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ÖZET 

 

Boşanma, Türkiye’de Batılılaşmaya paralel olarak sıradan bir toplumsal olgu olmaktan 

çıkmış, önemli bir toplumsal soruna dönüşmüştür. Boşanma hızı, özellikle 2000’li yıllardan 

bu yana hızla artmış ve ailenin çözüldüğü endişesine yol açmıştır. Boşanmalar, toplumda 

gittikçe çoğalan bir “boşanmış aile çocuğu” kitlesi meydana getirmiştir. Boşanan kadın ve 

erkeklerin büyük bir kesimi bir daha evlenmemektedir.  Dolayısıyla “boşanmış bireyler”, 

toplumda her geçen gün daha da büyüyen bir kitle meydana getirmiştir. Boşanmış bireyler ve 

boşanmış aile çocuklarının hukuksal, psikolojik ve sosyal sorunları gündemde sürekli yer 

tutmaktadır. Buna rağmen boşanmaya karşı alınan önlemler yetersizdir. Boşanmayı anlamaya 

dönük akademik araştırmalarda bir düzelme gözlenmektedir. Ama boşanma ile ilgili yasalarda 

görülen modernist anlayış, toplumsal gerçeklikten daha da uzaklaşarak Marksist ve feminist 

bir zihniyet rengine bürünmüştür. Özellikle 2012’de çıkarılan 6284 nolu yasa toplumsal 

yapıyı tehdit edecek nitelikte görünmektedir. Söz konusu yasa, daha önce literatürümüzde yer 

almayan  “mağdur babalar” gibi kavramlar getirmiştir. Boşanma sorununun çözümü ile ilgili 

getirilen “aile danışmanlığı” da yasanın arka planında yer alan zihniyet doğrultusunda 

programlandığından daha çok boşanmaya yol açma riskini barındırmaktadır. Raporumuzda 

çözüm arayışlarına katkı sunmak amacıyla Türkiye’de boşanma sorununun nedenleri ve 

sonuçlarına yer verilmiş ve çözüme dönük bir dizi öneri sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: aile, boşanma, sığınma evi, mağdur babalar, sığınma evleri  
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 ملخص

 

 التقرير الذي أعده مركز صدام للبحوث واالفكار االستراتيجية حول ظاهرة الطالق داخل تركيا

 

الطالق ظاهرة اجتماعية،لكن يالحظ داخل تركيا بان هذه الظاهرة تحولت من مجرد ظاهرة إلى قضية إن 

موازاة التغريب التي تعيشه تركيااجتماعية،واصبحت مشكلة كبرى في  أن معدل الطالق ازداد بسرعة "وأضاف التقرير  

 خالل العقود األخيرة خاصة منذ االلفينيات،األمر الذى ترك في االعتقاد بان االسرة معرضة لخطر التفكك

أبوين لعائالت منفصلة  من االطفال بدون" كتلة كبيرة"كما ان زيادة نسبة الطالق في المجتمع وصلت إلى حد اصبحت فيه 

 ومتفككة

ان المطلقين والمطلقات ال يتزوجون بعد االنفصال حتى من غيرهم،"كما اظهر التقرير وسلط الضوء على   

 وأكد التقرير على أن هؤالء الذين عاشوا هذه التجربة في ازدياد مضطرد

جين واألطفال الذين مروا بهذه التجربة وازدات في وذكر أن هناك الكثير داخل الرأي العام يتحدثون عن الحالة النفسية للزو

هذا الخصوص البحوث االكاديمية التي تركز على هذا الموضوع ،لكن القوانين التي تم اصدارها مؤخرا كانت متأثرة 

الذي يعني بحقوق المرأة" النسوية" باالفكار الماركسية تحت مصطلح  "  

يشكل خطرا على أمن وسالمة وكيان األسرة ،النه  6106لعام  4628برقم القانون الذي تم اصدارة "وأردف التقرير أن 

الن القنانون ينص " اآلباء المظلومين"اظهر مصطلحات جديدة لم تكن موجودة من قبل داخل المجتمع اصال،مثل مصطلح 

قبل الزوجه في حقه  على ابعاد األزواج عن منزل الزوجية لفترات ليست بالقليلية لمجرد أسباب بسيطة،كتقديم شكوى من

  حتى لو لم يتم تقديم اي دليل على ذلك، وأن الكثير من اآلباء يعانون أشد المعاناة من هذا القانون

التابعة لوزارة االسرة لم تساهم للحيلولة دون ارتفاع نسب الطالق" االرشاد العائلية"كما أكد التقرير أن مؤسسة   

عن الحلول واالسباب والنتائج المترتبة على قضية الطالق في تركيا،كما يقدم هذا التقرير يستهدف المساهمة في البحث 

 .اقتراحات في هذا الخصوص

 :الكلمات ذات الصلة

منازل لجوء مرأة -اآلباء المظلومين  -الطالق  -األسرة   
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ABSTRACT 

 

Divorcement, as a social problem rather than an ordinary social phenomenon has been 

a significant problem in parallel with Westernization in Turkey. Divorcement rate increased 

rapidly especially since the 2000s and this caused family disintegration. Divorcements has 

increased the number of “children of divorce”. Many of the divorced men and women do not 

get married again. Therefore “divorced individuals” bring about a a large mass in the society. 

The juridical, psychological and social problems of the divorced and their children are on the 

front border. However the measures taken against divorcement are insufficient. The academic 

texts directed towards understanding of divorcement are getting better. But the laws about 

divorcement in the legislation has moved away from modernist understanding and disguised 

in Marxist and feminist mentality. The code number 8264 enacted in 2012 seems to threaten 

the social structure. The law introduced the concept of “sufferer father” which did not exist in 

the literature before. “Family counseling” is programmed under the same mentality so it 

carries the risk of much more divorcement. This report examines the reasons and results of 

divorcement and makes a range of solution-oriented suggestions. 

Keywords: family, divorcement, women’s shelter, children’s shelter, sufferer fathe 
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GİRİŞ  

 

Aile ile ilgili diğer hususlar gibi boşanma da toplumun sabit gündemleri arasındadır. 

Medyaya boşanmalar hakkında düzenli olarak haberler yansımakta, bu haberler, ilgili 

kurumlar tarafından sürekli incelemeye alınmakta; boşanma konusu, adeta anbean mercek 

altında tutulmaktadır. 

Üniversiteler, boşanma hakkında tez ve makale düzeyinde çalışmalar yapıyorlar. Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütün kurumları ile rutin olarak raporlar hazırlıyor. 

Sivil Toplum Kuruluşları, o raporları kendi bakış açılarıyla analiz ediyor ya da onlara karşı 

yeni raporlar hazırlıyorlar. Valilik ve kaymakamlıklar yerel çalışmalar yapıyorlar. Okulların 

rehberlik servisleri dahi imkânları ölçüsünde boşanma konusunu gündemlerine alıyor; kimi 

rehberlik servisleri, tespitlerini okul sitelerinde yayınlayarak paylaşıyorlar.  

Bu ulusal çalışmaların yanında Birleşmiş Milletler’e bağlı UNICEF ve bazı Avrupa 

Birliği kuruluşları da her yıl “kadın” ya da “çocuk” konusunu gündeme alarak Türkiye’de aile 

yapısı ve boşanmalar konusunda veri toplayıp analiz ediyorlar. Dolayısıyla boşanmalar 

konusunda geniş, sürekli büyüyen ve canlı bir literatür söz konusudur. Konuyla ilgili hemen 

hemen her hususta her kesim, cinsiyet ve her yaş grubu için veri ve analizlere ulaşmak 

mümkündür.  

Söz konusu araştırmaların ürünü olan verilere bakıldığında son yıllarda Türkiye’de 

boşanma hızı sürekli artmış; boşanmanın istisna olduğu bir toplum yapısı, yerini boşanmanın 

sıradanlaştığı bir toplum yapısına bırakmıştır. Boşanma konusu, aileyi ve toplumu tehdit 

edecek boyutlara ulaşmış; toplum yapımızda daha önce asla yer almayan ve ancak II. Dünya 

Savaşı sonrası bunalımlı Avrupa toplumlarında ortaya çıkan mağdur babalar dernekleri ve 

platformları bizde de ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Türkiye’de konuyla ilgili yapılan akademik çalışmalarda artık Batı literatürünün 

tekrarlamakla kalınmadığı, zemini anlamaya yönelik araştırmaların da yapıldığı 

görülmektedir. Her hususta olduğu gibi boşanma konusunda da geleneği mutlak suçlu ilan 

eden modernist bakış açısı, özellikle üniversite çalışmalarında yerini konuyu önyargısız 

değerlendiren bir bakış açısına bırakmaktadır. Ancak araştırmalardaki söz konusu ilerleme, 

genellikle boşanmanın sebepleri bağlamında kalmıştır.  
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Araştırmalarda günün gerçekliğinin dışında kalmış kimi geleneklerin yeni toplum düzeninde 

ısrarla sürdürülmesinin aile yapısına verdiği zarar ve boşanmalardaki rolü açıkça 

işlenmektedir. Ancak sorunun çözüm noktasına gelindiğinde geleneğin aileyi ayakta tutma ve 

dolayısıyla boşanmayı engelleme rolü yok sayılmaktadır. Zira söz konusu çözüm olduğunda 

her tür gerçekçi yaklaşım yerini, uç bir sekülerist (laik) önyargıya bırakmaktadır. 

Araştırmacılar, aile bağlarının dinle ilişkisinin ve dinin aile kurumunu ayakta tutmasındaki 

rolünün farkındadırlar. Buna rağmen, kendilerini sorunların çözümünde dini tamamen 

denklem dışı bırakan seküler modernist anlayışa uyma zorunluluğunda hissediyorlar; dini ve 

dinsel kurumları, aile sorunlarının çözümünün dışında tutuyorlar, bir tür “dinsiz çözümler” 

getiriyorlar.  

Avrupa Birliği fonları ile çalışan kimi Sivil Toplum Kuruluşları ise Batı’nın mağdur 

kesimler üzerinden toplumun derinliklerine sirayet etme ve kendisi için müttefikler oluşturma 

amaçları doğrultusunda çalışıyorlar. Bu kuruluşlar, Batılı yaşam tarzının temel sebepleri 

arasında yer aldığı boşanma olgusunu, kadını köklerinden koparıp Batı’ya bağlama yönünde 

suistimal ediyorlar.  

Türkiye’de boşanma ile ilgili kanunî düzenlemeler de modernist bir anlayıştan 

feminist bir anlayışa doğru yol almıştır. 1926’da İsviçre’den alınan modernist Medeni Hukuk, 

1998 ve 2012’de kadın hakları ile ilgili yapılan düzenlemelerle Avrupa Birliği menşeli 

feminist bir nitelik almıştır. Kadının kimi gelenekçi kesimler tarafından bütün kötülüklerin 

kaynağı sayıldığı uç anlayış, bu yasal düzenlemelerin zihniyet yapısında yerini kadının 

masum, üstün ve dokunulmaz olduğu uç anlayışına bırakmıştır. Dolayısıyla aile ve boşanmayı 

ilgilendiren yasalar, kadın konusunda, klasik seküler kesim dâhil bütün toplum kesimlerinin 

fark edip ve artık tepki göstereceği kadar dengeden uzaklaşmıştır. Bu durum modern yaşam 

biçiminin bilinen sonuçları ile bir araya geldiğinde geçmişten bu yana toplum yapısında var 

olan boşanma olgusunu büyüterek toplumun geleceğini tehdit eden bir sorun hâline 

getirmiştir.  

Literatür taraması ve kısıtlı saha çalışması ile hazırlanan raporumuz bu ön tespitler 

doğrultusunda boşanma konusunu ilgili bütün hususlarla birlikte ama ana mevzusundan 

ayrılmadan ele almayı, sorunun sebepleriyle birlikte sonuçlarını da gözler önüne sermeyi ve 

sorunun çözümüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  
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1. BOŞANMA TERİMİ VE KAPSAMI 

 

İslâm fıkhında “talâk” olarak ifade edilen boşanma kavramı, Arapça طلق (ta-le-ke) 

fillinin mastarıdır. Talâk kelimesi sözlüklerde, aldığı cer harfine göre farklı manalara 

gelmektedir fakat genel itibariyle “bağdan kurtulmak, uzaklaşmak, salıvermek, kadının 

kocasından ayrılması” manalarına gelmektedir.
1
 Kelime, bu çerçevede nikâh bağını çözmek 

anlamında kullanılmıştır.
2
 Fıkıhta ise “talâk” kelimesi, nikâh bağını çözmek, talak ve benzeri 

sözlerle nikâh bağının çözülmesi veya o anda ya da gelecekte olmak üzere kendine has 

sözcüklerle nikâh bağının kaldırılmasıdır.
3
 Abdurrahman es-Sabûnî, boşanmayı İslâm fıkhına 

göre  “Evlilik hayatının hemen veya gelecekte son bulmasını ifade eden ve boşanmaya ehil bir 

kimse tarafından mahallinde, şahitler önünde ifade ettiği anlam kastedilerek söylenen belli 

sözlerdir.”
4
 şeklinde açıklamıştır: 

Kur’an’ın 65’inci suresine isim olan talâk ve aynı kökten türeyen kelimeler ayet ve 

hadislerde genellikle terim anlamıyla geçmektedir. 

İslâm hukukunun izah edildiği kaynaklarda boşanma konusu bağımsız bir konu olarak 

“Kitabu’t-Talâk” bölümlerinde ele alınmış ve detaylıca izah edilmiştir. Ancak biz, daha iyi 

anlaşılması için konuyu İslâm öncesiyle birlikte ele almayı uygun gördük.  

Günümüz hukukunda ise boşanma eşler hayatta iken evlilik ilişkisine mahkeme kararı 

ile hukuken son verilmesi olarak tanımlanır.  Evlilik ile birlikte nüfus kayıtlarında “evli” 

medeni hâlini almış olan eşler, boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte “boşanmış” medeni 

hâlini alırlar. Boşanma ile birlikte, eşlerin birbirine karşı evlilikten doğan hak ve 

yükümlülükleri son bulur. Eşler sadece mahkeme tarafından karar verilmiş olmak kaydıyla 

tazminat, nafaka gibi mali konularda karşılıklı hak ve borç sahibi olabilirler.
5
  

Boşanma, bütün toplumlarda görülen bir olgudur. Öte yandan boşanma evlilik 

birliğinin arzu edilmeyen bir biçimde sona ermesidir. Boşanma, toplumsal yaşamın en küçük 

birimi olan aileyi sarsar hatta dağıtır. Eşler arasında gerçekleşen bu hukuki vaka, eşler, onların 

çocukları ve yakınları başta olmak üzere topluma doğrudan ve dolaylı olarak yansıyan 

                                                           
1
 Arif Erkan, El-Beyan, Yasin Yayınları: İstanbul 2006, Cilt:1-2, s. 1587. 

2
 Rağıb el-İsfahânî, Müfredat, Yarın Yayınları: İstanbul 2015, s. 601. 

3
 İbn Âbidin, Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürru’l-Muhtar, Cilt: 4, s. 142. 

