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TOPLUMSAL DEĞİŞME

Toplumsal Değişmenin Anlamı

Toplumsal Değişme: Toplumun yapısında, işleyişinde, örgütlenme tar-

zında, bireylerin davranış, ileti şim ve etkileşim biçimlerinde oluşan bü-

yük çaplı dönüşümlerdir.

Bu dönüşümler; ekonomi, aile, siyaset, din gibi toplumsal kurumlarda or-

taya çıkmaktadır.

Sadece toplumsal değişme kavramından yola çıkılarak değişmenin yönü 

ya da hızını belirlenemez. Toplumsal değişme olgusaldır, yani olumlu 

veya olumsuz bir değere sahip değildir.

Toplumsal Değişmenin Nedenleri

Toplumsal değişmenin nedenleri; kültürel, doğal, demografi k ve sosyal 

nedenler olarak sıralanabilir.

Kültürel Nedenler

Maddi Kültür

Maddi kültür manevi kültürden
daha hızlı gelişir.

Manevi Kültür
    İnançlar, norm-
lar, değerler, sem-
bollerden oluşur.

Doğal Nedenler
Kıtlık, sel, vb. gibi doğal afetler
toplumların göç etmesine, geçim
kaynaklarını değiş�rmesine ne-
den olmuştur.

Bunun dışında insanların neden
olduğu çevre felaketleri de top-
lumsal değişme üzerinde etki-
lidir. (Örneğin, Çernobil kazası.)

   Teknoloji ve
üre�len  kül-
türden oluşur.

Kültürel Gecikme: Maddi kültürdeki değişmelerin manevi kültürü he-

men değil, gecikmeli olarak değişti rmesidir. Ogburn tarafı ndan gelişti ri-

len bir kavramdır.

Kültürel Değişme: Keşifl erle, icatlarla veya kültürel yayılmayla gerçek-

leşebilir.

Kültürel Yayılma: Bir toplumdaki fi kirlerin ve ürünlerin göç, ti caret ve kit-

le ileti şim araçları yoluyla diğer toplumlara yayılmasıdır.

Demografik Nedenler

Nüfusun artması ya da azalması

Nüfusun büyüklüğünde ve kom-
pozisyonunda meydana gelen 
değişmelerdir.

Nüfusun gençleşmesi ya da yaş-
lanması
Göç alma veya göç verme

Sosyal Nedenler
Savaşlar

Planlı poli�k değişmeler

İdeolojik nedenler

Ekonomik veya poli�k krizler

Toplumsal gruplar arasındaki
ça�şmalar

Toplumsal Değişmenin Özellikleri

  Evrensel bir olgudur ve kaçınılmazdır.

  Süreklidir.

  Çoğunlukla plansızdır.

  Sonuçları önceden tahmin edilemez.

  Genellikle muhalefet ve çatı şma yaratı r.

  Zincirleme tepkimeler yaratabilir.

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFLERDE TOPLUMSAL DEĞİŞME 

ANLAYIŞI
Sosyolojik yaklaşımlar, toplumsal değişmenin niteliğinin evrimsel ya da 

devrimsel olup olmadığı ve bu değişmenin nasıl gerçekleşeceği gibi ko-

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme3
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nularda birbirinden farklı iddialar ortaya atmışlardır. Evrimci – devrim-

ci şeklinde bir ayrım yapılırsa Comte ve Parsons evrimci, Marx ise dev-

rimci sınıfı na girer.

Evrimciler ve İşlevselciler: Spencer, Comte, Durkheim, 

Tönnies, Parsons, Modernleşme Okulu

Evrim kavramı basit bir formdan daha karmaşık bir forma doğru adım 

adım gerçekleşen bir değişme olarak tanımlanabilir.

Evrimci yaklaşıma göre toplumsal değişme süreci; evrensel, doğal, sürek-

li, doğrusal, aşamalı bir niteliktedir.

Auguste Comte: Toplumu biyolojik organizmalara benzetmişti r. Comte’a 

göre evrim insan zihnini, bilimleri ve toplumları etkilemektedir. Evrim sü-

reci içinde; teolojik ve metafi zik aşamadan geçerek son aşama olan pozi-

ti f aşamaya ulaşacaklardır. 
Teolojik Aşama Metafizik Aşama Pozi�f Aşama

Doğrular değil, gerçek-
ler aranır.

Çok çeşitli yasalardan
bütün olay ve olguları
açıklayacak yeni bir
yasaya doğru ilerle-
mektedir.

Doğal ve toplumsal
olguların temelinde
doğa ve haklar gibi
soyut kavramlar yer
alır.

Doğa üstü güçler

Fe�şizm

Çeşitlilik Tek gerçek

Çoktanrıcılık
Tektanrıcılık

Dinsel figürler
Olan biten herşeyin
nedeni Tanrı iradesi
kabul edilir.

NOT Comte’a  göre evrim çeşitlilikten tek gerçeğe doğru ilerlemedir.

Herbert Spencer: Comte’a benzer şekilde; toplumu bir organizmaya 

benzeti r ve bütün insanlığın evrimini izah etmeye çalışır.

1. Toplumsal organizmaların parçaları biyolojik organizmaların parçaları-

na göre daha dağınıktı r ve merkezden bağımsızdır. 

2. Toplumsal organizmaların ömrü biyolojik organizmalara göre çok daha 

uzundur. 

3. Toplumsal organizmada toplumun tüm üyeleri bilince sahipken biyolo-

jik organizmada tek bir bilinç merkezi bulunur. 

4. Toplumsal organizmada bütün, parçaların yararına vardır ancak biyolo-

jik organizmada parçalar, yani organlar bütünün yararına vardır.

Bu evrim sürecinin özellikleri şunlardır:
  Organizmalar zaman içinde hacmen büyürler. (Toplum için nüfus, 

canlı organizma için kütle)

  Organizmalar büyüdükçe evrimleşirler, farklılaşırlar ve yapıları kar-

maşıklaşır.

  Evrim sürecinde çevrelerine uyum sağlamayı öğrenirler.

  Parçaların bazıları kaybedilse de bütün varlığını sürdürür.

Spencer, Darwin’in doğal seleksiyon fi krinden hareketle bir toplumsal se-

leksiyon görüşü ortaya koymuş ve gelişti rdiği bu teoriye “Sosyal Darwi-

nizm” denilmişti r. Spencer, toplumdaki zayıfl arın yapay olarak korunması 

ve doğal evrim sürecine müdahale edilmesi olarak görür.

Spencer’ın teorisi ırkçı politi k görüşlerin temsilcileri tarafı ndan benim-

senmişti r. (Nazi Almanyası örnek verilebilir.)

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme 3
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Ancak tarihsel süreç içinde ırk ayrımına dayanan toplumların çökmesiyle 

birlikte bu teori de gücünü ve etkisini kaybetmişti r.

Emile Durkheim: Durkheim toplumların basitt en karmaşığa doğru bir 

evrim içinde olduklarını ileri sürmüştür. Bu değişimin temelinde işbölü-

münün olduğunu ve değişimin nedeninin de nüfus yoğunluğun artması 

olduğunu savunmuştur. Durkheim’a göre toplumsal değişmenin iki aşa-

ması vardır, bunlar mekanik dayanışmaya dayalı toplumlar ve organik da-

yanışmaya dayalı toplumlardır.

Mekanik Dayanışmaya
Dayalı Toplumlar

Mekanik 
Dayanışmaya

Dayalı Toplumlar

Nüfus artar

Toplumsal işbölümü
gelişir

Uzmanlaşma artar

Bireyler arasında
farklılıklar artar

Sanayi öncesi, homojen
ve basit toplumlar

Sanayi toplumları
(Endüstri toplumları)

Herkes benzer işleri yapar

Herkes birbirini ikame edebilir

İnsanlar birbirine benzedikçe
dayanışma artar

Ekonomik bağımlılık yoktur

Kolek�f bilinç önemlidir

Organik Dayanışmaya
Dayalı Toplumlar

Organik 
Dayanışmaya

Dayalı Toplumlar

Herkes farklı işleri yapar (İşbölümü)

İnsanlar birbirini ikame edemezler

İnsanlar farklılaş�kça dayanışma
artar

Ekonomik bağımlılık vardır

Kolek�f bilinç önemini kaybeder

Durkheim’a göre toplumsal değişme toplumsal evrimle gerçekleşir. Top-

lumların yaşadığı bu evrim mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan or-

ganik dayanışmaya doğru toplumlara doğru gerçekleşir. Bu evrim işbölü-

mü temelinde gerçekleşir.

Ferdinand Tönnies: Toplumların izlediği evrim sürecinin birincil ilişkiler 

etrafı nda örgütlenen kırsal tarım toplumlarından ikincil ilişkiler ve ulus 

devletler etrafı nda örgütlenen endüstriyel kent toplumlarına doğru ol-

duğunu savunur.

Birincil ilişkiler etra�nda örgütle-
nirler

Cemaatler hakimdir

İlişkiler akrabalık, arkadaşlık ve
komşuluk düzeyinde kurulur

Ortak çıkarlar bireysel çıkarlardan
daha önemlidir
Yazısız normlar (gelenek ve göre-
nekler) hakimdir

Ortak yaşam tarzına dayalıdır

Tarımsal üre�m ağırlıktadır Endüstriyel üre�m ağırlıktadır

Dinin etkisi güçlüdür Dinin etkisi zayıflar

Kırsal yaşam tarzını yansıtan top-
luluklardır

İkincil ilişkiler etra�nda örgütle-
nirler

Cemiyetler hakimdir

İnsanlar birbirleriyle çıkara dayalı
rasyonel ilişkiler kurarlar

Bireysel çıkarlar daha önemlidir

Çok sayıda yaşam tarzı içerir

Kentsel yaşam tarzını yansıtan top-
luluklardır

Rekabet ve dinamizm merkezidir

Kırsal Tarım Toplumları Endüstriyel Kent Toplumları

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme3
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Tönnies, cemaatlerin zayıfl ayıp yerini cemiyetlere bırakmasını olumsuz 

bir durum olarak görmektedir.

Tönnies’in teorisi doğrusal nitelikte bir evrim teorisi değildir. Doğrusal bir 

nitelik taşıması için bir olgudan diğerine geçiş kesin çizgilerle ayrılmış ol-

malıdır. Ancak Tönnies, aynı toplumun içinde cemaat özelliği taşıyan iliş-

kilerin yanı sıra cemiyet özellikleri taşıyan ilişkilerin de görülebileceğini 

savunur.

Durkheim ve Tönnies’in görüşlerinin ortak noktası: Toplumlar arasında-

ki yaptı kları ayrımlar tarihsel değil, analiti k ayrımlardır.

Durkheim ve Tönnies’in görüşlerinin farkı: Durkheim’a göre organik da-

yanışmaya dayalı toplumlar mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan 

daha üstünken, Tönnies’e göre cemaatler cemiyetlerden üstün tutulur.

Talcott  Parsons: Toplumsal değişmeyi rasyonelleşme ve gelenekselleş-

me döngüsü ile açıklar. Kültürel faktörler nedeniyle değerler ve inanç-

lar sürekli olarak bu döngüye girer ve toplumsal sistemde değişime ne-

den olurlar. 

Toplumun değerlerini sabit tutma eğilimine karşın, rasyonelleşme sür-

dükçe rasyonel değerler geleneksel hale gelecek, bu değerler geleneksel-

leşti kten sonra rasyonelleşme süreci bu kez yeni rasyonel değerlerle yeni-

den başlayacak ve döngü bu şekilde devam edecekti r. Bu evrimsel değiş-

menin dört yapısal aşamada gerçekleşir. Bunlar: farklılaşma, uyum yete-

neğinin artması, kapsama ve değerlerin genelleşti rilmesidir.

Parsons toplumsal değişmeyi beş boyutt an oluşan kalıp değişkenlerin 

farklılaşması üzerinden açıklar. 

Modern Toplumlarda Kalıp Değişkenler
B Tipi Performans Belirlilik Evrensellik Duygusal yansızlık Bireysel Yönelim

Geleneksel Toplumlarda Kalıp Değişkenler
A Tipi Kolek�f YönelimNitelik Yaygınlık Özgüllük Duygusallık

Parsons’a göre toplumsal değişme A ti pi kalıp değişkenlerden B ti pi kalıp 

değişkenlere doğru gerçekleşir.

Parsons toplumsal değişmedeki üç temel aşamayı ilkel, orta ve modern 

toplumlar şeklinde üç kısımda inceler. İlkel aşamadan orta aşamaya ge-

çişteki temel unsur dilin ve yazının gelişimi, orta aşamadan modern aşa-

maya geçişteki temel unsur ise hukuktur.

Parsons bu üç aşamada gelişimsel bir ilerlemeyi ifade eden bir evrim sü-

recini açıklamaktan çok farklı toplumsal yapı ti plerine ilişkin tanımlama-

lar yapmıştı r. Bu nedenle Parsons’un evrim anlayışı doğrusal nitelikte bir 

evrim anlayışı değildir.

Parsons, Durkheim’ın işlevselci ve organizmacı görüşünden ve Pareto’nun 

sistem anlayışından etkilenmiş, toplumu canlı bir organizma ve bir sistem 

olarak görmüştür.

Modernleşme Okulu: Evrimci ve Yapısal – İşlevselci yaklaşımın devamı 

olarak kabul edilir. Başlıca temsilcileri; Ragnar Nurkse, William Goode, 

Bert Hoselitz, Marion Levy, Everett  Hagan, Daniel Lenner, David McClel-

land, Neil Smelser ve Walt W. Rostow’dur.

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme 3
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Modernleşme Okulu, analizlerinde ekonomik ve sosyolojik nedenler üze-

rinde durmuşlar, azgelişmişliğin nedenini geleneksellik olarak açıklamış-

lardır.

  Daniel Lerner: Geleneksel otoritenin insanların gelişimini engellemesi.

  William Goode: Geleneksel aile biçimi ve bu ailede bireylerin aile ge-

leneklerine uyma zorunluluğunun olması. 

  David McClelland ve Everett  Hagan: Geleneksel inançların insanların 

girişimci olmalarını engellemesi.

  Bert F. Hoselitz: Ekonomik ve sosyal gelişme amaçlanıyorsa gelenek-

sel kültürün değişti rilmesi halinde ekonomik ve sosyal gelişmeye ula-

şılabileceği.

  Walt W. Rostow: Ekonomik büyümeyi beş aşama olarak tanımlamış-

tı r. Bu aşamalar: Geleneksel toplum, Kalkış için ön koşulların oluşma-

sı, Kalkış, Olgunluğa erişme ve Kitlesel tüketi mdir.

Evrimci Yaklaşıma Yönelik Eleşti riler:
1. Yayılma veya politi k değişme gibi dış etkenlerin rolünü görmezden gel-

dikleri için eleşti rilmişlerdir.

2. Toplumsal denge ve uyum kavramlarını merkeze aldıkları ve çatı şmayı 

görmezden geldikleri için eleşti rilmişlerdir.

3. Evrim sürecini ilerleme ve gelişmeyle eş anlamlı kabul etmişlerdir.

4. İnsanların toplumsal değişme sürecindeki etkilerini göz ardı etmişlerdir.

5. Bütün toplumlar için aynı evrimsel aşamaların geçerli olacağını ileri 

sürmüşlerdir.

Çatışmacılar: Marx, Dahrendorf, Bağımlılık Okulu, Dün-

ya Sistemi Teorisi

Çatı şmacı yaklaşım kısmen Yapısal – İşlevselciliğe bir eleşti ri olarak orta-

ya çıkmıştı r. Weber ve Simmel’in düşüncelerine dayanan bir yaklaşımdır.

