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Özet�
Küreselle�meyle�birlikte�de�i�en�dünya�düzeni�pek�çok�toplumsal�yap�y��da�etkilemektedir.�Bunlar�ekonomik�
olarak�görünmekle�birlikte�siyasi�ve�kültürel�yap��üzerinde�de�etkileri�görülmektedir.�Küreselle�me�kavram��
n�n�tart���ld����günümüzde�pek�çok�toplumsal�yap��üzerinde�de�tart��malar�ortaya�ç�kmaktad�r.�Bunlar�n�
ba��nda�özellikle�aile�gelmektedir.�Türk�devlet�yap�s�nda�da�en�önemli�iki�unsur�ordu�ve�ailedir.�Türklerde�
ordu�ve�aile,�devletin�temelini�olu�turmu�tur.�Her�ikisi�de�devletin�dayana���olmu�tur.�Çünkü�her�ikisi�de�

sa�lam�olmazsa�devletin�bekas�ndan�söz�edilemezdi.�
Japonlardaki�aile�yap�s��Türk�aile�yap�s��ile�benzerlikler�göstermektedir.�Teke�lilik,�aile�reisli�i,�kad�n�n,�çocuk�

lar�n�durumu�gibi�konular�benzerlikler�göstermektedir.�
20.yüzy�l�n�sonlar��ve�21.�yüzy�l�n�ba�lar�nda�de�i�en�dünya��artlar��di�er�konularda�oldu�u�gibi�aile�yap�s�n��da�do�al�
olarak�etkilemi�tir.�Teknik�imkânlar�n�geli�mesine�ba�l��olarak�bu�sonuç�do�al�bir�süreç�olarak�görülebilir.�Ancak�küresel�
le�menin�ortaya�ç�kard����de�i�ikliklerin�olumlu�yada�olumsuz�oldu�u�konusunda�farkl��görü�ler�de�erlendirmeye�tabi�

tutulmal�d�r.�
Böyle�bir�geli�menin�do�rultusunda�gerek�Türk�gerekse�Japon�ailesinde�de�i�iklikler�ortaya�ç�kmaktad�r.�Bu�
geli�meler�ve�de�i�ikliklerin�her�iki�millette�yapt����olumlu�yada�olumsuz�etkiler�bat�l�la�ma�ve�kalk�nma�

kavramlar��do�rultusunda�önemini�ortaya�koymaktad�r.�
�

Anahtar�Kelimeler�
Türk,�Japon,�Aile,�Küreselle�me,�Modernle�me.�

�
FAMILY:�IN�THE�EXAMPLE�OF�TURKEY�AND�JAPAN�ON�THE�AXIS�OF�GLOBALISATION�

�
Abstract�

The�world�order�which�has�changed�with�the�globalization�has�also�affected�the�social�structure.�These�effects�can�be�
observed�on�political�and�cultural�values�as�well�as�on�economy.�Nowadays�as�the�discussions�exists�on�globalization�there�
is�also�discussions�on�a�number�of�social�structures�in�the�world.�The�primary�item�of�this�discussion�focuses�on�“family”.�
Family�and�army�are�the�most�important�values�of�the�structure�of�Turkish�State.�These�two;�army�and�family�
formed�the�basis�of�the�Turkish�States.�It�would�not�have�been�possible�to�mention�the�continuation�of�the�

State�if�both�have�not�been�durable.�
The�structure�of�Japan�family�has�some�similarities�with�Turkish�family.�The�monogamy,�the�existence�of�the�

head�of�the�family,�the�position�of�women�and�children�resembles�each�other�in�the�two�societies.�
At�the�end�of�the�20th�and�at�the�beginning�of�the�21st�centuries�the�changes�on�the�conditions�of�the�world,�affected�the�
family�structure�as�affected�the�other�issues.�These�can�be�accepted�natural�under�the�technological�capability.�Yet�differing�

ideas�on�the�favorable�and�unfavorable�effects�of�globalization�can�be�evaluated.�
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Under�the�effect�of�these�developments�the�changes�occur�in�Turkish�and�Japan�families.�The�favorable�and�
unfavorable�effects�of�the�developments�and�evolutions,�their�importance�appear�in�terms�of�“Westernization”�

and�“Reconstruction”�of�the�world.�
�

Key�Words�
Turk,�Japanese,�Family,�Globalization,�Modernism.�

�
�



2/3 • ULUSLARARASI TAR�H ve SOSYAL ARA�TIRMALAR DERG�S� TAR�H�N PE��NDE • 175 

�
I.�Giri��
a.�Küreselle�me�
Modernle�me�Bat��aç�s�ndan�bir�süreç�olarak�görülmektedir.�Bu�süreçte�üç�be�

lirleyici�tarih�vard�r.�Birincisi,�14.18.yüzy�llar��kapsayan�dönemdir�ve�bu�dönemin�
önemli�unsurlar��nüfus�art����ve��ehirle�medir.��kincisi�ise,�Frans�z�devrimiyle�ba��
layan�siyasal�isyanlar�n�ortaya�ç�kt����dönemdir.�Sonuncusu�da,�Bat�’n�n�egemenli�
�i,� modernle�menin� global� bir� �ekilde� yay�lmas�� ve� modernizmin� art�k� dünya�
kültürü�haline� gelmesidir.�Ayr�ca� günümüzde,� ülkeleraras�� ticaretin� ve� sermaye�
hareketlerinin�h�zl��bir� �ekilde� ilerlemesini,�dünya�ekonomisinin�etkinli�inin�art�
mas�n�� göz� önüne� alan� iktisat� tarihçileri,� 19.yüzy�l�� bir� küreselle�me� ça��� olarak�
de�erlendirmektedirler.��

Ak�l�ve�bilimin�genel�geçerli�olarak�kabul�edilmesi�iki�sonucu�beraberinde�ge�
tirmi�tir.� �lki,� Bat�’n�n� edindi�i� tecrübe� evrenseldir;� di�eri� de� tek�mümkün� olan�
gerçeklik� Bat�� Medeniyeti’dir.� E�er� bu� ikisini� kabul� ediyorsan�z,� bunlar�n� tüm�
insanl��a�uygulanmas�n��da�kabul� edeceksiniz.�Dolay�s�yla,�üçüncü� sonuç�olan� ‘�
totalitarizm’� de� kendili�inden� ortaya� ç�kacakt�r1.� Bazen�de�modernle�me� asl�nda,�
geli�mi��toplumlar�n�özelliklerinin�az�geli�mi�ler�taraf�ndan�al�nmas��olarak�aç�k�
lanmaktad�r2.��

Modernle�menin,� modernle�tiren� liderlerin� sa�lamla�t�r�lmas�,� ekonomik�
sosyal� dönü�üm� ve� toplumun� bütünle�mesi� gibi� temel� a�amalar�� vard�r.� Hatta�
bütünle�me� a�amas�na� ula�an� toplumlar,� insan� kaynaklar�n�� çok� daha� etkin� bir�
�ekilde� kullanabilmektedir.� Türkiye� ise,� 1908�1923� y�llar�� aras�nda�modernle�me�
liderli�i� a�amas�n�n� tamamlam��,� 1923� y�l�ndan� itibaren� de� ekonomik� ve� sosyal�
dönü�üm�a�amas�n��ba�latm��t�r.�Ancak�Türkiye�toplumun�bütünle�mesi�safhas��
na�henüz�ula�amam��t�r3.��

Modernle�me�Türklerde�zaman�içerisinde�farkl�l�klar�göstermektedir.�Mesela,�
1555�de�Busbecq,�“Dünyada�hiçbir�millet�Türkler�kadar� faydal��bir� icad��benimsemekte�
gönüllü�de�ildir.�Mesela�bizim�küçük�büyük�toplar�m�z��ve�di�er�icatlar�m�z��derhal�kabul�
etmi�lerdir”�demektedir.�Ancak�XVI.�yüzy�l�n�ikinci�yar�s�ndan�itibaren�her��eyde�
en�ileriye�sahip�olduklar�n��dü�ünen�Osmanl��Türkleri,�art�k�de�i�mek�de�il�mu�
hafaza�etmek�kayg�s�nda�olmu�lard�r.��

Davran��ta�de�i�iklik,�de�i�me�ve�islâh�ihtiyac��zorunluluk�kar��s�nda�1699�da�
kendini�göstermi�tir.�Bu�sadece�askeri�ve�teknik�sahada�de�il�hayat�felsefesinde�de�
kendini� göstermi�tir.� Bat�� be�enilmeye� ve� hayranl�k� duyulmaya� ba�lan�lm��t�r.�
Art�k�19.�yüzy�lda�devlet�idaresinde�de�Bat��taklit�edilmeye�ba�lanm��t�r.�Edebiyat�
sahas�nda�da�ayd�nlar�aras�nda�bat�l��hayat�görü�ü�yayg�nla�maya�ba�lam��t�r4.�
                                                 
1  Mustafa Güçlü, “Küreselle�menin Tarihi Seyri”, Türkiye Günlü�ü, say�.86, Güz 2006, s.112; �evket Pamuk, “Küreselle�me 

Ça��nda Osmanl� Ekonomisi (1820-1914)”, Türkler, c. 14, Ankara, 2002, s.242.  
2  �lber Ortayl�, Gelenekten Gelece�e, �stanbul, 2002, s.13. 
3  Orhan Türkdo�an, Kültür-De�i�me ve Toplumsal Çözülme, �stanbul, 2007, s. 97. 
4  Halil �nalc�k, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernle�mesi”, Atatürkçü Dü�ünce El Kitab�, Ankara, 1998, s. 126-127.  
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20.yüzy�l� ba�lar�nda� Ziya� Gökalp’de� modernle�me,� sadece� Bat�’n�n� ilim� ve�
teknolojisini�almak��eklinde�kendini�göstermi�tir.�Atatürk�modernle�mesi�ise,�top�
yekûn�bir�ihtilaldir.�O,�Bat�’y��bütün�sembolleri�ve�hayat�felsefesi�ile�benimsemek�
tedir.�1925�y�l�ndaki,��

“�Medeniyim�diyen�Türkiye�Cumhuriyeti�halk��zihniyetiyle�medeni�oldu�unu�ispat�ve�
izhâr� etmek�mecburiyetindedir…�Aile� hayat�yla,� ya�ay��� tarz�yla�medeni� oldu�unu� gös�
termek�mecburiyetindedir”�sözleriyle�bunu�ifade�etmektedir.�

Atatürk’e�kadar�Türkiye’de�modernle�menin�sadece�teknikte�mümkün�ve�ar�
zu� edilir� oldu�unu� görmekteyiz.� Atatürk� ile� birlikte� Türk� cemiyetinde� attitude’i�
belirleyen�hayat�görü�ünde� topyekûn�modernle�me�karar��kendini�göstermekte�
dir.�Modernle�me�Atatürk�taraf�ndan�asrîle�me,�muas�r�medeniyet� seviyesine�ula�ma�
veya�Garpl�la�ma�kavramlar�yla�ifade�edilmektedir5.�

Küreselle�me�ile�ilgili�tan�mlar�ise�çe�itlilik�arz�etse�de,�bu�kavrama�bak���aç��
s�n��iki�grupta�toplamak�mümkündür;�

�lk�olarak�küreselle�me,� insan�haklar�n�,� liberal�demokrasiyi,� teknolojik�geli��
meyi,�piyasa�ekonomisini,�yoksullu�u,�açl����ortadan�kald�rmay��garanti�eden�bir�
süreç�olarak�görülmektedir.��nsanlar�n�h�zl��bilgi�al��veri�inde�bulunarak�dünyay��
bütün� insanl�k� için�mutlu�bir�yer�haline�getirmek� için�kullan�lan�bir� araç�olarak�
ifade�edilmektedir.��

�kinci� grup� ise� küreselle�meyi,� uluslararas�� sermayenin� dünyay�� fethetti�ini,�
dünyay��‘tek�bir�köy’�haline�getirmek�için�ortaya�at�lan�süslü�bir�araç,�yeni�bir�isim�
olarak�görmektedir6.�

Küreselle�me� asl�nda� kapitalist� sistemin� var� oldu�undan� beri� yeryüzünde�
olan,�ancak�farkl��boyutla�ve�farkl��görüntülerle�kar��m�za�ç�kan�bir�olgudur.�Em�
peryalizmin�ileri�a�amas�d�r.�Ba�lang�çta�bu�mesele�sömürgecilikle�kar��m�za�ç�k�
m��t�r.� Sömürgecilik� asker,� silah� kullan�larak,� ülkelerin� zapt� edilmesiyle� ortaya�
ç�km��t�r.�Sonralar�� ise�ekonomik�ili�kilerde�kar��m�za�ç�km��t�r.�Günümüzde�ise,�
hem�üretim,�hem�finansal�alanlar�güçlü�sermayenin�hegemonyas��alt�na�girmi�tir.�
Küreselle�me,� üretimin� planlan�p� yürütülmesi,� tüketimin� belirlenmesi,� finansal�
operasyonlar�n� yönlendirilmesi� yani� bütün� dünyan�n� bir� merkezin� emri� alt�na�
girmesidir.�Dolay�s�yla�zay�f�devlet�ve�zay�f�toplum�bilincinin�olu�turulmas�d�r7.��

Küreselle�me�güçlü�devletlerin�ortaya�ç�kard����ve�dünyaya�empoze�etti�i�bir�
sistemdir.�Bu�sisteme�göre�bütün�dünya�tek�bir�ülke�haline�gelecektir.�Dünya�tek�
bir�ülke�haline�gelince�de�fakirler�daha�fakir�olacakt�r.�M�s�r,�Türkiye�gibi�ülkeler�
daha�fakir,�buna�kar��l�k�Amerika,�Almanya�gibi�ülkeler�daha�zengin�olacakt�r8.��

b.�Aile�
“Aile”yi�tan�mlayan�aç�klamalar�genellikle�ortak�bir�payda�da�bulu�maktad�r�;�

                                                 
5  �nalc�k,agm., s. 126-128. 
6  Güçlü, agm., s. 116.  
7  �zzettin Önder, “ Küreselle�me, ‘Yeni’ Ekonomik Düzen ve Uluslar aras� �li�kiler”, De�i�en Dünya ve Türkiye’nin D�� Politika 

Gündemi, (der: Murat Metinsoy- Mustafa Ero�lu), �stanbul, 2001, s. 41-42; 44.  
8  Önder, agm., s. 46-47; 49. 
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Cemiyet�i�be�eriyyenin�en�küçük�numunesi�ailedir.�Bir�ailenin�en�önemli�gö�
revi�milletinin�gelece�i� olan� çocuklar�n�e�itimi�ve� terbiyesidir.�Asl�nda�aile�hem�
her�ki�inin�kendi�saadetine�ve�terbiyesine�hem�de�toplumun�devam��ve�ilerlemesi�
ne�hizmet�etmektedir.�Ailelerin�terbiyesi�toplumun�terbiyesi�demektir.�Huzurlu�ve�
mutlu�ailelerden�huzurlu�ve�mutlu�toplumlar�meydana�gelir9.��

Devlet�Planlama�Te�kilat�nda� ise;� “�Aile,� kan�ba�l�l���,� evlilik�ve�di�er�yasal�
yollardan�aralar�nda�akrabal�k� ili�kisi�bulunan�ve�ço�unlukla�ayni�evde�ya�ayan�
fertlerden�olu�an,� fertlerinin�cinsel,�psikolojik,� sosyal,�kültürel�ve�ekonomik� ihti�
yaçlar�n�n� kar��land���,� fertlerin� topluma� uyum� ve� kat�l�mlar�n�n� sa�land���� ve�
düzenlendi�i�temel�toplumsal�birimdir”10��eklinde�tan�mlanmaktad�r.�

Yine�ba�ka�bir� tan�ma�göre,� insan� türünün�süreklili�ini�sa�layan,� toplumsal�
la�ma�sürecinin�ilk�ortaya�ç�kt���,�kar��l�kl��ili�kilerin�kurallara�ba�land���,�maddi,�
manevi�de�erlerin�zenginliklerin�nesilden�nesile�aktaran�biyolojik,�psikolojik,�eko�
nomik,�toplumsal,�hukuksal�yönleri�bulunan�toplumsal�bir�birimdir11.��

Aile�hakl�nda�yap�lan�tan�mlamalar�fazlad�r.�Bu�tan�mlamalarda�dikkati�çakan�
temel�hususlar���öyle�özetleyebiliriz;�

�Ailenin�varl���n��koruyan,�neslin�devam�n��sa�layan,�nüfusu�artt�rma�ve�yeni�
leme�fonksiyonunun�yerine�getiren�biyolojik�faktör,�

�Aileye� d��tan� gelebilecek�maddi� ve�manevi� zararlara� kar��� aile� bireylerinin�
korunmas�n��sa�layan�koruyuculuk�görevi,�

�Aile�üyelerinin�davran��lar�n�,�duygusal�dengelerin�geli�tirilmesini� sa�layan�
psikolojik�görev,�

�Aile�üyelerinin�sosyalle�tirilmesi,�yeti�tirilmesi,�milli�kültürü�ta��ma�ve�gele�
cek�nesile�aktarmay��sa�layan�e�itim�görevi,�

�Aile�üyelerinin�her�türlü�maddi�ihtiyaçlar�n��kar��layan�ekonomik�görevi�ye�
rine�getirmek12.��

Bununla�beraber�ailenin�en�önemli�görevi�‘�beden�ve�ruh�sa�l����yerinde�olan�nesil�
ler�yeti�tirmek’�olarak�kar��m�za�ç�kmaktad�r.�Yeni�do�an�çocuk�ile�toplum�aras�n�
daki� ilk�köprü�ailedir.�Dolay�s�yla�aile�çocu�un� ilk�sosyalle�me�yeridir.�Geli�mi��
toplumlarda� ailenin� e�itim,� sa�l�k� gibi� baz�� fonksiyonlar�n�� devlet� üstlenmekle�
birlikte,�ailenin�sevgi,�biyolojik�ve�çocu�un�sosyalle�tirilmesi�gibi�fonksiyonlar�n�n�
önemi�de�özellikle�günümüzde�gittikçe�artmaktad�r13.�

Toplum,�birey�ve�aileden�olu�maktad�r.�Aile�içinde�birey�içgüdülerini�ö�renir.�
Bunlar,�ba�l�l�k,�büyüklere�sayg��ve�küçüklere�iyiliktir.�Netice�olarak�aile,�birey�ile�
toplum�aras�nda�bir�köprü�vazifesi�görmektedir14.�

                                                 
9  “Aile”, Ümran, nr.25, c.1, 1 Muharrem 1306, s. 5. 
10  Mehmet Ziya Binler, Türk Dünyas� Aile ve Akrabal�k Terimleri Sözlü�ü, �stanbul, 2007, s. 356. 
11  Mahmut Tezcan, Türk Ailesi Antropolojisi, Ankara, 2000, s.13-14. 
12  M.Said Do�an- M.Cihangir Do�an, Modernle�me Sürecinde Türk Köy Ailesi Ara�t�rmas�, �stanbul, 2005, s. 17; Aydan Gülerce, 

Dönü�ümsel Aile Modeli ve Türkiye’de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri, �stanbul, 2007, s. 13. 
13  Do�an-Do�an, age., s. 18. 
14  Emre Kongar, Toplumsal De�i�me Kuramlar� ve Türkiye Gerçe�i, �stanbul, 2008, s. 95. 
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Ki�ili�in�olu�mas�nda�ilk�görev�aileye�dü�mektedir.�Aileden�sonra�ise�devlet,�
aile� ile�devlet� aras�ndaki� kurulu�lar� çocu�un�geli�mesinde�katk�da�bulunmakta�
d�r15.�Nitekim�Ziya�Gökalp�aileyi� ‘� toplumun�en�küçük�modeli�olarak�görmekte,�
güçlü� aileyi� güçlü�millet� ve� devletin� temeli� olarak� kabul� etmektedir’.�Gökalp’� e�
göre�toplumun�üç�önemli�ö�esi�olan�aile,�devlet�ve�milletin�temelini�de�kad�n�ve�
erkek�birlikte�meydana�getirmektedir.�Yani,�ailenin�temelini�kad�n,�devletin�teme�
lini�erkek,�milletin�temelini�de�kad�n�ve�erkek�meydana�getirmektedir16.�

�
II.�Türklerde�Aile�
Orhun�kitabelerinde��slamiyet�öncesi�Türk�toplum�yap�s�n��olu�turan�özellik�

lerin� en�ba��nda�aile� (ogu��ugu�)�gelmektedir.�Çok�geni��bir� co�rafyaya�yay�lan�
Türklerin� varl�klar�n�� korumalar�� sahip� olduklar�� güçlü� aile� yap�lar�� sayesinde�
olmu�tur.� Türklerde� akrabal�k� ba��� güçlü� oldu�u� için� ‘geni�� aile� tipi’� yayg�nd�r�
denilebilirken,� hane� ve� konar�göçer� bozk�r� hayat�� dikkate� al�nd���nda� ‘çekirdek�
aile�tipi’�nin�de�yayg�n�oldu�u�söylenebilir.�Ayr�ca�çekirdek�aile�tipinde�ya�ayan�
eski�Türkler�daha�hür�fertler�yeti�tirmek�imkan�na�sahip�olmu�lard�r17.�

Eski�Türklerde�özgür�olan�ve�Asya�Hunlar�ndan�beri�ata�binip,�ok�att���,�güre��
gibi�sporlar��yapt���,�namus�ve�iffetine�dü�künlü�ü�yabanc��kaynaklarda�belirtilen�
Türk�kad�n�,�aile�içinde�de�güç�ve�itibar�sahibi�olmu�tur.�Yine�eski�Türklerde�kul�
lan�lan�kan��(baba)�ve�ög�(anne)�kelimeleri�9.�yüzy�ldan�sonra�ata�ve�ana�olarak�de�
�i�mi�tir18.�

Türk�ailesinde�baba�hukuku�geçerlidir.�Evlenen�o�ullar,�hisselerini�al�p�yeni�
aile� kurmak� üzere� ç�km��lar� ,� babaevi� ise� en� küçük� o�ula� (� od�tegin=ocak,� ate��
prensi)� kalm��t�r� Yani� oca��� tüttüren� dir.� Ayr�ca� eski� Türklerde� teke�lilik�
(monogamie)� yayg�nd�r.�Ölen� erkek� karde�in�dul� e�i� ile� veya�dul� fakat� genç� ve�
çocuksuz�üvey�anne�ile�evlenme��ekilleri�çok�nadir�olarak�kar��m�za�ç�kmaktad�r19.�

Türk� toplumunun� en� küçük� ve� en� temel� birimi� olan� aile,� eski� Türklerde�
uruglar�(aileler�birli�i)��olu�turmu�lard�r.�Yani,�ayni�soydan�olan�aileler�birle�erek,�
boylar’��meydana�getirmi�lerdir20.�Ailenin�bu�temel�özelli�i�Türk�Devlet�yap�s�n�n�
olu�mas�n��sa�lam��t�r.�

Eski�Türklerde�aile�sistemi�içinde�aile�reisi�baba�olmakla�beraber,�evde�bir�koca�
bask�s��görülmemektedir.�Kar��koca�ili�kilerinde�birbirlerine�kar���oldukça�samimi�
ve� sayg�l�d�rlar.�Kocalar�gerekti�inde�e�lerinden�ak�l�dan��abilmektedirler21.�Aile�
içinde�Türk�kad�n��kocas�na�sadakatli,�iyi�e��ve�ev�kad�n��olmakla�yükümlüdür22.�
Eski�Türklerde�aile� içinde�baba,�annenin� r�zas�n��almadan�çocuklar�n��evlendire�
                                                 
