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Yakın zamanlara kadar toplumun temelinin aHeolduğu herkes
ce benimsenirdi. Ancak günümüzde bir takım kuşkulu sözler g'iitlikçe
daha fazla işitilir oldu. Aile kurumun çağırnızıda yeri bulunmadığın

dan, günün [koşulları ile uyuşrnadtğmdan, hatta ancak tutucu düzenleri
sürdüren bir araç olduğundan söz edilmektedir.

Aile kurumu, çağın koşullan için gerekli midir, değil midir? Tar
tışılabilir. Ancak, kültürel ve toplumsal yapmm dayandığı temeller
den birinin hala aile kurumu olduğu gerçeği gröza'~dı edilemez. insa
nın, duygusal ve flzlkael g'eliş,imini tamamlamasında, toplumsallaş

masmda. kiş,j('iğini geliştirme'sinde en geniş olanaklan sağlayan, a1ile
kurumudur.

1. AiLE KAVRAMı VE TANıMı

Toplumlar ekonomik düzen, yönetim, dıins'el tutum, gelenek-gö
renek gibi birçok konularda ayrılık giöst'ermektedir. Bu ayrılıklara

karşı bir tek konuda ortak gibidirler. Ortak konu, alilenin temel birey
lerldlr. Başka deyışle bir kadın. bir erkek ve çocuktlar).

Bunlanrı dışmda. aıHe kurumları da çeşltü yönleri U'e toplumdan
topluma ayrııdır, Bu çeşitlilik aile yapısı ve bi'çimi, yöresel ve sınıf

sal ayrılıklardan kaynaklanmaktadır.
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Ailenin büyükleri ayrı olaibilk Tarımsal toplum düzenlerinde ge
nellikle geniş aile biçimlerine, başka deyişle sayıca kabank allelere
rastlanırken; endüstriyel toplum düzenlerinde 'üye sayısı daha az
aileler, dar aileler g6rüıür. Toplumun yapısına görede. aile içindeıki

bireylere düşen görevlerde çeşltllllk giÖsteripiıç i \,i şktlerlnt de etki
leyebiHr.

A'ile, toplumdaki her kurum gibi, belli bir toplumsal düzenln par
çasıdır. Bütünün bir parçası gibi. Toplum düzeni .tarth içinde 'köklü
değişmelerdengeçel', aile kurumu da buna bağlı olarak değlşlme

uğrar. Özces·i aileyi irdelerken, önce tarihsel bir ürün olarak ele alın

malı ve buna bağlı olarak ne tür değişmelerden g'eçtiği gözönünde
bulundurulmalıdır. Bu değıiş.meleıre yol açan en önemi.i etken, top
lumsal-ekoncmlk düzendir.

Aile sözcüğü, Latince ..famulus», evcil köle anlamındadır...Fa
miJiıa», tek efendiye bağlı olan kölelerin bütünü: başka bir anlam
ise, kandaş ve kaymlann topluluğu demektir (1). Aile, başka bir kay
nakta da şu şekilde tanımlanmaktadır: ..içinde insan türünün belli
bir biçimde ür'etlldiği, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde
jJlk ve etkili blçlmde cereyan ettiği, cinsel Ilişkllerln belli 'bir biçim
de düzenlendlğ! eşler, ana-bebalerle, çocuklar arasında belJıi bir öL
çüde içten, sıcak, güıven ge'riei lllşkllerln kurulduğu, yine lçlnde bu
lunulan toplumsal düzene gıöre ekonomik etklnllklerln az ya da çok
bir ölçüde yer aldığı toplumsal kurumdur (2)>>.

Aileyi diğer toplumsal gruplaırdan ayıran ve her çağda aıle adı

verilen insan topluluklarında karektertstlk olarak dört nitelik ortaya
çıkrnektadır. Bunlar şu şekilde sıralaneblllr:

- Bir ailenin blreylerl tipik olerek aynı evde, aynı çatı attında

yaşarlar. Bunlara ev halkı denir. Bazı nedenlerden dolayı geçj·ei ola
rak ayrı yaşasalarda aynı ailenin !bireyleri kendilerini ev halkından

sayarl,ar.ev halkı denlllnce, aynı evde oturan ve bk mekanda var
olan, bütün işleri beraberce yöneten, aynıgeHri paylaşan insanlar
anlaşılma'ktadır.

ıP) ORHAN HiANCERÜOGlU, Felsefe Ansiklopedlsi: Kavra'mlar Ve Akımlar, OHt. 1,
Remzl Kitabeıvi. Istnnbu]. 1976, s. 34. i

(2y ÖZER OZANlKAYA, Toplumbilime Giriş, 3. Basım. Ankara On1iwersitesi S.B.F.
V<ıyınları No: 431. An!kara: 1979. s.2'33.
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- Aile içindeki' bireyler, birbirl·erlyle evlenme, kan ya da evlat
Iı,k edinme bağlanyla ba,ğlanmışlardır. Karı-koca araısındaki bağ, ge
ne/liıkle kan ve bazen de evlatIıik edinmedir.

- Aile, birbirleriyle süreçll etkileşim halinde olan karı-koca ,
anne-baba, kardeşler gibi toplumeal rolleri benimseven bir grup in
sanların oluşturdukları birliktir. Bu roller toplumca saptaomakta, her
aılede geleneksel, duyqusal, deneyimsel etkenler sonucu ortaya Çı

kan duygu ve düşünceletle kuweıt:l·i bir biçimde desteklenrnektedlr.

- Her aile, g'e'Oel olarak o ülkenin kültüründen bir parça' taşı

makla birlikte, görgü bakımından aileler belirlıi bazı ayrılıklar g'Ö'Ste
rirler. AHe gıörgüsü olaralk adlandırılan bu durum sürekll etklleşlm,

birarada olma sonucu, aile bireylerinin bazı noktalarda kişisel dav
raruşlanrn alledekl diğer blreylertrıklyle kanştırmalanndan ileri gel
mektedir.

Bu durum iki fa,r'klı kültürden gelen. iki insanın biraraya g·elerek.
içinde ya'şadığı toplumun yapısına uıygun olarak bir kültür yaratma
larıdır.

Belirtilen dört nokta bütüoleşttrllecek olursa, aile şu şekilde

tammlanabtllr: aile, evlenme bağıyla birbirine bağlanmış, aynı me
kanda yaşayan, aynıqellr! paylaşan. oynadıkları çeşitli roller çerçe
veeinde birbirlerine ertıki eden, içinde yaşadrklan toplumun kültürel
yapısına uygun biır kültür yaratıp kuşaktan kuşağa sürdüren toplum
sal bir blrlmdlr.

Ailenin yapısı, bi-rtakım gereksin1imlere yanıt verir. Yanıt verdiğ·j

konuları üç ana grupta toplamak olasıdır: (3).

- Eşlerin duıyıgusal ve cinsel gereksinimlerine yanıt verır. Aile
örgütü evllli'k i,şbirllğinin kurulmaısı ile lşlerllk kazanır. Eşle'rin etki
leş,imörüntüleride öncelikle karşılıklı ,gereksinme ve doyum ile
oluşur.

- Oyelerini ortak inançlar, amaçlar ve kurallarla birbirine bağ~ar.

- Çocukların fiziksel olarak korunması, bakılmasr, büıyüIİülmesl

ve eğailmesine olanak hazırlar. Çooukl'ann yaşlarına uygıun gerek-

(31 IAyrıntlll bilgi ıcın bkz: SEHA L. MERAY, Toplum Bilim Üzerıne, BM Yayınları.

lstorıbui: 1982. s.162-163; OYlA. TUNCER. «CocUlk ve Aile Cevresi», Cocuk ve
Eğitim, Türk Eği,tim Derneğ'; Yayınları No. 3, Ankara: 1980, s.5-6:
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stntmlerl, allenln yapı ve gelişen devinima göre işbirliği Içinde aile
de karşrlamr.

Aile kurulma'sında belirtilen etkenlerden her btrlntn ayrı bir yeri
vardır. Ayrıca ekonomik birimin önemi büyüktür. Genellikle küçük
~ yaşama koşulları zorlu toplumlarda atle, ekonomik bir zorunlu
luktur.

Daha gelişmiş toplumlarda: ailenin kurulmasında ekonomik et
ken çok önemlidir. Olanaklan biraz daha geni:ş olan bu toplumlarda,
geneHikle kadın eve bakar, gerektiğinde dışarıda çahşablltr. Böyle
toplumlarda çocuklerde genellikle, ailenin ekonomrk yapı'sı içinde
yer alır.

Gelişmiş toplumlarda, ekonomik etken ailenin oluşmasında kü
çük ve dar gelirli toıplulukla-rdatki kadar önemli değ,ildir. Cinsel ve
duygusal gereksinıimlerin karşılanması ne kadar önemli ise, çocuk
ların doğması, bakımı, büyütülmesl ve ailenin ekonomik birim olu
şu da önem taşır. Ama bütün bu etkenlenn önem sırası bir toplum
dan diğerine göre değiışiklik göstermektedir. Değlşmeyen birşey

varsa, o da ailenin temel blreylertnln, daha öncede beHrtildiği gibi
her toplumda aynı kışılerden oluşudur.