Çatı şmacı kuramlar; Marksist kuramlar ve Marksist olmayan kuramlar 

olarak bir arada incelenecekti r.

Karl Marx: Toplumu tarihsel materyalist bir şekilde kavrar. Toplumsal ta-

rih birbirini izleyen üreti m biçimlerinin değişmesinin tarihidir.

Üreti m biçimi altyapıyı oluşturur ve temel olarak iki ögeden oluşur; üre-

ti m güçleri ve üreti m ilişkileri. Bu altyapının üzerinde ise üst yapı bulu-

nur. Üstyapıda; hukuk, siyaset, din, aile, sanat, ahlak, bilim, felsefe, gele-

nek ve görenekler bulunur.

Toplumsal değişme altyapının (üreti m biçiminin) değişmesiyle meydana 

gelir. Toplumun kültürel ve ideolojik yapısı maddi yaşam koşullarına göre 

şekillenir. Bu nedenle toplumların evrimini anlamak için maddi koşulla-

ra bakmak gerekir.

Marx, toplumdaki değişmeyi “diyalekti k materyalizmi” kullanarak açıklar.

Toplumsal değişmelerdeki evrimsel süreç, önceleri nicel olarak gerçekle-

şir ve daha sonra nitelleşerek farklı bir toplumsal sentez oluşturur. Bazen 

nitel özellikler ani bir biçimde de değişebilir. Bu da evrimsel sürecin dev-

rimsel bir sürece dönüşebileceğini ifade eder. 

Marx’a göre toplumların evrimi için sınıf çatı şması diyalekti k bir zorun-

luluktur.
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Marx için çatı şmanın sona ermesi ancak sınıfl ı toplumun ortadan kalk-

masıyla olabilecekti r.

Evrim süreci sistemli bir şekilde işlemektedir ve bu sürecin aşamaları; il-

kel komünal, anti k (köleci), feodal ve kapitalist toplumlardır. İlk aşamalar-

da üreti m araçlarıyla emek arasında bir uyum vardır ancak ilerleyen aşa-

malara geçildikçe bu uyum giderek azalmış ve çatı şmaya neden olmuştur. 

Kapitalist toplumun kendi içindeki tezatlık ve çelişkilerden ötürü deği-

şeceği ve yerini yeni bir toplumsal biçime bırakacağını ileri sürmektedir. 

Marx’a göre, işçi sınıfı  kendi ortak çıkarlarının farkına vardığında bu çıkar-

ları savunmak için harekete geçecek  ve devrim yapacaktı r. Böylece yeni 

bir sentez olan sosyalist toplum ortaya çıkacaktı r.

İlkel komünizm

Toplum Tipi

Ça�şma Halindeki Sınıflar

Egemen Sınıf Ar� Değer Üreten Sınıf

Sınıf ça�şması yok
(Özel mülkiyet yok, sınıf ayrımı yok)

İlerleyen dönemlerde sınıf tamamen ortadan kalkacak ve sınıf ça�şması olmayacak�r.

Kapitalist

Sosyalist

Kapitalist (Sermaye Sahibi) İşçi (Emek Gücü)

İşçi (Emek Gücü)İşçi (Emek Gücü)

An�k (Köleci) Efendiler Köleler 

Feodal Derebeyi (Toprak Sahibi) Serf (Toprağa bağlı köle)

Ralf Dahrendorf: Toplumda çatı şma ve uzlaşmanın bir arada yaşanaca-

ğını savunmuştur. İşlevselci teoriler, uyumu, dengeyi, vb. merkeze aldık-

larından Dahrendorf bu teorilere “konsensüs teorileri” diye isimlendirir.

Dahrendorf’a göre otorite konumunda bulunanlar ile alt konumda bulu-

nanlar birbirine zıt çıkarlara sahipti r. Egemen konumdakiler ise statükoyu 

sürdürmeye, alt konumdakiler ise değişti rmeye çalışır. Bu çıkarların ko-

runması gruplar arasındaki bireylerin bu rollere uyum sağlamasıyla, ken-

diliğinden mümkün olur. Bunlar da gizli çıkarları oluşturur. Açık çıkarlar; 

gizli çıkarların bilinçli hale gelmesidir.

Dahrendorf çatı şmayı olumsuz bir durum olarak görmez, gelişmeye yol 

açtı ğını savunur.

Bağımlılık Okulu: Modernleşme Okulu’nun azgelişmiş toplumların geliş-

miş toplumların izledikleri aşamaları izleyerek ekonomik büyüme ve kal-

kınma sağlayacakları tezine karşı çıkmış ve azgelişmişliğin ve gelişmişliğin 

kapitalizmden kaynaklandığını ileri sürmüştür.

Bu okulun başlıca temsilcileri; Andre Gunder Frank, Paul Baran, Raul Pre-

bish, Fernando H. Cardaso, Celso Furdato, Theotonio dos Santos ve Sa-

mir Amin’dir.

Bağımlılık Okulu’nun temel iddiaları:

  Azgelişmişlik, gelişmemişlikten farklıdır, çünkü gelişmemişlik kaynak-

ların kullanılmamasıyla ilgilidir. Azgelişmişlik ise kaynakların etkin bir 

şekilde kullanıldığı, ama kaynaklardan egemen zengin devletlerin ya-

rarlandığı durumu ifade eder.

  Azgelişmişliğin nedeni merkez ve çevre ülkeler arasındaki bağımlılık 

ilişkisidir.
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  Gelişmiş ülkelerin gelişmiş olmalarını sağlayan azgelişmiş ülkelerden 

yapılan ekonomik artı k transferidir.

  Azgelişmiş ülkelerde kaynakların ne şekilde kullanılacağını egemen 

devletler belirler.

  Azgelişmiş ülkelerdeki güç elitleri genellikle egemen devletlerde eği-

ti m alırlar ve egemen devletlerin sahip olduğu kültürel değerleri pay-

laşırlar. Böylece bağımlılık ilişkisi “gönüllü” bir hale gelir.

Bağımlılık Okuluna Yönelti len Eleşti riler:

Bağımlılık Okulu’nun çevre ülkelerin gelişmesinin mümkün olmayacağı 

yönündeki görüşleri eleşti rilmişti r. Bunun aksi örneği özellikle 1970 son-

rasında gelişen ülkelerdir. Azgelişmişliği sadece dışsal faktörlerle açıkla-

yıp içsel faktörleri ihmal etti  kleri ve mekanik bir çalışma ortaya koydukla-

rı yönünde eleşti rilmişlerdir. Feodal ve kapitalist toplum ti plerinde ülke-

ler arasındaki bağımlılık ilişkilerinin birbirinden farklı olduğunu ihmal et-

ti kleri için de eleşti rilmişti r.

Dünya Sistemi Teorisi: Immanuel Wallerstein Bağımlılık Okulu’nun Lati n 

Amerika için yaptı ğı analizi bütün dünyayı içerecek şekilde genişleterek 

bu analizi ortaya koymuştur.

Kapitalist sistemde ülkeler merkez, çevre ve yarı çevre ülkeler olarak ele 

alınır. 

Merkez ülkeler dünya ekonomisini yönlendiren gelişmiş ülkelerdir. Bu ül-

kelerde yüksek nitelik ve sermaye yoğun endüstriler yer almaktadır. 

Çevre ülkeler azgelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerin hammaddeleri, doğal 

zenginlikleri ve insan kaynakları merkez ülkeler tarafı ndan sömürülür, 

bu nedenle gelişemezler. Nitelik ve sermayeye gereksinim duyulmayan, 

emek yoğun endüstriler vardır.  

Yarı – çevre ülkeler ise hem merkez ülkelerin hem çevre ülkelerin bazı 

özelliklerini taşırlar. Bu ülkeler ara mamuller, düşük katma değer içeren 

basit ürünler üreten kısmen gelişmiş ülkelerdir. Merkez ve çevre ülkeler 

arasında tampon görevi görür.

Wallerstein’ın teorisinde Türkiye çevre ülkeler arasında yer almaktadır.

Wallerstein’a göre dünya sistemi 1450 – 1640 yılları arasında Avrupa’da 

ortaya çıkmıştı r. Merkezi Kuzey Batı  Avrupa’dır ve İspanya ile Kuzey İtalya 

şehirleri yarı çevre, Kuzey Avrupa da çevre konumundadır.

Yorumlayıcı Yaklaşım: Weber

Weber bir toplumsal değişme modeli sunmaktan ziyade toplumların, ge-

leneksel toplumdan rasyonel modern topluma dönüşümü üzerinde ça-

lışmıştı r.

Rasyonellik türleri genel olarak; kurumsal, prati k, özsel ve biçimsel olarak 

sıralanabilir. Weber biçimsel rasyonelliği ele almaktadır. Biçimsel olarak 

rasyonel olan yapının özellikleri:

  Hesaplanabilirliği, miktarı belli ve sayılabilir nitelikte olan şeyleri vurgular.

  Verimliliği, amaca yönelik en iyi aracı vurgular.

  Öngörülebilirliğin ve standardizasyonun sağlanmasına önem verirler.
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  Hesaplanabilirliğe ve öngörülebilirliğe yapılan vurgu nedeniyle insan 

faktörünün yerine insani olmayan teknolojileri (bilgisayarlar, robot-

lar) geçirirler.

  Deneti m sağlamaya, bu deneti mle çalışanlar ve hizmet alanlar için 

belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.

  Kendileri, çalışanları ve toplum için bir dizi rasyonel olmayan (irras-

yonel) sonuca yol açarlar.

Weber’in benimsediği yaklaşım; evrimcilik, ilerlemecilik ve belirlenimci-

lik karşıtı , çoğulcu bir yaklaşımdır.

Weber’e göre Batı  uygarlığının özü, her yerde var olan rasyonellik eğilimi-

ni hızlandırmak ve toplumsal yaşamın bütün alanlarına yaymaktı r.
Biçimsel Hukuk Maddi Hukuk
Sadece hukuksal man�ğın
geçerli olduğu hukuk

Hukuk dışı unsurları (bir yasanın,
dönemin, e�k, dinsel, ekonomik
ve poli�k verilerine uygun olan)
içeren hukuk

Biçimsel Olarak
İrrasyonel Hukuk

E�k, poli�ka 
veya dinsel 
ideolojinin 
ilkelerine dayalı

Rasyonel bir ka-
pitalizme uyum 
sağlayabilecek
tek hukuk türü

Biçimsel Olarak
Rasyonel Hukuk

Maddi Olarak
İrrasyonel Hukuk

Maddi Olarak
Rasyonel Hukuk

Hukuk dışı genel kuralların uygulanıp uygulanmamasına göre ideal �pler

Somut ve tekil
değerlere dayalı

Vahiyler
Kehanetler

Weber kapitalizmin gelişiminin hukuk türüne bağlı olduğunu göstermişti r.

Weber’e göre, Protestan ahlakı ile rasyonel kapitalizmin doğuşu arasın-

da bir ilişki vardır.

Weber için borsa, rasyonel toplumsal eylem için bir modeldir. 

Kapitalizmin ortaya çıkması için gereken maddi koşullar; serbest piyasa, 

büyük ve sabit bir piyasa arzı, para ekonomisi, pahalı olmayan ve rasyo-

nel teknolojiler, özgür ve disiplinli bir emek gücü, rasyonel sermaye he-

saplama teknikleri, borsa ve ekonomik yaşamın ti carileşmesidir.

Weber meşru olan egemenliğe “otorite” adını vermektedir. Otoritenin 

meşruluğunu sağlayan üç temel vardır. Bunlar: geleneksel otorite (gele-

nek göreneklere dayalıdır), karizmati k otorite (liderlerin kişisel özellikle-

rine dayalıdır) ve rasyonel otorite (kuralların yasallığına dayalıdır). Rasyo-

nel otoritenin uygulanmasının en saf ti pi bürokrasidir.

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİ VE ÇAĞDAŞ TOPLUMA 

YÖNELİK FARKLI KAVRAMSALLAŞTIRMALAR

İlk olarak Neoliti k Devrim (Tarım Devrimi) ile birlikte avcı ve toplayıcı top-

lumlar ve basit el aletleri ile tarım yapan göçebe ve bahçıvan toplumlar 

tarım toplumlarına dönüşmüşlerdir.

Geleneksel toplumda; toplumsal ilişkilerde akrabalık ve aile ön planda-

dır, üreti m birimi genellikle evdir ve eğiti m evde aile fertleri arasında ya-

pılır. Üreti mde insan veya hayvan enerjisiyle çalışan aletler kullanılır. Üre-

ti m bu aletleri kullanan insanın hızına bağlıdır. Üreti m uzun süren, mali-

yetli bir süreçti r ve üreti m hacmi de kısıtlıdır.
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Rönesans ve Reform hareketlerini izleyen Bilimsel Devrim, Fransız Dev-

rimi ve sonrasında Endüstri Devrimi, modern toplum (endüstri toplumu) 

olarak anılan toplum ti pinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Endüstri toplumunda; üreti mde ve ulaşımda cansız enerji kaynakları kul-

lanılır. İşbölümü ve uzmanlaşma söz konusudur. Seri üreti m sistemi (For-

dizm) ile üreti m yapılmaktadır. Üreti m evlerde değil fabrikalarda yapılır. 

Basit aletler yerine makineler kullanılır. Üreti mde makineleri kullanan in-

sanlar, makinelerin hızına ayak uydurmak durumundadır. Üreti min fabri-

kalarda yapılması; kırsal nüfusun büyük bölümünün kentsel alanlara göç 

etmesine, fabrikalarda çalışmaya başlamasına ve endüstriyel işçi sınıfı -

nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte kentleşme 

problemleri de ortaya çıkmıştı r. 

Seri üreti m sisteminde maliyetleri düşürebilmek için kitlesel üreti m yapıl-

mak zorunludur ve bu aşamada bilgisayar kullanılmadığı için ürün çeşitli-

liğini artı rmak hem maliyetli hem de zordur. Kitlesel olarak üreti mi yapı-

lan bu ürünlerin kitlesel olarak tüketi lmesi de bir zorunluluktur. 1930’lu 

yıllarda ekonomik buhranın olumsuz etkilerini silmek ve kitlesel tüketi -

ciler yaratmak amacıyla çeşitli ekonomik ve politi k tedbirler alınmıştı r.

Modern toplumun kültürünün Aydınlanma düşüncesini yansıttı  ğı, ilerle-

meyi, bilimi, endüstriyi merkeze alan bir kültür olduğu söylenebilir.

Bu gelişmeler önce Batı  ülkelerinde ortaya çıkmış, teknolojik gelişmeler 

ve kültürel değerler zamanla diğer ülkelere de yayılmış ve başka toplum-

lar tarafı ndan benimsenmişti r.

Bilgisayar, ileti şim ve ulaşım alanlarında yaşanan gelişmeler, üreti m bi-

çiminde ve toplumun örgütlenme biçiminde değişmelere neden olmuş-

tur. Bu dönemde endüstride, üreti min örgütlenmesinde ve toplumsal sı-

nıfl arda değişimler ortaya çıkmıştı r. Bu değişimlere İkinci Endüstriyel Bö-

lünme veya Teknolojik Devrim denilmişti r. Gelişmiş ülkelerde seri üreti m 

(Fordizm) yerine esnek üreti me (Postf ordizm) geçilmişti r.