15  Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Ankara, 1994, s.327. 
16  Latife Kabakl� Çimen, Türk Töresinde Kad�n ve Aile, �stanbul, 2008, s. 19; 303. 
17  �brahim Kafeso�lu, Türk Milli Kültürü, �stanbul, 1986, s. 216. 
18  Kafeso�lu, age., s. 217; Binler, age., s.170; 225. 
19  Kafeso�lu, age., s. 216. 
20  Kafeso�lu, age., s. 217-219. 
21  Sevinç,., Eski Türkler’de Kad�n ve Aile, �stanbul, 1987, s. 18. 
22  Sevinç, age., s.45. 
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mezdi.�Hatta,� baban�n� ölümünden� sonra� çocuklar�n� yeti�tirilmesinden� anne� so�
rumlu�olmu�tur.�Anne,� babadan� sonra� aileyi� temsil� etmekteydi.� Baban�n�ölümü�
halinde�miras�anneye�dü�er,�dolay�s�yla�çocuklar�n�da�varisi�anne�olurdu.�Ayr�ca,�
Türk�ailesinde�bir�baba�korkusu�veya�baba�bask�s��olamam��t�r.�Ana�baba�ve�ço�
cuklar�aras�ndaki�ili�kiyi�himaye,�sevgi�ve�sayg��düzenlemekteydi23.�

Toplum�ve�aile�içinde�kad�n�n�yeri�çok�önemlidir.�Kad�n�n�sözüne�kulak�as�l�
mad���� gün� kahraman�n� ölümü� ile� sonuçlanmaktad�r.Türklerde� kad�n�n� statüsü�
yüksektir� ve� tek� e�lilik� mevcuttur24.� Kad�n� erke�in� yard�mc�s�d�r.� Dede� Korkut�
destanlar�nda,�“yaz�dan�yabandan�eve�bir�udlu�konuk�gelse,�er�adam�evde�olmasa,�(evin�
kad�n�)�ol�an��yedürür,�içürür,�a��rlar,�azizler�göndürür”��eklinde�kad�n�n�önemi�bah�
sedilmektedir.�Yine�erke�in�kad�na�dayak�atmas��Türklerde�görülmemi��bir�olay�
d�r.�Yine�çocuk�eski�Türk�ailesinde�çok�önemlidir.�Kad�n�n�çocu�u�oldu�unda�aile�
içinde�ona�olan�sevgi�çok�yükselmektedir25.�Türklerde�k�z�ve�erkek�çocuk�ars�nda�
bir�ay�r�m�yoktur.�Buna,�k�z�babas��olmak�için�Bay�Bicen’in�O�uz�beylerinin�dua�
s�n��istemesi�örnek�olarak�verilebilir26.�

Türk�aile/�yuva�sisteminde�demokrasi�oldukça�önemlidir.�Evlilik�karar�nda�ai�
le�büyüklerinin�oldu�u�kadar�k�z�ve�erkek�çocuklar�n�n�da�söz�sahibi�oldu�u�gö�
rülmektedir27.�

Türklerde�kad�n,�daima� ahlâk,� �eref,� kahramanl�k�ve� fedakarl�k� sembolü�ol�
mu�tur.�Hatta�“Türk�muhayyilesinde�kad�n,�ço�u�zaman�insan�de�il,�karanl�klar��
ayd�nlatan� bir� ���k� manzumesi,� dokunulmas�,� koklanmas�,� k�saca� be�� duyu� ile�
kavranmas��mümkün�olmayan�ilâhi�bir�nur�huzmesi,� iyili�i,�yi�itli�i� telkin�eden�
bir�melektir”28.� ‘Anne� hakk�� Tanr�� hakk�’� ile� e�� tutulmu�tur.�Ana� ve� baba� isimleri�
Türklerde�devlet�ve�vatan�olarak�nitelendirilmi�tir.�Devlet�baba�hamidir,�koruyu�
cudur.�Vatan�ana�ise�bütün�evlatlar�n��ba�r�nda�yeti�tirmektedir29.�

Türklerde�kad�n�n�otorite�sahibi�oldu�u�görülmektedir.�Mesela�bir�kabilenin�
reisi�öldü�ünde,�yeni�reis�seçilinceye�kadar�güç�vefat�eden�reisin�e�ine�geçerdi�ve�
herkesin�ona�gözünü�bile�k�rpmadan�itaat�etti�i�bilinmektedir30.��

Osmanl��aile�sistemi�içinde�ise,�erkeklerin�yada�babalar�n�aile�reisli�ini�temsil�
etmektedir,�hatta�bu�durum�hukuken�de�tasdik�edilmi�tir.�Baban�n�ölümü�duru�
munda�bu�görevi�dedeler,�amcalar�yada�day�lar�üstlenmektedir31.��

XVIII.�yüzy�l�Osmanl��toplumunda�çocuklar�n,�devlet�taraf�ndan�koruma�alt��
na�al�nd���n��görmekteyiz.�Ailesini�kaybeden,�kimsesiz�kalan�çocuklar�soka�a�terk�
edilmemi�tir.�Bu�çocuklar�n�aile� terbiyesi�almalar��ve�geleceklerinin�haz�rlanabil�

                                                 
23  Sevinç, age., s. 52-53; 73-74. 
24  Sevinç, age., s.21; 28. 
25  Nirun, age., s.23-24. 
26  Kabakl� Çimen, age., s. 170-171. 
27  Sevinç, age., s.75. 
28  Necdet Sevinç, age.,s. 11; Kabakl� Çimen, age., s. 182. 
29  Kabakl� Çimen, age., s. 119; 139. 
30  Kabakl� Çimen, age., s. 208-209. 
31  �brahim Güler, “ XVIII.Yüzy�lda Aile: Sinop Örne�i”, Türkler, c. 14, Ankara, 2002, s. 29.  
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mesi�için�bir�düzenin�kuruldu�u�anla��lmaktad�r.�Bu�düzen�“vasîlik”�ve�“naz�rl�k”�
ad�yla�topluma�ve�tutanaklara�yans�m��t�r.�

Bu� düzen� içinde� bu� amaç� için� dürüst,� dindar,� ehliyetli� ve� vasilik� görevini�
yapmaya�muktedir�olan�kimseler�küçük�k�z�ve�erkek�çocuklar�n�n�vasîleri�olarak�
atan�yorlard�.�Böylece�bu�çocuklar�n�gelecekleri�garanti�alt�na�al�nm���oluyordu.��

Vasîlik�görevini�yapabilecek�olanlar�daha�çok�ilk�olarak�çocuklar�n�yak�nlar�n�
dan� seçilmi�tir.� Bunlar,� anneanne,� babaanne,�dede,� amca,�day�,� hala� ,� teyze� gibi�
yak�n�akrabalar�olmu�lard�r.�Babadan�yetim�kalm���bir�çocuk�için�baba�sa��olma�
s�na� ra�men� baba� taraf�ndan� birisi,� anneden� yetim� kalm��� çocu�a� da� anne� sa��
olmas�na�ra�men�vasî�tayin�edilebilmi�tir.��

Devlet� çocuklara� vasî� tayin� etti�i� bu� ki�ileri� yak�ndan� takip� etmekteydi.� Bu�
denetleme�i�ini�“naz�r”�ad��verilen�devlet�taraf�ndan�atanan�ki�ilerce�yap�lm��t�r�ve�
bu�naz�rlarda�devlet�taraf�ndan�güvenilir�ki�iler�aras�ndan�seçilmekteydi32.�

Ayr�ca,�çocu�un�e�itimi�ön�planda�tutulmu�tur�ve�bu�görev�öncelikle�anne�ve�
büyükanneye�aittir.�Modernle�me�döneminin�ayd�nlar��bu�sebepledir�ki�kad�n�n�
yani�annenin�e�itimli�olmas�n�n�üzerinde�önemle�durmu�lard�r33.�

Osmanl��toplumunda�geni��aile�tipi�görülmektedir.�Bu�geni��aile,�üç�ku�a��n�
bir�arada�ya�ad���,�ama�yak�n�akraba�ve�karde�lerin�ailelerini�de�içeren�daha�geni��
bir�birle�ik�toplulu�un�üyesidir.�Osmanl��tahrir�defterlerindeki�kay�tlara�göre�hane�
nüfusu�be��ki�i�civar�ndad�r.�Ancak�bu�hanenin�her�zaman�ba��ms�z�bir�aile�oldu�
�unu�dü�ünmek�do�ru�olmaz.�Çünkü�bir�avlu�etraf�ndaki�konutlarda�ayni�ailenin�
üç�ku�a��ndan�olu�an�haneler�sosyal�bir�ekonomik�topluluk�halinde�ya�amakta�
d�rlar.�Küçük�ailelerin�de�varl����bilinmekle�beraber,�bir�avlu�etraf�nda�birkaç�nesil�
bir�arada�ya�ayan�geni��aileler�de�yayg�nd�r34.�

Türk�aile�sistemi�içerisinde�evlerin�yap�s�n�n�kalabal�k�aileleri�rahatl�kla�bar�n�
d�rabildi�i�bilinmektedir.�Çünkü�içinde�duvarlar��boydan�boya�kaplayan�yüklük�
ler,� raflar,� gusülhane,� hücreler� ve� oca��� bulunduran� eski� Türk� evi,� kalabal�k� bir�
evde�bir�ailenin�ya�am�n��rahat�bir��ekilde� idame�etmesini�sa�lamaktayd�.�Hatta�
aile�ya�am�n��müstakil�olarak�bir�oda�da�bile�rahatl�kla�sürdürebilmekteydi35.�Ka�
labal�k�aile�sisteminin�Türklerde�sa�l�kl��bir��ekilde�devam�edebilmesinin�önemli�
etkenlerinden� biri� de� bu� olmal�d�r.�Ancak� günümüzde� �ehir� hayat�n�n� getirdi�i�
a��r��artlar�ve�çok�katl��binalar�n�artmas��bu�özelli�in�de�ortadan�kalkmas�na�sebep�
olmu�tur.�

Türklerde�kalabal�k�aile�ya�am�� içinde�ya�l�lara�da�ayr��bir�önem�verilmi�tir.�
Kalabal�k� aile� düzeni� içinde� ya�l�lar,� aile� fertleri� aras�nda� ömürlerini� mutlu� bir�
�ekilde� tamamlamaktayd�lar� ve� çocuklar�� taraf�ndan� bunun� sa�lanmas�� da� bir�
vazife�olarak�addedilmi�tir36.�Yani�bir�anlamda�ya�l�lar�Türk�aile�sistemi�içerisinde�
                                                 
32  Güler, agm., s. 31-32. 
33  �lber Ortayl�, Osmanl� Toplumunda Aile, �stanbul, 2007, s. 83. 
34  Ortayl�, Osmanl� Toplumunda…, s. 61-73. 
35  Halûk Sena Ar�, Osmanl�’da Aile Hayat�, �stanbul, 2007, s. 44. 
36  Ar�, age., s. 118. 
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yaln�zl��a�b�rak�lmam��t�r.�Ancak�günümüz�itibariyle�bunun�pek�mümkün�oldu�
�unu� ifade� etmek� oldukça� zordur.� Ya�l�lar�n� ihmal� edilmesi� günümüz� Türki�
ye’sinde�huzur�evleri�denilen�kurumlar�n�ortaya�ç�kmas�na�sebep�olmu�tur.�

Osmanl��toplumu�içinde�çoke�lili�in�kanund����ve�ahlakd����bir�uygulama�ol�
mad����bilinmektedir.�Ancak�bunun�toplumda�pek�ho��kar��lanmad����da�bilinen�
bir�di�er�gerçek�olarak�kar��m�za�ç�kmaktad�r.�Hatta��ttihat�ve�Terakki�hükümeti�
nin�ç�kard����1917�tarihli� ‘Hukuk�u�Aile�Kararnamesi’� ile�çoke�lili�e�kar��� ilginç�bir�
tedbir�al�nd���n��görmekteyiz.�Buna�göre,�evlilik�akdi�s�ras�nda�konan�bir��art�ile,�
e�er�kuma�getirilirse�zevcenin�bo�anma�hakk��do�maktad�r.�Hatta�böyle�bir�söz�
le�me�yapan�ilk�çift�Halide�Edib�(Ad�var)�ile�Salih�Zeki�Bey�olmu�tur.�Salih�Zeki�
Bey� ikinci� evlili�ini� yap�nca�Halide� Edib�Han�m� bo�anma� hakk�n�� kullanm��t�r.�
Ancak� bu� kararnamenin� ömrü� çok� uzun� olmam��t�r.� 1919� y�l�nda� yürürlükten�
kald�r�lm��t�r37.�Yani,�çoke�lilik�toplum�içinde�kabul�görse�de�ho��kar��lanmam���
t�r.��

Konukseverlik�de�Türk�aile� sistemi� içerisinde�önemli�bir�de�er� ta��maktad�r.�
Buna�güzel�bir�kar��la�t�rmal��örnek�olarak,�

Dünyada�en�güzel��ey�nedir?�Sorusuna�verilen�cevaplar�verilebilir;�
Frans�z�için:�Esprili�genç�kad�n�
�ngiliz�için:�Gemi�
�talyan�için:�Ak�ls�z�güzel�
Alman�için:�Askeri�geçit�resmi�ve�tören�
Amerikan�için:�Dolar�için�i��
Türk�için:�Buyrun�otural�m38.�Konukseverlik�göçebe�Türklerde�bile�çok�önem�

liydi.�Ka�garl��Mahmut,�“�Konuk�gelince�kut�(u�ur)�gelir”,�Dede�Korkut�hikayele�
rinde�de,�“Misafiri�gelmeyen�kara�evler�y�k�lsa�daha�iyi”�demektedir.�Yine�iyi�bir�
ev� kad�n�n�n� özellikleri� aras�nda�misafirine� iyi� davranmak� olarak� belirtilmekte�
dir39.� Günümüz� itibariyle� de� misafire� verilen� de�er� Türk� toplumunda� özellikle�
k�rsal�kesimde�devam�etmektedir.�Ancak�kent�hayat�n�n�artmas��ve�kad�n�n�çal���
ma� hayat�na� etkin� bir� �ekilde� girmesiyle,� kentlerde� konukseverli�in� daha� resmi�
boyutlar�içinde�kald����görülmektedir.��

�Gelece�ini�dü�ünen�bir�milletin�çocu�a�önem�vermesi�gerekti�i�dü�ünülmek�
tedir.�Hatta�bir�ailenin�sahip�oldu�u�çocuk�say�s�,�milletin�gelece�inin�o�kadar�sa��
lam�olaca���sonucuna�var�lmaktad�r.�Ancak�bu�çocuk�say�s�,�onlara�verilecek�e�i�
tim�ile�do�ru�orant�l��olmal�d�r.�Bu�sebeple,�evlilik�kurumunun�önemi�vurgulan�
makta�ve�böyle�yapan�milletlerin�ya�ama��ans�na�sahip�olabilece�i�sonucuna�va�
r�lmaktad�r40.�Ayr�ca,�çocuklar�n�toplum�hayat�na�terbiyeli�ve�namuslu�bir��ekilde�
yeti�tirilmelerinden�de�aile�içinde�kad�n�sorumlu�olarak�görülmü�tür41.�
                                                 
37  Ortayl�, Osmanl� Toplumunda…, s.75; 77; 131-132. 
38  Tezcan, age., s. 201. 
39  Tezcan, age., s.202.  
40  B�çakc�zade A.Hakk�, �lmin, Hayat�n Pençesi, �zmir, 1340, s. 39-40. 
41  B�çakc�zade A.Hakk�, age., s. 94. 
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1996�1999�y�llar��aras�nda�Japonya’n�n�Ankara�büyükelçisi�olarak�çal��m���olan�
Toyama� Atsuka,� Türkiye� hakk�nda� ki� gözlemlerinde� Türklerin� aile� ba�lar�n��
önemsediklerini,�tan�mad�klar��ki�ilere�bile�ho�görülü�olduklar�n�,�ne�eli�ve�umut�
dolu�olduklar�n��ifade�etmektedir42.�

Türk�köy�aile�sistemi�geni��aile�yap�s��olarak�görülse�bile�son�zamanlarda�bu�
nun� da� de�i�ti�i� görülmektedir.� Mesela� lokantalar�n� aç�lmas�� misafir� a��rlama�
gelene�inin�azalmas�na�sebep�oldu�u�dikkat�çekmektedir.�Türk�köylerinde�konut�
lar�n�tarzlar��de�i�mi�,�masa�da�yemek�yeme�yayg�nla�m��,�evlere�her�türlü�elekt�
rikli�e�ya�girmi��ve�böylece�pek�çok�al��kanl�klar� terk�edilmi�tir.�Bunlara�paralel�
olarak�ailenin�büyüklü�ü,�otoritesi,�e�itim�seviyesi,�beslenme,�hayat�tarz�,�çocukla�
r�n�bak�m��gibi�bir�çok�maddi�ve�manevi�de�erler�derinden�etkilenmi�tir43.�

Son� dönemlerde� Türk� ve�Amerikal�� gençler� üzerinde� yap�lan� bir� çal��mada�
Türk�gençlerinin�Amerikal��gençlere�oranla�daha�fazla�aile�denetimi�ald�klar��orta�
ya�ç�kmaktad�r.�Yine�Türk�ve�Belçika�gençli�i�üzerinde�yap�lan�bir�ba�ka�ara�t�r�
mada� ise,� Türk� gençlerinin� aileye� ve� topluma� ‘sadakat’� ve� kendini�gerçekle�tirme’�
tercihlerinin�bir� bütün�olarak�alg�land���n�,�Belçika�gençlerinde� ise�bu�durumun�
sadece�‘kendini�gerçekle�tirme’�olarak�ortaya�ç�kt����vurgulanmaktad�r.�Yani�‘benlik’�
kavram��Bat��toplumlar�nda�her�zaman�daha�ön�planda�kar��m�za�ç�kmaktad�r44.�

�
III.�Japonlarda�aile�
Japonya’da�Tokugava�döneminde�yüce�de�erler,�hükümdara,� efendiye�yada�

var�olan�iradeye�ve�ana�babaya�ba�l�yd�.�Aile� içinde�ana�babaya�sayg��gelene�in�
temel�ta���olmu�tur�ve�bu�durum�da�aile�reisine�tam�bir�itaati�gerektirmekteydi45.�

Meiji�döneminde�ise�bireyciler�ve�topluma�ayak�uyduramayanlar�ço�unlukla�
ho��kar��lanmam��t�r.�Bireycilik�iddias�n�n�vatanseverlik�ile�çeli�ti�i�dü�ünülmü��
tür.�Ancak�bu�durum�bu�ülkede�kahramanlar�n�yada�önemli�bireylerin�olmad����
anlam�na� gelmemektedir.� Japonya� toplumdan� ayr�� kalamayan� insanlar�n� ülkesi�
de�ildir.�Sadece�topluma�ba�l�l�k�dereceleri�di�er�ülke�insanlar�na�göre�daha�faz�
lad�r�diyebiliriz46.�

1890�tarihine�eserini�haz�rlayan�ve�1892�tarihinde�bu�eseri�bas�lan�Bab�ali�ter�
cüme� odas�nda� çal��an� ve� Frans�zca� hocas�� olan�Mehmed�Zeki,� bu� dönemlerde�
Japonya�kadar�çok�çocuklu�bir�ülkeden�bahsedilemeyece�ini�ifade�etmektedir47.��

Japonya’da�aile�merasimlerinden�de�bahseden�Mehmed�Zeki�özellikle�ni�an�
lanma�adeti�üzerinde�durmaktad�r.�Bunun�üzerinde�durmas�n�n�sebebi�bu�adedin�
�artlar�n�n� kendisine� ilginç� gelmesi� olabilir.� Çünkü� Japonya’da� çocuklar� küçük�
ya�larda�ni�anlanmaktad�rlar.� Erkekler� çok� önemli�mazeretleri� olmad�kça�ni�an��

                                                 
42  Hüseyin Can Erkin, Geçmi�ten Günümüze Japonya’dan Türkiye’ye Bak��, Ankara, 2004, s.134-135. 
43  Do�an-Do�an, age., s. 31-32. 
44  Çi�dem Ka��tç�ba��, Kültürel Psikoloji, Kültür Ba�lam�nda �nsan ve Aile, �stanbul, 2007, s. 50; 103. 
45  Janet E. Hunter, Modern Japonya’n�n Do�u�u, 1853’ten Günümüze, çev: Müfit Günay, Ankara, 2002, s. 102-103.  
46  Hunter, age., s.110. 
47  Mehmed Zeki, Japonya’n�n Mazisi, Hali, �stikbali, Dersaadet, 1308, s. 72. 
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bozamaz.�Çocuklar��evlendirmek�e�er�akrabalardan�birine�dü�erse�ve�e�er�bunla�
r�n�r�zas��olmazsa�,�halk�için�belediye�reislerinden,�samuraylar�için�validen(eskiden�
derebeylerden)� ve� üst� düzeyden� olanlar� için� ise� Mikado’dan� (eskiden�
shogunlardan)�izin�almak��art��vard�r48.��

Japonya’da�aile�reisli�i�tamam�yla�erke�in�elindedir49.�Kad�nlara�ise�aile�içinde�
büyük� sorumluluklar� yüklenmi�tir.�Özellikle� de� çocuklar�n� yeti�tirilmesinde� ka�
d�nlar� birinci�derecede� sorumlu� olduklar�ndan�k�z� çocuklar�n�n�da� yeti�tirilmesi�
bu�konuda�Japonlar�için�çok�önemlidir.�Bu�sebeple�Japonya’da�kad�lar�n�okuma�
yazma�bilmesine�çok�önem�verilmi�tir50.��

Japonya�ile��ngiltere�aras�nda�bir�kar��la�t�rma�yapan�Mehmed�Zeki,�Japonla�
r�n�da��ngilizler�gibi�milli�hat�ralar�na,�örf�ve�adetlerine�onlar�gibi�ba�l��olduklar�n�
dan�bahsetmektedir.�O’na�göre� Japonlar�n� idare�usullerinde�“�ngilizlik”�kokusu�
nun�oldu�unu�vurgulamaktad�r.�Hatta�aile�ve�toplum�hayatlar�nda�dahi�bu�koku�
nun�gittikçe�artt���n�,�hatta�aç�lan�Japonya�parlamentosunun�bile�k�smen��ngiltere�
parlamentosunun�kopyas��oldu�unu�ifade�etmektedir51.�

Japon�kad�nlar��hakk�nda�oldukça�övgü�dolu�ifadeler�pek�çok�kaynaklarda�yer�
almaktad�r.�

Mesela,� bu� konuda� dikkate� de�er� 1858� y�l�nda� Çin’den� Japonya’ya� geçen�
Mösyö�De�Moj’un�Japonya�seyahatidir.�Bu�seyahatname�döneminde�pek�çok�dile�
çevrilmi�tir.�Bu�eser�bizde�de�1906�y�l�nda�Türkçe�olarak�yay�nlanm��t�r.�Burada�
Japon�kad�nlar��hakk�nda�bilgilere�ula��labilmektedir.�Yazar�Japonya’da�kad�nlar�n�
mükemmel�bir�terbiye�gördüklerinden�ve�hatta�‘k�z�mektepleri’nin�varl���ndan�söz�
etmektedir.�K�z�ile�kad�nlar�n�birbirinden�ayr�labilmesi�için�uygulad�klar��bir�yön�
temden�bahsetmektedir.�Bu�yöntem,�kad�nlar�n�kirpiklerini�kesmeleri,�di�lerini�de�
siyaha� boyamalar�d�r.�Ayr�ca� yazar� Japonya’da� kad�nlar�n� sokaklarda� dola�abil�
diklerinden�de�bahsetmektedir52.�

�Japon�kad�nlar��çocuklar�n��daima�arkalar�nda�ba�l��olarak�çal���rlar�ve�uyur�
lard�.� Bu� sistemle� çocuklar� annelerinin� i�lerine� engel� te�kil� etmiyorlard�.� Japon�
ya’da�en�kibar�ailelerde�bile�bu�adetin�uyguland����bilinmektedir53.�

                                                 
48  Mehmed Zeki, age., s.75-76. 
49  Aile içindeki erke�in hakimiyeti konusunda Japon efsaneleri güzel birer örnek te�kil etmektedir. Mesela iki genç Tanr�n�n evlili�in-

de evlilik teklifini kad�n Tanr� yapt��� için hiç sa�l�kl�, güzel çocuklar� olmaz. Ancak daha sonra eski Tanr�lar�n sözünü dinleyip er-
kek Tanr� evlilik teklifini yap�nca do�an çocuklar� düzelir. �lk konu�an�n erkek olmas� ve eski Tanr�lar�n sözünü dinlemelerinden do-
lay� ödüllendirilirler: bkz: Félicien Challaye, Japon Efsaneleri, (Japon Söylenceleri), çev: Eray Canberk, �stanbul, 1997, s. 18.  