2. iLKEL TOPLUMLARDA AiLE TiPLERi

ilkel toplumlarda aile tipini etkileyen başlıca rki etken söz ko
nusudur. Bunlar.

- Doğan çocukların anne ya da baba ailesine kaydolunması.

Bu etken allenln «Patrlllnal .. (baba soyundan) ya da ",Matrilinal .. (ana
soyundan) diye stmflandınlmalanna neden olmaktadır.

- Yeni evltlertn erkek ya da kadmırıana-baba ya da akrabala
rıyla beraber oturmalan da ai·lenin ",Matr iiocal .. (annenin tarafıyla ay
nı yerde oturan) ve «Patrllocal .. (babanın ailesiyle aynı yerde oturan)
diye ayrılmalarına neden olmaktadır.

Maternal aile: İnsantılllrn araştırmaları, ilkin i,nsanlar arasında

küme halinde evlenme ve her türlü kuraldan yoksun cinsel ilişkiler

bulunduğunu gıösterir. Bu durumda baba belli olmadığı için çocuklar
toplumun, anneleri bilindiği için klamn egemenliğinin kadın olduğu

nu gıösterir.

54



Yaibanlı1k dönemi ıçınde geç·en bu durumda, kadının geçinmeyi
s'ağlamada iş payı daiha önemlidir. Çünkü, erkekqenellllde avianmak
'içi,n oturduğu yerıden uzaklaşmaktadır. Kadın ise, erkek uzaklara git
tiğinde, evini korumakta, bitki toplarnekta, çocuklarına ba;~maktadır.

Ana eg·emenliğine, ailede ·en yaşlı kadının eg'emenliğine daya
nan bu düzene «rMatron» denlr, Hatta Istediği zaman kadın, kocasını

evden kovabilir. Bu durum, kadına şimdiye kadar hiıç gö.rülmem'iş

'bi'r toplumsal önem kazandırrmşt«. Destan ve mltlerde, Tanrılann,

falcıların, perllerm kadın olduğu gıörüıür. Bereket tanrısı Kbele, bu
durumu simgeleyen bir örnek olarekqöstertlebtltr.

Zamanla, aile denllebilecek i,lk topluluklar ena-beba-çocuklar ara
sında .clnsel lltşklnln ya'sağı ile başlar. Ailenin ikinci aşamasmda

kardeşler araısında da cinsel mşkiınin yasaklanmasıyla gerçekleşir.

Bu durumda doğan çocukların babaları da belli, olmaya başlar.

Patemal aile: Bronzun, bakmn, demirin bulunuşu v,e onlardan
silah, araç-gereçler yapılmaya başlandığı çağlarıda kadının öneml ikin
ci sıraya düşer. Mülkiyet ve miras halklarıını sürdürrnek için babaları

kesinlikle belli olan çocuklar yetiştirme g·erekliliği ortaya çıkar. Ba
banın savaş eslrlerlnl, silahlarını, savaş araç-çereçlerlnln çocukları

na geçirmek lstemest, ataerkll kalıt hukukunun kurulmasıını gerek
tirdi.Çüı:ıkü, anaerkilde, insanların soyu aınnelerin1kiyle belirleniyor
du, bu düzende böyle bir olanak yoktu.

Evlenen kız kocasmrn evine gitmekte, kocasmmsoyuyla hep bir
arada oturmaktadır BÖYI'e ,geniş ailelerde. alledekl bütün yetlşklnle

rin çocuklar üzerinde az çoketkllert otorltelert olmaıkıtadır. Aile için
de iş bölümü lse, gençlerin ve yetlşklnlerlrı yapacağı işler diye bö
lünmek yerine, erkeklerin yapacakları işler kadınların yapacakları iş

ler diye. clnslyete ıgiöre sınıflandırılmaktadır.Çocuklara gelince. kız

ve erkek oluşlarma göre kadın ve erkek işçilerin çırağı rolünü oyna
maıktadırlar. Bu tip ailelerde genellikle yetlşklnler, o derece ilkel
bir yaşam sürmektedirler ki; çocuklar daha çocukluktan itibaren bü
yüklere arkadaşirk edebllrnektedlr. Bu durumda çooukların zamanın

dan önce olqunlaşmasma neden olmaktadır.

Buraya 'kadar sözü edilen ilkel toplumlarda, ailelerde kadın ve
erkeğin ekonomik lşlevlerlnl saptamak için bir çok çalışmalar yapıl

mrştır. Çalı1şmaılar şu şekildeözetlenebilir (4):

(4) 'REZZAN ŞAHiNKAYA, Psiko-8osyal Yönleriyle Alle, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Yayınları: 287, Ankara: 1967, s.21,
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-İnsan toplumlanmn en ilkei. göçeıbe avcıljk ve ağaç lardan
meyva toplama dönemlerinde, erkek geçici olarek kansının

evine gitmektedir.

- Insan toplumlarında nüıfus artıe bir yere yerleşmeye ve ya
lın ziraat ysprrıaya başlandığı dönemlerde ise genellikle ta
rımla uğraşan 'kadın olup, erkeğin temelli. olarakkadının evl
ne .g·elmesin'in adet olduğu gö,rülmekıtedir.

- Toplumlar, daha ileri derecede ziraat ve özelltkle hayvan ye
ttştlrrneye başlıadı1ktan sonra, siyaset ve savaşlara kanşarak

allentn, erkeğin bulunduğu yerde otcrrnası gelenek halini al~

mıştır.

3. AiLENiN TARiHSEL GELişiMi

Ailenin tarihsel ıgeliışimini verebilmek ıçın Ilkelden llerlemlş

olanlara doğru çeşitli kültürlerde vermek daha yararlı olacaktır.

Eslki devirlerde -igeniış atle-, ortaçağda -dar aile-, yeni çağda

ve günümüzıde -çeklrdek aile- karekteristik.

Geniş Aile

Eskidevirlerde evrensel ve karakteristik olan bu aile blçlrnl, öze."
llkle Çin, Hindistan ve Japonya'da gıöııülmeıktedir. Bugün bile köylerde,
kasabalarda yaşayan bir çokinsanlarda babanın karısı, evlenmemiş

kız çocukları, oğulları, oğullarının karıst veıçocuklan üzerinde rnut
laik egemenliği vardı.

Roma imparatorluğunun ilik devirlierine ilişkin olan aşağıdaki. olay,
babanın ane üzerindeki mutlak eıgemenllğini gıöstermektedir. Eski
Boma'hlarda, aile tümüyle pederşahl olup Latince'de -patrta poles
tas-, başka deyişle -baba egemenliği- en yüksekşekltrıl bulmuştur.

Bu devirde aile relsl olan baba, alledekı blreylerln kışısel yaşamla

rını isterse mutlu, isterse rnırtsuz kılalbilirdi. Örneğin, oğluna iste
diği kızı alır, kmru iıstediğ'! 'kimse ile evlendirir, hattaevli kızını ya
da oğlunu, karı ya da kocasından boşatablllrdl. Çocu1klarım isterse
başka ailelere evlatlık olaraik verebllir, hatta satabilirdi.'

Dar Aile

Ortaçağıda, özellikle büyük şehirlerde, geniş ataerkil aile yerine,
küçüğününgeçtiği g,örülmektedir. Bu aile, kan-koca, evlenmemiş ÇIO-
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cuklardan. anne ya da baba, akrabalardan oluşrnektadrr. Bu dönem
de, evlenmeler duıy:g1usal değil, ekonomik etkeniere Önem verilerek
yapılmaktadır. Bu aile tipine birörnek olarak 15. yü1zyılda ingiltere'
de asiller ve arazi sarrlplerl gibi zengin sımflar ara,smdia'ki evlenme
ler gıösıteri.leibilir. E~lenme, herşeydenönce ticari sözleşme biçimin
dedir.

BeJıi.rtilen dönemde, toplumda, .özelllkle hiçbir kızıın kocasız kal
maması letenlrdl. Bellrl! bir yaşa gelen kızın evlendirilmesi hem bir
adet hem de yasal bir zorunlulırktu.

lsrer zengin, ister fakir ailelerde olsun, kadın evlenince sadece
evinin işlerinden sorumluydu, Bu devlrde büyüklerlrı, çocuklarma kar
ŞI ilgisi olduıkça resrnl ve soğ'uktu. Çocukl arın, kendilerine ilişkin

hlçblr hakları bulurnnamakeaydı.Çocuklar ancek bir eşya gibi, baba
larının bu~ruklarma uyarlardı. Çocuklar babamndı: istediğ'i gibi ve
kendine en uygun, işine en yarar biçimde onları yetlştlrlrdl, Evlenme
Işi ise, anne-baba için bir pazarlık konusu idi. Özellikle kızlarını müm
kün olduğu kadar patıalıya satmak, her a'i1ede özlernlenerı bırdurum

du. Kızların, evlenecekleri kimse hakkında fiıki·r yürütme halkları yolktu.