Seri üreti mde maliyetleri düşürebilmek için kitlesel üreti m yapılması zo-

runludur. Ancak esnek üreti mde bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasıy-

la bu zorunluluk ortadan kalkmış, ürün çeşitliliği artmış ve üreti len miktar 

azalmıştı r. Seri üreti m, her bir işi tek bir işçinin yaptı ğı, çok sayıda işçinin 

çalıştı ğı büyük fabrikalarda yapılmaktadır.  Esnek üreti mde daha az sayı-

da işçinin çalıştı ğı daha küçük fabrikalarda üreti m yapılabilmektedir, bu 

durum daha az içsiye gereksinim duyulmasına ve işsizlik oranlarının art-

masına neden olmuştur.

İmalat sektörü daralmış, hizmet sektörü genişlemiş, ürünlerden çok bilgi 

ve teknoloji önem kazanmıştı r.

Esnek üreti m biçiminin sunduğu çeşitlilik, kültürün değişmesine, benzer-

liğin ve aynılığın eski önemini kaybetmesine yol açmıştı r.

1970’lerden iti baren küreselleşme olgusunun önem kazanmasıyla birlik-

te ulus-devlerin kimliği zayıfl amıştı r. Bu durum da insanların kimliklerini 

daha kişisel ve yerel kökler üzerinde inşa etmelerini sağlamıştı r.
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Birinci Endüstri Devrimi 1800’ler
1900’lerİkinci Endüstri Devrimi

1960’larÜçüncü Endüstri Devrimi

GünümüzdeDördüncü Endüstri Devrimi
Dördüncü Endüstri Devrimi’nin ayırt edici niteliği üreti mde siber fi ziksel 

sistemlerin, nesnelerin interneti nin ve internet bulutlarının kullanılma-

ya başlanmasıdır.

Nesnelerin İnterneti : Nesnelerin veri toplamak ve veri alışverişinde bu-

lunmak amacıyla birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantı lı ol-

duğu ileti şim ağına verilen addır.

Siber Fiziksel Sistem: Bilgisayar temelli algoritmalarla çalışan, internetle 

ve internet kullanıcılarıyla entegre olan sistemdir. Siber fi ziksel sistemle-

re; çevreyi algılayan ve topladığı verilere göre kendiliğinden hareket ede-

bilen otomobiller, çevrelerine tepki verebilen robotlar, otomati k pilotlar 

örnek verilebilir.

MODERNİZM VE POSTMODERNİZM

Modenite ve Modernizm, Postmodernite ve Postmoder-

nizm

Modernite: Geleneksel ve feodal toplum sonrası, kapitalistleşmenin, en-

düstrileşmenin, kentleşmenin ve sekülerleşmenin ivme kazandığı bir ta-

rihsel dönem ve bu dönemdeki sosyal ilişkiler ve değişimlerin bütünüdür.

Analizlerde bu dönem; erken modernite, klasik modernite ve geç moder-

nite olarak üç kısım halinde ele alınmaktadır.

Modernizm: Sanatt a, kültürde, felsefede, mimaride ve sosyal ilişkilerde 

yaşanan bir eğilimdir.

Modernleşme: Geleneksel toplumların modern toplumlara dönüşmesi 

sürecidir. Aynı zamanda bu süreçte yaşanan bilimsel, ekonomik, tekno-

lojik, endüstriyel, demografi k ve politi k değişimleri de içine almaktadır.

Anthony Giddens: Modernliği dört temel kurum aracılığıyla tanımlar. Bu 

dört temel kurum; kapitalizm, endüstrileşme, gözeti m ve askeri güçtür.

Jürgen Habermas: Habermas’a göre, modernite Avrupa ve Amerikan ta-

rihinde Rönesans’ın biti şiyle başlayan dönemi ifade etmektedir. Moder-

nizm, bu dönemi niteleyen kültürdür. Postmodernizm ise modernizmden 

sonra gelen kültürel dönemdir ve modernizmin temel varsayımlarına kar-

şı çıkmaktadır.

Habermas için toplumsal evrimin ulaşacağı son nokta rasyonel toplumdur.

Habermas’a göre, Modernite insanlar için kıtlıklar, salgın hastalıklar gibi 

felaketlerin çaresini bulacak ve insanları akıl dışılıktan, ikti darın keyfi  kul-

lanımından kurtaracak bir projedir ve henüz tamamlanmamıştı r.

Zygmunt Bauman: Bauman’a göre Holokost modernitenin bir ürünüdür.

Holokost: Naziler tarafı ndan Yahudilerin ve diğer etnik grupların yok edil-

mesidir.

Bauman geç modernite ile ilgili çalışmalarında, modernliğin akışkan bir 

niteliğe sahip olduğu vurgular. Erken modernitede amaç kalıcı olması ta-

sarlanan bir şeyi oluşturup sürdürmekti r ancak geç modernlikte amacın 

kendisi geçici olan bir şeydir.



52

Üniteninözü

Aktif  Öğreten  Fasiküller

3 Toplumsal Değişme ve Küreselleşme

Postmodernite, Postmodernizm, Postmodern Toplum 

Kuramı

Postmodernite ya da postmodernlik, moderniteyi takip eden tarihsel bir 

dönemi, postmodernizm sanat, sinema, mimari ve edebiyatt a modern 

kültürel ürünlerden farklı ürünler üreten bir akımdır.

Postmodern toplum kuramcıları parçalılığı ve farklılığı savunmuşlardır. 

Toplum analizinde evrensel, tarih dışı, rasyonel bir temel arayışına kar-

şı çıkmış ve bütünlüğü reddetmişlerdir. 

Lyotard: Postmodernizmi büyük anlatı lara yönelik bir kuşkuculuk ve bir 

bilgi türü olarak tanımlamıştı r. Postmodern Durum adlı eserinde hem 

söylemlere hem de bilimsel bilgiye kuşkuyla yaklaşılması gerekti ğini vur-

gulamıştı r.

Fredric Jameson: Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Man-

tı ğı adlı bir çalışma yapmıştı r. Modernlik ve postmodernlik arasında 

önemli farklılıklar olduğunu kabul eder ama aralarında sürekliliklerin de 

olduğu savunur. Jameson için kültürel mantı k değişmişti r ama kapitalist 

ekonomik yapı varlığını sürdürmektedir.

Jean Baudrillard: Baudrillard artı k üreti min değil medya, siberneti k mo-

deller, bilgisayarlar, eğlence ve bilgi endüstrilerinin egemen olduğu çağ-

daş toplumu incelemişti r. Bir simülasyon çağında yaşadığımızı, simülas-

yon sürecinde nesnelerin veya olayların yeniden üreti lmesi anlamına ge-

len similakr ların üreti ldiğini ifade eder. 

Baudrillard yaşadığımız dünyayı hipergerçeklik olarak adlandırır. Ona 

göre hipergerçeklik; göstergelerle gerçeklik arasındaki farkın ortadan 

kalktı ğı, gerçek ile taklidini ayırt etmenin zorlaştı ğı ve taklitlerin, temsil-

lerin, simülasyonların gerçek olanlarından daha baskın hale geldiği bir 

dünyadır.

Postmodern toplum kuramına yönelti len eleşti riler: 
Giddens, Postmodernitenin mümkün olduğunu ilkesel olarak kabul eder 

ancak postmodernizmle ilişkilendirilen ilkelerin çoğunu reddeder. İçinde 

yaşadığımız dönemi geç modernite ya da yüksek modernite olarak ta-

nımlar.

Habermas da postmoderniteye karşı çıkar ve moderniteyi savunur.

Diğer eleşti riler:

• Postmodern toplum kuramının bilimsel bilgi kriterlerine uymaması

• Kuramdan çok ideoloji olması

• Büyük anlatı ları eleşti rdikleri halde kendileri de büyük anlatı lar orta-

ya koymaları

• Toplum eleşti rilerinde ne olması gerekti ğine dair vizyona sahip olma-

maları

• Özneyi ve failliği görmezden gelmeleri

• Genel olarak derin bir kötümserliğe yol açmaları

KÜRESELLEŞME

Küreselleşme: Ulaşım ve ileti şim teknolojilerindeki gelişmeler sonucun-

da toplumsal ilişkilerin ve toplumsal yaşamın örgütlenme biçiminin ulu-

sal ve bölgesel sınırları aşarak dünyaya yayılması ve dünyadaki toplumla-
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rın birbirlerine eklemlenmeleridir.

Küreselleşmeyle kültürel, ekonomik, politi k ve kurumsal yönlerden ana-

liz edilebilir.

Ancak küreselleşme her zaman benzeşme veya birbirine yakınlaşma an-

lamı taşımayabilir. Küreselleşme sürecinde benzeşme ve farklılaşma aynı 

anda gerçekleşir. Bir taraft an küreselleşme ve diğer taraft an yerelleşme 

gerçekleşmektedir.

Robertson, küresel olanla yerel olanın sürekli etkileşim halinde olması 

sonucunda “küyerel” olanın ortaya çıktı ğını belirti r.

Anthony Giddens: Giddens modernliğin yapısal olarak küreselleşti rici 

özelliğe sahip olduğunu vurgular. 

Giddens modernitenin dört kurumunu (kapitalizm, gözeti m, endüstrileş-

me ve askeri gücü) dünya ölçeğine yayarak küreselleşmenin dört ana bo-

yutu olan kapitalist dünya ekonomisi, ulus devlet sistemi, uluslararası iş-

bölümü ve askeri dünya düzenini tanımlar.

  Kapitalist dünya ekonomisi: Küresel dünyanın politi k güçten çok 

ekonomik güce dayandığını ifade eden boyutudur ve modernliğin ka-

pitalizm boyutunun dünya geneline yayılmasını ifade eder.

  Ulus-devlet sistemi: Kendi askeri güçleri ve refah düzeyleri ile sınırlı 

etkilere sahip olan ulus-devletlerin kurmaya çalıştı kları küresel ulus-

devlet sistemlerini ifade eder. (Örneğin; Avrupa Birliği.) Bu tür sis-

temler bölgesel ve küresel ekonomi politi kalarının uygulanmasında 

önemli bir yere sahipti r.

  Dünya askeri düzeni: Modernitenin askeri güç boyutunun küresel-

leşmesidir. Ortak silahlanma ve savunma politi kalarını paylaşan ül-

kelerin askeri güçlerini birleşti rmelerini ifade eder. (Örneğin; NATO.)

  Uluslararası işbölümü: Endüstriyel olarak gelişmiş ve azgelişmiş ül-

keleri kapsar. Üreti min emeğin ucuz olduğu azgelişmiş ülkelerde, fi -

nans ve pazarlama gibi stratejik faaliyetlerin ise gelişmiş ülkelerde 

yapıldığı küresel bir işbölümünü ifade eder.

Roland Robertson: Küreselleşmeyi politi k boyutundan çok toplumsal ve 

kültürel boyutları üzerinden analiz eden Robertson’a göre küresel olan-

la yerel olan sürekli etkileşim halindedir ve bu etkileşimden hareketle kü-

yerel kavramını tanımlamıştı r. Küyerelleşme, farklı coğrafi  bölgelerde kü-

resel ve yerel olanın kendine özgü ürünler üreti lmesini sağlayacak şekil-

de iç içe geçmesidir.

Ulrich Beck: Beck de Giddens gibi yeni bir modernlik dönemi içinde ol-

duğumuzu düşünür ve modernliğin bu aşamasını “düşünümsel modern-

lik” olarak adlandırır.

George Ritzer: Toplumun McDonaldlaşması adlı bir çalışma yapmıştı r.  

Rasyonelleşmenin dünyanın oldukça büyük bir kısmına yayıldığını ileri 

sürmüştür.

McDonaldlaşma, fast-food ilkelerinin dünya çağında egemen olmaya baş-

laması sürecidir. 
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1. Toplumsal değişmenin nedenle-
ri dört ana başlıkta toplanabilir. Bun-
lar: Kültürel nedenler, doğal neden-
ler, demografik nedenler ve sosyal ne-
denlerdir.

2. Herbert Spencer’in görüşleri:
1. Toplumsal organizmaların parçala-
rı biyolojik organizmaların parçalarına 
göre daha dağınıktır ve merkezden ba-
ğımsızdır. 
2. Toplumsal organizmaların ömrü bi-
yolojik organizmalara göre çok daha 
uzundur. 
3. Toplumsal organizmada toplumun 
tüm üyeleri bilince sahipken biyolo-
jik organizmada tek bir bilinç merke-
zi bulunur. 
4. Toplumsal organizmada bütün, par-
çaların yararına vardır ancak biyolojik 
organizmada parçalar, yani organlar 
bütünün yararına vardır.

3. Azgelişmiş ülkelerde kaynakların ne 
şekilde kullanılacağını egemen devlet-
ler belirler.

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal de-
ğişmenin nedenlerinden biri değildir?
A) Kültürel B) Doğal C) Küresel*

D) Demografi k E) Sosyal

2. Aşağıdakilerden hangisi Herbert 
Spencer’in savunduğu görüşlerden 
biri değildir?
A) Toplumsal organizmaların parçaları bi-

yolojik organizmaların parçalarına göre 
daha dağınıktır ve merkezden bağım-
sızdır.

B) Toplumsal organizmalar ile biyolojik or-
ganizmalar arasında hiçbir fark yoktur.*

C) Toplumsal organizmaların ömrü biyolojik 
organizmalara göre çok daha uzundur.

D) Toplumsal organizmada toplumun tüm 
üyeleri bilince sahipken biyolojik orga-
nizmada tek bir bilinç merkezi bulunur. 

E) Toplumsal organizmada bütün, parça-
ların yararına vardır ancak biyolojik or-
ganizmada parçalar, yani organlar bü-
tünün yararına vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Bağımlılık 
Okulu’nun temel iddialarından biri de-
ğildir?
A) Gelişmemişlik kaynakların kullanıl-

mamasıyla ilgiliyken, azgelişmişlik ise 
kaynakların etkin bir şekilde kullanıldı-
ğı, ama kaynaklardan egemen zengin 
devletlerin yararlandığı durumu ifade 
eder.

B) Azgelişmişliğin nedeni merkez ve çev-
re ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisi-
dir.

C) Gelişmiş ülkelerin gelişmiş olmalarını 
sağlayan azgelişmiş ülkelerden yapı-
lan ekonomik artık transferidir.

D) Azgelişmiş ülkelerde kaynakların ne 
şekilde kullanılacağını her ülke kendi-
si belirler.*

E) Azgelişmiş ülkelerde güç elitlerinin 
özel çıkarlarının egemen devletlerin 
çıkarlarıyla örtüşmesi nedeniyle bu ül-
keler gelişemezler.

Aktif Öğrenme Testi - I
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4. Rostow, ekonomik büyümeyi beş 
aşama olarak tanımlamıştır.

5. Weber’e göre biçimsel rasyonel yapı-
da hesaplanabilirliğe ve öngörülebilirli-
ğe yapılan vurgu nedeniyle insan fak-
törünün yerine insani olmayan tekno-
lojileri (bilgisayarlar, robotlar) geçirirler.

6. Modernleşme: Geleneksel toplum-
ların modern toplumlara dönüşmesi 
sürecidir. Aynı zamanda bu süreçte ya-
şanan bilimsel, ekonomik, teknolojik, 
endüstriyel, demografik ve politik deği-
şimleri de içine almaktadır.

7. “Postmodernizm ya da Geç Kapita-
lizmin Kültürel Mantığı” adlı bir çalış-
mayı Fredric Jameson yapmıştır.

