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ÖZET 

 

Bu araĢtırmada, uzun yıllardır gündemde olan “boĢanma” konusu ile daha önce 

çalıĢılmamıĢ olan “eĢ kaybı” bağlamında Türk toplumundaki dul kadın algısı konu 

edilmektedir. AraĢtırmanın amacı eĢi ölen ve eĢinden boĢanan kadınlara toplumun 

bakıĢ açısı, Türk toplumunun dul kadınları nasıl algıladıklarının belirlenmesidir. 

AraĢtırmaya 25‟i boĢanan, 15‟i eĢi ölen toplam 40 kadın katılmıĢtır. Kocası ölen 

veya boĢanan dul kadınların; çocuklu-çocuksuz, birinci derecede yakını olan veya 

olmayan kategorilerine göre farklı sonuçlar gözlemlenmektedir. AraĢtırmada 

kadınlara “dul kadın” imajıyla ilgili hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ 15 mülakat 

sorusu yöneltilmiĢtir. Kadınların deneyimleri, yaĢ, eğitim, ekonomik özgürlük, 

sosyo-kültürel düzey, yaĢanılan çevre, aile desteği gibi çeĢitli değiĢkenlere göre 

farklılık göstermiĢtir. 

 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre kadınlar Türk toplumunda dul kadın olmanın en 

zor tarafının “dul kadın” etiketi olduğunu ve güvensizlik yaĢadıklarını 

söylemiĢlerdir. EĢi vefat eden kadınlar dul kadın olmanın zorlukları arasında 

yalnızlık duygusunun yer aldığını, kendisini korumak için kısıtladığını, sosyal 

ortamlara girmeye çekindiklerini belirtmiĢlerdir. Türk toplumundaki “dul kadın” 

imajı zamanla azalmaya baĢlamıĢtır. Bu bulgular çerçevesinde toplumumuzda 

boĢanan veya eĢini kaybeden kadınlara karĢı olumsuzlukların azaltılması, kendisini 

“dul imajı” altında ezilmiĢ hisseden bu kadınlarımızı topluma kazandırıp, benlik 

saygılarını ve özgüvenlerini tamir ederek desteklememiz gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aile, Evlilik, BoĢanma, Dulluk, EĢ Kaybı, Yalnızlık 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the perception of widow women in Turkish society, 

relatively on “divorcement” that has remained on the agenda through long times; 

though in relation with “partner loss”. The objective of the research is to examine the 

society‟s point of view towards women whose partner died or who are divorced in 

Turkish society. The research has been carried by 40 women, 25 divorced women 

and 15 whose husband died. The results differ between those whose husband died or 

widowed after divorcement; through women with child or childless, women having 

first degree relatives or not etc. In the research “widowed women” subjected to 

answer semi-structured 15 interview questions. Women‟s experiences have differed 

according to age, education, economic freedom, social-cultural level, living 

environment and family support. 

 

According to the results of the research, woman told the hardest side of being a 

widow in Turkish society was being labeled as “widow woman” and they told they 

felt insecure. The women who lost their husbands noted that among the difficulties of 

being widow, there was the feeling of loneliness, they restricted themselves to guard 

and hesitate to take in place in society. “Widow woman” image in Turkish society 

has started to decline over time. In conclusion, in our society the negativity towards 

widow women, divorced or whose husband passed away, should be decreased. Also 

we need to reintegrate those widow-labeled oppressed women into society, support 

them by repairing their self-confidence and self-respect. 

 

Key Words: Family, Marriage, Divorce, Widowhood, Partner Loss, Loneliness 
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GĠRĠġ 

 

“Toplumun temeli aile, ailenin temeli ise nikahtır. Nesillerin korunması ancak 

nikahla mümkündür. Nikah insanlara mahsus bir meziyettir. Ġnsanları diğer 

canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisidir.” (Temel, 2006: 21) “Türk 

Medeni Kanununa göre aile, hukuki bir iĢlem olan nikahla kurulur. Nikah; ilgili 

kanunlara göre evlenmeye engel halleri olmayan ayrı cinse mensup iki insanın, 

birbirleriyle evlenmek istedikleri konusundaki serbest iradelerini yetkili bir kiĢi 

önünde bildirmeleri ve bunun resmi deftere yazılması iĢlemidir. Nikah iĢleminin 

tamamlanmasıyla evlilik birliği kurulur.” (Ağca, 2014: 3) “Evlilik huyu suyu farklı, 

meĢrebi farklı iki insanın Allah‟ tan bekledikleri karĢılığında sabırla birbirlerine 

tahammül etmelerinin adıdır.” (Yıldız, 2011: 39)  

EĢlerden birisinin ölmesi halinde veya boĢanma ile evlilik birlikteliğinin 

sonlandırılması ile kadın ya da erkek toplum içinde “dul” ifadesi ile 

tanımlanmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar eĢi ölen veya boĢanan kadının nüfus 

cüzdanında kadının medeni hali kısmında “dul” yazmaktaydı. Yapılan yeni 

düzenlemeler ile birlikte eĢi ölen veya boĢanan kadının medeni hali bekar olarak 

belirlenmektedir. 

“Elde edilen bulgular, Türkiye‟ de, yaĢ ilerledikçe evli olanların oranının 

azaldığını ve eĢini kaybedip yaĢlılığını dul olarak geçirenlerin oranının arttığını 

göstermektedir. Dul kalmanın en önemli psikolojik sonucu yalnızlıkken; en önemli 

ekonomik sonucu hane gelirinin büyük ölçüde azalmasıdır. Hem genel olarak tüm 

yaĢlılara göre hem evli yaĢlılara göre, yaĢlı dulların ve özellikle dul kadınların, 

Türkiye‟ de en yoksul ve gelir açısından en kırılgan kesimi oluĢturdukları 

görülmektedir. Bu bakımdan genel olarak dul yaĢlıların, özelinde ise dul kadınların 

bu ani gelir düĢüĢünden nasıl etkilendiklerini anlamak önemlidir.” (Arun ve Arun, 

2011, 1515) Son yıllarda artan boĢanma ile birlikte, boĢanan kadın velayeti 

kendisinde ise hem çocuğu ile ilgilenmekte, onun sorumluluklarını gözetmekte hem 

de iĢ hayatında ayakta kalmaya ve ekonomik olarak kimseye muhtaç olmadan 

hayatını idame ettirmeye çalıĢmaktadır.  
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 Dul sıfatı alan kiĢi toplum içinde çeĢitli zorluklara maruz kalmakta, özellikle dul 

kadın toplum içinde çok daha fazla problem ile mücadele etmektedir. Bu nedenledir 

ki bu araĢtırma, toplumumuzda “dul” ifadesinin kadın üzerindeki etkisini, toplum 

tarafından maruz kaldığı zorlukları belirlemek ve giderilmesi gereken eksiklikler 

adına önce bireylere sonrasında da topluma ıĢık tutmak adına büyük bir önem 

taĢımaktadır.   

EĢi ölen dul kadın, eĢinden bağlanan bir maaĢ varsa onunla geçimini sağlamaya 

çalıĢarak, çocuklarına destek olmakta veya ek iĢ yapmaktadır. BoĢanan kadın eĢinden 

nafaka bağlandıysa ve eĢi nafakayı veriyorsa onunla kendisinin ve çocuklarının 

geçimini sağlamakta ya da iĢ hayatında ayakta kalmaya çalıĢarak, çocuklarıyla 

yaĢama tutunmaktadır. ÇalıĢan dul kadının eve giriĢ çıkıĢ saatleri, evine gelip giden 

insanlar toplum tarafından dikkatle gözlemlenmekte, evli olan bir kadına göre “dul 

kadın” iki kat daha hassas davranmak durumundadır. 

