
Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

toplumsallaflmada  etkili kurumlardan biri olan aile kavram› ve aile oluflu-
munda önemli olan evlilik kavramlar›n› tan›mlayacak,
aile yap›lar› ve türlerini aç›klayarak, bunlar›n görev ve ifllevlerini tan›mlayabilecek,
aile ve evlilik biçimlerini tan›mlayacak,
sosyolojinin önemli kuramlar›n›n aile kurumunu ele al›fl biçimi ve analizle-
rini inceleyecek,
boflanman›n bireysel ve toplumsal nedenlerine e¤ilerek, çocuklar üzerindeki
etkisi ve baflar›l› evliliklerin nedenleri aç›klayabileceksiniz.
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Japonlar "aile de¤erleri" konusunda yürütülen ulusal tart›flman›n tam ortas›nda-
lar. Buradaki problem, Japonya’da oldukça nadir görülen boflanma ya da çok
çok nadir görülen bekar anneler de¤ildir. Sorun, Japon'lar›n yeteri kadar çocuk
yapmamas› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Asl›nda, 1950’den bu yana bir Japon
kad›n›n hayat› boyunca do¤urdu¤u ortalama çocuk say›s› 5’ten 1’e düflmüfltür.
Bu h›zl› düflme Japonlar›n çocuklara karfl› sevgilerini yitirdiklerini göstermez.
Tam tersine tüm genç Japon çiftleri çocuk istediklerini belirtirlerken, trende ya da
otobüste a¤layan bebekleri bile zavall› yolcular gülümseyerek karfl›lamaktad›rlar.

Do¤um oranlar›ndaki bu h›zl› düflüflün nedeni Japon kad›nlar›n benzeri gö-
rülmemifl biçimde evlili¤i geciktirmesinden kaynaklanmaktad›r. 1970’lere dönüp
bakt›¤›m›zda 30 yafl›na gelmifl Japon kad›nlar›n›n sadece % 20’si bekarken, bu-
gün bu oran % 40’lara ulaflm›flt›r.

Evlilik hakk›nda neler de¤iflti acaba? Her fleyden önce Japon kültürü, anneli¤i
kariyerin önüne geçen tam zamanl› bir sorumluluk olarak tan›mlamaktad›r. Bu-
nun yan›nda, tipik bir Japon erke¤i, günde en az 12 saat olmak üzere evden
uzakta çok uzun saatler boyu çal›flmaktad›r. Erkek eve döndü¤ünde, hiç ev ifli
yapmaz, çocuklarla da çok k›sa bir süre geçirir.

Böylece, evlilik denildi¤inde bir Japon kad›n›n akl›na bir sürü ev ifli, çocukla-
r›n bak›m›, e¤itimleri gibi fleyler gelir. Bu tür beklentilerle karfl› karfl›ya kalan da-
ha fazla Japon kad›n› bekar kalmay›, ailesiyle birlikte yaflamay›, çal›flmay›, bofl
zamanlar›nda e¤lenmeyi ve para harcamay› tercih etmektedir.

Kaynak: The Economist, "Cockfighting: ‘Til Death Us Do Part’, Vol.333, No. 7851 (19 February 1994): 46.
MACIONIS, John J. and  Ken PLUMMER, Sociology a global introduction, Prentice Hall, 1998.

Bu ünitede ele al›nan konular› daha iyi anlayabilmek için toplumsal kurumlar, toplumsal-
laflma ve kültür konular›n› ö¤renmifl olman›z gerekir.
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G‹R‹fi
Dünyan›n hemen her ülkesinde insanlar, geleneksel evlilik ve aile standartlar›yla
mücadele içindedirler. Yaflam›n en iyi yolu nedir? Sorusuna verilebilecek birçok
cevap olabilir. Ama belki en iyi bilineni mutlu bir aile içinde yaflamakt›r. Bu üni-
tede aile konusuna yer verip, onu evrensel boyutlar›yla tan›tmaya çal›flaca¤›z.

Aile toplumsal kurumlar içinde en eski ve önemlilerinden biridir. Çünkü he-
men her toplumda birey aile grubunun içinde do¤ar ve yaflam›n› geliflti¤i ve ge-
lecekte kendi kuraca¤› aile kurumu içinde geçirir. Ancak, aile göründü¤ü gibi ba-
sit bir kurum de¤ildir. Son derece karmafl›k bir sosyal birleflme olan ailenin bir-
çok yönü bulunur. Hatta farkl› toplumlarda farkl› biçimleri oldu¤u gibi, ayn› top-
lum içinde bile farkl› yap›lara sahiptir. Aile toplumsallaflma sürecinin en temel ku-
rumlar›ndan biridir. Bu nedenle birincil grup özelli¤i tafl›r. Ailenin toplumdaki
önemi onun vazgeçilmez fonksiyonlar›na ba¤l›d›r.

Bilindi¤i gibi insan yavrusu dünyaya en az geliflmifl olarak gelen canl›d›r. Bu
canl›n›n yaflaman› sürdürebilmesi aile kurumunun içinde gördü¤ü bak›ma ve s›-
cakl›¤a ba¤l›d›r. Bu nedenle ailenin en temel görevlerinden birisi, bu bak›m ve
koruma fonksiyonudur. 

Ça¤›m›zda her toplum varl›¤›n› sürdürebilmek için, ölen üyelerinin yerine
yenilerini koymak zorundad›r. Bu fonksiyonda aile kurumunun üstlendi¤i bir
görevdir. ‹flte, aile topluma yeni üyeler kazand›rmak ve onlar› üyesi oldukla-
r› toplumla bütünlefltirmek gibi fonksiyonlar› üstlendi¤inden önemi giderek
artmaktad›r.

A‹LE VE EVL‹L‹K KURUMUNUN TANIMI       
Aile evrensel bir kurum olmas›na karfl›l›k, tan›mlanmas› kolay bir kurum de¤ildir.
Çünkü, her toplumun kendine özgü bir aile biçimi vard›r. Aile denildi¤i zaman
akl›m›za önce kendi ailemiz gelir. Yani anne baba ve evlenmemifl çocuklardan
oluflan bir gruptur. Bu do¤al bir süreçtir. Çünkü, dünyan›n birçok ülkesinde bu
tür aile yap›s› yayg›nd›r. Ancak tan›m eksiktir.

Ailede evlilik ve kan ba¤› hem anne-baban›n çocuklar›na karfl› sorumlulukla-
r›n› hem de efllerin birbirlerine karfl› yükümlülüklerini garanti alt›na al›r. Bu ne-
denle efllerin birbirlerine ve çocuklar›na karfl› baz› görevleri bulunur. Bu görevle-
ri yerine getiren aile gelecek aç›s›ndan baflar›l› olur. 

Ailenin iki boyutu vard›r. Birincisi içinde do¤up yetiflti¤imiz ailedir (Family of
orientation). Bu aile bize bir ad, kimlik ve bir miras b›rak›r. Örne¤in, annenizin
ad›, baban›z›n ad›, baban›z›n mesle¤i, yapt›¤› ifl gibi sorulara verdi¤iniz cevap-
lar, sizin do¤du¤unuz aileye iliflkindir. Kimli¤inizi ve ait oldu¤unuz yeri belirler.
Bir de kendinizin evlenerek kurdu¤unuz bir aile vard›r. Bunu kendi çaban›zla
oluflturursunuz.

Evlilik töreni bunu resmilefltirir ve ailenin meflru çocuklar yapmalar›na izin ve-
rir. Ça¤dafl anlamda ailenin oluflabilmesi  için evlilik kurumuna ihtiyaç vard›r. Çift-
lerin aile oluflturabilmeleri, meflru çocuklar dünyaya getirebilmesi evlilik denen
bir kurumla gerçekleflir.

Evlilik bireylerin cinsel iliflkilerini meflrulaflt›ran ve toplumca onaylanan bir
sözleflmedir. Baflka bir deyimle, çiftlerin çocuk yapma ve yetifltirme için karfl›l›kl›
olarak yapt›klar› toplumca onaylanan bir sözleflmedir. Evlenme kar› ve kocan›n
birbirleri, çocuklar›, akrabalar› ve genel olarak toplum karfl›s›ndaki haklar›n›,
ödevlerini ve ayr›cal›klar›n› tan›mlayan resmi kurallardan meydana gelir. Bireyler
evlilik yolu ile birbirlerine akraba olur ve yeni iliflkiler içerisine girerler. 
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Aile toplumsal kurumlar 
içinde en eski ve
önemlilerinden biridir.
Hemen her toplumda birey 
aile grubunun içinde do¤ar
ve yaflam›n› geliflti¤i ve 
gelecekte kendi kuraca¤›
aile kurumu içinde geçirir.

Aile birbirine kan ve evlilik
ba¤› ile ba¤l› iki veya daha
fazla say›da üyeden 
meydana gelen bir gruptur. 

Çiftlerin aile
oluflturabilmeleri, meflru
çocuklar dünyaya 
getirebilmesi evlilik 
kurumuyla gerçekleflir.



