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ÖZET
Toplumsal değişme, insanoğlunun ilkel toplum 
düzeyinden modern toplum aşamasına geçi-
şini sağlayan sürecin sonucudur. Modern ya-
şamda toplumsal değişme ile birlikte  evlen-
me ve boşanma gibi olgularda feodal döneme 
göre önemli farklılaşmalar yaşanmış; evlilik ve 
boşanma tabuların etkisinden kurtulmuş, mo-
dern yaşama özgü alternatif yaşam tarzları or-
taya çıkmıştır. Toplumsal değişmenin etkisiy-
le aile yaşamında ortaya çıkabilecek sorunlar-
dan yetişkinler ile birlikte en fazla olumsuz et-
kilenme riski taşıyan grup çocuklar olduğun-
dan aile kurumunu etkileyen olumsuz durum-
lara karşı profesyonel çalışmalar interdisipli-
ner yaklaşım ile gerçekleştirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal değişme, 
evlenme, boşanma.

ABSTRACT 
Social change is the result of the process 
which enabled human beings to reach the lev-
el of modern society from the level of primitive 
society. In modern life, with the effect of social 
change, the concepts of marriage and divorce 
have changed considerably; marriage and di-
vorce have been stripped off from the effect 
of taboos and alternative life styles peculiar 
to the modern life have emerged. Because of 
the fact that children and adults are in the risk 
group in terms of familial problems which 
may emerge as a result of social change, pro-
fessional effort must be spent against the neg-
ative conditions which affect the fellowship of 
family in an interdisciplinary approach.
Key Words:Social change, marriage, 
divorce.

GİRİŞ

Sanayi devrimi sonucu yaşanan toplum-
sal değişme, feodal döneme özgü tüm 
yapılarda farklılaşmayı da beraberinde 
getirmiştir. Evlenme ve boşanma olgula-
rı da bu değişim sürecinden etkilenmiş, 
sanayi devrimi sonrası modern topluma 
özgü yeni durumlar ortaya çıkmıştır. 

Modern yaşamda gerçekleşen top-
lumsal değişme sürecinde dikkat çe-
kici olan nokta tek başına çok olum-
lu sayılabilecek gelişmelerin aile yapı-
sındaki çözülmede kolaylaştırıcı bir et-
ken olmasıdır. Kadın haklarının geliş-
mesi, eğitim düzeyinin yükselmesi ve 
kadının üretici olarak toplum yaşamına 
katılması ile evlenme oranının azalma-
sı, boşanma oranının artması ve alter-
natif yaşam tarzlarının ortaya çıkması 
arasında doğrusal bağlantı vardır. Ge-
leneksel yaşama özgü erkek egemen 
kültür, kadınlar ile sorumlulukların pay-
laşılması konusunda esnek davranır-
ken, hakların paylaşılmasında kadınlar 

Derleme
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ile çatışmakta, bu durum aile yaşantı-
larını ve kurallarını etkileyerek, çatış-
maların çözülemediği noktada yeni du-
rumları gündeme getirmektedir.

Geniş aile yapısının egemen olduğu fe-
odal dönemde evlilik esnek olmayan 
kurallara bağlı iken, boşanma genel 
olarak dini ve örfi kuralların baskısıyla 
tabu olarak görülmüştür. Ancak sana-
yi devrimi sonrası yaşanan modernleş-
me ile birlikte evlilik katı kurallara bağlı 
olmaktan kurtulmuş, evlenilecek kişinin 
seçiminde bireysel tercih ön plana çık-
mış ve evlilikten beklentiler de yüksel-
miştir. Geleneksel yaşamda birçok so-
runa rağmen; çocuğun varlığı, dini ve 
örfi kuralların etkisiyle sürdürülen evli-
liklerin yerini modern yaşamda psiko-
sosyal doyumun her an yaşanmak is-
tendiği evlilikler almaya başlamaktadır. 
Beklentilerin karşılanmadığı noktada 
ise boşanma artan oranları sonucun-
da daha fazla kişiyi ve çocuğu etkile-
mesiyle toplumsal boyutları aşıp evren-
sel bir sorun haline gelmektedir. Ayrıca 
refah toplumu olarak adlandırılan geliş-
miş ülkelerde, evliliğe alternatif olarak 
yalnız yaşama ve nikahsız beraberlik-
ler yeni hayat tarzları olarak sıkça kar-
şılaşılan durumlar olmaktadır.

