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Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de toplumsal dönüşümün aile ve
hane yapısı açısından taşıdığı anlamı ana hatlarıyla çıkarmaya
çalışmaktır. Bu çaba öncelikle, mevcut kanıtlardan elde edilmiş
kavramsal açıklamaların yeni baştan oluşturulmasını gerektirmektedir.
Ayrıca, ilk bölümde tartışılan genel eğilimleri desteklemek üzere,
sanayileşen bir kentte -Ereğli'de- toplanmış ampirik veriler
değerlendirilmektedir.
Aile ve Hane Yapısı Tanımlan

Aile ve hane kavramları aileyi inceleyen sosyologlarca çok uzun
zamandır birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ampirik çalışmalarda
"aile", kan ya da evlilik bağının birleştirdiği, aynı kazandan yiyen
bireyler grubu olarak tanımlanır. Aslında bu tanımla, ya yalnızca aynı
hanede yaşayan aileler ya da yalnızca ailelerden oluşan haneler
ölçülmektedir: örneğin ailelerinden ayrı yaşayan bireyler bu ailelerin
üyeleri olarak değil, ayrı haneler olarak kabul edilirler; ayrıca, odak
noktası aile olduğundan, yaygınlıkları kültüre ve zamana göre önemli
değişiklikler gösteren aile olmayan haneler de gözardı edilir.
Lasslett, kuramla olgular arasında daha büyük bir tutarlılık
sağlamak için, aile yapısından ziyade hane yapısının incelenmesi
gerektiğini öne sürmüştür (Lasslett, 1972). Ancak odak aileden haneye
kaydırılınca farklı bir tipoloji gerekmiştir (1). Aile yapısı sınıflandırılır
ken çeşitli geniş aile biçimleri -ataerkil geniş aile, birleşik aile, kök aile,
geçici geniş aile, evli kıza dayalı geniş aile- vurgulanır. Lasslett'in hane
yapısı tiplemesinde bütün bu aile biçimleri, çok aileli haneler başlığı
altında toplanmaktadır. Yine de, Lasslett'in sınıflandırmasının, hane
yapılarının basit olup olmadıklarını, birden fazla aile içerip
içermediklerini saptamayı kolaşlaştırdığı söylenebilir. Lasslett'in
yaklaşımı çeşitli ülkelerdeki sosyal bilimciler tarafından kısa zamanda
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benimsenmiştir. Hatta son yıllarda Hane yapısı incelemelerine daha
sıklıkla rastlandığı söylenebilir. Tipleme yaparken aile yapısını ya da
hane yapısını temel almak, bir bakıma kişinin kuramsal yönelimine de
bağlıdır: herhangi birinin benimsenmesi rastgele bir seçim
olmamaktadır (2).
Türkiye'deki aileyi ve/veya haneyi konu alan çalışmalar çoğunlukla
aile yapısı tiplerine yer vermişlerdir (3). Bu durumda yukarıda değinilen
nedenlerden ilolayı, Türkiye’yi farklı toplumlarla karşılaştırm a
olanakları kısıtlanmaktadır. Örneğin Ortadoğu kentlerini kapsayan,
hane yapısı tipolojisinin kullanıldığı kapsamlı bir çalışmanın bulguları
ile (Shorter ve Zurayk, 1988) Türkiye’ye ilişkin eldeki ikincil verilere
dayanarak karşılaştırmalar yapılamamaktadır. Dahası, Türkiye'yle
ilgili çalışmalar arasında küçük de olsa bazı sınıflandırma farkları da
vardır ve bu, ülke içinde dönemlerarası karşılaştırm alar yapma
olanağını bile kısıtlamaktadır. Kısacası, varolan ikincil verilerle ancak
kısmi kıyaslamaların mümkün olduğu söylenebilir. Üstelik, bu
verilerden yola çıkarak aile içermeyen hanelerin nasıl bir eğilim
gösterdiklerini anlamamız olanaksızdır.
Bu Çalışmada Başvurulan Veri Kaynaklan

Türkiye'yle ilgili verilere uygulanan kategoriler bu tü r
sınırlamalara yol açsa da, ülke düzeyinde yapılmış araştırmalar az
değildir ve 1968 - 1988 arasındaki eğilimleri bir ölçüde izleyebilmemizi
sağlamaktadır. Bu yirmi yıl içinde Hacettepe Üniversitesi ülke çapında
beş araştırma yapmıştır (1968, 1973, 1978, 1983 ve 1988). Tüm ülkeyi
kapsayan, biri 1975'te (Kağıtçıbaşı, 1982) diğeri 1986’da (Esmer ve
diğerleri, yapılmış iki araştırma daha vardır. 1986’daki Hacettepe
Araştırması dışında, bu araştırmaların odak noktası tam olarak aile ya
da hane yapısı değildir. Öte yandan, aile yapısı hakkında
bilgilenmemizi sağlayan yerel incelemelerde bulunmaktadır, bir kısmı
özellikle bu başlığı konu almıştır (Kongar, 1972; Özkalp; 1986). Ülke
çapındaki eğilimlerin değerlendirilmesinde bütün bu ikincil verilerden
yararlanılmıştır.
Bunlara ek olarak, 1982'de Ereğli'de yaptığım araştırmanın
verilerini kullanarak aile ve hane yapısı tiplemeleri ayrıntılarıyla
sergileyebiliyorum. Ayrıca bu araştırmanın yapılmasından yirmi yıl önce
-1962'de- Kıray da aynı topluluğu incelemiş ve aile yapısına dair
birtakım sonuçlara varmıştır (1964). Dolayısıyla bu verilerle hem Ereğli
kentine ilişkin dönemsel kıyaslamalar yapmak, hem de Türkiye'de aile
ve hane yapısı değişimleri hakkında bazı ipuçları yakalamak mümkün
olmaktadır.
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1968'den önceki dönemde Türkiye'deki aile ve hane yapısının
eğilimleri üzerine yapılmış çalışmalar gayet sınırlıdır. 1940'larda ve
1950'lerin başında kaleme alınmış birkaç köy monografi kapitalizm öncesi Türkiye'de görülen aile ve hane yapısıyla ilgili başlıca bilgi
kaynakları olarak kabul edilegelmiştir (Berkes, 1942; Boran, 1945;
Yasa, 1953; Stirling, 1965).
Bu dönemde yayımlanan hemen hemen bütün monograflar Türk
köylerindeki hanelerde geniş aile hayatının hakim tarz olduğu
görüşünde birleşiyorlardı. Berkes'e göre Orta Anadolu köylerinde haneler
üç kuşağın oluşturduğu ataerkil geniş ailelerden meydana geliyordu.
Hane, babanın ölümüne kadar oğulların evlenmesi ve torunların
doğmasıyla giderek büyümekteydi (Berkes, 1942, s. 64). Babanın
ölümünden sonra her oğul kendi çekirdek ailesini kuruyor ve bu çekirdek
ailelerin her biri zamanla, yine oğulların evlenmesiyle, geniş aile biçimini
alıyordu.
Anadolu köylüsü çoğunlukla aile emeğine ve ilkel teknolojiye
dayalı tahıl üretimiyle uğraşıyordu. Toprak nüfusa oranla fazlaydı ve
aslında aile üretimini tehdit eden ana unsur toprak kıtlığından ziyade
işgücü azlığıydı (Pamuk, 1984). Bu koşullarda olabildiğince geniş bir aile .
kurmak hayli mantıklı görünmektedir. Sadece erkek çocuklara hak veren
miras sistemi de, ataerkil geniş aile hayatını körüklemekteydi (4). Her
oğulun mülk üzerindeki miras hakkı eşitti. Ne var ki hiçbiri baba
ölmeden payını alamıyordu (Cin, 1974). Bu nedenle erkek çocuklar kendi
mülklerini elde edinceye kadar baba evinde oturmak zorundaydılar (5).
Berkes (1942) ataerkil geniş ailelerde iç çatışmaların dayanılması
güç boyutlara vardığından sözeder. Dolayısıyla oğulların babanın
ölümünden hemen sonra kendi hanelerini kurdukları tahmin edilebilir.
Fakat burada, geniş ailenin ölüm gibi doğal nedenlerle dağılmasının,
Sonunda her erkeğe eşit olarak geniş bir ailenin reisi olma fırsatını veren
geçici bir olgu olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanısıra aile döngüsü
-geniş aileden çekirdek aileye ve çekirdek aileden tekrar geniş aileye
dönüş-de bireyleri erken evliliğe ve yüksek doğurganlığa teşvik eden,
dolayısıyla tarımsal üretimi azamiye ulaştıran unsurlardı.
Türk ailesinin tarihini konu alan son çalışmalar, ataerkil geniş
aile mitini, kayıtsız kalınamayacak sorularla sarsmışlardır. Bilinenin
aksine, Duben'a göre (1985a) kapitalizm-öncesi Türkiye’de haneler genel
olarak hayli basit bir yapı gösteriyorlar ve çekirdek ailelerden meydana
geliyorlardı. Demografik bulgular da bu görüşü destekler niteliktedir.
1940’ların ortalarında kadar nüfusun artış hızı esas olarak ölümüllük
oranının yüksekliği yüzünden düşük kalmış ve ancak II. Dünya
Savaşı’ndan sonra ivme kazanmıştır (6). Öte yandan ardarda çıkan
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savaşlarda (I. Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşı) çok fazla
kayıp verilmesi de yetişkin erkek nüfusunun kadın nüfusuna göre
eksikliği sonucunu doğurmuştu. Bu koşullar düşünüldüğünde, geniş aile
hayatım uzun bir süre pek mümkün olmadığı ortaya çıkar. Fakat
ölümlülüğün hane yapısı üzerindeki etkisinin kısmi olduğu, bir başka
deyişle ailelerin en azından yüzde 50'sinin hane yapısında herhangi bir
değişiklik yaratmadığı öne sürülmektedir (Duben, 1985a). Diğer bir
deyişle normlar ataerkil geniş aileden yana olsa bile, demografik
faktörlerden başka faktörler de hanelerin çoğunluğunun basit aileler
halinde oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
Türkiye'nin kentsel bölgeleriyle ilgili bulgular da bu yöndedir. *
Duben 1905 yılının tahrir defterlerini inceleyerek 20. yüzyıl başında
İstanbul'da hakim olan hane yapısına ilişkin önemli sonuçlara varmıştır
(1985b). Bu araştırmaya göre, ölümlülük düzeyinin Anadolu'nun kırsal
bölgelerindekinden hiç kuşkusuz daha iyi olduğu İstanbul’da bile çok
aileli haneler enderdi ve sadece hali vakti yerinde olanlar arasında
görülüyordu (7). Demografik yapının getirdiği sınırlamalar bir yana,
gepiş aile hayatı kapitalizm öncesinde ancak üst tabakada
yaşanabiliyor gibiydi. Dahası, Duben'nin de işaret ettiği gibi, bu
dönemlerde çoğunlukla tek başına yaşayan kadınların (evde kalmış
kızlar ve dul kadınların) oluşturduğu tek üyeli haneler de yaygındı
(1985b).
Özet olarak, ataerkil geniş aile, normları, her ne kadar
varolmuşlarsa da, hayata geçmeleri sınırlı kalmıştır. Kapitalizm öncesi
dönemde yüksek ölümlülük oranı ile kendine yeterli ekonomi, hem geniş
ade normlarının tutunmasını sağlamışlar ve aynı zamanda çekirdek
ailenin yüksek bir orana sahip olmasında önemli bir rol oynamışlardır.
Kapitalizmin Yayılması ve Demografik Geçiş

