Tablo'dan gorLlldU~i~ gibi P = 0.1 c1kmas1na ragmen,c1kan oran da 
yUksek degildir. 0.5 1·1k ori:l11 pek !JUyUk gorlilmemektedir. Arast1rmam1zda 
gecici genis, cekirdek ve genis ailenin olusturdu~u gelir dilimi 60-300 

-~ 

ile 300-600 aras1nda ver almaktad1r. 
. . 'tf . 

·fite'm"~'~durumu ve gelir dUzeyi arasrndaki iliski anlaf'll1 bulunmus-
tur. Ailelerin gelir dUzeyi ve a11m gUcu meslek durumuna bagl1d1r. 

Tablo: ll6 
Meslek durumu ve gelir dUzeyi iliskisi (,,/.,) (ooo) 

0 60-300 300-600 600-900 900 t Tonlari 

tsc;:i Ucretli 0.0 77. l 20.0 o.o 2.9 100.0 

Memur 0.0 38. 1 57. 1 4.8 0.0 100.0 

Ci ftc;:il ik o.o 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

S.Meslek 0.0 51.2 36.6 7.3 4.9 100.0 

Ti caret 0.0 28.6 57. 1 14. 3 0.0 100.0 

t~siz 71.4 14.3 14.3 o.o 0.0 100.0 

, Emekl i 0.0 73.5 17 .6 5,9 2.9 100.0 

Yurt d'lS1 0.0 0.0 0,0 66.7 33.3 100.0 

·-· 
x2 = 157 .46786 p 0.001 --
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Tablo'dan gorUldUgU gibi orta tabakaya mensup ailelerin orani az-

d1r. tscilerin gelir dUzeyi dUsUk olanlar1n oran1 I 77.1 dir. Ciftcilikle 

ugrasanl arinda az arazi ve masrafl ar1 gel ir durumunu azaltmaktad1 \· Serbest -· 

meslek erbab1n1n gelir dUzeyi 300-000 in alt1nda olma oran1 % 51.'2 dir. 

Ticaret erbab1 orta tabakaya yak1nd1r. Geliri 300-600.000 aras1nda olanla-

r1n oran1 % 57.l dir. 

Tablo'da issizlerin.% 71.4 1 U nakdi geliri olm1yan, % 14.3 lUk iki 

dilimi ise gUnlUk islerde cal1sarilar olusturmaktad1r. 

Ail en in saijl am ol arak ayakta kal abilr.iesi, sosyo-ekonomi k faktorl e·ri n 

etki 1 eriyle zay1 fl amamas1 icin sosyal refah dUzeyinin destekl enmes i ve y~k-

· sel ti 1 mes i esast1r. Sosyal hizmet sosyal yard1mlasma ve dayan1sma vak1fla~ 

nmn daha cok say1daki muhtac durumundaki aileye yardlilmc1 olabilmeleri 

amac1ylas gerekli organizasyon ve yard1m kriterleri konular1nda calisma-

1 ann etkin hale gelmesi onem tasn. 

1985 GNS'a gore bekar oran1 ve ya~1 yUkselmektetlir. Bunlar1n co~u 
.. . -.. ~ 

ekonomik yetersizlik bakimrndan evlenememekted:ir: Son aylarda pkarilan 

evlilik krP.tlis1 :rti ktan yetersiz kalmakta ve faiz orarn yUksek bulunmak

tad1r. 
Tab lo: 11-'=i' 

Aile yap1lar1 ve meslek Durumu 

tsc i Uc retl i Memur ciftci S.Meslek Ti caret !ssiz Emekli v.01~1 Tool am 
Pa.re a 1 an.'.111 s 0.7 0.0 0.0 2.0 0.0 0.6 4.7 0.0 ~-0. Gecici g-eni s 2.0 1.3 0.0 3.3 0.7 0.0 0.7 0.0 .o 
Cekirdek \9,3 \ 2.-1 1 .• 3 1.0.1 · 1. '7 2.7 12.7 2.0 74.0 
Genis afle 1.3 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 4.7 0.0 10.0 

Toplam 23.3 14.0 1.3 27.3 4.7 4.6 22.8 2.0 100.0 

'/.,_ -- 30. 88904 p = 0.07 
Aile yap1s1 ile meslek grubu aras1nda anlaml1 iliski meslek grup

lanna gore aile yap,lan bak1ld1g1 zaman belirlenmesi zordur. Diqer bil-

9i ve kaynaklann yard1m1na basvurulmas1 ~erekir • .Arast1rmada cekirdek 
aile oran1n1n en yUksek oldu~u meslek grubu· % 27.3 oran1 ile serbest mes
lek bas ta gelmektedir. Scoro "lo~~~'3> ile.. i~~; 9,rubu g@.\n,~"-W."= C-esit_li 

mesleklerde aile yap1larrnrn hepsi ~ gorUlmektedir. renis ·aile en -cok emek-
1ilerde 9orUlmektedir. Evlatlart fle oturmaktad1rlar. 
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" " 1978 de yap1lan TUrkiye'de aile yao1s1 adl1 arast1rmada cekirdek 

aite~eraniat~r1m iscilerinde % 79.3 Serbest meslek ve yUksek memurlarda 

%76~9 isdlerde % 72. orandad1r. G-ecici oenis ailenin en fazla qorUldli-
!" -

gU meslek grubuna % 25.9 ile ticaret sanayi meslek grubu genis ailenin 

en fazla oldugu % 39.4 oran1 ile ciftci meslek ~rubundad1r.< 25 ) 
Cekirdek ailenin en yUksek oldugu meslek grubu serbest meslek ikin

ci olarak isci Ucretli gelmektedir. Genis aile oran1n1n en fazla gorUldU~U 

meslek 1 1grubu olarak emekliler birinci s1rada yer almaktad1r. tsci-Ucretli 

S.meslek, ticaret ve issiz grubunda da aym oranda gecici genis aile yap1s1 

gorUlmektedir. Genis ailenin hakim oldugu meslek grubu Glarak serbest mes-

_ lek birinci suada yer almaktad1r. P~rcalanm1s ailenin oranrn yUksek oldu-
._, .. . 

_ gu grub emekl ilerin olmas1 olUm sonucu esl erinin ayri lmasrndan kaynakl anmak-

tad1 r. 

c) l<achnlann tstihdam·1 
;. 

B~t1 'da kad1mn -sanayi devrimi ile is hayatrna girmesi yaygrnlas--. 
m1st1. Kad1mn egitime bagl1 olarak mesleki tabakalasmadaki rolU..___,gittikce 

·-~:r 

artarak. kad1na ev d1_,1:ndaki ekonomik 9orevlerinde de degis,me meydana ge-

tirmisti~. <26) Bat1da ataerkil ailede gorUlen (erken zamanlarda) kad1nla 
:.,. 

evlenme a~~ yahut sevgiden Hte ekonomik destek amac1yla 9erceklesmesi olmustu 

~UmUzde kad1n daha cok ekonomik destekten cok,sevgi ve aska kars1 ilgi 

duymaktad1r. 

Cal1san kadrn ac1srndan,bos3nma meydana geldiginde geleneksel ge

nis ailede Uretirn birligi, evde sa@lan1rken~ evin d1s1nda cal1san bosan

m1s kadln1yine ailesj icin cal15makta ve Uretim sa~lamaktad1r. Cal1san 

kad1nlar1n bir cok problemleri vard1r. Geleneksel genis ailede bosanma 

hadisesi az olmakta, ekonomik bag1ms1zl1<'11111 kazanm1.s cal1san kadrnla- · 

rin bosanma oranlannda art1s gorUlmektedir.B'atlda - bu· oran -yUksektir. <27 ) _, 

(25) Serim, T.TUrkiye'de Aile Yap1s1 Ank. 1972, sh.55. 

(26} MACIVER, And Pa0e, a.g.e., sh. 258. 

· (27) ELLIOT, r1.A. Merril , F.E. Social Disoraanization Hurper, Bnther. 

New York. sh.35. 
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Aile fertlerinin sehi~ alanlar1rida yerlesmesi ile kad1n geleneksel , 
genis ailedeki yard1mc1 aile statUsUnU. kaybetmekte, onceden kendisinin 
yapm1s oldugu ekmegi nakdi olarak ald1g1~dan nakdi gelir kars1l1gqnda ca~ 
l1s1r hale gelmektedir. Bu sebeple Ucretlilerin pay1nda kad1nlar arasin
da yUkselrne meydana gelmistir. 

Tab 1 o: 11--8 
Kadi nl arm iskollarrna gore istihdam durumu 

T ihm ormanc111 k fvfadenci l i k tmalat Elektronik tnsaat i:"ontan Ul ast1 rma 
· A:vc111 k BaJll kc111 k ve Tasocag1 sanayi 

51.476 2.863 188.943 

Kaynak: 1985 Genel 
,,,..____. 

NU fiis Say1 m1 D.t.E. Ak. 

· · M Ti kur4m]ar·Sigorta ye Yard1mc1 H •. 

73.550 

Gen. su ve Ba. 
Ti.Lo. 

271 2452 

1985. 

Toplum Hizmetleri 
Sosyal ve kisisel 

45.82 

EM~ra- Haberlesme 

5£. 136 24.032 

Hizmetler 
Di ~er "' 

Toplam 998.715. 

Tablo'da gorUldUgU gibi, kad1nlar1n istihdam edildikleri to~lum 
hiizmetleri,-sosyal ve ki~isel hizmet.ler l. siray1 yer a11rken ikinci s1-
ray1 imalat sanayi yer almaktad1r. 

Kad1nlarin sosyal refah1 yonUnden toplum hizmeti gibi kamiu yonetimi 
alam.nda cal1smalar1,bu sahada egitim imkanlar1yla gelismistir. Gelenek
sel toplumlarda kad1nlar1n is sahalar1 dar olmakla beraber, cinsiyete 
dayal1 isbo1Urnu 1i<~8~Wf~rrn ev kadrnl1g1 ve aile isletniesinde cal1smak
tad1 r. KAd1 nl an n ogretmenl i k mesl ekl erinin secil mesi gel eneksel topl umun 

. ' 

geregi olarak kad1nlar1n egitmesi soz konusu oldugundan,kad1n is~UcUnUn 
istihdann <28 ) diger kollardan once vuku bulmustur. Yine kad1n saijl1k 

(28) Ciftci, Oya, 11 TUrk Kamu Yonetiminde kadrn Qi)revl iler "TOt""k Top-
1 umunda Kad1n Ank. 1982, sh.287. 
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personel ine ihtiyac da bundan kaynakl anmaktad1 r. Kadrnrn dogumunda, kad1-
nrn hizmet Etmesi onemli olmaktad1r. Bu ozellikleri itibariyla Osmanl1 
doneminde de kad1nlar1n devfet kurumlar1nda ebe olarak gorev ald1klar1n1 
(29) gormekteyiz. 

TUrkiye'de kad1n1n cal1smas1 konusunda ailede rollerin bu merkezde 
kadin1n ev icindeki rolUnUn ve kad1n cal1smas1 konusu ele a11nd1g1 zaman 
acaba durum nas1ld1r? K d1n1n cal1smas1 konusu~da kad1n ne tUr islerde 
cal1smalar1 ve yerlerinin tercih edilmesi temel teskil eder. Bunun 
icin k1r ve kene'~kek ve kad1n1n cal1smas1 gorUsU soyledir. 

Tablo ~ t'l-' 
K1r ve Kentlerde Kad1n1n Gorevi 

KIR % KENT % 

E K E K 
Yaln1z ev isi 41.2 39.7 33.8 26.6 

Al1sveris gibi evin d1san isi 6.7 6.6 13.5 10.0 

Tarla ve bahcede cal1sabilir 26.2 22.6 6.3 5.2 
Devlet memuriyeti yapabilir 25.9 8.1 9.4 10.5 

.. ,, 

Ozel bir yerde cal1sabilir 1 • 1 2.0 2.7 2.7 

Kad1nlara uy~un mesleklerde 
cal1sabilir 11.9 13.2 11.4 11 .1 
Bilinmeyen o.o 0.0 0. l 0 .1 
Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (B s1lmam1s) DPT. Ank. 1989. 

Kad1n1n is yapmas1nda yaln1z ev i~i yapmalar1 k1rda erkek ve 
kadrnlann grubunda % 41.2 ve 39.7 oran1nda basta gelmektedir. Kent te 
erkek grubunda yaln1z ev isi basta gelirken.kad1nlar grubunda yaln1z 
kad1nlara uygun mesleklerde cal1sabilirler sonucu ortaya c1km1st1r. 

(29) Tekeli,~irin: Kadrnrn siyasi hayattaki yer1 uzerine kars1last1r:
mal1, arast1rma(Bas1lman11s Doc.Tezi) 19771 Sh.264. 
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. Tablo: 110 

Kadinin cal1smas1 hu_~usunda· (Erkek ve Kad1nlarin 
GorUsleri) , · . 

Aile birligi gUclenir 
Aile birligi zay1flar (hay1r) 
Aile bUtcesine katk1 olur 
Kocas1yla daha az ilgilenir 
Kad1n kendini gelistirme ihtiyac1 duyar 
Cocuklar1na daha az vakit ay1r1r 
!syerindeki s1k1nt1s1n1 eve getirir 

· Kad1n gereginden fazla yorulur 
Kad1n aile sorumluluklar1 ile ilgilenir 
Kadinin ve ici islerinde prog. lard·1mc1 olur 
Kad1n haklar1n1n kullan1lmas1n1 sa9lar 
Kachn1n hayat tecrUbesi artar 
Cocuklar1na verdi9i terbiye ve 
olur 
Toplam 

egitim mUsbet 

ERKEK •to 
19.931. 8.5 
11.473 
13.264 
10.270 
10316 
~ l .828 
10.695 
13.097 
10.374 
8.339 
9.074 

441 

8.9 
10.3 
7.9 
8.0 
9.2 
8.3 

10.2 
8.1 
6.5 
7. 1 
0.2 

8.692 ' 6~8 
1ZB.794 . 100 .o 

Kcynak:TUrk aile Yap1s.1 Anket Sonuclan D.P .• T. (Bas1lmam1s) 

KAO IN . :: .. ·1. 
---1001 9 .3 

1036 9.6 
1100 10.2 

730 7. l 
914 8.5· 
863 8.0 . 
778 7.2 

1010 9.4 
914 8.5 
747 7.0 
864 8.0 

39 0.0 

' 778 •, 7. 2 
1 o . 774 1 bo . o .~ 

Ank. 1989,...'fJa!;>J o b132 

Kad1nlar1n cal1smas1 konusunda erkeklerin % 10.3'U, kad1nlar1n % 
l0.2'si Aile bUtcesine katk1 olur gorUsU yUksek orandad1r. Erkek ve Ka.chn 
grubunda kad1n1n cal1smas1 aile bUtcesine katk1s1 olaca§1 gorUsU birinci 
s1radad1r .. Kir'da Aile bUtcesine katk1 olur ~orUsU birinci s1rada, kent 
bazinda ise- kadinin cal1smas1 sonucu, kadin gere~inden fazla yorulur go
rUsU birinci s1rada yer almaktad1r. Sonucun boyle c1kmas1 sehirde 

cal1san kadinlarin zor durumda ·alduklar1m belirtmektedir. Eqitim se-
•• 

viyesine.gore okuryazar olmayan ve okuryazar dUzeyindekiler de,kadinin 
cal1~ t1·qrnda gereginden fazla yorulur, y1pranir

11

9o;·UsU,yayg1nken 1 egitim 
~ " seviyesi yUkseldikce aile bUtcesine katk1s1 olur gorUsU yogunluk kazan-

maktad1r. 
K.Hamam ilcesinde , kad1~lar1n egitim dUzeyi dUsUk oldugundan, is

tihdam edilmeleri · imkans1zd1r. Kedinlarrn cal1smamas1 istihdam imkanlar1-
n1n yan1nda 8eleneksel ozellik tas1maktad1r. Aile icerisinde evfn ve cocuk-



lar1n bak1m1 onem ta~1ma~tad1r. • -i :Q ldugu 01 b1 
Bat1 'da ailelerdeki cocuklar1n bak1m1 ve yiyecek masraflar1n1n 

kars1lanmas1 nakdi olarak hesapland1~rnda, TUrk ailesinde ev kad1mn daha 
UstUn isleri yapt1klar1n1 gormekteyiz. 

Kad1nlar1n ev isleri yan1nda evde imal etmis oldugu yiyecek, giye
cek ve hayvansal besin ve UrUnlerin yapanlar1n oran1 l 10 dur. Bu ac1dan 
evde bir anlamda Uretim birligi yap1lmaktad1r. Giyecek ve el sanatlari y~
pan ailelerde otomatik orme makinesi mevcuttur. Hem aile icin hem de d1-
sar1ya evin kUcUk gideri ve tUketimi icin aile ekonomisine katk1da bulunur
lar. Cal1san kad1nlar1n oran1 % 8.7 dir. Bunlardan 12'si esine ekonomik 
yard1m amac1yla ise girrnistir. l 1 i ise esinin isi olmad1g1 veyahut belli 
isi olmad1g1 icin ca11smaktad1r. KC¥:11nlar1n egitim yoluyla is alanlar1na 
girrnesi onlar1n sosyal mabilite imkan1 saglam1st1r. Cal1san kad1nlar ge
nelde art1k is cevresinden tanist1klar1 ile evlenmeyi dilsUnmektedirler. 

Cal1san kadrnlarrn problemleri sorulduijunda,cocuk bak1m1 en basta 
gelen problem olmaktad1r. Cocuk kres ve yuva gibi sosyal hizmetlerinin ye
t.,_r1i oln1amas1 cal1san .kad1m olumsuz yonde eU:ilcmei•,:.:~~dir,, 

Belediye de cal1san 162 Ucretliden 22'.s.i bayan olup, % 13.5 oranrn1 
teskil eder. Bel ediyenin sosyal hizmetl eri, cal 1 san kadinl arm cocukl ar1 
icin yetersizdir. 

lablo: l~I 

Esinizin ise girme nedenleri nelerdir? 

Ekonomik yard1m 
E~ imfo is j ,YQ~. 

Esimin hastal1,g1 
Diger 
Toplam 

0/_ 
.0 

92.0 

8.0 

100.0 

.Tablo'dan gorUldU9U gibi kad1nlar1n cal1sma amac1 eslerine ve 
.aile.sine ekon9mik yard1mdan kaynaklanmaktad1r. 
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2- Sosya-KUltUrel Yap1 
a- KUltUrel Degis~e 

• 
Sosyal degismelerin kaynag1 killtUrUn unsurlarindan o1an rnaddi ve 

I 

kUltUr alanrnda gltitillmektedi.r. Malinowski Ktilttir ile toplum-
mUesseseler arasinda iliski ve degismelerin onemli olduqunu vurgu-

la~arak 11 KUltUr degismesi bir cemiyetin mevcut nizam1m, diger bir deyisle 
sosyal, madd1 ve manevt medeniyetini bir ~ipten ~aska bir tipe ceviren bir 
prosestir. Boylece KUltUr degismesi, bir cemiyetin siyasi yap1s1nda, idari 
meselelerinde ve topraga yerlesme, iskan tarzrnda, iman ve kanaatlerinde 

I . 
bilgi sisteminde; terbiye cihazrnda, sosyal ekonominin dayand1g1 tUketim 
maddelerinin sarf1nda az cok meydana gelen tahavvUlleri kapsar. Terimin en 
genis anlam1 i.le kUltUr degismesi, insan medeni.yetinin daim'i bir faktorlidUr, 

• 
11 (30) her zaman ve her yerde meydana gelmektedir. . 

Maddt ve manev'i kUltUrde meydana gelen degisme.ister kesif yeicad 
yoluyla,y~y1lma . (difuzyon), al1st1rma veya zorla olsun, kUltu'rUn - h-~ps'ine 
etki etmeyebilir, yalnii: 'baz1 kUltUr Unitelerinde veya birimlerinde meyda- · 
n~ ,.gelebii".ir. Degisme halinde bulunan kUltiirUn baz1 kis1mlar1 deoistiiji hal..
de diger k'lsi.mlarrnda degisme meydana gelmeyebilir.( 3l) 

Madd, ve manev1 kUltUr devamli. etkilesim halindedir. Maddi kUltUrde 
meydana ge1en de~ismelere paralel olarak manevi kUlttirde degisikliklerin _ke
sin olarak gerceklesmesi s6z konusu olmamaktad1r. 11 Son yliz sene icerisinde 
meydana gelen. endUstri ink1lab1 dolay1s1yla modern Garp cemiyetlerinin maddi 
kUltUrUnde bliylik degismeler meydana Qelmistir. Halbuki ayn1 zaman zarfinda 
aile mUesesesinde ve di~er ictima,_..siyasi teskilatta hicbir deijisiklik 
olmam1st1r. 11 <32 ) 

Sosyal ve kUltUrel degisme toplumun yanisrnda meydana gelen temel 
ve genil degismeleri belirterek, ailenin orgUtlenmesinde, yasam1n1n kazanma 
yollar1nda, dini davran1slar1nda, insanlar taraf1ndan kabul edilen rle9erler
de ve uygulanan teknolojik alanda gorUlmekte olup,bu alanlarda de~ismeler 
farkl1hk gostermektedir. Tesir veya degisim ayni bazda meydana gelmeyebi-
1 ir. Yahut maddi kUltUr alan1nda meydana gelen h1zl1 de~ismeler maddi olma-

(30) IBID, sh.58. 
(31) Turhan, M,KUltUr De~ismeleri, 1$t. 1969, sh.26..-27. 
(32) Turh~n, M. a.g.e. sh.27. 
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yan alanda (manevi kUltUr alan1nda) ayn1 olcUcte deoisme meydana getir

meyebilir. Bu iki kiiltUr arasinca s1k1 bir bag olmayabilir. 

Bu takdirde madd~ kUltUrle, manevi kUltUr arasrnda ahenksizlik, 

aksakl1k olmas1~KUltUrel Lag~ denilen kUltUr gecikmesini beraberinde qe
tirecektir. C33) 

tki kUltUr unsuru aras1ncs etki kars1l1kl1 olrnaktad1r. Fakat ayr1 

frekanslarda da tezahur edebilir. Bunun aibi so~val degismenin maddi 

kUltUr alanrnda hizl1 oldugu ve manevi kUltUr alanrnda daha yavas meyda

na geldiqi ileri sUrUlmektedir. Buna mukabil gelismekte olan ya da.qe

lisen Ulkelerde bu tersine de isleyebilmef<tedi.r. Sorokin, tngiltere'de 

_ halk1n siyasette ki tercihlerinin moda gibi bir-iki sene icerisinde de

gistigini belirterek, maddi kUTtUrden daha cok manevi kUltUr unsurlar1 

olan orflerde, adetlerde, siyasal ve sosyal yap1da pek cok degismenin 

ortacagda meydana geldigini fleri sUrmUstUr. (34 ) 
Ailel.erin geleneksel '(tl-d«rdan sehire oelmeleri, sonucu daha 

girift ve i;:ok yon1U bir hah":de-$:i1~ ili~ki1er: aij1 ve sistemine girmeleri 

onlann sosyal. hareketlenmelerir.ie R~ocial mabilizationa" yol ac[11aktad1r. 
'• . ' 

Ailede fertler bu sosyal hareket) U i.k ,ic;:in..de c;faha Ust sosyal statUlere 
' . :• . ' 'I 

c;:1kabilmeleri yahut c1kmalari icin maddi kiiltUr.....d.eierlerinden istihsal 

etti9i gibi manevi kUltUr de9erlerinden de tavizler verecektir. Sosyal 

hareket.lenme modernlesmenin bir boyutu oldugu haldeC35 ) refah, basar1 ve 

itibar artt1nm1 'yeni insan tiplierine, yeni davranislara, yeni ha.val ve 

dLlsUncelere, ha~at .tarz1na yol acabilmektedir. Buna mukabil kirsal alan

dan ge1enlerin ilk anda meydana gelen k!iltUr uyumsuzluklari yanrnda se-

. hirl ilerinde maddi refah doyurnu sonucu veya vb. nedenlerle her tUrlU 

. .., 

kurals1zl1ga kadar varan davran1s bozukluklar1nda bulunmalar1, kendi 

kLlltUrU q~ y~banc1lasmas1 1 sosyal cozUlmeye kadar varan kUltUr bunal1m- ' 
.... >''• ~ ,_...._., .... ~ .. ___ ..... • ' 

l'ari gorulmekted1fehir ortamrndzki kUltUr cevresi ile onceki cevrenin kUl-

tLlrUn aras1nda bqcalama baslayabilir. Yaln1z sehirde yasayanlar1n bir 

tak1.m sosyal sapfl)alarq 9irerek, icki, uyusturucu madde kullamm'- fuhus, 

~ad1.n ticareti en yO~ bUyUk ~ehirlerde zemin bulmustur. 

(33) 
(34) 
(35) 

·GOOD, w. The family. Prentice Hall, New Jersey, 1964, sh. 
TURHAN, M.a.g,e., sh.29. . 

VERGtN, N, "H1zl1 Sehirle~m:enin Sosyolojik ve Siyasal Sonuclari", 

StSAV, 1st. 1985, sh.34. -
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Goe olgusunda cevre farklar1, nUfusun homojenligi ve hete Jjenligi 

sosyal il iskilerdeki farklar sonucu koy ailesinin ve sehir. ailesini.n her 

ikisinde kUltUrel fonksiyonlar1 ayr1 aypd1r. KUltUrUn bir unsuru olan 

muhafazaKa.rl1k karakterini yasamlarrnda, gelenek ve goreneklerde oormek 

mUmkiindUr. Bunun temel i de ma nevi _kUl tUre dayani r. Ma nevi kUl tUrUri ~Um 

unsurlar1 k·oylerimizde hala canl1 oluµ, cemaatvari bir yap1 arzetmekte-

dir. Diqer taraftan kUltUrUmUzUn birinc:L .unsuru muhafazakax:;LJ.k 

"koruyucu. :_·cima.&i- i ;kinci unsuru olan yenilikci ve gelisimci olmas1-
d1r. Sehir meydana gelen sosyal de~ismelerin merkezi alma vasf1 kazanma

s1 ile isbolUmUnUn ·artmas1 ve diger sosyal v~ kUltJ_irel etkinlikler ile u

zun omUrlU sepirler kUltUrel gelisme ve ilerlemen.in de merkezi haline gel

mislerdir. Bu farklil1k tamamen ayr1lma meydana getirmeyip koy ve sehir 

arasrnda bir kUltUr a11sverisi,sosyal vakia olarak meydana gelmektedir. 

Baz1 durumlarda.bu iki kUltUr alan1 aras1nda birbirini tamamamlama ve bU
tUnlesme meydana gelmektedir. 

KUltUr de___gi~imi, cevre fark1 sonucu_olabilmekte,hy/ark1n ve bas

l1g1n giderilme$i icin goc ~edenler ayni kUltUre yakrn1~~~~krabalarinrn 
·ya1hna goc etmekted5rler. Bunun sonucu ~ehirde de cemaatvari yarn 9oriil
mekteqir. 

K.Hamam'da cevre degisimi ve buna ba~li kiiltUr cevresi farkl1l1n1 
az· gorUlmektedfr. Hayat tarzlari, manev~ kciltUrUn muhafazakarl1k karakte

rini ortaya koymaktad1r. KultUrUn nesilden nesile aktar1lmas1nda ailenin 
gorevi onemlidir. KUltUrUn ozU, karakteri, oz olarak verildigi zaman klil

tilrel farkhll.kl.~E rneydana gelmiyecektir. 

Tab l O :. fl'l 

Geldjginiz yer ile simdiki yer arasrndaki farkl1l1klar nelerdir? 

Yard1mlasman1n azalmas1 20 13.3 
Maddi degerlerin on plana c1kmas1 14 9.3 

Milli ve manevi degerdeki degi~me 20 13.4 

Farkl i1 i.I< de9i ~me yok 96 64.0 
// 

Top lam 150 100.U 



• 
Ailenin cevre degisimi ile beraber kUltiirel degismey,i kendisince 

ve cevresinde hissetmeyen,"degisme olmad1 " diyenlerin oran1 % 64.o-
dir. Geleneksel olarak kUltUr deqerlerin tazelini hala korunmaktad1r. 
Buna mukabil koyden gelen ailelerin baz1 sahalarda kismen kabUller dUn
yas1 olarak da kabu1 edilen kU1tUr de~erlerindeki den.ismelerden ac1k o-
1 arak gorUlen otorite_,namus ve dayan1sma husus1arrn-da>lmaktad1r .. Ai Te 
fertleri taraf1ndan~UltUr naklinde empoze ve bask1l1 olarak kabul e~ilen 

mecburi kU1tUrU hangi yo11a olursa olsun, basin yay1n kurumlar1 da dahil 
olmak Uzere kendi kUltUrUmUze ters gelen program ve yay1nlar1n dikk3tli 
secilmesi ve bu konuda milli kUltlir politikas1 izlenmesi istenilmektedir. 
Ozellikle bas1n-yay1n ve gorsel yay1n prograrnlar1n1n~secilmeden gosteril
mesi aile fertlerini olumsuz etki ve davran1slara yHneltmektedir. 

~ ' 
\r''' /'\ ' 

Tabla: I&!. 

Bat1l1lasma deyince ne anl1yorsunuz? Bat1l1lasma nedir? 

Modaya uyma 
Bat1n1n kUltUrUnU alma 
!lim ve teknigini alma 
~iger kendimizin kUltUrU ile 
kalkrnmal1y1z) . 

Toplam 

N % 

4 2.7 
· 15, . · :i.>L.'." 10.0 

111 ~ -----~--~ 7 4 • 0 

.·-~20 .. 13. 3 

150 100 .0 

Arast1rmada bat111lasma deyince(% 74 oram) 
11

batrnrn kUltUrU ola
rak1ilim ve tekniginin alrnmas1" olarak anlas1lmaktad1r. YUzde 13.3'U 

ise diger olarak cevap vermislerdir. Diner cevab1n1 verenler bat1l1las
ma yerine kendi k.UltUrUmUz ile kalkinma1'~~rceklestirilmesi istenilrriek- . 
tedir. 

Manevi kUltUr unsurlar1n1n kayna91n1 yitirmesi, anlam ifade ede
·memesi sonucu fert,cemaatvari,biz duygusundan mahrum kalmaktad1r. Cekir
def< aileden atomistik denilen aileye do~ru bir gelisme olmas1,,ailedeki 

·fertlerin ~ahsiyetl~rinin bu cemaatvari ozelliklerini kaybetmeleri so-
nucu aile fertleri, kendi baslarina buyruk hale gelmelerinden 

~ _, 

kaynaklanmaktad1r. Aile sahsiyetinin parcalanmas1,aile fertlerinin bir
birinden kopmus olmalar1, karakter ve kisilik itibar1yla sosyal hasta
l1klara sebep olmakta, fert kendisinden baskas1n1 dUsUnmemektedir. 



Ailede meydana gelen sosyo-ekonomik ve kUltUrel -farklilik, s1k1nt1 
ve carprntilarrn fertlerin sahsiyetleri ve kimlikleri Uzerinde olumsuz 
etki yap1lmaktad1r. Ailede kazan1lmayan .kUltUrel kimlik, ahenksizlik ve 
uyumsuzluk yaratmaktad1r .. Sehirin bir tak1m !lroblemleri 1Jnutkanl1k, ca
buk sinirlenme bunalma gibi depresyon fertlerin ailede ve toplumdaki 
iliskilere zarar vermektedir. Fertleriri cemaatvari yapida gorUlen gele
neksel giller yUzlUlU gUn yerine as1k suratl1, g_erilimli, sosyal _iliski
lerden· menfaat icab1 ilgilenen bir toplum meydana gelmektedir. Bunun icin 
cevre ile i~gilenme kampanyalar1 ac1ld1g1 gcrUlmektedir. Kampanyadan c;ok 
manevi kUltUr unsurlar1nin veril1J1esi gerekmektedir. Maddf problemlerin 
yan1nda, sosyal ve ekolojik problemler gibi trafik s1k1s1kl1~1,depresyon 
is hayat1ndaki uyumsuzluklarrn bertaraf edilmesinde ve aile yap1s1m o
lumsuz yi:inde etkilemesinde, manevi kUltUr emniyet sibobu vazifesi ~i:irmek.:._ 

tedj r. 
b} Egitim 

Aile yap1s1m incelerken,egitimin a'.i;l~ fertlerini n~s.11. ve hangi _ 
yonde e.tkiledigi cfoem ta~1muktad1r. Egitim, ... dUnyanrn hemen her ye
.rinde ekQnomik 9elismeyi hizland1r1c1 bir katalizor olarak gorev yapmak
tad1r. Ger~ekten,kaynaklar1n1n egitilerek modern teknolojinin ~ereklerine 
uygun maharetlerle donat1lmalar1 halinde, kalk1nma meselesinin ozU hal
ledilmis olacaktir. 

Egit~m,toplumun yap1s1na ve sanayilesmesine bagl1 olarak baz1 sos ... 
yal sonuclar do9urmaktad1r. Sanayi toplumlannda eijitim sosyal hareket
liligin ternel ~tkenlerinde biridir. Egitimin gelismis bir ekonomik dUze
nin uygulanabilecegi, toplumun istedigi fertlerde bulunmas1 gereken,sos
yal degerleri tesis edecek ,Yonde bulunmas1 iJiUsbet yonde tesir edecektir. 

Egitim, egitimden faydalananlarin sos.val tabakalasma piramidinde 
yukar1 do§ru hareketlilik kazanmalar1yla elde edecekleri sosyal statU 
sayesinde meslek sahihi oliTialarrna zemin haz1rlamaktad1r. Egitim, bilgi, 
davran1~ vekatiliyetlerin gelisti.rilmesi ve kazand1r1lmas1 icin uy~ula
nan sUrekli faaliyetler ·dizisidir. (36 ) 

(36) Erkal,M.E.Sosyoloji (Toplumbilimi) !st. 1987, sh.91. 
Ayrica Erkal, M.Orta-Teknik Egitirn-Sanayi !liskileri, 1st. 1978, sh. 
9 ... 17. 



• > Gel i smi s topl umlarda egitim ai 1 eden ci karak devl et in gorevl eri ara
s1 nda yer a11r. Egitim birimlerinin devlet tar~~1ndan kent merkezlerinde 
yer almas1, egitim icin koyden kente aocU art1rm1.st1r. Onceleri baba mes
legi takibi esas iken, yeni sistemde maharet ~e vasfa dayal1 meslekler 
egitimle kazand1r1ld1g1 icin, egitimle degisjk mesleklere gecmek kolaylas
m1st1r. Ailede fertler babalarrndan ve ·bUyUklerinden daha list seviyeli 
mesleklere yUkselebilmektedirler. (37 ) Toplumlar1n oldugu kadar aileninde 
sosyal degisime ve gelismesi Uzerinde e~itimin bUyUk yeri vard1r. Fertle
re egitimle f1rsat esitli§inin saglanmas1 sosyal tabakalasma ve sosyal 
hareketliligi olumlu yonde etkinmtmistir. Gelismis sanayi Ulkelerinde 
sosyal mobilite imkanlar1yla mesleki formasyonlar1nda Qe9isme ortaya c1-
karm1st1r. Egitim yoluyla mobiliteye sahip olmak icin belirli bir eqitim 
dUzeyi almay1 gerektirmekted1r.< 38 ) 

Ailelerde yayg1n olarak fertler ne kadar yUksek ve vas1fl1 bir egi
tim alm1~sa yUksek gelirli ve gUvenligi olan· islere ')irmek istemektedir
ler. Egitim ister yayg1n olarak veya or~Un eryitim olsun erkek ve kad1nda 
farkl1 ve degi~ik bicimde statU kazanmalan 've degisik is saha)arrna in
tibak etmeleri ailedeki fonksiyonlarin degismelerine neden plabilmekte-

~ :· ·• ' • ! , ...... i' . ; 

dir. Aile fertlerinin daha cok sehirlerde ferdiyetin gelisimi ile beraber 
: """t'. . '\ ,,-,_. 

kabiliyetlerini daha iyi alanlarda kullanmaJar1 sonucu baba mesle-
ginden ayr1 ol arak daha "degisik ve basar1l1 mesl ek,.ere gecmekt~a1 rrfi;. -
Aile icinde yUksek sosyal mobilite arzulannrn bUyUk tesiri vard1r. Gele
neksel geni$ ailede ise, ferdin toplum icinde farkl1lasmas1 ve statU ka
zanmas1 baba meslegi ile·mumkUn olacak veya miras yoluyla onun isini, 
mesleginin devam ettirecektir. 

Ailede egitim firsatl1g1n1n artmas1 ile aenclik y1llar1n1n bir kis
m1 egitim donemine aynlacak ve dolay1s1yla evlenme yas1 yUkselecektir •. 
Bat1 'da kabul edildigi gibi egitim gormUs kadrn geleneksel genis ailenin 

:· 

aksine modern ve demokratik bir ortam ailede hakim olacakt1r. Kad1n1n da 
egitim yolayla kocas1na esit hale gel erek. ve ailedeki kararlara kat1lma 

~ ~-c L~ 

(37) Harvey, Edward B.tndustrial .Society: Structures, Roles and Relati
ons, Illinois; The Dorsey Press, 1975, sh.323-327. 