Çekirdeık Aile

Ekonomik koşulların değlşmesl ve endüstriyel devrim, dar ai/e
nin değişmesine ve modern çekirdek ailenin oluşmasına neden 01
muştur.Çünkü, büıyük şehirlerde fabrika ve diğer iş yerlerinde ko
layca lş bulan gençler, ekonomik bağırnsrzljklanrn kazanmca, ebe
veyınlerin çocuklar üzerindeki otoriteleri gjtti~çe zıayıflamıştır. Bu
nun sonucu olarak, gençler eşleriıni kendjleri seçmeye ve evIenir
ken ayrı evler kurmaya başlamışlardrr. Modern çekirdek alienln, belli
başlı özellikler: şunlardır:

- Arkadaşlık ternellne dayanılaraık, yaşam arkadaşılarını seçme,
,özgürlü,ğü,

- Genç çifıtlerin evlendikten sonra her Ikl tarafada bağlı olma
maları,

- Kan-koce arasıında eşitliğin benimsenmesi,

- Ailede, her sorunda kan-koca ve belirli yaşa gelmiş çocuk-
. ların hep bir arada toplanarak, görüşerek karara varmalarıdır.

Aile 'kavramı, tamrnı ve tarihsel geUşimin verilmesinden sonra.
Türkiye'deki aile yapısına ve gelişimine bakılmalıdır.
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4. TOR,K AiLE YAPıSı VE G.ELişiMi

Türk aile yapısı Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası ola
rak ilki aşamada incelenebilir.

A. Cumhuriyet Öncesi Aile

Boy yaşamı dönemini geıçirerek iller ve devletler kurma döne
mine gelmiş, ama henüz İslam U~garlığımn etkisi altına girmemiş

olduğu zamanlarda Türk Uluslannda g'örülen aile tipi, -baba ocağı"

idi. Buna -türkün-de derılrdl.

Baba ocağınıda 'karı ile kocanın halkları eşitti. Kadın ailede er
kekle aynı önemde yer alırdı. Öyle ki, ailede ana çocuklarına velilik
etmeye yetkili, dul kaldığında çocuklannın vasıst. evinin mutlak yö
nettctst idi. Destanlardaki araştırmalar, Hakan'ın buyurma yetkisine
dahi tek başına s,aihip olmadığını gôsteri~or. Bir buyruk «Hakan ile
Hatun buyuruyor ki. .. » demekle yürürl'Üğ'e girerdi.

Eski Türk aile düzeninde kadın ile erkeğin blrblrlerlne eşit oluş

ları, yalınız bir tek kadınla evlenmealrıden de anlaşılır. Gerçi, büyük
istila devirlerinde erkeklerin töreye aykırı olarak, birden fazla kadın

la evlenıdiği septanmıştır. Ama bu durumda bile, aile ocağının resmi
sahibi, erkeğin yaşam arkadaşı olan ilk eşi sayılmış, kalanına «ku,
ma. adı verilmiştir.

Çocukların evlenerek baba ocağından aynlmelanda eski Türk
allestnlo özelllklerlndendl. Bir delikanlı ev-oark s,ahibi olacak yaşa

gelince, .blr yiğitilik gıöstererek iI Kurulu'ndan bir ad alırdı. Böylece
babasının vasiliğinden kurtulan' delikanlı, Hakan'ın veliliği altına gi
rer, «lldaş» olurdu. Sonra evlilikgelirıdi. Deljkanlı, evleneceğl sıra

da aile malmden mirasını peşin alırdı. Buna kız da «yumuş» adı veri
len çeyizini katarıdı. Gelinle güvey mallarını btrleşttrerek, ortak bir
ev sahibi olurlardı. Evlenme1ks,özcüğü de ev-bark sahibi olrnektan
gelmektedir.

Çocuklar üstündeki velilik görevi, baıba 'kadar arıaya da aitti. Er
. kek, karısına sürekli sa~gı gıösterir, sözgelimi bir yere giderken ara
baya onu btrıdlrlr, kendisi arebarun arka'sından yürürdü,

Eski Türkler'de ane sıralamasında bark ve türkım'den sonra 'soy'
gelir. Aralarında kan birl'iği 'bulunan yakın ve yan akrabaların bütü
nüne, soy denir. Soyıd,a hem ana hem de baba yönünden akraba olan
lar vardır. Birinciler ana soyu, iıkinci'ler baba soyu adıını alır.
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Esıki Türkler'de ana soyu ile baba soyu eşit değeııdedir. Bunun
sonucu olarak, eskilerin asalet dedikıleri soylulck, yalnızca babadan
değil, anrıe yönünden de geliııdi.

Eski Oğuzlar'da alle adına, boy denlrdl, Avrupa'daki aile adları

mn aksine, küçük addan önce gelirdi. Her boyun 'kendine özgü bir
damgası vardı. Sürüleriyle hazinelerini kendi damgalarıyla nlşanlar

lardı. Yskutlarda ise boyun bireyleri arasında ekonomiık bir ortaklık

söz konusu idi. Öyle ki bir adam, bağlı bulunduğu boya ait bir evde,
saatlerce uyuyaibilirdi. Toprak rnülklyetl de boya aitti. Küçük aileler,
bu toprağı "zuğ" adı verilen bölümlere ayırarak ayrı ayrı ekerlerdi.
Ama, mülkiyet ortaktı ve gerektiğinde yeniden bölüneblllrdi,

Müs l'Ümanlığl benimsedikten soınra Selçuklular, törelerini uzun
bir süre daha devam ettiııdiler. Özellikle kadınların toıplumsal halclart
yönünden. Bu durum Selliçuk Uyıga.rlığına ait bazı minyatürleııden,

içinde kadın resmi bulunan seramiıkleııden ortaya çıkmaktadır. 13.
yüzyılda ünlü Arap gez:gini iıbni Batuta, Seııçulk kadıolannın değişik

zamanlarda ve çevrelerde. çeşitli dış etkilerin ve hu!kuk slsternlert
nin altında yaşamış olmalarına karşın, Türk gelenek ve görenekle
rini koruduklanru beürtlr.

Bu yeni yaşam. Türk aile düzeni üstünde, özelifkle kadının top
lum ve aile içindeki yeri konusunda sonuçlar doğ'urımakta gecikmed'i.
Türkiye'de köylü kadınların hemen' hepsi çiftlikte. ev endüstrlslrıde,

evlerinin ekonomtelnde önemli rıoller oyrıarken, kentlerdeki kız kar
deşleri zamanla dört duvar arasına kapandı.

Ilk ayrım Bizans ve iran etJ!<ıisinde kalarak 15. yüzyl'lda ..harem-In
kurulması ile başlar. O devrin sultanının buyruğu ile saray iki bölü
me ayrılmıştır. Harem ve Selarnljk. Bunlardan harem öy'le bir yerdi
ki, eşikte iki ç.iıft parpuıç, kadının bir hanım rnlsaflrl olduğunu gıö,ste

riyoıısa koca'sı bile içeri gireme~di. Seılamlı:k tse, erkekıler bölümü idi.

imparatorluğun Neri gelenleri Sultanı Izlemekte g,eciıkmediler.

Böyle'ce harem yaşamı belli bir sınıf arasında gelişrti, gelene'kselleşti.

Sonra, kadınların giyim ve davranışları ile Hgili kararlar arka arkaya
geldi. Kadınlarm giyim ve davramşları ile i1gil:i kararlar şu şeikilde

özetlenebilir:

«1603'de kadınların kayma'kcı dükkanıarına girmemeleri, 1610'da erkeık

lerle birlikte sandala blnmemelertne karar verildi>. U50'de kadınların me
sire yerlerine gitmel,eri yasaıklandı. 1787'de ince kumaştan ferace giyilma
mesl, diıkan terzileri'n tekren halinde dükkanıarın önünde asılocağı ilan
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edildi .... Ocüncü Osman zamanında kadınlar" haftada ancaık dört gün
sokağa cıkaıbiliyorlardı. ıv. Mustafa zamanında bu yasaklar hafta bo
yunca uygulanır oldu. 1900 Tenbihnamesi ise. kadı'nların babaları ya da
oğulları ile dahi sokaikta kalmamalarını, belirl'i alanlarda doloşmomckınnı

tenbih ediıyordu» (5).

Evlilik genelıli:kl'e ana-baba ya da alkralbaılar tarafından düzenle
nlrdl. Kızlar eşlerlnl seçmede pek birşey söyleme ya da isteme hak
kırıa sahip değildirler. Gelin ile IgiÜveyin düğün gününe kadar birbir- '
lerinigıörmeleri pek seyrek olurdu. iıslam kuraltatma göre. evHlik
sözleşmeslrıln iki eııkek ya da bir erkek iki kadın tanığın huzurunda
yapılması' gerekti. Bu durumda bile gelin. ayrı odada bulundurulur
ve soruları kapı ardından yarırtlardı. Kioca. olanaklarına ve mal gü
cüne grÖre 'karısını besleme. yuvasımn eğer varsa ı~öle ve uşakla

rını yönetmekle sorumlu idi. Kadınların, kendi mallarına dlledlklerl
şekildesahip olmaları ya da kultanmalan heklan şerlatça verilmiş

tir. Arıesk gıörünüışte ve çoğu kez uygulamada 'koca. allenln mutlak
hakimi idi.