Tarımsal yapıda modernleşmeyi 1950’lerin ilk yıllarında hükümet
başlatmış ve görece kısa bir zaman dilimi içinde kendine yeterli
ekonomiden pazar ekonomisine geçiş yaşanmıştır (Tekeli, 1977). Daha
sonraki gelişmeler, kapitalizmin tarım dışındaki sektörlere de yayıldığı,
1960’lar ve 1970'lerde ithal ikamesi politikasının uygulandığı,
1980’lerde ise ihracata dayalı liberal ekonomi anlayışının benimsendiği
belirtilerek Özetlenebilir. Son otuz yıldır sosyo-ekonomik politikalar
kentsel bölgeleri kayırmaktadır.
1950'lerden bu yana ölümlülük oranında hızlı bir düşüş,
doğurganlık oranında da yavaş bir azalma gözlenmektedir. Nüfusun
1940-45'te binden 9.7, 1955-60’ta binde 28.2 olan artış hızı (Shorter ve
Macura, 1982), 1980-85'te binde 24.9’la küçük bir düşüş göstermiştir
(DİE. 1985).

216

1950'lere gelindiğinde tarımda işgücü yetersizliği son bulmuş
durumdadır. Ekilebilir topraklar azami ölçüde kullanılmaya
başlanmıştır. Sürekli nüfus artışının yarattığı işgücü fazlası ve tarıma
elverişli topraklann kıtlığı, giderek köylerdeki aile işletmelerin en önemli
sorunu haline gelmiş ve 1950'lerde köylerden kentlere doğru başlayan
hızlı göç kentsel ve kırsal nüfus dağılımını değiştirmiştir. 1945'te
. nüfusun yüzde 75'i köylerde yaşarken, bu oran 1965’te yüzde 65'e,
1985'te yüzde 47’ye düşmüştür (DÎE, 1945, 1965, 1985).
Aile ve Hane Yapısında Gözlenen İlk Değişiklikler

Bu tür dönüşümlerin aile ve hane yapısı üzerindeki etkileri
genellikle, farkı hane tiplerinin oranlarında görülen değişmeler olarak
ölçülmektedir. Ne var ki bu yaklaşıma karşı çıkmak her zaman
mümkündür: toplumun bütünündeki yeniden yapılanma hane yapısını
karşıt yönlerde etkileyebilir ve sonuç, temeldeki mekanizmaları
kavrayabilmemiz için yeterli ipuçlarını vermeyebilir. O zaman,
toplumsal, ekonomik ve demografik dönüşümlerin farklılaşan olası
etkilerinin tartışılması gerekir. Bunun yanısıra, aile ve hane yapısındaki
toplam değişim de, özellikle sınıf farklılıkları bağlamında yeniden
gözden geçirilmelidir, çünkü haneler yapısal dönüşümlerden ait oldukları
toplumsal sınıfa göre etkilenirler. Ayrıca aile ve hane yapısı, sınıfların
uğradıkları değişimlere olduğu kadar, ekonomik süreçteki
dalgalanmalara da ¿uyarlıdır. Genel olarak alt ve orta sınıfların aile ve
hane yapısı üst sınıflannkinden daha istikrarsız olduğu söylenebilir.
1968’de ülke çapında yapılan ilk araştırmanın sonuçlarına göre,
Türkiye'deki idael aile tipi olduğu öne sürülen ataerkil geniş aile toplam
hanelerin yaklaşık beşte birini oluşturuyordu (Timur. 1972). Bu görece
küçük oran artık yüksek ölümlülüğe de atfedilmez, çünkü o zamana
kadar ölümlülük düzeyi oldukça düzelmişti.
Ataerkil geniş ailenin oranının küçüklüğü bir değişimin göstergesi
miydi yoksa Türkiye’deki aile hayatının kalıcı örüntüsünü mü
yansıtıyordu? Birinci şık daha makul görünmektedir, bunun nedeni
kısmen, kırsal - kentsel ve bölgesel farklılaşmaların toplam ataerkil
geniş aile oranını etkilemiş olmasıdır. Bu tip aileler köylerde daha
yaygın (% 25.4), kasabalara, kentlerde ve metropol alanlarda daha
seyrek (% 4.6) (Tablo 1), güneyde % 14 oranında, kuzeyde % 34
oranındaydı. 1968 Araştırmasında ayrıca, çekirdek ailelerin % 48'inin
ilk yıllarda ataerkil geniş hanelerde yaşadıkları anlaşılmıştı.
Ataerkil geniş hane oranının zaman içinde azaldığı kabul
ediliyorsa, bu, geçmişte hanelerin çoğunlukla bu tip olduğu anlamına
gelmez. Ancak eskiden ataerkil geniş aile halinde yaşayan hanelerin
oranlan 1968’de saptandığından biraz daha yüksek olabilir.
Ailelerin yaşam döngüleri içinde çeşitli hane biçimleri alarak
-/
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y a s a m a k çoV sık rastlan an bir olgudur (8). Öyleyse kesit,el
\ s\t anda döngülerin farklı aşamalarında bulunan
farklı "hane tiplerini gözleyebiliyoruz. Hane tiplerinden herhangi biri
zaman içinde azalma eğilim gösterirse, bu, ya ailelerin yaşam döngüleri
içinde o tip içinde yaşama sürelerinin kısalması ya da o tip hanelerde
yaşayan ailelerin azalması yüzündendir. 1960’ların Türkiye'sinde
ataerkil geniş aile birinci durumu yaşamış görünmektedir.
1968’de hane yapısının bu tür döngüsel değişimleri söz
konusuydu, fakat geniş aile babanın ölümünden çok daha önce
çözülüyordu. Timur (1972) araştırma yaptığı sırada çekirdek hane
halinde yaşayıp da evliliklerinin ilk yıllarını ataerkil geniş hanede
geçirmiş ailelerden sadece % 15'inin babanın ölümü üzerine evden
ayrılmış olduklarını, buna karşılık % 42'sinin ekonomik sorunlar ve aile
içi çatışmalar yüzünden böyle bir karara varmış olduklarını ortaya
koymuştur.
t
TABLO 1.
TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE HANE YAPISININ DEĞİŞİMİ:
1968, 1973, 1978
ı
-----------------1

(yüzde)