; (38) Barber, Bernard. Social Strtificat1on • New York: Harcourt, ~race 
and World, 1957, sh.390-391.· 



hakk1 dogabilmektedir. Bunun. yan1nda erk~k ve kad1n1n egitim dUzeyleri 

yUkseldikc;eiile bUyUklUgU daralmakta ve kilcUlmektedir. Bunun etkisf egi

tim yoluyla evlenme yas1mn yUkselmesinaen ve evlenmede duygusal bagin 

birinci plana gecmesinden kaynaklanmaktad1r. Fertlerin egitim yapmamala

r1 veya eksik egitim gormeleri erken y9sta e~lenmelere ve dolay1s1y1a ev 
·: .--

lenme yas1n1n dUsUk·olmas1na neden olmaktad1r. ~ 

Her toplum k1r bolgelerinde gorUlen ev kurma, ocak kunna idn er

kek ve kiz cocuklar daha erken yaslarda evlenmektedirler. Cogu zaman ev-
' lenme yaslar1 15-16 ve 18-19 yaslarinda gorUlmekle beraber e.rkeklerde bu 

oran 2-3 yas yukar1ya c1kabilmektedir. 

~gitim yonUnden,ailenin kurulmasinda erkeklerin .kendi lerinden daha 

az egitim dUzeyine sahip olan kad1nlarla evlenmeleri soz konusudur. Bu 

yUzden kad1mn evlenme· yasrn1n yUkse1mesinde yUksekokulu bitiren evlen

mek Uzere olan kad1nlar1n aile kurmas1na olumsuz etkilerinde aoz ard1 
edilmemesi gerei<ir·. Kolej ya da yllksek okul mezunu bir k1z111 ~veya ka-

d1 m n) kendis inden daha az egitim _ goriritl~ bir erKe·kt~bevlenmesini be kl emek 

kad1n apsindan kolay olmamaktad1r. Kad:1'nlann oldu·gu kadar, erkeklerin 

kendi1 erinden az egi tim gormU$ kadrnl arl a evl enmeterini erkegin UstUnl Uk 

efsanesini korumaya yard1m eden bir vas1f 39 ) olarak belirtenler olmustur. 

Egitimin· ailede ve dolay1s1yla erkek ve kad1n Uzerinde meydana ge

tirdigi degisimler maddeler halinde kisaca ele al1n1rsa: 

1) E{litim dUzeyi dUsUk olan kadrnlarin ailede ve toplumda hosnut

suzluk yaratmas1 , onlarin kUcUk gelire sahip olmalar1, statU ve kararla"" 

ra kat1lmada s!;)z sahibi olamamalan sonucunda, ec?itim dtizeyinin yUkselme

si ile beraber bu olumsuz durumlar ve farkl1l1klar azalm1stlr. 

2) Erkek ve kad1nlarin egitim dUzeyinin yUkselmesi ile beraber bo

sanma oranlannda azalma gorlilmektedir. Bat1 ailesindeki ai1enin egitim 

dtizeyine bag11 olarak bosanmalann artrnas, TUrkiye'de farkl1chr. 

3) E9.itiJJJi dUsUk dUzeyde alm1~ kad1nlarrn bosandiktan sonra tekra:-

evlenmeleri zQr olmakta boylece bosammis dul oramnin ylikselmesine do~ru 
egilim artmaktad1r, Kai:linlarrn eoitim dUzeylerinin yiikselmesi aile 

yap1s1n1n saglaml1g,nda olumsuz bir etki yapmamaktad1r. Aksine.sa~lam, 

(39) Elliot~ M.A. Merril~ F,E. Social Disorqanization Haroer, New York 
. Sh,355, 



anlay1sl1 ve uyumlu bir aile ortam1 meydana getirmektedir. Ailede e1itim 
dUzeyinin yUk'selmesi,ailenin genisligini kUc;:Ultmesi manevi kUltUre de 
bagl1 olmaktad1r. 

Genis ailede soyun devam1 dolay1s1yla ailenin devam1 nnemli olmak
tad1r. TUrkiye'de c;:ekirdek ailede ise yanl1s yorumlara gidilmeksizin ka
d1n1n egitim dUzeyinin yLlkselmesi ve meslek sahibi olmas1 sonucu c;:ocuk 
bak1m1 sorjrnlulu9unu Uzerine almaktan kac1nsa bile en onemlisi kendi so
yunun, ad1n1 ve kisiliginin sUrdUrUlmesi istenilmektedir. (4o) 

Kad1nlar1n erkeklerle beraber e9itim aormeleri, ekonomik ve sosyal 
gelisimi ile beraber ozellikle kentlerde belli isyeri ve mesleklere ~ir
mesini saglamaktad1r. Gelenekselligin devam ettigi sehir a;lesinde veya 
koy ailesinde mesleki egitim almayan yahut yUksek eryit1m yapamay1p issiz 
kalan veyahutta zenginlik gibi lUks hayat1n sartlar1n1n d1s1nda yilksek 
egitirn alm1s kad1n, qorevini hem aile icinde anne· .. olarak ve to~lumun 
aktif bir gorevi .olarak. iki isi bir arada yUrUtmeye c;:al1s1r. 

Sanayilesme ile beraber aile atomize olrnay1p ister genis aile, is
ter cekirdek aile olsun kadrn her zaman a~-al '.1CJHl1 bilecek.tir. 

Turkiye'de c;:al1san k.~_drnl.ar111. is sahalari d1srnda evin sorumlulugu 
.; ;.1._4.• I •· 

ve cocukl arm bak1 rn1 .ona: _aitti.r-~ '.'E.ijitim sonutu c;:al 1 san kadrnrn c;:ocukl a
r1 n1 is zamanlarrnda b1rakacak sosyal hizmet kuruml.arrnrn yeterli olmama
s1, kad1nlar1 zor durumda b1rakmaktad1r. Co~u zaman c;:al1san kad1n akra
bas1 yahut ana, babas1 ila;:ocuklar1n bak1m1 ic;:in beraber otururlar. Bu 
durumda egitim 9oren ve i;:al1san kad1nlarla dolayl1 veya dolays1z olarak 
aile;cekirdek aile yerine bazen destekli c;:ekirdek,genis aile veya qec;:ici 
aile meydana gelmektedir. 

E§itim dUzeyleri artt1kca kad1nlar1n medeni durumlar1 ne olursa olsun 
cal1sma oranlar1 yUkselmektedir. 1973 arast1rmas1nda cal1san kad1nlar1n iyi 
es bulma sanslar1 artt1g1 ger~egi, bekarlar1n bir iste c;:al1smay1 yonelt-
mis olmaktad1r. Evlendikten sonra ise kad1nlar1n c;:al1smas1 art1k bUyU~ 

-
oranda ekonornik sartlar altinda ailenin gelirini art1rmak ic;:in vuku bul-
'!laktadir. (4l) 1989 arast1 rmasrnda da eryitim seviyesi ile beraber evlenme 

• ( 40) 

. ' ( 41) 

Unat, Atadani N; "Toplumsal deryisme ve Tlirk Kadrn1, "TUrk Top.lu
@unda l<ad1.n st. 1982, sh.2-8-29. 

zbay, F. "Ttirkiye'de Klrsal Kentsel E<jitimin Kadinlar Ozerindeki 
etkisi, "TUrk Toplumunda Kadrn, tst. 1982, sh.171-185. 

. 



yas1 yUkselmekte ve calisma imkanlar1 genisleMektedir. TUrkiyed~ kad1n-, 
larin egitim seviyelerine ·ragmen % 48."i baba mesleqinde cal1smaktad1rlar. 

Egitim seviyesinin yUkselmesi ile ailedeki rollerde erkegin kad1 .. na ev is

lere yard1mc1 alma gorUsU yayg1nlasm~ktad1r. E~itim seviyesi yUkselmesi 

ile kad1n1n cal1smas1nda aile bUt~esine k~~k1SJ olur gHrUsU an1rl1k· ka-
zanmaktad1r. (42 ) . 

Yap1lan ara~tirmalar Egitim dUzeyi ile yaln1z aile yap1s1n1 belir

lemek zordur. Bu durum ancak yard1mc1 faktorlerle beraber incelenebilir. 

Tabla: lilt 

Kurul us ta Sonradan Tool am Gecici Ataerkil Toplam 
Cekirdek Cekirdek c;ekirdek Gen:is Genis 

Okuma yazma o 1 m. , 25.0 41.1 66.1 13.4 20.6 100.0 

Okur-yazar 16.8 42.7 59.5 14. 6 26.0 100.0 

tl kokul 14.0 . , 34.7 49.6 16.8 33.5 100.0 

Ortaokul 17 .6 45.7 .· 62.3 23.4 13.4. 100.0 
•;_,; 

Use 27.5 42.2 69.7' 16.8 13.6 100.0 

YUksekokul 58.5 ·22.2 81.3 17 .9 .. 1.0 100.0 

Top lam yUzde - 18.3 38.3 57. l 15.8 26.2 100.0 

x2 ::. 162 5.d. 15 L0.01 CR :. 0.02 

Kaynak: Ti~ur, S. TUrkiye'de Ya pi s1 Tabla: 19. · 1978 Anl<. <sh 562. 

Egitim dUzeyinin yUkselmesi ile belirli bir aile bicimine gecis 

aras1nda her basamakta tutarl1 bir iliski olmad1"1 gHrUlmektedir. 

Vas fark1 ile e~itim dUzeyi arasinda anlamli iliski bulunmustur. 

~din ile. Erkek arasinda yas farkinda erkekler yas bak1mindan bUyiiktUr

ler. Evlenme yasinda goriildiigU gibi Erkegit. yas fark1 ilkokul dUzeyinde 

1-2 ve 3-5 yas arasinda olmas1 orta lise ve yUksekokul dUzeyinde\ de }Ym
d1 r. (Esler rar.as·inda~ok tuyUk .Yas' :i~rk1'1:>lf!'!amak"tad1r ... 

i _.;,... 

(42) TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lmam1s) DPT. Ank. 1989 TAblo 

88-59. 



""~ · ... 1 ' as1 vererek nenc .. kizlarla evlen111e Si K1r bi~l,,elP.ri/cslerin 1.;as 1,~ nar · ·· 

gorUlrnemi9tir. 

TAblo: l f5 

K.P.amam'da yas fark1 ve egitim dUzeyi 

Egitim Okula Okur tlkokul Ortaokul Lise 
""Tar..u z--e-y-r; --=g ,:.:· r=mem i s Vaz a r 

-6 a.a o.o 
-4 J.O 0.0 

-3 J.O 0.0 

-2 0.0 0.0 

-1 0.0 0.0 

0 1.3 0.0 

1-2 0.7 l.3 
3-5 1.3 2.0 

6-8 0.0 0.0 

S-10 0.0 0.0 

0.7 3.3 

0.7 
0.0 

1.3 
0.7 
2.0 

4.7 
20.0 

11.3 
6.0 

2.7 

54.0 

0.0 

o.c 
0.0 

0.0 

0.0 

0.7 
4.0 

3.3 
0.7 
0.0 

9.3 

p o.nn111. 
Tabla: 1s6 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

1.3 

0. f) 

2.0 

8.7 
2.0 

2.0 

17.3 

Aile yap1lar1 ve egitim dUzeyi (Erkekler) 

. -
Pa rc:a 1 anm1 s 

Ge<::; ci Geni ~ 

Cekirdek 

Genis Aile 

Okula gitme Okur-yazar tl kokul 

0.7 
8.3 

0.7 1.3 
8.3 16.7 

0.0 
0.0 

2.7 
3.6 

0.0 
0.0 

x2 26.18307 

0.7 
8.3 

2.0 
2.7 

0.0 
0.0 

p 0.09. 

0.0 
(). 0 

1.3 
1.8 

1.3 
13.3 

Orta 

4.0 
50.0 

3.3 
41. 7 

. 40.0 
54. 1 

7.3 
73.3 

Oniversite 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 
-2.0 

. 5. 3 

0.0 

0.0 

0.0 

,, -
Lise un~. 

n.7 rJ.7 
8.3 8.3 

0.0 2.7 
0.0 33.3 

7.3 14.0 
9.9 18.9 

1.3 0.0 
13.3 0.0 

Bilinm.Too. 

0.7 

0.7 

1.3 

0.7 

3.3 

7.3 

30.0 

32.0 

8.7 
4.7 

8.0 100.0 

'( • .Li sans. 
(). n 
0.n 

1.3 
16.7 
6.7 
9.0 

0.0 
'L0 

Top. 

8.0 
100.0 

8.0 
100.0 

74.0 
100.0 

,10 .0 
100.0 

, 
i I - .t ., . ' ...;-: 

Aile yapilari .ile egit1nl diizeyi arasl.Ildaki ili~ki. ,9p.larin y.,~~meslek 
) -- . . 

gruplari ile beraber alindig~ zaman anlamli olacaktir.Agiti~·dilzr?i .tek 

ba~ina aqiklamaya yeterli~-.olmayacaktir~ BtitUn e&itim dtizeyindeki1erde <;efiitl 
~.J 

aile, ·y-apl.lar :;gorme::C miimkilndtir.Qekirdek ailenin yogun oldu,$u eE;itim dtizeyi 

orta ve lise dir.: 



Tabla: IB:f-

Aile yap1lar1 ve egitim dUzeyi (l<ad1nlarda} 

C.vermeyen Okur Ya-zar Okur Yazar 11 kokul Orta Lise Oni. Top. 

Parcalanm1s Olmaj'.an \ t~\ 

•!. / 0.7 3.3 0.7 3.3 o.n 0.0 0.0 8.0 
8.3 41.7 8.3 41.7 ". 0 0.0 0.0 100.0 

Gecici Genis 0.0 0.7 5.3 0.0 1.3 a.a 0.0 8.0 

Cekirdek 

Genis 

<_'·. 

.. '1'4-17 
18-20 
21-23 
24-26 
27.30 
31-34 
35.44 
45- 1 

0.0 8.3 8.3 66.7 0.0 16.7 0.0 100.0 

1.3 6.0 7.3 40.7 6.0 10. 7 2.0 74.0 
1.8 8.1 9.9 55.5 8. 1 14.4 2.7 100.0 

0.0 2.7 2.7 3.3 0.7 0.7 0.0 10 .0 
0.0 26.7 26.7 33.3 6.7 6.7 0.0 100.0 

x 26.1927 p:. 0.09 

Tablo'da gorUldUgU gibi egitim dUzeyi· ile aile ya_p1lar1mn tesbi-
ti zordur. Bu apdan anlaml1 iliski bulu.nrnam1st1r. Erkek ve kadrnlar gru
bunda ~ekird~k ai1e oran1 % 74 bulurimustur. Bunlardan % 10. u destekli ce

. kirdek ail~ o1up % 64 olmaktadir. Cekirdek aileni~ yogun bulundugu e~itim 
dUzeyi ilkokuldur. Orta lise ve yliksekokul dUzeyinde degisik aile yap1la.r1 

gorUlmektedir. 

Tablo: ffi 
K.Hamam'da evlenme yas1 ve e~itim dUzeyi (Erkeklerin) _ 

o· 2.0 1 0.7 34 .22. 7 4 2.7 2 1.3 0 0.0 4 2.7 
3 0.0 l 0.7 25 16.7 7 4.7 4 2.7 1 0.7 47 31.3 
0 0.7 l 0.7 7 4.7 1 0.7 7 4.7 3 2.0 43 28.7 
l 0.7 0 0.0 4 2.7 0 0.0 9 6.0 2 1.3 21 14.0 
J 0.0 0 0.0 1 0.7 I) 0.0 4 2.7 5 3.3 14 9.3 
0 0.0 0 0.0 2 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.7 2 1.3 
0 0.0 0 0.3 7 4.7 0 0.".) 0 0.0 0 0. I) 2 1.3 
l 0.7 2 ·7 1 0.7 0 0.0 0 0.0 11 7.3 
6 4.6 5 3.3 82 54.7 14 9.3 26 17.3 12 8.o 150 100.0 

x = 213. 66443 p = 0. 0011 



K.Hamarn'da da DUnyada ve TUrkiye'de oldugu gibi e~itim seviyesi 
dUsUk -olan 1erlerde evlenme yas1 kUcUk olmaktad1r. Egitirn seviyesi yUk
seldikce evlenme yas1 bUyUmektedir. Erkeklerin evlenme yas1 18-20 yas 
olanlar1n oran1 % 22.7 olup, 21-23 yas aras1n1n oran1 % 16.7 dir. tlko
kul mezunu· erkeklerin ortalama evlenme yas1 18-20 ol~o birinci s1rada 

yer almaktad1r. 

Tablo: '"' 
K.Hamam'da eylenme yas1 ve egitim dUzeyi (kad1nlar1n) 

Okula Okur-Yazar tlkokul Ortaokul Lise Ylik.O. Bilinm. Top. 
Gitm. 

13-17 3.3 

18-20 '6.0 
21-23 0.7 

24-26 1.3 

27-30 0 .0 . 

31-34 0.0 

35-44 0.7 
45- - 0.7 

Toplam 12 . 7 

x2 874 53145 
; \ • ., . 

2.7 

4.0 
0.7 

1.3 

0 .0 

0.0 

] !.L 
12.3 

18.7 

22.7 
4.7 

1.3 

1.3 

0.0 

2.7 
1.3 

p = 0 .008 

2.0 

2.7 

1.3 

0.0 
0.7 

a.a 
0.0 

0.0 

2.0 

6.7 

2.7 
1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0 

1.3 

0.0 

a.a 
0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0. 0 

1.3 

0.0 

28.7 

42.0 

10.7 

5.3 

4.0 

0.0 

3.3 
. 3.3 

99.3 
0.7 

100.0 

Evlenme yas1n1n yogun oldugu yas dilimi 18-20 dir. K1rsal bolgede 
gorlilen kadrnlarin evlenme yaslari 15-16 ve 16-18 yaslarinda gorUlmekle 
beraber(43 ) Arast1rma'da ortalama kadrnlarrn ve erkeklerin evlenme yas1 
18-20 yas bulunmustur. Egitim seviyesinin ylikselmesi ile beraber evlenme 
yas1 y'ikscilmektedir. Evlenme yas1 ile e~itim arasinda anlaml1 iliski bu
lunmustur. 

~-~ ,, " 
(fl-3) OZANKAYA, 0. Koyde Toplumsal Yap1 Ortadonu A.t. EnstitUsU Derqisi 

c.4,Sayi:l,Ank.i971,sh.60 



Tab lo:. ''a 
Evlenme cesidi ile egitim dUzeyi aras1ndaki iliski 

E. a.1 a.a 18. 7 2.0 7.3 2.0 2.7 33.3 

GorUcU K 4.7 4.7 18.7 2.7 2.a 0.0 0.7 33.3 

E 1.3 1.3 16.0 3.3 5.3 3.3 0.7 31.3 

Anlasarak 6.2 2.7 14.7 2.7 5.3 0.7 1 .3 . 31. 3 

E 2.a 2.0 18.7 4.0 4.7 2.7 0.0 34.3 

Her ikisi 4.0 4.0 18. tl 1.3 5.3 1.3 a.o 1.31 
C' o.a o.a 1.3 o.o 0.0 ·a.o 0.0 1.3 

Kac1 rarak 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 a.o l). 0 1.3 

E 4.0 3.3 54.7 9.3 17 . 3 8.0 3.3 100.0 

K 12.7 11.3 52.7 6.7 12. 7 2.0 2.0 1oa.o 

E icin f- :.13.~769~. ; .. ' t .::. 9 .7687 
K icin x2 ::. l0.9a110 .. , ., . p . : IJ • 8985 

Evlenme usulU ile egitim dUzeyi aras1nclaki iliski anlaml1 bulunma-

m1st1r. Diger fakt~rle beraber al1nd1g1 zaman anl amh iliski bul unacakti r. 

Table: '" 
Egitim dUzeyi ve esiyle akraba dan olmayan iliskisi. 

Okur-yazar Okur-yazar 11 kokul Ortaokul Lise Y. akul Bilinm. Toplam. 
Deqil 

':siyle akraba a.a 12.0 56.0 4. f) 24.0 ()~('I 4.fl l Ofl.O 
0. a 2.0 9.3 0.7 4.0 0.0 n.7 16.7 

4.8 1.6 54.4 l 0. 4 16.0 9.6 3.2 100.0 

Akraba olmayan 4.a 1.3 45.3 8.7 13.3 8.0 2.7 83.3 

Top lam 4.a 3.3 54.7 9.3 17 .3 8.0 3.3 100.0 

x2 = 12.09326 p::: 0.05 
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Esiyle akraba olan % 16.7 lik oran icinde % 9.3 Li ilkokul mezunu 
lise mezunu % 2 si okuryazar, % 0.7 si ortaokul mezunudur. YUksekokul dU-
zeyinde esiyle akraba olanlar bulunmam1st1r. Arast1rma 1 da lise rnezunu 
olanlarrn akraba esli~ini nicin yap1ld1ti1 soruldu0unda ailenin karar1 ile 
evlendiklerini belirtmelerine ragmen kendilerinin de rizal1q1n1 ald1klar1-
n1 belirtmislerdir. 

TUrkiye'de kir bolgelerinde kiz cocuklar1n1n okutulmamas1 nnem ta
s1maktad1r. K.Hamam'da k1z cocuklar1n1n e~itim ~ormeleri istenilmektedir. 
Liseden sonra eqitim gorUlmeleri de tercih edilme~ektedir. Bunun temelin
de kizlar1n yUksek okula girmeleri ha1inde aileden uzak kalacaklar1 kus
kusu yatmaktad1r. K1z cocuklar1n1n egitim qorrnesini isteyenlerin oran1 
% 92.7 dir. % 7.3 Li ilkokul, temel eqitimi yeterli olarak kabul etmisler
dir. 

c) Din 
Din, tarihte bircok sosyal degismelere neden olrnustur. Sosyal ku

rumlardan aile, siyaset ve ekonomik hayat v.b. dinin etkisiyle cesitli 
yHnlerden d~§ismelere ugram1st1r. Weber, Pretestanl1ktaki cal1skanl1k 
basar1l1 olmak tasarruf etmek rasyonel ve.dUzenli cal1sma gibi degerler 
din tarafrndan emredildigini belirtmistir. C44 ) BUtUn dinlerin temelde 
<l:~leye onem verdigini gormekteyiz. tslam dini aile konusunda detayl1 
.. 
vazlar1 buyurmustur. Din, ailenin sa01am olmas1 icin cesitli tavsiyeler-
de bulunmustur. 

Din mUesseselerinin kapat1ld1j1 ve dinin istismar edildiqi yer
lerde aile yap1s1n1n dag1ld1g1 gorUlmektedir. Aile mUessesesinin ve di
nin ortadan kald1r1lmak istendigi ama kald1r1lamayan Rusya'da aile ku
rumunda yer alan eslerin birbirini kiskanmalar1 kFciik burjuva say1ld1'1rn
dan gerekeh ihtimama mahkemece dikkate a11namaz. Boz1 dini kurallara uy-' 
,mayan zina1 yahut sadakatsizlik sonucu karis1m oldUrene af yoktur. t1zel-
likle jUrinin ve hakimin bu durumda kad1nlar1n kocalar1n1 aldatmalar1 ve 
~adakatsizli~ sonucu yapacak ~eyleri kalmayan aile fertlerinin intihar 
ettikleri gorUlmU~tUr. Ailelerinden alrnan ve onlarrn maddi ihtiyaclar1-
m tatmine mecburiyet duyulurken onlarrn. ahlaki tesekklilleri yerine '1e-

'~{44) S~ncer, ~1.0inin Tii-rk Topl.umuna Etkilitii tst. 1974 sh.9 
Turkdo<jan, 0. Giini.imUzde ve TUrkive'de Heber, GorUsler, !st. 1988 
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tinnede haklar1 ellerinden al1nmalar1<45 ) ailede ve toolumda sosyal hu
zursuzluklar yarataca~1 ac1kt1r. 

Dini kurallari hayat tarzlar1nda tatbik edenler manevi kUltUrle 
yogun iliski halindedirler. Demografik siireclerin ve aile yap1s1n'daki de
gisikliklerin kUltUrUn norm 'J.f: degerleri Uzerinde etkileri olal)ilmek~edir. 
Uygulanan veya uygulanmak istenen sosyal ~olitikalar ile alakal1 olarak 
bu etkiler saglanmaktad1r. Fakat diger yonden manevi kUltUrUn yo~ruldugu 
bir ortamda, toplumun manevi kUltiirUne·uymayan bu oolitikalar ne derece 
etkili olaca~t1r •. Yap1lan -arast1rmada .aile bliyUklUijU ve cekirdek ailenin . 
geleneksel tutum ve davranislarin1 devam ettiren dinin, demografi.k sUrec 

. Uzerinde etkisi bUyUk olmaktad1r. Cekirdek ailede ve geleneksel genis ai~ 
~e'de dini uygulamalar1n yap1ld1g1 oran yUksektir. Dini pratiklerde bas
lama yas1 10-18 aras1nda yogunla~maktad1r. 

Dini gorevlerden hangisini y~rine getiriyorsunuz? 

· Tablo: ''L , .. ·~· ·~ .. ~ ~ .. .. 

N % ,_.' 

S· Vakit Narnaz, oruc, kurban{zekat) 64 42.7 

Nama~ aras1 ra, oruc, kurban 31 20.7 

Cuma namaz1 ve oruc 37 24.7 

B. !&'ram namazi 8 5.3 

Yapmayan 10 6.7 

Top lam: 150 100.0 

~ 

Tablo'da olduiju gibi ailelerin dini pratiklere kat1lma oram yi.ik
sektir. Bu durumda din, : kurallar1nda,fertlerin hal ve . hareketleriyle, ha~ 
yat tarzlar1na yans1mas1 da kac1n1lmazd1r. 

Demografik ve nUfus planlamalar1 toolumun sosyal yap1 ve kUltUrU 
gHz HnUne al1narak yap1lmal1d1r. Dini pratiklere uygulanmas1 ve. NLifus Plan
larnas1 aras1ndaki iliski bunu ortaya koymaya yarayacakt1r. 

(45) iZZET, r+a:z1m "Sovyet Rusya'da Kcdrnin Siyasi ictimai Mevkii' 
- Baro Mecmuas1 Say1: 91/92 ist. 1934. sh.137-138. 



Tab lo: 
NUfus Planlamas1 ve Dini Pratiklerin tliskisi 

5 vakit namaz 
oruc kurban 

Aras1ra namaz 
oruc. kurban 

Cuma namaz1 Ba.vraml ari 
oruc. 

312 

K cti l may an Topl 

NUfus Planlamas1 .. 19 ' 21. 7 '..• - 359: 6.0 10 6.7 6 4.0 6 4.0 50 
yapanlar 
Yaprnayanlar 45 30.0 ·22 14. 7 27 18.0 2 1.3 4 2.7 100 I 

Topl am 64 42.7 31 20~7 37 24. 7 8 5.3 11) 6.7 

x2 =- 10. 75304 p::. 0.0295 

Arast1rmada dini ~ratikleri yapanlar ile NUfus Planlamas1 yapanlar 
~:;arasrnda anlaml1 iliski bulunmustur. NUft.is Planlamas1 yapmayan 66.7 oran 

icinde % 30'u 5 vakit namaz1n1 k1lan, oruc, kurban ile, mali gUcU oldu~u 
·· zaman zekat verenler olusturmaktad1r. NUfus lllanla"mas1 yapmayan % 30' 

150 

luk oran1ndan sonra. % 14.7 oran1ndaki aileler, aras1ra namaz k1lan oruc 
tutanlar teskil etmektedir. NUfus planlamas1 yapan % 33.3 OJ:·amndaki aile
lerin icinde ~& 12,7'::.. n;.:,i-:m/,_ <»rm;:, kurban ibadetlerini yapanlar olusturur
ken, bayramlar1 ve hie ibadet gorevi yapmayanlar1n nUfus planla~as1 yapma-
oranlar1 digerlerine ~Hre yUksek olmaktad1r. 

Sonuc ~larak ca~1m1zda bosanmalar1n art1s1 ve evlilik Hncesi ilis
kilerin yay1lmas1 gibi sosyal problemler altrnda toplumlar niikleer savas 
tehlikesi alt1ndad1r. Aile'de bosanmalar1n azalmas1, fertlere Sdil davra
n1lmas1, gen~lere cins~l ahlaks1zl1g1n anlat1lmas1, e~itilmesi·din e~iti
minden kaynaklanmaktad1r. Bu yUzden din, aile kurumunun devam1 ve muha
fazas1 icin olumlu yonde etki yapmaktad1r. 

d) Sosyo-Psikolojik 
Aile fertlerinin kar~1l1kl1 iliskileri ve psikolojik halleri ile 

ce.vrenin,tesiri sonucu, davramslarda de~isme ~orUlebilmektedir. Yeni ev
lenmis ciftler; mensup olduklar1 eski cevre ile yeni cevre aras1nda yerii 

., bastan v..eya de9isik tav1r ve davramslar gibi sosyo-psikolojik dei'lisimler 
~ecirirlery Sosyal rolleri~ hareketlendigi ve sosyal aktivitelerin yoryu~
last1~1 ortafl}dan etkil~nme fertlerin uytim derecelerine baql1d1r. Sanayi-

• lesme v~ ~ehirlesme sonucunda degisen sosyal cevre ve kUltUr degerleri 
~ars1s1nda bocalamak·ve uyusmazl1k sosyo-psikoloik bozulmalara sebep ola

_, rak karar~pz hale gelmektedirler. Bu degisimler olumlu yHnde oldugu zaman 



sosyo-psiko1ojik haller ai9eyi pek etkilemeYE:cektir. Sanayilesm~ sonucu 

meydana gelen otornasyonunfertler Uzerindek.i tesiri, modern hayatrn'h1zl1 

temposu, kom,uluk iliskilerinin Zay1flamas1, sosyal yalmzl1k, ce.vre kir

lil igi yaninda ailedeld iliskiler ~ibi toplumu belirleyen sosyo-ekonomik 

ve sosyo ... kUltUrel de9isikli~ler sosyal yap1y1. ve aileyi icerden ve d1sar

dan etkiler. Buna mukabil aile sosyQ":'psik.olojik ve kiiltllrlerin etkileri 

alt1.nda QlunJ~uz a,n1arda dah'j:.yok olll)adan devam. eden adeta muhafazakarla

san bir yap1 gHsterir ve·aile her zaman bu etkilere maruz kalmadan bir 

tak1m.sars1nt1lara ragmen devaml1l1g1n1 gHsterir. 

Aile i~inde sosyo-psikolojik de~isirnler olarak ayr1 ayr1 

· olan kendilerine gore _kUltUrl'eri tesekkUl eden ik.i ferdin ail eye 

ae~misi · 

getir-

dikleri kUltUr tarzlan, eVlendikt~n sonra etkilesim yapar. lki ayri es in 

Hnce blllundu~lan <;:evrenin kU.ltUrel degerleri de, etkileri de birlesince 

a.ilede kendine has bir kiilt~~r tarz1 ve t>ir dUnya 9orUsU meydana ~elmektedir. 

-~ihr-dtinya gorU~U ayri: ve Y.al<1. n Ql mad191 zaman, ail e fertl eri aras1 nda ge ... 

c;imsizHI< denilen sosyo-psikolojik hailer,·:~ile fertlerin rollerini zede

lemek~ ailenin pa.ri;:alanmas1na ka.dar ·gitrnekteQ.ir. 

Dikine ~eni~ olan a·ilede, aile re·isiniri Ve c;ocuklarimn b..eraber bu"." 

lunduglE ailede, ~ec;:imsizlik kaynagi olarak gelin-:-kaynana yahut eltiler ara

s1nda rneydana gelen sosyo-psik~lojik ve kUltiir~l anlasamamazl1k qenis ai

lenin :parca~anmas\na, cekirc;lek aile meyc;lana 9etirmesine eger bu anlasmada· 

C;ekirdek ailede meydana gel:iyorsa bo,anma,terk~~osyal hastal1klar ailenin 

yok olnas1na sebep olr.iaktadir.(46}. 
- _.,. 

· Sosyo-ps i~o 1 qj i k ve: kU1,tUre1 anl asmazl 1 k, arast1rma1 arda ~ecims i z ... 

lik ohra,k gene1 ~.avram icinde m.Utalaa edilmektedir. Baz1 durumlarda ai-: 

lenin fkonomik s1k1nt1 nedeniyle sosyo-psikolojik gecimsizlik meydana gel .... 

mekted~r. Ge_cimsizlik ailede c;HzUlme meydana getirmese bile fertlerin ki

silik ;elisimlerinde; ferd~ ba,ar1lar1na olumsuz etki yapmaktad1r. Aile 

icinde meydana gelen cekisme tart1~~alar cocugun 9elisimi s1ras1nda onu 

en faz1a yaralayan tecrUbelerdir. Ana-baba aras1ndaki c;atismalar cocu9un 

kendi fdsiliQinde lc;ikalize.··olup, onu kendi kendisi ile cat1sma haline so ... 

l<ar. t:ile fertleri taraf1nda11 tatmin edilemey:m sevgi ve emniyet duygusu 

cocugu hissi geftlimlere dogru·sevkedip~ sonucta tecavUzkar hatta anti· 

sosya1 davran1slara dogru it.er, Cocugun biyolojik yap1srna da bagli ·ola

rak tecavUzkar ve antisosyal davrani.slar c;esitli bic:-imlerde ortaya c1kar. 

(46) Oral, C, "Birkac Anadolu Koyli ve Ailenin ~ekil ve Yap1s1 Uzerinde 
bir arast1rma 11

, ls ve DUsUnce Der. C.XIII Say1: 66. sh.3-5. 



Kisiyi huzursuz edecek seviyede klskancl1k, eqoistlik, korku, his
lerde dengesizlik kavgac1l1k gibifiallerle, ana~baba aras1ndaki cat1smalar
arasrnda yakrn bir iliski oldugu gozlenmistir. Yap1lan arast1rmalar suca 

,,.';yonelmis cocuklar arasrnda ise bUyUk oranda anne-baba arasrndaki sosyo
~kUltUrel-psikolojik cat1smalar1n varl1g1 tesbit edilmistir.(47 > Yap1lan 

arastirmalar sonucu gecimsizlik sonucu bosananlar1n (oran1nda) yUkselme 
olmaktad1 r. 

K.Hamam'da bosanma oranlarinda TUrkiye ortalamasrnda olducju nibi 
gecimsizlik birinci s1rada yer almaktad1r. Arast1rma'da ailelerin ana
baba ile oturmama nedenleri arasrnda sosyo-psikolojik qecimsizlik % 60 
kUltUrel farkl1l1k % 2.7 sini olusturmaktad1r. Bunun temelinde kaynana
kaynata, yani aile bUyUklerin bask1lar1n1n olusacag1 inanc1ndan kaynaklan~ 

2maktad1r. Toplam olarak % 9.7 si gecimsizli.k yUzUnden ayr1 oturanlar sosyo
psi'kolojik nedene dayanmaktad1r. Bu oran1n 1~inde- % 60.1 kaynata-kaynana, 
% 15.i. gorUmce elti, % 5'i evdek~ diger fertler, % 20 sine yakrn ora01 ise 
farkl1 dUnya ve gorU~~ ve hareketlerin biiyUkler taraf~ndan engellemesi 
olarak cevap vermi~lerdir .. 

Amerika'da yap1lan bir arast1rmaya 0ore aile icinde meydana gelen 
gecimsizligin nedeni sorulduijunda sonuclar soyle c1knist1r.(1t;.".Jo:}) 

Tab 1 o: "l.t-
KAd1 n Erkek Her ikisi 

Kctynana 42.2 50.0 ~6.7 

Ksy1 n-baba 15 .0 11.0 12.3 
GorLimce, bald1z, ye"9e elti 16.0 13.0 13.8 
Kay1nbirader, eniste yegen 3.0 6.0 5.0 
Yukar1dakilerden iki veya daha 
fazlas1 bir arada 24.IJ 20.0 22.2 

TO PL AM 1 <DO.o !OO.o 
1 ... i --.. 

·100.0 

KAYNAK:9AH!NK1lYA,R.Ps.iko-sosyal Yonleriyle Aile,Ank,1975,sh.l.75 

Ta1>1,o•c.a Ge($imsizlig.e" kadml~ iqin %42.2 ,Erkekler ictin % 
I : - . . . - ' I . 

50 's±n:t~~ka,ynana· sebep olnaktadir. 

- ·..---------... --
(47) Sahinkaia, R.Psiko-Sosyal yonleriyle Aile1Ank. 1975, sh.168 
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3- Sehirlesme ve Sanayilesme 

Sanayilesme,insanlarrn zaman sart1arrna uygun cal1sma bolg.eleri

ne gocmelerine neden oldugu gibi sehirlerde de to!'lanmalarrnrn basl1ca: 

sebebi say1lm1st1r. Durkheim 1 in °mel<anik dayanisma Uzerine kurulmus ba

s it. cemiyetl eri 11 ana hatl ar1yla Torennies' in 11 cemaatine, orqani k daya

ni sma ·ile belirlenmis, karmas1k cemiyetleri ise Toennis'in cemiyet dedi

gi tipe yaklasmaktad1r. Ve boyle bir ay1r1m icerisinde koy birinci tic-

.ten sehir ise ikinci tipten bir topluluk olarak ·ortaya c1kmaktad1r. 

