
AİLE KURUMU 

 

Bu başlık altında; ailenin tanımı, aile tipleri, Türkiye’de aile yapısı, ailenin önemi ve gereği 

gibi başlıklara yer verilmiştir. 

 

Ailenin Tanımı 

Bir toplumun yapısını oluşturan, ilişkilerini belirleyen belirli toplumsal kurumlar vardır. 

Toplumsal kurumların; toplumdan topluma değişen ve hatta aynı toplum içerisinde her birinin 

ayrı fonksiyonu ve ayrı rolleri vardır. 

Bu toplumsal kurumlardan; ekonomi kurumu, mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve 

dağıtım işlevlerini yerine getirir. Din kurumu, bireylerin dünya ve ahiret işlerini düzenleyen ve 

onlara bir hayat tarzı sunan ilahi kurallar bütünüdür. Eğitim kurumu, bilginin ve kültürel 

değerlerin bir nesilden ötekine aktarılmasını sağlar. Devlet, belli bir toplumda yaşayan insanların 

hak, görev, sorumluluk ve davranışlarının kontrolünü elinde tutan siyasal kurumdur. Aile ise 

içinde insan türünün belli bir şekilde üretildiği, cinsel ilişkilerin düzenlendiği, sosyalleşme 

sürecinin ilk ortaya çıktığı kültürel mirasın nesilden nesile aktarıldığı; biyolojik, psikolojik, 

ekonomik, toplumsal, hukuksal görevleri olan sosyal bir kurumdur. 

Bu kurumların içerisinde aile, diğer kurumlara temel teşkil eden önemli bir fonksiyon 

üstlenmiştir. Çünkü toplumların ilk gelişme safhalarında, “din, devlet, eğitim, ekonomi gibi 

diğer sosyal kurumlar öncelikle aile sistemleri içerisinde şekillendiler ve geliştiler, sonraları bu 

kurumlar kültürel gelişme ile birlikte aileden bağımsız hale geldiler” (Merter,1990,1). 

Ailenin belli bir toplumda ve belli bir zamanda yapısını, fonksiyon ve sorumluluklarını, 

aile içi ilişkileri ve değişmeleri belirlemek için önce aileyi tanımlamak, ailenin toplumdaki yerini 

ve önemini bilmek gerekir. 

Ailenin yapılmış birçok tanımları söz konusudur. Yapılan her tanım, aileyi farklı bir 

kategori içerisine sokmaktadır. Bu tanımlardan her biri aileyi sosyal hayatın ana şekillerinden 

biri olarak kabul etmekle beraber, onu sosyal bir grup, sosyal bir birlik, sosyal bir örgüt, bir 

topluluk, sosyal bir kurum ve hatta sosyal bir yapı şekli olarak ayrı kalıplar içinde 

değerlendirmektedir (Gökçe,1976,46-47). Burada önemli olan aile tanımındaki farklılıklar değil, 

tüm tanımlarda yer alan ve ortak özellik, onun sosyal hayatın ana şekillerinden biri olmasıdır. 

Ailenin farklı kategoriler içerisinde değerlendirilmesi, onun her toplumda ve aynı 

toplumda değişik yapı ve özelliklere sahip olmasının doğal bir sonucudur. 

Aile; cinsel ilişkilere dayalı, çocuk sahibi olma ve bu çocukları yetiştirme özellikleri 

gösteren bir grup olarak tanımlanır. Winch de aileyi grup kategorisine sokmaktadır: “Aile kuşak 

ilişkilerine göre âna-baba ve çocuktan meydana gelen bir sosyal gruptur.” Nimkoff’a göre; “karı-

koca-çocuklardan veya sadece karı-kocadan kurulu az veya çok devamlılık gösteren bir 

birliktir”. Sumner ve Keller'e göre de; “aile, en az iki neslin bir arada bulunduğu kan bağıyla 

karakterize edilen küçük bir sosyal örgüttür. “Bazı sosyologlar da özellikle ilkel topluluklarda ve 

kırsal bölgelerdeki aile tipini sosyal hayatın ana şekillerinden biri olan toplulukla özdeş görme 

eğilimindedirler. Bu tip aileler topluluğun birçok özelliklerini taşımaktadır. Kırsal bölgelerde ya 

da ilkel gruplar da aile: Üyelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Üretim aile içinde 

yapılır. Eğitim aile içinde verilir. Aile ayrıca koruyuculuk göreviyle birlikte dini ve boş zamanı 

değerlendirme görevlerini de yüklenmiştir. Böylece aile üyelerinin hayatlarının tamamını 

kapsamakla topluluk özelliği de göstermektedir. Sosyolojik literatürde aile genellikle toplumsal 

kurumlar arasında incelenir. H. E. Barnes'e göre, toplumsal kurumlar: İnsan toplumlarının 
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organize ettiği ve insanın ihtiyaçlarına çeşitli şekillerde cevap verecek, onları idare edip 

yönetecek bir sosyal yapı ve mekanizmadır. Bu anlayışa göre, aile de, evlilik de, devlet ve 

hükümet de birer toplumsal kurumdur (Gökçe, 1976, 47). 