8. Giddens küreselleşmenin dört ana 
boyutunu kapitalist dünya ekonomi-
si, ulus devlet sistemi, uluslararası iş-
bölümü ve askeri dünya düzeni olarak 
tanımlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bü-
yümeyi beş aşama olarak tanımlayan 
Modernleşme Okulu kuramcısıdır?
A) Nurkse B) Prebish C) Goode

D) Lerner E) Rostow*

5. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre 
biçimsel rasyonel yapının özellikleri 
arasında yer almaz?
A) Verimliliği, amaca yönelik en iyi aracı 

vurgular.
B) Öngörülebilirliğin ve standardizasyo-

nun sağlanmasına önem verirler.
C) Hesaplanabilirliği ve öngörülebilirliği 

ihmal ederler.*
D) Denetim sağlamaya, bu denetimle ça-

lışanlar ve hizmet alanlar için belirsiz-
likleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.

E) Kendileri, çalışanları ve toplum için 
bir dizi rasyonel olmayan sonuca yol 
açarlar.

6. Geleneksel toplumların modern toplum-
lara dönüşmesi sürecine ne ad verilir?
A) Modernleşme*
B) Siber fi ziksel sistem
C) Teknolojik dönüşüm
D) Modernizm
E) Küreselleşme

7. “Postmodernizm ya da Geç Kapitaliz-
min Kültürel Mantığı” adlı çalışmayı 
yapan kuramcı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Habermas B) Jameson* C) Lyotard

D) Robertson E) Beck

8. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a 
göre küreselleşmenin boyutlarından 
biri değildir?
A) Kapitalist dünya ekonomisi
B) Düşünümsel modernlik*
C) Ulus-devlet sistemi
D) Dünya asker düzeni
E) Uluslararası işbölümü

Aktif Öğrenme Testi - I
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1. Bir toplumdaki fi kirlerin ve ürünlerin göç, 
ticaret ve kitle iletişim araçları yoluyla di-
ğer toplumlara yayılmasına ne ad verilir?
A) Kültürleşme
B) Kültürel yayılma*
C) Kültürel gecikme
D) Kültürel kayma
E) Kültür çatışması

2. Aşağıdakilerden hangisi Evrimci Yaklaşı-
ma yöneltilen eleştiriler arasında yer al-
maz?
A) Yayılma veya politik değişme gibi dış et-

kenlerin rolünü görmezden geldikleri için 
eleştirilmişlerdir.

B) Toplumsal çatışmayı merkeze aldıkları ve 
denge ve uyum kavramlarını görmezden 
geldikleri için eleştirilmişlerdir.*

C) Evrim sürecini ilerleme ve gelişmeyle eş 
anlamlı kabul etmeleridir.

D) İnsanların toplumsal değişme sürecindeki 
etkilerini göz ardı etmeleridir.

E) Bütün toplumlar için aynı evrimsel aşama-
ların geçerli olacağını ileri sürmüşlerdir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim ve 
Tönnies’in görüşlerinin farkıdır?
A) Durkheim’in toplumlar arasındaki yaptığı 

ayrım tarihsel, Tönnies’in yaptığı ayrım ise 
analitiktir.

B) Durkheim Tönnies’den farklı olarak top-
lumsal değişmeyi rasyonelleşme ve gele-
nekselleşme döngüsü ile açıklar.

C) Durkheim’a göre organik dayanışma-
ya dayalı toplumlar mekanik dayanışma-
ya dayalı toplumlardan daha üstünken, 
Tönnies’e göre cemaatler cemiyetlerden 
üstün tutulur.*

D) Durkheim’ın görüşleri işlevselci ve orga-
nizmacı iken Tönnies’in görüşleri çatışma-
cıdır. 

E) Durkheim analizlerinde daha çok ekono-
mik nedenler üzerinde durmuş ancak Tön-
nies sosyolojik nedenlere vurgu yapmıştır.

4. Küyerelleşme tanımı aşağıdaki kuramcı-
lardan hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Habermas B) Baudrillard C) Giddens

D) Robertson* E) Beck

1. Kültürel yayılma: Bir toplumdaki fi-
kirlerin ve ürünlerin göç, ticaret ve kitle 
iletişim araçları yoluyla diğer toplumla-
ra yayılmasıdır.

2. Evrimci Yaklaşım, toplumsal denge 
ve uyum kavramlarını merkeze aldık-
ları ve çatışmayı görmezden geldikleri 
için eleştirilmişlerdir.

3. Durkheim ve Tönnies’in görüşlerinin 
farkı: Durkheim’a göre organik daya-
nışmaya dayalı toplumlar mekanik da-
yanışmaya dayalı toplumlardan daha 
üstünken, Tönnies’e göre cemaatler 
cemiyetlerden üstün tutulur.

4. Roland Robertson, küreselleşme-
yi politik boyutundan çok toplumsal 
ve kültürel boyutları üzerinden analiz 
eden Robertson’a göre küresel olanla 
yerel olan sürekli etkileşim halindedir 
ve bu etkileşimden hareketle küyerel 
kavramını tanımlamıştır. 

Aktif Öğrenme Testi - II 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Bağımlılık 
Okulu’na yöneltilen eleştirilerden biri de-
ğildir?
A) Çevre ülkelerin gelişmesinin mümkün 

olmayacağı yönündeki görüşleri eleştiril-
miştir.

B) Azgelişmişliği sadece dışsal faktörler-
le açıklayıp içsel faktörleri ihmal ettikle-
ri için eleştirilmişlerdir.

C) Toplumsal denge ve uyum kavramlarını 
merkeze aldıkları ve çatışmayı görmez-
den geldikleri için eleştirilmişlerdir.*

D) Mekanik bir çalışma ortaya koydukları 
yönünde eleştirilmişlerdir.

E) Feodal ve kapitalist toplum tiplerinde ül-
keler arasındaki bağımlılık ilişkilerinin 
birbirinden farklı olduğunu ihmal ettikleri 
için eleştirilmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Anthony 
Giddens’in modernliği tanımladığı dört 
temel kurumdan biri değildir?
A) Kapitalizm B) Gözetim C) Askeri güç

D) Endüstrileşme E) Rasyonelleşme*

7. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin or-
taya çıkması için gereksinim duyulan 
maddi koşullardan biri değildir?
A) Serbest piyasa
B) Büyük ve değişken bir piyasa arzı*
C) Para ekonomisi
D) Pahalı olmayan ve rasyonel teknolojiler
E) Borsa

8. Aşağıdakilerden hangisi postmodern ku-
rama yöneltilen eleştirilerden biri değil-
dir?
A) Postmodern toplum kuramının bilimsel 

bilgi kriterlerine uymaması
B) Kuramdan çok ideoloji olması
C) Büyük anlatıları eleştirdikleri halde ken-

dileri de büyük anlatılar ortaya koymaları
D) Toplum eleştirilerinde ne olması gerekti-

ğine dair geniş vizyon sunmaları*
E) Özneyi ve failliği görmezden gelmeleri

5. Toplumsal denge ve uyum kavramla-
rını merkeze aldıkları ve çatışmayı gör-
mezden geldikleri için eleştirilen görüş 
Evrimci Kuram’dır.

6. Anthony Giddens modernliği dört 
temel kurum aracılığıyla tanımlar. Bu 
dört temel kurum; kapitalizm, endüst-
rileşme, gözetim ve askeri güçtür.

7. Kapitalizmin ortaya çıkması için gere-
ken maddi koşullar; serbest piyasa, bü-
yük ve sabit bir piyasa arzı, para ekono-
misi, pahalı olmayan ve rasyonel tek-
nolojiler, özgür ve disiplinli bir emek 
gücü, rasyonel sermaye hesaplama 
teknikleri, borsa ve ekonomik yaşamın 
ticarileşmesidir.

8. Postmodern kurama yöneltilen eleş-
tirilerden biri de toplum eleştirilerinde 
ne olması gerektiğine dair vizyona sa-
hip olmamalarıdır.
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1. Evrimciler ve İşlevselciler: Spencer, 
Comte, Durkheim, Tönnies, Parsons, 
Modernleşme Okulu’dur. Dahrendorf 
çatışmacı görüşü savunan kuramcılar 
arasındadır.

2. Parsons analizlerinde üç aşamada 
gelişimsel bir ilerlemeyi ifade eden bir 
evrim sürecini açıklamaktan çok fark-
lı toplumsal yapı tiplerine ilişkin ta-
nımlamalar yapmıştır. Bu nedenle 
Parsons’un evrim anlayışı doğrusal ni-
telikte bir evrim anlayışı değildir.

3. Dahrendorf İşlevselci teorilere, uyu-
mu, dengeyi, vb. merkeze aldıkların-
dan “konsensüs teorileri” adını ver-
miştir.

4. Nesnelerin İnterneti: Nesnele-
rin veri toplamak ve veri alışverişinde 
bulunmak amacıyla birbirleriyle veya 
daha büyük sistemlerle bağlantılı oldu-
ğu iletişim ağına verilen addır.

1. Aşağıdaki toplumsal değişme kuram-
cılarından hangisi Evrimci ve İşlevsel-
ci görüşü savunan kuramcılardan biri 
değildir?
A) Spencer B) Comte C) Durkheim

D) Dahrendorf* E) Parsons

2. Aşağıdakilerden hangisi Parsons’un 
görüşleriyle ilgili doğru bir ifade değil-
dir?
A) Parsons’a göre toplumsal değişme A 

tipi kalıp değişkenlerden B tipi kalıp 
değişkenlere doğru gerçekleşir.

B) Parsons toplumsal değişmedeki üç te-
mel aşamayı ilkel, orta ve modern top-
lumlar şeklinde üç kısımda inceler.

C) Parsons’un evrim anlayışı doğrusal 
nitelikte bir evrim anlayışıdır.*

D) Parsons, Durkheim’ın işlevselci ve or-
ganizmacı görüşünden etkilenmiştir.

E) Parsons, Pareto’nun sistem anlayışın-
dan etkilenmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın gö-
rüşlerinden biri değildir?
A) Toplumdaki değişmeyi “diyalektik ma-

teryalizmi” kullanarak açıklar.
B) Toplumların evrimi için sınıf çatışması 

diyalektik bir zorunluluktur.
C) Uyumu, dengeyi merkeze alan teorile-

re “konsensüs teorileri” adını vermiştir.*
D) Çatışmanın sona ermesi ancak sınıfl ı 

toplumun ortadan kalkmasıyla olabile-
cektir.

E) Toplumsal tarih birbirini izleyen üretim 
biçimlerinin değişmesinin tarihidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin 
veri toplamak ve veri alışverişinde 
bulunmak amacıyla birbirleriyle veya 
daha büyük sistemlerle bağlantılı ol-
duğu iletişim ağına verilen addır?
A) Nesnelerin interneti*
B) Teknolojik devrim
C) Siber fi ziksel sistem
D) Modernizm
E) Postmodernizm

Ünite Uygulama Testi - I 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Siste-
mi Teorisi’nin savunduğu görüşler ara-
sında yer almaz?
A) Merkez ülkeler dünya ekonomisini 

yönlendiren gelişmiş ülkelerdir.
B) Merkez ülkelerde yüksek nitelik ve 

sermaye yoğun endüstriler yer almak-
tadır.

C) Yarı-çevre ülkelerin hammaddeleri, 
doğal zenginlikleri ve insan kaynakları 
merkez ülkeler tarafından sömürülür, 
bu nedenle gelişemezler.*

D) Çevre ülkelerde nitelik ve sermayeye 
gereksinim duyulmayan, emek yoğun 
endüstriler vardır.

E) Yarı – çevre ülkeler ara mamuller, dü-
şük katma değer içeren basit ürünler 
üreten kısmen gelişmiş ülkelerdir.

6. Holokostun modernitenin bir ürünü ol-
duğunu öne süren kuramcı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Habermas B) Jameson C) Giddens

D) Robertson E) Bauman*

7. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım ve ile-
tişim teknolojilerindeki gelişmeler so-
nucunda toplumsal ilişkilerin ve top-
lumsal yaşamın örgütlenme biçiminin 
ulusal ve bölgesel sınırları aşarak dün-
yaya yayılması sürecine verilen addır?
A) Rasyonelleşme
B) Küreselleşme*
C) Modernleşme
D) Postmodernleşme
E) Küyerelleşme

8. Rasyonelleşmenin dünyanın oldukça 
büyük bir kısmına yayıldığını ileri sü-
ren ve Toplumun McDonaldlaşması 
adlı bir çalışma yapan kuramcı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Habermas B) Baudrillard C) Giddens

D) Robertson E) Ritzer*

5. Çevre ülkeler azgelişmiş ülkelerdir. 
Bu ülkelerin hammaddeleri, doğal zen-
ginlikleri ve insan kaynakları merkez ül-
keler tarafından sömürülür, bu neden-
le gelişemezler.

6. Bauman’a göre Holokost modernite-
nin bir ürünüdür.

7. Küreselleşme; ulaşım ve iletişim tek-
nolojilerindeki gelişmeler sonucunda 
toplumsal ilişkilerin ve toplumsal ya-
şamın örgütlenme biçiminin ulusal ve 
bölgesel sınırları aşarak dünyaya yayıl-
ması sürecine verilen addır.

8. Ritzer, “Toplumun McDonaldlaşma-
sı” adlı bir çalışma yapmıştır.  Rasyonel-
leşmenin dünyanın oldukça büyük bir 
kısmına yayıldığını ileri sürmüştür.

Ünite Uygulama Testi - I
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1. Comte’a göre evrim sürecindeki aşa-
malar sırasıyla

Teolojik aşama – metafizik aşama – 
pozitif aşama dır.

2. Modernleşme Okulunun kuramcı-
lar; Ragnar Nurkse, William Goode, 
Bert Hoselitz, Marion Levy, Everett Ha-
gan, Daniel Lenner, David McClelland, 
Neil Smelser ve Walt W. Rostow’dur.

Raul Prebish Bağımlılık Okulunun ku-
ramcıları arasındadır.

3. Weber kapitalizmin gelişiminin hu-
kuk türüne bağlı olduğunu göstermiş-
tir.

4. Lyotard postmodernizmi büyük an-
latılara yönelik bir kuşkuculuk ve bir 
bilgi türü olarak tanımlamıştır. 

1. Aşağıdakilerden hangisinde Comte’a 
göre evrim sürecindeki ilk aşama ve 
son aşama doğru olarak verilmiştir?

İlk Aşama Son Aşama
A) Teolojik Aşama Pozitif Aşama*

B) Teolojik Aşama Metafi zik Aşama

C) Pozitif Aşama Metafi zik Aşama

D) Metafi zik Aşama Pozitif Aşama

E) Pozitif Aşama Teolojik Aşama

2. Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme 
Okulu’nun kuramcılarından biri değil-
dir?
A) Ragnar Nurkse
B) Raul Prebish*
C) Marion Levy
D) David McClelland
E) Walt W. Rostow

3. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in gö-
rüşlerinden biri değildir?
A) Evrimcilik, ilerlemecilik ve belirlenim-

cilik karşıtı, çoğulcu bir yaklaşım be-
nimsemiştir.

B) Batı uygarlığının özünün, her yerde 
var olan rasyonellik eğilimini hızlan-
dırmak ve toplumsal yaşamın bütün 
alanlarına yaymak olduğunu öne sür-
müştür.

C) Kapitalizmin gelişiminin hukuk türün-
den bağımsız olduğunu göstermiştir.*

D) Protestan ahlakı ile rasyonel kapitaliz-
min doğuşu arasında bir ilişki vardır.