Sosyolojik a.nlam da sehir tarifleri morfolojik ve fonksiyonel 

· ozelliklerine gore ya da her iki ozeHikleri icine alan karma esasa da-c 
yanarak yap1lm1st1r. Objektif ve sosyolbjik ac1dan Maunl .r tarifi sC'yle• 

dir. "~ehir, nUfusuna oranla cografi temeli dar olan ve aileler, meslek 

grupl ar1, sosyal srn1 fl ar, mezhepler, v~s-9ibi cesitl i heterojen gruol ar1 

icine alan karma~1k bir yerlesme 9rubudur."(4B) Sehirlesme'hareketi ozUn

de toplumun sosyo-ekonomik yap1s1~daki. degisimlerin bir tUrevidi'r.n<49)' 

~ehirlesmeni'n sebepleri ve sonu~lar1 her millette ve bolgede ayr1 

ozellikler tas1mak.tad1r. ~ehirlesmeuin gelismesi 9enellik1e .tas1d1~h onem 

bak1mi:ndan sanayi oncesi sehirlesme ve sanayi sonrasi sehirlesme olarak. 

ikiye ay1rabi1iriz. 

Sanayi oticesi sehirlesme tekerlekli tas1ma araclarrnrn, karasaba

n1n nehir tas1mac\l1g1n1n sulama kanallar1n1n madeni esya ve araclar1n1n 

yap1m1 ve gelisITJesi, ozellikle·tar1m Urlinl~rinin Uretiminde saglanan pro

dUkti yite ve ul as1.m al am ndaki ilerl emel'er· sonucu sehirdeki ticaretin 

geliserek muamelelerde nakit paranin yer·a~mas1 sehirlesmeyi etkileyen 

bir baska faktordUr. Sehirlesme insanhl<-tarihinde yer almas1 sonralari 

ol ma kl a beraber Gocebel i k, sehi r1 erin ve· !Jli:deni hayatrn asl rn1 teskil 

etmistir. !nsanlarrn yerlesik hayat yasamadan once yasad1klar1 ve gecir

dikleri devredir. Bunun sonucu olarak gocebenin gayesinin medentle$mek 

ol dugunu ye medeniyete dogru .yUriidUgilnU gorUyoruz: (SO) ·Ticaretin sehi rde 
' -

yogunlasmas1 ~ehirle~meyi etkilemistir. Y~.r1esikkoy hayatrnin ve zira1 

faal iyetin ba-$1 amas1_ni hemen takiben $ehi rler tesekkiil etmeye baslam1s 

(48) 

(49) 

YorUkan, A. ~ehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri, Ankara 1968, sh.17. 

Kay1han,, 09uz~ "TUrkiyede Kent NU~u~unun Say1sal Gelisimi~ ~ 
!st. 1985, sh.197. '· 



346. 

- boy)ece sehir cemiyetleri eski devirlerden bu gline kadar intikal eden ha
rabelerini b1rakm1slard1r.(5l)·Eski TUrklerin yerlesim yeri clan cu vadi

sinde i i<an yerleri, Goktiirk sehri ve sehirleri kaz1lar sonucu ortaya c1k
m1st1 r. <52 ) · 

Sanayilesme sonras1nda sehirlesmeyi etkileyen faktorlerden birisi 
de ekor.omik yap1lard1r. Gelismis Ulkelerde, gelismekte olar. Ulkelerin eko_ 
nomik .~~p1Jar1n1 farkl1l1klar1 sehirlesmeye de~isik ve farkl1 boyutlar 
kazand1rm1st1r. ~ehirlesme olgusu, gelismis Ulkelerde kirsal ve kentsel 
sosyal bicimlerinin rekabet iliskileri cercevesinde gelismedi, bu bicim
lerin dogrusal bir evrim olarak geliserek ekonomik oelisr€ sehirlesme 
ve ilerleme es anlam tas1r olmuslard1 .• 

Sanayilesme v~.sehirlesme yaln1z mekanizasyonu icine almamaktad1r. 
Makina1 asma n_m _beraberinde getirdigiyeterl i gel ir seviyesi , fabrika 

ve sanayi 1i1~ yerleri,ai;:1k srn1f yap1s1,artan cografi ve sosyal.mobilite 
gibi sehirlesmenin getirdigi faktorler aileyi etkilemektedir. Sahayiles
me ve $ehir1esme sUrecinde hangi 09elerin once topluma qirdigi ve aile 
yap1 sun n hangi yonde etkilet:·; ~·i vr: ne zaman etki 1 edi ginin bel i rtilmes i 
onemli olmaktad1r. 

Sana_vil e$me ve. sehi rl esme siirecinde ortaya c1 kan yetenege dayanan )~ 

sisterlii•, m.odernlei;;m~ ve geleneksellikten kurtulma gibi- ideolojik 
etmenlere oncelik verilerek, aile yap1srndaki.:·degisiklerin bUyUk olr;Ude 
deger sistemindeki degisikliklere bagl1 olarak bir anlamda sehirde yara
yan cifleler,k1rsal kesime oranla sehire yerlesme ile beraber sehrin ha
yat tarzlar1n1n usullerine ba~l1 kalmaktad1r. 

~· 

Marksistler tekno1ojik gelismeYi alt sistem olarak degisimin temeli 
alm1s1=.rd1r:·Dgburg ve onu izleyenler oncelikle teknolojik degisrne(53):Ye 

P-Grsons ve GQQd ciz9isinde olanlar ise ideoloji 
· ki degismeler~ oncelik vermislerdir. (54 ) 

degerler sisteminde-

Bat1da oldu9u gibi bizde de ~ehirles~e ve sanayile$me aileye ce~ 
$itli yonlerden tesir etmeye ba5lam1$t1r. Bu tesirler olumlu veya olum-

(51} 

(52) 
(53) 

0~~1 .. B.TUrk KtilitUr Tarih1,c .. _:i11 velVJa.nk.1984,sh.225-226 
Uge1? B.TUrk ~ultUr Tarihi Ank~ 1984, sh.337-340. 
Ogburn.N.N. Iechology and Changing Family, Houghton Mifflin .~ew 
York :1955,sh.~ 
Good W.J. The Family, Prentice-Hall, New Jersey; 1964, sh.104-106. 
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suz gorUlebilmektedir. 

Sehirle~me;aile bUyUklUgUne <;1ozle gf:irUlen, aile bUyUklUgU fe.rt sa

y1s1 v~ meskJ';fukUcUlmesi, aktaba olmayap say1s1z kU tleleri birlesmeye 

tesvik etmesi, .aile fertleri aras1rida ail eden ayri olarak genis c'insiyet 

yas gruplari ve yas farkl111k1ar1 gozonUne alinmadan meydana gelen c~sit

li birlikler sonucu belirli fonksiyonu olm1yan isler aileyi d1sardaki or

ganizasyonlara dogru cezbetm~kt~dir~ Evlenme icin evlenme anlasmalari,, muh

te l if i sgUcU i st i hdam yerl e~i, ~anayi merkezl eri yanrnda ferdi tesebblis ve 

kabiliyet imkani ile rek~beti -beraberinde getirmistir. (55 )Bunun sonucu o

larak geleneksel toplumdaki aile yap1s1 ve anla.v1s1 toptan derlisMekt0 dir. 

(56 ) Yaln1z degisen sanayiye ~agl1 olmay1p1 deqisen kuru~ ve de~erler 
icinde ail ede yap1 sal ve fonks. iy~nel farkl iii kl ar gostermektedi r. 

Sanayi devriminden ~onra h1zla gelisen sehirlesme sonucu toplumlar 

ve insanlar teknoloji ve sana~ilesmenfo yorUngesinde donmek zorunda kal

m1st1r. ~ehirlesmenin do9urci~g~ 'sonuclardan once sehirl~sme . OJ.~:un. . . . . . . .., .. 
nedenleri ~nlas1lrnca ~ozUm daha kolaylasacakt1r. Bu nedenlere= kar:s1 

,. - . ·: 

al1nan tedbir1er tQplumdaki sosyal degismeyi mUsbet.,yonde etkileyecek, 

sosya 1 cozUl rneye gotUrmeye~ekt~.r ~ 
0 

~ Q) ~ehire gocUn nedenlert: GiinUmtizde koyden sehire goc tek yi"'n-. 

lU,rrfJna#ebeli vepairevi olm.ak,.U.zere Uc sekilde gorUldUgU gibi.,bu konu 

Uzerinde cesitli teoriler ortaya-: konmustur. Bunlar itme, cekme, lewis 

modeli todoro modeli olmaktad1r~ . Bu teorilerden baska ayr1ca iletici 

gUcler teodsini ekleyenler bulunmaktad1r. (S?) 

K1r bolgesinden sehire qoc olausunda Koy'Un iticiligi onemlidi'r. 

Buna itme teorisi denilmektedir. KoyUn itici nedenleri ana hatlar1yla 

sunlard1r a) NUfus Tazyiki b). Yetersiz ve yanl1s dag1t1lm1s toprak 

c) Gizli issizlik d) Eksik istihqam e) DUsUk prodUktivite, f) Zirai 

meka.-;izasyon g) Mevsim d1s1 iktisadi faaliyetlerin olmay1s1 i) Tabii 

afetler j) Egitimde artan eyya1jyet k) Kan davalar1 l) rar.1m arazisinin 

ozell i kl eri m) tkl im sartl ar:i. nL Erozyon.Ayr1 c~ a~tif nUfu~u transfere 

(55) Kingsley,O.Human Soc~·2ty, · lre Macmillan New York sh.1.,Elliot, M.A 
Merril F.E. Soc1al Disorqanization, Haroer Brother New York sh. 

(56) Atalay, B. Sanayilesme ve Sosyal Degisrne, DPT yay. Ank. 1-980 
sh.25. 

(57) Kartal, K. Kentle~me ve· tnsan O.D. T.O. Ank. 1978, sh.8 
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zorlayan faktorler iic basl1ktada toplanabilir. (58 hktisadi.sosyal ve Psik1 . 
lojik faktorlerdir. ~ehrin cekici nedenl eri sunl ard1 r. 

a) Sehrin Sosyal hayat1 
1) Daha iyi egitim ve ileri e0itim 
2) Hayat standard1 ve sehrin cazibesi 
3) Modern sagl1k tesis1eri 
4) Ulas1m 'imkanlar1 
5) Baska bir meslekte veya yeni bir iste cal1sma istegi 

b) Ekonomik imkanlar1 
1) Koy-sehir gelir farklar1 
2) Oretim-TUketim 

Dai revf goc o l ayinda geriye donUsUn sa fhas rnda koyUn 11 cek ic i 11 

sehrinde itici rolU Ustlendigini gonnek mUmkUndUr. KoyUn cekisi basl1ca 
su noktalarda yo9unlasmaktad1r. (59 ) 

a) Hasad ve ekim faaliyetleri 
b) Aile. baglar1 
c) Kabiliye ve topraga bagl1l1k 
d) KUcUk arazi mUlkiyeti 

~h-rio ·lti!li 
a} Ac1k issizlik 
b) Sosyal statU eksikligi 
c) Mesken rroblemleri 

_d) Vas1fs1z isci olma 
e) EndUstri tstihdam1nda GUvensizlik 
f) Cal1sma disiplininden hoslanmama 

rurkiye'de toplam nUfus icindeki sehir nUfusu pay1n1n % 51 .8. se
hirlesme hiz1n1n % 4.49 olacag1 beklenmektedir.(60) 

K.Hamam ilcesindeki arast1rmada NUfus KoyUn itici rolLl olarak nLl
fus tazyiki, basta gelmektedir. Gelismekte olan Ulkelerde sehirlesme ge
lismis Ulkelere gore farkl1 ozellikler ~ostermesi burada gorUlmektedir. 
Bu ozelliklerin bas1nda nUfus art1s1 basta gelir. Teknolojik gelisi~ler7 
bUyUk miktarda nUfus~opraktan kopmas1 olgusunu beraberinde getirmistir. 
Tarim kesiminden cekilmis olan nUfus ka~fetinin tazyiki sehire doqru ol-

• (58.) 
Omt1~N-,A,;~~ar1111 Ekohomisi ·vePol:i:tikak1,:ts~i9·a3, sh. 65-68 

(59) EK!N, N. -Gelisen Ul_kel~rde, TLirkive'de tssizlik sh.206. 

{60) 
. . 

1990 Kalk1nma Plan1 DPT. Ank. 1990, sh.376. 



mu$tur. Belirli bir nUfus bUnyesine sahip koy biitUnUyle qoc etmemektedir. 
Sadece bir nUfustan tahrik edici amil ve motiflerin tesirinde en cok ka-
1 anlar veya aile icinde en cok seyyaliye:~i olanlar veya cemiyetiri deijer 
hUkUmlerine qore aile icinde bulundugu ekonomik ve sosyal durumd~ti daha . -
cok mesuliyet duyanlar, r.~ ncelikle goc etmektedir. NUfus tazyiki ile ~1r 
bHlgelerinde goc edenlerin daha cok erkeklerin ba~1 gHtUrUcU oldugu dik
kati cekmektedir. Kad1nlar1n yaln1z olarak gurbete c1kmalar1n1n veya aile 
d1$1nda cal1$malar1n1n pek ~HrUlmedi~i Ve gHc edenler aras1nda ge~c nU• 

. . . . ~ . 
fusun yogunla$mas1 Uzerinde durulmas1 gereken husustur. t-1b 

K~Hamam 1 da erkek nUfus nUfusun % 54 1 U erkek % 46 1 s1 kadrndan mey
dana gelmektedir. 

Erkek · 
. Kadin 
Toplam 

Tab lo: 

~ebir nUfusu t<oy NUfusu 
5821 9743 
4975 11623· .. 

10. 976 21366 .. !·: ~ '.: 

$ehir NUfusu Koy NUfusu 
54.0 45.6 
46.0 54.4 

100 .o . 100.0 

l<aynak: . l985 Genel NUftAs Say1m1. Ankara lli $Qnuclan Ank.1985, sh.47. 

Tablo'da gorUldUgU gibi $ehir nUfusunda erk.eklerin oram yUksel
mektedir. Bunlar1n icinde 25-39 yas grubunda bulunan·nufus· yogun te$kil 
etmektedir. 

NUfusun artmas' sonucu goc olQusuyla beraber yer yer ailenin par
calanmas1 genis ailenin parcalanarak cekirdek aile yap1s1na dHnU$mekte 
ya da ta·mamlanmam1$ aile meydana gelebilmektedir. Sonra gHrUlecegi oibi 
bir ayag1 $ehirde, bir aya91 koyde,..gecici genis aile ya da destekli ce
kirdek aile meydana gelec;:ektir. Btf fiziki mobilite s_on_ucu $ehirle
rimizin problemleri de coga1ml$t1r. Bunlardan birisi de gecekondu Mese
lesidir, ~ehire gliy eden aileler~n eski hal ve hayat tarzlar1 kaybol
mama~ta, dolay1s1yla $ehirciJik $UlffU Jl)evcut olmamal'<ta, tanid1klarrnin 
yard.:i.m1.yl ~ muayy~n .mahai l erde ·otunnaktad1 rl ar. Bu maha 11 el er cogu zaman 
gecekondu bolgelerini de o1usturmanm yat11 s1ra alt yap1 9ibi problern
leride beraberinde qetirmektedir. nrn 

'f" • 

~' 



Tarim alanlar1n1n daralmas1 ve tar1mda makinalasma aile yap1lar1n1 
belirleyen bir diger faktordUr. 

Tarim arazisinde marjinal s1n1rlara var1lmas1 verimli topraklar1n 
gittikce daha az say1daki ciftcilerin elinde toplanmas1, hizl1 mak~nalasma 

bilhassa_ tarlm topraklar1mn veraset yoluyla parcalanmas1 gibi unst.1rlar 
ive··elumsuz·degismeler tar1m kesimindeki itici faktorleri harekete ;ecir
mistir. Yap1lan arast1rmalarda koyden kente ~oc sebepleri arasrnda top
raks1zl1k ve fakirlik % 57.2 ile yUksek oran teskil etmekte, bunc2i son
ra is ve memuriyet 19.1 sehrin cekicili~i % 5.5 cocuklar1n e~itirr" ~ 4.6 
gelmektedi r. (62 ) 

Yap1lan arast1rmalarda. genis aile olarak kabul edilen Ataerkil ile 

cok parcal1 ve toprag1 bUyUk aileler aras1nda ilgi kurulmas1( 63 ) :ile is
letmelerinin bozulmad1')1, yeni tarim tekniklerini Ve m_?kinalasma imkan
larin1 kullanm1yan ya da kullanamayan, hanelerde ihtiyac duyulan yocjun is 
gUcU aile bUyUklUgUnUn ve genis ailenin devam etmesini saglamaktad1r. 

K.Hamam'da Qldugu gibi, zamanla degisen sosyo-ekonomik sartlarda 
Uretimi n ayn1 boyutta ve aym teknol oj iyi tutmasrnrn yam s1 ra, tek.nol o-
j in in transfer edil ememesi imkani bul amayrnca a ile yap1 bicim ol arak ken
di sini k1icUltmektedir, ·Tarim d1$1ilct &1,.:: '!,J ;,·1uyacinin az ve gee oldugu 
yerlerde _kan-koca ve evlenmemis cocuklar yaninda evli evlatlar ve a·nla
rrn cocuk1ari ilt,_bazende baska·akrabalari kaptayan genis,aile qorulmek
tedir. Buradan f"_ sonucu pkarmam1z mUmkUndUr. Bir' an1amd~ henis: aile o
lu~umu veya ·gecici genis aile olusumu bicim olarak degil fonksiyo1;el ozel
likler tas1maktad1r.· 

Baz1 b9l9elerde toprak parcalanmamas1 icin tar1m d1s1na ac1lamaya
ak, asgari dUzeyde gelir saglamas1na ra~men genis aile yap1s1na s3r1lma

nin bUyUk rol oynad1 g1 gorUl mektedi r. Cocukl ar :,ab an in olUmUne ka:3r baba 

evi~de kalmalar1(54 ) arast1rmam1zda gorUlmemistir. 
KoyUn iticiligi olarak toprak parcalanmas1 ve azl1g1n1n yan1nda, is 

bulma amac1yla 'ehire gee baslam1st1r. Bununla beraber sehirdeki Ucretle
rin nakdi Qlarak odenmesi, ar~an refah1 da goz onUne a11nmal1d1r. Sanayi
lesme ile beraber tarimdaki gelis.menin gerektirdigi degismeleri aile yao1-
S·:\f1da~i farkl1l1klar ve degismelerin bicimsel ve fonksiyonel olarak mey-. . . . .-· 

(62) 
(63) 

J64) 

TUrk KoyUnde Mo.c;lernle?me Egilimleri Ankara DPT. yay. 1970, sh.109 
Timur, S. TUrkiye'de Aile Yap1s1, Ankara, 1972, sh.58. 
Kiray, M.Toplumbilim yaz1lari, fst. 1982, sh.24. 
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meydana geldi~i ac1kt1r. 
Arast1r111ada mU1akat s1r1srnC:a teknolojik ~eli$melerde yakrnd~n ilgi

lenebilmesi .ve bunun yay~pnlasmas1 .ile Ulkenin kalk1nma c;:abalari~.a gelenek...: ·· 

sel genis ailenin engel teskil etmiyecegi hususu onemlidir. Bat1n1n tekni

gini alma birinci s1rada yer al~p once zihniyet ·degisimini gerekli oldugu

nun bel irti lmes i gel eneksel gen is ail en in c;:ekirde~ a i1 eye gee;: is in in sonucu 
.. . . I 

olarak gormektedirler . · ·-

tlc;:ede oldugu gibi sehirlesme seviyesi, ekonomik ve sanayilesmenin 

seviyes inden fazl a ol duCju Ul kel erde isgUcUnUn istihdam1 dUsUk ol makta~1 r. 

Tam istihdam1n gerceklesmedigi Ulkelerde issizlik ~eydana gelmekte, nUft.::un 

. orada istihdam edilememe,leri sonucu fiziki riobilite meydana gelmektedir. 

Tab lo: 

Geldi9iniz yeri nic;:in terkettiniz? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

N % 
EkQnomi k s.1 k1 nt1 ~ 18 12.0 
Kandavas l. ~ 

~ocuklar1n tahsili 5 3.3 

Meslek sahibi qlm. icin 42 28.0 
ts bulmak i(fin 47 31.3 

Tay in 10 10.1 
Emekl il i k 28 18.4 
Toplam 150 100.© 

Tablo'da goc etme nedenleri aras1nda is bulimak ic;:in gelenlerin 

oram. % 31,3 ile basta gelmektedir. tki~ci s1ray1 r.neslek sahibi olinak 

icin gelenler teskil etmektedir. Goe· olayinda aileleri buna iten tablo

da anl~s1laca~1 ~zere tanm alan1nd;:iki 'lizli issizlik ve eksik istihdam

d1r. ~izli is$iz1ik daha c;:ok aym i~ ve bolgede inisamn cal1smas1 ile 

marjinal verimli1i~i~ . s1fl.ra _tiat~a eksi bir de~ere indirir. Emek yogun 
olarak kullan111r. Buna mukabil ii~retler dUsUktUr. Bu UclU sacayaq1 olan 

ekono-mik s1k1nt1 byradan kaynaklan~~kta, is bulmak ve meslek sahibi olmak 
* 

temelde ayn1 amaca yoneliktir. Gecinebilecekleri is imkanlar1 aramak ona 

gore nUfusu sehire yeken sehir Uc.retinin daha yUksek olusu degil, sehir-
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de elde edecegi gelirin,koyden elde edebilecegi bUtUn gelirler 

topl amindan :daha yUksek ol ma ihtima l i ve Umidinin yanis1 ra_, is bulma ihti

ma l i ve un:u.P~r- Once kendine g.-ecici bir is bulmakta sonra da sanayi sek

torUnde devaml1 bir is bulup orada kalmaktad1r. 

Goe edenlerin meslek sahibi olmamalari istihdam hacminde biiyUk zor

luklar yaratmaktad1r. Olkemizde ve ilcede bulunan % 4 oran1ndaki issiz 

say1s1n1, planlaman1n makro sev;yede yapt1g1 emek arz ve talebi aras1nda

ki bir 11 fark olarak degerlendir-iek ve buna issizlik demek yerine 11 emek ar

z1 fazl1llg1 11 olarak kabul etme< gerekir. Bu emek fazlallg1 yanrnda sehir

lere gelenlerinde egitirn seviye1erinin dUsUk olmas1, vas1fl1 isci olama-

-i.malari,isgUcUnUn daha bUyUk bir oraninrn verimliligi nisbeten dUsUk olan 

. :,,;.hizmet sektorlerin.e gec;mek dururrnundad1 rl ar . 

Tab lo: 

Onceden ve simdiki (onda) yapt1g1 istihdarn edildigi meslekler 

N ~ N % 

tsci Ucretl ·i 8 5.3 35 23.3 
MCrnur 45 30.0 21 14.0 
Ciftci 13 8.7 2 l.3 

S.mesle~ ~-;·:;.. 58 33.7 41 27.3 
r-~ 

Ti caret 21 14.0 7 4.7 
tssiz 2 L3 7 4.7 
Ernekli 2 L3 34 22.7 
Y.d1s1 1 0.7 3 2.0 

TOPLDI 150 lGO.O 150 100.0 

Tablo'da gorUldUgU gibi en yUksek orana sahi~ serbest meslek :irubu 

% 38.7 den% 27.3 e dUsmUstUr. Bunun nedenleri enflasyon ve talepde bulu

nanlann a1w1 gUcUnUn za,y1.flamasrndan kaynaklanma1<tad1r. Onceleri memur 

grubunda % 30.0 luf<. oranrn % 14.0 a dUsmesi emekli olarak cal1sma grubun-

. dan aynlm1slard1r. Ciftc;:i oran1 da !?ittikc;e azalm1st1r. Serbest meslek 

olarak bakkal, manav ve 'Uc;:Uk esnaf1n geliri s1n1rl1d1r. 

Aynca j~c;:i ye memur- mesle<. grubunda cal1sanlar10 orani % 37.3 e 

yaklasrnakta~ erne~li olanlan da b4U kategoriye dahil ettigimiz zarnan % 60'a . . 

ulasmaktad1r. HizmE;?t sektorUndeki erne~ fazlal1g1 verim dUsUklUgUne oldunu 

k9dar Ucretlere de yans1yacakt1r. 
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r~ 
tsgUcUnUn kirsal alandan gelismis bHlgelere dogru yap1lan ic ~~c-

ler sehir fonksiyonu tas1yan yerlerde daha 0nceki meslekle .ilgisi olma-, 
yan mesleklerde cal1smas1, mesleki formasyonlardan sonra mesleki hare-
ketlilifji artt1rmas1yla berabe~ mesleije yatk1n olanlar ve meslek,sahibi 
olanlar1n istihdam1 daha kolay olmaktad1r. 

Tablo: 
~imdiye kadar kac defa meslek de~istirdiniz? 

.· - N % 

Bir defa 61 40.7 
t~i def a 59 39.3 

Oc defa 15 10.0 

Dort 6 4«0 

De9istirmeyen 0 6.o -:-

Topla111 . . 150 100 .• 0 

~ehirin cekici nedenleri arasinda onun sosyal hayat1 ve ·ekonomik 
imkanlar1 .ailede bi~fm ve fonksiyonel olarak de~ismesini meydana getir
mesi mUm~Un 9ortnmektedir. Goclerde meydana gelen sehirlesme ve hizmet 
sektorlerinjn gelismesiyle isgUcU ve egitimi bu faktorlere gore yonlen
dirilmet<.tedir. Ula$t1rma, egitimde firsat esitligi aile fertlerinedaha 
cazip gelmektedir. fertlerin egitim f1rsat1 sonucunda meslek sahibi ol
maiar,,ailelerin sosyal mobilite ve sosyal tabakalasmalar1nda degisik~ 
lik meydana getirmektedir. Tlirkiye'de 1950 y1lrndan itibaren kByUn itici 
fa~torlerinden ka.ynaklanan isgUcU gocUnUn meydana gelmesi sonucunda ve 
miras yoluyla arazinin parcalanarak ailelerin is aramalar1 ve meslek sa
hibi olmalar1 aile fertlerini aile ortam1ndan uzaklast1rmaktad1r. 

K.Hamam'a gelenlerin cogu cocuklar1n1n meslek sahibi olmalar1 
icin 9elmi$lerdir. Kendi me$1eklerir.':ien memnun olmad1klar1m bildirmis
lerdir. vesit1i mesleklerde bulunanlar mensup olduklari sosyal statiiye 
g<;>re davran,$1arirq degistirerek, buda isin davrani$ sekilleri ~al1sma 
hayat1mn da etkisinin farkinda olarak veya olmayarak aile icine de yan
s,rnas, gHrUlmektedir. MUlakat s1ras1nda yUksek memurlar isyeri~deki dav
ran,slarim aile icine getirmezlerl<en, kUcUk memur ve isci ve serbest 
meslek erbab1_ i$yerindeki davramslarrn1 ve sosyal problemlerini aynen 
ailede gorUldugU izlenmi~tir. 
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' Tabl o: ' '' " 
Onceki Meslek ile sonraki meslek aras1ndaki iliski. 

!sci Ucretl i Memur Ciftci Serbest T 
Meslek 

, ~ 
,, 

11. l 2.2 13. 3 tsci Ucretli 33.3 
10.0 3.3 0.7 4.0 

Memur 0.0 38.5 0.0 8:8 
0.0 3.3 0.0 5.2 

24 .1 5.2 l. 7 
Serbest Meslek 9.3 2.0 0.7 14. 7 

14.3 33.3 0.0 23.8 
Serbest 2.0 4.7 0.0 3.3 

0.0 50.0 0.0 50.0 
Ti caret 0.0 0.7 0.0 0.7 

0.0 50.0 0.0 50 .o-
tssiz 0.0 0.7 0.0 0.7 

0.0 0.0 0.0 ] CO .0 
Emekli 0.0 0.0 0.0 0.7 

0.0 0.0 0.0 0.0 
Yurt d1s1 0.0 0.0 0.0 'J .0 

37.5 0.0 O.IJ 37.5 
Bilinmeyen 2.0 0.0 0.0 2.0 

23.:;. ~ 'i· ~ 0 1.3' 27.3 

x2 ==' ·60. 7339? p ~ 0.1214. 

Tablo'da gQrUldUgU gibi mest.e"1 bak1mdan sosyal tabakalasrna qelis
mis Ulkelerde yayc:11nlasrnaktad1r. Mesleki mobilite bak1mrndan anlaml\ i\"i~k> 

bulunmama$l. aile fertlerinin emekli olmalarindand1r. ~1esleki baK1mdan on

ce ciftci olanlar1n sonradan serbest ~eslek veya isci ve memurluga 9ecis 

gorUlrnemektedir. Dolay1s1yla sehirlerdel<i meslekt mobiliteden az 

gorUl mek ted i r. 

·sehirlesme ye sanayilesmenin aile yar1lar1 Uzerinde etkileri do

lay11 ve dolays1.z olmaktad1r. Dolays1.z olarak ~ahsma sartlar1 ve belirli 

mesleki norml<;ir v~ davran1si"ar ailenin yap1s1m fonk.siyonel olai:ak de~is
tirmektedir. 

Ailenin 'ehirlere ak1m1 s1ras1nda bir cok s1k1nt1larla kars1land1-

g1; sqs.yal prot>lemler ~a~1s1nda baz1 olumsuz ortaya c1kmaktad1r. Sehirles

menin bir kUltUr degisimine yol act1?j1. bat1 sanayi devriminin ve gelisme-

• sini inceleyen bilim adamlar1 taraf1ndan da devamll olarak vurgulpnm1s
- t1r. <6S) 

(65) Ekin, N.EndUstri tliskileri, tst.'1979, sh.1-36 
Ayr1ca YorUkan, A.Sehir Sosyolojisinin Temelleri, Ank. 1~68, sh.56-57. 
Ayr1ca Tural, S. "TUrkiye'de Sehirlesmenin docjurduiju Meseleler~'c;a~1~•S 
!Ore Dergisi. tst. 1984, sh.8-10. 
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Ailedeki deilisimleri maddi kUltUr ve manevi kUltUr alanlar1nda 
gHrebilmek mUmkUndUr. Maddi kUltUr alan1ndaki degismeleri yukar1dak! bH
lUmlerde deginmistik. 

-
Manevi kUltUr alan1nda meydana gelen.de9ismeler 
a) Deger hUkUmlerindeki degismeler 
b) Zihniyet ve davran1slarda de~ismeler 
c) Sosyal iliskilerde degismeler 
Arast1rmada sanayilesme ve sehirlesme ailelerin zihniyet ve der,er

ler sistem ve hUkUmlerini etkilemekte ise .de bir mLiddet sosyo-kUltUrel 
ac1dan eski hayat tarzlar1n1 devam ettirerek sehirdekibir uzant1s1n1 tes
kil etmektedir. GHc;: edenler isyerlerinr'e Moclern-sehir normlarina uyduk
lar1 halde Uzel hayatlar1nda ve davran1slar1nda neleneksel deger sistem
leri;ekmek _ya:1rn1, imal. edilen besin1er, b·a~ortUleri,giyiMcle r.1Utn::=iss1n
l1k, hareketlerde muha7azakar11k, s1cak komsu _ili~k.;leri, ins~nlara yar-

--~ . 

d1m devam etmektedir. Kuskusuz z1t ilkelere gqre organize edilen hayat 
kesimlerini ayn1 i',nd~ devam ettirebil_~enin_zor olacan1 acikt1r. Bu zih-

·;, !-.,~r1 -~ · .• _:.-i ·~ ·' ~ .• ·• 

niyet ve davran1slann devam1· icin clile, kendi kUH:Ur yap1s1m _kabulle .. 
necek ortamda yerle~m~yi dU~Unmektedir. 

Tab lo: 
Bu semti nic;:in sec;:tiniz· 

Akrabalar1m'oldugu ic;:in 
Kiras1 ucuz Qldu9u ic;:in 
Ev yapt1g\m icin 
Diger 
Toplam 

N 
19 
20 

89 
3 

150 

% 
12.7 
6.7 

19.3 

2.0 
100.0 

Tablo'da sernt seciminde ev yap1ld1g1 icin yerlesenlerin oram % 50.3 
olrnas1na ragmen,bunlar yine evlerini akrabalar1n1n bulundugu yerlerden 
s~glam1sl~rd1r. Ailede yak1n bir yerde sat1hk ya da kiral1k bir ddire 
oldugu zaman bernen akrabalanna haber verilmektedir. Bu yUzden-atasHzii 
,y1ll_ard1r ge1mi~tir, "Ev alma komsu al". 

Anadolu'ya geJen TUrk boylar1 yerlesmeJ~-tiJJde ailelerin ferdi ve . ' . - ' . 

mesl eki. ozell i k.l erine gore di kkatl i davran~wchr .. Se hi rl ere y~rl esr.le 
sonucunda meydana gelen tlyumsuzluklar1n, aile yap1s1na ve aile fertleri
nin kars1l1kl1 rnUnasebetlerine olumsuz durumlar1 bilen TUrkler, KoylUle-
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ri koyl e~sehi rl il ed de Anadolu 'daki sehi r1 ere yerl es ti rmi$1 erdir. (66 ) 
• Goe ile beraber ilk anda ortama adapte alma s1ras1nda, sask1nl1k 

· ... ~-
devresi olabilir. Fakat aile kendi kUltUrUne yakin alani yerlesme ve dost 

cevresi olarak sececeqinden ilcede bu durum soz konusu degildir. Gelenek-

. sel olarak manevi degerle·r yasanmaktad1r. $ehire gelenler az da olsa 9ecis 

ve adapte devresi gecirebilirler. Fakat zamanla icerisinde geleneksel 

normal bir dLlzen duruma hakim olmaktad1r. Sosyal cozUlme bertaraf edildi

gi gibi toplumda goc;: edenlerle-yerlesik olanlar birlesme ve kaynasma r.iey

dana gelef.ek kUltUr anlasimazl1g1 azda olsa yok edilmek ve normal hale 9el

digi gorUlmektedir. 

Sosyal ili$kilerde degismetczr:.fizi.ki cevrenin deijisimi ile oeraber 

~~ilenin sosyo~ekonomik iliskileri aile fertlerini~ kars1~1kl1 mUnasebet

:·: ·lerine zaman icinde qirmekle ailede fertler arasinda de~er yarg1lari fark

>11lasmaktad1r, Bunun sonucunda aile ici cat1smalara sebep olan nesil far-

k1n ortaya ~ikmas1 sonucu kars1l1kl1 iliskiler aile yap1s1n1 zedeleyici 

ve cozlilmeye gotUrUcU etken olabilmektedir. !3unun sonucunda ailede sosyal 

t:~.·ntrol mekanizmalannrn ortadan kalkmas1 ailed2 cH!r : ~: >~<;·~n otoriteleri

nin azalmas1 ana ya da babanin hemen is bulamamas1 sonucu ailede gerekl i 

fonksiyonlar ile sosyalle$menin ve sosyal . ko~·trolUn temel ajanlari ya tU

mUyle ortadan kalkm1~ ya da cok bUyUk zara~"'"ugram1$lard1r. Bu ortam

da~i fertler adeta bu iliskilerden tecrid olunmus duruma dLlsmekte ve bUtUn 

bunlarin sonucu olarak sapm.a davran1slar, alkolizm uyusturucu madde-

ler~ intihar en ba~ta da sucluluk geni~ olcUde artahilmektedir. Bu sosyal 

yaralar, sosyal cQzUlme anomi ayk1r1l1klar1n birlesmesi, ailelerin parca

lanmas1 komsuluk iliskilerinin yok olmas1 gibi sUrecler TUrkiye'de sehir-

1.esmenin sonucunda ortaya c1kan ve etki yapan sUrecler teskil etmiyor 9i

bidir. Gerek arast1rma bolgesinde oldu9u kadar tstanbulda ve bliyUk sehir

lerinde de $ehir1e~me ve sanayile$menin yogun bic;:imde gelismesi suclarda 

cok fazla art1~ sa9lamamaktad1r. (67) . 

BUyU~ sel'.lirlerjrnizde ~ldugu gibi, toplumdaki sosyal cozUlmeyL 

onleyiciJ ilk grup Qlar~k ailenin,kUltUr celismesi, anomi ayk1r1l1klarrn 

birlesniesi, intihar Qlaylar1n1 engelleyen manevi ktiltUr degerleri;Bat1da 
., . 

L.. 

(66) 
{67) 

Ugel, B. ·· lerde De let Anla 1s1 Ank, 1982, sh.292. 
DHnmezer, S. "H1zl1 ~ehirlesme 1 e Sue ve Ceza Adalet Sistemi !lis
kileri" StSAV. !st, 1985, sh.60~69. 
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gorUlen sehirlesmenin sue bak1mindan getirdigi etkilerin eoaunu. TUrkive'de 

ortaya eikarmas1m engelleyebilmektedir. 

b) Aile Yap1larinin Sanayilesme Ozerine Tesirleri 

Aile yap1s1 il~ Sanayilesme aras1nda kars1l1kl1 etkilesim vard1r. 

Bu ac1dan Aile yap1s1 ve S iayilesme iliskisi ik1lf bir ozellik tas1mak

tad1 r. 