Öte yandan ilik bakışta, boşanma l~onusıUnda kocaya çok fazla
hak tanmmış gıibi gıörünü~rdu. Ama bazı kurallar uy'gulamada kadın

ları da az çok koruyordu. Öyle ki. boşanma konusu olduğunda. koca
tarafından kadına ..mihir» adı altında bir miktar para ödenmesi zo
runlu idi. Eğer bunun miktarı evlltlkten önce ya da evlilik sırasında

saptanmamışsa, kadın yine de boşanma halinde ..mltılr» tsteyeblltr
di. Buna karşrlık, şeriatın koyduğu kurallarda kadıru koruyarı hukuki
maddeler pelk yoktu. Olanlarda gereği gibi U'yıgulanmıyordu. '

i

Boşanma halinde. çocukların bakırm şeriatça şu şekilde düzen
lenmlştl. Erkek çocuk. anne bakırnma gereksinim duyıduğu sürece,
kız çocuk ise erqerıllk çağına kadar annesinde kalırdı. Eğer çocuk,
eşler ayrrldıktan sonra dünıyaya gelmişse bakım tümüıyle anneye aitti.
Babada masrafları karşılamakla sorumlu idi. Ananın ölümü halinde
çocukların bakımı. ananın kadın akrabalarma düşerdi. Eğer yaşıyor

sa anneanne. değiiıise uyıgun yaştak] teyze, eğer ana tarafından bir
kadın alkraiba yoı~sa bu görevi. babaanne ya da hala yüıklenirdi.

Kırsal bölgelerde. yani köyde. ovada. yaylada alle düzeni kent
ve kasaba tıopluıluklanndakinden çok farklı idi. Hemen bütün toplu
luklarda erkek evleneceği kızın ailesine değişiık bölgelere göre ka-

(5) ISEiRVET SE~DAROGLU. Aıle, Ce'Yresi, Redihouse Yayınevi: istanbul: 1972, s.34.
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lın,ağırlılk, başlık adı altında bir mikter para öderdl. öte yandan bazı

oymaJklarda evltllkten önce arkadaşlsk hoş gıörülür, kızlara 'kendi ko
calanru seçme hakikı verlllrdl,

Köy kadını, hiçibir zaman yüıünü örırnemlştlr. Çünkü herşeyden

önce yaşadığı ortam, 'doğa izin verrnernlştlr. Kırsal bölge kadınlan-ı

nın en önemli özelllklerlnden biridir. Düğünlerıde erkeklerle birlikte
eğlenceye katıhp halay tuımaktadrrlar. Bu töre, Anadolu'nun pek çok
yerinde bugün de süreqelrnektedlr.

A:kmlarıda, savaşlarda eriyen, yok olan nüfus, erkek nüfusudur.
Türk ulusunun yaşamı akınla, savaşta geçmiştir. Bu yüzden erkek
çocuk, daima kız çocuktan daha çok beklenrruştlr. Öyle ki, eskiden
bazı bölçelerde aileler, erkek çocuklanom QokluğıUna göre saygı gör
müşlerdlr, Ama kıöy,lerde kadın, hlçblr zaman kasabalarda. kentlerde
olduğu gibi günlük yaşamdan ayrı tutulmamışlardır.

Anadolu'da çoğunlukla, tek 'kadınla evlilik uyıgulanmıştır. Ancak,
bazı Türkımen oymakları araısında oğlu olmayan kadın, kocasına ikinci
kez evlerime izni de verirdi. Yörükler arasında ise çok kadını, evli
lik gelenekselleşmişiti.

B. Cumhuriyet Sonrası Türk Anesi

Ulusal bağımsızlfk savaşını başart ile gerçe1k'le-ş1:iren Türk Ulu
su, Atatürk yolunda bundan sonra, belıki de daha zor bir savaşın içi
ne giriyordu. Bu savaş, Ulusun bağımsızlığmı korumak, çağdaş dev
letler düzeyine gelmeiletir. Başkadeyişle, toplumsal ve kültürel alan
larda da devrimlerini tamamlamaktır.

impara1tJorluğun çöküşü ve içindençıkılan savaşın getirdiği zor
luklar, bunun sonucu olarak ekonomik yapının zayıflığı, verilen bu
savaışında güçlüıkılerini bir kat daha arttırmıştır. -Mernlekette sanayi
ydk gibidir, bır kaç fahriika müstesna olmaJk üzere, ulusal denebile
cek ve ulusal gere1ksin'imi karşılayacak tek bir sanat yoktur. Yabancı
Ü'llkelerden gelen mallara dlrenebllecek pek az ei tezqahı kalmıştır.

Ülkenln qerekslnlrnl olan bütün mamül maddeler, bu arada önemli
rnjktarda giyecek eşyası, dışandarı uelrnektedlr. Tarımsal üretim i.
Dünya Savaşı ve Kurtuluş Sava-şı döneminde büsbütün g-erilemi-ş,

çeşitli ürünlerin dıştan alınmasıgereği doğmuştur», (6).

(6) ıi SMAiL OEM, Türkiye'de Geri Kalmıştığın Tarihi, 3. 805,kl, Oem Yayınevi,

ıi,stanbul: 1973, s.286.
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işte bu koşullar altında üllkeyi yeniden canlandırıp, bağımsızlılk

tan ödün vermedenvçaödaş uygarlığa ulaşmak için yapılan devrim
lerin anlamı daha bir önem kaeanmektadır. Atatürkçülük ilkelerinden
olan «Laiık»nk ile toplumsel yaşamda dine karşı öZlgürlüiklerini kaza
nan bireyler, özellikle kadınlar, eşi.tliğin temelını de atmaya başla

mışlardır. Özelljkle '1926 yılında Medeni Kanunun kabulü He hukuk
sal açıdan 'kadın ve erlkeik arasmdakl eşltllk kurulmaya çalıştlrmştır,

Bu kadınların öZlgıürlüğünü de korumaktaydr. Örne'ğin: 262. madde':
çok karılığı yasaklryor; eşlt boşanma halekr tanryor, çocuklarm gıöze

timini ana babanın her ikisine de veriyordu. 264. madde: boşanma

halinde, çocuğun ana babadan hanqlelne verileceği haklmln kararına

bırakıldı, ölüm halinde ise çocuk, geride kalan eşe verildi. 439. mad
de: aile içinde malların yönetilrneelnde gere'kse ölümden sonra ser
vetln paylaşılmasında 'kadına, erkeikle eşlt halklar tamyordu. Evlen
rnelerln ge'çerli olabilmesi için, nlkahın .,gelinin huzurunda yapılması

koşulu kondu, Ayrıca Medeni Kanunun getirdiği haklara ek olarak
başka önlemlerde almıyordu, 1930 yılında kadınlara, yerel seçimler
de oy kullanma hakikı verildi. 1934'de Anayasa değiştiriılerek bu hak'
9'enel seçimleri de kapsayacak blçlrnde genişletildi. Okuma-yazma
zorunlu 'kılındı. Böyle'ce Osmanlı döneminden kalan gelenek ve gö
reneklere bir yerde tamamen ters çjkan, ama bumin toplum içinde
yaşatmasım bilen bir politika He.devrimler yepthyordu. Özellikle harf
devriminin ülkenin dernokratlkleşmealnde önemli bir yeri bulunrnalk
tadır. Kadın öZlgürlüğü açıaındarı, kadının ekonomik bağımsızlığı ka
zarıebllmesl hukuk] açıdan tam olarak sağlanmasa da yinede kadın

ların çalışalbileceği söyleniyordu. Ancak bütün bu bellrtllenierln ger
çeıkten toplum yaşamı içinde yaşanıldığını söylemelk çok zordur. Bun
ların çeşitli nedenleri vardır. Yeri geldiğinde bunlarda verilmeye ça
Iışılaca'ktır. Ama şunu' belirtelim ki, bu yasanında çeşltll aksak yön
leri bulunmaktadır. Öııneğin: kadının, kocesrnın rızası olmadan ça
hşemaması, aile başkanının 'koca olduğu, özellikle ceza yasasında

kadmm evlilik dışı cinsel ilişıkileri ile erkeğ'inkneri eşit biç.imde ce
zalandınfmamakta, ayrıca erkeğin bu tür ilişkilerinin 'kanıtlanmış sa
yılabilmesi lçln gerçelkleşmesi oldukça gü,ç koşullar. ileri sürülmek
tedir. Böylece de, evli iiık bağına bağlılık, salt kadından beklenmek
tedir. Nitekim gelenek ve görene'kler de bu tutumun yaygınlığını yan
sıtmaktadır. Şimdiye dek Medeni Kanun ve diğer yasalar içinde ka
dının ve aHeyi yasalann nasıl gördüğü aktanlmaya çahşıldı. Bundan
sonra ise k!öy, kasaba ve kentlerde yaşayan ailelerin yapıları, yapı-
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lan araşnrmalarla ortaya çılkaırtılmayaçalışılacak ve aile yapıısındaki

gelişim, değiışimierin siyasal gelişim ile olan lltşkls! kurulacaktır.

