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1976: 47; Sayın, 1990: 2; Eyce, 2000: 224). Tarih boyunca toplum nasıl 
değişikliğe uğramışsa onu oluşturan temel parçalardan birisi olarak aile 
kavramı da yapısal, işlevsel ve biçimseldeğişmiştir(Sayın, 1990: 
2).însanoğlunun avcı-toplayıcı döneminden başlamak üzere ardı ardına gelen 
devrimsel her bir toplum aşamasında o topluma özgü aile yapıları ortaya 
çıkmıştır. Yani taran toplumunun (geniş aile) , sanayi toplununum (çekirdek 
aile) ve bilgi toplumunun (parçalanmış aile) aile yapıları kendine özgüdür. 
Kültüre ve geniş kültür havzası olarak medeniyete göre de aile kavramı farklı 
görünüm sunar. Örneğin doğu toplumu (toplulukçu) ve batı toplumu (bireyci) 
ailesi kendine özgüdür. Kısaca, aile zamana ve mekâna göre değişim gösteren 
ama hep var olan sosyolojik gerçekliktir. Sosyoloji bilimi aile kavramını az 
çok üzerinde uzlaşı sağlanabilecek tarzda tanımlayabilmelidir.Önal Saym aile 
kavramını şöyle tanımlamıştır: “Aile, biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün 
devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı 
ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş 
özdeksel ve tinsel zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, 
ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan toplumsal birimdir’'’ 
(1990: 2). Aile insan hayatmda birincil derecede önemi olan sosyal gruptur. 
İnsanoğlu aile tanımında sıralanan ihtiyaçlarım ailesi içinde karşılar. Bu 
yüzden aile kavramı mutluluk, güven, dayanışma gibi hep olumlu şeyler 
çağrıştırır. Aile kavramının tanımlanması yetmez, sosyoloji bilimi aile 
kavramını belirli modeller çerçevesinde açıklayabilmelidir. Bu açıklama 
girişiminde, toplumsal değişme aileye dair önerme ve varsayımların bağımsız 
değişkenidir. Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde iletişim ve ulaşım 
teknolojilerinin de katkısıyla toplumlararası etkileşim artmıştır. Buna paralel 
olarak toplumsal değişmenin hızı da artmıştır. Bu durumda temel sosyal grup 
olan ailenin bu süreçten nasıl etkilendiği? Ve aile kurununum da toplumsal 
değişme sürecini nasıl etkilediği? Bilimsel olarak takip edilmeli ve 
açıklanmahdır. İşte bu çalışma böyle bir düşünce ve çabanın ürünüdür.

Çalışmada aile kurumunu tanımladık, toplumsal değişme süreci ile 
aile kurumunun etkileşimini betimlemeye çalıştık. Özel olarak Türk ailesinin 
tarihsel gelişim sürecinde geçirdiği aşamaları takip ederek günümüzde 
sunduğu görüntünün genel durum tespitini yaptık. Bu tanımlama ve 
betimleme işlemini için literatürden tarihi ve sosyolojik bilgileri kullanmakla 
birlikte daha çok güncel istatistik verilerden yararlandık. Çalışmanın 
değerlendirme kısmında da ifade ettiğimiz üzere bu bilimsel faaliyet 
sürdürülmelidir. Farklı kişi ve kuramların yapmış olduğu araştırmalardan elde 
edilen veriler bir arada değerlendirilmeyince aile kurumu ve değişimi tam 
olarak açıklanamamaktadır.

1.Toplumsal Kurum Olarak Aile
“Aile küçük sosyal gruplar içinde en sürekli ve en önemli olanıdır” 

(Güngör, 1998: 206). Aile sıradan bir sosyal grup değil, toplumun küçülmüş
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şeklidir. Bütün toplumlann en küçük sosyal birimi ailedir (Erkal, 1993: 16). 
Ailenin temeli olarak klan kabul edilmektedir. Klan Durkheim ve diğer 
sosyologlarm tanımladığı üzere ‘bölünmesi mümkün olmayan en küçük 
topluluk birimidir’. “Bu topluluk, kültür admı verdiğimiz, inanışlar, âdetler, 
kaideler bütünü ile klan ailesini sosyal ve hukuki kayıt altma almıştır. Kültür, 
kişileri aşarak, bütün topluluğu kontrol altma alır; aileye biçim ve düzen verir. 
Aileye dışarıdan hükmettiği için, aile, sadece ferdi bir birleşmenin ürünü, kan 
hısımlığının mahsulü olmaktan çıkar ve sosyal kurum olmak niteliğini 
kazanır” (Eröz& Güler, 1998: 1-2).

Aksi iddialar var ise de aile tüm zaman ve mekânlarda var olmuştur 
ancak ailenin biçimi ve işlevi zamana ve mekâna göre değişim göstermiştir. 
Modem toplumda ailenin biçim ve işlevi ise oldukça çeşitlenmiştir. 
Dolayısıyla aileyi tanımlayabilmek de güçleşmiştir. En genel anlamda “Aile, 
kan, evlilik ve evlat edinme yoluyla ilişki halinde olan ve genellikle ortak bir 
mekâm paylaşan toplumsal birim” olarak tanımlanmaktadır. Bu toplumsal 
birim akrabalık ilişkilerinin de merkezinde yer aldığı için ‘aile ve akrabalık 
kurumu’ olarak tanımı genişletmek durumundayız. Aile ile bir arada 
andığımız “Akrabalık, soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş 
toplumsal ilişkiler sistemi”dir. Akrabalık sistemini besleyen, genişleten 
“Evlenme ise, yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın arasmdaki yasal 
geçerliliği olan, belirli hak ve yükümlülükleri gerektiren ilişki”dir. Aile ve 
akrabalık kurumunda önemli yeri olan evlenme, sadece iki insanın 
birlikteliğinin ötesinde toplumsal boyuta sahiptir (Bozkurt, 2010: 259-261; 
Güngör, 1998: 206-209).

İşlevselci sosyologlar için evlenme yoluyla kurulan aile kurumu; 
bireye statü sağlar, cinsel ilişkileri düzenler, çocuğun bakımını, 
sosyalleşmesini ve böylece türün devamını sağlar, aile bireyi yalnızlaşmaktan 
ve gerginliklerden korur, hatta evlilik kurumu ekonomik yapı için dahi 
işlevseldir; “birçok toplumda evlilik yoluyla ekonomik değişim, ilişkilerin 
temelini oluşturur”. Bu çözümlemeye katılmayan çatışmacı sosyologlar ise 
aileyi toplumsal adaletsizliğe yol açan ve mevcut adaletsizlikleri artıran bir 
kurum olarak görürler. Marx vd. ne göre “aile, yoksulluğu, zenginliği ve 
birtakım ayrıcalıkları nesilden nesile aktarır” (Bozkurt, 2010: 259-261; Erkal, 
1993: 16). Günümüzde sosyal teoride işlevselcilerin görüşleri daha çok rağbet 
görmektedir. îşlevselci bakış açısından, aile, toplumun kurucu unsurudur ve 
onun gelişmesine hizmet eder. Erol Güngör ailenin özellikle ‘eğitici, sosyal 
ve ahlaki rolüne’ dikkat çekmiştir; “ailenin bilhassa karakter terbiyesi 
bakımından bütün diğer eğitim kaynaklarından daha önemli olduğunu rahatça 
söyleyebiliriz... Ailenin ahlaki şahsiyet üzerindeki rolü okulun rolünü daima 
aşar. Okul bize daha çok bilgi verir, ahlaki şahsiyetimiz konusunda da bir 
takım telkin ve tavsiyelerde bulunur. Hâlbuki ahlak sadece bilgiye değil, aynı 
zamanda duygu ve hareket unsurlarına dayanmaktadır... Ahlaki davranışın
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bilhassa duygu yönü aile içinde gelişir. Çünkü davranışlarımız aile fertlerine 
karşı olan duygusal bağlarımızla sıkı sıkıya ilgilidir. Ahlaki davranışı aile her 
bakımdan kontrol eder.” Çocuk ailesinde ilerideki hayatmm bir çeşit 
provasını yaşar (Güngör, 1998: 214-216).

2.Toplumsal Değişme Sürecinde Aile
Kimileri istikrarlı toplum yapısmda değişmeyi olumsuz algılar ve 

aileyi değişime karşı en dirençli kurumlardan birisi olarak değerlendirir. Ama 
tüm zaman ve mekânlarda geçerli olan değişme yaşadığımız hayatm en temel 
gerçeklerden birisidir. Endüstrileşme, bürokratikleşme ve kentlileşme gibi 
farklı boyutları olan modem toplumsal değişme süreci aile kurumunu 
derinden etkilemiştir (Erkal, 1993: 16-17).