4
 Abdurrahman es-Sabûnî, Hurriyeti’z-Zevceyn fi’t-Talâk, 1968, Cilt: 1, s. 73. 

5
 Boşanma Sebepleri (Bilimsel Araştırma Nihai Raporu), Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet Battal, Proje Yılı: 

1988, ADAG (Akademik Araştırma Dayanışma ve Geliştirme Vakfı), İstanbul 2008, s. 21.   
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sonuçlar doğurur; dolayısıyla toplumun genelini etkileyen sosyal bir sorun oluşturur. 

Raporumuzda geçmişten günümüze bir olgu olarak boşanma ortaya konmuş, ardından bu 

olgunun toplumsal sorun oluşturma yönü üzerinde durulmuştur.  

 

2. TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK BOŞANMA 

 

Boşanma, eski uygarlıklardan günümüze kadar bütün medeniyet ve yapılarda görülen 

toplumsal bir olgudur.  Biz, bu olguyu İslâmiyet’ten önce ve sonra şeklinde sınıflandırarak 

anlatmak istedik. 

 

2.1. İslâmiyet’ten Önce Boşanma 

 

İslâmiyet’ten önce bilindiği kadarıyla Katolik Hıristiyanlık inancı dışında bütün 

uygarlıklarda boşanma,  erkeğe özgü bir hak olarak görülen toplumsal bir olgudur.   

 

2.1.1. Eski Uygarlıklarda Boşanma 

 

Tarihte ilk boşanmanın kimler arasında gerçekleştiğiyle alakalı elimizde kesin bir bilgi 

mevcut değildir. İmam Buhâri’nin (v.256) kitabında naklettiği bir hadis delil gösterilerek ilk 

boşanma eylemini Hz. İsmail aleyhisselam’a nispet edenler de olmuştur.
6
 

İslâmiyet’ten önceki uygarlıklarda boşanma olgusu, farklı şekillerde gerçekleşmiştir.  

Kadını sadece “çocuk doğuran” bir varlık olarak gören Eski İran toplumunda kadınlar kendi 

istekleri dışında evlendirilir ve kendilerine evlenme, evleneceği kişiyi tercih etme veya 

evlilikten vazgeçme hususlarında seçme hakkı verilmezdi.
7
 

                                                           
6
 Eşref Görgülü, İslâm Öncesi Boşanma Kurumuna Kuran’ın Yaklaşımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 

2003, s. 24 
7
 Mustafa Kasadar ve Sadık Akkiraz, Kadın ve Aile İlmihali, Ravza Yayınları: İstanbul 2015, s. 37. 
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Kadınların genellikle kendi babaları tarafından evlendirildiği Asur uygarlığında da 

boşanma tamamen erkeğin isteğine bırakılmıştır.
8
 

Kadın ticaretinin serbest olduğu ve kadına vatandaşlık hakkının bile verilmediği Eski 

Roma’da da yine aile kurumunun kurulması ve ayrılması tamamen erkeğe bırakılmıştır.
9
  

Hamurabi Kanunları’na göre de boşanma erkeğin hakkıdır. Eğer kadın, kendi hatası 

yüzünden boşanmaya sebep olmuşsa koca hiçbir şey vermek zorunda olmaksızın onu terk 

eder veya boşanmayarak evinde hizmetçi gibi kullanabilir ya da başka bir kadınla 

evlenebilir.
10

 

Çin hukukuna göre ise boşanma iki tarafın karşılıklı anlaşması ile olabilir. Ancak koca 

tespit edilmiş yedi halde karısını re’sen boşayabilir. Zina halinde boşanmak mecburidir. Koca, 

karısı zina ettiğinde onu satıp parasını alabilir.
11

 

Eski Yunan’da ise koca, karısını ister boşar ister sağlığında başka bir erkekle 

evlendirir, isterse de ölüm durumunda vasiyetle başka bir adama da bırakabilirdi.
12

 

 

2.1.2. Yahudilikte Boşanma 

 

Yahudilik inancında, evlilik bağıyla birbirlerine bağlanan bireylerin boşanması meşru 

bir olay görülmüş
13

 olsa da “iyi karşılanmayan bir uygulama” olarak tasvir edilmiştir.
14

  

Bununla birlikte Yahudi mezhep ekolleri arasındaysa boşanmayla alakalı farklı 

görüşler mevcuttur. Yahudi mezheplerinden olan Rabbâniler, erkeğin boşanma isteğini caiz 

olarak kabul etmiş fakat hoş bir şey olarak görmemişlerdir. 

Karâîler’e göre ise boşanma işi ihtilaflıdır. Hâkimin takdir edeceği kanuni bir mazeret 

olmaksızın erkeğin karısını boşanması caiz değildir. Kadın da erkek gibi boşanma talebinde 

bulunabilir. Karâîler’e göre boşanma karı ya da kocanın talebi üzerine, kanunda zikredilen 

                                                           
8
 Mustafa Kasadar ve Sadık Akkiraz, s.37. 

9
 Abdülkadir Donuk,” Çeşitli Toplumlarda ve Eski Türklerde Aile”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Dergisi, Sayı: 33. 
10

 Yusuf Doğan, Hazreti Peygamber Döneminde Boşanma,  Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1996, s. 7. 
11

 Bekir Topaloğlu, İslâm’da Kadın, Yağmur Yayınları: İstanbul 1992, s. 125. 
12

 Abdurrahman es-Sabûnî, a.e., Cilt:1, s. 27. 
13

 Tevrat(Eski Ahit), Tesniye, 24/1. 
14

 Tevrat(Eski Ahit), Malaki, 2/15-16. 
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belirli sebeplerden ötürü hâkimin boşanma kararıyla tamamlanmış olur. Ancak karı-koca 

boşanma konusunda anlaşırlarsa, boşanma sebepleri açıklanmaksızın hâkimin önünde 

boşanma gerçekleşir. Kadın, kendisinde bulunan mücerred bir kusurdan dolayı boşanamaz. 

Karâîler, boşanmaya sebep olacak kusurları “tahammül edilemeyecek kusurlar” olarak 

nitelendirmişler ve bunları üç maddede ele almışlardır: 

i. Nefiste olup dine zarar veren kusurlar 

ii. Bedende ve huyda olan kusurlar 

iii. Çarşılarda ve yollarda giyim-kuşamına dikkat etmemek, şeref ve haysiyeti zedeleyici 

bir iş yapmak.
15

 

 

2.1.3. Hıristiyanlıkta Boşanma 

 

Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’de geçen “Allah’ın birleştirdiğini insan 

ayırmasın” emrinden ötürü yaygın Hıristiyanlık inancında boşanmak yasaktır; evlilik bağını 

yapan bizzat Allah olduğu için ayırma yetkisi de ancak ondadır. O inançta evlilik, manevi bir 

bağ olarak kabul edilmiş ve ancak ölümle sonlanacağı kabul edilmiştir.
16

 

Luka İncili’nde birbirinden ayrılan eşler hakkında “Karısını boşayıp başka bir kadınla 

evlenenler ve boşanan kadınla evlenenler zina yapmış olurlar” gibi ağır ifadeler kullanılmış ve 

boşanma reddedilmiştir.
17

 

İncil’in farklı yerlerinde ise kocalarından boşanan kadınlar da kınanmış ve “Kadınlar 

da başka bir erkekle evlenmek için kocalarını terk ederlerse evlendiği kişiyle zina yapmış 

olurlar” ifadeleri kullanılmıştır.
18

 

Matta İncil’inde geçen ve Hz. İsa (a.s) ile Ferisiler arasında geçtiği iddia edilen 

diyalog, Hıristiyanlık inancında boşanmayı kesin olarak yasaklamıştır.
 19

  

Bu kesin hükümlere rağmen konu sonraları Hıristiyan mezhepleri arasında ihtilafa 

sebep olmuş, her mezhep tarafından farklı değerlendirilmiştir. 

                                                           
15

 Doğan, s. 6. 
16

 Nihat Dalgın, İslâm Hukukunda Boşanma Yetkisi, Etüt Yayınları: Samsun 1999, s. 21-22. 
17

 Luka İncili, 16/18. 
18

 Markos İncili, 10/11-12. 
19

 Matta İncili, 19/3-9. 
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Katolik din adamları, boşanmayı kesinlikle haram kabul ederler. Onlar, evliliğin 

kilisenin mukaddes sırlarından birisi olduğunu ve ancak ölümle bozulabileceğine 

inandıklarından boşanma hakkını tanımazlar.  

Katolikliğin sert tutumuna karşı daha ılımlı bir tutum içinde olan Protestan 

mezhebinde de boşanma ancak karı kocadan birisinin zina etmesi veya karı- kocadan birisinin 

din değiştirmesiyle mümkün olur.  

Ortodoks mezhebinde ise ilk dönemlerde boşanma hoş karşılanmamış fakat sonraları 

caiz sayılmıştır. İncil dışından da deliller getirerek boşanma olaylarının artmasına sebep olan 

Ortodoks mezhep âlimleri, ayıplı hâle gelmek, delirmek, ağır bir hastalığa yakalanmak gibi 

durumları da boşanmak için birer sebep kabul etmişlerdir.
20

 

Katolikliğin boşanma ile ilgili sert tutumu Avrupa’da “metres hayatı” denen gayri 

meşru bir birliktelik tarzı doğurmuş ve özellikle soylu kesim arasında mezhep değişikliklerine 

yol açmıştır. 

 2.1.4. Cahiliye Devrinde Boşanma 

 

İslâmiyet’ten önceki Arap toplumu anlamında Cahiliye’de boşanma, toplumun geneli 

tarafından normal karşılanmış; boşanma, daha çok erkeğin bir hakkı olarak ve kadının 

aleyhinde yaygın olarak başvurulan bir eylem olmuştur.
21

 

Hz. Ömer’den nakledilen “Vallahi cahiliyede kadınlar gözümüzde bir hiçti. Ta ki 

Allah onlar hakkında indirdiğini indirinceye kadar.”
22

 İfadesinden anlaşıldığı üzere o 

dönemde kadın her tür haktan mahrum bırakılmış, genellikle isteği dışında evlendirilmiş, 

boşanmış ve mağdur edilmiştir.  

 

Cahiliye devrindeki boşanma şekilleriyle ilgili İmam Şafiî (v. 204) şu ifadeleri 

kullanmaktadır: “Memleketimdeki Kur’an ehlinden şöyle işittim: ‘Cahiliye ehli üç şekilde 

                                                           
20

 Abdurrahman es-Sabûnî, a.e., Cilt: 1, s. 41. 
21

 Hasan Ali Görgülü, “ Cahiliye Devrinde Boşanma Çeşitleri ve İslâm’ın Boşanmada Örfe İtibar Etmesi”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, s. 113. 
22

 Abdussamet Bakkaloğlu, Cahiliye Dönemi Aile Hukuku, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1995, s. 
26. 
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boşuyorlardı; zıhar, îla, talâk. Allah, talâkı olduğu gibi bıraktı. Îla ve zıharı da Kur’an’da 

olduğu gibi açıkladı.’”
23

 

 

Cahiliye devrinde olan boşanma şekillerinin en ağırı zıhardı. Sözlük anlamı karşılıklı 

yardımlaşmak olan zıharın ıstılahi anlamı ise “Kişinin karısını kendisiyle evlenmesi haram 

olan bir kadına benzetmesidir.” Cahiliye devri erkekleri, kadınlarına “Sen bana annemin sırtı 

gibisin” sözlerini söyleyerek zıharı gerçekleştirmişlerdir. İslâmiyet’in ilk yıllarında da 

uygulanan zıhar âdeti, Evs bin Sâmit ve karısı Havle binti Malik arasında yaşanan zıhar 

meselesinden
24

 sonra nazil olan Mücadele Suresinin 1-4 ayetleriyle tamamen kaldırılmış ve 

haram kılınmıştır. Söz konusu ayetlerden de anlaşılacağı üzere İslâm, zıhar şekliyle 

boşanmayı bir boşanma olarak kabul etmemiş ve kefaretle giderilebilecek yeminler 

kategorisine yerleştirmiştir. 

 

Devrin boşanma şekillerinden bir diğeri de îlâ idi. Sözlük anlamı yemin etmek olan 

îlâ’nın ıstılahi anlamı “kocanın belli bir müddet karısına yaklaşmayacağına dair yemin 

etmesidir.” Bu boşanma şeklinde, yemin eden erkek kendi belirlediği süre boyunca karısına 

yaklaşmıyor ve onunla beraber olmuyordu. Bu sürenin sonunda ne olacağı ise belirsizdi. 

Kadının ortada kalmasına sebep olan bu boşanma türünden en çok zarar görenler hiç şüphesiz 

kadınlardı. Cahiliye devrinde gerçekleştirilen îlâ ile ilgili bilgi veren Said bin Museyyeb (r.a) 

şu ifadeleri kullanmıştır: “Cahiliye devrinde bir erkek, hanımının istemediği, sevmediği ve 

başka bir erkekle evlenmesine gönlü razı olmadığı zaman yemin eder ve kadını terk ederdi. 

Bu suretle kadını ne boşamış olur ne de beraber olurdu. Erkeklerin bunu yapmaktaki maksadı 

kadını tedirgin etmekti. Allah (c.c) bu zulmü ortadan kaldırmak için erkeğe dört ay gibi bir 

düşünme müddeti tanıdı.”
25

 

 

Talak ise Cahiliye devrinde gerçekleştirilen boşanma şekillerinden en yaygınıdır. 

Bağın çözmek ve salıvermek gibi manalara gelen talâk, evlilik bağının tamamen sona ermesi 

ve aradaki nikâh bağının çözülmesi manasına gelmektedir. Cahiliye devrinde kurulan bir 

ailede talâk hakkı mutlak olarak erkeğe aitti ve erkek hiçbir sebep sunmadan karısını boşama 

hakkına sahipti.
26

  Erkek, karısını boşamak istediğinde bu meramını ifade eden bir kelime 

                                                           
23

 Mahmud Şükri el-Alûsî, “Bulûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Arab”, Cilt: 2, s.49. 
24

 Ebû Davud, Talâk, 17. 
25

 Muhammed Ali Sâbûnî, Ahkâm Tefsiri, Cilt: 1, s. 251. 
26

 Nihat Dalgın, a.e., s. 19. 
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telaffuz eder, bunun akabinde herhangi bir şahidin şahitliğine veya hâkimin hükmüne ihtiyaç 

duyulmaksızın evlilik bağı çözülür, kadın boşanmış olurdu.
27

 

 

Cahiliye devrinin az ve daha çok seçkin kişiler arasında görülen boşanma biçimi ise 

hul’du. Sözlükte soymak, kesip koparmak, evlatlıktan reddetmek, tahttan indirmek gibi 

anlamlara gelen ve daha çok “muhâlea” olarak isimlendirilen bu boşanma yönteminde kadın, 

kocasına ödeyeceği bir bedel karşısında kocasından boşanırdı.
28

 Kadın ve kocası arasında 

yaşanan sorun ve problemin kadın tarafından çözüme kavuşturulabileceği bir yol olan 

muhâleada istek kadın tarafından yapılır ve kocaya verilen fidyeyle kadın nikah bağından 

kopar. İslâmiyet’ten sonra da yaşanan muhâlea yoluyla boşanma,
29

 İslâm dini tarafından kesin 

boşanma olarak kabul edilmiş ve Kur’an’da izah edilmiştir.
30

 

 

2.2. İslâm’da Boşanma 

 

İslâm dini boşanmadan ziyade evliliğin devamını tavsiye etmiş ve boşanmayı son çare 

olarak sunmuştur.  

İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (sav) “Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet 

günü sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” buyurmuş,
31

 boşanmayı da “Helallerin Allah’a en 

sevimsiz geleni” olarak nitelemiştir.
32

 Bununla birlikte zaruret olmadan boşanmayı isteme 

şiddetle kınanmıştır.
33

 

Mutlu bir aile ve iyi bir neslin yetiştirilmesi için evliliği tavsiye eden İslâm dini, bu 

beraberliğin devam etmesi için gerekli tedbirleri almış ve ortaya çıkacak sorunları çözme 

yollarını göstermiştir. Bu çözüm yollarına kısaca değinilecek olursa; 

 Kur’an, erkeklere hoşlarına gitmese bile kadınlarla iyi geçinmeyi emretmiş;
34

 

kadınlara da kocalarının kendilerinden yüz çevirmelerinden veya geçimsizliklerinden 

                                                           
27

 Eşref Görgülü, İslâm Öncesi Boşanma Kurumuna Kuran’ın Yaklaşımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 
2003, s. 36. 
28

 İbn Abidin, a.e., Cilt: 4, s. 5; Fetevâ-i Hindiyye, Cilt: 3, s. 255. 
29

 Buhari, Talâk, 12; Nesâi, Talâk, 34. 
30

 Bakara, 229. 
31

 Beyhakî, 7/81. 
32

 Ebu Davud, Talâk, 3. 
33

 Ebu Davud, Talâk, 17-18. 
34

 Nisa Süresi 19. 
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endişe etmeleri halinde aralarında karşılıklı bir anlaşma yapmanın uygun olduğunu 

hatta bu anlaşmanın daha hayırlı olduğunu söylemiştir.
35

 

 

 Bu emir ve tavsiyelere rağmen karı ile koca arasındaki sıkıntı hala devam ediyorsa, bu 

sefer de Kuran ailelerin devreye girmesini istemiş ve sorunun iki aileden seçilen iki 

hakeme havale edilmesini istemiştir.
36

 

 

 Devreye giren hakemler de karı-koca arasındaki sorunu halledememiş ve sorun aile 

içindeki huzursuzluğu daha da arttırmışsa Kur’an son çare olarak boşanmaya izin 

vermiştir.
37

 

 

2.2.1 İslâm’da Boşanma Yetkisi 

 

Kur’an’ın boşanma hakkındaki “Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da 

henüz zifafa girmeden onları boşarsanız…”
38

, “kadınları boşadığınız vakit”
39

, “boşanmış 

kadınlar”
40

 ayetlerinde muhatabın erkek olduğu görmekteyiz. Bu ayetler ve İslâm’ın ilk 

yıllarında yaşanılan olaylar bağlamında boşanma yetkisi erkeğe verilmiştir. Ancak İslâm 

hukuku boşanma konusunda kadını erkeğe mahkûm etmemiş, bilakis kadının haksızlık ve 

mutsuzluklarına karşın onun yanında olmuş, kadına da birtakım şartlar çerçevesinde dolaylı 

da olsa boşanma hakkı vermiştir.
41

 

İslâm, boşanma üzerinde hassasiyetle durmuş; boşanma hakkı, İslâm’da geniş bir 

boşanma hukuku oluşturmuştur. Bu boşanma hukukunun bilinmesi, boşanmanın anlaşılması 

açısından önemlidir.   

 

 

                                                           
35

 Nisa Süresi 128. 
36

 Nisa Süresi 35. 
37

 Nisa Süresi 128. 
38

 Ahzab Süresi 49. 
39

 Bakara Süresi 231. 
40

 Bakara Süresi 228. 
41

 Ali Yüksel, “İslâm Aile Hukukunda Boşanma Yetkisi ve Kadının Boşanması”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 32, s. 340-354.  
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2.2.2 Zamanlaması Bakımından İslâm’da Boşanma (Talâk) Çeşitleri 

 

İslâm’da boşanma (talâk) sünnet üzere talâk ve bid’at üzere talâk olarak ikiye ayrılır. 

Sünnet Üzere Olan Talâk: Kur’an ve sünnetin mendup kıldığı yol üzere gerçekleşen 

talâk, sünnet üzere olan talâktır. İslâm fıkıhçılılarına göre bu boşanmanın şekli “hayızdan 

sonra temizlik döneminde, birleşmeden önce ve bir defa boşanmaktır.”
42

  

Bu boşanma şeklinin Kur’an’daki delili “Ey Nebi, kadınları boşayacağınızda, onları 

iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti sayın.”
43

 ayetidir. Sünnetteki delili ise İbn Ömer hadisi 

olarak bilinen şu hadistir: İbn Ömer Resulullah (sav) devrinde hayz halinde hanımını boşadı. 

Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a) bu mesele hakkında Resulullah (sav)’e sordu. O da kendisine 

şunları söyledi: “Ona emret de karısına dönsün. Sonra kadın temizleninceye kadar onu 

yanında alıkoysun. Sonra hayız olup tekrar temizlenince ister onu saklar, isterse dokunmadan 

önce onu boşar. İşte kadınların kendisi için Allah’ın boşanmasını emrettiği iddet budur.”
44

 

Bu boşanma şekli tavsiye edilen ve her iki taraf için de uygun olan boşanma şeklidir. 

Nitekim hayızlı halde boşanan kadının kalan hayız günlerinin iddete dahil olmamasından 

ötürü kadının bekleme süresi artar ve bu da kadına zarar verir. 

 

Bid’at Üzere Olan Talâk: Kur’an ve sünnetin mendup kıldığı yol üzere 

gerçekleşmeyen talâk, bid’at üzere olan talâktır. 

İslâm fıkıhçılılarına göre “ erkeğin karısını bir defayla üç talâkla boşaması veya bir 

mecliste ‘sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun’ diyerek ayrı ayrı üç defa boşaması yahut hayız 

ve nifas halindeyken karısını boşaması, yahutta ilişkide bulunduğu temizlik halinde 

boşaması”
45

 bid’at üzere olan talâktır. Bu tür bir boşanma şekli sünnete uygun düşmediğinden 

bazı İslâm fıkıhçıları
46

 tarafından talâk olarak kabul edilmese de İslâm fıkıhçılarının geneli 

tarafından talâkın gerçekleşeceği fakat erkeğin haram olan bu yola tenezzülünden ötürü 

günahkar olacağı belirtilmiştir. 

                                                           
42

 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İz Yayıncılık: İstanbul 1991, Cilt: 3, s. 304. 
43

 Talâk Süresi 1. 
44

 Müslim, Talâk Babı 1; Ebu Davud, Talâk Babı 1. 
45

 Seyyid Sabık, Fıkhu’s-Sünne, Pınar Yayınları:  İstanbul 2011, Cilt: 3, s. 40. 
46

 İbn Teymiyye, İbn Hazm, İbn Kayyım. 
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2.2.3 Sonuçları Bakımından İslâm’da Boşanma (Talâk) Çeşitleri: 

 

İslâm’da boşanma (talâk) sonucunda evlilik hayatına dönüş imkanı tanıyıp tanımaması 

bakımından ric'î talâk ve bâin talâk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 

Ric’î Talâk:Hanımını bir veya iki talâk ile boşamış bir erkeğin, iddet süresi içinde, 

yeni bir nikah kıymaksızın hanımına dönebileceğini ifade eden talâktır. İddet süresi bittikten 

sonra yapılan ric’at kabul edilmez. Nitekim iddet süresi bitince ric'î talâk bâin olur. 

Ric’î talâkın üç şartı bulunmaktadır: 

1.  Boşadığı karısıyla daha önceden fiilen evlenmiş, karı-koca hayatı yaşamış bulunmak. 

 

2. Hanefilere göre sarih boşanma sözleriyle boşamış olmak ve şiddet, mübalağa ifade 

eden bir kelime söylememiş olmak. 

 

3. Üçüncü boşanma hakkını kullanmamış olmaktır.
47

 

 

Bâin Talâk:Yeni bir nikâh gerçekleşmeden erkeğin normal evlilik hayatına dönüşüne 

imkân vermeyen boşanma şekline bâin talâk denir.Bâin talâk da kendi içerisinde beynunet-i 

suğra ve beynunet-i kübra olarak ikiye ayrılamaktadır. 

  Beynunet-i Suğra:Kocanın ancak yeni bir nikahla ve mehir tespit ederek boşadığı 

hanımına dönebileceği boşanmadır.  

  Beynunet-i Kübra:Kocanın boşadığı hanımına onun ancak başka bir koca ile sahih 

nikâhla evlenip gerçek zifaf olduktan, ikinci kocasından da ölüm veya başka şekilde ayrılıp 

iddetini tamamladıktan sonra evlenebileceği boşanmaya denir. Bu da üç talâkla boşadıktan 

                                                           
47

 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İz Yayıncılık: İstanbul 1991, Cilt: 3, s. 303. 



13 
 

sonra olur ki, koca bu halde ancak hanımı başka bir koca ile evlendikten sonra tekrar onunla 

evlenebilir.
48

 

 Nikâhtan sonra, fakat birleşmeden ve halvet-i sahihadan önce yapılan boşanma, 

 Hanefilere göre kinayeli sözlerle veya mübalağa ve şiddet ifade eden sözle boşanma,  

 Kadının isteğiyle bir bedel üzerine anlaşarak boşanma (muhalea),  

 Üçüncü boşanma hakkını kullanmış olmak. 

İşte bütün bu boşanma şekilleri bâin talâk neticesini doğurur ve sonuncusuna “beynunet-i 

kübra" denir.
49

 

 

2.2.4 İslâm’da Karşılıklı Rızayla Boşanma (Muhâlea) 

 

Evli olan kadın ile erkeğin arasında yaşanan sorunların devam etmesi üzerine, kadının, 

kocasının kendisine evlilik yoluyla aldığı malı/malları ona geri vererek evliliği bitirmeyi teklif 

etmesi ve erkeğin de bunu kabul etmesi üzerine gerçekleşen boşanmaya muhâlea denir. 

 

2.2.5. İslâm’da Boşanmanın Sonuçları: 

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere İslam dininin her ne kadar gerçekleşmesini istemediği 

boşanmanın gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan bazı sonuçlar vardır. Bu sonuçların en 

önemlisi ise iddettir.  

 İddet:İddet, kocası ölen veya kocasından ayrılan kadının, evlenmeden bekleyeceği 

süreye verilen genel bir isimdir.  

Son zaman İslâm fıkıhçılarından Seyyid Sabık, Fıkhu’s Sünne adlı eserinde iddetin 

meşru kılınmasının hikmetleri olarak şunları zikretmektedir: 

 Nesebin karışmasını önlemek için rahmin temiz olduğunun anlaşılması. 

                                                           
48

 Vehbe ez-Zuhaylî, el-Fıkhu’l İslâmî ve Edilletuhu (İslâm Fıkhı Ansiklopedisi), Risale Yayınları: İstanbul 1994, 
Cilt: 9, s. 341. 
49

 Doğan, s. 52. 
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 Eşler arasında, evliliğe devamın kendileri için daha hayırlı olacağı kanaati olursa, 

birbirlerine geri dönme fırsatının sağlanması. 

 Nikahın şakaya gelir yönü olmayan, ciddi bir mesele olduğunun belirlenmesi. 

 Nikahtan beklenen maslahat, tarafların kendilerini bu akdin sürdürülmesi 

doğrultusunda açıktan şartlandırmaları ile ancak mümkün olabilir. Şayet, bu nizamın 

bozulmasını gerektirebilecek beklenmedik bir hadise meydana gelecek olsa, idame 

suretinin kısmen de olsa –kadın için önemli sayılabilecek bir müddet beklemesi 

suretiyle- devam ettirilmesi kaçınılmaz olacaktır.
50

 

 

İddetin Çeşitleri: 

1. Evlendiği andan itibaren gerdeğe girmemiş kadın, boşanması halinde iddet 

beklemez.
51

 Lakin gerdeğe girmeden kocası ölen kadının iddeti 4 ay 10 gündür.
52

 

2. Hayız gören kadının iddeti, üç hayız dönemdir.
53

 

3. Hayızdan kesilen kadının iddeti 3 aydır.
54

 

4. Kocası ölen kadının iddeti, hamile değilse 4 ay 10 gündür.
55

 

5. Hamile kadının iddeti, doğum yapıncaya kadardır.
56

 

 

2.3. Seküler Avrupa’da ve Modern Türkiye’de Boşanma  

 

Katolik Avrupa’da ve Katolikliğin sömürge döneminde yerleştiği ülkelerde boşanma 

devlet tarafından yakın bir döneme kadar tanınmamıştır. İtalya’da 1970’de; İspanya’da 

1981’de , Arjantin’de 1987’de, İrlanda’da 1997’de, Şili’de 2004’te boşanma yasal hâle 

gelebilmiştir. Malta’da ancak 2011’de referandum yapılarak boşanma yasallaşırken 

Vatikan’da boşanma hâlâ yasaktır.
57

 Katolikliğin yakın dönemde sömürge yoluyla yayıldığı 

Filipinler’de ise Müslümanlar için boşanma hakkı var iken Hıristiyanlar için boşanma hakkı 

                                                           
50

 Seyyid Sabık, a.e., Cilt: 3, s. 90-91. 
51

 Ahzab Süresi 49. 
52

 Bakara Süresi 234. 
53

 Bakara Süresi 228. 
54

 Talak Süresi 4. 
55

 Bakara Süresi 234. 
56

 Talak Süresi 4. 
57

 https://foreignpolicy.com/2015/01/19/the-last-country-in-the-world-where-divorce-is-illegal-philippines-
catholic-church/  Erişim Tarihi: 27.09.2018. 

https://foreignpolicy.com/2015/01/19/the-last-country-in-the-world-where-divorce-is-illegal-philippines-catholic-church/
https://foreignpolicy.com/2015/01/19/the-last-country-in-the-world-where-divorce-is-illegal-philippines-catholic-church/
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tartışmaları devam etmektedir. Ülkede boşanmaya izin veren yasa, bu konudaki toplumsal 

talebin yol açtığı gösterilerden sonra Mart 2018’de Meclis’te kabul edildiyse de
58

 henüz 

Senato’dan geçmemiştir.
59

  

Laik Avrupa’da ise boşanma hakkı Fransız İhtilali ile gündeme gelmiş(1789) , 

1792’deki Aile Yasası’yla Fransa’da yasal izne kavuşmuştur.
60

 Almanya’da  da boşanma, 

henüz 1517’de Martin Luther önderliğindeki Protestan mezhebiyle gündeme gelmişse de 

ancak 19. Yüzyılın başında 1811’de yasalarda  yer alabilmiştir.
61

  