Planlı bir ka l'klıJl!m ayı amaç edinen Atatürkçü düşünce, «iç dlna
ni~mi özerk blçlrnde Işleterek geHşme gÜıcünü çok partili yaşama

geçtiikten sonra gitti!<;çe yitiıımeye başlamış ve yeni sörnürqeclllğln

e1Jkiısi altına girmiştk» (7). Hele 1950'leııden sonea, ülke içinde dış

güçlerin etkinliğıi gittiı~çe artmıştır. Böylece ülkede, siyasal ve eko
nomik erk Batı ülkelerinin işbirliğini yapan, lthalatç. tüccar ve bü
yülk topralk sahiplerine artan ölçüde geçmeye başlamıştır.

20. yüzyılın en önemli özedlfklerlnden blrl, ülke kalkınmalarının

temel çı1kııŞ noktasımn sanayileşmeıslinden geıçmesidir. Ancak bellr
tildiğigibi, çok partiri yaşama geçildikten ve A.B.D'den Marshall
yardımının benlmaenmeslnden sonra Türkiye'ye yatırım politikasını

tarım sektörüne yöneltt.i. Tarımda rnekmalaşmaya hız verildi. Trak
törterin. blçerdöverlerln, sulama testsiertnln sayısı arttı ve ürünleri
pazara ektaraotlmek için gerekli yol şebekestnln qellştrrtlmee! için
gerekli çalışmalara başlandı. Böylece devletçlllğln temel savunucu
larından oIlan sanaylleşmeye sırt çevrilerek, tarım kestmlnden kal
kınma yoluna gidildi. Ancak 1960'laııda tarım 'keslrnlnde baş göste
ren tıkanrnalar, nüfus artışı. dünya qerıellnde gelişen ekonomık ve
politik koşullar, çarpık bir sanayileşmeye vol açtı.

Bu politik, ekionomik değlşrneler ülkede aile yapısını da etkile
di. Ôzelllkle köylerden, kentlere IgıöÇ başladı. Özce şu söyleneblllr:
çarpık ekonomilk sıstem yüzünden planarz olarak köyden kente gÖiç
olmuş ve oluşan çekirdek aileler, modemleşmenln ya daçağdaşlaş

manm değil, ol ana'ksızlıiklarm sonıucunda kentlerde oluşmaya baş

larmştır.

Türkiye'de yapılan araşnrmalarda en anndan iki tip ailenin var
olduğu gösterilmektedir (8). Bunlar; geniş ve çekirdek (çağdaş) aile
tipleridir.

Türkiye hızlı değişıme sürecine karşm, kırsal kesknde gelenek
sel ilişkile'ııinlçoruı"duğu toplumlardan birisidir. Üllkenıin kırsal kesim-

m OZANKAYA, s, 325.
(8) SERiM l1iMUR, Türkiye'de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları No:

D- 15, Ankara: 1972, s.30-61. Türkiye'de aile türlerini coğaHmak olasıdır. Özel
li'kle le göçlıerin arttığı günümüzde gecekondu aHesi, dış göçler sonucunda
ortaya cıknn yurt dışındak'i aileler vo da yurda kesin dönüş yapan insanların

oluşturduğu rıtle tipleri: köy ve kent ara'sında verolon keseec aileleri butun
ma'ktadır.
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lerinde, özellikle tarım yapılan yörelerde ailenin üretimsel rolü te
mel özelliıktir. Kişilerin birey olara!k değil, aile üyesi olarak tarun
dığı kırsal roplulu'kta akrabalı'k ilişıkileri, bireyin toplulukla bağlıan
tısının ana daıyanağıdı.r.

Ailenin bu kuruluş blçlrnl, katı bir besemeksal (lhiyerarşıık) ya
pılaınma gerelktirir. Tüm bireylerin maddi bağımlılık ii işkls i'Y'l e bağ 1.1

olduğu aile birliği, üretim aracı olan toprağın mülki'Yetine sahip aile
başkannun egemenliği altındadır. Ailenin taşıdığı bu özellikten do
layı çocuık,önce'likle bir iş gücü olarak önem taşır. Başka deyişle

çoouğa çocek olatek değil, üretken bir kiş,ilik olarak bskı imaıktad i i'

(9).

Aıle ve çocuğ,a özel bir anlam veren kırsal koşullar,' günümüz
de etkinliğiın1i sürdürmekle birlikte, toplumsal yapının aile'Ye de·ğişiik

bir nltelfk kazandırara!k,değlşıtiği de bir ger1çellcl:ir. Özellikle iç göçler
ve kentleşme yoluyla kırsalıaşma Çlözülünken allenln yapısı ve ışte-

vi de değişmektedir. -

Bu durumda Cumhuriyet sonrası aile yapısını, köyailesi ve
kent allesl olarak Incelemek olan'a!klıdır.

Köyailesıini incelemeden önce, kavram olarak köyün hangi en
lamda kullanıldığını belirtmek gereıkil'. En genel anlamda köy, «ta
rıımla uğ'ra'şan, Içinde yer aldıkları geniş toplumda crtak çıkarlan hem
az oları hem de sınırlı ölçüde eşgıüdıülmüş bulunan. birbirleri 'karşı

smda güçlü "bir özerıkliık eğilıimi gösteren, yani toplumsal çevreden
çok doğal' çevreye yakınolan, birlkaç düzine ile birkaç yüz ara'sında

değişen sayıda hanelerıden kurulu, belli ve özenle korunan. sınırları

olan toplulu'klar» dır (10). Bir diğ,er tanımda şu şeklldedlr. «Halkı

belli bir toprak bütün Işleyen, kır yerleşmesi düzeninde konutlar'
topluluğu» dur (11). Ancak, verilen bu tanırnlara ufak bir ekleme
yapılmalıdır. Çün1kü, ıoo,y yerleştmlnde üretim, toprak işlemenin dı
şında hayvancılığı da kapsernektadır. Yani işin özünde köyler, doğa

ya yakın, onu jşleyerek üretimi g·er'çekl,eştiren,.nüfusu kentiere ve
kasabalara gıöre çolk daha az olan yerleşim yerlerıdir. Yerleşim yeri

(9)' ıDENiZ GÜLER, Eğitim Iletişimi Kurumu Olarak Cocuk Televizyonu ve Uygu
lamaları ile Bir Model Önerisi, Anadolu Üni. LB.Y.O. Es'k'j'ş.eihir: 1991. s.60.

(10) ÖZER OZANiKAYA. Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, Ank. Üni. S.B.F.
Yayın la rı, s. 1.

(11) Türkçe Sözlük, 6. Baskı. TDK Yayınları, Anıkara: 1974, s. 516.
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kavramından da çıkanlabllecek bir başka sonuç, belli bir toprak üze
rinde yerleşmiş ve ürettmlol bu topraklar üzerinde yapan toplulektur..

_Yapılan bu eçıklamalar doğrulıtusunda 'köy alleslnl, daha özelde
ağırlıkla üzerinde durulan ülkernlzlrı 'k!öy ailelerinin yapılanm, özel
Iiiklerini ortaya çıb·rmaık temel amaç olmaktadır. Ancak şunu hemen
belirtmek gere'kir ki. ülıkemi~in hem ooğrafi özelıliği, hem de jıklim

koşulları, bunlarında ötesinde Y'ü~yıllarıdan beri gelen çeşitli kültür
blrlklmlerlnln farklılığı .tarn bir genelleme yapma olanağını verme
mektedir. Çünkü yukarıda beürtllen özellikler ve bunlarında ötesin
de varolan diğer özellıkler konu olan köy aile yapısının· çeşitli yer
leşlrn bölgelerinde değişik olacağını gıöstermektedir. Ayrıca üzerin
de durulan konuya ilişıkin yeterınce araştırıma yapılmamış olması, sa
yıca az .olan yapılmış çshşmalann iseçdk eskilere deyanmaeı. bu
günıkükiöy aile yapıısının özelliklerini ortaya çjkarrnada olumsuz et
kenter olarak sıralanmaktadır.

'Belirtilen olumsuz etkenlere karşın bazı genellemelere vanma'k
olasıdır. Genellemelere varmaık lçln, araştırma yapılmış olan köyler
den elde edilmiş verilerden yararlanüacaktır. Böylece, hemen her
köyde bulunan ortalk özellikler ortaya çıkarılacaıktır (12).

1985 yılı Genel Nüfus Sayımınagöre toplam nüfus 50.664 mil
yon ıki'şıidir. Bu sayım içinde, ,kiö'y ve köyaltı yerleşme birimlerinde
nüfusun sayısı 23.798 rnllyondur, Başka deyışle, toplam nüfusun yüz
de 47.0'i k!öy ve Iköy altı yerleşme birimlerinde yaşamaktadır. An
cak bu oran geıçmi'ş yıllara oranla gittif.Gçe düşmektedir. Çizelge-1'de
sayım yıllarına gıöre şehir ve köy nüfuslan artış oranları (1950-1985)
g'Österilmektedir (13).