Sanayilesme,aile yap1s1 Uzerinde etkili oldugu gibi, aile de bir 

alt sistem olarak sanayilesme Uzerinde etkileri bulunrnaktad1r.(6B) 

Aile yap1s1 saglam ve aile fertleri aras1nda uyum oldugu zaman ge

leneksel ve modern yap1 1kilemi bir eok Ulkenin kalk1nmasina, sanayilesMe

sine yard1m etmistir. Aile'deki milli ve manev, kUltlir,maddi kUltUrU et

kilemektedir. Ailede manevi kUltUrden kaynaklanan talep ferdin arzu ve 

tesebbUsUnU kamc1layarak.11basariy1 art1rabilen mille.t.!ru:_ir;in ailenin kal ... . .. ..... 
k1nmaya katk1lan kolaylas1r. Bu takdirde talep1e~basar1y1 ·dengeleyen 

faktOr inanclar veya milli duy9ulard1r ... Matematik olarak ifade ·etmek ge

rekirse ~oyie yazabiliriz. 

Tatmin ~ 
Talep (Milli Duygu 

-----~-~-- ::1 

Burada Payda Pay'dan' bUyUk olduqunda aradaki ac1q1 milli duyoular-
. 0 

la kapatan bir tQplum mutlaka maksimum tasarrufB,yat1r1m ve tesebbUs qU ... 

cUne ulasmakta, h1zl1 kalkrnmada bu fedakarl1k,isin ~dak noktas1m ' teskil 

etmektedir. (69 ) 

Herhan~i bir teknolojik kalk1nma sisteminin arkas1nda bir milessese 

dUzeni yer almaktad1r. H1zl1 ve teknik de~isimlerin alt1nda hizland1r1c1 

bir mUessese dUzeni yer almaktad1r. Hizl1 ve teknik degisimlerin alt1nda 

h1zland1nc1. faktor olan mUesseselerin etkisi bUyUkttir. Bu etki doMinant 

olarak sosyal degerler dUnyas1na dayanmaktad1r. Ozellikle aile mUessese-
. . ' . 

si, yerle~·irn ·· tklim v~ ge11el olarak teknolojik degismeyle,sosyal degis-

meyle i.1gili olrnaktad1.r. Teknolojinin ve iktisadi ~elisimin de zihniyet 
I n't!•' . 

ve onlan~ inane dUnyalar~·bunlann varl1~1. olan insan faktorU yer ~1 ... 

(68) 
(69) 

Erkal, M.E..Sosyoloji, !st. 1984, sh. 
Yazgan, T."Milli DuyQular1n tktisattaki yeri ve Cal1sma Hayat1n
daki Yeri ve Unemi 11 ,.urk. Dun~~\ Ar.1)a.r. '5-S~~ j ~-1:.l'B', sh. 60 



, maktadir.( 70) Her gUn gelisen teknolojilerin yay1lmas1 ve teknik icadlar 
• 

icin sosyal mUesseseler dinamo vazifesi gonnektedir. Teknolojik imkanla-

r1n kullan1lmas1 ve araclar1n yeterli kaoasitede kullan1lmas1 icin onu . d~ 

kullanan fertlerin e~itilmesi gerekir. Sonuc olarak aile/bu suurun ve ki-

· siligin verilmesi onemlidir. (Ailede fertler ac1srndan 3 unsur onemlidir.) 

1- !<a lkrnmay1 tesvik eden determinant. sosyal degerler, zihniyet 

dUnyas1n1n bUyUk rolU vard1r. 

2- Gelisen tekniklerin yay1lmas1 onem kazanmakta. 

3- Her alanda aile fertlerinin uzmanla~mas1d1r. 

Marksistlerin aksine zihniyet ve idealar teknolojik ilerlemeyi 

besleyen yollar ve gecislerdir. Bu yollarrn ve gecislerin olul'Slmasrnda 

,~·, aile birincil etk.en olarak bUtUnUn icinde yerini al1r. Bu saglanmadan Tek

"'~ ·;noloji, kendi ileriemesini kendi garanti edemez. (?l) 

.~;;_ Aile yap1srnin sanayilesmeyi zorlast1rmas1 veya tesvik etmesi, sa-

nayilesme yolunda 'resitl i engellerin ortaya pkmas1, sanayilesme ihtiya

c1n1 ve zaruretini ortadan kald1rmaz; Ote yandan sosyal faktorlerin aile 

yap1·s1 ile be.raber teknolojik 9eli~e.ye ~!1&ni .ti:~ki1 etmesinin gorlilmesi 

sosyal yap1daki a.nzalannrn yan-is1ra en onemlisi topluml~rrn sosyal ya

p1 . ozellikleri esas 1 a't,rnarak sanayil'-esme ·ti!'rcih ve politikalarrnrn ya

p11mas1, fayda,11 metqd ve araclann kullan11a~i1mesidir.( 72 ) 
Bat1da oldugu gibi Japo_nya'da feodal sisteme son verilerek siyasal, 

ekonomik ye askeri alanlarda modernlesme zorunlulu9u ve sosyal ya~1 bi

rim1erinin saglam1ast1r1lmas1 yer alarak Qzellikle ailenin olmak Uzere 

refah dUzeyinin yUkseltilmesi sonucu sanayilesme ve kalk1nma sa~lanm1s

t1r. Japan mucizesi olarak adland1r1lan ve dLlnyan1n en parlak kalk1nma 

hiz1n1 kaydederek % lO'un Uzerinde art1s gerceklestirilen Japan Ekonomik 

kalk1nmasu1da modernlesrne suretiyle e1de edilen teknolojik yenil iklerin 

Japon ekonornik kalk1nmas1ndanda medornle~me suretiyle elde edilen tekno-

1 oj ik yeni 1 i kl er in ye en son Uretim imkanl ari nm gUnl Uk h_ayata uy9ul an-
- ~- ;. 

mas1, ~erli v~ yabanc1 ,yat1rimlar yanrnda daha c;:ok beseri faktore vein-

sangUcUne d~y~nllla.$1d1r. Sanayi kuruluslar1 aras1ndaki baij ve iliskiler 
"-

·• (70) OLGENER, F.S. lktisadi CozUlMenin Ahlak ve Zihniyet Diinyas1.tst. 
1981 sh.15'-2.0 · · . · · 

(71) KtNGLESY, D.Human Society. -The Macm1llan Comrany. New York. Sh. 444-:-
,;; 446. 
(72) ERKAL, M.E. a.g.e., sh.89. Ayr1ca· Erkal, M.E. tktisadi Ka·lk1mnanrn 

KUltUr Temelleri,Ank. 1990, sh.62-66. 
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aile iliskileri gibi yUrUtUlmekte ve yoneticiye mistik bir sayc11 beslenmek

tedir. Sinai egitiminin yanis1ra ·basar1 mistigini as1lamak icin maneviyat 

eijitimine bUyUk onem verilmektedir. Hem ailede hem isyerindeki bu manevi

yat egitimi fertlerde denge 'ryaratarak ka l ki nmamn dinamosunu tesk'il etmek
tedir. (73) 

Japonya'da MeJ"f' doheminde ekonomik kalkrnma hamlesi de, Ulkenin 

geleneksel sektorU olan Tar1mrn 'gelistirilmes:i suretiyle elde edilen ser
mayenin EndUstri kurmada yararl a·n11 mas1 ile gercekl esmis,yabanc1 sennaye

den yararlanma ~~k daha sonraki asamada olm~~tur. E~itimin aile d1s1ndaki 

kurumlara yer verilmesi.Ja!Jon TV. ·sinde yayinlanan e~itim ag1rl1k kazan-
. mas1 ve egitim-kUltur yayrn1n:1n haftada 52 saate ulasm1st1. (74) 

"fertlerde. sosyal1esmis bul'unan normlar aile icinqe mevcuttur. Japan 

ailesi icinde fertci faydac1, ve a'ile d1s1 iliskilerde de cat1smac1 norm

lar, sapma davra.rnslar asg'ari seviyededir. Bunlann yerine dayamsmac1, 

basar1 mistiginden hareket eden mUtevazi, 9osteris tl!ketimd~J2· 11zak .maddi . .,. 
ve mane vi hedefl er a;ras 1 ndu ~'urul an dengeye dayanan fedakari 1 k ve diger-

gamli k gecrerlidir. JaP.l)n ideali ve 'cemaat yap1si...milli hedeflerde :dUsUnme 
imkam.n1 yaratrnst1r. <75 > .· 

"JapQn·· ~'?Pl urnunda el de edi 1 en yUksek, tasarruf oranrnda Japon ail e

sinin. rolQ bUyUktijr. Artan egitim seyi.yesi . .tasarrufu azaltmamakta.,bilakis 

cogaltmaktad1.r. ~a~n toplumunda yasayan ~eleneksel sistem, refah1 sagla
yan serma,ye birikimini kolaylast1rm1.s ve yat1rimlan artt1rm1st1r.(lG) 

Kalkrnma ve_ Sanayilesmeye Hindistan'da toplum: geleneksel olarak sosyal 

yap1 haz1.r olmad191 icrin ve Ja?onya gib1 geleneksel ya~1 ile modern yap1 
mUesseseleri aras1nda denge s·a9lanmad1'j1ndan kalkrnma 9ecikmistir. !ki 
yap1 aras1,nda denge l<uru1ma$:1 :·gerekir. Denge kurulmazsa ve bu dengenin 

bozulmas1 halinde teknolojilt'.flerlerrie sosyal koruyuculuk anlay1srna Clore 

engel ortaya c1-kmaktad1. r. Geleneksei' to pl uml arda al du5L. kadar modern 

(73) 

(74) 

(75) 
(76) 

G!R!Tl!, t. siJa~Qn,yan1~ .n~ ' rnoderr'ilesmesi ve AtatUrkt:U Modernlesme "A- · 
tatUrk Arasti rma Merkez'i Der. Ank ..• 1986, C. II say1: 5 $h.5, 
q! R!TU 1.Japonyanin 'modernl esmes i ve AtatUrkcU Modernl esme,Atatlirk 
Arast1rma Der. An~. l986, C.II. say1:5 ~h. 
ERKAL, M.E. a.n.e., sh.88-89. " 
ERKAL, ttE. a,g.e., sh.90. 
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To~lumlarda da koruyuculuk has1l olmas1 dengenin kurulamamas1ndand1r. Bu 

koruyuculuk,muhafazakarl1k ekonomik alanLirda, dini, siyasi vb. olanlarda 

gorUlebilmektedir. 

Japon ailesinde e§itimin baska di~er mUesseselere qecmesi, 9elenek

lere bagh kalrnarak vas1f11 eleman yetistirmek icin meslek okullar1 ac1l

m1s kuvvet1i bir e~itim stratejisf kalk1nman1n en Hnemli dinamik fakt~r

lerinden birisi olmustur. Ailede ve isyerinde ya~1y1 ·saijlam tutan manevi 

ve geleneksel degerlere bUyUk onem verilmeside gozard1 edilemez. {ll) 

Olkenin kalkrnmasrnda zihniyet ve dayanismanrn yeri bUyUktUr. Top

lumdaki her mUessese aras1ndaki iliski aile iliskilerini yans1t1r. Bu ai

ledeki cemaat ya~1n1n, biz duygusunun ba~l1l1g1n1n, bir-ahlak anlay1s1n1n 

sonucundan baska bir ~ey degildir. Bu k.isisel heyecan, davrams ve bili-

:_~:.;,: ... 
nen yerine kollektif heyecan1n gec~esidir. Milli suura erismedir. Bu suur 

aile de as1lan1.r~ ~ok cal1san fert kendisini, Ulkenin kalkinmas1 icin 

adam15t1r. Ailedeki sorumluluklar1, cal1sma disiplininde kendini gosterir. 

Gosteris tUketimi az 9orillmekte,aile tasarruf yapabilmektedir. Aile

nin· hayat tarzrnda geleneklerin bUyUk pay1 vard1r. Kalkrnmada ailelere 

sosyal refah ve gecinrne imkanlar1 sagland1.g1 zaman Uretim ve ·cal1sma sev

ti azalacak, ca11,anlar ikinci bir is yarrn1yacaklard1r. 

Aile yap1s1mn sanayilesmeye katk1.s1 olarak fertler etnik. ve c1kar 

cat,smalarnnn otesipde ortak bir Ulkli ugrunda c;:al1~1p birlesmesiyle mey

dana gelen, is9UcU potansiyelinin de1erlendirilmesinde, ozellikle fertlerin 

bu yonde kana1ize edilmesinde Devletin tutarl1 ve belirli hedeflere y0ne1-

tilmesi ger:kl i olmaktad1r. 

4~ Oemo~rafik SUrecler 

Tiirldye'de sosyal ve ekonomik politil<alarin bir sonucu olarak, 

nUfusun hare~etliliqi artm1st1r; Demo~rafik sUrec: l) NUfus ak1skanl1ij1 . 

. = 9oy 2) Dogurganli) oran1 3) Evlenme ya~1 4) l11Um oran1 olarak ele a11-

nabilir. 

(~7) Yamazaki, Masokazu, 11 Jaoonya 11 GorUs Der. Unesco Vay. Tarihsiz sh.4-8 



a) NUfus Ak1skanl1g1 . 
NUfus hareketliligi hem keyfiyet, hem de kemiyet ac1s1ndan benzeri 

gorUlmemis olgulan beraberinde getirmektedir. Bu olgularin aile yap1s1 
Uzerinde etkileri eorUlecektir. 

NUfus yap1s1n1n bUyUklUgU ve yogunlu~u bolgelerin ulast1rma du
rumlar1na 9ore degismektedir. Ulas1m imkanlar1n1n az oldugu veya hie ol
mad1~1 bolgelerde .nUfusun bUyUklUgU ve yogunlugu azalmaktad1r. Niifusun bu 
farkl1l1klar1 ve bolgelere gore dag1l1r.11, nitelikleri sosyal ilim aras
t1rmac1lar1 icin temel veri olmaktad1r. NUfusun cesitli yonlerden nite
liklerinin incelenmesi sosya,l yap1 hakkmda bilni sahibi olmam1za temel 

. teskil etmektedir. NUfus ile sosyal y~pl aras1ndaki iliski yak1n olduO,un
dan nUfusun bUyUklUgU ve degisikligi sosyal yap1y1 etkilemektedir. Bu et
kilesim ~ift yonlU ~ldugundan sosyal yap1 da nUfusun de~isikliklerini et-
kilemektedir. <78) . . 

Sosyal ve ekonQmik sartlar sonucu TUrkiye'de gocler _is9UcU -~C'cU 

olara~ gorU1mektedir. Goe olarak Arast1rmarn1zda da oncel~ri _gene orta ve 
ya~ kesimin.in go~UnU esler.in ve cocul<.lann gocU ile aile fertlerinin yas-
11 _dahil (bazrn Qrda ~ahrlar) gi)i; etmeleri takib ederek lii; safhada devam 
etmekted_ir. ozellil<_le 9oc SQnUCU 9eleneksel genis ailenin fertlerinin 90-
cU ile aile cozUlmeyip, hane aynlmas1 T11eydana ~elerek cekirdek aile mey
dana gelmektedir. Ozellikle evlenen cocuklar1n $ehir merkezlerine gocU ile 
ya~li ana baba yalni,z olarak ~ekirdek ajleyi meydana getirirler. Veya co-. 
cuklarrnrn ?'anina gocerek gecici genis. aileyi meydana getirirler. O halde 
ic ve d1s gocler bir i~giicU ak1m1nin temel idir. fOcler her iaman ve her 
yerde vuku bulmaktad1r. GUnLimUzde oldugu gibi eskiden de sehi~ merkezle
rine nUfus _ak1skanl1Q1 vard1r. · 

1985 Genel NUfus say1mrna gore en fazla 9oc olarak nUfusun art1s 
oran1 Ankara ve tstanbul da qorUlmektedir. 

(78) ERKAL,-M.E.,a.g.e,.·,sh~l30 , . 
Ayrica, BOTOMORE, 'f .JB. Toplumbilimi, (Qev:tf. Oskay) ist.198ei, sh. II+ 



Tabln: 1.0' 

Y1llara gore TUrkiye NUfusu 

Y1llar NUfus Y1ll1k art1s oran1 %o NUfus Yo~unlu<iu 

1960 27.754.820 28.53 36 

1965 31.391.421. 24.6.? 41 

1970 35 .605. 176 25.19 46 

1975 40.347.719 25.00l 52 

1980 44.347.719 20.65 58 

1985 50.664.453 24.BE 65. 

• Kaynak: 1985 Genel NUfus Say1m1 D.1. L Ankara 1985. • 
Tabla ~ t.02. 

Bo"lgel ere 

_Bol gel~!.-

gore NUfus Ve \~y1lli1! Niifus ar_t1~1 

KA rndanez ·lo y1s1 . 
:MArmara ege k1y1s1 
Akdeniz kw1s1 
BAt1 Anadolu 
tc anadolu 
G.Dogu Anadolu 
Dogu Anadolu 
Toplam 

Sehirler Kfiy]er Toplam Koy-Sehir Fark. 
36.73 llD.68 _·32.s2 30 ·. ~6 .. 

36.53 3.27 13.25 21.26 

42.63 lLT · :''3'0.97 30.93 

50.44 15.05 33.55 35.39 

35.33 6.64 18.80 28.69 
36.16 5.84 21.18 30.32 
48.54 30.58 39.96 17.96 
40.51 10.13 21 .oo 30.38 
40,02 9.06 24.88 30.% 

Kaynak: 1985 Genel NUfus say1m1 D.t.E. Ank. 1985. 

Kir bolgelerinde toplam nUfus art1s1 %.9.06 iken $ehirlerde %040.2 

dir, NUfus art1~1na etken dogurganl1k oran1n1n artmas1ndan ziyade sehir
lere olan ntifus ~kwkanl1gin1n sonucudur. 1985 Genel NUfus say1mrna gore 
~el1ir bolgelerfode y1ll1~ nUfus artHl %.62.6 iken, koylerde bu oran %.-

.12.66 ya dU~JTJU~tU.r, Nlifusta ic; goer hareketliligi sehir merkezlerine dogru
dur. 

NUfus ak1skanl1g1 bak1m1ndan gee olan veren i~lerimiz coktur. 1975-80 
doneminde goc olan iller say1s1 18 iken goc veren iller cogunlugu Dogu A
nadolu bolgesinde yer alan 49 il gee vennektedir. Goe eden nUfus,genc is
gUcUne sahip yas gruplar1nda gHrUlmektedir. Erkek nUfusun qHc ak1m1 
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fazlad1r. G9~ edenin istihdarn edilmeleri oran1 dUsilktUr. Hizmet 

sektorU veya yard1mc1· eleman niteli~i tas1yan islerde cal1smaktad1rlar. 

Goe eden in do~urganl 'g1, oturul an yerdeki nUfusu.n dogurganl i ~rndan daha 
d .. ""kt•• (79} . . usu ur. . · 

Goe verme koyden sehire goc kentten kent'e ~oc kentten k1r 1a ~oc 

vek1rdan .k1r 1a goc seklinde yurdumuzda ~orUlmektedir. 

NUfus ak1s~anl1g1 ile beraber goc esnasinda sosyal ve killtUrel 

cevre degisi111j ~ocuk say1s1, evlenme yas1 ve hane halk1 bUyiiklUtiUnde de

gisme meydana getirmektedir. Goe ol~usunda ~enc nUfusun istihdam edile

memeleri ail-;yi ·ekonomik ye sosyol ps.ikolojik yonden sars~maktad1r. 
~ksik istihdam sonucu insanailcU sanayi sektorU taraf1ndan 

yerek Uretken olrn1,yan hizmetler sektcrUnde · istihdam edilJT!eleri ve istih

dam edilmemeleri sQnucu issiz kalan aileler, bir tak1m sosyal problemle

ri n etk~_siy1 e bosanma sonucu ail el er parca 1 anmaktad1 r. Bosanmal arm yogun 

olduqu yerler nUfus yo(,iunlugunun ~ok oldugu yerlerdir. 

N~fus yogl!nlu~l)nun fazla oldu~u U~ bUyUk kentimizde cekirdek aile 
~ran1 yUksektir, NUfus yqijunlutju az olan kirsal bt"ilt:ielerde ise geleneksel 

. ;' .. 

. genis aile? ~rarn yUkse.k gorUlmUstiir.('i>O) 
. Aile bUyUklU~U ye yap·1s1 Uzerinde. one111li etkisi olan evlenrne ve ev-

lilik yas1 gibi c;lerr109rafjk faktorlerdir. 

Evlenme, aile mUessesesinin kurulmas1n1 sai)lar. Evlilige kat1l!!la . . 

orani ve evlilik yas1 aile yap1lannda farkl1l1k gosterir. NUfus !)oliti-

kas1m.n degistirildi<Ji ye aile planlamas1nrn uygulamasinrn baslat1ld1~1 

1965 y1lrnda evli nUfusun pay1 % 66.28'e dU~mlistUr. 1980 y1linda evli riµ
fusun yUzde Qranlnda %. l.82 oran1nda artarak % 68.lO'a yUkselmistir. · · 

Erkek 1) 
2) 

Ka din 

(79) 
(80) 

Hie 
Evlenmedi 

39.29 
37.0 

<29.64 
30.5 

Evli 

58.60 
61.0 
61.93 
61.0 

Tablo~ 203 

Esi oldU 

l.60 
1.3 
7.70 
7.5 

Bosand1 Bilinmeyen Tonlatn 
0.49 0.02 

== acz 
100.00 

0.3 0 .1 0~3 . . 100 .00 
0.73 O'J.82 100.'JO 
0.7 0.2 0.2 100.0 

Kaynak: 1) Sosyal Yap1 I. Tilrkiye'de Niifus yap1srndak1 Gelisr.:eler ve 
Uluslararas1 Kars1last1rmalar Ank. 1986.fl,~ 'tlf. · 

2) Tilrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 DPT. Ank. 1989 lablo:4 

1985 Genel NUfus say1m1 sonuclar1ndan incelenMe yoluyla c1kartm1st1r. 
Sari!T) T. TUrk1ye 1 de Aile Yap1s1 ,sh.47-45 
Ayr1ca, Akkaya , T.qoc ve degisme,tst. 1979, sh.99 



334 

• 1985 G.N.S,da evli nUfusun pay1 (genel nUfus icinde ~ 12 Uzeri) % 
60.25 olarak ortaya c1kmaktad1r. 1980 y1lrndan i.tibaren % 6.03 oranrnda 
dUsUs gorUlmektedir. {l980y1linda 15~yas 0.15 puan etki eder.) Bekar 
nUfus Erkeklerde yUksek orandad1r. Bu oran % 39.29 kad1nlarda % 29.64 1 tUr. 
Evli erkek oran1 % 58.60,kadinlarda biraz yUksek olarak % 61.93 olmustur. 

Tab lo: 
tlcede ailelerin evlilik sUreleri 

0-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-29 30-74 35-39 40T 
N 23 13 12 17 22 14 12 7 9 21 150 
% 15.3 8.7 8.0 11.3 14.7 9.3 8.0 4.7 6.0 14.0 100.0 

.Evlil r.n icerisinde 0-4 y1ll1k evli olanlar1n oran~ % 15.3 tUr. 
17-20 y1l evli olanlar1n oran1 % 14.7, 30+yuk9,r1da evlili~-oran1 % 14.o 
tUr. tlc;:ede evlenme sUrelerinde uzun goze carpmaktad1r. 

Jlc;:ede erkek orarr~ l-:c.,,·~1·\~-11··1.:a.n yU!(sektir. Evli erkek oram % 60 
iken evli kadrn orani % 62.25 dir. tlce merkezine oranla Bucak ve Kcyler
de dul ·kad1nlar1n oran~~ilce me~kezine gore % 5 oran1nda fazlad1r. Bu dul 
kadrnlarrn bir cogu gecicf geni$ aile yap1srnrn cekirdegini teskil etmek
tedir. 

tlcede kad1nlar1n eslerinde olUm terk ya da ayr1lma sonucu dul kal
m1slard1r. Kad1nlar1n 2 kez evlenmesi 40 1 1n alt1nda ~orUlmesine ra9men 
yaslar1 40 1 1n Uzerinde olanlar1n cocuklar1n1n ya da akrabalar1n1n yan1n
da kalama_yanlarrn evlendigi 0orUlmektedir. 

Arast1rmada bu istisnai durumun az oldugu ortaya c;:1km1st1r. Sehir 
merkezinde erkek nUfusun % 54 UnU, kad1n % 46 s1n1 teskil ederken bucak 
ve koylerde erek nUfus nUfusun % 46 s1n1 % 54 UnU kadrnlar teskil etmek
tedir. 

, e 

tlcede ,y1.llara gore evli nUfusta % 2 oramnda azalma gorlilmekte-
dir. Evlenme Qran1na,sQsyo-e~onomik duru~ olumsuz etki yapmaktad1r. Dev~ 

le't Bakanl1g1 taraf1ndan evlenecek eslere yap1lan yard1mrn maddi limiti 
• ve yUksek faiz haddi nedeniyle,yeterli olmam1st1r. Arast1rma esnas1nda 

bu yard1m1 almay1 dUsUnmedikleri belirtilmistir: 

Evlilik sUresi icerisinde ev_lili9in baslana1cindaki aile yap1s1-
n1n son y1llarda evlenenlerle, 20 ve daha fazla evlilik sUresi olanlar 
aras1nda hanqi aile yap1lar1n1n olustugu sonucu soyle c1km1st1r: 
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Tablo: 2.oS' 
Evlilik sUresi ve ai1e yap1s1 

Parcalanm1s Gecici Genis Cekirdek Genis Toplam 
a-4 1.3 8.7 1.3 8.7 lo. 7 69.6 . 2.a 13.a 15. ~ l oa .o 
5-8 a.a 0.0 2.0 23. l 6.7 76.9 0.0 a.a 8.7 100.0 
9:,.12 a.7 8.3 l. 3 16.7 6.a 75.0 a.a 0.0 8.0 lOa.o 
13-16 a.7 5.9 1.3 11.8 9,3 82.4 a.a 0.0 11 . 3 100. 0 
17-20 a.7 4.5 0.7 4.5 13. 3 9a.9 o.a o~o 14. 7 100 .0 
21-24 o.o a.o 0.7 7. l 8.0 85.7 0.7 7. l 9.3 100.0 
25-29 a.a o.o 0.7 8.3. 6.0 75.0 1.3 16.7 . 8. 0 l 00. 0 

30-~4 0.7 14.3 a.a o.o 2.7 57 .1 1.3 28.6 . 4. 7 100 .0 
35-39 0.7 11. l a.o o.a 4.0 66.7 1.3 22.2 6.a 1oa.o 
40.,. 3.3 23.8 0.0 0.0 7.3 52.4 3.3 23.8 14.0 lOa.o 

8.0 a.o 74.0 10.0 100.0 

-
x2 = 37. 04681 p :>0.09 

Tablo'da 9orUldUgU gibi bes er Y'l 111 k evl "i1 i k s ·1rJl ·.rind . cekir-' . .., 
dek aile orani degismemektedir. 0~4 ylll1k evli olanlarla 35-39 y1ll1k 
evlilerde rek.irdek aile oram hemen hemen ayn1 orandad1r. 0-4 y1ll1k ev
lilerde gen1s aile ve ge~ici aile o~an1 ile 40 dan yukar1 sUreli evliler
de yine genJs aile ile parcalanm1s aile oran1 yUkselmektedir. Sonuc ola
rak pan:alanrn1~ aile oram·nln 0-4 y1l eylilik y1l1 icinde olma.s1 bosanma 
oranlar1n1n cocuksuz ve evliliQin ilk y1llar1nda teskil etti~ini ~Bster
mektedfr. 4a+ y11l1.k eylilerde parc;alanm1s aile oramnrn yUksek olm'as1 
HlUm sonucu Qlmaktad1r. Gecici genis aile oran1 Q.,.16 y1l evlilik ~Uresin
de yo~un olmas1 ana~babalar1n ya da onlardan birisinin yaz1lar1nda kalma
s1ndand1r. EvUli~ $Uresi tP.k basin~ aile yap11arim belirlernektedir. Di-

' • « ·,,." 

ger faktorlerin de yard1m1 ile anlas1~abilm~ktedir. Bu ac1dan evlilik sU-
~esi ile aile yap1lar1 aras1ndaki anlaml1 iliski di~er faktHrlerle bUtUn 
olarak ele a11nrnas1yla rnliffikUndiir. 
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b) Evlenme yas1: Evlenme yastnrn dUsUk veya yUksek olmas1 cekirdek 
· ve ~eleneksel genis aile'de farkl1l1k gosterir. Evliliijin yo~unlast1~1 
yas grubu 35-39 tP.) olmay1p, 1985 G.N.S. 1a gore 30-34 tUr. Kad1nlarda ise 

• J0~34 olmay1p (2) 25-29 tu~. Evlilerin yo~unlast1~1 orta yas grubunda 
J · erkekl~ri~v 25~44 yas grubu ve kad1nlar1n 20-44 yas grubu aras1nda evlilik . . 

oran1 yUksektir. Tabloya gore, erkeklerin evlenme yas1 ve oran1 kad1nla-
r1nkinden daha yUksektir. 

Sanayilesme ve sehirlesme ile sosyo-ekonomik bak1mdan eaitirn stan-
, dard1n1n yUkselmesi, kad1nlar1n is alanlar1na qirmesi, ekonomik bag1ms1z
l1k gibi mesken rroblemleri, istihdam ve sosyal refah sanlanamarnas1 ~ibi 

etkenler erkegin ve kadinrn evlenme yasinrn yiiksel~esine etkili olmaktad1r. 
Erkeqin kadrna gore,evlenme yas1 3-4 yas daha bUyUktur.' 

;.. 

Y111 ar K1r 
1935 19.4 
1945 
1950 ":' 

1955 18,6 
1960 18,9 
1965 19.2 
1970 19.5 
1975-
1980 ..,. 

Tabla: 20' 
Ortalama ilk evlenme yaslar1 

Kad1n .. Erkek 
Kent Toplam K1 r Kent 
21.3 19. 7 22.5 25.3 

.. 19.6 .,. 

... 19,3 .,. .,. 

20,3 18.9 22.1 24.0 
. 20.2 19.2 21.8 24.2 

20.4 19 .6· 22.4 24.3 
20.2 19.8 22.4 24.3 

20.1 
20.7 

Topla,m 
23. l --· -

23 . 7 
22.7 
22.6 
22.7 
23.2 
23.2 
23.6 
23.8 

Kaynak: Sosyal Yap1 1. Ttirkiye'de nUfus yap1s1nda~i gelismeler ve Ulus
lar~ra~' kar~1last1rmalar DPT. Ank, 1988, sh.46. 

Evlenme ya~1 ~iger yonden hayat tarz1 ile alakal1d1r. Ferdiyetci 
ve sorumluluktan kayan bir hayat stili, bekar oranlarrn1 art1rarak, ev
lenme ya51rq yUksel_tf!lektedir. 

8l)Sasyol Yapi-1,T~irldye'de NUfus Ya:pisin c, aki 8eli.?·.<;l er ve Uluslar 
aras i, Kar~p.l~tll'llal,ar ,JJ.P• f ,Ank.l986, sh .46 
arasi . . 
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Geleneksel genis ailede yahut geleneksel kUltUrUn devam ettigi bir 

yerde geleneksel cekirdek aile diyebelicegimiz aile'de evlenme yas1 .mane

vi kUltUrUn etkisi ile dUsUk olmaktad1r •. 
1985 G.N.S'a gore Kad1rtlann evlenme ya$1 daha kUcUktUr. l5-19 yas 

aras.1 evl i kadin orani % 3.84 iken erkeklerin % 1.34, 20-24 yas grub~nda 

evli kadrnlarin orani % 14.19 iken erkeklerde % 7.26 olmustur. Yaklas.1k 

olarak iki kat1d1r. 25~29 yas.grubunda kad1nlar''~vlilik oranlar1n1n yUk

seldigi donemdir. % 16. 15 tir. Erkeklerin ise % 14.87 dir. TUrk Aile Ya

p1s1 Arast1rma Anket Sonuclar1nda da ayni oranlar bulunmustur. 

Tab 1 o: 1.o":}-

Eyl enme yas1m.n yogunlugu ve cinsiyet durumuna gore da.n,1l1m1 

Erkek KAd1n (Yas Yogunlugu 

Okuryazar <Jegjl 20 18 . 12~14 yas grubu dras1nda ev-

okur.,.yazar 20 l8 lenenlerin o~renirn dUzeyi dU~. 

tlkokul 22 18 sUktUr. Orta tahsilden sonra 

Ortaokul 22 18 16 I dan asa 91 yasta eyl enen 1 er .. 

Lise ve dengi 25 . 2') azalmaktad1r. 

YUksekqkul 25 22 

Lisans UstU 27 26 

Kaynak: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sornuclan Bas1lmam1s) DPT. Ank. 1989, Tablo:4 

il~ede evlenme yas1- kadrnlard·a daha dUsUk ol!11asina ragmen erkek ve 

kad1.n1ann o.rta~a eylenme yas1 birnirine yak1nd1r. 
"'-:' .... '''1 ·,-

Tabla: tog 
Evlenme Yas1 

14 .. 17 18:20 21-23 
.. 

24;..26 27-.30 : ~r ... 34 35 .. 44 45- Bilinm. Top. 

Et~kek 2,7 31.3 28.7 14.0 9,J 1.3 1.3 . 7. 3· 5.4 l 00.0 

Kad,n 28 •. 7 42,0' . 10. 7 5.3 4.0 o.o 3.3 3.3 2.7 100.0 

Tablo'da gorUldUgU gibi son y1llarda Tilrkiye ortalamasinar go~e ev-



leQme yas1n1n yUkselmesi burada da kendisini hissettirecektir. Sehirles~ 
menin yan1s1ra eqitim standard1n1n yUkselmesi, ailede eski TUrk ailesin
deki gibi demokratik kararlara kat1lma, basin yay1n ve iletisim araclar1-
n1n yayg1nlasmas1, issizlik ve ailede hayat standard1n1n dUsUk seviyede 
olusu gibi faktHrler evlenme yas1na yUkselmektedir. Erkeklerin % 31.3 U 
18~20 yas aras1nda evlenmislerdir. 

Evlenme yas1 ile Aile yap1lari arasrnda il.iski anlaml1 bulunmustur. 
Genis ailede evlenme yas1 18-20 aras1nda yoqunlas1rken, Cekirdek ailede 
21-23 yas arasrnda yoijunlasmaktad1r. Parcalanm1s ailenin evlenme yas1 18-
20 aras1nda yQgunlasmaktad1r. Erkeklerin 14-17 yas aras1 evlenme oran1 
% 2.7 iken kad1nlarda art1s gostererek % 28.7 olmustur._Erkek ve kad1n- · 
larda 18-20 yas aras1 evlenme birinci s1rada yer alm1st1r. Erkeklerin 
21-23 ve 24 ... 26 yaslar1 aras1ndaki evlenme oran11J8.7 ve1.14.0 iken kad1n-
larda 

1

bu oran Ucte bi re yakrn azalma vard1r. 27-30 yas arasinda erkekle
~in evlenme yasr/.9.3 iken kad1nlarda % 4.0 a dUsmektedir. 

Evlenmede yas far!<1 onemlidir. Erkekler kad1nlardan qenellikle 
3"5 yas bUyUktUr. 

:- .. , Tablo: 'Z..O' 
Erkek· ile''kadrn ·arasinda yas fark1 

.. 5 -4 .,.3 .. 2 "." 1 0 1-:'2 3-5 6-8 9-10 11 - Bilnm. 
N l 1 2 1 5 11 45 48 13 7 10 5· 

. 
% 0.7 0.7 l .3 0.7 3.3 7.3 30.0 32.0 8.7 4.7 6.7 150 

Arast1rmada erkeklerin yas fark1 3-5 olma oran1 .% 32, 1-2 yas far
k1 oran1 ise % 30.o'dur. Gelismis cemiyetlerde erkek ile kad1n yas fark1 
J.,.5 aras1nda de9ismektedir~ llcede de e~ler arasrnda yas farklari cok bii- · 
yUk degildir. 

Evlenme yas1 ile aile yap1lar1 aras1nda yak1n iliski kuruldu~unda 
asa91, da~i ~QnU<;: ortaya pkm1 st1 r. Sosyo-kUltUre l . ve Sosyo-ekonomi k yon
den evlenme yas1 bUylimektegir. 

Tabloda 9orUldlicjU 9ibi parcalanr.ns aile oran_1 50-59 yas ortalamaJ.:. 
s1nda yUk~ek olmas1 eslerden birinin olUmU neticesindendir. Ayr1ca cekir
~ek ·aile oran1n1n 50~59 yas grubunda da yUksek olmas1 k1z ve oqullar1n1 
evlendirmis veya emekli olmus aileler te~kil etmesindendir. Buna mukabil 
50-59 ya~ grubunda da genis aile oran1 % 8~3 seviyesine ulasm1stir. Ka-



Tab 1 o: '2..tO 

Evlenme yas1 ve aile yap1lar1 

Parcalanm1s 
-17 0.0 0.0 
-20 0.2 6.4 
-23 1. 3- 4. 7 
-26 0.0 0.0 
-30 0.7 7.1 
-34 0.0 0.0 
-44 0.0 0.0 

3.3 45.5 
pl am 8.0 

-24 
..:29 
-34 
-39 
-33 
-49 
-59 

2 x : 50. 9772 

Parcalanm1s 
E K 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.7 
0.1 ·o.o 
6.9 6.8 
7.6 7.5 

• 1 1 .. . 2 
·kekler icin x2 ~ 54.66476 
d1nlar icin X ~ 46.11330 

Gecici 
0.7 
2.0 
2.7 
1.3 
0~7 
0.0 
0.0 
0.7 
8.0 

p =- 0.05 

Gecici 
E 

0.0 
4.2 
0.0 
2. l 
0.0 
1 .·1 
0.7 
8.3 

Genis Cek1rdek Genis 
25.0 1.3 50.0 0.7 
6.4 ';.2. 7 72.3 4. 7-
9.3 22.7 79.l ·2.0 
9.5 12.0 85.7 0.7 
7. 1 8.0 85.7 0.0 
0. 7 . 50.0 50.0 0.0 
0.0 1.3 100.0 0.0 
9. 1 2.0 27.3 1.3 . 