Laik Avrupa’da ilgili yasaların çıkmasından sonra boşanma, eşlerden birinin 

başvurusu üzerine mahkemeler tarafından karar verilecek bir hukuk konusu olarak 

görülmüştür. Bunun için Aile Mahkemeleri gibi özel mahkemeler kurulmuştur. Aynı 

uygulamalar, Türkiye’nin İslâm hukukundan ayrılıp seküler Avrupa hukukunu 

benimsemesiyle 17 Şubat 1926’da kabul edilen 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 

Türkiye’de benimsenmiştir. Kanun 22 Kasım 2001’de yapılan değişiklikle 4721 sayılı Türk 

Medenî Kanunu olarak mevzuatta yerini almıştır. Söz konusu kanuna göre zina (aldatma), 

cana kastetmek (öldürmeye teşebbüs), kötü muamele, ağır derecede onur kırıcı davranış, suç 

işlemek, haysiyetsiz bir yaşam sürme, terk, akıl hastalığı evlilik, birliğinin sarsılması (şiddetli 

geçimsizlik) gibi istenmeyen durumlardan birinden dolayı eşler birbirlerine boşanma davası 

açabilirler. Bu dava, eşler arası karşılıklı bir anlaşmanın sonucu ise anlaşmalı boşanma davası;  

tek eşin başvurusu ile gerçekleşmişse çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır.
62

 

3. BOŞANMA SORUNU  

 

Boşanmanın artması, ailenin çözülmesini ifade eder. Batı’da ailenin çözülmesi, 

genellikle sanayileşme ve şehirleşme ile açıklanır. Ama Batı’da sanayi çağı sonrası, modern 

yaşam tarzının yerleşmesi ve istikrar kazanması ile bu tür açıklamalar yetersiz kalmıştır. Son 

dönem Batılı sosyal bilimciler, bunu fark etmişler ve ailenin çözülmesinde evliliğe yüklenen 
                                                           
58

 https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/bosanmanin-mumkun-olmadigi-ulke-filipinlerde-bosanma-
yasallastirilmaya-calisiliy,S_Kq6gcxoEKdnI2snmplkA Erişim Tarihi: 27.09.2018. 
59

 https://www.npr.org/sections/parallels/2018/05/23/613335232/divorce-is-prohibited-in-the-philippines-
but-moves-are-underway-to-legalize-it Erişim Tarihi: 27.09.2018. 
60

 Emese von Bóné, “The historical development of grounds for divorce in the French and Dutch Civil Codes”, 
Fundamina (Pretoria) Dergisi, Cilt: 20,  Sayı: 2,  2014.  
61

 Judıth Von Schmadel, “The Hıstory Of Marrıage Law In Austrıa And Germany: 
From Sacrament to Cıvıl Contract”, Hitotsubashi Journal of Law and Politics 37 (2009), ss.41-47; https://hermes-
ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/17321/1/HJlaw0370000410.pdf  
62

4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu. 

https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/bosanmanin-mumkun-olmadigi-ulke-filipinlerde-bosanma-yasallastirilmaya-calisiliy,S_Kq6gcxoEKdnI2snmplkA
https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/bosanmanin-mumkun-olmadigi-ulke-filipinlerde-bosanma-yasallastirilmaya-calisiliy,S_Kq6gcxoEKdnI2snmplkA
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/05/23/613335232/divorce-is-prohibited-in-the-philippines-but-moves-are-underway-to-legalize-it
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/05/23/613335232/divorce-is-prohibited-in-the-philippines-but-moves-are-underway-to-legalize-it
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/17321/1/HJlaw0370000410.pdf
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/17321/1/HJlaw0370000410.pdf
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anlam üzerinde durmuşlardır. Geçmişin evliliği yaşam ortaklığı olarak düşünen insanı, II. 

Dünya Savaşı sonrası Avrupa’sında yerini evliliğin romantizm, dolayısıyla haz yönüne 

odaklanmış, romantizm ve hazzın geçiciliği evliliklerin süresini azaltmıştır. Bundan dolayı 

İngiltere gibi ülkelerde artık yasal tek eşlilik sadece kâğıt üzerinde kalmış; yasal tek eşlilik 

yerini sosyal bilimcilerin “dizisel tek eşlilik” demeyi önerdikleri bir evlilik türüne bırakmıştır. 

Zira her birey yaşamı boyunca boşanmalar yoluyla süreli birkaç evlilik gerçekleştirmektedir.
63

  

Batı’da evliliği çözen önemli bir etken de aileyi dışlayan Marksizm’in yol açtığı 

ideolojik anlayış ve evlenip anne olmayı kadının sömürülmesi, tahakküm altına alınması 

olarak gören Feminizm gibi anlayışların sosyal ve siyasi alanda doğurduğu sonuçlardır. Bu 

ideolojiler, kimi Batı ülkelerinde geniş toplum kesimlerine yayılmış, kimilerinde sınırlı 

kalmıştır. Ama bütün Batı’da güçlü bir kamuoyu oluşturma yetkinliğine sahip bu ideoloji ve 

eğilimler, Batı insanının aile kurmaya ve aileyi sürdürmeye ilgisini azaltırken siyasi yapı 

üzerinde de etkide bulunarak aileyi çözecek yasaların çıkmasında etkili olmaktadırlar. Bireyci 

(fertsel) yaşamı ve sorumluluk getirmeyen hazcı buluşmayı kutsayan bu ideoloji ve eğilimler, 

etkinlilerini artırdıkça Batı’da aile zayıflamaktadır.  

Bir bölümü Marksist eğilimli olan, diğer bölümü de Marksist ve Feminist aktivistlerle 

karşı karşıya gelmeyi göze almayan yeni nesil Batılı sosyal bilimciler, bu ideolojilerin aileyi 

çözücü rolünü yeteri kadar vurgulamamakta; doğrudan devlete yönelerek daha çok yasaların 

evliliği çözmedeki rolü üzerinde durmaktadırlar.  

Önemli bir Batı ülkesi olarak İngiltere’de boşanma oranı, 1960-1970 yılları arasında 

her yıl istikrarlı biçimde yüzde dokuzluk bir artış göstermiş, on yılda iki kat artmış; 1972’de 

bir kez daha ikiye katlanmıştır. 2001 yılı verilerine göre İngiltere’deki her beş evlilikten ikisi 

boşanma ile sonuçlanmaktadır. Ülkede, ilgili ilk yasalarda boşanma için kusur aranıyordu. 

Ama 1960’lı yılların ortalarında Türkiye’de “anlaşmalı boşanma” olarak ifade edilen 

“kusurun olmadığı” boşanma da yasallaşmış; buna 1969’da “Boşanmanın Yeniden 

Biçimlendirilmesi Yasası” da eklenmiştir. Bu yasa 1971’de yürürlüğe girmiştir. Sosyologlar, 

yasal kolaylığın boşanmayı teşvik ettiğine inanmışlar, bu hızlı artışı ise yasalardaki değişime 

bağlamışlardır. Bununla birlikte kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması, tek eşin bir ev 

kurabilme ekonomik yetkinliğine sahip olması, boşanmanın ayıp sayılmaması ve evlilikte 

                                                           
63

 Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları: İstanbul, Eylül 2012, s. 253-254.  
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hazza verilen değerin gittikçe artması gibi etkenleri de boşanmadaki artışın sair nedenleri 

arasında görmüşlerdir. 
64

 

Batı’da boşanma artarken evlenme sayısı yıldan yıla düşmektedir.  Örneğin, 

Almanya’da 1960’ta binde 9,5 olan evlenme hızı, evliliğin teşviki ve göçmen sayısındaki 

artışla son yıllarda epey düzelmesine rağmen 2016’da ancak binde 4,9 olmuş, buna karşılık, 

boşanma hızı 1960’ta binde 1 iken, yine son yıllardaki göçmenlerin vatandaşlık almasının da 

katkısına rağmen 2016 binde 2 olarak görülmüştür. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri için de 

durum farklı değildir. 
65

 Marksist süreçte toplumsal bağları çözülen Rusya’da 1989 yılı nüfus 

sayımında 36 milyon evli çift mevcut iken, bu rakam 2002 nüfus sayımında 34 milyona 

düşmüş, bunun 3 milyonu (%10) resmi evli olmayanlardan oluşmaktadır. Rusya Devlet 

İstatistik Kurumunun 2007 yılı verilerine göre her 100 evlilikten 58’i boşanmayla 

sonuçlanmıştır. Bu rakam daha önceki dönemlerde daha da yüksektir. Özellikle kadınların 

çocuklarına bakamamasından dolayı Rusya’da her 38 çocuktan biri ailesizdir.
66

 

2010 verilerine göre ABD’de ülkede ilk evliliklerin yüzde 41’i, ikinci evliliklerin 

yüzde 60’ı, üçüncü evliliklerin yüzde 73’ü boşanma ile sonuçlanmaktadır. Aynı ülkede 18 yaş 

üstü evlilerin oranı 1960’ta yüzde 72 iken bu oran 2010’da yüzde 51’e düşmüştür. Sadece 

2010’da evlilerin oranı yüzde 5 gerilemiştir. 1960’ta 18 yaş üstü olup hiç evlenmeyenlerin 

oranı yüzde 15 iken 2010’da yüzde 28’e çıkmıştır.
67

 Dolayısıyla Batı açısından sorun 

boşanma ile sınırlı değildir, aile kurumunun tamamen imha olması ile ilgilidir. Öyle ki Batı’da 

evlenenlerin bir kesimi de artık aynı evde yaşamamakta, daha çok göçmen kökenli evliler 

aynı evi paylaşmaktadır.
68

 Bu hâl, Batı’daki boşanma ile buluştuğunda toplum açısından bir 

dizi yenilik ve soruna yol açmıştır.  

Ailedeki çözülme, Batı’da “tek ana-babalı hâne” diye bir kavram doğurmuştur, 

çoğunluğu sadece annenin bulunduğu hânelerden oluşan bu hâneler, 1971’in İngiltere’sinde 

yüzde üç iken 2003’te yüzde on ikiye çıkmıştır. Sosyologlar, tabloya bakarak çocuklarının 

tanımadığı baba anlamında “olmayan baba” kavramı üretmişlerdir. Buna başka eşlerden 

                                                           
64

 Giddens, s. 263.  
65

 Evlilik ve boşanma hızı için bkz. Avrupa Birliği İstatistikleri (Eurostat), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics#Fewer_marriages.2C_more_divorces. 
 
66

 Mehmet Arslan, “Rusya’da Demografik Sorunlar: Bu Sorunların Rusya’nın Eski SSCB Ülkeleri Üzerindeki 
Nüfuzuna Etkileri ve Çin Tehlikesi”, Avrasya Etüdleri Dergisi, 38/2010-2, s. 61-98. 
67

 https://www.amerikaninsesi.com/a/amerikada-evlilik-oran-duuyor-135749583/901957.html Erişim Tarihi: 
27.09.2018 
68

 Giddens, s. 263-264.   
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doğma çocukları ifade etmek için “üvey aile” kavramı eklemişlerdir. Anne gözetimindeki 

çocukları ile görüştürülmeyen mağdur babalar da artık Batı toplumunun bir gerçekliği hâline 

gelmiştir.
69

 

 

3.1. Türkiye’de Boşanma Sorunu 

 

Türkiye’de bütün İslâm toplumlarında olduğu gibi boşanma, aile yaşamının bir 

gerçekliği olarak görülmüştür ancak aile kurumunu tehdit edecek sayıda boşanma son döneme 

kadar görülmemiştir. Zira boşanma, evliliğin sürdürülmesi imkânsız görüldüğünde başvurulan 

bir olgu olmuştur. Boşanma ülkemizde geçmişte genellikle istisna bir durumdur ve 

nihayetinde eşlerin yararına bir gerçeklik olarak toplumsal yaşamda bulunmuştur. Dolayısıyla 

boşanma son döneme kadar sadece bir olgu olarak kalmış, bir soruna dönüşmemiştir.  

Türkiye’de 2008 yılına kadar boşanma sayısı 100 binin altında kalmıştır. Ancak 2009 

yılından sonra hızla artarak 114.162 sayısını bulmuş, 2014 ve 2015’te 130 bini geçmiş, 

2017’de 128. 411 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık evlenme sayısında düşüş görülmüştür. 

2001’de  544.322 bin olan evlenme sayısı, artan nüfusa rağmen 2017’de sadece 569.459 

olarak gerçekleşmiştir. Buna göre boşanma hızı, 2001’de binde 1.41 iken, 2017’de 1.60’a 

çıkmış; buna karşılık evlenme hızı 2001’de binde 8. 35 iken, 2017’de binde 7.09’a düşmüştür.  

                                                           
69

 Giddens, s. 265-273.  
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Evlenme sayısı, kaba evlenme hızı, boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı
Number of marriages, crude marriage rate, number of divorces and crude divorce rate

Kaba evlenme Kaba boşanma

Evlenme hızı Boşanma hızı

sayısı Crude marriage sayısı Crude divorce

Yıl Number of rate  Number of rate  

Year  marriages (‰) divorces (‰)

2001  544 322 8,35   91 994 1,41

2002  510 155 7,73   95 323 1,44

2003  565 468 8,47   92 637 1,39

2004  615 357 9,10   91 022 1,35

2005  641 241 9,37   95 895 1,40

2006  636 121 9,18   93 489 1,35

2007  638 311 9,10  94 219 1,34

2008  641 973 9,04  99 663 1,40

2009  591 742 8,21  114 162 1,58

2010  582 715 7,97  118 568 1,62

2011  592 775 7,99  120 117 1,62

2012  603 751 8,03  123 325 1,64

2013  600 138 7,88  125 305 1,65

2014  599 704 7,77  130 913 1,70

2015  602 982 7,71  131 830 1,69

2016  594 493 7,50  126 164 1,59

2017  569 459 7,09  128 411 1,60

Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality

 

Türkiye boşanma oranlarında hâlâ Batı’ya göre iyi durumda iken Türkiye’nin 

doğusunun batısına göre daha iyi durumda olduğu gözlenmektedir.  Türkiye’nin son on yılına 

(2008-2017) bakıldığında 28 bin 175 boşanma ile İstanbul ilk sırada yer almıştır. İstanbul’u 

10 bin 939 ile İzmir izlemiş, Ankara 10 bin 748 boşanma sayısıyla üçüncü olmuştur. 