Kıray, aileyi bir sosyal kurum olarak görmektedir. Ona göre; “aile, toplumsal değişmede 

tampon kurum işlevi gören, yapısal değişmelerin getirebileceği kopuklukları şekil ve işlev 

değiştirerek karşılayan, bireylerin güvenlik gereksinmelerini değişik biçimlerde yerine getiren 

sosyal bir kurumdur (Merter, 1990, 3). 

Şahinkaya'ya göre aile, evlenme, kan veya evlatlık edinme bağlarıyla birbirine bağlanmış, 

aynı evde yaşayan, aynı geliri paylaşan, oynadıkları çeşitli roller çerçevesinde (karı-koca, ana-baba, 

evlat-kardeş) birbirlerine etki yapan kendilerine özgü bir görgüyü oluşturup kuşaktan” kuşağa 

sürdüren insan topluluğudur (Şahinkaya, 1975, 17-18). 

Yukarıda verilen bu tanımların ışığında ailenin bütün toplumlar için vazgeçilmez bir sosyal 

kurum olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira ailenin toplumsal yapıda üstlendiği biyolojik, ekonomik, 

psikolojik ve toplumsal görev ve sorumlulukların diğer toplumsal kurumlar tarafından yerine 

getirilmesinin mümkün olmadığı, bazı toplumlarda farklı zaman boyutları içerisinde yapılan çeşitli 

incelemeler ve denemelerde görülmüştür. Bu da ailenin her toplum için ne denli önemli bir toplumsal 

kurum olduğunu göstermektedir. 

 

Aile Tipleri 

Ailenin varlığı insanlığın tarihi kadar eski olmakla beraber aile; yapısı, görev ve 

sorumlulukları itibariyle toplumdan topluma ve hatta aynı toplum içinde farklılıklar gösterebilen 

bir sosyal kurumdur. Bu farklılıklara bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde genel anlamda belirli 

aile biçimleri ortaya çıkmıştır. 

Ailenin yapısını, görev ve sorumluluklarını belirlemek için bu aile türleri ve her bir aile türünün 

özellikleri üzerinde durmak gerekir. 

Hemen hemen her devirde görülebilen ve en ilkel toplumlardan en modern toplumlara kadar bir 

birim olarak var olan aile, bazen otorite, çevre, akrabalık ve mülkiyet ilişkilerine, bazen de hane halkı 

ölçütüne ve yerleşim biçimlerine bağlı olarak çeşitli aile tiplemeleri sosyal bilimcilerce 

geliştirilmiştir (Kocacık, 1986, 10-11). 

Aile biçimleri sınıflamasında en genel ve yaygın olanı, geniş aile ve çekirdek aile ayırımıdır. 

Geniş aile, geleneksel toplumların ideal aile tipidir. Bu ailede ana, baba ve evli çocukların, ana 

ya da baba yanından yakınların ve onların eş ve çocuklarının bir çatı altında yaşadıkları görülür. 

Geniş aile değişik adlarla da anılır. Örneğin; geleneksel geniş aile, büyük aile, eski aile, köy 

ailesi gibi. 

Modern toplumların ideal tipi olan çekirdek aile ise anne, baba ve evlenmemiş küçük 

çocuklarından oluşur. Çekirdek aileye küçük aile, şehir ailesi, dar aile, modern aile, modern 

demokratik aile, çağdaş aile de denilmektedir (Kocacık, 1986, 12). 

Bu iki genel aile biçimini içine alan başka aile tipleri de geliştirilmiştir. Özellikle toplumsal 

gelişime paralel olarak aile biçimlerinde, görev ve sorumluluklarında büyük değişme ve 

gelişmeler olmuştur. 

Gökçe, ailelerin şekillenmesine tesir eden faktörleri iki grupta ele alarak bir aile tiplemesi 

geliştirmiştir. Birinci grup sınıflandırmada “otorite”, ikinci grup sınıflandırmada ise “hane halkı” 

ölçüt olarak ele alınmıştır. 