Her aile akrabal›k iliflkileri içersinde yaflam›n› sürdürür. Akrabal›k bireylerin
soy sop iliflkilerinin gerçekleflti¤i evlilik, kanba¤› veya sosyal iliflkilerine dayal› bir
sistemdir. Aile çevresi çeflitli biçimlerde iliflkide bulundu¤umuz, amca, day›, tey-
ze, hala, eniflte, bald›z, bacanak gibi akrabal›k ve h›s›ml›k sistemiyle sar›l›d›r. Ge-
leneksel tar›m toplumlar›nda bu iliflkiler daha yo¤un iken, kentsel yap›da gittikçe
zay›flamaktad›r. Bireyler birbirlerini ölüm, niflan, evlilik gibi belirli günlerde göre-
bilme hatta tan›flma olana¤› bulmaktad›rlar. Ça¤dafl endüstriyel yaflam bu tür ilifl-
kileri k›s›tlay›c› bir rol oynamaktad›r.

A‹LE YAPILARI VE TÜRLER‹
Aile yap› olarak en genel biçimde küçük veya çekirdek aile, büyük veya gelenek-
sel aile kavramlar› ile s›n›fland›r›labilir. Yap› olarak anne, baba ve evli olmayan
çocuklardan oluflur. Bu tür aile modeli flehir ailesi, modern aile, ça¤dafl ve de-
mokratik aile terimleri ile de an›l›r. Çekirdek ailenin en önemli özelli¤i üyeleri
aras›nda çok yak›n iliflkilerin olmas›d›r. Her üye bir di¤erlerinin mutlulu¤u için
her türlü özveriyi gösterebilir. Gere¤inde can›n› verir, hatta organlar›n› çocuklar›-
n›n yaflamas› için ba¤›fllayabilir.  

Bu tür ailenin üye say›s› s›n›rl› ve azd›r. Küçük ailenin sadece iki kuflaktan
oluflmas›, bu ailenin s›n›rl› bir geliflim e¤ilimine sahip oldu¤unu göstermektedir.
Bafllang›çta sadece evli çiftlerden oluflan, sonra çocuk say›s› artt›kça nüfus bak›-
m›ndan geliflen, çocuklar›n yetiflip ifl sahibi olmalar›yla ve evden ayr›lmalar›yla
bafllang›ç noktas›na dönen bu aile modelinin, geliflimi s›n›rl› olmaktad›r. 

Çekirdek aile evrensel bir olgudur. Çekirdek ailenin evrenselli¤i, yerine getir-
di¤i vazgeçilmez ifllevlere ve ifllevlerin baflka toplumsal gruplarca yerine getirilme-
sinin olanaks›zl›¤›na ba¤lanabilir. Çekirdek ailede, insan hayat› için temel önemi
olan dört ifllevin yerine  getirildi¤ini görüyoruz. Murdock'a göre bu ifllevler;
• Cinsel iliflkileri düzenleme,
• Ekonomik dayan›flma,
• Üreme,
• Toplumsallaflma

Cinsel ‹liflkileri Düzenleme
Seks bir insanda en güçlü dürtülerden biridir. Bilinen bütün toplumlarda bu dür-
tünün istenmedik flekillerde ortaya konulmas›, çeflitli biçimlerde yasaklanm›flt›r.
‹flte küçük aile, kar›-koca aras›ndaki bu mahrem iliflkilerin düzenlendi¤i ve tatmin
edildi¤i bir yerdir. Ancak, evlilik sadece seks demek de¤ildir. Di¤er fonksiyonlar›
yan›nda, belki de en az önem tafl›yan nokta evlili¤in bu yönüdür. Ancak, bu ilifl-
kilerin sa¤l›kl› bir biçimde yer almad›¤› evliliklerde, bu olgu boflanmaya yol açan
en önemli nedenlerden biridir. 

Ekonomik Dayan›flma
Bilinen her toplumda efller aras›nda ekonomik bir ihtisaslaflma ve cinslere dayal›
ifl bölümü yer al›r. Di¤er bir deyimle erkek ve kad›n›n biyolojik farkl›l›klar› eflleri
farkl› ifller yapmaya yöneltmektedir. Erkek, kad›na k›yasla daha güçlü oldu¤u için
daha güç ve zor ifller,kad›n ise kendi biyolojik yap›s› do¤rultusunda, ev ifllerini ve
çocuk büyütme fonksiyonlar›n› yerine getirmektedir. ‹flte efllerin bu birbirine sun-
duklar› hizmetler, onlar› birbirlerine ba¤l› kalmakta ve aralar›ndaki dayan›flmay›
artt›rmaktad›r. 
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Akrabal›k bireylerin soy sop
iliflkilerinin gerçekleflti¤i
evlilik, kanba¤› veya sosyal
iliflkilerine dayal› bir 
sistemdir.

Çekirdek ailenin en önemli
özelli¤i üyeleri aras›nda çok
yak›n iliflkilerdir ve her üye
bir di¤erinin mutlulu¤u için
her türlü özveriyi 
gösterir.

Çekirdek ailenin dört temel
ifllevi, cinsel iliflkileri
düzenleme, ekonomik
dayan›flma, üreme ve
toplumsallaflmad›r.

Efllerin bu birbirine 
sunduklar› hizmetler onlar›
birbirlerine ba¤l› k›lmakta
ve aralar›ndaki dayan›flmay›
artt›rmaktad›r.



Cinsel ifl bölümünün yan›s›ra, bireylerin yafllar›na göre de bir ifl bölümü mev-
cuttur. Baz› toplumlarda çocuklar›n günlük ifllere katk›lar› çok azken, baz› top-
lumlarda çocuklar son derece yararl› ifller yaparlar. Çocuklar›n yafl› büyüdükçe
katk›lar› da artar. Anne ve babalar yaflland›kça, bu sefer de onlar›n çocuklar›na
olan ba¤›ml›l›klar› artmaya bafllar. Özellikle ekonomik yard›m ve bak›m aç›s›ndan
bu daha da s›klafl›r.

Üreme
Her toplumda küçük ailenin önemli bir fonksiyonu  topluma yeni çocuklar ver-
mektir. Esas›nda bu fonksiyon, küçük ailelerin cinsel görevi ile yak›ndan iliflkili-
dir. Hatta baz› toplumlarda çocuk üzerinde o kadar hassasiyetle dururlar ki, koca-
n›n kar›s›yla cinsel iliflkide bulunmadan önce kad›n›n bir baflkas›yla iliflki kurup
üretken oldu¤unu ispatlamas› beklenir. Ancak, ondan sonra cinsel iliflkiye müsa-
ade edilir. Baz› toplumlarda da e¤er kad›n›n çocu¤u olmuyorsa bu erkek için
önemli bir boflanma sebebi olabilmektedir. 

Toplumsallaflma
Ailenin önemli fonksiyonlar›ndan biri, çocuklar›n› yetifltirmek ve içinde yaflad›kla-
r› topluma uygun hale getirmektir. Anne ve baban›n k›z ve erkek çocuklar› top-
luma uyumlu bir hale getirmelerinde önemli rolleri vard›r. Anne ve babalar ço-
cuklar›n› gelecekteki rollerine haz›rlayarak onlar› e¤itirler.  Ancak, bu fonksiyo-
nun yerine getirilmesinde aile kadar önemli bir di¤er kurum da okuldur.

Çekirdek aile, modern sanayi toplumlar›n›n özelli¤idir. Bu toplumlarda çekir-
dek ailenin egemen oluflunun nedeni, mülkiyet hukuk, bireysel mutluluk, ve her-
kesin kendi hayat›n› yaflamak istemesi gibi temel toplumsal idealler, co¤rafi ve
toplumsal hareketlilik gibi alanlara yans›yan bireysel felsefenin geliflmesidir. 

Bireyin karfl›laflabilece¤i beklenmedik sorunlarla ilgilenmek, devletin görevleri
aras›na girmifl, birey ailesine eskisi kadar ba¤l› ve muhtaç olmaktan ç›km›flt›r. Bu
aile tipinde dayan›flma, çok büyük ölçüde ana-baba ile çocuklar aras›ndaki arka-
dafll›¤a ve efllerin birbirlerine ba¤l› bulunmaktad›r.

Çekirdek aile içindeki dayan›flma, çocuklar›n aile içinde bulundu¤u y›llarda
daha canl›d›r. Daha sonra, arkadafl gruplar›n›n co¤rafi ve toplumsal hareketlili¤in
etkileriyle, çocuklar aileden uzaklafl›nca dayan›flma azalmaktad›r. 

Akrabal›k iliflkileri, ana-baba soyu akrabalar›n büyük bir a¤›rl›k olmad›¤› ya da
her iki taraf akrabalar›n›n da eflit olarak tan›nd›¤› bir sistemde, kar› veya kocan›n
ana-babas›n›n ailesi, çekirdek aile üzerinde bir hak iddia edemezler. 