Modernleşme sürecinde aile kur um un un yaşamakta olduğu 
değişimleri genel hatları ile şöyle sıralayabiliriz (Bozkurt, 2010: 268-270):

a) Eşin özgürce seçimi konusunda genel bir eğilim vardır. 
Akraba evlilikleri azalmaktadır.

b) Aile akrabalardan daha çok izole olmuştur. 
B ağımsızlaşmıştır.

c) Aile geçmişteki birçok fonksiyonunu kaybetmiştir. 
“Örneğin üretim aileden işyerine taşınmıştır. Eğitim ve sağlık, uzman 
kurumlar tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Aile, daha ziyade 
toplumsallaşma ve bireyin kişiliğinin gelişiminden sorumlu hale gelmiştir”.

d) Toplumda demokratik gelişmeye paralel olarak aile içi 
ilişkiler de görece daha eşitlikçi hale gelmiştir. Karar alma sürecine giderek 
tüm fertlerinin (anne, baba, çocuk) katıldığı ailede geleneksel otoriter yapı 
çözülmektedir.

e) Endüstrileşme süreci aile kurumun un demografisini 
değiştirmiştir. “Örneğin bilim ve teknolojinin gelişimi ölüm oranlarım 
düşürürken, ortalama insan ömrünü iki katından fazla artırmıştır. Doğumla 
ilgili sebeplerden dolayı ölüm oranı, 21'de birden, 10.000’de bire inmiştir. 
Yine endüstri toplumuna geçiş sürecinde, salgın hastalıklar ve yetersiz 
beslenme gibi sebeplerden dolayı ölüm oranları gerilemiş, onun yerine 
gıdaların dönüşümünden kaynaklanan hastalıklar ön plana geçmiştir. Aynca 
yıllık doğum oranlan büyük ölçüde gerilemiştir. Geçmişte hayatlarının bütün 
evrelerinde çocuk sahibi olunmasına karşılık, ileri düzeyde endüstrileşmiş 
toplumlarda bu süre kısalmıştır”.

f) Modernleşme sürecinde gözlenen diğer bir değişim aile 
birliğinin bozulması olayıdır. “Özellikle boşanmaların artışı ile ortaya çıkan 
tek ebeveynli (daha çok babanın olmadığı) aileler, erkek çocuklar açısından 
model almada sorunlar yaratmaktadır. Bu ailelerin, suçun artışı, eğitimde 
başarısızlık ve çalışmaya ilgisizlik gibi durumlara yol açtığı ileri 
sürülmüştür”.
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Erol Güngör, ailedeki bu köklü değişimlerin aile kurumunun 
geleceğini nasıl etkileyeceğini tartışmıştır: Özellikle ailenin ekonomik 
işlevinin ortadan kalkması, çocuğun eğitimi işini uzman kuruluşların aileden 
devralması, hatta insanların aile dışında cinsi birleşme yoluyla nesil üretmesi 
mümkün olabileceğine göre, bir gün aile kurumu ortadan kalkabilir mi? “Bu 
soruya kesinlikle ‘hayır’ cevabmı verebiliriz. Çünkü İnsanlık tarihinde ailenin 
bulunmadığı hiç bir zaman olmamıştır. Yeni nesil üretme işini de tamamıyla 
biyolojik açıdan ele almak çok yanlış olur. Toplum, insanların cinsi 
faaliyetlerine ancak belli şartlar altmda izin vermektedir. Böyle bir düzenleme 
olmayınca cinsi birleşmelerden toplumun beklediği sonuç elde edilemez. 
Eğitici fonksiyonuna gelince, bu hususta devletin en çok rol oynadığı yerlerde 
bile asıl gaye ailenin yerini almak değil, ona yardımcı olmaktır” (Güngör, 
1998:217-218).

3.Türk Ailesi
3.1. Tarihsel süreçte T ürk  ailesinin yapı, işlev ve biçim olarak 

görünümü
Toplumsal kuramların tamamı değişme yasalarına tabidir ve fakat 

aile kurumu en az değişen kuramlardan birisi olarak varlığını devam 
ettirmektedir. Günümüzün aile yapısmı tam olarak anlayabilmek için eski aile 
yapışma bakmakta fayda var. “Eski Türk toplumlannda ilk sosyal birlik olan 
ve ‘oguş’ (veya uguş) diye isimlendirilen aile, toplumsal yapının çekirdeği 
konumundadır. İslamiyet öncesi Türk toplumundaki özel mülkiyette, özel 
hukukta, insanları himayeye yönelik sosyal davranışlarda, soya saygıda, 
adalet, dini hoşgörü anlayışlarında ve bütün bunları gerçekleştirmek ve 
korumakla görevli olan devletin ‘baba’ telakki edilmesinde Türk ailesinin 
(ana, baba, çocuklar ilişkilerinde temellenen) prensiplerini görmek 
mümkündür” (Erkul, 2002: 170).

Eski Türk aile yapısı hakkında farklı kaynaklarda yerine göre çelişen 
bilgiler mevcuttur. Fransız kâşif FemandGrenard (1866-1942) Doğu 
Türkistan gezisinde kadmm aile içi eşitlikçi statüsü ve çok eşliliğin yaygm 
olmaması gibi kanıtlara dayanarak eski Türk ailesinin demokratik yapıda 
olduğunu gözlemlediğini söylemiştir. Grenard’a göre Türk ailesi bu 
demokratik yapıya pederşahlığı aşarak varmıştır. Göçebe Yakut, Kırgız ve 
Altay Türklerini inceleyen Fransız sosyolog Gaston Richard (1860-1945) 
Türklerde sosyal ve ekonomik koşullara göre birden fazla aile yapısmm 
olduğu sonucuna varmıştır. Örneğin, Yakut Türklerinde aile, maderi din 
çerçevesine girer. Hısımlık bağında esas anadır. Kırgız Türklerinde aile, 
pederşahi görünümdedir. Hısımlık bağında esas babadır. Altay Türklerinde 
ise aile, bu iki tipin arasında orta bir tip yapısındadır. Türk ailesi üzerine 
yapılan gözlemleri inceleyen Fransız sosyolog Emile Durkheim (1858-1917) 
Doğu Türkistan Türklerinde ailenin demokratik yapıda olduğunu teyit etmiş 
ama (Grenard’m aksine) bu yapının pederşahlığm yıkılması ile değil maderi
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(ana ailesi) tipinin değişmesi sonucunda ortaya çıktığını iddia etmiştir. 
Durkheim’a göre geleneksel yapıyı görece sürdüren Yakutlar’da ‘Sib’ olarak 
isimlendirilen maderi karakterli aile bunun kanıtıdır (Fındıkoğlu, 1945: 265- 
269; Eröz & Güler, 1998: 4-7).

Ziya Gökalp (1876-1924) ise tarihi kanıtlara dayanarak daha farklı 
‘aile sosyolojisi’ ortaya koymuştur. Gökalp’e göre, Bütün Türklerde aile, 
Romalıların ya da Çinlilerin yaşadığı pederşahlık çağını geçirmeden, 
doğrudan doğruya maderi (ana ailesi) yapıdan, pederi (baba ailesi) yapıya 
atlamıştır. Doğu Türkistan Türklerinde Grenard’ın gözlediği üzere kadın 
erkeğe eşit bir aile üyesidir ama bu eşitliğin pederşahlığm yıkılışından ileri 
gelmesi gerekmez. İkinci olarak, (Richard’ın görüşünün aksine) bir kavmin 
çeşitli dallarında, başka başka aile tipleri olması kabul edilemez. “Şartların 
başkalığına rağmen, ana karakter kendisini korur” . Gökalp 
WaclawSieroszewski’nin(1858-1945) Yakut Etnografik Araştırması’ndan 
(1896) aktardığı, Yakut'lardaki iki cins totemin varlığına dair bilgiyi bu tezine 
kanıt olarak göstermiştir. İki cins totemin bir arada bulunması Kırgızlarda da 
vardır: “pederşahi sayılan Kırgız ailesinde, ocak kutluluğuna yalnız atanın, 
baba ceddinin değil, aynı zamanda ana ceddinin de girdiği bir gerçektir” 
(Fındıkoğlu, 1945: 269-270; Eröz & Güler, 1998: 7-9; Gökalp, 1991: 224). 
Sieroszewski’nin gözlemine göre, ailede babaanne egemendir, babaannenin 
olmadığı durumda baba ve baba da yoksa ve anne de genç ve yeteneksiz ise 
büyük kardeştir (Seroşevsky, 2007).

Türkiye Türklerinde aile hayatmı araştıran Gökalp, başlıca dört çağ 
ve bunlara özgü dört aile tipi buluyor: Boy, Ocak, Konak ve Yuva. 
Demokratik karakter dört çağın ortak özelliğidir (Fmdıkoğlu, 1945: 270; 
Gökalp, 1974: 72 vd.).

Bunlardan Boy, sosyolojideki Klan yaşayışına denk düşer. 
Boydaşlar, hep aynı boy adım taşırlar. Karşılıklı bağlılık ana tarafındadır. 
Bununla beraber, saygı sahibi olan kimse dayıdır. Anadolu Türklerinin çoktan 
geçirmiş olduğu bu çağı, bugün Doğu Sibirya'daki Yakutlar yaşatmaktadır. 
Yakut Türklerinin "Sib" admı verdikleri bu Aile-Klan'ın, bizde bugün kan 
bağlılığını ifade eden kelimelerden biri olan "Sop" ile ilgili olması 
muhtemeldir (Fındıkoğlu, 1945: 270; Eröz & Güler, 1998: 9).