Toplum tarafından “dul” ifadesi kullanılan kadın, toplum baskı hissettirmese bile 

geçmiĢten bu güne yetiĢtirildiği bu bilinç ve algıyla çeĢitli zorluklara göğüs germek 

durumundadır. Bu araĢtırma 25‟i eĢinden boĢanmıĢ, 15‟i de eĢi vefat eden dul kadın 

ile yüz yüze yapılan görüĢmeler ile sağlanmıĢtır. AraĢtırma ile boĢanan ve eĢi vefat 

eden kadınların toplum tarafından “dul kadın” olarak neler yaĢadığı belirlenmek 

istenmektedir. 
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1.BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1. EVLĠLĠK 

“Evlilik; eĢlerin birbirlerinden faydalanmak, neslin devamını sağlamak, sosyal ve 

dini hayat çerçevesinde tarafların birbirlerinin eksiklerini tamamlamak (Bakara s. 

187. Ayet) üzere yaptıkları bir sözleĢmedir. Bu sözleĢme ile aile teĢekkül eder, eĢler 

arasında bir takım haklar meydana gelir. Evlilikte iki cins, birbirlerini 

tamamlamaktadır. Ġki vücut, iki kalp, iki ruh ve iki ayrı Ģahsiyet birleĢir, bir vücut 

haline gelir. Bu Ģekilde iki ayrı varlık “ biz “ Ģuuruyla birleĢir. Ġki ayrı dünya, bir tek 

dünya olur. Çünkü insanın manevi ihtiyaçlarını tatmin eden en önemli unsur, kalbine 

mukabil bir kalbin bulunmasıdır.” ( Ertuğrul, 2012: 19 ) 

“Evrensel olduğu  kabul  edilen  evlilik  ve  aile  kurumu,  tüm  ülkelerin  yasal 

metinlerinde  olduğu  gibi  uluslararası  metinlerde  de  yer  alırlar. Evlenme  ve  aile  

kurma hakkı, 1948 yılından bu yana, BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi‟nin 16.  maddesinde  yer  alan,  “evlenme  çağına  gelen  her  erkek  

ve  kadın,  ırk,  uyruk  ve  din bakımından  hiçbir  kısıtlamaya  uğramaksızın  

evlenme  ve  aile  kurma  hakkına  sahiptir…” ifadesi  ile,  bu  hakkın  temel  bir  

insan  hakkı  olduğunu  bildirmektedir.”  (Ruhi,  2004:  15) 

“Temel  bir insan hakkı olan evlenme,  Türk Medeni Kanunu‟nda  “evlenmeye 

ehil erkek ve kadının,  yetkili  kanuni  merci  önünde  yapmıĢ  oldukları  çift  

taraflı  bir  akit”  olarak tanımlanmaktadır.”  (Türkiye  Ġstatistik  Kurumu,  2007:  4)  

Evlilik  hayatı,  evlendirme dairesinde,  evlendirme  memurunun  evlenecek kiĢilere 

birbirleriyle  evlenmeyi isteyip  istemediğini  sorması  ve  taraflardan  olumlu  cevap  

almasıyla  baĢlar.  Evlendirme memuru, evlenmenin, her iki tarafın karĢılıklı rızası 

ile ve kanunlara uygun bir Ģekilde yapılmıĢ olduğunu  açıklayarak,  evlenen  çifte  bir  

aile  cüzdanı  verir.  Ancak,  hayat  boyunca  her  türlü sevinç ve üzüntüyü paylaĢma 

istek ve kararlılığıyla baĢlayan evlilik,  bazı durumlarda, bazı evli  çiftlere  sevgi  ve  
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mutluluk  yerine  mutsuzluk  ve  üzüntü  getirmekte,  bu  nedenle  de boĢanma 

kaçınılmaz bir  sonuç olmaktadır. (Ruhi, 2004:  17) 

Türk toplumunda evlilik,  yaĢamın  en  önemli  dönüm  noktalarından  biri  ve 

bireyin en önemli yaĢam amacıdır. Evlilik, hem biyolojik gereklilik hem de bireyin 

ailesine ve topluma karĢı bir görevi olarak  görülmektedir. Evli  olan kadın, evli 

olmayan kadınlara  göre toplumda  ağırlığı  olan,  saygıdeğer  bir  kadındır.  Evlilik  

ona,  denetimli  ve  sınırlı  da  olsa belli  bir  statü  sağlar.  Evlilik,  özellikle  

geleneksel  ailedeki  genç  kızlar  için  cazip  bir seçenektir. Genç kız,  evlilik yoluyla 

yetiĢkinlik statüsü kazanırken, kendine ait bir eve de sahip olabilmektedir. Türk 

toplumunda, kadının ve erkeğin toplumsal cinsiyet kimlikleri birbirini  tamamlayıcı  

bir  Ģekilde  tanımlanmıĢtır.  Erkekler,  ev  iĢi  yapmaktan  aciz görülürken,  kadınlar,  

bu  iĢleri  kendi  değerlerinin  bir  ifadesi  olarak  algılamaktadır. Kadınların yapması 

gereken asli görevi olarak görülmektedir. Türkiye‟de evlilik iliĢkisi görev ve 

sorumluluklara dayanan, kültürel değerlerle pekiĢtirilen bir iĢ bölümü 

görünümündedir. (White, 1999: 72-73) 

1.1.Bir Kurum Olarak Evlilik ve Aile 

Evlilik öncesindeki sözlülük ve niĢanlılık ile geçirilen süreç, karı koca 

adaylarının birbirlerini tanımaları, açık kalplilikle gelecekten neler beklediklerini 

öğrenmeleri için çok iyi bir fırsattır. Evlenmeyi düĢünen kiĢilerin; birbirinin 

zevklerini paylaĢma, ortak değer yargılarına sahip olma konularında hangi oranda 

uyum sağladıkları bilinmelidir. Ġçinde yetiĢtikleri aile ortamlarının, büyüdükleri 

yakın çevrelerin, paylaĢtıkları değerlerin, aldıkları eğitimin de ortak yanlarının 

bulunması önem taĢır. ( Ağca, 2014: 67-68 ) 

“Yapılan bir araĢtırmada en az 15 yıllık evli olan ve bu evliliklerini de en az 

problemle sürdüren yüz aileye, mutluluklarının sırları sorulmuĢtur. Alınan cevapların 

ortak noktaları ise Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

1. Birbirimizi tanıyacak kadar zaman ayırdık. 

2. Ailelerimizin rızasını aldık. 
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3. DıĢ görünüĢümüzden ziyade, iç güzelliğimize, huyumuza ve karakterimize 

önem verdik. 

4. DüĢüncelerimizin, görüĢlerimizin, inancımızın örtüĢmesine dikkat ettik. 

5. Siyasi ve ekonomik bakıĢımızın ortak olmasını aradık. 

6. Aldığımız kültürün birbirimize yakın veya tamamlayıcı olmasına özen 

gösterdik. 