Çekirdek aile kar› ve kocan›n ana-baba ailesinin yan›nda olmayan yeni ve ba-
¤›ms›z bir yerde kuruludur. Fiziksel uzakl›k ana baba ailesinin çekirdek aile üze-
rindeki etkisini daha da azalt›r. Efl seçimi efllerin kendi kararlar›na ba¤l›d›r. Evlen-
me yafl› efllerin kendi kendilerini geçindirebilecek, ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› ka-
zanabilecek yaflta olmalar› ile s›n›rl›d›r.

Çekirdek aile, kad›n erkek eflitli¤ine önem verilen bir yap›ya sahiptir. Birçok
uygulamad,a bu eflitlik hukuki yapt›r›mlarla desteklenmesine karfl›n, erke¤in ayr›-
cal›kl› göründü¤ü baz› konular hâlâ söz konusudur. Ancak, kad›n erkek eflitli¤i gi-
derek daha demokratik bir yap›ya do¤ru yönelmektedir. Bu aile bu nedenle bas-
k›c› de¤ildir. Üyelerin düflünce ve söz özgürlüklerine yer veren hoflgörülü bir ai-
le tipidir. Ailenin her üyesi kendine özgü bir dünya görüflüne sahip olabilir.
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Ailenin önemli fonksiyonlar›ndan
biri çocuklar›n› yetifltirmek
ve içinde yaflad›klar›
topluma uygun hale
getirmektir.



Çekirdek ailenin önemli fonksiyonular›n› modern yaflam koflul ve özelliklerini gözden ge-
çirerek tart›fl›n›z.

Geleneksel Genifl Aile
Genifl aile de geleneksel, köy, eski, tar›m ailesi kavramlar›yla da tan›n›r. Di¤er bir
deyimle bu ailenin yap›s› içinde büyükanneler, babalar, amcalar, halalar, torunlar
yer al›r. Bu ailede akrabal›k ba¤lar› çok kuvvetlidir. Gelenek ve göreneklere ba¤-
l›l›k temel bir kurald›r. Genellikle geçimini tar›mdan sa¤layan k›rsal bölgelerde
yayg›nl›k gösterir. Baz› toplumlarda anne akrabal›¤›, baz› yerlerde ise baba soyu-
nun üstünlü¤ü görülür. En yafll› üye ailenin reisidir. 

Di¤er üyeler onun otoritesine ba¤l›d›rlar. Genifl aile, toplumda devletin yapa-
mad›¤› baz› görevleri üstlenerek, tar›m toplumunda büyük bir önem tafl›r. Ancak,
zamanla kentleflme ve endüstrileflme süreçleriyle etkinli¤i azal›r. Ogburn bu tür
ailenin görevlerini flu flekilde s›ralamaktad›r:
• Biyolojik görev: Efldeyiflle neslin devam›n› sa¤lamak.
• Ekonomik görev: Aile üyeleri gereksinimlerini aile içinde karfl›lamaya çal›fl›r.

Ekonomik bir ifl bölümü vard›r. Gelir aile reisinde toplan›r.
• Koruyuculuk: Aileyi d›fltan gelecek maddi ve manevi zararlara karfl› aile üye-

lerinin korunmas›d›r.
• Psikolojik görev: Aile üyelerinin davran›fllar›, duygusall›klar›, aile üyeleri ara-

s›nda sevgi ba¤›n›n kurulmas›na yönelik bir görevdir. 
• E¤itim: E¤itim ve ö¤retim aile içinde yap›l›r. Belirli bir meslek dal› için çocuk

aile içinde yetiflir. 
• Aile bofl zamanlar›n› de¤erlendirmekle görevlidir.
• Dini görev: Dini bilgileri vermek ailenin büyüklerinin görevleridir.
• Prestiji sa¤lama: Büyük aile üyelerinin toplum içindeki statüsünü belirler. Ai-

lenin statüsüne çocukta zamanla ortak olur.
Büyük aile modelinin iki özel biçimi vard›r. Bunlar, birleflik ve kök ailedir. 
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Genifl aile ayn› çat› alt›nda
yaflayan, ekonomik 
kaynaklar›n› paylaflan iki
veya fazla neslin bir arada
bulundu¤u ailedir.

Genifl Aile.



Birleflik Aile: (Joint Family) Birleflik aile ana, baba, erkek çocuklarla evlenme-
mifl k›zlar ve evlenen o¤ullar›n eflleriyle çocuklar›ndan oluflur. Otorite en yafll› er-
kektedir, mülkiyet ortakt›r. Hindistan'da yayg›n olarak görülen aile modelidir. 

Kök Aile ise (Stem Family) Frederic Le Play taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Bu ai-
le, ana, baba, çocuklar ve evlenmifl en büyük o¤ul, onun ailesinden meydana ge-
lir. Baba ailenin reisidir. Baba öldükten sonra sorumluluk evli büyük o¤ula geçer.
Aile birarada oturur, di¤er kardefller evleninceye kadar büyük o¤ula ba¤l› kal›rlar. 

Günümüz modern kent yaflam›n› düflünerek, genifl ailenin iki temel özelli¤ini nas›l de¤er-
lendirebilirsiniz?

ENDÜSTR‹LEfiME SÜREC‹ VE ÇEK‹RDEK A‹LE ‹L‹fiK‹S‹
‹nsano¤lu, hayvan evcillefltirmeye ve tar›mla u¤raflmaya bafllamadan önce, toplu-
mun ekonomisi avc›l›¤a ve toplay›c›l›¤a dayan›yordu. Küçük say›daki çekirdek ai-
leler, sürülerini besleyerek s›k s›k yer de¤ifltiriyor, devaml› olarak bir yerde kala-
m›yorlard›. Ancak hayvanlar› evcillefltirmeyi ve topra¤› sürüp, ekip biçmeyi ö¤ren-
meleri ile art›k sürülerin arkas›ndan gitme gere¤i ortadan kalkm›fl ve insanlar bel-
li bir toprak parças› üzerinde yaflama ve üretme olana¤› elde etmifllerdir. 

Belirli bir arazi üzerinde yerleflme ve çiftçilikle ilgili etkinlikler örne¤in, topra-
¤› ekip, biçme çok say›da insan›n bir arada yaflama ve çal›flmas›n› zorunlu k›lm›fl-
t›r. Böyle bir yaflam tarz› önceleri geleneksel genifl ailenin varl›¤›n› ortaya ç›kar-
m›flt›r. Ancak zamanla, tar›mdan endüstriyel yaflama geçifl ve endüstriyel yaflam›n
gerekli k›ld›¤› de¤iflmeler, zamanla ailenin küçülmesine ve çekirdek bir yap›ya
dönüflmesine neden olmufltur.

Endüstrileflmenin, çekirdek ailenin ortaya ç›k›fl›n› etkilemesi nas›l gerçekleflmifltir?

Bunun bir nedeni co¤rafi hareketliliktir. Zamanla k›rsal bölgelerden, daha iyi
yaflam ve çal›flma flartlar›na ulaflmak amac›yla bafllayan kente göç bu tür bir gelifl-
meyi kolaylaflt›rm›flt›r. Daha önce kentsel bölgelerde yaflayanlar için ifl de¤ifltirme
veya baflka endüstriyel yerlere daha iyi olanaklar için gitme, do¤al bir süreçtir.
Ancak, bu tür bir co¤rafi hareketlilik aile üyeleri aras›nda mevcut iliflkiyi etkilemifl
ve üyelerin birbirleriyle olan görüflme ve birlikte olma s›kl›klar› giderek azalm›fl-
t›r. Özellikle yak›n akrabalar aras›nda oluflan bu tür uzakl›klar zamanla ailenin kü-
çülmesine veya izole olmas›na neden olmufltur. Halbuki endüstrileflme öncesi, ge-
nifl ailelerin önemli bir görevi yafll›lara ve hastalara bakmakt›.

Endüstrileflme ile birlikte oluflan özel bak›m evleri, hükümet programlar› ve
çeflitli sigortalar art›k yafll› üyelerin kendi çocuklar›n›n yan›nda yaflamalar›na ge-
rek kalmadan varl›klar›n› sürdürmelerine yard›mc› olmufltur. Art›k aile üyeleri bir-
birlerine eskisi kadar ba¤›ml› de¤illerdir. Özellikle, emeklilik hakk›na ve belirli bir
yafll›l›k gelirine sahip olanlar için bu daha da geçerlidir. 

Böylece endüstrileflme sürecine ba¤l› oluflumlar, ailenin küçülmesine ve ken-
di kendine yetecek bir düzeye gelmesine neden olmufltur. Parsons, bu tür aileye
izole olmufl çekirdek aile ad›n› vermektedir. Bu ailenin en önemli özelli¤i endüst-
riyel koflullara çok iyi uyum sa¤lamas›d›r. Çünkü, aile nerede ifl varsa oraya gide-
cek ve herhangi bir kimseye ba¤l› kalmadan co¤rafi hareketlilik imkan›na sahip
olacakt›r.

