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Önsöz

Aile, eşlerin evlilik akdiyle oluşturdukları müessesedir. Ailenin temelinde

sevgi, saygı, hoşgörü, birliktelik, paylaşım ve fedakârlık vardır. Bu bakımdan aile

insanların yaşamdaki tüm kötülüklerinden korunduğu ve yalnızlıkların paylaşılarak

mutluluk tablosunun resmedildiği yerdir. Şüphesiz çocuklar bu tablodaki en canlı

renklerin sahipleridir. Ancak günümüzde yaşanan hızlı toplumsal değişmeler bu

mutluluk tablosunu tehdit etmekte ve bozmaktadır. Nitekim günümüzde sürekli artış

gösteren aile parçalanma oranları bunun en önemli göstergelerindendir. Aile

parçalanması ebeveynleri yalnızlaştırarak mutsuz ederken, çocuklarda da çeşitli

sosyal ve psikolojik sıkıntılara yol açmaktadır.  Başka bir ifadeyle aile parçalanması

mutluluk tablosundaki renklerin yitimine yol açarak o tablonun bozulmasına neden

olmaktadır. Bu durum çocukların hem sosyal yaşantısında hem de akademik

hayatında başarısızlıklara sebep olmaktadır.

Sonuç olarak günümüzde yaşanan modernleşme ve kentleşmeyle birlikte

yaşanan geleneksel değerlerden kopuş özellikle boşanmaya bağlı aile

parçalanmalarında artışa neden olmaktadır. Bu da toplumda patolojik bir durum

meydana getirerek toplumun güçlü yapısında sarsıntılara yol açmaktadır. Nitekim

söz konusu araştırma, aile parçalanması ile çocuğun eğitimdeki başarısı arasında

ilişki kurarak aile parçalanmasının birey ve topluma yansıyan olumsuz etkileri

üzerinde farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Çalışmayı tamamlamama yardımcı olan ve desteğini hiçbir zaman

esirgemeyen danışmanım Doç. Dr. Ünal ŞENTÜRK başta olmak üzere, Yüksek

Lisans eğitimim boyunca ilgisini ve bilgisini bizden esirgemeyen Bölüm Başkanımız

Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ’a ve bugünlere gelmemde büyük emekleri olan

ilkokul öğretmenim ve bölüm başkanımızın muhterem eşi olan Süheyla

KORKMAZ’a ve tüm bölüm hocalarıma içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca

araştırmanın uygulama alanındaki okulların müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber

öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Hayatımın her alanında olduğu gibi, bu

çalışmanın başından beri beni destekleyen aileme sonsuz teşekkür ederim.
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Özet:

Şüphesiz aile toplumun en küçük yapı taşı ve en önemli kurumlarından
biridir. Ailenin bir kurum olarak, toplum içinde pek çok işlevi vardır. Bu işlevleri
arasında en önemlisi toplumun devamlılığını sağlamasıdır. Aile, yeni doğmuş
üyelerini, eğitme ve sosyalleştirme işlevleriyle ait olduğu toplumun değerlerini,
normlarını ve inançlarını aktararak o toplumun üyesi haline getirir. Nitekim anne ve
babanın varlığı, onların çocuklarıyla sağlıklı bir iletişimde oluşları ve
gereksinimlerini yeterince karşılamaları çocukların geleceği için önemlidir. Aynı
şekilde ebeveynlerin çocuğa rehber olmaları ve onu eğitim başarısında motive edici
tutum sergilemeleri de onun ileriki yaşantısında başarılı bir birey olmasını
sağlamaktadır. Ancak günümüzde giderek artan aile parçalanmaları, ailenin bu
işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Bu da çocuğun sosyal, psikolojik ve
akademik hayatında bir takım tahribatlara yol açarak çocuğun gelecekteki
yaşantısında bir takım problemler yaşamasına neden olmaktadır. Çocuğun eğitim
başarısı da bu problemlerin içindedir.

Bu çalışmada da aile parçalanmasının; çocuğun eğitim hayatına yansıyan
olumsuz iz düşümlerinin incelenmesi ve bunların oluşum süreçlerindeki nedenlerin
neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Evren olarak Trabzon Merkez’e bağlı
ortaokul 8. sınıf ve lise 12.sınıfların belirlendiği bu çalışmada 283 parçalanmış, 283
bütün aileye sahip olmak üzere toplamda 566 öğrenci üzerinde anket çalışması
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile Parçalanması, Aile Fonksiyonları, Okul başarısı
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Abstract

The family, undoubtedly, is the smallest corner stone and the most important
institution of the society. The family as an institution has many functions.  The most
considerable function of the family is to produce and reproduce new members of the
society.  The family through its educational and socializing functions makes the new
born individuals members of the society to which they belong by transferring the
norms, beliefs and values of the society to them. Presence of father and mother, their
healthy connections with their children and providing children’s needs sufficiently
are important for the future of children. In the same way, the guidance of the parents
and their efforts for the child’s educational success helps the child to be a successful
individual in the rest of his/her life. But, today, the increasing rate of breakup family
units obstructs the family to perform these functions. This has negative effects on
child’s educational success by doing harm in his/her social, psychological and
academic life.

In this study it is aimed to observe the negative reflections of breakup family
units on child’s educational life and to determine the reasons of this progress. The
last grade students of secondary schools and high schools in Trabzon centre are the
universe of the study. An opinion poll was carried out on 283 students from broken
families and 283 students from united families, at total on 566 students for the study.

Key Words: Family, Family Break Up, Functions Of Family, School Success
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1

Giriş

Toplum, kendi içinde ortak kültürel öğeleri barındıran ve belli işlevleri olan

kurumlardan oluşmaktadır. Toplumun bu kurumlarla arasında parça bütün ilişkisi

vardır. Toplumun bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde yaşaması için öncelikle

parçalar arasında daha sonrada parçayla bütün arasında bir uyum olması

gerekmektedir. Bu ise parçaların üzerine düşen görev ve sorumlukları fonksiyonel bir

şekilde yerine getirmeleriyle mümkündür. Nitekim sosyolojide kullanılan teorilerden

“yapısal işlevselci” yaklaşıma göre, toplumu oluşturan her kurumun toplum içinde

belli başlı fonksiyonları vardır. Ve bu kurumlar birbiriyle dengeli bir şekilde

üzerlerine düşen işlevleri yerine getirdiği müddetçe toplumda var olan yapının

dinamik bir şekilde devamlılığı sağlanmaktadır.

Anne baba ve çocuklardan oluşan aile,  yerine getirdiği fonksiyonlara bağlı

olarak toplumsal yapının önemli unsurlarından biridir. Toplumsal yapı içinde aile;

milli kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılarak çocukların sosyalleştirildiği,

biyolojik üretimin yapılarak toplumun devamlılığının sağlandığı ve üyelerinin her

türlü ihtiyaçlarının karşılıksız giderilerek biyolojik ve psikolojik tatminin sağlandığı

toplumsal bir kurumdur.

Aile, diğer kurumlarla uyumlu bir şekilde işlevlerini yerine getirerek

toplumsal yapının düzenli işlemesine katkı sağlamaktadır. Ancak günümüzde

yaşanan hızlı değişimlerle birlikte artan aile parçalanmaları ailenin işlevlerinde

bozukluklara yol açmaktadır. Bu da başta çocuklar olmak üzere ailenin tüm üyelerini

ve toplumu olumsuz yönde etkilemektedir.

Ailenin varlığı, bütünlüğü, işlevlerini yerine getiriyor olması çocuk için çok

önemlidir. Çünkü çocuk hayata ilk gözlerini açtığı andan itibaren aile ortamındadır

ve toplumsal hayata ait teorik ve pratik her türlü bilgileri ilk olarak burada edinir.

Başka bir ifadeyle canlılar arasında en çok bakıma, ilgiye ve sevgiye muhtaç olan

insan yavrusu; konuşmaktan yürümeye kadar, toplum içinde yaşamaktan kendi

bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya kadar pek çok basit ve karmaşık bilgileri ilk olarak
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aile içinde tecrübe edinir. Bu bakımdan aile, çocuğun yetiştirilmesinde,

sosyalleştirilip topluma uyum sağlamasında, kimlik ve kişilik oluşumunda ve ileriki

yaşantısında yetişkin bir birey olarak toplumda yer edinmesinde büyük önem

taşımaktadır. Aile bu görevi yerine getirebilmesi için öncelikle bütünlüğünü

koruması gerekmektedir. Bunun yanında aile üyeleri arasında sevgi ve saygının

hâkim olduğu ve sağlıklı iletişimin olduğu, mutlu bir ev ortamının varlığı hem

toplum, hem de aile içinde yaşayan üyeler için aranan bir durumdur. Çünkü bu

şekildeki bir aile çocuklarına yeterince sevgi, ilgi göstererek ve destek vererek

onların sosyal ve psikolojik açıdan sağlık bir birey olmasını sağlamaktadır. Ailenin;

eğitim ve sosyalleştirme, psikolojik doyum sağlama ve ekonomik işlevini yeterince

yerine getirmesi başka bir ifadeyle ebeveynlerin çocuklarına örnek rol model

davranışlar geliştirmesi, onların maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını yeterince

karşılaması ve onların başarılı olması için destekleyici, motive edici tutum

sergilemeleri özellikle yetişme çağındaki çocuklar için çok önemlidir. Ancak ölüm,

boşanma ve uzun süreli ayrılık gibi aile parçalanmaları durumunda veya aile içinde

sürekli tartışma ve çatışmaların olduğu durumda aile üzerine düşen bu görev ve

sorumlulukları tam manasıyla yerine getirememektedir. Bu da çocuğun sosyal ve

psikolojik açıdan olumsuz etkilenmesine yol açarak gündelik ve eğitim hayatında

başarısızlıklara neden olmaktadır.

Bu düşüncelerden hareket eden araştırma, aile parçalanmasının çocuğun

eğitimdeki başarı durumu üzerine etkilerini konu edinmiştir. Trabzon Merkezdeki

ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencilerini evren olarak kabul eden bu çalışmada

283 parçalanmış aileye sahip öğrenci (deney grubu) ve 283 bütün aileye sahip

öğrenci (kontrol grubu)  belirlenmiş ve toplam 566 öğrenci üzerinde anket çalışması

yapılmıştır.

Söz konusu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde aile ve aile

parçalanması temele alınarak çalışmanın teorik alt yapısı oluşturulmuştur.

Araştırmanın teorik kısmı olarak ifade edilen bu bölümde aile ve evlilik gibi

kavramlar açıklanmakta; ailenin tarihsel gelişimine değinilerek aile tipleri hakkında

bilgi verilmektedir. Yine sosyolojide kullanılan teorik yaklaşımlar açısından aile

olgusuna ait bilgiler ve araştırmanın modeli olan “yapısal fonksiyonel” yaklaşıma
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ilişkin değerlendirmeler bu bölüm içinde yer verilmektedir. İkinci bölümde ise eğitim

ve okul başarısı kavramları çerçevesinde, alandan elde edilen veriler ışığında, deney

ve kontrol grubu arasında çapraz tablolar oluşturularak aile parçalanmasının, okul

başarısı üzerine etkisinin nasıl yansıdığı ve etkileme nedenlerinin neler olduğu ortaya

çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu bölümde öncelikle eğitimin tanımı yapılarak

sosyolojik açıdan eğitimin önemine değinilmiş ve araştırmaya dâhil olan öğrencilerin

gelişim dönemleri ve gelişim özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra okul

başarısı tanımı yapılarak okul başarısını etkileyen etmenler üzerinde durulmuş ve

alandan elde edilen veriler doğrultusunda aile parçalanmasının okul başarısı üzerine

etkisi ve etkileme nedenleri açıklanmaktadır.
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1. Araştırmanın Önemi

Türkiye İstatistik kurumu verileri incelendiğinde boşanma sayılarında, genel

anlamda sürekli bir artış görülmektedir. Bu artış; modernleşme, kentleşme,

sanayileşme ve küreselleşme süreçlerinin etkisiyle değişen toplumsal yapı

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ekonomik, sosyal ve siyasal değişimler

toplumsal yapıda bir takım değişimleri beraberinde getirmekte ve ortaya çıkan

değişimlerden toplumsal yapı unsuru olan aile kurumu da etkilenmektedir.

Geleneksel değerlerden uzaklaşma, artan bireyselleşme, toplumuna dönük yaşama

alışkanlıklarını terk etme, maddi değerlere yönelme aile ilişkilerindeki dikkati çeken

değişimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen değişimlere, kadının iş

hayatına atılması, ekonomik özgürlüğünü elde etmesi ve ebeveynlerin sorumluluktan

kaçması gibi durumlar da eklenince, eşlerin karşılaştıkları en ufak sorunlarda aile

bütünlüğünü bozmaya yöneldikleri görülür. Ailelerde istenmeyen durum olan aile

parçalanması sonucunda aile üzerine aldığı görev ve sorumlulukları yerine getiremez

hale gelir. Nitekim bu durum ailenin en küçük bireyi olan çocuklar üzerinde sosyal

ve psikolojik tahribatlara neden olmaktadır. Söz konusu araştırma; aile

bütünlüğünün, çocukların eğitim durumları üzerindeki etkisini ortaya çıkararak bir

anlamda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve günümüz Türkiye’sinde bu durum

üzerine farkındalık yaratılması bakımından bir önem arz etmektedir.

2. Araştırmanın Konusu ve Amacı

Araştırmanın konusunu; ailenin, çocuğun okul başarısındaki yeri ve önemini

oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, çocuğun eğitim hayatındaki başarısında aile

faktörünün önemi, araştırmanın temel tartışmasını oluşturmaktadır. Geçmişten

günümüze kadar tüm toplumlarda –yapısı, işlevi bakımdan farklılık göstersede-

varlığı bilinen aile; karşı cinslerdeki bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları bir

birlikteliktir. Nitekim en genel anlamda aile, anne baba ve çocuklardan oluşan ve

toplum içinde belli başlı bazı görev ve sorumlulukları olan toplumsal bir kurum

olarak tanımlanabilir.
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Bireyin sayısız gereksinimlerini karşılamak için karşı cinse bağlı olması,

kendini gerçekleştirmesi için mutlu bir yuvaya ihtiyaç duyması ve soyunu devam

ettirmek istemesi bireyi aile kurmaya yönlendirir. Fakat eşlerden birinin veya ikisinin

ölümü, geçimsizlik vb. nedenlerle boşanması ve herhangi bir nedenle eşlerden birinin

ayrılması ailenin parçalanmasına yol açar. Bu aile modeline parçalanmış aile modeli

denir. Aile içinde ebeveynlerin üzerine düşen görev ve rollerin gerçek anlamda

yerine getirilmesi ve iyi bir iletişimin gerçekleştirilmiş olması, aile üyelerini mutlu

etmektedir. Mutlu bir aile yaşantısı, yetişkinler kadar ailenin en küçük üyeleri olan

çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için büyük bir öneme sahiptir. Anne babanın

çocukla kurduğu diyalog, onun sorunlarıyla ilgilenmesi, ekonomik, sosyal ve

psikolojik ihtiyaçlarını karşılaması, çocuğun eğitimini olumlu etkilemektedir. Bu

koşullarda çocuk, okul başarısı için gerekli motivasyonu sağlayabilmektedir. Ancak

tersi durumda; yani anne babanın problemli bir ilişkiye sahip olması, aile içinde

kavga, çatışma ve geçimsizliğin hakim olması ya da ailenin bu problemlere dayalı

olarak parçalanması, çocuğun sosyalleşme ve eğitim sürecini olumsuz

etkilemektedir. Nitekim yapılan araştırmalar, ailesi parçalanmış çocuklarda ruhsal

uyumsuzluk oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu uyumsuzlukların en

önemlileri ise, ruhsal çökkünlük, okul başarısızlığı ve çeşitli davranış bozukluklarıdır

(Tezcan, 1999: 155).

Bu bakımdan, aile yapı ve özellikleriyle çocuk arasındaki ilişkilerin konu

edinildiği bu araştırmayla; boşanma, ölüm ve ayrılma gibi durumlarla aile yapısı

parçalanan ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin eğitimdeki başarı durumları

ölçülmektetir. Aile yapısı bozulmuş öğrencilerle, aile yapısı bozulmamış

(parçalanmamış) öğrenciler karşılaştırılarak, aile parçalanmasının öğrencinin eğitim

durumu üzerindeki etkileri konu edilmektedir.

3. Araştırmanın Varsayımları:

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalar bazı temel varsayımlar üzerinde

temellendirilirler. Bu varsayımlar mantıksal ve apaçık olmalı, tartışılır olmamalı ve

gerekçeleri bulunmalıdır. Püsküllüoğlu Öztürkçe sözlüğünde; varsayımı “Deneyle

kanıtlanmamış olmakla birlikte kanıtlanabileceği umulan kuramsal düşün”, “Varmış,
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olmuş, gerçekmiş gibi kabul edilerek bir şeyde dayanak olarak kullanılan ya da bir

olayı açıklamada yararlanılan ilke” olarak tanımlamaktadır (Aktaran Gökçe, 2012:

44-45). Söz konusu araştırma iki varsayımla temellendirilmiştir. Bunlar;

• Ailenin parçalanması bir fonksiyon daralması ya da fonksiyon kaybı

oluşturarak çocuğun eğitimdeki başarısını olumsuz etkilemektedir.

• Boşanma, ayrı yaşama ve ölüm sebeplerine bağlı olarak ortaya çıkan

aile parçalanması çocukta özgüven kaybı başta olmak üzere çocuğun çeşitli ruhsal

problemler yaşamasına neden olmaktadır.

4. Araştırmanın Yöntemi

Yöntem, düzenli ve bilinçli olarak yapılan ve belirli bir amaca ulaşmada

kullanılan yolların tümüdür (Gökçe, 2012: 30). Bilimsel yöntem ise bir bilim

insanının araştırdığı veya karşı karşıya olduğu bir problemdeki bilgi çeşidine bağlı

olarak tanımlayabileceği bir gelişim süreci olarak tanımlanabilir. Yani bilimsel

yöntem, bilimlerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan

bir yanı ile eylemsel diğer yanı ile düşünsel bir süreçtir (Büyüköztürk vd., 2013: 22).

Bir başka tanımlamayla bilimsel yöntem; “kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen

yol” (Karasar, 2012: 12) dur.

Bu araştırmanın yöntemi; betimleyici, uygulamalı bir alan araştırmasıdır.

Betimleyici araştırmalar, ilgi duyulan konu ya da etkinliklerin bir betimlemesini,

tasvirini elde etmeyi amaçlayan araştırmalardır. Bu araştırma tipinde çalışan olgu ya

da örneklem hakkında elde edilen veriler betimlenerek temel özellikleri tasvir edilir

(Suğur, 2009: 119). Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2013:

22) göre Betimleyici araştırma, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir

şekilde tanımlayan araştırmalardır. Başka bir ifadeyle bu yöntemle “ne oldu”

sorusuna cevap aranır ve olan durum açık bir şekilde tasvir edilir. Burada varsayım

veya hipotez kullanılmaz (Şentürk, 2012: 5). Uygulamalı araştırmalar ise genellikle

durum saptamaya yöneliktir. Yaşamsal sorunlara çözüm bulmak ve uygulayıcılara

yol göstermek amacını taşıyan uygulamalı araştırmalarda kuramsal yaklaşım merkezi

bir konum taşıyarak kuramsal çerçevenin çizilmesinde önemli bir rol oynar. Ancak
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hedef, kuram üretmek değil pratik yarar sağlamaktır. Bu bakımdan uygulamalı

araştırmalarda kuramsal çerçeveden sonra ayrıntılı ve sistematik bir araştırma ve

uygulama planı yapılır. Son aşamada ise alandan elde edilen veriler ışığında

uygulama sonuçlarının raporlaştırılması yapılır (Gökçe, 2012: 56). Bu araştırmada

da; aile parçalanmasının ve olumsuz aile koşullarının, çocuğun eğitim hayatı

üzerindeki etkileri; uygulamalı, betimleyici araştırma türünden ortaya konulmaktadır.

4.1 Araştırmanın Evreni:

Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür.

Bu bütün, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı içerebilir

(Karasar, 2012: 109). Çalışmanın evrenini Trabzon Merkez İlçesine bağlı olan;

boşanma, ölüm ve uzun süreli ayrılık gibi nedenlerle ailesi parçalanmış ortaokul ve

lise son sınıftaki öğrenciler ile tüm aileye sahip olan öğrenciler oluşturmaktadır.

Daha önce bu konuyla ilgili her hangi bir çalışma ve bilgi olmadığından dolayı evren

hacminin netleştirilmesi için Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yardım

istenmiştir. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de 31 Ocak 2013 tarihinde 2503

sayılı resmi yazı ile ilgili okullardan parçalanmış aileye sahip öğrenci sayılarını

istemiştir. Yazışmalar sonucunda elde edilen sayılara göre Trabzon Merkez İlçesine

bağlı Ortaokul son sınıflarınnda (8. Sınıf) 459, Lise son sınıflarında (12. Sınıf)  524

öğrenci olmak üzere toplamda 983 parçalanmış aileye sahip öğrenci olduğu tespit

edilmiştir. Tespit edilen 983 parçalanmış aileye sahip öğrenci evren olarak kabul

edilmiştir.

4.2 Araştırmanın Örneklemi:

Örneklem belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni

temsil yeterliği kabul edilen küçük kümedir. Araştırmalar genelde örneklem kümeler

üzerinde yapılır ve alınan sonuçlar, ilgili evrenlerine genellenir (Karasar, 2012: 110).

Bu çalışmada da yargısal bir örneklem türü olan kota örneklem yöntemiyle örneklem

belirlenmiştir. Kota Örneklem, tabakalı örnekleme yönteminin tesadüfi olmayan

biçimidir (Altunışık vd., 2004: 130). Bu örneklem tekniği, hedeflenen evrenin

özelliklerinin betimlenmesiyle başlar. Daha sonra örnekleme girecek olan birimlerde
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aranacak özellikler konusunda belirli kotalar (kontenjanlar) oluşturulur ve bireyler,

bu kotaları dolduracak şekilde seçilir (Suğur, 2009: 144). Yani evrenin özelliklerini

belirlediğine inanılan belli değişkenler dikkate alınarak örnek kütle oluşturulur

(Altunışık vd., 2004: 130). Bu örnekleme türünde araştırmacı öngördüğü belirli

değişkenlere göre sınıflandırmalar yapabilir. Bu değişkenler yaş, cinsiyet, eğitim

durumu, meslek, hastalık, sakatlık ve benzeri doğrudan doğruya bireye yönelik

özellikler olabileceği gibi, etnik köken, kırsal ve kentsel özellikler gibi topluma

yönelik etkinlikler de olabilir (Gökçe, 2012: 121).  Bu yanıyla pratik ve ekonomik bir

örnekleme tekniği olan kota tekniği (Suğur, 2009: 145) aynı zamanda araştırmacıya

da kolaylık sağlamaktadır.  Bu yöntemle evrenin içinden farklı ekonomik ve sosyal

yapıya sahip olan bölgelerdeki okulların, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin ve 8.

sınıf ile 12. sınıfa devam eden öğrencilerin seçilmesiyle ile ilgili belli kotalar

uygulanarak örneklem oluşturulmuştur. Örnekleme dahil olan ilgili okulların

seçilmesinde kota örneklem yöntemine uygun olarak okulların bulunduğu

mahallelerin sosyo-ekonomik seviyeleri göz önüne alınarak her türlü ekonomik

seviye sahip okulların seçilmesine ve her sosyo ekonomik seviye için belli kotaların

oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Mahallelerin sosyo-ekonomik seviyelerinin

belirlenmesinde ise Trabzon da 2005 yılında Ebru T. SİNAN’ın yapmış olduğu

“Kentsel Sosyal Alan Analizi” adlı Yüksek Lisans Tezinden yararlanılmıştır. Bu

çalışmalar sonucunda Trabzon Merkez İlçesine bağlı; Affan Anadolu Lisesi, Trabzon

Fen Lisesi, Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi, Trabzon Teknik ve Endüstri

Meslek Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Trabzon Ticaret Lisesi, Zübeyde Hanım

Kız Teknik ve Meslek Lisesi, İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Merkez Gazi

Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Çağlayan Adnan Menderes

Lisesi, 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Ortaokulu, Kanuni

Ortaokulu, Cudibey Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu,

Osman Altıntaş Ortaokulu, Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Mehmet Akif

Ersoy Ortaokulu, Yol İş Sendikası Ortaokulu, 24 Şubat Ortaokulu, İsmetpaşa

Ortaokulu, İskenderpaşa Ortaokulu, Bedri Rahmi Eyüpoğlu Ortaokulu olmak üzere

11 lise ve 13 ortaokulda toplamda 24 eğitim kurumunda uygulamalı çalışma

yapılmıştır.
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Araştırmada 983 olarak belirlenen evrenden, % 95 güven düzeyi ve + - 5

göz yumulabilir yanılgı payı hesaplamasıyla 278 1 öğrenciye anket uygulanması

gerektiği göz önüne alınarak; 300 parçalanmış aileye sahip öğrenciye anket

uygulanmıştır. Bu anketlerin ilk 20 tanesi pilot uygulama olarak öğrencilere

uygulanıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra alana çıkılmıştır. Uygulama yapılan

300 parçalanmış aileye sahip öğrencilerin anketlerinden yırtılan, eksik ve yanlış

doldurulanlar çıkartıldıktan sonra geriye kalan 283 parçalanmış aileye sahip

öğrencinin anketleri örneklem olarak değerlendirmeye alınmıştır. Ancak bu çalışma,

uygulamalı deneysel bir araştırma olduğu için kontrol grubu da oluşturulmuştur.

Daha açık ifadeyle varolan durumu yani aile parçalanmasının öğrencinin eğitimini

nasıl etkilediğini açık bir şekilde ortaya koyabilmek için; ailesi parçalanmamış

(bütün aileye sahip, anne ve babasıyla birlikte yaşayan) 283 öğrenci de kontrol grubu

olarak ele alınmış ve aynı anket bu öğrencilerede uygulanmıştır. “Deneysel

araştırma” adı verilen bu teknik, bilimsel yöntemler içinde en kesin sonuçların elde

edildiği araştırmadır. Çünkü araştırmacı bu teknikle, karşılaştırabilir işlemler uygular

ve daha sonra onların etkilerini inceleyebilmektedir. Bundan dolayı bu tür bir

araştırmanın sonuçları araştırmacıyı en kesin yorumlara götürür (Büyüköztürk vd.,

2013: 17). Ancak bu tekniği uygularken sağlam veri elde etmek için deney ve kontrol

gruplarındakilerin benzer özellikli deneklerin eşleştirilmesi gerektiğine (Miller,

1996: 31) dikkat edilmelidir. Bu hususa binaen bu çalışmada da deney ve kontrol

grupları aynı sınıftaki öğrencilerden seçilmişlerdir. Toplamda 566 öğrenciye anket

uygulaması yapılmştır. Bu anketler, okul idaresinin yönlendirmesi ve okul rehber

öğretmenlerinin yardımlarıyla, okulun müsait olan; konferans salonu, kütüphane,

bilişim teknoloji sınıfları ve müzik sınıfları gibi yerlerinde öğrenciler toplanarak

uygulanmıştır.

4.2.1 Örnekleme Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgileri:

283’ü deney grubu (parçalanmış aileye sahip) ve 283’ü kontrol grubu (bütün

aileye sahip) olarak belirlenen toplam 566 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir

1 Muzaffer Sencer (1979); gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra, 1000 kişilik bir evren büyüklüğü
için 278 kişi örneklem olarak belirlenmiştir.
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Grafik 1: Öğrencilerin cinsiyet durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerin 341’i kız, 225’i erkek öğrencidir.

Grafik 2: Öğrencilerin sınıf durumu

Bu öğrencilerin 242’si 8.Sınıf öğrencisiyken 324 öğrenci 12.Sınıf

öğrencileridir.

Grafik 3: Öğrencilerin kiminle yaşama durumu

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerden;

bütün aileye sahip öğrencilerin hepsi (283 öğrenci) anne, baba ve kardeşleriyle

yaşarken, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin 192’si anne ve kardeşleriyle, 55’i

baba ve kardeşleriyle, 25’i akrabalarıyla ve 11’i yurtta kalmaktadır.
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Grafik 4: Annenin özlük/üveylik durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerden; bütün aileye sahip öğrencilerin hepsinin

annesi öz iken, parçalanmış aileye sahip öğrencilerden 25’inin annesi üveydir.

Grafik 5: Babanın özlük/üveylik durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerden; bütün aileye sahip öğrencilerin hepsinin

babası öz iken, parçalanmış aileye sahip öğrencilerden 9’unun babası üveydir.

Grafik 6: Öğrencilerin doğum yeri durumu
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Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu Trabzon doğumlu olduğu

görülmektedir. Bütün aileye sahip öğrencilerden 260’ı Trabzon doğumlu iken 23’ü

Trabzon dışında diğer illerde doğmuştur. Parçalanmış aileye sahip öğrencilerden

232’si Trabzon doğumlu iken 51’i Trabzon dışında diğer illerde doğmuştur.

Grafik 7: Öğrencilerin aylık gelir durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerin aylık gelir durumunu incelediğimiz zaman

bütün aileye sahip öğrencilerin parçalanmış aileye sahip öğrencilerden daha iyi

ekonomik seviyeye sahip olduğu görülecektir Bütün aile öğrencileri genelde orta ve

yüksek ekonomik seviyeye sahip iken, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin genelde

düşük ve orta ekonomik seviye2 sahip oldukları görülmektedir.  Parçalanmış aileden

gelen öğrencilerin 103’ü 0-800TL, 112’si 801-1600TL, 35’i 1601-2400TL ve 33’ü

2401TL ve üstü aylık gelire sahiptir. Bütün aile çocuklarının ise; 33’ü 0-800TL,

114’ü 801-1600TL, 66’sı 1601-2400TL ve 70’i 2401TL ve üstü aylık gelire sahip

olduğu görülmektedir.  Bu durumun nedeni olarak aile parçalanmasıyla, ailelerin

ekonomisinin bölünmesi ve bundan dolayı ailenin, “ekonomik işlevinin” yerine

getirmede zorlanması gösterilebilir.

2 0-800 TL düşük ekonomik seviye, 801-1600 TL ile 1601-2400 TL orta ekonomik seviye, 2401 TL
ve üzeri yüksek ekonomik seviye.
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Grafik 8: Öğrencilerin Yaş durumları

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş durumlarını incelediğimizde 8. Sınıf

öğrencilerinin genelde 14 yaşında yoğunlaştığını görmekteyiz. Bütün aileye sahip

olan öğrencilerin 106’sı parçalanmış aileye sahip öğrencilerin 88’i 14 yaşındadır. 12.

sınıf öğrencileri ise 17 ve 18 yaşlarda yoğunlaşmaktadır. Araştırmaya katılan

parçalanmış aile çocuklarından 62’si 17 yaşında iken bütün aile çocuklarının 60’ı 17

yaşındadır.  Parçalanmış aile çocuklarının 86’sı 18 yaşındayken, bütün aile

çocuklarının 77’si 18 yaşındadır. Öğrencilerin okula geç veya erken başlaması,

sınıfta kalmaları gibi durumlar öğrencilerin yaşlarını farklılaştırmaktadır. Ancak

tablodada görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 13 yaş ile 19

yaş arasındadır. Bu bakımdan öğrencilerin hepsi “ergenlik dönemi” gelişim

aşamasındadır.

Grafik 9: Annenin Eğitim durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim durumları

incelendiğinde en çok ilkokul seviyesinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Okuryazar

olamama ve okuryazar olma gibi düşük eğtim seviyesi diğer eğitim seviyelerine göre

oldukça az sayıdadır.  Genel yoğunluk ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindedir.
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Parçalanmış ailelerden gelen ögrencilerin annelerinden 16’sı okuryazar değil, 8’i

okuryazar, 105’i ilkokul, 50’si ortaokul, 65’si lise ve 39’u üniversite ve üstü seviyede

eğitime sahiptir. Bütün ailelerden gelen öğrencilerin annelerinden 4’ü okuryazar

değil, 5’i okuryazar, 103’ü ilkokul, 45’i ortaokul, 82’si lise ve 44’ü üniversite ve üstü

seviyede eğitime sahiptir.

Grafik 10: Babanın Eğitim Durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerin babaların eğitim durumları incelendiğinde

annelerin eğitim durumlarına göre daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. En

çok lise ve Üniversite seviyelerinde yoğunlaşmaktadır. Parçalanmış ailelerden gelen

öğrencilerin babalarının eğitim durumuna bakıldığında; 3’ünün okuryazar olmadığı,

7’sinin okuryazar olduğu, 68’inin ilkokul seviyesinde, 58’inin ortaokul seviyesinde,

87’sinin lise seviyesinde ve 60’ının üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olduğu

görülmektedir. Bütün aileden gelen öğrencilerin ise;  1’i okuryazar, 65’i ilkokul, 41’i

ortaokul,  102’si lise ve 74’ü üniversite ve üstü eğitim seviyesinde oldukları

görülmektedir.

Grafik 11: Babanın meslek durumu
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Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının meslek durumunu

incelediğinde daha çok serbest meslek yoğunlukta olduğu görülmekte; bütün aileden

gelen öğrencilerin 136’sının, parçalanmış aileden gelenlerin ise 117’sinin babası

serbest meslek olarak çalışmaktadır. Babası memur olan bütün aile çocuklarında 71

kişi iken, parçalanmış aile çocuklarında 62 kişidir.

Grafik 12: Annenin meslek durumu

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin meslek durumları

incelendiğinde bütün aileye sahip öğrencilerin 218’inin annesi çalışmıyorken,

parçalanmış aileye sahip öğrencilerin 189’unun annesi çalışmamaktadır. Annesi

memur olan bütün aileye sahip öğrencilerde 38 iken, parçalanmış aileye sahip

öğrencilerde 37’dir. Bütün aile çocuklarından 13’ünün annesi işçi iken, parçalanmış

aile çocuklarından 29’unun annesi işçi olduğu görülmektedir.

5. Araştırmanın “Bilgi Toplama” Yöntemleri ile Ölçme Araçlarının Hazırlanması,
Geliştirilmesi ve Uygulanması

Bu araştırmada birden fazla araştırma tekniği kullanılmıştır. Bir yandan

geniş bir kitleye ulaşabilmek için anket tekniği uygulanırken, diğer yandan elde

edilen verilerin doğruluğunu test etmek için mülakat ve gözlem tekniği

kullanılmıştır. Konuyla ilgili daha önceki yıllarda yapılmış yurt içi ve yurt dışındaki

çalışmalara ulaşılmış ve ulaşılan kaynakların incelenmesi yapılıp, araştırmanın

konusu ve amacına uygun olarak değerlendirilmiştir.

Thomas (1998) Anket tekniğini şu şekilde ifade etmiştir; insanların yaşam

koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi
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sorudan oluşan araştırma materyali olarak tanımlamaktadır. Diğer veri toplama

tekniklerine (görüşme, gözlem) göre farklı bölgelerden çok daha büyük gruplara

hızla uygulama olanağının olması ve maliyetinin daha düşük olması gibi avantajları

vardır (Büyüköztürk vd., 2013: 124). Bu çalışmada da örneklem büyüklğünün

yüksek olmasından dolayı anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın ölçme aracı

olan anketin hazırlanması sürecinde, araştırmacı tarafından ilgili alanyazın taranmış,

daha önce yapılan tezlerden yardım alınmış ve anket soruları hazırlanmıştır.

Hazırlanan ölçme aracının kapsam geçerliliği  kapsamında İnönü Üniversitesi

Sosyoloji Anabilim dalında çalışmakta olan iki öğretim üyesi ile İnönü Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri anabilim dalında çalışmakta olan iki öğretim üyesi

ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Anabilim dalında çalışmakta olan iki

öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Alınan bu görüşlerden ankete son şekli

verilmiştir. Böylece toplamda 60 adet kapalı uçlu sorudan oluşan anket hazır hale

gelmiştir.  Daha sonra hazırlanan ölçme aracı, 10 ortaokul son sınıf öğrencisi ile 10

lise son sınıf öğrencisi üzerine pilot uygulama yapılmış olup maddelerin, öğrenciler

için açık, anlaşır olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın anketleri araştırmacı tarafından

bizzat uygulanmıştır. Bu esnada araştımacı, öğrencilerle bir takım görüşmeler ve

gözlem yapma fırsatı bulmuştur. Böylece araştırmacı, anket tekniğiyle elde edilen

nicel verileri, görüşme ve gözlem sonucu elde edilen nitel verilerle desteklemiştir.

Aynı şekilde araştırmacı, okulun rehber öğretmenleri ve öğrencilerin sınıf

öğretmenlerinin, öğrenciler hakkındaki yazılı ve sözlü bilgilerine de müracaat ederek

anket tekniğiyle elde edilen verilerin sınırlılıklarını gidermeye çalışmıştır. Çünkü

anketle elde edilen veriler daha çok yüzeysel veriler olduğu (Büyüköztürk vd., 2013:

124) için anketle elde edinilemeyecek derinlikte olan veriye mülakatla (Altunışık vd.,

2004: 85) ulaşılmıştır. Nitekim gözlem, görüşme gibi nitel veri toplama

yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalarda, algıların ve olayların doğal ortamlarında

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konduğundan dolayı (Yıldırım ve Şimşek,

2011, 39) diğer veri toplama yöntemlerine göre daha derinlemesine, tam ve samimi

bilgiler elde edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 123).

Anket ve görüşmeler okul rehber öğretmenlerinin yardımıyla okulun uygun

olan yerlerinde yapılmıştır. İlk olarak rehber öğretmenlerle birlikte belirlenen ilgili
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öğrenciler, kütüphane, laboratuvar gibi okulun müsait olan yerlerine toplanmış ve

onlara çalışmanın amacı, konusu üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışmaya

katılımların gönüllülük esasına dayandığı hatırlatılarak, 60 sorudan oluşan ölçme

aracının uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketlerin uygulanmasından sonra

“gözlem” ve “yarı yapılandırılmış görüşmeler” yapılarak öğrencilerin samimi

düşüncelerinin alınması sağlanmıştır. Anketlerle birlikte; hem kontrol grubuyla hem

de deney grubuyla ayrı ayrı yapılan bu gözlem ve görüşmelerle elde edilen veriler

karşılaştırılarak var olan durumun (aile parçalanmasının) detaylı bir tasvirinin

yapılması amaçlanmıştır.

6. Araştırmanın “Bilgi İşleme” Araçları ve Verilerin Analizleri

Araştırmanın verileri, bilgisayar paket programınlarından biri olan  “SPSS

for Windows” adlı istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. SPSS, adını

“Statistical Package for Social Sciences” (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi)

ifadesinin ilk harflerinden alan bir istatiksel analiz programıdır (Altunışık vd., 2004:

264). Bu kapsamda ölçme araçlarıyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS

programına işlendikten sonra çapraz tablolar oluşturularak Ki Kare testi ile analizleri

yapılmıştır. Ki kare testi, uygulamada elde edilen sonuçlarla (gözlenen frekans)

teorik sonuçları (beklenen frekans) karşılaştırarak ne kadar uyum sağladığını

araştırmaktadır. Burada gözlenen frekansla beklenen arasındaki farka bakılır.

Aradaki fark arttığında çapraz tablolama yöntemiyle oluşturulmuş değişkenler

arasında bir ilişkiden söz edilir (Gökçe, 2012: 121). Değişkenler arasında anlamlı

ilişki olup olmadığını tespit etmek için Pearson Chi-Square değerini bakılır. Eğer bu

değer (kritik değer olan %5 anlamlılık seviyesi için) 0,05’ten küçük ise değişkenler

arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğunu söyleyebiliriz. Yani başka bir ifadeyle

değişkenler arasında anlamlı farkın var olduğundan bahsedebilmek için (kritik değer

olan %5 anlamlılık seviyesi için) bu değerin 0,05’ten küçük olması gerekmektedir

(Altunışık vd., 2004: 292-293).
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7. Araştırma Alanı Hakkında Genel Bilgiler:

Uygulama alanı olan Trabzon ilinin, tarihi kökeni M.Ö 2000 yıllarına

dayanmaktadır. Avrupayla Asya’yı birbirlerine bağlayan tarihi İpek yolunun

başlangıcında kurulmuştur.Günümüzde konum olarak; Doğu Anadolu'nun

kuzeydoğusunda, Karadenizin tabii bir limanının kıyısında, Asya ve Ortadoğu transit

yolunun başında kurulmuş bir şehirdir.41 derece kuzey enleminde ve 39 derece 43'

doğu boylamında bulunur (Trabzon Rehberi, 2013).

Yüzölçümü 4685 km2 olan Trabzon ili doğuda Rize, güneydoğuda Bayburt,

güneyde Gümüşhane, batıda Giresun illeri, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir (Trabzon

Rehberi, 2013). Yerleşim yoğunluğu sahil kesimlerdedir. Deniz seviyesinden

başlayarak güneye doğru artan yükseklik bölgede 3000 metreyi bulur. Yüksek

kesimlerde genellikle dağlar, tepeler ve yaylalar yer almaktadır (TÜİK, 2013d).

On yedi ilçeye sahip olan Trabzon'un, dokuz ilçesi 114 Km.lik sahil

şeridinde sıralanmıştır. Bunlar Batıdan doğu istikametine doğru Beşikdüzü,

Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleridir.

Tonya, Şalpazarı, Düzköy, Maçka, Köprübaşı, Dernek pazarı, Hayrat ve Çaykara

ilçeleri sahilden içeridedir. Beşikdüzü ve Şalpazarı 1988, Çarşıbaşı, Düzköy,

Köprübaşı, Dernekpazarı ve Hayrat 1990 yılında ilçe olmuşlardır (Trabzon Rehberi,

2013). 75 belediyesi bulunan Trabzon'un, genellikle engebeli bir arazi üzerinde

dağınık yerleşim gösteren 477 köyü vardır (Trabzon Valiliği, 2013).

Trabzon’un demografik bilgilerine baktığımız zaman 2012 yılı Tüik

verilerine göre nüfusu 757 898’e ulaşmıştır. Bu  nüfus itibariyle Türkiye’de 81

vilayet arasında 29. sırada yer almaktadır (Trabzon Valiliği, 2013). Nüfusu yediyüz

elli bini geçtiği için 2013 yılında Büyükşehir statüsü kazanmıştır. Yıllık nüfus artış

hızı binde 7’dir. 2012 yılı Türkiye nüfus artış hızı ortalaması binde 12 olduğu için

Trabzon’un nüfus artış hızının Türkiye ortalamasına göre oldukça düşüktür. Bunun

en büyük sebebi göç veren bir il olması ve coğrafi konum olarak engebeli bir

konuma sahip olduğundan dolayı yaşam alanının kısıtlı olmasıdır. Bundan dolayı
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nüfus yoğunluğu diğer illere göre daha yüksektir. TÜİK verilerine göre Adrese

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin kilometrekareye 162 kişi olan nüfus

yoğunluğu, 97 olan ülke nüfus yoğunluğunun oldukça üzerindedir (TÜİK, 2013d).

Trabzon’daki son beş yılın evlenme ve boşanma sayılarına bakarsak: 2007

yılında 6480 evlenme ve 534 boşanma, 2008 yılında 6609 evlenme ve 552 boşanma,

2009 yılında 5784 evlenme ve 681 boşanma, 2010 yılında 5449 evlenme ve 596

boşanma, 2011 yılında 5335 evlenme ve 624 boşanma gerçekleşmiştir. 2011 yılı

verilerine göre Trabzon’da Kaba evlenme hızı bin nüfus başına 7,01 evlenme

sayısıyla, 8,02 olan Türkiye ortalama kaba evlenme hızı oranına göre düşüktür. Aynı

şekilde 2011 yılı verilerine göre Trabzon’da kaba boşanma oranı 0,82 iken aynı yıl

Türkiye ortalaması kaba boşanma oranı 1,62’dir. Bu bakımdan Trabzon’da boşanma

oranının Türkiye ortalamasına nispetle düşük olduğu söylenebilir. 2012 yılı TÜİK

verilerine gore Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,7 kişiyken, uygulama

alanımız olan Trabzon’da bu oran 3,5’dir. Bu bakımdan Trabzon’un genelde

çekirdek aile yapısına sahip bir il olduğunu söyleyebiliriz.

Trabzon’da 266 resmi, 6 özel olmak üzere toplam 272 İlkokul ve bu

okulların 2.776 dersliği mevcuttur. Bu okullarda 45.595 öğrenci öğrenim görmekte

olup 2.926 öğretmen görev yapmaktadır. İlkokullarda bir öğretmene 16, bir dersliğe

ise 22 öğrenci düşmektedir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında İlkokullarda Net

okullaşma oranı %98,99’dur. Aynı şekilde Trabzon’da 230 (6’sı özel, 224’ü resmi)

ortaokul ve bu okulların 1.473 dersliği mevcuttur. Bu okullarda 48.579 öğrencisi

öğrenim görmekte olup, 3.496 da öğretmen görev yapmaktadır. Ortaokullarda bir

öğretmene 13, bir dersliğe ise 22 öğrenci düşmektedir. 2012-2013 eğitim öğretim

yılında Ortaokullarda Net okullaşma oranı ise % 95,75’dir. Ortaöğretim seviyesinde

ise, 140 (8’i özel, 132’si resmi) Lise ve Dengi okul ve bu okulların 1.808 dersliği

mevcuttur. Bu okullarda 54.855 öğrenci öğrenim görmekte olup, 3.446 öğretmen

görev yapmaktadır. Ortaöğretimde bir öğretmene 13, bir dersliğe ise 25 öğrenci

düşmektedir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ortaöğretimde net okullaşma oranı
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% 83,58’dir (Trabzon Valiliği, 2013). Türkiye’de ki ortalamalara göre bu oranları

karşılaştırdığımız zaman Trabzon’un daha iyi şartlarda olduğu görülecektir.3

Trabzon kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına rağmen, beklenen

ekonomik gelişmeyi sağlayamamıştır. İlin ekonomisi halen tarım ve hayvancılığa

dayanmaktadır. En önemli geçim kaynağı çay ve fındık olup, mısır, lahana ve patates

de kayda değer ürünler arasındadır. Hayvancılık daha çok süt ve süt mamulleri

üretimine yönelik olarak yapılmaktadır. Daha çok büyükbaş hayvan beslenmektedir.

Balıkçılık da, Trabzon ili için önemli bir geçim kaynağıdır. Trabzon’un arazi yapısı

büyük çaplı sanayi tesislerinin kurulumu için uygun olmadığı için sanayi kuruluşları

pek fazla değildir (TÜİK, 2013d).

3 Türkiye’de 2011/2012 Eğitim Öğretim yılı ortalamalarına göre ilköğretimde bir öğretmene 20
öğrenci, ortaöğretimde bir öğretmene 16 öğrenci düşmektedir (MEB, 2013d).



21

BİRİNCİ BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

1.1 Ailenin Tanımı:

Toplumun devamlılığını sağlayan ve toplumsal sistemin bir alt birimi olan

(Özgüven, 2001: 1) aile tarihin en eski kurumu olarak bilinmekte ve görülmektedir

(Budak, 1990: 195). Dilimize Arapça’dan geçen “aile” sözcüğü, Türk Dil

Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde: evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca,

çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik;

aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü; aynı

gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü ve temel niteliği bir olan

dil, hayvan veya bitki topluluğu, anlamlarına karşılık gelmektedir (TDK, 2005: 45).

Evrensel boyutta bir yapılanma olan aile, sosyoloji literatüründe tarihin en

eski toplumsal kurumu olarak incelenmektedir. Sosyolojinin en önemli

kavramlarından biri olan toplumsal kurum; bir toplumun temel kaygıları ve

faaliyetlerini düzenleyen ve toplumsal ihtiyaçlarını (düzen, inanç ve üreme

ihtiyaçları gibi) karşılayan tüm yapısal bileşenleri ifade etmektedir (Marshall, 2009:

438). Bu anlayışa göre aile de evlilik de, devlet ve hükümet de birer toplumsal

kurumdur (Gökçe, 1991a: 211).

Murdock’un dünya çapında 250 toplumdan derlediği verilerden hareketle

ailenin evrensel bir kurum olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Canatan, 2011a: 59).

Fakat bununla birlikte bu kurumun dünya çapında çok farklı yapı ve şekilde

çeşitlilikler sergilediği bilinmektedir. Bundan dolayı toplumsal yapının temel

taşlarından biri olan ailenin, evrensel tanımını yapmak oldukça güçtür. Nitekim aile

ile ilgili yapılmış tanımlara bakıldığında her bir tanımın aileyi farklı kategori içine

yerleştirdiği görülmektedir. Yapılan tanımlar incelediğinde kimisinin aileyi sosyal bir

grup, bir topluluk olarak tanımlarken kimisinin de sosyal bir kurum, bir örgüt hatta
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sosyal yapı olarak tanımladığı görülmektedir.4 Le Play; fiziğin atomuna, biyolojinin

hücresine tekabül eden birimin toplumda aile olduğunu dile getirerek (Freyer, 1967:

253) bir anlamda toplumun en küçük temel taşının ve en önemli biriminin aile

olduğunu belirtmektedir.

Anne, baba ve çocuklardan meydana gelen ve en küçük toplumsal birim

olan aileyi; Fransız sosyolog E. Durkheim, “aralarında kan bağı bulunan ya da aynı

soydan geldiklerine inanan fertlerden oluşan bir sosyal varlık” olarak

tanımlamaktadır. Bu bakımdan Durkheim, ailenin iki temel vasfının; kan bağı ve

hısımlık olduğunu dile getirmektedir (Celkan, 1991: 77). Toplumun en küçük birimi

olan aileyi; Nimkoff “karı-koca-çocuklardan veya sadece karı-kocadan az veya çok

devamlılık gösteren bir birlik” olarak tanımlarken, Sumner ve Keller “aile en az iki

neslin bir arada bulunduğu kan bağıyla karakterize edilen küçük bir sosyal örgüt”

(Aktaran Gökçe, 1991a: 211) olarak tanımlamaktadır.

Şekli ve fonksiyonu toplumdan topluma değişse bile bütün toplumlarda

mevcut olan (Bozkurt, 2012: 259) ve toplumların en küçük ünitesi olarak ortaya

çıkan aile (Doğan, 2012: 162), en genel anlamda; içinde insan türünün belli bir

biçimde üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin ilk ve etkili biçimde cereyan ettiği,

cinsel ilişkilerin belli bir biçimde düzenlendiği, eşler ve ana babalarla çocuklar

(ailenin biçimine göre başka yakınlar) arasında içten, sıcak, güven verici ilişkilerin

kurulduğu yine içinde bulunulan toplumsal düzene göre ekonomik etkinliklerin yer

aldığı toplumsal kurumdur (Ozankaya, 1994: 357).

Bireyin kendi varlığını tamamlayabilmesi ve yetersizlik duygusunu

aşabilmesi için bir başkasıyla birleşmeye ihtiyaç duyması (Bauman, 2012: 63) insanı

aile kurmaya zorlamaktadır. Bu bakımdan Murdock, “aileyi her iki cinsiyetin

yeniden üretildiği, ekonomik dayanışmanın, çocuk yetiştirmenin en iyi şekilde

sağladığı ve eşler arasındaki cinsel beraberliğin toplum tarafından onaylandığı bir

4Maclver ve Page’e göre aile; “ Sex ilişkilerine dayalı, çocuk sahibi olma ve bu çocukları yetiştirme
özellikleri gösteren bir grup” iken Winch’e göre aile; “Neslin devamı fonksiyonu çevresinde oluşmuş
temel bir toplumsal yapıdır.” Daha geniş bilgi için bakınız: (Gökçe, 1991a: 210-211).
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grup olarak tanımlamaktadır” (Aktaran Şentürk, 2012: 29-30). Bu şekildeki

tanımlama; ailenin, bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini

karşıladığını5,  insan neslinin devamını sağladığını ve dünyaya gelen bireyi topluma

hazırlandığını, sosyal bir grup veya kurum olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse; üreme işlevini yerini getiren aile, bir yandan

aile üyelerinin psikolojik ve biyolojik doyuma ulaşmasını sağlarken öte yandan yeni

doğan toplum üyelerine, başta dil olmak üzere o güne dek toplumda oluşturulmuş

maddi ve manevi zenginliklerin aktarılarak toplumsallaştırıldığı ve onların toplumun

bir üyesi olarak toplumsal bir aktör haline dönüştürüldüğü biyolojik, psikolojik,

ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri olan toplumsal bir birimdir (Sayın, 1990:

2).

1.2 Tarihsel Açıdan Aile

Toplumun en küçük birimi olan ailenin, tarihi bakımdan varlığı, insanlık

kadar eskiye dayanır (Kuran, 1991: 361). Tarih boyunca toplum nasıl değişikliklere

uğramışsa, aile de hem boyutları, hem yapısı ve hem de işleyişi bakımdan büyük

dönüşümler göstermiştir (Sayın, 1990: 2). Bu dönüşümün kökeninde üretim

biçimlerinin değişmesi payı büyüktür. İnsanlık tarihi boyunca dört farklı üretim

biçimi ya da ekonomik yapılanma hâkim olmuştur. Bu üretim biçimleri, beraberinde

dört farklı toplum türünü ortaya çıkarmıştır. Bunlar; üretim araçlarının ortak

mülkiyetine dayanan tarım öncesi toplumları, tarım devrimi sonucunda ortaya çıkan

üretim aracının “toprak” olduğu tarım toplumları, sanayi devrimi sonucunda ortaya

çıkan üretim aracının “fabrika” olduğu sanayi toplumları ile 1980’lerdeki teknolojik

gelişmelerle gerçekleşen enformasyon devriminin beraberinde getirdiği, bilginin en

büyük sermaye olduğu günümüz sanayi sonrası toplumlarıdır (Köse, 2012: 15).

Tarım öncesi, tarım sonrası, sanayi ve enformasyon toplumu olarak sınıflandırılan

toplumsal aşamalar birbirlerinden farklı içerik ve işleyişe sahip bir yapı meydana

5 2012 yılı TÜİK verilerine göre evli olan kişilerin %63,9’u mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran
%52,9’dur. Bu durumda aile kurmanın insanın pek çok gereksinimi giderip, kişiyi yalnızlık
duygusundan kurtarıp bireylerin daha çok mutlu olmasını sağladığını söyleyebiliriz.
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getirmiştir. Yapı özelliklerinde beliren değişim ve dönüşümler kendini bir yapı

unsuru olan aile kurumunda da göstermektedir. Toplumsal yapı ve özelliklerinde

meydana gelen değişimler ve bunların ailedeki yansımalarını aşağıda verilen şekliyle

değerlendirmek mümkündür.

1.2.1 Tarım Öncesi Toplumunda Aile

Ailenin kökeni ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve farklı görüşler ortaya

atılmıştır. Ancak literatürde bu dönemle ilgili bilinen ilk bilimsel çalışma J. Jakob

Bachofen’nin 1861’de yayınladığı “Analık Hukuku” adlı eseridir. Daha sonra bu

eseri J. F. Mac Lennan ve L. H. Morgan’ın çalışmaları izlemiştir. İlk dönemlerde

bazı yazarlar ailenin kökeninde mutlak cinsi serbestliğin olduğunu ifade etmişlerdir.

Fakat daha sonra bazı sosyologlar bu görüşü reddetmişler ve o dönemle ilgili; değişik

cinsi karmaşıklığın olmasına rağmen yine de belli kuralların da mevcut olduğu bir

aile biçiminin varlığından bahsetmişlerdir (Gökçe, 1991a: 215-216). Durkheim’in

“horde” diye adlandırdığı tarih öncesi çağlarda (Sayın, 1990: 75) bazı materyalist

sosyologlar tarafından ailesiz bir yaşam biçiminin olduğu iddia edilmiş olsa da bu

iddialar herhangi bilimsel bir düşünceyle doğrulanamamıştır. Çünkü insanlığın ilk

çağlarından beri ailesiz devir olmamıştır. Sosyolog Wundt, her ne kadar ilk aile tipi

olarak Güney Afrika’daki Boşiman veya Başmenlerin ailesini görüyorsa da

sosyolojik anlamda ilk ailenin Klan ailesi olduğu kabul edilmektedir (Eröz, 1991:

229).

Durkheim Klan topluluğunu, bölünmesi mümkün olmayan en küçük toplum

parçası olarak tanımlamıştır (Eröz, 1991: 229). Durkheim bu tanımıyla bir anlamda

Klan toplumunun günümüz manasında ortak kültür, değer ve inançlara sahip

olduğunu dile getirmektedir. Klan toplumunun sahip olduğu bu ortak bilinç ve

değerler veya başka bir deyişle Klan toplumundaki “totem bağına dayanan akrabalık

anlayışı” (Fındıkoğlu, 1991: 16) onu doğal bir birliktelikten çıkarıp, toplumsal bir

kurum haline getirmiştir. Bundan dolayı aile bir sosyal kurum olarak ele alınmaktadır

(Eröz, 1991: 229).
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Etnograflar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda avcı ve toplayıcı

toplum olarak adlandırılan ilk insan topluluklarının tam anlamıyla “annenin

hâkimiyeti” anlamına gelen anaerkil bir yapıya sahip oldukları kabul edilmektedir

(Köse, 2012: 15; Martindale, 1991: 269). Bu toplumda, anaerkilliğin hâkim olması

ile ilgili iki sav vardır. Bunlardan birincisi; bu dönemde insanların küme halinde

evlendiklerinden (Ozankaya, 1994: 359) yani Bachofen’nin hetairizm terimiyle

belirttiği, bütün kurallardan yoksun cinsel ilişkiler yaşadığından (Engels, 2003: 11)

dolayı doğan çocukların yalnız annelerinin kesinlikle bilinebildiği ortaya atılmıştır.

Bu nedenle soy zinciri içinde anne belirleyici öğe olurdu ve toplum içinde herkes

yerini annesine göre belirlerdi (Sayın, 1994: 187; Marshall, 2009: 22). Bundan dolayı

boyun (Klan’nın), atası olarak kadın kabul edilirdi. Bu konuda evrimci kuramlara

dayanan (Marshall, 2009: 22) diğer bir düşünce ise avcılık ve toplayıcılık ile geçinme

zorunluluğu bulunduğu dönem ve yerlerde, kadının üretim sürecinde oynadığı rolden

kaynaklanmaktadır (Ozankaya, 1994: 359; Sayın, 1990: 76). Genelde erkeklerin

oturdukları yerden uzakta ilkel aletler ve araçlarla av yaptığı için, geriye dönmesi

veya avdan eli dolu dönmesi olasılığı düşüktü. Buna karşın, kadın bir taraftan

kabuklu hayvanlar, otlar, bitkiler toplar (Sayın, 1994: 187) bir taraftan da çocukların

soğuğa, sıcağa, yırtıcı hayvanlara karşı korunması, bakımı ve beslenmesi işini yerine

getirir ve konuta yakın olup, onun koruyuculuğunu yapardı (Ozankaya, 1994: 359).

Yani kadın üretim sürecinde erkekten daha etkin bir rol üstlenirdi. Bundan dolayı

toplumun anaerkil bir yapıya sahip olduğu dile getirilmiştir.

Ailenin kökeninde cinsel mutlak serbestliği savunanlar; özel mülkiyet

anlayışının henüz var olmadığı avcı toplayıcı topluluklarında, eşitsizliği ortaya

çıkartacak üretim olmadığı için toplumda salt bir eşitlik olduğunu ve yapılan işlerin

kolektif eylem şeklinde yapıldığını ve kolektif şekilde paylaşıldığını belirtirler

(Şenel, 2006: 137). Yani toplumda ortak mülkiyet ve ortak iş bölümünün olduğunu

ve bu durumun kadın erkek arsında tam bir eşitliğin olmasını sağladığını ifade

ederler. Her türlü toplumsal ilişkide kendini gösteren kadın ile erkek arasındaki bu

eşitliğin; cinsi münasebetlerinde şekillenmesinde etkili olduğundan dolayı küme

şeklinde evliliklere yol açtığını ve bunun sonucu olarak bütün kurallardan yoksun bir

cinsel ilişkiyi ortaya çıkardığını iddia ederler (Köse, 2012: 18). İşte bu durum
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yukarıda da bahsedildiği gibi çocuğun, annesinin soy zincirine göre belirlenmesini

zorunlu kılmıştır. Ancak ailenin kökeninde mutlak cinsi serbestliği savunanların her

ne kadar içinde yaşadığımız asrın başlarına kadar taraftarları olsa da Antropologların

yaptıkları araştırma verileri sonucunda bugün mutlak cinsi serbestliğin sadece bir

varsayım olduğu görüşü hâkimdir. Mutlak cinsi serbestliği savunanların varsayımı,

ailenin kökenini basitçe açıkladığı için belli bir dönem kabul görmüştür. Bu varsayım

için antropolog Linton; “cinsi serbesti” kavramının ailenin gelişimini açıklarken

sadece üzerinde durulması gereken kavramlardan bir tanesi olduğunu belirtmiştir.

Morgan ise bu varsayımın daha başlangıçta bir takım değişmeler geçirdiğini ifade

ederek bu değişmelerin dört aşamada gerçekleştiğini ifade etmiştir. Bu aşamaları ise;

Kök aile, ortaklaşa aile, iki başlı aile ve tek başlı aile olmak üzere ayırmıştır (Gökçe,

1991a: 216). Sonuç olarak insanlar varlıklarını devam ettirmek için farklı cinsten

olan insanlarla arasındaki ilişkilerini düzenlemeye çalışarak, belli kurallar

oluşturmaya başlamışlardır. İlk kurallar klan içerisinde evlenme yasakları olarak

kendisini göstermiştir. Avcı-toplayıcı toplumlarında evlenme yasakları yakın

akrabalar arasındaki birleşmelerle başlamıştır denebilir. Bir topluluğu dikey ve yatay

olarak olmak üzere iki eksen etrafında toplayabiliriz. Yatay kuşaklar, aynı kuşaktan

olanları bir araya getirir. Dikey kuşaklar ise farklı kuşaktan olan kişileri gösterir.