Boşanmaların en az yaşandığı il olan Ardahan’da yalnız 46 çift boşanırken Ardahan’ı 52 

boşanma ile Bayburt ve 53 boşanma ile Hakkâri izlemiştir. Boşanmaların yüzde 38,7’sinin 

evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleştiği görülmüştür.
70

  

2014 yılı ile ilgili yayımlanan TÜİK istatistiklerine göre de Türkiye'de boşananların 

oranı en yüksek il yüzde 6 oranıyla İzmir olarak görülmüş; İzmir'i yüzde 5 oranlarıyla 

Antalya, Muğla ve Yalova takip etmiş; boşanma oranında ilk sırada sahil kentlerinin, son 

sıralarda ise Doğu ve Güneydoğu illerinin yer alması dikkat çekici bulunmuştur.  Söz konusu 

istatistiğe göre; Ankara 4, İstanbul 4, Aydın 4, Mersin 4, Eskişehir 4, Denizli 4, Uşak 4, 

Balıkesir 4, Adana 4, Zonguldak 4, Tekirdağ 4, Kırklareli 3, Bursa 3, Çanakkale 3, Nevşehir 

3, Kırıkkale 3, Edirne 3, Aksaray 3, Manisa 3, Kırşehir 3, Kocaeli 3, Burdur 3, Düzce 3, 

                                                           
70

 https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyede-son-10-yilda-evlilikler-azaldi-bosanmalar-artti Erişim Tarihi: 
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Karaman 3, Bartın 3, Sakarya 3, Karabük 3, Isparta 3, Samsun 3, Sinop 3, Bilecik 3, Bolu 3, 

Konya 3, Kayseri 3, Giresun 3, Tunceli 3, Kastamonu 3, Çorum 3, Hatay 3, Kütahya 3, Niğde 

2, Afyonkarahisar 2, Çankırı 2, Gaziantep 2, Amasya 2, Yozgat 2, Ordu 2,Erzincan 2, 

Malatya 2, Osmaniye 2, Kahramanmaraş 2, Sivas 2, Tokat 2, Elazığ 2, Trabzon 2, Artvin 2, 

Rize 2, Kilis 2, Iğdır 2, Gümüşhane 1, Adıyaman 1, Ardahan 1, Erzurum 1, Bayburt 1, 

Diyarbakır 1, Kars 1, Şanlıurfa 1, Bingöl 1, Mardin 1, Batman 1, Siirt 1, Ağrı 0,5, Şırnak 0,5, 

Muş 0,5, Van 0,5, Bitlis 0,4, Hakkâri 0,3 şeklinde gerçekleşmiştir. Aynı yılın istatistiğinde 

Türkiye’de bir milyon 979 bin 260'ı boşananlardan ve 3 milyon 178 bin 684'ü ise eşi 

ölenlerden olmak üzere yaklaşık 5 milyon dul nüfusun bulunduğu tespit edilmiştir.
 71

 Daha 

sonraki veriler de benzer sonuçlar vermiştir.     

Bir çalışmaya göre Türkiye’deki boşanmaların genel özelliklerine bakıldığında,  

1. Evliliğin ilk 2 ile 5 yılı arasındaki boşanma daha fazladır (2014 için yüzde 38,7)
 72

 

2. En fazla boşanma Ege Bölgesi’nde, sonra Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmektedir. 

3. Okuyan kesimde boşanma oranı okumayanlardan daha fazladır. En çok boşananlar lise ve 

dengi okul mezunlarıdır. 

4. En çok boşanma yaş ortalaması 26-35 yaşlarıdır. 

5. Ekonomik krizlerin olduğu yıllarda boşanma oranı daha fazladır.  

6. En çok boşanma büyükşehirlerde gerçekleşmektedir.   

7. Kadınlar erkeklerden daha çok boşanmaktadır.  

8. Boşanan kadınların büyük çoğunluğu çalışan kadınlardır.   

9. Boşanma kararını ben verdim diyen kadınların oranı erkeklerin oranından neredeyse iki kat 

fazladır.  

10. Tanıştırılarak ve bir süre flört ederek evlenenlerin boşanma oranı daha yüksektir. 

11. Boşananların büyük çoğunluğu “çekirdek aile” olarak yaşadıkları gözlemlenmiştir. 
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 Türkiye’de illere göre evlenme ve boşanma hızı istatistikleri için ayrıca bkz. Zafer Başkaya ve Abdullah Ünal, 
“Türkiye’de Evlenme Ve Boşanma Oranlarının İller Düzeyinde Zamansal Değişimi (2001-2015)”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 53, 2017, s. 338-358.  
72
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12. Boşanma sonrası evlenenlerin oranı yüzde 10’u ancak geçmiştir.   

13. Boşandıktan sonra evlenen erkeklerin oranı yüzde 15’i geçerken evlenen kadınların oranı 

yüzde 10’un altında kalmıştır.   

14. Ben, dini ritüellere göre boşadım diyenlerin oranı yüzde 30’ların altındadır.
73

   

Bu tespitlerin Türkiye’nin son 15 yıl verileri ile ilgili varılan şu sonuçlar ışığında 

değerlendirilmesinde yarar vardır.  

Türkiye, evlilikle ilgili tutumların değiştiği bir dönemdedir. Hiç evlenmemiş olan 

kişilerin ve boşanmaların sayısı artmakta, ilk evlenme yaşı yükselmektedir. Türkiye'de 

kadınlarda ilk evlenme yaşı erkeklere göre hep daha düşük kalmıştır. Kadınlarda 18-24 yaş 

arasında evlenenlerin sayısı daha fazladır. Erkeklerde ise 25-29 yaşları arasında evlenenlerin 

sayısı daha fazladır. Eğitim durumu arttıkça kadınların evlenme yaşı da artmaktadır. Bu 

değişimde eğitim, bölgesel farklılıklar ve sosyo-ekonomik statü önemli bir rol oynamaktadır. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe evlenme ertelenmektedir. Eğitimin boşanma düzeyindeki etkisi 

kadınlar arasında daha belirgindir. Kadınların eğitimi arttıkça boşanma oranları artmaktadır. 

Türkiye’nin batısında evlenme yaşı yükselirken doğusunda ilk evlenme yaşı daha düşüktür. 

Bölgeler arasındaki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklar evlenme ve boşanmaları 

etkilemektedir. 2001 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu Marmara Bölgesi, Ege 

Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi, 2015 yılına gelindiğinde kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 

bölgeler olarak devam etmektedir. Boşanma oranları en yüksek İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 

metropollerde olup, geleneksel yaşamın, kültürel özellikler ve toplumsal ilişkilerin daha 

yoğun yaşandığı kırsal alanlar ve küçük şehirlerde boşanma oranları daha düşük 

seviyelerdedir. Türkiye, Batı’ya göre hâlâ iyi durumda olsa da 1990'lı yıllardan itibaren 

gözlenen anlamlı artış, boşanmaların ülkemiz için de bir sosyal sorun potansiyeli taşımaya 

başladığının göstergesidir.
74

 

Türkiye’de aile ile ilgili yaşanan diğer sorunların yanında boşanmaların artması ile 

daha önce sosyal yaşamımızda yer almayan “Sığınma Evleri”,
75

  “Boşanmış İnsanlar ve Aile 
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Platformu”,
76

  “Boşanmış Babalar Platformu”,
77

 “Boşanmış Mağdur Babalar Derneği”
78

 gibi 

kurum ve oluşumları; “çocuğun icra yoluyla ebeveynle görüştürülmesi”, “yaşam boyu 

nafaka”, “nafaka ödememekten kaynaklanan mahkumiyet” gibi hukuksal kavramlar gündemi 

gelmiştir.  

 

3.1.1. Türkiye’de Boşanmanın Soruna Dönüşmesinin Sebepleri 

 

Boşanma sorunu genel anlamda Türkiye’de Batılılaşmanın lehine ideolojik bir 

malzemeye dönüştürülerek anlatılmıştır. Geleneğin güçlü olduğu dönemde boşanma sorunu 

bulunmamasına rağmen, boşanmadan gelenek veya gelenek kaynaklı olduğu iddia edilen 

şiddet sorumlu tutulmuştur. Batılılaşmanın eğitim, medya, kültür-sanat etkinlikleri üzerindeki 

etkisiyle toplumda yol açtığı zihniyet ve bu zihniyetin neticeleri yok sayılmıştır. Sorun ele 

alınırken “Batılılaşma” kutsanmış, sorumsuzlaştırılmış, buna karşılık “şeytanlaştırılan” 

gelenek kötümsenmiştir. Sanayileşme ve kentleşme ise adeta boşanmayı 

zorunlu/doğal/normal kılan etkenler olarak öne sürülmüş; toplumun bundan kaçamayacağına 

dair bir anlayışı besleyecek şekilde işlenmiştir.  

Bu durum, boşanma sorununun arkasındaki etkenlerin yeniden ve her tür ideolojik 

yaklaşımdan uzak ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede boşanma sorununun 

arkasındaki etkenler, beş maddede ele alınabilir: Genel etkenler, Batılılaşmadan kaynaklanan 

etkenler, yasalardan kaynaklanan etkenler, yanlış danışmanlıktan kaynaklanan etkenler ve 

bireysel etkenler.  

 

3.1.2. Türkiye’de Boşanma Sorununun Genel Etkenleri 

 

Sanayileşme ile birlikte, yeni bir toplum düzeni oluşmuş; ailenin kuruluşu, ilişkileri ve 

bununla ilgili toplumsal algı değişmiştir.  
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Büyük aileden koparak köyden kente taşınan çiftler, geleneksel yaşam ortamından 

uzaklaşmış; erkeğin örften ve eşine sadakatten kolay uzaklaşabildiği,  kadının ise “boşanmış” 

kadın olmanın kimi zaman fark dahi edilmediği yeni bir ortama girmişlerdir.  

Kent koşulları, kadına evinden uzak ve eşinden bağımsız olarak iş yaşamına katılma 

imkânı vermiş, boşanmış kadın kocadan bağımsız bir ev kurma yetkinliğine ulaşmış, evlilik 

zorunlu bir ekonomik ortaklık olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte, erkek için boşandıktan 

sonra bekâr yaşama imkânları bütün maddi ihtiyaçlar bağlamında azalmıştır.  

Büyük aile birlikte kente göç eden çiftler ve büyük ailelerin kentte evlenen gençleri, 

gerek mimarinin getirdiği zorunluluk gerek evli çiftlerin ev içi yaşamla ilgili talepleri onları 

büyük aileden bağımsız yaşamaya sevk etmektedir. Büyük aile buna karşı çıktığında bağımsız 

yaşamak isteyen kadın ile büyük ailesiyle bağını koparmak istemeyen erkek arasında sorun 

yaşanmaktadır.  

Sanayileşme ve kentleşme ile ilgili söz konusu sorunlar, bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de ailenin çözülmesine ve boşanmaların artmasına yol açmaktadır.
79

    

 

3.1.2.1. Türkiye’de Boşanma Sorununun Batılılaşmadan Kaynaklı Etkenleri 

 

Türkiye’de Batılılaşma, Tanzimat’tan bu yana eğitim, medya, kültür sanat etkinlikleri 

ile teşvik edilen ve yasalarla dayatılan bir projedir.  

Eğitim sistemi, medya ve kültür sanat etkinlikleri, “saygın insan sayılmak” ve 

“yükselmek” için Batılılar gibi yaşamanın zorunlu olduğuna dair toplumsal bir zihniyet 

oluşturmaktadır. Bu zihniyet yasalar desteklendiğinde toplum, Batı’ya dair bütün vakaları 

taklit yoluna gitmektedir.  

Geleneksel toplum yapımızda kişilerin aile kurması, özgürlüklerini kısıtlamaları, 

birbirlerinin sorunlarına katlanmayı, birbirleriyle yardımlaşmayı ve nihayetinde birbirlerinin 

“yüklerini taşımayı” kabul olarak görülmüştür. Modern eğitim sistemi ise aileyi sorunsuz, 

sıkıntısız romantik bir sevgi evi olarak tanıtmaktadır. Diziler ve sinema filmleri de Batı’dan 

taklit edilerek üretilmekte, modern Batı’daki yaşam tarzını olduğu gibi tekrarlamayı 

                                                           
79
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özendirmekte; geleneksel yaşam tarzını aşan kadını “cesur kadın”, boşanma kararını alan 

kadını “güçlü kadın” olarak tanıtmakta; bununla birlikte nikâhsız yaşamayı “birlikte 

yaşamak” adı altında meşrulaştırmakta, bu yaşam tarzının daha sorunsuz, sıkıntısız olduğuna 

dair bir algı oluşturmakta, toplumu Batı’da yaygınlaşan bu yaşam tarzına teşvik etmektedir.  

Medya sektöründe daha çok “bir dedikodu etkinliği” olarak görülen magazincilik de 

aslında planlı bir toplum mühendisliği ile toplumda evlilik dışı yaşamı normalleştirmek için 

kullanılmaktadır. 

Yakın bir döneme kadar Türkiye’de medya ve sinemada Batı’yla çok yönlü ortaklıklar 

kuran azınlık mensupları etkindi. Söz konusu kişiler, Batı kuruluşları ile işbirliği içinde 

Türkiye’yi sosyal zeminde Batılılaştırma yönünde çalışır, o yöndeki kültür-sanat etkinliklerini 

üretir veya desteklerlerdi.  

Günümüzde onların yerini genellikle Batı menşeli ideolojilerin etkisindeki kişiler 

almışlardır. Batı kaynaklı marksizm, liberalizm, feminizm gibi ideolojiler toplum zeminine 

doğrudan sınırlı yansısa da bu ideolojilerin etkisine girip Batı kuruluşları ile de ortaklıklar 

geliştiren kişiler medya ve kültür-sanat kuruluşlarında en önemli yerleri işgal etmeye devam 

ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumlarının da sponsorluğuyla bu tür 

kişilerin Batı taklidi üretimleri
80

 en çok takip edilen üretimler olmuş ve toplumsal zihniyeti 

etkisi altına almıştır. Buna karşı Batılılaşmanın etkisini azaltacak yönde vaazlarda bulunan 

hocalar, medya tarafından linç edilmekte, onların düşüncelerini ifade etmelerine izin 

verilmemektedir.  

 

3.1.2.2. Türkiye’de Boşanma Sorununun Yasalardan Kaynaklanan Etkenleri  

 

  1926’da İsviçre Medeni Kanunu’nun Türkçeye çevrilip Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne sunulmasıyla çıkarılan 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi, evlenme akdini bütün 

dini yönlerinden soyutlayarak sekülerleştirmiş, boşanmayı kabul ederken boşanmadan sonra 

yeniden evlenmek için 300 gün şartını getirerek dul kalmayı teşvik etmiştir.
81

 Bununla birlikte 

yasa, boşanma ile ilgili sebepleri toplumsal düzeni tehdit etmeyecek şekilde düzenlemiş; zina, 
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cana kast, kötü muamele, cürüm ve haysiyetsizlik, terk, akıl hastalığı,  evlilik birliğinin 

sarsılması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması yasada ifade edilen boşanma 

sebepleri olarak öne çıkmıştır.   

Boşanmayı asıl teşvik eden yasa 1998’de Medeni Kanunda yapılan düzenlemelerle 

ihdas edilen 4721 Sayılı Kanun’dur. Söz konusu kanun, Avrupa Birliği ülkelerinde feminist 

anlayışla kadını kutsamaya yönelik eğilime paralel bir nitelikte çıkarılmış ve boşanan kadına 

175. Madde’siyle “yaşam boyu nafaka” hakkı tanımıştır. Bu yasayla boşanma kadın için bir 

hak olmaktan öte, kadının aile sorumluluğunu yüklenmeden ve herhangi bir işte de 

çalışmadan geçim elde etmesinin yolunu açmış, kadınların tekrar evlenmemesini teşvik 

etmiştir.Bu yasayla sanayileşme ve kentleşmenin ardından oluşan ekonomik bağımsızlık 

etkenine, boşanma durumunda kadın için erkek aleyhinde ekonomik sömürü yolu açılmış, 

boşanan kadın parasal olarak ödüllendirilmiştir. Nafaka ödemeyen taraf için ise 2005’te 

yapılan değişiklikle 3 ay hapis hükmü getirilmiştir.
82

  

Türkiye’de boşanmanın toplumsal bir travmaya dönüşmesinde bu yasa bir dönüm 

noktası konumundadır.  