Her ne kadar endüstriyel toplumlarda aile üyeleri farkl› yerlerde otursalar da,
bu üyeler aile iliflkilerinde eskiden oldu¤u kadar izole ve kopuk de¤illerdir. Çün-
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vermifltir.



kü modern ulafl›m araçlar› ve iletiflim kolayl›klar›, aile üyeleri aras›ndaki iliflkileri
kolaylaflt›rmaktad›r. 

Akrabalar birbirlerinden ayr› bölge ve flehirlerde yaflasalar da ulafl›m ve ileti-
flim kolayl›klar› bu ba¤›n ortadan kalkmas›n› veya zay›flamas›n› engellemektedir.
Ayr›ca metropolitan bölgelerin geliflmesi, üniversite say›lar›n›n artmas› muhakkak
çocuklar›n evden ayr›lmalar›n› da zorunlu k›lmamaktad›r. Günümüz çekirdek aile
üyeleri kendileri arzu ettikleri sürece birbirleriyle iletiflimlerini s›klaflt›rabilme ola-
naklar›na sahiptirler. Yap›lan araflt›rmalar da ebeveynlerin evlenmek isteyen ço-
cuklar›na çeflitli yard›mlar yaparak bu iliflkileri kuvvetlendirme yolunda çaba har-
cad›klar›n› göstermektedir. Örne¤in E.Litwak ailenin küçüldü¤ünü ancak gelenek-
sel aile iliflkilerinin, modern kent toplumunda da geçerli oldu¤unu savunur. Bu
nedenle bu tür aileye modifiye olmufl genifl aile ad›n› verir. 

Küçük ailenin izole bir yap›ya dönüflmesi sizce ülkemizde de geçerli mi geçerliyse bunun
nedenleri neler olabilir tart›fl›n›z? 

EVL‹L‹K B‹Ç‹MLER‹ VE ANAL‹Z‹
Genelde aile, küçük aile ve genifl aile olarak s›n›fland›r›lmas›na karfl›n bunlar›n

kendi içinde farkl›laflt›¤›n›, hatta her kültürde geçmiflten gelece¤e farkl› aile biçim-
lerine rastland›¤›n› daha önce de belirtmifltik. Ancak, yine de aile kal›plar› tesadü-
fi ve de¤iflken de¤ildirler. Sosyologlar aile ve evlilik biçimlerini befl temel katego-
riye ay›rarak incelemektedirler. Bunlar;
• Efl say›s›,
• Grup iliflkileri,
• Çiftlerin yerleflim yeri,
• Otorite iliflkileri,
• Soy ve secere iliflkileridir.

fiimdi bunlar› s›rayla aç›klamaya çal›flal›m.
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Efl Say›s›na Göre: Evlilikler tek eflle olabilece¤i gibi çok eflle de olabilir. Er-
ke¤in veya kad›n›n bir tek eflle evlili¤ine monogami; kad›n›n veya erke¤in birden
fazla efli olmas›na ise çok eflli evlilik veya poligami denir. Çok eflli evlilik karfl›m›-
za iki biçimde ç›kabilir. Bunlar, erke¤in birden fazla kad›nla evlili¤i olan poligini
(poligyny) ve kad›n›n birçok erkekle evlili¤i olan poliandri (polyandry)'dir. Ancak
ça¤›m›zda geçerli olan evlilik biçiminin monogami yani tek eflle evlilik oldu¤unu
vurgulamakta fayda vard›r. Poliginiye taraftar olan ülkelerde bile bu konu sorun-
lar ortaya ç›kartmaktad›r. Ancak, çok zengin insanlar bu toplumlarda çok eflle ev-
lilik yapabilmektedir. Poliandriye ancak Hindistan'da Toda kabilesinde rastlan›l-
maktad›r. Çünkü burada erkek nüfusu çoktur, herkese yetecek kadar kad›n olma-
mas›, kad›n› birden fazla erkekle evlili¤e götürmektedir. 

Evlilikler grup d›fl›nda evlenme (exogami) ve ayn› sosyal grup içinden (endo-
gami) evlenmeler olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Grup ‹liflkilerine Göre: Baz› sosyal gruplar üyelerinin d›flardan evlenmeleri-
ne izin verirken baz› gruplar izin vermezler. Buna göre evlilikler exogami yani
grup d›fl›nda evlenme ve endogami ayn› sosyal grup içinden evlenmeler olmak
üzere ikiye ayr›l›r. Baz› dini gruplar, ›rklar hatta etnik gruplar, üyelerinin kendi
üyeleri d›fl›nda evlenmelerine müsaade etmezler. Bunun nedeni önyarg›l› olmala-
r› oldu¤u gibi, baflkalar›yla yeterince iliflki kurmamak da olabilir. Grup dayan›fl-
mas›n› bozmamak için de bu tür evliliklere müsaade edilmeyebilir. Örne¤in, Ame-
rika'da siyahlar ve Yahudiler aras›nda endogamiye s›kl›kla rastlan›r. 

Çiftlerin Yerleflim Yerine Göre: Yeni evlenen çiftler, nerede oturacaklard›r?
Bu sorunun cevab› genellikle toplumsal normlarla belirlenir. Burada karfl›m›za üç
yerleflim biçimi ç›kmaktad›r. Birincisi baba taraf› veya onun yan›nda yerleflmedir.
Buna patrilokalite denir. ‹kincisi kad›n›n taraf› veya kad›n›n ebeveynleri ile otur-
mad›r ki, buna matrilokalite denir. Ancak modern toplumlarda yeni evlenen çift-
ler her iki taraf› da reddederek, onlardan ayr› kendi bafllar›na yaflamay› tercih et-
mektedirler ki buna neolokalite veya ev açma denir. 

Otorite ‹liflkilerine Göre: Kar›-koca aras›ndaki otorite kal›b›n› tayin eden fak-
tör genelde efllerin kiflilikleridir. Ancak genelde efller, çevrelerindeki toplumsal
normlara uygun davran›rlar. Genelde bütün toplumlarda koca otoritesinin üstün-
lü¤ü görülür, buna patriyarki (patriarchy) denir. Matriyarki (matriarchy) yani kad›-
n›n otoritesinin üstünlü¤üne çok az rastlan›r. Ancak birçok toplumda özellikle ev
ifllerini ilgilendiren konularda kad›n›n sözü daha çok dinlenilmesine ra¤men, oto-
rite yine erkektedir. Son ortaya ç›kan bir iliflki sistemi egaliteryan yani eflitlikçi
otoritedir. Burada kar› ve kocan›n afla¤› yukar› eflit söz haklar› bulunmaktad›r. 

Soy ve Secere ‹liflkilerine Göre: Burada da konu aile reisi öldü¤ü zaman mi-
ras›n nas›l paylafl›laca¤›d›r. Burada soy iliflkilerine göre üç flekil karfl›m›za ç›kmak-
tad›r; patriliniyal (patrilineal) yani mirasta baba soyunun hakimiyeti ve üstünlü¤ü,
matriliniyal (matrilineal) ana soyunun üstünlü¤ü ve bilateral yani her iki taraf›n
mirastan eflit hak almas›n› öngören sistemdir. 

Patriliniyal sistemde ana soyunun akrabalar›, matriliniyal sistemde ise baba so-
yunun akrabalar› akraba olarak kabul edilmezler. Bilateral sistemde her iki taraf›n
da akrabalar› tan›n›r ve mirastan pay alma hakk› do¤ar. fiimdi bir tablo ile bu ö¤-
rendi¤imiz kavramlar› da içerecek bir biçimde geleneksel ve modern ailenin özel-
liklerini karfl›laflt›ral›m. Tablo 7.1. bu karfl›laflt›rmay› göstermektedir.
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A‹LE KURUMUNA TEOR‹K YAKLAfiIMLAR
Bu bölümde sosyolojide en önemli kuram olan, fonksiyonalist, çat›flma ve etkile-
flimci yaklafl›m›n aileyi nas›l gördü¤ünü ve ele ald›¤›n› inceleyece¤iz.

Fonksiyonalist Yaklafl›m
Aile, her zaman toplum içinde önemli bir kurum olmufltur. Aile içinde do¤up or-
talama 20-25 yafllar›na kadar burada yafl›yor ve temel özelliklerimizi kazan›yoruz.
Daha sonra evlenip kendi kurdu¤umuz aile içinde yaflant›m›z sürüyor. Boflanma
oranlar›ndaki afl›r› yükselmelere ra¤men, olgunluk ça¤›m›z da yine bir aile kuru-
mu ve iliflkileri içerisinde geçiyor.