7. Bilgi, görgü ve anlayıĢ düzenimizin birbirine yakın olmasını tercih ettik. 

8. Mal varlığı konusunda birbirimize yakın olmayı istedik. 

9. YaĢça ve psikolojik olarak evliliğe hazır olup olmadığımızı test ettik. 

10. Karakterimizin uygunluğuna baktık. 

11. Zararlı alıĢkanlıkların olup olmadığına dikkat çektik. 

12. Kendimizi gizlemedik, doğal halimizle tanıĢtık. 

13. Kimsenin telkini ve baskısıyla değil, kendi irademizle evliliğe karar verdik. 

14. Evlilik kararı öncesi, bütün soruĢturmalardan sonra kalbimize ve içimize 

danıĢtık.” (Ertuğrul, 2012: 30-33) 

“Aile; doğum, evlilik ve süt bağıyla birbirlerine bağlı olan fertlerin meydana 

getirdiği sosyal ve dini bir kurumdur. Aileyi teĢkil eden fertler devirlere, bölgelere, 

sosyal, içtimai ve dini yapıya göre değiĢmektedir. GeniĢ aile; bir aile reisinin 

baĢkanlığında eĢ, çocuk, torun, gelin, damat, amca, dayı, hala ve teyzelerden 

oluĢmaktadır. Binlerce üyeli aileler olduğu gibi, karı-koca ve küçük çocuklardan 

ibaret çekirdek aileler de mevcuttur. Günümüzdeki aileler daha ziyade çekirdek aile 

tipindedir.”  (Temel, 2006: 15) 

Ailenin toplumun en önemli kurumu olduğu herkes tarafından bilinmekte ve 

kabul görmektedir. Müslüman veya gayri Müslim bütün milletler aileye önem verir. 

Aile hakkında resmi beyanlarda bulunur. Aileyi koruma altına alan bakanlıklar, 
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müesseseler geliĢtirirler. Aile, Ģüphesiz çok ama çok önemlidir. Ġnsan olup da aileyi 

önemsiz görmek kesinlikle mümkün değildir.” (Yıldız, 2011: 31)  

Gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi için bu kadar önemli olan bir kurumun 

sağlıklı olarak ayakta durabilmesi gerekmektedir. Aileyi yıpratma gayretleri 

toplumun çözülme ve çökmesine yol açmaktadır. Aileler ne kadar sağlıklı olursa 

toplumlarda o derece sağlam ve güçlü olur. (Temel, 2006: 19) “Aile ne kadar sağlam 

olur ve aile fertleri arasındaki iliĢkiler ne kadar düzenli olursa, hem oradan yetiĢen 

insanlar, hem de o insanlardan oluĢacak toplum o kadar sağlam ve ahenkli olur. Aile 

sanıldığından çok çok daha önemli bir konudur.” (BeĢer, 2011: 34) 

“Eski yeni bütün anayasalarımız aileyi “Türk Toplumunun Temeli” olarak 

nitelendirmiĢtir. Türk milleti, geçmiĢte ve günümüzde aile temeli üzerine oturmuĢtur. 

Varlığını, dirlik ve düzenini bu “sağlam aileler milleti” oluĢundan kaynaklanan 

dayanıĢma gücünden almıĢtır. Hukuki ve ahlaki temellere oturan, namus, akrabalık, 

görev, sorumluluk ve sadakat duygularıyla beslenip gelen Türk ailesi, gelecekte de 

bu nitelikleriyle toplumumuzu yüceltecek, milletimizi tarihi Ģerefine yakıĢır bir 

seviyede sonsuza dek yaĢatacaktır.” (Ağca, 2014: 2-3) 

Ailenin; baĢka bir kiĢi yahut kurumla paylaĢılması son derece tehlikeli olan 

birinci görevi, dünyaya gelen yavrularını en iyi Ģekilde koruması, besleyip 

büyütmesi, onu kendi yetenekleri ve ülkenin ihtiyaçları ıĢığında yetiĢtirmesidir. 

Ailenin; birinci derecede önemli olan bu görevini, en verimli Ģekilde yapabilmesi 

için, daha baĢka destekleyici görevlerde de baĢarılı olması gerekir. Daha açık bir 

ifade ile ana-baba ve varsa büyük babayla büyük annenin aile içindeki görevleri, 

sadece yeni nesli yetiĢtirmekle sınırlandırılamaz. Aileyi sağlıklı, güvenilir temellere 

oturtmak, ailenin dirlik düzenlik içinde devamını sağlamak, akrabalık iliĢkilerini 

sürdürmek, ahlaka, hukuka ve öteki toplum kurallarına uygun yollarla çalıĢıp 

kazanarak ailenin refahını sağlamak bunların en önemlilerindendir (Ağca, 2014: 5-6). 

“Müslümanlıkta aile, hayatın, karakterin, ahlakın ve inancın çekirdeğidir. 

Peygamberimizin hadislerindeki ifadeleriyle aile; “Cennet köĢelerinden bir 

köĢedir”.” (Ertuğrul, 2012: 23) “Yahudilikte aile, sosyal ve dini bir mahiyet arz 

etmekte, hem ataerkil hem de poligami özelliği taĢımaktadır. Yahudilikte 
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evlenmemek günah sayılmakta, evlilikler genellikle Ġsrail oğulları arasında olmakta, 

dıĢardan evlilik pek hoĢ karĢılanmamaktadır. Yahudilikte boĢanma meĢru bir olay 

kabul edilmektedir. Hristiyan aile, yapısı da Yahudi aile yapısından pek farklı 

değildir. Hristiyanlık, aileyi tamamen dini bir kurum olarak kabul etmektedir. Hz. 

Ġsa‟ya göre aile fertleri arasındaki iliĢki, insanla Allah arasındaki iliĢkinin bir aynası 

ve insanın ruhi-manevi alandaki geliĢmesinin vazgeçilmez bir unsurudur. 

Yahudilikte olduğu gibi Hristiyanlıkta da aile, kocanın hakimiyetine 

dayanmaktadır. Kadın, kocasına Rabbi‟ne tabi olduğu gibi tabi olacaktır. Karı koca 

bir tek beden gibi olduklarından ayrılmaları mümkün değildir. Bu anlayıĢın gereği 

olarak Hristiyanlıkta boĢanma yasaktır. Bu yasak Hristiyan dünyasında pek çok 

sosyal ve ahlaki problemlere yol açmıĢtır. Zira eĢinden ayrılma imkanı bulamayanlar 

gayr-i meĢru iliĢkiler kurmuĢlar, bu da aile yapısının manen bozulmasına yol 

açmıĢtır. Hristiyan aile yapısının tek eĢli (monogami) olduğu söylenebilir.” (Temel, 

2006: 15-16) 

1.1.Ailede Kadının Önemi 

Ġnsanın yaratılmıĢ olması için anne, baba ve o anne ve babanın bir araya gelmesi 

gerektiğine göre en temel insani yapı olan ailenin sadece kadının üzerine yıkılması 

doğru değildir. Ailede temel direklerden biri muhakkak kadındır. Aile ve aileyi 

çevreleyen kavramların bütünü ise sadece anne veya eĢ olarak kadının üzerinden 

yürütülemeyecek kadar geniĢtir. Aileyi kadından ibaret görmek, bir yandan aileden 

beklenenlerin elde edilmesini yokuĢa sürecek, diğer yandan da sadece kadının 

sorumlu tutulması gibi bir yanlıĢa sevk etmiĢ olacaktır. (Yıldız, 2011: 22) 

“Ġddia edilebilir ki, hiçbir dünya görüĢünde ve ahlak sisteminde kadının ailedeki 

konumu Ġslam‟daki kadar onur verici ve saygın değildir. Koca evin reisidir ama ana 

da bel kemiğidir, esasıdır. Bu yüzden biz en önemli ve bütün tali yolları birleĢtiren 

“ana cadde”, kanunların esas dayanağı “anayasa”, eserlerin etrafında dönüp 

dolaĢtıkları fikre “anafikir” vb. deriz. Ġhtiyarlayınca da kadın “kokana”, “moruk”, 

“cadı” vb. olmaz; “balanne”, “balnene” olur.” (BeĢer, 2011: 79) 
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Evlilik birliğinin temelinin sarsılması ve çiftler arasında yaĢanan problemlerin 

ilerlediği süreçte boĢanmalar gerçekleĢmektedir. 