E) Borsanın, rasyonel toplumsal eylem 
için bir model olduğunu belirtir. 

4. Aşağıdakilerden hangisi postmoder-
nizmi büyük anlatılara yönelik bir kuş-
kuculuk ve bir bilgi türü olarak tanım-
lamıştır?
A) Habermas B) Jameson C) Lyotard*

D) Robertson E) Beck
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5. Dahrendorf çatışmayı olumsuz bir 
durum olarak görmez, gelişmeye yol 
açtığını savunur.

6. Modernite: Geleneksel ve feodal 
toplum sonrası, kapitalistleşmenin, en-
düstrileşmenin, kentleşmenin ve sekü-
lerleşmenin ivme kazandığı bir tarihsel 
dönem ve bu dönemdeki sosyal ilişki-
ler ve değişimlerin bütünüdür.

7. Giddens modernliğin yapısal olarak 
küreselleştirici özelliğe sahip olduğunu 
vurgular.

8. Küyerelleşme, farklı coğrafi bölgeler-
de küresel ve yerel olanın kendine özgü 
ürünler üretilmesini sağlayacak şekilde 
iç içe geçmesidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Ralf 
Dahrendorf’un görüşleri arasında yer 
almaz?
A) Toplumda çatışma ve uzlaşmanın bir 

arada yaşanacağı ve bunun kaçınıl-
maz olduğunu savunmuştur.

B) Otorite konumunda bulunanlar ile alt 
konumda bulunanlar birbirine zıt çı-
karlara sahiptir.

C) Egemen konumdakiler ise statükoyu 
sürdürmeye, alt konumdakiler ise de-
ğiştirmeye çalışır.

D) Çatışmayı olumsuz bir durum olarak 
görür ve gelişmeye engel olduğunu 
iddia eder.*

E) İşlevselci teorileri, uyumu, dengeyi 
merkeze aldıklarından, “konsensüs 
teorileri” adını vermiştir.

6. Geleneksel ve feodal toplum sonra-
sı, kapitalistleşmenin, endüstrileşme-
nin, kentleşmenin ve sekülerleşmenin 
ivme kazandığı tarihsel döneme ne ad 
verilir?
A) Modernite* B) Modernizm C) Küreselleşme

D) Postmodernizm E) Teknolojik dönüşüm

7. Aşağıdakilerden hangisi modernliğin 
yapısal olarak küreselleştirici özelliğe 
sahip olduğunu vurgulamıştır?
A) Habermas B) Baudrillard C) Giddens*

D) Robertson E) Beck

8. Farklı coğrafi  bölgelerde küresel ve ye-
rel olanın kendine özgü ürünler üretil-
mesini sağlayacak şekilde iç içe geç-
mesine ne ad verilir?
A) Modernite
B) Postmodernite
C) Rasyonelleşme
D) Küyerelleşme*
E) Küreselleşme
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SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLARDA AİLE KURUMU

Aile: Toplumun devamlılığını sağlamak için belirli görevlerin yerine gel-

mesi işlevini yerine geti ren örgütlü, formel ve düzenli sistemdir. 

Aile kurumunun önemi yeni bireylere içinde yaşadıkları toplumun değer 

ve normlarını öğreti p içselleşti rmesi yoluyla hem ailenin hem de toplu-

mun devamlılığını sağlamasıdır.

Le Play: Aile Sosyolojisinin Kökleri

Le Play aile kurumundaki değişimleri sistemati k bir biçimde inceleyen ilk 

sosyologdur. Le Play toplumun kentleşme ve endüstrileşme ile birlikte 

değişmekte olduğunu ve bu değişimin de aile kurumunun incelenmesiy-

le anlaşılabileceğini savunmuştur.

Türkiye’de Prens Sabahatti  n, Le Play ekolünün öncüsü ve en önemli tem-

silcisidir.

Le Play monografi  yöntemini gelişti rmişti r. Monografi de, sınırlı bir konu 

sistemati k bir biçimde derinlemesine gözlemlenir. Gözlem birimi olarak 

bireyler değil, aileler ele alınır. Le Play, Monografi  yöntemiyle Avrupa, Ku-

zey Amerika, Asya ve Kuzey Afrika’da 132 aile üzerinde araştı rma yapmış-

tı r. Bu çalışmanın sonucunda üç ti p aile olduğunu saptamıştı r. Bunlar: ata-

erkil aile, kararsız aile ve kök ailedir.

Ataerkil aile: İsti krarlı bir aile ti pidir. Bu aile ti pinde evlenen erkek çocuk-

lar babanın evine yerleşirler. Babalarından öğrendikleri gelenek görenek-

leri sürdürürler. Toprak ve mal (miras), babanın varisi olan çocuğa bölün-

meden aktarılır. Bu aile ti pinde babanın çocukları ve torunları üzerinde 

kesin bir otoritesi vardır. 

Le Play’e göre ataerkil aileler, Fransız Devrimi’nden ve Endüstri 

Devrimi’nden önce Avrupa’nın kırsal alanlarında yaygındır ancak devrim-

lerin etkisiyle birlikte kök aileye dönüşmüşlerdir. Batı  dışındaki toplum-

larda ve bilhassa bozkırda yaşayan topluluklarda varlığını sürdürmeye de-

vam etmektedir.

Kök aile: Evlenen çocuklardan, genellikle en büyük oğlan çocuk baba 

evinde kalır. Diğerlerine çeyiz verilir ve başka bir evde kendi yeni ailele-

rini kurarlar. Evden ayrılan çocuklar önemli günlerde baba ailesinin evin-

de toplanırlar. 

Kararsız aile: Oğlan çocukları kendi masrafl arını karşılayabilir hale gelir 

gelmez baba evinden ayrılırlar ve gelenek ve göreneklerini de terk eder-

ler. Daha küçük ve daha yalıtı lmıştı r. Sosyal ağlar diğer aile ti plerine göre 

daha zayıft ır. Ekonomik kriz gibi durumlarda fazla bir esnekliğe sahip de-

ğildir ve diğer aile ti plerine göre daha kolay dağılabilir. Endüstriyel işçi sı-

nıfı nın ti pik aile türüdür.

Le Play kararsız ailede ebeveynlerin çocuklarının bakımına ihti yaç duy-

dukları yaşlılık dönemlerinde yalnız kalmalarını “ahlaki aşınma” olarak ni-

telemektedir.

Le Play’e göre ailelerin sağlam bir şekilde kalabilmesi için en önemli koşul 

aile sermayesinin parçalanmadan sonraki nesillere aktarılmasıdır.

Durkheim, Tönnies, Simmel ve Weber gibi sosyolojinin önemli isimleri, 

19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında Avrupa’da kentleşme ve endüstrileş-
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meyle birlikte geniş ailelerin yerini küçük çekirdek ailelerin aldığını ifade 

etmektedirler. Kırsal endüstri öncesi toplumlarıyla kentsel endüstri top-

lumları arasında önemli farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir.

İşlevselcilik

İşlevselci yaklaşım genel olarak toplumda düzeni, dengeyi, uyumu, işlevi 

ve evrimsel gelişmeyi vurgulayan bir yaklaşımdır.

İşlevselci yaklaşıma göre aile: 

  Bütün toplumlarda vardır.

  Temel ve evrensel biyolojik ihti yaçları ifade eder

  Bazı temel sosyal işlevleri vardır.

  Endüstrileşme ile birlikte geniş ailelerin çözülerek çekirdek aileye dö-

nüşmüştür.

Malinowski’ye göre aile kurumunun var olmasının nedeni; çocukların 

beslenmesi ve yeti şti rilmesidir.

Murdock için aile çok işlevli, indirgenemez ve kaçınılmaz bir toplumsal 

kurumdur. Ailenin işlevleri;

• cinsel işlev • yeniden üreti m
işlevi

• ekonomik işlev • eğiti m işlevi

Parsons’a göre ailenin iki temel ve indirgenemez işlevi vardır:

1. Çocukların birincil toplumsallaşması

2. Yeti şkin kişiliklerinin isti krarının sağlanmasıdır.

Parsons’a göre, ailenin işlevselliğini yerine geti rebilmesi için iki temel yapı 

taşı vardır. Bunlar; nesiller arası hiyerarşi, yeti şkinlerin dışavurumcu ve 

araçsal roller için farklılaşması olduğunu ileri sürer. Parsons’a göre ailede 

kadınlar dışavurumcu rolleri, erkekler araçsal rolleri oynamalıdır.

William J. Goode geniş ailenin ortadan kalkmasına yol açan en önemli ne-

denlerden birinin endüstrileşme süreci olduğunu savunmuştur.

İşlevselciliğe Yönelti len Eleşti riler:
Ailenin evrenselliğine yönelik eleşti riler: Pek çok sosyolog Murdock’ı 

eleşti rmişti r. Biyolojik cinsel üreti min evrensel olsa da ebeveynlikle ilgili 

biyolojik ve sosyal rol farklılıklarının ve çocuk yeti şti rme uygulamalarının 

sahip olunan kültüre ve zamana göre değişti ğini belirti rler.

Ailenin işlevselliğine yönelik eleşti riler: Parsons’ın aile içinde kadınla-

rın dışavurumcu, erkeklerin ise araçsal rolleri üstlenmesi gerekti ği iddiası 

eleşti rilmiş, bu rollerin birbirini dışlamadığı ileri sürülmüştür.

Aile ve sanayileşme ilişkisine yönelik eleşti riler: Endüstrileşme ve aile 

arasında bir ilişki olduğunu söylemeleri üç yönden eleşti rilmişti r: 

1. Endüstrileşmenin bütün toplumlarda aynı şekilde gerçekleşmemesi 

bakımından, 

2. Endüstrileşmenin tamamlanmış ve sabit bir tarihsel olgu olmaması, 

halen devam eden ve ilerleyen bir süreç olması bakımından, 

3. Endüstri öncesi toplumlarda tek bir aile ti pi olmaması, çeşitli aile ti ple-

rinin olması bakımından eleşti rilmişti r. 

Tarihçi Peter Laslett  İngiltere’de endüstri öncesi dönemde geniş ailenin 

yaygın olduğunu gösteren bir kanıt olmadığını ileri sürmektedir. Laslett  

endüstrileşmenin çekirdek aileyi oluşturduğu şeklindeki iddianın tam ter-
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sini savunmuştur. Yani, çekirdek ailenin endüstrileşmeyi ortaya çıkarabi-

leceğini ve endüstrileşmenin çekirdek aile sayesinde sağlanabileceğini 

savunmuştur.

Anderson’a göre de geniş aile endüstrileşmeyle birlikte çekirdek aileye dö-

nüşmemişti r. Tam tersi endüstri toplumundaki yaşam koşullarına uyum 

sağlayabilmek için çekirdek aileler geniş aile haline gelmeye başlamıştı r.

Eleştirel Yaklaşım

Edmund Roland Leach: Leach’e göre küçük geleneksel toplumlardaki ge-

niş ailede bireyler aile içindeki çok sayıda üyeden duygusal ve sosyal des-

tek alırken çekirdek ailede bu destekten yoksun kalmış, izole edilmiş ve 

yalnızlaşmışlardır.

Eşlerin birbirinden çok fazla şey talep etmeleri ve beklemeleri, diğer eşin 

de bu beklenti lerin tamamını karşılayamaması durumunda bazı gerilim-

ler yaşanmaktadır. Karı koca arasında ve ebeveynlerle çocuklar arasında 

artan bu gerilim çatı şmaya yol açar.

Leach, ailenin kendini toplumdan yalıtan, katı  mahremiyet anlayışı ne-

deniyle bireylerin bütün hoşnutsuzluklarının kaynağı olduğunu iddia et-

mektedir. O’na göre aile iyi toplumun temeli değildir.

Ronald David Laing: Laing aile üyelerinden en az birinin şizofrenik oldu-

ğu aileler üzerinde araştı rma yapmıştı r.

Laing, ailenin bir dizi etkileşim sırasında, üyelerin birbirleriyle karmaşık 

bir takti k oyunu oynadıklarını, oyun sırasında da bir dizi strateji kullan-

dıklarını, ama bu etkileşimlerden bazılarının birey için zararlı, sömürücü 

veya yok edici olabileceğini öne sürmüştür.

Laing, “aile nexusu” kavramını kullanır. 

Nexus: Ailedeki herkesin uyması beklenen ortak değerlerden oluşan ol-

dukça güçlü bir ağdır. Nexus aile bağı değildir.

  Nexus yüzünden aile bireyleri birbirlerinden sürekli olarak ilgi ve dik-

kat isterler.

  Nexus aile bireylerinin diğer aile bireyleri gibi düşünmesine neden 

olarak, aile kimliğinin güçlenmesini ve sürdürülmesini sağlar.

  Aile değerleri ve tutumları bireyin kendi değerleri ve tutumları hali-

ne geldiği zaman birey artı k özerklik duygusunu kaybeder. Yani aile 

kimliği, bireylerin özgürlükleri pahasına sağlanır ve bireye zarar verir.

Leach ve Laing’in çalışmalarına yönelik eleşti riler: 

  Aile hakkında detaylı bir alan araştı rması yapmadıkları yönünde eleş-

ti rilmişlerdir.

  Laing’in çalışması tarihsel perspekti ft en yoksun olduğu yönünde 

eleşti rilmişti r. 

  Toplumsal sınıfl arı ya da sınıf ve aile arasındaki ilişkileri görmezden 

gelmekle eleşti rilmişlerdir. 

  Sadece Batı  toplumlarını analiz etti  kleri için eleşti rilmişlerdir.

Sembolik Etkileşimcilik

Sembolik etkileşimci yaklaşıma göre aile ve evlilik, içinde anlamların ko-

nuşulup oluşturulduğu ve sürdürüldüğü bir sosyal yeniden üreti m alanı-
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dır. Onlara göre aile ve evlilik bir yapı değil bir süreçti r.

Sembolik etkileşimci yaklaşıma göre aile içindeki sorun ve anlaşmazlıkla-

rın nedeni genellikle eşlerin evlilikleri ve aileleri hakkındaki anlayış, algı 

ve beklenti lerinin farklı olmasıdır. Eğer bu anlaşmazlıklar çözülmezse ça-

tı şmaya ve bazen boşanmaya neden olabilmektedir.

Marxizm

Marxist yaklaşımda aile hakkındaki ilk çalışmayı Friedrich Engels 1884 yı-

lında yapmıştı r. “Ailenin, Özel Mülkiyeti n ve Devleti n Kökeni” adlı bu eser-

de Engels, ailenin evrimini üreti m tarzındaki değişmeyle, özel mülkiyet ve 

kapitalizmle ilişkilendirmişti r.

Daha önceki dönemlerde anaerkil toplumlar söz konusu olduğu için “an-

nelik hakkı”ndan dolayı soy ve miras çocuklara anneden geçmekte iken 

erkeklerin egemen olmasıyla birlikte bu hak ortadan kalkmıştı r.

Engels’e göre çekirdek aile erkeklerin üstünlüğüne dayanan, amacı soyu 

baba tarafı ndan süren çocuklar üretmek olan bir birimdir, bu babalık ge-

reklidir çünkü bu çocuklar daha sonra babanın doğal varisleri olacaktı r.

Engels’e göre tek eşli çekirdek aile, kadınların cinselliğini kontrol etmek 

ve erkeklerin varislerinin meşruluğunu garanti  altı na almak amacıyla or-

taya çıkmıştı r.