YERLEŞİM YERİ

AİLE
ÇEKİRDEK

y er i

ATAERKİL
GENİŞ

g e ç ic i

ÇÖZÜLMÜŞ

GENİŞ

METROPOLLER
1968
1973
1978

57.9
63.0
65.6

4.6
9.6
5.0

12.4
14.3
14.0

15.0
13.1
15.2

KENTLER
1968
1973
1978

64.8
63.7
64.3

9.6
12.7
7.2

12.6
14.3
14.8

12.3
9.4
12.6

KASABALAR
1968
1973
1978

61.5
61.6
54.2

20.0
13.4
12.9

12.7
15.7
16.9

KÖYLER
1968
1973
1978

55.4
55.7
49.1

25.4
23.0
17.3

13.3
• 14.3
19.6

5.9
7.0
14.1

TÜRKİYE
1968
1973
1978

59.7
59.0
57.4

19.0
18.0
11.6

13.1
14.4
16.9

8.3
8.6
14.1

' ,

5.7
9.3
16.9

Kaynaklar: a. Timur (1972, s. 39); b. Kunt (1978, s. 152); c. Hancıoğlu (1985, s. 66, 69)
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Timur (1972) insanları ataerkil geniş aileler halinde yaşamaya
teşvik eden ana unsurun toprak mülkiyeti biçimi olduğunu da
göstermiştir: topraksız tarım işçilerinin genel olarak çekirdek haneler
halinde yaşadıkları (% 79), zengin köylüler arasında ise ataerkil
hanelere daha sık rastlandığı (% 58) anlaşılmıştır.
Buradan, küçük aile işletmelerinin işgücü fazlası ve toprak kıtlığı
sorunlarından giderek daha fazla etkilendikleri sonucuna varabiliriz.
Yeni ücretli iş fırsatları ve ataerkil geniş ailelerdeki çekişmeler ideal
ataerkil geniş hanelerin bilinçli olarak daha erken çözülüp başka
biçimler almalarına yol açmıştır. Bu arada zengin köylüler kalabalık
aileler halinde yaşamaya devam edebilmişler ve muhtemelen bu
ailelerdeki genç kuşaklar da gelecekte kavuşacakları güç ve miras hakkı
uğruna çekişmelere katlanmak zorunda kalmışlardır. .
Zorluklar içinde yaşayan çoğunluk açısından ataerkil geniş
hanenin ekonomik temeli ortadan kalkarken, geniş aile hayatının
toplumsal ve kültürel temelini oluşturan normlar da yavaş yavaş
değişmiş ve farklı tipte akrabalık ilişkileri yaygınlık kazanmıştır,
ataerkil geniş aile hayatının yanında başka türde geniş aile biçimleri de
gözlenmektedir: Timur (1972), reisi baba değil oğul olan yeni bir geniş
hane tipinin ortaya çıktığından sözeder. Bu yeni geniş hane tipi,
eskisinin tersine, kentsel bölgelerde daha sık görülmektedir. Bu
ailelerde genellikle baba ekonomik güce sahip değildir, evi oğul
geçindirir. Hane halkı arasında toplumsal ve kültürel değerler
aracılığıyla kurulmuş bir dayanışma vardır, ama bu dayanışma ataerkil
geniş ailede olduğu gibi genç kuşaklara sonraki yıllarda gerçekleşecek
bir ekonomik fırsat vaadetmemektedir. Kıray da 1962'de başka bir
geniş aile tipi gözlemlemiştir. Evli kıza dayalı geniş aile (1964). Kıray'a
göre bu aile tipi Ereğli'deki toplumsal dönüşümlerin bir ürünüdür.
Ne var ki bu değişik geniş hane tiplerinin her ikisi de, sadece geçiş
döneminde işleyen tampon mekanizmalar olarak kabul edilir,
dolayısıyla ikisinin de eninde sonunda ortadan kalkacağına
inanılmaktadır (Kıray, 1964; Timur, 1972). Bu çok aileli hanelerin
yanısıra, daha basit geniş aile biçimleri de geçici olarak değerlendirilir.
Timur, yalnız ataerkil geniş hane tiplerini ayırederek, diğer tüm geniş
hane biçimlerini aynı sınıfa sokmuştur (1972). 1968'de bunların oranı
ataerkil geniş hanelerinki kadar yüksek değildi (Tablo 1), ama onların
da dahil edilmesiyle, karmaşık (geniş) hanelerin oranı toplamın üçte
birini oluşturuyordu.
Türkiye’deki aileyi inceleyenlerin birçoğu için çekirdek ailelerden
meydana gelen hanelerin oranı en önemli sorun olmuştur. 1968'de
Türkiye'deki hanelerin yaklaşık % 60’ının çekirdek hane olduğu öne
sürülmektedir (Timur, 1972). Yöresel araştırmalarda ise, incelenen
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yaşamaları çok sık rastlanan bir olgudur (8). Öyleyse kesitsel
araştırmalarda, belli bir anda döngülerin farklı aşamalarında bulunan
farklı hane tiplerini gözleyebiliyoruz. Hane tiplerinden herhangi biri
zaman içinde azalma eğilim gösterirse, bu, ya ailelerin yaşam döngüleri
içinde o tip içinde yaşama sürelerinin kısalması ya da o tip hanelerde
yaşayan ailelerin azalması yüzündendir. 1960'ların Türkiye'sinde
ataerkil geniş aile birinci durumu yaşamış görünmektedir.
1968'de hane yapısının bu tür döngüsel değişimleri söz
konusuydu, fakat geniş aile babanın ölümünden çok daha önce
çözülüyordu. Timur (1972) araştırma yaptığı sırada çekirdek hane
halinde yaşayıp da evliliklerinin ilk yıllarını ataerkil geniş hanede
geçirmiş ailelerden sadece % 15'inin babanın ölümü üzerine evden
ayrılmış olduklarını, buna karşılık % 42'sinin ekonomik sorunlar ve aile
içi çatışmalar yüzünden böyle bir karara varmış olduklarını ortaya
koymuştur.
$
%

TABLO 1.
TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE HANE YAPISININ DEĞİŞİMİ:
1968, 1973, 1978
,

(yüzdo)

YERLEŞİM YERİ

AİLE

y e r i

ÇEKİRDEK

ATAERKİL
GENİŞ

GEÇİCİ
GENİŞ

ÇÖZÜLMÜŞ

METROPOLLER
1968
1973
1978

57.9
63.0
65.6

4.6
9.6
5.0

12.4
14.3
14.0

15.0
13.1
15.2

KENTLER
1968
1973
1978

64.8
63.7
64.3

9.6
12.7
7.2

12.6
14.3
14.8

12.3
9.4
12.6

KASABALAR
1968
1973
1978

61.5
61.6
54.2

20.0
13.4
12.9

12.7
15.7
16.9

KÖYLER
1968
1973
1978

55.4
55.7
49.1

25.4
23.0
17.3

13.3
' 14.3
19.6

5.9
7.0
14.1

TÜRKİYE
1968
1973
1978

59.7
59.0
57.4

19.0
18.0
11.6

13.1
14.4
16.9

8.3
8.6
14.1

' ,

5.7
9.3
16.9

Kaynaklar: a. Timur (1972, s. 39); b. Kunt (1978, s. 152); c. Hancıoğlu (1985, a. 66, 69)
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Timur (1972) insanları ataerkil geniş aileler halinde yaşamaya
teşvik eden ana unsurun toprak mülkiyeti biçimi olduğunu da
göstermiştir: topraksız tarım işçilerinin genel olarak çekirdek haneler
halinde yaşadıkları (% 79), zengin köylüler arasında ise ataerkil
hanelere daha sık rastlandığı (% 58) anlaşılmıştır.
Buradan, küçük aile işletmelerinin işgücü fazlası ve toprak kıtlığı
sorunlarından giderek daha fazla etkilendikleri sonucuna varabiliriz.
Yeni ücretli iş fırsatları ve ataerkil geniş ailelerdeki çekişmeler ideal
ataerkil geniş hanelerin bilinçli olarak daha erken çözülüp başka
biçimler almalarına yol açmıştır. Bu arada zengin köylüler kalabalık
aileler halinde yaşamaya devam edebilmişler ve muhtemelen bu
ailelerdeki genç kuşaklar da gelecekte kavuşacakları güç ve miras hakkı
uğruna çekişmelere katlanmak zorunda kalmışlardır. .
Zorluklar içinde yaşayan çoğunluk açısından ataerkil geniş
hanenin ekonomik temeli ortadan kalkarken, geniş aile hayatının
toplumsal ve kültürel temelini oluşturan normlar da yavaş yavaş
değişmiş ve farklı tipte akrabalık ilişkileri yaygınlık kazanmıştır,
ataerkil geniş aile hayatının yanında başka türde geniş aile biçimleri de
gözlenmektedir: Timur (1972), reisi baba değil oğul olan yeni bir geniş
hane tipinin ortaya çıktığından sözeder. Bu yeni geniş hane tipi,
eskisinin tersine, kentsel bölgelerde daha sık görülmektedir. Bu
ailelerde genellikle baba ekonomik güce sahip değildir, evi oğul
geçindirir. Hane halkı arasında toplumsal ve kültürel değerler
aracılığıyla kurulmuş bir dayanışma vardır, ama bu dayanışma ataerkil
geniş ailede olduğu gibi genç kuşaklara sonraki yıllarda gerçekleşecek
bir ekonomik fırsat vaadetmemektedir. Kıray da 1962'de başka bir
geniş aile tipi gözlemlemiştir. Evli kıza dayalı geniş aile (1964). Kıray'a
göre bu aile tipi Ereğli'deki toplumsal dönüşümlerin bir ürünüdür.
Ne var ki bu değişik geniş hane tiplerinin her ikisi de, sadece geçiş
döneminde işleyen tampon mekanizmalar olarak kabul edilir,
dolayısıyla ikisinin de eninde sonunda ortadan kalkacağına
inanılmaktadır (Kıray, 1964; Timur, 1972). Bu çok aileli hanelerin
yanısıra, daha basit geniş aile biçimleri de geçici olarak değerlendirilir.
Timur, yalnız ataerkil geniş hane tiplerini ayırederek, diğer tüm geniş
hane biçimlerini aynı sınıfa sokmuştur (1972). 1968'de bunların oranı
ataerkil geniş hanelerinki kadar yüksek değildi (Tablo 1), ama onların
da dahil edilmesiyle, karmaşık (geniş) hanelerin oranı toplamın üçte
birini oluşturuyordu.
Türkiye'deki aileyi inceleyenlerin birçoğu için çekirdek ailelerden
meydana gelen hanelerin oranı en önemli sorun olmuştur. 1968'de
Türkiye'deki hanelerin yaklaşık % 60'ının çekirdek hane olduğu öne
sürülmektedir (Timur, 1972). Yöresel araştırmalarda ise, incelenen
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topluluğun niteliğine bağlı olarak çekirdek hanelerin aynı, hatta daha
yüksek bir oran tuttuğu saptanmış (Kıray, 1964; Kongar, 1972) ve bu
oranın yüksekliği bir "modernlik" göstergesi olarak kabul edilmiştir.
Normların yavaş yavaş bu noktaya doğru kaydıkları düşünülürse, bu
çıkarım bir ölçüde geçerli sayılabilir.
Çekirdek aile halinde yaşamak genç kuşakların hayali olmuş ve
birçokları, kendi çekirdek hanelerini kurmak üzere kentlere göç etmiş
olabilirler. Ama burada, Duben'm hane kompozisyonuna ilişki olarak,
geçmişte Anadolu'da çekirdek hanelerin yaygın olduğu yolunda son
yıllarda yaptığı yorum hatırlanmalı ve böyle çıkarımlara daha tedbirli
yaklaşilmalıdır. Üstelik, toplumsal ve ekonomik değişimlerden başka
birtakım unsurlar da -örneğin nüfus artışı- bulunan hane tipi
oranlarında rol oynamış olabilir.
Demografik Geçişin Rolü

II. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan demografik geçişin toplu
olarak hane yapıları üzerinde önemli ve bağımsız etkileri olduğu
söylenebilir. Bu, hanelerin yapısal dönüşümlerin yanısıra meydana gelen
evremini anlamamıza engel olabilir, ama yine de hanelerin yeniden
yapılanışmı ele alan çalışmalarda demografik geçişin rolüne hakettiği
önem verilmelidir.
Çekirdek hanelerin 1960'larda kırsal alanlarda olduğu kadar
kentsel alanlarda da yüksek oranda yer almaları kısmen, hızlı nüfus
artışından kaynaklanmış olabilir. Evli nüfusun oranı zaman içinde fazla
değişmemiştir. Yetişkinlerin hemen hepsi 44 yaşına gelmeden
evlenmiştir (9). Nüfusun hızla artması genelde çekirdek hane halinde
yaşama eğilimi gösteren toplumsal gruplardaki ailelerin sayısında
artışa yol açmış, fakat ataerkil geniş aile oranının yükselmesine neden
olmamıştır, çünkü ataerkil geniş ailelerin yeni üyeleri tanım gereği
birarada oturmak zorundadırlar. Ayrıca, ataerkil geniş ailelerden oluşan
hanelerin parçalanma süreci başladıktan sonra, geniş ailelerin belli bir
kısmı çekirdek aile sayısındaki artışa katkıda bulunduğundan, çekirdek
ailelerin oranı daha da hızlı yükselmiştir.
Kırsal ve kentsel alanlardaki farklı doğurganlık düzeyleri göz
önünde bulundurulursa (Shorter ve Macura, 1982), çekirdek aile
oranının esas olarak kırsal bölgelerde artış gösterdiği söylenebilir. Ne
var ki çekirdek aile oranının artma eğilimi göçle birlikte kentsel bölgelere
de yansımıştır. Kısacası çekirdek aile oranının 1960’larda kırsal ve
• özellikle de kentsel alanlarda gözlenen yüksekliğin kısmen nüfus
yapısındaki kaymalardan doğmuş olduğu, dolayısıyla tamamen
toplumsal dönüşüme bağlanamayacağı açıktır.
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Bu açıklama Duben'inkiyle çelişmektedir; çünkü (a) geçmişteki
çekirdek aile oranı, çekirdek ailelerden oluşan hanelere daha sık
rastlandığı yolunda birtakım kanıtlar bulunsa da, Türk toplumunun
bütünü için geçerli kabul edilemez, (b) demografik geçişin -ölümlülük
oranındaki düşüşün- kısa vadede geniş aile oranını yükseltmesi
beklenir. Stirling 1940'larda ve 50'lerde araştırma yaptığı köylerde böyle
bir değişim gözlemiştir (1965). Her ne kadar tek yönlü sistematik bir
gidişin varsayılması bu alanda yapılan araştırmaların çoğunluğuna
damga vurmuşsa da, farklı hane tiplerinin oranlarında görülen
dalgalanmaların da hesaba katılması gerekir. Aslında aile ve hane
yapılarında sonradan meydana gelen değişimler başka türlü
dalgalanmalar da sergilemektedir.
Aile ve Hane Yapısının Sonraki Değişimleri

1978'deki bulgulara göre (10), ataerkil geniş hanelerin oranı .
özellikle köylerde ve kasabalarda daha da büyük bir düşüş göstermiş,
ama çekirdek ailelerin oranı artmamıştır. Tersine, 1968 araştırmasının
sonuçlarıyla kıyaslandığında, çekirdek hanelerin oranının düşme
eğiliminde olduğu bile söylenebilir. Bu eğilim köylerde ve küçük
kasabalarda daha belirgindir. 1968-78 arasında gözlenen diğer önemli
değişimler ise dağılmış ailelerden oluşan hanelerin ve diğer geniş hane
tiplerinin oranlarındaki yükselmelerdir (Tablo 1).
1978'de aile yapısını inceleyen Hancıoğlu (1985) aile ve hane
yapılarını ayrıntılı olarak sınıflamaz. Timur'un tahminlerine göre
. "çözülmüş ailelerden oluşan haneler"in oranı % 8.3'e varmaktadır ve
bunlardan aile olmayan haneler % 3.2, tek ebeveynliler dahil, dağılmış
ailelerden oluşan haneler ise % 5.1 oranındadır. 1978'de, çözülmüş
ailelerden meydana gelen hanelerin oranının % 14.1'e yükselmiş olduğu
saptanmıştır, ama oransal olarak aile olmayan hanelerin mi, yoksa tek
ebeveynli hanelerin mi artmış olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle
1968-78 arasındaki değişimleri yorumlamak güçtür.
1978’de gözlenen bu yeni eğilim iç ve dış işgücü pazarlarının o
dönemde artan taleplerine bağlanabilir (Kazgan, 1985; Abadan-Unat ve
Kemiksiz, 1986). Özellikle kırsal alanlardan kentlere ve yurtdışından
işgücü göçü hane yapılarının sözünü ettiğim şekilde değişen örüntülerini
açıklayabilir. Farklı hane tiplerine ait toplam değerler, hanelerin bir
kısmında bir erkek üyenin uzakta olduğunu ortaya koymaktadır.
Öyleyse baba, anne ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek
hanelerin oranı düşerken, çözülmüş ailelerden meydana gelen (örneğin
tek ebeveynli) hanelerin oranı yükselmiştir (Tablo 1). Benzer şekilde,
ataerkil geniş haneler oransal olarak azalırken, yeni ve basit geniş hane
biçimlerinin oranları artmıştır. Aynı verilerde bu yorumu doğrudan
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destekleyen kanıtlar bulunmasa bile, yurtdışına göçü konu alan
araştırmalarda, hanede kalanların sorunları tartışılırken, basit geniş
ailelerden ve tek ebeveynli hanelerden örnekler verilmektedir (Kıray,
1976; Berik, 1987).
1980'lerde ülke çapında yapılmış araştırmaların sonuçları, hane
yapısına ilişkin bilgiler açısından büsbütün yetersizdir, bir . başka
deyişle sadece çekirdek hanelerin oranlarının karşılaştırılmasına
elvermektedir. 1983, 1986 ve 1988 araştırmalarının hepsi de Türkiye'de
çekirdek hanelerin oranının yükseldiğine işaret eder (Esmer ve diğerleri,
1986; HNEE, 1989). 1988'de yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki
hanelerin % 67'si günümüzde çekirdek hane biçimindedir (Tablo 2).
Yirmi yıl içinde, çekirdek ailelerden oluşan hanelerin oranında ancak %
12’lik bir artış olmuştur. Bu artışın, ülkede meydana gelen köklü
değişikliklere tekabül edecek kadar büyük bir artış olduğu iddia
edilemez, kaldı ki bütün araştırmalarda sadece çekirdek aile oranına
önem verilmiş, diğer hane tipleri karşılaştırmalı olarak ele alınmamıştır.
Yine de, son yıllarda yapılan yerel araştırmalar, az önce ortaya
koyduğum diğer örüntülere ışık tutmaktadır.
TABLO 2
TÜRKİYE'DE 1983’DE VE 1988'DE ÇEKİRDEK AİLE ORANI
YIL

TÜRKİYE

KENTSEL

KIRSAL

1983
1988

61.6
67.1

67.4

54.4
58.1

73.1

Kaynak: IİÜNEE, 1989.
NOT: Kentsel alanlar, içinde 10.000 ya da daha fazla kişinin yaşadığı yerleşim
yerleri olarak tanımlanmıştır.