Bu travmanın mağdurları son yıllarda “Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu” diye bir 

platform oluşturmuşlardır. Platformun sosyal medya hesapları
83

 ve platform başkanı İlknur 

Birsel’in açıklamaları travmanın boyutlarını ortaya koymuştur. Boşandığı kadına nafaka 

ödeyememesinden dolayı dört kez ceza evine giren Mehmet Yılmaz’ın
84

  ve 8 ay evli kaldığı 

kadına 11 yıl nafaka ödeyen İsmail Burdu
85

 ve yine kısa süren bir evliliği için nafaka ödeyen 

Tarkan Hepalkaç’ın
86

 öyküleri konuyu kamu gündemine getirmiştir. Ancak Nisan 2018’den 

bu yana yasada değişiklik yapılacağına dair verilen beyanatlar henüz Meclis’te karşılık 

bulmamıştır.
87
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2012’de çıkarılan 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun” ise aile yaşamına karşı adeta bir imha operasyonu başlatmıştır.  

Yasa, Türkiye’nin Batı ekseninden Doğu eksenine kaydığı iddialarının siyasi baskı 

amacıyla öne sürüldüğü bir süreçte çıkarılmıştır. İddiayı öne süren çevrelerin Türkiye’de 

İslâmî yaşam tarzının güç kazanmasıyla kadına yönelik şiddetin de arttığı yönünde ürettiği 

haberler, yasayı çıkaranlarca gerçek gibi kabul edilmiş; yasa, kadına yönelik şiddetin 

olağanüstü bir hâl aldığı algısıyla ve aile kavramına inanmayan, kadını aileden uzaklaştırdıkça 

özgürleştireceklerini düşünen çevreleri ikna psikolojisiyle hazırlanmıştır. Yasa, bu doğrultuda 

feminizm ve Marksizmin ailesiz yaşamını adeta yasal bir güvenceye kavuşturmuştur.  

 “Kadını koruma” saikiyle ailede eşler arasındaki güvenin bitmesi ve ailenin dağılması 

için çok yönlü teşvik edici hüküm içeren yasa,  

- Kocasıyla ilgili şiddet şikâyetinde bulunan kadını delil ve belge aranmaksızın mağdur 

saymıştır.  

-Şiddet mağduru olarak sayılan kadının kocasını, “tedbir kararı” ile altı aya kadar evden ve 

kendisinden ve çocuklarından uzaklaştırma hükmü getirmiştir. 

-Şiddet mağduru sayılan kadına gerektiğinde sığınma evi imkânı ve mağdur sayılan kadının 

sığınma evinde kaldığı süre içinde yerinin kocasından ve yakınlarından gizli tutulması hükmü 

getirilmiştir.  

Yasanın 4721 Sayılı yasa ile birlikte yol açtığı sorunlar, Boşanmış İnsanlar ve Aile 

Platformu Başkanı İlknur Birsel tarafından şu şekilde açıklanmıştır:  

- Yasa, adeta ailede bir kutuplaşma oluşturup bir tarafa hak verme iddiasıyla diğer tarafı 

ezerek aileyi yok etmek için hazırlanmıştır.  

- Nikâhsız yaşamaya teşvik ediyor.  

- Eşleri yalana teşvik ediyor.  

- Kadını ve erkeği itibarsızlaştırıyor. Eşler, diğer kanunlardaki hükümlerle birlikte 

birbirlerinin kusurlarını bulmak için birbirlerini takip etmeye, takip için adam tutmaya 

başlıyorlar.  

- İftiraların önünü açıyor.  
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- Cinayetlere yol açan ruhsal problemlere yol açıyor ama bir kısım medya, bu cinayetlerle 

ilgili haberleri  “kıskançlık cinayeti” diye vermektedir.
88

  

Yasadan sonra Sosyal Destek Hattı adı altında 183 Nolu bir telefon hattı açılmış, 

kadının aile sorunlarını telefonla şikâyet konusu yapmasının önü açılmıştır. Şikâyetçi olan 

kadın gerekli görülmesi durumunda önce ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri)’nin 

ilk istasyonlarına alınmakta, oradan Kadın Konuk Evi olarak adlandırılan ve yasadan önce de 

var olan ama yasayla gündeme daha çok oturan Sığınma Evleri’ne gönderilmektedir.  

Aile Bakanlığı'nın verilerine göre 2014’ün ilk yedi ayında şiddet gördüğü gerekçesiyle 

7 bin kadın Kadın Sığınmaevleri'ne başvurmuş; yasanın çıktığı 2012’den 2014’e kadar ise 22 

bin kadın için geçici koruma kararı alınmıştır.
89

  

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin 2014’te yüzde 0.24’ünün, 

2015’te yüzde 0,3’ünün, 2016’da yüzde 0.29’unun, 2017’de yüzde 0.29’u, 2018’de ise yüzde 

0.38’i kadın sığınma evlerine ayrılmış, buna rağmen bu bütçenin sayıları yüz elliye yaklaşan 

sığınma evlerine yetmediği öne sürülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere 

sığınma evi açma zorunluluğu getirilmesine rağmen mevcut sığınma evleri sığınmacı 

kadınlara yetmemektedir.
90

  

Devletin sığınma evlerinin yanında özel kurumlar da sığınma evi açabilirler. Bu 

doğrultuda Batı ülkeleri fonlarınca desteklenen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile ilgili 

iddialar zaman zaman medyaya yansımaktadır.
91

  

Kadın Sığınma Evleri’nin iffetsiz bir yaşam süren kadınların mağdur kadınları 

iffetsizliğe yöneltmek için kullanıldığı iddiaları üzerine Sığınma Evleri’nde kadınları 

durumlarına göre ayrıştırma görüşü öne çıkmış ancak Mor Çatı bu görüşe karşı çıkmıştır.
92

 

Çalışmalarına eşcinsel derneklerini de katan Mor Çatı feminizmi açıkça savunmakta, aile 

kurumuna karşı çıkmaktadır. 6284 Sayılı Kanunu’nun en önemli savunucuları arasında yer 

alan vakıf, 2017’de, Antalya’da “Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” 

başlığı altında eşcinsel derneklerinin de katıldığı bir toplantı düzenlemiş, toplantı sonrasında 
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yayımlanan bildirgede, “Var olan ve açılması gereken sığınak ve da(ya)nışma merkezlerinde 

feminist yöntemle çalışmak bir tercih değil zorunluluktur. Feminist mücadelenin 

kazanımlarından biri olan bu sığınakların, da(ya)nışma merkezlerinin ve acil yardım hatlarının 

aile değil kadın odaklı çalışması, aileyi koruyan değil kadınları güçlendiren, özgürleştiren ve 

ayrımcı olmayan bir eksende destek vermesi esas alınmalıdır.” ifadesine yer verilmiştir.
93

  

Yasanın eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocanın evden uzaklaştırmasıyla ilgili 

hükümleri de mağduriyetlere ve suistimallere yol açmaktadır. Kadının delilsiz ve belgesiz bir 

şekilde evden uzaklaştırdığı kocalar, haysiyetlerinin zedelendiği gerekçesiyle cinayetle 

sonuçlanan öfke krizleri yaşayabilmektedir. Bunun yanında iffet sorunu bulunan kimi 

kadınların evlerini başkalarına açma amacıyla kocalarını evden uzaklaştırdıklarına dair 

iddialar da söz konusudur.  

Konu, bütün olarak ele alındığında 6284 Sayılı Yasanın ailenin çözülmesine katkıda 

bulunduğu, boşanmayı teşvik ettiği, aile karşıtı yapılara çalışma imkânı oluşturduğu ve 

mağduriyetlere yol açtığı görülmektedir.  

 

3.1.2.3. Türkiye’de Boşanma Sorununun Yanlış Danışmanlıktan Kaynaklanan 

Etkenleri 

 

Ailenin kuruluş aşaması ve sorunlarla karşılaşma süreçleri etkili bir danışmanlık 

gerektiriyor. Geleneksel toplum yapımızda bu danışmanlık hizmeti, âlimler ve ak saçlı bilge 

kişiler tarafından, aileyi kurma ve korumaya dönük olarak yapılıyordu. Geleneksel 

danışmanlık, doğru yapılmadığında kadının aleyhinde bazı sonuçlar doğurmuş olabilir veya 

boşanmayı engelleyerek mutsuz evliler üretmiş olabilir. Ama geleneksel danışmanlık, hiçbir 

zaman toplumu ailesiz kalma tehdidiyle yüz yüze getirecek sonuçlar getirmemiştir.  

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllarda görülen liberalleşmeden sonra önce diziler 

üzerinden seküler aile danışmanlığı tanıtıldı. Yeterli toplumsal talep oluşunca dizilerdeki 

anlayışla hizmet veren “Aile Koçluğu” denen hizmeti vermek üzere “Aile Danışma 

Merkezleri” açıldı. Bu merkezlerde özellikle Protestan Kiliselerinin sekülerleştirilmiş 

                                                           
93

 https://www.morcati.org.tr/tr/343-18-kadin-siginaklari-ve-dayanisma-merkezleri-kurultayi-sonuc-bildirgesi-
aciklandi Erişim Tarihi: 27.09.2018. 

https://www.morcati.org.tr/tr/343-18-kadin-siginaklari-ve-dayanisma-merkezleri-kurultayi-sonuc-bildirgesi-aciklandi
https://www.morcati.org.tr/tr/343-18-kadin-siginaklari-ve-dayanisma-merkezleri-kurultayi-sonuc-bildirgesi-aciklandi


29 
 

vaazlarından oluşan Batı tarzı danışmanlık metinleri, Türkçeye çevrilerek çiftlere telkin 

edildi.  

Geleneksel yaşam tarzımızda aile, sorumlulukların paylaşıldığı bir kurum olarak önce 

çıkarken bu tür aile danışmanlığı evliliği romantik hazza dair çıkarla izah ediyor, bu hazzın 

alınmadığı ya da bittiği noktada boşanmaya yönlendiriyor, çiftleri boşanmanın kolaylığına 

ikna ediyor.  

Bu hizmetlerin seans başına paralı olması, ailede problemin varlığına ve yeni 

seansların gerekliliğine inandırma çerçevesinde bir suiistimal kapısı da açılmıştır. Dolayısıyla 

danışmanlık hizmeti, bir tür kolay boşanma hizmetine dönüşmüştür.  

Aile ile ilgili politikaları üretenler, kurslarla ilgili bu durumu düzeltmek yerine mevut 

zihniyeti kurumsallaştıran adımlar attılar. İlgili bakanlığın hizmet ortamı oluşturmasıyla, 

üniversiteler bünyesinde bu tür hizmetleri verecek kişiler için kurslar düzenlemektedir.
94

 Ne 

var ki tamamen seküler müktesebata dayanan kurslar, ailenin varlığına inanmayan, evliliği bir 

yük olarak görebilen kişileri “Aile Koçu”, “Evlilik Kurtarıcısı”, “Aile Danışmanı” olarak 

toplumun önüne sürmekte, dolayısıyla bu hizmeti verecek olanlar ancak 6284 Sayılı Yasa’nın 

verdiği neticeleri vermektedir.  

Aile danışmanlığı konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “Aile ve Dini 

Rehberlik Daire Başkanlığı” diye bir birim açılıp söz konusu birim müftülükler bünyesinde 

teşkilatlanıp çalışmalarına başlaşmışsa da Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilen rol oldukça 

küçüktür.
 95

  Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı adına çalışan personelde bireysel olarak dindar 

olmakla birlikte üniversitelerin ilgili bölümlerinde veya kurslarında seküler müktesebatla 

yetişmektedir. Dolayısıyla Diyanet danışmanlığı da istenen sonuçları vermemektedir.  

Dolayısıyla Türkiye’de aile danışmanlığı hizmetlerinde dini öğreti tamamen dışarıda 

bırakılmış ya da minimize edilmiştir. Aile, manevi bir kurumdur. Manevi bir kurumun seküler 

bir anlayış ve seküler ahlakla verimliliğini sürdürmesi mümkün değildir.  

ABD’de 18 yaş üstü evlilerin oranı 1960’ta yüzde 72 iken bu oran 2010’da yüzde 51’e 

düşmüştür. Aynı ülkede sadece 2010’da evlilerin oranı yüzde beş düşmüştür. Batı’nın 
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danışmanlık hizmetleri kendi zemininde etkisiz kalırken o hizmetlerin bizim zeminimize 

montaj edildiğinde sonuçlar vereceğini düşünmek mümkün değildir.  

 

3.1.2.4. Türkiye’de Boşanma Sorununun Bireysel Etkenleri 

 

a. Yaş Farkı: Evlenmiş veya evlenecek olan bireyler arasındaki yaş farkının fazla 

olmaması, evliliğin uyum içerisinde devamı açısından önemlilik arz etmektedir. Evlenecek 

erkek ile kadın arasındaki yaş farkının fazla olmaması her zaman tavsiye edilen bir konu 

olmuş ve toplumda evlilik şartlarından biri olarak kabul edilmiştir. Genel olarak erkeğin 

kadından daha büyük olması tavsiye edilmekte ve bunun aile içerisindeki dengeler açısından 

daha sağlıklı olduğu belirtilmektedir.  

Boşanmış ve boşanmak isteyen aileler ile yapmış olduğumuz mülakatlar neticesinde, 

evlenen bireyler arasındaki yaş farkının fazla olduğu durumlarda, bireyler arası iletişimin 

daha güç hale geldiği saptanmıştır.  

Erkek ile kadın arasındaki yaş farkının 5 ve üzeri olduğu ailelerde bu sorun daha fazla 

yaşanmaktadır. Erkeğin kendisinden 10-20 yaş küçük bir kadınla evlenmesi durumunda ise 

iletişim çok daha zor bir hale gelmekte ve bu sorun evliliği çok daha kısa sürede 

bitirebilmektedir. 

 

b. İsteksiz Evlilik: Toplum içerisinde var olan ve boşanmalara sebep olan sorunlardan 

biri de bireylerin isteksiz bir şekilde evliliğe zorlanmasıdır. Bireylerin istekleri dışında bir 

evliliğe zorlanmaları, evliliğin ilerleyen zamanlarında ciddi sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Yaptığımız mülakatlar neticesinde, erkeklerden çok kadınların istemedikleri 

kişilerle evliliğe zorlandığı, bazen de örf ve töre gibi sebeplerin bu zorunluluğu beraberinde 

getirdiği saptanmıştır. 

c.Umduğunu Bulamama: Özellikle gençlik çağından itibaren flört tarzı 

birlikteliklerden sonra evlenen bireylerde sıkça görülen boşanma sebeplerinden biri de 

umduğunu bulamamadır.  
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Batılı hayat tarzının özellikle gençler üzerinde yol açtığı sorunlardan biri olan flört 

tarzı yaşamla birlikte gençler, karşı tarafla iletişime geçme ve kendini beğendirmek için eksik 

olduğu yönlerini saklayıp başarılı olduğu yönlerini öne çıkarmak için çalışmaktadır.  