74.0 10.0 

Tabla: 111 
Genis ~ekirdek aile 

K . E K 
1.4 0.7 8.2 
2.1 11.l 8.9 
2.1 9.7 12.3 
1.4 10.4 13.0 
0.7 13.2 7.5 
o.o -< 6.9 8.2 
0.7 21.5 16.4 

8.2 73.6 74.7 

Ps:.0.00 
p :0.00 

32.9 

Toplam 
25.0 27. 100.0 
14.9 31 .3 100.0 
7.0 28.7 ioo.o 
4.8 14. 0 100. 0 
0.0 9.3 100.0 

50.0 1. 3 100.0 
0.0 1. 3 100.0 

18.2 7. 3 100.IJ 
100.0 

Genis,aile Toplam 
E K E K 
0.7 0.7 1.4 10.~ 
0.0 0.0 15.3 11.C 
o.o 9.0 fJ.7 14.l 
0.'J 0.0 12.5 14.l 
0.0 0.1 13.2 9.E 
1.4 0.7 10.4 8.5 
8.3 ·7.5 31.5 31.~ 

1 0. 4 9 . 6 1 O!}. 0 1 00 ' 

dinlarda da durum hemen hemen ayn1d1r. Farkl1 olarak erkeklerde cekirdek 
~ile 19-24 yas grubunda % 0.7 iken, kad1nlarda bu oran % 8.2 ye yUkselmek
tedir. sonuc olarak aile yar1lar1 ile yas aras1nda anlaml1 iliski bulunm~s 
olup her yas grubunda cesitli aile ya~1lar1 gorUlmektedir. Her yas 9rubur
da farkl1 aile yap1lar1 gorUlmektedir. 

Sagl1k sartlar1n1n dUzeltilmesi sonucu evlilik sUrelerinin uzun ol
masi cekirdek, genis ve genis aile ile parcalanm1s aile oranlar1n1n yUk
selmesine sebep olmaktad1r~ 
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c) Dogurgan11k oran1 

Ai1edeki dogurganl1k oran1 dogurgan doneminc~ olan ev1i nUfus i1e 
iliskisi dogru orant1dad1r. 1960'11 y1llardan sonra evlenme yas1nda qHrU-

" len yUkselmenin, kadrn1arrn dogurganl1k dHneminin ~1salmasrna ve dolay1-
s1yla dogurganl1g1n azalmas1na sebep o1abi1mektedf r. Topla~ doguraanl1k 
hiz1 bolgeler ve sehir ve k1r bi:5l9elerinde onemli -=3.rklll1klar arzetmek

tedir. 
Tabla: 'l.ll. 

Toplam dogurganl1k Hizlar1n bHlgelere ~ore degismesi 3 

BHlgeler 1966-7 1973 1978 198.? 1990 

tc Anadolu 6 .1 4.7 4.3 
Karadeniz 4.8 5.2 5.0 
~ge ve Marmara 4. l 3.5 2.9 
Akdeniz 5. l 3.7 3.8 
Dogu ve GUney Do~u A. 6.7 7.3 G.3 
Klr q__, l 5.4 5. l 
Sehir -. : j~~ 9 . . ~ 3.7 .... 

Toplarn 5.3 4.6 4.3 3.7 . 3.6 

Kaynak: Sosyal Yap1 l TUrkiye'de NUfus yap1s1ndaki Ulus1araras1 Kars1las
t1rmalar. DPT Ank. 1988 sh.53. 

Toplam do~urgan11k h1zlar1 y1llara gore aza1~aktad1r. 1988 TUrkiye 
nUfus ve Sagl1k Arast1rmas1na gore evli kad1nlar1n ~ 38.i modern% 39. 'u 
klasik olmak Uzere top1am yiizde 77'si gebeligi Hnleiyici bir yontem kullan-
maktad1r. Toplam dogurganl1k hlz1ar1 1966p67 y1l1nda % 5.3 iken, 1973 y1-
l1nda % 4.6 ya 1978 y1l1nda 4.3'e dU~mu,tUr •• 

'\ ~ . 

. ~.'-~_ Tab 1 oda i:orUl dLlgU gi bi top lam nUfusun sadecE yUzde 4' UnU bebek nU-
. __ .. -· 
. f~s teskil etmesine kars1l1k, bebek olUmleri toplam olUmlerin yUzde 23 
gibi bUyUkce bir klsm1m olusturmaktad1r. Bebek . b"i~imlerikent v'e kir yer
lesimleri arasrnda onemli farkl1l1kl~r gostermekted"ir. 

' 

1985 Gene1 NUfus say1mrna gore canl i dogan cocuk sahibi ve kadrn 
'1liskisinde, ortalama 4.10 cocuk dlismektedir. Son bir y1lda dogan cocuk 
say1s1 ve oran1 soyledir: Son bir y1lda canl1 do§an cocuk say1s1 % 6.87'dir. 



Tablo: '2.13 
Demografik Gostergelerdeki Gelismeler 

Demografik Gostergeler Binde 

Dogal NUfus art1s1 II 

KaiDa dogum oran1 II 

Sebek olUm oran1 II 

Toplam dogurganlik orani II 

Y1ll1k do~um say1s1 Binde kisi 

Yi l l 1 k al Um sayi:s11 Binde kisi 

. Y1ll1 k bebek ol Um say1 S1 Binde kisi 

Sebek olUmlerinin toplam olUmler icindeki 

pay1 % 

1989 
22.00 
29.62 
7.62 

62.17 
3.70 

16.22 
419 
101 

24.08 

Kaynak: 1990 Ylh Program1f.i;~-Ank. 1990 sh.302. 

3Jl 

1990 

21.00 
29.34 
7.44 

59.26 
3.64 

16.42 
417 

97 

23.31 

Sonbir .y11da ortalama canl1 dogan cocuk say1s1 4.1, yasayan cocuk say1-

s1 3.2'd·ir. Do~ur9anl1'k oran1 ailenin e5itim ve kad1mn cal1smas1 gibi 

faktorlerle azalmaktad1r. 15 .. 49 yaslar1 aras1ndaki kadinlarin ·dogurduk

lar1 cocuk say1.s1 1990 planinda 3.7 olarak belirtilrnistir.~82 } 
K.Hamam'da dogurganl1k orani evli nUfus ile beraber ailenin sosyo"'.' 

kUltUrel yap1s1na bagl1 olmaktad1r. Evlenme yas1n :i yUkselmesiyle beraber 
kadi m n do<]urganli,k donem.inin kisa ol JT1as1 do!jurganl 1 !jin aza lmasina sebep 

oluyordu. Arastirmada evlenme yas·1 erkek ve kadrnlarda 18-20 yas aras1 

yogunlast1~1ndan do?urganl1k di;>nemi olan 20.,..40 aras1 uzun olmaktad1r. Do

gurganl 1 k oran1 oturul an ye re, gore · degi smes ine ragmen gecekondu ve sehi r 

kesiminde dogurganl1k aralar1nda pek fark yoktur. Fark olmaMas1 aileler

deki manevi kUltUrden kaynaklanmaktad1r. 

Arast1rmada canl1 dogan cocuk sa.y1s1 bak1.rn1ndan kadin bas1na orta

lam~ s~10 cocuk dUsme~tedir. 

Son bir y1lda canl1 dogan coc~k orani % 
Son bir y1lda bir ya~1n1 do1durmadan 
Ulen yQCU~ s~~, Qram TOPLAM 

(82} 1990 Kalkinma Plam. Ank. 1990-1 sh.303. 

95.65 
4.35 

100.00 
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Son bir y1lda dogum yapan kad1nlar1n cogu sagl1k ocag1ndaki ebe
_ler taraf1~dan hastahanede veya evde degum yart1r1lm1st1r. !lkel meted
lfar ya da ebe olm1yanlar tarafrndan dogum yasaklanm1st1r. Bunlardan son 

.·. bir y1lda 'S tanesi sezeryanla dogum yapt1r1lm1st1r. Son bir y1lda dogu~ 
yapan kad1n bas1na ortalama cocuk say1s1, yasayan cocuk oran1na gore 
4.8 canl1 degan cocuk oran1 5.6 d1r. Ailelerde dogurganl1k oran1 nLlfus 
planlamas1 yapmayanlarda daha fazla n,orlilmektedir. 

Degum kontrolu kullananlarda canl1 dogum cecuk say1s1 4.5 olup, ya
sayan canl1 =_cocuk say1s1 3.1 olmaktad1r. (Anket yar1lan ailelerde dotjum 
kontrolu yapan ~~ 33.3 Unde yuku bulmustur.) NUfus planlamas1 veya docium 
kontrdlu metodlar1n1 yapmayan fertlerin canl1 dogan coc~k say1s1ndan son
ra yasamayan cocuk say1s1 aras1ndaki oran az olmas1na kars1l1k nUfus 
planlamas1 yapan ailelerde bu oran daha fazla gorUlmektedir. 

lleede Sagl1k ocag1 taraf1ndan ana-cocuk sagl1k merkezinde aile 
ve niifus planlamas1 i~in a11nacak tedbirler al1nm1st1r. Basvuranlarin 
say1s1 gUnden gUne artmaktad1r. 

Topl am do9ur9anl 1 k hi zrn1 Oogum kontrol yont;;ml eri nin geii~mesi de 
etkilemekteoir. Kir bofgelerinden sehire ~elenler arasrnda aile'de cocuk 
say1srnda azalma gorlilme~tedir. Kir- :bolcrelerinde bu ora~ 6.2 olmasrna kar
s1 hk' $ehire'~9elinc~ 4,9'a dUsmektedir. (B3) 

~ehirde yine gelenekselligi devam ettiren cekirdek aile'de dogur~ 
ganl1k oran1 yUksektir, Gercekte, Aile bUyUklUgUne tesir eden biolojik, 
demografik manevi ye tibbi faktor-ler aile bUyUklligUnU artt1r1c1 istika
mette tesir yaparken, hukuki iktisadi ve sosyal faktorler azalt1c1 isti
kamette tesirlerin siddeti fertlere ve cemiyetlere hSkim olan dLlnya ~~rU
sLl ve ha1at felsefesiyle s1k1 baglant1l1d1r. Aile'de genellikle maddeci, 
materraljst ve ferdiyet~i ha~at tarz1 ve felsefesinin hakim plusu sonuc- . 
ta bu durumun dQ')ur9anl1$1 azalt1q ve aileyi kU~UltticU istikamette tesir 
et~igi soylenebi1ir. Bunu kars1l1k, ailenin hayat tarzinda ve diinya gorU

~Unde maddeden yOk manan1n hakim ol~as1 do~ur9anl1k oran1n1n yUksek ol 
mas1n1 saijlar, Ni.ifus c;irtHindaki azalrnan1n iktisadi gelisme yoniinden or
taya pkaracag1 sonucu hvecli Prof.Murdal ~oyle belirtmektedir. "Aile-

• lerin refah sevjyesfoi ve gelirini yUkseltrnek icin aile hacmini kiJcUk 
tutmaktaki menfaati ile cemiyetin uzun vadede kendisini bUyUtmesi husu-

·~ 

(83) Sencer, Y.TUrkiye'de Kentlesme, Ankara~ 1979, sh.340-345. 
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sundaki menfaati aras1nda bir z1ddiyet vard1r. (B4) 

TUrkiye'de devletin nUfus planlamas1 ve politikas1 uygulan1rk~n 

Ulkenin sosyal yap1srnin da gozonUnde bulµndurulmas1 gerekir. NUfus Plan

lamas1 hizmetlerinin nUfusun hizla artt1g1 ve gelirin dUsUk oldugu' ve 

sagl1k hizmetlerin yeterince faydalanamayan bolgelerde yerlesmernesinin 

(85 ) Sosyal yap1 ozelliklerinin goz ard1 edilmesinden kaynaklanrnaktad~r. 
0 halde nUfus cogalmas1 ve dogur9anligin yi!ksek olmas1 beraberin

de niteliksiz ve vas1fs1z, eksik egitilmis is~Ucu fazlas1 yaratrnas1n1n 

yan1s1ra, istihdam sahalar1 icin yeterli ve maharetli, vas1fl1 is~UcU-
- . . 

nUn ihtiyac hissedilmesi meselenin ozUnU teskil ettiijinden nUfus planla~ 

.mas1 yerine kalk1nmada isgUcU planlamas1(86 ) onern kazanmal1d1r. 

NUfusun Uretim kaynag1na yonlendirecek iktisadi gelismenin gerek

tirdigi insangUcU taleplerinin kars1lanarak egitime onem verilrnesi, o?jren-· 

cilerin kabiliyetlerine bak1larak "Han~i is sahalarinda e~itirnirn yaratt1-

g1 has11a art1~1 Qutput devam ediyorsa,..i;~~1s devam ettigi sUrece o saha

lardaki c;>kull~r iyin girdi (input) aklmrna imkan- vererek yabr11'Tia devam{B7) 

edil_mesi nUfusun dinami<jint hizland1racakt1r~ 

d) U1Um Oranlar1: 

Uzellikle 9elismekte olan Ulkelerde saijl1k sar*larininiyillestiril

mesi sonucu Qrtalama yas oram yUkselmektedir. Orta vastaki nUfUJsun cogal

mas1 dogurganl1k ca91nda cocuk say1larin1n artmasrna sebep olaca'kt1r. ~e

kirdek aile~de oldugu kadar geleneksel genis ailede cocuk say1s11 artacak ... 

t1r. Buna mukabil bebek olUmlerinde de art1~ olmas1 kac1mlmazd11r. Yukar1~, 

daki tablodan anlas1lacag1 gibi canl1 do~um oran1 kad1n bas1na·4.l iken 

yasayan <;:ocuk say\s1. kad1n basrna .3.2'dir. % 0.9 oraninda bebek tillimleri 

meydana gelmektedir. Sebek olUmlerinin bir cok hastal1klara dayanmakta-

d1 r. TUrkiye 'de bebek ol.Um h1 z1 k1 r bol gel erinde sehre nazaran ..Y'Liksekti r. 

1978'de yap1lan TUrkiye Dogurganl1k Arast1nnasHida 13ebek olUm h1zlar1 % 

l .46'u k1r ~2l~elerinde % 1.9-'u sehir bolgelerirude olup, ortalama oran 

(84) 
{85) 
{86) 

(l~1) 

Zairn, S.TUrkiye'de NUfus.Meselesi, 1st. 1976, sh.49 
.. Bes Y1ll1k ~la~ D:~t:k Cal1sma1ari, DPT. ~.nk. 1989, sh.368. 

Kurtkan,A.M1ll1 Eq1t1m Stratejimiz Nas11 Olmal1d1r 1st· 1Q86 h 40-41 . . . - . - . . - ' s . 

Kurtkan, A. 
11
TUrkiye'de NUfus Problemleri ve Planlamas1 11 Sosyoloji 

Konferanslar1, 15- Ki tap LO. tktisat Fak. 1st. 1977 sh.1,..a---



% l.34'tUr. (88 ) 

OlUm oranlar1n1n ve sagl1k sartlar1n1n tedbir a11nmas1 sonucu yas-
11 nUfusta art1s meydana getirecek, o Ulkenin sosyal gUvenlik ve manevi 
kUltUrU cercevesinde qeleneksel genis, gecici ~ibi" veya sayl1 cekirdek 
aileler aile yap1s1nda yer alacakt1r. Bu ac1dan yasl1lar1n oran1 da ai
lenin sekil ye yap1 bak1m1ndan farkl1 ~~stermesine yol acar. TUrkiye'de 
ya5l1lar1n ailede kar3r verme yerine ailelere yol gosterici rollerinin 
onemli yer tuttugu gcrUlmektedir. TUrkiyede ise ~enc bir nUfus yan1s1na 
sahip olmas1 bak1m1ndan yasl1 nUfusun pay1 azd1r. i1liim hizrnda yasl1 nU
fustan c;:ok 6 yas grubu altrndaki cocuklar icin etken rol oynamaktad1r. (B9} 

~.Hamam'da yas dUzeyi yUkseldikce cekirdek ailelerin say1s1 yUksek
_tir. Emekli qlup bUroya yerlesenler ve havas1 icin (sagl1k bak1mrndan) 
ikamet etmediginden. Bunlar1n cocuklar1n1n bir kism1 ilcede ayr1 cekir-
dek aile olarak ya~arr:akta veya Ankara'da istihdam edildikleri icin kendi
leri il~ede .ya,amaktad1rlar. tlcede yasl1. erkek say1s1, bucak ve kcylerde -·· 
ya,11 kad1n oran1nda art15 vafrlir. Ya5l1 ailelerin esleri yoksa 9ecici ge
nis aile olarak hayat1ar1m cievan1 ettirdikleri gorUlmektedir. _ 

5. Biolojik Faktorler 
.. -~~,~ 

Biolojik oze11iklerin aile yap1lar1na nas1l etki etmektedir? Biolo
jik o~elliklerden gelen faktorler nUfusun yap1s1na ve hacmine tesir ettigi 
gibi aile yap1s1na da tesir etmektedir. Ozellikle sanl1k sartlar1n1n dU
zeltilmesi, nUfus kontrol sistemlerinin gelistirilmesi,olUm oranlar1n1n 
dUsmesi ve omrUn uza'7as1 gibi biolojik sebeplerin sosyal yap1ya ve cemi
yete tesirini gozard1 edilmemekle beraber cemiyetin de ve kurumlar1n (ce
miyette yer alan kur~rnlar1n) biolojik sartlar Uzerinde tesirli oldugu go-, 
rUlmektedir C9o) 

{88) 

'{89). 
{90) 

Sosyal Yap1-l Ttirki~e'de NUfus Yar1s1ndaki Gelismeler ve Uluslara
ras1 Kars1last1rma ar, DPT. Ankara, 1986, sh.59-60. 
a.a.e., sh.66-68_ . ~- ... 
OKSOZ, E. ·sosyal Gelisme, Ders Notlar1, 1985, tst., sh. 4. 



Aile kavram1 tarifinden ~nlas1lacag1 gibi temel olarak biyolojik 
bir gruptur ve Ureme ve cinsiyet (iliskisi} biolojik faktorleridir. Mle
nin var olmas1 icin erkek ve kad1n1n varl1g1 soz konusudur. Ferdin biolo
jik olarak dogustan gelen baz1 yetenekleri ve kabiliyetleri sosyallesme 
ve baz1 biolojik davran1slar1 cevre etkisi ile degismesi mUmkUndUr. Ferdin 
kUcUk yas1ndan beri aileden ayr1 olarak mUesseselerin gelismesi ile bera
ber kres ve okullar1n varl1g1 mUsbet yonde etki etmektedir. Ana ile cocuk 
arasinda sevgi bag1 kesilmektedir. ~at1'da gHrUlen ferdi yasam tarz1 ve 
kendisini yaslandirmamak gibi fikirlerle az cocuk sahibi olmak on plana 
c1kmaktadir {gl). Aristo'ya gore; bioloji-k ve tabii ihtiyaclar.aile'yi 
meydana getiriyor. Ailede cinsiyet iliskileri onem tasimaktadir {92 ). 
Biolojik olarak kadrn ve erkelr:. al-as1nda aileyi ci:izUcU yonde gayri 
mesru olarak yapilan ili'skiler ve aile yapisrn1 olumsuz yonde etkilemek
tedir. 

Degisen cinsiyet ah1~ki : Aile yap1s1nda yeralan ve onemli olan 
degisen cinsiyet anlay1s1 ve buna bagl1 olar~k toplumlarrn deger hUkUmle
ridir. Geleneksel genis ailede aile yapis1nin saglaml1gma etki eden, ka
d1.nlarda yahut evlenecek kizlarda if~t anlay1$l ve kadrnlarrn sadakatl1g1 
israr edilmektedirC.93 >.-Aile yap1s1 geleneksel toplum.ah1ak1 ve manevi. de-

•· 

gerler Uzerine kurulmustur. Geleneksel genis aileye oranla cekirdek aile-
de fertlere kararlara kat1lma yetkisi ve tam bir hUrriyet saglanmas1 yan
l1s anlamalara sebep olmustur. Bat1 'da Betty Friden'rn 11 The Feminine 
Mystique 11 ve_ The Femala Eunuch adl i eserinde Germane Greer, kadrnlara 
ozgUrlUgUn cinsel maceraya evetdemek oldugunu belirtiyordu. Kad1nlar 
erkek prangas1 al~inda ve bask1s1ndan kurtulmal1, cinsiyet gUdUlerini tat
min etmelidir{94 >. 

Son y11larda Amerika ve .Avrupa'da bir dizi tedbir alinmasina ailede 
gorUlen sapmalar olmustur. KUcUklerin mUstehcen yay1nlardan korunmas1 sag
lanm1st1r. 

(91) Maciver and Page, Society, Macm1llan, 1965, sh. 342. 
(92) OLKEN. H.Z. "Fert ve Cemiyet , tnsan Dar. C. 1., Sayi. l, lst. 1938, 

sh. 58. · 
{93) ELLIOT, MAMERRiL, F.E. Social Disorganization, Harper, sh. 353 •. 
(94) UKE, M~K~ "Avrupa 'da -·ve Amerika 'da Aile Kurumu ve Devlet Koru~ucu

lugu11, TUrk Yurdu, Der. C. 9, Say1 16, ist., 1988, sh. 11-12. 



3.J6 

Kad1n erkek esitliginin belirginlestigi bir alanda ahlak kuralla
r1d1r. Kad1nda s1k1 bir sekilde aranan sadakat1n erkek taraf1ndan konusu 
olmad1g1n1 gormek mUlilkUndUr <95 ). Fakat bu anlay1s geleneksel toplumla
rrn hepsinde gecerli olmayabilir. tstisnai durumlar engellenemez. Bat1 
toplumlarmda ozellikle evlenmeden onceki bekaret durumla'r1, evli kadrn
lar1n baskald1r1yla yasarnalar1 giderek cozUlen Bat1 ailesine tedbirler 
al111rnasma zorlarn1st1r. Baskalar1yla yap1lan gayri mesru iliskiler olarak 
tan1mlanan zina, aile yap1s1n1n yak olmas1na sebep olrnustur.Bosanmalar1n 
cogu buradan kaynaklanmaktad1r. Modern aile'de hUrlUk vard1r ama bunun 
zoraki bas1bosluk derecesine varrnas1 gerekmez. DUnya degismeyen bir ta
k1m kanunlara gore dUzenlenmistir. Bu kanunlar1n bilinmesi insanlar1n 
hUrlUgUnU sm1rlamak soyle dursun, tersine artt1rir. CUnkU bilgi insan1n 
gUcUnU ve yetkilerini cogalt1r. 

NUfus kontrol sistemlerindeki gelisme ile beraber ailede koca ve 
kad1n iliskilerin yogun olmas1.icin hayat tarz1 ve gelir gibi etkenlerle 
az cocuk istenmesi.ailenin kUcUlmesine yol acm1st1r. Kari,. koca ve az 
say·1da olmak Uzere biolojik aile meydana ge1~istir{9€). Amerika'da biolo
jik den.ilen cekirdek aile bUyUklUgU 3.6, genis aile olarak 5.05, Evhalk1 
o'Tarak (Yard1mc~' kan a'kr~·bal1g1 olmayan) 8.00 'dir. T1bbi ilerlemey~ ra9:;> 
men degum oran1ndaki dUsUs gene ailelerin azalmas1na yol acmaktad1r. Av
rupal 1 Bakanlar devletlerin, her ailenin istedigi kadar cocuk yetistiril
mesine imkan verecek bir sistem gelistirmelerinin bu cozUlmeyi onleyici 
bir role s·ahip olabilecegi ve aile kurumuna bir "Dinamizm" kazand1racag1 
inanc1ndad1rlar. Uzellikle aile sosyo-ekonomik sartlar1 ve cal1san aile 
kad1n1n1n sartlar1nJ dUzeltilmesi onem kazanmaktad1r(g?). 

TUrkiye 1 de oldugu kadar Gelismis Ulkelerde refah seviyesinin yUk
sekligi ve lUksUn gelismesi neticesinde sehir sartlarrnm gelismesi,degis..: 
mesi sonucu dogum oranlarrnrn azalmas1 endise ile takip edilmektedir. 

(95) 
(96) 

• (97) 

Elliot, M, Merril,.Social Disorganization, Harper, sh. 354. 
OGBURN, W. NtMKOFF, M~F. Technology and The Changitt Family, Houghton 
Mifflin Company, Boston-New York, 1955, sh. 100-12 • 
UKE, M.K. "Avrupa 1 da ye Amerika 1 da Aile Kurumu ve Devlet Koruyuculugu" 
TUrk Yurdu ·oer. C. 9, Say1. 16, tst, 1988, sh. 12-14. 
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Biolojik olarak ailenin kUcUlmesi yasl1 bir nilfusun cogalmas1na 
yard1m eder. Cocuk bak1m1ndan kac1nan ailenin, ana ve babalar1n bak1rm 
sosyal hizmet kurumlarina dUsmektedir. Yapt1g1m1z arast1rmada, ana .. baba
lar1n bu yerlerde kalmak istemedikleri ortaya c1km1st1r. Geleneklere 
bagl1 ~ekir~ek aileler, ana-babalarin1 yanlarina alarak, gecici g_enis. 
aile meydana getirmektedirler. Bu, TUrkiye'de manevi kUltUrden kaynaklan
maktad1r. Ailede sosyo-ekonomik yonden tart1smalar1n olmas1 kad1n1n koca
nin ana ve babasina bak1m1 da neden olmaktad1r. Kalkrnmay1 saglam1s Ja
ponya 'da aile'de kar1-koca degil .ana-baba ile cocuk il iskisi oneml idir. 
Onlara gore aile yap1s1n1 saglam olmas1 icin kocan1n ana-babas1na bakmak 
-ve koca soyuna cocuk dogurmakt1r. Toreye gore 'erkekler kadmlardan, yas
l1lar genclerden UstUn say1l1rlar< 9s>. 

TUrkiye'de Ailenin devam1 icin cocuk onemlidir. Cocugu olmayan 
ailel~rde bosanmalar gorUlmektedir. Cocuk say1s1 yUkseldikce bosanma sa
y1s1nda azalma meydana gelmektedir. 

K.Hamain il,cesinde geleneksel degerler ve manevi degerler_y~~sek 

oldugundan 12 bosanma'hadisesinde zina hadisesi meydana gelmemistir. Bo
sanmalarm nedeni cogu:asosyo-psikolojik ile ilgilidir. Cocuk olmad1g1 
icin ayr1lma meydan~ gelmesi 2 ailede gorUlmUsljilr. Bu da kocan1n degil 
ana-babanin etkisf ile olmustl.Jr. K.Hamam'da nUfus planlama yap1yor musu
nuz sorusuna % 33.3 1 U evet, % 66_.7_1 si hay1r cevab1 vermislerdir. Genel 
olarak aile varl1g1n1n korunmas1 ve neslim devam1nda cocuk istenilmekte
dir. Bioloji..k olarak cinsel arzula.r1n tatminin bir UrUnU olan cocuk,aile . 
varl1g1n1n devam1 icin etkin bir role sahiptir. 

Cocuk ozlemi ve ailelerin ayrilmamas1 icin son y1llarda tip alanin
da gelisme olarak "tUp bebes" konusu gUndeme gelmekle beraber Sagl1k Bakan-
1191 yetkilileri basvuru say1s1ri1n az oldugunu ve TUrk toplumu ta~af1ndan 
benimsenmedigi belirtilerek maliyetinin 3-5 milyon aras1nda oldugunu ac1k-
lam1slard1r<99>. · 

Bu konuda u~manlar1n gorUsU olarak TUrk toplumunun ozelliklerine 
ve TUrk insaninrn milli ve manevi degerlerinden kaynaklanan "milli boykot" 
sayilabiletek-bir du-rum ortaya c1km1st1r(lO.O). 

(98) Bozkurt, G. Japon KUltUrU, Ankara, 1983, sh. 166-167 
(99)"TUp Bebek", Bilim Sayfas1, "fercUman Gaz. 2 Nisan 1988 

(100) HUrriyet Gazetesi "Haftal1k olaylar ek1 11 2 Kas1m 1987. 
Diyanet tsleri Baskanl1g1 taraf1ndan da dini bak1mdan gerekli incele
yap1larak kadm ile kocanrn donlenme icin spermlerinin ayni olmas1, 
baska birine ait olmamas1, iki taraf1n sartlar1 kabul etmeleri gibi 
hususlarla mesru oldugu beyan edilinistir (D.t.Bsk. 31.7.1987 Din tsleri 
YUksek Kurulu Karar1). 



338 

OlUm oranlar1n1n dUsmesi ile beraber sagl1k sartlar1n1n dUzeltil
mesi sonucu K.Hamam'da cocuk say1s1n1n artt1g1 ve aile bUyUklUgU ac1s1n
dan cekirdek ailede hanehalk1 bUyUklUgU artmaktad1r. Vasl1 aile fertle
rinin olmesi sonucu yaln1z kalan ana veya baban1n cocuklar ya da yak1n 
akrabalar taraf1ndan bak1mlar1 Uzerine al1nmak suretiyle gecici ya da 
genis aile yap1s1 meydana getirmektedir. 

6) Basin Yay1n Organlar1 

Basin yay1n ve gorsel yay1nlar1n genislemesi toplumdaki grupla~1 

dolay1s1yla aileyi etkilemisi kac1n1lmazd1r. Bu etkilemenin olumlu ve 
olumsuz olmas1, yay1n ile ilgilidir. Gercekte basin yay1n organlar1, Ulke 
bUtUnlUgUnUn korunmasinda, devletin bag1ms1zl 1grnrn kcrunmasrnda vatan 
ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik dCJygusunun gUclendirilmesine k1-
saca, maddi ve manevi varl1g1m1z1n,, milli bUnyemizin ozelliklerinden ilham- . 
al1narak sosya1 yapm '. 7'.i ::::2de1:::meyecek sekilde yonlendirilmesi. gerekmekte-

~ ,, . . 

di r ~ Topl urnun deger hUkLlmlerine ters dUsmeyen ve maddi-manevi kUl tUrUn 
korunup gelisme~ine _ yard1mc1 olma, katk1da bulunma yolunda olmas1 gere
kir. 

MUstehcen yayrnlar, davr~n1s bozukluklar1, iradenin gUcsUzlestiril
mesi, cinsiyet iliskilerde sapma, davran1slar ve insan1n sosyal niteligi
nin zay1flamas1 sonuclar1n1 dogurmaktad1r. Bu durum, aile mUsessesesini ze
delemektedir. Bununla normal d1s1 bir hareket idealiestirmekte, sonuc.ta, 

. f~hus ve cinsiyet iliskilerinde sapma davnan1slar1n artmas1, bu ugurda 
kizlar1n evlerinden lUks hayat icin her tUrlU yollara basvurmas1 bir cok 
a i 1 en in parca lanmas ma sebep olmaktadir. Di kkati ceken husus ru yayrnl arm 
11 cagdaslasma 1

', 
11 bat1l1lasma 11 ve maalesef AtatUrk ilkelerinin golgesine 

~1gmmak ist~meleridir(lOl) 
K. Hamam'da her aile en az bir gazete almaktad1rlar. Gazete ve 

bas1n-yay1nlardan, as1r1 yay1nlardan kac1nma gorUlmUstur. tlZellikle ka
d1nlar1n ga~etelerdeki mUstehcen yay1nlardan rahats1z olduklar1 gozlenmis
ti r. 

(101) Tura 1 , S. "TRT ve TUrk Si iri", Tore Der. Suba t 1984, Say1 153, 
sh. 17-19, Ayrica Arslan, S. "Milli KUltUrUmUzUn tcindeki Kamuoyu 
ac1s1ndan yaz1l1 ve sozlU bas1n1n temel hedefleri'', Mes lerimiz I, 
lst. 1987, sh.43-45, Ayr1ca Erkal, M. 11 MUstehcenlik 1

', TUrk Edebiya
t1, 148. Say1, 1986, tst. 
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Her toplumda oldugu gibi kad1n1n TUrk toplumunda onemli bir yeri 
vard1r •. Kad1n mi11i RUltU~UmUzUn deger hUkUmlerini ogrenek ve benimseye
rek, milli ve dini ideallere ulasmis bir.sahsiyet seviyesine vard1g1 icin 
gerek aile icinde gerek daha genis bir cerceve olan toplum icinde· gorev
lerini yarine getirdigi gorUlmektedir. 

Yapt1g1m mUlakat sonucunda, Toplum ve kadmrn degerini dUsUrUcU 
yay1nlar cal1san kad1n veya ev kad1n1 olsun bir anne olarak cocuklar1n 
gozUnde yUzk1zart1c1 hale gelmektedir~ GUnUmUzde olumsuz yay1n yapan 
basin taraf1ndan TUrk kad1n1 mUstehcenlik ye sapma yay1nlar sonucu mane
vi ve kutsal kisiliginden s1y1rarak, ailenin temel diregi durum4ndaki aile 
ve dolay1s1yla kad1n1 baska olanlarda gosterilmek istenmektedir. Halbuki 
kadin ailede gerektigi zarnan kocasina yol gosterrnis, · ona yard1rnc1 olnus, 
saglam ve mUkemmel bir aile dUzeninin ve cerniyetin mihenk tasmrn ozU ol
mustur. Kad1nlar1n, cemiyetimizde baz1 basin yay1nlar1 taraf1ndan cinsel 
gUdUlerin tatmini olarak alc;alt1lmas1 ve kadrnin aile'de ·rol ve statUsU- . 
nUn sars1lmas1 ve a~~l'Pe~·.1, c;:emiyetin ve ail en in sars1 rlam1s·na, ailen~in '· 

. . 
bir~ c;ok problemle kars1 . kars·1ya kalmasrna sebep olmaktad1r. : .'." 
> TV ve kitle iletisim ara.clah sosyal degisimin birer yaris1t1c1s1-

. . 
d1r. BUtUn dUnya 'da toplum ve f.ertlerin hayat tarzlar1, bilgileri, kUltUr-
leri, bu yola tanrnrnaktad1r. KUltiirUn empoze edilmesinin bir baska yonU 
bu araclard1r. 

Kitle iletisim yay1nlar1n1n, topluma ve mensup oldugu mil~ete 
uygun, kenqi kUltUrlerine yabanc11ast1rmayan, yonlerinin bulunmas1 onem 
tas1r. Bu konuda yap1lan bir arast1rmada(l02) kitle iletisim araclarrnin 
fert ve ailedeki davran1slar Uzerinde etkileri az olmamaktad1r. Tv'de 
ailelerin kUltUrUnde ortadan kaldiran programlar1n yer almas1 ailenin 
kisilikte ve kUltUrel ki-likte sars1lma meydana getirmektedir 

K.Hamam 1 da TV yay1nlar1n1n ~ocuklar1n ve aile fertlerinin Uzerin
de olumlu ve olumsuz etkileri vard1r. Olumlu ·yonlerden llce'de sosyal 
faaliyetlerin ve cocuk bak1mevi olarak sosyal hizmetlerin yetersiz ol
mas1, ders veren kurumlarrn olmay1s1 yonUnden egitici ve bilgi veren 
kUltUrel programlar1n yer almas1dir. 

• 
(102) Aziz.A. , Toplumsallasma ve Kitlesel tletisim, Ank. 1982, sh.· 56. 

Ayr1ca, Oya Tokgoz, Televizyon Reklamlarrnrn Anne-Cocuk tliski
sine Etkileri, Ank. 1982, sh. 51. 