Buna göre anne, baba, amca, dayı, hala, teyze, aynı kuşaktan kişilerdir. Aynı

biçimde, kardeşler ve kuzenlerde aynı kuşaktan olan kişilerdir. Buna karşılık anne

baba ile çocuklar farklı kuşaktan olan kişilerdir. Evlenme yasakları önce bu dikey

kuşaklar arasında başlamıştır sonra aynı kuşaktan olan kişiler arasında söz konusu

olmuştur (Sayın, 1990: 80-81; Ozankaya, 1994: 360). Yani ilk önce anne ve baba ile

çocukların evlenmeleri yasaklanmış daha sonra ise kardeşlerin birbirleriyle

evlenmeleri yasaklanmıştır.

Klan’nın totem bağına dayanan bir akrabalık ilişkisi olduğu için aynı kanı

taşıdıkları ve ortak bir atadan geldikleri düşünülür. Bu yüzden klan üyeleri bir birini

bacı kardeş sayarlar. Bundan dolayı klan içi evlenmeler yasaklanmıştır. Bu şekil

evliliğe dıştan evlenme (exogamie) adı verilmiştir. Bunun tam tersi durum olan,

bireyin kendi klan içerisinde evliliği zorunlu kılan evlenme şekline de içten evlenme

(endogami) adı verilmiştir (Sayın, 1990: 75-82; Ülken, 1991: 38). Nitekim Klan
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topluluklarında genel anlamda dıştan evlenme geleneği etkin olmuştur ve kadın

erkek arasındaki cinsi münasebetler bu gelenek üstünden düzenlenmiştir (Fındıkoğlu,

1991: 16).

Anaerkil bir yapıya sahip olan bu Avcı toplayıcı toplumların üç tane önemli

özelliği vardır. Bunlardan ilki anayersel olmasıdır (Sayın, 1990: 76). Yani “evlenen

erkek çocuk,  evi terk ediyor, kayınvalidesinin dolayısıyla hanımının evine

yerleşiyordu.” (Sayın, 1994: 187). İkinci olarak mirasın anneden kız çocuğuna

geçmesidir. Yani erkek çocuğun miras konusunda hiçbir hakkı yoktu. Son olarak da

ayrılma (boşanma) durumunda erkek evi terk etmek zorundadır ve erkek annesinin

evine dönüyordu (Sayın, 1990: 76; Sayın, 1994: 187).

Zamanla ilkel toplumlarda üretim araçlarının gelişerek, yerleşik hayata

geçilmesi ve tarımsal üretimin yapılmasıyla birlikte erkeğin toplum içerisindeki

otoritesinin artması; bu anaerkil yapıya sahip olan avcı toplayıcı toplumlarındaki aile

yapısını çözerek yerini ataerkil yapıya sahip olan tarım toplumlarına bırakmıştır.

Köse (2012: 23), bu süreci şu ifadelerle anlatmaktadır; “İlkel toplumlarda, tarım

tekniklerinin gelişmesi, hayvanların evcilleştirilmesi, sürülerin yetiştirilmesi ve

madenlerin bulunması o zamana kadar görülmemiş bir zenginlik kaynağı yaratmış ve

bu toplumlar, insanlık tarihinde ilk defa tükettiğinden fazlasını üretmeye

başlamıştır…… Erkekler, üretim araçlarının gelişimine katkıda bulunacak aletlerin

yapımı ile uğraşırken, kadınlara üretimde hiçbir değeri olmayan ev eşyalarının

yapımı kalmıştır”. Böylelikle kadınlar, anaerkillik döneminde sahip oldukları

güçlerini hızla yitirmişlerdir ve erkeklerin kadınların üreticini gücünü kontrol etmeye

başladıkları ataerkillik sistemi ortaya çıkmıştır (Marshall, 2009: 22). Buradan

hareketle ilkel toplumların çözülmesi ile birlikte anaerkil klanlar tarihe karıştığı ve

yerini ataerkil yapıya sahip olan tarım toplumuna bıraktığı görülmektedir (Köse,

2012: 24).
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1.2.2 Tarım Toplumunda Aile

Avcı toplayıcı toplumların yerleşik hayata geçmesiyle tarım toplumları

ortaya çıkmıştır. Bu toplumlar öncelikle hayvanların evcilleştirilmesiyle, ilkel

toplumlardan farklılaşmaya başlamıştır. Daha sonra tarımsal üretim araçların

gelişmesi ve tarımın etkin bir şekilde yapılması, üretim çeşidini ve miktarını

artırmıştır. Böylece kendine yeterlik ekonomisiyle çalışan avcı toplayıcı

toplumlarından farklı olarak üretimde bolluk meydana gelmiştir. Bu durum üretim

araçları üzerinde özel mülkiyetin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Nitekim toplum ilk

defa kendi içerisinde, üretim araçlarına sahip olanlar ile olmayanlar olmak üzere

sınıflara ayrılmaya başlamıştır (Köse, 2012: 24). Toplum üzerinde yaşanan bu büyük

değişimlerden toplumun bir alt kurumu olan aileyi de etkilenmiştir. Aile yapısında da

çeşitli değişimler olmuştur.

Bu değişim öncelikle kadın ile erkeğin üstlendiği rolde kendini göstermiştir.

Tarımsal üretim araçlarının gelişmesi ve hayvancılığın yaygın bir şekilde yapılması

ile özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla yaşanan bu ekonomik değişimin önderliğini

erkekler üstlendiği için kadının otoritesi sarsılmış olup erkek ön plana çıkmıştır.

Böylelikle avcı ve toplayıcı topluluklarda görülen anaerkil yapının yerini “tam

anlamıyla babanın hâkimiyeti anlamına gelen” (Marshall, 2009: 46) ataerkil bir yapı

almıştır. Bu değişmeyi ilk olarak Balkan İslavları’nda ortaya çıkan “Zadruga ailesi”

(Fındıkoğlu, 1991: 17)  ile Asya ve Afrika’nın birçok eski kavimlerinde ortaya çıkan

“Bölünmez Asaba ailesi” (Ülken, 1991: 38) diye adlandırılan aile tiplerinde

görüyoruz. Zadruga (veya bölünmez asaba), avcı toplayıcı toplumlarındaki toprağa

bağlı olmayan klan ailesinin, toprağa yerleşmesiyle oluşan ikinci aile tipidir. Yani

Zadruga ailesi, “toprağa yerleşmiş topluluklarda rastlanan bir aile tipidir” (Gökçe,

1991a: 221). Zadruga ailesi, klandan farklı olarak totem dini yerine ecdat dinini

benimsemiştir. Böylelikle aynı toteme tapma esasına dayanan akrabalık bağının

yerine kan bağına dayanan akrabalık bağı değer kazanmıştır (Fındıkoğlu, 1991: 17).

Bölünmez asaba (veya Zadruga) ailesi, babasoylu ailedir. Bundan dolayı avcı

toplayıcı toplumlarında görülen anaerkil kalıt (miras) hukukunun tersine çocuk

annesinden miras alamamaktadır. Klan ailesinde olduğu gibi Zadruga ailesinde de
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bulunan fertler bir birinin kardeşi sayıldığından evlenmeleri yasaklanmıştır. Bu yasak

baba tarafından sekiz göbek hısımlığa kadar sürerken anne tarafından dört göbeğe

kadar sürdürülmüştür. Ayrıca Zadruga ailesinde, Klanlarda olduğu gibi özel mülkiyet

henüz ortaya çıkmadığı için doğan çocuklarda Zadruga’nın ortak malı sayılmıştır

(Ülken, 1991: 38-39). Yani anne ve babaların doğan çocuk üzerinde hak ve

sorumlulukları yoktur. Esasen ortak mülkiyet anlayışı diğer konular içinde geçerlidir.

Ev, ev eşyaları, toprak ve hayvanlar aile topluluğunundur. Miras bölünmez. Ailenin

reisi en yaşlı babadır, kadın reis de yine en yaşlı annedir. Aile sorumluluğu erkek ve

kadın reislere aittir (Gökçe, 1991a: 221). Buradan görüldüğü üzere avcı toplayıcı

topluluklarında görülen annenin otoritesi, Zadruga(Asaba) ailesi ile yavaş yavaş baba

otoritesine doğru geçmiştir.

Tarım toplumunun ilk ailesi olan Zadruga ailesi zamanla yerini farklı bir

aile tipine bırakmıştır. Bu aile tipine pederşah “babaşahlık ailesi” (Ülken, 1991: 39))

aile denir. Roma ailesi olan Pederşah ailesi, Zadruga ailesine göre daha keskin bir

ataerkil yapıya sahiptir. Çünkü bu aile tipinde “baba, otoritesini dinden aldığı”

(Gökçe, 1991a: 222) için mutlak ve sınırsız bir hâkimiyeti vardır (Fındıkoğlu, 1991:

17). Öyle ki “aile başbuğunun bir devlet reisi kadar yetkisi vardır” (Ülken, 1991: 39).

Zadruga ailesi gibi kandaşlık akrabalık görülse de Zadruga’da olduğu gibi sayıca çok

fazla kalabalık değillerdir. Bu aile tipinde akrabalık ilişkileri patrilinealdir (Gökçe,

1991a: 222). Yani akrabalık ilişkilerinde, ana tarafının ataları hiçbir hakka sahip

değildirler (Fındıkoğlu, 1991: 17). Bu ailede de hala ortak mülkiyet hakkı olduğu

için baba ailenin bütün mallarına sahiptir, mülk bölünmez ve onları dilediği gibi

kullanır. Aynı durum karısı ve çocukları içinde geçerlidir. Onları isterse satar,

dilendirir ve öldürebilir. Aile içinde âdeti uygulamak babanın görevlerindendir.

Kısaca erkek otoritesinin tam manasıyla hüküm sürdüğü bir aile şeklidir (Gökçe,

1991a: 222).

Ortak mülkiyeti benimseyen Pederşah ailesi, zamanla yerini; özel

mülkiyetin ilk kez ortaya çıktığı ve bunun sonucu olarak aile bireylerinin fertleşmeye

başladığı bir aile tipi olan “Pederi ailesine” bırakmıştır. Böylelikle Pederi ailesi

üyelerinin her biri mal mülk sahibi olabilmişlerdir. Birçok açıdan pederşah ailesinden
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farklılaşan pederi ailesinde, katı ve sınırsız baba hâkimiyeti yerini nispeten daha

yumuşak olan yalnız aile müdürü olacak bir baba otoritesine bırakmıştır. Pederi ailesi

akrabalık ilişkisi bakımından da Pederşah ailesine göre farklılaşmıştır. Pederşah

ailesinde patrilineal olan akrabalık ilişkisi Pederi ailesinde kognatik bir ilişkiye

dönüşmüştür. Yani Pederşah ailesi gibi sadece baba tarafı hısımlarına değil aynı

zamanda ana tarafının hısımlarına da değer verilmiştir (Fındıkoğlu, 1991: 17). Bu

değişimler incelendiğinde adeta Pederi aile tipiyle, babasoylu aile ile ana soylu aile

özellikleri birleştirildiğini görmekteyiz. Böylelikle Pederşah ailesinin katılığı ve

kapalılığı etkisini yitirmiştir. Pederşah ailesinden Pederi ailesine doğru bu değişimin

sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz; 1) İslamiyet ve Hristiyanlık gibi büyük evrensel

dinlerin ortaya çıkmasıyla babayla birlikte anneye de değer verilmesi Pederşah

ailesindeki mutlak erkek otoritesinin yumuşamasına yol açmıştır. 2) Ekonomik

üretimin aile ekonomisi dışında yer alması ailenin daralmasına yol açmıştır. 3)Son

olarak da devlet otoritesinin merkezileşmesi aile içinde baba otoritesini zayıflatmıştır

(Ülken, 1991: 39-40). Nitekim Pederşahlıktaki, astığım astık kestiğim kestik erkeğin

yerini, sadece ailenin reisi olan baba almıştır (Eröz, 1991: 230; Gökçe, 1991b: 389-

390). Bu üç büyük sebepten ötürü Pederşah ailesinden Pederi ailesine doğru

dönüşüm olmuştur.

Tarım toplumunda öne çıkan bir başka aile tipide geleneksel geniş ailedir.

Birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geleneksel geniş ailede, büyük ölçüde ataerkil

otorite ve baba soyuna bağlılık görülmektedir (Şentürk, 2012: 34). Aile içindeki en

yaşlı üye aile reisidir (Bozkurt, 2012: 263).  Erkeklerin karar almada ön planda

olduğu ve akrabalık bağlarının da güçlü olduğu geleneksel geniş ailenin (Dündar,

2012: 46), ekonomi, eğitim, meslek kazandırma, saygınlık sağlama gibi pek çok

işlevi vardır (Yıldırım, 2011: 71). Toplumda henüz uzmanlaşma olmadığı için birçok

işlev aile tarafından yapılmaktadır. Bundan dolayı, üyelere sağlanan tüm

olanaklardan yararlanma düzeyleri de birbirine yakındır. Üyeler arasında ayrım yaş

ve cinsiyet temelinde gerçekleşmektedir (Şentürk, 2012: 35). Genel anlamda pre-

modern toplumlarda yaygın olan geleneksel geniş aile (Yıldırım, 2011: 71); yapısal

foksiyonel yaklaşımın elde ettiği sonuca göre tarımsal üretimin yoğun yaşandığı

toplumsal aşamada oldukça foksiyonel olmasına rağmen sanayinin gelişmesiyle işlev
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kaybına uğramıştır. Dolayısıyla sanayileşmeyle birlikte geleneksel geniş aile yerini

daha küçük bir aile tipi olan çekirdek aileye bırakmıştır (Şentürk, 2012: 36; Budak,

1990: 196).

Sonuç olarak insanların toprağa yerleşmesi ve toprağın ekilip biçilmesiyle

anaerkil toplum yapısından babaerkil toplum yapısına geçilmiştir. Bachofen bu

geçişi, Antik Yunan klasiklerinden “Orestie” adlı yapıtına dayandırmaktadır. Antik

Yunan’da kadının siyaset, bilim ve felsefe yapması yasaklanmıştır. Kadın, aile ve

toplum içinde erkeğe bağımlı hale gelmiştir (Sayın, 1990: 76-77). Bundan sonraki

süreçte devamlı babaerkini koruyan yasalar konulmuştur. Anaerkil miras hukuku

yerine babaerkil miras hukuku getirilmiştir. Geçici veya çoklu evlenmenin yerini

ancak erkeğin bozabileceği tek eşli evlenme almıştır. Ama bu tek eşlilik sadece kadın

içindir. Yoksa erkek, ekonomik durumu elverdiği ölçüde çok sayıda kadın ya da

gözde (metres) alabilmektedir. Bunu ne din, ne töre, ne de hukuk yasaklamıştır. Asıl

olan kadının evlilik dışı ilişkilerde bulunmaması ve koca soyunun belli kalmasıdır

(Ozankaya, 1994: 361). Bu durum Feodal dönemde de sanayi devrimine kadar

sürmüştür. Sanayi devriminden sonra daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulması,

kadınların yoğun bir biçimde iş hayatına girmesine yol açmıştır. Kadınların önce

sanayide daha sonra da hizmetler sektöründe yoğun bir biçimde çalışmaya başlaması

kadın ve erkek arasındaki eşitliği gündeme getirmiştir. İlk olarak 1789 yılında

Fransız Devrimi ile herkesin yasalar önünde eşit olduğu bildirilerek, kadın ve erkek

arasındaki yasal eşitsizlik ortadan kaldırılmıştır (Sayın, 1990: 77-78). Daha sonra da

kadınlara bir takım hakların verilmesiyle sanayi döneminde ailenin farklı şekilde

biçimlenmesine yol açmıştır.

1.2.3 Sanayi Toplumunda Aile:

Avrupa toplum teorisine sanayi toplumu terimini sokan Saint-Simon, 6

tüketim etrafında yapılanmış olan feodal tipteki toplumlardan, üretim temelinde

6 Saint-Simon 1816 Aralığıyla 1818 Mayısı arasında “Endüstri” adı altında bir dergi yayınlar. Simon,
bu dergide sadece endüstriyle ilgili incelemeler yapmakla kalmıyor aynı zamanda çağdaş toplumu
endüstriye dayanarak yorumlayan sosyal bir felsefe kuruyordu. (Meriç, 2010: 49-55)
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kurulmuş olan sanayi toplumlarına geçişten bahsetmtedir (Swingewood, 2010: 36).

Bu geçiş süreci şu şekilde özetlenebilir: Zamanla üretim ilişkilerinin gelişmesi,

ticaret yoluyla elinde servet biriktiren yeni bir sınıfı yani burjuvaziyi ortaya

çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu yeni sınıfın iktidarı ele geçirme mücadelesi feodal

sistemde sarsıntılara yol açmıştır (Köse, 2012: 28). 1789 Fransız ihtilali öncesi

İngiltere’de meydana gelen devrimler ile ifadesini bulan geleneksel sisteme meydan

okumalar, Fransız Devrim’i sonrası burjuvazinin iktidara 7 egemen olması ile

sonuçlanmıştır. Bu iktidarı ele geçirmek için yapılan mücadeleler, kuşkusuz daha

önceki dönemlerde hazırlanmaya başlanan uzun süreli bir süreçti. Aksi takdirde

devrimi gerçekleştirecek olan burjuvazi sınıfı var olamazdı. Çünkü feodal sistem

burjuvaziyi tanımamaktadır (Baerchler, 1994: 107). Bu bağlamda sanayi toplumunda

egemen tip olacak olan aile yapısının kökenlerini Fransız Devrimi ile başlatmak

yanıltıcı olacaktır. Bundan dolayı sanayi toplumundaki aile yapısının oluşumunu,

Fransız Devriminin hazırlık döneminden başlayarak Sanayi Devrimi ile birlikte

üretim ilişkileri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi süreci olarak ele alınmalıdır.8

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ilk yarısına

kadar olan dönemde gerçekleşen hızlı toplumsal, iktisadi, demografik ve teknolojik

değişiklikleri anlatmak üzere kullanılan bir terimdir (Marshall, 2009: 632). Bu

devrimle birlikte endüstrileşme süreci başlamıştır. Endüstrileşme, el aletlerinin

kullanımı ile yapılan mal üretiminin yerini güç ile çalıştırılan makinelerin alma

sürecini anlatmaktadır. Bu üretim araçlarının değişimine ticaret ve finans

organizasyonları ile tarım, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesi eşlik etmiştir

(Gore, 1990: 41). Bundan dolayı toplumda, hızlı bir şekilde ekonomik ve sosyal

dönüşüm yaşanmıştır (Hobsbawm, 1987: 21).

Endüstrileşmeyle birlikte; ekonomide daha sık para kullanımı ve yüksek

derecede mesleki uzmanlık ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda akraba gruplarından

7 Cromwell önderliğinde yapılan ve Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanan 1649 İngiliz Devirimi  ve 1688
tarihli Şanlı Devrim., Geniş bilgi için bakınız: (Parker, 2003)
8Barlington J. Moore bu süreci şöyle dile getirmiştir; çağdaş bir toplum feodal düzen içinde ağır ağır
ilerliyor… Ticaretin gerek kırsal gerekse kentlerde güçlenerek önem kazandığı ve feodelleri tahtan
indirerek yerine zayıf bir monarşinin aldığı görülüyordu. (Moore, 1989: 10; Yelisyeva, 2009: 10-20)
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ziyade bireyselliğe dayanan fabrika üretim sistemlerine geçilmiştir (Gore, 1990: 41).

Buradan hareketle sanayileşme ile birlikte Durkheim’in bahsettiği gibi toplumda,

“mekanik dayanışmadan” “organik dayanışmaya” doğru bir geçişin başladığı

söylenebilir. Çünkü Durkheim, toplumsal çözümlemelerde belirleyici unsurun; ortak

inanç, değer ve normların soyut bir bütünü olan “toplumsal bilinç” olduğunu

söylemiştir ve toplumların, bu toplumsal bilince göre iki tür dayanışma içinde

olduğunu dile getirmiştir. Bunlar: “mekanik dayanışma” ile “organik dayanışma”dır.

Mekanik dayanışma üzerine kurulan toplumlarda (genellikle ilkel toplumlar)

bireyler, benzer norm, inanç ve değerleri paylaşırlar. Başka deyişle bu toplumlar

henüz farklılaşmamışlardır. Bu tür toplumlarda toplumsal bilinç, bireysel bilinçler

üzerinde egemenlik kurmuştur. Benzerliğe dayalı mekanik dayanışmanın karşıtı olan

“organik dayanışma” ise farklılaşmanın sonucu olarak beliren daha çağdaş bir

oluşumdur. Canlı varlıklarda nasıl organlar arasında bir birlik, bir bütünleşme ve

dayanışma varsa ve organizmanın varlığını sürdürebilmesi için nasıl her organın

farklı görevini yerine getirmesi gerekiyorsa, bu durum toplumun varlığı içinde aynen

geçerlidir (Tolan, 2005: 24). Sanayi toplumunda da böyle bir durum söz konusudur.

Mesleki uzmanlaşma artmış ve toplumda iş bölümü ortaya çıkmıştır.

Teknolojik ilerleme ve buhar gücünün üretimde kullanılması fabrikaların

kurulmasına yol açmıştır. Böylelikle kitlesel ve seri üretime geçilmiştir. Bu durum

çok daha fazla sayıda iş gücüne ihtiyaç doğurmuştur ve insanlar üretimin yapıldığı

şehirlere akın etmiştir. Sonuç olarak bu dönemde dünya, tarihin en hızlı şehirleşme

sürecine tanık olmuştur (Alptekin, 2012: 4). Artan iş gücü ihtiyacı ve erkeğin

kazancının ev ekonomisine yetmemesi, kadının üretim sürecine katılmasına yol

açmıştır (Hobsbawm, 1999: 218). Böylelikle kadın toplum tarafından kabul edilmiş

olup üretim sürecindeki yerini tekrardan almıştır. Nitekim Antik Yunanda ve Feodal

dönemde erkeğe bağımlı, sanattan, politikadan uzak olan kadın, çalışma yaşamında

ve üretimde aktif rol oynamaya başlamıştır. Böylece kadın-erkek eşitliği gündeme

gelmiş ve otoritenin eşit olarak paylaşıldığı eşitlikçi aileler ortaya çıkmıştır (Adak,

2005: 59-60). Başka bir ifadeyle; sanayileşmeyle birlikte yaş ve cinsiyet gibi

demografik özellikler önemini yitirmiş ve ataerkil yapı içindeki yaşlı erkek,

fonksiyonsuz kalmış ve otorite kaybına uğramıştır (Şentürk, 2012: 124-125). Bunun
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sonucu olarak sanayi toplumunda, otoritenin anne ve babaya eşit bir şekilde

paylaşıldığı  “eşit erkil” diye adlandırılabilecek yeni bir aile tipi ortaya çıkmıştır.

Ancak gelişmenin yönü bu şekilde olmasına rağmen günümüzde bile kadının yine

önemli ölçüde eşitsiz durumda olduğu kimi ileri sanayi toplumları da varlığını

sürdürmektedir (Ozankaya, 1994: 363). Ancak sanayi toplumunun yapısal özellikleri

üzerinde bir değerlendirme yapıldığında otoritenin eşler hatta ailenin diğer üyeleri

arasında eşit paylaşıldığı, yaş ve cinsiyet değişkeninin belirleyici olmaktan çıktığı ve

daha az sayıda bir nüfusa sahip bir aile modeli olan çekirdek ailenin varlığı dikkati

çekmektedir.

Parsons; “eşler ile onlara bağımlı çocuklardan oluşan çekirdek ailenin”

(Marshall, 2009: 112), sanayi toplumunun ihtiyaçlarına olağanüstü bir şekilde uyum

sağladığını ileri sürmüştür (Dündar, 2012: 50). Ona göre sanayileşme süreci; aileyi

parçalamış, az çocuklu ve tek eşle evlilikle aileyi küçültmüş, akrabalık ilişkilerinde

kopmalar meydana getirmiştir (Şentürk, 2012: 125; Ergün, 1991: 893). Ki zaten

yapısal fonksiyonel görüş endüstrileşme ve kentleşme sürecinde, geniş aileden

çekirdek aileye geçiş olduğunu ve bu geçişin, ailenin işlevlerindeki öncelik sırasında

değişmelere yol açarak, aile yapısını değiştirdiğini iddia etmiştir (Kasapoğlu, 1990:

51). Başka bir ifadeyle sanayileşme, aile yapısında değişikliklere yol açmış ve aile

bir takım işlevlerini farklı kurumlara bırakmıştır (Hareven, 2000: 101). Öncelikle aile

bir ekonomik işletme olmaktan çıkmış (Ozankaya, 1994: 365) ve üyeleri ücret

karşılığı ev dışında çalışmaya başlamıştır. İşte aile işletmesinin dışında bulunan bu iş,

baba ocağındaki geniş aileyi bir üretim birliği olmaktan çıkarmıştır (Kasapoğlu,

1990: 51). Ayrıca çekirdek aile çocuğun eğitimini, yaşlı ve hastaların bakımına

yönelik fonksiyonlarını da yeni oluşturulan kurumlara devretmiştir. Çocuğun eğitim

fonksiyonunu örgün eğitimin verildiği okullara devredilirken, yaşlı bakımını

huzurevlerine ve hasta bakımını da hastanelere devrederek bu yeni kurumlarla

birlikte çekirdek aile fonksiyonunu yerine getirmiştir (Şentürk, 2012: 38). Bunun

sonucunda çekirdek ailenin temel fonksiyonu; eşler arasında duygusal gerilimleri

çözümleme ve çocuğun sosyalizasyonu olmuştur (Budak, 1990: 198; Şentürk, 2012:

38; Turan, 2011: 249).
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Sanayileşme, evlilik şeklinde ve evlilik yaşında da değişimlere yol açmıştır.

Tarım toplumunda görülen geleneksel geniş ailede; eş seçimini aile büyükleri

yaparken (Gökçe, 1991b: 393), sanayi toplumunda daha çok bireyler kendi özgür

iradeleriyle sevdiği kişiyle evlenmektedirler. Aynı zamanda kırsal bölgede yaşayan

tarım toplumunda evlenme yaşı sanayi toplumuna göre daha düşüktür (Şentürk,

2012: 36). Buradan hareketle Sanayi toplumunda artan bireyselleşme ve özgürleşme

imkânının, evlilik kurumunda değişimlere yol açtığını söylenebilir.

1.2.4 Sanayi Sonrası Toplumda Aile:

1980’li yıllara gelindiğinde tarım ve sanayi devrimlerinden sonra üçüncü bir

devrim niteliğinde olan enformasyon devrimi gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda

dünyada hızlı değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Enformasyon teknolojilerinin

gelişmesi beraberinde hizmet sektörünün gelişmesini getirmiştir. Bu durum bilginin

en önemli sermaye haline geldiği sanayi sonrası toplumu ortaya çıkmıştır (Köse,

2012: 31). Sanayi dönemi sonrası oluşan bu yeni toplumu tanımlamak için birçok

yeni kavram ortaya atılmış. Bozkurt (2005: 20-21), bu kavramları şu şekilde

toplamıştır:

Yükselen yeni topluma ilişkin olarak ortaya atılan kavramlara baktığımız zaman,
sayılarının oldukça kabarık olduğu göze çarpmaktadır. Bu yeni toplumu Amittai Etzioni
“modernlik sonrası çağ” (post-modern era), George Linchtheim “burjuva-sonrası
toplum” (post-bourgeoissociety), Herman Kahn “ekonomi-sonrası toplum” (post-
economic society), Murray Bookchin “kıtlık-sonrası toplum”  (post-scarcity society),
Kenneth Boulding “uygarlık sonrası toplum” (post-civilizedsociety), Peter F. Drucker
“bilgi toplumu” (knowledgesociety), Paul Homes “kişisel hizmet toplumu” (the personal
service society), Ralf Dahrendorf “hizmet-sınıfı toplumu” (the service class society”
veya “kapitalizm-sonrası toplum” (post-capitalist society) Zibigniew Brezezinski
“teknokratik çağ” (thetechnetronicera), ve Y. Masuda ise “enformasyon toplumu”
(information society) olarak adlandırmaktadır (1990). Castells (1999) ise “network
toplumu” (network society) kavramını kullanmıştır. 2000’li yıllarda ise yükselen yeni
dönemi tanımlamak için “sanal toplum” (virtual economy), “dijital ekonomi” (digital
economy), “enformasyon ekonomisi” (information economy) ve “yeni ekonomi” (new
economy) gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.9

9 Daha geniş bilgi için şu kaynaklara bakılabilir; Kumar, 1995; Kumar, 1978.
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Yukarıdaki kavramlardan farklı olarak; geç-modernite 10 , düşünümsel-

modernite 11 , üst-modernite ya da post-modernite gibi pek çok kavramla anılan

günümüz (Bauman, 2011: 155), artık fabrikaların yerini; bilgiyi üreten, kullanan ve

saklayan elektronik cihazlar ile bilgisayarların aldığı bir dönem olmuştur (Bozkurt,

2012: 140) Bu dönem ileri düzey endüstrileşmiş toplumların temel karakteristik

özelliklerinde köklü değişimlere yol açarak Drucker’ın bahsettiği “bilgi işçisi” veya

“hizmet işçisi” diye adlandırılan yeni sınıfları ortaya çıkarmıştır (Bozkurt, 2005: 20-

25). Bu yeni sınıflar sanayi toplumundan farklılaşarak kadının ve ailenin konumunda

değişimlere yol açmıştır (Köse, 2012: 31). Kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi

ile 1969’dan sonra gelişen “ikinci dalga” feminizm akımının olması; Birleşmiş

Milletler’in kadın on yılı ilan ettiği 1975-1985 döneminde hemen her ülkede ve

dünya ölçeğinde kadınlardan yana hareketlerin yapılmasına yol açmıştır (Marshall,

2009: 240). Daniel Bell’in 1975’te yazdığı Sanayi-Sonrası Toplumun Gelişi

(TheComing Of Post-IndustrielSociety) adlı eserinde post-endüstriyel toplumun ilk

özelliğini malların üretiminden hizmetlere yöneliş olduğunu belirtmiştir (Bozkurt,

2005: 23). Başka bir ifadeyle sanayi toplumundaki “mavi yakalıların” yerini sanayi

sonrası toplumunda “beyaz yakalılar” almıştır.   Bu “renk değişimi” sonunda

kadınlar iş sahasında büyük yer edinmiştir. Eğitim, bilim, sağlık, sosyal hizmetler,

turizm gibi kadınların aktif şekilde yer aldığı hizmet sektörü kadınların erkeklerle

eşit ücret almalarına fırsat tanımıştır. Kendi ekonomik bağımsızlığını elde eden

kadın, aile içinde karar verme noktasında erkekle eşit duruma gelmiştir (Köse, 2012:

32). Böylece sanayi toplumunda filizlenen “eşit erkil” aile yapısı, bu dönemde daha

da büyüyerek toplumda yerini oluşturmuştur. Hatta günümüz toplumlarında,

çocukların aile içinde karar alma noktasında baskın oldukları için “çocuk merkezli

aile” (Kasapoğlu, 2011: 7) ya da başka ifadeyle “çocuk erkil” diye

tanımlayabileceğimiz aileler ortaya çıkmaktadır. Bu durumu bazı Avrupalı yazarlar

“Amerika’da aileler çocukları tarafından idare ediliyor” ibaresiyle yarı şaka yarı

gerçek olarak (Şaminkaya, 1991: 50) ortaya koymaktadır.

10Anthony Giddens artık modernite içinde yaşamadığımızı, insanlığın moderniteyi geride bıraktığını
ima ettiği için “postmodernite” temrini reddeder. Giddensmodernitenin sadece değiştiğini ve hala bu
değişmiş haliyle devam ettiğini dile getirerek, içinde bulunduğumuz dönemi “geç modernite” olarak
adlandırır (Suğur, 2009: 68).
11Ulrich Beck, “Risk Toplumu” adlı eserinde bu terimi kullanmıştır.
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Sanal sosyalizasyonun başladığı ve artan bireyselleşmenin ön plana çıktığı

gibi ahlaki değerlerin de bireyselleştiği, göreceleştiği günümüz tüketim toplumunda,

pozitif değişmelerin yanında negatif değişmelerinde olduğu görülmektedir.

Bunlardan biri de boşanmaların artması (Doğan vd., 2009: 43) ve tek ebeveynli

ailelerin ortaya çıkmasıdır. Parsons (1955: 4); sosyal sistemde büyük değişimlerin

olması daima gerginliklere ve çözülmelere yol açtığını ve bu çözülmelerin göstergesi

olarak da yüksek boşanma oranlarını gösterebileceğimizi dile getirmiştir. Bu aile

çözülmelerinin sonucunda modern çekirdek ailenin parçalanacağını ve bilinen aile

tanımının kökten değişerek aileye alternatif, yeni aile türlerinin ortaya çıkacağı iddia

edilmektedir (Yıldırım, 2011: 78).

1.2.4.1 Ailenin Geleceği ve Yeni Aile Türleri

Landis, iki yüz yıldır yavaş bir değişim gösteren aile yapısının günümüzde

çok hızlı bir değişim sürecine girdiğini ve bundan dolayı gelecekteki aile yapısının

nasıl olacağını tahmin etmenin güç olacağını ileri sürmüştür (Köse, 2012: 33).

Nitekim ailenin, aileye alternatif yaşam biçimlerinin karşısında varlığını sürdürüp

sürdüremeyeceğine karşın üç farklı görüş ortaya atılmıştır.

Bu görüşlerden ilki; ailenin, aileye alternatif yaşam biçimlerine göre çok

daha kalıcı olduğu görüşüdür. Ailenin kalıcılığını savunan bu bakış açısına göre; aile

kurumunun, hızlı değişim zamanlarında evlilik ve aileye alternatif yaşam biçimlerine

ihtiyaç duyduğunu ve emniyet sübabı olarak kendi sistemine dahil ettiğini ve

zamanla bu ihtiyacın ortadan kalktığında da bu yaşam biçimlerini yok edeceğini dile

getirmişlerdir. Hatta bunlara göre boşanma oranlarının artması ortaya çıkabilecek

kötü birleşimlerin ayıklanmasına hizmet ettiğinden dolayı aile kurumu için bir

emniyet sübabı görevini görmektedir (Köse, 2012: 33-34).

Bu konuda ortaya atılan ikinci görüş ise; ailenin, aileye alternatif yaşam

biçimleri ile birlikte varlığını sürdüreceği görüşüdür.  Bu bakış açısına göre; modern

toplumlarda geleneksel aile değerlerinin çözülmesi ve bireyselciliğin ön plana

çıkmasıyla, bireysel mutluluğun hayattaki en büyük amaç haline gelmesi, bireylerin
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duygu durumunu tatmin edecek alternatif yaşam biçimlerinin çeşitlenmesine yol

açmıştır. Böylece modern çekirdek aileye ek olarak alternatif yaşam biçimleri de

meşrulaşmaya başlayacaktır (Köse, 2012: 34-35). Bu konuda ortaya atılan son görüş

ise; ailenin, aileye alternatif yaşam biçimleri karşısında varlığını sürdüremeyeceği

görüşüdür (Köse, 2012: 35). Bu konuda iki temel yaklaşım vardır. Birincisi

işlevselcilerin görüşüdür. Malinowski gibi mutlak işlevselci kuramcılara göre;

toplum içinde bir öğe varsa, mutlaka onun bir işlevi vardır. İşlevi olmayan bir öğenin

varlığından söz edilemez (Sayın, 1994: 44). Bu kurama göre ailenin belli işlevleri

olduğu için toplumda bulunmaktadır. İşlevlerini yitiren bir kurum toplumda varlığını

sürdüremez (Sayın, 1990: 22). Nitekim, “kültürel gecikme” kuramı ile tanıdığımız

William Ougburn “çözülen aile” kavramıyla sanayileşen modern toplumlarda ailenin

yok olacağı görüşündedir (Dündar, 2012: 45). Bu yeni aile tipinde ailenin tek işlevi

karı-koca ilişkilerinin çok zayıf bir şekilde düzenlenmesi olarak belirtmiştir.

Pollak’ta çekirdek aile üyelerinin birinin sonradan yok olması sonucu oluşan (yani

dul eşlerle çocuklardan oluşan) “parçalanmış aile” ve gayri meşru çocuklarla

annelerinden oluşan “tamamlanmamış aile” kavramlarıyla ailenin yok olacağı

görüşünü ileri sürmektedir (Adak, 2005: 82; Dündar, 2012: 46). İkinci yaklaşım ise

Engels’in görüşüdür. Engels’e göre de özel mülkiyetle ortaya çıkan aile, özel

mülkiyetin ortadan kalkmasıyla yok olacaktır. Fakat Engels’in bu görüşlerine uygun

olarak sosyalist ülkelerde bazı uygulamalara gidilmiştir ancak ailenin ortadan

kaldırılamayacağı görülmüştür (Sayın, 1990: 23). Ancak, toplumsal gerçeklik ve

işleyiş içinde ailenin yerine getirdiği fonksiyonlar; içinde yaşayan bireyin ekonomik,

sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılaması yanında geçmişten bugüne tüm değişimlere

kendini uyarlaması durumu dikkate alındığında ailenin yok olmasının ya da yerine

başka oluşumların geçemeyeceği söylenebilmektedir. Ancak, ekonomik, sosyal,

siyasal ve teknolojik değişimler dizisi geçmişten çok farklı yaşama ve düşünme

alışkanlıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak geleneksel yaşam

tarzlarından farklı bir takım uygulamalar oluşmaktadır. Başta A.B.D. ve Avrupa

ülkelerinde olmak üzere modernleşmiş, sanayileşmiş ve kentleşme oranı artmış

birçok toplumda klasik aile olgusundan farklı bir yaşama biçiminin varlığı da söz

konusudur.
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1.2.4.2 Aileye Alternatif Yaşam Biçimleri

Sanayi sonrası toplumlarına çekirdek ailenin uyum sağlayamayacağı görüşü

(Sayın, 1990: 21) ve ailenin sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak işlevlerinin

bir kısmını toplumda var olan diğer kurumlara aktarması, onun salt cinsel

davranışları düzenleyen ve neslin devamını sağlayan bir yapı halini aldığı inancını

ailenin gereksizliğini savunan düşüncelere kaynaklık etmiştir (Dündar, 2012: 52). Bu

konuda Weber, endüstrileşen bir toplumda bürokratik örgütlerin toplum içindeki her

türlü fonksiyonu aileden daha başarılı bir şekilde yerine getireceklerini

savunmaktadır (Sayın, 1990: 23). Polat ise son yıllarda boşanmalardaki büyük artış

ve sosyoekonomik gelişmelerinde etkisi ile aileye alternatif kurumların

değerlendirilmesine gidildiğini, bunların başlıcalarının komünler, beraber yaşama ve

yalnız yaşama olduğunu belirtmiştir (Aktaran Dündar, 2012: 52) Bu noktada aileye

alternatif yaşam biçimlerini incelemekte yarar vardır.

Aileye alternatif yaşam biçimlerinden ilki; “yeni geniş aile”, “eklemli aile”

ya da “üvey aile” diye adlandırılan yaşam biçimidir. Toplumsal değişmenin hız

kazandığı günümüz toplumlarında çekirdek aile yapısında da değişim görülmektedir.

Toplumda artan boşanma oranı ve yeni bir aile kurma isteği, boşanan çiftlerin

başkalarıyla yeniden evlenmesine yol açmaktadır. Bazen boşanmış erkeğin ve

kadının yanında çocukları da bulunabilmektedir. İki boşanmış çiftin evlenmeleri,

başka eşlerden olan çocukları yeni bir çatı altında bir araya getirebilmektedir. İşte bu

şekilde ortaya çıkan yeni aile türüne “eklemli aile” adı verilmektedir (Sayın, 1990:

21). Sezal (2003: 142), bu şekilde ortaya çıkan aile tipine “yeni geniş aile” adını

verirken, Giddens (2013: 273) “üvey aile” adını vermiştir. Bu şekilde oluşan aile

tipinde çocuk yeni üvey anne, yeni üvey kardeş, yeni üvey baba, yeni üvey büyük

anne… gibi çeşitli ilişkilerle karşılaşmaktadır (Yıldırım, 2011: 80). Çocuklar bu yeni

geniş aile içerisinde ortaya çıkan yeni rol ve ilişkileri benimsemekte güçlük

çekebilmekte ve sorun yaşayabilmektedir (Dündar, 2012: 53).

Aileye alternatif yaşam biçimlerinden ikincisi ise “tek ebeveynli aile” biçimidir.

Yeni geniş aile tipinden çok daha fazla yaygın olan ve günümüzde hızla artan tek
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ebeveynli aile tipi iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki; boşanma sonrası tek

ebeveynli duruma düşen aile iken ikincisi; birlikte yaşayıp çocuk sonrası terk

etme/terk edilme ile ortaya çıkan durumdur (Sezal, 2003: 142). Bunun yanında

eşlerden birinin kaybı da tek ebeveynli ailelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Geçmişte tek ebeveynli, boşanmış aileler; toplum tarafından

onaylanmadığından dolayı bu aile tipine pek fazla rastlanmazdı. Fakat günümüz

modern toplumlarında bu toplumsal onaylanmazlık etkisini kaybettiği için bu aile tipi

yaygın bir şekilde toplumda görülmektedir. Bu durum genelde toplumun sosyolojik

yapısıyla, toplumsal ve kültürel değerleriyle ilişkilidir. Yapılan araştırmalarda

özellikle Batı toplumlarında tek ebeveynli aile tipinin giderek arttığı

gözlemlenmiştir. Browne’nin 2005 yılında yapmış olduğu araştırmada; Britanya’da

ebeveynin bakımına muhtaç çocuklara sahip olan ailelerin yaklaşık %25’i tek

ebeveynli aileler olduğu gözlemlenmiştir. Aynı şekilde Thompson ve Hickey’in

Amerika’da yapmış olduğu araştırmada ise çocuk sahibi olan ailelerin yaklaşık

olarak dörtte birinin tek ebeveynli aileler olduğu gözlemlenmiştir. Fakat genel

anlamda toplumsal eğilim aile kurumu içerisinde çocuk sahibi olmayı istemekte ve

kabul etmektedir (Dündar, 2012: 53-54).

Aileye alternatif yaşam biçimlerinden bir diğeri ise “birlikte yaşama”dır.

“Birlikte yaşama” yasal açıdan evli olmayan çiftlerin karı koca olarak birlikte

yaşadığı bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır (Marshall, 2009: 75). Başka bir

deyişle erişkin olan kadın ve erkeğin, evlenmeksizin ya da resmi nikâh olmaksızın

aynı evi paylaşmaları durumudur (Yıldırım, 2011: 80; Giddens, 2013; 274).

Günümüz modern toplumlarının evliliği daha özgür yorumladığından dolayı evliliğin

sadece birlikte yaşamak olarak anlaşılmasına neden olmaktadır. Örneğin “evli gibi

yaşamak” cümlesi evliliğin birlikte yaşamak dışında hiçbir anlam ifade etmediğini

göstermektedir (Marshall, 2009: 223). Evliliği bu şekilde anlamlandırılmasının

yanında, evlenmeden birlikte yaşamanın ayıp ve yanlış olduğuna ilişkin algının

giderek zayıflaması, çiftlerin evlilik sorumluluklarından kaçma gibi nedenlerle

evlilikten kaçınması ve boşanma oranlarının artması gibi sebepler, evlilik ve aile

kurumuna alternatif bir yaşam biçimi olan, evlenmeksizin birlikte yaşayanların
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sayısını her geçen gün artırmaktadır (Dündar, 2012: 55).“Birlikte yaşayanların büyük

oranı gençlerden, hiç evlenmeyenlerden ve boşananlardan oluşmaktadır. Birlikte

yaşama oranı kadınlarda daha yüksektir. Giddens 2001/2002 yıllarında yapmış

olduğu çalışmasında; altmış yaşın altındaki bir arada yaşayan evli olmayan

kadınların oranı yüzde 28 olarak, erkeklerde ise bu oranı yüzde 25 olarak belirtmiştir.

(Giddens, 2013: 275) Genellikle aynı etnisite, eğitim ve yaş gruplarından meydana

gelmektedir. Çoğu birlikte yaşama ilişkileri kısa süreli olmaktadır. Bir yıldan fazla

süren beraberlikler ya evlilik ya da ayrılmalarla sonuçlanmaktadır. Batı

toplumlarından yaygınlaşan bu yaşama tarzları ile ilgili yapılan son araştırmalara

göre yarısından fazlası evlilikle sonuçlanmaktadır. Birlikte yaşam çoğunlukla evlilik

öncesi deneysel bir dönemi kapsamaktadır.  Ancak bununla sınırlı değildir. Okul

dönemi, özellikle üniversite yıllarında yaygındır. Ancak bazıları çocuk sahibi de

olmaktadırlar. Örneğin 1990 yıllarında ABD’de birlikte yaşayanların yüzde otuz biri

çocuk sahibidir” (Yıldırım, 2011: 80).

Batı toplumlarında yaşanan değişmeler ve çöküşlerin toplumun bir alt

kurumu olan aileye yansıması sonucu “babasız aile (olmayan baba)” ya da başkasının

yerine doğum yapan “taşıyıcı anne (surrogatemothers)” gibi yeni aile tiplerini ortaya

çıkarmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında babaların çoğu savaşa katılmasından

dolayı çocuklarını çok nadir görmekteydi. Savaş sonrasında babaların ekmek kazancı

için yoğun bir iş temposuna girmesi çocuklarıyla ancak akşamları ve hafta sonları

beraber olma fırsatı vermekteydi. Bu dönem de çocuklar babalarıyla yeterli iletişime

giremediğinden dolayı babasız yıllar olarak adlandırılmıştır (Yıldırım, 2011: 79).

Hatta kimileri bu durumdan ötürü “babanın ölümünü” duyurmuştur (Giddens, 2013:

275).

Aileye alternatif yaşam biçimlerinden sonuncusu ise evlenmeyip “bekâr

kalmayı” tercih etme durumudur. Sanayi ötesi toplumlarda bireyselliğin ön plana

çıkması, geleneksel aile değerlerinin yıkımına yol açmıştır. Hatta günümüzde

toplumun bazı kesimlerince aile kurmak, evlenmek istenilen bir davranış olmaktan

çıkmıştır. Bu durum evlilik oranlarında azalmaya ve boşanma oranlarında artışa yol

açmıştır. Bundan dolayı kişiler geleneksel evlilik kurumuna alternatif olarak bekâr
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kalmayı tercih etmektedirler. Bireylerin bekâr kalmayı tercih etmelerinde birkaç

etken vardır. Boşanma oranlarının yükselmesi, insanların erken yaşta evlenmek

yerine daha geç yaşlarda evlenmeyi tercih etmeleri sonucunda evlilik yaşının

yükselmesi12, eşi ölen yaşlı insanların nüfus içindeki oranlarının giderek artması ve

bekâr yaşamanın getirdiği bağımsızlık duygusu bu etkenler arasındadır. Bu durumla

ilgili M. Keating’in İngiltere’de yaptığı çalışmada: 1971 yılındaki bekârların oranı

yüzde on sekiz iken, 2003 yılında yüzde yirmi dokuza çıktığı görülmüştür. Ayrıca

2016 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde otuz altıya ulaşacağını tahmin etmiştir.

(Dündar, 2012: 56). Dolayısıyla, sanayi sonrası dönüşümlerin sık yaşandığı günümüz

toplumlarında ortaya çıkan toplumsal yapı değişimi ve bu değişim sonucunda

şekillenen değerler sistemine bağlı olarak, tek ebeveynli aile, eklemeli aile,

parçalanmış aile, nikahsız birliktelikler, bekar kalma durumları gibi aileye alternatif

olabilecek geçmişten çok farklı bir takım yaşama alışkanlıkları ortaya çıkmıştır.

Şentürk (2008:7-31), bu durumu ise aile kurumuna yönelik güncel riskler olarak

değerlendirmekte ve ortaya çıkan bu durumu yapısal fonsiyonel teori açısından

çözümlemektedir.

1.3 Aile Tipleri:

Aile içinde bulunduğu topluma, kültür dokusuna ve ekonomisine göre üye

sayısı değişen, alanı mekân ve sayı anlamında dar veya geniş olabilen, temelde eş

birlikteliği ile sosyal ve dayanağı oluşan bir organizasyondur (Berkay, 1998: 539).

Aile türleri de her toplumun kültürel değerlerine, yapılarına ve geleneklerine göre

değişmektedir (Adak, 2005: 57). Nitekim antropoloji, etnoloji ve etnografya

araştırma sonuçları farklı zaman, mekân ve toplumlarda gözlenen çok farklı aile

tiplerinin varlığını çıkarmıştır. Bu gerçekten hareketle yapılan aile tipi

sınıflandırmalarında, farklı değişkenler dikkate alınmaktadır (Şentürk, 2012: 32). Bu

değişkenler bazen otorite, çevre, akrabalık mülkiyet ilişkilerine bazen de hane halkı

12 Bu durum TÜİK ‘in 2001-2012 yılları arasında yapılan, sadece on bir yıllık değişimi gösteren kısa
süreli verilerinde bile görülmektedir. TÜİK’in verilerine göre; Türkiye’de 2001 yılında ortalama ilk
evlenme yaşı erkekler için 25.5 kadınlar için 22.2 iken, 2012 yılına gelindiğinde bu ortalama evlilik
yaşı erkekler için 26,7’ye kadınlar için 23.5’e yükselmiştir. (TÜİK, 2013a).
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kompozisyonu (Gökçe, 1991a: 219), evli çiftlerin yerleşim yeri ve şekline (Tolan,

2005: 216) bağlı olarak şekillenmektedir.

Tablo 1: Aile Türleri

Büyüklüğüne Göre Aile Türleri
Otorite

Tipine Göre
Aile Türleri

Yerleşim
Yerine Göre
Aile Türleri

Yerleşme Esasına
Göre Aile Türleri

Mirasın
Geçişine

Göre Aile
Türleri

Soyun
İzlenmesine
Göre Aile

Türleri
Büyük Aile

 Kök Aile
 Birleşik Aile
 Geleneksel Geniş Aile

Anaerkil Aile Büyük Kent
Ailesi

Baba Yanı Yerleşme
(Patrilocality)

Babaerkil
Aile

Baba Soyunun
İzlenmesi

(Patrilineal)

Küçük Aile
 Çekirdek Aile
 Parçalanmış Aile
 Tamamlanmamış Aile

Ataerkil Aile Kasaba Ailesi Ana Yanı Yerleşme
(Matrilocality) Kök Aile

Ana Soyunun
İzlenmesi

(Matrilineal)

Eşitlikçi Aile
(Eşiterkil)

Gecekondu
Ailesi

Ayrı Yerleşme
(Neolocality)

Kararsız
Aile

Soyun İki
Yanlı İzlenmesi

(Bilateral)

Köy Ailesi İki Taraflı Yerleşme
(Bilocality)

Çift Soydanlık
(Double)

Göçebe Ailesi Dayı Yanı Yerleşme
(Avunculocality)

Aile sınıflandırmasında en çok tercih edilen değişken ise hanede yaşayan

sayısına göre (büyüklüğüne göre) aile türleridir. Bu anlamda en geçerli sınıflandırma

“geleneksel geniş aile” ile “modern çekirdek aile” dir.

1.3.1 Geleneksel Geniş Aile:

Hane halkı kompozisyonuna göre yapılan sınıflandırma içinde yer alan

geniş aile kavramı değişik sosyologlar tarafından; (aralarında ufak ayrıntılar olsa

da13) farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Örneğin geniş aile kavramını; Marion J.

Levy “Kök Aile (FamilleSoucehe)” kavramıyla, W. J. Goode ile Robert F. Winch

“Birleşik Aile (JointFamily)” kavramıyla adlandırırken sosyolojik literatürde geniş

aile için kimi zaman geleneksel aile ya da büyük aile kavramı kullanıldığı da

görülmüştür (Harris, 1972: 82; Gökçe, 1991a: 223).

Geniş aile (extended family) terimi en genel anlamıyla, tek bir hanede

birden çok kuşağın bir arada yaşadığı bir aile sistemini anlatmaktadır (Marshall,

13 Örneğin Kök Aile; ana baba, çocukları ve evli tek oğul ile eşi ve çocuklarından meydana gelirken,
Birleşik Aile; Ana baba, bütün erkek çocuklarla evlenmemiş kızlar ve evlenen oğulların eşleriyle
çocuklarından meydana gelir. Ayrıntılı bilgi için: (Gökçe, 1991a: 223; Sayın, 1990: 4-12).
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2009: 265). Özellikle sanayi devrimi öncesi toplumlarda ve kırsal yörelerde yaygın

bir biçimde görülen (Sayın, 1990: 8) bir aile türü olan geniş aile, “tarımsal üretimin

yapıldığı, akrabalık bağlarının kuvvetli olduğu, aile adının büyük önem taşıdığı, yaşlı

erkeğin\erkeklerin aile sorumluluğunu üstlendiği, gelenek, görenek ve adetlerin etkin

olduğu aile tipini ifade etmektedir” (Şentürk, 2012: 32). Geniş ailenin bu şekilde

gelenek, görenek ve adetlerine bağlı olmasından dolayı geleneksel toplumsal

dönemde vuku bulan “geleneksel aile” ile özdeşleşebilen bir boyutu da

bulunmaktadır (Yıldırım, 2011: 71).

Geleneksel geniş aile, tarımsal üretimin yapıldığı ve erkeklerin karar alma

noktasında ön plana çıktığı bir aile tipi olduğundan dolayı ataerkil bir aile yapısına

sahip olduğu da söylenilebilir. Güç ve otoriteye göre aile türleri içerisinde

sınıflandırılan ataerkil aile; akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğu, akrabalığın baba soy

zincirine dayandığı, mirasın babadan oğla geçtiği ve aile sorumluluğunun erkekler

tarafından üstlenildiği bir aile tipidir. Bu tür aile yaşantısının temel olduğu

kültürlerde evlenme yaşı küçüktür. Evleneceklerin eş seçimi, ailenin büyükleri

tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ataerkil yapıya sahip olduğundan dolayı

otoritenin kazanılmasında ve kullanılmasında en önemli iki değişkenin; cinsiyet ve

yaş olduğu görülmektedir. Bundan dolayı üyelere sağlanan tüm olanaklardan

yararlanma düzeyi birbirine yakınken, üyeler arasında ayrımın en çok cinsiyet ve yaş

konusunda gerçekleşmektedir (Şentürk, 2012: 34-35). Geleneksel geniş ailenin

ortaya çıktığı tarım toplumlarında, henüz uzmanlaşmanın olmaması ve toplumda en

genel anlamda mekanik dayanışmanın hâkim olmasından dolayı bu aile türünün

ekonomi, eğitim, meslek kazandırma, saygınlık kazandırma, neslin devamını

sağlama, kültürel değerlerin nesilden nesile aktarma ve dini ritüelleri kazandırma gibi

pek çok işlevi vardır. Yani modern toplumlarda diğer kurumlara devredilen birçok

işlev, geleneksel geniş ailede kendi içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Tarımsal üretimin yapıldığı toplumlardaki geniş aile, kendine yeterlilik

ekonomisine göre çalışmakta ve kendi ihtiyaçları miktarınca kolektif üretim

sağlamaktadır (Sayres, 1992: 25). Bu anlamda geleneksel geniş aile hem üretimin

hem de tüketimin yapıldığı ekonomik birimdir (Doğan, 2012: 164). Bundan dolayı
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bu aile türünde akrabalık bağları sağlam ve aile içinde güçlü bir yardımlaşma ve

dayanışma vardır. Akrabalık ve komşuluk ilişkileri önem taşıdığından dolayı

kuzenler, amcalar, dayılar aileden sayılmaktadır (Yıldırım, 2011: 73). Tarıma dayalı

ekonomik üretimin gerçekleşmesi için kas gücüne ihtiyaç duyulması, aile

büyüklüğünü avantajlı kılmaktadır (Sayres, 1992: 25). Bundan dolayı özellikle erkek

nüfusun fazlalığı arzulanmaktadır. Bunun sonucu olarak da, tarıma dayalı üretim

yapan kırsal bölgelerde kalabalık nüfusa sahip geniş aileler şekillenmiştir (Şentürk,

2012: 34).

Ailenin geçimini, çocuk ve eşinin ihtiyacını sağlayan baba; yaşlandığında,

erkek çocuk babanın işini devam ettirmekte ve evlendiğinde de baba evinde kalarak

ilerleyen süreçte birçok görev ve sorumluluğu devralmaktadır. Yani haklar zamanla

yerini sorumluluklara bırakmaktadır (Yıldırım, 2011: 72). En basit örneğiyle

yaşlanan, kendi işini göremeyen anne babanın bakımını çocuklar üstlenmektedir.

Sonuç olarak, anne baba ve çocukları ile diğer akrabaların meydana getirdiği, ataerkil

yapıya sahip olan geleneksel geniş aileler daha çok tarımsal üretimin yoğun olduğu

kırsal bölgelerin üretimin koşullarıyla şekillenmiştir. Sanayi devrimiyle insan

gücünün yerini makinelerin alması geleneksel geniş ailelerin fonksiyon kaybına yol

açmıştır. Bunun sonucu olarak; zengin nüfusa sahip olan geleneksel geniş ailelerin

yerini sadece anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan modern çekirdek ailelere

bırakmasına yol açmıştır.

1.3.2 Modern Çekirdek Aile:

1949 yılında ilk defa antropolog Robert Murdock tarafından kullanılan

çekirdek aile kavramı (Yıldırım, 2011: 74); anne, baba ile evlenmemiş çocuklardan

oluşan aileyi tanımlamaktadır. Bu anlamda çekirdek aile sanayi toplumlarıyla

özdeşleşen bir aile türüdür. Çünkü Parsons, ayrıntılı bir şekilde ele aldığı çekirdek

ailenin, sanayi toplumlarının ihtiyaçlarını muhteşem bir şekilde karşıladığını ileri

sürmektedir. “Bu uyum iki şekilde meydana gelmektedir. Birincisi, sanayi

toplumlarını belirleyen ekonomik farklılaşmalar geniş aile ile bağdaşmaz ve bunun

yerine çekirdek aile ile ideal bir biçimde karşılanır. Aile bir üretim yeri olmaktan
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çıkar. Üretim, aileden ayrı fabrika denilen yerler de gerçekleşmektedir. Çekirdek

aile, çalışma sistemi açısından geniş ailenin olası çatışmalarını engeller. İkincisi,

çekirdek aile ekonomik faaliyetlerde ve halkla ilişkilerde meydana gelen çatışmaları

da önler. Örneğin akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan kayırmalar yerine evrensel

ilkelerin desteklenmesini sağlar” (Yıldırım, 2011: 74).

Modernleşme, sanayileşme ve kentleşme sonucu ortaya çıkan çekirdek aile;

geniş aileye göre hane halkı sayısı düşük, akrabalık bağlarının daha zayıf, karar alma

mekanizmasının aile üyeleri arasında eşit dağıldığı, gelenek, örf ve adetlerin nispeten

önemini yitirdiği, sosyal kontrol mekanizmalarının etkilerinin azaldığı bir aile

türüdür (Şentürk, 2012: 37). Modernleşmeyle birlikte bireyselliğin ön plana çıkması,

sosyal kontrol mekanizmalarının ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bunun sonucu

olarak aile üyeleri bağımsızlaşmışlardır. Evlilik gibi birçok karar da geleneksel geniş

ailedeki gibi aile büyükleri tarafından değil kişilerin kendi istekleri doğrultusunda

gerçekleşmiştir. Bir anlamda aşk evlilikleri ortaya çıkmıştır.

Modernleşme, sanayileşme ve kentleşmeyle değişen toplum yapısı,

beraberinde toplumda uzmanlaşma ve iş bölümünü getirmiştir. Başka bir ifadeyle;

Durkheim’in bahsettiği gibi toplumda mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya

bir geçiş söz konusu olmuştur. Bu durum ailenin temel işlevlerini sürdürürken diğer

geleneksel geniş ailede mevcut olan birçok fonksiyonun diğer kurumlara

devretmesine yol açmıştır. Parsons çekirdek ailenin iki temel işlevi olduğu öne

sürmüştür. Bunlardan birincisi çocukların sosyalleşmesi iken ikincisi yetişkinler

arasındaki duygusal kişilik yapıların dengelenmesidir (Parsons vd., 1955: 11;

Yıldırım, 2011: 75). Bunlara ek olarak ailenin yine temel işlevlerinden olan; neslin

devamını sağlama yani ailenin biyolojik fonksiyonunu da unutmamak gerekir

(Gökçe, 1991a: 226).

Sanayileşme süreciyle birlikte toplumsal hayatta meydana gelen değişmeler

(sosyal mobilite), gerek sosyal hayat alanı üzerinde ve gerekse sosyal bünyede

görülen aile yapısında değişmeye ve küçülmeye yol açarak endüstrinin modern

küçük ailesini, sosyal tarihin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkarmıştır (Nirun,
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1994: 19). Böylece geleneksel geniş ailede mevcut olan fonksiyonların birçoğu diğer

kurumlara devredilerek modern çekirdek ailenin fonksiyonunu yukarıdaki gibi üçe

indirgemiştir. Örneğin Eğitim-Öğretim görevi devletin resmi ve özel okullarına

devredilmiştir. Aynı şekilde geleneksel geniş ailede var olan koruyuculuk görevi

bugünün devlet anlayışı içinde gerçekleştirilmektedir. Devlet bir taraftan çocuk

üzerindeki koruyucu rolünü artırırken diğer taraftan yaşlılık, sakatlık, bakım

sigortalarıyla insanlara yardım destekleri sağlamaktadır (Gökçe, 1991a: 225;

Bekaroğlu, 1990: 280-281). Bunların yanında geleneksel geniş ailenin diğer bir

görevi olan prestij sağlama işlevi modern çekirdek aile ile fonksiyonunu

kaybetmektedir. Miras bırakılan saygınlığın yerini bireysel bir şekilde kazanılarak

elde edilen saygınlık sistemi almıştır.