Aile, bireyin temel biyolojik karakteristiklerinin sonucu ortaya ç›kan bir kurum
olmas›na ra¤men, insano¤lu sadece biyolojik bir varl›k de¤ildir. ‹nsan›n temel ni-
teli¤i onun sosyal bir canl› olmas›d›r. Bu nedenle aile görevselci bak›fl aç›s›ndan
toplumda di¤er kurumlar taraf›ndan baflar› ile yap›lmayan baz› fonksiyonlar üstle-
nir. Her ne kadar ailenin yerine getirdi¤i fonksiyonlar azalmakta, baflka kurumlar
taraf›ndan baz› görevleri üstlenilmekte ise de aile yine de çok önemli baz› görev-
leri yerine getirir. Bu da onu evrensel yapar ve toplumda varl›¤›n› ve geçerlili¤ini
üstün k›lar. O halde bu fonksiyonlar nelerdir?

fiimdi bu fonksiyonlar› s›ras›yla görelim:

Cinsel Davran›fllar› Düzenlemek
Hiçbir toplum bireylerin birbirlerini tan›malar›n› tesadüfe b›rakmad›¤› gibi, cinsel
davran›fllar› da bireyin özel bir tercihi olarak görmez. ‹flte, aile ve evlilik kurumu
bireylerin cinsel davran›fllar›n›n düzenlendi¤i tatmin edildi¤i önemli bir kurum-
dur. Dolay›s›yla cinsel davran›fllar, bireyin özgürce, istedi¤i zaman ve istedi¤i yer-
de yap›lan davran›fllar de¤il, özellikle aile içinde düzenlenen davran›fl biçimleridir.

Topluma Yeni Üyeler Kazand›rmak
Toplumun devaml›l›¤› ona yeni üyeler kat›lmas›yla oluflur. Ona belirli ve düzenli
biçimde yeni üyeler kazand›rmak ailenin temel bir fonksiyonudur. 

Toplumsallaflma
Küçük ailenin fonksiyonlar›n› aç›klarken de belirtti¤imiz gibi insan› insan yapan
belirli vas›flar›n kazan›lmas›, topluma uygun davran›fllar edinme toplumsallaflma
süreciyle önce ailede kazand›r›l›r. Örne¤in; konuflulan dilin, de¤erlerin, normla-
r›n, inançlar›n ve kültürün kazan›lmas›nda ailenin önemli bir pay› vard›r. 
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Tablo 7. 1:
Geleneksel ve
Modern Ailenin
Temel Karakteristikleri

Kaynak: John M.
Shepard, Op. cit.
1996, s: 377

Karakteristikler Geleneksel Aile Modern Aile
Aile Yap›s› Genifl (Çok say›da üye) Çekirdek (Az say›da üye)
‹liflkilerin Dayana¤› Kanba¤› Evlilik Ba¤›
Secere ve Mirastan Patriliniyal (Erkek Üstünlü¤ü) Bilateral
Pay Matriliniyal (Kad›n Üstünlü¤ü) (Eflit Hak)
Otorite ‹liflkileri Patriyarki (Baba Otoritesi) Demokratik

Matriyarki (Ana Otoritesi)
Yerleflim Yeri Patrilokalite (Baban›n evi) Neolokalite (Ba¤›ms›z)

Matrilokalite (Annenin evi)
Evlilik Biçimi Monogami (Tek efl) Monogami (Tek efl)

Poligini (Çok Kad›nla Evlilik)
Poliandri (Çok Erkekle Evlilik)



Bak›m ve Korunma Sa¤lama
Bireylerin temel ihtiyac› s›cakl›k, yiyecek, bar›nma ve bak›md›r. ‹flte aile bireyin
bu temel ihtiyaçlar›n› karfl›layan do¤al bir çevre oluflturur. Bu çevre içerisinde ye-
tiflen birey, hayatta canl› kalabilir ve kendisi de zamanla kendi çocuklar›na ayn›
do¤al çevreyi sunar. Bu gereksinimler baflka kurumlar taraf›ndan karfl›lanabilirse
de aile ortam› bunlar› en uygun biçimde sa¤layan yerdir.

Sosyal Yerlefltirme
Aile içinde olan meflru do¤um, bireye toplum içersinde sa¤lam bir yer sa¤lar. Ai-
lemizden edindi¤imiz materyal zenginlikler kadar önemli baflka bir fley de bize
verdi¤i sosyal statüdür. Yani ailemizin sahip oldu¤u sosyal de¤erler, zenginlik,
toplumsal s›n›f, din, zamanla bize bir miras olarak kal›r. Bireyler bu de¤erleri top-
lumda bir basamak olarak kullanarak yükselirler. Di¤er bir deyimle ailemizden bi-
ze kalan sosyal miras ve statü bize de geçerek devaml›l›k kazan›r.

Duygusal Destek
Bireylerin en önemli ihtiyaçlar› s›cakl›k, yiyecek, bar›nmak kadar sevgi, flefkat ve
anlay›flt›r. Ça¤›m›zda aile içinde yetiflmek sevgiyle büyümek, sevgi görmek ve
sevgi göstermektir. Bu duyguyu görmedi¤imiz zaman, buna sahip olamay›z. Bu
da ancak aile içerisinde verilir. Özellikle bebeklik ça¤›nda anne s›cakl›¤› ve flefka-
ti birey için hayati bir önem tafl›r. 

Ailenin birçok fonksiyonu bugün baflka kurumlarca sa¤lansa bile sevgi en te-
mel fonksiyonlar›ndan birisi olarak kalacakt›r. Ailemizden bizi anlamas›n›, yak›n-
dan ilgilenmesini ve ona ihtiyac›m›z oldu¤u zaman orada olmas›n› bekleriz. 

Görüldü¤ü gibi bu fonksiyonlar son derece gereklidir. Her ne kadar birçok yön-
den elefltirilse de aile yeri doldurulabilecek bir kurum de¤ildir. Toplumda bu fonk-
siyonlar› aile kadar etkin olarak yerine getirebilecek bir kurum bulunmamaktad›r.

Günümüz koflullar›nda sizce çekirdek ailenin en önemli fonksiyonu nedir?

Ensest Yasas› ve Fonksiyonlar›
Ensest Yasas›, en basit bir aç›klamayla yak›n aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilifl-
kide bulunmamalar›d›r. Fonksiyonalistler bu yasan›n da aile içi rollerin kar›flmas›-
n› önlemek aç›s›ndan önemli bir fonksiyon gördü¤ünü savunurlar. Bu da çocu-
¤un toplumsallaflmas›n› kolaylaflt›r›c› bir rol oynar. 

Baba ile k›z› aras›nda böyle bir iliflkiye izin verildi¤ini düflünelim. Bu tür bir
iliflki aile içi rollerde, bakal›m nas›l bir karmaflaya yol açar? Örne¤in, acaba anne
ve k›z› aras›nda nas›l bir iliflki söz konusu olur? Burada anne k›z›n›, kendisine ra-
kip olan bir kad›n olarak m› görecektir? Yoksa yine onu kendi k›z› olarak m› de-
¤erlendirecektir? Ayn› flekilde k›z› annesini ne gözle görecektir? Anne olarak m›
yoksa kendine rakip gelmifl bir kad›n olarak m›? Baba, bu k›z için bir sevgili mi-
dir yoksa baba rolünü oynayan bir kifli mi? Ana aile içinde baban›n esas kar›s› m›
olacakt›r, yoksa ikinci kar›s› m›? Bir de baban›n kendi k›z›ndan çocu¤u oldu¤u-
nu düflünün! Bu durumda çocu¤un içine düfltü¤ü rol karmaflas›n› düflünebiliyor
musunuz?

Görüldü¤ü gibi ensest yasa¤› aile içerisinde hem iliflkilerin düzenli olmas›,
hem de üyelerin d›flar›dan bir efl bulup evlenmeleri aç›s›ndan zorlay›c› olumlu bir
fonksiyon görmektedir.
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Çat›flma Kuram›
Fonksiyonalist kuram, ailenin toplumun düzenlili¤i ve devam› aç›s›ndan ailenin
rollerini irdelemektedir. Çat›flma kuramc›lar› ailenin toplumda önemli fonksiyon-
lar yüklendi¤ini kabul etmekte ancak her fleyi aç›kl›kla ortaya koymad›¤›n› savun-
maktad›rlar. Çat›flma kuramc›lar›na göre de aile önemli bir kurumdur.

Ancak, aile içerisinde kapitalist topluma benzer bir biçimde bir tak›m eflitsiz-
likler sözkonusudur. Kurama göre, ailede erke¤in kad›n üzerinde egemen oldu¤u
bir sistem mevcuttur. Hatta aile içinde bir güç mücadelesi söz konusudur. Genel-
de erkek ev ifllerini yapmakta direnmekte, kad›n d›flar›da çal›flsa bile ev ifllerini
yürütme sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Bat›'da yap›lan çal›flmalarda kad›n ye-
mek piflirme görevini % 81, temizlik ifllerini % 78 oran›nda yerine getirirken, er-
kekler bu hizmetlere % 15 ve % 7 oran›nda katk›da bulunmaktad›rlar (Galinsky,
1993). Görüldü¤ü gibi genelde ev iflleri tek yönlü olarak yerine getirilmektedir.