 

2. BOġANMA 

Genel olarak karĢılıklı sevgiye, güvene ve mutluluk beklentisine dayalı olan 

evlilik iliĢkisinin yasal olarak sonlandırılması Ģeklinde tanımlayabileceğimiz 

boĢanma, tarihsel süreç içerisinde evlilik kadar eskiye dayansa da günümüzde daha 

sık karĢılaĢtığımız bir durumdur. (Sucu, 2007: 1) Ayrılıklar, eĢlerin hayatlarından 

çok fazla Ģey götürür. Kimileri evlilikten nefret edip, bir ömür boyu evlenmez. 

Kimileri acı hatıraların tesirinden yıllarca kurtulamaz. Bu felaket sık sık yaĢanıyorsa, 

yanlıĢ baĢlayan, yanlıĢ geliĢen ve yanlıĢ sonuçlanan bir husus vardır. Bunun ele 

alınıp incelenmesi, görülen eksikliklerin ortaya çıkarılması, bir çözüm sunulması 

gerekmektedir. (Ertuğrul, 2012: 60)  

“BoĢanma olgusunun tarihi, evlilik kurumunun tarihi kadar eskiye 

dayanmaktadır. Tarihsel bir olgu olarak boĢanma da, evlilik kurumu gibi sosyal, 

ekonomik, politik ve kültürel boyutlara sahiptir. Her toplum, tarihsel geliĢimine, 

coğrafi durumuna, ekonomik yapısına ve geleneklerine uygun olarak 

Ģekillendiğinden, evlilik kurumu ve boĢanma olgusu da, o toplumda belirleyici olan 

bu değiĢkenlere göre biçimlenmektedir. Bu değiĢkenler, evrensel olduğu kabul edilen 

toplumsal kurumların ve hatta bu kurumların iĢlevlerinin, toplumdan topluma 

farklılık ve benzerlik göstermelerine neden olabilmektedir. En temel benzerlik, 

evlilik kurumu gibi kültürel kurumların ve boĢanma olgusu gibi süreçlerin ve 

bunların iliĢkilerinden oluĢan sistemlerin, kısaca kültürün tüm türevlerinin, insanın 

çevresine uyum araçları olarak görev yapmalarıdır.” (Kaya, 2009: 1) 

“Evlenme ve boĢanma, kadın ve erkeği ilgilendiren bireysel bir konu olmaktan 

öte, toplumsal yapıyla yakından ilgili önemli konular arasında bulunmaktadır. Evlilik 

yoluyla kurulan aile birliği, nüfusun yenilenmesi, çocukların toplumsallaĢtırılması, 

biyolojik doyum iĢlevlerinin yerine getirilmesi gibi genel unsurlar dıĢında, ulusal 

kültürün yaĢatılması ve gençlere aktarılması gibi konularda da, önemli bir görev 
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üstlenmektedir. Bu yüzden evlilik kurumu ve aile birliği, hukuk alanında da kendine 

önemli bir yer bulur. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesine 

göre; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eĢler arasında eĢitliğe dayanır”.” 

(T.C. Anayasası, 1982) 

BoĢanma, gerek bireysel açıdan gerekse toplumsal açıdan evlilik kadar mühim 

bir konudur. Kadın ve erkek arasında bireysel olarak oluĢan veya toplumsal olarak 

oluĢturulan evlilik bağı, bazı durumlarda,  toplumsal baskı, gelenek ve göreneklerin 

tasvip etmemesine rağmen  boĢanmayla  sonuçlanmaktadır.  BoĢanma  olgusu,  bir  

toplumun  sosyo-ekonomik düzeyi ve kültürel yapısıyla yakından ilgilidir. Kadının 

ve erkeğin toplumsal hayattaki konumu, toplumsal  cinsiyet  rolleri,  dini  inançları,  

toplumun  boĢanmaya  bakıĢ  açısını  derinden etkilemektedir. (Kaya, 2009: 41) 

 

2.1.Semavi Dinlerin BoĢanmaya BakıĢı 

2.1.1. Ġslam Dininde BoĢanma 

“Ġslam aile yapısında arzu edilen hedef, evliliğin bir ömür boyu sürmesi, karı 

kocanın hayatın zor Ģartlarına beraber göğüs germeleri, sevinç ve üzüntülerinde 

birbirlerine destek olmaları, güzellikleri de acıları da paylaĢmaları, aile ortamını 

sıcak bir yuvaya dönüĢtürmeleridir.  

BoĢanma, çok hassas, sonuçları çok acı ve çoğunlukla geri dönüĢü olmayan bir 

iĢtir. Ġki taraf için dayanılmaz bir hal alan evlilik hayatı dıĢında, boĢanmayı tasvip 

etmek oldukça zordur. Bundan olacak ki, Peygamberimiz (sav), “Yüce Allah’ a en 

sevimsiz gelen meĢru iĢlerden biri, boĢanmadır” buyurarak, boĢanmanın ancak 

zorunlu durumlarda baĢvurulabilecek bir yöntem olduğunu belirtiyordu. Yüce 

dinimiz, boĢamayı hoĢ karĢılamamakla beraber hayatın bir gerçeği olarak görür. 

Evliliğin yürümediği, tıkandığı zamanlarda boĢanma, nihai çıkıĢ kapısıdır. Diğer 

dinlerin boĢanma gerçeğine daha olumsuz yaklaĢtığı görülür.” (Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı, 2013: 168-169) 

“Ġslam  Hukuku’nda  boĢanma,  talak  ve  fesih  olarak  ikiye  ayrılır.  Talak,  

kocanın, kadının veya her ikisinin beyanıyla veya hakimin hükmüyle evliliğin sona 
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ermesidir. Fesih ise,  evliliğin,  sözleĢme  anında  veya  sonradan  meydana  gelen  

bir  eksiklik  ya  da  sakatlık nedeniyle  bozulmasıdır.  Talak  ve  fesih  arasında  hem  

mahiyetleri,  hem  de  sonuçları bakımından  farklılıklar  vardır.  Her  kocanın,  kendi  

eĢini  üç  kez  boĢamaya  (talak)  hakkı vardır  ki,  bu  anlamda  fesihten  

kaynaklanan  boĢanma,  kocanın  talak  hakkını  azaltmaz. ÇağdaĢ  Ġslam  

Hukukçuları  talak  terimiyle,  tek  taraflı  irade  beyanına  dayanan  boĢanmayı ifade 

ederler.” (Aydın, 1985: 294) 

“Ġslam Hukuku,  prensip olarak boĢama  yetkisini erkeğe vermiĢtir,  fakat nikah 

akdi sırasında  veya  sonrasında  kadın,  tek  taraflı  boĢanma  yetkisinin  kendisine  

de  verilmesini isteyebilir. Ġslam Hukuku bu yetkiyi alamayan kadına, evlilik 

hayatından hoĢnut olmadığı durumlarda, boĢanması için iki yol daha göstermiĢtir. Bu 

yollardan biri, kadının boĢanması için  kocasına  bir  miktar  para  ödemesidir.  

Kadın,  genellikle  boĢandıktan  sonra  alacağı mehirden vazgeçerek bu parayı öder. 