Sanayileşmeyle ve hizmet sektörünün ön plana çıkmasıyla birlikte kadının iş

hayatına girip, dışarıdan gelir elde etmesi ve eğitim seviyesinin artması kadının hem

toplumdaki hem de ailedeki konumunda değişikliklere yol açmıştır. Kadın aile içinde

karar alma noktasında söz hakkı elde etmiştir. Böylelikle geleneksel geniş ailede

hâkim olan ataerkil yapı yıkılarak, modern çekirdek ailede; aile üyeleri arasında eşit

otoritenin dağılmış olduğu eşitlikçi (eşiterkil) aile yapısı hâkim olmuştur. Nitekim

“ekonomik bağımsızlığını kazanan kadın, hayatın her alanında kendini ifade

edebildiği, özgür iradesini kullanabildiği ve rahat davranabildiği gibi aile içi

ilişkilerde de bunları uygulama fırsatı bulmuştur” (Şentürk, 2012: 39).

Çekirdek aile aynı zamanda yerleşim yerine göre sınıflandırılan bir aile

biçimi olan “kent ailesi”dir. Sanayileşmenin ve Modernleşmenin inşa ettiği

kentlerde, ayrı bir yaşama tarzı, çalışma biçimi ve sosyal ilişkiler ortaya çıkmıştır

(Yıldırım, 2011: 76). Bu değişime en uygun ayak uyduran aile biçimi ise modern

çekirdek aile olmuştur. Modernleşmenin sonucu olarak bireyselliğin ortaya çıkışıyla

evlilik kararının daha çok evlenecek çiftlere bırakılması ve gençlerin evlenebilmesi

belli bir iş sahibi olup toplumda kendi saygınlığını kendi oluşturma zorunluluğunda

olması evlilik yaşını nispeten yükseltmiştir. 2011 yılı TÜİK verilerine göre evlenme

yaşı erkeklerde 28,6 iken kadınlarda 24,7 şeklindedir.
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Sonuç olarak yapısal fonksiyonelci yaklaşıma göre sanayileşmeyle birlikte

fonksiyon kaybına uğrayan geleneksel geniş ailenin yerine; anne, baba ve

evlenmemiş çocuklardan oluşan modern çekirdek aile geçmiştir. Modern çekirdek

aile,  değişen toplum yapısına ve modern kent yaşamına işlevsel açıdan çok uyumlu

bir alt sistem olmuştur. Toplumda değişen yaşam şartları, uzmanlaşma ve iş

bölümünün artmasıyla yeni toplumsal kurumların ortaya çıkışı geleneksel geniş

ailenin sahip olduğu birçok fonksiyonu diğer kurumlara devrederek modern çekirdek

ailenin fonksiyonlarını daraltmıştır. Her ne kadar bir fonksiyon devri söz konusu

olmuş olsa da çekirdek aile, neslin devamını sağlama, yeni doğan bireylerin

toplumsallaşması ve eşlerin psikolojik doyuma ulaşması gibi temel işlevlerini etkin

bir şekilde yerine getirmiştir. Kadının eğitim seviyesinin artması ve iş hayatına

katılarak gelir elde etmesi aile içinde otorite paylamışının eşit bir şekilde

bölünmesine yol açarak karar alma mekanizmasında ailenin tüm bireylerinin etkin

bir şekilde katılmasına yol açmıştır. Nitekim Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel

Müdürlüğünün 2006 yılında, aile içi ilişkilerin anlaşılması bakımından ailede hangi

kararların nasıl ve kimin tarafından alındığı hususunda yapılan “Aile Yapısı

Araştırmasına” göre; ailede, ev seçiminde, çocuklarla ilgili konularda, alışveriş

konularında, akrabalarla ilişkilerde, komşularla ilişkilerde ve tatil ve eğlence

konusunda genellikle son kararın yüzde 50 ve üzeri oranında “aile fertleri beraber”

karar aldıkları görülmüştür (Turgut, 2010a: 67). Bu durum modern çekirdek aile

içerisinde aile fertlerinin eşitlikçi otoriteye sahip olduğunu ve aile içi karar

mekanizmasına tüm aile bireylerinin ortak bir şekilde katıldığı tezini

desteklemektedir.

1.4 Evlilik ve Evlenme Biçimleri:

Bireylere ebeveyn olma, üreme ve çocuk yapma hakkının en meşru şeklinde

verildiği evlilik çatısı, aile kurmanın ilk adımı sayılmaktadır. Toplumdan topluma,

zamandan zamana değişik şekillerde görülen evlilik türlerini gruplandırmada

değişik kıstaslar bulunmaktadır. Eşin grup içi ya da dışı olması, eşlerin birbirilerine
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olan akrabalık dereceleri ya da eşlerin sayısı bunlardan bazılarıdır (Sarı, 2013: 28-

29).

1.4.1 Evlilik:

Evlilik, geleneksel olarak yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın arasındaki

yasal geçerliliği olan, belirli hak ve yükümlülükleri yerine getiren bir ilişki olarak

kabul edilir (Marshall, 2009: 223). Bir anlamda ailenin yasal temelleri evlenme

akdiyle atılmış olur. Böylece eşler arası cinsel birliktelik meşrulaştırılmış olmakla

birlikte eşler birbirlerine karşı iyi ve kötü günde birlikte olacaklarını yasal çerçeve

içinde söz vermişlerdir. Nitekim insan hayatının en önemli aşamalarından biri olan

evlilik, bireyin “ben” duygusundan kurtularak “biz” duygusuna büründüğü

dönemdir. Bundan dolayı Danimarkalı filozof Sören Kierkegaard evlilik için

“hayatın estetiği” kavramını kullanmıştır (Bolay, 1990: 377). Aynı şekilde Burgess

ve Lock ise “hayvanlar eşleşir insanlar evlenir” diyerek evlilik kavramının insanlara

özgü olduğunu ve salt eşleşmeden öte ekonomik, toplumsal ve psikolojik yanı olan

birlikteliği ifade ettiğini belirtmiştir (Gökçe, 1991b: 382).

1.4.2 Evlenme Biçimleri:

Evliliğin işlevinin bütün toplumlar açısından aynı olduğu söylenebilir ancak

evlilik çeşitleri toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir

(Güneş, 2011: 30). Bu evlilik çeşitleri; eş sayısına göre yapılan evlilik, eşin seçildiği

gruba göre yapılan evlilik ile tercihli evlilik çeşitleri olarak sıralanabilir.

Eş sayısına göre yapılan evlilik: evlenen kadın ve erkeklerin sayısına göre

yapılan sınıflamadır. Buna göre, bir erkeğin bir kadınla evlenmesine tek eşli evlenme

(monogamie) ile bir erkeğin veya kadının birden çok eşle evlenmesi çok eşli evlenme

(polygamie) diye sınıflandırılır. Çok eşli evlenmede kendi arasında ikiye ayrılır.

Bunlar; bir kadının birden fazla evliliğine polyandry ile bir erkeğin birden fazla

evliliği olan polygny’dir.  Ayrıca bir başka ayrım ise kocaların sayısına göre yapılan
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ayrımdır. Bunlar ise; tek kocalı evlenme (monoandrie) ile çok kocalı evlenme

(polyandrie)’dir (Sarı, 2013: 31).

Eşin seçildiği gruba göre evlilik: evlenen kadın ve erkeğin aynı gruba

(klana, akrabaya, kabileye vb.) veya farklı gruba ait olup olmadıklarına göre yapılan

sınıflandırmadır. Bu ölçüte göre iki evlenme biçimi vardır. Bunlar; evlenecek kişiye

eşin kendi grubu içerisinden seçildiği içeriden evlenme  (endogami, içevlilik) ile

evlenecek kişiye eşin kendi grubu dışında seçilmesine imkân tanındığı dışarıdan

evlenme (Exogami, dışevlilik)’dir. (Doğan, 2012: 188; Özgüven, 2001: 74-76; Ülken,

1991: 38; Sarı, 2013: 29).

Tercihli evlilik çeşitleri ise; evlilikte bireysel tercihlerin yerine ailevi

tercihlerle gerçekleşen evlilik türleridir. Tarım toplumlarında yaygın bir şekilde

görülen evlenme şekilleridir. Bu evlenme türlerini şu şekilde sıralayabiliriz; Levirat-

Sororat, Beşik Kertmesi, Söz Alma-Söz Verme, Berder Evlilik, Taygeldi Evlilik,

Kardeş Çocukları Evliliği, Bir Dizi Erkek Kardeşin Bir Dizi Bacıyla Bireysel Evliliği

ve Kız Kaçırma-Otura Kalma evlilik türüdür. Bu evlenme türlerini de kısaca

açıklarsak; erkeğin ölümü halinde dul kalan kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi

(kayın birader-yenge) Levirat, kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin karısının

kardeşi ile evlenmesi (enişte baldız evliliği) Sororat adı verilir (Doğan, 2012: 190;

Sarı, 2013: 30-31). Genellikle aynı gün doğan, ayrı cinsten iki çocuğun aileleri

tarafından evlenmelerine Beşik Kertmesi denilirken, birbiriyle iyi ilişkileri ve çıkar

ortaklığı olan iki ailenin, bu ilişkinin gelecek kuşaklarda da devam etmesi amacıyla

çocuklarının evlenmeleri için anlaşmalarına ise Söz Alma-Söz Verme adı verilir.

Genellikle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde görülen ve yüksek düzeyde başlık

parasının doğal bir sonucu olarak otaya çıkan Berdel Usulü Evlilik, evlenecek iki

erkeğin evlilik çağındaki kız kardeşlerini değiştirmesiyle yapılan evlilik türüdür.

Taygeldi Evlilik ise çocuklu dul erkekle, çocuklu dul bir kadının çocuklarının ve

kendilerinin evlenmelerini (Yasa, 1991: 58) ifade eder. Türkiye’de en çok rastlanan

bir evlilik türü olan Kardeş Çocukları Evliliği, paralel ve çapraz kuzenlerin malın ve

ailenin bütünlüğü koruma amacıyla yaptığı evlenme türüdür. Bir Dizi Erkek Kardeşin

Bir Dizi Bacıyla Bireysel Evliliği ise akraba ve akraba olmayan iki ailenin kız ve
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erkek çocuklarının evlenmesidir. Fakat bir grup evliliği şeklinde değildir. Son olarak

da erkeğin kendisine eş seçtiği kızı zorla ya da gönüllü olarak kaçırmasına kız

kaçırmayken, bu olayın tersi yönünde olması yani kızın oğlanı kaçırmasına otura

kalma adı verilir. Otura kalma daha çok erkeğin ailesinin evliliğe müsaade etmediği

durumda başvurulan bir yoldur. Kız eş seçtiği erkeğin evine gider ve oturur. Bu

durumda erkek tarafının kızı kovması söz konusu değildir (Doğan, 2012: 190-194;

Tolan, 2005: 217-219).

1.5 Ailenin Fonksiyonları:

Anne, baba, çocuklar ve tarafların kan akrabalığından meydana gelmiş,

ekonomik ve sosyal bir kurum olan aile, (Gökçe, 1991a: 212) yerine getirdiği

fonksiyonlar açısından toplumsal yaşamın merkezindedir. Nitekim yapısal

fonksiyonel yaklaşıma göre toplumsal sistemin bir alt sistemi olan aile (Özgüven,

2001: 1) toplum için çok önemli görevlere sahiptir. Aile, toplumun diğer alt

sistemleri veya kurumları ile birlikte etkileşimde bulunup uyum içerisinde bir

toplumsal bütünlük sağlamaktadır. Bu bakımdan ele aldığımızda ailenin

fonksiyonlarını: nüfusu yenileme, kültür aktarma, çocukları sosyalleştirme, biyolojik

ve psikolojik tatmin sağlama şeklinde sıralayabiliriz (Şentürk, 2012: 68).

Bu noktada şuna da değinmek gerekmektedir. İnsanlık tarihi boyunca var

olan aile, tarihi süreç içerisinde hem yapısal hem de işlevsel açıdan birçok

değişikliğe uğramıştır. Bu konuda sosyologların ortak düşüncesi: ailenin işlevlerinde

önemli değişimler yaşadığı ve hala yaşamakta olduğudur. Örneğin geleneksel

toplumlarda ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel tüm toplumsal görevleri yerine

getiren aile modern toplumlarda bu işlevlerin bir kısmını diğer kurumlara devrederek

sadece neslin devamını, eşlerin ve çocukların psikolojik tatminini sağlayan bir

kuruma dönüşmüştür (Çağan, 2011: 85).
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1.5.1 Ailenin Eğitim ve Sosyalleştirme İşlevi:

Birey dünyaya geldiğinde gözlerini aile ortamında açar. Bu bakımdan çocuk

hayata karşı ilk deneyimlerini aile içinde edinir. Nitekim aile, “insan yavrusunun”

eğitimine başlandığı ve toplumsal değer yargılarının çocuğa aktarıldığı ilk ve en

önemli kurumdur. Çünkü aile, çocuk için bütün bir toplum demektir (Doğan vd.,

2009: 39).

İnsan yavrusu doğum anından itibaren çok zayıf ve korumasız olarak

dünyaya gelmektedir (Ergün, t.y.:  27). Çünkü çocuk içgüdü bakımından son derece

yetersiz bir varlıktır. Bundan dolayı sürekli bakıma, korunmaya, eğitilmeye ve

sosyalleştirilmeye ihtiyacı vardır (Akyüz: 2008: 134; Akyüz, 1992: 241). Başka bir

deyişle çocuk, günlük hayata karşı hiçbir bilgisi olmadan, dış dünyadan habersiz bir

şekilde gözlerini açmıştır. Bundan dolayı günlük hayata dair birçok bilgiyi aile

içerisinde almaktadır. En basit bir eşyanın tamiratından, hasta ve yaşlı bakımına,

temizlik alışkanlığından sağlık konusundaki önemli bilgilere kadar sayılamayacak

birçok şeyi aile içindeki eğitimle edinirler (Şentürk, 2012: 69). Ayrıca aile, çocuğun

toplumsallaştırıldığı en önemli kurumlardan biridir. 14 Toplumsallaşma, “bireyin

toplumun kültürünü öğrenme ve içselleştirme sürecidir” (Bozkurt, 2012: 111). Yani

bir tür çevreye uyum sürecidir (Küçükkurt, 1990: 85). Ailede içinde bulunduğu

toplumun sosyal ve kültürel temellerini kendi içinde beslediği için sosyalizasyon

sürecinin kaynağı durumundadır (Nirun, 1994: 19). Buradan yola çıkarak aile

ortamının çocuk açısından, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olabilmesi için belli

değerlerin, geleneklerin ve yaşam standartlarının benimsetildiği ilk ortam olduğunu

söyleyebiliriz. Bu bakımdan ailenin fonksiyonu, bir yandan çocuğu sosyal çevreye

alıştırmak, ana dilini öğretmek iken öte yandan çocuğa ahlaki değerlerin aktarımını

sağlayarak toplumun bir üyesi olmasını sağlamaktır.

Sosyalleşme, insanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir birey haline dönüşme

sürecidir (Kağıtçıbaşı, 2013: 360). Aile kişinin bu sosyal birey haline dönüşüm

14 Toplumsallaşma, ilk olarak aile ortamında başlayan ve daha sonra okul, arkadaş grubu ve medya ile
hayat boyu devam eden bir süreçtir.
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sürecinde büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü aile çocuğun sadece bakılıp

büyütülmesinden sorumlu değildir. Bunun yanında çocuğun içinde yetiştiği toplumun

kurallarına, yapı özelliklerine, geleneklerine ve ahlaki değer yargılarına uyum

sağlamasına yardım etmesinden ve ona toplu halde yaşamasını öğretmesinden de

sorumludur (Şentürk, 2012: 72-73). Bunun sonucunda çocuk toplum içerisinde

kendinden beklenen roller ve tutumları sergileyecektir. Böylece en genel manada

çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürü ebeveynler tarafından çocuğa miras olarak

aktarılarak (Tezcan, 1991: 276), çocuğun bu mirasa uygun bir şekilde yaşam

standartlarını geliştirmesi sağlanacaktır.

Çocuğun ahlaki eğitiminde de en önemli kurum olan aile, çocukta ahlaki

duyguların uyandırılması, uygulanması ve ahlaki bilgilerin kazandırılması yoluyla

ahlak eğitim görevini yerine getirir.  Aile bu görevlerini informal bir ortam içinde

gerçekleştirir. Bu açıdan eğitimin mekânı her yerdir (okul, aile, arkadaş çevresi)

fakat bütün eğitimin temeli ailededir diyebiliriz (Aydın, 2008: 99).

Ailenin eğitim ve sosyalleştirme işlevi kapsamında gerçekleştirdiği bir de

dini işlevi vardır. Bu bakımdan ailenin dini işlevi; aile büyüklerinin mensup oldukları

dini değer ve pratiklerini nesilden nesile aktarmasını ifade eder (Dündar, 2012: 59).

E. Durkheim dini, toplumsal hayatın yapısal elementlerinden biri olarak yorumluyor.

Bu bakımdan dinin, toplumda değer koyucu ve düzen sağlayıcı bir yanı vardır

(Kehrer, 2007: 24-25). Nitekim bu değerlerin aktarımı ilk olarak eğitim ve

sosyalleştirme işleviyle aile ortamı içerisinde sağlanmaktadır. Daha sonra verilen bu

dinsel eğitimin aile üyeleri tarafından yerine getirilip getirilmediği de aile büyükleri

tarafından kontrol edilmektedir.

Aile, eğitim ve sosyalleştirme işlevi kapsamında üyelerinin boş

zamanlarının değerlendirilmesi görevini de yerine getirmektedir. Nitekim Sosyolog

Ogburg, ailenin işlevlerinden birisinin de üyeleri için boş zaman değerlendirmesine

olanak tanıması olduğunu belirtmiştir (Aktaran Tezcan, 1990: 67). Bu şekilde boş

zaman değerlendirmesi sosyolojide “üçüncü zaman değerlendirmesi” olarak da

bilinir ve boş zaman değerlendirmesi; “bireyin, çalışma gibi rutin etkinlikleri bırakıp,
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onun yerine oldukça hoşuna giden, zevkli etkinliklerle ilgilenmesi” (Marshall, 2009:

682) olarak tanımlanır.  Bu bakımdan ailenin boş zamanları değerlendirme işlevi aile

üyelerinin birlikte eğlenme, dinlenme, güzel ve nitelikli zaman geçirmelerini ifade

etmektedir ve bu işlev aile ortamı içerisinde gerçekleşmektedir. Bu işlevin önemi

özellikle günümüz modern toplumlarda daha da artmıştır. Çünkü bu işlevle

çocukların zarar görmeleri, zararlı alışkanlıklar ve arkadaşlıklar edinmeleri

önlenmektedir. Bununla birlikte tüm aile üyelerinin boş zamanlarını birlikte keyifli

bir şekilde geçirmeleri modern toplumun yarattığı stres ve yorgunluğun atılmasına da

yardımcı olmaktadır (Dündar, 2012: 59). Bu bakımdan hem çocukların dış çevreye

karışı korunmaları sağlanırken hem de ebeveynlerin kent yaşamının yoğun stresinden

kurtulmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca bireyin kişiliğinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri de ailedir.

Psikoanalitik kuramının kurucusu olan Freud, kişiliği gelişim açısından inceleyen ve

kişiliğin temel karakter yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk

kuramcıdır. Freud bu kuramında insanın gelişimini altı dönemde incelemiştir. Bu

dönemler: Oral (0-1 yaş), Anal (1-3 yaş), Fallik (3-5 yaş), Latent (gizil) (5-12 yaş)

ve Ergenlik (12 yaş ve sonrası) dönemleri diye ayırmıştır. Freud’a göre kişiliğin

oluşumu 5 yaş sonuna kadar çoğunlukla şekillenmiş olmaktadır.15 Bu 5 yaş sürecini

oluşturan Oral Dönem, Anal Dönem ve Fallik Dönem genel olarak çocuğun ailesine

bağımlı olduğu ve aile içinde yaşadığı yıllardır. Bu bakımdan ailenin, gerek kalıtsal

özelliklerin aktarımıyla çocukta “huy” oluşumuna katkıda bulunması gerekse de

çocuğun çevresiyle etkileşim halinde olarak yaşantı sonucu oluşturulan “karakter”

oluşumuna katkı sağlaması bakımından çocuğun kişiliğinin oluşumun16 da en büyük

etkiyi sağladığı söylenebilir.

15 Daha geniş bilgi için bkz.;Ersevim, 2010; Freud, 2006
16 A. Fouillée ‘ye göre; “huy, organik ve doğuştan gelen eğilimlerin, karakter ise hem yaradılışın hem
de kazanılmış olan bilgi ve yaşantıların ürünüdür.” Buradan hareketle huyda genetik aktarım ön
plandayken, karakterde çevresel faktörler ön plandadır. Kişilik ise hem kalıtımla gelen özelliklerle
hem de çevresel ilişkilerle meydana gelen, sürekli değişen ve gelişen yapıdır. Ailenin birey üzerinde
hem kalıtımsal etkisinin olması hem de bireyin en yakın çevresini oluşturduğundan dolayı kişilik
oluşumunda en önemli faktörlerden biri olduğu söylenebilir.
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Ailenin fonksiyonları zaman içerisinde değişmektedir. Geleneksel

toplumlardaki ailenin fonksiyonları ile modern toplumlardaki ailenin fonksiyonları

arasında temel işlevler ortak kalmakla birlikte bazı işlevlerde farklılıklar

görülmektedir. Örneğin geleneksel toplumlarda ailenin eğitim fonksiyonu içerisine

çocuğa meslek kazandırma da dâhil edilirken modern toplumlarda bu süreç örgün

eğitim kurumlarına devredilmiştir (Çağan, 2011: 88). Nitekim modern toplumlarda

eğitim fonksiyonunun örgün eğitim kurumlarına devredilmesiyle birlikte aile kurumu

sadece çocuğun eğitim sürecinin takipçisi olma görevini üstlenmiştir. Yani aileler

okulla iletişim halinde olarak çocuğun başarısını destekleyici ve onun bu zorlu

sürecinde yardımcısı olmuştur.

Sonuç olarak çocuk açısından, ailenin en önemli işlevi olan eğitim ve

sosyalleştirme fonksiyonu; çocuğu sosyal gelişimini sağlayıp toplum içerisinde yer

edinmesini sağlamaktadır. Bir yandan toplum kültürünün, nesilden nesile aktarıldığı

öte yandan korunmasız bir şekilde dünyaya gelen insan yavrusunun hayata karşı en

basit olaylardan en karmaşık olaylara kadar her türlü deneyimin sağlandığı eğitim ve

sosyalleştirme fonksiyonu, bu bakımdan hem birey için hem de toplum için hayati

önem taşımaktadır. Bu bakımdan toplum içerisinde onun özelliklerini taşıyan ailenin

görevi (Doğan, 1990: 61), eğitim ve sosyalleştirme fonksiyonu ile çocuğa öğretimde

bulunarak, rehberlik ederek, çocuğun eylemlerine cevap verip ve kendi eylemlerini

çocuğa katarak (Tezcan, 1990: 68-69) çocuğun toplumun kurallarına uygun davranış

geliştiren, mutlu bir birey olmasını sağlamaktadır.

1.5.2 Ailenin Ekonomik İşlevi:

Ailenin ekonomik işlevi, ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak üretim

birimi oluşunu ifade eder (Tezcan, 1990: 67). Bu işlev, sanayi öncesi geleneksel,

kırsal toplumlarda ailenin en temel işlevlerinden biriydi. Bu aile yapısı kendi temel

ihtiyaçlarını karşılayabilen bir üretim ve tüketim birimiydi. Fakat günümüz modern

ailesinde üretim birimi olma özelliğini kaybetmiştir (Dündar, 2012: 59). Artık

modern çekirdek aile ekonomik tüketim birimidir. Üretim işlevini ev dışındaki

kurumlar gerçekleştirmektedir. Ekonomik eylemlerle ilgili iş, aile çevresinden
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ayrılmıştır. Hem para kazanmak için çalışma ortamı hem de giyecek yiyecek gibi

ailenin temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan üretim ailenin dışına çıkmıştır

(Tezcan, 1990: 67). Bu değişimlere ek olarak kadınların ücretli bir şekilde iş hayatına

katılmasıyla eve ekmek getirmekle görevli olan erkeğin görevi değişmiştir (Dündar,

2012: 59). Sonuç olarak ev gelir giderini eşler ortak bir şekilde üstlenmişlerdir.

Bu değişimler sonucunda modern çekirdek ailenin ekonomik fonksiyonu;

geleneksel yapıdaki aileler gibi aile içi üretim yapmaktan ziyade eşler arasında

ekonomik işbirliği ve dayanışmaya dönüşmüştür. Yükselen eğitim seviyesi ve geçim

zorluklarının artması kadın ve erkeğin ekonomik işbirliği ve dayanışmasına yol

açmıştır. Bu durum aile üyelerinin ortak kullanımı için ortak bir bütçenin oluşmasına

yol açmıştır (Şentürk, 2012: 83-84). Böylece hayatta her türlü zorluğa göğüs geren

aile üyeleri ailenin ekonomik fonksiyonuyla, geçim zorluklarını aşmayı ve sayısızca

ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlamıştır.

Ekonomik birim olarak aile, mevcut refah düzeyini korumak ve hedeflerine

ulaşmak için ekonomik fonksiyonunu bilinçli bir şekilde uygulamıştır. Arzu edilen

yaşam standartlarına ulaşma ve çocukların kişisel gelişim ve olgunlaşmalarını

sağlamak için ebeveynler etkin bir şekilde aile finansal yönetimini sağlamışlardır.

Çünkü aksi durumda ortaya çıkacak her türlü sıkıntı aile üyelerinde ciddi psikolojik

ve sosyal sonuçlar yaratacaktır (Terzioğlu, 1990: 111-113).

1.5.3 Ailenin Sosyal Psikolojik İşlevi

Şüphesiz aile ortamı birincil ilişkilerin en yoğun ve samimi bir şekilde

yaşandığı yerdir (Dündar, 2012: 58). İnsanın yaradılışı gereği kendini

tamamlayabilmek için bu şekilde duygusal bağlara ve samimi ilişkilere ihtiyaç

duymaktadır. Bir elmanın iki yarısı olan kadın ve erkek bir bütün oluşturabilmek için

beraberlik arzusu içindedirler. Toplumlar tarafından bu beraberliğin meşrulaştırıldığı

kurum ise aile kurumudur. Bu bakımdan aile kurmak, kadın ve erkeğin bir araya

gelerek kendi eksikliklerini tamamlayıp bir bütün olmalarına fırsat vermektedir

(Şentürk, 2012: 84-85). Aile yoğun bir duygusal alışverişin gerçekleştiği bir ortam
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olduğundan dolayı (Çağan, 2011: 86) yakın sevgisinin ve anlayış duygusunun en iyi

karşılandığı mekândır (Kasapoğlu, 1990: 51).  Aile üyeleri arasındaki bu sevgi ve

samimiyet durumu onları ben duygusundan kurtarıp biz duygusunu geliştirmesine

fırsat verir (Adak, 2005: 52). Böylece aile, kişiye toplumun bir üyesi olduğu hissini

vererek onu düzenli bir hayat kurmaya ve insanlarla iyi ilişkiler geliştirmeye

yöneltmektedir. Ki zaten yapılan araştırmalar akıl hastalarının ve intihar olaylarının

evlilere oranla bekârlarda daha yüksek olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu durumun

sebebi, kişilerin evlilikle kısmen daha düzenli ve kararlı bir hayat yaşayarak bir

anlamda kendilerini daha güvende hissetmeleridir (Şentürk, 2012: 85).Bu durumu

Erikson’un gelişim ödevleriyle de açıklayabiliriz. Erikson insanların psikolojik

gelişim evrelerini sekiz döneme ayırmıştır ve her dönemin kendine göre ödevleri

olduğundan bahsetmiştir. Bu ödevlerini kişiler başarıyla tamamlamadıkları takdirde

ileriki dönemlerinde sıkıntı yaşayacaklarını dile getirmiştir. Erikson’un yetişkinlik

döneminin ilk evresi olan (altıncı evresi) “yakınlığa karşı uzaklık (yalıtılmışlık)”

adını verdiği evresinde, bireylerin karşı cinse karşı yakın ilişkiler kurabilme

yeteneğine sahip olması gerektiği ve aile kurmaya yönelmesi gerektiğinden bahseder.

Eğer bu gelişimsel dönem ödevini başaramazsa yani aile kuramazsa bireyde

yalıtılmışlık duygusunun ortaya çıkacağından ve bir anlamda yalnızlık duygusuyla

karşı karşıya kalacağından dolayı kişi; insanlardan, görev ve sorumluluklardan

kaçmayı tercih edecektir. Başka ifadeyle yalnızlık duygusu kişinin benliğine hâkim

olacaktır (Senemoğlu, 2005: 81).

Aynı şekilde Maslow, insanların temel ihtiyaçlarını da beş basamaklı

piramitte göstermiştir. Maslow, piramidin ilk basamağını fizyolojik gereksinimler

(açlık susuzluk gibi), ikinci basamağını emniyette ve güvende olma gereksinimi,

üçüncü basamağını ait olma ve sevgi gereksinimi, dördüncü basamağını saygınlık ve

başarı gereksinimi ve en son basamağını ise kişinin kendini gerçekleştirmesi olarak

belirtmiştir. Maslow, bir üst basamağa çıkmak için alt basamakta gereksinimin

yeterince karşılanması gerektiğini dile getirmiştir. Buradan da görüleceği gibi insanın

kendini gerçekleştirmesi ve kendini çevresine ispat etmesi için aile kurup, sevme,

sevilme ve ait olma ihtiyacını gidermesi gerekmektedir (Maslow, 1943: 370-396).
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Ailenin sevgi ve psikolojik doyum sağlama işlevi sadece eşler arasında etkin

değildir. Bunun yanında ailenin en küçük üyeleri olan çocuklar için de ailenin bu

işlevinin büyük bir önemi vardır. Çünkü sevgi duymak, şefkat görmek çocuğun

ihtiyaçları arasındadır. Sevgi ile çocuk sağlıklı bir kişilik geliştirir. Sevgi gören kişi

karşısındakine de sevgi gösterir. Örneğin sevgi gören çocuklar sıcak ve uyumlu bir

arkadaşlık geliştirirken, sevgisiz büyüyenler ilişkilerinde düşmanlık yolunu

tutmaktadır. Evde sevgi ve ilgi görmeyen çocuk bu eksikliğini çevresindekilerden

ilgi çekerek gidermeye çalışır. İlgi çekmek için akla gelmeyen yollara başvururlar

örneğin öğretmenin ilgisini çekmek için hırsızlık bile yapabilmektedir (Tezcan,

1990: 67).

Günümüz modern çekirdek ailelerinde anne ve babanın dışarıda çalışması,

anne ve babanın uzun süre çocuklardan ayrı kaldığından dolayı çocukları olumsuz

etkilemektedir. Çocuk bu nedenle anne ve babasının sevgisinden yoksun

kalmaktadır. Sanayi toplumuna geçişle birlikte artan gerginlikler ve bunalımlar hem

ebeveynler açısından hem de çocuk açısından ailenin bu işlevini gün geçtikçe daha

fazla önem kazandırmaktadır (Dündar, 2012: 58; Tezcan, 1990: 67-68).

1.5.4 Ailenin Biyolojik İşlevi:

Platon Şölen’inde Sokrates’e, onun da onayıyla, şunu söyler: “ Aşk (…)

senin sandığın gibi,  (…) güzel sevgisi değildir”; “güzel içinde üremek ve çocuk

yapmak demektir.” (Bauman, 2012: 22) Çünkü aşk üzerine inşa edilen aile, toplumun

sürekliliği için hem ontolojik, hem epistemik, hem de etik açısından birey ve

vatandaş üretme kurumudur (Bayhan, 2013: 148). Nitekim geçmişten beri ailenin en

temel işlevi bir yandan neslin devamını sağlama iken öte yandan eşlerin cinsel

ihtiyaçlarının karşılamasıdır. Bu açıdan bakıldığında aile, (Freud’un da belirttiği gibi)

insanların en güçlü dürtülerinden biri olan cinselliği, kontrol altına alarak biyolojik

fonksiyonla birlikte toplumsal bir fonksiyonu da yerine getirmektedir (Şentürk, 2012:

89).  Çünkü eşlerin cinsel münasebetlerinin toplum tarafından meşrulaştığı zemin

evlilik akdiyle gerçekleşen aile kurumudur.
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Aynı şekilde Foucault’da ailenin biyolojik işlevinin önemine değinmiştir.

Foucault’ya göre, bireylerin cinsel arzularının tatmin edildiği yer olan aile kurumu

bu işlevini yerine getirmediği zaman kadın fizyolojisinde “histeri” durumu ortaya

çıkmaktadır. Kadın fizyolojisinde doğduğu söylenen bu durum (Yunanca hystera

sözcüğünden türetilmiş olan histeri terimi, ya da uterus,) ağlama, bağırma, bayılma,

kendini kaybetme vb. gibi şeyleri ifade etmektedir.  19. yüzyıl tıbbına göre bu

hastalık ailede aktif cinsel yaşamın olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu

nedenle bekâr genç kadınlar, boşanmış kadınlar, dullar ve süreğen bir evlilik içinde

normal cinsellik yaşama yerine kariyer peşinde koşan kadınlar bu hastalıktan

çekiyordu. Bu hastalıkla baş etme yolu, kadınların yalnızca “normal” aile içinde –

amacı çocuk üretimi olan bir evlilik içinde, cinsel olarak bir adama bağlı olarak-

yaşam sürmeleri halinde mümkün olabilecektir (Aktaran Bilton vd., 2009: 235). Yani

biyolojik bir ihtiyaç olan cinsel arzular karşılanmadığı durumda ortaya çıkacak olan

sıkıntılardan kurtulmak için aile kurumunun biyolojik işlevini yerine getirmesi

gerekmektedir.

Bu noktada şuna değinmekte de fayda vardır. Günümüzde yaşanan hızlı

toplumsal değişmeler sonucunda ortaya çıkan alternatif yaşam biçimleri ve yeni aile

türleri, doğurganlığın ciddi bir şekilde düşmesine yol açmaktadır (Dündar, 2012: 58).

Bir yandan hayat şartlarının zorlaşması ve artan pahalılaşma öte yandan eşlerin

çocuk sorumluklarından kaçışı bu durumu ortaya çıkarmaktadır.

1.6 Aileye Kuramsal Bakış:

Kuram, dünyanın, görebildiğimiz ve ölçebildiğimiz şeylerin ötesine geçen

bir açıklamasını yapmaktır. Başka bir ifadeyle kuram; ampirik dünyayla ilgili

kavramlarımızı ve anlayışımızı sistematik biçimde düzenleyen bir dizi birbiriyle

ilintili tanımları ve ilişkileri kapsayan (Marshall, 2009: 436) ve “olayların nasıl

meydana geldiğini açıklayan bir dizi soyut ve genel ifadelerdir.” Bazen bir olayı

tasvir etme, bazen açıklama bazen de kestirmeye yönelik araştırmalarda yolumuzu

aydınlatan bir fener gibidir (Canatan, 2011b: 31). Bu bakımdan sosyoloji
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kuramlarını, içinde yaşadığımız toplumu anlamak amacıyla yazılmış “haritalara”

benzetebiliriz (Bozkurt, 2012: 40). Nitekim bu haritalar yardımıyla toplumsal

gerçekliğin belki de gözümüzden kaçacak olan kısımları daha net görecek ve

“toplumsal olayları anlama ve çözümlemede gerekli ilk adımı” (Wallace ve Wolf,

2012: 26) atılmış olmaktadır.

Aile ile ilgili çalışmalara bakıldığında 1950 öncesinde sistemli anlamda

kuram geliştirme doğrultusunda bir çalışma söz konusu değildir. Ancak 1950

sonrasında kavramlar ve kaba yönelimler üzerinde ilk çalışmalar yapılmıştır ve daha

sonra 1990’lı yıllara gelindiğinde teorik anlamda çalışmalarda yüksek artış

görülmüştür (Canatan, 2011b: 34). Genel anlamda aileyi kuramsal açıdan ele alan

sekiz yaklaşım vardır. Bunlar; Yapısal İşlevsel Yaklaşım, Sembolik Etkileşim

Yaklaşımı, Çatışma Kuramı Yaklaşımı, Ekolojik Yaklaşım, Feminist Yaklaşım,

Toplumsal Alış Veriş (Mübadele) Yaklaşımı, Ailevi Gelişimsel Yaklaşımı ile Aile

Sistemleri Yaklaşımlarıdır. Ancak burada bu kuramlardan; Sembolik Etkileşim

Yaklaşımı, Çatışma Kuramı Yaklaşımı, Toplumsal Alış Veriş (Mübadele) Yaklaşımı

ve Yapısal İşlevsel Yaklaşımın temel varsayımları ve önermeleri üzerinde

durulacaktır.

1.6.1 Sembolik Etkileşim Yaklaşımı:

Sembolik etkileşim ya da simgesel etkileşimcilik terimini, Herbert Blumer

“Man and Society” başlıklı makalesinde kullanmasıyla bilim literatürüne girmiştir.

Blumer, Man and Society’sinde simgesel etkileşimin temel taşının: bir topluluktaki

insanların sahip oldukları ortak simgeler ve anlayışlar olduğunu belirtir. “Blumer

(1962)’in temel iddiası, insanların öncelikle karşılarındakinin davranışını

yorumladıkları ve daha sonra eyleme karar verdikleri yönündedir. Ona göre insanlar

araya yorum süreci girmeden doğrudan eyleme geçmezler. Bu yorumlama ve

anlamlandırma sürecinde ise, kuşkusuz semboller ve işaretler önem kazanır. Bu

yüzden bu yaklaşıma sembolik etkileşimcilik denilmiştir. Bu görüşün, klasik

davranışı Behaviorizm Kuramındaki “uyaran- tepki” ilişkisini reddederek araya

yorumlama sürecini koyması önemlidir. Çünkü insanlar her uyarana basitçe tepki
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veren robotlar değildir” (Kasapoğlu, 2011: 5). Bu bağlamda, bireyin yaşadığı ve

karşılaştığı olay ve olgular arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. İçinde

yaşanılan süreçten etkilenme ve bu süreci etkileme durumu bulunmaktadır.

Esas olarak sosyal-psikolojik bir bakış açısına sahip olan simgesel

etkileşimcilik bireye ve bir kişinin içsel düşünce ve duyguları ile toplumsal davranışı

arasındaki etkileşime odaklanır (Wallace ve Wolf, 2012: 267-269). Yani sembolik

etkileşimciler, işlevselcilerin yaptığı toplumsal yapı gibi geniş ölçekli

makrososyolojik değerlendirmelerin aksine en ince ayrıntılara inerek insan etkileşimi

gibi mikrososyolojik değerlendirmelerde bulunur.

Genel olarak insan ve dünyası arasındaki anlamlı ve karşılıklı ilişkilere

odaklanan simgesel etkileşimler (Canatan, 2011b: 43), toplumsal etkileşimin

sembolik olmayan etkileşim ve sembolik etkileşim olmak üzere iki düzeyde ele

alınabileceğini söylerler. Sembolik olmayan etkileşimde, insan bir diğerinin davranış

ve jestlerine doğrudan doğruya tepki gösterir; sembolik etkileşimde ise insanlar,

davranış ve jestleri, ona verdikleri anlam temelinde yorumlayarak değerlendirirler.

Sembolik etkileşim bir diğer kişinin davranış veya sözlerinin anlamının

yorumlanması ve tanımlanmasını gerektirir (Sayın, 1990: 27).  İnsanların diğer

bireylerle kurdukları iletişim üzerine yoğunlaşan simgesel etkileşimciler, aile gibi

sosyal kurumları birincil sosyal yapılanmalar olarak dikkate almaktadır. Simgesel

etkileşimciler, sadece dış gözlemle sosyal etkileşimin anlaşılmasının mümkün

olmadığını savunmaktadırlar.   Bu yaklaşıma göre aile, etkileşim içindeki kişilerin

birliğidir.

Etkileşimci yaklaşımın varsayımları şunlardır: a)Aile davranışları, toplumsal

normlardan çok, aile içi etkenler tarafından etkilenir. b)Sosyal davranış, sosyal

çevreden ortaya çıkmaktadır. c) Temel bağımsız birim, diğerleriyle etkileşim içinde

bulunan, karar alabilen, aktif bireydir (Sayın, 1990: 28). Yani bireyleri, dış güçlerin

karşısında pasif varlıklar olarak değil, kendi hareketlerini yorumlayan, değerlendiren

ve tanımlayan, kendi davranışlarını etkin bir şekilde inşa ederek karar verme ve fikir
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oluşturma süreçlerini verimli bir şekilde kullanan kişiler olarak kabul eder (Wallace

ve Wolf, 2012: 269).

Sosyolojide büyük bir yenilik olarak kabul edilen simgesel etkileşimcilik,

sosyal olguların birçok boyutunu ihmal ettiğinden dolayı eleştiriye maruz kalmıştır.

Bu kuramın en zayıf noktası; rollerin oluşmasında aktörlerin etkisini abarttığı için

yapısal etkenlerin rolünü göz ardı etmişlerdir. Bir başka deyişle gerçekliği nesnel

olarak kavrama iddiasında olan kuramların (örneğin işlevselciler) güçlü olduğu

noktada bu kuram zayıf kalmıştır (Canatan, 2011b: 44).

1.6.2 Çatışma Yaklaşımı:

Çatışma kuramı da işlevselci kuram gibi toplumsal yapının ve toplumsal

kurumların genel yapısının kapsamlı özellikleriyle ilgilenen yani makro sosyolojik

bir bakış açısına sahiptir. Ancak çatışma kuramı, temelinde işlevselciliğe karşı çıkan

ve onu eleştiren bir yaklaşımdır.  Özellikle de 1950’lerin sonlarında Amerika’da

egemen olan Parsonscı işlevselciliğe karşı gelişen sosyolojik bir teoridir (Tatlıcan,

2011: 85). Çünkü işlevselciler, toplumları ve toplumsal kurumları bir arada işleyerek

denge yaratan, birbirlerine dayanan kısımlardan oluşan sistemler olarak kabul

ederken, çatışmacılar; toplulukların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele

ettiklerini dile getirmektedirler (Wallace ve Wolf, 2012: 107). Bundan dolayı

bireysel çıkarlar ve güç elde etme söz konusu olduğu için toplumlarda çatışmalar

kaçınılmaz olmaktadır. Çatışmacı kuramın entelektüel kökenlerini, ilk

sosyologlardan olan Karl Marx ve Max Weber oluşturmaktadır. Bunun yanında bu

teorinin çağdaşları olarak da Ralp Dahrendorf, Lewis A. Coser ile Randall Collins

gibi sosyologlar sayılabilir.

Karl Marks’ın dinamik toplum görüşüne göre toplumsal çatışma olmadan

insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi söz konusu olamaz. Gerçekte toplum, gerek yapısı

ve gerekse işlevleri bakımında sürekli değişkenlik gösteren bir özelliğe sahiptir. Bu

bağlamda toplumun temel niteliği değişken olmasıdır. O halde toplumdaki değişme

ve çatışma tesadüfi bir olay değildir. Bu bakımdan toplumda çatışma olmadan
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insanlığın gelişmesi mümkün değildir (Akyüz: 2008: 61-62). Çatışma kuramcılarına

göre toplumda kıt kaynaklar vardır ve bundan dolayı toplumsal kümeler birbiriyle

mücadele ve rekabet içindedir. Bu yüzden toplumda ilişkiler denge ve istikrar

üzerine değil çatışma üzerine kurulmuştur.  Bu kuramsal perspektiften hareket eden

araştırmacılar aileyi, toplumsal eşitsizliğin doğurduğu sorunları deneyimleyen bir

küme olarak tarif ederler. Bunlara göre aile ve aile üyeleri, toplumda güçlü gruplar

tarafından kontrol edilen kıt kaynaklar için yarışmak zorundadırlar (Canatan, 2011b:

40).

Çatışma kuramcılarına göre toplumun temelinde nasıl çatışma kaçınılmazsa

toplumun en küçük birimi olan aile içinde de çatışma kaçınılmazdır. Bu yaklaşıma

göre, aile üyeleri arasında güç ve kaynakların yönetimi çatışmaya neden olur. Çünkü

ailede otorite hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşi eşitsizlik sistemine yol açar. Bu

bakımdan ailede güçlü olanlar güçsüz olanlar karşısında çoğu zaman avantajlı

çıkarlar (Güçlü, 2012: 78; Canatan, 2011b: 40). Bu yaklaşıma göre ailede çatışmanın

olmayışı, ailenin mutlu ve başarılı olduğu anlamına gelmez. Aksine L. Coser’in

evlilik ile ilgili yaptığı araştırmaya göre ailede çatışmanın varlığı eşler arasındaki

ilişkilerin zayıflığından ziyade güçlülüğü gösterdiğini ve bu durumun evlilik

ilişkisinin daha sağlam bütünleştirdiğini ortaya koymaktadır (Güçlü, 2012: 79).

Çatışma kuramı da diğer kuramlar gibi pek çok eleştiriye konu olmuştur. Bu kuramın

en temel eleştirisi; çatışmayı odak noktası yaptığı için aile ve toplumdaki sosyal

düzeni; yani göreceli olarak var olan süreklilik ve istikrarı açıklayamadığı için

yapılmıştır (Canatan, 2011b: 41).

1.6.3 Toplumsal Alışveriş Yaklaşımı:

Diğer adıyla mübadele (exchange) kuramı olarak da bilinen toplumsal

alışveriş kuramı; yirminci yüzyılın ortalarında sosyolojiye rasyonalist düşüncelerin

sokulması yolundaki ilk denemedir. Bu kuram var olan sosyal normların, bireysel

çıkarlar sonucunda ortaya çıktığını göstermek için insan davranışına ilişkin ekonomi

modeli ile Skinner’ın koşullanma kavramını birleştirmiştir (Waters, 2008: 110).
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Toplumsal alışveriş kuramı; insanlar arası ilişkilerde mübadele kavramının

önemini vurgulamaktadır. Bu kuram insanların birbirlerine bağımlı olduklarını,

kaçınılmaz olarak karşılıklı bir şeyler alıp verdiklerini ve insanların kaçınılmaz

olarak birbirlerine gereksinimleri olduğu sayıltısından hareket etmektedir. Bu

kuramın öncüleri olarak; sosyal psikolog John W. Thibaut, Harold Kelley ve

sosyolog George Homans ile Peter Blau’dur. Bunun yanı sıra Kingsley Davis, Alwin

W. Gouldner, John N. Edwards ve John Scanzoni de bu kuramın öncülerindedir. Bu

kuramın temel kavramları, mübadele, karşılıklılık, anlaşma, davranış, kaynaklar,

ödül-maliyet, dağıtıcı adalet, dürüst (adil) mübadele ve güçtür (Güçlü, 2012: 80).

Toplumsal davranışı en az iki kişi arasında bir alışveriş faaliyeti olarak

düşünen bu yaklaşım (Wallace ve Wolf, 2012: 420), evliliğinde karşılıklı bir alışveriş

temeline dayandığını düşünür.  Kişiler ancak kendilerine bir kâr sağlayacak

etkileşime girmektedirler. Nitekim bu yaklaşıma göre, insan davranışının amacı

ekonomik olmaktır. Önemli olan “kâr ya da ödülleri en çoğa çıkartabilmektir.”

(Poloma, 1996: 73) Bu bakımdan mübadele teorisi aile yaşamında çoğunlukla karı-

koca arasındaki ilişkilerle ilgilenmektedir. Eş seçimi, evlilik sistemi, yeniden evlilik,

ebeveyn -çocuk ilişkileri temel araştırma konuları arasındadır. Evliliği bir mübadele

olarak ele alan Scanzoni mübadele kurallarının kabul edilmemesi durumunun

çatışmaya yol açtığını öne sürmektedir (İçli, 1997: 63). Ailevi ilişkileri kâr ve

maliyet hesapları çerçevesinde ele alan bu kurama göre, kişiler sürekli olarak bir

ilişkinin kendisine sağlayacağı kar ve zarara göre tercihlerde bulunmaktadırlar. Bir

başka deyişle ailevi ilişkiler ticari ilişkiler şeklinde tasarlanmaktadır. Ailevi ilişkileri

de sıradan sosyal ilişkilere ve hatta çıkar merkezli ticari ilişkilere benzeten toplumsal

alışveriş kuramına bu açıdan birçok eleştiri getirilmiştir. Bunlardan ilki mikro

alışveriş teorisinin metodolojik bireyciliğe dayanmasıdır (Canatan, 2011b: 45). Yani

bireyci teorilerden birisi olarak basit ve açık olma özelliğini taşımakta, ancak fazla

basitleştirici olması nedeniyle de eleştirilmektedir (İçli, 1997: 63). İkinci eleştiri

noktası ise her zaman ve her yerde rasyonel olarak hareket ettikleri varsayımıdır.

Bireyi, özgeci davranışları bu kuram tarafından açıklanamayan bir kategori olarak

kalmaktadır. Nitekim ailevi ilişkilerin tabiatında rasyonel olmayan davranışlar
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önemli bir yer tutmaktadır. Kuram, bu noktada aileye özgü gerçekleri göz ardı

etmektedir (Canatan, 2011b: 45).

1.6.4 Yapısal-İşlevselci Yaklaşım:

Sosyolojinin temel üç kuramından biri olan işlevselcilik (sembolik etkileşim

ve çatışma kuramıyla birlikte) aile çalışmalarında da yaygın bir şekilde kullanılan

kuramlardan biridir. Aynı şekilde bu çalışmanın “haritasını çizen” ve bu çalışmaya

yön veren kuramda yapısal-işlevselci kuramdır.

Genel Sistem yaklaşımının bir varyantı olan ve yirminci yüzyıl

sosyolojisinde egemen bir paradigma olarak işlev görmüş olan (Canatan, 2011b: 38)

işlevselciliğin ne olduğuna bakılırsa şöyle tanımlanabilir: Toplumsal ve kültürel

olguların toplumsal-kültürel sistem içerisinde yerine getirdiği işlevleri çözümleyen

ve toplumun hiçbir kısmının bütünden ayrılamayacağını ve birbirleriyle ilişkili

kısımlardan oluşan bir sistem olduğunu düşünen yaklaşımdır. Biyoloji bilimlerindeki

organik sistem modeline dayalı olarak geliştirilen işlevselciliğe göre; toplumun her

hangi bir kısmındaki değişim, sistemin diğer kısımlarında bir miktar dengesizliğe ve

bir ölçüde de bir bütün olarak sistemin yeniden düzenlenmesine yol açar (Wallace ve

Wolf, 2012: 43).

Bu yaklaşımın kökleri sosyolojinin kurucusu olan Aguste Comte’un

Toplumsal statik (yapı-structure) ile toplumsal dinamik (süreç, process-process,

function) çalışmalarında yatar. Comte, “toplum yaşayan bir organizmaya benzer”

özdeyişiyle biyoloji ve toplumsal sistemler arasında bir bağ kurmuştur. Bu tezi

Herbert Spencer geliştirmiş (Poloma, 1996: 30) ve farklılaşma kavramı ile

işlevselciliğin bir önderi olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Fransız sosyolog Emile

Durkheim, Toplumda İş Bölümü adlı eseriyle modern işlevselcileri büyük ölçüde

etkilemiş ve çağdaş işlevselciliğin en önemli önderi olmuştur (Wallace ve Wolf,

2012: 45-46). Çağdaş işlevselci sosyologların başında hem biyoloji mezunu hem de

Amerikalı sosyolog olan Talcott Parsons ile Robert K. Merton gelmektedir. Bunların
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dışında da Georges Homans, Marion Levy, W.J. Goode, R. Winch ile Fransa’dan A.

Girard ve Levi-Strauss gibi sosyologlar İşlevselci sayılabilir (Sayın, 1990: 29).

Bu yaklaşımın temel düşüncelerini özetlersek: a) Her toplum çoğunlukla

kurum diye adlandırılan, örn. aile gibi, alt sitemlerin oluşturduğu bir bütün veya bir

sistem olarak görülmektedir. Yani bu yaklaşımda “vurgu, yapı ve onun işlevleri

üzerine” (Kasapoğlu, 2011: 10) yapılmaktadır. b) Toplumu oluşturan her parça diğer

parçayı etkiler, yani bir parçadaki değişmeyi en azından potansiyel olarak

etkilemektedir. Başka bir ifadeyle “toplum, birbiriyle ilintili parçalardan meydana

gelmektedir. Her parçanın anlamı, yalnızca sistem içinde özel bir işlevi yerine

getirdiği bütünle ilişkisi içinde ortaya çıkar, bunun için toplum birbirine bağımlı ve

hepsi de genelde sistemin bütünleşmesi ve uyarlanmasına katkıda bulunan öğelerden

oluşan bir sistemdir. Bundan dolayı toplumsal nedensellik de çok yönlü ve karşılıklı

olmaktadır.” (Swingewood, 2010: 248-249) c) Sosyal sistemlerin bir dinamik denge

içinde en iyi biçimde varlığını sürdürdüğü düşünülmektedir, yani meydana gelen

değişmelerin çoğu, sistemin işleyişini bozmayan sınırlar içinde oluşmaktadır (Güçlü,

2012: 71).

İşlevselcilik, herhangi bir sosyal kurumun kalıcılığının, hem bireyler, hem

de içinde yaşadıkları toplum için sağladığı fayda terimiyle açıkladığından dolayı

işlevselciler ailelerin, toplum ve üyeleri için yaşamsal fonksiyonlar sergilediklerine

inanırlar (Bilton vd., 2009: 230). Bu çerçevede de işlevselci teori aileyi, ailenin belli

sosyal fonksiyonları olduğu ve diğer kurumlar üzerinde etkisinin olduğunu

göstererek açıklamaya çalışır (Harris, 1972: 93). Bu yaklaşıma göre aile, temel

olarak üreme yoluyla toplumun işleyişini ve toplumun sürekliliğini sağlayan bir

kurumdur (Güçlü, 2012: 71; Giddens, 2013: 279). Bu bakımdan aile sosyolojisi

çalışması yapan işlevselciler, aileyi genelde iki şekilde ele alırlar. Mikro ölçeğinde,

aile içi ilişkileri yani karı, koca, çocuk ve kardeşler arasında bireysel özel

davranışları ele alırken makro varyantında aile ile toplumdaki diğer kurumlar

arasındaki ilişkiler gündeme gelmektedir. Başka bir deyişle ilk yaklaşımda ailenin

kendi üyeleri için işlevlerinin ne olduğu ortaya konulurken, ikinci yaklaşımda ailenin
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tüm toplum ve diğer toplumsal kurumlar açısından işlevleri incelenir (Canatan,

2011b: 38; Sayın, 1990: 28).

İşlevselci yaklaşıma göre en yalın ifade ailenin evrensel bir kurum olduğu

ve bu nedenle de bazı evrensel fonksiyonları yerine getirmesi gerektiği şeklindedir.

Belli temel fonksiyonel ön gereklilikler vardır ve eğer toplum devam edecekse, bu

gereksinimlerin karşılanması gerekir. Aile kurumu bu fonksiyonları en iyi biçimde

karşılar (Sayın, 1990: 28). Aksi takdirde yapısal İşlevselci perspektife göre ailevi

sistem, işlev ve işlevler arasındaki koordinasyona bağlı olarak işlediği için aile

üyelerinden birinin işlevini yerine getirmemesi sistemin işleyişini engeller, en

azından zora sokar. Bu nedenle herkesin kendi rolünü yerine getirmesi ailevi istikrar

için son derece önemlidir. İşlevlerin yerine getirilmesine ve koordinasyonun

derecesine göre ailevi bağlar güçlenir ve ortaya kendi işlevlerini yerine getiren

sağlıklı bir yapı çıkar (Canatan, 2011b: 39).

Sonuç olarak toplum, kurumlar ve kurumlar arası dinamik ilişkilerden

oluşmuş bir sistemdir. Bu sistem içerisindeki her yapı unsurunu oluşturan kurum bir

diğerinden farklı fonksiyonlar ifade etmektedir. Birbirinden farklı fonksiyonları olan

bu kurumlar üzerine almış oldukları görev ve sorumlulukları yerine getirerek başka

bir ifadeyle toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal bütünlüğü

sağlamaktadırlar. Ailede bir toplumsal yapı unsuru olarak eğitim, ekonomi, din,

siyaset, hukuk, ahlak gibi kurumlarla etkileşim halinde olarak kendine ait

fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Çocuğun dünyaya getirilerek toplum

devamlılığının sağlanması, çocuğun eğitim ve sosyalleştirme süreciyle birlikte hayata

hazırlanması, çocuğa ve eşlere bir bütünün parçası olma duygusunun kazandırılması,

maddi ihtiyaçların karşılıksız giderilmesi gibi sıralanabilecek fonksiyonlar aile

kurumunun denetimindedir. Ailenin parçalanması, aile içi ilişkilerin bozulması,

ailede şiddetli geçimsizliğin hâkim olması, anne baba çocuk ilişkilerinin nitelik

değiştirmesi, ebeveynlerin üzerlerine almış oldukları görev ve sorumlulukları

aksatmalarına, kurum içinde bir fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Bundan başta

eşler olmak üzere özellikle gelişme çağında olan çocuklar olumsuz etkilenmektedir.

Yapılmakta olan çalışmada da bu bakış açısıyla hareket edilerek aile parçalanması
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sonucunda çocuğun sosyal ve psikolojik anlamda olumsuz etkilendiği ve onun hem

gündelik hayatında hem de akademik hayatında bir takım sıkıntılara neden

olduğundan dolayı okul başarısında düşüşe yol açtığı düşünülmektedir. Nitekim söz

konusu bu çalışma yapısal işlevselci kuram çerçevesinde ele alınarak yürütülmüştür.

1.7 Ailede Parçalanma ve Parçalanma Şekilleri:

Ailede parçalanma, ailenin genel ve normal yapısındaki bir değişmeyi ifade

eder. Ailede ki bu değişim, ölüm, anne veya babanın uzun seyahatleri, karı-kocanın

birbirinden ayrı yaşamaları veya boşanmaları, çocukların aileden ayrılmaları gibi

hallerdir (Özgüven, 2001: 306). Bu tür durumlar genelde aile üyeleri tarafından

istenmeyen durumlardır. Fakat yine de bazı zamanlarda bu durumlarla karşılaşmak

kaçınılmaz olmaktadır. Bunun sonucunda da başta ailenin en küçük üyeleri olan

çocuklar olmak üzere tüm aile üyeleri etkilenmektedir.

Ailenin normal durumunun bozulması olan ailede parçalanma, eşlerden biri

veya ikisinin ölümü, eşlerin boşanması ile eşlerin herhangi bir sebepten dolayı

birbiriden uzun süre ayrı kalması olmak üzere üç ana başlık altında incelenmektedir.

1.7.1 Ölüm:

Ölüm ailenin parçalanmasına neden olan bir dış faktör olarak

değerlendirilir. Çünkü ölüm, aile üyelerinin hiçbirinin serbest iradesinde olamayan

ve tamamen ilahi bir takdir olarak değerlendirilen bir gerçektir (Şentürk, 2012: 89).

Ailede parçalanma nedeni olan ölümün ortaya çıkması ailede büyük bir sarsıntıya yol

açmaktadır. Özellikle çocuklar bu durumdan çok etkilenirler. Bu bakımdan çocuklar

için yaşamlarının ilk yıllarında anne kaybı baba kaybından daha önemlidir. Bunun

nedeni çocuğa bakan aile yakınlarının veya parayla tutulmuş bakıcıların, anneden

farklı bir yaklaşımla çocuğa bakmalarıdır. Fakat çocuklar büyüdükçe, özellikle erkek

çocuklar için babanın kaybı çok önemlidir. Bunun nedeni ise büyük erkek çocuk için

benzemek istediği model objenin ortadan kalkmış olması demektir. Çocuk açısından

en büyük yıkım ise hem anneyi hem de babayı kaybetme durumunda ortaya
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çıkmaktadır. Çünkü bu durumda çocuk kendini çok yalnız hissedecektir (Özgüven,

2001: 320-321). Çocuk hem annenin şefkatinden hem de babanın korumasından,

güven duygusundan mahrum kalacağından dolayı bu durumu kabullenişi zor

olacaktır. Bu yalnızlık duygusu içinde başkalarının yardımına ihtiyaç duyacak ve

onların bakımına alışması zor olacaktır.

1.7.2 Ayrılma:

Aile üyelerinden birinin geçici veya sürekli hastalığı ve sakatlığı; deprem,

sel, yangın gibi doğal afetler; yoksulluk, işsizlik, terör, kan davası gibi toplumsal

afetler sonucunda yapılan zorunlu göçler, ebeveynlerden birinin çalışma veya başka

nedenlerle evden uzun süre ayrılması ile eşlerin geçimsizlik nedeniyle boşanma

olmaksızın evi terk etmesi ayrılık şeklinde ortaya çıkan aile parçalanmasına yol

açmaktadır (Şentürk, 2012: 90). Bu tür geçici ayrılıklar kimi zaman devamlı

ayrılıklardan daha tehlikeli olmaktadır. Çünkü bu durumda aile üyeleri ilk önce

ayrılığa sonra da bir arada olmaya uyum sağlamak zorundadır. Bundan dolayı

ayrılığın süresi uzadıkça çocuklar üzerinde yapacağı olumsuz etkilerde artmaktadır

(Özgüven, 2001: 321).