Sözgelimi Özertuğ ve Casson (1986) bir Orta Anadolu köyünde
ataerkil geniş ailelerin çözülüşünü incelemişlerdir. Bulgularına göre
köydeki ataerkil geniş ailelerin hepsi de büyük toprak sahipleridir. Genç
kuşaklar bu topraklan satmışlar ve metropoliten yerleşim yerlerine göç
ederek kendi çekirdek hanelerini kurmuşlardır.
Berik ise 1983'te halıcılıkta uğraşan çeşitli köylere bakarak şu.
sonuçlara varmıştır: "Örnekdeki geniş aileli haneler mutlaka büyük
toprak sahipleri değildirler... Geniş aileli hanelerin çoğunluğu, göçmen
oğullann eşleriyle çocuklarını yanlarına alan ana-babalardan oluşmakta
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ve hanenin dağılarak çekirdek haneye dönüşmesi, oğulların mevsimlik,
tekrarlanan ya da sürekli göçleri yüzünden ertelenmektedir. Bunlar
küçük topraklı hanelerdir ve hane örgütlenmesi ekonomik olarak, geçim
kaynaklarının ortaklaşa toplanması temeline dayanıyor izlenimini
vermektedir" (1987, s. 24). Berik ataerkil geniş aileli hanelerin oğulların
göçüyle başka tipte geniş hanelere dönüşme süreçlerini çözümlerken, son
on yıl içinde geniş aileli hanelerin sınıfsal kökenlerinin daha önce iddia
edilenden farklı olduğunu da ortaya koymuştur.
Ben de 1982'de Ereğli’de benzer değişiklikler gözledim (11). Kıray
1962’de Ereğli’de hali vakti yerinde ailelerde ataerkil geniş hanelerin
görüldüğünden söz etmiştir (1964). İkinci araştırmanın yapıldığı 1982
yılında, önceden ataerkil geniş hane halinde yaşayan ailelerin hiçbirinin
bu hane yapısını korumamış olduğu anlaşıldı. Bu ailelerin kimi üyeleri
büyük kentlere yerleşmiş, geriye kalanlar da kendi bağımsız çekirdek
hanelerini kurmuşlardı.
Özertuğ ve Casson’m yaptıkları araştırmada da, Ereğli
araştırmasında da, daha önceki bulgularla tutarlılık gösteren sonuçlara
varılmış ve geniş olarak geçmişte hali vakti yerinde ailelelerin ataerkil
geniş haneler halinde yaşayabildikleri saptanmıştır. Ama her iki
çalışmada da, bu örüntünün son on yıldır değişmekte olduğu, bir başka
deyişle, geleneksel ataerkil geniş hanelerin 1980'lerde neredeyse
yokoldukları gözlenmiştir. Hatta son yıllarda zengin ailelerin de çekirdek
hane yaşamını tercih ettikleri bilinmektedir.
Türkiye'de ataerkil hane halinde yaşayan aileler hâlâ vardır
(Tablo 1). 1982'de Ereğli'de, hepsi ataerkil geniş hane biçiminde olan
çok aileli haneler örneklemdeki toplam hanelerin % 8'ini
oluşturuyorlardı. Bu haneleri meydana getiren aileler üst sınıf
değil, alt - orta sınıf kökenliydiler. Ataerkil hane hayatını geçici kabul
ediyorlar, eninde sonunda çekirdek hanelerde yaşamayan
başlayacaklarını umuyorlardı. Birarada bulunmalarının nedeni,
bağımsız birer hane kurmalarına yetecek kadar para biriktirmek
istemelerinden başka bir şey değildi.
Bu ailelerin hepsi köyden gelmiş ve tarımsal faaliyetlerden henüz
tam anlamıyla kopmamıştı. Bazıları kentin çevresinde yaşıyorlar ve
topraklarının bir kısmını hâlâ ellerinde bulunduruyorlardı. Kadınlar
sadece tarımsal üretimden sorumluydular, sebze yetiştirip satıyorlardı.
Birtakım aileler ise daha uzak yerlerden, örneğin Doğu Karadeniz
Bölgesi’nden gelmişler, ama köylerindeki küçük fındık bahçelerini elden
çıkarmamışlardı. Yazları köye gitme ve fındık toplayıp satma işi yine
kadınlarındı. Bu ataerkil geniş hanelerin erkeklerinin bir kısmı demir çelik fabrikasında ya da kömür ocaklarında ücretli işçi olarak
çalışıyordu, bir kısmı zanaatkârdı, bir kısmı da dükkân işletiyordu.
r
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Çeşitli gelir kaynaklan biraraya gelince, hanenin ekonomik süreçteki
beklenmedik genel dalgalanmalar sonucu karşı karşıya kalabileceği
mali buhranları atlatma ihtimali artıyordu. Çok aileli bir hanede
yaşamak bu anlamda, alt sınıftan ailelerin geçinebilmek için
başvurdukları bir çözümdü.
Ereğli'de 1962-82 arasında geniş aileli hanelerin oranında,
özellikle çok aileli hanelerin oranında bariz bir azalma gözlenmiştir
(Tablo 3). Kıray’m sözünü ettiği kız evlada dayalı geniş ailelere 1982’de
hiç rastlanmamıştır. Bu aile türünün geçici olduğunu zaten Kıray
öngörmüştü (1964). Buna karşılık, diğer basit yapılı hanelerin oranı
yirmi yıl içinde önemli bir artış göstermiştir (12).
TABLO 3
EREĞLİ'DE HANE YAPISI 1962-1982
(yüzde)
HANE TÎPÎ
ÇEKİRDEK
DİĞER GENİŞ
ÇOK AİLELİ
ÇÖZÜLMÜŞ
TOPLAM
N

1962 (a)
59.1
16.1
19.8
4.5
100.0
484

1982 (b)
68.5
13.0
8.0
10.5
100.0
399

Kaynaklar, (a) Kıray, 1964 (1962’dcki veriler ü zerinde k a rşıla ştırm a am acıyla yeni
hesaplam alara yapılmıştır); (b) 1982 A raştırm ası Aile Reisi A nketi

Ereğli'ye Daha Yakından Bir Bakış

Ereğli, sanayileşen, dolayısıyla hızla kentleşen bir yerleşmedir
(13). Hızlı kentleşme, farklı toplumsal kesimlerden insanların kente
göçünü beraberinde getirmiş ve göçmenlerin farklılıkları kentteki aile
yapısının çeşitlenmesine yol açmıştı. Bu çeşitliliği yaratan farklılıklar
sokakta bile sezilebilmekteydi.
Kentteki aileler, toplumsal, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre
coğrafi olarak da ayrışmış durumdaydılar (Ünal, 1982). Yerliler
Doğu’daki köylerden, örneğin Kars dolaylarından gelmiş olanlarla
aralarına mesafe koyuyorlardı. Ankara ve İstanbul gibi metropoliten
yerleşim yerlerinden gelmiş olanlar ise Ereğli'yi taşranın bir parçası,
Ereğli'liieri de taşralılar olarak görüyorlardı.
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Kentte zanaatkarların ve dükkân sahiplerinin oranı son yirmi yıl
içinde büyük bir düşüş göstermişti. 1982‘de hane reislerinin çpğunluğu
ücretli işçiydi ve genel olarak, 1964 yılında kurulmuş olan demir - çelik
fabrikasında çalışıyorlardı. Halkın eğitim düzeyi düşüktü. Eğitim
görmüş kesim, kamu sektöründe ve fabrikada yüksek statülü idari ve
teknik işler yapanlardan, mevcut birkaç bankada çalışanlardan ve
doktor, avukat gibi serbest meslek sahiplerinden ibaretti. Ücretli işçilik
başlıca ekonomik faaliyet olduğundan ve eğitim gerektiren işlere çok sık
rastlanmadığından, "okumuş" kişilerin statüsü hayli yüksekti. Eğitim
görmüş kadınlar ya aynı durumdaki erkeklerden daha düşük statülü
işlerde çalışıyorlardı ya da ev kadınıydılar.
Bu araştırmada toplumsal grupları ayırdetmek için ailelerin
eğitim düzeyleri ve göçmenlik statüleri kullanılmıştır. Bu değişkenler
kentin sınıfsal yapısını açık seçik bir biçimde yansıtmamış olabilir. Ama
aileler arasındaki farklılıklar en iyi bu değişkenlerle sergilenebilirdi.
Hanelerin zenginlik, gelir ve mesleğe göre dağılımı, beklenen eğilimleri
yansıtmasına rağmen, karı - kocaların eğitim düzeyi ve göçmenlik
statüleri kadar ayırdedici değildi. Bu, büyük ölçüde, toplumsal sınıflara
ilişkin doğru bilgiler elde edebilmenin zorluğundan kaynaklanıyordu.
Ereğli'de Farklı Toplumsal Gruplarda Aile Yapısı:

Kadınlarda geçmişte ait oldukları ailelerin büyüklüğü ve yapısı
hakkında sorulan sorular, hem kentin yerlisi sayılan ailelerin hem de
dışarıdan gelmiş olanların geçirdikleri değişimleri adım adım
izleyebilmemizi sağlayacaktı. Her iki grup da, toplumsal, kültürel ve
ekonomik özellikleri açısından gayet heterojendi ve bir de kendi içlerinde
eğitim düzeylerine göre gruplara ayrılmışlardı: eğitim görmemiş yerliler,
eğitim görmüş yerliler, eğitim görmemiş göçmepler, eğitim görmüş
göçmenler (14).
Ereğli’de göçmen ailelerin sayısı yerli ailelerinkinden fazla
olduğundan, onlara özgü nitelikler kentteki genel kompozisyona
hakimdi. Çekirdek ailelerin göçmenlar arasında daha yaygın olması
(Tablo 4), kentte bu hane tipinin artma eğiimi göstermesini açıklıyordu.
Göçmenlerin basit yapılı aileler kurmalarına yol açan şey neydi?
Göçmenlerin seçicilikleri mi, yoksa göç sürecinin kendisi mi aile yapısını
etkilemişti?
Göçmenlerle yerliler arasında bazı önemli farklar vardı: göçmen
aile reislerinin % 77’si ücretli çalışıyordu, yerli aile reislerinin ise % 66'sı
işçiydi. Öyleyse aile yapısında ve büyüklüğünde proleterleşme süreci mi
rol oynuyordu? Aslında araştırmanın başında tahminlerimiz bu
doğrultudaydı. Fakat aile yapısının işçilerle işçi olmayanlar arasında
pek değişiklik göstermediği hemen ortaya çıktı. Hatta, eğitim görmüş
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göçmenler dışındaki bütün gruplarda, çekirdek ailelerin oranı işçi
olmayanlar arasında daha yüksekti. Bunun bir açıklaması, Ereğli'de
ücretlerin "işçi sınıfı"mn gerçek anlamıyla varolmasını engelleyecek
kadar düşük tutulması olabilir. Erkeğin ücretli olarak çalıştığı hanelerin
çoğunda, farklı bir yoldan para kazanmaya çalışan başka bireyler vardı.
Göçmenlerin eğitim düzeyleri de yerlilerinkinden yüksekti. Eğitimli
çiftlerin çekirdek aile halinde yaşama eğiliminin eğitimsiz çiftlerinkinden
daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı. Ama eğitimsiz göçmenlerde bile
çekirdek aile oranı, eğitimsiz yferlilerde olduğundan yüksekti. Bu dört
grup aileye bakıldığında en çarpıcı farkın eğitimsiz yerlilerle ğitimli
göçmenler arasında bulunduğu görülüyordu. Eğitimli göçmenlerin %
85’inin, eğitimsiz yerlilerin ise % 68’inin çekirdek hanelerde yaşadığı
saptanmıştı. Eğitimsiz yerliler aynı zamanda çok aileli hanelerin de en
fazla rastlandığı gruptu (Tablo 4).
.
TABLO 4:
EREGLİ’DE DÖRT TIP SOSYAL GRUBA GÖRE AİLE YAPISI
______ _______________ (yüzde)_______________________
AİLE TIPI
Eğitimsiz

YERLİLER
Eğitimli

GÖÇMENLER
Eğitimsiz.
Eğitimli

1982'DEKI AİLE YAPISI
ÇEKİRDEK
DİĞER GENİŞ
ÇOK AİLELİ
TOPLAM
ORTALAM. HANE
BÜYÜKLÜĞÜ
ÇEKİRDEK
DİĞER GENİŞ
ÇOK AİLELİ
TOPLAM
ORTALAM. HANE
BÜYÜKLÜĞÜ
ÇEKİRDEK
DİĞER GENİŞ
ÇOK AİLELİ
ÇÖZÜLMÜŞ
TOPLAM

