


 

 

 

 

 

NEW TRENDS  

IN SOCIAL SCIENCES-V 
_________________________ 

 

SOSYAL BİLİMLERDE  

YENİ YÖNELİMLER-V 

 
 

 

 
 

Editors / Editörler  

Abidin TEMİZER & Yaşar BAYTAL 
 

 

 

 

Print  

 

Podgorica, Montenegro 

 



 

Editors  

 Assoc. Prof. Ph.D. Abidin TEMİZER & Asst. Prof. Ph.D.Yaşar BAYTAL 

 

First Edition  •© September 2018 /Podgorica 

 

 

ISBN • 978-9940-745-02-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

web:  

http://www.ucg.ac.me/objava/podorg/19/1/poz/info 

 

 

 

 

 

 

 

Print  

 

Podgorica, Montenegro 

 



 
I 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

Ön Söz / Preface -VII- 

Bilim ve Hakem Kurulu / Science and Referee Board –IX- 

 

Dil ve Edebiyat / Language and Literature 

Hacı YILMAZ / Arapça Eğitiminde Gramerin Yeri ve Önemi -1- 

Hacı YILMAZ / Arapça Çevirinin Kılcal Damarları -13-  

Gültekin BORAN / Similes and Vocabulary Teaching -21- 

Mehmet AÇA / Dedem Korkut’un Dört Kadını İle Balıkesir’in Üç Kadını 

Bağlamında Kadının Toplumsal Cinsiyet Kimliği -33- 

Mehmet Ali YOLCU / Türk Folklorunda Saçların Saklanmasına Yönelik 

Uygulamalar Üzerine -39- 

Murat ATEŞ / Ziya Gökalp’in Çocuk Edebiyatı İle İlgili Eserlerinde Öne 

Çıkan Kavramlar -45- 

Mustafa AÇA / Geniş Aile Folklorunda Kuşaklar Arası Rekabetin 

Geleneksel Görünümlerine Balıkesir’den Bir Örnek: “Babamın 

Yanında Çocuğumu Sevmem” -69- 

Nazire AKBULUT / Otobiyografilerde Aynı Döneme Ait Anılara  

Toplumsal Cinsiyet Açısından Yaklaşım -81- 

Nazire AKBULUT / Wolfgang Borchert’in Kısa Öykülerinde Anne İmgesi 

-105- 

Nejla YILDIRIM  / A.S. Puşkin’in “Çingeneler” Adlı Poemasının 

Işığında Çingenelerin Dünyasına Bir Bakış -131- 
 

 

Eğitim Bilimleri / Educational Science 

Fatma KARAMAN / Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Materyal 

Tasarımı -143- 

Fatma KARAMAN Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan 

Sorunlar -157- 



İçindekiler / Contents 

 
II 

Nuray ZAN / 14- 15 Yaş Grubunda Olan Bireylerin “Güvenilir Gıda” İle 

İlgili Bilgi Düzeyleri -169- 

Volkan BAŞTÜR - Gökhan YAĞIZ / 13-14 Yaş Grubundaki 

Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Kurma Yoluyla 

Çözme Becerilerinin İncelenmesi -193- 

 

Güzel Sanatlar / Fine Arts 

Hülya KAYNAR - Emine TONUS / Ulaş İlçesi Eskikarahisar Köyü ve 

Gümüşpınar Camiinde Bulunan Düz Dokumalarının Teknik ve Desen 

Analizi -207- 

Işıl ÖZÇAM / Tasarım Öğrencilerinin Kimlik Tanımı Oluşturma 

Sürecinde Metaforların Kullanımı -243- 

Yeliz SELVİ - Binnaz KOCA / Türk Çağdaş Sanatında Alışılagelmemiş 

Portreler -257- 

 

İktisat / Economy 

Hakan ÖNER / An Empirical Analysis for the Effect of Cpi Main 

Expenditure Groups on Cpi Inflation Rate -273- 

Yeliz YEŞİL  / Kobi’lerde Çalışanların İnsan Kaynakları Eğitim Sürecine 

Yaklaşımlarının İncelenmesi: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 

Bir Araştırma -285- 

Bülent ARPAT - Yeliz YEŞİL /  Ön Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği 

Öğrencilerinin Mesleklerini Tercih Etmedeki Nedenlerin İncelenmesi: 

Honaz MYO Örneği -299- 

İnci ERDOĞAN TARAKÇI - Bora GÖKTAŞ / Yaşam Tarzlarının Satın 

Alma Kararları Üzerindeki Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması 

-325- 

Bora GÖKTAŞ - Volkan GÜL / Türkiye’de Tüketicilerin Yağ 

Alışkanlıkları ve Satın Aldıkları Markalara Yönelik Düşünceler -359- 

Tuna ŞENER - Elif Betül YALÇI - Agah Sinan ÜNSAR / İş Etiği 

Kavramının Stratejik Önemi ve İktisadi İşletmelerde Uygulanabilirliği 

-383- 



İçindekiler / Contents 

 
III 

 

Psikoloji/ Psychology 

Muzaffer ŞAHİN / Lisedeki Öğrencilerin Başarı Beklenti Ekonomik 

Düzey ve Çevrelerine Göre Psikoaktif Maddeleri Kullanım Yönünden 

Karşılaştırılması -397- 

Özlem COŞKUN - Recep AKDUR / İki İşyerinde İşe Devamsızlık ve 

Kendini İşe Verememede Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi -415- 

Sağlık ve Spor / Health and Sport 

Özgür ÖZDEMİR / Kardiyak Rehabilitasyon ve Egzersiz İlişkisi:  3-4. 