Gelişmekte olan ülkemizde ise evlen-
me ve boşanma odağında aile kuru-
mu çok çeşitli sorunlar ile karşı karşı-
yadır. Bununla birlikte toplumsal değiş-
menin aile kurumu üzerindeki etkisinin, 
ülkemizin her kesiminde aynı şekilde 
yaşandığını söylemek mümkün değil-
dir. Feodal kültürün belli oranda varlı-
ğını sürdürdüğü bazı bölgelerde evlen-
me ve boşanma olgularında geleneksel 
kuralların etkisi halen devam etmekte, 
kimi kesimlerde ise modern yaşama 
özgü yeni durumlar ortaya çıkmaktadır.

Evlenme ve boşanma ile ilgili değişim-
lerde önemli olan bu süreçte yetişkinler 

ve çocuklar açısından ortaya çıkabile-
cek riskleri en aza indirmeye çalışarak 
değişimin sağlıklı olmasını sağlayabi-
lecek unsurları hayata geçirmektir. Bu 
nedenle hukuksal açıdan aile kurumu-
nun korunması yasalar ile desteklen-
meli, kitle iletişim araçları aile ile ilgi-
li yayınlar yaparken daha özenli olma-
lı, aile danışmalık hizmetleri sosyal gü-
vence kapsamına alınarak toplumun 
tüm kesimlerine devlet eliyle sunulan 
ücretsiz bir hizmet olabilmelidir. Alı-
nacak bu önlemlerin amacı; bireylerin 
mutluluğunu sağlayarak, güçlü aile ya-
pıları ortaya çıkarmak ve sonuçta top-
lumsal boyutta değişimin olumsuz et-
kilerini en aza indirerek boşanma gibi 
sosyal sorunların daha az yaşandığı bir 
toplum yaratabilmektir.

TOPLUMSAL DEĞİŞME

Toplum, başta kendi korumak ve sürdür-
mek gibi birçok temel çıkarını gerçek-
leştirmek üzere işbirliği yapan insanlar-
dan oluşan, göreli bir sürekliliği olan, ge-
nellikle belli bir coğrafi yeri, ortak kültü-
rü ve tarihi paylaşan topluluktur. Toplum 
bu özellikleri ile gelişigüzel bir şekilde bir 
araya gelmiş ya da geçici insan yığınla-
rından ayrılır (Ozankaya, 1986: 3).

İlkel ya da gelişmiş hiçbir toplum durgun 
veya hareketsiz olarak nitelendirilemez. 
Her toplumda niteliği ve niceliği farklı ol-
makla beraber sürekli bir değişme görü-
lür. Toplumsal değişme olarak adlandırı-
lan bu durum; toplumun yapısını oluştu-
ran toplumsal ilişkiler ağının ve bunları 
belirleyen toplumsal kurumların zaman 
ve mekan içinde farklılaşmasıdır. Top-
lumsal değişme kapsamında yer alan 
bazı değişmeler; toplumsal rol ve sta-
tülerdeki değişmeler, ekonomik yapıda-
ki değişmeler, nüfus artış hızındaki de-
ğişmeler, üretim ilişkilerindeki değişme-
ler, dinsel yapıdaki değişmeler, aile ve 
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akrabalık ilişkilerindeki değişmeler, ge-
lenek ve göreneklerdeki değişmeler, ço-
cuk yetiştirme yöntemlerindeki değiş-
meler olarak ifade edilebilir. Örneklerin 
çeşitliliği toplumsal değişmenin kapsa-
mının genişliğini göstermektedir (Tez-
can, 1995: 178). 

Toplumsal değişmede maddi ve manevi 
kültür öğeleri değişim yapısı içerisinde 
yer alan temel kavramlardır (Ergil, 1994: 
216). Toplumsal değişmenin sağlıklı ola-
bilmesi için maddi ve manevi kültür öğe-
lerinin birlikte, paralel biçimde değişme-
si gerekir. Maddi kültür değişimleri (icat-
lar, buluşlar), manevi kültür değişimleri-
ne göre (gelenek, görenek, felsefe, hu-
kuk v.s.) özellikle sanayi toplumlarında 
daha hızlı olmuştur (Doğan, 1998: 287). 
Toplumsal değişmenin önemi bu nokta-
da ortaya çıkmaktadır. Maddi kültürde-
ki farklılaşmalar sonucunda manevi kül-
tür öğelerini değiştirmeye başlayan in-
sanoğlu feodal toplumdan modern top-
luma geçişi sağlamıştır. Bu bakış açısıy-
la toplumsal değişim sürecinin maddi ve 
manevi boyutları ile yaşanmamış olma-
sı durumunda, insanoğlunun ilkel top-
lum düzeyinde kalmasının kaçınılmaz 
olduğunu söylemek mümkündür (Gü-
venç, 1999: 103). 