67.8
15.3
16.9

73.6
15.1
11.3

100.0

100.0

5.11

3.94

11.8
11.8
10 0 .0

5.46

EVLİLİĞİN İLK YILLARINDA AİLE YAPISI
28.8
5 6 .6
23.6
20.3
13.2
9 .ı
50-9 ,
30.2
67.3
100.0

5.28

100.0

100.0

3.40

6.54
ÇOCUKLUK YILLARINDA AİLE YAPISI
61-0
69.8
64.5
n .O
18-8
9 .3
100.0

7 .5
15.1
7 .5
îo o .o

ORTALAM. HANE
BÜYÜKLÜĞÜ

7.20

7.13

N

118

53

Kaynak: 1982 Ereğli Araştırması, Kadın Anketi

226

76.4

7 .3
2 6 .4
ıs
loo.O

85.4
12.4
12.2
1 0 0 .0

4.18
47.1
12.4
40.5
1 0 0 .0

4.43
64.0
14.6
16.9
4.4
1 0 0 .0

8.26

7.00

110

89

Ereğli'de Yaşam Döngüsü İçinde Aile Yapısı

Ereğli'de yeni ve eski hane yapılarının karşılaştırılması ve aile
tiplerinin sosyal gruplar arasında farklılaşması, hane kompozisyonunda
meydana gelen değişimlere ışık tutmaktadır. Ne var ki bu kesitsel
bakış, ailelerin yaşam döngüleri içinde geçirdikleri asıl değişimleri
dışlar. Daha önce de belirttiğim gibi, 1982'de Ereğli'deki ailelerin
çoğunluğu çekirdek hane halinde yaşamaktaydı. Hane reisinin karılan
ile yapılan görüşmeler, çekirdek hane oranının % 75 olduğunu, ama bu
ailelerin çoğunun başlangıçta geniş hane halinde yaşadıklarını
gösteriyordu. Daha doğru bir ifadeyle, örnekdeki kadmlann yarısından
çoğu evlendikten sonra bir süre çok aileli hanelerde yaşamış, buna
karşılık sadece % 36'sı evlenir evlenmez kendi çekirdek ailesinde yeni bir
hayata başlamıştı. Kadınların % 64'ünün çocukluğu çekirdek hanede, %
25'ininki ise çok aileli hanede geçmişti. Dolayısıyla, örnekdeki birçok
kadın yaşam döngüsü içinde çeşitli aile biçimleri görmüş oluyordu.
Fakat kadınların yaşam döngüleri süresince geçerli olan ortalama
hane büyüklüğü, aile yapısındaki dönüşümlere benzer dalgalanmalar •
göstermiyordu. Haneler zaman içinde küçülme eğilimi içindeydiler:
ortalama hane büyüklüğü kadınların çocukluk dönemlerinde 7.5
kişiyken, evliliklerinin ilk yıllarında 5.2 kişi olmuştu, görüşmeler
sırasında ise 4.8 kişiye inmiş durumdaydı. Haneler kadınların evlilik
hayatlarının hemen başında çoğunlukla yetişkinlerden kuruluydu, oysa
diğer aşamalarda çocuklar hanenin en azından yarısını meydana getiren
üyeler olmuşlardı. Burada kadınların % 5.6'sının çözülmüş bir ailede
büyüdüğünü de göz önüne aldığımızda, hangi tip hane olursa olsun,
geçmişte ailelerin son araştırmanın yapıldığı dönemdekinden daha geniş
oldukları sonucuna varırız.
Kadınların çoğunluğu evliliklerinin ilk yıllarında geniş hanede
yaşamışlar, sonra ayrılıp kendi çekirdek hanelerini kurmuşlardı. Bu
ayrılış göçmenlerde genel olarak göç süreciyle içiçe geçmişti.
Tablo 4'te ailenin oluşumu sırasındaki hane yapısı dört kategoriye
göre ele alınmıştır. Eğitim, evliliğin ilk yıllarına özgü aile yapısında daha
belirleyici bir rol oynamış görünmektedir. Yerli ya da göçmen, eğitimsiz
gruplarda büyük çoğunluk evliliklerinin ilk yıllarında geniş aile halinde
ve özellikle çok aileli hanelerde yaşamışlar, eğitimli gruplara gelince bu
oran yüzde ellilerde kalmıştır. Bununla birlikte eğitim kontrol
edildiğinde, evliliğin başında çekirdek hane kurmaya yerlilerin
göçmenlerden daha eğilimli oldukları sonucuna varılabilir.
Burada önemli olan, bugün çoğunluk çekirdek hane olarak
yaşamakla birlikte herbir sosyal grubun içinde »ailenin oluşum
öyküsünün farklı olmasıdır. Sözgelimi eğitimsiz göçmenler, araştırma
sırasında çoğu bir çekirdek hanede yaşamasına rağmen, çok aileli
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haneler konusunda diğer gruplardan oransal olarak daha
deneyimliydiler. Öte yandan eğitimli yerliler için ailenin yaşam döngüsü
süresince aile yapısında daha az değişiklik olmuşa benziyordu. Bu
gruptaki ailelerin yarısından fazlası evliliğin başlangıcında çekirdek
hanede yaşamaktaydı. Bu kısmen, eğitimli yerlilerin yaş ortalamasının
diğer gruplarınkilerden daha küçük olmasıyla açıklanabilir. Ama
eğitimin aile yapısını etkilemiş olduğu ve bunun yeni bir ailenin oluşumu
sırasında bile görülebildiği türünden bir yorum yapmak da mümkündür.
Ortalama hane büyüklüğü çiftlerin eğitim düzeyine göre de
değişmekteydi. Eğitimli ailelerde 4 kişi, eğitimsiz olanlarda ise 5 veya
daha fazla kişi bulunuyordu. Göçmenler arasında çekirdek aile tipi
yaygın olsa da, eğitim kontrol edildiğinde göçmen hanelerinde ortalama
olarak yerli hanelerinkinden daha fazla kişinin yer aldığı farkedilmişti.
Aile yapısındaki değişimler, gerçek aile tarihçeleri yerine
olasılıklara dayanan yapay tarihçeler oluşturularak da incelenebilir.
Yapay tarihçelere göre yapılan tahminler yakın geçmişteki değişimlere
daha hassastır ve dolayısıyla geleceği yönelik saptamalarda anlamlı
ipuçları verebilmektedirler. Bu yaklaşım, bütün ailelerin sadece geniş çekirdek - geniş olan döngüsel yapı değişiklikleri geçirdikleri ve evlilik
süresi boyunca ölüm, ayrılık, boşanma vb. nedenlerle parçalanmadıkları
varsayımından yola çkar. Evlilik süresine göre hesaplanan çekirdek aile
oranlan, herhangi bir ailenin kuruşulundan otuz yılı aşkın bir süre
içinde çekirdek hane halinde yaşama olasılığını gösteriyormuş gibi
değerlendirilir. Bu oranların tersi de geniş aileli hanelerde yaşama
olasılıkları olarak kabul edilir. Bir başka deyişle, örneğin 25 yıl önce
evlenmiş çiftlerin içinde yaşadıkları hane yapısı, yeni evli çiftlerin 25 yıl
sonra yaşayacakları hane yapısını yansıttığı varsayılır. .
Bu tür tahminler son yapılan çalışmalarda yer almadığı için
Ereğli’de elde edilen bilgiler ancak 1968’de Timur’un yapmış olduğu
analizden çıkan sonuçlarla kıyaslanabilir (Tablo 5). Timur (1972),
çekirdek aile oranının yaşam döngüsünün başında ve sonuna doğru epey
düşük olduğunu, en yüksek noktasına 15-19 yıldır evli kadınlar
arasında ulaştığım ortaya koymuştur. Diğer bir deyişle, bu oranlara
bakarak 1968'de Türkiye'de ailelerin geniş - çekirdek - geniş hane
döngülerinden geçtiği ileri sürülebilmektedir. Ereğli’deki aileler de
döngüsel bir yapı örüntüsü sergilemekteydiler, ama bu örüntü 1968 ülke
çapında bulunan değerlerle karşılaştırıldığında çok daha az keskin
hatlıydı (Tablo 5): döngülerinin başında ve sonuna doğru geniş hane
halinde yaşayan ailelerin oranının diğerlerininkinden yüksek olmasına
rağmen, değişim aralığı çok daha dardı.
Timur, Tablo 5’in ikinci yarısında sunulan verilere dayanarak,
ailelerin evliliklerinin başında gözlenen yapısının 25 yıl içinde önemli bir

değişime uğramadığını söylemiştir (1972, s. 48). Ereğli'deki kadınların
durumu incelendiğinde bunun artık geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.
Tablo 5'in ikinci bölümünde, 20 ya da daha fazla yıldır evli olanların
durumunun 1968'de 20 ya da daha fazla yıldır evli olanların durumuna
çok benzediği, çoğunun evliliklerinin başında geniş hanede yaşadığı
açıkça görülmektedir. Fakat Ereğli'de son 20 yıl içinde çekirdek ailelerin
oranı yavaş yavaş artış kaydetmiştir. Bu durum yeni evlenenlerin
geçmişe göre daha büyük oranda kendi çekirdek hanelerini kurmakta
olduklarını göstermektedir. Tablo 5'in her iki bölümü birbirlerini
tamamlayan bir değişme örüntüsünü anlatmaktadır; Ereğli'deki
ailelerin yaşam döngüleri içinde hane yapılarında herhangi bir değişim
meydana gelmez olmuştu, çünkü aileler giderek artan oranda çekirdek
aile olarak kuruluyorlardı.

