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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilimlerde Yöntem II dersi kapsamında, nitel çalışmalar hakkında elde
ettiğiniz teorik bilgileri kullanarak, bir aileyi analiz etmek ve betimlemektir. Bu sizin aileniz olabilir
ya da kendi ailenizdeki ilişkileri yazmak zor gelirse yakın tanıdığınız bir aile olabilir. Her ne olursa
olsun, ödevinizde çalıştığınız ailenin sizin aileniz olup olmadığını belirtmek zorunluluğunuz yoktur.
Ödevinizde sadece herhangi bir ailenin analizini yapmanız beklenmektedir.
Gereklilikler:
1. Raporunuz kesintisiz biçimde tamamlanmış bir yaşam öyküsüne dayanmalıdır.
2. Aileyi tanımlarken bunun ne tür bir aile olduğunu mutlaka değerlendiriniz. Bu bağlamda
değerlendirmeniz, geleneksel/modern, otoriteryan/demokratik, muhafazakar/liberal, yakın bağları
olan/olmayan gibi kavramlar etrafında entelektüel derinliği olan bir tartışmayı da sürdürmeli.
3. Analizleriniz mutlaka temel sorulara yanıt verecek biçimde inşa edilmeli. Örneğin;
i. Ebeveynler ne zaman evlenmişler?
ii. Nasıl evlenmişler? Evlilik görücü usulü mü gerçekleşmiş yoksa kendileri anlaşarak mı
evlenmişler? Evlenme biçimlerinin bir hikayesi var mı?
iii. Evlendiklerinde kendi aileleriyle bir sorun yaşamışlar mı? Eğer yaşamışlarsa, nasıl bir
sorun? Birlikteliklerini ailelerinden saklamışlar mı? Öyleyse nasıl?
iv. Evlilik için çok para harcamışlar mı? Düğünlerini maddi olarak kim desteklemiş?
v. Birbirlerine aşık olmuşlar mı? Birbirleriyle yaşadıkları romantik birlikteliğe ilişkin
hikayeleri var mı? Bu hikayeleri çocuklarına anlatırlar mı?
vi. İlk oturdukları evi nasıl bulmuşlar? Bunun için kimden destek almışlar?
vii. Kaç çocukları var? Çocuk sayısı hakkında herhangi bir görüş ayrılığına düşmüşler mi?
viii. Erkek ve kız çocukları farklı beklentilerle mi yetiştirilmişler? Neler bunlar?
ix. Annenin mesleği nedir? Babanın mesleği nedir? Ne iş yaparlar? Anne çalışıyor mu yoksa
ev kadını mı? Annenin çalışmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık yaşanmış mı?
x. Önemli bir sorunları var mı? Sorunlarını nasıl çözüm üretiyorlar? Bir ayrılık ya da
boşanma hikayesi var mı?
xi. Evde herhangi bir işbölümü var mı? Örneğin, ev işlerini kim yapar, alışverişi kim; çocuk
bakımından kim sorumludur, evin çekip çevrilmesinden kim sorumludur?
xii. Ebeveynler birlikte dışarı çıkarlar mı? Yoksa farklı biçimde mi sosyalleşirler? Onlar
sadece birer eş mi yoksa aynı zamanda iyi bir arkadaşlıkları var mı?
xiii. Ne sıklıkta misafir ağırlarlar? Misafirleri aile üyeleriyle mi sınırlıdır, yoksa arkadaşları
da gelirler mi?
xiv. Tartışırlar mı? Hangi konularda tartışırlar? Politik konular mı, maddi konular mı, yoksa
dini konular mı, ya da başka meseleler mi tartışmanın kaynağını oluşturur?
4. Yukarıda örnek olarak sıralanan sorulara ek olarak başka soruları da sorup değerlendiren bir
araştırma gerçekleştiriniz. Mümkünse her iki tarafla da, hem anne hem babayla, yaşam öyküsü
gerçekleştiriniz. Birbirlerine ve ailelerine ilişkin anlattıkları hikayelerde farklılık gösteren noktaları
değerlendiriniz. Kimin gerçekleri ifade ettiğini anlamak mümkün mü? Bunu raporunuzda belirtmek
zorunda değilsiniz. Ancak sizin analizleriniz için mühim noktalardan birisini oluşturabilir.
5. Gerçekleştireceğiniz mülakatlarda, yukarıda örnekleri verilen konular da dahil olmak üzere elde
edebildiğiniz kadar veriyi toplayınız. Bunları metin haline getiriniz. Bu metin, sizin raporunuzu
oluştururken kullanacağınız ana kaynak olacaktır.
Değerlendirme: Ödev için yazacağınız makale, 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Teslim tarihi: 19 Nisan 2019 / Makalenizi belirtilen tarihte mesai bitimine kadar lütfen e-posta yoluyla da
gönderiniz. Başarılar dilerim!
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