Boy'dan sonra gelen Ocak çağını bugün Kırgız Türklerinde 
görüyoruz. Bu ocak tipi sosyolojideki pederşahlığa benzer ama aynısı 
değildir. Ocak, boy'da olduğu gibi, yüzlerce üyeden meydana gelmez. Klan 
birliğinden, totem bağından eser yoktur. Bunun yerine, bir baba tarafından 
idare edilen ve üye sayısı coğrafi ve iktisadi şartlara göre değişen bir ev 
hayatı oluşmuştur. Türklerin ocak aile tipinde pederşahi aileden farklı olarak, 
hem baba hem ana ceddini tanır ve kutlu sayar. Şu halde eski Türklerde 
pederşahi aile tipinin varlığını kabul etsek bile, bu kendine özel ayrı bir 
pederşahi yapıdır (Fmdıkoğlu, 1945: 270; Eröz & Güler, 1998: 9-10).
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Geriye kalan, konak ve yuva çağları, Türkiye Türklerinin aile tarihi 
bakımından oldukça önemlidir. Çünkü Konak, Arap, Fars ve Bizans 
etkileşimi ile ortaya çıkmıştır. Önceki tiplerde oldukça serbest ve toplum 
içinde bulunan kadm, konak tipinde, AvrupalIların çok abartılı hikâyelerle 
tasvir ettikleri harem yaşayışı içine sokulmuştur. Bununla beraber, Türk aile 
hayatının soydan gelme karakteri, dış etkilere rağmen, büyük şehirlerden uzak 
yurt köşelerinde, köylerde, kasabalarda ve göçebe oymaklarında kendisini 
korumuştur (Fmdıkoğlu, 1945: 270-271; Eröz& Güler, 1998: 10).

Erkul, eski Türk ailesi yapısı üzerine dağınık bilgileri bir araya 
getirerek, derli toplu bir genelleme sunmuştur: “Göçebe Türk ailesi; çekirdek 
aile yapısmdaydı ve kadm erkek eşit haklara sahipti. Tek eşle evlilik esastı, 
çok eşli evlilik nadiren görülmüştür. Eski Türk ailesi zannedildiğinin aksine 
ilk oluştuğu dönemlerde ve uzunca bir süre küçük aile özelliğine sahipti. 
Çünkü dağınık, göçebe yaşamı büyük aile kuruluşuna elverişli değildi. Yine, 
aile üyelerinin sayısı açısından birleşik çekirdek aile, yeni kurulan ailelerin 
yerleşme şekilleri açısından neolokal, aile içi hâkimiyet açısından egzogam, 
eş sayısı açısından İslamiyet’e kadar monogam özellikler göstermiştir. Dıştan 
evlenmenin (egzogami) esas olduğu ve sultaya (zor cebir) değil, velayete 
(dostyardımcıya) dayanan baba hukukunun geçerli olduğu Türk ailesinde 
evlenen oğulların hisselerini alıp yeni aile kurmak üzere evden ayrılmaları da 
eski Türklerde aile yaşamının çekirdek olduğuna başka bir örnektir” (2002: 
171).

Ortaylı, Türklerde aile bahsinde, Osmanlı ailesi kavramının çok kez 
göz ardı edildiğini söyler. Sosyal bir kurum olan Osmanlı ailesi, Müslüman 
Türk ailesi kavramından farklı olarak, Orta Asya kökenli Müslüman aileler 
yanında Hristiyan ve Yahudi aileleri ve etnik köken olarak da Türkler, 
Araplar yanında Rum, Ermeni vd. kültür çevrelerine bağlı aileleri kapsar. 
Osmanlı ailesi aynı zamanda üç kuşağın bir arada yaşadığı sosyal, hukuki ve 
iktisadi bir kurumdur. Osmanlı’da dini ve etnik kökeni farklı olan aileler ayrı 
birer habitat olarak yan yana yaşamışlardır. Buna Osmanlı millet sistemi 
denir. Millet sistemi farklı dinden insanların evlenmelerine ve akrabalık 
ilişkileri geliştirmelerine manidir. Ama bu ayrışmaya rağmen kültürel 
etkileşim yüksektir. Bu çok kültürlü yapıya rağmen Osmanlı ailesinin ortak 
özellikleri fazladır. Örneğin çok eşlilik yaygın değildir. İstanbul, Selanik, 
İzmir gibi büyük liman şehirleri hariç geniş aile tipi yaygındır. Mahremiyet 
esastır; kadm ve erkek görünürde bir arada olamaz, bekar odalarında yaşayan 
bekarlar ailelerden ayrı-uzak tutulmuştur (Ortaylı, 2009: 18 vd.).

Tanzimat (reformasyon) döneminde, bütün sosyal kurumlar gibi, aile 
kurumu da önemli değişim geçirmiştir. Birinci küreselleşme diyebileceğimiz 
bu dönemde, Avrupa ile artan etkileşimin etkisiyle ekonomik, siyasal, sosyal 
ve kültürel yapıdaki değişimler, harem ve selamlık'tan ibaret konağm, hem 
yapısını, hem de ruhunu etkilemiş ve değiştirmiştir. Gökalp' in deyimi ile
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‘konak, Yuva olmaya başladı’. 1871 Mecelle Kanunu'ndan sonra, 1926'da 
kabul edilen Medeni Kanun, bu gidişi hızlandırdı. Kadın ve aile hayatındaki 
bu değişmelerde, Gökalp'in fikirlerinin büyük tesiri olmuştur. “Gökalp, 
Durkheim'ın, ‘hastalıklı ve sağlıklı sosyal yapılar’ görüşünden hareket ederek, 
dış tesirlerin Türk ailesini ve sosyal yapısını hastalandırdığım, iyileşmesi, 
sağlığa kavuşması için, milli seciyesini, milli karakterini tekrar kazanması 
gerektiğini söyler” (Fmdıkoğlu, 1945: 270-271; Eröz & Güler, 1998: 10).

Osmanlı reform döneminde temel bir değişiklik toprak rejiminin 
değiştirilmiş olmasıdır ki bu değişiklik aile kuramımda da ciddi değişmelere 
yol açmıştır. Toprak mülkiyetinin bölünmezliği ilkesi üzerine kurulu olan 
tımar sistemi 1831’de kaldırılmış ve yerine getirilen iltizam sisteminde 
topraklar parçalanmış kimi yerde birleştirilmiş ve böylece tarımda ortaklık 
sistemi yaygınlaşmıştır. Özellikle modem tarım yapılan Ege ve Akdeniz gibi 
bölgelerde yeni arazi rejimi süratle etkisini göstermiş ve şehirlere doğru 
(Cumhuriyet dönemindeki kadar kitlesel boyutta olmasa da) hareketlilik 
yaşanmıştır. Bu hareketlilik ve eğitim alanındaki yenilikler gibi diğer 
reformcu uygulamalar birleşince geleneksel aile yapısı Batı tarzı çekirdek aile 
tipine uygun değişmeye başlamıştır (Barkan, 1980: 311-315; Duben, 1984: 
101; Ortaylı, 1984: 85; aktaran Eyce, 2000: 235-236).

Türk aile kurumunun değişiminde Cumhuriyet’in başlangıcında 
benimsenen Medeni Kanun’un (1926) etkisi büyük olmuştur. Aile kurumu 
daha eşitlikçi yapıya kavuşturulmuştur; çok eşlilik yasaklanmış ve boşanma 
eskisi gibi sadece erkeğin isteğine bırakılmamıştır (Bozkurt, 2010: 275-276; 
Tolan, 1990: 497). “Kanunda yapılan düzenlemelerle birlikte, ekonomik 
sistemdeki ve toplumsal yapıdaki yeni köklü değişmeler aile kurumunu da 
desteklemiş, takviye etmiştir. Bu süreç sonunda, aile kuramımda yeni bir 
yapının ortaya çıktığı çeşitli araştırma bulguları ile ortaya konmaktadır” 
(Kıray 1964; Timur 1972; aktaran Eyce, 2000: 236).

Türkiye’de 1950’lerden 2000’li yıllara kadar dönemin önemli 
gelişmesi sanayileşme hareketinin hızlanmış olmasıdır. Buna bağlı olarak 
kentleşme oranı da artmıştır. Böylece yoğun bir iç göç yaşanmıştır. Kırsal 
nüfus kentlere taşınmıştır. Aynı 1970’lerdeki yurtdışı göçler de bir başka göç 
biçimidir. Türkiye’nin modernleşme sürecinde özellikle kentleşmenin 
etkisiyle daha çok tarımsal yapı ile uyum içinde olan geniş aile oranı azalmış 
(%16,3), buna karşın daha çok endüstriyel yapı ile uyumlu olan çekirdek aile 
oranı artmıştır (%66,4). “Ancak bu değişim geleneksel aileye ilişkin 
değerlerin tümüyle çözülmesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Aile değerleri 
açısından değişim kadar süreklilik de önemli bir kültürel karakteristiği 
oluşturmaktadır” (Bozkurt, 2010: 275-276; Tezcan, 2005: 2; TÜİK, 10 Mayıs 
2017).

3.2. GünUmttzde T ürk Ailesinin Biçimsel Özellikleri
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Genel olarak ailenin demografik yapısı onun biçimsel özelliklerini 
oluşturur. Ailenin demografik yapısı kavramı; hanehalkı büyüklüğü, aile tipi, 
evlenme ve boşanma olayları, gelir ve harcama, konut tercihi... gibi daha çok 
somut/sayısal değişkenler içerir. Aşağıda bu değişkenlerin özet sunumu 
yapılmıştır.

Hanehalkı (aile) büyüklüğü: Türkiye'de 2012 yılında 3,7 kişi olan 
ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2016 yılında 3,5 kişi olarak tespit edilmiştir. 
Hanehalkı büyüklüğündeki bu azalma eğilimi, Türkiye’nin demografik evrim 
sürecim tamamlamak üzere olmasının önemli göstergesidir. Türkiye’de 
ortalama hanehalkı büyüklüğü yerleşimlerin kentleşme, ekonomik gelişmişlik 
ve kültürel değerlerine göre farklılık arz eder. Ülkenin doğusundan batısma 
doğru ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalmakta olduğu dikkat çeker 
(TÜİK, 10 Mayıs 2017).