Bu konuda ailelere sordugumuz TV'nin v.b. yay1nlar1n evinizde 
hangi degisiklikler getirmistir, anket sorusuna verilen cevap soyledir: 

Tabla TV v~b. Yay1nlar1n Evinizde Getirdigi Degisiklikler 
N % ~ 

- --
1. Gee yatma 14 9.3 
2. Ev islerinin engellenmesi 16 10.7 
3. Cocuklar1n derslerinin engellenmesi 22 14.7 
4. Aile fertlerindeki iliskilerde gevseme 26 17 .3 
5. Reklamlar1n etkisiyle tUketim al1skanl1klar1 19 32.0 

6. KUltUrUne ayk1r1 yay1nlar1n yer almalar1 48 32.0 

7. Tesiri yok ---- 5 3.0 

Toplam 150 100.0 

Tablo'dan gorUldUgU gibi TV ve v.b. yay1nlar1n TUrk ailesine ve 
kUltUre ayk1r1 olan program ve filmlerden dolay1 kUltUrUyle bagdasmayan . 
yayrnlarrn :F: .. t a1dig1n1 belirtenlerin oran1 ·%. 32.0 ile birinci s1rada, 

gelmektedir. lkinci s1ray1 % 17.3 ile aile iliskilerinde gevseme gorui~ 
mesidir. Aslinda 'birinci ve ikinci s1rada yer alan degisiklikler ayn1d1r. 
Yabanc1 kUltUr. hayat tarz1 ve iliskiler ag1 olarak benimseme iliskilerde 
de degisme meydana getirecektir. KUltUr milleti millet yapan, y1grn olmak
tan kurtaran, ruhsuz, LllkUsUz, kalabal1klar boslugundan cekip c1karan mad
di ve manevi degerler silsilesidir. TRT'nin kurulus amaclar1ndan biriside, 
milli 'kliltUr degerlerine sahip c1kmak, onlar1 yaymak ve yasatmakt1r. Bu 
kUltUre ters yay1nlar1n yap1lmas1 TV.deki yabanc1 filmlerin mUstehcen 
filimlerin aile yap1s1n1 sarsmas1ndan, her milletin kUltLlrleri ayn1 ol
dugu ve her kUltUr ortam1nda degisik aile yap1lar1 var oldugundan bu 
tUrlU yayinlar aile mliessesesinii:zedelenmesine yol acmaktad1r. Genck1zlar 
ve erkeklerin fil imlere ozenmesi aileyi y1pratmakta ve sosyal ,hastal ik
lar1n toplumda bUyUmesine sebep olmaktad1r. TV seyreden cocuk ailesi ile 

~oplum ile ters dUsUrUlmesinin tedbirleri alinmal1d1r •. , 
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-?:) Eglence ve Bos Zamanlarrn Degerlendirilmesi 

Eglence ve bos zamanin degerlenditilmesi diger sosyal degi.simler
le beraber eglencenin ticarilesmesi s ailenin bu fonksiyonunun kaybetme
sine yol acm1st1r. Genis ailede fertlerin aile ic;:inde eglenmeleri;ve· ,,
bos zamanlar1n1 degerlendirme saglan1rken, sanayilesme ve sehirlesme so
nucu teknolojinin getirdigi mUzik aletleri, TV, radyo, eglence merkezle
ri ve araclar1ailenin eglence kabilinden adetlerine, tercihlerine ve eg
lence tarzlar1na etki edecektir. Bu ac1dan, bos zamanlar ve eglence icin 
ay1rd1g1 Zaman aile d1srndaki diger organizasyonlar tarafrndan bir cok 

· ailenin gercekten evde cocuklar icin eglence ve eglenceli egitimi sagla
yamamaktalar, cocuklar1n ayr1 cal1sma ve eglence odas1 olmamas1, anne 
ya da babalarrnrn cal1sma hayatiyla birlikte onlarla ilgilenmemesi fertle-

.~.. . 
rin eglence merkezini aile d1sina c:ekmistir. Eglence icin teknoloJik arac
lar ve bilgisayar, atari vb. oyun arac;lar1 fertlerini, ail eden uzaklas-
tl rm1 st1 r. · ·· · , .,,,. 

~. ' 'i~ \ '. ~ • ' , 

Toffler', sanayi cagrn1 ikinci dalga olarak kabul ederek UcUncU 
dalga'da sanayi. otesiride elektronik koskte nUfusun(lo3} onemli bir bolU-

.. 

mUnUn evde cal1smas1 topluluga bUyUk istikrar getirecegini,genis ailede. 
gorillen eglence merkezinin, yine ailede yer alCiC<lQrni, gelisen teknoloji 
ve evlere kadar giren bilgisayar atari ve egitim programlar1 sonucu tek
rar ev eglencenin oldugu kadar is merkezinin de odak noktas1n1 teskil ede
cektir. 

K1rsal alanlarda cocuklarrn zamanlannin bUyUk bolUmUnU c;:al1sarak 
veya okuyarak gecirirlerken, sehir kesiminde ise cocuklar toplumdaki grup
lar1n birer Uyesi olup, bos zamanlar1nda grup ve cinsiyet gruplar1n1n bU
tUn kat1l1mlar1yla eglence gerceklesmektedir. 

(103) Toffler, A. OcUncU Dalga, (Cev. Ali Seden), tst. 1981, sh'. 292. 



Tablo:'Z.•5: Ailenin Tercih Ettigi Eglenme Sekl i 

Toplam 
Evde birlikte TV seyretmek 
Evde birlikte sohbet etmek 
D1sar1ya yemege gitmek 
Komsulara misafirlige gitmek 
Akrabalar1 ziyaret etmek 
Birlikte spor yapmak 
Bir arada sozlU oyun oynamak 
Degisik yemekler ile tUm aile UYelerini 
bir araya getirmek 
MUzik aleti calan aile fertlerini dinlemek 
Sark1 Soylemek 
Diger 
Bil inmeyen 

J+2 

( Cok secenekl i) 

KIR KENT 

6142 12070 
3690 9320 
3939 7167 

303 1243 
1938 3260 
1577 2761 

90 210 
43 121 

138 611 
25 138 
15 104 
78 183 

3332 6433 

KAYNAK : TUrk Aile Yap1s1 Anketi (Bas1lmam1s) D.P.T. Ank. Tab\o·. '2.5.3 

Tablo'da kirdaJ~.-~r.ada evde aile ile birlikte sohbet etmek yer· 
al1rken kertte birlikte TV seyretmek yer almaktad1r. Klrda ikinci s1rada 
TV seyretmek, kentte ise birlikte sohbet etmek yer almaktad1r. 

K.Hamam'da aile sosya-ekonomik bak1mdan orta tabaka ve alt taba
kada .bulunmas1n1n yan1s1ra geleneksel olarak manevi kUltUrUn etkisi yada 
TV'nin bu gorevi yerine getirmesi ac1s1ndan sinama ve tiyatroya gitme 
s1kl1g1 azd1r. Bu, sinemaya talebin az olmas1 sebebiyle, sinema say1s1 
bir iken kapamm1st1r. tlteye sehir merkezi olarak Ankara 'nm yakin olmas1 
sonucu Ankara 1y1 ~iyaretlerinde sinema ve tiyatroya gitrnektedirler. 

Tablo~?.16: K.Hamam 1 da Sinema ve Tiyatroya Gitme Hangi S1kl1ktad1r 
{ayda) . 

. .. N % 

Gitmiyor 118 78.7 

Bir-tki 28 18.7 

Cc-Dort 4 2.6 

Top lam . · 150 100 .o 
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Sosyn-ekonomik bak1mdan gelir dUzeyi asag1 olan ailelerin ~ocuk-. . 
lar1 bas zamanlarinda eglence yerine simit satarak, ayakkab1 boyayara~. 

ya da turizm zamani turistlere (yerli ve.yabanc1) mal satarak aileleri
ne destek olmaktad1r. Bu da bir anlamda aile bUtcesine katk1da bulunarak 
geleneksel olarak tiretim birligi yerine gelir birligi teskil etrnek:tedir. 

K.Hamam'da sosyal faaliyetlerin srn1rl1 olmas1, sinema', ti,Yatro 
yerlerinin olmamas1, ailelerin genellikle evde ve festivallerde eg'1enmele
rini saglad1klar1 gorUlmektedir. 

Eglencelerin cocuklar ve ana-babalar icin degisiklik arzede~. Co
cuklar1~ oyunlar1 yan1nda ev kad1nlar1n1n el isi ve ev isleri yapa~lar. 
-Erkekler ise evde veya kahvehaneye gitmektedirler. Kadrnlarrn cocu'tlariy- · 
la mesgul olmria.s1 ve ev isleri yanrnda TV seyretme orani yUksektir. Aras
t1rma yapt1gumz zamanda bir cok kadrnrn TV basrnda oldugu gi:irUlmiI$tlir. TV 
aile fertlerinin sohbet ve iliskilerini keserek tum dikkatl-erini TW~ye 
vermektedirler. 

B- .A 1 _,L .E YA~ILARINBAKl.bEeithMELEB "~ 
1) Bat1 ve TUrkiye'deki .A'iledeki Degisiml(:t'in Kars11ast1rlll1T1as1 

Ailenin birincil gorevi biolojik olarak soy'un devam1d1r. Aii1e mU
essesesi~in devam edebilmesi icin her zaman ve her·toplumda dUzenlemeler 
yap1lm1st1r. Su dUzenlemelerin sosyal yap1 icinde meydana gelmesi ve sos
yal degisme ile ailenin bu degismeden soyutlanmas1 kac1n1lmazd1r. Ozellik-- . 

le insanlik tarihinden beri hizh gelisimin yanrnda, maddi ve manevii kUltU
rUn hususiyetlerini ortaya koymas1, icadlarin ve aile Uretiminin de-~isme
si, haberlesme ve ulas1m araclar1n1n kullan1m1 ile bilgisayar ve elektronik 
cagrna gelme, sanayilesme ve sehirlesmenin artmas1, hayat tarzlarrn-nn ve 
refah seviyesinin yUkselmesi· ferdin aile ve aile d1s1 mUesseseler ne ilis
kileri degisilklik, arzetmektedir~ Bu gelisimler. ailenin fonksiyonlann1 et
kilemektedir. Ailedeki iliskileri etkileyen farkl1 mahalli organizasyonlar 
ve· faaliyetler, toplumlarin kendi kUltUrlerine gore evlenme ti:irenleri, kad1n 
ve erkek aras1ndaki is bi:ilUmU ve yard1mlasma, kadrnm yeri, c;al1s1T12. alanrna 

' girmesi, her halikarda geleneksel dege:rlerin devam1 ve hayat tarzu:1n ona 
gore tanzimi, ailenin gorevlerini ve yapisinrn olusmasrnda temel "t.esk.il eder; 
Aile adeta bu farklar1 cemederek bUtUnlesme saglamaktadir. 
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Ailede modernlesme sUrecinde toplum icindeki fonksiyonlardan bir 
k1sm1n1n toplumc!aki dengeyi bozmadan baska kurumlara devretmesi fonksiyo
nel olarak ailenin gorevlerindeki degismeleri yans1maktad1r. Bu degisimler 
modern cemiyetlerde geleneksel toplumlara oranla ekonomi, sosyal mobilite, 
is bolUmU, akrabal1k iliskileri, sosyal organizasyonlarrn yer almas1yla a.ile
deki siyasi, sos1al gUvenlik ve ekonomik fonksiyonlarda gorUlmektedir. Bas
ka deyisle genis aileden cekirdek aileye yonelme ve farkl1 aile yap1:ar1nda
ki fonksiyonlar:aki farkl1lasma has1l olmustur. 

Ailedek~ degisimlerin en acik olarak gorilldUgU alan egitimdir. 
Egitim diger sosyal faktorlerin temelini olusturur. Egitim, sosyal t:baka~ 

lasma, dogum or;nlar1, evlenme yas1, hayat tarZl, kUltUrU alg1lama kapasi-, 
tesi vb. gibi h~suslar1 yonlendirmede etkilidir. Geleneksel genis ailede 
(genel olarak k.?bul edilen anlayisa gore) ferdin sosyal statUsUnde belirle
yici ailedir. Fert ail eye mensup olarak hangi sosyal st~tUnUn eleman1 olarak 
dogruysa yine· o sosyal statUde yasamrn1 sUrdUriir. Modernlesme ile toplumlar
daki bu kat1 ta.!:akalas~a si.stemi yok olur. Egitim ve ogretim ailenin sosyal 
statUsU ve sosyQl mobil itesine imkan Vi:!l: : i1 ~ ! : ! • !1r·v.;;t·1 rmada gen is ailede 
kat1 sosyal statil olmay1p, modernlesme sUreci icerisinde sosyal statu egitim 
ve mesleki mobflite ile kazanilmaktadfr. ''Her toplum ve kUltUre gore aile go
revindeki degisreler ve cekirdek a i1 en in temel fonks iyonl arrnrn indi rgenme
si farkl1d1r • 

. Ailedeld degismeler aile gotevlNir.deki degismeleri meydana ~etir

mistir. Sosyolog;lar tarafindan geleneksel genis ailedeki sevgi, arkadasl ik 
ve romantizm gibi isteklerin cekirdek ailede yerini ald1grn1 b.elirtmislerdir 
(104) 

1) Bosa:~alar1n artmas1 
2) Koca ve babanin otoritesindeki azalma 
3) tsgUCUAde kad1n oran1n1n artmas1 
4) Evl il ik oncesi ve sonrasrnda cinsel i1 is kin in artmas1 
5) Aile liyelerinde ferdiyetciligin ve hUrriyetin artmas1 
6) Aile bUylik1UgUndeki azalma 
7} Koruyucu ve sosyal gUvenlik fonksiyonlar1n1n azalmas1 

(204) OGBURN, W. NtMKOFF, M.F. Technology and ·The Changing Family, Boston, 
1955, sh. 4-5. 



3f 5 

8) Egitimi ·degJsmesi 
9) . Dogum kontrolunun azalmas1 

10) Eglencenin degismesi 
11) Oreme fonksiyonlar1n1n degismesi 
12) Coc~kla~1n yasl1 kisilere kars1 olumsuz davran1slar1 
13) Sosyal mobilitenin artmas1 ve f1r~at esitliginin saglanmas1 
14) Dini telakkinin degismesi 
15) Evlenmede dini kontrolun azalmas1 ve laikligin hakil olmas1 
16) Ev arac ve gereclerin ile makinalasmaya gitme ve bilgisayar cag1 
17) Romantik (ask ve mutluluk) Uzerinde onemin artmas1 
18) Cogalan yasl1 kusak ailesi 
19) Cinsiyet iliskilerinde degisme 
20) Aile dUsUncesindeki kavramlar1n ve ilgilerin gelismesi 
21) Kadinlar1n egitim alanlarrnda cogalmas1 ve egitim imkanlarm1n 

· saglanmas1 
. ;. .: ~ ~'"- . .f •; ;:.""i 1: r • • . ., " :i" ! 

Bunun yanfnda esas olaral'"'uzmanlar taraf1ndan 8 ana degisim ve bu de-
- . ' - . 

gisime bagl1 olarak fonksiyon~_arin~aki degi smeler su esaslarda t'lplamnas1 
mUmkUndUr. 

1) Bosanma oranlar1n1n artmas1 
2) Dogum kontrol oranlar1n1n gelisimi ile aile bUyUklUgUndeki azalma 
3) Kaea ve baban1n otoritesinde azalma 
4) Evlenmeden ayr1 olarak cinsel iliskilerin artmas1 
5) Eslerin cal1smas1 
6) Aile Uyelerindeki ferdiyetciligin ve hUrriyetin artmas1 
7) Ailenin fonksiyonlar1n baz1lar1n1n devleti gecmesi 
8) Aile ve evlenmede dini kontrolun azalmas1 

Bat1 1 da ailenin degisimi, evlenme anlasmas1n1n azalan onemi, evlen
meden once duygu sonucu evlenme, kadin1n is alanlarina girmesi evlenme an
lasmas1 kadrnrn ek_o,nomik bag1ms1zl1grna ula.smasina vas1ta olmas1, dini 
kontrolUn azalmas1, sosyal hizmetlerin yayg1nlasmas1, egitim alanlar1n1n 
aileden soyutlanmas1 _,_ eglencelerin aile d1sina tasmas1, ac1k bir srn1f 

~ 

yap1s1, sosyal mobilite, ailenin statU vermesi fonksiyonlar1 degisimlere 



neden olmustur{l05). Ail en in bu azalan fonksiyonlara ragmen baz1 toplum-
1arda bu degisme olur veya farkl1 yonde tezaf-:Ur eder veya olmaz. Bu o toplu
mun kUltUrU ile orant1l1d1r. 

Ailede,otoriteden arkadasl1ga gecme ailede Uretim yerine kisilik ge
listirme ve sosyallesme sonucu topluma haz1r1ay1c1 fonksiyonlar1 ve sorum
luluk ve biolojik fonksiyonlar1·onemini artarak devam etmektedir. Bu fonk
siyonlar birinci derece yUkselirken yukar1da~i ailenin Uretimi yerine evin 
erzak ve ihtiyac1n1 kars1lamak, sosyal hizmetler olsun veya olmas1n cocuk 
bak1m1, ailede cocuga egitimin once verilmesi fonksiyonlar1 kalmam1s, onem 
s1ras1na gore 1. dereceden ikinci dereceye CUsmUstUr(l06). 

Ailedeki fonksiyon ve gorevlerin devami ailenin onemini vurgulamak-
,_ 

t1r. Her zaman vurgulayacakt1r. Rusya'da cocuklar1n kUcUk yastan itibaren 
ailesinden a11n1p kollektif yetistirme yurtlar1nda egitilmeleri, erkek ve 
kadmlar1n cal1sma sartlar1 ve istedigi kadar cocuk sahibi alma politika
larrndan gerekli verim almamam1st1r~ Uncele:ri Geleneksel genis ailedeki 
a) Al1e Uyelerininin korunmas1, b) Cocuk balbm1, c) Cocuk yetistirilmesi 

. . . . d - . l (l07) t . k 1 k . , . ~ l . • • • • •• 
·t..11:-.:tin•.1--?.tl eg1sme er ye ers1z a ara. a1 en in 1s1d1~~ 1t.1 .:1.:\.;~1;:t1.r. 

.... :. ~ : ~ 

Fakat olumlu sonuc vermemisti. Hem aile hem cemaatvari biryap1 ~ gorUnUmUnde 
0blan tsrai~ilesinde cocugun sorumlulugu ve bak1m1 ana-babadan so
yutlanmam1st1r. Belirli zamanlarda aileleri~i ziyarete izin verirlerdi. 
Kibbertz'lerde cocuklar icin ozel evler ve oolarin· bak1mlari icin ozel hem
s ire ve ogretmenleri vard1r. Ana-baban1n cocuklar]n ekonomik ihtiyaclar1 icir 
direk sorumluluga kalkm1st1r. Genclerin istihdam1 ~-lar tarafrndan sag· 
lanird1. Bu itibarla kibbutzlarrn yerine getirdigi fonksiyonlarrn nedeni 
ile buna kibbutz ailesi denilmistir{lOS). 

(105) 

(106) 

~107) 

(108) 

Maclver an4 Pa9e, .S.ociety, Macmillan, 1965, sh. 256. 
Merril, F.E., Ellot, M.A. Social Discl"'genization,, Harper, Brother 
New York,. sh. 361 
Maciver and pa'le, a~g.e., sh. 264-265. 
Opburn, W.F. ~mkoff, a.g.e., sh. 45-55 
Merril, F.E. E11iot, M~A., a.g.e., sh. 345. . 
Porsan, S.P., Family, Socialization and Interaction Proce~ 
Rootledge Kagan Pacy Ltd., London, 19'55, sh. 16. 
Kenkel, W.F. The Family in Perspective. Heredith Corporation, 
New York, 1960, sh."126-130. 
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. Aile kurumunda kUltUr degerleri canl1l1kla hayat tarzinda yasamak

tad1r. Ailede rol ve uygulama sistemini organize eden, gelisen deger'fer, 

veya grup degerleri, ferdi etkileyen etkilesimler ve davran1slarrn kontro

lu~u bir bUtUnUn parcas1 gibi kontrol ve tanzim eder. 

TUrkiye'de olduyu gFvbi Bat1'da da ailede sosyal kontrol ve aileden 

sorJml u alma duygusunun kal kmas1, otorite boslugu, ferdi hUrriyetle
0

rin 

s1n1r tan1mamas1, cocuk bak1m1ndan sorumsuzluk, cinsel tutumlardaki ser

bestlik baz1 sosyal hastal1k ve problemleri beraberinde getirmektedir. 

Geleneksel genis ailedeki aile fertleri aras1ndaki yard1m ve des

tes-erin cekird~k, modern' ailede gorUlmemesi, aile yap1s1nda cozUlmelere 

yol acabilmektedir. Bu amacla ortaya her yonden, her alandan destek goren 

des:ekli cekirdek aile meydana gelmesine sebep olmustur. Geleneksel genis 

ai1~eki aile fertlerine sosyal yard1m1n azalmas1 sonucu aile parcaland1g1 

zama"l problem, aile icinde halledflir, veya genis aile cekirdek aileye do

nU$tbil ir. Fakat cekirdek aile kUcUk birim halinde s1n1.P..hrrmtl'S' oldu~undan., 
• z 

.. bu. sm1rlar kalkt1g1 Zaman-. aile yok olma ve cozUlme ile. kars1 kar~.1y.a kal.., 

ma ktta,d i r. 
Cekirdek ailede ideal VI~ deg~r1erirl, duygunun on plana c1kmasrnda 

avartaj ve dezavantajl ar1 vard1 r. Cinsiyet il iskilerinde manevi kill tUrUn 

etkfsinin azalmas1, .evlenme ideallerinin zay1flamas1, bekar oranlar1n1n 
'• 

yliks.:lmesi, mUstehcen ve gayrimesru iliskilerin ortaya c1kmasma sebep ol-

mak:ad1r. 

TUrkixe'de geleneksel genis aile ve cekirdek a1lenin fonksiyonlar1 

Bat-,'da oldugu gibi ayrilmam1st1r. Ailede evlatlar 18 yasina geldigi halde 

hale kopma meydana gelmemistir. 

Sehirde ailenin erkek ve k1zlar1n evlenmesinde, es seciminde bask1-

lar zzalm1stir. Vine de aile son sozU baglamaktad1r. Kararlarda da ayn1 durum 

soz <onusudur. Otorite bak1m1ndan eski TUrklerde gorillen demakrat bir orta

lilll Eaglayan, adil bir baba nUmunesi olmas1 bak1mindan Pederi bir ozellik ta

s1~<tad1r. K1r bolgelerinde aile fertleri Ucretsiz olarak cal1s1rken, sehir 

lbo1;elerinde erkek ve kadrnm i$ sahalar1 aileden uzakt1r. Cal1san erkek ve 

lkad:n yine gelirlerini birlestirmekte geleneksel genis aile oldugu gibi tU

ket~m beraber olmaktad1r. Aileden egitim soyutlanmasina ragmen okvl-aile

ogrenci isbirligi onemi gittikce artmaktad1r. 



Aile gorevleri degisik aile yap1larrnda farkl1 olarak gorUlmesine 
ragmen TUrkiye'de cemaatvari bir yap1 ozelligi tas1mas1 yonUnden ailenin 
gorevleri onemini koruyarak sosyal dengenin ve top1um kalk1nmas1 icin temel 
sart olmaktad1 r. 

Yeni duruma gore ailede kad1n ve erkegin gorevlerinde degismeler 
olmas1fb~'l1entisi var m1d1r, Yoksa genel olarak cinsiyete dayal1 olarak 
hala devam m1 etmektedir? Tabiki kad1n ve erkegin cinsiyet bak1m1ndan go
revleri degisiktir. Yaln1z, diger baz1 gUnlUk islerde yard1mc1 vaya paylas
ma soz konusudur. GUnUmUzde feminist ak1mlar1n etkisi sonucu kad1nlar nicin 
degum kontrol hap1 ve k1s1rlamalar1 uygulan1rken erkeklere de uygulanmas1 
yolundaki baz1 gorUsler ortaya koymaktad1rlar. Daha ileri giderek de erkek
leri degum yapabilecegi, bunun icin cesitli t1bbi gelisme ve tekniklere ih
tiyac duydu~lar1n1 belirtmektedirler. Unce kad1n ve erkegin fizyolojik ya
rat1l1s1 dUsUnmek gerekir. Sonra insanl1k tarihinden beri bu uygulamada ka
d1n ve erkegin rolU fizyolojik olarak degismis midir? T1bben baz1 fizyolojik 
yonden oldugu kcdar sosyo-psikolojik bak1mdan. cinsiyet sapmal.ar1 meydana 
gelmesi istisnai olarak tab1dir. Bu konuda genelleme yap1lamaz.· 

. :: ".• .... ·:.:~ 

Tablo:1.t1: Erkegin Gorevleri Hakk1ndaki DUsUnceler (Cok secenekli) 

Ailenin gecimini temin etmek 
Ailenin konut ihtiyac1n1 kars1lamak 
Ailenin gUven ve korunmas1n1 temin etmek 
Ailenin sosyal gUvenligini temin 
Cocuklar1n benimseyecegi deger hUkUmleri 
belirlemek 
Ailenin nihai karar1n1 vermek 
Aileyi temsil etmek 
Ailedeki tsbolUmUnU belirlemek 
Cocuklarrn egitimi ile ilgil i kararlari vermek 
Cocuklarin emniyet,gUven,duygularrn gelis.sag. 
A11skanl1klar1n gelismesini saglamak 
Ailedeki kad1n ve bunlar1n davr. denetlemek 
Bilinmeyen 
Top lam 

ERKEK 
--N-

17165 
3724 

8779 

4362 

1579 

1139 

4088 

491 

1315 

946 

516 

319 

60 
22 

18212 

KADIN 
N 

1220 
244 

550 
313 

105 

78 

288 

31 

76 

60 

40 . 

11 

19 

3 
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KAYNAK: TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclar1 (Bas1lmam1s), DPT A k • ' n • , 
lab\\'l ·. 1.01. 



Tablo!111: Kadrnrn Gorevleri Hakkrndaki Go\·Usleri 

Ev isi yapmak 
Aile bUtcesine katk1da bulunmak 
Cocuk dogurmak 
Cocuklar1 yetistirmek 
Cocuklara. ve kocas1na bakmak 
Esine ve cocuklarrna manevi destek 
Aile bUtcesini idare etmek 
Aile ici uyum ve huzuru saglamak 
Ailenin yasl1lar1na bakmak 
Ailenin sosyal iliskilerini saglamak 
Aileyi temsil etme, takdim etme 
Cocuklar1n gelecegi ile ilgili har. yapmak 
Bilinmeyen 
Top lam 

12714 
2081 
3833 
8997 
4181 
5133 
747 

1589 
190 
499 
202 
707 
39 

18212 

911 

335 
250-
661 
221 
395 
87 

145 

27 
40 
18 
67 

,,i;"'--&-. 
~ -
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KAYNAK ~ TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonu,1ar1,(Bas1lmam1s), D.P.T., Ank.'lD~ 

Yukar1daki tablodan da anlas1lacag1 Uzere TUrk Aile Yap1s1 Arast1r
mas1nda erkegin birinci ve en onemli gorevi ailenin gecimini temin etmek, 
kadrnrn gorevi ise ev isi yapmak birinci plandad1r. Erkegin ikinci gorevi 
arasrnda Ailenin gUven ve korunmasrn1 temin etme gelmesi aile_de erkegin 
sosyal gUvenlik unsuru teskilinin devam ettigini ac1klamaktad1r. 

TUrkiye'de ve K.Hamam'da ailenin egitim gorevleri ve sosyal gUven
lik fonksiyonlar1 devlete gecmistir. Geleneksel genis ailede bunlar mevcut
tu. Buna ragmen cal1san esler ve diger cocu~lar1n bak1m1n1 devletin ye
tersiz sosyal hizmetler kurumlar1 yetersiz c1dugu icin yak1n akrabalar1 ba
k1m1n1 Uzerine almaktad1r. 

Evlenmede din~ kontrolun azalmamas1, K.Hamamda oldugu kadar TUrkiye' 
de onemlidir. Evlenen eslerin resmi nikah yan1nda dini nikah yapt1rmaktad1r
lar. Gayri mesru yasama gorUlmemektedir. 

Ailedeki evlenmenin d1srndaki dinsel iliskilerin artmas1 soz konusu 
degildir. Bunun temeli manevi kUltUre dayanmaktad1r. Aile bUyUklijgUnUn kU-

. . 
cUlmesi, dini kontrolden c1kmas1ndan degil ekonomik olmaktad1r. Bat1da go-
rUl dUgU gibi ferdiyetci hay at tarzrndan kaynakl anmamaktad1 r. 
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2- Ailedeki CHzUlmele!sonucu Olarak Bosanma 

Sosyal cozUlme belirtilerinin ortaya c1kt1§1 ve izleneblldi~i yer 
olarak toplumun en kUcUk birimi olan ailedir. Aile yap1s1ndaki kars1l1kl1 
sevgi ve sayg1 maddi ve manevi dayan1smaya ve fertlerin rollerine sahip 
olamamas1, ailede isbHlUmU olmamas1 ailede cozUlmeye yol acmaktadir(l09). 

Aile yap1s1nda meydana gelen cozUlmelerden biri faktor olarak bosan
ma hadisesidir. Bosanma, ailenin kurulmas1nda evlilik kurumunun bir taraf 
veya iki taraf ile cozUlmesi anlam1na gelmektedir(llO). 

Evlenme, kar1-kocadan meydana gelen yeni bir ailenin temelini teskil 
ettiginden, cemiyeti ilgilendirdigi gibi cocuklar1 yak1ndan ilgilendiren 
bir anlasma olmaktad1r. Bosanmalar1n toplumda yaratt1g~ etkiler ve act1g1 
sosyal yaralar bUyUk olacagrndan, bosanma kanuna ve orfi hukuka baglanm1s
t1r. Bosanmalar her milletin orf ve adetine gore farkl1l1k gostermekte, sos
yal degerler sosyal menfaate ve \licdani unsurlara uygun olarak vuku bulmak
tad1r. Bosanma bHlge ve ailelerin kUltUr.degisimlerine gore degisiklik arz
·.~c~r. Baz1 toplumlarda bosanmalarm az olmas1 manevi kUltUrle alakal1d1r. 
Rusya 'da bosanma oranlarmrn artmas1 1988 1 de ~ 0 2,8 oim.:b1 ·deyletin aile 
ve manevi kUltUrtine yapnn,f o14,49H,re~;imge~ 1 kaynaklanmaktad1r. 

Toplumda bosanma hadisesinin meydana gelmesi icin her devlet kendi 
toplumunun kUltUrleri mUvacehesine gore kanun ve ictihadlara gore dUzenleme 
yapm1st1r. TUrkiye'de hem artan refah, hem de hayat pahal1l1g1 ve zorlasan 
sartlar bosanmalar Uzerinde tesirli olmaktad1r. 

Sanayilesme ve sehir1es~e ile peraber aile yap1s1ndaki baban1n ve 
kocan1n otoritesindeki azalma bosanma sonucu ailenin degisimine et~i et~ek
tedir. Geleneksel genis ailedeki koruyuculuk vasf1 cekirdek ailede azalarak 
bosanmalara gidilmektedir. Gelisen cemiyetlerde bosanma degisen ideoloji 
ile yak1n ilgilidir. 

Ortacag~a evlenmede oldugu kadar bosanmada dini kurumlar yetki sa
hibi idi. Bosanma sosyal bir fonemen olarak evliligin baslang1cmdan bed 
var ol agelmisti r. Arast1rmac11 ar tarafrndan en eski bosanma kanunu Hammurabi 
Kanununda yer alm1st1r (M.tl. 2300-2250}(lll). Bosanma Patria.rkal aile olan 

(109) Erkal, M.E., Sosyoloji, 1st. 1987, sh. 233-230. 
(110) Olken, H.Z., Sosyoloji Sozli.igU, "Bosarr~·mad. 

:(111) Elliot and Merr11, a.3.e.. s.h4£r\~, 



Ro_man Kanununda Baba'ya bagl1 idi. Bat1da bosanmalarm· art1s1 dini kurum-· 
lar1n bask1srnrn azalmas1 {Katoliklerde bosanma az gorUlUr}, Sanayi d~vri
mi ile cal1san kadmlarrn statU ve idealar·m da degisme ile 1930 Ek.onomik 
Depresyonu ve II. DUnya savas1ndan sonraki donemde bosanma oranlarmda ar
t1s olmustur(ll 2). 

Ortalama oran {USA) 1930-1947 
1941-1945 

..... 

..... 
% 20.1 
% 23.0 olmustur 

B~sanmadan sonra aile ve fertlerin sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik 
krizler meydana gelmesi sosyal. problem1erin temelini teskil eder. Eski TUrk
lerde bosanman1n, aile yap1s1ndaki cozUlme ile beraber psiko-sosyal etkile
rini cok iyi kavrad1klar1 icin, hos gorUlmedigi ac1kt1r. Hatta CBngiz TUrk
lerinde kadrnm bosunmas1 istisnas1z )asaJ<t1. Kar1sm1 bosayan erkek mUzakere 
ve mahkemeden sonra idam edilirdi(ll 3 • 

Genel olarak bosanmanrn olusumunda baz1 sosyal faktorlerini $·oyle 
• . . ., • • ..;, I . • :. ~ -,:' ' . '· - ~ ·-

s1ralayabiliriz : 
_ l) Fertlerin ailedeki., geleneksel baglarin zay1flamasi, kadrnrn eke

.· ~ nor11ik y11$a1irn1ua: ¢al1sma hayat1na .girmesiyle meydana gelmistir. Buna sosyal . ' 

yada fiziksel mobilite ad1n1 verebiliriz. Ailelerin cemaat yap1s1ndaki ara-
s1s ve degismelerin yan1nda sosyal ~obilite ve mesleki ac1dan sosyal tabaka
lasma bosanma oranlarm1 etkilemektedir. 

2) Bosanma icin yeterli sonuc alan gayrimesru iliski ve zina, bu 
toplumlarm manevi kUltUrleri ile yakrndan alakal1d1r. 

3) Esler aras1nda sevginin bitmesi sonucu, cana kast, fena muameleler, 
esini oldUrmeye tesebbUs, onu intihara tesvik, fena muamele, yaralama, sag-
11§1 bozucu hareketler, hastal1k, as1lama ' g1das1z ac b1rakma ve $uursuz 
b1rakma, tedavi ettirmeme. 

4) CUrUm ve haysiyetsizlik, yUz k1zart1c1 sue, h1rs1zl1k, kalpazanl1k, 
iffete t~ca~dz, . kacakc1l1k, emniyeti suistimal. 

5) Terk, Ailede kar1-kocanrn birisinin evi terketmesi. 
6) Ak1l hastal1g1, evlenmeden sonra meydana gelen ak1l hastahg1 

(112) '. 
(113) Toker, T. Tarihte TUrk Kad1n1, sh. 40. 
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Y11lara "gore bosanma say1larmm art1s1 artarak gelmistir. En bUyUk 
bosanma oran1n1n gecimsizlik ve terk kategorisinde gorUlmektedir • 

Tablo~tl': Y1llara Gore Bosanma Oranlar1 (i0 ] 

Bosanma Canakast . CUrum ve Ak1l Gecim-
Villari Zina· ve fenamua. · Haysiyet Terk Hast. sizlik Diger Bil inm. Topli 

1975 5.0 0.5 1.0 8.0 0.5 84.0 1.0 100 .I 
1980 3.0 0.3 0.5 7.0 0.2 88.0 1.0 l 00 .I 
1982 10.0 0.5 1.0 6.0 0.5 80.0 2.0 l 00 .I 
1985 3.0 0.2 1.0 6.0 0.3 87.0 2.5 l 00 .I 
1986 2.7 0.2 1.0 6.0 0.3 88. (}. 1.3 100 .( 

KAYNAK D. t.E. bosanmalarrn )11 ve nedenlerine gore dag1l1m1 (oranlar say1-
lardan c1kar1lm1stir • 

Bosanma sebepleri olarak gecimsizlik on planda yer al1r. tkinci s1ra
y1 eslerden birinin terk etmesi alm1st1r. OcUncU s1ray1 zina almaktad1r. 
1982 y1lmda Zina hadisesinin bosanmalata ye! Zl<,:ma oran·1 % lO'a_ yUkselmis-

. . . 

tir. Sebebini o y1lrn sosyo_;ekdndrttik pbli'tikalarindan yakrn alakas1 vard1r. 
· , · ~' .• , :,;,!' r:. . 'l :· ·.f!t1:~ .-:-, r' ! -~: ,,..;_- ·~ ·· · 

Ailede kar1-kocanrn cotu~ ·sahitff'olma1ari gelecege gUvenle bakmalar1 
ve nesillerinin devam1nda bUyUk pay1 olmas1n1n yan1nda cocuk sahibi ve sa
y1s1 oranrna gore bosanmalarrn seyri degismektedir. Cocuk sahibi olanlara 
gore cocuksuz olanlarda bosanma say1s1nda art1s gorUlmektedir. 

n.b 1o:11Q Cocuk Say1s1 ve Bosanma C-l~ 

Cocuk Say1s1 Cocuksuz 1 2 3 4 5 6 + 

Bosanma 
Nedenl eri 
Zina 33.0 20.0 23.0 13.0 7.0 2.0 2.0 
CUrum ve 
Hays iyets i ~1 i k 67.0 13 .0 11.0 3.5 2.0 3.5 
Terk 39.0 24.0 19.0 9.0 6.0 1.0 2.0 
Ak1l Hastal1g1 40.0 22.0 ]0.0 8.0 4.0 5.0 
Gecimsizlik 45.0 25.0 16.0 7.0 3.0 2.0 2.0 

, Diger 63.0 18.0 11.0 5.0 1.0 1.0 1.0 
Top lam 46.0 25.0 16.0 7.0 3.0 2.0 1.0 

KAYNAK Bosanma tstatistikleri, D.t.E., Ankara. \GJ '6 6' 

100 

100 
100. 
100 
100 
100 
l 00 



Tablo'dan .gorUJdUgU gibi ailenin cocuk sahibf olamamas1 aile bagla
rrnrn gevseme ve zay1flamasrna yol acmas1 sonucu bosanmalarrn % 46 1 s'1 
cocuksuz ailelerde meydana gelmistir. Tek cocuklu ailelerin bosan~a oran1 
% 25, iki cocuklular1nki ise% l6 1 d1r. tki cocuktan sonraki donem sUrecin-
de bosanma hadi_seleri azalmakta?1r. f 

TUrkiye'de cocuk sahibi olamamalar1 sonucu da bosanmalar meydana 
gelmektedir. Ailede cocuk olmamas1na neden olarak kad1n gosterilmekte fa
kat gUnUmUzde ilerleyen t1bbi arastirmalar sonucu cevre ve psikolojik se
bepler, stress gibi sosyal hastal1klar1n kad1nlardan dah~ cok erkekleri 
olumsuz $ekilde etkilendigini gosterrnektedir(ll 4) . 