Fazda Direnç Antrenmanlarının Etkisi -451- 

Özgür ÖZDEMİR / Yaşlanma Sürecinde Fonksiyonel Kayiplarin 

Düzeltilmesi Için Bedensel Etkinlikler Ve Fitnes Aliştirmalari: Örnek 

Antrenman Planlari, Fonksiyonel Test Ve Anket Uygulamalari -477- 

İlkay ORHAN / Antrenörlük Eğitimi Öğrencilerinin Benlik Saygısı 

Düzeyleri ve Akademik Başarılarının İncelenmesi: Akdeniz 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Örneği -495- 

İlkay ORHAN / Bireysel ve Takım Sporu Yapan Elit Kadın Sporcularda 

Saldırganlık Düzeyleri ve Aile Tutumlarının İncelenmesi -503- 

Tahir KILIÇ / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Doping 

Hakkındaki Bilgilerinin Ölçülmesi -513- 

Tahir KILIÇ / 6 Haftalık Pilates Egzersizi Yapan Sedanter Bayanların 

Fiziksel Değişimlerinin İncelenmesi -539- 

 

Tarih / History 

Mustafa SAFRAN - Hasan IŞIK /  Hayat Boyu Öğrenmede Yerel 

Tarihçilik ve Bu Alanda Çalışanların Tarih Yazım Örnekleri -553- 

Hakan ERTUGRAL - Melis KUTLU / History & Law -567- 

Mehtap ÖZDEĞER - Suna Muğan ERTUĞRAL / Osmanlı’da Kadın 

Vakıf ve Ekonomi -587- 



İçindekiler / Contents 

 
IV 

Neslihan ÜNAL / Şeyh Bedreddin ve Thomas Münzer: Devrimci / 

Sosyalist mi? Mehdici İdeoloji mi? -599- 

Zafer GÖLEN / XIX. Yüzyıl Başlarında Klis Livası Timar ve Zeametleri -

613- 

Abidin TEMİZER - İbrahim SERBESTOĞLU / Osmanlı Devleti’nin 

Belgrad Elçileri -623- 

Gülsüm TÜTÜNCÜ / Modernleşme Süreci Bağlamında Sendikal 

Örnekler: İskandinav Modeli ve Türkiye -637-  

Hakkı UYAR / Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ulusal Kimlik 

İnşası ve Ermeni Cemaati:1915 Sonrasında Devralınan Sorunlar, 

Cemaat İçi Anlaşmazlıklar, Entegrasyon -661- 

Yaşar BAYTAL / Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kimsesiz Çocuklar ve 

Himaye-i Etfal Cemiyetinin Faaliyetleri (1923-1938) -681- 

Sevilay ÖZER / Cumhuriyet Döneminde Hayvanlar Vergisi Kanunu Ve 

Uygulanışı -703- 

Kenan OLGUN  / Yaygın Eğitimde Halkın Evi Projesi: Halkevleri ve 

Amaçlanan Hedefler -721- 

 

Tematik / Thematic 

Erdal ALGA - Mutlu ARMAN  / Konaklama İşletmelerinde Çalışanların 

Erteleme Davranışları İle Örgütsel Değişime Açıklıkları Arasındaki 

İlişki -747- 

İdiris DEMİREL / Sezai Karakoç’un Siyasal Düşüncesinde Türkiye 

Tasavvurları -769- 

Kaan AYTAÇOĞLU  - Nida Yağmur YALÇIN / Facebook'ta Sosyal 

Mühendislik Teknikleri ve Sonuçları Üzerine Bir İnceleme -787- 

Pınar AKARÇAY - Gökhan AK / ‘Democratic’ Participation Regarding 

Gender Equality: Unbearable Sustainability of Development -803- 

Sema ERYÜCEL / Sevgi Evleri Örneğinde Dini / Manevi Rehberlik 

Uygulamaları -819- 



İçindekiler / Contents 

 
V 

 

H.GÜL – S. SALLAN GÜL - D.SAMAV CANTÜRK / Role of 

Universities in Promoting Dialogue and Understanding in A 

Globalized and Multicultural World -845- 

S. MUĞAN ERTUĞRAL – S. GEDİK -/ Türkiye'de Beşeri Sermaye ve 

Turizm İlişkisi -867- 

O. AKOVA– S. MUĞAN ERTUĞRAL – G.ÇETİN – S. GEDİK / 

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri -879- 

 



 
VI 

 

 



GENİŞ AİLE FOLKLORUNDA KUŞAKLAR ARASI REKABETİN 

GELENEKSEL GÖRÜNÜMLERİNE BALIKESİR’DEN BİR 

ÖRNEK: “BABAMIN YANINDA ÇOCUĞUMU SEVMEM” * 

An Example from Balıkesir for the Traditional Appearances of 

Intergenerational Rivalry in Extended Family Folklore: “I do not Show 

Affection to My Child Near My Father” 

Mustafa AÇA** 

 

Giriş 

Sosyal yapı kavramının tanımlanmasına dönük görüşlere bakıldığında, 

bu yapıyı oluşturan bileşenlerin mikro ve makro ölçekli kurumsal yapılar 

olarak değerlendirildiği görülmektedir. Mikro ölçekli kurumsal yapılarla 

eğitim, ekonomi, hukuk ve siyaset gibi bileşenlere ek olarak aile kurumu 

da kastedilirken, makro ölçekli yapıyla, tarih ve mekân birlikteliğine sahip 

bir insan topluluğunun doğaya ve çevresini kuşatan diğer sosyal çevrelere 

uyum sağlama süreçlerinde oluşturduğu ilke, değer, norm ve amaçlar 

doğrultusunda kurduğu ilişkilerinin tamamını temsil eden “sosyal yapı” 

kastedildiği anlaşılmaktadır1. 