Hanehalkı (aile) tipi: Çekirdek aile, geniş aile ve tek kişilik aile en 
bilinen üç hanehalkı tipidir. Türkiye’de OsmanlI’nın son döneminden 
başlamak üzere, zaman içinde geniş aile oram azalmış, çekirdek aile oram 
artmıştır. Türkiye’de 2016 yılında çekirdek ailelerden oluşan hanehalkı oram, 
%66,4’tür, geniş ailelerden oluşan hanehalkı oranı%16,3’dür. Tek kişilik aile 
oranı ise bir puanlık artışla %14,9'a yükselmiştir. Buna göre, Türkiye’de 
çekirdek aile başat hanehalkı tipi olmayı sürdürmekle birlikte (halkın 
genelinin pek de alışık olmadığı) tek kişilik ailenin göreli artışı söz konusudur 
(TÜÎK, 10 Mayıs 2017).

Türkiye’de tek kişilik ailelerin mekânda eşitsiz dağılımı dikkat 
çeker. ADNKS verilerine göre, 2016 yılında, tek kişilik hanehalkı oranmm en 
yüksek olduğu il, %24,9 ile Tunceli oldu. Bunu %22,8 ile Giresun, %22,6 ile 
Eskişehir ve Gümüşhane ve %22,2 ile Çankırı izledi. Tek kişilik hanehalkı 
oranmm en düşük olduğu beş il ise, %8,3 ile Diyarbakır, %8,7 ile Batman, 
%8,8 ile Van, %9,1 ile Şanlıurfa ve %9,3 ile Adıyaman olarak sıralandı. 
Türkiye’nin aile tipindeki bu değişme eğiliminin sanayileşme sürecini 
tamamlamış Batı ülkelerinden farklı dinamiği olduğu anlaşılmaktadır. Genel 
olarak içgöç dinamiğine bağlı sanayileşme, metropolitenleşme ve bireyleşme 
gibi değişim süreçleri tek kişilik ailelerin sayısını artırmakla birlikte, geniş 
aile oranmm görece yüksek olduğu, geleneksel aile değer sistemlerinin sosyal 
kontrol aracı olarak işlev görmeye devam ettiği Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu gibi coğrafi bölgelerde tek kişilik aile oranı düşük kalmaktadır. 
Özellikle yaşlılar ailenin koruyucu şemsiyesi altmda yaşamaya devam 
etmektedir (TÜÎK, 10 Mayıs 2017).

Türkiye’nin değişim sürecinde takip edilmesi gereken, görece yeni 
bir aile tipi yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan ailedir. Türkiye'de 2016 
yılında toplam hanehalkmın %8,2'sini yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan 
aile oluşturdu. Demografik olarak çekirdek aile içerisinde yer verilen bu aile 
tipi sosyolojide parçalanmış aile kabul edilmektedir. Türkiye’nin bu aile tipi
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üzerine alışık olduğu durum, eşlerden birinin vefat etmesi ya da boşanma 
sonucunda ailede parçalanmanın ortaya çıkmasıdır. Pek de alışkın 
olmadığımız (Amerikan filmlerinde izlediğimiz) eşlerden birinin (daha çok 
erkeğin) ekonomik olarak aileyi geçindirememesi, çokeşlilik, cinsel açlık ve 
özgür olma isteği gibi farklı nedenlerle aileyi terk etmesi davranışının görece 
artacağı beklenmelidir. Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı 
oranının en yüksek olduğu iller 2016 yılında %10 ile İzmir, %9,8 ile Adana 
ve %9,7 ile Malatya, en düşük olduğu iller ise %5,8 ile Bayburt, %5,9 ile 
Tokat, %6,2 ile Bitlis, Nevşehir, Burdur ve Yozgat oldu. Coğrafi yelpazedeki 
bu çeşitlilik nedeniyle aile parçalanmasının geleneksel değerlerin kimi yerde 
güçlü kimi yerde zayıf olması tezi ile açıklanması çok gerçekçi gözükmüyor. 
Konu üzerine sosyolojik araştırma gerekir (TÜİK, 10 Mayıs 2017).

Gelir ve yaşam koşulları: TÜİK Türkiye’de 2016 yılı için (ortalama 
gelirin %60'ı dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre) göreli 
yoksulluk oranını %21,2 olarak açıklamıştır. Yoksulluk oranı tek ebeveynli 
ve en az bir çocuğu olan ailelerde bu ortalamanın üzerindedir (%29,3). 
Bağımlı çocuğu olan ailelerin yoksulluk oranı ise bağımlı çocuğu olmayan 
ailelerin yoksulluk oranına göre daha yüksektir (%26,7’ye karşın %7,9) 
(TÜİK, 18 Eylül 2017). Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli 
yoksulluk oranı 2016 yılı için %14,6’dır. Türkiye’nin yoksulluk oranı 
ortalaması görece düşük ise de aileler elde ettiği gelir ile ihtiyaçlarını 
karşılamada zorlanmaktadır. Nüfusun, %68,0’i konut alımı ve konut 
masrafları dışmda taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, %65,4’ü 
yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacmı ekonomik nedenlerle 
karşılayamadığını ve %17,4'ü de konut masraflarının hanelerine çok yük 
getirdiğini ifade etmiştir (TÜİK, 18 Eylül 2017).

Konut: Türkiye’de bireylerin %60,4'ünün oturduğu konut kendisine 
aittir, kiracılık oranı %23,3'dür. Ailelerin oturduğu konutlarda müdahale 
gerektiren çeşitli fiziki sorunlardan şikâyet edilmiştir. Örneğin, 2015 yılı için, 
konutların %43,0’ünde yalıtım kaynaklı iklimleme sorunu yaşanmaktadır. 
Konutların %24,2'si de trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, 
çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşamaktadır (TÜİK, 18 Eylül 
2017).

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı: Türkiye’de hanelerde 
taşınabilir bilgisayar bulunma oranı, 2004 yılında yok denecek kadar az 
(%0,9) iken 2016 yılında %49,0 oranına yükselmiştir. Hanelerde cep telefonu 
bulunma oram 2004 yılında %53,7 iken 2016 yılında %96,9'a yükselmiştir. 
2004 yılında %7,0 olan evden internete erişim imkânı ise 2017 yılında %80,7 
oranına yükselmiştir (TÜİK, 10 Mayıs 2017; TÜİK, 18 Ağustos 2017). Bu 
veriler küreselleşme sürecini doğru okuyan Türkiye’nin 1980’lerde 
kararlaştırdığı (dışa açık - ihracata yönelik kalkınma modelini benimsemek, 
alt yapı politikalarında telekomünikasyon yatırımlarına öncelik vermek ve
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küresel ekonominin gerektirdiği yeni kurumlan geliştirmek) hedeflerine 
yaklaştığının göstergesi olarak kabul edilebilir (Tekeli, 1998: 129-130; 
aktaran, Uslu vd, 2017: 13-14).

3.3. Günümüzde T ürk  Ailesinin Niteliksel Özellikleri
Genel olarak kültürel değişkenler ailenin niteliksel özelliklerini 

oluşturur. Eröz ve Güler (1998: 33-35) Türk ailesinin nitelikleri olarak üç 
değer sıralamışlardır: Misafir sevgisi, Terbiyede tabiilik, Tabiat sevgisi. Bu 
değerler gerçekten de Türk ailesini dünyada tanıtıcı, tanımlayıcı kavramlardır. 
Türk ailesinin bu temel nitelikleri yanında, onun dini ve ahlaki değer 
sistemleri çerçevesinde aileye verdiği değerden, aile içi kadm-erkek 
rollerinden, ailede karar alma biçiminden, çocuğa bakış açısından, evlilik ve 
sadakat, yaşlılık, akraba ilişkileri, şiddet, boşanma... gibi daha pek çok 
özelliklerinden de bahsetmek gerekir.

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 
(ASAGEM) 2010’da gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Aile Değerleri 
Araştırması’nda ‘Türk toplumunda ailenin çok değerli bir kurum olarak 
hissedildiği ve yaşandığı’ teyit edilmiştir. Türk insanı maddi ve manevi 
sıkıntılı olduğu anlarda aileyi sığınılacak liman olarak görmektedir (%83,7). 
Aynı zamanda kendisinin de ‘ailesi için her türlü fedakârlığa 
katlanabileceğim’ ifade etmektedir (%90,3). Türk insanı hayatta önem verdiği 
varlıkların en başına ailesini yerleştirmektedir (%99,3) (ASAGEM, 2010: 302 
ve 305).

Evlilik: 2016 yılında Türkiye’de 594,493 çift evlendi. Kaba evlenme 
hızı %o7,5 olarak gerçekleşti. 2016 yılında Türkiye’de 126,164 çift boşandı. 
Kaba boşanma hızı %ol,6 olarak gerçekleşti. Buna göre Türkiye’de 
evliliklerin görece istikrarlı şekilde sürdürüldüğü söylenebilir(TÜİK, 01 
Mayıs 2018).

Türkiye’de hukuken resmi nikâh geçerlidir ve fakat evlenen çiftler 
dini nikâha da itibar etmektedir. 2016 yılında evli olan çiftlerin %97,1’inin 
hem resmi hem de dini nikâh yaptırdıkları tespit edilmiştir. Türk insanı 
nikâhsız birlikte yaşama olayını çoğunlukla (%79,7) onaylamamaktadır 
(ASAGEM, 2010: 304).