Bu duruma göre şöyle bir tasnif ortaya çıkmaktadır; 

I. a) Ana Ailesi 
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b) Baba Ailesi 

 1.Baba Ailesi 

 2.Bölünmez Asaba 

 3.Ataerkil Aile 

II.a) Büyük Aile 

 1.Birleşik Aile 

 2.Kök Aile 

b.Küçük Aile 

Otoritenin erkek ya da kadın tarafında toplanmasıyla iki değişik aile tipi görülür. 

Bunlardan biri ana ailesi diğeri de baba ailesidir. Bu gruplandırmada otorite ile oturulan yer, 

akrabalık ve mülkiyet ilişkileri birlikte değerlendirilmiştir (Gökçe, 1976: 57-58). Şimdi bu aile 

türlerinin her birinin yapısı ve özellikleri üzerinde duralım. 

 

I. a) Ana Ailesi (Maderi, Anaerkil) 

Anaerkil aile tipinde, bütün otorite anada veya kadında toplanmaktadır. Bu tip ailede 

hısımlık ana soyuna bağlı olmakta, çoğu kere koca kadının konutunda oturmakta, aile içindeki 

otoriteyi kadının akrabalarından bir erkek kullanmakta bu ise çoğu defa dayı olmaktadır 

(Dönmezer, 1984, 222). 

Ana ailesinde; ananın |cız ve erkek kardeşleri, çocukları ve ananın diğer akrabaları aynı 

evde birlikte yaşarlar. Ana ailesin, Kuzey Amerika’da, Kanada yerlilerinde, Doğu Afrika'da ve 

Eskimolarda rastlanmaktadır (Gökçe, 1976,58). 

Bazı toplumlarda kadının yalnız aile içinde değil aynı zamanda ailenin mensup olduğu 

topluluklarda söz sahibi olması (ana egemenliği) maderi aile sisteminin maderşahi bir karakter 

kazanmasına yol açmıştır (Gökçe, 1976, 58). 

 

b) Baba Ailesi (Pederi) 

Baba otoritesine göre ailenin şekillenmesinde üç tür aile görülmektedir. 

 

1. Baba Ailesi 

Baba ailesi, ana ve babanın beraber oturduğu, akrabalığın hem anne hem de baba tarafına 

dayandığı aile biçimidir (Kocacık, 1986, 13). 

Bu aile tipinde kadının belli bir statüsü vardır. Çocuklar üzerinde ana ve babanın eşit 

hakları vardır. Akrabalık böylece hem ana hem de baba tarafından gelmektedir. Ana ailesinde 

miras sadece ana tarafından olduğu halde, baba ailesinde her iki taraftan da miras hak olmaktadır 

(Gökçe, 1976, 59). 

Bu aile türüne daha çok Germenlerde ve Türklerde rastlanmaktadır. Baba soyu ailesi, 

babaşahlık ailesiyle karıştırılmamalıdır. Babaşahlık ailesinde aile babası, mutlak salahiyeti olan 

bir başbuğdur. Aile babası adeta küçük bir devlet demek olan ailenin dini ve siyasi şefidir. 

Babalık ailede ise, aile üzerinde baba ile beraber ananın ve ana soyunun da salahiyeti vardır 

(Ülken, 1943, 29). 

 

2. Bölünmez Asaba (Baba Tarafından Aile) 

Bu aile şekli yalnız baba tarafından gelen hısımlık üzerine kurulmuştur. Bu aileye bugünkü 

kavimlerde olduğu gibi, tarihte de çok rastlanmaktadır. Afrika ve Asya'nın birçok eski 

kavimlerinde cenup Slavlarında, Bosna-Hersek'te, Hırvatlarda bu aile tipi vardır. Bulgaristan ve 
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Bobrica ve Dalmaçya'da bu aileye Zadruga denir (Ülken, 1943, 28). 

Baba tarafı akraba olarak tanınır. Soplardaki totem bağı yerini kan bağına bırakmıştır. 

Ailedeki bütün fertler eşittir. Baba ve anaların kendi çocukları üzerinde özel hakları ve görevleri 

yoktur. Çocuk doğumundan itibaren “asaba”nın malıdır. Asaba'da özel mal ve mülkiyet fikri 

yoktur. Ev, ev eşyaları, toprak, hayvanlar aile topluluğunundur. Miras bölünmez. Aile 

sorumluluğu erkek ve kadın reislere aittir. Baba tarafından akrabalarla evlenme yasağı vardır 

(Gökçe, 1976, 59). 