Bosanma oranlar1 ile egitim aras1nda yak1n iliski vard1r. ilgi 
cekici husus okuma-yazma bilmeyen erkek ve kad1nlarda da bosanma oran1n
da minimum trend gostermesi geleneklerin manevi etkisinden kaynakland1-
g1n1 belirtebiliriz. -· 

Tab 1 o~!l'l..f: 

T~hsil Seviyesi Okuma' ·· Okuma 
- Ya~ma Yazma Orta ve Lise ve Y.Okul •.. ;_;._, 

Cfosiyet Bilmeyen Bil en . 11 kokul ,·oengi Dengi FakUl te 

Erkek 3 5 56 19 14 4 

Ka din 7 7 59 16 8 2 

Top lam 5 6 57,5 17 ,5 11 3 

KAYNAK Bosanma tstatistikleri, D. i.E., Ankara. 

Toplam 

100 .o 
100. 0 

100.0 

Bosanmalar1n baz1 sapmalardan kaynakland1g1 gozonUne a11nd1g1nda 
evlilikte mutluluk ve sUreklilik sosyal bir: norm olduguna gore bosanma bir 
hastal1kt1r. Sapmalar1n cogu bir cesit ruh hastal1g1 ve psikolojik bir 
bo~ukluk sonucu .meydana gelmesi gibi, bosanma hadisesi evlilikte basar1-
s1~l1g1 yans1tmaktad1r. 

Bosanma hadisesinde yaln1z psikolojik yonU almak hatal1 olabilmek
tedir. Buna. ragmen bosanma gibi sapma davrams1n psikolojik anlamda bir · 
hastal1k olmay1p(llS) sosyal olaylarla iliskilerini inceleyip bir bUtUn 

(114) Arkun, N. 11 TUrkiye'de Evlenme ve Bosanmalar Hakkrnda Psiko-Sosyal 
bir Arast1rma, tstanblil, 1965, sh. 38. 

(115} Arikan, C. "Psiko-Sosyal Yonleriyle Sapma 11
, H.O. Sosyal Hizmetler 

Y • 0. Der. , An k. l 986 • sJ.h~ ~s, '3~ 
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olarak ele al1nmal1d1r. Tek yonlU olarak sapmalar1 yaln1z sosyal norm
l~r1n ihlali oldugunu kabul etmek yeterli olmayacakt1r. Bosanma sebep
leri arast1r1ld1g1nda her iki sebepin de yer ald1g1 gorUlmektedir. 

Bosanma hadisesi yerlesim bicimine gore ele ald1g1m1zda sehir 
bolgelerinde k1rsal bolgelere oranla bosanma oranlar.1 yUksektir. 

Tablo:tt\ Yerlesme durumuna gore bosanma.nedenleri 

Cana kast CUrum ve Gecim-
Zina Fena mua. Hays iyet. Terk Ak1l sizlik Diger 

Sehir 4.2 0.3 1.0 1.1 0.5 81.5 1.5 

0.5 0.5 0.8 2.0 0.3 96 .0 1.0 

Koy 8.0 0.2 0.8 19 .a 1.0 69. 2.0 

2.2 0.3 1.0 2.0 0.4 92.l 2.0 

Erkek 5.5 0.2 0.7 13.6 0.4 , 78.0 1.6 

Ka din 1.0 6.5 1.0 1.0 0.5 95.0 1.0 
- . . · ·~ . ~. ------··- -- ·--- ·-- -· ··~·-----·. . .... .. ... . 

KAVNAK .. Bc;;anma tstatistikleri, D.t.E., Ankara. . . . . ... .. 

Top lam 

100.0 
100 .0 

100.0 
100 .0 

100.0 
100.0 

Tablo 113: Cinsiyet ve Vas Durumuria ·~ore -- K1r-Kent Ayrim1 ttibar1yla 
Bosanma lcin En Oneml i Sartlar ·Arasindaki tl iski 

N % 

Zina 12445 41.4 

Gecimsizlik 11118 37.0 

,Sorumsuzluk 1409 4.7 

Fena muamele 1062 3.5 

Cana kast 1684 5.6 
CUrum ve_Haysiyetsizlik 756 2.5 

DUzensizlik 609 2.0 

Terk 496 1.6 

Bencillik 265 0.9 

Cimrilik 54 0.2 
Hastal1k - 63 0.2 
Diger 97 0.3 
Bilinmeyen 26 0 .1 
Top lam .. 30084 100.0 

KAYNAK : TUrk Aile Yap1s1 Anket Sonuclari {Bas1lmam1s), D • P. T. , Ankara 1989, 



TUrk ailelerinde bosanmada zina hadisesi % 41.4 ile basta gelmek-. 
tedir. Gecimsizligin bosanma icin sart oldugunu kabu1 edenlerin oran1 

-
% 37~0 1 d1r. TUrkiye'de oldugu gibi K.Hamam'da da bosanma icin·en .. onemli 
sart zina basta gelmektedir. Bosanma oran1 erkek ve kad1nlarda 30-34 yas 
aras1 yogunlasmakta, ayr1 yasama kadrnlarda yUksek oranda 25-29 yas aras1· 
oldugu gibi 2'den fazla cocuk sahibi eslerin bosanma oranlar1 azalmak
tad1r. 

K.Hamam'da bosanma, manevi kUltUrUn ve geleneksel degerlerin canl1 
kalmas1 11~ dUsUk orandad1r. 

Tab lo : tlcede Bosanma Oranr 

Bosanma 
Nedenleri Erkek Ka din Top lam % 

Gecimsizlik 
ekonomik 1 1 2 20 
Gecimsizlik 
Psiko-sosyal 3 2 5 50 

KotU Al iskanl 11< 1 I 10 

Uyumsuzluk 1 l 2 10 

Topia"" · 5 5 10 lOO.O 

Tablo'da bosanma hadisesinin oranrnrn yUksek oldugu kategori ge
cimsizl iktir. Bosanmalarda gorUlen gecimsizlik sebeplerinin hangi kriter~ 

lerden meyaana geldigini ve neyi ifade ettigini genel anket usul lerine 
basvurulmadan anlas1lmasa da (cogu bosanma indekslerinde gecimsizlik ola
rak kabul edilip yaz1lm1s, fazla detayrna girilmemistir), bu gecimsizlik, 
nedenelerini daha cok fizyolojik ihtiyaclara sevgi, maddi ve manevi tat
minsizlik ve yeterli duygu .tatminsizligi yol ac;:maktad1r. 

Gecimsizl i k kavramrnrn ekonomi k ve psi ko-sosya 1 olarak ayr1 lmas1 
yahut daha detaylara inilmesi sosyal realitelerin ortaya c;:1kmasrna yard1m 
eder. Gecimsizligin bir ayag1 ekonomiktir. Sosyal ve ekonomik problemler 
kars1l1kl1d1r. Gecimsizligin cogunlugunu issiz olma ve gecim (ekonomik) 
s1krnt1 basta gelmektedir. Ekonomik sartlarrn yaratt1g1 bunal1m cat1sma
larrn giderek bUyUmesi, esleri birbirinden uzaklast1rmakta ve ptobl~mlerin 
kisa yoldan cozUmU olarak tek c1kar yol bosanma gorUlmektedir. 



Gecimsizlik icerisinde sosyo-psikolojik faktor olarak gelin-kaynana 
aras1ndaki psiko-sosyal rahats1zl1klar ikinci plandad1r. 

Uyumsuzluk sonucu bosanma oran1 % 20 1dir. Ara.stirmada di.inya gorU
sU ve kUlti.ir farkl1lasmas1 ve hayat tarz1 uyumsuzlugun temelini olusturmak
tad1r. Bosanma hadisesinin egitim ve kLlltUr yoluyla azalt1labilecegi ista
ti sti kl ere en ve arast1rma lardan anl as1 lmaktad1 r. KUltUr seviyel eri kada r 
tahsil se~iyeleri yUkseldikce esler aras1nda uyum tesis edilmekte ve bo
sanmalar azalmaktad1r. Bosanma ile egitim aras1nda anlaml1 korelasyon var
d1r. Soruoluluk endisesi ile psisik bocalamalar, sars1nt1lar her iki tara
f1 etkilenekte, bazen sonucta intihar ve bosanma gibi sosyal buhran ve sar
s1nt1 lara sabep olmaktad1r. Arast1rmada 2 olaydan biri~i kUltUr farkl1l1g1 
digeri ise sorumluluktan kacma sonucu bosanma meydana gelmistir. 

KotU al1skanl1klar1n icki, kumar vb. durumlar1n bosanmalara sebep 
oldugu kadar, bu al1skanl1klarrn bir cok ailenin y1k1lmasrna, mahvolmas1-
na, sonu~e.a maddi ve manevi zararlar1 meydana getirdigi ac1kt1r. 

Arast1rmamizda zir.a sucuyla bosanma meydana gelmemistir. Bu manevi 
kUltUrde yer al an arr ve aJet·i er in saglaml ig1m gostermektedi r:. 

Ye.rlesmeye gore ailenin yasad1g1 sehir hayat1nda, baz1 ekonomik, 
sosyo-kUltUrel etki ve cevre etkileriyle ~osanma oranlar1 klrsal bolgele
re gore daha cok olmaktad1r. Kentteki yasam mUcadelesi, bir hayat tarz1 
olarak bircok arast1rmac1n1n ilgisini cekmektedir. Sosyal problemlerin 
varl1g1, tUketim al1skanl1klar1n1n icine a11nd1g1, ferdiyetci hayat tar
z1n1n yan1s1ra, sehirin patolojik yanlar1 v~ etkileri, ferdin sosyal ilis
kilerden tecrit edilecek ferdiyetci, menfaatci duygunun kisiligin bolUnme
ye ugramas1, basaris1zl1klar sonucu meydana gel en Umitsizl ikler, .manevi 
bosluk ve sosyal normlardaki degisiklikler gibi sosyal hastal1k ve prob
lemlerin aile yap1srn bosanma ya da daha kotU .olaylarin meydana getirmesi 
sonucu sarsmaktad1r. 

Bosanma hadisesi, yerlesme dUzeni ve aile yap1lar1 ile yak1ndan 
ilgilidir. Arast1rmada bosanan ailelerin bir k1sm1, cocuklar1n1n yada ana
tabalar1n1n yanlar1ndi ikamet ederek bosanmalar aile yap~s1nda cozUlme 
m~ydana getirmemekte, eksik aile meydana getirmektedir. Aile yap1larrndaki 
farkl1l1klar bosanma sebeplerini farkl1 olarak ortaya koymaktad1r. Gele
neksel genis ailede psiko-sosyal ge~imsizlik yerini sehir ailesinde ~konomik 



... 

veya diger sehrin sosyal problemleri alrinstw. Diger taraftan. geleneksel 
, 

genis ailede ya da cekirdek aile olup, geleneksel "degerlerin devam ettigi 
bolgelerde bosanma hadiseleri destekli cekirdek, gecici genis ail..e olarak 
devam ettigi gorUlmektedir. 

Son y1llarda ilcede oldugu kadar gUnUmUzde erk~k d4Jlar1n yaninda 
kad1nlar1n da yeniden evlenme sartlar1n1n ~rtm1s oldugunu gormekteyiz. 

Dul kadmlarl a evl enmek onceleri erkegin statUsunde bir zay1fl1k 
meydana getirirken gUnUmUzde art1k bir itibar veya ihtiyac olmaktan cok 
sevgi, anl~sma, faktorlerinin on planda yer almas1, k~d1nlar1n toplum 
·icinde dul.olsa dahi yerini belli eden ve ortaya koyar: davranis olmakta-

. d1r(llG). 

Tab lo :'l.'lS: Eslerin Kacrnc1 fvliligi 

· Erkek .. Kad1r. % ,; ·. :i 

l. Ev~iligi 138 139 92.0 93.0 .''.. ,· ·~ '·.~· ;~ .f: 

2. Evliligi 12 11 8.0 c1.o · 
Top lam 150.0 150.0 l 00.0 ltDO.O 

Yap1lan arast1rmada bosanmis esler aras1ndaki s~syal sapmalar ve 
intihar oran1 yUksek olmustur. Sapma ve sosyal hastal1~lar1n ~n az oran 
gorUldUgU evliler stand1ndadir. Dul kalma sUresinin uz.amas1 yine gayri 

. mesru ilisk; ve anormal evlilik durumlarmda sosyal hastal1klara paralel 
olarak intiharm yUksek oranda oldugu analize edilmist~r. 

Arast1rmadabosanmalar ve ailedeki cozUlmelerin ITTteydana getirdigi 
sosyal hastal1k ve problemlerin ortaya c1kmamas1 manevi kUltUrden kaynak
lanmaktad1r. Manevi kUltUr ac1srndan intihar ve toplum d1s1 sapmalar, dini 
uygulama ve pratikler vas1tas1yla dini degerler yoluyla bertaraf edilmek
tedi r. 

(H6) 1986 Evlenme tstatistikleri, D.LE. Vay., 1987, Ankara. 



Ailedeki cozUlmelerin sonucu olarak terk eslerin birisinin veya 
ikisinin veyahutta aile fertlerinin aile yap1s1ndaki rahats1zl1g1n sonu
cunda meydana gelmektedir. Eslerin ayr1 yasamalar1 veya daha iyi hayat 
tarz1 icin genclerin ailelerini terketmeleri sosyal problemlere sebep 
olmaktad1r. Ozellikle sehirlerde ailelerini terkeden kUcUk cocuklar 
aile ortam1ndan ayr1larak kontrolsuz kalmaktad1rlar. Kusurlu olan veya 
olmayan aileyi terkeden fertlerin sosyal sapmalar1n1 onlemek icin gerek-
1 i tedbirlerin al1nmas1 onem arzetmektedir. GUnlUk gazetelerden evinden ka
can erkek veya kiz cocuklar1n mesru olmayan yollara iletilmeye zorland1k
lar1r1 gormekteyiz. Bu amacla Devlet Bakanl1g1 taraf1ndan evinden kacan 
cocuklar icin misafirhane ac1lm1st1r. 

3- Aile Yap1s1ndaki CozUlmenin Sosyal Sonuclar1 

Ailenin parcalanmas1 veya cozUlmesi sonucunda ortaya c1kan olum
suz durumlar ail.eyi ve bilhassa cocuklar1 etkilemesi yanrnda toplum ile 
yakrndan alakal1d1r. Bat1da sava;.larrn~ Si.inayilesme ve sehirlesmenin or
taya c1k~rd1~1 sosyal problemler; cHzUlen (parcalanm1s) ailenin hastal1k
lar1 ve bu aileler1n cocuk problemini on plana c1karm1st1r. Her ne sebep
le olursa olsun cozUlen ailede meydana gelen "Anneden mab,rrumiyet" v.eya ..... ~~~ 
"Babadan mahrumiyet" bir yerde 11 k1smi mahrumiyet" olmas1 birisinin yoklugu 
ailede cocugun sosyallesme ve kUltUrlesme fonksiyonunun yerine getirilme
digi asikard1r 0 I 

Aile parcalanmas1 sonucu duygusal etkilesimin olmamas1 cocuk Uze
rinde fizyolojik zihni ve sosyal gelisimine olumsuz etkide bulunarak co
cugu~ kUcUk yastan itibaren bUyLlme gelisiminin yavaslamas1na, refleks ha
reketlerinde gecikme, ayakta durma ve dil gelisimi ac1s1ndan konusma bo
zukluklar1, zeka ve zihni gelisimlerinde olumsuz etkiler yapmaktad1r. 
tleri yaslarda sosyallesme ve kUltUrel kimlik kazanamamas1, sosyal gelis
mede gecikme ve tutars1z davran1slar ortaya c1kabilmesi kac1n1lmazd1r. 
BUtUn bu olumsuzluklar1n sonucu olarak sosyal tepkiler cocugun kisiligini 
etkileyerek, kapal1 icine donUk bencil bir kisilik olusumuna sebep olarak 
daha ileride sucluluk dav~an1s1 ortaya c1kabilmektedir(l17) 

(117) Yavuzer, H. "Cocugun Egitimi ve Psi ko-Sosya 1 Gel is imi Ac1 srndan 
Aileriin .Dnemi", sh. 50-51. 



Ailenin cozUlmesi yal~1~ cocuk degil, toplum ac1s1ndan da onemli
dir. Cocugun ruh sagl 1gin:rn temel in de bebekl i k ve cocukl uk donemlerinde 
anne ve cocuk ile kurulacak s1cak sevgi ·ve yakm iliski ona yeni .bir dUn
ya ve sosyal cevre kazand1r1rken, ana sevgisi kadar normal bir psiko-sosyal 
gelisim icin 11 baba"nrn onemli yeri oldugu yap1lan arast1rmalar. sonucu a.n
las1lmaktad1r(llS) 

CozUlen ailede aile fertleri Uzerinde sosyal kontrol mekanizmas1 
kalkm1s demektir. Sosyal kontrol 11 bir grubun veya toplumun Uyeleri Uzerin
de belli bir norma uymad1klar1, biF norm dogrultusunda davranmad1klar1 
zaman yapt1g1 bilincli veya bilincsiz otorite seklinde tan1mlanabilir. 

· Toplumsal gUc, toplumdaki insanlarrn yonetilme ve korunma ihtiyac1 duy
duklar1 oranda yogunlugunu azaltacak veya cogaltaca~t1r. Bu kontrol meka
nizmas1 altrnda fert toplumun norm dogrultular1 aksi istikametinde bir 
tav1r ortaya koyarnayacakt1r. 

Aile yap~larrnda sosyal cozUlmenin sonucu olan ayr1lma ve.bosanmadan 
onceki devrede anne-baba arasrndaki siddetli gecimsizl ik, sonraki doneml e'r
a~ o1l!mst1z etkiler y'apmaktad1r. Fertler ar.asrndaki iliskiler zay1flar, ge
riHnl"'ortahnn~:·izlerid~ ortaya c1kabilecek derin ve· kal1c1 'iiler b1rakabi-
l ir. Ailedeki devaml1 cat1smalar ve uyumsuzluklar ferdin Uzerinde sapma 
davramslarda. bulunmasrna yol .acabilmektedir. 

GUnlUk bas1n1m1zda yer alan ailedeki gecimsizlik ve bask1 sonucu 
kacan cocuklar ile cozUlen ailenin yaln1z kalan cocuklar toplum kurallar1-
m cigneyerek kendilerini yanl iz ve _ilgisiz hissederek ceza almak sure
tiyle bile bir cesit ilgi toplayan cocuklarrn ortaya c1kmas1, cozUlmUs, 
bask1 sonucu, kacm1s cocuklar1n ahlaki suur ve vicdani degerlerin kaybol
mas1 veya yanl1s gelismesi sonucu sapmalar suca meyilli hale getirmektedir 
(ll 9). CozUlen ai1e cocuklarmin sue isleme meyilleri cocugun bulundugu 
cevreye ve kUltUre bagl1d1r. Ferdiyetciligin sorumsuzlugun on planda yer 
ald1g1 sanayilesen ve sehirlesen bolgelerde cozUlen .ailenin cocuga olumsuz 
etkisi katalizHr gi:ire~i gormektedir. 

( 118) 

( 119) 

Uzbek, A •. Sosyal Psikiyatriye Giris, Ank., 1984, sh. 52-53. 
Ayrica, B1y1kl1, L., "Gelismis Ulkelerde suclu ve korunmaya muhtac 
cocuklar icin koruyucu aile uygulamas1", Cocuk Suclulugu ve Cocuk 
Mah.Sem. Ank, sh. 62-63. 
Kimsesiz, Avare Cocuklar, Suclu Kim? 23 May1s 1988 TercUman Gaz. 
Tanaltay, S. Uzman GozUyle Sebep Ailenin CozUlmesi", 23 May1s 1988 
TercUman; Hl.)''c.0 
Yavuzer H •• "H~ftanrn Sohbeti 11

, 11 Ocak 1986, TercUman Gazetesi. 



TUrkiye'de kir bolgelerindeki evlenme yas1n1n kUcUk olmas1 olumsuz 
ortam1 ortadan kald1rirken, zorla evlenme veya evlendirme sonucu saglam 
aile yap1s1 kurulamamas1 ailenin cozUlmesine yol acabilmektedir. 

Geleneksel genis ailede ister dikey genis ister yatay genis olsun 
terk, olUm, vb. nedenlerle ailenin cozUlmesi halinde, ailenin diger fert
leri taraf1ndan onlar1n olumsuz durumlar1 aile taraf1ndan halledilmektedir. 

K.Hamam'da eslerden birisi terk ettigi veya aile cozUlmeyle kars1 
kars1ya kald1g1 zaman genis aile, gecici genis veya festekli cekirdek 
(anne-baba) aile gorUlmektedir. Akrabalar ve komsular taraf1ndan yard1m 
edilerek, onlar1n yanlar1nda hayata devam etmektedirler. 

CozUlen ailede ayr1 kalan ana yada babalar aile_fertleri taraf1n
dan bak1lmad1klar1 zaman yasl1lar icin kurulan sosyal hizmet kurumlar1 ye
terli olamamaktad1r. 

CozUlen ailede en cok etkilenen cocuk oldugunu belirtmistik. Ayr1= 
lan veya bosanan kadrn veya erkek, bir siire kendileri depresyonda ve psi
kolojik durumda kalarak kendilerini zararl1 al1skanl1klara icki, kumara ver
mekted"ir1er. Bazen ileri gidilerek, intihara gitmektedirler. B_u ac;:·1dan 
semaii dinlerde bosanma ve terk tasvip edilmemistir. 

Ai.1~si parcalanm1s cocuklar genis ai-lede oldugu gibi ana-babalar1 
r-~-:::C 

veya bUyUkana-babalar1 ve akrabalar1 taraf1ndan veyahut cocuk yuvalar1 gi-
bi sosyal hizmet kurumlar1nda taraf1ndan bak1mlar1 saglanmada onem tas1-
maktad1r. 

a) Koruyucu Aile Uygulamas1 : 

Gelismis Ulkelerde c;:esitli nedenlerle yasal olarak aile ortam1ndan 
uzaklasan ve uzaklast1r1lan cocugun, duygusal, sosyal ve kUltUrel fonksiyon
lar1n1 yerine getirebilecek gUvenilir, rahat bir aile yan1na yerlestirilen 
sosyal hi~met politikasolarak 11 koruyucu aile" bak1m hizmeti yer almaktad1r. 

Koruyucu aile uygulamas~ sevgiden mahrum olan, duygusal bunal1m.ge
ciren parc;:alanm1s veya ·.anlar tarafrndan terk edilen sosyal hizmet kurumla
rrna uyamayacag1 anlas1man cocuklar icin uygun bir yerlestirme hizmeti ola
rak kabul edilmektedir. Pedogog ve Sosyologlar tarafrndan cocuklar tefkik 
edilmekte ve aile taraf1na bilgi verilmektedir. Koruyucu aile uygulamala-

~~ rmda cocuklarrn sevgi ve duygu noksanl1g1 on planda giderilmeye cal1s1l-
·~ ~ 

maktad1r. Gelismis Ulkeler cocuk bak1m1ndan, kurum bak1m1ndan say1s1n1n 



en aza indirilip, ag1rl1g1 iyice orgUtlenmis· cocuga gercek ail.e ortam1 . . . 
yasatacak, yetenekleri olcUsUnde genel ve mesleki egitimlerini saglamak-

la yUkUmlU olan koruyucu alle politikas-ina onem vermislerdir. 

Olkemizde cocuklar icin 11 koruyucu aile 11 uygulamas1 yap11mas1 onem 1 

tas1rken, ister cocuklar, ister yasl1lar icin kendi aile cevresi veya 

akrabalar1 taraf1ndan bak1mlar1n1n yap1lmas1 icin devlet taraf1ndan mad

di ve manevi destek saglanmal1d"ir. Her toplumun kUltUrU aile yap1larrn1 

etkil emektedi r. TUrk Kill tUrUnde yasl 1 lar ana-baba lar, veya cocukl ar tara

frndan korunmaya almm1$, sehirlerde ise k1smen sosyal hizmet olarak yas

l~lar icin huzur evleri ac1lm1st1r. Bu yeterli ve yasl1lar1n ihtiyac1na 

(cocuklar gibi sevgi, sayg1 aile ortam1na) yeterli cevap verememektedir. 

Turkiye'de oldugu gibi K.Hamam'da da cekirdek aile fonksiyonlar1 

bak1mrndan Bat1 'daki· cekirdek ail eye benzememektedir._ .. Eger Bat1 •ya benze

mis olsayd1, sucluluk ve suca iten ola~larrn c1g gibi bUyUmesi kacrn1lfuaz 

olacakt1r. Turk aile ;)':a.p,1s1nda .fertler .arasrnda sayg1 ve sevginin azalmas1, 

dag1lmis aile.say1SUlJifl artmas:1, cocugu iten sartlar1n dUzeltilmesi ve 

· egiti lmesi icin devle~ten yakrn· akraba lardan destek al rnmas1 sotrnucunda 

topluma kazand1r1lmas1 mUmkUn olacakt1r. 

b) Sosyal Hizmet Kurumlar1 

11 Kisi ve ailelerin kendi bUnye ve cevre sartlarrndan dogan veya 
kontrol 1 eri d1 srnda ol usan maddi, manevi ve sosya 1 yoksunl uklannrn gide

rilmesine ve ihtiyaclarrnrn kars1lanmasrna, sosyal sorunlarrnrn onlenmesi 

ve cozUmlenmesine yard1mc1 olunmas1n1 ve hayat standartlar1n1n iyilesti

rilmesi ve yUkselti1mesini amaclayan sosyal hizmetleri 282 say1l1 kanun, 

madde 2, F1kra 11 a 11
) 'in etkil i ve reel cal1smalar yapmalar1 gerekir. 

1983 y1l1nda 2828 say1l1 Sosyal Hizmetler ve Cocuk Esirgeme Kurumu 

Genel MUdUrlUgUdUr, kurulmus olup "Korunmaya, bak1ma veya yard1ma muhtac 

ail e, cocuk, sakat, yasl i ve di ger kis iferl e · il gil i sosyal hizmet uygul a

malar1yla ilgili tek kamu kurulusudur. Sosyal hizmetlerin bu cal1smalar1"'' 

ferdi nitelikte olup aile sorunlarrna yard1mc1 olusu, refah dUzeylerinin 
gel istirilmesini saglay1c1 programlara katk1 saglayamamaktad1r<120>. 

(120) TL.irk Aile Yap1s1, D.P~T., Ank., 1988, s. 144-145. 



Korunmaya Muhtac Cocuk 2928 say1l1 Kanunda 11 beden ruh ve ahlak 
ge~isimleri veya sahsi gUvenlikleri tehlikede olup l_. ana veya babasiz, 
2. Ana veya babas1z veya her ikisi de belli olmayan, 3. Ana veya babct~1z, 

veya her ikisi taraf1ndan terkedilen, 4. Ana vey~ babas1 taraf1ndan ihmal 
edilip fuhus, dilencilik, alkollU ickiler veya uyusturucu kullanma gibi 
her tUrlU sosyal tehlikelere ve kotU al1skanl1klara kars1 savunmas1 b1-
rak1lan ve bas1bosluga sUrUklenen cocuk" olarak tan1mlanm1stir (Madde 3, 
F1rka b). 

TUrkiye'de korunmaya muhtac cocuklar icin 1) Kurum bak1m1, 2) Ko
ruyucu aile, 3) Evlat edinme olmak Uzere Uc; tUr hizmetin varl1g1ndan soz 
etmek mUmkUndUr( 121 ). 

Kurum bak1mrndaki muhtac c;ocuk say1s1 17. ll8 1dir-. 
Koruyucu aile uygulamas1 yetersiz olup, bundan faydalanan korun

maya muhtac say1s1 450 1dir. 
Ev lat edfnme suretiyle TUrk Meden i Kanunu Cerc;eves inde 1987 y111 iti

bariyla son 12 y1lda 333 c;ocuk bak1m altma alrnm1st1r. Evlat edinme uygu
~ .~rr; .::1::-,.·1 n:.:z€m1ide sistemli olarak yerine oturamam1stir. . . . .. : .-, 

Ya5l1l1k Hizmetleri : ~bsyal yap1daki ailenin cekirdek &i~ Q . ie 
beraber haneha1k.rndaki kUcUlmeler yasl1larm bak1m ve korunmasrn1 zorlas
t1rm1st1r. Aile icinde bak1lanlar genis aile veya gec;ici genis aile yap1-
s1nda yer a11rken, aile d1s1na itilen korunma ve bak1ma muhtac yasl1lara 
verilen kurum hizmetleri gelismesine ragmen yefersiz kalm1st1r. TUrkiye 
genel inde 6529yasl1 bak1m altrnda bulunmaktad1r( 122). 

TUrkiye 1de yasl1lar1n bak1m1 geleneksel degerler sonucu kendi aile
lerinin yan1nda bak1lmaktad1r. Oc bUyUk il d1s1nda yasl1lar1n problemleri 
olmamas1na ragmen gelecekte sanayilesme ve sehirlesme sonucu buralardaki 
yasl1lar icin tedbirler al1nmal1d1r. 

Sakatl1k : Aile fertlerinin hastal1k, kaza veya onlardan birinin ge
c;ici veya sUrekli sakatlanmas1 ailenin ic; harmonisini ve uyumunu etkilemek
te ve olumsuz durumlar meydana gelmektedir. 

(121) TUrk Aile Yap1s1, Ank., 1988, sh~ 146 
' (122) Ayn1 eser, sh. 147. 



Sakatlar1n aile taraf1ndan bak1lmamas1 onlar1n, mesru olmayan 
kazanc yollar1na sapt1klar1 veya sapt1r~ld1klar1 olcLlde, fakat bir kisi
nin varl1g1 ailede bir tak1m s1k1nt1 ve zor uklar c1kar1yorsa, bunlar1n 
giderilmesine ve sakat kisiye yap1lacak yard1m ve hizmetler sayesin~e gide
rilecektir. TUrkiye'de 1985 y1l1 say1m1na gore 5 milyon civar1nda sakat 
kisilerin varl1g1 soz konusudur. 

Sakatlara ve muhtac cocuklara yard1m yap1lmas1 onlar1n kurumlarda 
sosyal hizmet olarak bak1mlar1 saglanmal1d1r. Veya aileye, akrabaya, 
destek verilmelidir. 
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.Kcytin itici faktcrleri ve 'iJEnicdeiei i.mJCeinlcirin ,.eJCi<.;i.lici tiOn"Ltcu 
gb~ eaen aileae fertier arasiud& dosia1 noreketlilitC ve me~leJCi 

a~reketliliie meyaaua ~etinni~tir. ~enire &t,.eu ~ile meoletC cioOi

oi olmak ve i~ oul~ak dmaciyla b~ra.fo 6elmiytir. Aileain oncetCi 
sosyal dur1'mu ile so~raki so~yal stotUdU oro8inao 1C:lrAll.lJ.A me.f

dona b~lmi9tir. Aile 1ertleri ~oC~Alorin iateuibi mesle~lere cir-
. I 

mesini isteaiklei, ft.t.rk.iyeae ve A..ri&mcoillUo o.fnJ. te~oitltrle me.t•-

a.eina ~1km1iitir. 

1.icinci temel varsa1imac. .icir ucle,elerir ... a.e olaucu cJ...>i A. • .dotiH::iil1 J<.c.y

lerindeae n'i.titA.8 art.i91, topL·ei01n miras .1 o lt;.,yld ~eir-.cileir.w1osi, e

kilen topreik ;ar1a-ale:ic1a.in ku':r'ul.iiEdJ. ve toL imv.o maKinc:da§manin 

yanisira, kitle aaoerle§me ve ~asin-yoyl.h ara,.lor.inl.h yay~inla~

masi ailenin uretti6i meili pazC:lra naktii vl&rok durmesi cioi ya
pilanmei sonuc1.0nda aslini JC~yoetmeaen, ioJCo c. 1J'Li.U.J.C1L·in te~J.i' i i.le 

evlenme, e~~tim ve ~osyal toO~Aal~~meiucKi ae~J.§imler, aileae uir 

takim sosyal dee,i§imler meyaana t;etirmi9tir. Aile iertlerinae 
sosyal hareketlilik kendisini a~J.J( oleraJC &bstermeKteuir. Artdn 
ttiketia:. narcamalari ve elektiri~li e~yolar alimi ailenin sos.f ~l 

~ 

statusunil tayin etmekteair. 

U~UilC~ temel Vcrd8/J.mQ8 ailenifi Zaman dUreci l.~inae Oe~ObrC:ifiJC 

biolojiJC, sosyo-Ktil turel 1oAtbrler ,;;;einl.tC\..UUo &ileclin Ecitim, ev

lec~me usulu .• evlenme y&,;Ji ve beyat tarzl&.aanda &:>tr iarkl.ila~ma 

meyciana getirmesine kariiilik, by 1orjclilo9m& ' caZ olu.1\..9 "tu.L·. 
Ailelerde ~enire oz&'i.t ya <ia oultdlau,::.u SCdJol toue:dc&nio. veL'Ol.t..l. 
tutum ve ci&vre1n1~lar tam vtu1·mam1§ ~ir. Al.411.sun ou,;wc lCeS.lDli kb/ 

Ii ehir eiri:iS.l ber kimlik 1-.er isinae oul -ua.uc=JCtcia.i.r. i..<;:1 ci iles i vei o 

~enir ailesi ne tam JCtyl"4 ne· d.e §enirli c.~elli.JClerifii tCi-il.IilBAtaair. 

l.iek:iraeze aile yine ti:3ffi Ol&r&k t:,eni~ ciilenia UCiZJ. OZelleKlerini· 

lr~ctis,1.~d~ b.uluna1'rm1:;1'tad~r. f~L·ie a~e yapis~naei ou la~JC~J.l~~.1,$ :· 
malar ~ozulme me,aana getirmeyip ~kaine "~oai lCi.J.t~r~nu ae but~n. 

le~tirere~ cemaat ozelli.Jcleriniu to~itein oir ce~l.Jetin olu~m•sin& 

yardim etmekteair. 
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Dordt.ncu temel varoay inid! Al.1.e .fcJ:).L.-:>l.nu.e;iei ue0 19me.J l. ni~lC:in

d.ir .iCl. olarC::lj{ e,O'W .-;;; OClUCUrJ.Uo e;.C•'¥ euen o l.1€ J eui Aki tl.4L' uu;:;u.L·lei

r l. ile eski ie1..tl tur un;:H.1L·lc:1r.i ci.cc..-;;;inuci u.ti.m -=>a 0 lC:1Ul.c...L e;.Ciru.imu~

ttir • .ou U.f Um tH~e,l&m& .i!emui .tet.tl 1.1.t.ct...ne .t C:iKl.n .1 ei:·.1..ere ve,y o ~.cCL·c:1-

ocilc:1rin1n ,,.einina JeL·le-¥.fie.cCle olmu..,tur. rlc:1JC:1t teiL·~i ve uc:1vH:10.L-a'-, 
1 eir inaa e,el H~eA.l er in a e vaml. sur.ne.cC teu ir. ;;; enir c. il E:d l.Ml e Kena l. 

tiucetimi i-sin oile ol~o oeizi tl.Jeei:;im ihe;.Q..;.eleL'illi beiene4.;:;el e.E

ni~ &ile ~iui .teendileri iiocil etme.cCteuir~e~. 

J:>e§inci temel vars&J im aile JC::i~ileiri c;o~lwnlc:1r1a .cCec.J.Ui !C\.il ti.Lr

lerine e,cre dee.i§i.i! bzellilC orz etmekteuiL· • .D'l.t 1C::1r1d.i.ll.0 l. vrte:

ya ~i~aran her toplumun .tCenaine hos manevi iCwlt1..tC1..tuuen !CaJnoJC

lanma.tetadir. Madai ~ult1..tr1..tn yalni~ et.cCen vlC:iroK aileJi ae~i~

tiremeyecet,i aile ya;>isinin ciec,i~iini i-win monevi iC1 .. dtLt.cun cnem- .. 

li et~iSi .varair. ivllik cncesi V€.fo SvnrcSl. ~&Jrime~r~ Uirle~-

me, bolojiiC ve aemobrafik olar&.&C m.4fusun &rtaiesi:U ve.10 e.tCsilme

si, ~ccuk saJ1s1, a.ot;,urge:inl1.cC ni~i, ye;,illil&L'.ln oci.cCJ.Wl., -.ocuiClC::1-

rin (lt)iC:§l.nf g,e-.;mesine r&e;,men) il~.ileu.ila.eaiau.e aH:iuevi .tCul r.1..tr""n 

ouyUk et.teisi vsruir. 

Al tinci te.nel vc.rsayim oleirei.tC l.esrA:ll. e:iile io¥l.loL':1nin toi)lum

da vi:.r olma~1 o toplumun sos,,.c-l{\.ilturel. O.t.....L·'l..lli1i.. J.lE ile;.iliciic. 
I ne.. 