Türkiye’de aileler çoğunlukla (%83,7) “Çocukların evleneceği eşi 
kendisinin seçmesi gerektiğini” (ASAGEM, 2010: 302) söylese de evlilik 
kararını çoğunlukla aileler vermektedir. Görücü usulü denen bu uygulamanm 
Türkiye ortalaması %59,9’dur. Bireyin kendi kararı ile evlenmesinin oranı 
(%32,7) düşük kalmaktadır. Kaçma ve kaçırılma gibi olaylar sonucunda 
evlenmelerin oranı ise %7,4’dür. Görücü usulü ile evlenme durumu orta ve 
ileri yaş gruplarında artış göstermektedir. Yaş gibi öğrenim durumu da evlilik 
kararım etkileyen önemli değişkendir. Genel eğilim olarak eğitim düzeyi 
yükseldikçe bireyler evlilik kararını daha çok kendileri almaktadır. Bireyin 
yaşadığı yer de sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleriyle evlilik kararını
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etkileyen değişkendir. Türkiye’de coğrafi olarak doğudan batıya hareket 
ettikçe bireysel evlilik karan tercihi artış göstermektedir.

Türkiye’de 2016 yılında ortalama evlenme yaşı erkeklerde 27, 
kadınlarda 24’dür. Türkiye’de ilk evliliklerin %37,5’i 20-24 yaş aralığında ve 
%21,2’si 25-29 yaş aralığında yapılmıştır. Buna göre, eğitim sürecinin 
uzaması ve iş hayatına geç atılma gibi nedenlerle evlenme karan ötelense de 
Türkiye’de hala genç insanların (20-30 yaş) evlilik kurumuna rağbet 
gösterdiği gözlenmektedir (%58,7). 18 yaş öncesi evlenme oranı ise %17,9 
olarak tespit edilmiştir. 18 yaşından önce evlenme oram kadınlarda %28,2 
olduğu halde erkeklerde %5,6’dır. Bu veri Türkiye’de çocuk gelinler sorunu 
olduğu yönündeki iddialan görece doğrulamaktadır.

15 ve üzeri yaşta olup evlilik deneyimi yaşamış bireylerin %49,8'i 
aile ve akraba çevresinden, %28,2'si komşu ve mahalle çevresinden ve 
%10,3'ü de arkadaş çevresinden eşi ile tanışmış ve evlenmiştir.

Evli bireylerin %23,2'si eşi ile akrabadır. Türkiye’de akraba 
evliliklerinin en yaygın olduğu yerleşimler %42,6 oranı ile (TRC) Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Akraba evliliklerinin en düşük oranda 
gözlendiği yerleşimler ise %8,9 oranı ile (TR2) Batı Marmara Bölgesi’nde 
yer almaktadır.

Türkiye’de aileler görece yabancı geline rağbet etikleri halde yabancı 
damat tercih etmemektedir. Yabancı gelin sayısı 2016 yılında 22,583’dir. 
Toplam gelinlerin %3,8’ini yabancı gelinler oluşturmaktadır. Yabancı gelinler 
arasında Suriyeliler (6,495 kişi; %28,8), Almanlar (2,644 kişi; %11,7) ve 
AzerbaycanlIlar (2,170 kişi; %9,6) daha çok tercih edilmiştir. Yabancı damat 
sayısı 2016 yılında 3,777’dir. Toplam damatların %0,6’sını yabancı damatlar 
oluşturmaktadır. Yabancı damatlar arasında Almanlar (1,338 kişi; %35,4), 
Suriyeliler (377 kişi; %10,0) ve AvusturyalIlar (291 kişi; %7,7) daha çok 
tercih edilmiştir.

Türkiye’de evlenme kurumunda önemsenen en önemli iki değer 
sadakat ve fedakârlıktır. Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında 
katılımcılar “Evliliğin temelinin sadakat olduğunu” (%89,0) ve “Kadının 
(%82,4) ve Erkeğin (%72,2) aldatmasının asla affedilemez olduğunu” ifade 
etmişlerdir. Yine katılımcıların tamamına yakını (%91,6) “Evlilikte eşlerin 
her türlü fedakârlığı yapması gerektiğini” ifade etmişlerdir. Bu verilere göre, 
Türk insanının sadakat ve fedakârlığı önemsediği doğrudur ve fakat belli bir 
kesimin sadakat konusunda erkeğin çıkarma tutum takındığı gözden 
kaçmamaktadır. Zaten araştırma ölçeğinde yer alan bir başka soruda “Evli de 
olsa erkekler çapkınlık yapabilir” önermesi %20,3 oranında destek bulmuştur 
(ASAGEM, 2010: 302-303).

Cinsellik çoğu toplumda tabudur ve evlilik kurumu içerisinde meşru 
görülür. Türkiye bu geleneksel kültürü görece devam ettiren toplumlardan 
birisidir. “Evlilik dışı cinsel ilişki Türk aile yapısında hem erkek hem de
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kadm için onaylanmamaktadır”. Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında 
‘Evlilik dışı cinsel ilişki asla kurulmamalıdır’ önermesi %82,2 oranında 
onaylanmıştır. Evlilik dışı cinsel ilişkiye çoğunlukla karşı olan Türk insanı 
evlilik öncesi arkadaşlık (flört) konusunda kararsız olarak gözlenmiştir. 
Çünkü “Kadınla erkek arasındaki çok yakm duygusal arkadaşlık, aşk ilişkisi” 
olarak tanımlanan flört olaymm cinselliği de içerme riski her zaman vardır. 
Öte yandan evlenecek çiftin birbirini tanıması da gereklidir. Yani ikircikli bir 
durum söz konusudur. Araştırmada katılımcılara özellikle ‘kızların flört 
etmesi’ sorulduğunda buna %42,3’lük kesim karşı çıkmış, %40,8’lik kesim 
de onaylamıştır.

Genel bir gözlem olarak, Türkiye’de evlilikler görece uyum 
içerisinde sürmektedir. Ailenin bir arada yaptığı etkinliklerin türü, çeşidi, 
süresi bunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Örneğin ‘sofraya beraber 
oturmak’ tipik bir aile davranışıdır. Zaten hanehalkı kavramının 
tanımlanmasında da ‘...aynı kaptan yemek yiyen topluluk’ betimlemesine yer 
verilmiştir (TÜİK, t.y.). Bu grupsal davranışın Türkiye’de görünümü şöyle: 
2016 yılında hanehalkı akşam yemeğinde %78,2 oranında bir araya gelmiştir. 
Hafta sonunda bu oran daha da artış göstermiştir (%83,1). Ailenin birlikte 
yemek yeme ortalaması bölgelere göre önemli farklar göstermediği halde, 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşayan aileler özellikle hafta 
içi daha seyrek bir araya gelebilmektedirler. Örneğin İstanbul’da yaşayan 
aileler akşam yemeğinde de %72,7 oranında bir araya gelebilmişlerdir. Bunun 
en önemli nedeni ev ve işyeri arasındaki mesafenin uzun olması ve ulaşım 
sorunlarıdır.

Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında diğer aile etkinlikleri 
şöyle sıralanmıştır: Akrabayı ziyaret etmek %79,8, alışveriş yapmak %74,7, 
piknik yapmak %56,6, tatile çıkmak %32,7 (ASAGEM, 2010: 306). Ailenin 
diğer etkinliklerinin oranı birlikte yemek yeme davranışından doğal olarak 
düşük olacaktır, çünkü aile bireylerinin icra ettiği mesleğin şartları, 
kuşaklararası ilgi farkı, harcama gücü ve kişisel zaman kullanımı gibi çeşitli 
faktörlerin kısıtlayıcı etkisi söz konusudur.

Kadın: Devam etmek istemesine rağmen eğitimini bırakan 15 ve 
üzeri yaştaki bireylerin oranı %18,3 olarak tespit edilmiştir. Eğitimi bırakma 
nedeni olarak %45,5 ile geçim sıkıntısı, %22,7 ile ailenin izin vermemesi ve 
%12,3 ile eğitimde başarısızlık gösterilmiştir. Eğitimi bırakma nedenleri 
cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin daha çok ekonomik nedenlerle 
(%32,3’e karşın %58,7), kadınların ise daha çok ailenin izin vermemesi 
nedeniyle (%7,5’e karşın %38,1) eğitim sürecinden ayrıldıkları tespit 
edilmiştir. Kadınların ayrıca %9,5’i de nişanlanma, evlenme, hamile kalma ve 
anne olma gibi nedenlerle eğitimlerini yarıda bıraktıkları gözlenmiştir(TÜİK, 
18 Ocak 2017). Kadına dair diğer bilgiler aşağıda sunduğumuz kadm — erkek 
rolleri başlığı altında yer almaktadır.
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Çocuk: Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu 
dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısmı ifade 
etmektedir. Demografik evrim sürecini tamamlamak üzere olan Türkiye’de 
toplam doğurganlık hızı sistematik olarak düşmektedir. 2001 yılında 2,38 
çocuk olan toplam doğurganlık hızı 2016 yılında 2,10 çocuk seviyesine 
inmiştir. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde 
olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere 2 çocuk anne babanın biyolojik 
tekrarıdır, 3. çocuk nüfus artışı anlamına gelmektedir (TÜİK, 18 Ocak 2017).

2016 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 22.206.776 hanehalkı 
bulunmaktadır. Hanehalklannın %82,7’sini en az bir çekirdek aile içeren 
hanehalkı oluşturmaktadır. Bunların %60,4’ünde ise en az bir çocuk 
bulunmaktadır. Çekirdek aile içeren hanehalklarmda en az bir çocuk 
bulunanların oranı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha 
yüksek olduğu halde başta Karadeniz ve Marmara olmak üzere diğer 
bölgelerde daha düşüktür. (TÜİK, 07 Temmuz 2017).