Koca, bu talebi kabul eder veya etmez. Kadının talebi doğrultusunda, kocasına para 

ödeyerek boĢanmasına Muhalea denir.” (Bilmen, 1970: 177) 

“Hristiyan mezhepleri arasında farklı yaklaĢımlar bulunmakla birlikte, ortak 

kanaat boĢanmanın istisnai bir durum ve bir derecede yasak olmasıdır. Özellikle 

Katolikler, Hz. Ġsa’nın, “Allah’ ın birleĢtirdiğini insan ayırmasın” ( Kitab-ı 

Mukaddes, Matta, 19/6 ) sözünü zina dıĢında geçerli bir boĢanma sebebinin olmadığı 

Ģeklinde yorumlarken, Ortodoks ve Protestanlarda daha esnek bir anlayıĢ söz 

konusudur.” (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 2013, 169) 

“Yahudi inancında ise belli Ģartlarda boĢanmanın söz konusu olduğu 

bilinmektedir.”             (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 2013, 169) “Atalar döneminde 

erkek istediği zaman karısını herhangi bir kurala bağlı kalmadan boĢayabilirken, 

Ġsrailoğulları döneminde boĢanma için bir takım kurallar getirilir. Bu kurallardan en 

önemlisi kadına verilecek olan boĢanma belgesidir. Tevrat‟a göre boĢanma erkeğin 

karısına vereceği yazılı bir belge ile kolayca gerçekleĢir. Ġki Ģahit huzurunda verilen 

bu belgenin kökeni Tesniye kitabına dayanır. Bu belgeye ilerleyen dönemlerde “get” 

ismi verilecektir. Buna göre bir adam karısından hoĢlanmazsa boĢ kâğıdını yazıp 

eline verecektir. Buradan boĢanma yetkisinin erkekte olduğunu ve kadınla ilgili ters 
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giden herhangi bir konuda bu yetkiyi kullanabildiğini söyleyebiliriz. “ters giden bir 

Ģey” farklı olarak yorumlanmıĢtır; bazılarına göre bu terim sadakatsizliğe çağrıĢım 

yapmaktadır. Birtakım görüĢe göre ise bu cümlenin, kadının yemeği yakarak erkeğini 

gayrimemnun etme durumunu dahi yansıttığını ifade edebileceğini belirtmektedir. 

Bir diğer görüĢ ise adamın karısını daha güzel bir kadına rastladığı zaman da 

boĢayabileceğini ifade etmektedir.” (Demir, 2014: 55-56) 

 

Son Yıllarda Artan BoĢanma 

Türk toplumunda, önemli iĢlevlere sahip olan evlilik kurumunun boĢanma 

yoluyla sona ermesi, toplumsal ve bireysel açıdan çok önemli bir yere sahiptir. 

BoĢanma, bazı bireyler için o kadar önemlidir ki, eĢinden ayrılmak istemeyen bir 

kiĢinin, ayrılmak isteyen eĢine ciddi zararlar verdiğine sıkça rastlanmaktadır. 

Toplumumuzun bazı bölgelerinde, “baba evinden gelinlikle çıkılır, kefenle girilir” 

düĢüncesi yaygın bir inanıĢ olarak hala önemini korusa da, son yıllarda, boĢanma 

oranlarında önemli bir artıĢ olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 

sonra, fabrikaların artması, hızlı kentleĢme, eğitim alanındaki ilerlemeler ve 

kadınların sosyal hayatta ve iĢ hayatında daha aktif bir rol almaya baĢlamaları gibi 

geliĢmeler nedeniyle, Türkiye‟ deki geleneksel aile tipinde büyük değiĢimler 

yaĢanmıĢtır. Bu değiĢimler, kadınların eğitim seviyesinin yükselmesini ve onların 

eskiye oranla, çalıĢma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamıĢtır. BoĢanma 

oranlarındaki artıĢ, bu değiĢimlerin bir yansıması olarak kabul edilebilir. (Kaya, 

2009: 2-3) 

 

BoĢanmalar,  sosyolojik,  psiko-sosyal,  ekonomik  ve  hukuksal  boyutlarda  

yaĢanan birbirleriyle  bağlantılı  birçok  faktörün neticesinde ortaya  çıkmaktadırlar.  

BoĢanma oranlarında yükseliĢe  sebep  olan  bu  etmenler,  boĢanan  kadınların  

boĢanma  sonrası yaĢamlarını da etkilemektedir. (Uğur, 2014: 147) 

 

“Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla 

göre %0,5 artarak 2015 yılında 602 bin 982 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,71 

olarak gerçekleĢti. BoĢanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,7 artarak 131 bin 
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830 oldu. Kaba boĢanma hızı binde 1,69 olarak gerçekleĢti. Kaba evlenme hızının 

2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,84 ile Kilis oldu. Kilis‟i binde 9,40 ile 

Aksaray, binde 9,33 ile Ağrı izledi. Kaba evlenme hızının en düĢük olduğu il ise 

binde 5,87 ile Kastamonu oldu. Kastamonu‟yu binde 5,92 ile GümüĢhane, binde 5,94 

ile Tunceli izledi. Kaba boĢanma hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 

2,77 ile Ġzmir oldu. Ġzmir‟i binde 2,75 ile Antalya, binde 2,55 ile Muğla izledi. Kaba 

boĢanma hızının en düĢük olduğu il ise binde 0,17 ile Hakkari oldu. Hakkari‟yi binde 

0,22 ile ġırnak, binde 0,23 ile Bitlis izledi. BoĢanmaların 2015 yılında %39,3‟ü 

evliliğin ilk 5 yılı, %21,5‟i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleĢti.” (Türkiye 

Ġstatistik Kurumu, 2016) 

 

2001-2015 yılları arası Türkiye’de boĢanma istatistikleri:  

Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun verilerine göre 2001 yılından 2015 yılına kadar 

Türkiye genelinde gerçekleĢen boĢanma sayıları Ģu Ģekildedir:  

 

 

Tablo 1: 2001-2015 Yılları Arasında Türkiye’de BoĢanma Sayıları 

 

Yıllar BoĢanmalar Yıllar BoĢanmalar Yıllar BoĢanmalar 

2001 91.994 
2006 93.489 2011 120.117 

2002 95.323 
2007 94.219 2012 123.325 

2003 92.637 
2008 99.663 2013 123.305 

2004 91.022 
2009 114.162 2014 130.913 

2005 95.895 
2010 118.568 2015 131.830 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       (TÜĠK, 2015) 
   

2.2.BoĢanmanın Nedenleri 

“Nedenleri, sonuç ve etkileri toplumdan topluma, zamandan zamana ve kiĢiden 

kiĢiye değiĢiklik  gösteren  boĢanma  olgusu,  aile  ve  evlilik kadar  eskidir.  Son  
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yıllarda  boĢanma oranlarında  görülen  artıĢ  ve  boĢanmaya  yönelik  tutumlardaki  

farklılıklar,  Türkiye  için  de boĢanmaları ciddi bir sosyal sorun haline getirmektedir. 

BoĢanmaların önemli ölçüde artması, evliliklerin  sona  ermesine  neden  olan  

değiĢkenlerin belirlenmesini  ve  boĢanma  sonrasında ailede  değiĢen  rolleri  

anlamayı  gerektirmektedir.” (Uğur, 2014: 1)  

Evliliğin boĢanmayla sonuçlanmasında etkili olan faktörlerin baĢında eĢler arası 

iletiĢimsizlik olduğu ifade edilmiĢtir. Daha çok eĢlerin bakıĢ açılarının farklılığından 

kaynaklanan iletiĢim kopukluğunu tetikleyen faktörlerin baĢında ise eĢlerin 

birbirlerini  ve  ev  içindeki  rollerini  ihmal  etmeleri  gelmektedir. BoĢanma nedeni 

olarak sıklıkla kadınların “evlilikte  beklentilerinin  karĢılanmaması”  olduğunu 

belirtmeleridir.  Psiko-sosyal  doyumun her an yaĢandığı, karĢılıklı olarak romantik 

sevgi, dostluk ve sırdaĢlık temeline dayalı olan ve uyum içinde sürdürülen bir evlilik 

hayatı olacağını düĢünerek evlilik gerçekleĢtiren kadınlar, evlilik yoluyla bu 

ihtiyaçlarının giderilmediğini görüp büyük bir hayal kırıklığı yaĢadıklarını ve bu 

durumun  boĢanma  düĢüncesini  akıllarına  getirdiğini  ifade  etmiĢlerdir.  Evlilikte 

beklentilerin  karĢılanamaması  gerginlikleri,  gerginlikler  de  çatıĢmaları  

kaçınılmaz kılmaktadır.  (Uğur, 2014: 156) 

“BoĢanmanın birçok nedeni vardır. Bunlardan en önemlilerini Ģöyle sıralamak 

mümkündür: 

1. Birbirlerini yeterli ölçüde tanıyamadan yapılan evliliklerde boĢanma sık 

görülmektedir. 