TABLO 5
EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE ÇEKİRDEK AİLE ORANLARI
(yüzde)
E v l i l i k s ü r e s i (yıl)
0-4
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30+
1982’DE ÇEKİRDEK AİLE ORANI
72.4 79.5 83.3 75.0 79.2 70.6 59.1
30.0 48.9 59.3 69.3 68.6 64.8 34.3

EREĞLİ (a)
TÜRKİYE
1968 (b)

•

EVLİLİĞİN İLK YILLARINDA ÇEKİRDEK AİLE ORANI
EREĞLİ (a)
61.4 43.8 37.9 30.4 24.5 20.6 25.0
TÜRKİYE
17.4 23.9 27.0 28.0 21.7 27.8
—
1968 (c)
Kaynaklar: (a) 1982 Ereğli Araştırması Kadın Anketi; (b) Timur, 1972, s. 48; (c)
Timur, 1972, s. 50

\
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Ereğli'de Aile Tipine. Yönelik Tutumlar:
Ereğli'deki evli kadınlara, geniş aile hayatına yönelik tutumlarıyla
ilgili iki soru sorulmuştu. îlki, "Anne yalnızsa sizce kimle oturmalıdır?”
sorusuydu. Kadınların % 35’i oğluyla, % 5'i kızıyla, % 52’si de yalnız
oturması gerektiği görüşündeydi. Diğerleri ise "duruma bağlı",
"farketmez" gibi belirsiz cevaplar vermişlerdi.
Ömektekilerin geniş aile hayatına yönelik tutumlarını gündeme
getiren ikinci soru, bizzat cevap verenin durumuyla ilgiliydi: "Annenizle
mi, yoksa kayınvalidenizle mi oturmayı tercih ederdiniz?" Kadınların
%28.9’u kayınvalidesiyle, % 19.5'i annesiyle, oturmayı tercih edeceğini
söylemiş, yine çoğunluk (% 43.4 u) yâlnız oturmayı yeğlediklerini
belirtmişti. Geri kalanlar "farketmez", "başka birileriyle" gibi cevaplar
vermişlerdi.
Bu iki sorunun aile tipi açısından pek de tarafsız olmadığı
unutulmamalıdır, herikisi de normlara uygun olan geniş aile yapısını
onaylar bir taraflılık içindedir. Çünkü amaç değişmeyi saptayabilmekti.
Bu da yalnız oturma isteği kadar geniş aile halinde yaşamak uygun
görüldüğü taktirde kadın tarafının mı yoksa erkek tarafının mı tercih
edildiğine bakarak yorumlandı. Ayrıca, birinci soruyla normlar, ikinci
soruyla ise kadınların bireysel tutumlan ortaya çıkarılmaya çalışılmıştı.
Görüldüğü gibi kadınlar genelde, soruların yönlendirmesine ters düşecek
biçimde, geniş aile halinde yaşamayı onaylamadıklarını belirtmişlerdir.
\ Bu önemlidir. Birinciye verilen cevaplardan geniş aile halinde yaşamada
) erkek tarafının tercih edildiği bellidir. Bu tercih kendi özel durumları söz
konusu olduğunda ciddi bir oranda azalmaktadır.

Bu da bir norm çözülmesi-, olarak yorumlanabilir. Ancak, geniş
aileyi onaylamama tavrı, soru doğrudan kadınların kendi hayatlarına
yönelik olarak sorulduğunda ilki kadar dile getirilmemiştir. Ne var ki
bu, kadınların anneleriyle ya da kayınvalideleriyle oturmak
istemelerinden çok, yabancılara aile büyüklerini, özellikle kendi
annelerini reddettiklerinin sanılmasına yol açacak cevaplar vermekten
kaçındıkları anlamına da gelebilir.
Türkiye’de Aile ve Hane Yapısını Geleceği

Konu aile ve hane yapılarının geleceği olunca Batılı sosyal
bilimciler genellikle ailenin kurum olarak yokolup olmadığı sorusuyla işe
başlarlar. Bazılarına göre aile kurumu giderek çözülüp yokolmaktadır.
Örneğin Toffler (1980) Amerikan toplumu için bunu Öngörmektedir. Aynı
soru Türkiye için, yukarıda sıralanan verilerin ışığında sorulacak olursa,
cevap o kadar kolay verilemez, çünkü ailenin çözülmesi Türkiye’de aile
yapısını inceleyen sosyal bilimcilerin gündeminde bile değildir, bakış
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açılan böyle bir soruya izin vermemektedir.
Bu yaklaşım farklılığının sonuçlarından biri, Türkiye’de aile
olmayan hanelerin durumunun bilinmemesidir. Timur'un bulgularına
göre (1972) 1968'de bu tip hanelerin oranı % 5'tir. Ülke çapında
yapılmış diğer araştırmalarda ise bu kategoriye rastlanmamaktadır.
Fakat tek kişilik hanelerin oranı nüfus sayımlarında belgelenmiş olan
aile olmayan hanelerin önemine yönelik bir ipucu sayılabilir: 1975, 1980
ve 1985 nüfus sayımlarında tek kişilik hanelerin oranı sırasıyla % 3.5,
6.5 ve 4.7'dir ve sayımdan sayıma değişse de, hep düşük kalmaktadır.
Ailenin yokolma eğilimi gösterip göstermediği sorusuna cevap
ararken, evlenme ve boşanma istatistiklerini de gözden geçirmek
gerekir. Daha önce de sözettiğim gibi, Türkiye'de evlenme oranı hayli
yüksektir, buna karşılık boşanma oranı hiçbir zaman % l'i aşmamıştır.
Yeniden evlenme toplumsal düzeyde kabul gören, özellikle erkeklerin
yaşadığı bir pratiktir (DİE, 1955, 1965, 1975, 1985). Bu bulguların
hepsi de, ailenin Türk toplumunda hala güçlü bir kurum olduğunu
ortaya koymaktadır.
•

i

Günümüzde toplumsal, ekonomik ve siyasi etmenlerin tümünün
aile kurumunun varlığı pekiştirir nitelikte olduğu söylenebilir. Nitekim
siyasi otoriteler de, ailenin Türk toplumuna hayat veren kurum
olduğunu ve devlet tarafından desteklenip korunduğunu sık sık
vurgulanmaktadırlar. Hatta hükümet, bu toplumsal kurum üzerinde
sürdürdüğü koruyucu denetimi artırmak için aile bakanlığı kurma
hazırlıklarına başlamıştı.
Evlenirken hem medeni hem dini nikah kıyma eğiliminin artması
da, aile kurumuna toplumsal düzeyde verilen önemin bir göstergesidir.
Tablo 6'da, doğurganlık çağında bulunan kadınların nikah türlerinin
1968’den 1988’e hangi yönde değişmiş olduğu sayılarla ifade edilmiştir.
Türkiye'de nikahsız yaşayan çiftler son derece azdır. Cumhuriyet ile
birlikte yasal evlilik akti olarak kabul edilen medeni nikahla evlenenler
son yirmi yıl içinde biraz daha artarak yüzde 91'e ulaşmıştır. 1968-88
dönemindeki en çarpıcı gelişme ise medeni nikahın yanında artık
genellikle dini nikahın da yaptırılıyor olmasıdır. Çoğunluk çifte nikah
yaparak aileye verdikleri önemi göstermek ister gibidir.
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TABLO 6.
DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ EVLİ KADINLARIN NİKAH TÜRLERİ
(yüzde)
MEDENİ

DİNİ

İKİSİ DE

HİÇBİRİ

15.0 ’

49.2

.4

80.5

.5

TÜRKİYE
1968 (a)

35.4

1988 (b)