 

3. Ataerkil Aile 

Bu aile tipi ilk önce Eski Roma'da ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan Türkçe'de ve yabancı 

dilde Roma ailesi de denilmektedir. Bu; Yunan, Hint, Çin ve Yahudi ailelerinde çok görülen bir 

şekildir. Türkistan'daki Türk ailesinin de ataerkil olduğuna dair bazı bilgilere yabancı 

kaynaklarda rastlanmaktadır (Gökçe, 1976, 59). 

Kuşakların dikey genişlemesi ve sınırlı bir şekilde yatay genişlemesiyle oluşan bu aile 

biçiminde, baba, anne, evli oğulları, gelinleri ve torunları aynı evde oturmaktadır (Timur, 1972, 

20). 

Ataerkil ailede baba otoritesi hâkimdir. Aile, ocak denilen bir evde oturur. Bu ailede 

kadınların hiçbir söz hakkı olmayıp hısımlık baba soyunu izlemektedir. Aile üyeleri babanın ata 

dinine bağlıdır. Baba, otoritesini dinden almaktadır. Baba ailenin bütün mallarına sahiptir. Mülk 

bölünmez ve onları dilediği gibi kullanır (Solmaz, 1984, 15). 

 

II. a) Büyük Aile 

Büyük aile üç neslin aynı çatı altında birlikte yaşamasından veya aynı aile içerisinde 

birleştirilmesinden meydana gelen bir aile düzenidir. Bu aile içerisinde evli kardeşler, onların 

ebeveynleri, eşleri ve çocukları bulunur (Merter, 1990, 8). 

Aile içindeki en yaşlı üye aile reisidir ve aileyi idare etme sorumluluğunu taşır. Birinci 

derecede önemli olan ailedir, kişiler ikinci plandadır. Kişinin hareketleri grubun kontrolü 

altındadır, birlikte yaşama zorunluluğu vardır. 

Bu aile tipinin akrabalık bağları kuvvetli olan, geleneksel ve gelişmemiş topluluklarda 

görüldüğü belirtilmektedir (Kongar, 1970, 63). 

Hane halkı ölçütüne göre yapılan bu sınıflama, kendi içerisinde kök aile ve birleşik aile 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

1. Kök Aile 

Ana, baba, çocukları ve evli tek oğul ile eşi ve çocuklarından meydana gelir. Aile üyeleri 

bir arada oturur. Baba ailenin reisidir (Gökçe, 1976, 62). 

Kök aileyi sürdüren, “baba yerini alacak oğul” bağıdır (Serim, 1972, 22). Buna göre baba 

öldükten sonra aile reisliği büyük oğula geçer. O erkek kardeşleri büyüyünceye ve kız kardeşleri 

evleninceye kadar onlara bakmakla yükümlüdür. Böylece aile mülkü, ismi ve sorumluluğu bir 

elde toplanmış oluyor. Kök aile çoğunlukla Çin'de görülen bir aile tipidir. Levy, genellikle köy 

ailelerinde “kök aile” olduğunu belirtilmektedir (Gökçe, 1976, 62). 

 

2. Birleşik Aile 

Birleşik aile, tüm erkek kardeşler ve eşleri, bunların evli çocuklarını ve torunlarını kapsar. 

Bu ailenin klasik örneği Hint ailesidir (Serim, 1976, 20). Bu aile tipi, erkek çocuk yönünde genişler. 
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Erkek torunlar da evlendikleri zaman bu aile içinde otururlar. Böylece iki ya da daha çok kuşak bir 

arada aynı evde veya bir bahçe içinde ayrı bölümlerde yaşarlar. Ailede otorite en yaşlı erkektedir. 

Mülkiyet ortaktır (Gökçe, 1976, 62). 

Birleşik aile tiplerine ilkel toplumlarda sık rastlanmaktadır; fakat aynı tip, sanayileşmemiş 

toplumların da çoğunda görülmektedir. Hatta bu ailenin değişik tipleri bugünkü Asya ülkelerinde, 

Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerde bile hala yaygın bir aile tipi olmaya devam etmektedir 

(Bottomore, 1984, 178). 

 

b. Küçük Aile 

Küçük aile, literatürde şehir ailesi, dar aile, çekirdek aile, modern aile ve çağdaş aile gibi 

terimlerle ifade edilmektedir. 