Gerçek kimliğin saklandığı bu süreç beraberinde nikâhsız bir birlikteliği getirmektedir. 

Flört çağında hem erkeğin hem de kadının evlilik sonrasına nazaran daha romantik 

olması, hal ve hareketlerine daha çok dikkat etmesi; evlilikten sonra ise kadının ev işleriyle 

meşguliyetten ötürü ev dışına eskiye nazaran daha az çıkması, erkeğin de iş saatlerinden ötürü 

kadına eskiye nazaran daha az vakit ayırması bu tür bireylerde bir hayal kırıklığına sebep 

olmakta ve bireyler boşanmayı talep etmektedirler. 

Flört tarzı birlikteliklerin yanı sıra sosyal medya üzerinden tanışıp evlenmeye karar 

veren bireylerde de bu sorun yaşanmaktadır. Nitekim sosyal medya hesaplarında yazılıp 

çizilenlerin birebir insan karakterini yansıttığına inanan bireyler, hayatın sosyal medya kadar 

basit olmadığı öğrendiklerinde ayrılabilmektedirler.  

 

d. Sorumsuz ve İlgisiz Davranma: TÜİK tarafından ülkemizde yapılan ve 2017’de 

yayımlanan araştırmaya göre ülkemizde en çok karşılaşılan boşanma sebeplerinin başında 

ilgisizlik gelmektedir.  

 

 



32 
 

Araştırmaya göre erkeklerin % 40,2’si ve kadınların da % 61,5’i bu sebeple boşanmayı talep 

etmekte ve boşanmaktadırlar. 

Eşler arası ilgisizlik genel olarak eşlerin kendi aralarında birbirlerine karşı olan 

ilgisizlikleri olarak görülse de; kadının çocuklarına karşı ilgisizliği, kadının ev işlerine karşı 

ilgisizliği, erkeğin ev geçimine karşı ilgisizliği olarak da karşımıza çıkabilmektedir. 

 

e. Şiddet: Evlenen kişiler arasında var olan bazı sorunlar giderilmediğinde daha büyük 

bir sorunu beraberinde getirebilmektedir. Sorunlar, zamanında çözülmediğinde eşler arasında 

zamanla daha da çekilmez hale gelmekte ve maalesef şiddete dönüşmektedir. 

Bu şiddet bazen fiziki olarak bazen de duygusal olarak tezahür etmekte ve onur kırıcı 

davranışlara neden olabilmektedir. 

Şiddetin, Anadolu’nun bazı yörelerinde erkeğe bir hak olarak tanınması ve adamlığın 

göstergesi olarak kabul edilmesi de daha evliliğin ilk günlerinde sıkıntıya yol açmaktadır. 

Yaptığımız tespitlere göre şiddet, her zaman koca kaynaklı olmayabilmekte, kimi yörelerde 

kayınbaba, kaynana ve hatta kayınlar da genç gelini dayakla itaat altına alma ve kendi aile 

düzenine uydurma hakkını kendilerinde görebilmektedirler.  
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f. Mal (Altın) Paylaşımı: Boşanmış ya da boşanmak isteyen ailelerle yaptığımız 

mülakatlar neticesinde saptanılan sorunlardan bir diğeri de mal faktörüdür.  Özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu illeri kökenli olan ailelerde bu sorun daha fazla yaşanmaktadır. 

Mahkemelere başvurmayan ailelerin, boşanma davalarını sonuçlandırması için sıkça 

müracaat ettikleri kanaat önderlerinden Mela Şerif Uğur, kendisine gelen davaların %90’lık 

kısmının altın faktörlü olduğunu belirterek şunları dile getirmiştir: “Bize gelen davaların 

hemen hemen hepsinin temelinde maalesefki dünya ve dünyaya ait olan şeyler yatmaktadır. 

Fakat özellikle bize intikal eden boşanma isteklerinde altın meselesi ön plandadır. Erkek tarafı 

düğünden sonra, kadının hakkı olan mihri kendisinden alıp bir yakınlarının borcunu ödüyorlar 

ve bir daha bu altın kadına verilmiyor. Kadın altınlarını talep edince de bu çok farklı bir tepki 

olarak kabul edilip erkeğe karısına baskı yapması isteniyor. Bu da beraberinde boşanmayı 

getiriyor.” 

 

g. Aşırı Dengesizlik: Evlenen erkek ile kadın arasında her açıdan aşırı bir 

dengesizliğin var olması da boşanmanın sebeplerinden birisidir.  

Evlenen bireylerden birinin çok zengin, diğerinin çok fakir olması; birinin yüksek 

tahsilli, diğerinin tahsil görmemiş olması; birinin çok konuşkan olup, diğerinin çok suskun 

olması vb. durumlar evliliklerde bir dengesizliğe yol açmaktadır.  

Bu dengesizliğin giderek artması veya devam etmesi halinde iletişim sorunu 

yaşanmakta ve boşanmaya sebep olabilmektedir. 

 

h. Bekarlığın Tercih Edilmesi: Seküler hayat tarzı, bireyleri genel olarak daha rahat 

bir hayat isteğine sevk etmekte ve zorluklara göğüs gerip sorumluluk almaktan 

uzaklaştırmaktadır.  

Bundan dolayı kimi kişiler evliliğin beraberinde getirdiği sorumluluklardan 

kaçınmakta ve erken yaşta evlenip çocuk sahibi olmayı kariyer vb. gelecek hayalleri için bir 

engel olarak görmektedirler. 
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Üniversite, iş vb. alanlarda kariyer planları yapan erkek kişilerde askerlik faktörü, 

kadın kişilerde de çocuk büyütme faktörü de göze alındığında evlilik bir külfet olarak 

görülmekte ve geciktirilmektedir. Bu geciktirme beraberinde geç evlilikleri getirmektedir. 

Yukarıda anlatılan sebeplerle birlikte,  şu sebeplerden söz edilebilir:  

 Ailelerin eşlerin hayatına karışması,  

 Eşlerin birinin diğerinin ailesine karşı saygısız davranması,  

 Evin geçiminin sağlanamaması,  

 Haysiyetsiz bir yaşam sürme,  

 Akıl hastalığı,  

 Eşlerden birinin diğerini terk etmesi. 

 

ı. Alkol ve Uyuşturucu: Alkol ve gittikçe artan uyuşturucu kullanımı boşanmanın 

önemli nedenleri arasındadır. Kimi araştırmalarda erkeklerin alkolik olması veya uyuşturucu 

kullanmasının bütün boşanma nedenleri arasındaki oranı yüzde otuzu bulabilmektedir. Ayrıca 

şiddet vakalarının da önemli bir kısmının bu etkenden kaynaklandığı düşünüldüğünde içki ve 

uyuşturucu boşanmanın en önemli etkenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

j. Özenme: Boşanma ile ilgili mülakatlarımızda özellikle yoksul ve dindar ailelerde 

kadınların medyada veya varlıklı yakınlarında gördükleri ev eşyalarını kendi evlerinde de 

istemeleri çiftler arasında sorunlara ve kimi zaman boşanmalara yol açmaktadır.  

 

k. Akrabaların Kabulü ve Evliliğe Karışmaları: Daha çok geleneksel yaşam tarzını 

sürdüren ailelerde çiftlerin birbirlerinin yakınlarına yönelik tutumları, özellikle anne-babanın 

ve kardeşlerin evdeki kabul biçimleri eşler arasında sorunlara yol açmaktadır. Bununla 

birlikte yakınların çiftleri birbirine şikâyet etmeleri, gereksiz yönlendirmeleri ve birbirine 

karşı cepheleşmeye teşvik etmeleri ise boşanmaya götüren etkenler arasındadır. 
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3.3. Boşanma Sorununun Sonuçları 

 

3.3.1. Boşanmanın Bireysel Sonuçları 

 

Boşanmanın kadın, erkek, çocuklar, toplum ve hatta çevre üzerinde biriyle ilişkili ama 

farklı nitelikteki olumsuz sonuçlarından söz edilebilir. Bu olumsuz sonuçlar henüz boşanma 

sürecinde başlar.  

Boşanma süreci ile birlikte ev, bir uzlaşma, duygusal doyum elde etme, rahatlama ve 

huzur bulma mekânı olmaktan bir çatışma mekânına dönüşür. Karı koca arasındaki çekişme, 

kavga, aile mahremiyetini genellikle ihlâl eder, başkalarını aile içi sorunlara müdahale ettirir, 

“ev ortamı” başkalarının da içinde yer aldığı bir müzakere ve tartışma ortamına dönüştürür. 

Evdeki tartışmaların komşu ve yakınları rahatsız edecek boyuta ulaşması durumunda ise 

çiftler kınanır, dışlanır, kimi zaman doğrudan tepkilere hedef olur. Bu da onların çevreyle 

ilişkilerini bozar, iş ilişkileri ve diğer ilişkilerine yansır, çok yönlü ruhsal sorunun önünü açar.  

Bu süreç, çocukların anne babalarının mahremlerini öğrenmelerine, onları duydukları 

saygıyı yitirmelerine, çevrenin onlara “sorunlu aile çocuğu” gözüyle bakması durumunda ise 

çevreyle ilişkilerinin bozulmasına ve bundan ailelerini sorumlu tutmalarına yol açar. Bu hâl, 

çocuklarda aileye ve evlenmeye karşı soğukluk, toplumdan nefret etme gibi sonuçların 

yanında okulda başarısızlık sorununa neden olabilir.
96

  

Boşanmanın olumsuz sonuçları erkeğe de yansımakla birlikte daha çok kadın üzerinde 

izlenmektedir.  

Boşanan kadında sevgisizlik, yalnızlık, çaresizlik, kararsızlık, güvensizlik, kendini 

boşlukta hissetme, sorumlulukların ağır gelmesi, değersizlik hissi, karşı cinse karşı olumsuz 

duygular, kendine veya çocuğuna karşı suçluluk hissi, eziklik veya isyan gibi duygu 

durumları tespit edilmiştir.  

Bunun yanında kadın tek başına yaşaması durumunda toplum tarafından mercek altına 

alınır ve kendini güvensiz hisseder. Ailesinin yanına dönmesi durumunda ise evlilikle bir 
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yaşam tarzına kavuşan kadından ailesi tarafından genç kız tavrı beklenir, o uzaklaştığı tavrı 

sergilemediğinde ise ithamlara ve baskıya maruz kalabilir.  Buna kadının yeniden evlenecek 

aday hâline gelmesinin yol açtığı söylentiler, tacizler, aile ve eski eşin tehditleri eklendiğinde 

kadın, çocuk sahibi değilse bile ailesi ve çevreyle iletişimi açısından çok yönlü sorunlarla yüz 

yüze kalabilir.
 97

    

Türkiye’de 2004-2013 aralığında yüzde 38’lere varan bir artışın görüldüğü boşanma -

her ne kadar boşanmaların % 43.85’inin çocuksuz ailelerde görülse de-
98

 bir tek ebeveynli ya 

da tamamen ebeveynsiz çocuklar grubu meydana getirmiştir.  

Türkiye'de 2017 yılında toplam hane halklarının %8,5'ini tek ebeveyn ve çocuklardan 

oluşan hane halkları oluşturmuştur. Daha detaylı incelendiğinde toplam hane halklarının 

%1,8’ini baba ve çocuklardan oluşan hane halkları, %6,7’sini ise anne ve çocuklardan oluşan 

hane halkları meydana getirmiştir.
99

 Bu verilere göre neredeyse her on haneden birinde baba 

veya anne yoktur ve bu durum büyük ölçüde boşanmalardan kaynaklanmaktadır.  

Boşanmanın çekişmesiz veya çekişmeli olması çocuklar üzerinde farklı etkiler 

meydana getirmekle birlikte genel anlamda, çocuklarda özgüven yoksunluğu, stres, öfke, 

topluma karşı soğukluk, içine kapanma gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bununla birlikte 

boşanmış ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde daha çok sorunla karşılaşmaktadır. Statüsü 

artık “boşanmış aile çocuğu” olarak belirlenen bu çocuklar, kendilerinden beklenen başarıyı 

gösterememektedirler.  

Boşanmış ailelerin çocukları ile diğer ailelerin çocukları karşılaştırıldığında, boşanmış 

ailelerin çocuklarının diğer çocuklara göre, 

- Depresyon,  

-Sosyal içe dönüklük,  

-Somatik yakınmalar,  

-Saldırgan davranışlar,  

-Sosyal sorunlar,  
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-Dikkat sorunları,  

-Etkinliklere katılım,  

-Sosyal işlevsellik,  

-Okul işlevselliği ve öz saygı sorunları ile daha çok karşılaştıkları tespit edilmiştir.  

Araştırmaların bu çocukların diğer çocuklara göre daha çok ruhsal hastalıklarla 

karşılaştıkları, sürekli kaygı seviyelerinin daha yüksek olduğunu ve bu sorunların kız 

çocuklarında daha çok görüldüğünü ortaya koymuştur. Aynı araştırmalarda, yaş farkının 

çocukların ruhsal durumunu pek etkilemediği, başka bir ifadeyle çocukların boşanmalardan 

etkilenmeleri konusunda yaş farkının anlamlı sonuçlar göstermediği sonucuna da 

ulaşılmıştır.
100

 Bu çocuklar, kimi zaman suça yönelme eğilimi de göstermektedir.
101

  

Yasalar, boşanmadan sonra çocuğun velayet hakkının birlikte kullanılmasına izin 

vermemiş, konu hem anne-baba hem çocuk yönünden çok yönlü değerlendirilerek velayet 

hakkı anne veya babaya vermiştir. Velayeti alan, çocuğu yanında tutar, diğerine ise nafaka 

yüklenebilir ve belli zamanlarda görüşme hakkı tanınır.
102

 Ancak velayeti alan taraf, bu 

görüşme hakkını ihlal ettiğinde çocuğuyla görüşmek isteyen anne veya baba, icra 

mahkemesine başvurur, mevcut durumda 500 lirayı aşan bir para yatırarak çocuğuyla icra 

memuru vasıtasıyla görüşür. Bu durum eşler açısından olduğu kadar çocuklar açısından 

vicdanları sızlatan sonuçlara yol açmıştır.
103

 Son dönemde konunun kamuoyuna çokça 

gelmesi üzerine konu TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, bir dizi tavsiye kararı yayımlamış
104

 

ama düzenleme yapılacağına dair açıklamalar henüz sonuç vermemiştir.  
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3.3.2. Boşanmanın Toplumsal Sonuçları 

 

Araştırmalar boşananların çok azının yeniden evlendiğini göstermiştir. Dolayısıyla 

boşanma, toplumda evlilik dışı yaşama yol açmakta, toplumu aile sorumluluğunu taşıyan 

bireylerin ilişkileriyle yüz yüze bırakmaktadır. Ama boşanmanın toplum açısından daha 

büyük sorunu, o bireylerin tek ebeveynle yaşayan ya da ebeveynsiz yaşayan çocuklarının 

toplumsal düzeyde görülecek bir sayıya ulaşmış olmasıdır. Anne-baba sevgisi ve otoritesinden 

yoksun kalan ya da üvey aile ortamında büyüyen bu çocukların evliliğe ve aileye karşı 

olumsuz tutumları toplumu gelecekte evlilik dışı yaşama, ailesizliğe sevk etmek gibi bir 

tehditle yüz yüze bırakmıştır.
105

 Türkiye’nin durumunun Batı’ya göre henüz iyi olduğu 

bilinmekle birlikte
106

 bu nitelikteki çocukların sayısının çoğalması, gelecek açısından kaygı 

vericidir.  