Toplumsal Değişme Sürecinin Temel 
Dinamiği: Kadın

Sanayi devrimi ve bundan kaynaklanan 
toplumsal değişme süreci, kadının sos-
yal yapı içindeki durumunda önemli ge-
lişmelere sebep olmuştur (Dallos, 1990: 
385). Sanayileşme öncesi feodal toplum-
da kadının evdeki üretici rolü ön planda 
olmuş, evin idaresine ek olarak kimi ihti-
yaçları karşılamış ve sonuçta üretim iliş-
kilerindeki edilgen rolü nedeniyle feodal 
sistem içinde erkeğin yardımcısı olarak 
değerlendirilmiştir. Fakat sanayileşme 

ve tarımdaki makineleşmenin getirdi-
ği yeni olanaklar ile birlikte kadınlar eği-
tim fırsatlarından daha fazla ve erkekler-
le eşit düzeyde yararlanma şansını elde 
ederek kişisel gelişimlerine zaman ayıra-
bilme olanağına kavuşmuşlardır. Bu du-
rum kadınların sosyal statülerini ve yaşa-
mı algılayışlarını etkilemiş, kadınlar ikin-
ci planda oldukları, erkekler tarafından 
kontrol altında tutularak, yönlendirildik-
leri tek yanlı ilişki biçimini sorgulamaya 
başlamışlardır (Ergil, 1994: 222).

Ekonomik, sosyal ve teknolojik alan-
da meydana gelen değişmeler toplum-
ların düşünsel anlamda gelişmesini de 
beraberinde getirmiş ve sonuçta kişisel 
haklar ile cinsiyetler arası eşitsizlik sor-
gulanmaya başlanmıştır (Hall and Scra-
ton, 1990: 472; Greenstein and Davis, 
2006: 33). Ortaya çıkan düşünsel ça-
tışma ortamı bazı akımların kuvvetlen-
mesine olanak sağlamıştır. Bu alandaki 
en önemli akımlardan birisi feminizmdir 
(Celkan, 1991: 31-32). 1850’lerde güçle-
nen feminizm ile o dönemdeki feminist 
önderler erkeklerin ekonomik ve top-
lumsal gücüne karşı çıkmaya cesaret 
edemedikleri için, kadınlara yönelik si-
yasal alandaki baskıcı rejimi eleştirme-
yi yeğlemişler dir. Gerçekleştirilen mü-
cadeleler sonucunda batı toplumların-
da genel olarak kadınlara çeşitli siyasal 
haklar tanınmıştır (Liu and Vikat, 2004: 
23). Ancak kadının sosyo-ekonomik so-
runları ve var olan eşitsizlikler tam ola-
rak çözümlenememiştir. Bununla birlikte 
feminizm akımının kendini güçlü bir şe-
kilde göstermesi önce 1920’lerde, daha 
sonra II. Dünya Savaşı’nda, ardından da 
1960’larda göç hareketlerinin yoğunlaş-
ması ve kadınların daha fazla iş yaşamı 
içerisinde yer almaları ile olmuştur. Cin-
siyet ayrımcılığına karşı çıkan mücade-
leler sonucunda batı toplumlarında cin-
siyetler arasında büyük oranda siyasal, 
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ekonomik ve toplumsal eşitlik sağlan-
mıştır. Bu süreç sonunda kadının top-
lumsal yapı içerisinde edilgen bir yapı-
dan etkin bir konuma geçmesiyle;  ev-
lenme ve boşanma gibi sosyal olgularda 
modern yaşama özgü yeni durumlar or-
taya çıkmıştır. Aile yapısal olarak küçül-
müş, aile içi ilişkilerde cinsiyet eşitliği ön 
plana çıkmış, evlenmede eş seçimi aile 
büyüklerinin etkisinden kurtularak kişi-
sel tercih olarak değerlendirilmiş, gele-
neksel ve dini kuralların etkisinin azal-
masıyla boşanma oranları artmaya baş-
lamıştır (Abadan, 1982: 28-29).