Bu aile, kan-koca ve evli olmayan çocuklardan oluşur. Küçük ailede üye sayısı sınırlıdır. İki 

kuşaktan oluşur. Değişme süreci, aileyi geniş ölçüde etkilemiştir. Örneğin aile üretici olmaktan çok, 

tüketici durumuna gelmiştir (Tezcan, 1993, 128). 

Çekirdek ailenin görevlerini toplumsal ve psikolojik diye ikiye ayırabiliriz. Kingsley Davis 

toplumsal işlevleri dört temel gruba ayırmaktadır: Çoğaltma, bakım (yetişkin olmayan 

çocukların) yetiştirme ve sosyalizasyon, psikolojik işlevleri ise; evli çiftlerin cinsel 

gereksinmelerinin tatmin edilmesi, çocuklar ve ebeveyn için duygusal yakınlık ve güvence 

duygusunun uyandırılması ve yaşatılmasıdır. Aile çoğu kez, bu saydıklarımızın dışında bazı 

işlevler de yüklenmektedir (Bottomore, 1984, 175-176). 

Küçük ailenin sadece iki kuşaktan oluşması bu aile tipinin belli bir gelişim eğilimine sahip 

olduğunu göstermektedir. Başlangıçta sadece evli çiftlerden oluşan sonra çocuk sayısı arttıkça 

gelişen ve çocukların yetişip iş güç sahibi olarak evden ayrılmalarıyla başlangıç noktasına dönen 

küçük ailenin gelişimi sınırlı olmaktadır. Çocukların büyüyüp evlenmeleri ile aile küçülür, karı-

kocanın ölümüyle de aile dağılır (Gökçe, 1976, 63). 

Bazı sosyologlar, küçük ailenin; endüstrileşme ve modernleşme sonrasında ortaya çıktığını 

belirtmektedirler. Örneğin; Parsons “çekirdek aileyi endüstriyel toplumun bir ürünü” olarak 

nitelendirir (Merter, 1990, 10). 

Endüstrileşme ve şehirleşmenin küçük aileyi ortaya çıkarmadığını belirten sosyal 

bilimciler de vardır. Mesela; Susmans, yaptığı araştırmalar sonucunda endüstrileşme ve 

şehirleşmenin hiçbir şekilde çekirdek aileyi meydana getirmediği sonucuna varmıştır. Diğer 

yandan, Susmans'dan başka bazı sosyal bilimciler de küçük ailenin sanayileşmesinin bir ürünü 

olmadığını, onun her devirde ve her çeşit toplumda mevcut olduğunu kabul etmektedirler. 

Freyer'e göre, küçük aile, modern şehir hayatının şartlarından dolayı normal tipi temsil 

etmektedir. Bununla birlikte, küçük aile tipinin, örneklerine her devirde ve her kültür 

kademesinde rastlamak mümkündür (Merter, 1990, 11). 

Batı toplumlarında, sanayileşme ve ona bağlı olarak oluşan kentleşme olgusu, siyasal 

örgütün hâkimiyet kazanması ile bürokratik örgütlerin gelişme süreçlerinin doğal bir sonucu 

olarak, geleneksel geniş aile, yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Ancak, aynı süreci Türkiye için 

söylemek oldukça güçtür. Çünkü bugün Türkiye'deki durumu sanayileşme ve kentleşme 

olgusuyla izah etmek zordur. Bizdeki sanayileşme ve kentleşme Batı'dakinden farklıdır. 

Dolayısıyla, aynı durumun aile konusunda da olduğu söylenebilir. Biçim olarak çekirdek aile 

oranının yaygın olması yanında, aile içi ilişkilerde geleneksel ilişki anlayışının yaygın olduğu da 

söylenebilir. 
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Türkiye'de Aile Yapısı 

Ailenin farklı tanımları yapılmıştır. Bu farklı tanımların her biri, aileyi meydana getiren 

yapı ve özelliklerinden birine ağırlık verilerek geliştirilmiştir. 

Aile nasıl tanımlanırsa tanımlansın, ailenin, içinde yaşadığı toplumsal yapı ile sıkı bir 

ilişkisi vardır. Bu toplumsal yapı bilinmedikçe ailenin tanımından kalkarak, onun analiz edilmesi 

oldukça güçtür. Nitekim aile, içinde yaşadığı belli bir tarihsel ve toplumsal durum içerisinde ele 

alındığı zaman kuruluşu, yapısı ve özellikleri ile aile içi ilişkilerin şekli ortaya konabilir. 