1.7.3 Boşanma:

Özellikle modernleşme, sanayileşme, kentleşme ve küreselleşmeyle birlikte

yaşanan toplumsal kırılmalar aile kurumunun değişmesine, yeni biçimler

kazanmasına, kimi rollerini kaybetmesine ve kimi yeni rolleri de kazanmasına neden

olmuştur. Toplum yapısında meydana gelen bu büyük değişimler; iş yaşamını

değiştirmiş, kadın ve erkeğin iş gücüne katılım oranını yükseltmiş ve bireyselleşme

ile liberalleşmeyi ön plana çıkararak aile ve evlilik ilişkilerinin yeni biçimler

kazanmasına yol açmıştır. Eskiden ekonomik temelli ortaklık, çocuk bakımı, statü

elde etmenin önemli bir aracı olarak görülen evlilik, yerini giderek daha bireysel

istek ve arzuların hâkim olduğu bir birlikteliğe bırakmıştır. Bu durum istek ve

arzuların örtüşmediği ve karşılanmadığı zamanlarda evliliği tehlikeye sokmuş ve
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kimi zamanlarda boşanmayla sonuçlanmasına sebep olmuştur (Timurturkan, 2012:

201-202).

Boşanma, yasal olarak kurulmuş bir evlilik ilişkisinin yine yasal biçimde

ortadan kalkması durumu olarak ifade edilmektedir (Ozankaya, 1995: 24; Marshall,

2009: 79).  Hukuki olarak tanımlanan boşanma aslında ekonomik, kültürel, toplumsal

ve psikolojik sonuçları olan ve bu bakış açılarıyla tanımlanabilecek daha geniş

etkileri olan bir süreçtir (Timurturkan, 2012: 202). Evlilik gibi boşanma da geçmişten

beri gerek ilkel toplumlarda olsun gerekse modern toplumlarda olsun tarihi süreç

içerisinde doğal karşılandığı bilinmektedir. Toplumdan topluma farklılık gösteren

boşanma süreci,  önceki dönemlerde ve bazı toplumlarda boşanma hakkını sadece

erkeğe verirken daha sonra yapılan yasal düzenlemeler sonucunda bu hak kadınlara

da tanınmıştır.

Aile kurumunu ortadan kaldırdığı ve aileyi temel toplumsal işlevlerinden

uzaklaştırdığı için evliliklerde istenmeyen durum olan (Timurturkan, 2012: 203) ve

aile üyelerinde büyük sarsıntılara yol açan boşanma durumu; Bohannon’na göre

eşlerde psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda birçok değişime yol açtığından

dolayı onları karmaşaya ve kaygıya sürüklemektedir. Bohannon, bu değişimlerin

başında ilk olarak eşlerde karşılıklı beklentilerin karşılanmadığı ve eşlerin birbirine

yabancılaştıkları evreden bahseder. Böylece boşanmanın ilk evresi olan “duygusal

boşanma” gerçekleşir. Bu durum evliliği olumsuz yönde etkileyerek, eşlerin

ekonomik paylaşımlarının da ortadan kalmasına yol açarak “ekonomik boşanmanın”

gerçekleşmesine neden olur. Bu olumsuz gidişat belli bir süre sonra eşlerin birlikte

yaptığı arkadaşlık ve sosyal faaliyetlerinde azalmasına neden olarak “sosyal

boşanmanın” gerçekleşmesini sağlar. Sosyal boşanmayla birlikte hukuksal anlamda

da boşanma artık kaçınılmaz olur.  Yasal olarak boşanan çiftlerin, bu evrede

çocukların velayeti ile ilgili olarak boşanma durumu ortaya çıkar. Çocuğun velayeti

kimde kalmışsa bir anlamda öteki eşin annelik/babalık rolü geri plana itilmiştir.

Böylece eşler ana/baba olarak da boşanmışlardır. En son evre olarak eşlerin var olan

duruma alışıp, benimsemeleri ile birlikte yeniden bağımsızlıklarını kazanıp,

kendilerini bulma dönemi olan “psikolojik boşanma” sürecidir. Bu süreçle birlikte
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eşler altı ayrı evrede boşanmalarını gerçekleştirmiştir (Atakan, 1991: 540). Uzmanlar

bu evrelerden hukuksal evreye kadar duygusal, ekonomik ve sosyal boşanmanın

gerçekleştiğini ancak, psikolojik boşanmanın bazen hukuksal boşanmadan sonra dahi

sürdüğünü ileri sürmektedirler. Fakat sosyolojik literatürde boşanma denilince,

konunun hukuka intikal etmiş şekli akla gelmektedir (Şentürk, 2012: 91).

Eşler için mutsuz bir evlilikten çıkış olan boşanma olayı, günümüzde

yaşanan hızlı toplumsal ve kültürel değişmeler ile bu değişmelerin aileye yansıması

sonucunda artış göstermektedir. Modernleşme ve kentleşmeye paralel olarak artış

gösteren boşanma oranların nedenleri şu şekilde sıralanabilir; öncelikle toplumda

bireyselleşmenin artış göstermesi ile yeni özgürlük anlayışının geleneksel görev ve

bağlılık duygularını gevşetmiş olması, dinsel kurumların evlilik kurumu üzerinde ki

baskılarını büyük oranda kaldırması, boşanan eşlere karşı toplumdaki bireylerin daha

hoşgörülü davranmaları boşanmayı kolaylaştırdığı ve artırdığı söylenebilir (Özgüven,

2001: 306-307). Bunlara ek olarak toplum yaşamında yaşanan hızlanma, “çok insan

tanıma olanakları, rasgele evlilikleri ve değişik din, ırk, uyruk ve toplumsal sınıflar

arası evlilikleri olanaklı kılmış, çoğu kez sevgiden başka ortak noktaları bulunmayan

bu evliliklerde boşanmayı artırmıştır. Kadın haklarının gelişmesi ve eğitim düzeyinin

yükselmesiyle kadının toplumsal yaşama katılımı evlilik bağlarının zayıflamasına yol

açmış” (Özgüven, 2001: 307) ve aile parçalanmalarını hızlandırmıştır. Bu durum

ailenin işlevlerini yerine getirmesini engellemiş olup hem eşler üzerinde hem de

ailenin en küçük üyeleri olan çocuklar üzerinde çok karmaşık sorunların ortaya

çıkmasına sebep olmuştur. Yapısal işlevselci yaklaşıma göre toplumun küçültülmüş

şekli olan aile de (Erkal, 1990: 208)  yaşanan bu parçalanma oranlarının artışı tüm

toplumu olumsuz bir şekilde etkilemiştir.

1.7.3.1 Dünyada Boşanma:

Hemen hemen tüm toplumlarda evlilik gibi boşanma da belli yasal çerçeve

içine alınmıştır. Ancak devletin ve mahkemelerin boşanmayla ilgili yaklaşım ve

düzenlemeleri toplumdan topluma, devirden devire farklı anlayış ve değişmeler

göstermiştir. Boşanma yaklaşımları uluslararası düzeyde incelendiğinde boşanmaya
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karşı bazı farklı tutum ve yaklaşımların olduğu görülmektedir. Özgüven, bu

yaklaşımları üç grupta toplamıştır. Bunlardan birincisi “boşanma yasağıdır”. Bazı

ülkeler boşanmayı dini inançlarla ilişkilendirilerek yasaklamıştır. Hıristiyanlık dinin

Katolik mezhebine göre evlenme, “çözülmesi olanaksız olan ve ancak ölümle sona

eren bir bağ” olarak tanımladığı için dokuzuncu yüzyıla kadar boşanma Katolik

mezhebine bağlı olan birçok batı ülkesinde yasaklanmıştır. Ta ki bu durum 1789

Fransız İhtilaline kadar süre gelmiştir. İkinci grup ise eşlerin ortak kararı veya

eşlerden sadece birinin isteğiyle gerçekleşen “boşanma serbestliği” durumudur. Bu

yaklaşımda boşanma eşlerin bağımsız iradelerine bırakılmıştır. Erkek dilediği zaman

karısını boşayabildiği halde kadın ancak belli sebepler varlığı halinde kocasından

boşanabilmektedir. Eski Türk hukukunda boşanma erkek bakımından serbest, kadın

bakımından ise sınırlı serbestliğe sahipti. Üçüncü grup ise “sebeplere ve hâkim

kararına göre boşanma” durumudur. Günümüzde çok daha yaygın bir şekilde görülen

boşanma yaklaşımıdır. Boşanmanın olması belli sebeplerin varlığı ve yetkili

mahkemelerce bu sebeplerin yerinde oluşu kararıyla gerçekleşen boşanma

durumudur. Türk Medeni Kanunu bu sistemi benimsemiştir (Özgüven, 2001: 307-

308).

Toplumdan topluma göre boşanma şekilleri farklılık gösterdiği gibi

boşanma oranları da farklılık gösterir (Şentürk, 2012: 92). Özellikle batılı ülkelerde

giderek artan seyir izleyen boşanma oranlarının altında yatan temel sebepleri

Henslin, on madde şeklinde sıralamaktadır. Bu maddeleri; eşlerin birbiriyle

bağdaşmayan cinsiyet rolleri üstlenmesi, eşlerin cinsiyet dünyalarının ayrı olması,

yaşam beklentilerinin farklı olması, evlilik yaşamlarının rutinleşmesi (heyecanını

kaybetmesi),  toplumdaki aile ve evlilik fonksiyonlarının değişmesi, eşlerin kişilik ve

duygusal olarak birbirini tamamlayamaması, statü farklılığı, boşanan insanlar için

kurumsal desteğin artması, kadın ve kocanın değişen toplumsal rolleri ile kentleşme

ve sanayileşme sonucunda değişen toplum yapısı olarak sıralanabilir (Henslin, 1992:

389). Buradan özetle modernleşme, sanayileşme ve kentleşmeyle bireyselliğin

artması ve toplumun boşanmaya karşı değişen değer yargılarını çıkarabiliriz. Artık

toplumsal kurumlar ve insanlar boşanmayı destekleyici görüşleri savunmakta ve

böylece bireylerin boşanma kararı alması kolaylaşmaktadır. Bunlara ek olarak refah
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seviyesinin artması, aşırı tüketim ve eşlerin ekonomik bağımsızlığı kazanması gibi

durumlarda boşanma oranlarını artırıcı etki gösterdiği bilinmektedir (Yurtkuran v.d.,

2009: 29). Aşağıdaki grafik incelendiğinde bu durum daha net bir şekilde

görülecektir.

Grafik 13: 1970’den 2008’e Dünyada Artan Kaba Boşanma Oranı

Her 1000 nüfusa düşen boşanma sayısı

1970’deki oran 1970’den 2008’e kadar olan değişim

(Baştan sıra ile ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri,  Belçika,  Litvanya,  Çek Cumhuriyeti,
Letonya, Danimarka, Estonya, İsviçre, Kore, Macaristan, Finlandiya, Birleşik Krallık,
Avusturya, Portekiz, İspanya, Almanya, Slovak Cumhuriyeti,  İsveç,  Yeni Zelanda,
Avusturalya, Kanada, Fransa, Norveç, Kıbrıs(1,2), Japonya,  Lüksemburg, Hollanda,  İsrail,
Bulgaristan, Polonya, İzlanda, Türkiye, Yunanistan, Slovenya, İtalya, İrlanda, Meksika,  Şili)

(Kaynak: OECD, 2013)

Yukarıdaki tablodaki OECD (Organisation for Economic Co-operationand

Development) verilerine göre Letonya ve Estonya dışında ki tüm ülkelerde 1970’den

2008’e kadar olan süreçte kaba boşanma oranın17 arttığı görülmektedir. Özellikle bu

oran Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Litvanya gibi ülkelerde çok yüksek

olduğu görülmektedir. Yörükoğlu da bu durumu doğrularken A.B.D.’de 1915 yılında

her on evlilikten biri boşanmayla biterken 1974’de her 2,3 evlilikten biri boşanmayla

bittiğini ve aynı şekilde 1973 yılında her bin kişiye 8,2 evlilik düşerken 5,7 boşanma

17 Nüfus biliminde belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme/boşanma sayısı “kaba
evlenme/boşanma oranı” olarak tanımlanmaktadır.
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düştüğünü saptamıştır (Yurtkuran v.d., 2009: 29). Bunlara ek olarak Ambert’in

(2009: 3) , 2009 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre Kanada’nın bir eyaleti

olan Quebeck’te her evlenen iki çiftten birinin boşandığını göstermektedir. Değişik

kaynaklardan alınan bu verilere bakıldığında özellikle Batılı ülkelerde aile

parçalanmalarının ne denli tehlikeli boyutlara ulaştığını görebiliriz.

Araştırmacıların son 30 yıllık verilerine göre boşanma oranı dramatik bir

şekilde artış göstermektedir. Nitekim gelişmiş batılı ülkelerde aile parçalanması,

boşanma, tek ebeveynlilik, aile içi ilişkilerin zayıflaması, akrabalık ve komşuluk

ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi, bağımlılık yapan madde kullanımının

yaygınlaşması ve tüm bunların birey, aile ve toplumsal hayatta yol açtığı patolojiler

aileyi ilgilendiren en temel sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır (Yurtkuran v.d., 2009:

29).  Bundan ötürü birçok ülke bu durumu önleyebilmek için boşanmaya neden olan

faktörlerle ilgili araştırmalar yapmakta ve önlemler almaktadır.

1.7.3.2 Türkiye’de Boşanma

Günümüzde Türk ailesine bakıldığında sorunların başında boşanma olgusu

gelmektedir. Ancak son 20 yıla kadar boşanma olgusunun önemli bir toplumsal

sorun olarak algılanmadığı bilinmektedir. Özellikle 20.yüzyılın son dönemine kadar

ülkemizde güçlü aile bağlarının ve dini inançların etkisiyle beraber toplumda

boşanmış bireylere özellikle de kadına karşı önyargılı ve damgalayıcı tutumların

olması, kadının ekonomik bağımsızlığının bulunmaması, ailede sorunların

çözümlendiği bir dinamik yapının söz konusu olması vb. faktörler nedeniyle

toplumsal bir sorun oluşturmamaktaydı (Yurtkuran v.d., 2009: 30). Fakat

modernleşmeyle birlikte toplumun yapısındaki hızlı dönüşümler ile geleneksel

bağların zayıflaması gibi nedenler boşanma oranlarında artışa sebep olmuştur. Bu

artış toplumda anomik durumların meydana gelmesine neden olarak toplumsal

boyutta sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Sosyoloji disiplininde birçok şeyin başlangıcı olarak görülen modernlik

(Özyurt, 2012: 181), boşanma oranlarında meydana gelen artışta da temel etken
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olarak rol almaktadır. Modernlikle birlikte boşanma oranlarında artışa neden olan bu

değişimleri şu şekilde sıralayabiliriz. Bugün diğer toplumlarda olduğu gibi

ülkemizde de temel değerlerin zaafa uğraması, nüfusun şehirlerde toplanması

(kentleşme), günlük hayatın karmaşıklaşması, iletişim teknolojilerinin ve kitle

iletişim araçlarının yaygınlaşması, tüketim kültürünün değişmesi, bireysel değerlerin

ön plana çıkması ile birlikte bireysel stres kaynakların artması, tahammülsüz

bireylerin yetişmesi, ailelerin sorumsuz bireyler yetiştirmesi (çocukerkil, bebeerkil

aile modeli), medyanın ürettiği değer kargaşası ile birlikte oluşan ahlaki yozlaşma ile

evliliklerin maddi değerler üzerine kurulması gibi faktörler günümüzde boşanma

oranlarında hissedilebilir derecede artışa sebep olmuştur (Yurtkuran v.d., 2009: 30).

Türkiye’deki boşanma oranlarıyla diğer ülkelerdeki boşanma oranlarını

karşılaştırdığımız zaman; Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu

görüyoruz.  Grafik 13’deki OECD kaynaklarından alınan 1970’den 2008 dünya kaba

boşanma oranlarına baktığımızda A.B.D.’de her bin kişiden yaklaşık 4 kişi

boşanırken Belçika, Litvanya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti’nden her bin kişiden 3’ü

aşkın kişi boşanmaktadır. Oysa Türkiye’de bu oran her bin kişiden 1’i aşkın kişi

olarak görülmektedir. Bu oranın diğer ülkelere göre düşük çıkmasının birçok sebebi

vardır. Ancak bu durumun en temel sebebini Şentürk (2012: 95), şu cümlelerle çok

güzel özetlemektedir:

Giderek artan bir seyir göstermesine rağmen, (diğer ülkelere göre) Türkiye’de
boşanmanın az görülmesinde ülkenin kendine ait sosyal ve kültürel yapı özellikleri
etkili olmaktadır. Yapıyı oluşturan her unsurun anlamı, parçası olduğu bütün içinde
aranmalıdır. Parça, anlamını bu bütünde kazanmaktadır. Türkiye’nin diğer ülke ve
toplumlardan farklılık gösteren boşanma ve aile ile ilgili özelliklerinin arkasında, bazı
sosyal gerçeklikler bulunmaktadır. Nitekim, bir sosyal yapıya seklini veren değişkenler
ve özellikler dört büyük grupta toplanılabilir: her toplum (a) ekolojik bir mekânda,
belirli bir yeri ve biçimi olan yerleşme sekli, (b) kendine özgü özellikleri olan bir nüfus
kompozisyonu, (c) belirli bir sosyal örgüt, (d) bunlara bağlı bir sosyal değerler sistemi
olarak ele alınabilmektedir. Dolayısıyla, bu büyük dört değişken bir taraftan sosyal
yapının belirli bir sekil almasını sağlarken, diğer yandan o toplum içinde yasayan
insanların tutum ve davranışlarının belirli bir özellik taşımasına neden olmaktadır.

Yani Türkiye’de diğer ülkelere göre boşanma oranının düşük olmasının en

temel sebebi toplumun sosyo-kültürel yapı özellikleridir. En genel anlamda bu yapı

özellikleri içerisinde toplumun aile kurumuna karşı geleneksel değer yargıları, aile içi

kültürleri, aileye verilen değerler, evlenmenin ve ev kurmanın ekonomik anlamda
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zorluğu, halkın evlilik ve boşanmaya karşı tutumları, boşanma durumunda hem eşler

açısından hem de çocuk açısından ortaya çıkacak olumsuz durumlar ile boşanmış

bireylere karşı toplumun olumsuz tutumları gibi durumlar yer almaktadır. Bu

faktörler Türkiye’de boşanma oranlarını diğer ülkelere göre düşürmektedir.

Ülkemizde aile bütün olumsuzluklara rağmen önem ve değer verilen bir

kurumdur. Çünkü hayatın her türlü zorluklarına karşı aile içindeki dayanışmayla

göğüs gerilir ve bu zorlukların üstesinden birlik beraberlikle geçilir. Çünkü aile,

“hastalıkta ve sağlıkta, iyi ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana

kadar birlikteyiz”  yeminiyle kurulan bir müessesedir. Bundan dolayı özellikle

ülkemizin kırsal bölgelerinde beyaz gelinliğiyle çıkan gelin ancak beyaz kefeniyle

geri dönebilir düşüncesi hâkimdir. Bu düşünceyi benimseyen kız çocuğu, ailesinin

yüzünü kara çıkarmama pahasına evlilikte yaşadığı her türlü koşullara katlanmak

zorunda kalıp bu durumu ailesine yansıtmamaktadır (Şentürk, 2012: 100). Bu

bakımdan boşanma bizim kültürümüzde en son çare olarak görülen, istenmeyen

durumdur.

Türkiye’de evlenme ve boşanma oranlarının tespiti Türkiye İstatistik

Kurumu tarafından yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun yıllık yapmış

olduğu verilere göre ülkemizin 2007 ile 2012 yılları arasındaki evlenme ve boşanma

sayıları ile evlenme ve boşanma kaba hızları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 2: Türkiye Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Yıllar Evlenme Boşanma Nüfus Evlenme
Kaba Hızı
(Binde)

Boşanma
Kaba Hızı
(Binde)

2007 638 311 94 219 70 586 256 9,09 1,34
2008 641 973 99 663 71 517 100 9,03 1,40
2009 591 742 114 162 72 562 312 8,21 1,58
2010 582 715 118 568 73 722 988 7,98 1,62
2011 592 775 120 117 74 724 269 8,02 1,62
2012 603 751 123 325 75 627 384 8,03 1,64

(Kaynak: TÜİK, 2013b)

Tablo 2’deki verilere bakıldığında boşanma oranının sürekli artış yönünde

hareket ettiği görülmektedir. 2007 yılında 94 219 kişi boşanırken (boşanma kaba hızı
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binde 1,34) 2012 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık üçte bir artış gösterip 123 325

kişiye ulaşmıştır (boşanma kaba hızı binde 1,64).

Bu istatistikî verileri diğer dünya devletleriyle karşılaştırdığımız zaman ise

ülkemizin boşanma oranlarının hala çok düşük olduğu görülmektedir. 2004 yılındaki

verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde boşanma kaba hızının binde 4, 95

(Nationmaster, t.y) aynı dönemde bu oranın ülkemizde binde 1,28 olduğunu

(Yurtkuran v.d., 2009: 31) söylememiz bile boşanmanın ülkemizde ne kadar düşük

olduğunu göstermemiz açısından yeterli olacaktır.

Bölgeler açısından boşanma kaba hızına bakıldığında İzmir, Aydın, Denizli

ve Muğla’yı kapsayan Ege bölgesi binde 2,29 oranla en yüksek oranda olduğu

görülmektedir. İkinci sırada ise Ankara, Konya ve Karaman’ı kapsayan binde

2,03’lük oranla Batı Anadolu Bölgesi gelmektedir. Ülkemizde en düşük boşanma

oranı ise binde 0,51’lik oranla Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Muş ve

Hakkâri’yi kapsayan Ortadoğu Anadolu Bölgesidir.

Tablo 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Kaba Boşanma Hızı
2007 2008 2009 2010 2011

İstanbul 1,62 1,64 1,91 1,91 1,93

Batı Marmara 1,49 1,53 1,75 1,83 1,851,53 1,75 1,83 1,85

Ege 1,89 2,06 2,26 2,33 2,29

Doğu Marmara 1,34 1,41 1,56 1,68 1,69

Batı Anadolu 1,68 1,78 2,00 2,03 2,03

Akdeniz 1,46 1,55 1,75 1,81 1,87

Orta Anadolu 1,43 1,49 1,66 1,70 1,59

Batı Karadeniz 1,18 1,23 1,37 1,38 1,37

Doğu Karadeniz 0,85 0,85 0,95 0,92 0,94

Kuzeydoğu Anadolu 0,49 0,50 0,58 0,58 0,56

Ortadoğu Anadolu 0,50 0,50 0,59 0,59 0,51

Güneydoğu Anadolu 0,52 0,53 0,61 0,63 0,60

(Kaynak: TÜİK, 2011: 60)
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Türkiye’deki boşanma sebeplerine bakıldığında ise çok farklı oranlarda

farklı sebepler ortaya çıktığını görülmektedir. Türk Medeni Kanunun 161 ile 166.

maddeleri arasında düzenlenen boşanma sebepleri olarak; “zina”, “hayata kast, pek

kötü ve onur kırıcı davranış”, “suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme”, “terk”, “akıl

hastalığı”, ve “evlilik birliğinin sarsılması” maddeleri adı altında toplanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı verilerine göre ülkemizde cinsiyete göre

boşanma sebepleri şunlardır:

Tablo 4: Cinsiyete Göre Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri Erkek
(Male)

Kadın
(Female)

İçki ve kumar alışkanlığı-Alcohol and gambling habit 1,2 15,4
Şiddet-Violence 0,4 20,8
Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama Can not meet family
expenses 7,9 15,4

Aldatma-Deception 5,7 16,8
Aile içi cinsel taciz – Domestic sexual abuse 0,0 1,5
Sorumsuz ve ilgisiz davranma-Irrelevant attitude and not getting
responsibility 28,2 26,6

Terk etme/edilme-Abandonment 6,4 6,8
Çocuk olmaması–Infertility 1,7 3,8
Ailedeki çocuklara karşı kötü muamele - Mistreat of children 1,5 2,7
Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması –Disrespectful attitudes of
spouses to their families 10,0 5,6

Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması - Be involving in family
relavent by the families of couples 7,0 4,8

Eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması Catching a disease
diffucult to treat one of the spouses 1,9 1,8

Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp taciz gibi suçlar - Theft, swindling,
seizure, abuse and related crimes 1,2 0,6

Diğer –Other 42,9 23,4

(Kaynak: TÜİK, 2011)

Yukarıdaki Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı cinsiyet göre boşanma

nedenleri verilerine göre hem erkek hem de kadın açısından en yüksek boşanma

nedeni eşlerin birbirlerine karşı sorumsuz ve ilgisiz davranmasıdır. Yine bu verilere

göre kadının şiddet görmesi yüzde 20,8’lik gibi yüksek oranla boşanma sebebinin

başını çekmektedir.  Aynı şekilde kadın açısından aldatma yüzde 16,8, evin

ekonomik olarak geçimini sağlayamama ile eşlerinin içki ve kumar gibi kötü

alışkanlıkları yüzde 15,4 gibi yüksek oranla başı çeken diğer boşanma nedenleridir.
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Erkekler açısından ise sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra eşlerinin ailelerine

karşı saygısız davranması yüzde 10’luk oranla takip etmektedir. Bu tabloda dikkat

çeken bir diğer husus ise erkeklerin verilen nedenler dışındaki boşanma nedeni

oranın yüzde 42’lik gibi hayli yüksek oranda çıkması. Kadınlar için ise bu oran

yüzde 23,4 olarak belirtilmiştir.

Grafik 14: Evlilik Yılına Göre Boşanma Oranları

Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 yılı verilerine göre: Türkiye’de

boşanmaların %40,2’si evliliğin ilk 5 yılında meydana gelmektedir. Evliliğin 6-10

yılları arasında %20,6, 11-15 yılları arasında %14,8, 16 yıl ve daha fazla yıllarında

ise %24,1 oranında gerçekleşmektedir. Grafik 14’te görüldüğü gibi boşanmaların

büyük kısmı evliliklerin ilk yıllarında gerçekleşmektedir. Bu durum insanların evlilik

öncesindeki hayalleri ile evlendikten sonra karşılaştığı hayatın gerçekleriyle

örtüşmediğinin göstergesidir (Bozkurt, 2012: 275).

Boşanmayı etkileyen diğer bir sebep ise eşlerin çocuk sahibi olup

olmadıklarıdır. TÜİK verilerine göre boşanmaların %45’i çocuksuz ailelerde

gerçekleşmektedir. Bunu %25 ile tek çocuklular, %17 ile iki çocuklular izlemektedir.

En düşük boşanma oranı %5 ile dört ve daha fazla çocuğu olanlar arasında

görülmektedir (Yurtkuran vd., 2009: 33). Yani çocuğun varlığı ve çokluğu boşanma

oranını azaltmaktadır. Bunun altında yatan en temel neden eşlerin boşandıktan sonra

çocuklarının bu olumsuz durumdan etkilenmemesi istemesinden dolayıdır.  Başka bir
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ifadeyle çocuk; yaşanılan olumsuzlukların katlanılması ve kadere razı olmaya

zorlayarak boşanmada “caydırıcı” bir etki yaratmaktadır (Şentürk, 2012: 101).

Sonuç olarak modernleşmeyle birlikte hızlı değişim ve dönüşüm içerisine

giren Türkiye’de ailenin en temel sorunlarından biri olan boşanma olgusu, gün

geçtikçe artmaktadır. Bu durum en temelde aile fertlerini olumsuz yönden etkilerken,

bunun genele yansıması olarak toplum nezdinde de ortaya çıkmaktadır. Böylece

toplumun en küçük birimi olduğu için oldukça işlevsel olan aile, sorun çözme ünitesi

olma yerine sorunların kaynağı olma (Sezgin, 2011: 60) durumuna dönüşmektedir.

1.7.3.3 Trabzon’da Boşanma

Evliliklerde istenmeyen bir durum olan boşanma, günümüzde yaşanan hızlı

toplumsal değişmeler sonucunda sürekli artış göstermektedir. Türkiye İstatistik

Kurumu verilerine göre bu artış 2012 yılında bir önceki yıla göre %2,7 artış

göstererek 123 325’e yükselmiştir. Aynı şekilde araştırma bölgemiz olan Trabzon’da

da boşanmaya bağlı aile parçalanmaları son yıllarda sürekli artış göstermektedir.

Tablo 5: Trabzon’daki Boşanma Sayıları

Yıl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Boşanma

Sayısı
494 534 552 681 596 624 640

(Kaynak: TÜİK, 2013c)

Trabzon’un kaba boşanma hızı ile Türkiye ortalamasının kaba boşanma

hızını karşılaştırdığımız zaman; Trabzon’un kaba boşanma hızının Türkiye

ortalamasına göre düşük seviyede olduğunu görmekteyiz. 2012 yılı verilerine göre

Türkiye kaba boşanma hızı %1,64 iken bu oran Trabzon için %0,84 olarak

ölçülmektedir. Bu şekilde Trabzon da boşanma oranının Türkiye ortalamasına göre

düşük çıkmasının en temel sebebi Trabzon’un geleneksel kültürel değerlerine bağlı

olan bir toplum olmasıdır. Ancak her ne kadar Trabzon da boşanma oranı Türkiye
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ortalamasının altında olsa da Tablo 4 deki verilere bakıldığında her geçen yıl

boşanma oranlarının arttığı görülmektedir. Verilere göre altı yılda (2006‘dan 2012

yılına kadar) boşanma sayısı yaklaşık üçte bir oranda artış gösterdiğini görmekteyiz.

Kısa süredeki bu yüksek artış gelecek noktasında kaygı vericidir.

Trabzon’da 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de son

zamanlarda boşananların sayısındaki artışın sebeplerini Trabzonlular şu şekilde

sıralamıştır; %19,6’ yeni hayat şartlarının eşler arasında saygı ve sevgiyi azaltması,

%16,8’i aile bağlarının zayıflaması, %16’sı eşe sadakat duygusunun

zayıflaması/namus anlayışının yıpranması, %13,8’i TV ve gazetelerin boşanmayı

kışkırtıcı/aileyi yıpratıcı yayınları, %11,8’i ekonomik sıkıntıların artması, %11’i

kadınların geçmişe oranla daha özgür/ekonomik açıdan daha bağımsız olmaları,

%8,6’sı esasen hep var olan ama gizli kalan aile problemlerinin su yüzüne çıkması

ve %2,3’üise diğer sebepler olarak cevaplamışlardır (Vatandaş, 2008: 339). Buradaki

sonuçlardan da görüldüğü üzere Trabzonlular için boşanma sayılarındaki artışın en

büyük sebebi; yeni hayat şartlarıyla, geleneksel yapıda var olan saygı ve sevginin

azalması ile aile bağlarının zayıflamasıdır.
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İKİNCİ BÖLÜM

AİLE PARÇALANMASININ ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISI
ÜZERİNE ETKİSİ

2.1 Eğitimin Tanımı:

Eğitim, aileden, çevreye ve okula; anne-babadan, arkadaşa ve öğretmene

kadar farklı boyutları içine alan ve bir o kadar da farklı tanımları yapabilecek olan;

insanın doğumundan ölümüne kadar, yaşamın her alanında varlığını sürdürdüğü gibi

felsefe, sosyoloji, psikoloji vb. çeşitli disiplinlerin ilgi alanlarına giren disiplinler

arası bir kavramdır (Sabancı, 2011: 13-14). Bilim dallarına göre farklı şekilde

tanımlanan eğitim kavramının; eğitim bilimlerinde en temel anlamda kabul görülen

tanımını, Ertürk ve Demirel yapmıştır. Ertürk; eğitimi, “bireyin davranışında kendi

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci” olarak

tanımlamıştır. Bu tanımdaki istendik kelimesi söz konusu değişmenin önceden

tasarlandığını göstermek, kasıt kelimesi de önceden tasarlanmış bir değişikliği sadece

bir tesadüf eseri olarak yaratan ve belki farkında bile olunmayan durumları dışarda

tutmak için kullanılmıştır (Ertürk, 1994: 12-13).  Bu tanımla Ertürk; bireyin kendi

yaşantısıyla davranış değiştirme süreci olan eğitimin, planlı ve programlı bir şekilde

yapıldığına vurgu yapmaktadır.

Demirel (2004: 6); eğitimi, “bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme

yoluyla istenilen davranış değişikliği meydana getirme süreci” olarak tanımlayarak

eğitimi, kültürlemenin bir çeşidi olduğunu dile getirmektedir (Ertürk, 1994: 13).

Sosyoloji literatüründeki eğitim tanımlarını incelendiğinde; E. Durkheim; eğitimi,

“geçmiş nesillerin, ortak tecrübelerini geliştirerek, yeni nesillere devretmesi”

biçiminde tanımlayarak (Arvasi, 2008: 36) eğitimin kültürel aktarım boyutuna dikkat

çekmektedir.
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H. Spencer; genel anlamda eğitim, amacı başka başka olan şeylerin insanın

karakteri ve melekeleri (yetileri) üzerinde icra ettiği dolaylı izleri içerir; yasalar,

hükümetler, sanat eserleri hatta insanın iradesi dışında olan iklim ve toprağın kanunu

gibi fikir hadiseleri bu izleri icra eden etmenlerdir (Doğan, 2011: 4). Spencer, bu

şekilde yaptığı eğitim tanımıyla; eğitimde, geniş manada çevrenin önemine dikkat

çekmektedir. Çevre unsurlarının, insanın karakteri üzerinde bıraktığı etkileri eğitim

olarak tanımlamaktadır. M. Tezcan (1999: 3) ise; eğitimi, kişiliğin gelişmesine

yardım eden ve onu temel alan, onu yetişkin yaşamına hazırlayan gerekli bilgi, beceri

ve davranışlar elde etmesine yarayan bir süreç olarak tanımlamaktadır.

Bu tanımlara bakarak eğitimi tanımlamak gerekirse şu şekilde

tanımlayabiliriz; Eğitim,  bireyi geleceğe hazırlamak ve ona toplumsal değer

yargılarını aktarmak için okul vb. gibi bazı kurumlar aracılığıyla, planlı ve programlı

bir şekilde yapılan ve bireyin kendi yaşam tecrübeleriyle aktif bir şekilde katılımını

sağlayarak gerçekleştirilen, davranış değiştirme sürecidir.

Bu noktada şuna değinmekte de yarar vardır. Eğitim bilimleri literatüründe

eğitim ikiye ayrılır. Buna göre; okulda kasıtlı planlı ve kontrollü olarak yapılan

eğitime formal eğitim, planlı olmayan gelişigüzel ve bireyin içinde yaşadığı tüm

çevrede yapılan eğitime ise informal eğitim denir. İnformal eğitim bireyin içerisinde

bulunduğu ortamda kendi kendine sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde

kültürlenmesidir. Bu kültürlenme olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de

olabilir (Filiz, 2011: 17). Nitekim birey; ilk doğduğu andan itibaren, öncelikle aile,

arkadaş vb. ortamlarda yapılan informal eğitimle ve daha sonra eğitim kurumlarında

yapılan formal eğitimle sürekli davranış değiştirme ve oluşturma süreci

yaşamaktadır.  Bu bakımdan eğitim, yaşam boyu süren ve hayatın her

alanında/anında karşımıza çıkan kapsamlı, karmaşık ve dinamik bir olgudur. Fakat

araştırma konusunun alanı daha çok örgün eğitim kurumları18 olduğu için formal

eğitim boyutuna vurgu yapılacaktır.

18 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası ile belirlenmiş olan Milli Eğitim Sistemi, “örgün eğitim” ve
“yaygın eğitim” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve
aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli
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2.2 Sosyolojik Açıdan Eğitimin Önemi ve Eğitimin Toplumdaki Yeri:

Akyüz (1992: 13), “insanlık tarihinde, eğitim kadar eski, ikinci bir faaliyet

biçimi gösterilemez” derken eğitimin, insanlık tarihi kadar eskiye dayandığını dile

getirmektedir. Nitekim eğitim tarihin her döneminde, tüm toplumlarda belli amaçlar

doğrultusunda işlevini yerine getirmiştir. Geçmişte de, günümüzde de eğitimin tüm

toplumlarda ki genel amacı, toplumun üyeliğine hazırlanmakta olan kuşağa kültürel

kalıtı aktarıp biçimlendirerek, yetişkinlikte sürdüreceği toplumsal rollere

hazırlamaktı. Başka bir ifadeyle eğitim, tarihin her döneminde insan yavrusunun

hayatta kalması, yaşamını sürdürmesi ve toplumsal konumunu yükseltmesi için

yapılan bir etkinlik olmuştur (Çınar, 2005: 45). Bu bakımdan eğitimin elinde iki

malzeme vardır. Bunlar birey ve toplumdur. Eğitimin her şeyden önce bu iki

malzemeyi teşhis etmesi, anlaması ve bunlara uygun düşecek bir yetiştirme anlayışı

ve sistemi geliştirmesi gerekmektedir (Akyüz, 1992: 13). Sosyoloji disiplini de, aynı

amaç doğrultusunda bireyi ve toplumu temel alıp, kendisine araştırma alanı

oluşturduğu için eğitimle hayati derecede önem arz eden karşılıklı bir bağlılık söz

konusudur.

Sosyoloji; eğitimi, bir toplumsal kurum olarak ele alır. Gerçekten de eğitim,

toplumsal bir kurumda bulunması gereken bütün nitelikleri bünyesinde taşımaktadır

(Arvasi, 2008: 36). Çünkü toplumsal kurumun tanımı incelendiğinde, Kurumun,

toplumsal yaşamın belli bir görünümüyle ilgili olarak ortaya çıkmış ve toplumsal

kurallar (norm) sistemine dayanan, belli bir yapıya ve zaman içinde belli bir

sürekliliğe sahip, insanlar tarafından gerçekleştirilmiş veya kurumsallaştırılmış şeyler

(Akyüz: 2008: 10) olduğu görülmektedir. Nitekim her toplumsal kurumda olduğu

gibi eğitim de gruba ait bir faaliyettir. Her ne kadar bireyler ve nesiller gelip geçse de

eğitim işi süreklidir ve bireylere kendi normları içinde dıştan biçim vermeye çalışan

düzenli veya düzensiz bir etkileme faaliyetidir (Arvasi, 2008: 36). Bu bakımdan

eğitimin, bir toplumsal kurum olarak süreklilik sağlayan ve işlevini yerine getiren bir

kurum olduğunu söyleyebiliriz.

eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını
kapsamaktadır. Geniş bilgi için bkz; Konan, 2011: 340.
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Eğitimi, temel toplumsal kurum, olay ve olgularıyla bir bütün olarak ele

alan işlevselci paradigma, (Doğan, 2011: 88) toplumların yaşamsal gereksinimlerinin

kurumlar, normlar ve toplumsal roller tarafından karşılandığını (Tezcan, 1999: 20)

dile getirir. Bundan dolayı toplumun çeşitli parçalarının, toplumun bütünü üzerinde

olumlu işlevleri olduğu söylenir. Bu bakımdan toplumsal bir kurum olarak Eğitimin

de toplumun bütünü üzerinde; toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireysel olumlu

işlevleri vardır.

Eğitimin toplumsal işlevi en temel anlamda “toplumsal bir varlık yaratma”

işlevidir. Başka bir ifadeyle toplumun istediği, hatta idealize ettiği birey ve toplum

tipinin yaratılmasıdır (Akyüz: 2008: 152). Çağdaş toplumlar, bu idealize edilen birey

ve toplum tipinin oluşturulmasını tesadüflere bırakmak istemez. Bu nedenle çağdaş

toplumlarda çocuğun sosyalleştirilmesi büyük ölçüde okullara bırakılmıştır. Çünkü

her ne kadar bireylerin toplumsallaştırma sürecinde; aile, okul, arkadaş grupları,

medya, iş çevresi gibi toplumun tüm kurumları rol oynasa da okul toplumsallaşma

sürecinde yer alan diğer kurum ve bireylerden bir özelliği ile farklılık gösterir. Diğer

kurumlar informal eğitim yolu ile çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunurken,

okuldaki toplumsallaştırma süreci formal eğitim yolu ile gerçekleştirilir. Bir başka

deyişle, okuldaki toplumsallaştırma süreci planlı, programlı ve amaçlıdır. Böylelikle,

toplumsal gelecek kontrol altında tutulmaya çalışılır (Uras, 2005: 193).  Bunun

yanında eğitim ikinci bir toplumsal işlevi de toplumun kültürünü değiştirmede etkin

bir rol oynayarak toplumun gelişmesini ve ilerlemesini sağlamaktır (Güçlü, 2005:

285).

Eğitimin toplumsal anlamdaki diğer bir işlevi de siyasal işlevidir. Ülkeleri

ve toplumları yönetme sanatı olarak tanımlanabilecek siyasetin, eğitim ile olan

ilişkisi eğitime siyasal yaşamda da işlevler yüklemiştir (Gelişli, 2011: 40). Siyasal

bakımdan eğitimin başlıca iki görevi vardır. Birincisi, mevcut siyasal sisteme (devlet

düzenine) sadakati sağlamaktır (Tezcan, 1999: 60). Başka bir ifadeyle toplumdaki

bireylere milli değerleri kazandırarak millet bilinci oluşturma ve mevcut siyasal

düzeni korumaktır (Güçlü, 2005: 286). Eğitimin ikinci siyasal işlevi ise siyasi
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liderlerin yetiştirilmesidir (Tezcan, 1999: 60). Bunun yanında demokrasi ile idare

edilen toplumlarda seçmenlerin yetiştirilmesi ve demokrasi eğitiminin verilmesi de

eğitim siyasal işlevleri arasında bulunmaktadır (Güçlü, 2005: 286-287).

Eğitim sisteminin ekonomik işlevi, kısaca ekonominin gereksinimlerine

uyan ve geleceğin tüketicilerine gerekli bilgiyi verecek insan gücü ile birlikte beyin

gücünü sağlamaktır (Tezcan, 1999: 64). Bir başka deyişle, eğitimin ekonomik işlevi,

toplumdaki bireylere belli bir beceri kazandırarak, onları üretici durumuna getirmek

ve endüstri, tarım, hizmet alanlarında toplumun ihtiyacı olan insan gücünü

yetiştirmektir. Eğitim kurumları, üretim ve tüketimin önemini kavramış bireyler

yetiştirmeyi de amaçlar (Güçlü, 2005: 287).

Eğitimin toplumsal işlevlerinin yanında bir de bireyi geliştirme işlevi vardır.

Çağdaş toplumlarda birey giderek önem kazanmaktadır. Artık, toplumun gönenci

yerine bireyin gönenci daha sık vurgulanmaktadır; çünkü toplumların tek tek

bireylerden oluştuğu, bireylerin gönencinin toplum gönencini oluşturacağı düşüncesi

ağırlık kazanmaktadır (Uras, 2005: 215). Bundan dolayı birey merkezli eğitim

programları düzenlenmektedir. Böylelikle birey doğal ve toplumsal çevresini

tanıyarak bunlardan en iyi bir biçimde yararlanma ve temel ihtiyaçlarını dengeli bir

biçimde karşılama yollarını öğrenmektedir (Güçlü, 2005: 287). Bunların yanında

eğitimin eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazandırma, çocuk bakıcılığı ve işsizliği

önleme gibi gizil işlevleri de vardır (Gelişli, 2011: 48-49).

Kısaca toplumsal bir kurum olarak eğitimin; sosyolojik açıdan, toplumsal ve

bireysel bakımdan birçok önemli işlevleri vardır. Bu bakımdan eğitim, hem

toplumların ilerlemesini ve gelişmesini sağlayarak, toplumun devamını sağladığı için

hem de bireyleri toplumsallaştırıp, geleceğe hazırladığı için toplumda önemli bir

konuma sahiptir. Çünkü birey; doğduğu andan itibaren ilk önce aileden başlayan

daha sonra da okul, arkadaş çevresi ve medya gibi ortamlarda devam eden eğitim

yaşantısıyla, kendini geliştirir ve o toplumun üyesi haline gelir. Bu şekilde yetişen

nitelikli bireyler, kendi toplumlarının kalkınmasını, refah düzeyinin artmasını

sağlayarak, dünyada değişime öncülük ederler. Nitekim Nelson Mandela’nın;
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“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanacağınız en büyük silahtır” sözü de eğitimin

ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Eğitimin tanımını ve sosyolojik açıdan önemini açıkladıktan sonra söz

konusu bu araştırmaya konu olan 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerinin gelişim

özelliklerini incelemede yarar vardır. Çünkü ergenlik dönemine tekabül eden bu yaş

dönemi insan hayatında; kişiliğin oluşturulduğu ve geleceğe yönelik tercihlerin

yapıldığı çok önemli bir dönemdir. Bundan dolayı bu çalışmayla elde edilen

bulguların sağlıklı bir şekilde yorumlanması için bu dönemde yaşanan değişimlerin

ve gelişimsel özelliklerin bilinmesinde fayda olacaktır.

2.3 Gelişim ve Gelişim Dönemleri:

2.3.1 Gelişimin Tanımı:

Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil,

duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar

sürekli ilerleme kaydeden değişimidir (Senemoğlu, 2005: 3). Yani insanın, anne

rahmine düştüğü andan itibaren başlayan ve doğduktan sonra hayat boyu devam

eden, çok boyutlu gerçekleşen değişim sürecidir.

Gelişimin belli dönemleri vardır. Bu dönemlerin belli ödevleri vardır. Birey

içinde bulunduğu dönemin gelişim ödevlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Getirmediği takdirde bireyin gelişimi beklenenden geride olacaktır. Bu bakımdan

gelişim sürecinde bireysel farklılıklar olacaktır. Kimisi gelişimini, olması gerekenden

daha hızlı bir süreçte gerçekleştirirken, kimisi daha yavaş bir akış gösterecektir

(İnanç vd., 2011: 60). Ancak bu gelişim sürecinin belli ilkeleri vardır ve gelişim, bu

ilkeler doğrultusunda gerçekleşmektedir.
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2.3.2 Gelişim İlkeleri:

İnsanın gelişim ilkeleri kültür, ırk ve köken farklılıklarına göre değişmeyen,

bütün insanlar için geçerli olan evrensel ilkelerdir. İnsan gelişimi bu ilkeler

doğrultusunda gerçekleşmektedir. İnanç, Bilgin ve Atıcı (2011: 61-62) bu ilkeleri şu

şekilde sıralamaktadır:

 Gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucunda oluşur. Kalıtım yoluyla anne-
babadan alınan özellikler, çevreyle etkileşerek bireyin gelişiminin yönünü belirler.
Çevrenin etkisi bireyin kalıtsal özellikleriyle sınırlıdır.

 Büyüme ve gelişme baştan ayağa ve içten dışa doğru gerçekleşir. Döllenmeden itibaren
bedenin baş bölgesi öncelikle gelişip büyür. Daha sonra başa yakın bölgeler sırasıyla
büyüyüp gelişir.

 Gelişim genelden özele doğru olur. Döllenmeden sonra insanın genel görünümü ortaya
çıkar sonra alt sistemler , daha sonra da alt sistemlerin ayrıntıları gelişir.

 Gelişim belirli bir sıra izler ve süreklidir. İnsan gelişimi döllenmeden başlayıp bireyin
ölümüne kadar sürer. Gelişim dönemleri doğum ve doğum sonrası olmak üzere iki ana
gruba ayrılır. Doğum öncesi dönemde yumurta, embriyo ve fetüs evreleri bulunur.
Doğumdan sonraki dönemde ise sırasıyla bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk,
ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik, ileri yetişkinlik evrelerinden oluşur. Her
evrenin birbirleriyle iç içe geçmiş ilişkileri bulunur.

 Gelişim bütünlük içinde gerçekleşir. Gelişim bedensel, devinsel, bilişsel, sosyal,
duygusal, cinsel, törel gelişim gibi alanlara bölünse de bir bütündür. Herhangi bir
alandaki büyüme ve gelişim diğer alanların büyüme ve gelişmesinde etkiler.

 Gelişim ilkelerinden biri nöbetleşme ilkesidir. Bazı dönemlerde bazı gelişim alanları
(bedensel, bilişsel, devinselvb) büyüme ve gelişimlerini hızlandırırken ötekiler o kadar
hızlı gelişme göstermez.

 Gelişim dönemleri birbiriyle ilişkilidir. İnsan gelişimi süreklilik gösterdiği için her
dönem daha önceki dönemlerin üzerine inşa olur. Ayrıca bir dönemde yapılamayan
gelişim ödevleri daha sonraki gelişim dönemlerinde tamamlanabilir.

 Gelişimde bireysel farklılıklar belirleyicidir. Her bireyin gelişim süreci kendine
özgüdür. Bireyin kalıtsal özellikleri bütünüyle kendine özgü olduğu gibi, etkilendiği
çevresel etkenler de başka bireylerin etkilendiği çevresel etkenlerden farklıdır. Bu
nedenle aynı anne babadan olan kardeşler arasında da farklılıklar söz konusudur.

Bu evrensel ilkeler doğrultusunda; bireyin gelişim süreci, belli gelişim

dönemleriyle birlikte hayat boyu devam eder. Birey, söz konusu olan gelişim

dönemlerinde, o dönemin gereklilikleri olan gelişim ödevlerini yerine getirerek

gelişimini devam ettirir.
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2.3.3 Gelişim Dönemleri:

Gelişim dönemleri inceleme kolaylığı olsun diye genellikle; Çocuk gelişimi,

ergen gelişimi ve yetişkin gelişimi olmak üzere üç ana gelişim dönemine

ayrılmaktadır. Çocuk gelişimi doğum öncesi dönem, bebeklik, ilk çocukluk (okul

öncesi) ve orta çocukluğu (okul dönemi) içermektedir. Ergen gelişimi ise ön ergenlik

ve geç ergenlik dönemlerini kapsamaktadır. Buna göre gelişimsel çerçeve aşağıdaki

dönem ve yaş dilimlerinde oluşmaktadır (İnanç vd., 2011: 69).

2.3.3.1 Çocuk Gelişimi ve Gelişim Dönemleri

Tablo 6: Gelişim dönemleri ve yaş

Doğum Öncesi Dönem Döllenmeden doğuma kadar olan süre (0-38 ay)

Bebeklik Dönemi Doğumdan sonra ilk iki yıl

İlk çocukluk ya da okul öncesi dönem 3-5 yaş arası

Orta çocukluk ya da okul dönemi 6-11 yaş arası

Ergen Gelişimi

İlk Ergenlik 12-14 yaş arası

Geç Ergenlik 15-19 yaş arası

Söz konusu çalışmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin yaş durumunu

gösteren tabloyu incelendiğinde; öğrencilerin gelişim döneminin ergenlik dönemi

olduğu görülmektedir.

Tablo 7: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş durumları

Aile Türü

Yaşınız?
Bütün aileye

sahip
Parçalanmış
aileye sahip Toplam

13 Yaş 11 14 25
14 Yaş 106 88 194
15 Yaş 8 14 22
16 Yaş 11 3 14
17 Yaş 60 62 122
18 Yaş 77 86 163
19 Yaş 10 16 26

Toplam 283 283 566
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Tabloya göre 8.sınıf öğrencileri 14 yaşında yoğunlaşırken, 12.sınıf

öğrencilerinin 17-18 yaşlarında yoğunlaştığını göreceğiz. Tabi öğrencilerin okula

başlama yaşı, sınıfta kalıp/kalmama durumunu gibi nedenler yaşlarında farklılık

göstermektedir. Örneklem, genel anlamda ergenliğe girişten (erinlik döneminden)

ergenlikten çıkışa kadar olan yaş dönemini kapsayan öğrencilerden oluşmaktadır.

Zaten örneklemde 8 ve 12. sınıflarının seçilmesindeki amaç; insanın kişilik ve

karakterinin şekillendiği, benlik algısının oluştuğu ve bireyin kendi kimliğini

yapılandırdığı, özellikle geleceğe yönelik meslek seçimi ve yaşam biçimi tercihinin

yapıldığı kritik bir dönem olan ergenlik döneminin en geniş yelpazesinin seçilmesi

istenmiştir.

2.3.3.2 Ergenlik Dönemi ve Gelişim Özellikleri

Ergenlik ve ergen kavramları ilk kez 1800’li yılların sonlarına doğru

A.B.D.’de tarımsal toplumdan şehir ve sanayi toplumuna geçişle birlikte

kullanılmaya başlamıştır (Akkoyun, 1991: 455). Latin kökenli olan ergenlik kelimesi

“yetişkinliğe doğru büyüyen” anlamındaki adolescere yükleminden türetilmiştir.

Bütün toplumlarda, ergenlik çocukluğun olgunlaşmamışlığından, yetişkinin

olgunluğuna geçişin, gelecek için hazırlanmanın gerçekleştiği bir büyüme dönemidir

(Steinberg, 2013: 21; Yavuzer, 1997: 277).  Yani Ergenlik dönemi, hızlı anatomik,

fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin olduğu, çocuklukla yetişkinlik arasında yer

alan kendine özgü özellikleri ve sorunları olan bir geçiş çağıdır (Erbil vd., 2006: 8).

Bedensel, toplumsal ve bilişsel olgunlaşma süreci olan ergenlik döneminin belli başlı

gelişim ödevleri vardır. Robert Havighurst’e göre ergenlik dönemi gelişim görevleri

şunlardır (Gander ve Gardiner, 2001: 440);
 Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili biçimde kullanmak
 Eril ya da dişil bir toplumsal rolü gerçekleştirmek
 Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak
 Ana babadan ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı gerçekleştirmek
 Ekonomik bir mesleğe hazırlanmak
 Evliliğe ve aile yaşamına hazırlanmak
 Toplumsal bakımdan sorumlu bir davranışı istemek ve gerçekleştirmek
 Davranışın rehberi olarak bir dizi değer ve bir ahlak sistemi kazanmak, bir ideoloji

geliştirmek
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Yukarıdaki gelişim görevlerine bakarak ergenlik döneminin insan hayatında

ne derece önemli bir dönem olduğunu görebiliriz. Birey ergenlik dönemi boyunca

yukarıda sayılan gelişim görevleri yerine getirerek yetişkin bir birey haline gelir.

Ergenlik döneminin, başlangıcı ve sonunun ne zaman olduğuna dair bilim

adamları farklı yaş (+2, -2 yaş ) dönemlerini belirtmektedir.  Ancak yaş belirtmeden

ergenlik döneminin başlangıcını ve sonunu belirtmek istersek, Sieg’in (1971)

ergenlik tanımına bakıp şu şeklide söyleyebiliriz; “İnsanda, bireyin yetişkine özgü

ayrıcalıklarının kendisine verilmediğini hissettiği zaman başlayan ve yetişkinin tüm

gücü ve toplumsal konumu toplum tarafından bireye verildiği zaman sona eren

gelişim dönemidir” (Gander ve Gardiner, 2001: 438). Ergenlik döneminin başlangıcı

ve sonunu belli yaş dönemleri ile belirtmek istenildiğinde (her ne kadar bu yaş

sınırları kuramcılara göre farklılık gösterse de) en geniş yaş aralığı 11- 21 olarak

kabul edilebilir (Ertem ve Yazıcı, 2006: 8). Bir on yıllık döneme uzanabilen bu

ergenlik dönemini, sosyal bilimciler genellikle üç döneme ayırmışlardır. Bu

dönemler; erken ergenlik (ön ergenlik, erinlik), orta ergenlik ve ileri (geç) ergenliktir

(Steinberg, 2013: 23). Bu dönemlerde ergenlik süreleri cinsiyete göre değişiklikler

gösterebilmektedir. Genellikle kızların bu dönemi daha erken yaşadıkları ve

tamamladıkları bilinmektedir. Bu dönemlerin cinsiyete göre sürelerine bakıldığında;

ön ergenlik dönemini erkekler 11-12,5 (13) yaşlarında gerçekleştirirken kızlar 10-11

yaşlarında gerçekleştirmektedir. Orta ergenlik dönemi, erkeklerin 13-17 yaşlarını

kapsarken, kızların 12-16 yaşlarını kapsamaktadır. Aynı şekilde geç ergenlik

dönemini de erkeklerin 18-21 yaşlarının olduğu döneme denk gelirken kızların 17-20

(21) yaşlarına denk gelmektedir (Akkoyun, 1991: 456).

Cinsiyet ve bireysel farklılıklardan dolayı ergenliğin gelişim sürelerinde

farklılıklar olsa da evrensel olarak tüm insanların yaşadığı önemli bir dönemdir.

Çünkü çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan ergenlik, bireyin hayatında yapmış

olduğu değişikliklerden dolayı kritik bir dönemdir. Bu dönemde birey, bedensel,

bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda birçok değişimler geçirerek kendi kimliğini

oluşturmaya çalışır. İnsan hayatının bu fırtınalı döneminde en büyük yardımcısı

ailedir. Aile, çocuğunun yaşadığı ani değişimlere uyum sağlamasına yardımcı
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olmaktadır. Şimdi bireyin bu dönemde yaşamış olduğu değişim/gelişim aşamalarını

inceleyelim.

2.3.3.2.1.Bedensel (Fiziksel, Biyolojik) Gelişim:

İnsan hayatında bedensel (fiziksel) gelişimin hızlı olduğu üç dönem vardır.

Bu dönemlerden birincisi anne karnında, ikincisi doğumdan sonraki 1 yaşına kadar

olan dönem, üçüncüsü ise ön ergenlik döneminde yaşanan dönemdir (Akkoyun,

1991: 456). Bu dönemde birey artık çocuksu görünüşten yetişkin bir görünüşe doğru

gelişim gösterir. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığında hızlı artışlar meydana gelir.

“Kızların meme gelişimi ve oğlanlarda yüzdeki kılların gelişimi” (Steinberg, 2013:

23) bireyin genç insan görünümü kazanmasına yol açar.

Ani fiziksel değişimlerin yaşadığı bu dönemde “yaşanan önemli diğer bir

gelişme de cinsel olgunluğa erişmek ve üreme yeteneğini kazanmaktır” (Akkoyun,

1991: 456). “Erinlik çağı denilen ergenliğin ilk aşamasında kız ve erkek çocuklarda

farklı hormon gelişimleri oluşur. Erkeklerde testosteron, kızlarda östrojen salgıları

beyindeki hipofiz bezinin uyarılmasıyla bol miktarda üretilmeye başlanır” (Yüksel,

2011: 208). Bundan dolayı birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri bu dönemde ortaya

çıkmaya başlar.19

Ergenlik döneminin ilk yıllarından itibaren başlayan bu hızlı bedensel

değişim cinsiyete göre de farklılık gösterir. Kızlar 11 ve 13 yaşlarında boy atılımını

gerçekleştirirler ve ortalama 3,5 inç (9,0 cm) boy atılımı gösterirler. Erkekler ise

daha çok 13 yaşından itibaren boy atarlar ve ortalama 4 inç (10,3 cm) boy atılımı

gerçekleştirirler. 11 ile 13 yaşları arasında kızlar erkeklerden daha uzunken 14

yaşından itibaren erkekler kızlardan daha uzun hale gelirler (Steinberg, 2013: 44-46).

Aynı şekilde kilo artışı da kızlar da en fazla cinsel olgunluğun ortaya çıktığı

19Birincil cinsiyet özellikleri üremedeki belirleyici gelişmelerle ilgili olanlardır. Kızlarda
Yumurtalıklar, kilitoris, rahim ve vajina; erkeklerde ise, testisler, penis ve sperm birincil cinsiyet
özellikleridir. İkincil cinsiyet özellikleri ise vücutta doğruda doğruya üreme faaliyeti ile ilgili olmayan
değişikliklerdir. Sivilceler, yüzde yağlanma, sesin kalınlaşması, göğüslerde büyüme ve sertleşme gibi
özelliklerdir. Geniş bilgi için bkz. (Selçuk, 1999: 35-36).
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dönemlerde olurken, erkeklerde en fazla 16 yaş civarında görülmektedir (Selçuk,

1999: 35). Bu süreçte kızlarda daha çok beden yağında artış görünürken erkeklerin

kas hacimlerinde artış görülmektedir. Bundan dolayı bu dönemde özellikle kızlar

kilolarına karşı daha duyarlı oldukları görülür. Erinlik döneminde hızla başlayan bu

fiziksel/bedensel/biyolojik değişim ergenlik dönemi boyunca devam eder. Ergenlik

dönemi sonuna gelindiğinde birey, bedensel açıdan yetişkin bir birey görünümüne

kavuşmuştur. Bu dönem içerisinde birey kendisinde gerçekleşen bu değişimleri

kabullenmesi ve kendi cinsel rollerini kazanmış olması gerekmektedir. Çocuk bu

görevleri yerine getirmek ve gelişim/değişim sürecini rahat atlatabilmesi için ailesine

ihtiyaç duyacaktır. Çünkü kendisine yabancılaşan bedeni ile topluma uyum

sağlamakta zorlanacaktır. Ailenin, çocuğu bu konuda desteklemesi gerekmektedir.

Aksi halde (aile parçalanması veya herhangi bir sebepten dolayı) çocuklar bu konuda

ailelerinden destek alamadıkları takdirde bu dönem görevlerini yerine getirmekte

güçlük çekecek, belki de yerine getiremeyecektir ve ortaya çıkan bu durum çocuğun;

sosyal, psikolojik ve eğitim hayatında sıkıntılara yol açacaktır.