Eli Zaretsky endüstrileşmenin ve kapitalizmin özel alan ve kamusal alan 

ayrımı ortaya çıkardığını belirtmişti r. Ev ve işyerlerinin ayrı alanlar olarak 

belirlenmesi buna neden olmuştur.

Zaretsky’ye göre aile kapitalist ekonomiye destek olmaktadır. Bunun ne-

denleri; kadınların ücretsiz ev içi emeğini kullanmaları, ,işgücünü üret-

meleri, önemli bir tüketi m birimi olmalarıdır.

Feminist Yaklaşım

Toplumsal cinsiyet ile ilgilenmişlerdir. İşlevselcilerin görüşlerine, yani iş-

birliğine dayalı uyumlu aile tanımına karşı çıkarlar.

Ailelerden erkeklerin kadınlara oranla daha fazla faydalandığını, daha çok 

çıkarlarının olduğunu ileri sürerler.

Onlara göre, çekirdek ailenin iki temel işlevi de kadın üzerindeki hakimi-

yeti  artı ran işlevlerdir. Bunlar:

1. Kız çocuklarının itaatkâr rolleri kabul etmesi ve oğlan çocuklarının kız-

lardan üstün olduklarına inanacak şekilde sosyalleşmesi,

2. Kadınların ev kadını ve anne rollerini kadınların sahip olabileceği tek 

seçenek olarak kabul edecek şekilde sosyalleşmeleridir.

Bu konuda iki temel görüş hakimdir: Marxist Feminizm ve Radikal Feminizm.

1. Marxist Feminizm
Kadınlar üzerindeki tahakkümü kapitalist üreti m tarzına bağlı değerlen-

dirirler.

Marxist feminizm kapitalizmin kadınların ücretsiz ev içi emeğini sömür-

düğünü, kadınların karşılığı ödenmeyen emeğinin üreti m araçlarının sa-

hipleri için çok kârlı olduğunu savunur. Erkeklere bir kişilik ücret ödenir, 

ancak gerçekte bu iki kişinin emek gücü için ödenmektedir. Çünkü erkek-

lerin çalışmayı sürdürebilmesi için evde kadınların temizlik, yemek pişir-

me gibi işleri yapması gerekir, kadınlar böylece erkeklerin emeğini yeni-
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den üreti rler, ancak kadınlara bu üreti mleri için ücret ödenmez.

Margaret Beston; bu işler için devleti n en azından asgari ücret düzeyinde 

ücret ödemesinin zenginliğin yeniden dağıtı mını zorunlu kıldığını belirti r. 

Devletlerin bu maliyeti  üstlenmemek için bu oldukça düşük miktarlarda 

aile yardımları yaptı ğını vurgular.

Fran Asley ailenin işlevinin “duygusal emniyet subapı” vazifesi görmek ol-

duğunu vurgular. Bunun nedeni erkek işçilerin ailedeki duygusal destek sa-

yesinde sistemden daha az şikayet etmeleridir. Ancak bu duygusal destek 

genellikle kadın tarafı ndan sağlanmaktadır. Ve bu desteği vermesinin so-

nucunda kadın, fi ziksel ve zihinsel sağlıklarıyla bir bedel ödemektedirler.

Marxist Feministlere göre kapitalizmden her ne kadar tüm aile zarar gör-

se de kadınlar erkeklere göre daha fazla zarar görür.

Jenness ve Feeley bir yandan ailenin kapitalizmden zarar gördüğünü, di-

ğer yandan da çocuklara öğretti  ği değerler üzerinden kapitalist sistemi 

desteklediğini belirti r.

Jenness ve Feeley’e göre aile pasifl iği öğretmek için tasarlanmış, babanın 

egemen olduğu otoriter bir birimdir.

2. Radikal Feminizm
Radikal feministler kadınların aileden zarar görmesini ve onlar üzerinde 

kurulan tahakkümün temel nedenini ataerki olarak ifade ederler.

Toplumun ataerkil ve erkek egemen bir toplum olduğunu ve ailenin er-

kek otoritesini süreklileşti ren önemli bir kurum olduğunu ileri sürerler.

Christi ne Delphy ve Diana Leonard’a göre kadın erkek eşitsizliğinin en 

önemli nedenlerinden biri hane reislerinin çoğunlukla erkek olmasıdır.

Rosemarie Tong’a göre birey kendi bedeninin kontrolünden yoksun ol-

dukça, insanlıktan da aynı oranda yoksun olacaktı r. Kadınların özgürleş-

mesi bedenlerinin kontrolünü kendi ellerine almalarına bağlıdır.

Çekirdek aile dışındaki aile biçimlerinin, meşru kabul edilmesi gerekti ğini 

savunurlar. (Örneğin; tek ebeveynli aile, eşcinsel aile ve çocuksuz aile gibi)

AİLE VE EVLİLİK TÜRLERİ

Aile Türleri

Çekirdek Aile ve Geniş Aile

Çekirdek aile: Karı koca ve küçük çocuklardan oluşan ailedir. En küçük 

aile türüdür.

Çocukların evlenmesi veya ebeveynlerin ölmesi halinde dağıldıkları için 

çekirdek aileler geçici ailelerdir. Çekirdek aile ekonomik olarak bağımsız 

bir ailedir, akrabalarla minimum düzeyde ilişki kurulur. Birey üzerindeki 

aile baskısının birey üzerinde daha az olduğu ve bireylerin daha fazla öz-

gürlüklere sahip olduğu aile türüdür.

Geniş aile: Çekirdek aile dışındaki akrabaları da üyelerini içeren daha bü-

yük ailelerdir.  Bu genişleme yatay veya dikey olabilir. 

Yatay genişleme: Aynı nesilden aile üyelerinin birlikte yaşaması şeklinde-

dir. (Örneğin; kocanın ya da karının erkek veya kız kardeşi, ya da çok eşli 

toplumlarda ikinci bir karı veya koca ile birlikte yaşanması.) 

Dikey genişleme: Farklı nesillerin bir arada yaşaması şeklindedir. (Örne-

ğin; karı veya kocanın anne veya babasıyla birlikte yaşanması.)
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  Geniş aileler çekirdek ailelere göre daha uzun süre yaşarlar.

  Çocuklara kültürün aktarılması çekirdek ailede olduğundan daha ko-

laydır.

  Akrabalık ilişkileri yakın ve sıktı r.

  Destek için aile dışındaki kişilere başvurmazlar.

  Ekonomik açıdan bağımsız değildir.

  Birey üzerindeki aile baskısı ve nesiller arası hiyerarşi yüksekti r.

  Bireylerin kişisel gelişimleri ve özgürlükleri ailenin ihti yaç ve istekle-

ri tarafı ndan sınırlanır.

Evlilik Ailesi ve Akrabalık Ailesi
Evlilik ailesi, evlilik bağının kan bağından daha önemli olduğu aile ti pidir. 

Evlilik aileleri çekirdek aileleridir.

Akrabalık ailesi, kan bağının evlilik bağından daha önemli olduğu, ailenin 

ebeveyn-çocuk ilişkisine dayandığı ailelerdir.

Anaerkil aile ve ataerkil aile: Aile içindeki güç ve otorite ilişkileri-

ne bağlı olarak iki aile ti pi ortaya çıkmaktadır: Anaerkil(matriarkal) ve 

ataerkil(patriarkal) aileler. Bu aile ti pleri bütün olarak toplumun yapısal 

özelliklerini ifade ederler.

Bazı araştı rmacılar on dokuzuncu yüzyılda toplumsal örgütlenmenin ve 

ailenin ilk biçimlerinin anaerkil olduğunu savunmuşlardır. Engels “Aile-

nin, Özel Mülkiyeti n ve Devleti n Kökeni” adlı çalışmasında erkeklerin “an-

nelik hakkı”nı ortadan kaldırarak kadın cinsinden kurtulduklarını, ataer-

kil ailenin kurulmasıyla birlikte kadınların ve çocukların erkek otoritesine 

tabi olduklarını öne sürmüştür.

Radikal feministler de anaerkil toplumların var olduğunu, ama ataerkil 

toplumun bu bilgileri unutt urduğunu ileri sürmektedir.

Günümüzde anaerkil olan toplumlar halen Asya, Afrika, Amerika ve Ok-

yanusya kıtalarında bulunmaktadır.

Ataerki, ailedeki en yaşlı erkek olan babanın ya da atanın diğer aile birey-

leri üzerinde meşru güce sahip olmasını ifade eder.

Evlilik Türleri

1. Endogami ve egzogami: Eşin içinden seçildiği grupla ilgili yapılan sı-

nıfl andırmadır. 

Endogami (grup içi evlilik): Belirli bir etnik sosyal veya dinsel grup için-

de yapılan evliliklerdir. Kuzen evlilikleri buna örnekti r.

Paralel kuzen evliliği: Ebeveynin aynı cinsteki kardeşinin çocuğuyla evle-

nilir. (Amca veya teyze çocuklarıyla)

Çapraz kuzen evliliği: Ebeveynin farklı cinsteki kardeşinin çocuğuyla evle-

nilir. (Hala veya dayı çocuklarıyla)

Egzogami (grup dışı evlilik): Bireyler eşlerini grup dışından seçerek yap-

tı kları evliliklerdir. Grup içinden evlenmek yasaktı r.

2. Monogami ve Poligami: Eş sayısına göre yapılan sınıfl andırmadır. 

Monogami (tek eşlilik): Bireylerin sadece bir kişiyle evlenebildiği evli-

lik ti pidir.

Poligami (çok eşlilik): Bireylerin birden fazla kişiyle evlenebildikleri evli-

lik ti pidir. İki türü vardır: polijini veya poliandri. 
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Polijini (çok karılılık): Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesidir.

Poliandri (çok kocalılık): Bir kadının birden fazla erkekle evlenmesidir.

Türkiye’de çok eşlilik yasal değildir. Ancak yine de kırsal alanlarda poliji-

ni devam etmektedir. Bu evliliklerde sadece resmi nikahı olan kadın ya-

sal olarak erkeğin karısı sayılır. Diğer eşler yasal olarak erkeğin karısı ka-

bul edilmezler ve yasaların tanıdığı haklardan faydalanamazlar. Bunun-

la beraber Türk Medeni Kanunu’na göre kişinin, ister evlilik içi olsun is-

ter olmasın, aralarında hukuken bağ kurulduğu takdirde bütün çocukla-

rı hak sahibidir.

3. Matrilokalite, Patriokalite, Neolokalite ve Avunkulokalite: Evlenen 

çift in nerede yaşayacağı ile ilgili yapılan sınıfl andırmadır. 

Matrilokal sistemlerde evlenen çift  karının akrabalarının yanında yaşar.

Patrilokal sistemlerde evlenen çift  kocanın akrabalarının yanında yaşar.

Neolokal sistemlerde evlenen çift  akrabalardan bağımsız bir yere yer-

leşir.

Avunkulokal sistemlerde evlenen çift  dayının yanına yerleşir ve anne ço-

cukla birlikte burada yaşar.

4. Matrilinealite, Patrilinealite ve Bilinealite: Mirasın ve unvanın kim-

den kime geçeceği ile ilgili yapılan sınıfl andırmadır.

Matrilineal sistemlerde; miras ve unvan kadınlar üzerinden geçer, anne-

lerden kızlara aktarılır.

Patrilineal sistemlerde; miras ve unvan babadan oğula geçer. 

Bilineal sistemlerde; miras ve unvan her iki taraft an da aktarılır.

5. Matrilaterite, Patrilaterite ve Bilaterite: Akrabalığın kimden aktarıl-

dığı ile ilgili yapılan sınıfl andırmadır. 

Matrilateral: Akrabalığın annenin tarafı na bağlı olduğu evliliklerdir.

Patrilateral: Akrabalığın babanın tarafı na bağlı olduğu evliliklerdir.

Bilateral: İki soyu da kabul eden, akrabalığın her iki taraft an da kabul edil-

diği evliliklerdir.

6. Levirat, Sororat ve Taygeldi: Dulların evlenmesiyle ilgili yapılan sınıf-

landırmadır. 

Levirat: Dul kalan kadının ölen kocasının erkek kardeşlerinden biriyle ev-

lenmesidir. 

Sororat: Dul kalan erkeği ölen karısının kız kardeşlerinden biriyle evlen-

mesidir.

Taygeldi: Çocukları farklı cinslerden olan, çocuklu dul bir kadınla çocuklu 

dul bir erkeğin, çocuklarının ve kendilerinin evlenmeleridir.

7. Berdel (Kepir veya Değişiklik Yapma): Bir ailenin kızlarını anlaştı kları 

aileye gelin olarak vermeleri ve aynı ailenin kızını gelin olarak almalarıdır. 

Yani iki erkeğin birbirlerinin kız kardeşleri ile evlenmesidir.

8. Kan Bedeli: Aralarında kan davası olan iki ailenin barış yapmak ama-

cıyla, çocuklarını evlendirmeleri şeklinde gerçekleşir.

AİLE İÇİ GÜÇ İLİŞKİLERİ

Ataerki

Ataerki: Toplumdaki bütün önemli kurumların kontrolünü erkeklerin el-

lerinde bulundurmaları ve kadınların bu kontrole ulaşmaktan yoksun bı-
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rakılmalarıdır.

Sylvia Walby ataerkiyi erkeklerin kadınlara tahakküm kurduğu ve onları 

sömürdüğü bir toplumsal yapı biçiminde tanımlar.

Kadınların yaşamları ataerkil sistemlerde çeşitli açılardan kontrol altı nda 

tutulur. Bu kontrol mekanizmaları şunlardır:

1. Emek: Ataerkil toplumlarda kadınlar ev içindeki ücretsiz emeği bakı-

mından da ev dışında çalışma yaşamındaki emeği bakımından da kont-

rol altı nda tutulur. 

2. Biyolojik yeniden üreti m kapasitesi: Ataerkil toplumlarda devlet, din, 

politi ka gibi kurumlar da ataerkildir, yani erkeklerin çıkarlarını korumaya 

yönelikti r. Bu kurumlar ataerkiyi güçlendirerek doğum ve kürtaj gibi ko-

nularda alınacak kararlarda bile kadınlara müdahale ederler.

Devletler, kadınların biyolojik yeniden üreti m kapasitelerini kendi nüfus 

politi kalarına paralel olarak kontrol altı nda tutmaya çalışırlar.

3. Cinsellik: 

  Kadınlardan kocalarına cinsel hizmet sunmaları karılık rolünün bir 

parçası olarak kabul edilir çoğu kez buna zorlanırlar. 

  Erkeklerin evlilik dışındaki cinsel etkinlikleri genellikle görmezden geli-

nirken aynı şekilde davranan kadınlara toplum aynı tutumu göstermez.

  Kadınlar seks işçiliği yapmaya zorlanmaktadır. Genellikle kendileri-

ni zorlayanlar da kocaları, babaları ya da erkek kardeşleri gibi aile bi-

reyleri olabilmektedir.

  Kadınların kıyafetleri ve giyim tarzları da erkekler tarafı ndan kont-

rol edilmektedir.

4. Annelik ve ev kadınlığı rollerinin yücelti lmesi: Annelik ve ev kadınlığı 

rolleri ataerkil ideoloji tarafı ndan idealize edilmektedir.

5. Hareketlilik: Ataerkil toplumlarda genellikle kadınlar, evden çıkmak 

için kocalarından ya da babalarından izin almak zorundadır. 

6. Mülkiyet ve ekonomik kaynaklar: Patrilineal olan ataerkil toplumlarda 

sahip olunan mülkler ve kaynaklar babadan oğula geçer.