Toplumsal Değişme Sürecinde 
Evlenme 

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar varlı-
ğını yoğun biçimde sürdüren geniş aile-
de ilişkiler güçlü bir biçimde dikey özel-
likte iken, otorite çizgisi açık bir biçim-
de yukarıdan aşağıya doğru olmuş-
tur. Bu aile yapısındaki kurallardan biri-
si de kimin kiminle evleneceği konusun-
da olup, bu kararı aile büyüklerinin kesin 
ve tartışmasız bir şekilde alması duru-
mudur (Rothrauff, 2005: 63). Fakat sa-
nayi devrimi sonrası modern toplum ya-
şamında, feodal toplum yapısındaki du-
rumun aksine genel olarak insanlar artık 
komşu kızıyla ya da oğluyla, hatta ço-
ğunlukla dinlerini ve ortak kültürel özel-
liklerini paylaştıkları kızlarla ve oğlanlar-
la evlenmemektedirler. Erkekler açısın-
dan iyi bir eşin; iyi bir aşçı veya temiz-
lik yapmasını bilen birisi olması o kadar 
önemli değildir. Her iki cins açısından da 
hayat arkadaşı olarak tercih edilecek ki-
şide aranan niteliklerin başında psikolo-
jik doyum ön planda tutulmaktadır. Eşle-
rin birbirlerini romantik olarak sevmeleri, 
ortak, dost, sırdaş olmaları, bu evliliğin 
kişisel beklentileri karşılıklı uyum içinde 
karşılaması beklenmektedir (Sprecher 
et al., 1998: 33). 

Goode 1890’dan l960’lara kadar Ame-
rika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa 
ülkelerinde nüfusa göre evlilik oranları-
nın önemli ölçüde değişmediğini, ancak 
1960’lı yıllar ile birlikte evlenme oranla-
rının düştüğünü ve boşanma oranları-
nın yükseldiğini belirtmiştir. İstatistik-
sel değişimlerle beraber evlilik kuru-
mu, gelişmiş batı ülkelerinde geçerlili-
ğini yüksek oranda sürdürmektedir. Sa-
nayileşme sonrası hızlı toplumsal deği-
şim sürecini yaşamayan Kıta Avrupa’sı 
ve Amerika Birleşik Devletleri dışında-
ki ülkelerde; coğrafi, kültürel, sosyal ve 
ekonomik faktörlere bağlı olarak yerel 
yapıda kabul edilen biçimleri ile evlilik 
kurumunun varlığını sürdürdüğü düşü-
nülebilir (Yazan, 1991: 473).

Özellikle yasal dayanaklar ve bu da-
yanaklardan doğan haklar açısından 
Türkiye’de kendisini “evli” olarak gören 
kişiler arasında, evlilik aktinin niteliği 
açısından önemli bir fark vardır. Buna 
göre Türkiye’de bazı istisnalar dışında 
evlilik, resmi nikah temel olmak üzere 
imam nikahı ile birlikte gerçekleştiril-
mektedir. Sadece imam nikahına göre 
evlenmek Medeni Kanun ile yasaklan-
mıştır (Akyüz, 1991: 308).

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü (2003) tarafından gerçekleşti-
rilen bir çalışma tüm Türkiye’yi kapsayan 
bir örneklem grubu üzerinde yapılmış-
tır. Türkiye nüfusunu temsil niteliği oldu-
ğu belirtilen örneklem grubunda 10836 
haneye ulaşılmış, bu hanelerde yaşa-
yan ve başından en az bir evlilik geç-
miş olan 15-49 yaş grubundaki toplam 
8075 kadın ile görüşülmüştür. Araştır-
ma sonuçlarına göre; Türkiye’de sadece 
imam nikahına göre yapılan evliliklerde 
büyük düşüş yaşanmıştır. 1968’de sa-
dece imam nikahı ile evlenenlerin oranı 
%15’tir. 2003 yılında ise bu oran %5.8’e 
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gerilemiştir. Türkiye’de evliliklerin büyük 
çoğunluğu (%91) hem resmi hem de 
imam nikahı ile gerçekleşmektedir. Sa-
dece resmi nikah ile yapılan evliliklerin 
oranı %3’tür. Yerleşim yerine göre ba-
kıldığında ise genel olarak kırsal yerle-
şim yerlerinden kentsel alanlara gidildik-
çe; sadece imam nikahı ile yapılan evli-
liklerin oranında büyük bir azalma, sade-
ce resmi nikah ile gerçekleştirilen evlilik-
lerde oransal olarak artış görülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ya-
pılan bir başka araştırmaya göre; ülke-
mizde kişilerin %95.7’si bir defa evlilik 
yapmıştır, erkek ve kadınların %58’i 18-
24 yaş arasında evlenmektedir. İlk evlen-
me yaşı kırsal bölgelerde düşmektedir. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde evlilik-
lerin %30’u 18 yaşından önce gerçekle-
şirken, İstanbul’da bu oran %10’dur. Ev-
lilikte başlık parası uygulaması özellikle 
kırsal bölgelerde oran olarak önceki yıl-
lara göre azalmakla birlikte, devam et-
mektedir. Türkiye genelinde, akraba evli-
liği oranı %21’dir. Buna karşın toplumsal 
değişimin etkisinin yoğun olarak yaşan-
madığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
bu oran %41’e çıkmaktadır (TÜİK 2007).