2.3.3.2.2 Bilişsel (Zihinsel) Gelişim:

“Biliş (cognition), insanın algılamasını, uslamlamasını, yorumlamasını ve

yargılamasını sağlayan bilgi edinme gücü ve sürecidir” (Başaran, 1997: 88). Yani

insanın zihinsel süreçlerini içermektedir. Ergenlik döneminde bireyler; fiziksel,

cinsel gelişim/değişimin yanında bilişsel anlamda da gelişmektedirler. Piaget,

bireylerin bilişsel gelişim sürecini dört aşamada incelemiştir. “Piaget’e göre, bütün

insanlar aynı dönemlerden aynı sıra ile geçerler” (Akyol, 2009: 50).  Bu sıralama şu

şekildedir:

 Duyu-motor (sensory-motor) dönem (0-1,5 yaş / 0-2 yaş )

 İşlem öncesi (prepational) dönem (1,5-6 yaş / 2- 7 yaş

 Somut işlemler (concreteoperational) dönem (6-12 yaş / 7-11 yaş )

 Soyut işlemler (formaloperational) dönem (12-18 yaş / 11-18 yaş )
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Ergenlik, bu dönemler içerisinden “soyut işlemler dönemine” denk

gelmektedir. Soyut işlemler döneminde çocuk artık yetişkin bir birey gibi düşünmeye

başlar. Bu dönemde sadece somut şeyleri değil soyut düşünme becerileri de

gelişmiştir. Somut ve soyut işlemler dönemindeki çocukların başlıca farklılıklarını

incelersek soyut düşünme becerilerinin neler olduğunu daha iyi anlarız. Günçe

(1974), somut ve soyut düşünme farklılıklarını üç noktada toplamaktadır; a)11

yaşından küçük bir çocuk gördüğünün arkasındaki muhtemel ilişkileri kavrayamaz.

Ergen ve yetişkin ise, görünen gerçeğin, gerçeğin ta kendisi olduğu konusunda

şüphecidir. b) Ergen ve yetişkin görünen olayları, aralarında zihninden birleştirme

yoluyla çoğaltır. Yeni ve ilk bakışta görülmeyen kombinezonları düşünür. Somut

işlemler dönemi çocuğu ise yalnız bir ya da iki kombinezon üstünde durur; bunları da

zihinsel işlem yoluyla değil, rastlantı sonucu elde eder. c) Ergen ve yetişkin

düşüncesi daha az saplantılı ve dolayısıyla daha esnektir. Somut işlemler çağı

çocuğuna göre daha az paniğe kapılır. Aynı sonuca değişik yol ve yöntemlerle

varabilir (Selçuk, 1999: 80-81). Bu dönemde çocuklar, bir problemin çözümünü

somut yollarla sınırlamaz. Problemde bulunan değişkenler arası ilişkileri bulur. Olası

denenceleri geliştirir. Daha sonra da bu denenceleri sırasıyla test eder. Çözüme

sistemli bir şekilde ulaşır. Ergen, bu dönemde tümevarım ve tümdengelim akıl

yürütme yollarının her ikisini de birlikte kullanır (Senemoğlu, 2005: 49). Yani bu

dönemde ergen, çok boyutlu düşünme yeteneğini kazanır.

Piaget’e göre soyut işlemler dönemindeki bireylerin diğer bir özelliği de

ergen benmerkezciliği’ne sahip olmasıdır.  “Bu düşünceden dolayı ergen, herkesin

ona baktığını, onu gözlemlediğini düşünür ve sürekli olarak kendini sahnede

hisseder.” Nitekim ergenler çevrelerindeki insanların, onun davranış ve görünümüyle

yakından ilgilendiklerini düşünmeye başlarlar ve bir anlamda kendi yarattıkları bir

seyirci kitlesiyle çevrilidirler. Bu düşünce on beş-on altı yaşları sonuna kadar devam

eder (Akyol, 2009: 61).

Bu dönem çocukları, soyut kavramları anlayarak etkili bir şekilde

kullanabilirler. Artık bu dönem de çeşitli ideal fikirleri, değerleri, inançları

geliştirmeye başlarlar. Toplumun yapısıyla, felsefesiyle, politikayla ilgilenir ve bir
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değerler sistemi örgütlemeye yönelirler (Senemoğlu, 2005: 49). Bu biliş düzeyine

ulaştığı için ergen, kendi değer sistemini oluşturup, kimliğini inşa edebilir.

Bu çalışmada ergenlik dönemi çocuklarının seçilmesinde ki sebeplerden biri

de aile parçalanmasının soyut bir durum olduğundan dolayıdır. Çocuğun,  bu

durumun tam olarak algılayabilmesi için soyut işlemler dönemi biliş düzeyine

erişmiş olması gerekmektedir. Soyut işlemler dönemine erişememiş biri, aile

parçalanmasını tam olarak anlayamaz. Neden aile parçalanmasının ortaya çıktığını,

aile parçalanmasının kendisi için ne anlama geldiğini ve bu durumun

olumlu/olumsuz yönlerinin neler olduğunu tam olarak açıklayamaz. Bundan dolayı

aile parçalanmasının sağlıklı bir şekilde betimlemek ve sağlam veri elde etmek için

ergenlik dönemi çocukları seçilmiştir.

2.3.3.2.3 Kimlik ve Kişilik Gelişimi

Sosyalleşme, “bizlerin gerek toplumun norm ve değerlerini içselleştirerek,

gerekse toplumsal rollerimizi yerine getirmeyi öğrenerek, toplum üyeleri haline

gelmeyi öğrenme sürecidir” (Marshall, 2009: 760). Kısaca kişinin içinde bulunduğu

topluma mal edilmesi demektir (Akdeniz, 1994: 35).

“Toplumsallaşma süreci, doğuştan başlayarak tüm yaşam boyunca süren

uzun bir dönemi kapsar” (Tezcan, 1999: 42).  İlk aileden başlayan bu süreç daha

sonra okul ve arkadaş çevresiyle tüm yaşamı boyunca devam eder. Aile

sosyalleştirme işlevi doğrultusunda bireye ait olduğu toplumun gelenek, görenek,

inanç ve değerlerini aktarmakla mükelleftir. Bunun devamında okullar,

sosyalleştirme sürecini planlı programlı bir şekilde yaparak kişiyi, topluma ait bir

birey durumuna getirir. Bu süreç doğrultusunda birey, toplum içerisinde kendi

kimliğini ve kişiliğini oluşturur.

Kişilik; bireyi başkalarından ayıran; bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan

kazandığı özelliklerin bütünüdür (Senemoğlu, 2005: 72). Kişilik gelişim sürecini;
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Erikson psikososyal gelişim kuramıyla, Freud ise Psikoanalitik gelişim kuramıyla

incelemiştir.

İnsanın kişilik gelişimini dönemler halinde inceleyen Erikson tarafından

geliştirilen psikososyal gelişim kuramına göre insan gelişimini sekiz döneme

ayırılmaktadır (Selçuk, 1999: 48-49). Her dönemde aşılması gereken bazı

psikososyal problemler ve krizler vardır. Bu dönemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

(Senemoğlu, 2005: 81)

 Temel Güvene Karşı güvensizlik (0-1 yaş)

 Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik (1-3 yaş)

 Girişkenliğe karşı suçluluk duyma (3-6 yaş)

 Başarıya karşı aşağılık duygusu (6-12 yaş)

 Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası (12-21 yaş)

 Dostluk kazanmaya karşı yalnız kalma (Genç yetişkinlik)

 Üretkenliğe karşı duraklama (Orta yetişkinlik)

 Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (İleri yetişkinlik)

12-21 yaş arasını yani ergenlik dönemini içeren Erikson’un psikososyal

gelişim dönemlerinden “kimlik edinmeye karşı rol karmaşası” evresi, bireyin

kimliğinin geliştiği evredir. Bu evrede, genç erkek ve kızlar kendilerine tüm

zamanların en önemli sorusunu sormaya başlar: “Ben kimim?” Nitekim kimlik; “Ben

kimim?” sorusuna başka herkesten farklı olarak, biricik olduğuna dair verdiği

cevaptır. Eğer birey bu soruya başarılı bir şekilde yanıt verirse bir kimlik duygusu

geliştirir, kişisel değerleri ve dinsel inançları konusunda sağlam karar verir: kim

olduğunu anlar, bunu kabul eder ve takdir eder. Aksi halde birey, güçlü bir kimlik

duygusu oluşturamaz ve rol karmaşası yaşar. Çünkü Erikson’a göre bu dönemde

çözülmesi gereken en önemli sorun kimlik sorunudur. O zamana kadar “çocuk”

sayılan kişilerin artık çocuk olmaması gerekmektedir. Bunun için de “büyük”lerin

dünyasına nasıl bir kişilikle gireceğini tayin etmesi gerekir (Yüksel, 2011: 217).

Toplum, bu konuda ergene yardımcı olacaktır. Bu bakımdan başta aile olmak üzere

genel anlamda toplum; ergen için, olası seçenekler olan ne tür kimliklerin olduğuna
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ve gerçek seçenekler olan kimliklere karar vermede önemli rol oynayacaktır

(Steinberg, 2013: 315).

Diğer bir kişilik kuramcılardan olan Sigmund Freud kişiliği, bilinç, bilinç

öncesi ve bilinçaltı olmak üzere üçe ayırmıştır. Bu ayrım topografik model olarak

bilinir. Yapısal model ise kişiliği, İd, ego ve süper ego olarak ayırmaktadır. Gençtan

(1984) bu ayrımı; id kişiliğin biyolojik parçasını, ego psikolojik parçasını ve süper

ego ise toplumsal parçasını oluşturur diyerek genel olarak anlamlandırmıştır (Yüksel,

2011: 215). Bu söylemi biraz açarsak; İd (alt-ben) kişiliğin psişik enerji deposu

olarak nitelendirebileceğimiz bilinçaltı kısmıdır. İd, insanın doğuşundan itibaren

sahip olduğu tüm güdülerin toplamıdır ve temel olarak cinsiyet ve saldırganlık

güdülerinden oluşur. İd, sürekli olarak isteklerine doyum arar. Burada ego (ben)

önem kazanmaktadır. Ego kişinin çevreyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan kişiliğin

gerçekçi ve ussal öğesidir. Bundan dolayı İd’in isteklerini her zaman yerine getirmez.

Bundan ötürü İd, sürekli olarak isteklerini karşılaması için egoya baskı yapar. Bu

baskı, bilinçaltı İd isteklerinin egoya, yani bilinç düzeyine çıkma çabası şeklindedir.

Fakat egonun hangi isteklerin bilinç düzeyine çıkmasına izin vereceğini, hangilerini

ise bilinçaltında tutması gerektiğini belirleyen, süper-ego (üst-ben) dir. Bu yapısal

analize göre, toplumun kuralları süper-ego yoluyla kişiliğin bir parçası haline gelir

(Kağıtçıbaşı, 2013: 361-362).

Kişiliğin zaman içinde gelişimi üzerinde duran Freud, insanların gelecekteki

kişilik yapılarını oluşturan bazı psikoseksüel dönemlerden geçtiğini öne sürmektedir.

Psikianalitik kuram çerçevesinde ele alınmış olan psikoseksüel gelişim dönemleri şu

şekildedir (Selçuk, 1999: 44);

 Oral Dönem    (Doğumdan 18. aya kadar olan dönem)

 Anal Dönem ( 18 ay 3 yıl arası )

 Fallik Dönem (3-6 yaş arası )

 Örtülü (Latans) Dönem (6-12 yaş arası)

 Genital Dönem (12-18 yaş)
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Ergenlik dönemi Freud’un Psikoseksüel gelişim dönemleri içerisinde

Genital Döneme denk gelmektedir. Freud’a göre bu dönemde; fizyolojik yapıda

görülen değişmeler cinsellik dürtülerini artmaktadır. Bu durumda olan genç, bu

dürtülerin etkisiyle anne ve babasında uzaklaşmak isteyebilir. Bundan dolayı

ergende, anne ve babaya olan bağımlılıkta azalma hatta onlara güvensizlik duyma,

çeşitli kişi ve görüşlere kolayca bağlanma gibi genital dönemde ortaya çıkan

durumlar gözlenebilir. Bunun farkında olan ebeveynler, çocuğun bu kritik

döneminde onu anlayışla karşılayıp çocuğun kişilik gelişimine yardımcı olmaktadır.

Aksi halde Freud’a göre geleceğe ilişkin planların kurulduğu, meslek seçiminin

yapıldığı ve toplumsal değerlerin benimsendiği/reddedildiği bu kritik dönem,

“sağlıklı bir şekilde geçilmez ise, aşırı bağımlı veya aşırı bağımsız kişilik gelişimine

yol açabilir” (Selçuk, 1999: 47). Kişilik bozukluğuna yol açabilecek bu durum,

bireyin gelecek tüm yaşantısında olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Bu bakımdan, kişilik ve kimlik gelişimi açısından kritik bir dönem olan

ergenlik dönemini birey, kazasız bir şekilde geçirebilmesi için, ailesinin desteğine

ihtiyaç duyacaktır. Kimlik ve kişilik gelişimi bakımından kritik seçimlerin yapıldığı

bu dönemde, aile desteğini alamayan ergen, çeşitli zorluklarla karşılaşıp bu gelişim

dönemi ödev ve sorumlulukları yerine getirmekte zorlanacaktır. Bu bakımdan; bu

dönemde aile desteği, bireyin kimlik ve kişilik gelişiminde hayati önem taşımaktadır.

Aile parçalanması gibi durumlarda ergenin bu desteği alamaması veya yeterince

almaması, ergenin hem ergenlik süresince hem de sonraki süreçlerde sıkıntılar

çekmesine yol açacaktır. Fakat bu dönemi başarılı bir şekilde tamamlayan birey, ait

olduğu toplumun bir parçası ve kimlik, kişilik gelişimini tamamlamış yetişkin bir

birey olacaktır.

2.3.3.2.4 Ahlak Gelişimi:

“Ahlak (morality), bir toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini

düzenlemek amacıyla geliştirilmiş olan kural, ilke ve değerler bütünüdür” (Cevizci,

2012: 16). Toplumdan topluma, dönemden döneme değişiklik gösteren ahlak
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kuralları, “toplum üyelerinin hangi davranışının iyi, hangilerinin kötü olduğunu

gösterir” (Başaran, 1997: 184). Başka bir ifadeyle, bireyin taşıması istenen belirli

değerler ve gerçekleştirmesi istenen belirli davranışlar kültürden kültüre değişiklik

gösterse de bütün toplumlarda belli davranışların doğruluk ve yanlışlığına ilişkin

kurallar vardır (İnanç vd., 2011: 219). Toplum, varlığını sürdürmek için var olan bu

ahlak kurallarının bir kısmını korurken; zamanı geçmiş, işlevini yitirmiş kuralları

ortadan kaldırıp yeni kurallar koymaktadır ve bu kuralları aile, okul gibi kurumlar

aracılığıyla yeni nesillere aktarmaktadır. Bu şekilde toplumun idealize ettiği yeni

bireyler yetiştirilerek toplumun sürekliliği sağlanır.

Toplumun gelişimi ve sürekliliği açısından önemli olan bu ahlak

kurallarının genç nesillere aktarılmasını inceleyen psikologlar; insan yaşamının belli

dönemlerinde, bu ahlak kurallarına uyma ve benimseme noktasında farklılıkların

olduğunu gözlemlemişlerdir. Örneğin küçük çocuklar kurallara uyma noktasında çok

katı davrandıkları görünür. Onlar için bir şey ya doğrudur ya da yanlış, ikisinin ortası

yoktur. Eğer bir suç işlenmişse cezası çekilmelidir. Ancak İlköğretim veya lise

çağında olanlar için bu durum daha esnektir. Kuralları kendi amaçları doğrultusunda

değiştirebilmektedir. Yani bireyin ahlak gelişimi belli dönemler halinde, bilişsel

gelişime paralel olarak gerçekleşmektedir. Piaget, ahlak gelişimini iki dönemde

incelemektedir. Bunlardan; birinci dönem “ Dışsal kurallara bağlılık dönemi” olan;

6-12 yaş aralığını kapsayan ve çocuğun kuralların değişmezliğine inandığı dönemdir.

İkinci dönem ise “ahlaki özerklik” dönemidir (Senemoğlu, 2005: 81).

Ergenlik dönemini de kapsayan ahlaki özerklik dönemindeki çocuklar,

kuralların insanlar tarafından konulduğunu ve gerektiğinde değiştirilebileceği

bilincine ulaşır. Ceza artık kuralların ihlal edilmesiyle otomatik olarak uygulanması

gereken bir durum değildir. Kuralların ihmal edilme nedenleri de önemlidir. Diğer

bir deyişle, yargıda bulunurken kuralları ihlal edenlerin niyetleri ve içinde

bulundukları durumlar da dikkate alınır (Senemoğlu, 2005: 81).  Bu ahlak kuralları

ilk olarak ailenin sosyalleştirme işlevi kapsamında aile içinde çocuklara aktarılır.

Piaget’in bu ahlaki gelişim aşamalarını dikkate alarak ahlak kurallarının çocuğa

aktarılmasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz; çocukluk döneminde bu kurallar
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yargılanmadan çocuk tarafından kabullenirken, ergenlik dönemiyle birlikte artık bu

kurallar yargılanıp ondan sonra benimsenir. Çünkü ergenlikle birlikte soyut düşünme

becerisi kazanmış olan birey artık bu kuralların nedenlerini ve gerekliliklerini

düşünecek bilişsel gelişime ulaşmıştır. Bu noktada aileye düşen görev; toplum için

önemli olan ahlak kurallarının neler olduğunu ve bu kurallara neden uymak zorunda

olduğu bilincine ulaştırması gerekmektedir. Bu bakımdan ebeveynler öncelikle kendi

yaşantılarıyla çocuklara örnek olmalıdır. Onlar için örnek rol model olmak

zorundadırlar. Bu şekilde kendi anne babasının yaşantısıyla, toplumsal gerçeklikleri

göz önüne alan çocuk, toplum içerisinde nasıl davranması gerektiğini ve neden böyle

davranmak zorunda olduğunu anlayacak ve toplumsal ahlak kurallarını

benimseyecektir. Bundan dolayı aile bütünlüğünün korunması ve ebeveynlerin,

çocuklar için örnek rol davranışları geliştirmesi, çocuğun ahlak gelişimi bakımından

önemlidir.

Sonuç olarak insan hayatında gelecek planlarının yapıldığı en kritik dönem

olan ergenlik döneminde birey, geleceğe ilişkin seçimlerinin yapılmasında ve

yetişkin bir birey olarak topluma uyum sağlamasında, ailesine ihtiyaç duyacaktır.

Aile toplumsallaştırma ve eğitim gibi işlevleriyle; ergenin, bu dönemde bedensel,

psikolojik ve sosyal açıdan topluma uyum sağlamasına ve o toplumun idealize ettiği

yetişkin bir birey olmasına destek olacaktır. Bu durum çocuğun hem sosyal

hayatında hem de okul hayatında başarılı olmasına yardım edecektir. Böylelikle

eğitimin temel amacı olan “mutlu bireyler” 20 yetişecektir. Yani aile ve eğitim

kurumları kendi işlevlerini yerine getirerek toplumsal bir bütünlük ve kalkınma

sağlayacaktır.

Bu noktada okul başarısı ve okul başarısını etkileyen sebepler ile ailenin

okul başarısındaki etkisini incelemekte fayda olacaktır.

20 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Birinci Bölümü 2. Maddesinin 3. Fıkrası; “İlgi, istidat ve
kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı
kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun
mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak”
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2.4 Aile Parçalanması ve Okul Başarısı

Ailenin, çocuğun okul başarısında önemli bir etkiye sahip olduğu

bilinmektedir. Ancak ölüm, boşanma ve uzun süreli ayrılık gibi aile parçalanması

durumlarının, çocuğun okul başarını nasıl ve neden etkilediğini ortaya koymak için

öncelikle okul başarısı kavramı ve okul başarısını etkileyen etmenler üzerinde

durmak gerekmektedir.

2.4.1 Okul Başarısı (Akademik Başarı)

Çağdaş toplumlarda yaşam boyu süren kaygı olarak tanımlanan başarı

(Steinberg, 2013: 444), “okul ortamında belirli bir ders ya da akademik

programlardan bireyin ne derece yararlandığının bir ölçüsü ya da göstergesidir.

Okuldaki başarı ise bir akademik programdaki derslerden öğrencinin aldığı notların

ya da puanlarının ortalaması olarak düşünülebilir. Eğitim programlarında okutulan

ders konularından bireyin ne düzeyde öğrendiği, öğrencinin geçmiş yaşantılarından

ne derecede yararlandığının da bir göstergesidir” (Özgüven, 2002: 74). Başka bir

ifadeyle okul başarısı, öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş

sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak çağdaş anlamda başarı

kavramının akademik başarı ile sınırlandırılamayacağı, bilgi ve beceri gibi bilişsel

davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumlar gibi bilişsel olmayan

davranışları da içerdiği görülmektedir (MEB, 2013a).

Başarısızlık kavramı ise daha çok çocuğun ya da gencin uzun süreli, (bir

eğitim öğretim döneminden daha uzun süre) hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve

yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi

durumu olarak kabul edilmektedir (MEB, 2013a).

2.4.2 Okul Başarısını Etkileyen Etmenler:

Okul başarısını etkileyen pek çok değişken vardır. Okul başarısını etkileyen

değişkenleri Özgüven (2002: 75); “zihinsel ve zihinsel olmayan etmenler” diye
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ayırırken,  Güleç ve Alkış (2003: 20)“okul içi ve okul dışı etmenler” olarak

ayırmaktadır. Yıldırım (2006: 259) ise Akademik başarının çok sayıda faktörle

ilişkili olduğu öne sürerek “akademik başarının zekâ, yetenek,  özlük, kişilik ve

ailesel nitelikler, mezun oldukları veya okumakta oldukları okulun özellikleri,

çalışma alışkanlıkları, özsaygı, yalnızlık, sınav kaygısı ile ilişkili olduğunu” dile

getirmiştir.

Literatür tarandığında yukarıdaki gibi okul (akademik) başarısını etkileyen

pek çok değişkenin olduğu görülmektedir. Bu etkenlerin sınıflandırılması değişik

şekilde yapılsa da içeriklerine bakıldığında hepsi aynı paralelliktedir. Nitekim okul

başarısını etkileyen değişkenleri şu şekilde de yapılabilir; Öğrenenle ilgili (Kişisel)

etmenler, eğitim çevresi ile ilgili etmenler ve Ailesel etmenler olarak ayrılabilir.   Bu

noktada söz konusu araştırmanın konusu, aile parçalanmasının çocuğun eğitimi

üzerine etkileri olduğu için daha çok ailesel etmenler üzerinde durulacaktır.

2.4.2.1 Öğrenenle İlgili Etmenler (Kişisel Etmenler):

Okul başarısına etkide bulunan öğrenenle ilgili etmenler, çocuğun

kendisiyle ilgili olan bireysel özellikleridir.  Bunlar; zekâ, yaş, olgunlaşma düzeyi,

güdülenmişlik durumu, genel uyarılmışlık hali ve kaygı, çocuğun fizyolojik durumu

(Ulusoy, 2009: 143-145) ile öğrencinin çalışma alışkanlıkları, evde televizyon

seyretme durumu ve çocuğun içinde yer aldığı akran grubunun değer ve normları

(Güleç ve Alkış, 2003: 20) gibi etmenlerdir.

Çocuğun okul başarısı gösterebilmesi için yaşının, olgunlaşma düzeyinin ve

zekâsının belli bir seviyeye ulaşmış olması gerekmektedir. Her ne kadar önceki

dönemlerde okul başarısı sadece zekâ seviyesine bağlı olduğu (Şemin, 1975: 1)

düşünülmüşse de günümüzde zekâ seviyesinin okul başarısına etkisinin %30’larda

olduğu söylenmektedir. Geriye kalan %70’lik kısmı zihinsel olmayan faktörlerden

kaynaklandığı söylenmektedir (Özgüven, 2002: 75). Çünkü zekâ bireyin okul

başarısını artırmada tek başına yeterli değildir. Zekâ daha çok bireyin öğrenme

hızıyla yakından ve doğrudan ilişkilidir (Ulusoy, 2009: 143-144).
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Organizmayı harekete geçiren güç olarak tanımlanan güdüyü, tek kelimeyle

en temel anlamda tanımlarsak “istek” diye tanımlayabiliriz. Güdülenme

(motivasyon) ise, bireyin öğrenme isteğidir. Başka bir ifadeyle “…bireylerin başarılı

olmak için sergiledikleri çaba…”(Steinberg, 2013: 446) olarak ifade edebiliriz.

Bundan dolayı bireyin güdülenmişlik seviyesi ne kadar yüksek ise okul başarısı da o

kadar yüksek olacaktır. Bu noktada aile tutumunun çocuğun güdülenmişlik

seviyesini artırmada başka bir ifadeyle çocuğun öğrenmeye istekli olmasında büyük

etkisi olduğuna değinmekte yarar vardır. Çünkü ebeveynlerin okula/eğitime/başarılı

olmaya karşı tutumları çocuklarının okulda başarılı olma isteklerini etkilemektedir.

Okul başarısını etkileyen, öğrenenle ilgili etmenlerden biri de; genel

uyarılmışlık düzeyi ve kaygıdır. Uyarılmışlık düzeyi bireyin çevreden gelen

uyarıcıları alma derecesi olarak tanımlanabilir.   Birey çevreden çok az uyarıcı

alıyorsa, genel olarak uyarıcılara kapalı ise uyarılmışlık düzeyi düşüktür. Örneğin

uyku hali gibi (Ulusoy, 2009: 143-144). Bu tür durumlar öğrenme düzeyine düşürür

ve okulda başarısız olmaya neden olur. Bunun yanında kaygı seviyesinin de okul

başarısına etki ettiği ile ilgili doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Genelde

öğrencinin başarısız olacağım korkusu sebebiyle ortaya çıkan yüksek kaygı başarı

performansını engellemektedir. Ancak çok düşük kaygı seviyesi de okul başarısını

olumsuz yönde etkilemektedir.  Bundan dolayı kaygı seviyesi orta düzeyde (yeteri

seviyede) tutulup başarı arttırılabilir (Steinberg, 2013: 447). Çocuğun içinde

bulunduğu psikolojik durumuna göre değişen kaygı seviyesi, ebeveynlerinin

sağlayacağı desteklerle yeteri derecede dengede kalmasına yardımcı olmaktadır.

Nitekim ailenin varlığı ve çocuğa sağlayacağı desteği, çocuğun özgüven

kazanmasına yardımcı olacağından dolayı çocukta başarısız olma korkusunu ortadan

kaldıracaktır. Bu şekilde aile, çocuğun kaygı seviyesini ayarlayarak onun okul

başarısına olumlu etki sağlayacaktır.

Çocuğun fizyolojik durumu da okul başarısına etki eden önemli etmenlerden

biridir. Şemin’in (1975: 65) İstanbul da 2300 öğrenci üzerinde yapmış olduğu

araştırmaya göre; öğrencinin birinci sınıfta hastalanma (%29,5), 2-5. sınıflarda

hastalanma (%15,8), görme bozukluğu (%6,3), işitme bozukluğu (%6,7), konuşma
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bozukluğu (%7,4), zayıflık (%20,6) ve ameliyat (%4,0) gibi fizyolojik durumlarının

çocukta okul başarısızlıklarına yol açtığını ortaya koymuştur.

Bunların yanında öğrencinin çalışma alışkanlıkları, okul ders ve ödevlerini

düzenli bir şekilde yapıp yapmadığı, evde televizyon izleme ile bilgisayarda uzun

süre geçirme gibi durumları da okul başarısını etkileyen diğer sebeplerdendir. Tezcan

(2012: 34), sürekli televizyon ve video izleyen çocuğun derslerini ihmal ettiğinden

dolayı okul başarısının olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir.  Aynı şekilde bu

çocukların arkadaş ve oyun gruplarından uzak kaldığı için toplumdan edilgen, bireyci

bir şekilde yetiştiğini dile getirmiştir. Çocuğun, ödev ve sorumluklarını yerine getirip

getirmediğini ve televizyonda ya da internette harcadığı zamanın fazla olup

olmadığının takibini anne ve baba yaptığı için aslında çocukta bu şekilde ödev ve

sorumluklarını yerine getirme alışkanlığını da ailesi tarafından sağlanmaktadır.

Sonuç olarak çocuğun okul başarısında etkili olan, zekâ düzeyi, güdülenme

durumu, kaygı seviyesi ve çalışma alışkanlıkları gibi öğrencinin kendisiyle ilgili

etmenler vardır. Ancak bu etmenler her ne kadar öğrenenle ilgili etmenler olsa da

dolaylı olarak ailesel etmenlerle bağlantılıdır. Çünkü bu etmenlerin ayarlanmasında,

okul başarısına katkıda bulunacak seviyeye dönüştürülmesinde ailenin varlığı,

tutumu ve desteği çok önemlidir.

2.4.2.2 Eğitim Çevresi İle İlgili Etmenler:

Okul başarısını etkileyen eğitim çevresi ile ilgili etmenler, daha çok okul içi

ile ilgili olan faktörlerdir. Bu faktörleri; “eğitim programlarının niteliği, okul

yöneticilerinin ve eğitim uzmanlarının yeterlilikleri, sınıf düzeyi, dersin türü ve

niteliği, eğitim araçlarının niceliği-niteliği ve benzerleri şeklinde sıralayabiliriz”

(Güleç ve Alkış, 2003: 20). Yani en genel anlamda eğitim sistemi ile okul ve

çevresiyle ilgili etmenler. Bu etmenler okul başarısını etkileyen birçok faktörü içinde

barındırırlar.
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Okul, belli amaçları gerçekleştirmek üzere meydana getirilmiş sosyal bir

teşekküldür. Başka bir ifadeyle, eğitim faaliyetini planlı ve programlı bir şekilde

yapan, insanın ve toplumun yüceltilmesini amaç edinen, genç nesillerin yeniden

yaratıldığı sosyal bir sistemdir (Akyüz: 1992: 247-249).

Dewey’e göre okul karmaşık bilgileri basitleştiren, zararlı çevresel etkenleri

azaltarak, arınmış eylem düzenini sağlayan, bireyi yakın çevre sınırlarından

kurtararak, daha geniş çevreyle ilişki kurmasına olanak hazırlayan bir kurumdur. Bu

bakımdan bir sosyal kurum olarak, okulun sosyalleştirme süreci içinde iki önemli

işlevi vardır. Bunlardan birincisi, kendi başına bir takım öğrenme tiplerini

gerçekleştirme sorumluluğudur. Yani herkesçe bilinen öğretim görevini yerine

getirmesidir. İkincisiyse, diğer sosyal kurumların boşluğunu doldurma görevidir.

Yani ailenin parçalanmış olması ya da bütünlüğünü koruduğu halde çeşitli nedenlerle

işlevini gerçekleştirememesi, çocuğun ilgi ve gereksinimini karşılayamaması

durumunda bu görevi okulun üstlendiği görülür (Yavuzer, 1997: 154). Bundan dolayı

okul ve aile çocuğun sosyalleşmesi ve yetişmesi için en önemli iki kurumdur.

Okulun en temel fonksiyonu ve öğrencilerden beklentisi, öğrencilerin başarı

göstermesidir. Ancak öğrencilerin başarı göstermesinde; okulun fiziki yapısı ve

çevresi, araç gereç donanımının yeterli olması, okul yönetici kadrosunun başarıyı

destekleyici tutumlara sahip olup olmadığı, öğretmenlerin niteliği ve öğretim

programlarının işlevselliği gibi etmenler etkilidir.

Sonuç olarak çocuğun okulda başarı göstermesi için eğitim sisteminin,

okulun ve öğretmenlerin belli bir niteliğe sahip olmaları gerekmektedir. Ancak

sadece bu etmenler çocuğun okulda başarılı olması için yeterli değildir. Bu etmenlere

ek olarak, aile ve çocuğun kendisi de katkı sağlaması gerekmektedir. Çünkü okul

başarısı; okul, aile ve öğrenci arasında sağlıklı bir uyum olduğu takdirde en yüksek

seviyeye ulaşmaktadır. Nitekim bunlardan herhangi birindeki en ufak bir eksiklik,

işlevsizlik çocuğun okul başarısında düşüşe neden olmaktadır.
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2.4.2.3 Ailesel Etmenler:

Toplumun en küçük yapıtaşı olan aile, yüz yüze ilişkilerin en samimi bir

şekilde kurulduğu birincil gruptur. Aile ekonomik, sosyal, ahlaki ve hukuki bir

kuruluştur. Onun yerine getirmek durumunda olduğu en önemli fonksiyonu ise hiç

şüphesiz çocuk doğurma ve onun yetiştirilmesidir. Bu bakımdan toplumun

yenilenmesi ve sürekliliğin sağlanması buna bağlıdır. Çünkü aile, sosyal değer ve

alışkanlıkların kazanıldığı bir yerdir. Burada, toplum kültürünün çeşitli unsur ve

şekilleri işlenerek muhafaza edilir ve çeşitli usullerle çocuklara aşılanır. Bu

özelliğiyle bir eğitim ortamı olan aile, çocuğunu sosyalleştirerek, “sosyal varlık”

olmanın özellikleri kazandırmaya çalıştırır. Kısaca aile çocuğun gelişmesini ve

toplumun ayakta durmasını sağlayan bütün unsur ve şartlara sahip doğal bir ortamdır

(Akyüz: 1992: 234-246). Bu fonksiyonlarından dolayı insan hayatının her döneminde

çok özel ve önemli bir konuma sahip olan aile, bireyin eğitim hayatında ve okul

başarısında da çok özel bir konuma sahiptir.

Aile ve okul birbirinden kopuk değildir ya da olmamalıdır. Çünkü çocuğun

aile içinde geçirdiği yaşantılar sonucu elde ettiği bilgi ve beceriler, onun okul

başarısını geniş ölçüde etkilemektedir. P. Bourdieu, B. Berstein gibi birçok eğitimci

bu konuda pek çok araştırma yaparak bu gerçeğe ulaşmışlardır. Eğer çocuğun ailede

aldığı eğitimle okuldakiler birbirini desteklerse, okulda başarılı olmaktadır. Aynı

şekilde Ziya Gökalp’te bu gerçeğe dikkat çekmiştir (Tezcan, 2003: 86). Bundan

dolayı çocuğun başarıya ulaşması isteniyorsa ailesi tarafından desteklenmeli ve okul

ile aile işbirliği yapması gerekmektedir.

Yeni evli bir çift, aile içinde karı koca rolüne sahipken bir çocuklarının

olmasıyla aynı ortam içinde anne, baba rollerini de edinmiş olurlar. Karşılıklı ikili

karı-koca ilişkileri, çocuk-anne, çocuk-baba, anne baba-çocuk ilişkileri olarak

çoğalmaktadır. Bu bakımdan aile üyelerinin aynı anda birden çok rol beklentisine

göre davranış göstermesi, birçok ilişki türüne cevap vermeye hazır olması ve aile içi

ilişkilerin dinamik olması gerekmektedir (Tufan, 1983: 22).  Çünkü aile içi ilişkilerin

dengeli ve düzenli olması, çocuğun başarısını olumlu açıdan etkiler. Böyle bir
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sağlıklı aile ortamında çocuk, karşısında anlayışlı, kendine güven veren, sorunlarıyla

yakından ilgilenen anne ve baba bulur. Yeterli duygusal ve toplumsal etkileşim

ortamının bulunmadığı ailelerde çocuğun başarısının olumsuz açıdan etkilendiğini

görürüz. Çocuğun yeterli derecede ilgi ve sevgi göremediği bu tür ailelerde aile içi

geçimsizlik ve dengesizlikler çocuğun çalışmasını olumsuz yönde etkiler (Tezcan,

1999: 244).

Anne ve baba çocuğunu iyi tanıması gerekmektedir. Çocuğun yeteneklerini,

ilgisini, zekâ seviyesini iyi bilmesi gerekmektedir. Çocuğun bu tür özellikleri ailesi

tarafından bilinmeden ailece zorlandığı zaman başarısızlık söz konusu olur (Tezcan,

1999: 244). Çünkü aile, çocuğunun yeteneklerini tam olarak bilmeden ondan yüksek

başarı beklentisine girmesi çocuğun kaygı seviyesini arttıracaktır. Yüksek kaygı

seviyesi de çocuğun başarısız olmasına yol açacaktır (Nar, 2005: 25).

Anne babanın çok sert, otoriter oluşları da okul hayatını olumsuz yönde

etkileyen bir başka unsurdur. Baskı yoluyla sağlanan disiplin, çocuğun

başarısızlığının hoşgörü ve anlayışla karşılanmaması, çocuğun her fırsatta

azarlanması, eleştirilmesi, cezalandırılması gibi koşullarda yetişen çocuktan başarı

beklenmez. Bu koşullarda yetişen çocuk, okula, öğretmenlerine ve arkadaş ortamına

uyumda güçlük çeker. Ancak öğretmen, aile ve rehberler işbirliği ile bütün

çocukların sorunları çözülebilir. Bunun için ailenin çocuğa karşı tutumunu

değiştirmesi, ona aile ocağında yer vermesi, düşüncelerine saygı göstermesi, ona söz

hakkı tanıması, onda huzur ve güven duygusu yaratması gerekir (Tezcan, 1999: 245).

Bunlar çocuğun okul başarısını olumlu yönde etkileyecektir.

Temelde doğa vergisi bir yetenek olan zekâ, doğuştan gelir ve büyük ölçüde

kalıtımın etkisiyle şekil alır. Bir başka ifadeyle, çocuğun zekâ gücü, anne babasının

zekâ ortalamasına yakındır. Genellikle benimsenen görüşe göre, zekâ yeteneği, anne

ve babadan gelen çok farklı etmenlerin rastlantısal bir bileşimden oluşmaktadır.

Ancak, zekâyı etkileyen tek etmen kalıtım değildir. Bunun yanında çevresel

etmenlerde zekâyı etkilemektedir. Yani var olan bu cevherin ortaya çıkabilmesi için

uygun ortamın ayarlanması gerekmektedir. Bunun için ilk yaşlarda uygun beslenme,
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anne babanın uyarması ve ilgisi, zekâyı, ileriye veya geriye götürebilmektedir. İlgi ve

uyarılmanın yetersizliği veya yokluğu, sonraki çabalarla tamamen

düzeltilememektedir. Örneğin, yoksul, eğitimsiz ve şiddetli tartışmaların yoğun

yaşandığı aile ortamında büyümüş çocuk, sağlam doğsa da zekâ gelişimi yavaş

olmaktadır (Şentürk, 2012: 191). Nitekim hem kalıtım özellikleri, hem de çevresel

etmenler bireyin ailesinden kaynaklandığından dolayı bireyin zekâ gelişiminde ki en

önemli etmenlerden biri ailedir. Zekâ ise başarı etkileyen bireysel etmenlerden

olduğundan dolayı ailenin okul başarısında etkili olan önemli unsurlardan biri

olduğunu söyleyebiliriz.

Ailenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum da çocuğun okul

başarısını etkileyen sebeplerdendir. Çocuğa ev içinde sağlıklı çalışma ortamının

oluşturulması, gerekli materyallerin çocuğa sağlanması ve çocuğun okul hayatını

destekleyici dershane, etüt merkezleri gibi kurumları gönderilmesi çocuğun

akademik başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Ancak ailenin maddi durumu bir

gerçektir. Bundan dolayı ailenin bu gerçeği olduğu gibi kabul etmesi ve bunun

bilincinde olarak çocuğun başarısına destek olacak ortamları yaratması gerekir. Aynı

şekilde aile çocuğun, bu gerçekleri bilerek planlama yapmasına destek olması

gerekmektedir (Cüceloğlu, 2006: 18).

Ailenin çocuğa karşı ilgisizliği de akademik başarısızlığa yol açmaktadır.

Çocukların bir kısmı okul dönüşü evde kendileri ile ilgilenecek kimseyi bulamazlar

anne ya işte ya da komşudadır. Evde olsa bile denetimde bulunmaz. Dersleri

hakkında bir şey sormaz, ödevleri, okulda ne yaptığını soran yoktur.

Ödüllendirilmeyen, cezalandırılmayan çocuk okula karşı kendisi de ilgisiz kalır.

Okuldan soğur ve ders çalışmaz (Tezcan, 1999: 245).

Bir başkasının özellikle, ailedeki bir yakınının sevgisiyle kendini

onaylanmış hissetmek, insan gelişiminin temel koşuludur. Sevgi ve onay kadar,

güvende olduğunu hissettirecek kişilerin varlığı da insan hayatında büyük önem

taşımaktadır. Bu sevgi ve güvenin verildiği en samimi ortam ise aile ortamıdır. Bu

anlamda aile ortamından daha içten daha yakın başka bir ortam yoktur.  Bundan
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dolayı anne ve babanın sevgi ve ilgisinden mahrum kalan çocuk, kendisini yalnız

hissetmekte ve onu çalışmaya, araştırmaya ve başarı elde etmeye

yönlendirmemektedir (Şentürk, 2012: 194-195).

Ergenlik döneminde olan gençler, o dönemin yarattığı duygusal nedenlerle

başarısız olabilmektedir. Ergenin dikkati dağılır, duygusal gerginlik nedeniyle içine

çekilir, ilgileri belirli noktalarda yoğunlaştığından düşünce alanı daralır ve böylece

okul başarısı olumsuzlaşır. Ayrıca okul çalışmaları nedeniyle evde çocukla ilişkilere

de dikkat etmek gerekir. Çocuğun başarısızlığıyla alay edilme, başarılı kardeşin

sürekli olarak kendisine örnek gösterilmesi gibi durumlar çocuğu başarısız yaptığı

gibi, onu içine kapanık, edilgen bunalımlı çocuklar durumuna getirir. Bundan dolayı

çocukları arkadaş gruplarına katılmaya teşvik etmek, boş zaman değerlendirme

olanakları sağlamak onu başarıya götürür (Tezcan, 1999: 244).

Ergenlik dönemi bireyin kimliğini inşa ettiği ve geleceğe yönelik kritik

seçimlerin yapıldığı dönem olduğu için ailesine ihtiyaç duyduğu en önemli

dönemdir. Aile bu dönemde çocuğunu yeteri derecede yönlendirmezse, başarı

güdüsünü aşılamazsa; çocuk bu fırtınalı dönemi sağlıklı bir şekilde geçiremeyecektir.

Bu durum çocuğun hem ergenlik döneminde ki sosyal, psikolojik ve okul hayatında

başarısızlıklara yol açacak hem de ileriki yaşantısını olumsuz yönde etkileyecektir.

Sonuç olarak ailenin sosyo-ekonomik durumu, aile üyelerinin genetik

yapısı, kişilik özellikleri, aile içi ilişkilerin dinamik yapısı ve aile üyelerinin

üzerlerine düşün görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gibi pek çok faktör

çocuğun okul başarısını etkilemektedir. Bundan dolayı aile bütünlüğünü koruyup,

üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek çocuğun okul başarısını

destekleyici tutumlar geliştirmelidir.

2.5 Aile Parçalanmasının Okul Başarısına Etkisi:

Aile, toplumda birçok işlevi olan ve toplumun devamlılığını sağlayan

toplumsal bir kurumdur. Aile üzerine düşen bu önemli görevi yerine getirebilmesi
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için bütünlüğünü koruması gerekmektedir. Ancak evliliklerde istenmeyen durum

olan; anne ve/veya babanın ölümü, eşlerin anlaşamadıklarından dolayı boşanması

veya her hangi bir nedenden dolayı eşlerin uzun süre ayrı kalması gibi aile

parçalanmasına yol açan durumlar ortaya çıktığında aile kendi üzerine düşen bu

önemli görevleri yerine getirmekte güçlükle karşılaşır. Gerek anne baba olsun

gerekse çocuklar olsun bu anomik durumdan olumsuz yönde etkilenir. Özellikle

ergenlik döneminde olan çocuklar kimlik gelişimi ve benlik oluşumu gibi toplumda

yer edinme çabaları içinde olduğu bu dönemde topluma uyum sağlamaları için anne

ve babanın yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Aile parçalanmasından dolayı

bu kritik dönemde anne ve babalarından yeteri derecede destek alamayan ergen,

topluma uyum sağlama ve ergenlik dönemi gelişim ödevlerini yerine getirme gibi

sorumluluklarını gerçekleştirmede zorlanacaktır. Bu durum çocuğun sosyal,

psikolojik ve okul hayatında sıkıntılara yol açacaktır.

Okul başarısını pek çok faktör etkilemektedir. Ancak bu faktörleri

gruplarsak; okul, aile ve öğrenci diye gruplayabiliriz. Bu gruplamayı “üçlü

sacayağına” benzetebiliriz. Bu ayaklardan herhangi biri eksik olursa sacın ayakta

durması mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan aile parçalanması durumunda da hem

aile kendi işlevini yerine getiremeyecek (veya getirmekte zorlanacak) hem de bu

durumdan ötürü çocuğun olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Böylelikle okul

başarısı için etkili olan; okul, aile ve öğrenci gruplamasından aile ve öğrenci gibi iki

önemli ayağı yetersiz kalacaktır. Bundan dolayı çocuğun okul başarısı aile

parçalanmasından olumsuz yönde etkilenecektir. Başka bir ifadeyle özetlemek

gerekirse aile parçalanmasıyla, aile kendi işlevini yerine getiremeyeceği için işlevsiz

kalacak ve bu durum çocuğu olumsuz yönde etkileyeceği için, dolaylı yoldan eğitim

kurumlarının da işlevsiz kalmasına yol açacaktır. Nitekim aile parçalanması durumu,

hem ailenin hem de eğitim kurumunun işlevlerini yerine getirmekte zorluk çıkaracağı

için bir bütün olarak toplumu da olumsuz yönde etkileyecektir.

Okul başarısında aile bütünlüğüne vurgu yapan Başaran (1997: 232); “ aile

üyeleri arasında iyi ilişkilerin olması, ailede eğitime elverişli bir ortam yaratır.

Ayrıca böyle bir ortam çocukların kişilik gelişimi için de gereklidir” diyerek aile
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bütünlüğü bozulmamış sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği aile ortamında çocukların

kişilik gelişiminin olumlu yönde etkileyeceğini dile getirmektedir.

Aynı şekilde Tezcan (1999: 155); yapılan araştırmalarda, boşanmış aile

çocuklarının ruhsal uyumsuzluk oranının yüksek olduğunu ve bu uyumsuzlukların en

önemlisinin, ruhsal çökkünlük ve okul başarısızlığı olduğunu dile getirmektedir.

Etkili ve işlevsel bir okul için aile katkısının önemine değinen Doğan (2011: 202),

aslında aile bütünlüğü bozulmamış ailelerle, okul aile birliğinin verimli bir şekilde

sağlandığı zaman öğrencinin okul başarısının artacağına vurgu yapmaktadır. Okul

yaşına gelmemiş çocuklarla, ergenlik dönemindekilerin boşanmalardan daha

olumsuz etkilendiği ifade eden Yörükoğlu (2000: 109), yapılan araştırmalarda aile

parçalanmasının çocukta okul başarısızlığına yol açtığını vurgulamıştır.

Feyzioğlu ve Kuşçuoğlu’nun (2011: 103) 33 odak grup ve 276 yarı

yapılandırılmış yüz yüze görüşme dâhilinde toplamda 473 tek ebeveynli aile bireyleri

ile yapmış oldukları çalışmada, tüm sosyo-ekonomik seviyeye ait gruplardan tek

ebeveynli olan çocukların, genel olarak okul başarısının olumsuz yönde etkilendiğini

belirtmişlerdir.

Şentürk’ün (2012: 192), 2006 yılında Malatya’ da 560 öğrenci üzerinde

yapmış olduğu çalışmada; ailenin ölüm, boşanma ve ayrı yaşama nedenleriyle

parçalanmasının, çocuğun eğitimdeki başarısını düşürdüğünü elde ettiği bulgularla

ortaya koymuştur. Esen’in (2010: 46) 2010 yılında Ankara’da 146 öğrenci üzerinde

yapmış olduğu çalışmada elde ettiği verilere göre parçalanmış aile çocuklarının

%60,3’ünün karnesinde hiç zayıfı yokken, bütün aile çocuklarının %74’ünün

karnesinde hiç zayıfı olmadığını ortaya koyarak aile parçalanmasının okul başarısını

olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir.

Trabzon Merkeze bağlı ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileriyle

yapılan bu araştırmada elde edilen bulgular da, önceki bulguları doğrular niteliktedir.

Nitekim aile parçalanması ile çocuğun okul başarısı arasındaki ilişki tabloda

verilmektedir.
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Tablo 8: Aile parçalanması ile çocuğun okul başarısı arasındaki ilişki

Geçen dönemki not ortalamanız kaçtı? Toplam
Başarısız Geçer Orta İyi Pekiyi

1 4 62 124 92 283

,4% 1,4% 21,9% 43,8% 32,5% 100,0%

4,8% 6,8% 36,5% 72,1% 63,9% 50,0%
,2% ,7% 11,0% 21,9% 16,3% 50,0%

20 55 108 48 52 283

7,1% 19,4% 38,2% 17,0% 18,4% 100,0%

95,2% 93,2% 63,5% 27,9% 36,1% 50,0%
3,5% 9,7% 19,1% 8,5% 9,2% 50,0%

21 59 170 172 144 566

3,7% 10,4% 30,0% 30,4% 25,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3,7% 10,4% 30,0% 30,4% 25,4% 100,0%

(x²:118,415   df:4  p<0.05)

Tablo 8 incelediğinde bütün aileye sahip olan öğrencilerin geçen dönemki

not ortalamaları, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin not ortalamalarına göre daha

yüksek olduğu görülmektedir. Bütün aile öğrencilerinden “pekiyi” cevabını veren

%32,5’i iken parçalanmış aile öğrencilerinden pekiyi diyenler %18,4’tür. Bu soruya

başarısız cevabını veren; bütün aileye sahip öğrencilerinin sadece %0,4’ü (1 kişi)

iken parçalanmış aileye sahip öğrencilerin %7,1’i (20 kişi) olmuştur. Ayrıca tabloya

bakıldığı zaman bütün aileye sahip öğrencilerin “Geçen dönemki not ortalamanız

kaçtı?” sorusuna verdiği cevaplar, Pekiyi ve İyi başarı seviyesinde yoğunlaşırken

(%76,3), parçalanmış aileye sahip öğrencilerin cevapları Geçer ve Orta başarı

seviyesinde (%57,6) yoğunlaşmaktadır. Bundan dolayı yapılan bu araştırmayla

parçalanmış aileye sahip öğrencilerin okul başarı seviyesi, bütün aileye sahip

öğrencilerin başarı seviyesinden daha düşük olduğu söylenebilir. Sonuç olarak bu

araştırmaya göre aile parçalanmasının genel anlamda çocuğun okul başarısını

olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Ancak bu noktada şunu da belirtmek

gerekir; bu olumsuz durumdan öğrencilerin hepsi aynı oranda etkilenmemektedir.

Çünkü parçalanmış aileye sahip öğrencilerin içinde de başarı seviyesi yüksek

(%18,4’ü pekiyi) öğrenciler vardır. Yani aile parçalanması, çoğu öğrencinin okul
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başarısını olumsuz yönde etkilerken bir kısım öğrenciyi ise bu manada pek fazla

etkilememektedir. Söz konusu öğrencilerin bu olumsuz durumdan etkilenmemesinin

pek çok sebebi vardır. Ancak onların bu durumdan etkilenmemesinin en büyük

nedeni; ebeveynlerin, aile parçalanması gibi toplumsal bir gerçekle karşılaştıkları

zaman bu olumsuz durumdan çocuklarının etkilenmemesi için bilinçli bir şekilde

daha fazla fedakârlık gösterip çok dikkatli davranmalarıdır.

Öğrencinin okul başarısının ölçüldüğü ve Eğitim–Öğretim dönemi

içerisinde öğrencinin göstermiş olduğu performansın değerlendirilip, eğitim

hayatındaki başarısının gösterildiği belge karnedir. Karne dönem sonunda;

öğretmenler tarafından, öğrencilerinin bir dönem içerisinde gösterdiği başarılarını

değerlendirilip, hazırlandığı ve okul yönetimlerince basılıp, dağıtılan resmi belgedir.

Bu bakımdan karne, öğrencilerin okul başarısını gösteren nihai bir belge

özelliğindedir. Bu araştırmada da aile parçalanmasının çocuğun okul başarısını nasıl

etkilediğini bulmak için öğrencilere; “En son aldığınız karnede zayıfınız var mıydı?”

sorusu yöneltilmiştir.

Tablo 9: Aile Parçalanması ile çocuğun karnesindeki zayıf olma durumu arasındaki
ilişki

En son aldığınız karnede zayıfınız var
mıydı? Toplam

Hiç
Yoktu Bir zayıf İki Zayıf

üç ve
daha
fazla

219 41 19 4 283

77,4% 14,5% 6,7% 1,4% 100,0%
58,4% 40,6% 33,3% 12,1% 50,0%
38,7% 7,2% 3,4% ,7% 50,0%

156 60 38 29 283
55,1% 21,2% 13,4% 10,2% 100,0%
41,6% 59,4% 66,7% 87,9% 50,0%
27,6% 10,6% 6,7% 5,1% 50,0%

375 101 57 33 566
66,3% 17,8% 10,1% 5,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
66,3% 17,8% 10,1% 5,8% 100,0%

(x²:39,431   df:3  p<0.05)
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Tablo 9 incelendiğinde elde edilen bulguların önceki tablodaki verileri

destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Tabloya göre bütün aileye sahip

öğrencilerin %77,4’ü hiç zayıfım yoktu derken, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin

%55,1’i bu cevabı vermiştir.  Bir zayıfı olanlar, bütün aileye sahip öğrencilerin

%14,5’i iken, parçalanmış aileye sahip olan öğrencilerin %21,2’sidir. İki zayıfı

olanlar bütün aileye sahip öğrencilerin %6,7’siyken, parçalanmış aileye sahip olan

öğrencilerin %13,4’ü kadardır. Üç ve daha fazla zayıfı olanlar bütün aileye sahip

öğrencilerin %1,4 gibi çok az bir orana sahip iken, parçalanmış aileye sahip

öğrencilerde bu oran %10,2 gibi yüksek bir orana sahiptir. Tabloda verilen bu

bulguları yorumladığında bütün aileye sahip öğrencilerle, parçalanmış aileye sahip

olan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu görülmektedir. Başka bir

ifadeyle ailesi parçalanmış öğrencilerin, parçalanmamış öğrencilere göre

karnelerinde daha çok zayıf olduğunu ve bundan dolayı okul başarılarının daha

düşük olduğu görülmektedir.

Sınıf tekrarları da öğrencinin okul başarısızlığını gösteren bir başka

etmendir. Milli Eğitim Bakanlığının Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmenliğine göre;

a)Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yılsonu başarı notuyla

sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle

başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler (MEB, 2013b). Yani öğrenciler kendilerinden

beklenen başarı ve performansı gösteremez ya da ders yılı içinde mazeretsiz bir

şekilde 20 günden fazla devamsızlık yaparsa başarısız sayılır ve sınıf tekrarı yaparlar.

Bu bakımdan öğrencinin eğitim hayatı boyunca sınıf tekrarı yapıp yapmadığı,

akademik başarısını öğrenmek için önemli bir göstergedir. Özellikle aile

parçalanması gibi öğrenciyi sarsabilecek dönemler ile ciddi sağlık sorunlarının ortaya

çıktığı dönemlerde bu şekilde sınıf tekrarlarında artış görülmektedir. Ayrıca

çocukların okulu sevmemesi, gelecekten beklentilerinin olmaması gibi durumlarda

sınıf tekrarına neden olabilecek sebepler içinde sayılabilir. Bu bakımdan sınıf

tekrarının, çocuğun akademik başarısını gösterir nitelikte olduğundan dolayı bu

çalışmada da öğrencilere daha önce hiç sınıf tekrarı yapıp yapmadığı sorulmuştur.
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Tablo 10: Aile parçalanması ile çocuğun sınıfta kalma durumu arasındaki ilişki

Hiç sınıfta kaldınız mı? Toplam

Kalmadım Bir kere
Birden
fazla

276 6 1 283

97,5% 2,1% ,4% 100,0%
52,1% 18,2% 33,3% 50,0%
48,8% 1,1% ,2% 50,0%

254 27 2 283
89,8% 9,5% ,7% 100,0%
47,9% 81,8% 66,7% 50,0%
44,9% 4,8% ,4% 50,0%

530 33 3 566
93,6% 5,8% ,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
93,6% 5,8% ,5% 100,0%

(x²:14,610   df:2  p<0.05)

Araştırmada elde edilen bulgular (Tablo 10) incelendiğinde bütün aileye

sahip öğrencilerin %97,5’i hiç sınıfta kalmadığı görülmektedir. Ancak parçalanmış

aileye sahip öğrencilerde bu oran daha düşük seviyededir (%89,8). Bütün aileye

sahip öğrencilerden eğitim hayatı boyunca sınıfta bir kere kaldığını belirten %2,1

iken bu oran parçalanmış aileye sahip öğrencilerde %9,5 gibi daha yüksek seviyede

çıkmıştır. Eğitim hayatı boyunca birden fazla kez sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı

çok düşük çıkmıştır. Bu oran bütün aileye sahip öğrencilerde %0,4 (1 kişi) iken,

parçalanmış aileye sahip öğrencilerde %0,7 (2 kişi)’dir. Genel anlamda tablo

incelendiğinde bütün aileye sahip öğrencilerle, parçalanmış aileye sahip olan

öğrencilerin sınıfta kalma durumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu

görülmektedir. Nitekim tabloya göre parçalanmış aileye sahip olan öğrencilerin,

eğitim hayatları boyunca, bütün aileye sahip öğrencilere göre sınıf tekrarı yapma

oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bakımdan elde edilen verilere göre,

aile parçalanmasının öğrenciyi başarısızlığa sürüklediği ve sınıf tekrarı yapma

oranını arttırdığı söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında pek çok sebep olabilir

ama bu şekildeki sınıf tekrarında görülen artışın en büyük nedenlerinden biri

çocuğun aile parçalanma sürecinde ve sonrasında çektiği sıkıntılar ve yaşadığı

sarsıntılardır. Çünkü bu süreçte yıpranan çocuk hayatında pek çok olumsuzluklarla

karşılaştığı için bu durum akademik başarısınada yansımaktadır.
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Öğrencinin, okul başarısını belirlemede önemli olan diğer bir etken de

öğrencinin kendi başarı seviyesini nasıl tanımladığıdır. Bu durum öğrencinin

kendisini diğer arkadaşlarıyla karşılaştırıp kendi seviyesini konumlandırmasıdır. Bir

bakıma öğrencinin, okul başarısının farkında olma durumudur. Her ne kadar

öğrencinin bu şekilde kendi başarı seviyesini tanımlaması göreceli bir durum olsa da

kendi arkadaşları arasında başarısını konumlandıracağından dolayı var olan başarı

seviyesini belirlemede önemli olacaktır.  Bundan dolayı öğrencilere; “Okulda başarı

durumuz nasıldır?” sorusu yöneltilmiştir.

Tablo 11: Aile parçalanması ile çocuğun okulda başarı durumu arasındaki ilişki

Okulda başarı durumunuz nasıldır? Toplam

Çok
Başarılıyım Başarılıyım

Orta
düzeyde

başarılıyım
Başarısızı

m

48 146 88 1 283

17,0% 51,6% 31,1% ,4% 100,0%
68,6% 68,5% 33,7% 4,5% 50,0%

8,5% 25,8% 15,5% ,2% 50,0%
22 67 173 21 283

7,8% 23,7% 61,1% 7,4% 100,0%
31,4% 31,5% 66,3% 95,5% 50,0%

3,9% 11,8% 30,6% 3,7% 50,0%
70 213 261 22 566

12,4% 37,6% 46,1% 3,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12,4% 37,6% 46,1% 3,9% 100,0%

(x²:84,821   df:3  p<0.05)

Tablo 11 de görüldüğü üzere bütün aileye sahip öğrencilerin %17’si

kendisini okulda “çok başarılı” bulurken parçalanmış aileye sahip öğrencilerin

%7,8’i kendisini okulda “çok başarılı” bulmaktadır. Yine bütün aileye sahip

öğrencilerin %51,6’sı kendisini okul da “başarılı”, %31,1’i “orta düzeyde başarılı” ve

%0,4’ü ise “başarısız” olarak tanımlarken parçalanmış aileye sahip öğrencilerin

%23,7’si kendisini okul da “başarılı”, %61,1’i “orta düzeyde başarılı” ve %7,4’ü ise

“başarısız” olarak tanımlamaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi ailesi parçalanmış

öğrenciler, bütün aileye sahip öğrencilerden kendilerini okulda daha başarısız olarak

görmektedirler. Nitekim tablo 8, 9, ve 10’da elde edilen veriler ışığında ailesi

parçalanmış öğrencilerin, bütün aile öğrencilerine göre kendilerini bu şekilde daha
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başarısız tanımları doğaldır. Ancak bu şekilde sonucun çıkmasında; aile

parçalanması sürecinde psikolojik açıdan olumsuz etkilenen çocuğun kendisi

hakkında olumsuz benlik algısına kapıldığı durumuda göz ardı edilmemelidir.

Sonuç olarak Trabzon Merkez de yapılan bu araştırmayla aile parçalanması

ile çocuğun okul başarısı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur.

Nitekim elde edilen bulgulara göre, aile parçalanmasının çocuğun okul başarısını

olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Ancak bu etki tüm öğrenciler üzerinde aynı

oranda değildir. Çünkü parçalanmış aile öğrencileri içinde de başarılı öğrenciler

vardır. Bu farklılığın olmasında ki en temel sebep; okul başarısını etkileyen pek çok

sebebin olmasıdır. Aile parçalanması bu sebeplerden sadece biridir. Bunun yanı sıra

daha önce yapılan araştırmalardan, ailenin, parçalanma şekline ve zamanına göre de

çocuklar üzerinde farklı etkiler gösterdiği bilinmektedir. Aynı şekilde parçalanma

sonrası ebeveynlerin tutumları ve çocuklarıyla ilişkileri de bu etkinin farklı olmasına

yol açmaktadır. Bundan dolayı bu araştırma sonuçlarına göre aile parçalanmasının

genel anlamda çocuğun okul başarını olumsuz yönde etkilediği, (az oranda olmak

üzere)  kimi öğrencileri de bu anlamda fazla etkilemediği söylenebilir.