50  Mehmed zeki, age., s. 76-78. 
51  Mehmed Zeki, age., s.80-81 
52  Ali Muzaffer, Japonya’da Seyahat, Dersaadet, 1322, s.2-3; 50. 
53  Abdürre�id �brahim, 20.Asr�n Ba�lar�nda �slam Dünyas� ve Japonya’da �slamiyet, (Haz:Mehmed Paksu), c.1, �stanbul, 1987, 

s.241. 
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�
Japonyal��bir�aile54�

�
Kad�nlar� büyük� adamlar�n,� babalar�n�n� ve� e�lerinin� isimlerini� söylemekten�

utan�rlar,� genel� ifadeler� kullanmay�� tercih� etmi�lerdir.� Mesela� bu� konu� da�
Abdürre�id��brahim,�Japon�kad�nlar�n�n�sayg�dan�dolay��kendisinden�ismiyle�de�
�il�‘Asya’n�n�büyük�pederi’�diye�bahsettiklerini�ifade�etmektedir55.�

Evlilik�konusunda�ise�adetleri�oldukça�sadedir�ve�her�iki�taraf�n�da�velilerinin�
izni�gerekmektedir.�Japonlar�da�tesettür�yoktur�ama�erkek�kad�n�ili�kileri�Bat�l�lar�
gibi� de� de�ildir.� Kad�nlar� erkeklerine� hürmet� etmekle� mükelleftirler.� Kad�n� ev�
içinde�davran��lar�nda�oldukça�serbesttir.�Kocas�n�n�izni�olmadan�babas�n�n�evine�
bile�gidemezdi.�Evin�bütün�i�leri�de�kad�n�üzerindedir.�Çocuklar�n�terbiyesi�anne�
ye�aittir.�Kad�n�kendi�mal�n��bile�kocas�n�n�izni�olmadan�kullanma�hakk�na�sahip�
de�ildir.� Erkekler� için� ikinci� evlilik� caiz� görülmü�tür.� Bo�anmalarda� ise� her� iki�
taraf�n�r�zas�n�n�olmas��gerekmektedir�ve�ayr�ca�velilerde�hakemlik�görevini�yap�
maktad�rlar.� �lk� e�e� de� nafaka� verilmesi� �art�� uygulanm��t�r.� Japon� kad�nlar�� bu�
durumda�Avrupal��hemcinsleri�kadar�serbest�de�illerdir�ancak�bu�y�llardaki�Türk�
kad�nlar��kadar�da�kapal��de�illerdir.�Aile�içinde�namus,�iffet�çok�önemlidir56.�Ja�
pon�kad�n��aile�içinde�e�inin�emirlerini�yerine�getirmekle�mükellef�görünmektedir.�
Hatta�Japon�kad�n��e�inin�bir�hatas�n��görse�bile�bunu�olgunlukla�kar��lad�klar��için�
aile� içinde� herhangi� bir� darg�nl���n,� so�uklu�un�meydana� gelmedi�i� ifade� edil�
mektedir.�Böyle�bir�davran���n�sonucunda�Japon�erke�inin�e�ini�daha�çok�sevdi�i�
ve�‘aile�saadeti’�nin�de�böylece�korundu�u�ve�artt����üzerinde�durulmaktad�r57.��

Yine�Tokyo’da�bulunan�‘Milli�K�zlar�Okulu’(�Sico�a�Keku�K�zlar�Okulu)�Japon�
k�zlar��için�milli�ahlak��korumak�için�e�itim�vermektedir.�Japon�milleti�için�zararl��

                                                 
54  Malumat, 16 Te�irin-i sanî 1311-11 Cemaziye’l-âhir 1313, nr.23, s. 504. 
55  A.�brahim, age., s. 434. 
56  A.�brahim, age., s.342-343. 
57  Nam�k Ekrem, Japonlar, Dersaadet, 1322, s.43. 
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olan� �eyleri� gelecekte� anne� olacak� olan� k�zlara� �imdiden� gösterildi�i� ve� gelecek�
neslin�ahlak�n��böylece�korumaya�çal���ld����ifade�edilmektedir58.�

Japonya’da�bir�k�z�n�evlili�i�s�ras�nda�annesi�taraf�ndan�verilen�‘12�nasihat’�bu�
konu�da�dikkate�de�erdir;��

“1��K�z�m!� �imdi� sen� evleniyorsun.� Ba�ka� bir� aleme� giriyorsun.� Ebeveynine�
nas�l� itaat�ediyorsan�bundan�sonra�zevcine,�kay�npeder,�kay�nvalidene�de�öylece�
ink�yat�ve�hürmet�et.�

�2��Zevcine�kar���her�zaman�be�â�et,�mülayemet,�muhabbet�göster.�
�3��Edep�ve�terbiyeden�hariç�bir�harekette�bulunma.�Vakar���neseviyyetini�mu�

hafaza�eyle.�
�4��Çok�lak�rd��söyleme.�Çok�da�dü�ünme.�
�5��Daima�zevcinin�nasihatlerini�dinle.�Emirlerini�icrada�kusur�ve�ihmal�etme.�

Hasb�el�be�eriyye�bir�kabahatin�zuhur�ederse�af�talebinde�bulun.�
�6�� �ayet�kabahat� zevcinden� sudur� ederse�der�akab�yüzüne�vurma.�Bil’âhire�

yoluyla�ona�anlat.�
�7��Zevcinin� hiddetli� zaman�nda� zaîd� söz� söyleme.� Tetyib�i� hat�r�na,� teskin�i�

infiâline�çal��.�
�8��Hileden,� yalandan,� g�ybetten,� iftiradan� sak�n!� Zevcinin� yan�nda� herkesin�

ay�b�n��açma.�
�9��Geç�yat,�erken�kalk.�
10��En�idaresini�bil.�Lüzumundan�fazla�süsü�merak�na�dü�me.��
11��Taharet�ve�nezafeti�sev.�Temiz�giyin.�
12��Çoluk�çocu�un�olursa,�validelik��an�ndan�olan�refik�ve�merhamet,�nevaze��

ve�muhabbet,�dikkat�ve�rikkat�gibi�fezâil�i�âliye�ile�muttas�f�ol.�Yavrucaklar�n��gü�
zel�büyüt,�güzel�besle”59.�Bu�nasihatlere�Japon�kad�nlar�n�n�riayet�etmesiyle�Japon�
larda�aile�hayat�n�n�saadet�içinde�geçti�i�vurgulanmaktad�r60.�

Aile�içinde�kad�n�n�durumu�da�Japonlar�da�dikkate�de�er�bir�konudur.�Japon�
tarihinde�kad�nlar�ba�larda�san�ld����kadar� tamamen� itaatkar�olmam��lard�r.�Za�
man� zaman� iktidar� da� söz� sahibi� olmu�lar� ve� edebi� sahalarda� etkili� yaz�lar�yla�
hayata� dahil� olmu�lard�r.� Ancak� her� dönem� için� geçerli� olan� bir� toplum� kural��
vard��ki�o�da�kad�n�n�ailenin�devam��ve�erke�in�bak�m�ndan,�ho��tutulmas�ndan�
sorumlu�olmas�d�r.��

Daha�sonralar��samuray�kad�n�n�n�konumu�ise,�erke�e�sayg��ve�kad�n��küçük�
görme� (danson� Cohi)� temelinde� biçimlenmi�tir.� Japonlarda� bir� kad�n�� yücelten�
de�er�itaakatkarl����olmu�tur�ve�ya�am��‘üç�itaat’�olarak�bilinen�toplumsal�kurallar�
taraf�ndan��ekillenmi�tir.�Bu�üç�itaat,�çocuklu�unda�babas�na�yada�en�büyük�erkek�
karde�ine,�evlili�inde�kocas�na�ve�dul�kald���nda�da�o�luna��eklinde�olmaktad�r61.��

                                                 
58  A.�brahim, age., s. 387-388. 
59  Nam�k Ekrem, age., s. 43-45. 
60  Nam�k Ekrem, age., s. 45. 
61  Hunter, age., s. 194-195; Bozkurt Güvenç, Japon Kültürü, Ankara, 1980, s. 181. 
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Japonya’da�ev�d���nda�çal��an�kad�n�say�s��Meiji�döneminde�art���göstermi��
tir62.�1948�medeni�kanunu�kad�n�n�aile�reisi�ve�erkek�kar��s�ndaki�ikincil�durumu�
na�son�vermi�tir.�Aile�içinde�kad�n�n�erke�e�göre�durumunda�bir�düzelme�olmas��
na�kar��l�k� i�,�politika,�hatta�e�itimde�kad�n�büyük�ölçüde�geri�planda�kalm��t�r.�
Japon�k�zlar�ndan�beklenen�‘iyi�e��ve�mü�fik�anne’�olmalar��durumu�devam�etmi��
tir63.��

Japonya’da�kad�n�n�ev�d���ndaki�rolünün�me�rulu�unun�kabul�edilmesindeki�
isteksizlik� devam� etmektedir.� Kad�n�n� ortalama� hizmet� süresi� erke�e� göre� çok�
daha� k�sad�r.� Kad�n� zorunlu� e�itimin� ard�ndan� ilk� çocu�unun� do�urana� kadar�
geçen�süre�içinde�çal���r�ve�en�küçük�çocu�u�okula�ba�lay�nca�ancak�okula�ba�la�
d���nda�tekrar�i��yerine�dönebilir.�Çocuk�küçükken�i�e�dönmek,�aile�ve�ev�sorum�
luluklar�n�n�ihmali�olarak�dü�ünüldü�ü�için�kad�n�bu�durumda�suçlanabilmekte�
dir64.��

Japonya�Bat�’ya� aç�lma� sürecinde�Bat�’n�n�bütün� teknik� imkanlar�n�� tan�mak�
ve�almak�isterken,�kad�na�ait�haklar�konusuna�uzak�durmu�tur.�1860�y�l�nda�imza�
lanan� ticaret�antla�mas�n��kutlamak� için�Amerika’ya�resmi�bir�ziyarette�bulunan�
Japon�heyeti,�Amerikan�kültürünün�günlük�ya�amdaki�uzant�lar��kar��s�nda�hay�
rete�dü�mü�lerdir.�Bu�ülkede�insanlar�balolarda�dans�ediyor,� ‘zarif�han�mlar’� top�
lum�ya�am�nda�erkeklerle�bir�arada�bulunabiliyordu.� Japonlar�bu�ülkenin�bütün�
geli�mi�liklerini�ülkelerine�ta��rlarken,�kad�nlar�hakk�ndaki�gözlemlerini�saklam���
lard�r65.��

Samizade�Süreyya�(Erdo�an)�ise,�1917�de�bas�lan�eserinde�Japonlar�n�milli�de�
�erlerine� sahip� ç�kt�klar�n�� ifade� etmektedir.� Japonlar�n� Bat�’n�n� her� �eyini� taklit�
etmediklerini�belirtmektedir.Mesela��ngiltere’nin�Oxford,�Amerika’n�n�Kolombiya�
üniversitelerinde�on�sene�okuyan�bir�Japon�oralardaki�Bat��tarz�ndaki�hayata�al���
mas�na�ra�men,�ülkelerine�döndüklerinde�derhal�Avrupa�giysilerini�üzerlerinden�
att�klar�n��ve�mili�k�yafetleri�olan�kimonoyu�giydiklerini�ifade�etmektedir.�Kendi�
sine�göre�Avrupa’n�n�pek� çok�yerlerinde�uzun� zaman�kalm��� olan�bir� Japon� ile�
Japonya’dan�hiç�ç�kmam���bir�Japon�aras�nda�hiçbir�fark�yoktur66.��

1930’lardan�sonra�Japonya’da�sanayile�menin�artmas�yla�birlikte,�kentlere�yer�
le�im� bir� hayli� art�nca� aile� ba�lar�� oldukça� zay�flamaya� ba�lam��t�r.� Bu� durum�
özellikle�ya�l�lar�n�çocuklar�ndan�ayr��ya�amalar�n�n�bir�sonucu�olarak�da�yorum�
lanabilir.� Buna� ra�men� özellikle� II.Dünya� sava��� sonras�� Japon� toplumunun� en�
çarp�c��özelli�i�Bat��ile�olan�benzerli�i�de�il�tam�tersine�farkl�l�klar��olmu�tur.�

1945’ten�sonraki�y�llarda�Japonya,�‘Japon�olma’�duygusunu�zedeleyecek�fazla�
göçmen� almam��t�r.� Japonya’daki� en� büyük� az�nl�k� grup� olan�Burakuminler� bile�
nüfusun� yüzde� 2’sini� olu�turmaktad�r.Burakumin’ler� Koreli� az�nl�kt�r.� Bunlar�
                                                 
62  Hunter, age., s. 199. 
63  Hunter, age., s. 210. 
64  Hunter, age., s214-215. 
65  Edwin P.Hoyt, Japonya, Asker Bir Ulusun �ntihar�, �stanbul, 1995, s. 10. 
66  Samizade Süreyya, Büyük Japonya, (haz:Ali Ergun Ç�nar), �stanbul, 2001, s.55-56. 
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Japon�olmayan�bir�millet�olarak�Japonya’da�ya�aman�n�güçlü�ünü�çekmi�lerdir67.�
Yani�Japonlar�kendilerinden�olmayanlar��kolay�kolay�içlerine�sindirememektedir�
ler.�Yukar�da�bahsetti�imiz�Koreliler�Japonya’da�ya�ayabilmek�için�zaman�zaman�
kimliklerini�teyit�ettirme,�parmak�izi�verme�gibi�uygulamalara�maruz�kalm��lard�r.�

1980’lerden�sonra�Japonya’da�kentsel�ya�am�daha�da�etkin�olmaya�ba�lam��t�r.�
Ayr�ca�kentin�cazip�gelen�ya�ant�s�ndan�etkilenen�k�rsal�kesimin�gençleri�bu�du�
rumdan� etkilenmektedirler.� Bu� durum� k�rsal� bölgelerde� oturanlar�n� tüketim� ve�
kültürel�gereksinimlerinin�kar��lan�lmas�n�n�sa�lan�lmaya�çal���lmas�yla�bir�ölçüde�
olsa�çözümlense�de�bu�e�ilim�devam�etmi�tir68.�

Ancak�her�ne�olursa�olsun�Japonya’da�Japonluk�gerçek�anlamda�aileden�ba��
lamaktad�r.� �nsanlar�bu�ülkede� ,�ülkelerini�büyük�bir�aile�olarak�görmektedirler.�
Aile�bireyi�olarak�davran�lmas��çekirdek�aile� ili�kisini�yumu�atm��t�r.�Küçük�ev�
lerde� anne,� baba�ve� çocuklardan�olu�an� çekirdek� aile�düzeninde�ya�ayan� Japon�
kentlisiyle,�aile�büyükleri�ile�k�rsal�alanda�büyük�evlerde�ya�ayan�Japon�köylüsü�
de�kendisini�ayn��ailenin�üyesi�saymaktad�r69.�

Kent�kültürü�içinde�küçük�evlerde�ya�amak�zorunda�kalan�çekirdek�Japon�ai�
lesinin,�birbirleriyle�geçirdikleri�zaman�Bat�l��ailelere�göre�daha�azd�r.�Çünkü�mer�
kezdeki� pahal�� evlerden� ziyade�merkeze� uzak� olan�daha� ucuz� evlerde� oturmak�
zorunda�kalan�baba,� i�ine�vaktinde�gidebilmek� için�erken� saatlerde�evden�ayr�l�
makta�ve�geç�saatlerde�de�eve�gelebilmektedir70.Bu�sebeple�ailenin�reisi�baba�ol�
makla� beraber,� aile� içindeki� hakim� anne� olarak� kar��m�za� ç�kmaktad�r.� Çünkü�
Japon�kad�n�n�n�ba�ka�yapacak�bir��eyi�yoktur.�Japon�kad�n��evlilik�öncesi�çal��sa�
bile�evlendikten�sonra�i��hayat�na�son�verir,�hatta�son�vermek�zorunda�kal�r.�Bu�
nun�sebebi�Japon��irketlerinin�evli�kad�n�çal��t�rmak�istemeyi�leri�ve�Japon�kad�n�
lar�n�n�da�evlenince�çal��mak�istemeyi�leridir.�Japon��irketleri�kad�nlar�n�evlenince�
çocuk� sahibi� olacaklar�n�� ve� i�i� b�rakacaklar�n�� dü�ündüklerinden�kad�nlara�pek�
önem�vermezler.�irket� içi�yükselme� �ans�� erkek�meslekta�lar�na�göre� çok�dü�ük�
olan�kad�nlar�ancak�hizmet�sektöründe�çal��mak�zorunda�kal�rlar.�Bu�yüzden�de�
ço�u�evlenince�çal��mak�istemezler.�Durum�böyle�olunca�Japon�kad�n�n�n�tek�ha�
kimiyet�bölgesi�ev�kalmaktad�r.�Günün�ço�unu�d��ar�da�çal��arak�geçiren�baba�da�
olmay�nca� bu� i�� tamam�yla� anneye� kalmaktad�r.�Ayr�ca� Japon� kültüründe� evde�
misafir�a��rlama�gelene�inin�olmamas�ndan�dolay��Japon�kad�n��bu�görevi�d��ar��
da�yerine�getirdi�inden�giyim�konusunda�erke�e�oranla�daha�fazla�harcama�yap�
maktad�r�71.��

Japon� aile� sistemi� ile� Bat�� aile� sistemi� aras�nda� çocuk� yeti�tirme� konusunda�
dikkat� çekici�konular�kar��m�za� ç�kmaktad�r.�Mesela,� Japonya’da�bir� sebzeyi�ye�
meyi�istemeyen�çocu�una�Japon�anne�ile�Bat�l��annenin�yakla��m��farkl�d�r.�Japon�
                                                 
67  Hunter, age., s. 117-120. 
68  Hunter, age., s.151-152. 
69  Erdal Güven, Samuray Sam Amca’n�n Taht�n� �stiyor, Ankara, 1999, s. 30. 
70  Güven, age., s. 31. 
71  Güven, age., s.31-32. 
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annenin�bu�durum�kar��s�nda,� ‘�Pekala,� öyleyse�yemek�zorunda�de�ilsin’� anlay���yla�
çocu�una�davran���n��Bat�l�lar,�annenin�çocu�un�o�sebzeyi�yemek�zorunda�olma�
d����onun�yerine�ba�ka�bir� �ey�yiyebilece�i� anlay���nda�oldu�u� sonucunu� ç�kar�
maktad�rlar.� Halbuki� Japon� anne� böyle� davranarak,� ‘birbirimize� çok� yak�n� olduk.�
Ancak��imdi�sen�kendi�bildi�ini�yapmak�istiyorsun,�bende�aram�zdaki�ba���çözece�im.�Se�
nin�ne�yapt���nla�ilgilenmeyece�im.�Sen�art�k�benim�bir�parçam�de�ilsin’�tehdidinde�bu�
lunmaktad�r.�Yani�böyle�davranan�Japon�anneler,�çocuklar�n�n�i�birli�i�yapmas�n��
sa�lamakta�en�ba�ar�l��yolun�bu�oldu�unu�ifade�etmektedir72.�Amerikal��annelerin�
sorumluluklar��daha�k�sa�süreli�gibi�görünmektedir.�Onlar�n�sorumluluklar��koca�
lar�n�n�yard�m��ile�çocuklar�n�n�gençlik�ça��na�kadard�r�ve�fiziksel�bak�m�ile�sevgi�
ye� yöneliktir.� Japon� annelerin� sorumluluklar�� ise� ataerkil� bir� yap�� içinde� ömür�
boyu� sürmektedir� ve� sayg�l�,� ba�ar�ya� yönelmi�� bir� çocuk� yeti�tirilmesi� gayreti�
vard�r73.� Bu� anlay��� Japonlar�n�masallar�nda�da� kendini� göstermektedir.�Mesela,�
‘yurdunu� sevmek,� destek� olmak,� payla�mak,� k�skançl���n� kabul� görmemesi,� aç�
gözlü�olmamak,�kibirli�olmamak,�iyilik,�dürüstlük,�do�ruluk,�dostluk,�alçakgönül�
lülük,� cesaret,� yürekli� olmak,� temizlik,�düzenli�olmak,�verilen� sözü� tutmak’�gibi�
de�erleri�konu�alan�masallar�n�Japon�çocuklar��taraf�ndan�çok�sevildi�i�görülmek�
tedir74.��

Günümüz�Japon�ailesinde�çocu�un�önemli�bir�yeri�vard�r.�Aile�çocuklar�n�Ja�
pon�kültürü�içinde�iyi�bir�e�itim�almas�n��istemektedir.�Bu�sebepledir�ki�çocuklar�
üzerinde�çok�fazla�bir�bask��vard�r.�Çocuklar�zaman�zaman�bu�bask�n�n�alt�ndan�
kalkamamaktad�rlar.�Çocuklar�kat��bir�e�itim�program�na�dahil�edilirler.�Bu�kat��
kurallar�alt�nda�ezilen�çocuklar�n�birbirleriyle�olan�ili�kilerinde�ço�unlukla�ac�ma�
s�zd�r.�Mükemmelliyetçi�bir�sistemin�içinde�yeti�en�çocuklarda�intihar�oranlar��da�
yüksek�olarak�kar��m�za�ç�kmaktad�r75.�

Japon�toplum�hayat�nda�ve�dolay�s�yla�aile�hayat�nda�kar��m�za�dikkate�de�er�
bir� ba�ka� konu� daha� ç�kmaktad�r.� Bu� ise,� �ehirlerde� ve� k�rsal� alanlardaki� polis�
güçlerinin�durumudur.�Güvenli�i�sa�lamakla�sorumlu�olan�polisler�ayni�zamanda�
sorumluluk� alanlar�� içindeki� evlerden� de� yükümlüdürler.� Bu� polisler� sorumlu�
olduklar��evleri�belirli�zamanlarda�ziyaret�ederler,�ev�halk�� ile�konu�urlar,�çevre�
deki�geli�melerle�ilgili�bilgi�al�rlar.�Burada�ki�en�önemli�olay�bir�ailenin�ya�ant�s�n�
da�görülen�ani�de�i�ikliklerin�izlenmeye�al�nmas�d�r.�Bu�yüzdendir�ki�polisin�ma�
hallesindeki�her�olaydan�haberi�olabilmektedir76.��

�

                                                 
72  Ka��tç�ba��, age., s. 48. 
73  Ka��tç�ba��, age., s. 61. 
74  Florence Sakade, Japon Çocuklar�n�n En Sevdi�i Masallar, (çev: Erhan Kuzhan),Ankara, 2006, s. 10-13; 28; 34; 41; 44; 47; 82; 

Japon Masallar�, (çev: Temel Ke�o�lu), Ankara, 2000, s. 58; 73; 89; 163; 171; 200-201; 203; 206; 237. 
75  Güven, age., s. 32. 
76  Güven, age., s.53-54; Hoyt, age., s. 42. 
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Sonuç�
Toplumun�en�küçük�sosyal�birimi�olan�aile�do�al�olarak�sosyal�ve�ekonomik�

geli�melerden�etkilenmektedir.�Dünya�da�oldu�u�gibi�Türkiye’de�de�bu�geli�me�
lerden�dolay��ailenin�yap�s�,�akrabal�k�ve�aile�içi�ili�kiler�de�i�mektedir.�Geleneksel�
aile�yap�s��çekirdek�aile�yap�s�na�dönü�mekte,�aile�içi�ili�kilerde�esneklik�ve�ho�gö�
rü�ön�plana�ç�kmakta,�aile� içinde�ki�isel� tercihler�ve�bireyci�davran��lar�belirgin�
le�mektedir77.�

Japonlar�için�‘�önce�Japonluk�sonra�insanl�k�gelir’�ifadesini�kullanmak�asl�nda�çok�
da�abart�ya�kaçmayabilir.�Çünkü�onlar�için�Japonluk�duygusu�her��eyin�üstünde�
dir.�Herkes�Japonya’n�n�hizmetindedir.�Her�birey�ülke�ç�karlar�n���ahsi�ç�karlar�n�n�
önünde�tutmaktad�r.�Bir�Japon�için�ülkesi�kendisinden�çok�çok�önde�gelmektedir.��

Japonlarda� ‘ben’� kavram�� geli�memi�tir,� ‘biz’� kavram�� ön� plandad�r.� Ayr�ca�
Japonlar�ferdi�olarak�de�il,�içinde�bulunduklar��sosyal�gruba�hareket�etmeyi�sev�
mektedirler.�Yine�Japon�kültüründe�ba�ar�s�z�olan��d��lama�gelene�inden�dolay�,�
üstlendikleri�i�i�en�iyi�olarak�yapmaya�çal���rlar.�Sistem�içinde�ba�ar�s�zl�klara�yer�
yoktur.�Hatta�zaman�zaman�bunun�sonucu�intiharlara�kadar�gitmektedir.�Japon�
ya’da�ba�ar�s�zl�klar�n�intiharla�sonuçlanmas�n�n�nedeni�sorundan�kaç���yolu�de�
�il,�aksine�yap�lan�bir�hatan�n�onurlu�cezas�d�r78.��

Yabanc��ara�t�rmac�lar�ve�bilim�adamlar��1970’li�y�llar�n�ba��ndan�itibaren�Ja�
ponya’n�n�de�i�mesi�gerekti�ini,�aksi�takdirde�böylesine�kapal��bir�toplumun�daha�
fazla� ya�ayamayaca��n�� ve� çökece�ini� iddia� etmeye� ba�lad�lar.� Ancak� Japonya�
Bat�l�la�aca��na,�Bat�l��ülkeler�‘istemeseler�de’�Japonya�gibi�dü�ünmeye�ba�lad�lar.��

2000’li�y�llar�n�ba��nda�Japonya’da�Bat��kültürü�beklenenin�çok�alt�nda�kabul�
görmü�tür.�Japonlar�tüm�dünya�kültürlerine�aç�k�olduklar�n��söylemektedirler.�Bu�
bir�ölçüde�do�rudur.�Fiziksel�olarak� Japon� toplumu�yüzy�llar�öncesinden�günü�
müze�büyük�de�i�iklikler�göstermi�tir.��ehirler�daha�Avrupai�bir�görünüm�alm��,�
sokaklar��da�dünyan�n�ünlü�ma�azalar�,�restoranlar��ile�donat�lm��t�r.�Japon�insan��
ise� geleneksel� giysilerini� sadece� özel� günlerde� giymek� için� dolaplara� kald�rm��,�
dünya�markalar�n��yak�ndan�takip�etmeye�ba�lam��t�r.�

Bu�fiziksel�de�i�iklikleri�sayarsak�Japonlar�modern�bir�millet�olmu�tur�diyebi�
liriz.�Ancak�gerçek�anlamda�Japonya�ve�Japonlar�asla�de�i�ime�u�ramam��lard�r.�
Yüzy�llar�önce�nas�l�dü�ünüyorlarsa�günümüzde�de�ayn��dü�ünce�yap�s�na�sahip�
tirler.�Çünkü�Japonlar�‘Bat�’dan�ald�k’�dedikleri�kültürleri�ancak�Japonla�t�rd�ktan�
sonra�sistemlerine�entegre�etmektedirler.�Bat��kültürünü,�kendi�kültürleri�ile�kar���
t�r�p�yo�urarak�Japonla�t�rd�ktan�sonra�uygulamaya�koymaktad�rlar.Mesela,�dille�
rine� yabanc�� ülkelerden� giren� kelimeleri� ay�rt� edebilmek� için� bu� tip� kelimelere�
özgü�ayr��bir�alfabe�kullan�rlar.�Katagana�denilen�bu�alfabe�sadece�yabanc��diller�
den�gelen�kelimelerin�yaz�m�nda�kullan�lmaktad�r.Bu�uygulamayla�hem�yabanc��

                                                 
77  Do�an-Do�an, age., s. 38. 
78  Güven, age., s. 18-21. 
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kelimeler�hemen�belli�olur�hem�de�kelimeler�ve�sesler�Japon�diksiyonuna�uygun�
hale�getirilir.�Yine�Japon�takvim�sistemi�de�kendilerine�özgüdür.��mparatorlar�n�n�
tahta�ç�k���y�l�n��esas�al�rlar.�Mesela,��mparator�Akihito’nun�tahta�ç�k���n�n�10.�y�l��
olmas�� sebebiyle� Japonlar� için�1998�y�l�� 10.�y�l�olarak�kabul� edilmektedir79.�Yine,�
Japon�insan�n�n�ev�ya�am��dün�oldu�u�gibi�bugün�de�yerde�geçer.�Yerde�oturur;�
yerde�okur,�çal���r�ve�gene�yerde�yatar.�Ancak,�bu�yer�ya�am�na�bugün�teknoloji�
nin� sa�lad���� tüm�kolayl�klar� ile� harmanlanm��t�r.�Mesela,�mangal� ile� �s�t�lan�ve�
bizdeki� tand�ra� çok�benzeyen�kotatsu,� bugün� elektrikle� �s�t�lmaktad�r.�Yine� ayn��
�ekilde�neme�kar���elektrikli�hal�,minder�ve�yatak�geli�tirilmi�,�en�yeni� izolasyon�
ve��s�nma�teknikleri�uygulanmaya�ba�lanm��t�r.�Ama�de�i�meyen��ey�geleneksel�
yer� ya�am�d�r80.� Yani� bir� anlamda� Japonya� Bat�l�la�madan� kendi� kültürünü� ve�
ruhunu�koruyarak�Bat��ile�entegre�olmaya�çal��maktad�r81.�Böylece�1800’li�y�llarda�
etkili� bir� �ekilde� ortaya� ç�kan� ‘Japonlar�� Avrupal�lar� haline� getirmek’� dü�üncesinin�
asla�gerçekle�tirilemedi�i�günümüz� itibariyle�de�görülmektedir82.�Üstelik�Bat�’ya�
e�itim�almak�için�giden�Japon�çocuklar�n�n�göstermi��oldu�u�ba�ar�lar,�Bat�l��ülke�
lerin� Japon� kültürüyle� yak�ndan� ilgilenmesine� sebep� olmu�tur� (Japon� yönetimi,�
Japon�çocuk�yeti�tirme�yöntemleri,�Japon�e�itimi�gibi.)83.�

Türk�ailesi�ile�Japon�ailesinin�en�belirgin�ortak�özelli�i�ise,�kad�n�n�aile�içinde�
ev�ve�çocuklar�n�e�itimi�konusundaki�sorumluluklar��olarak�kar��m�za�ç�kmakta�
d�r.�Türk�ve� Japon�kad�nlar��bu�yüzden�aile� içinde� reis�konumundad�r84.�Ancak�
göz�ard��edemeyece�imiz�bir�konu�da�günümüz�de�Türk�kad�nlar�n�n�Japon�ka�
d�nlar�na� oranla� daha� fazla� i�� ortam�� içerisinde� bulunduklar�d�r.� Türk� kad�nlar��
pek�çok�sahada�erkek�meslekta�lar��ile�birlikte�çal��abilirken,�Japon�kad�nlar��için�
bunu�söylemek�pek�mümkün�de�ildir85.�Bunun�yan�nda,�20.yüzy�l�n�ortalar�ndan�
itibaren�Türkiye’de�sanayile�menin�artmas�yla�birlikte�Türk�kad�n�n�n�i��hayat�na�
girmesi�do�um�oran�n��etkiledi�i�gibi�aile� içi� ili�kileri�de�etkilemi�tir.�Bu�etkinin�
olumsuz�yönde�oldu�unu�ifade�etmek�çok�da�yanl���olmaz.�Dolay�s�yla�Türk�ailesi�
küçülmü�tür.�Küçük�aile�sanayile�me��ehirle�me�üçgeninde�s�k���p�kalm��t�r.�

Türk�ve�Japon�aile�sistemi�içinde�her�iki�toplumda�da�benzer�özellikler�dikka�
timizi�çekmektedir.�Ev�her� iki�kültürde�de�kutsal�say�lm��t�r.�Evin�e�ikleri�kutsal�
say�lm��t�r.�E�ik�üzerine�bas�lmas�,�oturulmas��uygun�görülmemi�tir.�E�ikte�duran�
lar�n,�oturanlar�n�kötü�ruhlar�taraf�ndan�çarp�laca���inanc��hakim�olmu�tur.�Yine�

                                                 
79  Güven, age., s. 55-57. 
80  Mete Tuncoku, “Modernle�mede Japon Modeli ve Türkiye”, http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&SayiNo=32, 

(eri�im tarihi: 05.09.2009).  
81  Güven, age., s.58. 
82  Büyük Miletlerden Japonlar, Almanlar, 1329, Konferans Kütüphanesi, s. 21. 
83  Ka��tç�ba��, age., s. 36. 
84  Sumiko Iwao, “The Modernization of Japanese Society”, Turkish-JapaneseRelations: Prospects for Development, 5 June 1986, 

�stanbul, 1986, s. 33. 
85  Japonya’da istisnai durumlar da kar��m�za ç�kabilmektedir. Mesela Japon kad�nlar�n�n kamyon �oförlü�ü yapmas� gibi. Bkz: 

Caner Gürellier, Pedal�m�n Alt�nda Japonya, �stanbul, 2008, s. 112. Ancak bunlar çok nadir kar��la��lan durumlard�r. Çünkü Türki-
ye’de de kamyon �oförlü�ü yapan kad�nlar�n say�s� da bir yada ikiyi geçmez. 
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ortak�kültür�olarak�e�ikten�içeri�ayakkab��ç�karmadan�girilemeyece�idir.�Japonlar�
da�da�evde�Türklerdekine�benzeyen�terlikler�giyilmektedir86.�

Gerek�Türk� ailesinde�gerekse� Japon� ailesinde�hiyerar�ik� bir� yap��mevcuttur.�
Oda�da�oturma�ve�yemek�yeme�düzeni�ailenin�en�ya�l��erke�ine�göre�düzenlen�
mektedir.�Türklerde�ve�Japonlar�da�ya�l�lara�sayg��önemli�oldu�u�için,�büyüklerin�
yan�nda�sigara�,�içki�içilmezdi.�Her�iki�toplumda�da�kad�nlar�n�erkeklerine�sayg�s��
sonsuzdur.�Yürüme�esnas�nda�her�iki� toplumun�kad�nlar��da�erkeklerinin�önüne�
geçmezlerdi.�Her� iki�ülkenin�k�rsal�kesimlerinde�bu�adet�k�smen�devam�etse�de�
�ehirlerde�kalmam��t�r87.�

Yine�her�iki�toplumda�da�yak�n�akrabalar�ile�evlenme�adeti�yoktur.�Japonlar�da�
yedi�göbek�uzak�akrabalara�kadar�olanlarla�evlenilmez.�Türklerde�de�bu�adet�Orta�
Asya� Türklerinde� ve� Balkanlardan� Anadolu’ya� göç� eden� Türklerde� günümüz�
itibariyle�yayg�nd�r.�Ortak�bir�ba�ka�gelenek�de�aile�içinde�birden�fazla�erkek�ço�
cuk�varsa,�evlenen�çocu�un�ayr��bir�ev�açmas�d�r.�Ancak�tek�bir�erkek�çocuk�varsa�
genellikle�bu�çocuk�evlenince�evde�kalmaktad�r.�Yine�k�z�çocuklar�n�n�evlenirken�
götürdükleri� çeyiz�gelene�i�de�benzeyen�gelenekler�aras�ndad�r.�Bunun�yan�nda�
gelin�k�zlar�n�çeyizlerinin,�hediyelerin,�d��ar�ya�götürülen�yiyeceklerin�bohça�deni�
len� kuma�larla� sar�larak� ta��nmas�� gelene�i� de� benzemektedir.� Japonlar� da� bu�
bohçalara�Furo�iki�(Huro�iki)�ad��verilmektedir.�Günümüzde�bu�adet�Japonlarda�
varl���n��korurken,�Türkiye’de�unutulmak�üzeredir88.��

Türklerde�klasik�toplum�düzeninde�çocuk�üzerinde�ailenin,�akrabalar�n,�ma�
hallenin�kontrolü�vard�r.�Bu�bir�çe�it�toplum�kontrolü,�dayan��mas��olarak�kar���
m�za�ç�kmaktad�r.�Ba�ar�n�n�övüldü�ü,�ödüllendirildi�i,�kötü�davran���n�ise�yeril�
di�i� ve� k�nand���� bir� toplumda� çocuk,� ailenin� ve� toplumun� a��rl���n�� üzerinde�
hissetmekte� ve� davran��lar�n�n� buna� göre� düzenlemekteydi89.� Günümüzde� ise�
hemen�her�konu�da�oldu�u�gibi�çocuk�da�de�i�en�toplum�kurallar��içinde�kendini�
bulamayabilmektedir.�Türk�toplumu��ehir�hayat��ile�birlikte�di�er�konular�da�ol�
du�u�gibi�ailenin�önemli�ö�esi�olan�çocuk�üzerinde�de�etkisini�kaybetmi��görün�
mektedir.�Köy,�kasaba�kültüründe�bu�etki�hissedilse�de�eskisi�gibi�a��rl����görüle�
memektedir.�Bunda�Bat�’n�n�etkisinin�oldu�unu�dü�ünmek�yanl���bir�kanaat�ol�
masa�gerekir.�

Son�yüzy�lda�Türkiye,�bulundu�u�co�rafyada�ekonomik,�sanayi,�tar�m�ve�kül�
türel�sahalarda�oldukça�h�zl��bir�geli�me�göstermi�tir.�Bütün�bu�geli�meler�olurken�
ailenin� de� bunlardan� etkilenmemesi� dü�ünülemez.� Dolay�s�yla,� eski� toplumun�
‘hane’,� ‘kom�uluk’,� ‘mahalleli’�gibi�anlay��lar�art�k�kaybolmaya�yüz�tutmaktad�r.�
20.yüzy�l�n� �ehirle�en� ailesi� kendi� eski� yap�s�n�� da,� kar��koca� ili�kilerini� de� kay�
betmeye�ba�lam��t�r.�Geni��aile�gittikçe�h�zl��bir��ekilde�çekirdek�aileye�dönü�mek�

                                                 
86  Mehmet Bayraktar, Türkler ve Japonlar, Ankara, 2007, s. 113; 115. 
87  Bayraktar, age., s. 114.  
88  Bayraktar, age., s. 116-117 
89  Ortayl�, Osmanl� Toplumunda…, s. 84. 
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te�ve�iki�ku�ak�bir�arada�oturmamak�için�gayret�sarf�etmektedir.�Kay�nvalide�gelin�
gibi�aile�içi�çeki�meler�huzurevlerinin�art���n��da�h�zland�rmaktad�r.���sizlik�aile�içi�
dayan��mayla� çözümlenebildi�i� için� henüz� Bat�� Avrupa� toplumlar�ndaki� kadar�
y�k�c�� sonuçlar� kar��m�za� ç�kmamaktad�r.� Bununla� birlikte� bo�anma� oranlar�� da�
gittikçe�art���göstermektedir.�Toplumu�sars�c��de�i�meler�gösteren�Türkiye,�buna�
ra�men�aile�birli�ini�koruyabilen�ülkelerin�ba��nda�gelmektedir90.�Ancak�bu�koru�
yabilme�özelli�inin�ne�kadar�dayanabilece�i�konusu�göz�ard��edilmemelidir.�Çün�
kü�geni��aile�sistemine�sahip�olan�Türk�aile�yap�s��gittikçe�küçülmekte,�anne�baba�
ve� çocuktan� olu�an� ailenin� toplam� say�s�� zamanla� daha� da� azalmaktad�r.�Hatta�
önceleri�sadece�evlenince�aileden�ayr�lan,�ayr��bir�yuva�kuran�çocuklar,�günümüz�
de�i��veya�okul�için�de�art�k�evden�ayr�labilmekte�ve�ayr��bir�ev�kurabilmektedir.�
Günümüz��ehir�hayat�n�n�ortaya�ç�kard����bu�durum,�art�k�çekirdek�ailenin�daha�
da�küçüldü�ünü�ve�‘tek’��‘yaln�z’�ya�ayanlar�n�say�s�n�n�artt���n��göstermektedir.��

Sanayile�me�ile�birlikte�etkisini�gösteren�çekirdek�ailenin�art���,�bat��toplumla�
r�nda�eskiden�beri�var�olan�bir�aile��eklidir�yarg�s�na�varmak�yanl���de�ildir.�Bat�,�
kendisinin�de� çekirdek� aileye� geçi�inin� sanayile�menin� bir� sonucu�oldu�unu�ve�
Bat�l��olmayan,�sanayile�en�toplumlar�n�da�bu�geçi�ten�etkilenmemelerinin�müm�
kün�olmad���n�� iddia�etmektedir.�Oysa,�Bat��da�özellikle�de��ngiltere’de�endüstri�
devrimi�öncesinde�de�çekirdek�ailenin�ve�bireycili�in�mevcut�oldu�u�bilinen�bir�
gerçektir91.�

‘Bat�l�la�ma�taraf�ndan�bozulmam���olan�“�Japon�ruhu”na�kar��l�k,�her�alanda�
bat�l�la�ma�Türk�toplumunda�büyük�zihniyet�de�i�melerine�sebep�olmu�tur.�Hat�
ta�bu�konuyla� ilgili�olarak�Ziya�Gökalp,�milli�kültürü�kazanmad�kça�medenile��
menin�mümkün� olamayaca��n�� ifade� etmekte,� ‘Japon� ruhu� Bat�� bilimi’� tarz�ndaki�
Japon�kalk�nmas�na� yakla��k� olarak� ‘Türk� ruhu�Bat�� Bilimi’� sentezini� ortaya� koy�
maktad�r92.� Yani,� Japonlar�n� kendi� benliklerini� kaybetmeden� Bat�y�� ö�renebilme�
yeteneklerinin�Türkler�taraf�ndan�uygulanmas��gerekti�ini�vurgulamaktad�r.�

Bir� toplumda� ‘yarat�c�� ayd�n� s�n�f�’� kendi� kökeninden�olmas�� çok�önemlidir.�
Japonya�Meiji�dönemi�ile�birlikte�ulusal�ayd�n�kadrosunu�yeti�tirmi��ve�bu�durum�
günümüz�Japonya’s�n�n�gücünün�temellerini�olu�turmu�tur.�Türkiye’de� ise�Tan�
zimat� ile�ba�layan�Bat�l�la�ma�modeli�Cumhuriyetle�devam�etmi�,�Bat��de�erleri�
etkisini� göstermi�tir.� Böyle� bir� yakla��m� yozla�may�� da� beraberinde� getirmi�tir.�
Toplumu�disiplin�alt�na�alacak�olan�kontrol�mekanizmalar��da�Bat��normlar��tara�
f�ndan�düzenlenmesi�bu�süreci�h�zland�rm��t�r.�Türk�toplumunda�meydana�gelen�
bu�dejenerasyon�genç�ku�aklarda�uyumsuzluk�problemini�ortaya� ç�karmakta�ve�
toplumun�umudunu�kaybetmesine�sebep�olmaktad�r93.�Köyden�kente�göçün�pek�

                                                 
90  Ortayl�, Osmanl� Toplumunda…,s.132-134. 
91  Ka��tç�ba��, age., s. 110; Gülerce, age., s.10-11; Jack Goody, Avrupa’da Aile, (çev:Serpil Ar�soy), �stanbul, 2004, s. 28; 58; 72. 
92  Türkdo�an, age., s. 121-122. 
93  Türkdo�an, age., s. 557-558. 
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çok�konuda�olumsuz�etkisi�oldu�u�gibi�aile�üzerinde�de�bu�etkinin�meydana�gel�
di�i�görülmektedir.�

Tanzimat� ile�ba�layan�modernle�me�süreci�Bat�l�la�ma� ile� e�de�er� tutulmu��
tur.�Bu�anlay���Cumhuriyet�döneminde�de�devam�etmi�,�böylece�milli�de�erlerin�
den�soyutlanan�Türk� toplumu,�Bat�l�� toplumlar�n�adeta�uydusu�haline�gelmi�tir.�
Küreselle�me�sürecinde�dünyam�z�gittikçe�bir�köye�dönü�mektedir.�Avrupa�Birli�
�i,�Nato,�IMF,�Birle�mi��Milletler�gibi�Bat��kökenli�kurulu�lar�n�Do�u�toplumlar��
n�n� hakimiyetleri� alt�na� almalar�� gayretleri� kar��s�nda� sessiz� kal�nmas��mümkün�
de�ildir94.�

Günümüz�Türk�ailesi�Bat��görünümlü�ama�geleneksel�özellikleri�de�içinde�ba�
r�nd�ran�bir�‘geçi�’�dönemi�ailesi�tablosu�çizmektedir.��

Netice� olarak,� Bat�n�n� ‘Dü�ünüyorum,� öyleyse� var�m’(Descartes)dü�üncesine�
kar��l�k,�Japonlarda�‘Biz�bir�aileyiz,�öyleyse�var�z’95�anlay����ortaya�ç�kmaktad�r.�Tür�
kiye’nin� ise�bu� iki�anlay���n�aras�nda�s�k���p�kald����kanaatine�var�labilir.�Bu�du�
rumda�Türkiye’nin�yapmas��gereken�bir�an�önce�aradaki�dengeyi�kurmas�d�r.��

�

                                                 
94  Türkdo�an, age., s. 473; 533. 
95  Güvenç, age., s.159. 
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