Baran ve diğ. (2005: 148) tarafından 
Ankara ilinde yaşayan alt-orta ve üst 
sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlılar 
üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma-
da; araştırma kapsamındaki yaşlıların 
%49.4’ ünün 18 yaşından önce evlen-
diği tespit edilmiştir. Yaşanan toplumsal 
değişmenin en önemli etkilerinden birisi 
geçmişte genel olarak çocuk yaşta ya-
pılan evliliklerin günümüzde genel nüfus 
içerisinde marjinal duruma gelmesidir.

İstatistiksel verilerden de anlaşılacağı 
üzere toplumsal değişimin etkileri evli-
lik kurumu üzerinde de görülmüş, fakat 
bu durum değişimin yoğun yaşandığı 
batı bölgelerinde daha fazla ortaya çık-
mıştır. Ülkemizin batı bölgelerinde evlilik 

yaşının yükselmesi, flört sonucu evlen-
meler artarken, feodal kültürün egemen 
olduğu doğu bölgelerinde imam nikahı, 
görücü usulü evlenmeler ve akraba ev-
lilikleri evlilik durumu ile ilgili yaygın kül-
türel tercihler olarak varlıklarını sürdür-
mektedir (Kongar, 2000: 599).

Boşanma Oranlarındaki Artışın 
Nedenleri 

Günümüzde gelişmiş batılı ülkelerde, 
evliliklerin hemen hemen yarısı boşan-
ma riski altındadır. Boşanma evlilikleri-
ni iyi olarak değerlendirenler için bir kriz, 
evliliklerini kötü olarak görenler için ise 
yeni bir yaşam düzeni kurma fırsatıdır 
(Kalmijn and Monden, 2006: 1197). 

Gelişmekte olan ülkelerde ise kadı-
nın işgücüne aktif katılımının artmasıy-
la, gelişmiş batılı ülkelerdeki kadar cid-
di boyutlara ulaşmasa bile çok sayıda 
evliliğin boşanma riski altına girdiği ka-
bul edilmektedir (Benedek and Brown, 
1997: 2). Evrensel olarak boşanmanın 
yaygınlaşmasının ve boşanma oranları-
nın artmasının toplumsal değişimle bağ-
lantılı olarak çok çeşitli sebepleri vardır. 
Düşük orandaki varlıklı insanların dışın-
da, artık evlilik ile mülkiyetin ve statü-
nün kuşaktan kuşağa aktarılması isteği 
daha azdır (Katz, 1994: 51). Evlilik gide-
rek eskisine oranla daha az zorunlu bir 
ekonomik ortaklık olarak görülmekte-
dir. Genel refahtaki artış, evlilikle ilgili bir 
sorun olduğunda ayrı bir evde yaşama-
nın eskisine oranla daha kolaylaşması-
na neden olmaktadır (Lyngstad, 2004: 
133). Boşanma ile ilgili tabuların yıkıl-
ması kısmen bu gelişmelerin bir sonu-
cu olup, boşanmaların artmasında ko-
laylaştırıcı bir etken olarak rol oynamak-
tadır (Giddens, 2000: 157). 