2.6 Aile Parçalanmasının Okul Başarısını Etkileme Nedenleri:

Bu araştırmayla elde edilen bulguların analizi yapıldığında; aile

parçalanmasının, okul başarısını düşürdüğü görülmektedir. Çünkü çocuk, aile

parçalanmasından duygusal, sosyal ve psikolojik anlamda olumsuz yönde

etkilenmektedir.  Özellikle yetişkinliğe hazırlık dönemi olan ergenlik döneminde

ailesi parçalanmış olan çocuklar; anne ve babaya en çok ihtiyaç duydukları bu

dönemde, söz konusu olumsuzlukları daha çok hissederler. Bundan dolayı çocukların

okul başarısında gerileme görülür. Bu noktada aile parçalanmasının okul başarısını

etkileme nedenleri başlıklar halinde incelenmektedir.
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2.6.1 Ebeveyn Yoksunluğu:

Ebeveynlerden biri veya ikisinin ölümü, boşanma veya uzun süreli ayrılık

gibi durumlar olarak tanımlanan aile parçalanmasında, çocuklar ebeveynlerinin

eksikliklerini hissederler. Çünkü aile, parçalanma durumunda kendi işlevini yerine

getirmekte zorlanır ve ebeveynler, çocukları ile sağlıklı ilişkiler kuramazlar. Bundan

dolayı çocuklar hem maddi anlamda hem de manevi anlamda anne ve babalarının

yoksunluğunu hisseder. Çocuk, bu eksikliği hayatın her alanında olduğu gibi okul

hayatında hisseder. Bu durum çocuğun okul hayatında zorluklar yaşamasına ve

başarısız olmasına yol açmaktadır.

Tablo 12: Aile parçalanması ile çocuğun bu zamana kadar en çok neyin eksikliğini

hissettiği arasındaki ilişki

Bu zamana kadar en çok neyin eksikliğini hissettiniz?
Topla

m

Aile Para

Mutlu
bir ev
ortamı Sevgi Güven Hepsi

Hiçbir
şey Başka

Kiminle
yaşıyorsu
nuz?

Bütün
Aile 0 38 7 18 50 6 161 3 283

,0% 13,4% 2,5% 6,4% 17,7% 2,1% 56,9% 1,1% 100,0
%

,0% 57,6% 15,6% 64,3% 60,2% 18,8% 73,5% 75,0% 50,0%
,0% 6,7% 1,2% 3,2% 8,8% 1,1% 28,4% ,5% 50,0%

Parçal
anmış
Aile

89 28 38 10 33 26 58 1 283

31,4% 9,9% 13,4% 3,5% 11,7% 9,2% 20,5% ,4% 100,0
%

100,0
% 42,4% 84,4% 35,7% 39,8% 81,3% 26,5% 25,0% 50,0%

15,7% 4,9% 6,7% 1,8% 5,8% 4,6% 10,2% ,2% 50,0%
Toplam 89 66 45 28 83 32 219 4 566

15,7% 11,7% 8,0% 4,9% 14,7% 5,7% 38,7% ,7% 100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
% 100,0% 100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%

15,7% 11,7% 8,0% 4,9% 14,7% 5,7% 38,7% ,7% 100,0
%

(x²:179,581  df:7  p<0.05)

Tablo 12’de görüldüğü üzere parçalanmış aile çocukları en çok ailenin

(%31,4) ve mutlu bir ev ortamının (%13,4) eksikliğini hissetmektedirler. Ancak

parçalanmış aile çocuklarının aksine bütün aile çocuklarından hiçbiri (%0,0) ailenin
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eksikliğini hissetmemektedir. Bunun yanı sıra bütün aile çocuklarından sadece

%2,5’i mutlu bir aile ortamının eksikliğini hissetmektedir. Tablodan, bütün aile

çocuklarının bugüne kadar en çok %17,7’sinin güven ile %13,4’ünün paranın

eksikliğini hissettiği görülmektedir. Bu soruya cevap veren bütün aileye sahip

çocukların büyük çoğunluğu (%56,9’u) bugüne kadar hiçbir şeyin eksikliğini

hissetmezken bu oran parçalanmış aileye sahip çocuklarda daha düşük %20,5’tir.

Aynı şekilde parçalanmış aile çocuklarının %9,2’si bu eksikliklerin hepsini (yani

aile, para, mutlu bir ev ortamı, sevgi, güven eksikliğini) hissederken bütün aileye

sahip öğrencilerin yalnızca %2,1’i bu eksikliklerin hepsini hissetmektedirler.

Dolayısıyla tabloya göre parçalanmış aile çocuklarının bütün aile çocuklarına göre

daha çok ailenin, mutlu bir ev ortamının eksikliğini hissettiğini söyleyebiliriz. Bu

eksiklik çocuğun tüm hayatını olumsuz etkilediği gibi okul hayatını da olumsuz

etkilemektedir.

Özyurt (2011, :167), parçalanmış ailelerin çoğalmasının “anne veya baba

yoksunluğunu” artırttığını dile getirmektedir. Yapılan araştırmalara göre de

günümüzde giderek yaygınlaşan bu tek ebeveynli ailelerin çocuklarının; lisede sınıfta

kalma oranlarının çok yüksek olduğu, akademik başarılarının düşük olduğu ve suça

yönelme oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (Tezcan, 2012: 105). Çünkü bu

dönemde çocuklar ebeveynlerinin eksikliğini hissettiğinden dolayı kendilerini daha

mutsuz hissederler. Örneğin daha önce ailece birlikte yaptıkları faaliyetleri artık

sadece anne ya da baba ile yapmak zorunda kalırlar. Kendi yaşıtlarıyla ailece bir

araya geldikleri faaliyetlerde ebeveynlerden birinin veya ikisinin yokluğu çocukta

eksiklik duygusu yaratacaktır (Kalaycı, 2011: 4-5).  Özellikle bu çalışmaya dâhil

olanlar, ergenlik dönemi çocukları oldukları için bu eksikliği daha çok

hissetmektedir. Bu dönemdeki çocuklar kendi kimlik ve kişiliklerini oluşturmaya

çalıştıklarından dolayı anne ve babaya daha çok ihtiyaç duymaktadır. Ancak

geleceğe yönelik kararların alındığı, bu kritik dönemde anne ve babalarını yanında

bulamayıp tek kaldıkları zaman birçok zorlukla tek başlarına mücadele etmek

zorunda kalacaktır. Bu durum çocuğun hayatını zorlaştırdığı gibi okul başarısını da

olumsuz yönde etkileyecektir.
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Öğrencilerle yapılan mülakatlarda da öğrencilerin çoğu, ebeveyn

yoksunluğunu dile getirdiler. Özellikle parçalanmış aile çocukları, bugüne kadar

hayatlarında en çok anne ve babasının olmayışının eksikliğini hissettiklerini ifade

ettiler. Hatta parçalanmış aileye sahip öğrencilerden bir tanesi, bu anlamda bütün aile

çocuklarının daha şanslı olduklarını düşündüğünü ve kendi ailesinin de

parçalanmamış olsaydı kendisinin bugününden daha başarılı olacağına inandığını

ifade etmiştir.  Nitekim yapılan tüm görüşmelerde de parçalanmış aile çocuklarının

anne ve/veya babasının olmayışının eksikliğini hissettiklerini ve bu durumdan doğan

zorlukları dile getirdikleri görülmektedir.

Tablo 13: Aile parçalanması ile çocuğun anne ve babasının olmayışının eksikliğini

hissetmesi arasındaki ilişki
Anne ya da babamın olmayışının

eksikliğini hissederim Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

19 29 235 283

6,7% 10,2% 83,0% 100,0%
11,6% 22,8% 85,5% 50,0%

3,4% 5,1% 41,5% 50,0%
145 98 40 283

51,2% 34,6% 14,1% 100,0%
88,4% 77,2% 14,5% 50,0%
25,6% 17,3% 7,1% 50,0%

164 127 275 566
29,0% 22,4% 48,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
29,0% 22,4% 48,6% 100,0%

(x²:272,566  df:2  p<0.05)

Tablo 13’den görüldüğü üzere parçalanmış aileye sahip öğrencilerin

%51,2’si anne ya da babasının olmayışının eksikliğini her zaman hissederken bu

oran bütün aileye sahip öğrencilerde çok daha düşük; %6,7’dir. Çünkü bütün aileye

sahip öğrencilerin büyük çoğunluğu (%83’ü) anne ve babasının eksikliğini hiçbir

zaman hissetmemektedir. Oysa bu oran parçalanmış aileye sahip öğrencilerde

%14,1’dir. Araştırmada elde edilen bu verilere göre parçalanmış aile çocuklarının,

bütün aile çocuklarına göre çok daha fazla oranda anne ve babasının olmayışının

eksikliklerini hissettikleri söyleyebilir.
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Tezcan (2012: 70), aile parçalanması sonucu tek ebeveynle kalan çocuğun

benlik gelişimininde olumsuz etkilendiği dile getirmektedir. Özellikle boşanmadan

sonra tek ebeveynle birlikte kalma durumunda ki çocukta okul başarısızlığı, yalan

söyleme, çalma ve cinsel rol zedelenmeleri gibi olumsuz davranışlar

izlenebilmektedir.

Yörükoğlu, sosyal ve duygusal bağ kurmada çocuğun ilk tanıdığı objenin

anne olduğunu söyler. Başka bir deyişle ruhsal gelişme için anne veya onun yerini

tutan kimsenin sağlayacağı sevgi ve güven ortamı ön koşuldur. Bu sevgi ilişkisinin

de ilk yıllarda teke tek ve kesintisiz olması gerekir. Yörükoğlu anne yoksunluğuyla

ilgili olarak yapılan araştırmalarda çıkan sonucun şöyle özetlenebileceğini söyler:

“Çocukta anne yoksunluğu ne kadar erken başlarsa ortaya çıkacak patolojide o kadar

ağır olmaktadır. Bundan dolayı ilk beş yıl içinde çekilen anne yoksunluğu yaşam

boyunca kalıcı durum ve olumsuz sonuçlar doğurmakta hele ilk 1-2 yaş içindeki anne

yoksunluğunun ruhsal bozuklukları kolay silinememektedir” (Şimşek, 1988: 25).

Aynı şekilde babanın yokluğu da çocuğu olumsuz etkilemektedir. Çünkü

babanın gerçekten var olmaması veya içsel nedenlerle yeteri kadar çocuğunun

yanında olmaması çocuğun gelişme, olgunlaşma sürecini sekteye uğratır. Her ne

kadar çocuğa hayattaki duruşunu alışında ve gerçekliğe uyum sağlamasında her iki

ebeveynine ihtiyaç duysa da çocuk için annenin ideal resmi ile babanın ideal resmi

arasında önemli farklılıklar vardır. Bu bakımdan anne kucağı şefkati ve rahatlatıcı

güveni temsil ederken, baba daha çok korkularla başa çıkmayı ve dış dünyayla

mücadele etmeyi temsil etmektedir. Bundan dolayı çocuğun baba yoksunluğu

çekmesi çocukta yetersizlik, zayıflık ve beceriksizlik hissi doğurmaktadır

(Hasanoğlu, 2013).

Anne ve/veya baba yoksunluğu; çocuğun, yukarıda anlatıldığı gibi hem

psikolojik hem de akademik hayatında sıkıntılar yaşamasına neden olduğu gibi

sosyal hayatında da sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü anne ve/veya

baba eksikliği yaşayan çocuğun etrafındaki meraklı arkadaşları bu durumun

nedenlerini sorguladıkları zaman çocuk bu durumu anlatma da zorlanacaktır.
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Etrafındaki arkadaşlarının bu şekildeki yargılayıcı soruları onu rahatsız edeceğinden

dolayı onlardan uzaklaşmaya çalışacaktır. Bu da çocuğun sosyal arkadaşlık

ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir.

Tablo 14: Aile parçalanması ile çocuğun ailesi ile ilgili sorular sorulduğunda

rahatsız olması arasındaki ilişki
Ailemle ilgili sorular sorulduğunda

rahatsız oluyorum Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

27 82 174 283

9,5% 29,0% 61,5% 100,0%
23,7% 40,8% 69,3% 50,0%

4,8% 14,5% 30,7% 50,0%
87 119 77 283

30,7% 42,0% 27,2% 100,0%
76,3% 59,2% 30,7% 50,0%
15,4% 21,0% 13,6% 50,0%

114 201 251 566
20,1% 35,5% 44,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,1% 35,5% 44,3% 100,0%

(x²:75,876  df:2  p<0.05)

Tablo 14 incelendiğinde bütün aile çocuklarının %9,5’i ailesiyle ilgili

sorular sorulduğunda her zaman rahatsız olurken, parçalanmış aile çocuklarının

%30,7’si rahatsız olmaktadır. Dolayısıyla ailesi parçalanmış çocuklar, ailesi ile ilgili

sorular sorulduğu zaman bütün aile çocuklarına göre daha çok rahatsız olmaktadırlar.

Parçalanmış aile çocuklarının bu rahatsızlığın en büyük nedeni anne ve/veya

babasının olmayışının eksikliğidir. Çünkü arkadaşları tarafından bu eksiklik,

yadırgayıcı bir şekilde sorgulandığı için parçalanmış aile çocukları bunlardan

rahatsızlık duymaktadır. Nitekim ölüm sebebiyle yaşanan aile parçalanması “İlahi

takdir” denilerek kısmen daha kolay açıklanabilirken, özellikle boşanma nedeniyle

yaşanan aile parçalanmasının açıklanması daha zor olmaktadır.

Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulgulara göre,  ailesi parçalanmış

öğrenciler anne ve babalarına ihtiyaç duydukları zaman yanlarında görememekte ve

anne ve/veya babalarından yoksun bir şekilde hayat zorlukları ile mücadele etmeye
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çalışmaktadırlar. Kısacası bu durum çocuğun sosyal, psikolojik ve eğitim hayatında

zorluklara neden olmaktadır. Bu da öğrencinin zorlu eğitim hayatını daha da

zorlaştırarak onların okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir.

2.6.2 Anne Baba ve Çocuk İlişkisi

Çocuğun sosyal ve psikolojik anlamda sağlıklı bir birey olarak yetişmesi

için ebeveynleriyle iyi ilişkiler kurması gerekmektedir. Anne baba ve çocuk

ilişkilerinin verimli olması için öncelikli şart sağlıklı iletişimin sağlanması ve iletişim

kanallarındaki engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Böylece çocuklarla

ebeveynler arasında daha samimi ve içten bir bağ oluşturacaktır. Buda mutlu bir ev

ortamı oluşturarak, çocuğun gelişimine destek sağlayacaktır. Ancak aksi durumda

yani anne baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin sağlıksız olduğu durumda ise çocuk

bundan olumsuz etkileneceğinden dolayı okul başarısında düşüşe neden olacaktır.

2.6.2.1 Sağlıklı İletişim

Çocukların; ebeveynleriyle sağlıklı bir iletişim kurması, onlardan yeterince

destek alması, anne ve babaları tarafından sevildiğini bilmesi, onların sosyal,

psikolojik ve eğitim hayatında önemlidir. Özellikle ebeveynlerin; ergenlik

dönemindeki çocuklarına, şiddetten uzak, sevgi ve saygının olduğu mutlu bir ev

ortamı sağlaması, onların zorluklarla mücadelesinde yanında olması ve onlara örnek

rol model davranışlar geliştirerek çocuğun bu kritik döneminde yaşadığı değişim ve

dönüşümlerine ayak uydurmasına sağladığı destekten ötürü hayati derecede

önemlidir. Başka bir ifadeyle ailenin eğitim ve sosyalleştirme işlevini sağlıklı bir

şekilde yerine getirmesi çocuğun geleceğe hazırlanması noktasında büyük bir önem

taşımaktadır. Ancak aile parçalanma durumunda bu işlevlerini yerine getirmede

zorluklar çekmektedir. Yani ebeveynler çocukları ile sağlıklı ilişkiler

geliştirememektedir. Bu durumda çocuğun sosyal, psikolojik ve eğitim hayatında

zorluklar çıkarmasına yol açarak çocuğun okul başarısını düşürmektedir.
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Tablo 15: Aile parçalanması ile çocukların ebeveynlerinin kendilerini sevme durumu

arasındaki ilişki
Anne ve babamın beni sevdiğini

düşünürüm Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

257 24 2 283

90,8% 8,5% ,7% 100,0%
53,1% 36,4% 12,5% 50,0%
45,4% 4,2% ,4% 50,0%

227 42 14 283
80,2% 14,8% 4,9% 100,0%
46,9% 63,6% 87,5% 50,0%
40,1% 7,4% 2,5% 50,0%

484 66 16 566
85,5% 11,7% 2,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
85,5% 11,7% 2,8% 100,0%

(x²:15,769  df:2  p<0.05)

Tablo 15’den de görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %90,8’i anne ve

babasının kendisini sevdiğini düşünmektedir. Ancak bu oran parçalanmış aile

çocuklarında biraz daha düşük (%80,2) orandadır. Bunun yanı sıra parçalanmış aile

çocuklarından %4,9’u anne ve babasının kendisini hiçbir zaman sevmediğini

düşünmektedir. Bir çocuğun bu şekilde anne ve babasının kendisini hiç sevmediğini

düşünmesi, anne ve babasının kendisine önem vermediğini ve fedakârlık

yapmadığını düşünmesinden dolayıdır. Oysaki “ailedeki bir yakının sevgisiyle

kendini onaylanmış hissetmek, insan gelişiminin temel koşuludur. Sevgi ve onay

kadar, güvende olduğunu hissettirecek kişilerin varlığı da insan hayatında büyük

önem taşımaktadır. Güven olmadan yaşayamayan insan bunu sevecen bir ilgi yoluyla

kazanır. Çocukların küçük yaşta en çok ihtiyaç hissettikleri ilgi, sevgi ve şefkatin

yeterince verilmemesi, uyum bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olur” (Şentürk,

2012: 195).  Tablo 15’in genelinde anlaşılacağı üzere bütün aile çocuklarının,

parçalanmış aile çocuklarına göre anne ve babalarının kendilerini daha çok

sevdiklerini, onlar tarafından daha çok onaylandıkları görülmektedir. Anne ve

babaları tarafından sevilmediklerini düşünen parçalanmış aile çocukları uyum

bozukluğu yaşayacağından dolayı akademik başarısı da bu durumdan olumsuz

etkilenecektir.
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Tablo 16: Aile parçalanması ile ebeveynlerin çocuklarla ilgilenmesi arasındaki

durum
Anne ve babam benimle yeterince

ilgilenir Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

248 31 4 283

87,6% 11,0% 1,4% 100,0%
63,1% 28,2% 6,3% 50,0%
43,8% 5,5% ,7% 50,0%

145 79 59 283
51,2% 27,9% 20,8% 100,0%
36,9% 71,8% 93,7% 50,0%
25,6% 14,0% 10,4% 50,0%

393 110 63 566
69,4% 19,4% 11,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
69,4% 19,4% 11,1% 100,0%

(x²:95,956  df:2  p<0.05)

Tablo 16 incelendiğinde; bütün aileye sahip öğrencilerin %87,6’sı anne ve

babalarının kendilerince yeterince ilgilendiğini ifade ederken bu oran parçalanmış

aileye sahip öğrencilerde %51,6’dır. Bunun yanında parçalanmış aileye sahip

öğrencilerin %20,8’i anne ve babasının kendisiyle hiçbir zaman yeterince

ilgilenmediğini dile getirirken bütün aileye sahip öğrencilerde bu oran %1,4’tür.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre parçalanmış aileye sahip öğrencilerin, anne

ve babalarının kendileriyle yeterince ilgilenmediği görülmektedir. Bu ilgisizlik

çocukların maddi-manevi pek çok eksikliklerinin giderilmediğinin göstergesidir. Bu

durum çocuğun okul hayatına da yansımaktadır. Bundan dolayı çocuğun akademik

başarısı olumsuz etkilenmektedir.

“Freud, anne ile çocuğun ilk yıllardaki duygusal yakınlığının çocuğun

gelişimindeki önemine değinir. Freud, ilk yıllardaki anne yoksunluğunun, oral

dönemde saplantılara yol açtığını ve pasif, alıcı bağımlı kişilikler oluşturduğunu

söyler. Bu bağlamda da yeterince ilgi görmeyen ve teke tek ilişkiye girilmeyen (sevgi
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ilişkisi) yuva çocuklarının oral karaktere21 sahip olma olasılığı yüksektir” (Şimşek,

1988: 25). Başka bir ifadeyle sevgi işlevini yerine getiremeyen, çocuklarına karşı

yeterli ilgi, alakayı gösteremeyen aile, çocuklarının gelecekte pek çok sıkıntılar

çekmesine sebep olmaktadır.

2.6.2.2 Destekleyici Ebeveyn Tutumu:

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenmeleri, onların eksikliklerini

gidermelerinin yanında onların başarılı olması için destek sağlamaları da akademik

başarılarının yükselmesi için önemlidir. Çünkü başarı üzerinde çevresel etkiler

vardır. Yetenek inanç ve güdülenme gibi bu çevresel etmenler bireyin performansını

etkilemede büyük rol oynayabilir  (Steinberg, 2013: 452). Bu bakımdan çocuğun en

yakını olarak ebeveynlerin bu anlamda çocuklarını desteklemeleri ve onları

cesaretlendirip yeteneklerini ortaya koymalarını sağlamaları, onların eğitim

başarısını artırmak için önemli olmaktadır.

Tablo 17: Aile parçalanması ile aile bireylerinin çocuğun başarılı olması için ona

destek sağlaması arasındaki ilişki
Aile bireyleri beni başarılı olmam

için destekler Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 269 9 5 283

95,1% 3,2% 1,8% 100,0%
59,8% 14,5% 9,3% 50,0%
47,5% 1,6% ,9% 50,0%

Parçalanmış Aile 181 53 49 283
64,0% 18,7% 17,3% 100,0%
40,2% 85,5% 90,7% 50,0%
32,0% 9,4% 8,7% 50,0%

Toplam 450 62 54 566
79,5% 11,0% 9,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
79,5% 11,0% 9,5% 100,0%

(x²:84,287  df:2  p<0.05)

21 Oral Karakter Özellikleri; okul korkusu ya da uyumsuzluk, gece korkuları, önemli konularda kararı
başkalarına bırakma alışkanlığı, İtiraz etme/fikrini söyleme zorlukları, Yalnız kalma zorlukları, Yakın
bir ilişki sonlandığında kendini aciz, mahvolmuş hissetme, Genellikle terk edilme korkusu içinde
olma, Bağlanma korkuları gibi özelliklerdir. Geniş bilgi için bkz.: Şahin, 2013



127

Tablo 17 incelendiğinde bütün aile çocuklarının büyük çoğunluğunun

%95,1’inin aile bireylerinin her zaman başarılı olması için desteklediğini ifade

ederken parçalanmış aile çocuklarında bu oran daha düşük %64 kalmıştır. Bu ifadeye

hiçbir zaman cevabını veren bütün aile çocuklarının %1,8’ini oluştururken

parçalanmış aile çocuklarının %17,3’ünü oluşturmaktadır. Bu bakımdan araştırmada

elde edilen verilere göre; parçalanmış aileye sahip öğrencilerin, bütün aileye sahip

öğrencilere göre başarılı olması için aile bireyleri tarafından daha az oranda

desteklendiği görülmektedir. Bu durum çocuğun eğitim hayatındaki başarısını

olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuğun akademik hayatında başarılı olması için aile bireylerinin çocuğu

desteklemesinin yanında onun başarılı olacağına inanması da önemlidir. Çünkü

çocuğunun başarabileceğine inanan ebeveyn; onun okul hayatında başarılı bir

öğrenci olabileceğini göstererek, kendisine olan güvenini arttırıp, çocuğunun

başarıya güdülenmesine yardımcı olacaktır. Başarı güdüsü yüksek öğrenci ise eğitim

hayatında başarı gösterecektir.

Tablo 18: Aile parçalanması ile öğrencilerin ailesinin başarılı olabileceklerine inancı

arasındaki ilişki

Ailem başarılı olacağıma inanıyor Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 254 17 12 283

89,8% 6,0% 4,2% 100,0%
55,3% 27,0% 27,3% 50,0%
44,9% 3,0% 2,1% 50,0%

Parçalanmış Aile 205 46 32 283
72,4% 16,3% 11,3% 100,0%
44,7% 73,0% 72,7% 50,0%
36,2% 8,1% 5,7% 50,0%

Toplam 459 63 44 566
81,1% 11,1% 7,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
81,1% 11,1% 7,8% 100,0%

(x²:27,671  df:2  p<0.05)
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Tablo 18’den görüldüğü üzere bütün aileye sahip öğrencilerin %89,8’inin

ailesinin başarılı olacağına inancı her zaman tamken parçalanmış aileye sahip olan

öğrencilerde bu oran daha düşük olmaktadır (%72,4). Tablodan anlaşılacağı gibi

bütün aile çocukları bu anlamda daha şanslılar. Bütün aile çocukları, aileleri

tarafından parçalanmış aile çocuklarına göre daha çok başarılı olabileceklerine

inanılmaktadırlar.

Ebeveynlerin; çocuklarının, okul hayatında başarı göstermeleri için

sağladığı destek ve inancının, başarıya katkısını Steinberg (2013: 453) şu şekilde

özetlemiştir: “Akademik başarıda ana babanın cesaretlendirmesi birçok şekilde

görülebilir, bunların hepsinin ergenlerin okul performansları açısından yararlı olduğu

gösterilmiştir. Okul başarısını cesaretlendiren ana babalar, çocuklarının okul

performansı ve ödevleri için daha yüksek standartlar koyarlar ve çocukları için daha

yüksek istekleri vardır, buda okul başarısına katkıda bulunur”. Başka bir ifadeyle,

başarıya motive edici bir tutum takınan ebeveyn, çocuğunun okul başarısını olumlu

yönde etkiler.

Başarı güdüsünü arttırıcı diğer bir davranış ise başarının ödüllendirilmesidir.

Uygun bir ödül ve ceza sistemi uygulandığı zaman bireyin başarıya karşı daha

motive olduğu bilinmektedir. “Araştırmalar yüksek başarı ve onay gereksinimi duyan

bireylerin, düşük gereksinimli bireylere oranla daha yoğun çalıştıklarını

göstermektedir. Bu tür bireyler kendilerini gerçekleştirmek için, her türlü zorlukla

baş etme gücü kazanabilirler. Fakat bu süreçte bireyin yeni başarılara özendirilmesi

ve güdülenmesi için, olumlu davranışlarını önemseyen ve ödüllendiren bir sosyal

bağlama gereksinimi vardır” (Ögel, 2013). Bundan dolayı başarılı oldukları zaman

aileleri tarafından “uygun ödüllerle” ödüllendirilen öğrencilerin başarı güdüsü

yüksek olmaktadır. Bu durum çocuğun akademik başarısını olumlu yönde

etkilemektedir. Ancak ebeveynler ödül verme yöntemini doğru kullanarak çocuğun,

başarıyı başlı başına bir ödül olarak görmesini engellemesi gerekmektedir (MEB,

2013a).
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Tablo 19: Aile parçalanması ile çocuğun ödül ve ceza uygulamasıyla karşılaşması

arasındaki ilişki
Derslerimde başarılı olduğumda ödül,

başarısız olduğumda ceza gibi
uygulamalarla karşılaşırım Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 23 106 154 283

8,1% 37,5% 54,4% 100,0%
56,1% 53,3% 47,2% 50,0%

4,1% 18,7% 27,2% 50,0%
Parçalanmış Aile 18 93 172 283

6,4% 32,9% 60,8% 100,0%
43,9% 46,7% 52,8% 50,0%

3,2% 16,4% 30,4% 50,0%
Toplam 41 199 326 566

7,2% 35,2% 57,6% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,2% 35,2% 57,6% 100,0%

Elde edilen bulgular istatistikî açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmasa da

tablo 19 incelendiği zaman bütün aile çocuklarının, parçalanmış aile çocuklarına göre

daha çok ödül ve ceza uygulamasıyla karşılaştıkları görülmektedir. Yalnız bu

noktada şunu da ifade etmek gerekir, çocuklarla yapmış olduğum mülakatlarda

çocukların cezadan ziyade ödülle karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Özellikle

bütün aile çocukları sınavlarını (SBS, YGS)  kazandıkları takdirde bilgisayar, akıllı

telefon ve tablet PC gibi teknolojik ödüllerle ödüllendirileceklerini ifade etmişlerdir.

Bundan dolayı bu çocukların başarılı olma isteklerinin daha yüksek olduğu

gözlemlenmiştir.

2.6.2.3 Mutlu Ev Ortamının Varlığı:

“Sağlıklı bir aile ortamında yetişen çocukların psikolojik ve sosyal açıdan

dengeli, uyumlu ve üretken kişiler olacağı bir gerçektir. Anne-baba arasında

karşılıklı saygı, sevgi ve anlayışa dayalı bir etkileşim çocuk üzerinde olumlu etkiler

yaratmaktadır. Anne-babasının etkileşimini gözlemleyerek büyüyen çocuk yetişkin

bir insan olduğunda çevresindekilere de aile ortamında gördüğü ve giderek

benimsediği tutum ve davranışları gösterecektir. Böylece sosyal ilişkilerde başarılı
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olma şansı yükselecektir” (Arıkan, 1988: 77). Sosyal ilişkilerinde başarılı olan ve

psikolojik bakımdan doyuma ulaşmış olan çocuğun akademik anlamda başarılı olma

olasılığı daha yüksek olacaktır. Çünkü geri planda kendisini güvende hissettiği ve

sevildiğini bildiği mutlu bir aile ortamı vardır. Ancak aile parçalanma durumunda

veya parçalanmadan önceki dönemde bu mutlu ev ortamının yerini daha gerilimli,

çatışmaların olduğu bir ev ortamı alır. Bu durum çocuğun evden uzaklaşmasına ve

ihtiyacı olan sevgiyi evin dışında aramasına yol açar. Böylece çocuğun sosyal,

psikolojik ve eğitim hayatında çalkantıların olması kaçınılmaz olur. Aynı şekilde aile

içi geçimsizlik ve dengesizliklerin çocuğun çalışmasını olumsuz yönde

etkileyeceğini dile getiren Tezcan (1999: 244); sağlıklı bir aile ortamında yetişen ve

aile içi ilişkilerin dengeli ve düzenli olan çocukların okul başarısının daha yüksek

olacağını ifade etmiştir.

Tablo 20: Aile parçalanması ile çocuğun evde zaman geçirmekten mutlu olması

arasındaki ilişki.
Evde zaman geçirmekten mutlu

olurum Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 158 111 14 283

55,8% 39,2% 4,9% 100,0%
55,2% 48,5% 27,5% 50,0%
27,9% 19,6% 2,5% 50,0%

Parçalanmış Aile 128 118 37 283
45,2% 41,7% 13,1% 100,0%
44,8% 51,5% 72,5% 50,0%
22,6% 20,8% 6,5% 50,0%

Toplam 286 229 51 566
50,5% 40,5% 9,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,5% 40,5% 9,0% 100,0%

(x²:13,733 df:2  p<0.05)

Tablo 20’den de görüldüğü üzere parçalanmış aile çocuklarının bütün aile

çocuklarına göre evde zaman geçirmekten mutlu olma oranı daha düşüktür.

Parçalanmış aileye sahip çocukların %13,1’i hiçbir zaman evde zaman geçirmekten

mutlu olmamaktadır. Bu oran bütün aile çocuklarında çok daha düşüktür (%4,9). Bu

şekilde çocukların evden uzaklaşmasının nedeni ev içi ilişkilerin sağlıklı olmaması

ve evin içinde tartışmaların, çatışmaların ve şiddetin olmasıdır. Özellikle parçalanmış
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aile çocuklarıyla yapmış olduğumuz mülakatlarda çocuklar, boşanma veya ölüm

nedeniyle ebeveynlerinden birini kaybettikten sonra birlikte kaldığı ebeveyniyle

birlikte dedesinin (kimi zaman dayı/amca, hala/teyze ile birlikte kaldığı) evine

taşındıklarını ve kalabalık ev ortamı olduğu için sık sık tartışmaların olduğunu ifade

etmişlerdir. Böyle bir ev ortamında yetişen çocuğun okul başarısının yüksek olması

çok zordur.

Bunun yanında boşanan ailelerin parçalanma nedenlerinden biri şiddetli

geçimsizliktir. Ailenin parçalanma sürecinde çocuklar bu geçimsizlik ve şiddet

olaylarına tanık olmaktadırlar. Özellikle küçük yaşlarda bu şiddete tanık olan

çocuklarda gelecekte izleri silinmeyecek ruhsal bozukluklara neden olmaktadır.

Dolayısıyla aile içi şiddet (bu şiddet ister eşler arasında olsun ister çocuğa yönelik

olsun) hem mutlu ev ortamını bozduğu için çocuğu evden uzaklaştırmakta hem de

çocuklar üzerinde bir takım kalıcı sosyal ve psikolojik rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Bu durumun çocuğun akademik hayatına yansıması ise olumsuz olmaktadır.

Tablo 21: Aile parçalanması ile aile içi şiddet arasındaki ilişki
Babanız annenizi hiç döver

mi / döver miydi? Toplam

Evet Hayır
Kiminle yaşıyorsunuz? Bütün Aile 4 279 283

1,4% 98,6% 100,0%
10,0% 53,0% 50,0%

,7% 49,3% 50,0%
Parçalanmış Aile 36 247 283

12,7% 87,3% 100,0%
90,0% 47,0% 50,0%

6,4% 43,6% 50,0%
Toplam 40 526 566

7,1% 92,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

7,1% 92,9% 100,0%

(x²:27,547  df:1  p<0.05)

Tablo 21’de görüldüğü üzere parçalamış aileye sahip öğrencilerin %12,7’si

ebeveynlerinin arasında şiddet olduğunu ifade ederken bu oran bütün aileye sahip

öğrencilerde %1,4’tür. Dolayısıyla araştırmada elde edilen verilere göre, parçalanmış
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aile öğrencileri bu aile içi şiddet olaylarına daha fazla tanık olmaktadırlar. “Okulda

başarısızlık” üzerinde çalışan Şemin (1975: 44); bu şekilde aile içindeki geçimsizlik

ve şiddet olaylarına tanık olan çocuğun bu durumdan etkilenerek huzursuz olduğunu

ve bundan dolayı okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini dile getirmiştir.

“Ailedeki ilişkiler sisteminin bozuk olması, karı-kocanın ilişkilerindeki

kopukluk, çocuklara kötü davranışlar, çocukların istismarı ve daha ciddi olarak

çocuğa yönelik şiddet gelecekte birer yetişkin olarak çeşitli toplumsal rol ve işlevler

üstlenecek olan çocukların psiko-sosyal açıdan sağlıklarını olumsuz olarak

etkilemektedir” (Arıkan, 1988: 77). Bu bakımdan sadece eşler arasındaki şiddet değil

bunun yanında çocuğa yönelik uygulanan şiddette çocuk üzerinde olumsuz etkilere

yol açmaktadır. Çünkü dayak, çocuğun öz-duygusunu (sevgi, merhamet, acıma gibi

benzeri duygular) köreltmekte ve insani ve manevi değerlerden onu

uzaklaştırmaktadır (Şemin, 1975: 44).  “Çünkü çocuk öfkeyi, sevgiyi ve hoşgörüyü

evde görerek ve yaşayarak kişiliğin bir parçası haline getirmektedir. Sevgi, acıma ve

anlayışlı olma gibi duygular, öğüt ve telkinle kazandırılabilecek nitelikte değildir.

Bunlar ancak anne baba örnek alınarak ve zaman içinde kazanılmaktadır” (Şentürk,

2012: 301).

Tablo 22: Aile parçalanması ile ebeveynlerin çocuklara yönelik şiddet uygulaması

arasındaki ilişki
Babanız veya anneniz sizi
hiç döver mi / döver miydi? Toplam

Evet Hayır
Kiminle yaşıyorsunuz? Bütün Aile 17 266 283

6,0% 94,0% 100,0%
40,5% 50,8% 50,0%

3,0% 47,0% 50,0%
Parçalanmış Aile 25 258 283

8,8% 91,2% 100,0%
59,5% 49,2% 50,0%

4,4% 45,6% 50,0%
Toplam 42 524 566

7,4% 92,6% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

7,4% 92,6% 100,0%
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Tablo 22 incelendiğinde büyük oranda hem parçalanmış ailede hem de

bütün ailede çocuğa yönelik şiddet uygulanmamaktadır. Oranlar birbirine bu kadar

yakın olduğundan dolayı yapılan Ki Kare analizine göre değişkenler arasında anlamlı

bir farklılık görülmemektedir. Ancak parçalanmış aileye sahip öğrencilerin dayakla

karşılaşma oranı (%8,8) bütün aileye sahip öğrencilere göre daha yüksektir (%6,0).

Parçalanmış aile ebeveynleri çocuklarına, aile parçalanmasının olumsuzluklarını

yansıtmamak adına bu anlamda daha dikkatli davranması gerekirken bütün aile

ebeveynlerine göre daha çok şiddete başvurdukları görülmektedir.  Bu durumun

nedeni, aile parçalanması süreci ve sonrasında eşlerinde bir takım sıkıntılarla

karşılaşması ve bundan dolayı tahammül sınırlarının daralması olabilir. Çünkü

yıpratıcı bir süreç olan aile parçalanması sürecinde eşler, “ekonomik açıdan sarsılır

ve ruhsal yönden örselenir” (Yörükoğlu, 2000: 108). Bu bakımdan ebeveynler, kendi

hayatlarındaki sıkıntılardan, çocuklarına karşı daha sabırsız ve hırçın

olabilmektedirler. Çocuklarının hatalarını tölare edememekte ve çocuklarına karşı

daha baskıcı bir tutum geliştirmektedirler. Bu durum çocukta kendine güvensizliğe

ve kaygıya yola açarak böylece çocuğun okulda başarısız olmasına neden olmaktadır

(MEB, 2013a).

2.6.2.4 Anne ve Babanın Örnek Rol Model Olması:

Aile, sosyalleştirme ve eğitme işlevleriyle bireyi, ait olduğu toplumun bir

üyesi haline getirir. Özellikle aile bu bakımdan, ergenlik döneminde ki çocuğa

toplumsal değer ve normları aktararak çocuğun kişilik gelişimine ve benlik algısını

oluşturmaya büyük katkı sağlar. Bu süreç sonucunda çocuk yetişkin bir birey olarak

toplumda yer edinir. Ancak bu sosyalleşme sürecinde çocuk, özdeşleşebileceği bir

modele veya örneklere ihtiyaç duyar. Çocuk bu model ve örnekleri en yakınında

aramaya başlar. Bu bakımdan çocuğun, davranışlarında model alacağı kişiler, anne

ve babası olmaktadır. Çocuk, anne ve babasının değer yargılarını, davranışlarını,

konuşmalarını ve tutumlarını benimseyerek onları taklit etmektedir. Bundan dolayı

özdeşleşme sürecinde, anne ve babanın birincil model olmaları, çocuğun gelecekteki

tutum ve davranış bağlamında kişiliğin yapılanması anlamını ifade etmektedir

(Şentürk, 2012: 302). Sonuç olarak çocuğun toplumda yer edinmesi, yetişkin bir
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birey olması ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesi için anne ve babasının kendisi

için örnek rol model davranışları geliştirmesi gerekmektedir. Bu şekilde çocuk kendi

kişilik gelişimini tamamlayabilecek ve ergenlik döneminin en önemli sıkıntılarından

biri olan ve ergenlik döneminde okul başarısızlığına yol açan en büyük etkenlerden

biri olarak bilinen “kimlik bunalımını” kolayca atlatabilecektir. Bu durumun çocuğun

akademik hayatına olumlu katkıları olacaktır. Aksi durumda çocuk etrafında örnek

rol model olacak biri bulamadığında pek çok sıkıntılar yaşayacaktır.

Tablo 23: Aile parçalanması ile ebeveynlerin çocukları için örnek rol model

davranışlar geliştirmesi arasındaki ilişki
Anne ve babamın benim için örnek
davranışlar geliştirdiğini düşünürüm Toplam

Her
Zaman

Bazı
Zamanlar

Hiçbir
Zaman

239 38 6 283

84,5% 13,4% 2,1% 100,0%
61,3% 34,9% 9,0% 50,0%
42,2% 6,7% 1,1% 50,0%

151 71 61 283
53,4% 25,1% 21,6% 100,0%
38,7% 65,1% 91,0% 50,0%
26,7% 12,5% 10,8% 50,0%

390 109 67 566
68,9% 19,3% 11,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
68,9% 19,3% 11,8% 100,0%

(x²:74,996  df:2  p<0.05)

Tablo 23’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %84,5’i anne ve

babasının her zaman kendisi için örnek davranışlar geliştirdiğini düşünmektedir.

Ancak bu durum parçalanmış aile çocuklarında çok daha düşük oranlardadır

(%53,4).  Genel anlamda elde edilen verileri incelendiğinde; bütün aile çocuklarının,

parçalanmış aile çocuklarına karşı anne ve babalarının örnek rol-model olması

durumunda çok daha şanslı oldukları görülmektedir. Bu durum bütün aile

çocuklarının sosyalleşme sürecinin daha sağlıklı olacağını ve bundan dolayı fırtınalı

bir dönem olan ergenlik dönemi sıkıntılarını daha rahat atlatacaklarını

göstermektedir. Ancak parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre bu
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anlamda daha şansız olduklarından dolayı bir takım zorluklar yaşayarak, okul

hayatında performans düşüklüğüne neden olacaktır.

Ebeveynlerin okula karşı tutumları da çocukların akademik başarısını

etkilemektedir. Ebeveynler; okula karşı olumlu bir tutum sergilediklerinde, çocuklar

bu durumdan olumlu etkilenirken, okula, eğitime karşı olumsuz tutum

sergilediklerinde çocuklar bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler. Çünkü çocuklar

ebeveynlerin bu tutumlarını kendilerine örnek model alarak kendilerini, onların

tutumlarıyla özdeşleştirmektedirler (MEB: 2013a).

2.6.2.5 Ebeveynlerin Öz ve Üveylik Durumu:

Üvey ebeveynler toplumun olumsuz ön yargıları ve mükemmeliyetçi

beklentileri arasında bocalar. Çocuklar da, üvey ebeveyniyle onun yerini aldığını

düşündüğü öz ebeveynine olan duyguları arasında karmaşa yaşar. Boşanma ya da

ebeveynlerden birinin ölümü sonucu yeniden evlenmelerin çocuklar üzerinde ki

olumsuz etkilerini yok etmek olanaklı değildir. Fakat anne ve babanın bilinçli

tutumları bu etkileri azaltabilir (Tezcan, 2012: 103).

Özellikle ergenlik dönemindeki genç için ailede bir üveyliğin olması çoğu

zaman huzursuzluk yaratır. Aile samimiyetine oldukça yabancı birinin, hem de

otoriteye sahip olarak girmesi, bir takım çatışmalara yol açar. Genç, her ne kadar

bağımsız hareketlerinin olmasını istese bile, evde kendisiyle ilgilenilmesini,

kendisine şefkat gösterilmesini bekler ve güven arar. Evde yaşanılması güç bir anne

veya babanın varlığı, her ikisinin veya sadece birinin yokluğu veya bir üveyliğin

bulunması, çocukta bu güven duygusunun sarsılmasına yol açar ve hatta onu

tamamıyla ortadan kaldırır (Şemin, 1992: 160).

Toplumsal bir ön yargı olarak, üvey anne kötü olarak algılanır (Nar, 2005:

48). Bundan dolayı çocuklar tedirginlik ve güvensizlik içindedir. Üvey anne

çocukları tanımamaktadır. Üvey anne eşinden sevgi, şefkat, ilgi görürse üvey

çocuklarına yumuşak davranır. Üvey anne sadece cinsel doyum için evlenmişse
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çocuklarla ilgilenmez. Kız çocukları üvey anneye karşı daha karmaşık uyum

sorunları yaşar. Erkek çocuklar babalarının evlenmelerine daha az tepki gösterirler.

Eve gelen kişiyi daha kısa sürede kabul ederler. Annesi üvey çocukların kendine

dönük saldırganlıkları fazladır. Üvey anneye sahip çocuklar, daha güvensiz ve

saldırgandır (Tezcan, 2012: 103).

Tablo 24: Aile parçalanması ile annenin özlük ve üveylik durumu arasındaki ilişki
Annenizin öz ve üveylik

durumu nedir? Toplam
Öz Üvey

283 0 283
100,0% ,0% 100,0%
52,3% ,0% 50,0%
50,0% ,0% 50,0%

258 25 283
91,2% 8,8% 100,0%
47,7% 100,0% 50,0%
45,6% 4,4% 50,0%

541 25 566
95,6% 4,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
95,6% 4,4% 100,0%

(x²:26,155  df:1  p<0.05)

Tablo 24’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarında üveylik durumu

yoktur. Ancak parçalanmış aile çocuklarının %8,8’inin babası tekrardan evlenmiştir.

Anne sevgisi hiçbir şekilde ikamesi olmayan bir sevgidir. Yani çocuğun, öz

annesiyle arasındaki sevgi bağı her hangi üçüncü bir kişiyle yeri doldurulamayacak

derecede büyük bir bağdır. Her ne kadar ebeveynler dikkatli davranarak bu bağı

tekrardan oluşturmaya çalışsalar da bu pek mümkün değildir. Özellikle ergenlik

dönemi çocukları kendi öz annesinin yerine, üvey annesinin konulmasını pek kabul

etmemektedirler. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde de bu durum

gözlemlenmektedir. Örneğin parçalanmış aileye sahip bir 8.sınıf kız öğrencisi, üvey

annesini “babamın eşi” olarak tanımlamaktadır. Neden böyle tanımladığı

sorulduğunda ise “o benim annem değil, ona zaten evde de anne demiyorum” diyerek

üvey annesini, “anne” olarak kabul etmediğini dile getirmiştir.
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Kız çocukları, üvey babayı erkek çocuklara oranla daha kolay kabullenir.

Erkek çocuklar ise “Oidipus Karmaşası”ndan doğan sorunlar nedeniyle üvey

babalara karşı daha tepkili ve olumsuz davranışlar sergilerler. Üvey babayı bir rakip

gibi görme eğilimleri vardır. Başka bir araştırma da erkek çocukların üvey

babalarıyla kızlara oranla daha sıcak ilişkiler kurduklarını, kızların ise üvey

babalarına karşı daha kuruntulu ve sıkıntılı olduklarını ortaya koymuştur (Tezcan,

2012: 103-104).

Tablo 25: Aile parçalanması ile babanın özlük-üveylik durumu arasındaki ilişki
Babanızın öz ve üveylik

durumu nedir? Toplam
Öz Üvey

283 0 283

100,0% ,0% 100,0%
50,8% ,0% 50,0%
50,0% ,0% 50,0%

274 9 283
96,8% 3,2% 100,0%
49,2% 100,0% 50,0%
48,4% 1,6% 50,0%

557 9 566
98,4% 1,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
98,4% 1,6% 100,0%

(x²:9,145  df:1  p<0.05)

Tablo 25’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarında babanın üveylik

durumu söz konusu değilken parçalanmış aile çocukların bu oran %3,2’dir. Bu

bakımdan; hayatlarına sonradan dâhil olan üvey anne veya babalarına alışmak

durumunda kalan ve onlardan öz anne ve babasının sevgi ve şefkatini bekleyen

parçalanmış aile çocukları, kendi öz anne ve babasıyla sıcak ilişkiler kuran bütün aile

çocuklarına göre daha şanssız durumdadırlar. Nitekim bu durum parçalanmış aile

çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre daha çok sıkıntılarla karşılaşmasına yol

açarak akademik başarısını olumsuz etkilemektedir.

Yukarıdaki iki tablo incelendiğinde ailede parçalanma sonrası ebeveynlerin

tekrardan evlenme tutumları arasında da farklılık olduğu görülmektedir. Bu
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bakımdan babaların tekrardan evlenme oranı (üvey anne oranı %8,8), annelerin

evlenme oranından (üvey baba oranı %3,2) daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bunun nedeni ise; “anneler temel olarak çocuğun üvey babadan olumsuz

etkileneceğini düşündüğünden evlilikten uzak durmakta iken; babalar, evin düzeninin

sağlanması, çocukların bakımı ve çocukların önünde kadın modeli olması amacıyla

yeniden evlenmeye daha olumlu bakmaktadır” (Feyzioğlu ve Kuşçuoğlu, 2011: 103).

Bu durumu “boşanmış her dört kadından üçü, boşanmış her altı erkekten beşinin

yeniden evlendiğini” dile getirerek istatiksel olarak açıklamaya çalışan Giddens

(2013: 273); sonuç olarak, boşanmış erkeklerin boşanmış kadınlara göre yeniden

evlenmelerinin daha olası olduğunu ortaya koymuştur.

2.6.2.6 Niteliksiz Boş Zaman Değerlendirmesi:

“Boş zaman” kavramı modern toplumlara özgü bir kavramdır (Yıldırım,

2011: 88). Bu kavram “genellikle, bireyin çalışma gibi rutin etkinlikleri bırakıp, onun

yerine oldukça hoşuna giden, zevkli etkinliklerle ilgilenmesini içerir.” (Marshall,

2009: 682) Bu bakımdan ailenin, üyelerinin boş zamanlarını değerlendirme gibi bir

işlevi vardır. Ailenin boş zamanları değerlendirme işlevinin en büyük amacı; aile

üyelerinin hep birlikte bir araya gelerek mutlu zaman geçirmesini sağlamaktır. Bu

şekilde aile üyeleri hem dışarıdaki tehditlerden korunurken hem de psikolojik doyum

sağlamaktadır. Aile bu işleviyle özellikle çocuklarının kötü çevre edinmesini

engelleyerek onların korunmasını sağlayacaktır. Ancak aile parçalanmasıyla, ailenin

tüm işlevlerinde olduğu gibi bu işlevinde de bozukluk meydana geleceğinden dolayı

aile çocuklarının boş zamanlarını değerlendiremeyecektir. Bu da çocukların kötü

çevre edinmelerine fırsat verecektir.
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Tablo 26: Aile parçalanması ile çocukların internet kafeye ya da playstation

salonuna gitmesi arasındaki ilişki
Okula gitmektense internet kafeye ya
da playstation salonuna gitmeyi tercih

ederim. Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

9 40 234 283

3,2% 14,1% 82,7% 100,0%
40,9% 50,0% 50,4% 50,0%

1,6% 7,1% 41,3% 50,0%
13 40 230 283

4,6% 14,1% 81,3% 100,0%
59,1% 50,0% 49,6% 50,0%

2,3% 7,1% 40,6% 50,0%
22 80 464 566

3,9% 14,1% 82,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,9% 14,1% 82,0% 100,0%

Tablo 26 incelendiğinde bütün aile çocuklarının %3,2’si okula gitmektense

internet kafeye ya da playstation salonuna gitmeyi her zaman tercih ederken,

parçalanmış aile çocuklarının %4,6’sı her zaman okula gitmektense internet kafeye

ya da playstation salonuna gitmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla parçalanmış aile

çocukları, boş zamanlarını, bütün aile çocuklarına göre daha çok internet kafe ya da

playstation salonu gibi pek de güvenli olmayan yerlerde geçirmektedirler. Bu yüzden

parçalanmış aile çocukları, bütün aile çocuklarına göre okullarını daha çok ihmal

ettikleri görülmektedir. Ancak yapılan istatiksel analizlerde iki grup arasında anlamlı

fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuçların bu şekilde çıkmasının en temel nedeni

özellikle bu yaş dönemi çocuklarının internet kafe ve playstation salonları gibi

yerlere ilgi duymasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu şekildeki oyun türleri ve

yerlerinin çocuklar üzerindeki uyarıcı etkileri yüksektir.

Boş zamanlarını iyi değerlendiremeyen parçalanmış aile çocukları, bunun

yanında boş zamanlarının planlamasını da iyi yapamamaktadırlar. Bu yüzden ders

çalışacakları, ödev ve sorumluluklarını yerine getirecekleri zamanlarla,

arkadaşlarıyla birlikte geçirecekleri zamanları da ayarlamakta güçlük çekmektedirler.

Bu ayarlamayı uygun bir şekilde planlayamayan parçalanmış aile çocuklarının okul

başarıları bundan olumsuz yönde etkilenmektedir.
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Tablo 27: Aile parçalanması ile çocuğun arkadaşları ile gezmesi arasındaki ilişki
Ders çalışmak yerine arkadaşlarımla

gezmeyi tercih ederim. Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

30 156 97 283

10,6% 55,1% 34,3% 100,0%
40,0% 49,4% 55,4% 50,0%

5,3% 27,6% 17,1% 50,0%
45 160 78 283

15,9% 56,5% 27,6% 100,0%
60,0% 50,6% 44,6% 50,0%

8,0% 28,3% 13,8% 50,0%
75 316 175 566

13,3% 55,8% 30,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
13,3% 55,8% 30,9% 100,0%

Tablo 27’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %10,6’sı ders

çalışmak yerine arkadaşlarıyla gezmeyi her zaman tercih ederken, parçalanmış aile

çocuklarının %15,9’u ders çalışmak yerine her zaman arkadaşlarıyla gezmeyi tercih

etmektedir. Dolayısıyla parçalanmış aile çocukları, bütün aile çocuklarına göre boş

zamanlarının planlamasını uygun bir şekilde ayarlayamadıkları ve ders çalışmak

yerine arkadaşlarıyla gezmeyi daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Ancak yapılan

Ki Kare analizine göre iki grup arasındaki farkın önemli olmadığı görülmüştür

(p>0.05).

2.6.3 Okul – Aile İşbirliği:

Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur. Bu iki kurumun toplum üzerinde

pek çok işlevi vardır. Bu kurumların en önemli ortak işlevlerinden biri çocukların

sosyalleşmesini sağlayarak toplumun devamlılığını getirmektir. Bu bakımdan

çocuğun eğitilmesinde ve sosyalleştirmesinde tam anlamıyla verimlilik isteniyorsa

okul ve ailenin işbirliği yapması şarttır.

Çocuklarının iyi bir eğitim almasını ve okulda başarı göstermesini isteyen

ebeveynler öncelikle onların öğretmenleriyle sağlıklı bir iletişim kurması

gerekmektedir. Çünkü “bazen anne ve babalar çocuklarının huylarını ve yetenekleri
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konusunda geçekçi olamazlar. “Kirpi yavrusunu ‘pamuğum’ diye sever” atasözümüz

bu gerçeği işaret etmektedir. Öğretmen çocuğu tanıma adına daha gerçekçi davranır.

Onun için anne babalar çocuğu okula gönderdikten sonra belli aralıklarla mutlaka

öğretmeni ile görüşmeli, çocuğuna yardımcı olurken öğretmenin tavsiyelerini göz

önünde bulundurmalıdır” (Çankırılı 2008: 148). Böylece ebeveynler, öğretmenlerden

aldıkları bu yönlendirmelerle çocuklarının eğitim hayatının takipçisi olabilir ve

onların başarılı olabilmeleri için gerekli desteği sağlayabilirler.

Tablo 28: Aile parçalanması ile öğrencinin velisi olarak öğretmenleriyle kimin

iletişime girmesi arasındaki ilişki

(x²:130,836  df:4  p<0.05)

Tablo 28’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının öğretmenleriyle velisi

olarak çoğunlukla annesi ile (%41,7)  anne ve babasının birlikte iletişime geçtiğini

(%37,5) ifade ederken, parçalanmış aile çocuklarının büyük çoğunluğunun

(%53,7’sinin) sadece annesinin velisi olarak öğretmenleriyle iletişime geçtiğini ifade

etmektedirler. Bütün aile çocuklarının aksine parçalanmış aile çocuklarında anne ve

babanın birlikte velisi olarak öğretmenleriyle iletişime girme oranı çok düşüktür

(%4,6). Bu durumun nedeni, özellikle boşanmalar sonucunda çocuklar daha çok anne

Öğretmenlerinizle, veliniz olarak kim iletişime geçer? Toplam

Anne Baba

Anne
ve

Baba

Diğer
(Ağabey

-Abla
vb.)

Hiç
Kimse

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 118 52 106 4 3 283

41,7% 18,4% 37,5% 1,4% 1,1% 100,0%
43,7% 53,1% 89,1% 8,2% 10,0% 50,0%
20,8% 9,2% 18,7% ,7% ,5% 50,0%

Parçalanmış
Aile 152 46 13 45 27 283

53,7% 16,3% 4,6% 15,9% 9,5% 100,0%
56,3% 46,9% 10,9% 91,8% 90,0% 50,0%
26,9% 8,1% 2,3% 8,0% 4,8% 50,0%

Toplam 270 98 119 49 30 566
47,7% 17,3% 21,0% 8,7% 5,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 100,0%

47,7% 17,3% 21,0% 8,7% 5,3% 100,0%
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velayetine verildiği için, çocukların her şeyiyle annesi ilgilendiği gibi okulda velisi

olarak da yine öğretmenleriyle annesinin iletişim kurmasından dolayıdır. Bu tabloda

göze çarpan başka bir husus ise parçalanmış aile çocuklarının velisi olarak diğer

(yani ağabey-abla gibi) kişilerin öğretmenleriyle iletişime girme oranının (%15,9) ve

hiç kimsenin velisi olarak ilgilenmeme oranın (%9,5), bütün aile çocuklarına göre

hayli yüksek çıkmasıdır. Bu durum parçalanmış aile çocukları ebeveynlerinin, bütün

aile çocukları ebeveynlerine göre daha düşük oranda okul aile işbirliği geliştirdiğinin

göstergesidir. Bu durumdan parçalanmış aile çocuklarının akademik başarısı ciddi

anlamda olumsuz etkilenmektedir.

Çocuğunun öğretmenleriyle sağlıklı iletişim kuramayan parçalanmış aile

ebeveynleri, çocuklarının okul durumları hakkında pek fazla gerçekçi bilgi

edinemiyorlar. Çocuklarının akademik başarısını sadece dönem sonunda aldıkları

karneye göre değerlendiren ebeveynler, başarısızlığının altında yatan nedenlerin

neler olduğunu ve bunların giderilmesi için neler yapılabileceği konusunda dönütler

alamadığından dolayı bir anlamda çocuğunu başarısızlığa terk etmiş olmaktadırlar.

Bu bakımdan çocuğun okul başarısını yükseltmek için “öğretmen-veli işbirliğini

güçlendirilmesi, öğretmenler tarafından ev ziyaretleri, ana babalar için çocukla ilgili

programlar ve okulda geceler düzenlenmesi çocuğun yararına olabilecek birkaç

örnek çözüm yoludur” (Tezcan, 1999: 160). Bu şekilde öğretmen-veli işbirliği

kurularak çocuğun eğitim hayatı gözaltına alınabilir. Böylece çocuğun, okul içindeki

davranış ve tutumlarının nasıl olduğunun, ödev ve sorumluluklarını yerine getirip

getirmediğinin, düzenli bir şekilde okul devamını sağlayıp sağlamadığının takibi

yapılarak, çocuğa okul başarısını artırıcı destekler sağlanabilir. Aksi durumda

çocuğun başarısızlığının nedenleri bilinmediğinden dolayı başarısızlığını ortadan

kaldırıcı önlemler alınamayacaktır.
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Tablo 29: Aile parçalanması ile çocuğun ödev takibini kimin yaptığı ile ilgili

arasındaki ilişki
Okul ders ve ödevlerini yapıp yapmadığını kim

takip eder Toplam

Anne Baba
Anne ve

Baba

Diğer
(Ağabey

-Abla
vb.)

Hiç
Kimse

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 43 8 129 23 80 283

15,2% 2,8% 45,6% 8,1% 28,3% 100,0%
34,4% 38,1% 94,2% 42,6% 34,9% 50,0%

7,6% 1,4% 22,8% 4,1% 14,1% 50,0%
Parçalanmış Aile 82 13 8 31 149 283

29,0% 4,6% 2,8% 11,0% 52,7% 100,0%
65,6% 61,9% 5,8% 57,4% 65,1% 50,0%
14,5% 2,3% 1,4% 5,5% 26,3% 50,0%

Toplam 125 21 137 54 229 566
22,1% 3,7% 24,2% 9,5% 40,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 100,0%

22,1% 3,7% 24,2% 9,5% 40,5% 100,0%

(x²:142,203  df:4  p<0.05)

Tablo 29 incelendiğinde, bütün aile çocuklarının %45,6’sının ödevlerini

yapıp yapmadığının anne ve babası tarafından takip edilirken bu oran parçalanmış

aile çocuklarında %2,8’dir. Parçalanmış aile çocuklarının %52,7’si ödevlerinin

takibini kimse yapmadığını dile getirirken bu oran bütün aile çocuklarında

%28,3’dür. Dolayısıyla tabloya göre, parçalanmış aile öğrencilerinin ödev takibinin

düzenli olarak yapılmadığı görülmektedir. Bu durum ise, çocuğun ödevlerini düzenli

olarak yapmasını olumsuz açıdan engellemektedir.

Tablo 30: Aile parçalanması ile çocuğun ödevlerini düzenli yapması arasındaki ilişki
Ödevlerinizi düzenli olarak yapar

mısınız? Toplam
Evet Hayır Bazen

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 161 18 104 283

56,9% 6,4% 36,7% 100,0%
58,3% 32,1% 44,4% 50,0%
28,4% 3,2% 18,4% 50,0%

Parçalanmış Aile 115 38 130 283
40,6% 13,4% 45,9% 100,0%
41,7% 67,9% 55,6% 50,0%
20,3% 6,7% 23,0% 50,0%

Toplam 276 56 234 566
48,8% 9,9% 41,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
48,8% 9,9% 41,3% 100,0%
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(x²:17,698  df:2  p<0.05)

Tablo 30 incelendiğinde bütün aile çocuklarının %56,9’unun ödevlerini

düzenli yaptığı ve %6,4’ünün ise ödevlerini düzenli bir şekilde yapmadığı

görülmektedir. Parçalanmış aile çocukları ise %40,6’sı ödevlerini düzenli yaparken,

%13,4’ü ödevlerini düzenli yapmamaktadır. İstatistiki açıdan anlamlı farklılığı olan

bu veriler; düzenli ödev takibi yapılan bütün aile çocuklarının, okul ders ve

ödevlerinin düzenli takibi yapılmayan parçalanmış aile çocuklarına göre ödevlerini

daha düzenli yaptıklarını göstermektedir. Sonuç olarak parçalanmış aile ebeveynleri,

çocuklarının öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurmadığı ve çocuklarının ödev takibini

yapmadıkları için çocuklar ödevlerini düzenli yapmamaktadır. Dolayısıyla okul

başarısı için önemli bir etken olarak bilinen, günlük tekrarların ve ödevlerin

yapılması; parçalanmış aile çocukları tarafından düzenli bir şekilde yapılmadığı için

okul başarılarının bu durumdan olumsuz etkilendiği söylenebilir.