Kad›n sekiz saat çal›fl›p birinci vardiyay› bitirdikten sonra, evine dönmesiy-
le birlikte onun için ikinci bir vardiya bafllamaktad›r. Bu vardiyada ise temizlik,
yemek ve çocuk bak›m› hizmetleri yürütülmektedir. Bu nedenle de kad›nlar
haftal›k çal›flmalar›nda erkeklere k›yasla her hafta ortalama 15 saat fazla mesai
yapmaktad›rlar. Bu da kad›n›n aile içinde erkeklerden daha fazla çal›flt›¤›n›, bu-
na karfl›n bir ücret talep etmedi¤ini, ancak erke¤e göre daha fazla y›prand›¤›n›
göstermektedir.

Friedrich Engels (1842) evlilikte efllerin birbirlerine karfl›t duygular içinde ol-
du¤unu ve erke¤in kad›n üzerinde bir bask› unsuru oldu¤unu savunmaktad›r. Bu
durum, kapitalist ile proleterya aras›ndaki iliflkiye benzetilir. Bugün birçok top-
lumda kad›n, erke¤in bir mal› olarak görülmektedir. Kad›n evli de¤il ise babas›-
n›n, evli ise kocas›n›n mal› olarak görülür. 1960'l› y›llarda Amerika'da bile kad›n›n
kocas›ndan izin almadan ifle girmesi, araba kiralamas›, bankadan borç para alma-
s› mümkün de¤ildi. Çünkü, kad›nlar›n yeteneksiz oldu¤una dair yayg›n bir kan›
mevcuttu. Ancak endüstrileflme süreci ile birlikte geleneksel bu tür uygulamalar
de¤iflmeye bafllam›flt›r. 

Kad›n hareketi ve demokratikleflme süreci kad›nlar lehine birçok olumlu gelifl-
meyi birlikte getirmifltir. Yine de çat›flma kuramc›lar›, sosyal, ekonomik, politik ve
hukuki eflitsizliklerin kad›nlar›n aleyhine olacak flekilde mevcudiyetini korudu¤u-
nu savunmaktad›rlar.

Çat›flma kuramc›lar›na göre, kad›n›n aile içindeki durumu ve statüsü neden farkl›d›r?

Sembolik Etkileflim Kuram›
Sembolik etkileflimciler aile içindeki iliflkilerin devaml› de¤iflti¤ini ve yeniden ta-
n›mlanmas› gerekti¤ini savunurlar.

Bu kuramc›lara göre, aile içerisindeki davran›fllar› anlamak için aile üyeleri
aras›ndaki mevcut iliflkilere ve üyelerin bu iliflkileri nas›l anlamland›¤›na bakmak
gerekir. Aile içerisinde sembolik etkileflim kuramc›lar›n kulland›¤› hemen tüm
kavramlar› göstermek olas›d›r. Örne¤in, toplumsallaflma, ayna benlik, rol alma, re-
ferans grubu, sembolik etkileflim gibi.

Toplumsallaflma birincil grup olan ailede bafllar. Aile normalde üyeleri aras›n-
da yak›n iliflkiler olan, birbirini gözeten ve kollayan insanlardan meydana gelir.
Bu tür bir çevrede çocuk di¤er insanlarla iliflki kurarak inanç, norm, de¤er ve
sembolleri ö¤renir. Paylafl›lan anlamlar gelifltikçe, çocuk kendini baflkalar›n›n gö-
züyle görmeye ve de¤erlendirmeye bafllar. Büyüklerle olan iliflkiler onun kiflilik
geliflimini etkiler ve insan olarak toplumsal karekterlerin ö¤renilmesini h›zland›r›r.
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Çocu¤un kiflilik özelliklerinin geliflimi, aile içinde ö¤rendi¤i sosyal yetenekleri,
onun aile d›fl›ndaki insanlarla olan etkileflimi artt›rarak geliflimini h›zland›r›r. 

Sembolik etkileflimciler, aile içindeki iliflkilerin devaml› de¤iflti¤ini ve yeniden
tan›mlanmas› gerekti¤ini savunurlar. Yeni evli çiftler, aylar hatta y›llar harcayarak
yeni iliflki ve rollerini ö¤renir ve test ederler. Zaman geçtikçe bafllang›çtaki iliflki-
ler farkl›lafl›r, hatta efllerin kiflilik ve kendilik kavramlar› farkl›lafl›r. Çocu¤un do¤u-
mu yeni bir uyum sürecini gerekli k›lar. Ailelerin görüflleri çocuk say›s›, çocu¤un
yetifltirilmesi hatta e¤itimi konular›nda de¤iflmeye bafllar. Çocuk aile için özveride
bulunulacak tek faktör olarak de¤erlendirilip, her fley onun do¤rultusunda gelifl-
meye u¤rar. 

Kiflilik de¤iflimi ve yeni durumlara uygun tan›mlamalar çok s›k, hatta sonsuz
oranda de¤iflebilir. Bu iliflkilere yeni üyelerin kat›lmas› durumu daha da karmafl›k
bir hale sokar. K›saca kar› ve koca evlilikte farkl› köflelerde yer alarak, evlili¤i
farkl› biçimde alg›l›yabilirler.

Sembolik etkileflim kuramc›lar›n›n aile konusundaki temel tezleri nedir?

BOfiANMA
Boflanma, taraflardan birinin veya her ikisinin kendi arzusu ile toplumda geçerli
norm veya adetlere göre evlilik birli¤inin sona erdirilmesidir. Geleneksel toplum-
larda boflanma yayg›n de¤ilken, özellikle endüstrileflmifl toplumlarda bu oran çok
yüksektir. Bu oran 1991 y›l›nda Amerika'da binde 4.70, Türkiye'de 1994 rakamla-
r›na göre binde 0.92'dir. 

Bu tür bir e¤ilimin temel nedenleri, geleneksel aileyi güçlü k›lan, ekonomik,
dinsel ve e¤itsel ba¤lar›n zay›flam›fl ve de¤erlerini yitirmifl olmas›nda yatar. Aile-
nin birçok fonksiyonlar›n› baflka kurumlara devretmesi, ailenin görevlerini azalt-
m›fl, üyeler aras›ndaki duygusal ba¤lar›n da giderek zay›flamas› ailenin parçalan-
mas›na neden olmufltur. 

Boflanmalar, boflanma oran› denilen bir kavramla ölçülür (Divorce rate). Bu
oran bir y›l içerisinde her 1000 nüfustan boflanan insan say›s›n› gösterir.

Tablo 7.2. Dünya'daki boflanma oranlar›n› göstermektedir. 
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Boflanma, taraflardan
birinin veya her ikisinin
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Tablo 7. 2: 1990 Y›l›
itibariyle Seçilen
Ba›z Ülklerdeki
Boflanma Oranlar›

Kaynak:
Demografic
Yearbook 1991.
Statistical Division
Department for
Economic and Social
Information and
Policy analysis,
United Nations, New
York, s. 508-510.

ÜLKE BOfiANMA ORANI
fi‹L‹ 0.46
‹TALYA 1.48
MEKS‹KA 0.63
‹RAN 0.69
SUR‹YE 0.69
PORTEK‹Z 0.93
POLONYA 1.11
JAPONYA 1.27
‹SRA‹L 1.29
FRANSA 1.87
AVUSTURYA 2.11
‹SVEÇ 2.26
NORVEÇ 2.40
AVUSTRALYA 2.49
MACAR‹STAN 2.70
KÜBA 3.51
UKRAYNA 3.71
PORTOR‹KO 3.80
ABD 4.70
MALD‹V ADALARI 7.93



Çevrenizdeki boflanmalar›n art›fl nedenlerini hangi faktörlere ba¤l›yorsunuz? Tart›fl›n›z 

Asl›nda bu soruya kolay verilecek bir cevap yoktur. Aile ve boflanma karma-
fl›k bir etkileflimdir. Bu konuda çal›flanlar hem bireysel hem de toplumsal neden-
lerle bunu aç›klamaya çal›flmaktad›rlar. 

Bireysel Nedenler 
Bireysel nedenlerin bafl›nda, erken yaflta evlenmeler gelmektedir. Erken yaflta ev-
lenme erken boflanmalara neden olmaktad›r. ‹kinci olarak evlilik süresinin uzun-
lu¤u bir faktördür. Yani uzun y›llar beraber yaflama, boflanma oranlar›n› olumlu
yönde etkileyip, çiftlerin boflanmalar›n› engellemektedir. 

Amerika'da genellikle evlili¤in alt›nc› y›l›ndan sonra boflanmalar artmaktad›r.
Ancak, erken boflanmalar evlili¤in ikinci veya üçüncü y›l›nda gerçekleflmektedir.
Bu da bafllang›çta evlilik karar›n›n verilmesindeki hatadan kaynaklanm›fl olabilir.
Di¤er bir deyimle, dikkatlice düflünmeden verilen bir evlilik karar› k›sa sürede
olumsuz iliflkiler nedeniyle boflanmalara neden olmaktad›r.

Toplumsal Nedenler 
Boflanmalar özellikle toplumlar›n ekonomik refah dönemlerinde art›fl göstermek-
te buna karfl›n durgunluk ve savafl dönemlerinde azalmakta hatta durmaktad›r.