Üretim araçlarındaki değişikliklerin yol 
açtığı kentleşme ve dolayısıyla yeni 
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yaşam tarzları toplumsal hayatta gi-
derek artan oranda bir hareketliliğe yol 
açmıştır. Bu durum zamanla bireysel-
leşmeye, kadının özgürleşmesine ve 
dolayısıyla kurulan ailelerin geçmişte 
olduğu gibi kadınların ikinci planda ol-
duğu değil de, sevgi ve saygının karşı-
lıklı yaşandığı bir yapıya dönüşmüştür. 
Bu temelde kurulan evliliklerde, kadının 
erkeğe “bağımlılığı” yerine “karşılıklı 
bağlılık” ilişkisi ön plana çıkmış, evliliğe 
yüklenen anlamlar değişmiş; evlilikten 
daha fazla dayanışma, dostluk, sevgi 
paylaşımı ve duygusal yakınlık bekle-
nilmeye başlanmış, ilişkinin niteliği eş-
lerin beklentilerini karşılamadığı nok-
tada boşanmalar daha fazla gündeme 
gelmiştir. Ayrıca çocukların varlığının 
da tek başına bir evliliği sürdürmek için 
yeterli olmadığı kabul edilmeye baş-
lanmıştır (Karney and Bradbury, 1995: 
121; Furstenberg, 1996: 38). A.B.D’de 
her iki evlilikten birisi boşanmayla so-
nuçlanmaktadır. Katolik kiliselerinin ku-
rallarının egemen olduğu İrlanda’da 
boşanma yasaktır. Buna karşın diğer 
batı ülkelerinde boşanma oranları yük-
sektir. Artma eğilimi içinde olan boşan-
ma oranı batı ülkelerinde binde 2-4 ara-
sındadır (Giddens, 2000: 157).

Benedek and Brown (1997: 3) Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde 1975 yılından 
sonra her yıl yarım milyondan fazla ço-
cuğun anne ve babasının boşandığını, 
1950’lerde düşük olan boşanma oranla-
rının 1960 ve 1970’ler ile birlikte hızlı bir 
şekilde artmasının tesadüf olmadığını 
belirtmiş, değişen, hatta evrim geçiren 
ve giderek daha özgür olan bir ortam-
da, toplumun değil, bireyin mutluluğunu 
önemseyen bir anlayış içinde, hem ka-
dının hem de erkeğin evliliğin kalıcılığı 
ile ilgili toplumsal ve dini sınırları sorgu-
lamaya başladıklarını, eşlerin birbirle-
rine karşı duygusal boyutta soğumaya 

başlamalarını boşanma için yeterli gö-
rebildiklerini, ayrıca hükümetlerin de bo-
şanmayı kolaylaştıran yasalar çıkararak 
boşanma oranlarının artmasında etken 
olduklarını belirtmişlerdir.

Günümüzde evrensel olarak boşanma 
oranlarının artması, insanların evliliğe 
daha az istekli olmalarına değil, evlilik 
anlayışındaki değişimle birlikte, mutlu 
bir evlilik kurma ve mutlu olmanın, gele-
neksel değerler ve çocuğun varlığı için 
evlilikte mutsuzluğa katlanılmasına ter-
cih edilmesine bağlanmaktadır. Daha 
fazla evliliğin boşanma ile sonuçlanma-
sı; evlilikten kaynaklanan derin bir do-
yumsuzluğun göstergesi olmaktan çok, 
evliliği ödüllendirici ve doyum sağlayıcı 
ilişki haline getirme kararlılığındaki artı-
şın bir göstergesi olarak görülmektedir 
(Yörükoğlu, 2000: 104).

Aile Kurumuna Yönelik Riskler

İleri endüstri ülkelerinde evliliğin özellikle 
gençler arasında sorgulanmaya başlan-
ması, yeni yaşam biçimlerinin doğma-
sına yol açmıştır. Bir çiftin evli olmadan 
cinsel bir ilişki içinde birlikte yaşaması, 
batı ülkelerinin çoğunda evliliğe alternatif 
yaygın bir kültür olmaktadır (Sprecher et 
al., 1998: 31). Gerçekleştirilen çalışmalar 
Amerika Birleşik Devletleri’nde her dört 
öğrenciden birisinin, üniversite yaşam-
larının bir döneminde, cinsel ilişki için-
de bulundukları partnerleriyle yaşadıkla-
rını, yine 1995 yılında İngiltere’deki çift-
lerin %10’unun nikahsız birliktelik içinde 
bulunduklarını göstermektedir (Giddens, 
2000: 175-176). Ayrıca Batı Avrupa’da ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde eşcinsel 
birliktelikleri, izin verilen ülkelerde eşcin-
sel evlilikleri ve evlenmeden yalnız yaşa-
yan insanların sayısında da artış görül-
mektedir. Diğer yandan resmi nikah ya-
parak evlenmenin cazibesini yitirmesinin 
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yanında, birlikte yaşamanın da uzun sü-
reli olmadığını düşünenler arasında yal-
nız yaşama alternatif bir hayat tarzı ola-
rak görülmeye başlanmaktadır (Amato, 
1994: 78-79).  