Okul aile işbirliğini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren ebeveynler,

çocuklarının okuldaki davranışlarının ve tutumlarının takibini yapabildikleri için

onların başarılarını destekleyici ve başarısızlıklarını önleyici davranışlar

geliştirebilmektedirler. Bu duruma örnek vermek gerekirse ebeveynler, çocuklarının

okulda devamsızlık yapıp yapmadığını takip edebilmeleri için okulla işbirliği

yapması gerekmektedir. Bu şekilde onların okulda devamsızlık yapıp, derslerinden

geri kalmasını önleyebilirler. Aksi durumda, okulda devam takibi yapılmayan ve

devamsızlık yapması önlenemeyen öğrenci, ders takibini yapamadığı ve işlenen

derslerden geri kaldığı için okul başarısı düşük olabilmektedir. Her ne kadar bazı

okullar öğrencilerin devamsızlıklarını muhtelif zamanlarda yazılı olarak aileye

bildirse de çoğu okul bunu, ailenin sürekli adres değiştirmesi ve ailenin adreste

bulunamaması gibi bazı nedenlerden dolayı aileye bildirememektedir. Bunun için

velinin öğrencisinin okulda devamsızlık yapıp yapmadığını takip etmesi gerekir.

Nitekim ilköğretim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) velinin, öğrencisinin okula

devamını sağlaması yasal zorunluluktur. Çünkü “öğrencinin okul başarısını etkileyen

en temel unsur eğitimde sürekliliktir” (MEB, 2013c).
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Tablo 31: Aile Parçalanması ile çocuğun devamsızlığı arasındaki ilişki
Kaç gün devamsızlığınız var? (Raporlu ve izinli

günleriniz hariç) Toplam
0-4
Gün

5-8
Gün

9-12
Gün

13-16
Gün

17-20
Gün

21 Gün
ve Üstü

Kiminle
yaşıyorsunuz?

Bütün Aile 120 78 51 21 12 1 283

42,4% 27,6% 18,0% 7,4% 4,2% ,4% 100,0%
62,2% 60,0% 48,1% 30,4% 21,4% 8,3% 50,0%
21,2% 13,8% 9,0% 3,7% 2,1% ,2% 50,0%

Parçalanmış Aile 73 52 55 48 44 11 283
25,8% 18,4% 19,4% 17,0% 15,5% 3,9% 100,0%
37,8% 40,0% 51,9% 69,6% 78,6% 91,7% 50,0%
12,9% 9,2% 9,7% 8,5% 7,8% 1,9% 50,0%

Toplam 193 130 106 69 56 12 566
34,1% 23,0% 18,7% 12,2% 9,9% 2,1% 100,0%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

% 100,0% 100,0%

34,1% 23,0% 18,7% 12,2% 9,9% 2,1% 100,0%

(x²:53,981  df:5  p<0.05)

Tablo 31’den görüldüğü üzere bütün aileye sahip öğrencilerin çoğunun okul

devamsızlıkları 0-4 gün (%42,4’ü) ve 5-8 günde (%27,6) yoğunlaştığı görülmektedir.

Ancak parçalanmış aile çocukların da bu şekilde belli bir aralıkta yoğunlaşma

olmadan tüm günlere yayılmıştır. Buna göre parçalanmış aile çocuklarının %25,8’i

0-4 gün, %18,4’ü 5-8 gün, %19,4’ü 9-12 gün, %17,0’si 13-16 gün, %15,5 ‘i 17-20

gün, %3,9’unun ise 21 gün ve üstü devamsızlık yaptıkları görülmektedir. Bu

bakımdan bütün aile çocukları özellikle; 13-16 gün (%7,4), 17-20 gün (%4,2) ve 21

gün ve üstü (%0,4)  devamsızlık yapanların oranı parçalanmış aile çocuklarına göre

çok düşük oranda kalmaktadır. Araştırmadan elde edilen bu verilere göre

parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre daha fazla devamsızlık

yaptıkları görülmüştür. Bu durum ise parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile

çocuklarına göre derslerinden daha çok geride kaldığını ve bundan dolayı okul

başarısının olumsuz yönde etkilendiğinin göstergesidir.

2.6.4 Yoksulluk ve Yoksunluk (Ekonomik Sıkıntılar):

Özellikle modern öncesi toplumlarda aile, önemli bir üretim ve tüketim

birimiydi. Ancak modernleşmeyle birlikte ailenin maddi ihtiyaçlarının üretimiyle
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ilgili görevlerin bir kısmı, zaten toplumda temel bir kurum olan ekonomiye

aktarılmıştır. Böylece aile üretim birimi olmaktan çıkmıştır. Fakat yine de başta

tüketim olmak üzere çeşitli düzeylerde ekonomik işlevini sürdürmektedir (Çağan,

2011: 86). Bu bakımdan günümüzde ailenin en önemli işlevlerinden biri de,

ekonomik işbirliği ve dayanışma oluşturmasıdır. Bu şekilde karşılıklı işbirliği ve

dayanışmayı temin eden aile, üyelerinin kullanımı için ortak bir bütçe oluşturur. Bu

ortak bütçeyle ailenin; gelir ve giderlerin değerlendirilmesi yapılarak geçimi sağlanır

(Şentürk, 2012: 83-84). Fakat aile parçalanmasıyla ailenin bu ortak bütçesi

bozularak, ailenin ekonomik işlevini yerine getirmesinde zorluklara neden olur. Buda

aile parçalanması sonucunda maddi sıkıntıların baş göstereceği anlamı gelmektedir.

Aile parçalanması sonucu ekonomik yük ve sorumlulukların anne babanın

paylaştığı bir durumdan sadece tek ebeveynin üzerine yüklenmesi durumu maddi

açıdan hissedilen olumsuzlukları artırmaktadır. Ebeveynler artık yalnızdır ve bu

durum onların bütün ekonomik kararlarda tek sorumlu olarak hissetmelerine yol

açmaktadır (Kalaycı, 2011: 121-122). Bu bakımdan tek ebeveynli annelerin sık

olarak dile getirdikleri ekonomik sıkıntılar daha çok çocukları ile ilişkilidir. Özellikle

çocuklar büyüdükçe artan masraflar, tek ebeveyn olan annelere ekonomik anlamda

endişe vermektedir. Artan okul masraflarını karşılayamama, çocukları dershaneye

gönderememe, beraber tatile çıkamama ve çocukların diğer isteklerini

karşılayamamak çocuk ile ilgili ekonomik sıkıntıların en çok hissedildiği konulardır.

Ayrıca tek ebeveynli olan çocuğu mutlu etmek için yapılan harcamaların artması da

ekonomik yükü artırmaktadır (Feyzioğlu ve Kuşçuoğlu, 2011: 101; Kalaycı, 2011:

121-122). Bu şekilde aile parçalanması sonrasında ebeveynlerin maddi sıkıntılar

çekmesi, çocukların eğitim hayatına yansıyarak, onların akademik başarılarının

olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde olan

çocuklar, ebeveynlerinin maddi sıkıntılar içinde olduğunun farkına varabilecek yaşta

olduklarından dolayı ebeveynlerini sıkıntıya sokmamak için onlardan ihtiyaçlarını

istemekten çekinir. Bu bakımdan kimi zaman bu ihtiyaçlarından fedakârlık

gösterirler.
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Tablo 32: Aile parçalanması ile ebeveynlerin okul masraflarını yeterince karşılama

durumu arasındaki ilişki
Ailem okul masraflarımı yeterince

karşılar Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

260 23 0 283
91,9% 8,1% ,0% 100,0%
55,8% 28,0% ,0% 50,0%
45,9% 4,1% ,0% 50,0%

206 59 18 283
72,8% 20,8% 6,4% 100,0%
44,2% 72,0% 100,0% 50,0%
36,4% 10,4% 3,2% 50,0%

466 82 18 566
82,3% 14,5% 3,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
82,3% 14,5% 3,2% 100,0%

(x²:40,062  df:2  p<0.05)

Tablo 32 incelendiğinde bütün aile çocuklarının büyük çoğunluğunun

(%91.9’unun) ailesinin her zaman okul masraflarını yeterince karşıladığını ifade

ederken bu oran parçalanmış aile çocuklarında daha düşüktür (%72,8’i). Aynı şekilde

ailesinin okul masraflarını hiçbir zaman yeterince karşılamadığını düşünen; bütün

aile çocuklarından hiç kimse yokken (%0,0), parçalanmış aile çocuklarının %6,4’ü

ailesinin hiçbir zaman okul masrafının yeterince karşılanmadığını düşünmektedir.

Dolayısıyla araştırmadan elde edilen verilere göre; parçalanmış aile çocuklarının,

bütün aile çocuklarına göre daha çok maddi sıkıntılar çektiğinden dolayı okul

masraflarının da yeterince karşılanmadığı söylenebilir. Bu şekilde okul masrafları

yeterince karşılanmayan parçalanmış aile çocuğu, etrafındaki diğer arkadaşlarının

maddi imkânlardan yeterince faydalandığını gördüğünde, kendisinde mahrumiyet

hissini doğurmakta ve bunun altında ezilmemek için okula gitmemeye, okuldan

kaçmaya başlamaktadır (Şemin, 1975: 26). Bundan dolayı okuldan soğuyan

parçalanmış aile çocuğunun akademik başarısı bu durumdan olumsuz yönde

etkilemektedir.

Parçalanmış aile çocuklarının okul masraflarının yeterince

karşılanmamasının en büyük nedeni ebeveynlerinden birini veya ikisini kaybetmesi
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sonucu ailenin ekonomik işlevini yerine getirmede zorluk çekmesidir. Özellikle aile

parçalanması sonucu ebeveynlerinin ikisini de kaybetmiş olan çocuk, kendi

giderlerini giderebilecek birilerini bulamaktadır. Çünkü bu durumda olan çocuğun

masrafları ya akrabaları tarafından ya da devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu da

çocuk için yeterli olmamaktadır.

Tablo 33: Aile parçalanması ile çocuğun okul masrafını kimin karşılaması

arasındaki ilişki

Okul masrafınızı kim karşılar? Toplam

Anne Baba
Anne ve

Baba

Diğer
(Ağabe
y-Abla

vb.)
Hiç

Kimse

4 136 139 2 2 283

1,4% 48,1% 49,1% ,7% ,7% 100,0%
2,8% 66,3% 81,8% 6,5% 12,5% 50,0%

,7% 24,0% 24,6% ,4% ,4% 50,0%
140 69 31 29 14 283

49,5% 24,4% 11,0% 10,2% 4,9% 100,0%
97,2% 33,7% 18,2% 93,5% 87,5% 50,0%
24,7% 12,2% 5,5% 5,1% 2,5% 50,0%

144 205 170 31 16 566
25,4% 36,2% 30,0% 5,5% 2,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
25,4% 36,2% 30,0% 5,5% 2,8% 100,0%

(x²:251,470  df:4  p<0.05)

Tablo 33’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının okul masraflarını

%49,1’i anne ve baba birlikte karşılarken, parçalanmış ailelerde bu oran %11,0’dir.

Parçalanmış ailelerde çocuklar daha çok anneleriyle kaldığı için, %49,5’i okul

masraflarının annesi tarafından karşılandığı ifade etmiştir. Bütün ailede bu oran

%1,4’tür. Babanın okul masraflarını karşılama oranı; bütün aile çocuklarında %48,1

iken, parçalanmış ailelerde bu oran %24,4’tür. Bütün aileye sahip çocuklar içinde

okul masrafları hiç kimse tarafından karşılanmadığını ifade edenlerin oranı %0,7

iken, parçalanmış aileye sahip öğrenciler içinde bu oran %4,9’dur. Dolayısıyla bütün

aile çocuklarının çoğunlukla okul masrafları; annesi ve babası birlikte veya babaları

tarafından karşılanırken, parçalanmış aile çocuklarının okul masrafları çoğunlukla

anneleri tarafından karşılanmaktadır.   Babanın ölümü veya boşanması sonucu

çocuklarıyla tek kalan anne, maddi yükünü hafifletmek için çoğu zaman kendi
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ailesinden çeşitli destekler alır. Bunlar arasında annenin “baba evine” dönmesi,

annenin ailesinden aldığı destekler arasında öne çıkanlardan biridir (Kalaycı, 2011:

126). Bu şekilde parçalanma sonrası baba evine dönen ebeveyn kendi ailesiyle

birlikte kaldığı için çocuklar kendilerinin ders çalışabileceği uygun bir ortam

bulamamaktadır. Kendilerine ait bir çalışma odaları olmadıklarından dolayı

akademik başarılarında gerileme olmaktadır. Çünkü çocuğun verimli bir şekilde ders

çalışabilmesi için; uygun ders çalışma ortamının olması ve en azından belli bir ders

çalışma masasının olması gerekmektedir. Ayrıca onun dikkatini dağıtacak gürültü

veya televizyon gibi materyallerin olmadığı, yeterli ışıklandırmanın yapıldığı bir

ortam hazırlanmalıdır. Aksi durumda çocuk verimli bir şekilde ders

çalışamayacağından dolayı okul başarısı olumsuz yönde etkilenecektir.

Tablo 34: Aile parçalanması ile çocuğun kendisine ait çalışma odasının varlığı

arasındaki ilişki.
Kendinize ait çalışma

odanız var mı? Toplam
Evet Hayır

252 31 283
89,0% 11,0% 100,0%
53,3% 33,3% 50,0%
44,5% 5,5% 50,0%

221 62 283
78,1% 21,9% 100,0%
46,7% 66,7% 50,0%
39,0% 11,0% 50,0%

473 93 566
83,6% 16,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
83,6% 16,4% 100,0%

(x²:12,365  df:1  p<0.05)

Tablo 34’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %89,0’nun

kendilerine ait çalışma odaları varken, parçalanmış aile çocuklarında bu oran

%78,1’dir. Dolayısıyla araştırmadan elde edilen verilere göre; bütün aile

çocuklarının, parçalanmış aile çocuklarına göre daha uygun ders çalışma ortamının

olduğu görülmektedir. Bu durum bütün aile çocuklarının akademik başarısını olumlu

yönde etkilerken, parçalanmış aile çocuklarını olumsuz yönde etkilemektedir.



150

Sosyo-ekonomik açıdan bütün ailelere göre daha düşük seviyede olan

parçalanmış aile çocukları, bu durumlarından dolayı dershane veya özel ders gibi

akademik başarılarını destekleyici her hangi bir kurum veya kişiden yardım almakta

sıkıntılar çekmektedir. Oysaki günümüz şartlarında akademik başarı için dershane

veya özel ders gibi destekleyici yardımlar mutlaka gereklidir. Çünkü okullarda alınan

eğitim SBS veya YGS gibi sınavlarda başarılı olmak için yeterli olmamaktadır.

Bunun için dershane gibi özel eğitim kurumlarından takviye edici yardımlar almak

gerekmektedir. Ancak parçalanmış aile çocuklar bütün aile çocuklarına göre daha

çok maddi sıkıntılar çektiğinden dolayı bu yardımı almada zorluk çekmektedir.

Nitekim araştırmada elde edilen verilerde bu görüşü doğrular niteliktedir.

Tablo 35: Aile parçalanması ile çocuğun dershaneye gitme durumu arasındaki ilişki

Okul eğitimini desteklemek amacıyla dershaneye
gidiyor musun? Toplam

Maddi
imkanla

rdan
dolayı

gidemiy
orum

Okulda
verilen
dersin
yeterli

olduğun
u

düşünü
yorum

Dersha
nenin
bana

faydalı
olacağı

nı
düşünm
üyorum

Dersha
neye

gidiyoru
m

Özel
ders

alıyoru
m

18 58 26 161 20 283

6,4% 20,5% 9,2% 56,9% 7,1% 100,0%
26,1% 50,9% 38,2% 57,1% 60,6% 50,0%

3,2% 10,2% 4,6% 28,4% 3,5% 50,0%
51 56 42 121 13 283

18,0% 19,8% 14,8% 42,8% 4,6% 100,0%
73,9% 49,1% 61,8% 42,9% 39,4% 50,0%

9,0% 9,9% 7,4% 21,4% 2,3% 50,0%
69 114 68 282 33 566

12,2% 20,1% 12,0% 49,8% 5,8% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12,2% 20,1% 12,0% 49,8% 5,8% 100,0%

(x²:36,741  df:4  p<0.05)

Tablo 35’den görüldüğü üzere maddi imkânlarından dolayı dershaneye

gidemeyen bütün aile çocuklarının %6,4’ü iken, parçalanmış aile çocuklarında bu

oran %18,0’dir. Dershaneye gitme ve özel ders alma oranları toplamı; bütün aile

çocuklarında (%56,9+%7,1=%64) iken, bu oran parçalanmış aile çocuklarında
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(%42,8+%4,6=%47,4)’tür. Dolayısıyla parçalanmış aile çocuklarının maddi

imkânsızlıklar yüzünden dershaneye gidememe oranı, bütün aile çocuklarına göre

daha yüksektir. Bu da aile parçalanması sonucu maddi imkânsızlıklara sürüklenen

parçalanmış aile çocuğunun akademik başarısını olumsuz yönde etkilenmesine neden

olmaktadır.

Sonuç olarak aile parçalanmasının neden olduğu ekonomik sıkıntılar;

çocuğun okul masraflarının yeterince karşılanmamasına, evde uygun ders çalışma

ortamının hazırlanmamasına ve dershane gibi destekleyici eğitimlerin alınmamasına

yol açarak çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca,

bunların yanında maddi imkânsızlıkların yol açtığı yoksulluğun insan hayatını pek

çok açıdan olumsuz yönde etkilediği de bilinmektedir. Çünkü yoksulluk, çocukların

hem bedenlerini, hem de zihinlerini tahrip etmektedir. Sosyo-ekonomik

yetersizlikten kaynaklanan beslenme düzeyinin düşüklüğü ve oturulan evin sağlıksız

koşulları, çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi çocuğun zihinsel

gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Çünkü “Piaget’ye göre bireyle çevre arasında

sürekli bir karşılıklı etkileşim vardır” (Şemin, 1975: 57). Yoksul çevrede bulunan

çocuklar fiziksel, toplumsal ve bilişsel gelişimlerine olanak verecek bu uyarıcılarla

etkileşim kuramadıklarından dolayı algılama fonksiyonlarında ve öğrenme

kapasitelerinde azalma olmaktadır. Bu da çocukların okul başarısını düşürmektedir

(Tezcan, 2012: 81).

2.6.5 Çeşitli Davranış Bozuklukları ve Ruhsal Bozukluklar:

Aile parçalanması, şüphesiz ki çocuğu pek çok açıdan olumsuz

etkilemektedir. Özellikle ailenin parçalanması, çocuğun bebeklik veya ergenlik

çağına rastlaması durumunda çocuk üzerindeki bu yıkımı daha fazla olmaktadır.

Anne kucağında ve mutlu baba ocağında büyümek her çocuğun vazgeçilmez

hakkıdır. Çeşitli sebeplerle çocuğun bu haktan mahrum bırakılması; kişilik

gelişimini, beden ve ruh sağlığını derinden etkiler. Nitekim anneden, babadan veya

her ikisinden ayrı büyüyen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, çok iyi bakılıp

beslenseler dahi, yaşıtlarına oranla zihinsel ve bedensel yönden geri kaldıkları,
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hayata küsmüşçesine iç dünyalarına çekildikleri ve sevgi bağı kuramadıkları

görülmektedir (Çankırılı 2008: 41).

Çocuğun yetişkinliğe hazırlık dönemi olan ergenlik döneminde; “büyüme ve

cinsel gelişmenin getirdiği farklılıklara alışma ve yeni duruma uygun davranışlar ve

tutumları öğrenme sırasında ortaya çıkan gerginlikler, ergen yaştaki bir kısım

bireyleri de ruhsal bakımdan hassas yapmaktadır” (Kulaksızoğlu, 1998: 205).

Bundan dolayı bu hassas döneminde anne ve babasına ihtiyaç duyan çocuk, onların

birini veya ikisini yanında bulamayınca çeşitli psikolojik sıkıntılar çekmektedir. Bu

sıkıntıların başlıcaları; depresyon, saldırganlık, gelecek kaygısı, düşük sorumluluk

gelişimi, intihar eğilimi, özgüven kaybı ve kendini suçlamadır.

2.6.5.1 Depresyon:

Depresyon duygularda güvensizlik, karamsarlık ve çöküntünün oluşmasını,

düşünce ve hareketlerdeki yavaşlamayı anlatan ruhsal bir rahatsızlık durumudur.

Çocukluk döneminde depresyon çok az görülürken, çocukluktan ergenliğe geçişte

depresyon artmaktadır. Özellikle düşük sosyo-ekonomik seviyeli ailelerden gelen

ergenlerde daha çok depresyon görüldüğü ve aile içi sorunların, olumsuz yaşam

deneyimlerinin, düşük benlik saygısının ve okul başarısızlığının depresyonu

doğurduğu ifade edilmektedir. Depresyonda ki bireylerde; kendini değersiz bulma,

kendini suçlama, üzüntülü ve ümitsiz olma, intiharı düşünme, öfke ve hırçınlık

gösterme gibi bir takım davranışlar görülmektedir (Kulaksızoğlu, 1998: 205-206).
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Tablo 36: Aile parçalanması ile çocukların yaşamdan sıkıldıkları durumlar

arasındaki ilişki

Yaşamaktan sıkıldığınız zaman ve durumlar var mıdır?
Topla

m

Hayır
yok

Ailedek
i

geçims
izlik ve
kavga

zamanl
arında

Ekono
mik

sıkıntıl
ar

olduğu
nda

Sorunl
arla

sürekli
tek

başına
kaldığı
mda

Ailem
yanımd

a
olmadı
ğında

Okulda
başarıs

ız
olduğu
mda

158 18 18 36 4 49 283

55,8% 6,4% 6,4% 12,7% 1,4% 17,3% 100,0
%

56,6% 47,4% 36,7% 38,3% 13,8% 63,6% 50,0%
27,9% 3,2% 3,2% 6,4% ,7% 8,7% 50,0%

121 20 31 58 25 28 283

42,8% 7,1% 11,0% 20,5% 8,8% 9,9% 100,0
%

43,4% 52,6% 63,3% 61,7% 86,2% 36,4% 50,0%
21,4% 3,5% 5,5% 10,2% 4,4% 4,9% 50,0%

279 38 49 94 29 77 566

49,3% 6,7% 8,7% 16,6% 5,1% 13,6% 100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

49,3% 6,7% 8,7% 16,6% 5,1% 13,6% 100,0
%

(x²:34,544  df:5  p<0.05)

Tablo 36 incelendiğinde bütün aile çocuklarının %55’inin yaşamaktan

sıkıldıkları zaman olmadıklarını ifade ederken bu oran parçalanmış aile çocuklarında

daha düşük  %42,8’dir. Parçalanmış aile çocuklarının en çok yaşamdan sıkıldıkları

zaman; sorunlarla sürekli tek başına kaldıkları zamanlardır (%20,5). Çünkü

parçalanmış aile çocukları ebeveyn yoksunluğu çekmektedirler. Bir sorunları olduğu

zaman kendilerine destek olacak, onlarla ilgilenecek birini bulmakta

zorlanmaktadırlar. Bundan dolayı sorunlarıyla tek başlarına mücadele etmek zorunda

kalmaktadırlar. Ancak ebeveyn yoksunluğu çekmeyen ve ailesinden yeterince destek

alan bütün aile çocuklarında durum böyle değildir. Bu yüzden bütün aile

çocuklarından bu cevabı verenlerin oranı daha düşük; %12,7’dir.  Bütün aile

çocuklarının en çok yaşamdan sıkıldıkları zaman ise okulda başarısız oldukları

zamanlardır (%17,3). Parçalanmış aile çocuklarında bu cevabı verenlerin oranı ise

%9,9’dur. Yine parçalanmış aile çocuklarının %11,0’i ekonomik sıkıntılar olduğunda
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yaşamdan sıkılırken %8,8’i ise ailesi yanında olmadığında yaşamdan sıkıldıklarını

ifade etmişlerdir. Bu oranlar bütün aileye sahip öğrencilerde ise daha düşüktür.

Bütün aile çocuklarının; %6,4’ü ekonomik sıkıntılar olduğunda, %1,4’ü ise ailesi

yanında olmadığı zamanlarda yaşamdan sıkıldıklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla

parçalanmış aile çocuklarının yaşamdan sıkıldıkları zamanların, bütün aile

çocuklarına göre daha çok olduğu görülmektedir. Bu bakımdan parçalanmış aile

çocuklarının, yaşamdan sıkıldıkları zamanların nedenleri daha çok ailesel etmenler

olduğu görülmektedir. Özellikle sorunlarla tek başına kaldıkları zaman, ailelerinden

herhangi birini yanında göremeyen parçalanmış aile çocukları, bu anlamda bütün aile

çocuklarına göre daha çok sıkıntılar çektiği görülmektedir. Bu tür sıkıntılar çocuğu

depresyona sürükleyerek, hayatında birçok olumsuzluklar yaşamasına ve mutsuz bir

yaşam sürmesine neden olmaktadır.

Ailenin parçalanma sürecinden çocuklar etkilenmektedir. Özellikle boşanma

sürecindeki gerilimlerden çocuklar zarar görmektedir. Çocuklarda güvensizlik

duygusu artmaktadır. Düzensiz aile ortaya çıkmakta ve suçlu çocuklar sayısal olarak

artış göstermektedir. Suç işlemeyenler ise topluma küskünlük içinde ve hüzünlü bir

yaşam sürmektedirler (Tezcan, 1999: 154). Nitekim araştırmada elde edilen

bulgularda bu düşünceyi doğrulamaktadır.

Tablo 37: Aile parçalanması ile çocuğu yaşamaktan mutlu olması arasındaki ilişki

Yaşamaktan mutlu musunuz? Toplam
Evet Hayır Bazen

215 5 63 283

76,0% 1,8% 22,3% 100,0%
56,4% 17,9% 40,1% 50,0%
38,0% ,9% 11,1% 50,0%

166 23 94 283
58,7% 8,1% 33,2% 100,0%
43,6% 82,1% 59,9% 50,0%
29,3% 4,1% 16,6% 50,0%

381 28 157 566
67,3% 4,9% 27,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
67,3% 4,9% 27,7% 100,0%
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(x²:23,994  df:2  p<0.05)

Tablo 37’den görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %76,0’sı yaşamaktan

mutlu iken, parçalanmış aile çocuklarının %58,7’si mutludur. Aynı şekilde bütün aile

çocuklarının %1,8’i yaşamdan mutlu olmadığını ifade ederken, parçalanmış aile

çocuklarında bu oran daha yüksek %8,1’dir. Dolayısıyla araştırmada elde edilen

verilere göre bütün aile çocuklarının, parçalanmış aile çocuklarına göre daha mutlu

olduğu görülmektedir. Mutlu olan, yaşamdan tat alan birey, hayata pozitif bakar ve

kendisine ait bazı hedefleri vardır.  Bunlar onu başarıya götürür. Ancak mutsuz olan

bireyde, ruhsal uyumsuzluk problemi vardır. Bundan dolayı ise birey; hem günlük

hayatında hem de okul hayatında başarısızlık yaşar.

Bütün aile çocuklarına göre daha mutsuz olan parçalanmış aile çocukları,

kendilerini çevrelerinden (toplumdan) soyutlayarak, içine kapanmaktadırlar. Bu

durum daha önce yapılan araştırmalarda da görülmektedir. Feyzioğlu ve

Kuşçuoğlu’nun (2011: 103) 473 tek ebeveynli aile bireylerinden elde etmiş olduğu

verilere göre; özellikle erkek çocuklarının içlerine çok daha fazla kapanık olduğu ve

kendilerini daha zor ifade ettiği belirtilmiştir. Bu şekilde içine kapanık olan

parçalanmış aile çocuğu daha çok yalnızlık çekmekte ve kendini daha yalnız

hissetmektedir. Bunun altında yatan temel sebep ise; ebeveynleri tarafından

reddedilme ya da çocuğun kişiliğinin gelişmesinde önemli olan sağlıklı sevgiden

mahrum bırakılması yatmaktadır. Çünkü reddedilen ya da sevgiden mahrum

bırakılan çocukta, güvensizlik, aşağılık duygusu, isyankârlık, egoistlik ve anti-sosyal

olma gibi duygular gelişmektedir (Saran, 1991: 147). Bu yüzden ailesiyle yaşamayan

ya da sürekli tartışma ve geçimsizliği olan bir ailede yaşayan çocuk, sevgi ve

saygının olduğu bir ailede yaşayan çocuğa göre daha çok yalnızlık çekmektedir.



156

Tablo 38: Çocuğun sahip olduğu ev ortamı ile grupça yapılan etkinliklere katılma

isteği arasındaki ilişki
Grupça yapılan etkinliklere katılmak

istemiyorum Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

3 6 9 18

16,7% 33,3% 50,0% 100,0%
6,1% 2,5% 3,2% 3,2%

,5% 1,1% 1,6% 3,2%

32 204 242 478

6,7% 42,7% 50,6% 100,0%
65,3% 85,7% 86,7% 84,5%

5,7% 36,0% 42,8% 84,5%

14 28 28 70

20,0% 40,0% 40,0% 100,0%
28,6% 11,8% 10,0% 12,4%

2,5% 4,9% 4,9% 12,4%
49 238 279 566

8,7% 42,0% 49,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,7% 42,0% 49,3% 100,0%

(x²:15,705  df:4  p<0.05)

Tablo 38’den görüldüğü üzere ailesi ile yaşamayanlar ile tartışma ve

geçimsizliğin olduğu bir ailede yaşayan çocukların grupça yapılan etkinliklere

katılma isteği, sevgi ve saygının olduğu bir ailede yaşayan çocuklara göre daha

düşüktür. Ailesiyle yaşamayanların %16,7’si ile tartışma ve geçimsizliğin olduğu bir

ailede yaşayanların %20,0’si grupça yapılan etkinliklere her zaman katılmak

istemiyorken, sevgi ve saygının olduğu bir ailede yaşayanların %6,7’si grupça

yapılan etkinliklere her zaman katılmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Dolasıyla

ailesinden yeterince sevgi ve ilgi görmeyen çocukların sosyal ilişkilerinin daha düşük

olduğu, daha çok içine kapanık olduğu ve yalnızlık çektikleri görülmektedir. Bundan

dolayı grupça yapılan etkinliklere katılma istekleri daha düşük seviyelerdedir.

Sonuç olarak yapılan bu araştırmayla, özellikle depresyon eğilimli

kişiliklerde görülen; hayattan sıkılma, yaşamaktan mutlu olmama ve içine kapanarak

grupça yapılan etkinliklere katılmama gibi özelliklerin ailesi parçalanmış
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öğrencilerde bütün aileye sahip öğrencilere göre daha çok görüldüğü ve aralarında

anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu şekilde depresyon eğilimi

yüksek olan parçalanmış aile çocuğu, sahip olduğu ruhsal sıkıntılardan dolayı okul

başarısı daha düşük olmaktadır.

2.6.5.2 Saldırganlık ve Şiddet Yanlılığı:

“Ailenin en önemli görevi, beden ve ruh sağlığı açısından sağlıklı ve başarılı

nesiller üretmektir. Ailenin dışında bu mümkün olamamaktadır” (Arvasi, 2008: 115).

Ancak aile bu görevini yerine getirebilmesi için temelinde sevgi ve saygının olduğu

bir aile ortamının olması gerekmektedir. Aksi durumda aile, bu görevini yerine

getirmekte zorlanmaktadır. Yani tartışma ve geçimsizliklerin olduğu bir aile

ortamında yetişen çocuk çeşitli ruhsal problemler yaşamaktadır. Bu ruhsal

problemlerin en başında ise çocukların saldırgan tutum ve şiddet içeren davranışlar

göstermesi gelir.

Saldırganlık; “düşmanca, incitici, şiddete yatkın ya da kendini aşırı derecede

dayatan hareketler” olarak tanımlanmaktadır. İnsanların saldırgan olmalarının

nedenleri konusunda çelişkili kuramlar vardır. Saldırgan davranışların birçoğu

biyolojik ya da içgüdüseldir. Bu nedenle, örneğin Thomas Hobbes, şiddetin

insanların doğasında var olduğunu iddia etmektedir. Ancak saldırganlıkla ilgili

sosyolojik kuramların çoğunda, saldırganlığın kökleri bireyin biyolojik altyapısı ya

da psikolojik üst yapısında değil, onun toplumsal ortamla ilişkisinde aranmaktadır

(Marshall, 2009: 631). Yani bireyde saldırgan tutum ve şiddet eğilimi

oluşturan/öğreten genelde onun toplumsal çevresi, özelde ise ailesidir.

Erich Fromm’a göre şiddet, temelinde yaşama karşı, yaşam ve insan

sevgisine karşı bir umursamazlık duygusunu yeşerten yıkıcı bir itkidir. Şiddetin

kaynağı sevgisizlik ve hoşgörüsüzlüktür. Çocuklar şiddetle, öncelikle ailede

karşılaşmaktadır (Tezcan, 2012: 144). Ebeveynlerin birbirine veya ebeveynlerin

çocuklara yönelik şiddetine tanık olan çocuk aynı şekilde anne ve babasını örnek rol

model alarak kendisi de çevresine karşı şiddet içeren tutum ve davranışlar
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göstermektedir. Yani şiddet, şiddeti doğurmaktadır. Özellikle ergenlik dönemindeki

bu çocuklar, bastırılmış öfke ve saldırganlık duygularının yoğunluğuyla, bazen

büyük çaplı öfke patlamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Kulaksızoğlu,

1998: 207).

Tablo 39: Çocuğun yaşadığı aile ortamıyla okul eşyalarına (araç-gereçlerine) zarar

vermesi arasındaki ilişki
Okul eşyalarına (araç-

gereçlerine) zarar vermek
istiyorum Toplam

Evet Hayır

5 13 18

27,8% 72,2% 100,0%
8,3% 2,6% 3,2%

,9% 2,3% 3,2%

40 438 478

8,4% 91,6% 100,0%
66,7% 86,6% 84,5%

7,1% 77,4% 84,5%

15 55 70

21,4% 78,6% 100,0%
25,0% 10,9% 12,4%

2,7% 9,7% 12,4%
60 506 566

10,6% 89,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
10,6% 89,4% 100,0%

(x²:16,778  df:2  p<0.05)

Tablo 39’dan görüldüğü üzere ailesiyle yaşamayanlar (%27,8) ile tartışma

ve geçimsizliğin olduğu bir aile ortamında (%21,4) yaşayan çocukların, sevgi ve

saygının olduğu bir aile ortamında yaşayan çocuklara (%8,4) göre daha çok okul

eşyalarına zarar verme eğiliminde oldukları görülmektedir. Dolayısıyla sevgi ve

saygının hâkim olduğu bir aile ortamında yetişen çocuğun, ailesiyle yaşamayan ve

tartışma ve geçimsizliğin olduğu bir aile ortamında yetişen çocuğa göre daha az

saldırgan davranışlarda bulunduğu görülmektedir. Bu şekilde ki saldırgan tutumlar,

çocuğun çevresiyle uyum problemi yaşamasına neden olup, hem çocuğun sosyal

hayatında hem de akademik hayatında olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden

olmaktadır.
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Veri toplama araçlarını uygularken yaptığım gözlemlerde de aynı şekilde bu

durumu gözlemledim. Yaptığım gözlemlerde parçalanmış aile çocuklarının belirgin

bir şekilde iki farklı tutum sergilemekteydiler; ya kendi içlerine kapanmış bir şekilde

arkadaşlarıyla pek fazla diyalog kurmamaktaydılar ya da çevresindeki arkadaşlarını

rahatsız edecek derecede onlara bulaşmaktaydılar. Bu anlamda çevresindeki

arkadaşlarıyla uyum problemleri yaşadıkları görülmekteydi. Okulda bu şekilde

saldırgan tutumlar sergiledikleri ve çevresindeki arkadaşlarını rahatsız ettiklerinden

dolayı parçalanmış aile çocukları okul idarelerinden daha çok ceza aldıkları; okul

idareleri ve rehber öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Ki zaten anketten elde

edilen verilerde bunu doğrular niteliktedir.

Tablo 40: Aile parçalanması ile çocuğun okul idaresinden uyarı veya ceza alma

durumu arasındaki ilişki
Herhangi bir nedenle okul

idaresinden uyarı veya ceza
aldınız mı? Toplam

Evet Hayır
25 258 283

8,8% 91,2% 100,0%
31,6% 53,0% 50,0%

4,4% 45,6% 50,0%
54 229 283

19,1% 80,9% 100,0%
68,4% 47,0% 50,0%

9,5% 40,5% 50,0%
79 487 566

14,0% 86,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
14,0% 86,0% 100,0%

(x²:12,372  df:1  p<0.05)

Tablo 40 incelendiğinde bütün aile çocuklarının herhangi bir nedenle okul

idaresinden uyarı veya ceza alma oranın %8,8 olduğu, parçalanmış aile çocuklarında

ise bu oranın %19,1 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla parçalanmış aile çocukları,

bütün aile çocuklarına göre daha çok okul idaresinden uyarı veya ceza aldığı

görülmektedir. Bunun altında yatan sebep ise parçalanmış aile çocuklarının, bütün

aile çocuklarına göre daha saldırgan tutum ve davranışlar sergilemesinden dolayıdır.

Bu şekilde çevresindekilerle uyumsuz ilişkiler kurmasından ve okul disiplinin
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bozulmasına neden olduğundan dolayı okul idaresinden uyarı veya ceza alan

parçalanmış aile çocuğunun okul hayatı, bu durumdan olumsuz yönde

etkilemektedir. Parçalanmış aile çocukların bu şekilde davranmalarının en büyük

sebebi ihtiyacı olan sevgi ve ilginin ebeveynleri tarafından karşılanmaması ve anne

ve babasından bu şekilde davranışlar görerek onları rol model olarak

benimsemeleridir.

Sonuç olarak, “kişinin saldırgan ve şiddet eğilimli bir kişilik kazanmasıyla

içinde yaşadığı aile düzeni ve yakın çevre arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Sosyalleşme sürecinin problemli geçtiği, anne babanın olmadığı ve özellikle baba

otoritesinin olmadığı bir ortamda yetişen çocuğun saldırgan ve şiddet eğilimli bir

kişilik kazanma ihtimali yüksek olmaktadır” (Şentürk, 2012: 276-277). Bu şekilde

saldırgan ve şiddet eğilimli bir kişilik kazanan birey, sosyal hayatında

çevresindekilerle uyum problemi yaşayacağından dolayı bir takım sıkıntılar

çekecektir.

2.6.5.3 Gelecek Kaygısı:

“Aile, gittikçe artan sosyal gürültüden, yalnızlıklardan ve gerginliklerden

kaçarak sığınabileceğimiz sakin, sevdiğimiz ve sevildiğimiz insanların yaşadığı,

rahatlık ve güven bulabileceğimiz bir huzur yeridir. Aile bizi gerilme ritminden

kurtarıp, gevşeme ritmine geçiren, bizi yarınki, hayat mücadelesine yeni bir enerji ile

hazırlayan bir sosyal kurumdur. Aile dışında böyle bir yer bulmak mümkün

gözükmemektedir” (Arvasi, 2008: 116). Ancak aile parçalanması durumunda bu

fonksiyonunu yerine getiremeyeceğinden dolayı ailenin en küçük üyeleri olan

çocuklar da bu durumdan etkilenecektir. Nitekim ailesi parçalanmış çocuk, kendisini

koruyacak ve güven içinde tutacak sıcak bir yuva bulamayacaktır. Başka bir ifadeyle,

ebeveyn yoksunluğu çeken ve ebeveynlerinden yeterince ilgi ve destek göremeyen

parçalanmış aile çocuğu, çevresinde kendisini hayata karşı koruyacak birilerini

bulamayınca kendisini korunaksız ve güvencesiz hissedecektir. Bu da çocuğun

gelecek kaygısı yaşamasına neden olacaktır.
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Tablo 41: Aile parçalanması ile çocuğun gelecekten beklentisi arasındaki ilişki
Gelecekten beklentileriniz nelerdir? Toplam

Bir
beklenti
m yok

Başarılı
bir

yetişkin
olmak

İyi bir eş
olmak

Zengin
olmak

Ünlü

olmak

5 236 2 20 20 283

1,8% 83,4% ,7% 7,1% 7,1% 100,0%
22,7% 51,1% 20,0% 66,7% 47,6% 50,0%

,9% 41,7% ,4% 3,5% 3,5% 50,0%
17 226 8 10 22 283

6,0% 79,9% 2,8% 3,5% 7,8% 100,0%
77,3% 48,9% 80,0% 33,3% 52,4% 50,0%

3,0% 39,9% 1,4% 1,8% 3,9% 50,0%
22 462 10 30 42 566

3,9% 81,6% 1,8% 5,3% 7,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,9% 81,6% 1,8% 5,3% 7,4% 100,0%

(x²:13,790  df:4  p<0.05)

Tablo 41’den görüldüğü üzere hem parçalanmış aile çocuklarının (%79,9),

hem de bütün aile çocuklarının (%83,4) gelecekten en büyük beklentisi “başarılı bir

yetişkin olmaktır.”  Tabloda dikkat çeken durum, “gelecekten beklentisi olmayan”

parçalanmış aile çocuklarının oranı (%6,0), bütün aile çocuklarının oranına(%1,8)

göre daha yüksek olmasıdır. Bu durum parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile

çocuklarına göre geleceğe daha umutsuz baktığını göstermektedir.

Tablo 42: Aile parçalanması ile çocukların kendi geleceklerini nasıl gördükleri

arasındaki ilişki.
Kendi geleceğinizi nasıl

görüyorsunuz? Toplam

Daha İyi
Daha
Kötü

Bilmiyoru
m

198 1 84 283

70,0% ,4% 29,7% 100,0%
54,2% 9,1% 44,2% 50,0%
35,0% ,2% 14,8% 50,0%

167 10 106 283
59,0% 3,5% 37,5% 100,0%
45,8% 90,9% 55,8% 50,0%
29,5% 1,8% 18,7% 50,0%

365 11 190 566
64,5% 1,9% 33,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
64,5% 1,9% 33,6% 100,0%
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(x²:12,544  df:2  p<0.05)

Tablo 42 incelendiğinde bütün aile çocuklarının (%70,0), parçalanmış aile

çocuklarına (%59,0) göre kendi geleceklerini daha iyi gördükleri görülmektedir.

Kendi geleceğini bugününden daha kötü gören, bütün aile çocuklarının %0,4’ü iken,

parçalanmış aile çocuklarının %3,5’idir. Tablodan görüldüğü üzere parçalanmış aile

çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre gelecekten beklentileri daha düşüktür. Bu

durum ise parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre daha çok

gelecek kaygısı, korkusu yaşadığını göstermektedir.

Gelecekten beklentisi düşük olan ve gelecek kaygısı yaşayan parçalanmış

aile çocuğunun, geleceğe dair plan yapması da bütün aile çocuklarına göre daha

düşüktür.  Bundan dolayı parçalanmış aileye sahip öğrencilerin, bütün aileye sahip

öğrencilere göre YGS veya SBS gibi sınavlarda başarılı olup, iyi bir üniversiteyi

veya liseyi kazanma düşüncesi daha düşük seviyededir. Çünkü depresyon eğilimi

yüksek olan parçalanmış aile çocuğu, “kendini boşlukta, çökmüş ya da üzüntülü

hissettiği” (Nar, 2005: 94) için geleceğe daha karamsar ve umutsuz bakmaktadır.

Araştırma bulgularında da bu düşünce gözlemlenmektedir.

Tablo 43: Aile parçalanması ile çocuğun üniversiteyi (iyi bir liseyi) kazanmak

istemesi arasındaki ilişki
Üniversiteyi (iyi bir liseyi)

kazanmak benim için
önemlidir Toplam

Her zaman

Bazı
zamanlar
veya Hiçbir
zaman Toplam

262 21 283

92,6% 7,4% 100,0%
52,3% 32,3% 50,0%
46,3% 3,7% 50,0%

239 44 283
84,5% 15,5% 100,0%
47,7% 67,7% 50,0%
42,2% 7,8% 50,0%

501 65 566
88,5% 11,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
88,5% 11,5% 100,0%
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(x²:9,194  df:1  p<0.05)

Tablo 43’den de görüldüğü üzere bütün aile çocuklarında üniversiteyi veya

iyi bir liseyi kazanma her zaman önemlidir diyen %92,6 iken, parçalanmış aile

çocuklarında bu oran %84,5 gibi daha düşük bir orandır. Dolayısıyla araştırmada

elde edilen verilere göre ailesi parçalanmış çocukların üniversiteyi veya liseyi

kazanma istediği, bütün aile çocuklarına göre daha düşük seviyededir. Bütün aile

çocuklarındaki iyi bir üniversiteyi veya liseyi kazanma isteği, onların okul başarısını

olumlu yönde etkilemesine neden olmaktadır.

Sonuç olarak anne ve/veya babasının olamayışının eksikliğini hisseden

parçalanmış aile çocuğu, kendisini hayata karşı daha savunmasız görmektedir.

Bundan dolayı pek çok sosyal ve psikolojik sıkıntılar yaşayan parçalanmış aile

çocuğu, özellikle babasının yokluğundan dolayı kendisini güven de hissetmediği için

kendi geleceğini bugününden daha kötü görmekte ve gelecekten beklentisi daha

düşük olmaktadır. Nitekim geleceğe yönelik hedefleri ve umutları olmayan

parçalanmış aile çocuğunun okul başarısı da daha düşük olmaktadır.

2.6.5.4 Düşük Sorumluluk Gelişimi:

Çocuğun sorumluluk gelişimi ilk olarak aile ortamında başlamaktadır.

Ailenin eğitme fonksiyonu çerçevesinde gerçekleşen sorumluluk gelişimi, ilk olarak

çocuğa bazı küçük işler yaptırılarak ve onlara küçük sorumluluk verilerek

yapılmaktadır. Ailede çocukların da yapabileceği işler ve paylaşacakları

sorumluluklar vardır. Anne ve babaya yardım, aileye bazı küçük katkılar, çocukların

duygu ve irade eğitimi için faydalıdır. Her şeyden önce iş eylemi içerisinde çok

çeşitli sosyal psiko-sosyal ve pedagojik motifler bulunmaktadır. Bu motifler, temel

güven duygusu, güçlükleri mücadele ederek aşma, kendi ferdiyetini idrak etme,

girişimci olma, iş yapmanın sevinç ve mutluluğunu yaşama, sorumluluk taşıma, diğer

bireylerle iş içerisinde diyalog kurma, toplumsallaşma, yaparak ve yaşayarak

öğrenme gibi hususlardır. Bu bakımdan çocuğa verilecek küçük bir iş, bütün bu

güçlerinin gelişmesine hizmet edecektir (Akyüz: 1992: 244). Ancak ailenin

parçalanmasından dolayı, eğitme fonksiyonunu tam manasıyla yerine getir(e)memesi



164

sonucu çocuğun sorumluluk gelişimi de bu durumdan olumsuz etkilenmekte ve

çocukta düşük sorumluluk gelişimine neden olmaktadır. Sorumluluk gelişimi düşük

olan çocuk kendi üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yeterince yerine

getirmemektedir. Bu durum çocuğun tüm hayatını etkilediği gibi, onun akademik

hayatına da yansımaktadır. Sonuç olarak buda çocuğun, okulda öğretmenleri

tarafından verilen ödev ve sorumlukları yerine getirmemesine neden olmaktadır.

Nitekim yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgularda bu görüşü destekler

niteliktedir.

Tablo 44: Aile parçalanması ile çocuğun ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesi

arasındaki ilişki
Öğretmenlerimin verdiği ödev ve

sorumlulukları yerine getiririm Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

173 106 4 283

61,1% 37,5% 1,4% 100,0%
57,1% 43,4% 21,1% 50,0%
30,6% 18,7% ,7% 50,0%

130 138 15 283
45,9% 48,8% 5,3% 100,0%
42,9% 56,6% 78,9% 50,0%
23,0% 24,4% 2,7% 50,0%

303 244 19 566
53,5% 43,1% 3,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
53,5% 43,1% 3,4% 100,0%

(x²:16,667  df:2  p<0.05)

Tablo 44 incelendiğinde; bütün aile çocuklarının %61,1’inin ödev ve

sorumluluklarını her zaman yerine getirirken, parçalanmış aile çocuklarının

%45,9’unun ödev ve sorumluluklarını her zaman yerine getirdiği görülmektedir.

Ödev ve sorumluluklarını hiçbir zaman yerine getirmeyen bütün aile çocuklarının

%1,4’ü iken, parçalanmış aile çocuklarının %5,3’üdür. Dolayısıyla parçalanmış aile

çocuklarının ödev ve sorumluluklarını yerine getirme oranın, bütün aile çocuklarına

göre daha düşük olduğu görülmektedir. Nitekim bu şekilde, okulda ki ödev ve

sorumluluklarını yerine getirmeyen parçalanmış aile çocuğunun akademik başarısı,

bu durumdan olumsuz etkilenerek düşmektedir.
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Çocuğun sorumluluk gelişimini tamamlayabilmesi için ebeveynlerin, onlara

yardımcı olmaları gerekmektedir. Çocuklar ödev ve sorumlulukların yerine getirirken

zorlandıkları yerlerde anne babaları tarafından destek görmeleri onların

özgüvenlerini ve başarabileceklerine olan inançlarını arttırıcı yönde etki

sağlayacaktır. Aksi takdirde, yani çocuklar zorlandıkları zaman

desteklenmediklerinde, başaramayacaklarını düşünmelerinden dolayı ödev ve

sorumluluklarından kaçmaya çalışacaklardır. Ancak bu noktada verilen desteğin

sınırlarını iyi belirlemek gerekmektedir. Çünkü verilen destek aşırıya kaçarak, onun

ödev ve sorumlulukları tamamen anne ve baba tarafından yapılırsa, buda yine

çocuğun kendi sorumluluklarının yüklenmemesine neden olacaktır. Bu yüzden

ebeveynler çocuğa verecekleri desteklerin sınırlarını çizip, onun altından

kalkamayacağı bir zorlukla karşılaştığında onu destekleyip, o zorluğun üstesinden

gelmesine yardımcı olarak, onun ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ve

sorumluluk bilincinin oluşmasını sağlamalıdırlar. Fakat aile parçalanması sonucunda

çocuk, etrafında kendisine yardımcı olabilecek veya destek sağlayacak birini

bulamadığı için sorumluluk gelişiminin daha düşük olmasına ve ödev

sorumluluklarından kaçmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmada elde edilen

verilerin de bu düşünceyi doğruladığı görülmektedir.

Tablo 45: Aile parçalanması ile çocukların ödev ve sorumluluklarının yerine

getirilmesi için aile bireylerinin destek sağlaması arasındaki ilişki
Aile bireyleri ödev ve

sorumluluklarımı yerine getirmem için
destek sağlar Toplam

Her
Zaman

Bazı
Zamanlar

Hiçbir
Zaman

243 34 6 283

85,9% 12,0% 2,1% 100,0%
59,4% 37,0% 9,2% 50,0%
42,9% 6,0% 1,1% 50,0%

166 58 59 283
58,7% 20,5% 20,8% 100,0%
40,6% 63,0% 90,8% 50,0%
29,3% 10,2% 10,4% 50,0%

409 92 65 566
72,3% 16,3% 11,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,3% 16,3% 11,5% 100,0%
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(x²:63,973 df:2  p<0.05)

Tablo 45’den de görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %85,9’unun ödev

ve sorumluluklarını yerine getirmesi için aile bireyleri tarafından her zaman destek

sağlandığı görülmektedir. Ancak bu oran parçalanmış aile çocuklarında daha düşük

seviyededir (%58,7). Aile bireyleri tarafından ödev ve sorumluluklarını yerine

getirmesi için hiçbir zaman desteklenmeyen bütün aileye sahip çocuklarının sadece

%2,1 iken, parçalanmış aileye sahip çocukların %20,8’ini oluşturmaktadır.

Dolayısıyla bütün aile çocukları ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için aile

bireyleri tarafından desteklenirken, parçalanmış aile çocuklarının desteklenmediği

görülmektedir. Bu durum ise çocuğun düşük sorumluluk gelişimine neden olarak,

okul hayatında başarısızlıklarla karşılaşmasına yol açmaktadır.

2.6.5.5 Özgüven Kaybı:

Çocuklar için kendilerini dinleyen ve anladığını hissettiren birilerinin varlığı

çok önem taşımaktadır. Çocuklar, kendilerini önem vererek dinleyen büyüklerle

konuşmaya ve onların dünyasına girmeye bayılmaktadırlar. Bu, küçük bir çocuk için

gençlerden ve erginlerden çok farklı olmaktadır. Çocuklar, hissettiklerini paylaşacak

ve duygularını aktaracak bir yetişkin özellikle bir ebeveyn bulduklarında psikolojik

olarak rahatlamaktadırlar. Bu onların kişiliğine de yansımaktadır. Sevildiğini,

desteklendiğini ve ilgilenildiğini hisseden çocuk, kendini daha önemli olduğunu

düşünerek, daha kendinden emin ve kendine güvenen bir kişilik kazanarak grubunda

lider rolünü üstlenmektedir (Şentürk, 2012: 207).

Kasatura’nın 1979 yılında lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmaya göre,

belirli konularda anne babaları tarafından fikirleri alınan çocukların özgüven

gelişmesi, anne babalarının demokratik, benimseyici tavırları nedeniyle daha olumlu

olmaktadır. Kusurlu, yanlış davranışlarına rağmen, benimsendikleri, sevildikleri

duygusunu taşıyan çocuklar kendilerini çaresiz hissettiklerinde yanlarında hemen

anne babalarını bulacaklarına inandıkları için, zaman zaman cezalandırmalar olsa da

bu cezaların bir kurala dayandığını, kendilerini iyi yetiştirmeye yönelik bir

disiplinden kaynaklandığını bilmektedirler (Kasatura, 1998: 163). Bu bakımdan
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bireyin kendi özgüvenini kazanmasında en önemli etken ailedir. Ancak ailenin

parçalanmasıyla işlevsiz kalması sonucu çocuğun özgüven gelişimi olumsuz

etkilenmektedir. Buda çocukta özgüven kaybına ve girişkenliğinin engellenmesine

neden olmaktadır. Nitekim araştırmada elde edilen veriler de bu düşünceyi doğrular

niteliktedir.

Tablo 46: Aile parçalanması ile çocuğun sınıfta söz alıp sorulara cevap vermek

istemesi arasındaki ilişki
Sınıfta söz alıp sorulara cevap vermek

istemiyorum Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

20 98 165 283

7,1% 34,6% 58,3% 100,0%
35,1% 43,9% 57,7% 50,0%

3,5% 17,3% 29,2% 50,0%
37 125 121 283

13,1% 44,2% 42,8% 100,0%
64,9% 56,1% 42,3% 50,0%

6,5% 22,1% 21,4% 50,0%
57 223 286 566

10,1% 39,4% 50,5% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10,1% 39,4% 50,5% 100,0%

(x²:15,108 df:2  p<0.05)

Tablo 46’dan görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %7,1’i sınıfta söz alıp

sorulara cevap vermek istemiyorken, parçalanmış aile çocuklarının %13,1’i cevap

vermek istememektedir. Aynı şekilde bütün aileye sahip öğrencilerin %58,3’ü sınıfta

söz alıp sorulara cevap vermek isterken, parçalanmış aileye sahip öğrencilerde bu

oran daha düşük (%42,8) seviyededir. Dolayısıyla parçalanmış aile çocukları, bütün

aile çocuklarına göre daha düşük seviyede sınıfta söz alıp sorulara cevap vermek

istemektedirler. Bu durum parçalanmış aile çocuklarının daha düşük özgüvene sahip

olduklarını göstermektedir. Nitekim bireyin bu şekilde kendine güvensiz olmasına

neden olan en temel sebep ailenin verdiği eğitimdir. Yanlış şartlanmalarla eğitilmiş

olan birey bu şartlanmaları, yetişkinliğinde de fazla değişime uğratmadan devam

ettirir. Örneğin, hiç hata yapmasına izin verilmeyen bireyler bu hataları telafi

edilemez yanlışlar olarak algıladıkları müddetçe, girişimde bulunma cesaretini
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kolayca bulamayacaklardır. Oysa aileleri tarafından, her insanın zaman zaman hata

yapabileceği gerçeğine uygun yetiştirilenler, daha kolay girişimlerde bulunabilirler.

Kendi görüş ve düşüncelerini daha kolay savunabilirler. Daha rahat bir şekilde

tartışma açabilir, gerektiğinde yardım isteyebilirler (Kasatura, 1998: 167-168).

Çocuğun özgüvenin gelişmesinde önemli olan diğer bir kavram ise benlik

kavramıdır. Benlik kavramını; Morris Rosenberg, Conceivingthe Self (1979) adlı

eserinde, “bireyin bir nesne olarak kendisine yönelik düşünce ve duygularının

toplamı” (Marshall, 2009: 63) olarak tanımlamaktadır. Yani benlik, bireyin kendisini

algılayış biçimidir. Kendisine nasıl bir değer biçtiği, kendisi ile ilgili olarak,

kafasında oluşturduğu görünümdür. Bu görünüm, kalıtımsal özelliklerle değil anne

babanın, çocuklarına ilişkin tavırları, davranışları ile ilk şekillerini alır. Benlik

gücünün yeterli biçimde gelişebilmesi ve çocuğun özgüveninin oluşabilmesi için,

önce anne babanın kendilerine saygılarının olması, çocukları ile aralarında olumlu bir

iletişim kurabilmeleri ve güven veren bireyler olmaları gerekir. Bir başka deyişle

düşüncelerine değer verilen anne babasından yeterli desteği gören çocuk, kendisi

hakkında olumlu düşünmeye ve benlik saygısı geliştirmeye başlar. Bu değerin ölçüsü

çocuğu özel okullarda okutmak, pahalı giysiler almak, bol harçlık vererek değer

verdiğini göstermek değildir. İlginin kalitesi önemlidir (Kasatura, 1998: 165). Fakat

aile parçalanması sonucu çocuklarıyla yeterince ilgilenmeyen ve onlara gerekli

desteği vermeyen aile, çocukta olumsuz benlik algısının oluşmasına neden

olmaktadır.
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Tablo 47: Aile parçalanması ile çocuğun okulda kendini başarılı bulması arasındaki

ilişki.

Kendimi okulda başarılı bulurum Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

101 179 3 283

35,7% 63,3% 1,1% 100,0%
56,1% 49,0% 14,3% 50,0%
17,8% 31,6% ,5% 50,0%

79 186 18 283
27,9% 65,7% 6,4% 100,0%
43,9% 51,0% 85,7% 50,0%
14,0% 32,9% 3,2% 50,0%

180 365 21 566
31,8% 64,5% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
31,8% 64,5% 3,7% 100,0%

(x²:13,537 df:2  p<0.05)

Tablo 47 incelendiğinde bütün aile çocuklarının %35,7’si kendisini her

zaman okulda başarılı bulurken, parçalanmış aile çocuklarında bu oran %27,9’larda

kalmıştır. Aynı şekilde kendisini okulda hiçbir zaman başarı bulmayan bütün aile

çocuklarının oranı %1,1 iken, parçalanmış aile çocuklarında %6,4’dür. Dolayısıyla

ailesi parçalanmış öğrencilerin kendi benlikleri hakkındaki tutumu, bütün aile

çocuklarına göre daha olumsuzdur. Bu şekilde özgüven eksikliği ve olumsuz benlik

tutumu olan, parçalanmış aile çocuğunda ki bu duygular, belli bir süre sonra çocukta

“öğrenilmiş çaresizliğe” yol açmaktadır.

İlk olarak Seligman ve arkadaşları tarafından, 1967 yılında yapılan deneyler

sonucunda ortaya konulan “öğrenilmiş çaresizlik” kavramı; bireyin davranışlarıyla

bir sonucu kontrol edemeyeceğini öğrenmesi sonucunda, bireyde güdüsel, bilişsel ve

duyusal bozuklukların meydana geldiğini anlatan bir kavramdır. Yani birey

değişmesini istediğini bir durumu, değiştiremeyeceğini/başaramayacağını

öğrendikten sonra; değiştirmesi mümkün olan bir durumla karşılaşsa bile bireyin;

güdüsel, bilişsel ve duygusal anlamda kendini yetersiz bulduğu için pek fazla

uğraşmadığını, değiştirmek için daha az istekli, hevesli olduklarını ifade etmektedir

(Ersever, 2013: 624). Çünkü birey değiştiremeyeceğini/başaramayacağını öğrendiği
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için ya da başka bir ifadeyle başarabileceğine olan inancını, özgüvenini yitirdiğinden

dolayı ne kadar çabalarsam çabalayayım başaramayacağım düşüncesine kapılacaktır.

Bu şekilde “öğrenilmiş çaresizliğe” kapılan birey başarılı olması mümkün olan

durumlarda bile bu olumsuz düşüncelerinden dolayı kendini engelleyecektir.