Dolayısıyla, Türk toplumunun sosyal yapısına ve kültürel dokusuna bağlı olarak oluşan aile 

şekillerinin üzerinde durulması, Türkiye'de aile yapısının ortaya konmasına yardımcı olacaktır. 

Türkiye'de belli başlı olarak dört aile biçimi ile karşılaşılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi 

ele alınabilir. 

 

1. Köy Ailesi 

Köy ailesi tarım ve hayvancılık yapan ve bunu değişen ölçülerde de olsa, kendi tüketimi 

için yapan bir ailedir (Ozankaya, 1984, 291). 

Köy ailesi ana, baba, evlenmemiş çocuklar, torunlar ve yakın akrabaların aynı çatı altında 

oturması ile belirir. Temelde bir ekonomik topluluktur. Aile reisinin sahip olduğu toprak 

üzerinde çalışılır, üretim tüketim ortaklığı vardır. 

Köy ailesi ile ilgili diğer özellikler şunlardır: Aile, ortalama aileden biraz daha kalabalıktır. 

Timur'a göre, köyde çekirdek aile egemendir. Bunu, ataerkil geniş aile izler. Aynı bulgular başka 

araştırmalarla da ortaya konulmuştur. Aynı çatı altında birden çok çift yaşayabilmektedir. Bunlar 

genellikle baba akrabalarıdır. Köylerdeki evlenmeler oldukça erken yaşlarda görülür ve 

evlenmelerin büyük çoğunluğu köy içindeki kişiler arasında olur. Köylerde çoğunlukla imam 

nikâhı ön planadır. Başlık geleneği yaygındır. Mirastan kız çocuklar daha az yararlanır. Doğum 

denetimi zayıftır. Aileler arası, cinsiyete ve yaşa dayalı işbölümü vardır. Boşanma oldukça azdır. 

Birincil ilişkiler egemendir ve dayanışma oldukça kuvvetlidir (Kocacık, 1986, 14). 

 

2. Kasaba Ailesi 

Kasaba ailesi, esas olarak küçük esnaf ve zanaatkâr, küçük tüccar, toprağını kendisi 

işlemeyen çiftçi, küçük memur ve kısmen de işçi ailelerinden oluşur (Ozankaya, 1984, 291). 

Kıray, kasaba ailesinin özelliklerini şöyle belirtmektedir: Kasaba aileleri, kendi tüketimleri 

için sınırlı tarımsal üretim yaparlar. Kasaba aileleri çoğunlukla çekirdek aile biçimindedir. 

Evlenme yaşı kız çocukları için 19-21, erkek çocuklar için 22-25 yaşları arasındadır (Merter, 

1990, 30-31). Başlık geleneği çok yaygın değildir. 

Dayanışma sadece aileler arasında görülür ve genelde zayıflamıştır. Değerlerde 

değişmelere karşın, dini tutum ve inançlar kuvvetlidir (Kocacık, 1986, 15). 

 

3.Kent Ailesi 

Kent ailesi, tarımdan uzak işçi, bürokrat ya da küçük ve büyük serbest meslek sahiplerinin 

oluşturduğu bir aile biçimidir. Kenti; köy ve kasabalardan ayıran da işgücü biçiminin tarıma 

dayalı değil, tarım dışı etkinliklere (sanayi, hizmetler gibi) dayalı olmasıdır (Ozankaya, 1984, 

291-304). 

Kent ailesi, anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşmuş bir aile biçimidir. Kent 

ailesinin bazı özellikleri şunlardır: Baba ailenin hâkimidir. Ortalama evlenme yaşı erkekler için 

28, kadınlar için 24'tür. Erkeklerde evlenme yaşının yüksek oluşma neden ise, uzun süren eğitim 
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süreci ile iş ve meslek edinme gereğidir. Başlık geleneği az görülür. Yeni evlenenler çoğunlukla 

ayrı bir eve çıkarlar. Kent ailelerinde görevler, köy ve kasaba ailesine göre azalmıştır. Akrabalık 

ilişkileri de uzak ve zayıftır. Kentteki evlenmelerde, akrabalık çıkarları daha az rol oynar. 

Boşanma oranları daha yüksektir. Kent ailesi geniş toplumun yönetim biçiminden; toplumsal, 

kültürel ve ekonomik olaylardan daha derin bir biçimde etkilenir (Kocacık, 1986, 15).  