Aile, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel pek çok olguyu içinde 

barındıran ve bu yönüyle farklı bakış açıları ile asgari ölçüde ortak 

bileşenler barındıran tanımlamalarla değerlendirilmeye çalışılan kompleks 

bir sosyal sistemdir. Mevcut tanımlardan birine göre aile, yetişkin eşlerden 

ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan bağlanmış, ekonomik, 

sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan bir toplumsal sistemdir2. 

Nihat Nirun, aile üzerine değerlendirmeler yaparken küçük bir sosyal 

yapı ve sosyal grup karakterine sahip olan ailenin, üyelerini iç ve dış 

ilişkilerle amaçlarına ulaştırma çabası taşıdığını ve bu çabanın ortaya 

çıktığı andan itibaren ailenin sosyal bir organizasyon halini aldığını ifade 

eder. Aile, sosyal organizasyon halini aldıktan itibaren kendine ait 

normlara ve kurallara sahip olur. Norm ve kuralları ile amaca yönelen aile, 

                                                           
* TÜBİTAK tarafından desteklenen 117K037 nolu ve “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve 

Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” adlı araştırma projesinin alan araştırmalarında ulaşılan 

verilerle hazırlanmıştır. 
** (Dr.); Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-

Trabzon/TÜRKİYE. E-mail: mustafaaca@hotmail.com 
1 Metin Erol, Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Aile İçi İlişkilerde Meydana 

Gelen Nitelik Değişmelerinin Aile Üyeleri Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

1992, s. 8. 
2 Hetherington E. Mavis ve diğerleri, “Effects of Divorce on Parents and Children”. (Ed. 

Michael E. Lamb), Nontraditional Families: Parenting And Child Development, L. 

Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J 1982, pp. 234. 
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zamanla örflere, adetlere, gelenek ve göreneklere sahip bir sosyal kurum 

kimliğine sahip olmaktadır3. 

Topluluk hayatının değişen ve gelişen yapısı ile uyumlu biçimde farklı 

aile tipleri ortaya çıkmıştır. Dün ve bugün veya daha belirgin bir ifadeyle 

gelenek ve modernizm ikiliği esasında aile yapısındaki değişime 

odaklanmış karşılaştırmalarda, çoğu zaman geniş aile ve küçük aile 

şeklinde ifade edilen iki aile tipi üzerine odaklanıldığı görülmektedir. 

Temel üretim biçimi tarıma dayalı, endüstri öncesi kırsal topluluklarda, 

daha ziyade toprak mülkiyetinin bütünleştirici etkisi ile gelişen 

geniş/büyük aile, akrabalık bağları kuvvetli, aile adının önemli olduğu, 

erkeklerin karar almada ön planda olduğu, yaşlı erkeğin ya da erkeklerin 

aile sorumluluğunu üstlendiği, geleneklere bağlı bir aile tipidir4. Geniş 

ailede, aile bilinci bireysel bilincin önünde gelmektedir. Cinsellikle ilgili 

ilişkilerin dışında genç üyeler başta olmak üzere her bir üyenin hareketleri 

grubun kontrolü altındadır5.  Dede, nine, kardeşler ve onların eşlerini ile 

teyze, dayı ve yeğenlerden oluşan çok sayıda katılımcının oluşturduğu 

geleneksel geniş aile tipinde genişlik, babadan torunlara intikal eden yatay 

ve dikey genişlik içinde ortaya çıkabildiği gibi akrabaları da içine 

alabilecek bir boyuta da ulaşılabilmektedir. Geleneksel ailelerde torunlar 

ve çocuklardan oluşan genç kuşaklar, modern aileye göre uzun bir süre aile 

çatısı altında tutulur. Bu yüzden kuşaklar içinde meydana gelen evlilikler 

de aile çemberinde yer bulabilmektedir. Geleneksel toplumlarda aile, 

çeşitli işlevleri yerine getirmektedir. Bu işlevler, ekonomik işlev, saygınlık 

                                                           
3 Nihat Nirun - Zeki Erdoğan, Sosyoloji, Yaykur Yayınları, Ankara 1976, s. 96. 
4 Aytül Kasapoğlu ve diğerleri, Aile Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 

2011, s. 53. Geniş/büyük aile tipi, veraset sistemi başta olmak üzere çeşitli ölçütlerle a. 

bileşik aile b. ataerkil aile c. kök aile şeklinde ifade edilen alt gruplara da ayrılabilmiştir. 

Bileşik aile, tüm erkek kardeşler ve eşlerini, onların evli çocuklarını ve torunlarını kapsar. 

Ataerkil aile, baba otoritesinin kesin ve sonsuz olduğu aile tipidir. Kök aile ise, aile içi 

kuşakların yalnızca dikey genişlemesiyle oluşan geniş aile tipidir. Bu aile tipinde baba 

öldükten sonra aile reisliği büyük aileye devrolur. Erol, age., s. 30-31, 34).  
5 Birsen Gökçe, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Dergisi, 1976, 8 (12), s. 62. 
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işlevi, eğitim işlevi, koruyucu işlev, dini işlev, çocuk yapma işlevi, 

psikolojik doyum sağlama işlevi6 şeklinde belirtilmektedir7. 