2. Psikolojik sorunlar ve davranıĢ uyumsuzluğu boĢanmanın en önemli sebepleri 

arasındadır. 

3. Ekonomik sıkıntılar da ayrılığın bir baĢka nedenini oluĢturmaktadır. 

4. Akrabaların müdahaleleri, dedikodular, kültür farklılıkları, farklı anlayıĢ ve 

düĢüncelerde düzenli evliliği etkilemektedir. 

5. Manevi hayatın zaafa uğraması, iffetsizlik, içki, kumar, zina ve müstehcenlik 

de önemli boĢanma sebepleri arasında bulunmaktadır. 

6. ġehir hayatının karmaĢık problemleri boĢanmayı artırdığı gibi, köy hayatında 

boĢanmak daha zordur. 
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7. BoĢanma daha çok evliliğin ilk beĢ yılında gerçekleĢmektedir. Bu uyum 

yıllarına dikkat etmek lazımdır. 

8. Çocuksuz ailelerde boĢanma daha fazladır. Bir baĢka ifade ile çocuklar 

evliliği ayakta tutan önemli sebepler arasındadır. 

9. Evlenme hazırlığını gerekli ölçüde yapmayan, maddi ve manevi açıdan 

gerekli dayanakları oluĢturmayan aileler, daha fazla boĢanma riski 

taĢımaktadır. 

10. Bazı yanlıĢlıkların evlendikten sonra düzeleceği ümidi de önemli bir hatadır.  

11. Alkol ve diğer zararlı alıĢkanlıklar da aileleri yıkan önemli afetlerdendir.  

12. Aile sorumluluğunun, kutsiyetinin ve saygısının oluĢmamıĢ olması da bir 

baĢka önemli boĢanma sebebidir.” (Ertuğrul, 2012: 61-62) 

“Bizde aile yapısını zedeleyen en önemli sebeplerden birisi de köylerden 

Ģehirlere olan göçlerdir. Köyden kente göç belirli bir kentleĢme sürecinde olmayıp 

bir “iç göç” Ģeklinde olmuĢ, bu da ailede olumsuzluklara yol açmıĢtır. Köyden Ģehre, 

Ģehrin imkanlarına kavuĢmak, köylülükten kurtulup daha medeni yaĢamak arzu ve 

hayaliyle gelen insanlar, bilhassa gecekondu muhitlerinde köylerindeki yaĢama 

Ģartlarını da aratan olumsuzluklarla karĢılaĢınca hayal kırıklığına uğradılar. Stres 

ortamına düĢtüler. Devamlı olan bu stres ortamı eĢlerin psikolojik sağlığını bozarak 

çeĢitli sürtüĢme ve geçimsizliklere yol açtı. Ġç ve dıĢ düĢmanların bilhassa medyayı 

kullanarak varlığımızın temeli olan aileye ve geleneksel aile değerlerine saldırması, 

evlilik dıĢı hayatın özendirilmesi, kadın ve erkeğin sadece fiziki ve cinsellik 

açısından değerlendirilmesi gibi ahlaki sebepler de bu olumsuzluklar arasındadır.” 

(Temel, 2006: 147-148) 

“Her geçen yıl boĢanma oranları artmaktadır. Yapılan evliliklerin 1/3 ü 

boĢanma ile sonuçlanmaktadır. Toplumların boĢanmaya iliĢkin deneyimleri ve 

boĢanma oranları değiĢebildiği gibi evliliklerin boĢanma ile sonuçlanmasında 

cinsiyet, yaĢ, ırk, din gibi demografik ve sosyo-kültürel özellikler de etkili 

olmaktadır.” (Uğur, 2014: 21) “Türk Medeni Kanunu‟nda boĢanma iĢlemleri 

standartlaĢtırılarak, boĢanma için geçerli sayılan nedenler genel ve özel boĢanma 

sebepleri olmak üzere sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre boĢanma için geçerli 

olan özel nedenler; zina, hayata kast,  pek kötü ve onur kırıcı muamele, suç iĢlemek 
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ve haysiyetsiz hayat sürmek, terk ve akıl hastalığı olarak Medeni Kanun‟un 161-165. 

maddelerinde sıralanır.” (Aktaran: Uğur, 2014: 48) 

 

2.3. BoĢanmayı Önlemenin Yolları 

“Evliliği tehdit eden unsurların esasına bakıldığında, genellikle kiĢilerin kendi öz 

değerlerinden uzaklaĢmaları, inanç ve geleneklerine yabancılaĢmaları, boĢanmanın 

en önemli sebebini oluĢturmaktadır. BaĢka bir ifadeyle çiftler, Ġslami esaslardan 

uzaklaĢtıkça, kendi varlık sebeplerini göz ardı ettikçe, yıkılan ailelerin sayıları 

artmaktadır. Bunun içindir ki, Peygamberimiz (sav) evlenecek eĢlerin birbirlerinin 

dine olan bağlılıklarını her Ģeyin üstünde tercih sebebi olarak almalarını tavsiye 

etmektedir. Yoksa sadece dünyevi güzelliğe, mal, mülk sevgisi ve asaletinin önemi 

üzerine bina edilen evlilikleri, geçimsizlik ve huzursuzluklar bırakmamaktadır. 

Evliliği kurtarmanın diğer yöntemlerini Ģöyle özetlemek mümkündür: 

1. Birbirinizi dinlemeye, anlamaya ve kabullenmeye gayret edin. 

2. Birbirinize çok sık zaman ayırın. Ortak vakitler artarsa, yakınlaĢma ve 

anlaĢma da o ölçüde fazlalaĢır. 

3. Ġlk çıkıĢınıza, sinirinize ve kırıcı davranıĢınıza dikkat edin.  

4. Birbirinizin hoĢuna gidecek söz, davranıĢ, hediye ve sürprizlere sık sık 

baĢvurun. 

5. Birbirinizin yaptığı çalıĢmaları övün. Onu beğendiğinizi anlatın. 

6. Sevginizi içinize gömmeyin, dıĢa vurun. 

7. Dedikoduya sebebiyet verecek iliĢki ve davranıĢlardan uzak durun. 

8. Tasarruf alıĢkanlığı oluĢturup, maddi sıkıntılardan kurtulmaya çalıĢın. 

9. Çocuk yapın, ortak sevgi oluĢturun. Çünkü çocuklar, evliliğin en büyük 

dayanak noktalarındandır. 

10. Zararlı akrabalardan ve arkadaĢlardan uzak durun. 

11. Birbirinizin aile büyüklerine saygı gösterin. Onların dualarını alın. 

12. Samimi dostlar ve güvenli bir çevre bulun. 

13. ĠĢinizi çok iyi yapın. Mesai arkadaĢlarınızla iyi geçinin. 

14. Zararlı akımlardan ve yıkıcı ideolojik hareketlerden uzak durun. Unutmayın! 

BoĢanma bir felakettir. Evliliği kurtarmak ise bir zaferdir. Siz zaferi kazanan 
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bir kahraman olarak tanının. Yoksa sevgiyi kaybetmiĢ bir zavallı olursunuz. 