(12) Yapılan kaynaik crcştrrmosı sonucunde. ÖZER OZANlKAYA, Köyde Toplumsal
yapı...• Serim -rIMUıR. Türkiye'de Aile Yapısı adlı koyna'klardan yararlanılmış

tır. Bu calışmaların yanısıra dolcveız olcrck konuyla i1gHi olmayan. ancak
'Yararlanılan bozı etnoıopk k<öy çalışmaları da bulunrncktcdır,

(13} istatistik Enstitüsü Genel Nüfus Sayımı. 1985. 8.405.
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ÇıiZEL:GlE-1 : Sayım Yıllarına Göre Şehir ve Köy Nüfusları

1(IBıin Kişi)

ŞEHliHlER KÖYLER

Yıllık Yıllık

Sayım Sayım Yılı Nüfus Arıtıiş Sayım Yılı Nüfus Artış

Yrlları Toplam Nüıfusu % Hızı (Uindeı) Nüfusu % Hızı (Blnde)

1950 20.947 5.244 25.0 22.70 15.703 75.0 21.90
1955 24.065 6.927 28.8 55.67 17.138 71.2 17.48
1960 27.755 8.860 31.9 49.21 18.895 68.1 19.53
1965 31.391 10.806 34.4 39.41 20.585 65.6 17.14
1970 35.605 13.691 38.5 47.33 21.914 61.5 12.51
1975 40.348 16.869 41.8 41.75 23.479 58.2 13.79
1980 44.737 19.645 43.9 30.47 25.092 56.1 13.29
1985 50.664 26.866 53.0 62.61 23.798 47.0 10.59

Köy ailesini incelerken,genel anlamda Türklye'nln yapısımn an
laşılmasıda kolaylaşmaktedrr.

1985 yılı seyırmnde, lkttseden faalerkek ve kadın nüfusun lktl
sadi faallyetkcllanna gıöre dağılımı Çizel.ge-2'de glösterilme1ktedir(14).

ÇiZElGE-2: iktisaden Faal Erkek ve Kadın Nüfusun, iktisadi
FaalıiyetKollarınaGöre Dağılımı

(12+ yaşl

ikti'sadıi Faaliyet 1980 1985

Kolu K % E K % E

Tarım 87.311 44.03 86.54 43.13
Madencilik 0.02 1.11 0.02 1.04
Imalat Sanayi 4.45 14.28 4.43 14.18
Elektrik, Gaz-Su 0.03 0.27 0.01 0.17
İnşaat ve Bayın. Hizmetleri 0.07 6.49 0.09 5.69
Ticaret (Otel, Lokanea ve vs.) 0.74 8.83 1.09 9.96
Ulaşıtırma 0.38 4.32 0.42 4.47
Mali Kurumlar 1.12 1.86 1.32 22.2
Hlzmetler 5.26 17.65 5.89 18.42
Iyi tarurrrlanmanuş faaliyetler 0.62 1.15 0.18 0.72

(14) A.g.k., s. 631.
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Çlzelqeden -de gıö,rü ieibileceği 'gibi, kadınlar büyük oranda. tarım
sektöründe çalışmaktadır. ~öy ve ı~öy altı yerleşim yerlerlnln temel
çalışma lşyerl tarırn sektörü olduğu düşünülürse, bu yerlerde çalı

şan kadın oranının (% 86.54) yukıssk olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi aile, en yaılın anlamda iıki karşı cinsin bir araya
gıelmesiyle kurulur, Arıcek bu kuruluşun toplum ve yasalar tarafın

dan onayı da gerekmektedir. Yasal bir yapıya sahip olmak için, kuru
lan ailenin medeni niıkah yapmasıgerekmekıtedir. Ancak toplum için
de yasal bir geçerliliği bulunmayan ama uyguılamada varolan imam
nlkahı da bulunmaktadır. Wkemiz yerleşim yerleri açısmdanqöster

diğıi durum Çlzelqe-S'de verilmiştir' (15).

ÇiZElGE-3 : YerleşimYerlerine Göre Medeni ve imam Nikihı

Olanların Dağılımı

NiKAH BıiçiMi 3 B;~ENT I~ENT KASABıA KÖY TÜRKiVE

Medeni Ni'kah 54.1 38.5 40.5 29.8 35.4
imam Nilkahı 5.1 5.6 4.8 21.3 15.0
lktstde 40.6 55.3 54.1 48.4 49.2
Nikahsız 0.3 0.6 0.0 0.5 0.4
TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Çizelıgeden ülkemiz 'köylerinde geleneksel yapıının ağırlığı ortaya
çıkmaktadır. imam nikahının oranının yerdeşim yerlerinin küçüldükçe
arttığı, medeni niıkahın ,is'e a'zaldığı gıörülmeıktedir. Bu durum bir kay
nakta şu şekilde açrklarrmaktadır: «ı~öy topluluklarında bir erkekle ka
dın arasındaıki evliliğin yasa ve tıöreyeuyg,un sayılması için imam,
nikahı yeterli bir koşuldur. Resmi nilkah yaptrrrnamrş olduğu için' bir
evllllğin yasal ve törel sayılrneması durumu ile karşılaşılmaz. Bu ne
denle de, köylerde 'anaeı-bebas: blllnmeyen çocuklar' sorunu günü
müzde de sürmektedir, Nitekim yaklaşık olarak her on yılda bir yasa
çılkanlaraik kamu yönetimince köylerdeıki böyle çocukların ana-baba
larını belirlemeçalışma'sı yapılır. Resmi nikah ise çocukların okula
ya da askere ,gitmeleri durumunda, ayrıca tarım dışına nüfus atma

(15) Bu durum He ilgili olarak Vi. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Gelirmeler:
\1984-1988. s.329'd'a. «evlenrneleroüvük oranda. hem resmi hem de dini nikôh
şeklıinde yapılmaktadır. Bu şekilde evlenenlerın ya'kloşık 85.0 dir», açııkla

mcsı bulunmaktadır. Oranların ccık olarak beHrtilmemesi nedeni ile, temel
:sa,yılabilen S. TiMUR'un kaynağını kullanma, uygun görÜlmüştür.
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gereğini duyanköylerde, bir de özellikle kamu kestmlnde kalan ya
da sigortalı olan işlerdeçalıışma durumunda ararup başvurulan. bu
etkenlerin etkisiyle ya'Yglınlaşııp benimsenımeye başlayan bir yol ol
maktadır» (1.6).

Kurulıuışta böyle bir yapının ağırlıklı olduğu ortaya Çı kmaktadır,

Ancalk şu da belirtilmeli Iki, evleriecek klştlerln bu 'kararı vermelerin
de ailelerin rolü büyülk olmaktadır. Bu rol, kız çocukları için dahada
artmektadır. Çizelge-4'de yerleşim yerlerine göre kadınlar'In evlenme
blçlmlerl göste,rilmektedir (17).

_OiZELGE-4: Verleş'im Yeırleiriıne Göre Kadınların Evlenme Biçimi

KARAR VERME 3 BJ~8NT iKENT ıKASABA KÖY TÜRKiYE

Kendi nzası olmadan ailesi-
nin rızası ile ..................... 7.7 12.5 11.3 11.8 11.4
Ailesinin kararı, kendi rızası 59.1 67.7 72.2 67.0 67.0
Kendi kararı, aile'sinin nzası 29.6 12.0 10.5 10.0 12.5
Kaçma ........................... 3.3 7.1 4.3 9.2 7.6
Kaçınlrna, başka ............... 0.7 1.7 2.1 1.6
TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Görüldüğü g:ibi ailelerin,evlenmelerde!ki etkisinin önemi ortaya çık

maktadır. Aynı konuda hem erkek hem de kadınları kapsayan ve dört
köy 'üzerinde yapılan araştırmadan çrksn sonuç ise şöyledir: (18)

Çi~ELGE·5: Evlenme Biçimi

AKÖYÜB~ÖYÜ G~ÖYÜ o KÖYÜ,

E%K E%K E%K E%K
7.4 6.2 6.8 3.8 7 2.3 22 4.8

60.1' 41.9 63.4 14.3

NASIL EVLENOiN ?
Kendimkarar verdim
Büyüklerime daruşarak,

kendim :karar vererek 29.6 6.2 40.1: 5.1
Büyüklerimin nzasmı

alarak 59.3 59.4 47.5 64.1
Büyüklerim bana danış-

madan 3.7 28.1 3.4 26.4

9.3 7.3

(16) OZANKAY'A, Toplumbilime'.... 8.242.
(17)" TiMUR. 8.7L
(18) OZANKAYA. s.246.

68



Diğer bir kaynakta bu konuda şunlar belirtilmektedir. «Ylrrnlbeş

yıl önce evlenecek olan 'Ikı'z ve oğlanın eşini alleslnln seçmesi ge
leneği hektmd). Bugün evlenmelk Isteyen deli'kanlı,e'şi olacak kız]

seçebilme ö~ürlüğüne s.ahip olmuş g.ibidir. Kız ise, ana ve babası

nın evlenmeslne ilişkin karartanna karşı itiraz etme hakkına sahip'
değildir... Nlşarı ve evlenmelerıde son karar çoğunlukla ana ve ba-,
balara aittir» (19).

Medeni Kanuna gıöre evlenme ya1şı erkekler ve kızlar için be
lirtilmiştir. Ancak, ı~öylerde özellikle kızlar açısından evleome yaşı

çolk ;kü'çülktü'r. Çizelge-6'da evlenma yaşları gösterilmektedir (20).