Tarımsal üretim ve geçim biçimlerinin endüstriyel alanlardaki 

etkinliklere dönüşmesi ile birlikte yaygınlaşmaya başlayan küçük/çekirdek 

aile, kentsel alanda yaşayan, hane halkı sayısı sınırlı sanayi, ticaret ya da 

hizmet sektöründe çalışan, akrabalık bağlarının nispeten önemini yitirdiği, 

karar alma mekanizmasının aile üyeleri arasında paylaşıldığı geleneksel 

yaşam tarzından uzaklaşılan bir aile tipidir8. 

Türk ailesinin geniş aileden küçük aileye evriliş süreçleri, çoğunlukla 

sosyolojinin, iktisadın, sosyal psikolojinin ve pedagojinin yaklaşım ve 

değerlendirmeleri ile ele alınmış, aile folkloru bileşenlerinde görülen 

değişimlerin bu süreçteki yapısal ve işlevsel etkileri disiplinlerarası bir bağ 

kuracak şekilde detaylı olarak irdelenmemiştir. Zira aile folkloru, aile 

üyeleri ve olaylarla ilgili hikâyeler, espriler ve şarkılar, akrabaların 

paylaşma yolları, aile kutlamaları, düğün ve cenaze gibi önemli olaylar 

merkezindeki aile etkinlikleri, yemek pişirme ve yeme yolları ile aile içi 

yemek toplantıları, aile adlandırma gelenekleri, dans ve müzik gibi aile içi 

eğlenme biçimleri, aile içi ifadeler, jestler, roller ve statüler, ev içinde ve 

dışında eşyaların düzenlenme rutinleri, aile fotoğrafları ve tüm görsel 

albümler, aile içinde sürdürülen meslekî gelenekler, ritüeller ve bunlar 

etrafında oluşan folklor dağarcığı ve cinsiyet yaklaşımı gibi pek çok 

                                                           
6 Ekonomik işlev: Aile, aynı zamanda hem üretim hem de tüketim birimidir. Bir köy evini 

ya da eski bir zanaatkâr evini göz önüne getirirsek ailenin bir işletme görünümünü 

yansıttığını açıkça görebiliriz. Aile içinde yaşa ve cinsiyete göre bir işbölümü mevcuttur 

ki evin reisi aynı zamanda hem baba hem de patron, çocuk ise hem oğul hem de çıraktır. 

Saygınlık işlevi: Birey, ait olduğu aile ve akrabalık çevresinde bulunduğu konuma göre 

itibar kazanır. Kişinin toplumdaki statüsünü belirtmek için “kimlerdensiniz” diye sorulur. 

Eğitim işlevi: Çocuk, toplumun kültürünü, meslekî bilgilerini aile içinde edinir. Aile 

içinde büyüklerin, küçük çocukların eğitimlerinde önemli payı bulunmaktadır. Bu 

anlamda aile toplumsallaştırmanın ilk basamağıdır. Koruyucu işlev: Geleneksel 

toplumlarda insanın güvencesini sağlayan emniyet güçleri genellikle yoktur. Dıştan gelen 

saldırılara tüm aile üyeleri birlikte karşı koyarlar. Dolaysıyla bu çeşit ailelerin yaygın 

olarak görüldüğü geleneksel toplumlarda kan davaları görülür. Dini işlev: Geleneksel 

aileler kendi üyelerine sadece dini eğitimi vermekle kalmaz, üyelerin, dinin pratiklerini 

yerine getirip getirmediklerini de denetlerler. Çocuk yapma işlevi: İnsan türünün devamı 

için çocuk yapma işlevi aileye verilmiştir. Çocuk yapmak, aileler için zorunluluk arz eder. 

Aslında bu işlev tüm aileler için ortak bir özelliktir. Psikolojik doyum sağlama işlevi: 

Anne, baba ve çocuklar arsındaki duygusal ilişkiler aile bireylerinin psikolojik doyuma 

ulaşmalarını sağlar. Geleneksel ailede psikolojik ilişkiler yoğun değil, yaygındır. Kişi 

ailesi ve çocuklarıyla olduğu kadar anne-baba ve kardeşleriyle de psikolojik bağlar içinde 

bulunur. Detaylı bilgi için bk. İsmail Doğan, , Sosyoloji-Kavramlar ve Sorunlar, 11. b., 

Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2012, s. 305-306. 
7 Doğan, age., s. 305-306. 
8 Kasapoğlu ve diğerleri, age., s. 53-54. 
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konuyu alan araştırmaları ile tespit etmeye odaklanmıştır9. Belirtilen tüm 

bu bileşenlerin geniş aileden küçük aileye geçiş süreçlerinin sebepleri ve 

sonuçları üzerinde somut değerlendirmeler yapabilmek açısından 

araştırılması elzemdir. 

Geniş Aile Modelinde Statü, Hiyerarşi ve Roller 

Statü, en genel anlamıyla, bir grubun veya toplumun yapısında, kendine 

bağlanan haklar ve sorumluluklar yoluyla belirginleşen ve diğer 

konumlarla ilişkisi olan, fakat bazı bakımlardan onlardan ayrılan bir sosyal 

konum, durum veya pozisyon şeklinde tanımlanmıştır10. 