Tablo 48: Aile parçalanması ile çocuğun öğrenilmiş çaresizliğe sahip olma tutumu

arasındaki ilişki
"Ne kadar çalışırsam çalışayım

başarılı olacağıma inanmıyorum"
dediğim zamanlar olur. Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

23 87 173 283

8,1% 30,7% 61,1% 100,0%
35,9% 46,0% 55,3% 50,0%

4,1% 15,4% 30,6% 50,0%
41 102 140 283

14,5% 36,0% 49,5% 100,0%
64,1% 54,0% 44,7% 50,0%

7,2% 18,0% 24,7% 50,0%
64 189 313 566

11,3% 33,4% 55,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11,3% 33,4% 55,3% 100,0%

(x²:9,732 df:2  p<0.05)

Tablo 48 incelendiğinde bütün aile çocuklarından “ne kadar çalışırsam

çalışayım başarılı olacağıma inanmıyorum” diyenlerin oranı %8,1 iken, parçalanmış

aile çocuklarında bu oran %14,5’dir. Dolasıyla tablodan da görüldüğü üzere

parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre daha yüksek oranda

öğrenilmiş çaresizlik yaşadıkları görülmektedir. Bu durum çocuğu güdüsel, bilişsel

ve duygusal anlamda olumsuz etkilediğinden dolayı onun başarısının önüne engel

olarak çıkmaktadır. Bu da onun akademik başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Sonuç olarak çocukta özgüven kaybına ve başarabileceğine olan inancının

yitirilmesine neden olan aile parçalanması, çocuğun derslerde ki girişimini ve

cesaretini kırdığından dolayı onun okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
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2.6.5.6 İntihar Eğilimi:

Sosyoloji literatüründe intihar üzerine yapılan en kapsamlı eser, Fransız

Sosyolog Emile Durkheim’in 1897 yılında yayınladığı “Le Suicide-Etude

Sociologique” (İntihar-Toplumbilimsel İnceleme) adlı eseridir. Durkheim, bu

eserinde intiharı; “Ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağı bilinerek yapılan

olumlu ya da olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm

olayına intihar denir.” şeklinde tanımlamıştır. Durkheim, intihar olayını açıklamak

üzere, önce o zamana kadar bu konuda öne sürülmüş bütün belli başlı görüşleri

irdelemekle işe başlıyor. İrdelemesini yaptığı görüşler intiharı; akıl hastalığı, ırk,

kalıtım, iklim ve hava sıcaklığı, yansılama (taklit) etkenleriyle açıklamak isteyen

görüşlerdir. Durkheim, bu etkenlerin intiharın nedeni olamayacağını tek tek

kanıtladıktan sonra, “Geriye bir tek etken kalıyor: toplum etkeni!” diyor. Durkheim,

her toplumun kendine özgü olan ve büyük toplumsal dönüşümler ya da olağandışı

durumlar olmadıkça durağan kalan bir “toplumsal intihar oranı” bulunduğunu

belirtiyor. “Bu da intiharın bir toplumsal olgu olduğunu kanıtlar” diyor (Durkheim,

2011: 6-25).

Durkheim, üç tip intihar türü olduğu ifade ederek bunların; Bencil, elcil ve

kuralsızlık intiharı şeklinde sıralıyor. Bencil İntihar; “bireyin içinde yer aldığı

toplumsal kümelerin bütünleşmişlik ölçüsüyle ters orantılı olarak değiştiğini” ifade

ederek bireyin toplumla arasındaki bağı zayıfladığı zaman yalnızca kendi kişisel

çıkarları üzerinden başka kural tanımayacağından intihar olaylarında artma olacaktır.

Bundan dolayı Durkheim’e göre, aile bağlarının zayıflamasıyla bencil intiharlarında

artış olacaktır. Bencil intiharın tam tersi olan Elcil intihar ise, bireyin aşırı biçimde

toplumla bütünleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bencil intihardaki gibi nasıl aşırı

bireyselleşme intihara götürüyorsa, Elcil intiharda da yeterince bireyselleşememeden

dolayı aynı şekilde bireyi intihara sürükler. Kuralsızlık intiharı ise, bireyin

davranışlarında uyulacak ölçülerin bulunmamasından ileri gelmektedir (Durkheim,

2011: 236-275).
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İntiharların nedenleri üzerine yapılan pek çok araştırma vardır. 2008 yılında

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan

“Türkiye’de Ergen Profili” adlı araştırmada; ergenler kendilerini intihara sürükleyen

nedenler olarak aileyi (%30,2), sevgilisiyle yaşadığı sorunlarını (18,4) ve aile

baskısını (%11,7) göstermektedir (Turgut, 2010b: 118). Aynı şekilde Başbakanlık

Aile Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yapılan “Tek Ebeveynli

Aileler” adlı araştırmada da özellikle 15-17 yaş arası kız çocuklarının, aile

parçalanması sonrası yaşadıkları sıkıntılarla baş edemediklerinden dolayı intihar

etme eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir (Kalaycı, 2011: 11). Şahnur Şener ve

arkadaşları (1988: 96-97) tarafından Ankara’da yapılan “Ankara’daki İki Yetiştirme

Yurdunda Yaşayan Ergenlerde İntihar Eğilimleri” adlı çalışmada da; yetiştirme

yurdundaki erkek ergenlerle, aileleriyle yaşayan erkek ergenler arasındaki intihar

puan ortalamaları farkı, oldukça anlamlı olduğunu ve yetiştirme yurdunda kalan

erkek ergenlerin intihar etmeye daha çok eğilimli olduklarını ortaya koymuşlardır.

Bundan dolayı hem yapılan araştırmalarda, hem de Durkheim’in ortaya koyduğu

Bencil İntihar nedenleri arasında, bireyin intihar etmesinde ailenin etkisinin büyük

olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgularda bu görüşü

doğrular niteliktedir. Çünkü aile, bireyin her türlü çaresizliğini gidermekte ve onun

yaralarını sevgi bağıyla iyileştirmektedir.

Tablo 49: Aile parçalanması ile çocukların intihar etmeyi düşünmeleri arasındaki

ilişki

Bazen intihar etmeyi düşünürüm Toplam
Her

Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

10 32 241 283

3,5% 11,3% 85,2% 100,0%
29,4% 38,1% 53,8% 50,0%

1,8% 5,7% 42,6% 50,0%
24 52 207 283

8,5% 18,4% 73,1% 100,0%
70,6% 61,9% 46,2% 50,0%

4,2% 9,2% 36,6% 50,0%
34 84 448 566

6,0% 14,8% 79,2% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6,0% 14,8% 79,2% 100,0%
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(x²:13,107 df:2  p<0.05)

Tablo 49’dan görüldüğü üzere bütün aile çocuklarının %3,5’i her zaman

intihar etmeyi düşünürken, parçalanmış aile çocuklarının %8,5’i her zaman intihar

etmeyi düşünmektedir. Aynı şekilde bütün aile çocuklarının %85,2’si intihar etmeyi

hiçbir zaman düşünmezken, parçalanmış aile çocuklarında bu oran %73,1 gibi daha

düşük seviyededir. Dolayısıyla elde edilen verilere göre parçalanmış aile

çocuklarının bütün aile çocuklarına göre intihar etmeye daha çok meyilli oldukları

görülmektedir.  Bunun en temel sebebi ailesi parçalanmış çocukların aileleri ile zayıf

bağların olması ve çocukların sevgi ihtiyaçlarının yeterince karşılanmamasıdır.

Bunun yanında aile içi kavgalar ve anne ve babanın ayrılması gibi büyük stres

yaratan durumlarda intihar riskini arttırmaktadır.22 Nitekim bu durumdaki çocuk pek

çok sosyal ve psikolojik sıkıntılar yaşayacağından dolayı akademik başarısı da bu

durumdan olumsuz yönde etkilenecektir.

2.6.5.7 Kendini Suçlama (Suçluluk Duygusu):

Aile parçalanması çocuk üzerinde pek çok olumsuz etki bırakır. Çocuğun 3-

6 yaşları arasında olduğu zamanlarda, boşanma yoluyla gerçekleşen aile

parçalanmaları, çocukta, saldırganlık, kendini suçlu hissetme, özgüven kaybı ve

utangaçlık, yüksek kaygı ve abartılmış korkulara sahip olma gibi tepkiler ortaya

çıkarmaktadır (Tezcan, 1999: 155-156). Özellikle bazı çocuklar bu tepkilerden

kendini suçlu hissetme olayını abartarak anne ve babalarının boşanmasının nedeni

olarak kendilerini görürler. Çünkü çocuk boşanma haberini öğrendikten sonra bir şok

yaşamaktadır. Boşanma haberinin yarattığı bu şokun hafiflemesinin ardından çocuk,

bu duruma neden olan suçlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Nitekim

boşanma olgusunun etrafını saran üzüntü ve kızgınlık gibi duyguların dışa vuran

tepkisi; suçlama şeklinde olmaktadır. Bundan dolayı bazı çocuklar kendilerini

22 Milliyet’e düşen bir haberi örnek olarak verebiliriz: “AYDIN’ın Söke İlçesi’nde, bir süre önce
babasını kaybeden ve annesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Baran Kayamen, iddiaya
göre, bu acıya dayanamayarak evde kimsenin olmadığı sırada kendini odanın tavanındaki demire iple
asarak yaşamına son verdi. Odadaki incelemede, "İntihar ediyorum" yazılı not bulundu.” (Milliyet,
2013).
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suçlarken, bazıları annelerini ya da babalarını, bazıları da her ikisini suçlar (Wolf,

2002: 16).

Çankırılı (2008: 43) ise çocuğun kendini suçlamasını şu şekilde

açıklamaktadır: “Çoğu zaman eşler arasındaki çekişme çocuğun gözleri önünde

gerçekleşir. Saatlerce süren karşılıklı suçlamalar, tehditler ve hakaretler çocuğu

derinden üzer. Çocuğun tartışma konusu edildiği çekişmeler daha da tehlikelidir. Zira

çocuk yanlış davranışlarından dolayı anne ve babanın kendisini sevmediklerini, bu

yüzden tartıştıklarını düşünür, suçluluk duygusuna kapılır.” Nitekim araştırmada elde

edilen verilerde bunu doğrular niteliktedir.

Tablo 50: Aile parçalanması ile çocuğun kendini suçlu hissetmesi arasındaki ilişki
Anne ve babamın

ayrılmasından/ölümünden kendimi
suçlu hissederim Toplam

Her Zaman
Bazı

Zamanlar
Hiçbir
Zaman

3 8 272 283

1,1% 2,8% 96,1% 100,0%
21,4% 26,7% 52,1% 50,0%

,5% 1,4% 48,1% 50,0%
11 22 250 283

3,9% 7,8% 88,3% 100,0%
78,6% 73,3% 47,9% 50,0%

1,9% 3,9% 44,2% 50,0%
14 30 522 566

2,5% 5,3% 92,2% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,5% 5,3% 92,2% 100,0%

(x²:12,032 df:2  p<0.05)

Tablo 50’den görüldüğü üzere parçalanmış aile çocuklarının %3.9’u anne ve

babasının ayrılmasından/ölümünden her zaman kendini suçlu hissederken, bu oran

bütün aile çocuklarında daha düşüktür (%1,1). Aynı şekilde bütün aile çocuklarının

%96,1’i hiçbir zaman anne ve babasının ayrılmasından/ölümünden kendini

suçlamazken, parçalanmış aile çocuklarında bu oran daha düşük: %88,3 olmaktadır.

Dolayısıyla parçalanmış aile çocuklarının bazılarının ailelerin parçalanmasının

nedeni olarak kendilerini suçladıkları görülmektedir. Bu suçluluk duygusu çocukta
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vicdani rahatsızlığa neden olarak psikolojik açıdan sıkıntılara neden olmaktadır. Bu

da çocuğun akademik başarısına olumsuz yönde yansımaktadır.
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Sonuç:

Tarihin en eski kurumu olarak bilinen ve ilk insanlardan beri varlığından söz

edilen aile, geçmişten günümüze kadar yapısı ve işleyişi bakımından pek çok

değişime uğrayarak varlığını korumaktadır. Günümüzde yaygın olarak anne, baba ve

evlenmemiş çocuklardan oluşan modern çekirdek aile yapısına sahip olan ailenin,

toplum içinde pek çok işlevi vardır. Bu işlevlerin başlıcaları; toplumun devamının

sağlanması, çocuğun eğitililerek sosyalleştirilmesi; karşılıksız sevgi ve saygıya

dayalı sağlıklı bir iletişimle aile üyelerinin psikolojik tatminlerinin sağlamasıdır.

Nikâh akdi ile yasal olarak kurulan aile, cinsi münasebetlerin meşrulaştığı ve

biyolojik işleviyle toplumun devamının sağlandığı kurumdur. Aile bu şekildeki

biyolojik işleviyle hem eşlerin cinsel ihtiyaçlarını karşılar hem de çocuk dünyaya

getirerek toplumun devamlılığını mümkün kılar. İlk olarak aile ortamında gözünü

açan çocuk, dünyaya korunaksız ve bakıma muhtaç bir şekilde gelir. Aile ortamında

ebeveynlerinin yardımıyla çocuğun her türlü ihtiyacı karşılanır. Başka bir ifadeyle

çocuk dünyaya adeta boş bir levha olarak gelir ve bu levha aile ortamında yavaş

yavaş doldurulur. Öncelikle çocuğun biyolojik ihtiyaçları, bakımı ailesi tarafından

karşılanır. Daha sonra çocuğa, ailenin eğitim ve sosyalleştirme süreçleriyle ait

olduğu toplumun değer, inanç ve normlarının aktarılması sağlanıp toplumun bir üyesi

haline getirilir.

Toplumun en temel yapı taşlarından biri olan aile, çocuğun başarılı bir

yetişkin olarak topluma uyum sağlamasında en önemli etkenlerden biridir. Ancak

boşanma, ölüm ve uzun süreli ayrılık gibi nedenlerle aile parçalanması sonucunda

aile bu işlevlerini yerine getirmekte zorluk çekmektedir. Bu şekilde ailenin

fonksiyonlarında yaşanan daralma, başta ailenin en küçük üyesi olan çocuk olmak

üzere, tüm aile üyeleri üzerinde pek çok olumsuzluklara neden olmaktadır.

Toplumun yapısında gerçekleşen en küçük değişim tüm toplumu

etkilemektedir. Bundan dolayı günümüzde (özellikle boşanmaya dayalı) artan aile

parçalanmaları da öncelikle aile üyelerini daha sonrada tüm toplumu olumsuz yönde

etkilemektedir.  Çünkü toplumun en temel kurumlarından biri olan aile, parçalanma

sonucunda kendinden beklenen görevleri yeterince yerine getirememektedir.
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Aile parçalanması her ne kadar eşler tarafından istenmeyen bir durum olsa da

toplumsal bir gerçektir ve kimi zaman aile parçalanması kaçınılmaz olmaktadır.

Nitekim üç şekilde aile parçalanması gerçekleşmektedir. Birincisi yasal olarak

kurulmuş evlilik ilişkisinin yine yasal olarak ortadan kalkması olarak tanımlanan

boşanmadır. Günümüzde; değişen toplum yapısı sonucunda yaşanan geleneksel

değerlerden kopuş, toplumda bireyselleşmenin artması, kadının ekonomik

özgürlüğünü kazanması ve yüzeysel ilişkilerin ortaya çıkması sonucunda

boşanmalarda bir artış görülmektedir. Her ne kadar Türkiye’deki boşanma oranları

diğer ülkelere göre düşük olsa da son yıllarda sürekli artış göstererek ilerlemektedir.

Bu durum gelecek için kaygı vericidir. İkinci parçalanma şekli ise ölümdür. Ölüm,

inanç gereği bir “takdiri ilahi” ve doğa kanunu olarak aile üyelerinin iradesi dışında

gerçekleşen ve önlenmesi mümkün olmayan bir dış faktör olarak

değerlendirilmektedir. Son olarak ailenin parçalanma şekli ise, eşlerin değişik

nedenlerle birbirinden uzun süre ayrı kalmalarıdır. Literatürde bu üç şekilde yer

bulan aile parçalanması genelde toplum ve özelde birey üzerinde pek çok olumsuz

sonuçlara neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilen düşüncelerden yola çıkarak aile parçalanmasının çocuğun

eğitimdeki başarı durumuna etkisini konu edinen bu çalışma iki varsayıma

dayanmaktadır. Bunlardan birincisi; aile parçalanmasının ailede bir fonksiyon

daralması ya da fonksiyon kaybı oluşturarak çocuğun eğitimdeki başarısını olumsuz

yönde etkilemesidir. İkinci varsayım ise; boşanma, ayrı yaşama ve ölüm sebeplerine

bağlı olarak ortaya çıkan aile parçalanmasının çocukta özgüven kaybı ve çeşitli

ruhsal problemler yaşamasına neden olmasıdır. Bu varsayımlar anket, gözlem ve

yapılandırılmamış mülakat teknikleri kullanılarak sınanmıştır. Elde edilen bulgular

varsayımları doğrular nitelikte çıkmıştır. Araştırmada elde edilen veriler şu

şekildedir:

Bir akademik programdaki derslerden öğrencilerin aldığı notların ya da

puanlarının ortalaması olarak tanımlanan okul başarısı, öğrencinin kendisi, ailesi,

çevresi ve eğitim sistemi gibi pek çok değişkenden etkilenmektedir. Bundan dolayı

çocuğun okul başarısında, öğrencinin zekâ düzeyi, sağlık durumu, beslenme şekli,

ailesinin bütünlüğü ve okula karşı tutumu, eğitim sisteminin uygulanabilirliği ve
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okulun sahip olduğu imkânların varlığı gibi nedenler etkili olmaktadır. Bu nedenler

içerisinden ailesel etmenler üzerine yoğunlaşan bu araştırma, aile parçalanması ile

okul başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim

öğrencilere sorulan “Geçen dönemki not ortalamanız kaçtı?” sorusuna bütün aileye

sahip öğrencilerin %76,3’ü “iyi” veya “pekiyi” cevabını verirken, parçalanmış aileye

sahip öğrencilerde bu cevapların verenlerin oranları toplamı %35,4’dür. Bunun

yanında parçalanmış aile çocuklarının çoğunluğunun (%38,2’si) bu soruya “orta”

cevabını verdiği görülmektedir. Aynı şekilde çocuğun okul başarısını gösteren nihai

belge olma özelliği taşıyan karnede, çocukların zayıf olma durumları incelendiğinde

parçalanmış aileye sahip öğrencilerin, bütün aileye sahip öğrencilere göre daha fazla

zayıflarının olduğu görülmektedir. Nitekim araştırmada elde edilen verilere göre

bütün aile çocuklarının %77,4’ünün karnesinde hiç zayıfı yokken, parçalanmış aile

çocuklarında bu oranın %55,1 olduğu görülmektedir. Yani parçalanmış aile

çocuklarının bütün aile çocuklarına göre karnelerinde daha çok zayıf olduğundan

dolayı okullarında daha başarısız olduğu görülmektedir.

Araştırmada deney ve kontrol grubunun, okul başarısını karşılaştırmak için

belirlenen diğer bir etmen ise öğrencilerin sınıf tekrarı yapıp yapmama durumlarıdır.

Milli Eğitim Bakanlığının Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmenliğine göre öğrenciler,

ilgili eğitim dönemi içerisinde kendinden beklenen asgari başarıyı gösteremezlerse

veya mazeretsiz olarak 20 günden fazla devamsızlık yaparlarsa şube öğretmenler

kurulu tarafından sınıf tekrarı yapmalarına karar verilir. Bu bakımdan parçalanmış

aileye sahip öğrencilerle, bütün aileye sahip öğrencilerin sınıf tekrarı yapma

durumları incelendiğinde; parçalanmış aileye sahip öğrencilerin, bütün aileye sahip

öğrencilere göre daha çok sınıf tekrarı yaptıkları görülmektedir. Nitekim araştırmada

elde edilen bulgulara göre “bir kere” veya “birden fazla” sınıf tekrarı yapanların

oranı bütün aile çocuklarında %2,5’iken parçalanmış aile çocuklarında bu cevapları

verenlerin oranları toplamının %10,2 olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla parçalanmış

aile çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre daha başarısız olduğundan dolayı daha

çok sınıf tekrarı yaptığı görülmektedir.

Öğrencilerin okulda kendilerini başarılı bulup bulmamaları da okul

başarılarının karşılaştırılması için önemli olan bir etmendir. Öğrencilerden bu şekilde
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hem kendi başarılarının farkında olup olmadığını öğrenmek hem de kendi arkadaşları

arasında öğrencinin göreceli olarak başarısını nasıl konumlandırıp, tanımlaması

bakımından önemlidir. Bundan dolayı öğrencilere, “Okulda başarı durumunuz

nasıldır?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde parçalanmış aile

çocuklarının cevapları “orta düzeyde başarılıyım” şıkkında yoğunlaşırken (%61,1’i),

bütün aile çocuklarının cevapları “başarılıyım” şıkkında yoğunlaştığı (%51,6’sı)

görülmektedir. Dolayısıyla bütün aile çocuklarının, parçalanmış aile çocuklarına göre

kendilerini okulda daha başarılı tanımladıkları ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak bu araştırmada, okul başarısını karşılaştırmak için etkili olduğu

düşünülen; öğrencilerin dönem not ortalamalarının karşılaştırılması, karnede zayıf

durumunun varlığı, sınıf tekrarı durumu ve öğrencilerin okul başarılarını nasıl

tanımladıkları gibi etmenlerle aile parçalanması arasında çapraz tablolar kurulmuştur.

Elde edilen verilerle yapılan istatistiki analizler sonucunda, aile parçalanması ile okul

başarısı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve aile parçalanmasının okul başarısını

olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Daha sonra aile parçalanmasının, okul

başarısını olumsuz yönde etkileme nedenlerin neler olduğu üzerinde çalışılmıştır.

Aile samimi ve yüz yüze ilişkilerin en yoğun şekilde yaşandığı bir birimdir.

Çocuk ilk doğduğu andan itibaren sevgi ve şefkat ihtiyacını anne ve babasından

karşılar. Canlılar içinde sevgiye, şefkate ve bakıma en çok ihtiyacı olan “insan

yavrusu” aile içinde bu ihtiyaçlarını giderir. Ancak aile parçalanması sonucunda

çocuk, anne ve/veya babasını kaybettiği (yeterince yanında görmediği) için onların

eksikliğini hissetmektedir. Başka bir ifadeyle çocuk, aile parçalanması sonucunda

ebeveyn yoksunluğu çekmektedir. Yapılan araştırmada da aynı yönde sonuçlar elde

edilmiştir. Çocuklara sorulan “Bu zamana kadar en çok neyin eksikliğini

hissettiniz?” sorusuna parçalanmış aile çocuklarının çoğunluğu, “aile” (%31,4’ü) ve

“mutlu bir ev ortamı” (%13,4’ü) cevabını verirken, bütün aile çocuklarının

çoğunluğu “hiçbir şeyin” (%56,9’u) eksikliğini hissetmedim cevabını vermiştir. Aynı

şekilde çocuklara sorulan “Anne ya da babamın olmayışının eksikliğini hissederim”

sorusuna parçalanmış aile çocuklarının çoğunluğu (%51,2’si) “her zaman” cevabını

verirken, bütün aile çocuklarının çoğunluğu (%83’ü) “hiçbir zaman” cevabını verdiği

görülmektedir. Dolayısıyla aile parçalanması sonucunda ebeveyn yoksunluğu çeken
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çocuk, bu eksiklikten ötürü tüm hayatı olumsuz etkilendiği gibi akademik hayatı da

olumsuz etkilenmektedir.

Yapılan bu araştırmada, çocuğun bu şekilde anne ve baba yoksunluğu çektiği

için etrafında ki meraklı arkadaşları tarafından bu durumun nedenleri

sorgulandığından dolayı rahatsız olduğu da görülmektedir.  Nitekim çocuğa sorulan

“Ailemle ilgili sorular sorduğunda rahatsız oluyorum” sorusuna bütün aileye sahip

çocukların çoğunluğu (%61,5’i) “hiçbir zaman” cevabını verirken, parçalanmış

aileye sahip çocukların çoğunluğunun (%72,7’sinin) “bazı zaman” veya “her zaman”

cevabını verdiği görülmektedir. Dolayısıyla aile parçalanmasıyla çocuk etrafındaki

arkadaşlarına var olan durumu anlatmakta zorlandığı için sosyal arkadaşlık

ilişkilerinin de bu durumdan olumsuz etkilendiği görülmektedir.

Çocuğun okul başarısını olumsuz yönde etkileme nedenlerinin biride anne

baba ve çocuk ilişkisinin aile parçalanmasından olumsuz yönde etkilemesidir. Aile

parçalanması sonucunda çocuğun ebeveynleriyle sağlıklı bir iletişim kurması

engellenmektedir. Bundan dolayı “Anne ve babamın beni sevdiğini düşünürüm”

sorusuna bütün aile çocuklarının parçalanmış aile çocuklarına göre daha olumlu

cevap verirken parçalanmış aile çocukları daha olumsuz cevap verdikleri

görülmüştür. Nitekim araştırmada elde edilen verilere göre bütün aile çocuklarının

%90,8’inin anne ve babasının her zaman kendisini sevdiğini düşünürken,

parçalanmış aile çocuklarında bu şekilde düşünenlerin oranı; daha düşük (%80,2)

olduğu görülmektedir. Oysaki çocuk için ailedeki bir yakını tarafından sevildiğini

bilmek ve yaptığı davranışların onaylandığını hissetmek insan gelişiminin temel

koşuludur. Ancak parçalanmış aile çocuklarının anne ve babasının kendisini

sevdiğine dair şüpheleri olmaktadır. Bu durum çocukta pek çok psikolojik

rahatsızlığa neden olduğu gibi akademik hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuğun anne ve babası tarafından yeterince ilgilenildiğini bilmesi de

çocuğun okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu bakımdan çocuklara

sorulan “ Anne ve babam benimle yeterince ilgilenir” sorusuna bütün aile

çocuklarının büyük çoğunluğu (%87,6’sı) “her zaman” cevabını verirken,

parçalanmış aile çocuklarında bu cevabı verenlerin oranı %51,2 olduğu
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görülmektedir. Dolayısıyla bu durum parçalanmış aile çocuklarının, anne ve

babalarından yeterince ilgi görmediğini ve maddi-manevi pek çok eksikliklerinin

giderilmediğini ortaya çıkarmaktadır. Bu da çocuğun akademik hayatına olumsuz

bakımdan yansımaktadır.

Çocuğun okulda başarılı olması için ebeveynleri tarafından başarılarının

desteklenmesi ve başarılı olacağına inanması gerekmektedir. Ancak aile

parçalanması sonucunda çocuk, ebeveynlerinden yeterince destek alamamaktadır.

Nitekim araştırmada elde edilen bulgular da bunu doğrular niteliktedir. Çocuklara

sorulan “ Aile bireyleri beni başarılı olmam için destekler” sorusuna bütün aile

çocuklarının tamamına yakını (%95,1’i) “her zaman” cevabını verirken, parçalanmış

aile çocuklarında aynı cevabı verenlerin oranı %64’dür. Dolayısıyla bütün aile

çocuklarının parçalanmış aile çocuklarına göre başarılı olması için aile bireyleri

tarafından daha çok desteklendiği görülmektedir. Aynı şekilde çocuklarının okulda

başarılı olacağına inancı bütün ailelerde %89,8’iken, parçalanmış ailelerde bu oran

%72,4 gibi daha düşük çıkmaktadır. Bu durum aile parçalanması sonucunda

çocukların, ailelerinden yeterince destek almadığını ve başarılı olacağına

inanılmadığını göstermektedir. Bu da çocuğun akademik hayatında başarısızlıkla

karşılaşmasına neden olmaktadır.

Anne, baba ve çocuklar arasında sağlıklı bir iletişimin olduğu, sevgi ve

saygının hâkim olduğu mutlu bir ev ortamında bulunan çocuk hem sosyal hem de

psikolojik açıdan doyuma ulaşmaktadır. Bu şekilde sosyal ve psikolojik açıdan

doyuma ulaşmış çocuğun akademik hayatında da başarı göstermesi daha olasıdır.

Ancak aile parçalanması sonucunda mutlu ev ortamından ziyade ev içinde daha çok

çatışma ve şiddet olduğundan dolayı çocuk evden uzaklaşarak bu durumdan olumsuz

etkilenmesine neden olmaktadır. Nitekim araştırmada sorulan “Evde zaman

geçirmekten mutlu olurum” sorusuna bütün aile çocuklarının, parçalanmış aile

çocuklarına göre evde zaman geçirmekten daha çok mutlu olduğunu gösterir yanıtlar

vermişlerdir. İlgili tablo incelendiğinde her zaman evde zaman geçirmekten mutlu

olanların oranı bütün aile çocuklarında %55,8’iken, parçalanmış aile çocuklarında bu

oran %45,2’dir. Öğrencilerle yapılan mülakatlarda da boşanma veya ölüm gibi

nedenlerle ebeveynlerinden birini kaybeden çocuk, çoğu zaman birlikte kaldığı
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ebeveyniyle birlikte dedesinin (kimi zaman dayı/amca, hala/teyze ile birlikte kaldığı)

evine taşındıklarını ve kalabalık ev ortamının olduklarından bahsetmişlerdir.

Kalabalık ev ortamının olduğundan dolayı da ev içinde sürekli tartışmaların

yaşandığını ve bu yüzden evde kalmak istemediklerini dile getirmişlerdir. Bu durum

ise çocukların okul başarılarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.

Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise ailesi parçalanmış öğrencilerin

ebeveynlerinin hem bir birine hem de çocuklarına yönelik daha çok şiddet

göstermesidir. Çocuklara sorulan “Babanız annenizi hiç döver mi / döver miydi?”

sorusuna bütün aile çocuklarının nerdeyse tamamına yakını (%98,6’sı) “hayır”

cevabını verirken parçalanmış aile çocuklarında bu oranın daha düşük (%87,3’ü)

olduğu görülmektedir. Nitekim aile içinde geçimsizlik ve tartışmalara tanık olan

çocuk bu durumdan olumsuz etkilenerek akademik başarısında düşüşe neden

olmaktadır.

Aile, çocuğu sosyalleştirme ve eğitme işleviyle geleceğe hazırlayan ve onu ait

olduğu toplumun bir üyesi haline getiren en temel birimdir. Aile bu işlevini yerine

getirebilmesi için yani çocuğa ait olduğu toplumun değerlerini, normlarını,

inançlarını ve yaşam biçimleri aktarabilmesi için öncelikle ebeveynlerin örnek rol

model olmaları gerekmektedir. Daha açık ifadeyle çocuk sosyalleşme sürecinde

özdeşleşebileceği ve örnek alabileceği bir modele ihtiyaç duymaktadır. Bundan

dolayı çocuğun sosyalleşebilmesi, kimlik ve benlik oluşumunu tamamlayabilmesi

için en yakını olarak ebeveynlerinin örnek davranışlar geliştirmesi ve rol model

olması gerekmektedir. Yapılan araştırmada bütün aileye sahip çocukların büyük

çoğunluğu (%84,5’i) anne ve babasının kendisi için her zaman örnek davranışlar

geliştirdiğini düşünürken, parçalanmış aileye sahip çocuklarda bu şekilde

düşünenlerin oranının daha düşük olduğu (%53,4’ü)  ve iki grup arasında anlamlı bir

farklılığın olduğu görünmektedir. Dolayısıyla bütün aile çocuklarının parçalanmış

aile çocuklarına göre bu anlamda daha şanslı olduğundan sosyalleşme ve kimlik

oluşum süreci daha sağlıklı olacaktır. Bu da bütün aile çocuğunun akademik

hayatında daha başarılı olmasına yardımcı olacaktır.
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Aile parçalandıktan sonra kimi zaman eşler tekrar evlenerek yuva kurarlar.

Yapılan araştırmalarda özellikle erkeklerin evin düzeninin sağlanması ve çocukların

bakımı için tekrardan evlenmeye daha eğilimli olduğu görülmektedir. Bu durum

çocuklar için evde üvey anne/baba modelini doğurmaktadır. Evde bu şekilde aile

samimiyetine yabancı birinin bulunması özellikle ergenlik dönemindeki genç için bir

takım çatışmalara yol açarak evde huzursuzluk yaratabilir. Ancak bütün aile

çocuklarında böyle bir durum söz konusu değildir. Onlar kendi öz anne ve

babalarıyla sıcak ilişkiler kurarak, mutlu ev ortamında hayatlarını sürdürmektedirler.

Nitekim yapılan araştırmada da parçalanmış aile çocuklarının düşük bir oranında

üveylik söz konusu iken, bütün aile çocuklarında böyle bir durum olmadığı

gözlemlenmiştir. Araştırmandan elde edilen verilere göre parçalanmış aile

çocuklarının %8,8’inin annesi ve %3,2’sinin babası üvey iken, bütün aile

çocuklarının anne ve babasının hepsi öz olduğu görülmektedir. Aynı şekilde

öğrencilerle yapılan mülakatlarda da kimi çocukların üvey anne/babalarını, anne ve

baba olarak kabul etmediğini dile getirerek yukarıda bahsi geçen huzursuzlukların

varlığından bahsetmişlerdir.

Ailenin önemli işlevlerinden bir tanesi de boş zamanları değerlendirme

işlevidir. Aile bireyleri boş zamanlarında hep birlikte etkinlikler yaparak mutlu

zaman geçirmeye çalışırlar. Bu şekilde aile üyeleri gerçek hayatın tüm

olumsuzluklarından uzaklaşarak psikolojik doygunluk yaşamaya çalışmaktadırlar.

Aynı zamanda aile bu işleviyle çocuklarının kötü çevre edinmelerinin de önüne

geçmektedir. Ancak aile parçalanması sonucunda ebeveyn yoksunluğunun ortaya

çıkması ve mutlu ev ortamı varlığının ortadan kalktığından dolayı aile, boş zamanları

değerlendirme işlevini de yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bu da çocuğun internet

kafe, playstation salonu gibi pek de güvenli olmayan yerlerde boş zamanlarını

geçirmesine ve derslerine yeterince zaman ayırmadığı için okulda başarısız olmasına

sebep vermektedir. Bu düşünceyle ankette “Okula gitmektense internet kafeye ya da

playstation salonuna gitmeyi tercih ederim” sorusu sorulmuştur. Ancak elde edilen

veriler sonucunda iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bunun en

temel sebebi söz konusu yaştaki tüm çocukların bu tip yerlere ilgi duyması ve oralara

gitmek istemesidir.
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Çocuğun hayatının her aşamasında en önemli yeri tutan aile, çocuğun okul

hayatında da en hayati konuma sahiptir. Bu bakımdan çocuğun okulda başarı

göstermesinde en az çocuk kadar ailenin de sorumluluğu vardır. Çocuğunun okulda

başarı göstermesini isteyen ebeveynler öncelikle çocuklarının öğretmenleriyle

sağlıklı ilişkiler geliştirmesi zorundadır. Bu şekilde ebeveynler, çocuklarının

eksikliklerinden haberdar olarak onların öğretmenlerinden alacakları

yönlendirmelerle çocuklarının başarılarına katkı sağlayabileceklerdir. Nitekim

düzenli bir şekilde okul aile işbirliğini geliştiren ailelerin çocukları okulda daha

başarılı olmaktadır. Bu düşünceyle çocuklara sorulan “Öğretmenlerinizle, veliniz

olarak kim iletişime geçer” sorusuna bütün aile çocuklarının çoğunluğunun

(%79,2’sinin) “anne” veya “anne ve baba” cevabını verirken parçalanmış aile

çocuklarının çoğunluğunun (%53,7’sinin) “anne” cevabını verdiği görülmektedir.

Ayrıca bu soruya öğretmenlerimle velim olarak “hiç kimse” iletişime geçmez

cevabını verenlerin oranı parçalanmış aile çocuklarında %9,5’iken, bütün aile

çocuklarında bu cevabı verenlerin oranı daha düşüktür (%1,1’dir). Aynı şekilde

çocuklara sorulan “Okul ders ve ödevlerini yapıp yapmadığını kim takip eder”

sorusuna, parçalanmış aile çocuklarının yarısından fazlası (%52,7’si) “hiç kimse”

takip etmez cevabını verirken bütün aile çocuklarında bu oran çok daha düşük

(%28,3) çıkmıştır.  Dolayısıyla aile parçalanması sonucunda ebeveynler çocuklarının

okullarıyla sağlıklı iletişim kuramadıkları gözlemlenmiştir. Bu da çocuğun okul

ödevlerini düzenli yapmamasına ve okula düzenli devam etmeyip devamsızlık

yapmasına neden olmaktadır. Nitekim araştırmadan elde edilen verilere göre ailesi

parçalanmış çocukların, bütün aile çocuklarına göre daha düzensiz bir şekilde ödev

yaptıkları ve okulda daha çok devamsızlık yaptıkları görülmektedir. Bunlar çocuğun

okulda başarısının düşmesine neden olmaktadır.

Aile parçalanması, ailenin ekonomik birliğini de yıktığı için ailenin maddi

anlamda sıkıntılar çekmesine neden olmaktadır. Bu da çocuğun okul masraflarının

yeterince karşılanmamasına, alternatif eğitim kurumlarından (dershane, özel

öğretmen gibi) yeterince yararlanmamasına ve kendisine ait bir çalışma ortamının

olmamasına neden olarak onun okul başarısını düşürmesine neden olmaktadır.

Nitekim araştırmadan elde edilen verilere göre okul masraflarım her zaman yeterince
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karşılanır cevabını veren bütün aile çocuklarının %91,9’u iken, parçalanmış aile

çocuklarında bu cevabı verenlerin oranı %72,8’dir. Dolayısıyla bütün aile

çocuklarının parçalanmış aile çocuklarına göre daha yeterli bir şekilde okul

masrafları her zaman karşılanmaktadır. Aynı şekilde bütün aile çocuklarının büyük

çoğunluğunun (%89’unun) kendine ait çalışma odası varken, parçalanmış aile

çocuklarının daha düşük oranda (%78,1’inin) kendisine ait çalışma odası olduğu

görülmektedir. Çocukların alternatif eğitim kurumlarından yararlanma oranları

incelendiğinde “maddi imkânsızlıklardan dolayı dershaneye gidemeyenlerin” oranı

parçalanmış aile çocuklarında %18’iken, bütün aile çocuklarında bu oran %6,4’dür.

Bunun yanında alternatif eğitim kurumlarından yararlanma oranlarının (dershaneye

gitme ve özel ders alma oranları toplamı) bütün aile çocuklarında %64, parçalanmış

aile çocuklarında ise bu oranın %47,4 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla aile

parçalanması sonucunda ailenin ekonomik işlevinde yaşanan bozukluk çocukların

akademik hayatında bir takım sıkıntılara yol açtığından dolayı çocukların okul

başarısını olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır.

Aile parçalanması çocuğu sosyal, ekonomik anlamda olumsuz etkilediği gibi

psikolojik anlamda da olumsuz etkilemektedir. Özellikle ailenin parçalanma süreci

bebeklik veya ergenlik dönemi gibi çocuğun aileye en çok ihtiyaç duyduğu

dönemlere denk geldiği zaman çocukta silinmesi zor, kalıcı izler bırakmaktadır.

Bundan dolayı çocukta ailenin parçalanma sürecinden sonra çeşitli davranış ve ruhsal

bozukluklar ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu bozuklukların başında depresyona

girme, saldırgan davranışlar gösterme, gelecek kaygısı yaşama, düşük sorumluluk

gelişimi, intihara meyilli olma, özgüven kaybı ve kendini suçlama gibi psikolojik

sıkıntılar gelmektedir. Nitekim araştırmada elde edilen verilere göre bütün aile

çocuklarının %76’sı yaşamaktan mutluyken, parçalanmış aile çocuklarının

%58,7’sinin yaşamaktan mutlu olduğu gözlemlenmektedir. Aynı şekilde bütün aile

çocuklarının %55,8’inin yaşamdan sıkıldıkları zaman yokken, parçalanmış aile

çocuklarında bu oran %42,8’dir. Dolayısıyla bütün aile çocukları, parçalanmış aile

çocuklarına göre yaşamaktan daha mutlu oldukları ve parçalanmış aile çocuklarının,

bütün aile çocuklarına göre yaşamaktan sıkıldığı zaman ve durumların daha çok

olduğu görülmektedir. Bu şekilde bütün aile çocuklarına göre, yaşamdan daha az tat
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alan parçalanmış aile çocukları kendi içlerine kapanarak depresyona girme eğilimleri

daha yüksek olmaktadır. Zaten araştırma yapılarken yapılan gözlemlerde de

parçalanmış aile çocuklarının çoğunluğunun ya içine kapanık, sessiz bir şekilde

durduğu ya da etrafındaki arkadaşlarını rahatsız edecek derecede yerinde

duramadıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla parçalanmış aile çocuğunun içinde

bulunduğu bu depresyon hali çocuğun akademik hayatını da olumsuz yönde

etkilemektedir.

Yapılan araştırmada elde edilen diğer bir veri ise ailesi parçalanmış veya

tartışma ve geçimsizliğin olduğu ailede yetişen çocukların saldırgan tutum ve

davranışlar göstermesidir. Elde edilen verilere göre parçalanmış aile çocuklarından

herhangi bir nedenle okul idaresinden uyarı ve ceza alanların oranı %19,1’iken,

bütün aile çocuklarında bu oranın %8,8 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla

parçalanmış aile çocuklarından herhangi bir nedenle okul idaresinden uyarı ve ceza

alanların oranı bütün aile çocuklarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı

şekilde sürekli tartışma ve geçimsizliğin olduğu ailede yetişen çocukların okul

eşyalarına (araç-gereçlerine) zarar vermek istemesi oranı (%21,4), sevgi ve saygının

olduğu bir ailede yetişen çocukların oranına (%8,4) göre daha yüksek olduğu

görülmektedir. Yani sürekli tartışma ve geçimsizliğe şahit olan çocuk bu şekilde

ebeveynlerinden şiddetin kaynağı olan sevgisizlik ve hoşgörüsüzlüğü öğrenerek

saldırgan ve şiddet yanlısı tutum ve davranışlar geliştirmektedir. Bu da çocuğun

çevresindekilerle uyum problemleri yaşamasına neden olarak çocuğun sosyal

hayatını olumsuz etkilemektedir.

Aile, çocuğun güven duyacağı, her türlü kötülüklerden korunacağı sıcak

yuvasıdır. Fakat aile parçalanması sonucunda ebeveynlerinden yeterince destek

alamayan ve hayatın zorluklarıyla karşılaştığında ebeveynlerini yanında göremeyen

parçalanmış aile çocuğu bu sıcak yuvadan mahrum kalmaktadır. Bu da çocuğun

güven duygusunu zedelediğinden dolayı gelecek kaygısı yaşamasına ve geleceğe

daha kötü bakmasına neden olmaktadır. Nitekim araştırmada elde edilen verilere

göre bütün aile çocuklarının %70’i kendi geleceğini daha iyi görürken, parçalanmış

aile çocuklarında bu şekilde düşünenlerin oranı %59’dur. Dolayısıyla parçalanmış

aile çocuklarının kendi geleceklerini bütün aile çocuklarına göre daha kötü
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gördükleri görülmektedir. Bu şekilde geleceğini daha kötü gören parçalanmış aile

çocuğunun, geleceğe dair planlarının ve umutlarının olmadığı da yapılan araştırma

sonucu elde edilmiştir. Çocuklara sorulan “Üniversiteyi (iyi bir liseyi) kazanmak

benim için önemlidir” sorusuna bütün aile çocuklarının tamamına yakını (%92,6’sı)

“her zaman” cevabını verirken, parçalanmış aile çocukların da bu cevabı verenlerin

oranı (%84,5) daha düşük çıkmıştır. Dolayısıyla geleceğe dair planları ve beklentileri

bütün aile çocuklarına göre daha düşük olan parçalanmış aile çocuklarının okul

başarısı da daha düşük olmaktadır.

Aile, çocuğa sorumluluk bilincinin aşılandığı ve ilk sorumlulukların

yüklendiği yerdir. Ailenin eğitme fonksiyonu çerçevesinde çocuğa yüklenilmeye

çalışılan sorumluluk bilinci, ilk olarak çocuğa yapabileceği işlerin verilip

yaptırılmasıyla başlar. Bu pratikler sonucunda çocukta sorumluluk bilinci oluşur.

Ancak aile parçalanması sonucunda ailenin işlevlerinden yaşanan daralmadan dolayı

ailenin bu şekildeki eğitme fonksiyonunu da yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bu da

çocukta düşük sorumluluk gelişimi yaşamasına neden olmaktadır. Nitekim

araştırmada elde edilen verilere göre bütün aile çocuklarının öğretmenlerinin verdiği

ödev ve sorumlulukları her zaman yerine getirme oranı %61,1 iken, parçalanmış aile

çocuklarında bu oran %45,9’dur. Dolayısıyla bütün aile çocuklarının öğretmenlerinin

verdiği ödev ve sorumluluklarını her zaman yerine getirme oranı, parçalanmış aile

çocuklarına göre daha yüksektir. Bu şekilde öğretmenlerinin verdiği ödev ve

sorumlulukları düzenli bir şekilde yerine getirmeyen parçalanmış aile çocuğunun

akademik başarısı bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Aile içinde çocuğun kendisinin sevildiğini, dinlenildiğini ve ilgilenildiğini

bilmesi çocukta özgüven gelişimi için çok önemlidir. Çünkü çocuk bu şekilde

kendisinin önemli olduğunu düşünerek özgüveni yüksek bir kişilik kazanacaktır.

Aksi durumda yani çocuk sevilmediğini, dinlenilmediğini ve ilgilenilmediğini

hissettiği durumda çocuk özgüven kaybı yaşayacaktır. Aile parçalanması sonucunda

da çocukta bu tarz duygular oluştuğundan dolayı çocukta özgüven eksikliği

görülmektedir. Bu da çocuğun girişkenliğinin engellemesine ve olumsuz benlik algısı

oluşmasına neden olmaktadır. Nitekim araştırmadan elde edilen verilere göre bütün

aile çocuklarının her zaman sınıfta söz alıp sorulara cevap vermek istemeyenlerin
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oranı %7,1 iken, parçalanmış aile çocuklarında bu oran %13,1’dir. Dolayısıyla

parçalanmış aile çocuklarının sınıfta söz alıp sorulara cevap vermek istemesinin

oranı, bütün aile çocuklarına göre daha düşüktür. Çünkü parçalanmış aile

çocuklarının özgüvenleri düşük olduğu için bu şekilde girişken davranışlar

sergilemekten çekinmektedirler. Bunun sonucu olarak çocukta olumsuz benlik algısı

oluşmakta ve çocuğun öğrenilmiş çaresizlik yaşamasına neden olmaktadır.

Araştırmada elde edilen verilerde bu yöndedir. Nitekim araştırmada sorulan

“Kendimi okulda başarılı bulurum” sorusuna “her zaman” cevabını veren bütün aile

çocuklarının %35,7’siyken, parçalanmış aile çocuklarında bu cevabı verenlerin oranı

%27,9’udur. Yani bu soruya bütün aile çocukları, parçalanmış aile çocuklarına göre

daha olumlu cevap verdikleri görülmektedir. Aynı şekilde araştırmada sorulan “Ne

kadar çalışırsam çalışayım başarılı olacağıma inanmıyorum dediğim zamanlar olur”

sorusuna “her zaman” cevabını verenlerin oranı bütün aile çocuklarında %8,1 iken,

parçalanmış aile çocuklarında %14,5’dir. Dolayısıyla parçalanmış aile çocuklarının

bütün aile çocuklarına göre daha çok öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadır. Başka bir

ifadeyle aile parçalanması sonucu özgüven kaybı yaşayan ve olumsuz benlik tutumu

sergileyen çocukta belli bir süre sonra öğrenilmiş çaresizlik yaşadığı görülmektedir.

Bu durum çocuğun okul başarısını ciddi anlamda olumsuz etkileyerek çocuğun

başarılı olmasına engel olmaktadır.

Aile parçalanması çocuğu hem sosyal hem de psikolojik açıdan olumsuz

etkileyerek çocukta çeşitli davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına neden

olmaktadır. Bu bakımdan araştırmada elde edilen verilere göre ortaya koyulan diğer

bir davranış bozukluğu ise parçalanmış aile çocuklarının, bütün aile çocuklarına göre

intihar etmeye daha çok meyilli olmasıdır. Nitekim elde edilen veriler incelendiğinde

bütün aile çocuklarında her zaman intihar etmeyi düşünenlerin oranı %3,5’iken,

parçalanmış aile çocuklarında bu oranın %8,5 gibi daha yüksek bir oran olduğu

görülmektedir. Parçalanmış aile çocuklarının bu şekilde intihar etmeyi düşünme

oranının yüksek olmasının sebebi, ihtiyacı olan sevginin ve ilginin yeterince

karşılanmamasındandır. Çünkü bu ilgisizlik ve sevgisizlik parçalanmış aile

çocuğunda kişilik ve ruhsal bozukluklara yol açarak, çocuğun toplumla ve ailesiyle

zayıf bağlar kurmasına neden olmaktadır. Bu da çocuğun; aşırı bireyselleşmesine ve
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yalnızca kendi kişisel çıkarları dışında başka kural tanımamasına yol açarak intihar

etmeye eğilimli olmasına neden olmaktadır. Nitekim Durkheim’in bahsettiği ve

“bencil intiharlar” diye adlandırdığı bu intihar sebebi parçalanmış aile çocuklarında

görülmektedir.

Aile parçalanması kimi zaman çocukta suçluluk duygusu da oluşturmaktadır.

Çocuk anne babasının ayrılmasından/boşanmasından/ölümünden kendisini suçlu

hissettikleri zamanlar olmaktadır. Nitekim araştırmada elde edilen verilere göre

parçalanmış aile çocuklarının %11,7’sinin anne ve babasının

ayrılmasından/ölümünden “her zaman” veya “bazı zamanlar” kendini suçlu

hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu suçluluk hissi çocuğun vicdanen rahatsız

olmasına neden olarak çocuğun hem gündelik sosyal yaşantısını hem de akademik

hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Sonuç olarak araştırmadan elde edilen verilere göre ölüm, boşanma ve uzun

süreli ayrılık gibi nedenlerle ailenin parçalanması, ailenin işlevsiz kalmasına neden

olmaktadır. Ailenin toplumsal bir kurum olarak kendinden beklenen işlevleri yerine

getirmemesi, çocuk üzerinde pek çok sosyal problemlere ve psikolojik sıkıntılara yol

açmaktadır. Nitekim bu sıkıntılar, çocuğun tüm hayatını olumsuz etkilediği gibi

öğrenim hayatını da olumsuz etkileyerek, okul başarısının düşmesine neden

olmaktadır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda var olan olumsuzlukların genelde

toplum özelde çocuk üzerindeki etkilerinin azaltılması için şu önerilerde bulunula-

bilinir:

1. Aile parçalanması şekillerinden biri olan ve günümüzde giderek artan

boşanma oranlarının azaltılması için toplumsal bilinç oluşturulmalıdır.

2. Aile kurmak isteyen bireylere, aile kurumunun insan hayatındaki yeri ve

önemi hakkında bilgi verilmeli ve onların evliliğe hazırlıklı olmaları

sağlanmalıdır.

3. Aile parçalanmasının kaçınılmaz olduğu durumda veya ölümle gelen aile

parçalanması durumunda öncelikle ebeveynler var olan durumu kabullenmeli

ve ortaya çıkan durumlar çocuklara en açık şekilde ifade edilmelidir.
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4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başkanlığı’nda veya bulunulan yerin

Mülki İdare Amirleri tarafından özellikle aile parçalanması sonrasında eşlere

ve çocuklara ücretsiz psikolojik danışmalık desteği verilmesi sağlanmalıdır.

5. Ailesi parçalanmış öğrenciler okulda rehber öğretmenler aracılığıyla takibe

alınarak çocuğun hem sosyal hem de akademik hayatta yaşadığı sıkıntılarla

baş etmesi için yol gösterilmelidir.
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EK-1 ANKET SORULARI

Öğrenci İle İlgili Bilgiler

1) Yaşınız? (………………………..Lütfen yazınız)
2) Cinsiyetiniz? A) ( ) Kız       B) ( ) Erkek
3) Kaçıncı sınıftasınız? A) ( ) 8. Sınıf        B) ( ) 12. Sınıf
4. Doğum yeriniz? A) Trabzon          B) Diğer( Buraya
Yazınız…………………….)
5. Kaç yıldır Trabzon’dasınız?
(   ) 0-5 yıl      (   )6-10 yıl    (   )11-15 yıl    (   ) 16-20 yıl
Öğrencinin Ailesi İle İlgili Bilgiler

6. Oturduğunuz evin durumu nedir?
 ( ) Yurtta kalıyorum (Bu şıkkı işaretleyenler 7. soruya cevap vermesinler)
 ( ) Akrabalarımla kalıyorum
 ( ) Kendimizin
 ( ) Kira
 ( ) Lojman

7. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Cevabını Buraya Yazınız..(…………………)

8. Kiminle yaşıyorsunuz?
(  ) Anne, babam ve kardeşlerimle     ( ) Annem ve Kardeşlerimle      ( ) Babam ve
Kardeşlerimle (  ) Akrabalarımla (Dayı, amca, teyze, hala, ağabey, abla)
(  )   Yurtta

9. Ailenizin aylık geliri nedir?
(  ) 0-800TL ( ) 801TL-1600TL (  ) 1601-2400TL (  ) 2401TL ve üstü

10. Nasıl bir aile düzeni içinde yaşıyorsunuz?
 ( ) Ailemle yaşamıyorum
 ( ) Sevgi ve saygının olduğu bir ailede yaşıyorum
 ( ) Sürekli bir tartışmanın ve geçimsizliğin olduğu bir ailede yaşıyorum
 ( ) Başka ( belirtiniz)…………………………………………………………
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11. Anne veya babanızdan biri ile veya her ikisi ile birlikte yaşamıyorsanız nedenini
belirtiniz?

A
Anne

A
Baba

Birlikte yaşıyorum ( ) Birlikte yaşıyorum ( )
Öldü ( ) Öldü ( )
Boşandı evden ayrıldı ( ) Boşandı evden ayrıldı ( )
Boşanmadan evden ayrıldı ( ) Boşanmadan evden ayrıldı ( )
Çalışmak için uzağa gitti ( ) Çalışmak için uzağa gitti ( )
Diğer(açıklayınız)………………………
…………………………………………

Diğer(açıklayınız)……………………
……………………………………….

12. Anne veya babanızın öz ve üveylik durumu nedir?

Anne Baba
Öz ( ) ( )
Üvey ( ) ( )

13. Anne ve babanızın eğitim durumu nedir?

A
Anne Baba

 Okuryazar değil ( ) ( )
 Okuryazar ( ) ( )
 İlkokul ( ) ( )
 Ortaokul ( ) ( )
 Lise ( ) ( )
 Üniversite ve üstü ( ) ( )

14. Anne ve babanızın mesleği nedir?

A
Anne Baba

 Çalışmıyor ( ) ( )
 Memur (Öğretmen, Polis,

vb.)
( ) ( )

 İşçi ( ) ( )
 Serbest Meslek ( ) ( )
 Çiftçi ( ) ( )
 Diğer (açıklayınız)
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15. Sizden başka kaç kardeşiniz var?
 ( ) Kardeşim yok
 ( ) Evde yaşayan kardeş sayısı……….
 ( ) Evden ayrılmış olan kardeş sayısı……….

16. Babanız annenizi hiç döver mi / döver miydi?
A) ( ) Evet        B) ( ) Hayır

17. Babanız veya anneniz sizi hiç döver mi / döver miydi?
A) ( ) Evet       B) ( ) Hayır

Öğrencinin Eğitim Durumu İle İlgili Sorular

18. Okulda başarı durumunuz nasıldır?

( ) Çok başarılıyım   ( ) Başarılıyım  ( ) Orta düzeyde başarılıyım       ( ) Başarısızım

19. En son aldığınız karnede zayıfınız var mıydı?
( ) Hiç yoktu          ( ) Bir zayıfım vardı          ( ) İki zayıfım vardı        ( ) Üç ve daha
fazla

20. Hiç sınıfta kaldınız mı?
( ) Sınıfta kalmadım          ( ) Bir kere kaldım        ( ) Birden fazla kaldım

21. Kaç gün devamsızlığınız var? ( raporlu ve izinli günleriniz hariç)
(  ) 0-4 gün    (   ) 5-8    (   ) 9-12   (   ) 13-16  (   ) 17-20  (  ) 21 ve üstü

22. Okul eğitimini desteklemek amacıyla dershaneye gidiyor musunuz?
 ( ) Gitmek istiyorum ancak maddi imkânımız sınırlı
 ( ) Okulda verilen dersin yeterli olduğunu düşünüyorum
 ( ) Dershanenin bana faydalı olacağını düşünmüyorum
 ( ) Dershaneye gidiyorum
 ( ) Özel ders alıyorum

23. Kendinize ait çalışma odanız var mı?
A) ( ) Evet B) ( ) Hayır

24. Ödevlerinizi düzenli olarak yapar mısınız?
A) ( ) Evet B) ( ) Hayır C) ( ) Bazen

25. Herhangi bir nedenle okul idaresinden uyarı veya bir ceza aldınız mı?
A) ( ) Evet B) ( ) Hayır

26. Okulunuz rehber öğretmenine herhangi bir konuda yardım almak için
gittiniz  mi?

A) (  ) Evet sık olarak B) ( ) Hayır C) ( ) Bazen
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27. Geçen dönemki not ortalamanız kaçtı?
A) Başarısız B) Geçer C) Orta D) İyi E) Pekiyi
28. Okul ders ve ödevlerini yapıp yapmadığını kim takip eder?
A) Anne B) Baba C) Anne-Baba D) Diğer (Ağabey-Abla vb.) E)
Hiç Kimse
29. Okul masrafınızı kim karşılar?
A) Anne B) Baba C) Anne ve Baba D) Diğer (Ağabey-Abla vb.) E)
Hiç Kimse
30. Öğretmenlerinizle, veliniz olarak kim iletişime girer?
A) Anne B) Baba C) Anne ve Baba D) Diğer (Ağabey-Abla vb.) E)
Hiç Kimse
Öğrencinin Psiko-Sosyal Durumu İle İlgili Sorular

31. Yaşamaktan sıkıldığınız zaman ve durumlar var mıdır?(Sadece bir seçenek
işaretleyiniz)

 ( ) Hayır yok
 ( ) Ailedeki geçimsizlik ve kavga zamanlarında
 ( ) Ekonomik sıkıntılar olduğunda
 ( ) Sorunlarla sürekli tek başına kaldığımda
 ( ) Ailem yanımda olmadığında
 ( ) Okulda başarısız olduğumda
 ( ) Başka

(belirtiniz):……………………………………………...…………….
32. Gelecekten beklentileriniz nelerdir?    (Sadece bir seçenek işaretleyiniz)

 ( ) Bir beklentim yok
 ( ) Okuyup başarılı bir yetişkin olmak
 ( ) İyi bir eş olmak
 ( ) Zengin olmak
 ( ) Ünlü olmak (futbolcu, şarkıcı, televizyon yıldızı)
 ( ) Başka

(belirtiniz):……………………………………………………………
33. Bu zamana kadar en çok neyin eksikliğini hissettiniz?( Sadece bir seçenek
işaretleyiniz)

 ( ) Aile
 ( ) Para
 ( ) Mutlu bir ev ortamı
 ( ) Sevgi
 ( ) Güven
 ( ) Hepsi
 ( )Başka (belirtiniz):…………………………

34. Yaşamaktan mutlu musunuz?
A) ( ) Evet B) ( ) Hayır C) ( ) Bazen
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35. Kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?
A) ( ) Daha iyi B) ( ) Daha kötü C) ( ) Bilmiyorum

Aşağıda verilen her ifade için size en uygun olanın karşısına ( X ) işareti koyunuz.

İFADELER

H
er

Za
m

an

Ba
zı

Za
m

an
la

r

H
iç

bi
r

Za
m

an

36) Kendimi okulda başarılı bulurum

37) Öğretmenlerimin verdiği ödev ve sorumlulukları yerine getiririm

38) Anne ve babamın ayrılmasından/ölümünden kendimi suçlu
hissederim

39) Ders çalışmak yerine arkadaşlarımla gezmeyi tercih ederim

40) Okula gitmektense internet kafeye ya da playstation  salonuna
gitmeyi tercih ederim

41) Grupça yapılan etkinliklere katılmak istemiyorum

42) Sınıfta söz alıp sorulara cevap vermek istemiyorum

43) “Keşke okul hiç olmasaydı!” dediğim zamanlar olur

44) “Ne kadar çalışırsam çalışayım başarılı olacağıma inanmıyorum”
dediğim zamanlar olur

45) Üniversiteyi (iyi bir liseyi) kazanmak benim için önemlidir

46) Okul eşyalarına (araç-gereçlerine) zarar vermek istiyorum

47) Öğretmenlerimin bana nasihat vermesini istemiyorum

48) Ailemle ilgili sorular sorulduğunda rahatsız oluyorum

49) Çok çabuk sinirlenirim

50) Bazen intihar etmeyi düşünürüm

51) Aile bireyleri beni başarılı olmam için destekler

52) Aile bireyleri ödev ve sorumluluklarımı yerine getirmem için destek
sağlar

53) Derslerimde başarılı olduğumda ödül, başarısız olduğumda ceza gibi
uygulamalarla karşılaşırım

54) Anne ve babamın beni sevdiğini düşünürüm

55) Anne ve babamın benim için örnek davranışlar geliştirdiğini
düşünürüm

56) Ailem başarılı olacağıma inanıyor
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57) Ailem okul masraflarımı yeterince karşılar

58) Evde zaman geçirmekten mutlu olurum

59) Anne ya da babamın olmayışının eksikliğini hissederim
60) Anne ve babam benimle yeterince ilgilenir
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