Türkiye’de evlenme ve aile gibi çocuk da değer addedilen 
kavramdır. Ancak çoğunluğun (%82,4) görüşüne göre bireyler evlilik kurumu 
içerisinde çocuk sahibi olmalıdır (ASAGEM, 2010: 304). Çocuk sahibi olma 
konusunda evli çiftleri başta anne-babaları olmak üzere yakın çevreleri teşvik 
etmektedir.

Türkiye’deki hanelerde 0-5 yaş arasındaki çocukların gündüz bakım 
işini %86,0 oranında anne, %7,4 oranında anneanne veya babaanne, %2,8 
oranında kreş veya anaokulu, %1,5 oranında bakıcı, %1,3 oranında yakın 
akraba veya komşu ve % 1,0 oranında da birden fazla birim üstlenmektedir.

Türkiye’de ailelerin çocuk eğitiminde önem verdikleri kavramların 
başmda kişilik (karakter) gelmektedir. Aileler “Çocuktan beklentiniz nedir? 
Nasıl bir çocuk?” sorusunu; aile büyüklerine saygılı (%99,7), 
sorumluluklarını yerine getiren (%99,7), özgüvenli (%99,6), kendi hakkını 
savunabilen (%99,3), bağımsız düşünebilen - karar verebilen (%98,2) ve 
üniversite mezunu olan (%97,3) bir çocuk diyerek cevaplamışlardır 
(ASAGEM, 2010: 306).

Türkiye’de ailelerin önemli bölümünün çocuklarına iyi davrandığı 
söylenebilir. Ailenin çocuğu cezalandırma davranışları incelendiğinde 
azarlamanın en sık başvurulan ceza tekniği (%72,8) olduğu anlaşılmaktadır. 
Aileler dövme (%20,7) ve tokat atma (%32,8) gibi şiddet içeren ceza 
tekniklerine daha az başvurmaktadır. İnterneti yasaklama (%48,7) ve TV 
izlemesine izin vermeme (%40,8) gibi sevdiği şeylerden mahrum etme 
davranışı da görece sık başvurulan ceza teknikleridir. Ancak yine de 
Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında “Çocuk eğitiminde dayağm etkili 
bir yol olmadığı” görüşü %66,4 oranında desteklenmiş (ASAGEM, 2010:
302) ise de geriye kalan %33,6 kesimin şiddet yanlı tutumu düşündürücüdür! 
Bu konuda eski Türk ailesi kaynaklarına başvurmak gerekir. Dede Korkut
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hikâyelerinde anlatıldığı üzere; “Eski Türk ailesi karşılıklı sevgi ve saygı 
esasına dayanıyordu. Öyle anlaşılıyor ki, baba çok eski çağlardan beri aileyi 
temsil etmesine rağmen, Türk ailesinde bir baba korkusu veya baba baskısı 
yoktu. Ana-baba ve çocuklar arasında ilişkiyi himaye, sevgi ve saygı 
düzenliyordu” (Erkul, 2002: 170).

Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında yer verilen “Erkek çocuk 
sahibi olmak daha çok itibar kazandırır” önermesini katılımcıların %56,1’i 
desteklememiş, %43,9’u desteklemiştir (ASAGEM, 2010: 302). Buna göre 
aileler çocuk cinsiyet ayrımcılığı konusunda kararsız denilebilir. Bu kültür 
kodu üzerine de düşünmek gerekir! “BamsıBeyrekhikayesinde kız ve erkek 
evladm eşit tutuluşunu hatırlamak gerekir” (Erkul, 2002: 170).

Uzun süredir modernleşme deneyimi yaşayan Türkiye’de toplumun 
doğulu (toplulukçu) karakteri görece devam etmektedir ama karışık 
(toplulukçu/bireyci) bir hal almıştır. Örneğin, Türkiye’de Aile Değerleri 
Araştırmasında tespit edildiği üzere, Türk ailesi “Çocukların 18 yaşma 
geldiklerinde kendi kararlarını alabilmeleri” konusunda kararsızdır: %57,4 
erkek çocuk için evet; %48,4 kız çocuk için evet (ASAGEM, 2010: 302). 
Türk toplumunda aile bireyin yaşantısı üzerinde etkili bir sosyal kontrol aracı 
olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu iyi mi kötü mü tartışmalarının 
ötesinde kültürel bir değerdir.

Ailede k arar alma biçimi: Bazı belirlenmiş konularda ailenin karar 
alma süreci 15 ve üzeri yaştaki bireyler için ve cinsiyete göre incelendiğinde, 
Türkiye’de kadınlar daha çok ev düzeninde (%78,1), alışveriş (%58) ve 
komşularla ilişkiler (%56,1) gibi konularda söz sahibidir. Buna karşın 
erkekler daha çok tatil ve eğlence (%70,6), ev seçimi (%65,9) ve akrabalarla 
ilişkiler (%59,7) gibi konularda söz sahibidir. Ancak kültürel bir değer olarak 
“ailede son sözü söyleyecek ve yönetecek bir kişinin bulunmasının gerektiği 
ve bunun da erkek olduğu yönünde toplumda var olan geleneksel anlayışın 
devam ettiği” söylenebilir. Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında tespit 
edildiği üzere, mevcut Medeni Yasa aksini emretmesine rağmen, Türk 
insanının %66,4’ü Ailenin reisinin erkek olduğunu ve %61,0’i de Ailenin 
geçiminden erkeğin sorumlu olduğunu düşünmektedir (ASAGEM, 2010: 
303;TÜÎK, 18 Ocak 2017).

Kadın -  erkek rolleri: Türkiye’de 15 ve yukarı yaştaki bireyler 
hanehalkı ve aile bakımma günde ortalama 2 saat 45 dakika zaman 
ayırmaktadır. Bu süre erkeklerde 53 dakikaya indiği halde kadınlarda 4 saat 
35 dakikaya çıkmaktadır. Hanehalkı ve aile bakımına ayrılan sürenin 
çalışanlarda daha az ve çalışmayanlarda daha uzun olduğu kolayca tahmin 
edilecektir (1 saat 34 dakikaya karşın 3 saat 47 dakika tespit edilmiştir). 
Çalışma-çalışmama durumu ile cinsiyet bir arada incelendiğinde, hanehalkı 
ve aile bakımma, çalışan erkekler günde ortalama 46 dakika zaman ayırdıkları 
halde, çalışan kadınlar günde ortalama 3 saat 31 dakika zaman

430



ayırmaktadırlar. İlginç olanı ise, cinsiyet eşitsizliğinin çalışmama durumunda 
da devam etmesidir. Hanehalkı ve aile bakımına çalışmayan erkekler günde 
ortalama 1 saat 7 dakika zaman ayırdıkları halde, çalışmayan kadınlar günde 
ortalama 4 saat 59 dakika zaman ayırmaktadırlar(TÜİK, 04 Aralık 2015).

Hanede ücretli olarak yaptırılan işler sınırlıdır. Bunların başmda 
%38,1 ile evin badana/boyası, %11,3 ile küçük bakım, onarım işleri ve %4,7 
ile evin haftalık/aylık temizliği gelmektedir. Aile genellikle kendi işini kendi 
gördüğü halde, aile içinde görülen; sofrayı kurup kaldırmak (%98,0), çay 
servisi yapmak (%97,8) ve bulaşık yıkamak (%97,5) gibi işlerin çoğu bir 
hanehalkı ferdi tarafmdan yapılmaktadır. Onu da tahmin etmek zor değil! 
(TÜİK, 18 Ocak 2017)

Türkiye’de kadm rollerine yönelik cinsiyetçi ayrımcı tutum 
azalmaktadır ama devam etmektedir. Örneğin, Türkiye’de Aile Değerleri 
Araştırmasında eşlerin ev içi rollerini betimleyebilmek için “Bir kadmın asıl 
görevi çocuk bakımı ve ev işleridir” önermesini değerlendirmeleri 
istendiğinde katılımcıların %50,8’i bunu onaylamıştır. Öte yandan, daha 
eşitlikçi tutumu yansıtan “Ev işlerinde kadm kadar erkek de sorumludur” 
önermesi ancak %64,1 oranında destek bulabilmiştir (ASAGEM, 2010: 303).

Yaşlı: “Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 
891 bin 694 kişi iken son beş yılda %17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 
bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında 
%7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %44’ünü erkek 
nüfus, %56’sını kadm nüfus oluşturdu”(TÜİK, 15 Mart 2018).

DPT ve TÜİK’nun nüfus projeksiyonlarına göre, doğal afet, savaş ve 
salgın hastalık gibi olağanüstü durumlar olmaz ise yaşlı nüfus oram 2023 
yılında %10,2, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 
ve 2080 yılında %25,6 olacaktır.

Türkiye’nin toplumsal değişme sürecinde doğuşta yaşam beklentisi 
giderek artmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğuşta yaşam beklentisi 
yaklaşık 35 yıl olduğu halde, (Koç vd, 2008: 48), bugün için, “Hayat 
Tabloları, 2014-2016 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi 
Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıldır” 
(TÜİK, 15 Mart 2018).

Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre, yaşlı bireylerin “En önemli 
mutluluk kaynağı aileleridir” (%65,8) (TÜİK, 22 Şubat 2017) ve aileler de 
“Aile büyüklerinin aile içinde bakılması gerektiğini” düşünmektedir (%84,9) 
(ASAGEM, 2010: 304) ama uygulamada işler farklı işlemektedir. Akdeniz 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
İsmail Tufan’ın bildirdiğine göre, Türkiye’de yaşlıların ve Alzheimer 
hastalarının bakımı genellikle kız çocuklarına, geline ve kız torunlara 
bırakılmaktadır. Erkeklerin bakıma katkısı çok azdır. Ve ilginç olanı ise, son 
zamanlarda Antalya gibi metropollerde gözlendiği üzere, yaşlı ve Alzheimer
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hastası yakınını cami avlusuna bırakanların sayısında artış vardır. Türkiye’de 
yaşlılar için aile hala koruyucu kurum olma özelliğini sürdürmektedir 
denilebilir ama yaşlılar için sosyal bakım sigortası gibi yasal kurumsal 
düzenlemelerin biran önce yapılması gerekmektedir. Gerontolog Tufan’m 
bildirdiğine göre, Türkiye Güney Kore’den sonra en hızlı yaşlanan ikinci 
büyük toplum ve hiçbir kurum buna hazır değil! (Bursa Hâkimiyet, 01 Ekim 
2016).

Akraba ilişkileri: Türkiye’de aile ve akraba ilişkileri normal 
seyretmektedir. Aileler akrabaları ile dini bayramları kutlama (%65,4), taziye 
ziyareti (%61,6), düğün-demeğe eşlik etme (%59,3), hasta ziyareti (%56,7), 
bebek kutlama ziyareti (%49,5), mezarlık ziyareti (%47,5), askere gidenleri 
uğurlama-karşılama (%46,9), hac ve umreye gidenleri uğurlama-karşılama 
(%46,8) ve ev sahibi olanları kutlama ziyareti (%45,9)... gibi önemli gün ve 
etkinliklerde sıkça bir araya gelmektedir(TÜİK, 18 Ocak 2017).

Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında akraba ilişkilerinin 
toplumca önemsenen bir değer olduğu bulgulanmıştır. Araştırma verilerine 
göre, “akraba ilişkileri, sosyal bağların kuvvetlenmesi, dayanışma ve 
yardımlaşmanın gerçekleşmesi, ortak kültürel kalıpların benimsenmesi, 
ailenin geleceği ve güvenliği açısından önemli görülmektedir. Bu bakımdan 
gerek kır gerekse kent ortamında akraba ilişkilerinin sıcak tutulması 
önerilmekte, ilişkilerin belli bir düzende gerçekleşmesi gerektiği ifade 
edilmektedir” (ASAGEM, 2010: 309).

Yaşam kalitesi (mutluluk): 2016 yılında, Türkiye’de 18 yaş ve 
üzeri yaştaki bireylerin çoğunluğu (%70,2) için kendilerini en fazla mutlu 
eden varlık ailedir. Evli bireyler evli olmayanlara göre kendisini daha mutlu 
hissetmektedir (%53,5’e karşın %64,7). Cinsiyet değişkenine göre tekrar 
incelendiğinde evli kadınlar evli erkeklere göre kendilerini daha mutlu 
hissetmektedir (%60,8’e karşın %68,3)(TÜİK, 18 Ocak 2017).

Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri 
yaştaki bireylerin çoğunluğu (%74,4) hanehalkını genel olarak mutlu 
hissetmektedir. Hanehalkını mutsuz hissedenler oranı düşük (%5,7) olduğu 
halde, hanehalkmın mutluluğu konusunda kararsız olanların oranı %20,0’dir. 
Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında da benzer oran tespit edilmiştir; 
bireysel mutluluk oranı %73,4, aile mutluluğu oranı %73,6(TÜİK, 22 Şubat 
2017).

İstatistik bölge ayrımına göre, aile mutluluğu konusunda göreli fark 
söz konusudur. Ailesini mutlu hissedenlerin oranı (TR7) Orta Anadolu’da 
(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) en 
yüksek (%81,1) olduğu halde, (TRC) Güneydoğu Anadolu’da en düşüktür 
(%64,9).

Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında Maslow’un İhtiyaçlar 
Hiyerarşisinde üçüncü sıraya yerleştirdiği sevgi ve aidiyet ve özel olarak da
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güven ihtiyacı hakkında bilgi toplanmıştır. Eldeki verilere göre, Türkiye’de 
bireyler ilişkili oldukları diğer bireylere genel olarak güvenmektedir. Ama 
güven duygusunun yoğunluğu grupsal statü ve rollere ve sosyal mesafeye 
göre değişmektedir. Şöyle ki: En yoğun güven duyulan sosyal grup ailedir; 
bireyler çocuğuna, eşine, anne-babasına, kardeşlerine tam olarak
güvenmektedir (Ranj %92,0 - %97,2). Sosyal mesafe açıldıkça güven
duygusu seyrekleşmektedir; bireyler akrabalarına (%70,6), komşularına
(%58,5), iş arkadaşlarına (%57,4) ve hemşerilerine (%51,5) daha seyrek
güvenmektedir. Türk insanı tüm bu ilişki ağlarının dışında kalan, ilk kez 
tanıştığı birisine ise çoğunlukla güvenmemektedir (%74,9) (ASAGEM, 2010: 
305).

Maslow’a(2001) göre Kendini Gerçekleştirme aşamasına gelen birey 
özbenliğinin ötesindeki değerler tarafından da güdülenir; bunlardan birisi 
dindir. MasIow sonradan bunu ayrı bir aşama olarak Üstünlük İhtiyacı olarak 
isimlendirmiştir (McLeod, 2017). Değer sistemi olarak din (inanç) yaşam 
kalitesinin önemli bileşenidir. Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında, 
Türk ailesinin dinsel değerlere önem atfettiği tespit edilmiştir. Katılımcılar 
“Aile, dini ve manevi değerlerine bağlı olmalıdır” önermesini %87,1 oranında 
onaylamıştır (ASAGEM, 2010: 134).

Aile sorunları ve boşanma: Türkiye’de 2016 yılında 126,164 çift 
boşandı. Kaba boşanma hızı %ol,6 olarak gerçekleşti. Boşanma olayı 
Türkiye’nin batı bölgelerinde daha yaygındır (TÜİK, 02 Mart 2017).

Türkiye’de boşanmaların yaklaşık üçte ikisi evliliğin ilk 10 yılında 
gerçekleşmektedir. 11 yıl ve daha uzun sürelerde (kritik eşik aşılınca) 
boşanma oranı giderek azalmaktadır.

Türkiye’de boşanma olayına yol açan önemli sorunlar şöyle tespit 
edilmiştir; sorumsuz ve ilgisiz davranmak (%50,9), evin geçimini 
sağlayamamak (%30,2) ve eşinin ailesine karşı saygısız davranmak (%24,3). 
Kadınlar için dayak ve kötü muamele de önemli bir boşanma nedenidir 
(%36,4)(TÜİK, 18 Ocak 2017). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırmasında 
kültürel değer olarak! “Kadının itaat etmediğinde kocası tarafından 
dövülebileceğini” (%16,4) ve “Kadının kocasının tokadmı sineye çekmesi 
gerektiğini” savunanlar (%24,5) kayda geçmiştir (ASAGEM, 2010: 304).

Türkiye’de boşanma oranı hızla artıyor algısı yaygınlaşmakta ise de 
Türkiye’nin boşanma hızı dünyadaki pek çok ülkeden daha düşüktür. Örneğin 
2013 yılı için Avrupa Birliği (28 ülke) kaba boşanma hızı %ol,9 olduğu halde 
Türkiye kaba boşanma hızı %ol,6’dır (EUROSTAT, 11 August 2016). Bunda 
bir kültür kodu olarak Türk insanının boşanma olayma iyi gözle 
bakmamasının etkisi olduğu gibi son yasal düzenlemeler sonucunda hem 
kadm hem de erkeğin mağdur olmasının da etkisi vardır. Örneğin ailede bir 
kişi çalışıyor ve aile bu kişinin aylık maaş ile geçiniyorsa, boşanma 
durumunda, çocuğa ve çalışmayan eşe bağlanan nafaka sonucunda, her iki
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tarafta geçinememektedir. Türkiye’de boşanma konusunda fikir birliği yoktur. 
Türkiye Aile Değerleri Araştırmasında “Anlaşamayan eşler boşanmaktan 
kaçınmamalıdır” önermesini, katılımcıların %60,6’sı onaylamış %21,2’si 
onaylamamış ve %18,2’si de kararsız olduğunu söylemiştir (ASAGEM, 2010:
303).

Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmanın ortaya koyduğu temel bulgu olarak ifade edebiliriz ki, 

Türk ailesi, yapı ve fonksiyonları itibariyle hem doğulu (toplulukçu) hem 
batılı (bireyci) özellik göstermektedir ama tarihsel olarak sürdürdüğü, nev-i 
şahsına münhasır değer ve normları da söz konusudur. “Örneğin ana-baba ve 
evlenmemiş çocuklardan meydana gelen aile tipi yaygm olmasına karşılık, 
Batı'daki gibi çekirdek aile özelliklerini değil de geleneksel aile özelliklerini 
göstermektedir. Bir başka anlatımla, Türk ailesinde çevreden soyutlanmış 
ilişkiler yerine öncelikli olarak birinci dereceden akrabalar olmak üzere diğer 
akrabalara doğru genişleyen ilişkiler ağı söz konusudur... Türk ailesinde, aile 
üyelerinin hak ve sorumlulukları bellidir. Kadm ve erkek birbirlerini 
gözeterek, kendilerine yüklenen sorumluluklarını yerine getirirler. Çocuğun 
da aile içinde önemli bir yeri vardır. Saygı temeli üstüne kurulmuş olan aile 
çoğunlukla küçük aile biçimindedir. Bu özellik eski Türklerden itibaren, 
günümüze gelinceye kadar en belirgin özellik olarak karşımıza çıkıyor.” 
(Eyce, 2000: 240).