Geleneksel toplumlarda kişinin statüsü, çoğu zaman yapı gereği 

belirsizdir. Geleneksel olarak bir kimsenin yeri, küçük ve kapalı topluluk 

içindeki münasebetlerine göre tayin edilmekte iken, modern toplum 

hayatının örgütlenme sistematiğine dönük sınıflandırmalarda farklı 

ölçütler kullanılmaktadır11. Sosyolojik bakış, sosyal gruplar içinde takip 

edilebilen statü çeşitlerini atfedilen/verilen ve başarılan/kazanılan statüler 

olmak üzere iki başlık altında değerlendirmiştir12. Ailenin de bir sosyal 

grup olduğu dikkate alındığında Türk geniş aile modelinde statünün 

kuşaklar arasında devredildiği görülmektedir. Baba/dede, hayatta ve 

sağlıklı iken karar alıcı konumdadır ve ancak onun karar alma kabiliyetini 

kaybetmesi ölümü ile oğul/lar statüyü devralabilmektedir. Aksini ifade 

eder türde bir tutum veya davranış aile içinde statü ve roller odağında ciddi 

bir rekabetin ve çatışmanın ortaya çıkması anlamına geleceğinden 

enformel nitelikli bu kuralın işletilmesine azami derecede dikkat 

                                                           
9 Margaret R. Yocom, “Family Folklore”, Folklore - An Encsyclopedia of Beliefs, Customs, 

Tales, Music, and Art, (Ed. Charlie T. McCormick - Kim Kennedy White), Chapter 1, 

California 2011, pp. 477. Kuzey Amerika’da devlet destekli olarak faaliyet gösteren ünlü 

Smithsonian Institution’un önemli bileşenlerinden biri olan American Folklife Center 

bünyesinde aile folkloru üzerine yapılan çalışmaların 1970’li yıllardan sonraki ana amacı, 

bozulan Amerikan aile sistemini yeniden canlandırmak olmuştur. Benzer bir durumu, 

Batı Avrupa merkezli aile folkloru araştırmalarında da görmek mümkündür. Öte yandan 

bu çalışmalarla aile gelenekleri ve anlatıları özelinde gözlemlenen olguların toplumun 

genelinde oluşan kaygılara ışık tuttuğu kabul edilmektedir. Bu münasebetle aile folkloru 

çalışmalarındaki örnek olay ve bulgular üzerinden toplumun genel yapısına dönük 

tespitlere de ulaşmak amaçlanmaktadır. Belirtilen bu hususa dönük olarak Kuzey 

Amerika özelinde önemli bir koleksiyon olması amacıyla bk. Steven J. Zeitlin ve 

diğerleri, A Celebration of American Family Folklore: Tales and Traditions from the 

Smithsonian Collection, MA: Yellow Moon, Cambridge 1993.  
10 Hüseyin Akyüz, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, 

Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 2001, s. 202. 
11 Peter L. Berger ve diğerleri, Modernleşme ve Bilinç, (Çev.: Cevdet Cerit), Pınar 

Yayınları, İstanbul 2000, 168. 
12 Müzeyyen Gönüllü, “Grup ve Grup Yapıları”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, 1(2), 2001, s. 195.  
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edilmektedir13. Bu çalışmaya konu edilen geleneksel davranış ve kabul 

biçimi, yani babanın yanında çocuğu sevmeme kuralı da bu türden olup 

aşağıda irdelenecektir.  

Baba/dede reisliğinden sonra aile reisliğine terfi eden çocuklar, çoğu 

zaman babalarından devraldıkları prestiji ve statüyü temsil etmektedirler. 

Zira onların bu statüyü koruyabilmeleri, babalarının aile üzerindeki 

etkilerini sürdürmeleriyle mümkün olabilmektedir. Küçük/çekirdek aile 

modelinde ise statü ve roller tamamen farklı bir boyuta evrilmiştir. 

Geleneksel geniş Türk aile tipinin bu karakteristiği, Türk halk hayatının 

geçmişine ışık tutan kültür kaynaklarında da açıkça görülebilmektedir. 

Türk destanları başta olmak üzere pek çok geleneksel anlatı örneğinde, 

atasözlerinde ve nasihatname türü kaynaklarda bu konuya dönük 

hatırlatmalar sık sık dile getirilmiştir. Türk destanlarının kompozisyonları 

bile bu duruma işaret eder türdendir. Zira bir destan kahramanı sahneden 

çekilinceye kadar onun soyundan gelen bir başkası sahneye çıkamamakta, 

adeta sırasını beklemek zorunda kalmaktadır. Oğuz Kağan’ın büyük oğlu 

Gün Han, kök aile yapısına uygun şekilde ancak babasının ölümünden 

sonra ailenin ve devletin reisi olmaya hak kazanabilmiştir. Dede Korkut 

Kitabı’nda belirtilen şekliyle “oğul babanın yeteri, iki gözünün biri” olsa 

bile benzer şekilde baba iktidarının sonuna kadar itaat etmek zorundadır. 

Türk devletleri tarihinde de benzer durum söz konusudur. Örneğin bazı 

tarihi kaynaklarda oğulun babaya duyduğu saygıyı örneklemesinin dışında 

baba otoritesinin oğul üzerindeki etkisini örnekleyecek şekilde Selçuklu 

                                                           
13 Balıkesir yöresi geniş aile modelinde baba/dedenin aile içindeki otoritesini somutlayan 

bazı anlatımlar şu şekildedir:  