10.7

8.3

Kaynaklar: a. Timur, 1972; b. HÜNEE, 1989

Türkiye’de insanları aile hayatına teşvik eden son ve belki de en
önemli unsur da sosyal ve ekonomik koşullardır. Yüksek enflasyon ve
işsizliğin, düşük ücret ve kazançların yaygın olduğu günümüz
Türkiye’sinde, aile ve yaygın akrabalık ilişkileri pek çok birey için
başlıca ekonomik güvencedir. Sosyal ve siyasi bunalımla ilgili olarak da
aile bireylerin güvenlikle ilgili sorunlarında en başta gelen destek kurum
olmaktadır.
Özet olarak, Türkiye'de aile olmayan hanelerin oranının biraz
daha artması beklense de, ailenin çözülmesi geleceğe, dönük çalışmalar
yapan sosyal bilimcilerin gündeminde yer almayacaktır. Öyleyse,
geleceğe dönük aile ve hane yapısı araştırmalarının hedefi ne olacaktır,
sorusunu sorabiliriz.
Genil aile - çekirdek ailelerin oranlarının karşılaştırması yakın
geçmişte Türkiye'deki aileyi konu alan sosyal bilimcilerin başta gelen
hedefi olmuştur. Çekirdek ailelerden meydana gelen hanelerin oranının
yüksekliği üzerinde yapılan değerlendirmeler ya modernleşme
varsayımları çerçevesi içinde kalmış (Kıray, 1964; Kongar, 1972; Timur,
1972) ya da çekirdek ailelerin güçlü akrabalık bağları içinde
yaşadıklarının vurgulanması, dolayısıyla sanayileşme ve kentleşmeyle
birlikte "modern çekirdek aile" tipinin ortaya çıktığı tezinin reddedilmesi
yönünde olmuştur (Özkalp, 1986). Açıkça ifade edilmese de, aslında ana
sorunsal geniş ailelerden meydana gelen hanelerin çözülmesi olgusudur.
Kaynaklar bu bakışla gözden geçirildiğinde,. çekirdek hane
oranında 1968 - 1988 arasında hafif bir artış olmakla-biri ekte bu
artışın ciddi ve kararlı bir artış olmadığı farkedilmektedir. Çekirdek
hane oranının 1960’lardan önce de birtakım dalgalanmalar göstermiş
olması mümkündür. Geniş aile hayatından çekirdek aile hayatına geçiş
ve çekirdek aileli hanelerin kararlılığı ancak üst sınıfların ve eğitim
görmüş grupların oluşturduğu azınlık için geçerli olabilecek
saptamalardır. Yine de bu, normlarda karmaşık aile hayatından basit
aile hayatına doğru olan kaymanın bir göstergesi sayılabilir.
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Türkiye'de geniş aileli hane tipi çeşitli biçimlerde varlığını
sürdürürken, bu hane tipinin ideal biçiminin -ataerkil geniş aileningiderek azaldığı, ekonomik temelinin de köklü bir değişime uğradığı
gözlenmektedir. Bir başka deyişle günümüzde geniş aile prestij ve
zenginlikle bağdaştırılmaz olmuştur,' aile içi işbölümünün yeni bir
ailenin kurulmasına yönelik olarak yeniden yapılanması sürecinde
gerekli bir aşama olmaktan da çıkmaktadır. Geniş hanelerin varlığını
ailelerin geçim stratejilerinin bir parçası olarak görmek gerekir; zaten bu
tür hanelere de genellikle alt-orta sınıflarda rastlanmaktadır. Bugünün
geniş aileleri geçici birimlerdir, ama her zaman sistematik bir döngüse!
örüntü sergiledikleri söylenemez. Ailelerin büyük bir bölümü ekonomik
değişimlere eskisinden daha duyarlıdır; büyüklükleri ve yapıları, yeni
sorunlarla başetmeleri ya da yeni fırsatları değerlendirmeleri
gerektiğinden, sürekli bir dalgalanma halindedir. Bu açıdan, geniş aileli
hane tipi özellikle kentsel bölgelerde "geleneksel hayat tarzı”nı temsil
etmemektedir; yakın tarihin toplumsal ve ekonomik dönüşümlerinin
ürünüdür. Buradan, geniş aile hayatının sadece geçim stratejilerinden
biri olduğu sonucuna varılabilir.
Gelecekte hane ve aile yapısı değişimlerinde yaygın olarak kullanı
lan "geleneksel - modem” ikilemi artık terk edilmesi ve hane yapıları iş
gücü hareketleriyle' ve geçim stratejileriyle bağlantılı olarak ele alınması
gerekli görünmektedir.
Hane yapıları farklı dönemlerde.ve farklı toplumsal sınıflarda
farklı anlamlar taşıyabilir. Geniş aile tipini göz önüne aldığımızda, bu
farklılıkların bir ölçüde tartışılmış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat basit
aileli hane yapılarının çeşitlilikleri ve değişimleri henüz kapsamlı bir
biçimde incelenmemiştir, oysa bu haneler geçmişte olduğu gibi bugün de
çoğunluğu oluşturmaktadır. Artık basit aileli haneler Türkiye'deki aile
ve hane yapısı araştırmalarının odak noktası olmalı ve karmaşık aile
yapılarıyla bağlmtılı olarak değil, toplumsal sınıflarla, toplumsal,
ekonomik ve siyasi dönüşümlerle bağlantılı olarak incelenmelidir. Bu
çalışmaların cevap araması gereken sorular şunlar olabilir: Çekirdek
ailelerden meydana gelen haneler arasında tarihsel ve sınıfsal açıdan
yapı farklılıkları var mıdır? Baba, anne ve küçük çocuklardan oluşan
ideal - tipik çekirdek aile, Türkiye'deki çekirdek aileler için de geçerli
midir? Geçmişte çekirdek hanelerde en az bir tane evlenme çağma
gelmiş çocuk bulunduğu , bugün ise belli toplumsal sınıflarda çocuksuz
ya da küçük çocuklu çiftlerin oranının yüksek olduğu ne ölçüde doğrudur?
Hizmetçisi, şöforü, ahçısı, bahçıvanı olan çekirdek haneler var mıdır?
Basit aileli hane tipinin diğer biçimleri nelerdir ve birleşimleri nasıldır? .
Kadının reis olduğu hanelere dünyanın her yerinde giderek daha çok
rastlanmaktadır, Türkiye'de de böyle midir? Bolak ile Kondiyoti'riin
İstanbul'da kadının reis olduğu haneleri konu alan araştırması sürerken
diyebiliriz ki, Türkiye'de aile ve hane yapısıyla ilgili gündem zaten bir
ölçüde değişmeye başlamıştır.
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DİPNOTLAR
(1) Lasslett haneleri Uç ana grupta toplamış ve bunların her birini alt gruplara ayırmıştı:
I. Basit ailelerden oluşan haneler
a) bir karı-koca
b) bir karı - koca ve evlenmemiş çocukları
c) tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları
II. Karmaşık ailelerden oluşan haneler
a) bir karı-koca ve birden çok akrabaları
b) birden çok karı-koca
III. Aile olmayan haneler
a) tek kişilik haneler
b) birden çok kişilik haneler
(2) İlk aile yapısı tipolojisi Parsons ve savunucuları tarafından ortaya atılmıştır (Parsons,
1955; Goode, 1963). Bu tipolojiye göre ailelerin sanayileşme, kentleşme ve
modernleşmeyle birlikte "geleneksel" geniş aile biçiminden "modern" çekirdek aile
biçimine doğru bir gelişme göstermeleri gerekir, Lasslett esas olarak bu tek yönlü
değişim örüntüsüne karşı çıkmış ve arkadaşlarıyla birlikle Avrupa'daki aileler I
haneler üzerine tarihsel incelemeler yaparak, çekirdek aileli hanelerin geçmişte bile çok
aileli hanelerden (geleneksel geniş aileli hanelerden) daha yaygın olduğunu göstermiştir
(Lasslett, 1972).
(3) Timur (1972) aşağıdaki tipolojiyi kullanmış, diğerleri de kısmen ya da bütünüyle bu
tipolojiden yararlanmışlardır:
I. Çekirdek aileli haneler (bir karı-koca, çocuk yok ya da evlenmemiş çocuklar var)
II. Geniş aileli haneler
a) ataerkil geniş aile (erkek tarafından üç kuşak birarada ve yaşça en büyük erkek
aile reisi)
b) diğer geniş aileler
III. Çözülmüş aileli haneler
a) dağılmış aileler (aralarında herhangi bir karı-koca olmaksızın birarada yaşayan
akrabalar)
b) 'aile olmayan haneler
(4) Bu sistem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hakimdi. Türkiye Cumhuriyeti Medeni
Kanunu kız çocuklarla erkek çocukların miras haklarını eşil kıldı, ama bu eşitlik
köylerde ancak kapitamizmin yayılmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır.
(5) Anadolu’d a birleşik aile de, kök aile de yaygın olmamıştır. Bunu toprağın çok kısıtlı
olmaması ile açıklamak mümkündür.
(6) Skorter 1923‘te insanın umulan yaşam süresinin 30 yıl olduğunu tahmin etmektedir
(1983).
(7) Duben’in çalışması, aile yapısı tipolojisine değil de hane yapısı tipolojisine yer vermesi
bakımından, Türkiye'deki aile / hane araştırmalarının islisnalarındandır,
(8) Hane biçiminin döngüsel olarak değişikliğe uğraması Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi
Ortadoğu ülkelerinde de gözlenen bir olgudur (Shorter ve Zurayk, 1988).
(9) 1955’te de, 1980'de de 40-44 yaş grubundaki kadınların % 98’i evliydi (DİE, 1955,
1980).
(10) Hancıoğlu (1985) ülke çapında yapılan 1968 ve 1978 araştırmaları verilerinden
yararlanarak bu yıllar arasındaki aile yapılarını doktora tezinde karşılaştırdı. Bu
nedenle Timur'un kullandığı kategorilere sadık kalması doğaldı. Diğer incelemelerin
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odak noktası, aile yapısına ilişkin bazı tahminlere yer vermelerine rağmen, aile yapısı
değildi.
(11) Ereğli’de hane yapısının geçirdiği değişim ve toplumsal gruplara göre gösterdiği
çeşitlilik, 1982'de toplanan küçük örneklemli araştırma verileri kullanılarak irdelendi.
Biri aile reisleriyle, diğeri de eşleriyle olmak üzere iki anket uygulanmış, aile reisleriyle
yapılan anket değişen hane yapısını tartışmaya açacak şekilde, eşleriyle yapılan anket
ise ailenin geçmişinin ve geniş çaplı akrabalık ilişkilerinin çözülmenmesini sağlayacak
şekilde tasarlanmıştı. Burada, kadınlarla yapılan görüşmelerin irdelenmesinden çıkan
sonuçların sadece tamamlanmış aileleri, yani karı-koca içeren haneleri kapsadığını
belirtmek gerekir.
(12) Ereğli'de kullanılan hane tipi sınıflaması karşdaştırmaları sağlayabilmek için Timur'u
tiplemesine daha uygundur, örneğe çıkan çok ailcli hanelerin hepsi Timur'un deyimiyle
"ataerkil geniş aile"dir. Evli oğulun reis olduğu ve üç kuşağın birarada yaşadığı "geçici
geniş aileler" e de rastlanmamıştır.
(13) Belediye sınırları içindeki nüfus 1960'ta 8, 812'ydi (DİE, 1960), 1980'DE İSE 50.000
,
ulaşmıştı (DİE, 1980)
(14) Kadın anketlerinden çıkan sonuca göre, evli kadınların % 19'u, kocalarının da % 35'i
ortaokul ya da daha yüksek bir okul mezunuydu. Eşlerden biri ortaokulu bitirmişse, o
aile "eğitimli" kategorisine dahil edildi. Bu tür gruplamayla, dışarıda kalanların net
bir biçimde tanımlanmış olacağı düşünülmüştü, yani kadın da erkek de ilkokuldan
sonra okumamışsa, o aile "eğitimsiz" kabul edildi. Öte yandan, eşlerden herhangi biri
Ereğli'U ise ya da 20 yıldan fazla zamandır Ereğli'de yaşıyorsa, o aile "yerli"
kategorisine alındı, diğerleri de "göçmen" diye tanımlandı. "Göçmen" olmanın da
ölçütü, aynı şekilde, kadının da erkeğin de Ereğli dışından olmasaydı.
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