Refah ve zenginlik insanlar› yaflamda kalmak ve para kazanmak gibi sorunlar-
dan uzak tutmakta, e¤lence ve iyi vakit geçirme nedeni ile birlikte olma aile dü-
zenini sars›p boflanmalara sebep olmaktad›r. Kad›nlar›n çal›fl›p kazanmas› ve eko-
nomik ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmesi, uyumsuz bir evlili¤i sürdürmektense boflanma
tercihini artt›rmakta ve ailede çözülmeler meydana gelmektedir. Bu da boflanma
oranlar›n› artt›r›c› bir faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Son olarak boflanma ve evlilik konusundaki de¤er ve tutumlar›n de¤iflmesi de
boflanmalar› artt›r›c› bir neden olmaktad›r. Di¤er bir deyimle evlenmeden birlikte
olma olas›l›¤›n›n artmas› ve hamile kalmadan bir iliflkinin sürdürülebilmesi ola-
naklar› çiftleri etkilemekte bunun sonucunda boflanmalar artabilmektedir. 

Boflanmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Her y›l yaklafl›k bir milyon çocuk Amerika'da anne ve babalar›n›n bofland›klar›-
n› gözlemlemektedir. Efller boflanma ile ilgili kendi sorunlar›yla meflgul oldukla-
r›ndan çocuklar›n› böyle bir duruma haz›rlayamamaktad›rlar. Bu durumun ço-
cuklar üzerinde yarataca¤› olumsuz etkileri bilseler de bu tür bir haz›rl›¤a vakit
kalmamaktad›r.

Boflanma gerçekleflti¤inde çocuklar kendilerini güvensiz ve karmafl›k duygu-
lar içinde bulmaktad›rlar. Birço¤u ailelerinin tekrar birleflece¤ine inanmakta böy-
lece bir çözüm bulup kendini aldatmakta, di¤er bir grup ise çat›flmay› çözümle-
mek amac›yla ebeveynlerinden birinin yan›nda kalmay› tercih etmekte, di¤erini
reddetmektedir.

Sosyolog Judith Wallerstein 131 Amerikal› çocu¤u aileleri bofland›ktan sonra
gözlemlemifl ve baz› sonuçlar elde etmifltir. Bofland›ktan befl y›l sonra çocuklar›n
üçte biri depresyon, okula uyum sa¤lama ve arkadafl edinmede zorluklarla karfl›-
laflm›fllard›r. On y›l sonra "uyuma etkisi" denilen bir durum ortaya ç›km›flt›r. Bu
durum genelde uyum sorunlar›n›n daha sonra ç›kmas› fleklinde aç›klanmakta-
d›r.(Sleeper Effect). Buna göre evlenme ça¤›na gelen k›zlar›n yaklafl›k üçte ikisi
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anne ve babam›n yapt›klar› hatay› ben de yapmayay›m, yanl›fl bir kimse ile evlen-
meyeyim korkular›n› yaflam›fllard›r. 

Boflanmalar›n olumsuz etkilerini çocuklar›n ergenlik ça¤›nda da devam etmifl
ve birçok olumsuz geliflme gözlenmifltir. Örne¤in, birço¤u boflanan anne ve ba-
bas›yla iliflkilerini kesme durumuna gelmifl, onlarla görüflmek istememifltir. Özel-
likle, bofland›ktan sonra yeniden evlenen babalar› olan çocuklarda bu durum da-
ha bir sorun olarak ortaya ç›km›flt›r. Ayn› flekilde annenin boflan›p, tekrar evlen-
mesi ve tekrar boflanmas› da çocuklar aç›s›ndan çok zararl› etkileflim sorunlar› ya-
ratm›flt›r. Böylece tafl›yabilece¤inden fazlas›n› yüklenen çocuklar, büyük oranda
kendi bafl›n›n çaresine bakmak durumunda kalm›fllard›r. 

Orta yafltaki efllerin boflanmas›, eriflkin çocuklar için düzenlerini bozan bir de-
neyim olabilmektedir. Bir araflt›rmac›, ailesi boflanan 50 üniversite ö¤rencisiyle
(18-26 yafl aras›) yapt›¤› görüflmelerde, bu durumdaki çocuklar›n alayc› ve ak›lla-
r›n›n ölüm ve hastal›k gibi düflüncelerle meflgul oldu¤unu saptam›flt›r.

Genelde çocuklar boflanma sonucunda kendilerine destek olacak bir büyük
bulduklar›nda, onunla duygular›n› paylafl›p, ondan yard›m gördüklerinde bu tür
durumlar› daha iyi atlatabilecekleri saptanm›flt›r (Wallerstein and Kelly 1992). 

Boflanmalar çocuklar üzerinde ne tür olumsuzluk yaratmaktad›r?

Baflar›l› Evliliklerin Nedenleri
Boflanmalar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden sonra akl›m›za evlilikler
iyi bir fley de¤il, ço¤unlukla olumsuz sonuçlar yarat›yor gibi bir fikir gelebilir. Bu
do¤ru de¤ildir, dünyada hemen her evli çiftten ikisi veya üçü mutlu olduklar›n›
söylemektedirler. Yap›lan sosyolojik incelemelerde, sosyologlar mutlu bir evlili¤in
koflullar›n› araflt›rm›fllar ve flu sonuçlar› bulmufllard›r:
• Eflinizi her zaman kendinize yak›n bir arkadafl olarak düflünün.
• Eflinizi bir kifli olarak sevin.
• Evlili¤i uzun süreli bir sözleflme olarak görün.
• Evlili¤in kutsal oldu¤una inan›n.
• Eflinizin düflünce ve amaçlar›na sayg›l› olun ve paylafl›n.
• Y›llar geçince eflinizin daha enteresan bir kifli olaca¤›n› düflünün.
• ‹liflkinizin baflar›l› olaca¤›na inan›n.
• Birlikte gülüp birlikte e¤lenin.
• Yaflad›¤›n›z krizlere olumlu bir yaklafl›mla bak›n.
• Memnuniyetinizi hemen belli edin.
• Birlikte daha fazla zaman geçirin ve karfl›n›zdakini dinlemeyi ö¤renin.

Bu sonuçlar genelde ailelerle yap›lan görüflmelerde Nicholas Stinnett (1992) ve
Jue Robert Lauer's›n (1992) bulgular›n›n bir özeti olarak verilmifltir. Sembolik et-
kileflimciler bilindi¤i gibi, insan›n kendi dünyas›n› kendisinin yaratt›¤›n› savunur-
lar. Yani evlili¤imizin boflanma ile sonuçlanaca¤›n› düflünüyorsak, genelde boflan-
ma ile ama mutluluk ile geliflece¤ine inan›yorsak sonuçta mutlu olaca¤›m›z› söy-
lemektedirler. Bu nedenle bizde yaflant›m›zda olaylar›n olumlu yönlerini görmeye
çal›flarak, iliflkilerimizi sürdürecek olursak, mutlu olabilece¤iz demektir. Yaflamda
hiçbir fleyin garantisi olmayaca¤›na göre, iyi bir evlili¤in de garantisi yoktur. An-
cak iyi niyetle denemek baflar›n›n anahtar›d›r.
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Özet
Toplumsallaflmada  etkili kurumlardan biri olan ai-
le kavram›n›n ve aile oluflumunda önemli olan ev-
lilik kavramlar›n› tan›mlamak.

• Ailenin toplumda temel bir kurum olarak görülme-
sinin iki nedeni vard›r. Bunlar; ailenin en önemli
görevinin insan türünü üretmek olmas› ve ailenin
baflka kurumlar›n da kayna¤›n› oluflturmas›d›r.   

• Ailenin toplumda çok önemli olan bir di¤er görevi
de toplumsallaflma denen bir olgunun bu kurum
taraf›ndan yerine getirilmesidir. Toplumsallaflma
çocuk ve aile üyeleri aras›nda bafllayan bir etkile-
flim sürecidir. Bu süreç yoluyla insan toplumdaki
temel kurallar› ö¤renir ve içinde yaflad›¤› toplu-
mun bir parças› haline gelir. 

• Ailenin çeflitli biçimlerde tan›mlar› olmakla bera-
ber biz aileyi ana, baba, çocuklar ve taraflar›n
kan akrabalar›ndan (aile biçimine göre) meydana
gelmifl ekonomik ve toplumsal bir kurum olarak
tan›ml›yoruz.

Aile yap›lar› ve türlerini aç›klayarak, bunlar›n gö-
rev ve ifllevlerinin, de¤iflen toplumsal olgularla de-
¤iflim sürecini tan›mlamak.

• Aile en basit bir biçimde çekirdek veya küçük aile
ve geleneksel veya genifl aile olarak ikiye ayr›l›r.
Ancak, aileyi otorite figürüne göre ay›ran tipoloji-
ler de mevcuttur.

• Ça¤dafl toplumun ailesi, ana, baba ve evlenmemifl
çocuklardan oluflan küçük ya da çekirdek ailedir.
Bu aile, modern sanayi toplumlar›n›n özelli¤idir.
Çekirdek ailenin yap›s›, içinde bulunulan modern
toplum taraf›ndan bu toplumun ihtiyaçlar›na göre
flekillenmektedir. 