“Birlikte yaşayan ailelerde denetim babaanne ve dededeydi. Otorite 

onlardaydı. Onlardan habersiz olur alınmadan bir şeyler yapılmazdı ama 

şimdi çok kalmadı tabii onlardan. Mesela eskiden kayınpeder bir şey 

aldığından aldığı şeyi alır topluluğa dökerdi. Alınan şeyden gelin de 

dikinirdi, kaynana da çocuk da.” (KK-1) “Benim abimle yengem ve 

babam hiçbir zaman aynı sofraya oturmadılar. Kaynata, oğlan, gelin bir 

sofrada hiçbir zaman oturmaz. Gelin, oğlan, kaynata hiçbir araya 

gelmez, gelmemeye çalışır. Bu sadece sofra için de değil, genel olarak 

böyledir. Bugün bunlar bitti tabii ki, eskiden böyleydi.” (KK-2) “Evin 

alışverişinde erkek etkilidir. Dışarıdan alışverişi erkek yapar, pazar işi 

erkeğindir. Baştan erkekler gidiyordu. Sonra sonra kadınlar gitmeye 

başladı. Urbayı, gelinlikleri babamlar evlenirken amcamlar, amcamlar 

evlenirken dedem gelmiş düzmüş. 40-50 yıl öncesinde hep erkekler 

gidermiş. Kızın babası oğlanın babası gidiyormuş, geline onu bunu alıp 

geliyormuş. Kabul etmek zorundasın.” (KK-3) “Biz dedelerle, 

babaannelerle büyüdük. İlk önce dedem otururdu sofraya, yanına 

babaannem oturur, ondan sonra babam oturur, babamın yanına annem 

oturur, ondan sonra çocuklar dizilir. Düzen o şekildedir. İlk önce dedene 

verirsin kaşığı, ilk önce deden başlar yemeğe ondan sonra yemeğe 

başlarsın.” (KK-3)  
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Sultanı Alparslan’ın uzattığı bir altın kesesini almak üzere oğlu Ayaş’ın 

dizleri üstünde adeta sürünerek babasına yaklaştığı kaydedilmiştir14. 

Celaleddin Çelik, Türk aile tipinin değişimi ile uyumlu şekilde statü ve 

rollere dönük değişimi çok yönlü şekilde şöyle değerlendirmiştir:  

“Modern öncesi toplumda aile kurumunun yerine getirdiği 

işlevler modernleşme sürecinde ailenin kuruluşundan aile içi 

ilişkilerin şekillenmesine, karı-koca ve çocukların rollerinden, aile 

içi kararların belirlenmesine, sorumluluk anlayış ve algılamalarına 

kadar pek çok hususta köklü değişimlere uğramıştır. Törelerin, örf 

adet ve geleneklerin belirlediği aile yapısı bu süreçte ister istemez 

zihniyet ve kültürel değişimin, artan bireycilik ve rasyonalizmin 

etkisiyle bir sarsıntı geçirmiştir. Geleneksel ailedeki eski yerleşik 

işbölümü ve roller sistemi ortadan kaybolmaya başlamış, yerine 

kadının erkekle eşitlenmeye, erkeğin ise ev işlerinde ve çocukların 

yetişmesinde sorumluluk almaya çalıştığı bir anlayış ikame 

olmuştur. Böylece modernleşme sürecinde aile içi roller sisteminde 

değişmeler ortaya çıkmış, ailenin dini, sosyal ve kültürel işlevleri 

yapısal bir farklılaşmaya uğramıştır15.”  

Konuya dönük özgün bir değerlendirme de Metin Erol tarafından ortaya 

konulmuştur. Erol’a göre endüstrileşme ve kentleşme süreci ile sosyal 

yapıda meydana gelen değişmeler, toplumun ilke, değer, norm, amaç ve 

ihtiyaçlarında da değişmelere yol açmıştır. Bu değişme sürecinde bir kısım 

rollerin işlevleri giderek önemini kaybederken yeni ihtiyaç ve görevlere 

uygun roller öne çıkmıştır. Bu akış içerisinde meydana gelen uzmanlaşma 

ve farklılaşmalar, muhtelif gruplar arasında işlevsel bir bağ ortaya çıkarmış 

ve toplum, işlevsel bakımdan birbirlerine bağlı olmayan, rol ve statü 

                                                           
14 Mehmet Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı-II, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1983, s. 27. Türk tarihinde oğulların babalarının 

iktidarlarını tanımadıkları örnekler az da olsa görülebilmektedir. Dede Korkut’taki 

ifadesiyle “aklı şaşmış, ameli azmış” ihtiyar babalar, Mete/Oğuz örneğinde olduğu gibi 

oğulları tarafından bertaraf edilebilmiştir. 
15 Celaleddin Çelik, , “Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din- Paradigmatik Anlam 

ve İşlev Farklılaşması”, Karadeniz, 2010, S. 8, s. 27. Türk aile sosyolojisi bağlamında 

konu pek çok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Bu çalışmalardan sadece bazıları için 

bk.: Orhan Türkdoğan, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, Dede Korkut Yayınları, 

İstanbul 1977;  Orhan Türkdoğan, “Aile Sosyolojisi Modeli”, Türk Aile Ansiklopedisi-1, 

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 24-36; 

Rezzan Şahinkaya, “Orta Anadolu Aile Strüktürü”, Aile Yazıları-1, T.C. Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları,  Ankara  1990, s. 169-196; Sevinç Özen, Sanayi 

Kasabasında Yaşam Biçimi ve Aile Yapısında Meydana Gelen Değişimler (Soma 

Örneği),Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1991; Feridun Merter, 1950-1980 Yılları 

Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler (Malatya Örneği), Başbakanlı Aile 

Araştırma Kurumu  Başkanlığı Yayınları, Ankara 1990; Emine Gönen - Şengül 

Hablemitoğlu, Toplumsal Değişme Sürecinde Aile: Yapı, Etkileşim ve İşlevleri, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara 1993. 
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farklılaşmasının biyolojik özelliklere, toprak mülkiyetine ve geleneklere 

bağlı olduğu göreli olarak eşit bütünlerin yan yana bulunduğu bir sosyal 

yapıdan, giderek işlevsel olarak birbirlerinden farklılaşmış ve parçaları 

arasında işlevsel bakımdan eşit olmayan bağlılıklara dayanan bir yapıya 

doğru değişime uğramıştır16.  