ÇilıeLGE-6 : Evlenme Yaşları

A ı«)VÜ '8 KÖVÜ C KÖYÜ D KÖVÜ

E % LK E%rK E%K E%:K
15'den :~ÜJçüık ... 1.7 50.9 37.5 7.0 7.0 2.4 4.8
15-19 ............ 40.7 47.2 37.2 53.1 32.6 32.6 26.8 57.1
20-24 ............ 44.1 1.9 44.4 6.3 1,8.6 25.6 36.6 21.4'
Blllnrnlyor, balkar,
cevapsız ......... 1.7 3.2 14.0 27.9 7.3 11.9
TOPLAM O/o ...... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TOPLAM sayı ... 59 53 27 32 43 43 41 42

Bu araştırmalardan çıkan sonuç, yarsal yaş sınırlarının altında

köylerde yülksek bir oranda. özellikle kızlarıda evlenmelerm olduğu

nu, ama genelde 15-19 yaş ara'sıında ortalamanın yoğu.nlaştığı ortaya
çıkmaktadır. Erken yaştaevlenmenin geUrıdiği çeşitli fizyolojik ve
psikolojik. sakıncaları ıbulunmakt~dır. Arıcak. kısıtlı bir çevre içinde
yaşayarı 'bireylerin toplumsal' gerelksinimlere ilişkin yeterince bllqll]
olmamaları, evlenmelerin erıken yaşta gerçeklerşmesine etki etmek
tedir. Bunun yanıeıra lşln erkonomik yanı da aileler için önemli bir
etkendir.

Ekonomilk bir birim olan lUı1k ~öy ailesinde, tüm bireyler üretı

me katılırlar. Köy alleelnde kızların para, taşınır ya da taşınmaz mal-

(19) ,iSRIAHiM YiASA, 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, Ankara Üniversitreısi S.B.F.
" IYaoyınları, Ankoro: 1969, s.63'den aktaran; OZANiKAY"", s.240.
(20~ OZANIKAYlA, Köyde ... , s.259.
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lar Isteyerek, başka deytşle -başlık parası- kaırşılığınd'a evlendiril
melerinin, kız alleelnin işıgücü kaybına Ikarşılıık olduğıu, erkek ailesi
açıısından ise aileye katılan yeni bir üretlcl gücün bedeli olduöu, bu
nedenle başlığın tecimsel bir değişimi temsil ettiği söylenebilir.
Kentlerden lOOylleregidildikçe artan bu olgunun, bölgelere gıöre da
ğılııtmnda g'eleneı~sel te'knolıojiye dayalı tarımın en çok yapıldığı, ka
dınlann yoğun bir hlçlmde üretime katıldıklan Doğu Anadolıu ve Ka
radeniz bölqelerlnde en yü:~ek orana eriştiği (% 71.4), buna karşı

lık makinalı tarım teknolojisinin geliştiği ve kadın nüfusunun çoğun

lıuğunu tarım dışı kaldığı Batı Anadolu'da en dÜ'şÜlk olduğu (% 19.7)
yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır (21).

Bölgelere gıöre farklılıklar glöste,nmekle bi rHıkte , başlılk g,elene
ğinin günümü~de birçok. köyde varlığını sürdürdüğü söylenebilir. Za
ten çetin ekonomik sorunlar lçlnde yaşayan '~öy ailelerinde bu konu,
daha bir sorun olmaktadır. Başlık veremeyecek durumda olan erkek
ler, kızları rıza'sı ya dıa nzası olmadan kaçırarak, aileler arası düş

manlıklara yol açmakta, hattakuşaklar boyu sürüp giden kan gütme
olaylarina neden olmaktadır. Bu yolda çıkmaz olduğunu anlayan er
keklerin çoğu evlenmemekte ye geç yaş:lara kadar bekar kalmakta
dırlar.

Şimdiye kadar belirtilen nlOl~al,ar, kiöy aile biçiminin yeprama
ilişkin bazı ipuçları vermesine karşın, tam netllkle anlaşılmasını zor
laşnrmaktadır. Bu bakımdan aile yapısının başlanqıçtskl durumu ele
ahnmalıdır (22).

ÇiZElGiE-7: Yerleşim Yerlerine Göre Evliliğin Başlangıcındaki

Aile Biçimi

YERLEŞiM YERi ÇEKiRIDEK ATABRKiLAiLE GEçiCi GENiş TOPLAM

3 Büyü1k Kent

Kent

Kasaba
Köy

TÜRKiYE

(21) TiMUR, s.30.
(22)' A.g.'k., s.45.
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Çizelgede de gösterildiğigihl evliliğin başlanqıcmda köylerln
aile blçlrnlrıln, ataerkll ıgeni'ş ağırlıklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ge
nelde, Yerleşim yerlerinegöre aile blçlmlert Çizelge-S'de gösterU
mektedlr (23).

ÇiZJELGE-8 : Yerleşim Yeırlerine Göre Aile Biçıimlel'li

. 3 B.KENT KENT KASABA KÖY TORı~iYE

% %. % O/o O/o

Çelkirdek ............ 67.9 63.3 61.5 55.4 59.7
Ataerkil Geniş ...... 4.6 9.7 20.0 25.4 19.0
Geçici Geniş ......... 12.4 15.0 12.7 13.3 13.1
Parçalanmış. Eksik 15.0 11.9 5.7 5.9 S.3
TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Çizelge-S'e bağlı olaralk, aile yapıısının temel toplumsal, ekono
miık lllşkllerlnln bağlı olduğu ve aıle biçimindeki değişimin bu yapı

daiki değişime bağımlı olarak açıklanması gerektiğinden yola çıkıla

rak, ülkemizde dört temel aile bi·çiminden söz edilebilir. Bu aile bi
çimleri ve tanımları şuşektidedlr:

- Çekirdek Ane : Kan-Koca ve evlenmemiş çocuklardan
. oluşan ev halkı.

- AtaerklfGenlş Aile : Aile başkanı ve ıkarısıyla evli oğulları.

ıgelinleri ya da bir evli oğul ve diğ'er

bekar çocuklan ile oturmalan.

- 'Geıçici Geniş Aile : Aile başkanlanrun kendi anne ve bsba
sı, bekar kardeşleri, ıkarısının bu tür
yakınları ya da her ikisinin diğ·er akra
balarının bulunması.

- Parçalanmış Aile : Ölüm, boşarnna, ayrı yaşama gibi ne-
denlerle karı ya dakocadan birinin ya
da her ikisinin bulunmadığı ailedir.

Çizel1ge-7 ve Çizelge-S birlikte değerlendirildiğinde ilginç sonuç
lar ortaya çıkmaktadır. Çiz·elg·e-7'de gıörülıdüğü gibi, evlilik başlanqı-

(23) A-g.k., s.31.
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cında köylerdeıki geni1ş aile biçimi yükselk orandadır. Ancsk genel
Türkiye ortalamaamda. Çizel'ge-8'de artılk evlilik başlanqıcı 'konu edil·
memiş tüm ülke köylerinde\ki g.eınelol'ltalama verilmeye çaltşılmış

tır. Bu lklçlzelqe arasındakl bağlantıyı kurmak lçln, köyailelerinin
ekonomilk yapılarına bakmak gerelkmelktedir. Çünkü. toprağa dayalı

bir üretim biçimi olan köylerde. lşlerıllen toprağa olan ortakljk sayıısı

arttıkça, ,elde edilen geli,ııde aileye yetmemeye beslemektadır. Bunun
dOğ'alsıonıucu olarak, aile Içinde parçalanmater olmakta ve tarım

dışı üretime yönelme başlama:ktadır (parçalanma, çekirdek aile lçln
değil, geni,ş aile için sözkonusu olmaıktadır). Bu konuda yapılan bir
araştırmada. belirtilen yaklaşımı destekleyen veriler Çlzelqe-ü'da
gösterilmektedir (24).

ÇiZElGE-9: Sahip Olunan Toprak Büyüklüğüne Göre Aile Biçimi

Toprak Büyülklüğü Kurulusta Sonradan Toplam Geçici Ataerkli
(Dönüm) Çekirdek Çekirdek Çe'klrdek Geniş Geniş

1-10 16.3 42.3 58.6 18.2 23.3
11-24 17.2 28.7 45.9 19.6 34.5
25-50 13.1 28.9 42.0 12.5 45.5
51-100 9.8 26.6 36.3 12.2 51.3
1Oü'derı ~çok 6,0 16.6 22.6 19.2 58.1

Çizelgeden de IgıÖrülebileıceği gibi. köyailesinin sahip bulunduğu

toprak büyüıklüğünegöre, aiıle biçin~i belirlenmektedir. Büyük top
raıklara sahip allelerln % S8.1'ningeniş aile biçimini korudeklan.
ama toprakbüyüklüğü azaldjkçaqenlş ailelerin azaldığı ve çekirdek
ailenin çoğaldığı ortayaçıkmaktadır. Geniş aile oranıda doğalolaraik

yıllargeçtikçe. aile bireylerinin çoğalaıcağından. sayıları azalmakta
dır. Bu değişim. çağdaş anlarndakl çekirdek ailenin oluşundaki bir
gelişim olarek ele alınamaz. Bu deği'şimin nedeni temelde toprak
sahipliğindeki denqeslzllkten doğan zorunlu aile parçalannrnasıdır.