Aile ve evlilik biçimlerini tan›mak.

• Evlilik biçimleri ise efl say›s›na göre, Monogami ve
Poligami olarak ikiye ayr›l›r. Çok eflli evlilik olan
Poligami ise kendi içinde Poligini ve Poliandri ola-
rak ikiye ayr›l›r.

• Gruba göre evlilik ise: endogami,exogami olarak
ayr›l›r.  Çiftlerin oturduklar› yere göre ise: patrilokal,
matrilokal,e neolokal,  olmak üzere üç biçimdedir.

Sosyolojinin önemli kuramlar›n›n aile kurumunu
ele al›fl biçimi ve analizlerini incelemek.

• Aileyi teorik bir çerçeve içerisinde üç bak›fl aç›s›n-
dan incelemek olas›d›r. Bunlar, Fonksiyonalist, Ça-
t›flma ve Sembolik Etkileflim modelleridir. 

• Fonksiyonalist bak›fl aç›s› aileyi yerine getirdi¤i de-
¤iflmez ve önemli görevleri nedeniyle ele al›r ve
inceler. Ailenin toplumda vazgeçilmez oluflunun
nedeni yerine getirdi¤i fonksiyonlard›r. Çat›flma ku-
ram› ailenin önemli bir kurum oldu¤unu kabul
eder,  ancak ailenin içinde geleneksel olarak var
olan bir çat›flma vard›r, der. Burada kad›n sömü-
rülmekte erkek ise sömürücü bir rol oynamaktad›r.

• Sembolik etkileflimciler ise, insan›n, çevresinin ve
iliflkilerinin bir ürünü oldu¤unu savunarak, ailede
iletiflimin önemine de¤inirler. 

Boflanman›n bireysel ve toplumsal nedenlerine e¤i-
lerek, çocuklar üzerindeki etkisi ve baflar›l› evlilik-
lerin nedenleri aç›klayabilmek.

• Aile kurumunda evlilik kadar yayg›n bir di¤er
kurum da boflanmad›r. Boflanma mevcut normlar
ile efllerin kendi arzular›yla evlilik birli¤inin sona
ermesidir. 

• Ça¤›m›zda boflanma oranlar›n›n art›fl›n›n hem bi-
reysel hem de toplumsal nedenleri mevcuttur. Ge-
nelde, Türkiye'de de boflanmalarda say›sal bir art›fl
söz konusudur. Dünyada gözlemlenen e¤ilime pa-
ralel olarak ekonomik kriz dönemlerinde boflan-
malar azal›rken, refah dönemlerinde art›fl göster-
mektedir. Enflasyon rakamlar›n›n yüksek oldu¤u
ve ekonomik bunal›m›n var oldu¤u dönemlerde
efllerin boflanma karar› almas› zor olmaktad›r. 

• Boflanmalar›n özellikle çocuklar üzerinde olumsuz
sonuçlar› bulunmaktad›r. Bu nedenle boflanmaya
karar veren çiftlerin bu konuda dikkatli düflünme-
leri gerekmektedir. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Kök aile kavram› kim taraf›ndan ileri sürülmüfltür?

a. E. Litwak
b. H. Cooley
c. F. Leplay
d. Murdock
e. T. Parsons

2. Afla¤›dakilerden hangisi Murdock' a göre çekirdek ai-
lenin ifllevlerinden biri de¤ildir?

a. Cinsel iliflkileri düzenleme
b. Bak›m ve koruma sa¤lama
c. Ekonomik dayan›flma
d. Toplumsallaflma
e. Üreme

3. Afla¤›dakilerden hangisi fonksiyonalist yaklafl›mda çe-
kirdek ailenin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Efl seçiminde özgürlük tan›mak
b. Cinsel davran›fllar› düzenlemek
c. Topluma yeni üyeler kazand›rmak
d. Bak›m ve koruma sa¤lamak
e. Duygusal destek sa¤lamak

4. Grup iliflkilerine göre, evlilikte grup üyelerinin d›flar-
dan evlenmesine ne ad verilir?

a. Poligini
b. Poliandri
c. Exogami
d. Endogami
e. Matriyarki

5. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki taraf› da ret ede-
rek kendi bafllar›na yaflamay› tercih etmelerine ne ad
verilir?

a. Matrilokalite
b. Bilateral
c. Egaliteryan
d. Neolokalite
e. Patrilokalite

6. Çekirdek ailenin en önemli özelli¤i afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Serbestçiyetçi olmas›
b. Küçük olmas›
c. Üyeler aras›ndaki yak›n iliflki olmas›
d. Çocuk say›s›n›n az olmas›
e. Demokratik olmas›

7. Ça¤dafl anlamda ailenin oluflabilmesi için afla¤›dakiler-
den hangisine ihtiyaç vard›r?

a. Yerleflim yerine
b. Yaflam gereçlerine
c. Çocuklara
d. Evlilik kurumuna
e. Toplulu¤a

8. Ailenin toplumsallaflma fonksiyonu afla¤›dakilerden
hangisini ifade etmektedir?

a. Ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n›
b. Kad›n erkek eflitli¤ini
c. Çocuklar› yaflad›klar› topluma uygun hale getirmeyi
d. Üyelerin birbirleriyle cinsel iliflki kurmalar›n›

yasaklamay›
e. Neslin devam›n› sa¤lamay›

9. "‹zole olmufl flehirdeki aile" kavram›n› öne süren sos-
yolog kimdir?

a. T. Parsons
b. K. Davis
c. E. Litwack
d. F. Engels
e. R.K. Martin

10. Toplumsallaflma, rol, ayna benlik kavramlar›n› kulla-
narak aile iliflkilerine yans›tan kurama ne ad verilir?

a. Feminist kuram
b. Sembolik etkileflim kuram›
c. Marksist kuram
d. Merkez çevre kuram›
e. Fonksiyonalizm

Kendimizi S›nayal›m 125



Yaflam›n ‹çinden
Alt› y›l önce F. G. ile (46) severek evlenen N. G. (26), efli-
nin içki ve kumara dadanmas› üzerine boflanma davas›
açt› ve k›z›n› alarak kocas›ndan ayr› yaflamaya bafllad›.
Önceki gün boflanma davas›n›n ilk duruflmas› görüldü. 
Efi‹N‹ TAK‹P ETT‹

Duruflmadan ç›kan N. G. kocas› taraf›ndan takip edildi-
¤inden habersiz kald›¤› eve gitti. Eflinin kald›¤› yeri ö¤re-
nen k›zg›n koca, onu kendinden geçinceye kadar dövdü.
Polise s›¤›nan genç kad›n, "Beni kurtar›n" diyerek dayak-
ç› kocas›ndan flikayetçi oldu. 
27 Mart 1998 Sabah Gazetesi

Dayak aile içi bir mesele de¤il, toplumsal bir sorun olarak
karfl›m›zdad›r. Sizce boflanmalarda bu tür bir fliddetin etki-
si nedir? Dayak yiyen kad›nlar›n ço¤unun iflsiz ve e¤itim-
siz oldu¤unu düflünerek, bu tür bir sorunun çözümü ve
aile içi fliddetin önlenmesi için neler önerilebilir? Çevreniz-
deki benzer olaylar› bir sosyolog gözüyle irdeleyiniz.

Biraz Daha Düflünelim
1. Aile kavram›n› ve aile oluflumunda önemli olan evli-

lik kavramlar›n› tan›mlay›n›z?
2. Aile yap›lar› ve türlerini aç›klayarak, bunlar›n görev

ve ifllevlerinin, de¤iflen toplumsal olgularla de¤iflim
sürecini tan›mlay›n›z:

3. Aile ve evlilik biçimleri kaç türdedir?
4. Sosyolojinin önemli kuramlar›n›n aile kurumunu ele

al›fl biçimlerini k›saca aç›klay›n›z:
5. Boflanman›n bireysel ve toplumsal nedenleri nelerdir? 
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Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Geleneksel genifl aile

bölümünü yeniden okuyunuz.
2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Aile Yap›lar› ve Türleri bölümü

nü yeniden okuyunuz.
3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Aile Kuram›na Teorik

Yaklafl›mlar bölümünü yeniden okuyunuz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Evlilik Biçimleri ve Analizi

bölümünü yeniden okuyunuz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Evlilik Biçimleri ve Analizi

bölümünü yeniden okuyunuz.
6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Aile Yap›lar› ve Türleri

bölümünü yeniden okuyunuz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Aile ve Evlilik Kuram›n›n

Tan›m› bölümünü yeniden okuyunuz.
8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Aile Kurumuna Teorik

Yaklafl›mlar ve Toplumsallaflma bölümünü
yeniden okuyunuz. 

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Endüstrileflme Süreci ve
Çekirdek Aile ‹liflkisi bölümünü yeniden
okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Sembolik Etkileflim Kuram›
bölümünü yeniden okuyunuz.
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