Geniş Aile Modelinde Nesiller Arası Rekabetin Geleneksel 

Görüntüleri  

Türk geniş aile tipinde uzun süreler babalar ve oğullar arasındaki 

iletişim ve sınırlar, kimi zaman sözlü kimi zaman da sözsüz göstergelerle 

belirlenmiştir. Ataerkil ve zaman zaman kök aile tipinin özelliklerini 

taşıyan Türk geniş aile tipinde, ailenin kutbu konumundaki 1. neslin 

(dede), 2. ve 3. nesille (oğul ve torun) statü, hiyerarşi ve mülkiyete dönük 

konumları geleneksel nitelik taşıyan normlarla belirlenmiştir. Otoritenin, 

sadece birinin diğerine tahakkümü şeklinde yorumlanması aile içi ilişkileri 

belirleyen ve besleyen kaynakların anlaşılmamasına sebep olacaktır. Zira 

otorite aynı zamanda mülkiyete sahiplik etmek demektir. Bu mülkiyet 

ailenin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz ekonomik varlıklar olabildiği gibi, 

ailenin genç üyelerini de kapsamaktadır. Dedeler, bu anlamda torunların 

mülkiyetinin sahibidirler. Geniş aile modelinde torunlar doğdukları andan 

itibaren dedenin mülkiyet sınırları içine dâhil olurlar. Torunların adların 

belirlenmesi ve konulması17, erkek torunların sünnet ettirilmesi, formel ve 

enformel eğitim süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi, evlilik çağı 

geldiğinde uygun eşlerin tespit edilmesi ve düğünlerini yapılması gibi 

süreçlerin tamamı, dedenin sorumluluk alanına girmektedir. Torunun 

mülkiyetini elinde bulunduran dedenin onun hayatına dair hayati kararları 

alması, geleneksel aile modelinde kabul gören bir tasarruf halini almıştır. 

Torunun dedenin mülkiyeti olduğuna dair benzer bir kabulü 10. yüzyılda 

yaşayan ünlü gezgin İbn Fazlan’ın Bulgar ülkesine dair müşahedelerinde 

de görmek mümkündür. İbn Fazlan, Slav öncesi Bulgarlarının inanışları, 

gelenekleri ve yaşantıları hakkında bilgi verirken, doğan torunların dedeler 

tarafından “Bunu adam oluncaya kadar bakmaya babasından daha 

layığım.” gerekçesiyle alındığı bilgisine yer vermiştir18. Balıkesir 

yöresindeki bazı kaynak kişilerden anlaşılabildiği kadarıyla baba, oğlun 

aile hayatına ve çocuk sayısına bile müdahale edebilmektedir. “Rahmetli 

                                                           
16 Erol, age., s. 207. 
17  Çocuklar dünyaya geldiğinde anne babaya sorulmadan çocukların isimlerini evin en 

büyük erkeği vermiştir. Bu her zaman kayınpeder değildir. Mesela kayınpederin babası 

hayatta ise o vermiştir. (KK-4) 
18 Ramazan Şeşen, Onuncu Asırda Türkistan’da Bir İslam Seyyahı-İbn Fazlan 

Seyahatnâmesi Tercümesi, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975, s. 55. Anadolu Türklerinde de 

geniş aile yapısının sürdürüldüğü dönemlerde, erkek çocukların, anne-babaya olan 

bağımlılıkları azalmaya başladığı dönemden itibaren dedelere emanet edildikleri ve değer 

yargılarıyla geleneği temsil eden dedeler üzerinden bir kültürlenme sürecine maruz 

bırakıldıkları çok iyi bilinen bir husustur. 
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babam sağ iken benim ikinci kızım Saliha doğdu. Köye gittiğimde babam 

bana ‘Artık bohçayı kapat!’ dedi. Ben de babama ‘Belki bir oğlan çocuğum 

olur.’ deyince babam ‘Ulan oğlum! Oğlan olup da sana şeyiyle kuyu mu 

kazacak! Kapat bohçayı.’ dedi.” (KK-5) 

Geniş aile modelinin yaygın şekilde takip edildiği dönemler boyunca 

sadece Balıkesir’de değil, Anadolu’nun diğer bölgelerinde de dedelerin 

torunlarını mülkiyet sınırları içinde görmeleri oldukça yaygındır. Türk aile 

yapısı üzerine önemli araştırmalar yapan Ali Güler, Cumhuriyet öncesi 

aşiret aileleri hakkında değerlendirmeler yaparken bu duruma işaret eder 

biçimde, “Geleneksel aile modelinde hiçbir ana ve baba açıktan çocuğunu 

sevmez. Bu durumda çocuk ana-babasına, abi, abla duygularıyla bağlanır. 

Ana-babasına abi veya abla dediği sık sık görülmez.” tespitinde 

bulunmuştur19. 

Balıkesir ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz alan araştırmaları sırasında 

yaşları ilerlemiş kaynak kişilerimizden pek çoğu kendi çocuklarını 

babalarının yanında sevemediklerinden ve yine aynı konu ekseninde 

çocukların babalarına baba yerine “amca” gibi başka akrabalık terimleriyle 

seslendiklerinden, babaların da genellikle kendi babalarının adlarını 

taşıyan çocuklarına kendi adlarıyla seslenemediklerinden bahsetmişlerdir.  

“Eskiden koyun ve kurt bir arada yürümezdi. Şimdi ise koyun 

ve kurt bir arada yürüyor. Kurt artık koyunu yemiyor. Utandığımız 

için hamileliğinizi babamızdan saklardık. Babamızın evine 

ziyarete gitsek bile babamıza görünmemeye dikkat ederdik. 