 

4.Gecekondu Ailesi 

Türkiye'de, 1950 yılında başlayan, sanayileşme ve kentleşme süreci sonucunda kentte yeni 

iş imkânlarının gelişmesi ile sağlık, eğitim ve alt yapı hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte kırsal 

kesimlerden kentlere doğru hızlı bir göç başlamıştır. Bu göç olgusu, kentlerin kenar semtlerinde 

“gecekondu” adı verilen aileleri meydana getirmiştir. Gecekondu ailesi, şehre yerleşmesine 

rağmen, köyden kopmadığı için genellikle köy ailesinin özelliklerini gösterir. Ancak, kent 

ailesiyle yüz yüze temasta oldukları için, kent ailesi özelliklerini de göstermektedir. Bu nedenle 

gecekondu ailelerine “geçiş ailesi” de denilebilir (Merter, 1990, 30).  

Bu ailede kadın ve çocuklar, geleneksel geniş aileye oranla daha özgür olmalarına rağmen, 

babanın otoritesi yine devam etmektedir. Evlenme yaşı köy ailesi ile kent ailesi yaşları 

arasındadır. Medeni nikâhla birlikte imam nikâhı kıydırılarak dinsel esaslar da yerine getirilir. 

Ailenin günlük yaşamı, alışkanlıkları, tutum ve tavırları köy ailesine oranla değişmiştir. Ailenin 

toplumsal çevresi genişlemiştir. Köylerine dönmeyi istemezler, ancak, köyleri ile de bağlarını 

koparmazlar (Kocacık, 1986, 16). 

Timur (1972, 27) ise, Türkiye'de aile yapısını incelemek üzere yaptığı araştırmasında, 

ailedeki çift sayısı, kuşakların genişliği ve aile başkanın kim olduğuna göre, belirlendiğinde dört 

temel aile biçiminin ortaya çıktığını belirtmektedir: 

 

1.Çekirdek Aile: Karı-koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. 

 

2.Ataerkil Geniş Aile: Aile başkanı ve karısıyla evli oğulları, gelinleri veya bir evli oğul 

ve diğer bekâr çocukları ya da tek bir evli oğul, gelin ve torunların birlikte oturdukları bir aile 

biçimidir. 

 

3.Geçici Geniş Aile: Aile başkanının kendi ana ve babası (veya bunlardan biri), bekâr 

kardeşleri, karısının bu tür yakınları ya da her ikisinin diğer akrabalarının bulunması ile oluşan 

aile biçimidir. 

 

4.Parçalanmış Aile: Ölüm, boşanma, ayrı yaşama gibi nedenlerle eşlerden birinin ve her 

ikisinin bulunmadığı ailedir (Timur,1972, 27). 

Yurdumuzda özellikle yurt dışına iş göçü ile birlikte bu tür ailenin arttığı da bilinmektedir 

(Kocacık, 1986, 16). Parçalanmış aile tipine “tamamlanmamış” ve ya “eksik” aile tipini de 

ekleyebiliriz. Tamamlanmamış aile, küçük ailenin gerçekleşmemiş bir şeklidir. Gayrimeşru 

ilişkilerden doğan çocuklarla annelerinden meydana gelir. Bu aile tipi içinde birkaç arkadaşın 

veya iki dul kız kardeşin birlikte oturduğu aileler de düşünülmelidir (Kocacık, 1986,17).  

Bu saha araştırması, yukarıda belirtilen sınıflama esas alınarak yapılmaya çalışılmıştır.  

 

3.4. Ailenin Önemi ve Gereği 

Aile, toplumun temelini teşkil eden en küçük birim olmasına rağmen, hem fert hem de 
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toplum için vazgeçilmez fonksiyonlara sahip olan bir kurumdur. Toplumu bir binaya 

benzetirsek, aileler, o binanın taş ve tuğlaları olacaktır. Binanın sağlamlığı, nasıl kullanılan 

malzemenin sağlamlılığına bağlıysa, toplumun huzurlu, mutlu ve gelişmişlik düzeyi de, toplumu 

oluşturan ailelerin sağlamlığıyla yakından ilgilidir. Böyle olunca, nasıl ki toplumdaki huzur ve 

mutluluk, ailenin mutluluğuna bağlıysa, aksaklıklar ve çatışmalar da, hiç şüphesiz ailedeki 

aksaklıkların tabii bir sonucu olacaktır. Bunun için, aile yapısını bozabilecek zararlı unsurlardan 

uzak tutulmaya ve korunmaya çalışılmalıdır. Zira, aile, toplumun geleceğini tayin edecek sosyal 

bir olgudur. 

Ailenin evrensel bir kurum olduğu, aile ile ilgili çalışmalarda önemle üzerinde durulan bir 

özelliktir. Yeryüzünde insanın yaratıldığı andan itibaren var olan bir kurumdur. Bundan dolayı 

dünya yüzeyinde ailesiz bir topluluk henüz görülmemiştir. 