Aile İdeolojisi

Barrett  ailenin bir ideolojik yapı olduğunu belirtmiş ve biyolojik aile ta-

nımlarını eleşti rmişti r. Ayrıca, akrabalığın, hanenin ve ailenin anlamının 

toplumdan topluma değişiklik gösterdiğini vurgular.

Aile ideolojisi annelik ve ev kadınlığı rollerinin yücelti lmesini pekişti rmek-

tedir. Bu ideoloji ile birlikte kadınlar, diğer kadınlarla ortak çıkarları oldu-

ğunu görmezler ya da önemsemezler, hatt a anne ve ev kadınlığı rollerini 

benimsemeyen diğer kadınları dışlarlar.

Barrett  erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümünün ortadan kalkması 

için kadınların isti hdam edilmesinin ve kamusal alana katı lmasının yanı 

sıra kadınlıkla annelik arasındaki ilişkinin zayıfl atı lması ve çocuk bakımı 

görevinin yeniden dağıtı lması gerekti ğini savunurlar.

Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet; bir evlilikte, birlikte yaşamada ya da fl ört ilişkisinde bir ta-
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rafı n diğer taraf üzerinde uyguladığı şiddetti  r.

Aile içi şiddeti n nedenleri bireysel değil toplumsaldır.

Aile içi şiddet biçimleri; fi ziksel taciz, psikolojik taciz, ekonomik taciz, cinsel 

taciz olarak sayılabilir. Evlilik içi tecavüz cinsel tacizin önemli bir türüdür. Tür-

kiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede evlilik içi tecavüz yasa dışıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılındaki tahminlerine göre dünyadaki kadın-

ların yaklaşık üçte biri eşinden fi ziksel ya da cinsel tacize maruz kalmıştı r.

Çocuklara yönelik cinsel taciz de aile içi şiddete dahil bir konudur. Bu olduk-

ça yaygın bir olgudur ve bu tacizlerin önemli bir kısmı aile içinde meydana 

gelmektedir. 

AİLEDE DEĞİŞME

Çağdaş Toplumlarda Aile Yapısında Yaşanan Değişimler

Yirminci yüzyılda ailede nicel ve nitel değişimlerin ortaya çıktı ğı, insanla-

rın aileye ve evliliğe verdikleri anlamın değişti ği, aile ideolojisinde vurgu-

lanan ti pik aile dışındaki ailelerin artmaya başladığı ve boşanma oranları-

nın yükseldiği gözlemlenmişti r.

Akrabaların etkisinin ve geniş ailelerin azalması: Geniş ailelerin ve ak-

rabalık ilişkilerinin azalması bireyler üzerindeki aile baskısını azaltmakta, 

çekirdek aileler nispeten daha demokrati k olabilmektedir.

Hane büyüklüğünün azalması: Kadınların doğurduğu ortalama çocuk sa-

yısının azalmasıyla haneler giderek küçülmektedir.

Toplam doğurganlık hızı: Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş 

grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısıdır.

Kadın ve çocuk haklarında yasal gelişmeler: Bu ti p yasal gelişmeler özel-

likle aile içi şiddet ve çocuk isti smarı açısından önemlidir.

Alternati f aile modellerinde artı ş: Aile ideolojisindeki ti pik aile dışında-

ki aile moti fl eri giderek çoğalmaktadır. (Evlenmeden birlikte yaşama, eş-

cinsel evlilikler gibi.)

Evlilik dışı doğumlarda artı ş: 1970’li yılların ikinci yarısından iti baren ev-

lilik dışı doğumlarda dünya genelinde artı ş gözlemlenmişti r. 

Tek ebeveynli ailelerde artı ş: Tek ebeveynli aileler çoğunlukla kadın ebe-

veynden oluşmaktadır. Bu durum da kadın yoksulluğunun en önemli neden-

lerinden biridir. Dünyadaki yoksulların büyük bölümünün kadın olması, bu 

duruma “yoksulluğun kadınlaşması” isminin verilmesine neden olmuştur.

Adölesan annelik (erken yaşta annelik) kadınların yoksulluktan kurtulama-

malarına neden olmaktadır. Bu durum şöyle özetlenebilir: Kadınların erken 

yaşta doğum yaparlar. Hane reisi olduklarında da yoksulluk nedeniyle çocuk-

lara kendileri bakarlar. Bunun sonucunda eğiti mlerinin tamamlayamazlar ve 

ev dışında bir işte çalışamazlar. Çocuklar büyüdüğü zaman da işgücü piyasa-

sı için gerekli nitelikleri kazanamadıkları için iyi işler bulamazlar. Bu nedenle 

bu ailelerde yoksulluk nesilden nesile aktarılır ve annelerden kızlarına geçer.

Evliliğin ve ebeveynliğin anlamının değişmesi: Evliliklerde kişisel tat-

min giderek ekonomik işbirliğinden daha önemli hale gelmektedir. Eşler 

arasında duygusal tatmin beklenti lerinin karşılanamaması ise boşanma 

oranlarının artmasına neden olmuştur. Günümüzde ebeveynliğe yükle-

nen anlamlar da değişmiş, çocuklarının her bakımdan potansiyellerini en 
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üst düzeye çıkarmaktan sorumlu tutulmaya başlanmışlardır.

Boşanma oranlarında artı ş: Çağdaş Batı  toplumlarında boşanma oldukça 

yaygındır ve boşanma oranları hızla artmaktadır. Boşanma oranlarındaki 

artı şın en önemli nedenleri; evlilikten beklenti lerin değişmesi, çekirdek 

ailelerin sayısının artması, kadınların ekonomik bağımsızlığının artması, 

sekülerleşmenin artması, boşanmış insanlara yönelik toplumsal tutumun 

değişmesi, yasal değişiklikler, ortalama ömrün uzamasıdır.

Türkiye’de Aile Yapısının Dönüşümü

Türkiye’de nüfus yapısının ve aile yapısının dönüşmesine; kentleşme, eği-

ti m düzeyi, işgücüne katı lım, kişi başına düşen gelir düzeyi gibi çeşitli et-

kenlerde meydana gelen değişimler neden olmuştur. Cumhuriyet’in ku-

ruluşunu takip eden ilk yıllarda Türkiye’de endüstrileşme ve kentleşme 

düşük düzeydedir. Toplum, ağırlıklı olarak tarımsal üreti me dayalı, nüfu-

sun çoğunun kırsal alanda yaşadığı, toplum genelinde geniş ailenin yay-

gın olduğu bir yapıdadır. 1950’lerde kentleşmenin hız kazanmasıyla kırsal 

alanlardan kentsel alanlara doğru büyük ölçekli göçler başlamıştı r. Günü-

müzde nüfusun çoğu kentlerde yaşmaktadır.

Türkiye’de okuryazarlık oranı 1935 yılından günümüze; kadınlarda %10’dan 

%87’ye, erkeklerde %29’dan %97’ye yükselmişti r.

Türkiye’de kadınlar için asgari evlenme yaşı 15 iken 2002 yılında Mede-

ni Kanun’da yapılan bir değişiklikle hem kadınlar hem de erkekler için 

17’ye yükselti lmişti r. 1940’lardan günümüze ilk evlenme yaşı erkekler için 

23’ten 27’ye, kadınlar için 19’dan 24’e yükselmişti r.

Türkiye’de doğurganlık düzeyi, kentleşme ve eğiti m düzeyindeki artı -

şın etkisiyle düşmekte ve hane büyüklükleri de azalmaktadır. Ancak, 

Türkiye’de doğurganlık her bölgede aynı oranda azalmamaktadır. Bazı 

bölgelerde doğurganlık azalırken, Kuzey Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da 

Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir.

2016 yılı iti barıyla Türkiye’deki hanelerin üçte ikisinin çekirdek aileden 

oluşmaktadır.

Türkiye’de Aile Sosyolojisi Çalışmaları

Türkiye’de ilk aile sosyolojisi çalışmaları 1960’lardan iti baren yapılmıştı r. 

1960-1980 dönemindeki çalışmalar; göç, gecekondu aileleri, modernleş-

meyi ve kentleşme üzerine yapılmıştı r. 1980’lerden iti baren yapılan ça-

lışmalarda da bu dönüşümün sonuçları değerlendirilmişti r. 1990 sonra-

sı aile hakkında yapılan çalışmalarda medya ve aile arasındaki ilişkiler, in-

ternet ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının eş seçimini ve evliliği 

nasıl etkilediği gibi konular incelenmişti r.

Türkiye’de aile sosyolojisi alanında öne çıkan çalışmalardan bazıları şun-

lardır: Mübeccel Belik Kıray (1964) “Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sa-

hil Kasabası”, İbrahim Yasa (1966) “Ankara’da Gecekondu Aileleri”, Emre 

Kongar (1971) “Altı ndağ’da Kentle Bütünleşme”, Emre Kongar (1972) 

“İzmir’de Kentsel Aile”, Serim Timur (1972) “Türkiye’de Aile Yapısı”, Çiğ-

dem Kağıtçıbaşı (1980) “Çocuğun Değeri: Türkiye’de Değerler ve Doğur-

ganlık”, Feridun Merter (1990) “1950 – 1988 Yılları Arasında Köy Ailesin-

de Meydana Gelen Değişmeler (Malatya Örneği)”
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1. Aile: Toplumun devamlılığını sağla-
mak için belirli görevlerin yerine gel-
mesi işlevini yerine getiren örgütlü, 
formel ve düzenli sistemdir.

2. Ailelerden erkeklerin kadınlara 
oranla daha fazla faydalandığını ileri 
sürenler Feminist kuramcılardır.

3. Zaretsky’ye göre aile kapitalist eko-
nomiye destek olmaktadır. Bunun ne-
deni:

• Kadınların ücretsiz ev içi emeğini kul-
lanmaları

• İşgücünü üretmeleri
• Önemli bir tüketim birimi olmaları

4. Aile içi şiddet erkek şiddetinin meş-
rulaştırılmasının ve kamusal alandaki 
ataerkil politik ve ekonomik kurumla-
rın egemenliğinin yaygınlaşmasıyla or-
taya çıkar.

1. Toplumun devamlılığını sağlamak için 
belirli görevlerin yerine gelmesi işlevini 
yerine getiren örgütlü, formel ve düzen-
li sisteme ne ad verilir?
A) Toplumsal değişim
B) Örgütlülük
C) Aile*
D) Toplumsal sistem
E) Yeniden üretim

2. Aşağıdakilerden hangisi İşlevselci yakla-
şıma göre aile ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Aile bütün toplumlarda vardır. 
B) Aile temel ve evrensel biyolojik ihtiyaçla-

rı ifade eder.
C) Ailelerden erkeklerin kadınlara oranla 

daha fazla faydalandığını ileri sürerler.*
D) Ailenin bazı temel sosyal işlevleri vardır.
E) Endüstrileşme ile birlikte geniş aileler 

çözülerek çekirdek aileye dönüşmüştür.

3. Aşağıdakilerden hangisi ailenin, kadınla-
rın ücretsiz ev içi emeğini kullanmaları, 
işgücünü üretmeleri ve önemli bir tüke-
tim birimi olmaları bakımından kapitalist 
ekonomiye destek olduğunu ifade etmiş-
tir?
A) Zaretsky* B) Engels C) Laing

D) Murdock E) Jenness

4. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddet ile 
ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Aile içi şiddet; bir evlilikte, birlikte yaşa-

mada ya da fl ört ilişkisinde bir tarafın di-
ğer taraf üzerinde uyguladığı şiddettir.

B) Aile içi şiddetin nedenleri bireysel değil 
toplumsaldır.

C) Aile içi şiddet erkek şiddetinin meşrulaş-
tırılmasının sonucu ortaya çıkmaktadır.

D) Aile içi şiddet kamusal alandaki ataerkil 
politik ve ekonomik kurumların egemen-
liğinin azaltılmasıyla ortaya çıkar.*

E) Çocuklara yönelik cinsel taciz de aile içi 
şiddete dahil bir konudur.

Aktif Öğrenme Testi - I



Aktif  Öğreten  Fasiküller

Öğreniyorum?

1198-A 7-C 6-D 5-C

5. William J. Goode geniş ailenin orta-
dan kalkmasına yol açan en önemli ne-
denlerden birinin endüstrileşme süreci 
olduğunu savunmuştur.

6. Neolokal sistemlerde evlenen çift 
akrabalardan bağımsız bir yere yerleşir.

7. Çekirdek ailede akrabalarla mini-
mum düzeyde ilişki kurulur.

8. Leach, ailenin kendini toplumdan 
yalıtan, katı mahremiyet anlayışı nede-
niyle bireylerin bütün hoşnutsuzlukla-
rının kaynağı olduğunu iddia etmekte-
dir. O’na göre aile iyi toplumun teme-
li değildir.

5. Geniş ailenin ortadan kalkmasına yol 
açan en önemli nedenlerden birinin en-
düstrileşme süreci olduğunu savunan 
sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parsons B) Murdock C) Goode*

D) Malinowski E) Anderson

6. Aşağıdakilerden hangisi evlenen çiftin 
nerede yaşayacağı ile ilgili yapılan sınıf-
landırmaya göre doğru değildir?
A) Matrilokal sistemlerde evlenen çift karı-

nın akrabalarının yanında yaşar.
B) Patrilokal sistemlerde evlenen çift koca-

nın akrabalarının yanında yaşar.
C) Neolokal sistemlerde evlenen çift akra-

balardan bağımsız bir yere yerleşir.
D) Neolokal sistemlerde evlenen çift karı 

veya kocanın akrabalarının yanında ya-
şar, kesin bir sınırlama yoktur.*

E) Avunkulokal sistemlerde evlenen çift da-
yının yanına yerleşir ve anne çocukla 
birlikte burada yaşar.

7. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin 
özelliklerinden biri değildir?
A) Çekirdek aileler geçici ailelerdir. 
B) Çekirdek aile ekonomik olarak bağımsız 

bir ailedir. 
C) Akrabalarla sıkı ilişkiler kurulur.*
D) Birey üzerindeki aile baskısının daha az 

olduğu aile türüdür. 
E) Bireylerin daha fazla özgürlüklere sahip 

olduğu aile türüdür.

8. Ailenin kendini toplumdan yalıtan, katı 
mahremiyet anlayışı nedeniyle bireyle-
rin bütün hoşnutsuzluklarının kaynağı 
olduğunu iddia eden ve ailenin iyi toplu-
mun temeli olmadığını ifade eden kuram-
cı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leach* B) Laing C) Anderson

D) Zaretsky E) Parsons

Aktif Öğrenme Testi - I



Aktif  Öğreten  Fasiküller

Öğreniyorum ?

120 4-D 3-C 2-D 1-A

1. Le Play aile kurumundaki değişimle-
ri sistematik bir biçimde inceleyen ilk 
sosyologdur.

2. Murdock için aile çok işlevli, indirge-
nemez ve kaçınılmaz bir toplumsal ku-
rumdur. Ailenin işlevleri;

• Cinsel işlev
• Yeniden üretim işlevi
• Ekonomik işlev
• Eğitim işlevidir.

3. Laing aile üyelerinden en az birinin 
şizofrenik olduğu aileler üzerinde araş-
tırma yapmıştır.

4. Diğer seçeneklerde yer alan eleştiri-
lere ek olarak, İşlevselcilik; endüstrileş-
menin tamamlanmış ve sabit bir tarih-
sel olgu olmaması, halen devam eden 
ve ilerleyen bir süreç olması bakımın-
dan eleştirilmiştir.