Ülkemizde de aile kurumu çok çeşit-
li riskler ile karşı karşıyadır. Aile kuru-
munun karşı karşıya olduğu en önemli 
problemlerden birisi boşanma oranların-
daki hızlı artıştır. Arıkan (1996: 21) “Hal-
kın boşanmaya ilişkin tutumları araştır-
ması” adlı çalışmasında evrensel ola-
rak diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, 
ülkemizde boşanma oranlarının binde 
1’den az olduğunu, bu nedenle toplum-
sal boyutta boşanmanın sosyal bir so-
run olarak değerlendirilemeyeceğini be-
lirtmiştir. Ancak aradan geçen zamanda 
boşanma oranlarının hızla yükselme-
si dikkat çekici olarak değerlendirilebi-
lir. Türkiye’de boşanma oranı 2007 yılın-
da binde 1.34’de ulaşmıştır. 2001 yılın-
da 91.994 çift boşanırken, 2007 yılında 
bu sayı 94.219 olmuştur. İller bazında 
bakıldığında; en yüksek boşanma ora-
nı binde 2.39 ile İzmir iline aittir. Bu oran 
İzmir’in boşanma oranlarında Batı Avru-
pa ülkelerindekine paralel değerler için-
de olduğunu göstermektedir. En düşük 
boşanma oranı ise binde 0.11 ile Hakka-
ri ve Siirt illerine aittir. Bölgesel duruma 
bakıldığında en yüksek oran binde 1.85 
ile Ege Bölgesine aitken, binde 0.5 or-
talamasındaki oranları ile Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi boşanmanın 
en az yaşandığı yerlerdir (TÜİK 2008).

İstatistiksel veriler değerlendirildiğin-
de; son yıllarda boşanma oranlarının 
artma eğilimi göstererek belli bir orta-
lamada yoğunlaştığı, bölgeler arasın-
daki önemli oransal farkların toplumun 
değişim etkilerini yansıttığı anlaşılmak-
tadır. Modern toplumun sosyal sorunu 
olarak görülen boşanma oranlarının, 

ülkemizde toplumsal değişimin etkile-
rinin çok olduğu batı bölgelerinde yük-
sek, buna karşın değişimin etkisinin 
daha az görüldüğü, feodal değerlerin 
yaşanmaya devam ettiği Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinde düşük 
olduğu görülmektedir. Ancak bu du-
rum, bölgelerdeki aile kurumunun yapı 
ve işleyiş bakımından güçlü olmasın-
dan çok, geleneksel kuralların etkisiyle 
boşanmanın “tabu” olarak görülmesi-
nin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Doğan’a (1998: 238) göre “severek” ya 
da “flört” yoluyla yapılan evliliklerde bo-
şanma oranları, görücü usulü olarak bi-
linen geleneksel evliliklerden daha yük-
sektir. Bununla birlikte evlenmenin türü 
ne olursa olsun, boşanma artan oranı 
ile aile kurumunu tehdit etmekte ve top-
lumsal boyutta sosyal sorun niteliğine 
bürünmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çı-
kan hızlı toplumsal değişmenin etkile-
rinin en fazla görüldüğü alanlardan bi-
risi, işlevleri ve yapısı ile farklılaşan ai-
ledir. Girişimciliği ve bireyselliği ön pla-
na alan yeni dünya düzeninde, feodal 
kültüre özgü katı kurallar değişime dire-
nememiş ve modern toplumda yeni du-
rumlar ortaya çıkmıştır.

Modern toplumda yaşanan değişme-
nin etkisiyle, refah toplumu olarak ad-
landırılan sanayileşmiş ülkelerde evlen-
me oranları düşerken, boşanma oranları 
artmakta, aynı zamanda yalnız yaşama 
veya nikahsız beraberlikleri kapsayan 
alternatif hayat tarzları ortaya çıkmakta-
dır. Evliliğe, paylaşımdan çok kişisel do-
yumu vurgulayan anlamlar yüklenme-
si, boşanmanın evlilik gibi bir tercih me-
selesi olarak algılanmaya başlanması, 
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evlilikten beklentilerin karşılanamadığı 
noktada daha fazla çifti boşanma duru-
muyla karşı karşıya bırakmaktadır.