.Dunua da monEvi A:ltlti..L·un etA:i~i e4cn001i.s: ,1C:nuen inti,ycs<.;l. eilmei-

yan e:ioa-be:oeinin evler.Jni9 olc;n oc.,ul veto .tCl.~leiri ile otu.cmo.iC is

temeleri ordeirin ~eni§ aile iaEalinil:l eiCliaomi.A eaai~elere oag

lanamayaca0i ~trulmu~tur. arc;;i9t1rmc:11.10 e,elir ~EVJ..,yeoi l.le Cll..l.E 

yap1lar1 eirasinda ili~~i diger f&ktorlerir:l yaraimi ile anl&lll1i 
bale gelmektedir.Kurulufta c;ekirdek &ile o.lll.P aonrid&Il. &en.~_ ai

leye donti§mesi veya kurulu§ta seni.j aile olup ,'iekirdek aileyt 

donilftimil dairevi ozellik ta~l.Dlakt&dir. 
Xe41nci vats-yimaa her de6 itme moderolefae de•1..ldir.A1letek1 

ae£iomeler1n her biri moiernlefme Qlarak kabul edilemes.10plum

lari.a yapilarin.i. koruyucu ol&r•k ken4i kiil t'Urleri a.oayol kOJl.t
rol &oreYi y&pmaktadir~&6ia~la§ma• ati altinaa talidii!L edilen. 
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eosyal yap~~i taprip eden sosyal naatall.k.la~ ve sapmalara ka~~ 
cemaatvari ya:la§J.mlaria. esa& al1nma&i,tincede~ varoldu£u halLe 
.aile yiipisini.n sa&lam dlmasi iCWin tekrar ke~feciil:Cllli.1 ... aosyal de&e.r-
1~ ve ilifkiler aiatemi modernlefme de6ila1r.XUrk ailes1n4e 
tek efle 

1 
evlenme usulu,kadi.nlarin kararlara katilma&i ve onlara 

se~me Ye ae~ilme haklarinin verilmeai,aile · fertlerine karti ldil.. 

tutum ~a aavran1olar daima varola&elmif tir~ 
Egitimve Mesleklerin Sosyal ~abakala§mada bilytik y:ri vardir. 

Sosyal Tabakala§ma i9erisinde geni§ veya 9ek ....... irdek aile oranl~~i 

e~itim _ ve ~asleklerin ~e§itliligine gore degi§mektedir.E§itim 
seviyestnin ytikselmesiyle ~ekirdek aile oranlar1 da ~likselmektedir. 

Egtim a~anlar1n i~erisinde dini egitim alanlar genie aile oranlar1 
ytikselmektedir.Qekird~k veya geni§ ailenin meydana gelmesi ekonomik 
faktor1ere bagl1 de5ildir,Gelirin yilksek veya az olmas1 aile yap1-
lar1n1n belirleyicisi olnmamaktadir.Sosyo-Klilttirel Durumun ve faktor 
lerinin de etkisi olmaktadir. E~rinci varsayimda geni§ veya ~ekirdek 

aile yap1s1 sosyal kabakala§mada farkl1 ·-Qlarak 
goralmekttdiro Geni§ aile gecici geni§,4ekirdek aile,nestekli 9ekirdek 
ol2rak gortileb1l~ektedir.Se&y•~k~ltilrel ve Sosyo-ekonomik faktorler 
geni§ aile/veya destekli 9ekirdek aileyi mejdana getir~bilirler •. K~\, 
lUrdcin _ kaynaklanan · aria-babaya bakma ve darda kalana her yonden 
yardim, Turk ailesinde gortilmektedir. 

ikinci yan varsayim , ailenin hayat tarzlarinda,ktiltilrel degerle
rin izlerini buluntnaktadirwelirin kazan1lr.~as1nda ve harcanmas1nda 
manevi kill tilr_ degerlerinin etkisi bliyT~t:ir.Aile:lin. gelirdi.izeyi ile 
harcarna c5l9ils~i aras 1 nda-;:i i li ~-;.:i anlaml1 bulunmu~ i;ur. Tiirk ailes1, 
geliri arttik~a gos terii;1 tlike ti!llindeu uzak, bil t~esine uygun t·J.£e tilli 
tercih etmektedir.Bunun SO!lUC'U. olara~eJ.ir d.~:.zeyi ile }".a..rc:S...:la (jl;<:.sli 
aras1ndaki ili~ki oner.ilid:'...r.T'Urk e.ilesi gelfr C.i;ze:ri ne olurss ol.::U'.1 

ba&~ gi4a maddelerini evC.e i~S.l etrr:s':ctedir. 

~ i_:r.cli ye.:r. vc:rs~y1r:1, Te.rihi £€ li; i i<;e::.~iEin~e ';a~i tli ai le ::,.·ar 1-

la.%S ·gcrUle~ilmekt-ei:lr.Fakat ailesiz,cinsel serbestligin gorUldilgii 

bir toplum yoktur. Aile yap1lar1 farkl1 §ekillerde bulunabilmektedir. 
Qekirdek aile yapisiyla beraber diger ail~ ~ekilleri de mevcuttur. 
Sosye-Ekonomik geli§meyle be:-aber yaln1z ~ekirdek aile •ydana 
gelmemi§ttr. 
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Dondtincil yan varsay1m ,Ula91m ve tgitim imkanlar1n1n geli§mesiyle 

beraber (K.Hamam'da oldugu gibi) bUyUk ve yak1~ §ehirlere go~ edilm, 

mektedir.Bu nilfus ak1Qkanl1g1 sonucu K1rdaki geni~ aile hane olarak 

parc;alanmakta veya b!r ayag1 §ehirde digeri koyde olan tamaJ!llanma
m1~ aile mejdana gelm~ktedir. 

Be9inci yan varsay1m,Yayg1n ve orgiin egitim aile fertlerine 
baz1 mesleklerin kazand1r1lmas1 geleneksel e} sanatlar1n aile 

i9inde yap1lmas1n1 saglam19t1r.Bunun hem geleneksel kUltUrlin 

devam1nda hem .Je ailenin gelirine ka tk.ida b'. 111;;mas1WJ.1 onemli yeri 

vard1r.Ttirk ailesinde,~al1?an aile fertleri gelirlerini birle~tir

mektedirler.Ttiketim bir elden yap1lmakla beraber diger ail€ :~r~lerj 
harcama yap1lacag1 zaman aile reisin6 dan1~Eaktad1rlar.Egi~im dU

zeyinin'· ylik~ elmesi ile evlenme ya~1n1n yilkselere~ doturganl1k done:,::. 
minin k1salmas1 ve ailenin de~erler sistemimjeki etkiler sonucu ibi 

az 9ocuk istenil~ektedir. 
Alt1nc1 yan varsay1m,uo~ eden aile bir mliddet es~i hayat tarz1~ 

ve geleneklerini davam et tirmektedir. Go:;: G:u·:1- Pl -·i:.:; 'ken di akraba ¥fr; 

kt'.2. ~ u!.~~ '1il devam czt t;recegi yerlere yerle~mektedirler. Ge lenekleri- :: r 
ni boyle devc:'.Tr t;tt:!zenlere bir yerde "koylti ~ehirliler"diyebili- :~ c 1 
:-iz .Gerc;elte ise, bunlar geleneksel c;:ekirdek aileyi te9kil etr.:ek- .. :?.:c 

tedirler. ;ehire goc; edenlerin vas1fs1z ele~an olmasi ve onla~1n 
!Zeliri di.i~Uk i~lerde '1/S i~izrr.c·t gE1ttC?'linde ist~h·1:~::i ~~.-~J_1·1~1 ~;_;ri 

onlar1n sosyo-ekonomik yonden gilc;: durumda b1rak~aktai1r.Sonu9ta, 

ist~ksiz yap1lan isler veri~liligin dU~mesjne ve ferdin "yabanc1la§-
• 

mas1na"sebep ol~akta~ir.TUrk ailesi·, sanayile§me ve 9ehirle§me

nin ~etirdigi sosyal problemleii ktilttir degerleri ile etkisiz 
hale getirmektediroAile fertleri soyut-tecrit edilmi~ bir orta:.da 

yaln1zl1g1n1 giderffiek ic;:in ce•aatv~ri ili9kilere onem verlliek:edir. 
Yedinci yan varsay1m,Aile yap1lar1n1n c;:ozUlmesinde ve parc;alan~a

s1nda manev! kliltUrlin onleyici va&fr vard1r~-Ailenin c;ozillmesini 
rolu olan faktorlere kar91 manevi killtilr emniyet sibobu olmaktad.ir. 

Serbest birle~Menin ve bo§anman1n fertlere ve toplumlara zarar 
verdigini, ktilt~r degerler1 en guzel $ekilu~ ortaya kcy~aktad1r. 
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Sekizinci -yan varsay1m,Aile mliessesese Uzerinde sosyo-kliltUrel 
SosyoTekonomik faktorlerin etkisi vardir.Sosyal ve ekonomik geli~, 

yle ge}i~en-baz1 davrani§ ve v.b. kurallar belirmektedir.Modern 
§me ad1 alt1nda bazi yabaric1 dager kal1plar1n1n verilmesi s~syal 
ztilmeye sebep olabilmektedir.Toplumun de~er hilkilmleri ailede veril
digi zaman gen~ dimaglara ~a§itli yollarla yer.i davrar.1§ kal1p-
r1 verilebil~ektedir.Nesiller,ana-baba-~:cu~ ~rasinda ttKtiltlir 
kkl1l1g1 11 ortaya ~1kk:a~tad1r. Eunun onlenmesinde aileye biiytik gorev 
~mektedir.Sonu~ta her de. i~me modernle§me olma~1p,kullan1lma1a~,. ~ • 

f.'- S"rno.1 "'t9p•le."'"'~ • a o~a,a ~'"-'~ f~<~'.~c.r· ~"" ,......, 
gerlerin yeniden ortaya kdnmasxdir.Qekirdek ailede evde ima~ edilen · 
.z1 ge.leneksel besin maddeleri modernle~meye engel degildir.Modern

:.~me kavram.:nn1n hangi anlamda kt..11.an1lacag1- ~Jlle-111 ta~31nak.tadlr.· .. 
• 
Ttirk ai~esinda tasarruf yapanlar1n ~ogu bazi gida meadelerini 

•de imil etmektedirler.Geliri az olan aileler gecekondu arda oturma~-
~1r.EtiyUk §ehirler etraf1nda yogunla~an gecekon ularin olu§unu, 
!terli olmayan iskan politikalar1ndan ka1naklanmaktad1r.Tti~k ailesi
~!if-(K .Hamam t da· da )mill! gelirden a}d1g1 pay dU~UktUr. Gen el olarak 
Ll.elerin gelir dtizeyi orta-dUzey alt1d1r ..• Eunun i~in ailenin ekono~ 

Lk ~yonden deste1~len".nesi gerekmektedir.Bu ciestek h-?r a~.s.nc~::-:1. c:olt:2.l10.1r. 

lleyi yakihdan ilg2.lendire:'l e:;,flg,syoh, ekonomik, sosyal ,hu'r.'J.:::.t v~ .3_:-_
ak! yonleri clan ~ok yonlti ve ~ok boyutlu bir problemdir •. 
De~letin ekonomik sistemi T~rk ailesini ve ozellikle tarim ile 

e~inen a!leleri etkilemektedir.Kad1n ntifusun 9ogu ilcretaiz aile 
~~isi olup tarim ile ge~im saglayah ailelere destek verilmelidir. 
aynaklarin kullan1m1nda dengeli harsket ejil;ieai onem ta§lmakta 
ir. 

Gecekondu da evlenme ya~1 Kir bolgelerindeki ozelligi yans1tmakta-
1r • .c.vler~r.ue usulu olarak goriicU evlenme yayg1nd1r.:.;. c ekonduda o turan 
ar1n ~ogu . bulundugu sosyal statilden memnun degildir. 

~ehir ailesinde anla~arak ve gorilcti usulu evlenme ayn1 orandadir. 
~la~arak pvlenmede yine aile karar vermektedir.~ehir ailesinde 
igitim dtizeyi ve meslek ~e§itliligi artmaktadir.~ehirde oturanlar1n 
;ogu oturduklar1 ve bulunduklar1 sosyal stattiden memnundurlar. 

Hanehalk1 btiytikltigii Ttirkiye•de ve K.Hamam'da kliltilr deg_erlerine 
~ore degi§mektedir.K1r bolgelerinde hanehalk1 bUytiklUgii §ehir bolgele 
:.-ine gore' · ytiksektir~ 

Oy kullanrr.ada aile fertleci ker.tile~i karar verffiektedirler. 
Bo~anma sebepleri aras1nda zine. i~ki , £·~:-iar , i§sizli k ve bunlar1n 
{lsmen etkiledigi ge~imsizlik be§ta gel~ektedir.Ailenin ~ozillmesi 
sonucunda ortaya c1kan sosyal problemler iileye ve topluma olum
suz elki yapmaktad1r. 
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Kliltilr normlar1 ailelerin hayat tarzlar1nda etkilidir. 

hareket ve davran1filar1nda bunu gormek milmkUndUr.lJin~ra
yapanlarda so;)J&l. hastal1klar ve dU~Uk yapma olaylari ,. 

az r~rulmektedir. 
Aile yap1s1n1n saglam olmas1 i~in ·~lerin evlenrne ama~lar1n1n 

ayn1 olmas1 gerekltdir.Tilrk ailesinde ferdiye~~1 hayat tarz1: 
' gorill:rie:nek:e.:.ir.Aile fertleri bo!i! zamanlar1ndalozeitlikle kad1nlar) · 

r;ocuklar1n1n geli~imi ve egitimi Ale me~gul olmaktad1rlar.Bat1 

ailesinde p,orUlen ~ocuklar1n e~l&imln ve bak1m1n1n di&er sosyal 
mUesseselere b1rak1l~as1 T~r~ aile · indP P"rr!~t~elte~ir. lil~ 

~ ·--= ~ '.le :i ·;c cuf.lar in in l~ yt=li;i li1l.ll :.d. ~· i:~ef ine r:.6 .. :,r.· :'l r:~.11. i . ....- .... " 

man ev ! ~ro nc~ en ~acd.1 :-:i :: a 7"11 l:-:::-~~: ~;:. .: 11:. 

'.L'Urk aile:iiindek:i f'Of'yal ceg_, §tneler Bati ailesinkin<len farkh 11 k 

L:ii:.:te.cnektedir. gehirle9:,1 . ve sanayile§ma. sonucunda go9 eden · aile-
1 er :.:e 1 t:m e'J.::..:el (12w·1~ ::i..: .. 1:;: v e tu ti1mi:·~r1n1 bir rnlic1c1e t c1 eva::1 e ttirmek

teuirler. !lii;kier/\!kr•Jrn tva:t:·~ t1:: ellik t;l~a ter11;esi, t:_;oE.,yo-kill tU.1·el 

1,: .. 1·ir (io.111 geleneksel ilif}kileri ile ~ehir Qevresindeki iliQkilerle 

hli. ti1n le 0 tirere~c, f ar1:11l1 }::ln.rin <; ozUlr'leye :rol a9r;1amaB1n1, f onl:::s'i:ronali1 . 

"1_ist 110clA1 ti.l "u:~w 1 ve de!.tc;c ii;iLde L.e~i~ue" ilJ:esj.· i2.13 n.92:-:~.~:r..i.bi.lJ -~ 

r:i..z .. ' 'ii:r·k ::.. :~:i.cil .!.).l : c~:: . . ; or;~ ·a- L. .:t~ -- :;uc tek evrim ino<l eli olarak' goriilme 

11H·:kt~'-·.1ir. !li~;kiler i;istf.:nincle ve tilketinin bir elde11 ~·a:::i~:i..r.msi, 

HliJ'Lle \tr-, 1 1~~f1.jllr~r:.i1ec 1 :r 1.G:'5 i 5l ; b5.r}!"~ti . .:_•~. }l~iPB.i. ,1J A.Zl tiiJ.::etim 

:;~t:~l. r-"' 5 :...·~ L ~ :,, r:-vd.~ ~ L~ .. 1. -.: (:~ ,r~- si_ c;ekirnek ailedeki. gele1;.ekselli2i 

~· i..i:i ... · 1 t:.1;....1: tn..Jir. Lu L i;.'.1l..;.n ku.v:c<:.n o la1:ak e:elenek:!el: 1'~ek:irdek aile '' 
5 f'n.1 1 cs5 n5. J:u:i_:-i_c-.. ~,r::·:.r ·1_, :. Cj')_;.d.r v"' ....... C:1.~~t1r. ~ ntj.l gfu.:.l".ri.l.f..C' ci..5."'.n1.Ar 

. ' 

koylerinegiderek ana-licta, akrnbal~n·ina yard1u euerek, 1:1~l1k ilrilnle

riui f..Y ti:i:-1 ;(;Lttu irlPr. :~c-.1·l; ii:.a ! .uL t~ <; '1.ilc:r~ s.Lrr..1alar1 yai·cl imc.;t 

1. n.r·n l:o :~-1 aL u_j: :n:· 1 i.....:r. J:::. :..' v e r e>n t tP ~"Ll:i.•k ai 1r> ::r!iic !' :'n.:;.. ... ( .:.r1~c vt:rJ .. ik 
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"TilRKiYE'DE AILE l'APILARI" 

ADLI DOKTORA TEZi HAKKINDA ANKET SORULARI 

Adi ve Soyad1 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ev Sahibi ( ) Kirac1 ( ) 
1. 

Oturulan Konutun Ti pi 1 Ah§ap (. ) · Gecekondu ( ) Kagir ( ) Daire ( ) 

1- Ka9 ya§1ndas1n1z? Erkek ( ) Kadin ( ) 

2- Ka91nc1. evliliginiz? ( ) 

3- E~iniz ile akraba m1s1n1z?. Evet r ) Hay1r ( ) 

4~ Evlenirken yap1lan nikah ~e§idi hangisidir? 

( ) a- Resmi ,nikah 

( )~b-·±mam nikah1 
( ) c- Her ikisi 

5- Nas11 evlendiniz? 
( ) ·a- Go rile ii . 
( ) b- Anla§arak 

) c- Her ikisi 
( ) d- Diqer . ;, · 6- Ba§l1k paras1 verdiniz mi? 
( ) a- Evet 

<iF""' 

( ) b- Hay1r 

7- Evlenmenizin es as amaci ne olmaktadi.r? 

J ) a- Yaln1zl1ktan kurtulma 
( ) b- Biolojik tatmin 
( ) c- ~ocuk sahibi olmak 
( ) d- iktisadi dayani§ma saqlamak 
( ) e--Yak1n bir arkada§ edinmek 
( ) f- Diqer 

8- Evde f ert say1s1 ne kadard1r? ( ) 

Yak1nl1k Dereceleri .•••..•..•••....••••••.••••• 

9- Oda say1s1 ne kadardir? ( ) 

10- §u anda anne babaniz ile beraber mi oturuyorsunuz? 

Evet ( ) Hayir ( ) 

11- Cevab1n1z evet ise nedenleri nelerdir? 

c ) a- Maddi destek saglamak 
( ) b- Mesken s1k1nt1s1ndan 
( ) c- Gelenek ve torelere bagl1 olardk 
( ) d- Muhta~ olduklari i~in (Bak1m) 
( ) e- Diger 



12- Cevab1n1z hay1r ise hangi neden.den dolay1 oturuyorsunuz? 
( ) a- Ge~im zorlugu 
( ) b- Sosyo-Psikolojik gec;ims1zlik 

( ) c- Mesken yetersizligi 
( ) d- Killtlirel farkl1l1k 
( ) e- Uzakli.k (goc;) 
( ) f ~ chlim 
( ) g- Diger 

1~- Evlendiginiz ilk y1llarda aileniz ile beraber oturdunuz mu? 
( ) Evet ( ) Hay1r 

14- Evlenmede e~ ic;in arad1q1nrz s.artlar nelerdir? 
) a- Asal et 

( ) b- Zenginlik 
( ) c- Glizellik 
( ) d- Uyumluluk 
( ) e- Dindarl1k 
( ) f- Diger 

15- Aile'de kararlar nas1l al1n1r? (Aile f ertlerinin davran1§lar1, 

yim ku§amlar1 ve diger konularda) 
( ) a- Kcca yalniz 
( ) b- Radin " 
( ) c- Radin ve Roca 
( ) d- Biltiln fertler anla§arak 

) e- Duruma gore 
( ) f- Diger 

16- Kad1n1n bir kusurunu gordilqilnilz zaman nas1l davran1rs1n1z? 

( ) a- Uyar~rim 

( ) b- K1zar1m 

) c- Bo§anmaya kadar giderim 
( ) d- Doverim 
( ) e- diger 

17- Qocug~nuzun bir kusurunu gorseniz nas1l davran1rs1n1z? 

( ) a- Cezaland1r1r1m 
( ) b- Uyar1r1m 

) c- Kontrol alt1na a11r1m 
( ) d- Evden kovar1rn 
( ) e- Diger 

18- Ailenin gilnlimilzdeki degeri nedir? 

( ) a- Toplumun temelidir 

) b- Bunal1m gec;iriyor 

( ) c- Onemi azaliyor 

g.:i 



( ) d- Onemi artiyor 

( ) e- Yerine ge9ecek ba§ka milessese yoktur 
19- Geldiginiz yeri ni9in terkettiniz? 

( ) a- Ekonomik s1k1nt1 eebebiyle 

( ) b- Kan davas1 
( ) c- Cocuklar1n tahsili 
( ) d- Meslek sahibi olmak i9in 

I 

( ) e- T§ bulmak i9in 
( ) f- Diger 

20- Bu semti ni9in sec;tiniz? 
( } a- Akrabalarim olduqu ic;in 
( ) b- Kiras1 ucuz oldugu ic;in 
( ) c- Ev yat1g11n i~in 
( ) ~-.i§ yerine yak1n oldugu ic;in 
( ) e- Diger 
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21- Geldiginiz yer ile §imdiki yer aras1ndaki farkl1l1klar nelerdir? 

( ) a- Yard1mla§man1n aza1mas1 
( } b- Maddi degerlerin on plana 91kmas1 
( } c- Milli ve manevi degerlerdeki degi§me 
( } d- Diger 

22- Tahsil seviyeleriniz? 

( ) a- Okula gitmemi§ 
( ) b- Okur-yazar 
( } c- Ilkokul 
( ) d- Ortaokul 
( ) e- Lise ve dengi okul 

. ( ) f- liniversite ve Y.okul 

Erkek 

4 .• ••• 

••••• 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
23- Yurt d1§1nda ailenizde olan var m1d1r? 

( ) a- evet f ) b- Hayir 

Kad1n 

• ••••• 
I I I I I I 

I I I I I I 

•••••• 
' ..... 
•••••• 

24- ~ocugunuzun sizin istediginiz mesle'kleri se9mesini istermisiniz? 
( ) a- Evet < ) b- Hay1r 

25- Evet ise hangi meslekler? . 
( ) a- Ciftc;i 
( ) b- Tiiccar 
( ) c- Avukat 
( ) d- Do kt or 
( .} e- Hgretmen 
( ) f- Milhendis 
( ) g- Diger 



26- ~ocuklar1n1za ne tilr egitim ver.ilmesini istersiniz? 

( ) a- Yabanc1 dil 

) b- Fen 
( ) c- Sosyal bilimler 
( ) d- Dini egitim 

( ) e- Hepsi 

27- §imdiye kadar kac; defe meslek ~eqi§tirdiniz? 
( ) a- 1 ( ) b- 2 ( ) c- 3 ( ) d- 4 ve d.y 

374 

28- Memleketinizue ne ii,;; yap1yordunuz? C• fu on oc. i~ ~p~r-'5ot.. 
( ) a- i~c;i-Ucretli .. _. .. .. .. ... .. .. .. .. ............ . 
( ) b- Memur , , • .. .. • .. .. ~ ... , ___ , .,, 
( ) c- <;iftc;ilik ,t .. , •• , •• 

( ) d- Ser best meslek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
{ ) e- ·Ticaret • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 
( ) f- I§siz •••••••••• . . . . . . . . . . 

) g- Diger 

29- Sahip oldu~unuz toprak var ro1d1r? 

( ) a- Evet ( ) b- Hay1r 
30- Varsa kac; donilmdilr? 

31- Ailenizde sizden ba§ka geliri olan var m1d1r? 
( ) a- Var • ( ) b- yok 

32- Gelir getirenlerin size kar§1 tutumlar1nda rol ve stat£lerinde de 

gi§me oldumu? 

( ) a- Evet ( ) b- Hay1r 
33- Ailenizde tilm c;al1sanlar1n ayl1k geliri ne kadard1r? 

( ) ............. . 
34- Gelirinizd~n ba§ka yard1m al1yor musunuz? 

( ) a- evet ( ) b- hay1r 

35- Cevab1n1z evet ise nereden ve kimlerden a11yorsunuz? 
) a- Arkada§lardan 
) b- Kom~,;ulardan 

) c.- Faiz ile bore; al1yorurn 
( ) d- Koyden yard1m 
( ) e- Ana-babamdan 
( ) f- Sosyal yard1m kurumlar1ndan 



..... 
~15; 

36- Hangi ol~Uye gore harcama yapars1n1z? 
( ) a- ihtiya9 01an1 
( ) b- Ucuz olan.1 
( ) c- Her ikisi. 
( ) d- ~evreye gore 
( ) e- Diger 

37- Tasar~uf yapabiliyor musunuz? 
( ) a- Evet ( ) b-Hay1( 

38- Cevab1n1z evet ise nasil tasarruf yap1yorsunuz? 
( ) a- _Bankaya yatirarak 
( ) b- Altin doviz olanak 
( ) c- Mesken (Kooperatif) 
( ) d- D!ger 

39- Kadinin ailesinden getirdiqi mallarda ay1r1m yapiyormusunuz? . 
( ) a- Evet ( ) b- Hayir 

40- Miras mallar1n1n nasil dag1t1lmas1n1 istersiniz? 

( ) a- E§it olarak 
( ) b- K1z 9ocuklara daha az 
( ) c- Diger 

41- Evde yapm1§ oldugunuz veya imal ettiginiz neler vardir? 

42-

43-

( ) a- Yiyecek1 Tur§u, bulgur, tarhana, salamur, kuru meyveler, 

. ekmek, sa19a 
( ) b- Giyecek ve el sanatlar11 Hali, kilim, kazak, dantel vb. 
( ) c- Hayvansal besinleri silt, yogurt, peynir vb. 
( ) d- Diger 

TV. vb. yayinlar evinizde hangi degi§iklikler getirmi§tir? 
( ) a- Ge9 yatma 
( ) b- Ev . i§lerinin engellenmesi 

( ) c- ~ocuklar1n derslerini engellemesi 

( ) d- Aile fertlerinin ili§kilerinde gev§eme 
( ) e- Reklamlar1n etkisiyle tilketim al1§kanl1klar1 

( >. f- Diger 
§ehirde ya§aman1n gil9lilkleri nelerdir? 
( ) a- Mesken 
( ) b- Hay at pahal1l1q1 
( ) c- Degerlerin degi§mesi 
( ) d- Ula§lm gil9lilqil ve trafik 
( ) e- Diger . 

44- Bat1l1la§ma deyince ne anliyorsunuz? 

( ) a- Modaya uyma 
( ) b- Bat1n1n kUltilrilnil alma 
( ) c- ilim ve teknigini alma 
( ) d- Diger 



45-

46-

47-

Ailede 

( ) a-

giyim ku§am konusunda .hangi olgilyil on plana a11rs1n1z? 

Moday1 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

b-

c-

d-

e-

Yak1§an1 
Zevkimi 

Bilt~erne uygunlugu 
Diger 

Akraba ili§kilerinde hangi taraf ag1r basrnaktadir7 

( ) a- Baba taraf 1 

( ) b- Ana taraf 1 

( ) c- Her ikisi 
( ) d- Diger 

Segirnde oy kullanrnan1z1 etkileyen faktorler nelerdir? 
( ) a- Ana-babalar 
( ·) b- Akrabalar 
( ) c- Propaganda 
( ) d- ~evre 

( ) e- J<endim 
( ) f- Diger 

48- Sinerna ve tiyatroya gitme hangi s1kl1ktad1r. (ayda) 

( ) a- Hig ( ) b- l ( ) c- 2 ( ) d- 3 ( ) e-4 . 
49- Nilfus planlarnas1 yap1yor musunuz? 

( ) a- Evet ( ) b- Hay1r 

50- Bilyilk §ehirlere hangi s1kl1kla gidersiniz? 
( ) a- Hi9 ( ) b-1 ( ) c- 2 ( ( ) d- ~ ( ) e- 4 

51- Dini gorevlerden hangisini yerine getiriyorsunuz? 

( ) a- 5 Vakit narnaz ( ) b-Oru9 ( ) c- Zekat () d- Kurba 

( ) aa- Aras1ra 
(. ) bb- Cumalar1 

( ) cc- Bayramlari 
52- Tatilinizi ne:rtede gei;iriyorsunuz? 

( ) a- Evde 

( .) b- Turistik yerlerde 

< > c- Koyde 

' ) d--Akrabalar1 ziyaret 
( ) e- Diger 

53- Ileride en 9ok yapmak istediginiz hususlar nelerdir? 
( ) a- Maddi istekler (zengin olma, ev yapt1rrnak) 
( ) b- Ma nevi istekler ( Hae ve insanlara yard1m) 
( ) c- Ticaret yapmak, sanat ve vb. 
(. ) d- Emekli olmak 
( ) e- diger 



54- E§ini~ ~ali~iycr mu? 
{ )a-Evet ( }b~Hayir 

~55-EEQinizia iee girme.nedenieri nelerdir? 
( )a-Ekonomik yardim 

( )b-E~ imi.ll 1~ 1 yok 

( )c-E~imin hast.aligi 

t )d-Di~er 
Ai- Gelirinizin en· btiytik payini neye harciyorsunuz"'l 

( }a-Yiyecek 

{ )b-Giyecu 

( )c-F.gitim,saglik 
( )d-Eglence 

( )e-Kira 
( )!-Ev e~yalari 

( )g-Diger 

51- Geliriniz ~rtarsa n~ yapardiniz? 
{ ) a-• ....•.•.•. 
( )b.- •••••.••••• 

~8- T.V.'de hangi programlari ialersiniz? 

( )a-Haberle:r 
(I )b-Belgesel • 
(\}c-Filmler. 

())d-A~ik oturum 
(~)e-Mtizilc,Ee,lence 

(S)f-Dini yayinla~ 

('}g~Spor programlari 
(~)h-Yari~ma programlari 
(')i-Ktilttir yayUL prog. 

(') ~-Diger 

· · 59- Kis ~ocuklarinin okutulmasini. iater misi.niz? 
· ( )a-Evet { )b-Hayir 

. oO- Hangi ttir mtizik dinlersiniz? 
{(}a-Ttirk Halk Mtizigi 
( )b-Ttirk Hafi! Mtizigi 
( )c-Tiirk Sanat " 
( )d-Arc:besk 
( )e-.Bati ve Pop Mtizik 
( )!-Diger 
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· '1- Aile' lie mallaria mU)kiye ti~ kimia elincledir'? 

( Ja-Erke~ia 
( )9-Xad.inia 

(>•-~it 
( )t-.BUytiklerin{Ana-BaDa) 
( )t-Diger 

' e~yalariaaaki tereiaiais? 
( )a-Gelenekiere uyarim 
( )D-Modern ol~illere gore 
( lc-Diger 

1 7-Evde misafirlerin oturmalari nasildir? 
( )a-.Ayri yerlerde 
{ )D-Ayni yerlerde 

' 
~4- E:rkegia ev i~lerine yard~ 1 nasil elmakt~dir? 

( )a-.Ayri yerlerde 
( )bTPayla~ilmakta 

( )c-Cinsiyete gi:Sre 
( )d-Diia - . -· -

. ~5- i)L ;ek: ttiketilea gidal~d_de~~l nelerdir? 
(. ) a--Et- ( T.avUk. balik , v: b. ) -

( }.i-Stit v:e silt ma.'llilllar.i. 

( )c-Unlu maddeler 
( }l-iaklagiller 
{ ) e-Tiih1ll2r 

( ).t-Tatltlar 
( )g-Sebs.eler 

( )ll-Meyveler 
66- ~ e~yalarindan llangileri mevcutt"U.r? 

( )a-ToY.-Busdolcbl. 
( )b-T. T. -B~s:!olabi-Kel tu.~ 

( )c-T. V ·--:auzd•l~D-i-:C•l tuk-Otomatik Qa:n,.K£~ 
{ )d-T. T. -:Bu~ela'bi-Z<>l tltlc-Oto. ,;~-n.~. -T~le!ea. 

{ )e-:r.v .- ,-Y idea 

())!-Hepsi(B~la~ik !l'C~.da~il} 



~'7- Ailenizi ilgilendiren en onemli sikint1lar nelerdir~ 

I 

( }a-Fahalil:i.k 
• 

( 

( 

( 
( 

}b~Yard1mla§manin 

}(:-Kira 
ld-ESrtim-saglik 
)e-DJ:ger 

azalmas1 

68- Be~ zamanlar1niz1; nas1l ge~irirsinia? 

( la-Mtizik: dinleyerek 

( )b-OyWl-Eglence 

( Jc-Kitap okuyarak 
( )d-T.V. seyrederek 
( Je-Sosyal faaliyetlei 
~ J f-Kahve_hanede 

~ ( )g-Ba§ka bir 1§ yaparak 
{ )Diger 

•b9-Bulundugunua stattide.n. memnun musunua? 
( Ja-Evet 
( Jb-Hay.i.r 

( }c-Dige.r( 
··7.0- Se~tiginia P'artide hangi ozellikler arars1n1z? 

C la-Mill iyet<;i 
( Jb-Soayal Demokrat 
( )c-Mu.hafazakar 
( }d-Dini de6 erlere sahip 
( le-Devlet~i 

{ )!-Demokrat 
~ }g-CeTap yo.k. (Dfger} 
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71-Cocu~l&rl& &ilEji uiroi~iuoeu ~y1r~n citveuler nel.e~uir? 

( ) a- Ai~eae.n:i &~1r1 ~e~im~1~liK 

( ) b- l•;aadi proulemltLaen Kc:yr.tc-.n:lc.uc.i:i t..E~ i..11to .l~.J...l.A 

( ) c- Aileae.t{i iHC.ntvi ;,lc.1nuC::Ai ':r0:£-i..lilJE 

( ) d- H&~L nol.~l. BEJldlClD i~zlc. Oliliccil. 

l ) e- Aileue~i e~lerin &yr1 ~&~&lli&~~ 
( ) f- Gen,~ltrin oaSHJ-j·&yl.n c.roc.;J.~lt.lJ·le: §enir fiC:ijciina 

b~enoirici etk1leri 

7~-~ocukl&r1n evlenecebi ki~iae &ron~a ~~r~l~r uelt.L~J.rJ 

( ) a- ~inuar olm&s1 

( ~ o- lyi &1leuen ~elmesi 
( )' c- 1-~t:~lu · sani0i olme:l.i 

( ) d- ~&ll.~~on olm&l1 

( ) e- i'e:hsiili cl.mal.:i. 

( ) f- ·1:;; t;,LtC .:;;.C:ifliui 01.!ilC:il 

( ) t,- Ltinyc. t;,br·t..,ler·i ei.rn1 u.i...ne;J..l 

( ) h- ~EDbiD 01.ffi8lJ. 

( ) i- GUvenilir olmal1 

73-l&Zli::: ~ocuK s~hioi clmc.n1~1n ib~~meniu seve~~ ~t uie:~J..J..ir? 

( ) a- Ailenin,soyun c5.evsm1 i~in 

( ) b- Ya9l.il1.K~" DC>.t{::>J.nlC::r ai.y e 

. (.) c- J..;ini.i.iz.it.1. emri cluucu i-.tn 
{ ) ci- Aile oi;..yl.aderi iS'teOic.i-i)'ic.1. 

( ) e- farla oc.b ve ~on.,eJE Jbruim 

l ) t·-.b.llc;n VEL .. Oit;;i Ac:iUoL· 

( ) t;- ~oc:u.Kla~ soi;;J:;;.lle .... meai i':t'in 

( ) i- 1i~er 

. 
74-Ailenizin ~oc~kl~r ile &rbn1~uc.~i bLr~9 1G~~liii~l~ri ~elErair 

( ) a-K1l1k r..1yc.ie-r;te 

( ) o- Et.lence tC;;L'.Zl.IlUb 

( ) c- Arke:a,..9 s E: '¥ imincie 

{ ) d- Dini .Konul&roa 
( ) e- Meslek te.r·cininde 

( ) f- Ckul t er(; i11ir.i.ici e 
( ) g- 19 s eiatuinoe 
( ) h- Gelenf.K \i E: tLrerelc.ccie 
( ) 1- HC3rcsmaao 

( ) k- J..-it:,er 



·~'381 

75-illede •lan ye ayr1 olaa 7ql1lar1n 1•vimler1 naail temin 
ed1117er? 
( ) a- Ken41 gel1rler1 11• 
(- ) b- EYlatlar 11• b1rl1kte 
( ) c-Erkek eYlat 
( ) 4- Kia evlat 
( ) e- Akrabalar 
( ) t- Diler 

76-Hane halk1 re1a1n1n gazete okuma clurumu 
·. ( ) a- Deyaml1 

( ) b- Aras1ra 
( ) c- Okumaz 

Erkek Kad1n 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
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