Bebeğimizi onların yanında emziremez ve sevemezdik. Onlar 

içeriye gelince eşimle beraber saygıdan ayağa kalkardık. Bize otur 

demedikten sonra oturamazdık.” (KK-6; KK-7)  

“Şimdi rahmetli olan bir arkadaşım babasının yanında çocuğu 

ile gülerek konuşuyormuş.  Babası şöyle demiş: “Ehli keyfe keyf 

verir kahvenin kaynaması, eşeği yoldan çıkarır, sıpanın 

oynaması.” (KK-8) 

“Eskiden mesela bilhassa dayımların ailesinde çocuk baba diye 

seslenemezdi babasına, amca derdi. Baba da çocuğuna adıyla 

seslenir veya gelin, adıyla seslenemez. Ona bir lakap takarlardı, 

takma ismi vardı. Onu söyler. Genelde çocukların ismi ya 

dedelerinin adıdır veya işte ninelerinin adını alır, onun adıyla 

hitap ettikleri zaman sanki gelin büyüğüne saygısızlık etmiş gibi 

düşünürdü. Bu yüzden Çerkeslerde bütün çocukların takma 

isimleri vardır.” (KK-2) 

                                                           
19 Ali Güler, “Cumhuriyet Öncesinde Aşiret Aileleri”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde 

Türk Ailesi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 146. 
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Kaynak kişilerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere, söz konusu 

davranış tabularının merkezinde çocukların dedeleri yer almıştır. Birinci 

kuşağı temsil eden dedelerin olduğu yerde ikinci kuşağı temsil eden anne 

ve babalar, çocukları üzerinde hükümsüz kalmışlardır. Onları adlarıyla 

çağırmaları ya da büyüklerin yanında sevmeleri, bir tür sahiplik göstergesi 

anlamına gelmekte olup, birinci kuşağı temsil eden dedelerin statü ve 

otoritelerine meydana okuma riskini de barındırmıştır. Başka bir deyişle, 

çocuklar üzerinde hak iddia etmek anlamına gelebilecek söz ve 

davranışlar, dedenin temsil ettiği otoriteyi sarsabilmiş, statü ve rol odaklı 

çatışmalara neden olabilmiştir. Bu durum, özellikle de dedelerin adlarını 

taşıyan, başka bir deyişle bedenlerinde dedelerine yeniden hayat veren 

erkek torunlar söz konusu olduğunda daha katı bir hal almıştır. Dede ya da 

ninenin adını taşıyan çocuğa adıyla hitap etmek, birinci kuşakla ikinci 

kuşak arasındaki statü ve rol odaklı ilişkileri kaotik bir sürece sokabileceği 

için anne ve babalar bundan kaçınmışlardır. 

 Sonuç 

Bu çalışmanın problemi olan davranış biçimini sadece küçüğün 

büyüğe, evladın babaya saygı göstermesi olarak açıklamak, davranışın 

toplumsal ve kültürel temellerini göz ardı etmek anlamına gelecektir. Bu 

sebeple, baba/dede yanında çocuğu sevmeme, Türk geniş aile folkloru 

kapsamında, aile üyelerinin statü ve rollerinin tanımlarını yapan ve 

sınırlarını belirleyen davranışlardan sadece biri olarak 

değerlendirilmelidir. Babaya karşı mesafeli yaklaşma ve özellikle de 

çocukları dedelerin yanında sevmekten imtina etmenin temelinde, aile 

reisinin mülkiyet temelli otoritesine baş eğmenin davranış temelli 

temsilleri görülebilmektedir.  

Toplum yapısındaki çözülme/aşınma değişen aile tipi odağında 

değerlendirilirken daha ziyade iktisadi koşullar ve popüler kültürün yan 

etkileri gündeme getirilmektedir. Oysa aile ilişkilerinin ve değerlerinin 

çözüldüğü bir toplumda genç kuşaklar odağında değer oluşturma ve 

aktarma mümkün değildir. Nitekim konu başlığımız bağlamında 

değerlendirildiğinde geniş aile modelinin küçük/çekirdek aile modeline 

dönüşmesi, statü ve roller başta olmak üzere aile karakteristiğine dönük 

diğer pek çok konuda olduğu gibi mülkiyet hakkı konusunda da 

değişimleri getirmiştir. Geleneksel yaşamda ve algıda torunların 

mülkiyetine sahip olan dedeler, bu imtiyazlarını yitirmişlerdir. İstisnaları 

olmakla birlikte çocukla ilgili tüm tasarruflar anne ve babaya 

devredilmiştir. Sosyo-ekonomik ve kültürel süreçler bakımından rutin 

seyrinde işleyen bu durumun ailenin genç üyelerinin terbiye, değerler, 

gelenekler ve dünya görüşü konularında 1. kuşakla olan bağları zayıflamış; 

şehir hayatının sosyo-kültürel süreçlerden olabildiğince yalıtılmış 

apartman hayatı içinde yardımcı/bakıcılar bu görevi üstlenir olmuşlardır. 
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Toplum hayatının beklentilerle uyumlu şekilde inşasında ve 

sürdürülürlüğünde önemli rol ve işlevlere sahip genç üyeler, çocuk 

psikologlarının ve pedagogların ruhsal ve bilişsel gelişimin en önemli 

dönemi olarak ifade ettikleri kritik bir dönemde, içlerinde yabancı 

uyrukluların da bulunduğu bakıcılar tarafından yetiştirilir olmuşlardır. 
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