Ailenin evrensel bir kurum olduğu ifade edilirken, bir sosyal kurum olarak, onun her 

toplumda karşılamak durumunda olduğu fonksiyonların vazgeçilmezliğine de işaret edilmiş 

olmaktadır. Çünkü aile; toplum, devlet ve fert için alternatif kabul etmeyen sosyal, ekonomik, 

kültürel ve biyolojik görevlere sahiptir. Bu görevler; nesli sürdürme, çocukları sosyalleştirme, 

insanı yalnızlaştırmama ve gerginliklerden sosyal varlığı itibarıyla koruma, psikolojik ve 

biyolojik tatmin, üyelerinin veya bütün olarak ekonomik faaliyetlere katılması ile kültür nakli 

şeklinde sıralanabilir (Erkal, 1992, 55). Bu da ailenin toplumsal varlıklar için ne kadar gerekli ve 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Burada, yeri gelmişken, ailenin gereksizliğine ilişkin görüşlerin varlığına değinmekte 

fayda vardır. 

Bu konudaki görüşler; sanayileşen ve modernleşen toplumlarda ailenin dışında gelişen 

örgütlerin, ailenin görevlerini üzerine alabilecekleri, dolayısıyla böyle bir kurumun varlığına 

ihtiyaç olmadığı noktasında toplanmaktadır. Buna ilişkin olarak, bazı toplamlarda yapılmış olan 

birtakım denemeler ve uygulamalar olmuştur. Örneğin; Çin'de Komün, İsrail'de Kibbutz, 

Rusya'da Kolhoz bu tip uygulamalardır. Genel nitelikleri ekonomik olan bu kurumlar, üretim 

verimliliğini artırmak için kendi içlerinde bir sosyal örgütlenmeye de gitmişlerdir. Fakat bu 

sosyal örgütlenmeler ve üretim ilişkilerinin etkileri, ailenin ortadan kalkmasına değil yapı 

değiştirmesine yol açmıştır (Kongar, 1970, 61). Bu nedenle bu denemelerin, ailenin 

gereksizliğini ispata yönelik denemeler olduğu söylenemez. 

Endüstrileşme ve modernleşmeye paralel olarak, cemiyet tipi teşkilatlanmanın, cemaatin 

yerini alması, genişleyen bürokrasi, artan ve değişik fonksiyonlara sahip sosyal örgütlerin ailenin 

yerine getirdiği fonksiyonları üstlenmesi mümkün değildir. Bu fonksiyonlar nesli devam ettirme, 

sosyalleştirme toplumsal denetim, kültürü aktarma, psikolojik ve biyolojik tatmin, insanı 

yalnızlıktan koruma, sosyal ve ekonomik güvence vb. şeklinde sıralanabilir. 

Ailenin toplum ve fertler için taşıdığı önem, bir bakıma mutluluk ve üzüntülerin, gelecekle 

ilgili beklentilerin paylaşıldığı temel bir kurum olmasından kaynaklanmaktadır (Erkal, 1991, 55). 

Yani ferdin toplumla bağını kuracak ve onu hayata hazırlayacak olan ailedir. Hayata gözlerini 

içinde açtığı aile yuvasının sıcak ortamında yetişen fertler topluma kolaylıkla intibak ederek 

sosyalleşecek ve şahsiyetini kazanacaktır. Bunun aksi durumda aile sıcaklığında yetişmeyen 

fertler sosyal, fiziki, ruhi sıkıntılar içinde boğuşmak zorunda kalacaktır. Bu da ferdin kişiliğini 

olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun doğal sonucu olarak, mutsuz fert-mutsuz aile-mutsuz 

toplum-mutsuz devlet ortaya çıkacaktır. 

Sonuç olarak, aile, hiçbir toplumda vazgeçilemeyen ve korunmak zorunda olan bir sosyal 

müessesedir. Çünkü toplumun sürekliliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Ailesiz bir toplum, 
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soyut ve hayali bir toplumdur. Bundan dolayı, aile yapısı hastalıklı olan toplumların, sosyal 

çözülme ve anomi ile karşı karşıya kalma ihtimalleri yüksektir. Dolayısıyla, hiçbir toplumun 

gayesi çözülme olmayacağına göre, aileyi koruyucu ve güçlendirici tedbirleri almak ve 

desteklemek zorunda olduğu ifade edilebilir. 
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