Peygamberimizin (sav) Ģu hadisi her Ģeyi çok güzel özetlemektedir:  

“Allah’ a en sevimsiz gelen helal, boĢanmadır”.” (Ertuğrul, 2012: 64-65) 

 Tarhan‟a göre ise evlenecek kiĢi önce kendini tanımalı sonra da evleneceği 

kiĢiyi tanımalıdır. Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini tanımaları kuracakları 

yuvanın sağlığı için oldukça fazla bir önem taĢımaktadır. Evlenilecek kiĢiyi 

tanımanın da üç yolu vardır: Birincisi, onun geçmiĢine bakmak yani geçmiĢ 

yaĢantısını öğrenmektir. Ġkincisi, bıraktığı eserlere bakmaktır. Ġnsan iliĢkilerinde 

nasıldı, Ģimdiye kadar neler ortaya koydu, nerelerde çalıĢtı, çevresinde bıraktığı 

izlenim nasıldı vs… Üçüncüsü ise, direkt olarak değerlendirmek yani kiĢinin 

karĢısındakinden edindiği izlenimdir. EĢ adayı ilk iki maddeyi atlayıp “ben onu 

seviyorum” diyerek, direkt tanımaya kalkıĢtığı zaman, hem kadın hem de erkek için 

yanılma payı artmaktadır. (Tarhan, 2010: 29-35) 

2.4.Aileyi Korumada Devletin Görevleri 

Aile toplumun en küçük ve en temel yapı taĢıdır.Aile sağlam olmadıkça toplum 

da sağlam olmaz. Sosyal bünyesi zayıf olan bir devletin güçlü olması düĢünülemez. 

Devletin aileye sahip çıkması, doğrudan kendine sahip çıkması demektir. Ailenin 

güçlü olması, gelecek nesillerin güçlü olması demektir. Gelecek nesillerin güçlü 

olması da devleti güçlü ve baĢarılı kılacaktır. Devlet için bu kadar hayati önemi haiz 

olan ailenin devletçe korunup desteklenmesi, milli bir aile politikasının oluĢturulması 

Ģarttır. Evliliği özendirici ve destekleyici uygulamalar devlet eliyle yürütülmelidir. 

Evleneceklere karĢılıksız veya çok ucuz krediler sağlanmalıdır. Evliler sosyal 

haklardan daha fazla faydalandırılmalıdır. Aileye yönelik suçların cezaları 

artırılmalıdır. 

Bugün pek çok Batı devleti, eski hatalarının farkına vararak aileyi güçlendirmek 

için yeni politikalar geliĢtirmektedirler. Aksi halde hem genç nüfusları azalıyor hem 

de evlilik dıĢı iliĢkiler sosyal ve ahlaki yapıyı zedeliyor. GeliĢen teknoloji, internet 

kullanımı ve sosyal medya gençlerin aile olgusuna verdiği değeri azaltmaktadır. Bu 
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nedenle ailenin güçlü ve sağlıklı bir yapıya gelmesi için devlet tarafından büyük bir 

destek sağlanması gerekmektedir. (Temel, 2006: 142) 

Günümüzde insanlar  mutlu  olmak,  bir  ömür  boyu  hayatı  paylaĢmak  

amacıyla evlenmektedirler. Ancak sorunlu baĢlayan evliliklerde sorunlar evlendikten 

sonra da çözüme ulaĢamayarak boĢanmalar ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda artan 

boĢanmaları önlemek ve aile birliğini sağlayabilmek için devlet ve çeĢitli kurum ve 

kuruluĢlar gereken özeni göstermelidir. Bu bağlamda evlenecek çiftlere evlilik öncesi 

yapılacak eğitimler, sağlıklı evliliklerin oluĢturulmasında etkili olabileceği gibi 

sorunları olan çiftlere  yönelik  gerçekleĢtirilecek  profesyonel  aile  danıĢmanlığı  

yardımları  da  ailede  ortaya çıkan sorunların boĢanmadan önce çözümüne katkı 

sunabilecektir. Sorunlara yaĢanmadan çözüm getirmek ve önlem almak Aile ve 

evliliğe iliĢkin sorunlar tüm  çabalara  rağmen  çözülemiyorsa  bireylerin  

boĢanmanın  bir  son  olmadığı  yönünde  bir tutum  sergilemelerini  sağlamak,  

boĢanmanın  yaratmıĢ  olduğu  olumsuzluklardan etkilenmesini azaltmak açısından 

önem taĢımaktadır. Özellikle çocuğun da yer aldığı kötü giden evliliklerde 

boĢanmanın kötü bir sondan ziyade bir çözüm yolu olarak değerlendirilmesi 

gerektiği bireylere anlatılmalıdır. Bu bağlamda boĢanma sonrası karĢılaĢılan 

sorunlarla baĢa çıkabilmek için bireylere yönelik sosyo-kültürel, ekonomik ve 

psikolojik desteğin sağlanması, sürecin olumlu atlatılmasına katkı sağlayacaktır. 

(Uğur, 2014: 158) 

“Devlet evliliklerden önce, sağlıklı bir yuva oluĢabilmesi için zemin 

hazırlamalıdır. Devlet bunun için evlenecek kiĢilere veya evlilere çeĢitli imkanlar 

sunabilir. 

Belediyeler yasal zemin hazırlandıktan sonra nikâh Ģartları arasında evlilik 

eğitimini almayı Ģart koĢmalı veya bu eğitimi özendirici teĢvikler yapılmalı. 

Örneğin eğitim sonunda sertifika alan çiftlere nikâh salonları ücretsiz verilmeli. 

Belediyelerde aileden sorumlu daire baĢkanlığı oluĢturulmalıdır. Belediyelerde nikâh 

kıydıracak çiftlere evlilik eğitimini ücretsiz olarak vermeli. Kamu spotu ve kısa 

filmler hazırlanarak “evlilik eğitimi” bilinci toplumda oluĢturulmalı. Bu filmlerde 

yöneticilerin ve tanınmıĢ sanatçılar rol alması sağlanmalıdır. Aile bilincini özendiren 
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filmler maddeten desteklenmeli. BoĢanma öncesinde ailede çıkan sorunları 

çözmek için her iki tarafın kabul ettiği ve güvendiği bir aile hakemi 

belirlenmeli. Bu hakemler din bilgini, hukukçu, psikolog, sosyolog gruplarından 

biri veya bütünü olabilir. BoĢanmak üzere mahkemelere baĢvuranlar aile hakimi 

tarafından öncelikle aile hakimliği‟ ne yönlendirilmelidir. Buradan gelecek raporlar 

doğrultusunda kararını vermeli, bu hakemlerin verdiği raporlar mahkemede aile 

hâkimi tarafından boĢanmada delil olarak kullanılabilmelidir.” (Gazel, 2013: 60) 

2.5.BoĢanma Öncesi ve Sonrasında Kadınların YaĢadığı EndiĢeler 

Uğur‟ un (2014:125-126) akademisyen kadınların boĢanma deneyimleri üzerine 

yaptığı bir araĢtırmada, “Akdeniz Üniversitesi‟nde boĢanmıĢ akademisyen kadınlar 

ile görüĢmeler yapılmıĢtır. AraĢtırma da Eğitim Fakültesi‟nde 7, Edebiyat 

Fakültesi‟nde 3, HemĢirelik Fakültesi‟nde 3, ĠletiĢim Fakültesinde 2, Güzel Sanatlar, 

Fen, Tıp, Hukuk, Ziraat, Ġktisadi ve Ġdari bilimler Fakültelerinde 1‟er olmak üzere 

toplam 21 derinlemesine görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmadan Ģu sonuçlar elde edilmiĢtir. BoĢanmalarını eĢlerinin, ailelerinin ya 

da çevrenin nasıl karĢılayacağıyla ilgili kaygılar, örneklem içerisinde yer alan 

kadınların boĢanma öncesi endiĢelenmelerine sebep olan diğer kaynaklardır. 