Refah toplumlarında kişi başına düşen 
yüksek gelir ve sosyal güvenlik sistem-
lerinin sağlamlığı sebebiyle boşanmış 
kişiler ve çocukları maddi sorunlar ile 
daha az karşılaşma riski taşımaktadır-
lar. Buna karşın asgari yaşam standart-
ları sanayileşmiş toplumların gerisinde 
olan gelişmekte olan ülkelerde ise aile-
nin parçalanması durumunda özellikle 
kadınlar ve çocuklar manevi problemle-
rin yanı sıra, maddi sorunlar ile de karşı 
karşıya kalabilmektedirler.

Toplumsal değişme ve kitle iletişim 
araçlarının da etkisiyle ülkemizde son 
yıllarda aile, evlilik ve boşanma konula-
rında yeni yaklaşımlar ortaya çıkmak-
ta ve boşanma oranları yükselmekte-
dir. Farklı örnekleri olmakla birlikte ge-
nel olarak mutlu bireylerin sağlıklı aile-
lerde yetiştiği, bundan dolayı aile kuru-
muna önem verilmesi gerektiği düşü-
nülmektedir. Bu nedenle:

• Özellikle yeni yetişen nesiller için 
evliliğin sadece bir sözleşme olarak 
görülmesinin doğru olmadığı, haya-
tın en önemli amaçlarından birisi-
nin; sağlıklı evlilikler sonucu düzen-
li aile yaşamı kurarak mutlu çocuk-
lar yetiştirmek olduğu yaygın kültür 
öğesi haline getirilmelidir.

• Çocuk sahibi olmak için evlenmeyi 
gerekli görmediğini, evlenmeden de 
çocuk sahibi olunabileceğini belir-
ten, sürekli farklı birliktelikler yaşayıp 
mutlu olduğunu söyleyen, evliliği flört 
gibi algılayıp evlenme ve boşanma-
yı sıradan hale getiren magazin un-
surları, kitle iletişim araçları tarafın-
dan topluma ve özellikle de gençliğe 
rol modeli olarak sunulmamalıdır.

• Evlenmeden önce, evlilik danışma 
hizmeti, devlet eliyle tüm çiftlere zo-
runlu ve ücretsiz olarak verilmeli-
dir. Bu hizmeti verecek profesyonel 
meslek elemanı sayısının artırılabil-
mesi için evlilik danışmanlığı, üni-
versitelerin yüksek lisans ve dokto-
ra programlarında ele alınmalıdır.

• Ebeveynler, çocukları için en önem-
li rol modellerinden birisidir. Bu ne-
denle yetişkinler çocukları için ev-
lilik ve uyumlu eş ilişkisi sürdürme 
odağında örnek davranışları göster-
melidirler.

• Boşanma sonrasında yetişkinler ile 
çocuklara destekleyici ve eğitici hiz-
metler verilmelidir. Özellikle velayet 
konusunda yaşadıkları uzlaşmazlık 
nedeniyle çocuklarının sağlıklı geli-
şimine zarar veren ebeveynler eği-
tim programlarına dahil edilmelidir.

• Aile kurumunun yaşadığı sorunlar 
bilimsel çalışmalar ile ele alınmalı, 
bu yolla yasa yapıcılar ve kamuo-
yu odağında farkındalık geliştirilme-
lidir. 

• Yoksulluk ve işsizlik gibi sosyal so-
runların eş ilişkilerini ve ailenin iş-
levlerini olumsuz biçimde etkileye-
rek boşanma oranlarının artmasın-
da etken olabildiği düşüncesinden 
hareketle bu sorunlara karşı kesin 
çözümler üretilmelidir.

• Alınacak tüm önlemler ile sağlıklı 
evlilikler yapan kişilerin mutlu olup, 
gelişimin tüm yönlerini sağlıklı ola-
rak yaşayabilecek çocuklar yetişti-
rebilecekleri, aynı şekilde aile par-
çalanması yaşamalarına rağmen 
sorunları çözülen yetişkinlerin ve 
çocukların uyum düzeylerinin arta-
cağı unutulmamalıdır.
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