3.3.3. Boşanmanın Çevre İle İlgili Sonuçları 

 

Son dönemde yapılan araştırmalarda boşanmanın birey, aile ve toplum üzerindeki 

etkilerinin yanında çevre üzerinde yaptığı etkilere de dikkat çekilmiştir.  

Boşanmanın çevreye etkilerini araştıran Michigan Devlet Üniversitesi’nden 

çevrebilimci Jianguo Liu’ye göre boşanma enerji tüketimini artırıyor, zira evli çiftlerde aynı 

kişiler aynı televizyonu seyrederken, aynı fırını kullanırken ve aynı ışığın altında yemek 

yerken boşanma durumunda bu katlanıyor. Boşanma aynı zamanda daha fazla konut, daha 

fazla toprak istilası ve çevre atıklarına yol açıyor.  

Söz konusu araştırmacıya göre boşanmalar ABD’de her yıl fazladan 6,9 milyar dolar 

enerji tüketimi, 3,6 milyar su tüketimine yol açıyor.  
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Liu, 1998-2002 arasında incelediği, aralarında Brezilya, Kosta Rika, Ekvador, 

Yunanistan, Meksika, Güney Afrika’nın da bulunduğu 11 ülke için yaptığı araştırmalarda da 

kayda değer rakamlara ulaşmıştır.
107

  

Burada gözden kaçırılan husus ise boşanmanın gereksiz tüketime (israfa) yol açarak 

üretici büyük sermaye sahiplerini daha fazla zenginleştirdiğidir. Bu durum, medyada 

boşanmanın teşvik edilmesinin önemli bir gerekçesini teşkil etmektedir. Daha fazla kazanmak 

için tüketimi teşvik etmeyi yol edinen kapitalist anlayış, elindeki medya olanaklarını 

kullanarak boşanmayı teşvik etmekte, boşanmalardan toplum zararlı çıkarken kapitalist 

kesimler kazançlı çıkmaktadır.  

 

4. BOŞANMA SORUNU İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 

 

Türkiye’de henüz boşanma sorununun çözümüne yönelik projeler geliştirilmiş 

değildir. Sorunla ilgili öneriler, boşanmanın azaltılmasına değil, boşanma ile ortaya çıkan 

sorunların toplumsal etkisini hissetmeye odaklıdır. Bunun için TBMM’ye bağlı, dolayısıyla 

resmi kurumlar karşısında halk adına söz söyleyen Kamu Denetçisi dahi boşanma sonrası 

konunun taraflarına yönelik danışmanlık hizmetlerini çözüm olarak öne sürmüştür.
108

  

Türkiye’de boşanma sorunu ile ilgili yapılan ve başka ülkelerle karşılaştırmalı bir 

araştırmada boşanma sorununa yönelik kaygı ve çözümleri iç içe veren şu tespitler 

yapılmıştır:  

1. Evliliklerin ilk yıllarındaki boşanmaların yüksekliği (%35) evlilik öncesi evliliğe ve 

birlikteliğe hazırlık eğitimlerine önemi gündeme getirmiştir. 

2. En fazla boşanmaların Ege ve Marmara bölgelerinnde olmasının bu eğitimlerin bu 

bölgelerde daha fazla ihtiyaca yönelik olmasına önem verilmesini gündeme getirmiştir. 

3.  Eğitim düzeyi yüksek grubun, boşanmayı daha çok tercih etmesi (en yüksek lise ve dengi 

%40 gruptadır) düşündürücüdür. Özerkliğin kazanılmasında sağlıklı iletişim repertuarına 
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yönelik, yetersizliklerle hızlı değişimin olumsuz etkileri – şiddet, alkol (madde kullanımı) iç 

içe geçmiş durumdadır. 

4. Boşanmanın en çok olduğu 26 – 35 yaş dönemi çocuk sahibi olunan dönemi içermektedir. 

Boşanmanın bütün risklerinden çocuklar olumsuz etkilenmektedir. 

5. Ekonomik kriz dönemindeki boşanmalar, 2001 – 2008 kapitalist dönem krizleri görece 

boşanmayı daha artırmıştır. Değer ve ahlak yozlaşmasının da izleri belirgindir. Davranış 

değişimlerinin dejenerasyonundan aile birlikteliği de etkilenmiştir. Sadakatsizlik ve aldatma 

oranları artmıştır. 

6. En çok şehir merkezleri mega şehirlerin boşanma oranlarının yüksekliği, geniş ailenin 

yerine konması gereken aile destek hizmet kurumlarının aile danışmanlığı, savunuculuk 

eğitim hizmetlerinin alt, orta ve üst sosyo-ekonomik kesimin özgün ihtiyaçları göz önüne 

alınarak sunulmasının önemi büyüktür. 

7. Kadınların daha yüksek oranda boşanması (%55, erkekler %45) beklenti ve kişilik özelliği 

farklılığını gündeme getirmiştir. Şiddet, ilgisizlik, sadakatsizlik gibi durumlar boşanmayı 

tercih ettirmektedir. 

8. Çalışan kadınların daha fazla boşanıyor olması (boşananların %90.4 çalışan) evlilik 

birlikteliğindeki istenmeyen durumları ve kadının yalnızlığı tercih etmesi önemlidir. Boşanma 

kararını ben verdim diyen kadın %58 iken, erkek %32’dir. Erkek daha az boşanmak 

istemektedir. Şiddetin kadının boşanmak istemesinden sonra daha fazla ölümcül hale gelmesi 

ortaya çıkmaktadır. Erkeklerin reddedilme ve istenmemeyle baş etme stratejilerinin daha 

tepkisel olduğunu düşündürmüştür. 

10. Tanışma ve salt kendi seçimleriyle yapılan evliliklerde boşanmanın yüksek olması 

(%37,7) onların eş seçiminde ailenin kararının daha az olduğunu düşündürmüştür. 

11. Çekirdek aile olarak yaşayanlarda boşanma %81,3 gibi yüksek bir orandır. Bu durum 

küreselleşmenin ve günümüz toplumsal yaşamının kaçınılmaz sonucu boyutunu taşısa da 

boşanma öncesi sosyal ve aile destek sistemlerinin çekirdek ailenin yaşadığı sorunlarla baş 

etmesini kolaylaştırmasına olan ihtiyacı artırmıştır. Yaşlı bakımı, engelli bakımının yatılı 

dışında gündüzlü, saatli alternatiflerini sunabilir. 

12. Dini ritüellerden daha çok (%26,2) kamusal, resmi işlemlerle boşanma (%67) daha 

yüksektir. Ancak sadece dini evliliklerde boşanmada kadınlar ve çocuklar mağdur olmaktadır. 
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13. Boşanma sonrası evlenenlerin %12 gibi düşük bir oranı karşısında %88 gibi yüksek bir 

oranı bekâr kalmayı tercih etmektedir. Yeniden evlenmede erkekler daha isteklidir. Erkeklerin 

%16’sı kadınların %9’u evlenmiştir.
 109

 

Tespitleri yapan araştırma sahibi nihayetinde çözüm olarak arabuluculuk gibi önemli 

bir öneri sunmuş ama yine de danışmanlık hizmetlerine odaklanmadan öteye gidememiştir. 

Ne yazık ki bu yaklaşım yaygın ve resmi anlayış haline gelmiştir. Söz konusu anlayışta son 

yıllarda artan danışmanlık hizmetlerinin boşanma oranlarını düşürmediği açıkça göz ardı 

edilmektedir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Türkiye’de boşanma olgusu bütün yönleriyle incelendiğinde, şu sonuçlara varmak 

mümkündür:  

1. Boşanma her yıl hızla artmakta, toplumun oranı gittikçe artan bir kesimi “boşanmış kadın”, 

“boşanmış erkek” ve “boşanmış aile çocuğu” bireylerinden oluşmaktadır.  

2. Boşanma geçmişten bugüne gelen sıradan bir toplumsal gerçeklik olarak görülemez zira 

toplumun geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.   

3. Türkiye’nin daha çok Batılılaşan İzmir gibi illeri boşanmanın en çok görüldüğü illerdir. 

Batılılaşma, yeni Türkiye gerçekliği açısından çok yönlü sorgulanmalıdır.  

4. Eğitim düzeyi arttıkça boşanma oranı artmaktadır. Bunu “kadının bilinçlenmesi” olarak 

değerlendirmek Marksist ve feminist bir yaklaşımdır. Eğitim, özü ve biçimiyle aile kurumu 

üzerindeki olumsuz etkilerden arındırılmalıdır.  

5. Kadınların çalışma hayatına katılma oranı arttıkça boşanma oranı artmaktadır. Bunu tek 

başına kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasıyla açıklamak doğru değildir. Kadının, bir 

zorunluluk söz konusu değilken iş yaşamına katılmasından dolayı oluşan toplumsal sorunlar 

çok yönlü ve önyargısız bir şekilde ele alınmalıdır. Buna karşı çözüm yolları geliştirilmelidir.  

6. Evlilik öncesi beraberlik yaşayanlarda boşanma oranı daha yüksektir. Bu durumu evlilik 

öncesi beraberlik yaşayanların toplumun daha bilinçli kesimlerinden oluştuğu şeklinde izah 
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etmek, sınıfçı, Batıcı, modernist yanlış bakış açısını dayatmayı sürdürmeye çalışmak olarak 

anlaşılmalıdır.  

7. Geleneksel yaşam; sanayileşme ve kentleşme ile birlikte oluşan yeni toplum düzeninde bazı 

boşanma vakalarına yol açmakla birlikte boşanmanın ardındaki asıl etken ideolojik 

Batılılaşma ve yaşam tarzı bakımından Batılılaşmadır.  

8. İdeolojik Batılılaşmanın sosyal bir program olarak Avrupa’daki güncel gelişmelerle birlikte 

sürekli yenilenerek dayatılması, aile kurumunun geleceğini tehdit etmektedir.  

9. Boşanma sorunu ile ilgili araştırmalar, toplumla ilgili bütün kurumlar tarafından, sorunla 

ilgili bütün tarafları kapsayacak şekilde artmıştır.  

10. Boşanma sorununu ortaya koymaya yönelik üniversitelerde yapılan çalışmalarda bir 

düzelme görülmekle birlikte, araştırmalar genel anlamda, geleneği toplumsal sorunların arka 

planı, Batılılaşmayı ise çözümü olarak gören seküler ideolojik önyargı ile yapılmaktadır. 

Araştırmalarda sorunun bireysel nedenleri çok yönlü işlenirken toplumsal nedenleri modernist 

bir anlayışla işlenmektedir.  

11. Boşanma sorununu sanayileşme ve kentleşme genel etkeni ile izah etmek, boşanmanın 

toplumsal gelişmenin tabii bir neticesi olduğu gibi bir algıya yol açarak boşanmayı 

normalleştirmektedir. Bu izahı yapanların aile politikasını belirleme kurumları, üniversiteler, 

medya ve aile danışmanlık birimlerinde etkin olmaları boşanmanın artmasının etkenleri 

arasında yer almaktadır. Böylece soruna çözüm bulacak olanlar, aslında sorunun nedenlerini 

oluşturan grup olarak karşımıza çıkmaktadır.  

12. Üniversitelerde boşanma sorununa yönelik araştırmalarda kısmi bir düzelme olmasına 

rağmen soruna resmi bakış açısı, Batı’yla uyum içinde, boşanmayı teşvik eden modernist 

anlayıştan aile kurumuna karşı olan Marksist ve feminist anlayışa doğru yol almaktadır. Bu 

doğrultuda kadının durumunu düzeltmek için yapılan düzenlemelerin bir kısmı aslında 

Batılılaşmanın kadını geleneksel yaşama karşı müttefik edinme genel ideolojik hedefine 

hizmet etmekte ve aileyi dağıtan ortamı beslemektedir.  

13. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde ve Türkiye’nin ekseninin kaymadığını ispat 

amacıyla çıkarılan 3444 ve 4721 sayılı kanunlardaki ‘süresiz nafaka’ uygulaması ve 8. 3. 

2012 tarih ve 6284 nolu “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
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Kanun” toplumun bütün kesimlerine göre kadın-erkek arasındaki dengeyi kadın lehine 

bozmuş ve aile kurumunu tehdit eden bir etkene dönüşmüştür.  

14. Araştırmalarda boşanma sorununun sonuçları yüzeysel olarak işlenmekte; araştırmalar, 

bireylerin haklarının ihlali ve birey üzerindeki psikolojik etkileri bağlamında kalmakta, 

boşanmayla ortaya çıkan ve çıkacak olan “boşanmış yetişkinler toplumu” ile “boşanmış 

ailelerin çocukları toplumu”nun ülkenin geleceği için oluşturacağı sonuçlar tamamen göz ardı 

edilmektedir.  

15. Boşanmaya yönelik çözümlerde danışmanlık hizmetinin çözüm olarak üretilmesi, kasıtlı 

üretilen bir virüse karşı kısmi etkili bir anti virüsün üretilmesini andırmaktadır.  

16. Boşanmaya yönelik çözümler, genel olarak “seküler bir ahlakın” mümkün olduğu ve 

toplumun geleceğini emniyete alabileceği ön yargısı ile ortaya konmaktadır. Bu ön yargının 

yanlışlığı tartışma götürmeyecek kadar açıkça ortaya çıkmıştır. Boşanma ile sekülerleşme 

arasındaki oranların uyumu sorunun bu önyargıyla çözülemeyeceğinin en önemli kanıtıdır.  

17. Sözde aile veya kadını korumaya yönelik yasa ve kurumlar arttıkça boşanmanın da 

artması, soruna seküler ön yargıyla yaklaşmanın bir neticesi kabul edilmelidir.  

18. Aile manevi bir kurumdur, manevi bir kurum, maneviyatı inkâr eden bir anlayışla 

korunamaz.  

19. Geleneğin bütün sorunların sebebi, Batılılaşmayı çağdaşlaşma adı altında her tür sorunun 

çözümü olarak gören anlayış yanlıştır ve kendi mantığı açısından çağ dışı kalmıştır. 

Danışmanlık hizmetleri, geleneğin sürdürülemeyecek, günümüz açısından yanlış yönlerine 

karşı yapılması gerektiği gibi Batılılaşmaya karşıda yapılmalıdır.  

20. Boşanmaların makul bir seviyeye çekilerek ailenin korunması, Sosyal Güvenlik ve Aile 

Bakanlığı’na bırakılmamalı, bu konuda milli bir siyaset oluşturularak bu siyaset Milli Eğitim 

Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK ve ilgili bütün kurumlarca 

hassasiyetle yürütülmelidir.  
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