2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin nüfusu 80.810.525 kişidir. 
Türkiye’nin nüfus artış hızı, %ol2,4 olarak gerçekleşmiştir. Nüfus artış hızı 
sistematik olarak düşmektedir. Türkiye kentleşme sürecini büyük oranda 
tamamlamıştır. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,5’dir. Türkiye 
nüfusunun ortanca yaşı yükselmiştir (31,7 yaş). Bu nüfusun yaşlanmasının 
önemli göstergesidir. Çalışma çağmdaki (15-64 yaş grubu) nüfus önceki yıla 
göre %1,2 artmıştır. Şu an için Türkiye’de, çalışma çağındaki nüfusun oranı 
%67,9; çocuk yaş grubu (0-14 yaş) nüfusun oranı %23,6; ve 65 ve daha 
yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %8,5’dur (TÜİK, 01 Şubat 2018). Bu 
Türkiye için 'fırsat penceresi’dir. Türkiye çocuklara ve yaşlılara yasal- 
kurumsal düzenlemeler, sosyal-eğitsel harcamalar yapabilirse, çalışan kesim 
için üretken istihdam alanları oluşturabilirse, çok kısa bir süre içerisinde 
ekonomik ve toplumsal gelişmesini istendik düzeyde sağlayabilecektir. Tersi 
durumda nüfusun bu kompozisyonu türlü ekonomik, sosyal sorunlara yol 
açacaktır (Koç vd, 2008: 58).

Mahmut Tezcan’ın (1940-) isabetli tespit ettiği üzere, Türk 
toplumunda gelecek, aile açısmdan nasıl olacak? sorusu Avrupa Birliği üyelik 
sürecinden ayrı düşünülemez. “Kuşkusuz aile Avrupa’da koruma altındadır. 
Bu koruma daha çok yasal düzeydedir. Özellikle kadmlar ve çocuklar şiddete 
karşı yasal koruma altodadırlar. Ayrıca çocukların bakımı, boşanma 
durumunda çocuklar çeşitli yasal haklara kavuşmuşlardır. Yine, kadm - erkek
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eşitliği konusunda ise önemli adımlar atılmıştır. Fakat madalyonun tersi de 
var. Ailede yozlaşma, alkolizm, uyuşturucu kullanma ve çeşitli sapma 
olayları aileyi oldukça etkilemektedir. Bu durumda Türk ailesi bakımından ne 
gibi değişiklikler olabilir? Öncelikle kadınlar ve çocuklarla ilgili aileyi 
koruma bağlammda yasal önlemler gündeme gelecektir... Yasaların 
geliştirilmesi yeterli değildir. Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi, 
yasaların özümsenmesi ve yaşama geçirilmesi gerekmektedir” (Tezcan, 2005: 
5).

İkinci olarak, Türkiye’de kadının topluma katılımı yetersizdir. 
Önümüzdeki süreçte bu katılımın artması beklenmektedir. Ancak, Türkiye’de 
kadınlara karşı ayrımcılığın varlığı görülmektedir (Tezcan, 2005: 5). Bunlar 
aşılabilirse kadının topluma katılımı sivil toplumu geliştirecektir.

Üçüncü olarak ailenin biçimi ve yapısında köklü değişikliklerin 
meydana gelmesi olasıdır. Bunlara şaşırmamak gerekir (Tezcan, 2005: 5; 
Tezcan, 2000: 167-171):

a) Çekirdek aile biçimi gelecekte de görece sürecektir. Ama 
aile ilişkilerinde değişiklikler beklenmektedir. Türkiye’deki çekirdek ailenin 
akrabalarla ilişkilerini geleneksel çerçeveye yakın sürdüreceği tahmin 
edilmektedir.

b) Postmodem toplumda çekirdek aile giderek 
parçalanmaktadır. Tek ebeveynli aileler Avrupa toplumunda çoğalmaya 
başlamıştır. Kadın ya da kocası, ailenin bulunduğu yerden uzakta 
çalışmaktadır. Zaman zaman bir araya gelmektedirler. Kuşkusuz bu durum 
çocuklar ve kadın açısmdan olumsuz bir durum olarak görülmektedir. 
Türkiye’de de gelecekte tek ebeveynli ailelerin çoğalması olasıdır. Nitekim 
işçi ailelerinde yurt dışma gitmekle başlayan bu parçalanma, şimdi orta ve üst 
gelir grubu ailelerde de görülmeye başlamıştır.

c) Çekirdek ailedeki eğilimlerden birisi de çocuksuzluğun 
yeğlenmesidir. Buna paralel olarak tek çocuklu aile sayısı da artmaktadır. Bu 
eğitimler Türkiye’deki üst gelir grubu kesimlerde zaten var.

d) Tüm bunlar sonucunda nüfusta azalma eğilimi 
beklenmelidir. Ailelerin çocuk yapmama ya da tek çocuk yapma eğilimini 
psikolojik faktörlerin yanında sanayileşme, kentleşme ve yurtdışma göç gibi 
toplumsal faktörler de etkilemektedir.

Dördüncü değişim aile ve yaşlılar konusunda yaşanacaktır. Yaşlılar 
sayısı artan aynı zamanda aile koruma çemberinin dışma itilen toplum 
kesimidir. Yaşlılar için yasal kurumsal düzenlemelerin şimdiden hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Yaşlılarla birlikte Alzheimer gibi önemli 
hastalıklardan muzdarip olan ya da engelli bireyi olan özel önemdeki aileler 
de ihmal edilmemelidir. Çünkü istendik toplumsal gelişmeye bu koşulların 
sağlanması ile ulaşılabilecektir, yoksa ihracatı artırmak, ekonomik büyümeyi 
sürdürmek... tek baş ma yetersizdir.
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Beşinci değişim göç konusunda yaşanacaktır. Son dönemde 
Türkiye'nin uluslararası göç hareketleri içindeki konumu değişmeye 
başlamıştır. Bugün artık Türkiye ‘göç veren’ değil ‘göç alan ülke’ konumuna 
gelmeye başlamıştır. Türkiye’nin uluslararası göç trafiğinde ‘hedef ülke’ 
statüsü kazanmasının temel nedenlerinden ikisi küresel ağda bulunan 
jeopolitik konumu ve gelişen toplum yapısı özellikleridir. Şu an için 
Türkiye’nin henüz kavramaya başladığı ‘dışarıdan göç alan ülke’ konumuna 
dönüşme sürecinin hızlanarak artacağım tahmin etmek güç değildir. 
Önümüzdeki dönemde tamamlanacağım bildiğimiz demografik dönüşüm 
sürecinin etkisiyle ülkeye yabancı işçi akımının da artarak devam etmesi 
mümkündür. Konunun aileler için önemi ise kültürleşme problemidir. Yerli 
ve göçmen aileler bütünleşebilecek mi yoksa ayrışma mı yaşanacak? Bu 
bilinmiyor. Bu durumda Türkiye’nin acilen farklı göç olaylarına 
uygulanabilen esnek göç modeli oluşturması ve uygulaması gerekiyor ve 
buna uygun yasal-kurumsal düzenlemelerin yapılmasında yarar var. 
(Çağlayandereli & Arslan, 2016: 291-292). “Gelecekteki Türk ailesinden söz 
ederken yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunları da ağırlıklı olarak 
gündeme gelecektir. Bu nedenle o ülkelerle yasal ve sosyo-ekonomik 
düzeyde ilişkilerimizin artacağını söyleyebiliriz” (Tezcan, 2005: 7).

Diğer bir önemli konu, Türkiye’nin artan jeopolitik önemine koşut 
olarak, olası çatışma durumlarına hazırlıklı olabilmesi için “milli ve manevi 
değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde, milli bütünlüğün ve 
dayanışmanın pekiştirilmesinde aile kurumunun güçlendirilmesi esastır” 
(Tezcan, 2005: 8).

Çalışmayı tamamlarken bir de bilim camiasına çağrımız var: Bu 
çalışmada Türkiye’de aile biçimsel ve niteliksel özellikleri ile betimlendi. 
Türk ailesi üzerine sunduğumuz bu betimleme genel ortalamayı 
yansıtmaktadır. Gerçekte ailenin bu genel ortalamadan ayrı ve farklı 
görünümleri söz konusudur. Aile ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal 
boyutlarıyla özel olarak incelenmesi gereken sosyolojik olgudur. Örneğin 
ekonomik olarak varsıl ve yoksul aile ya da tarım ve sanayi ailesi; siyasal 
olarak muhafazakâr ve yenilikçi aile; kültürel olarak yerli ve göçmen aile ya 
da farklı kültür grubu aileler; sosyal olarak kırsal ve kentsel aile ya da 
geleneksel ve modem aile... gibi farklı aile yapılan söz konusudur. Ailenin 
bu farklı boyutlarım özel olarak açıklayabilecek yetkinlikte yeni araştırmalara 
ihtiyaç var.

Diğer bir husus, burada sunduğumuz Türk ailesine dair bilgiler daha 
çok kişi ve kurumların araştırma verilerinden derlenmiştir. Buna göre bu 
çalışmada Türk ailesi daha çok istatistik betimlenmiştir. Gerçekte Türk 
ailesini tam ve net olarak betimleyebilmek için sinema, roman, resim, heykel, 
karikatür gibi alanlardan nitel verileri bir arada harmanlamak gerekir. Yine bu 
burumda da yeni çalışmalara ihtiyaç var.
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