Köyden jıöçlertn temelinde bu dengesizlik yatmaktadır. Dahaönce
görülen evlilik. başlanqrcındakl aile blçlrnlnln köylerde büıyüık bir
oranda g'eniş alle olduğu ve bunun toprak sahipliğindeıki büyüklükle
korunduğu ya da korunmak istendiğiancak geıçim zorluklanyle geniş

ailenin parçalanıp çekirdek aileye dönüştüğü ortaya çıkmaktadrr.

(24) A.g.'k.• s.57.
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Köylerde oluşan bu çekirdetk ailelerin, kentleşmiş toplumlardaki ba
ğımsız aileler durumunda olmadııklarını belirtrnek gerekir. ~öylerde

çekirdek durumundaıki aılelerde alkrabalar arasındaki ilişkiler ve da
yanişma, kentteki ile karşılaşnnlmayacek ölçüde sıkı, kapsamlı ve
ölçülüdür. Bir çok lllşkl ve yarıclımlaşma durumları onları gelirlerini
paylaşmak ve sıkı ilişıki içinde bulunmalk zorunluluğurıda bıral~malk

tadır. Çünlkü bütün yönlerı ile toplumsal güvenliık ve toplumsal de
netlm qerekstnmest ve bunların karşılarlma süreçleri köylerde, sa
naylleşrnlş, kentleşmiş yerleşme yerlerinde olduğundan büyük de
ğişikli'kler glösterme1ktedir.

Türikiye'de kırsal koşullar etkinliğini 'sürdürmekle birli1k:te, top
lumsal yapının aileye değişik blr nlteljk kazandıratak değiştiği de
bir gerçektir.

Özelllkle son otuz yılldır yapısalolarak değişim içine toplumsal
yaşantı, iç göçler ve kerıtleşme yol1uyla kent topluluğunun etkinli
ğinde artış göstermeık:tedir. Toplumsal değişmenin yansımaları ön
celikle aile yapısıında ortaıya çrkmektadtr.

Tarım dış: etklrıllklerln e1gemen olduğu kentsel toplulukta, aile
nin kuruluş ve yapilSını da değişi~liikle're uğratımak:tadır. Daha ön
cede belirtildiği gibi, kırsal kesimin ana geçim aracı olan toprağın,

allelerl blrllkte yaşamaya bağlayı'cı ve birleştirici özelliği bulunmak
tadır. Bu durum lş gücü türlerlndekl çeşltlerıme, insanların ge'çim
uğraşımlarında1ki ayrımla'şma nedeniyle, kent yaşamında geçerliliğini

yltlrmektedir. Kent yaşami, aileyi boyueça küçükneye zcrlamakta.
çekirdek aile tipine dönüştürmektedlr. Ailenin boyutlarındaıki küçül
me, ailenin kuruluş ve lşleylş biçiminde de değişiklikler yaratmak
tadır. llkece eşlerin karşıhkh lstemlne dayanan bir nitelik kazanan
ailede, basamaksal yapılanma yerini eşitlikiçi ilkelere bırakmıştır. Bu
niteliğiyle de aile, eşler ares ıındarki ruhsalı uyum, karştljklı gereks'i
nimlerin karsılanmaeı, doğançocuklarm bakıltp, büyütülrneal ve eği

tilmesi lşlevlnl üselenmlş bir birliğe dönüşmüştür (25). Başka deyiş

le, aile bu niteliğiyle, bireyin geleceğinin maddi güvencesi olmalktan
çıkarak, bireylerin toplernsallaşnrma iışlevini üstlenen bir toplumsal
birim haline gelmiştir.

Kent aile'sinin bu niteliğiyle çocuğun tülketici bir öge olaralk or
taya çrkrnaeı, çok çocuık istemini sınırlamakta, aile bireylerinin rol

(25) TUNCER s, 7,
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ve konumlarını yeniden tanımlamakta, toplumsallaşttrma işlevine ye
ni bir enlam kezandırmektedrr.

Kent kesiminin günümüzde etkinlik kazanmasına karşın, aile içi
yaşantı ve çocuğa ilişkin gelene~sel modeller süregelmekte, deği

şen kent koşullannda ya da yeni kentleşenler arasında kırsal gele-'
rıekler etkinliğini korumaktadır.

Değişen toplum koşullan lçlnde g,eleneksel allenlrıkorurımasm

da, bir anlamda bu geleneıksel modelden etkinlenmiş yasal 'düzen
lemelerin payı olduğu söylenebilir. Örneğin Medeni Kanun'da erkek
tkoca). eş ve çocuklarının 'geçimini sağılamakıe: yükümlü sayılmıştır.

Ancalk aynı yaseyla, kocayı, başta eşinin çalışması elmek üzere, çe
şitli konularda aile bireyler! üzerinde kimi haklarla donatarak kadı

nın geleneksel bağımlılığını benimseyen bir yaklaşım lzlernlştlr.

Toplumsal yapıdaıki değişilkiik, i,ş gücü türlerindeki çeşltlernenln

kent anesi üstünde de etkileri bulunmektadır. Öncelikle, ailenin ya
kın çevresinin daraldığı görülıme1ktedir. çünkü, iş gücü türlerlndekl
çeşltlerıme, bireyi sürekli devinim lçlnde bulunduğu kentlerde, ya
kın akraba y1a da tanıdıkların birarada, topluca' yaşamlan söz konusu
değHdir. Böyle blrblrlerlne yabancı insanlar topluluğu içinde yaşa

yanların yalkın temdjklarmm niceliği azalmaktadır.

Aile çevrest böylesine daralır, aile üyesi azalırken, kentlinin gıö

rece .olarak daha geniş bir çevre içinde yaşamaya başladığı gıörül

mektedlr. Bu durum şu şekilde özetlenelbilir. Kent ailesi;

- çekirdek ailedir,

- tarım dtşı çalışma yapar,

- ıköylere oranla evlenme yaşı büyıülktür,

- boşanma oranları daha y'Ü'k!sektir,

- görevleri azalmaetadır.

---' yalkınlık ilişkileri zayıftır,

- aile üyelerinin birbirleri üzerindeki toplumsal denetim ve
baskıları zayıftır.

Bu özelliklerin yanısıra her an ve sürekli olarak diğer insan
larla, insanlığırn tarih boyıunca geliıştiııdiği, değiştirıdiği, ürettiği ile
bir arada yaışaımaıktadır. Topkım içinde ailenin iletişim ve etkileşim

de bulunduğu iletişim ortamlarının payı çok büyü'ktür. Okul, yaıkın
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çevre, kitle iletişim araçlan. sanat-qösterl gibi, aile dışında'ki kültü
rel ve toplumsal Iletlşlrn ortamları hem ailekıurumunu hem de aile
dekl bireyleri etkilemektedir.

Öte ysndan, kırsal yaşantıda da iletişim ortarnlanrım eıtkililiği

sözkonusudur. Aincak, kırsal yaşarrtırun iletişim ortamları hem nlce
lilk hem de nitelik olarak değişikliik gösteırmelkte. Bunun sonucunda
da geleneksel yapının özelliği olarak etkllenme kent yaşamındaıki

gibi kolay gerçekleşmemelktedir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada aile 'kavramı, tarihsel' gelişimi ve Türk toplum ya
şarıtısmda aile incelendi. Türktoplum yaşantısmda kıöy ve kent aile
lerinin ışlevleri. yapısal, ayrthklan ile; kültürel-töplumsal-ekcnomlk
değişimlerin toplumsal birim 'olan aile yaşantıemi nasıl etkUediği

verilmeye çalışıldı.

Benrtildiği gibi kültüre! ve toplumsal yapının dayandığı temel
kurum, aile kurumudur. Tarihsel gelişim boyunca ailenin, belli bir
toplumsal düzenegıöre insanlığı'n sürekliliğini sağlayan bir 'kurum
olduğu g!Öosrterildi.

Her toplumda toplumsal-kültürel-ekonomlk değişimler söz ko
nusudur. Buna bağlı olaralk da aile kurumu değişime uğ,rar. ~öy aile
sinde bu değişimler basamaksal ya da aşamalı bir süreç içinde ger
çekleşmektedir. Özellikle hızlı değişme sürecinde. kent ailesinin
yapısı, Işlevi de hızla değişmekte, insanlara «aile kurumu gerekli
midir, değil midir» sorusuna yöneltmektedlr.

Bu sorunun yanıtı «evet» olmalıdır. Ancak, aile kurumu ve aile
kurumunu oluşturan bireylerin, salt toplumsal gıörevlerini yerlrıe ge
tirmek amacı güderek, aile kurma giriışiminde bulunması aöa Iconu
su olmamalıdır. Bu durum bireylerde ne, niçin, neden, nerede, nasıl

sorulanrıa yanıt verebilmesini ger'e'lctirir. En azından toplumun sürek
liliğini sağlama yolunda, insanın bilinçli olarak yapması g'ereken
durumdur. Böylece insan, Içinde ya1şadığı toplumsal yapıya uygun
aile kültürü yaratabllmelldlr.
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