1. Aile kurumundaki değişimleri sistematik 
bir biçimde inceleyen ilk sosyolog aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Le Play* B) Parsons C) Malinowski

D) Murdock E) Durkheim

2. Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre 
ailenin işlevleri arasında yer alan unsur-
lardan biri değildir?
A) Cinsel işlev
B) Yeniden üretim işlevi
C) Ekonomik işlev
D) Kişilik istikrarı işlevi*
E) Eğitim işlevi

3. Aşağıdakilerden hangisi aile üyelerin-
den en az birinin şizofrenik olduğu aile-
ler üzerinde araştırma yapmıştır?
A) Asley B) Leach C) Laing*

D) Murdock E) Wilmott

4. Aşağıdakilerden hangisi İşlevselciliğe 
yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
A) Ebeveynlikle ilgili biyolojik ve sosyal rol 

farklılıklarının ve çocuk yetiştirme uygu-
lamalarının sahip olunan kültüre ve za-
mana göre değiştiğinin dikkate alınma-
dığı yönünde eleştirilmişlerdir.

B) Parsons’ın aile içinde kadınların dışavu-
rumcu, erkeklerin ise araçsal rolleri üst-
lenmesi gerektiği iddiası eleştirilmiş, bu 
rollerin birbirini dışlamadığı ileri sürül-
müştür.

C) Endüstrileşmenin bütün toplumlarda 
aynı şekilde gerçekleşmeyeceğini göz 
önüne almadıkları için eleştirilmişlerdir.

D) Endüstrileşmenin tamamlanmış ve sabit 
bir tarihsel olgu olduğu vurgulanmış, iler-
leyen bir süreç olarak ele alınması bakı-
mından eleştirilmiştir.*

E) Endüstri öncesi toplumlarda tek bir aile 
tipi olmadığı, çeşitli aile tiplerinin olduğu-
nu ihmal ettikleri için eleştirilmişlerdir.
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Aktif  Öğreten  Fasiküller

Öğreniyorum?

121

Aktif Öğrenme Testi - II
8-C 7-D 6-C 5-B

5. Aşağıdakilerden hangisi Feminist yakla-
şımla ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Toplumsal cinsiyet ile ilgilenmişlerdir.
B) İşlevselcilerin işbirliğine dayalı uyumlu aile 

tanımını kabul ederler.*
C) Ailelerden erkeklerin kadınlara oranla daha 

çok çıkarlarının olduğunu ileri sürerler.
D) Çekirdek ailenin işlevlerinin kadın üzerinde-

ki tahakkümü artıran işlevler olduğunu sa-
vunurlar.

E) Bu konuda Marxist Feminizm ve Radikal 
Feminizm olmak üzere iki temel görüş ha-
kimdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi boşanma oranla-
rındaki artışın nedenlerinden biri değildir?
A) Evlilikten beklentilerin değişmesi
B) Çekirdek ailelerin sayısının artması
C) Kadınların ekonomik bağımsızlığının ol-

maması*
D) Sekülerleşmenin artması
E) Boşanmış insanlara yönelik toplumsal 

tutumun değişmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin 
özelliklerinden biri değildir?
A) Geniş aileler çekirdek ailelere göre daha 

uzun süre yaşarlar.
B) Çocuklara kültürün aktarılması çekirdek 

ailede olduğundan daha kolaydır.
C) Akrabalık ilişkileri yakın ve sıktır.
D) Destek için aile dışındaki kişilere başvu-

rurlar.*
E) Birey üzerindeki aile baskısı ve nesiller 

arası hiyerarşi yüksektir.
8. Aşağıdaki evlilik türleri ile ilgili olarak ve-

rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Matrilineal sistemlerde; miras ve unvan 

anneden kıza aktarılır.
B) Patrilineal sistemlerde; miras ve unvan 

babadan oğula geçer. 
C) Bilineal sistemler; akrabalığın her iki ta-

raftan da kabul edildiği evliliklerdir.*
D) Matrilateral; akrabalığın annenin tarafı-

na bağlı olduğu evliliklerdir.
E) Patrilateral; akrabalığın babanın tarafına 

bağlı olduğu evliliklerdir.

5. Feministler, İşlevselcilerin görüşleri-
ne, yani işbirliğine dayalı uyumlu aile 
tanımına karşı çıkarlar.

6. Boşanma oranlarındaki artışın en 
önemli nedenleri şunlardır:

• Evlilikten beklentilerin değişmesi
• Çekirdek ailelerin sayısının artması
• Kadınların ekonomik bağımsızlığının 

artması
• Sekülerleşmenin artması
• Boşanmış insanlara yönelik toplum-

sal tutumun değişmesi
• Yasal değişiklikler
• Ortalama ömrün uzaması

7. Geniş ailede yaşayan bireyler destek 
için aile dışındaki kişilere başvurmazlar.

8. Bilateral; akrabalığın her iki taraf-
tan da kabul edildiği evliliklerdir. Bili-
neal sistemler; miras ve unvanın kim-
den kime geçeceği ile ilgili ayrımda yer 
alır ve miras ve unvan her iki taraftan 
da aktarılır.



Aktif  Öğreten  Fasiküller

Çözümlüyorum ?

122 3-A 2-E 1-D

1. İşlevselci görüşü savunanlardan 
Malinowski’ye göre aile kurumunun 
var olmasının nedeni; çocukların bes-
lenmesi ve yetiştirilmesidir.

2. Parsons’a göre ailenin iki temel ve 
indirgenemez işlevi vardır:

1. Çocukların birincil toplumsallaşması

2. Yetişkin kişiliklerinin istikrarının sağ-
lanmasıdır.

3. Paralel kuzen evliliğinde, ebeveynin 
aynı cinsteki kardeşinin çocuğuyla ev-
lenilir. (Amca veya teyze çocuklarıyla)

Çapraz kuzen evliliğinde, ebeveynin 
farklı cinsteki kardeşinin çocuğuyla ev-
lenilir. (Hala veya dayı çocuklarıyla)

1. Aşağıdakilerden hangisi Le Play ile il-
gili yanlış bir ifadedir?
A) Toplumun kentleşme ve endüstrileş-

me ile birlikte değişmekte olduğunu ilk 
ileri süren sosyologlardan biridir.

B) Aile kurumundaki değişimleri sistema-
tik bir biçimde inceleyen ilk sosyolog-
dur.

C) Geliştirdiği monografi  yöntemi ile sos-
yolojiye önemli bir katkı sağlamıştır.

D) Le Play’e göre aile kurumunun var ol-
masının nedeni; çocukların beslen-
mesi ve yetiştirilmesidir.*

E) Le Play’e göre ailelerin sağlam bir şe-
kilde kalabilmesi için en önemli ko-
şul aile sermayesinin parçalanmadan 
sonraki nesillere aktarılmasıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Parsons’a 
göre ailenin iki temel işlevinden biridir?
A) Cinsel işlev
B) Yeniden üretim işlevi
C) Çocukların beslenmesi ve yetiştirilmesi
D) Eğitim işlevi
E) Çocukların birincil toplumsallaşması*

3. Evlilik türleri ile ilgili olarak aşağıda ya-
pılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Çapraz kuzen evliliğinde, ebeveynin 

aynı cinsteki kardeşinin çocuğuyla ev-
lenilir.*

B) Monogami bireylerin sadece bir kişiyle 
evlenebildiği evlilik tipidir.

C) Poligami bireylerin birden fazla kişiyle 
evlenebildikleri evlilik tipidir.

D) Polijini bir erkeğin birden fazla kadınla 
evlenmesidir.

E) Poliandri bir kadının birden fazla er-
kekle evlenmesidir.

Ünite Uygulama Testi - I 



Aktif  Öğreten  Fasiküller

Çözümlüyorum?

1237-A 6-B 5-B 4-A

4. Leach’in çalışmalarının aksine 
Laing’in çalışmasının tarihsel perspek-
tiften yoksun olması eleştirilmiştir.

5. Fran Asley ailenin işlevinin “duygusal 
emniyet subapı” vazifesi görmek oldu-
ğunu vurgular. Bunun nedeni erkek iş-
çilerin ailedeki duygusal destek saye-
sinde sistemden daha az şikayet etme-
leridir.

6. Laslett endüstrileşmenin çekirdek 
aileyi oluşturduğu şeklindeki iddianın 
tam tersini savunmuştur. Yani, çekir-
dek ailenin endüstrileşmeyi ortaya çı-
karabileceğini ve endüstrileşmenin çe-
kirdek aile sayesinde sağlanabileceğini 
savunmuştur.

7. Ataerkil sistemlerde kadınların ya-
şamları üzerinde kurulan tahakküm 
için kullanılan kontrol mekanizmaları 
şunlardır:
1. Emek, 2. Biyolojik yeniden üretim 
kapasitesi, 3. Cinsellik, 4. Annelik ve ev 
kadınlığı rollerinin yüceltilmesi, 5. Ha-
reketlilik, 6. Mülkiyet ve ekonomik kay-
naklar

4. Aşağıdakilerden hangisi Leach ve 
Laing’in çalışmalarına yönelik yapılan 
eleştirilerden biri değildir?
A) Leach’in çalışması tarihsel perspektif-

ten yoksun olduğu yönünde eleştiril-
miştir.*

B) Aile hakkında detaylı bir alan araştır-
ması yapmadıkları yönünde eleştiril-
mişlerdir.

C) Laing’in çalışması tarihsel perspektif-
ten yoksun olduğu yönünde eleştiril-
miştir.

D) Toplumsal sınıfl arı ya da sınıf ve aile 
arasındaki ilişkileri görmezden gel-
mekle eleştirilmişlerdir.

E) Sadece Batı toplumlarını analiz ettik-
leri için eleştirilmişlerdir.

5. Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevi-
nin “duygusal emniyet subapı” vazife-
si görmek olduğunu vurgular?
A) Beston B) Asley* C) Delphy

D) Tong E) Zaretsky

6. Endüstrileşmenin çekirdek aileyi oluş-
turduğu şeklindeki iddianın tam tersini 
savunan, yani çekirdek ailenin endüst-
rileşmeyi ortaya çıkarabileceğini ve 
endüstrileşmenin çekirdek aile saye-
sinde sağlanabileceğini savunan sos-
yal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murdock B) Laslett* C) Malinowski

D) Tönnies E) Simmel

7. Aşağıdakilerden hangisi ataerkil sis-
temlerde kadınların yaşamları üzerinde 
kurulan tahakküm için kullanılan kont-
rol mekanizmaları arasında yer almaz?
A) Gönüllülük*
B) Biyolojik yeniden üretim kapasitesi
C) Annelik ve ev kadınlığı rollerinin yü-

celtilmesi
D) Hareketlilik
E) Mülkiyet ve ekonomik kaynaklar
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Aktif  Öğreten  Fasiküller

Çözümlüyorum ?

124 3-B 2-A 1-B

1. Ataerkil ailelerde değil, kök aileler-
de; evlenen çocuklardan, genellikle en 
büyük oğlan çocuk baba evinde kalır, 
diğerleri başka evlerde yaşarlar.

2. Çekirdek aile: Karı koca ve küçük ço-
cuklardan oluşan ailedir. En küçük aile 
türüdür.

3. Parsons’a göre ailede kadınlar dışa-
vurumcu rolleri, erkekler araçsal rolle-
ri oynamalıdır.

1. Aşağıdakilerden hangisi ataerkil ailenin 
özelliklerinden biri değildir?
A) İstikrarlı bir aile tipidir.
B) Evlenen çocuklardan, genellikle en bü-

yük oğlan çocuk baba evinde kalır, di-
ğerleri başka evlerde yaşarlar.*

C) Babalarından öğrendikleri gelenek göre-
nekleri sürdürürler.

D) Toprak ve mal (miras), babanın varisi 
olan çocuğa bölünmeden aktarılır.

E) Bu aile tipinde babanın çocukları ve to-
runları üzerinde kesin bir otoritesi vardır. 

2. Aşağıdakilerden hangisi karı koca ve kü-
çük çocuklardan oluşan en küçük aile tü-
rüdür?
A) Çekirdek aile*
B) Geniş aile
C) Evlilik ailesi
D) Akrabalık ailesi
E) Ataerkil aile

3. Aşağıdakilerden hangisi Parsons’un gö-
rüşlerinden biridir?
A) Aile kurumunun var olmasının nedeni; 

çocukların beslenmesi ve yetiştirilmesi-
dir.

B) Ailede kadınlar dışavurumcu rolleri, er-
kekler araçsal rolleri oynamalıdır.*

C) Geniş ailenin ortadan kalkmasına yol 
açan en önemli nedenlerden birinin en-
düstrileşme süreci olduğunu savunur.

D) Ailenin kendini toplumdan yalıtan, katı 
mahremiyet anlayışı nedeniyle bireylerin 
bütün hoşnutsuzluklarının kaynağı oldu-
ğunu iddia etmektedir.

E) Ailenin evrimini üretim tarzındaki değiş-
meyle, özel mülkiyet ve kapitalizmle iliş-
kilendirmiştir.
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Aktif  Öğreten  Fasiküller

Çözümlüyorum?

1257-D 6-C 5-E 4-D

4. Eleştirel yaklaşımda öne çıkan isim-
ler; Leach ve Laing’dir.

5. Türk Medeni Kanunu’na göre kişinin, 
ister evlilik içi olsun ister olmasın, arala-
rında hukuken bağ kurulduğu takdirde 
bütün çocukları hak sahibidir.

6. Taygeldi: Çocukları farklı cinslerden 
olan, çocuklu dul bir kadınla çocuklu 
dul bir erkeğin, çocuklarının ve kendile-
rinin evlenmeleridir.

7. “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin 
Kökeni” Engels’in eseridir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel yakla-
şımı benimseyen sosyal bilimcilerden bi-
ridir?
A) Malinowski B) Murdock C) Engels

D) Laing* E) Goode

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çok 
eşlilik ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Türkiye’de çok eşlilik yasal değildir.
B) Türkiye’de kırsal alanlarda polijini de-

vam etmektedir.
C) Çok karılı evliliklerde sadece resmi nika-

hı olan kadın yasal olarak erkeğin karısı 
sayılır.

D) Resmi nikahı olmayan eşler yasaların 
tanıdığı haklardan faydalanamazlar.

E) Resmi nikahlı eşin doğurduğu çocuklar 
hak sahibi olurken, resmi nikahlı olma-
yan eşlerin doğurduğu çocuklar hak sa-
hibi olmamaktadır.*

6. Aşağıdaki evlilik türleri ile ilgili olarak ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Levirat; dul kalan kadının ölen kocasının 

erkek kardeşlerinden biriyle evlenmesidir. 
B) Sororat; dul kalan erkeği ölen karısının 

kız kardeşlerinden biriyle evlenmesidir.
C) Taygeldi; evlenen çiftin akrabalardan ba-

ğımsız bir yere yerleştiği evlilik türüdür.*
D) Berdel; iki erkeğin birbirlerinin kız kardeş-

leri ile evlenmesidir.
E) Kan bedeli; aralarında kan davası olan iki 

ailenin barış yapmak amacıyla, çocukları-
nı evlendirmeleridir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de aile 
sosyolojisi alanında öne çıkan çalışma-
lardan biri değildir?
A) Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil 

Kasabası
B) Ankara’da Gecekondu Aileleri
C) Altındağ’da Kentle Bütünleşme
D) Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kö-

keni*
E) Çocuğun Değeri: Türkiye’de Değerler ve 

Doğurganlık
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