GörüĢülen çocuk sahibi boĢanmıĢ kadınlardan 1‟i çocuklarının artık kendi hayatlarını 

kazandıkları için nasıl etkileneceğiyle ilgili bir kaygı duymadığını belirtirken; en 

büyük kaygısının eĢinin ve kendi ailesinin nasıl tepki vereceği olduğunu belirtmiĢtir. 

Örnekleme dahil olan çocuk sahibi olmayan 6 boĢanmıĢ kadından 3‟ünün boĢanma 

öncesindeki en büyük endiĢelerinin eĢlerinin, ailelerinin ya da çevrelerinin nasıl tepki 

vereceği olduğu belirlenmiĢtir. BoĢanma öncesinde en büyük kaygılarının ailelerinin 

ya da çevrelerinin tepkileri olduğunu belirten kadınlar, bu kaygının kaynağının 

ailelerini hayal kırıklığına uğratacak veya onları üzecek olma olasılığı olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara da bakıldığında ataerkil bir aile 

yapısı ve topluma sahip olmamız dolayısıyla kadınlar boĢanma kararı alma sürecinde 

eĢi, ailesi ve çevresi tarafından yargılanma korkusu ve endiĢesi taĢımaktadır.” 

 

 Uğur‟ un (2014: 126) araĢtırmasında “kadınların aileleriyle ilgili diğer 

kaygılarının, tekrar bir arada yaĢama mecburiyetinde kalmaları olduğu belirlenmiĢtir. 
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Maddi imkansızlıklar ya da çocukların bakımı için destek almaları dolayısıyla 

ailelerinin yanına dönmek durumunda kalan kadınlar, ailelerinin düzenini bozacak 

olmaktan dolayı da sıkıntı duyduklarını belirtmiĢlerdir. GörüĢülen kadınlardan 1‟i 

kendi ailesine yük olma sıkıntısı duyacak olmasının yanı sıra eĢinin ya da ailesinin de 

kendilerine huzur vermeyeceği endiĢesi duyduğunu ifade etmiĢtir. Ayrıca 1 

görüĢmeci boĢanma öncesi hiçbir endiĢesi olmadığını belirtmesine rağmen; benzer 

Ģekilde eĢinin rahatsızlık verebilecek olması endiĢesiyle boĢanma öncesinde ve 

sonraki süreçte Ģehir değiĢikliği yaptığını belirtmiĢtir. ÇalıĢmanın saha kısmından 

elde edilen bu verilerle, boĢanma aĢamasındaki kadınların en çok çocuklarına 

parçalanmıĢ aile deneyimi yaĢatacak olmaktan dolayı endiĢe duydukları ortaya 

çıkmaktadır. Aile veya çevrenin olumsuz tepkilerini alma, alıĢkanlıklardan 

vazgeçmek zorunda kalma ve yalnızlık korkusu da boĢanmayı düĢünen kadınları 

endiĢelendirirken, boĢanma sürecini geciktiren daha çok çocukların varlığı 

olmaktadır. Uğur (2014) bununla birlikte, boĢanmanın olası risklerinin hesaplanmaya 

baĢladığı bu sürecin boĢanmaların baĢlangıç aĢamasını oluĢturduğunu ifade etmenin 

çok da yanlıĢ olmadığını belirtmiĢtir.” 

 

2.6.BoĢanmıĢ Kadınların KarĢılaĢtıkları Problemler 

BoĢanmalar,  sosyolojik,  psiko-sosyal,  ekonomik  ve  hukuksal  boyutlarda  

yaĢanan birbirleriyle  bağlantılı  birçok  faktörün  bir  sonucu olarak  ortaya  

çıkmaktadırlar.  BoĢanma oranlarında artıĢa  sebep  olan  bu  etmenler,  boĢanan  

kadınların  boĢanma  sonrası yaĢamlarını ve ruhsal durumlarını da 

Ģekillendirmektedir. (Uğur, 2014: 154) 

“BoĢanma, sonuçları bakımından eĢleri ve çevrelerini olumsuz yönde etkileyecek 

bir durumdur. Genellikle, bireyler temel arzularının doyurulması, önemsenmek, 

korunmak, Ģefkat ve sevgi görmek, çocuk yapmak gibi ortak sebeplerle aile birliğini 

kurarlar ancak, çok farklı nedenlerden ötürü boĢanma noktasına gelebilmektedirler.” 

(AktaĢ, 2011: 35) 
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BoĢanma süreci, birçok problemi beraberinde getirmektedir. Kadın ekonomik, 

psikolojik, toplumsal, ailevi birçok sorunla karĢılaĢmaktadır. Çocuğu olan boĢanmıĢ 

çiftler bu yaĢanan problemleri daha yoğun bir Ģekilde tecrübe edebilmektedir. 

 

“BoĢanmayla  oluĢan  tek  ebeveynli  aileler,  çoğunlukla kadınları  kapsar.  

Çocukların bakımını  üstlenen  kadınların  özellikle  eĢit  olmayan bir  gelir  durumu  

söz  konusu  olduğu durumlarda  finansal  olarak  oldukça  dezavantajlı  bir durumda  

oldukları  söylenebilir. Kadınların  bu  dezavantajlı  konumunu  etkileyen  

faktörlerden  biri  de  çekirdek  ailenin  tek ebeveynli aile modeline geçiĢ sürecidir. 

Birlikte yaĢama ya da boĢanmanın ardından tek kalan anneler, tek ebeveyn olma 

deneyimini çok daha zorlu yaĢarlar. Bunun nedeni boĢanmalardaki ayrılık sürecinin 

belirsiz olmasıdır. Ebeveynlerden birinin ölümü, tek ebeveyn olma sürecinin ne 

zaman baĢladığı hakkında kesin bir belirlilik sunarken; buna karĢılık boĢanma süreci 

çok daha uzun yaĢanır. Bazen çiftler boĢanma kararı alsalar da yasal bir ayrılık 

gerçekleĢene kadar aynı  evi  paylaĢabilirler  ya  da  çiftler  boĢanmaksızın  ayrı  

yaĢayabilirler.  Dolayısıyla  çiftler arasında boĢanmaya kadar varacak ayrılığın ne 

Ģekilde baĢladığı, tek ebeveyn olma sürecine ne zaman geçildiği çoğu zaman 

bilinemez.” (Aktaran: Uğur, 2014: 6) 

Uğur‟ un (2014: 139-140) araĢtırmasında “boĢanmıĢ  akademisyen  kadınlara  

boĢanma  sonrası kendilerine en  çok sıkıntı veren konuların neler  olduğu sorulmuĢ 

ve kadınların boĢandıktan sonraki  en  büyük  sıkıntılarının  ekonomik  olduğu  

belirlenmiĢtir.  BoĢanmıĢ  akademisyenler içinde çocuk sahibi olanların endiĢeleri de 

daha çok çocuklarıyla ilgilidir. Çocuklardan ayrı kalmak, onlarla geçirdikleri 

zamanın azalması, çocuğu tek baĢına yetiĢtirmeye çalıĢmak ya da onların  bu  süreci  

kabullenmesinin  annelerin  boĢandıktan  sonraki  en  büyük  sıkıntılarını oluĢturduğu  

saptanmıĢtır.  Yalnız  bir  kadın  olarak  birine  muhtaç  hissetmek  ya  da  her  iĢin 

altından  tek  baĢına  kalkmaya  çalıĢmak,  kadınlara  sıkıntı  veren  diğer  kaynaklar  

olarak belirlenmiĢtir.  BoĢandıktan  sonra  kadınlardan  bazıları  daha  çok  

boĢanmanın  yarattığı yalnızlıktan,  sahipsizlik  hissinden  ya  da  depresyondan  

Ģikayetçi  olmuĢlardır.  Ayrıca boĢanmanın ardından giyim kuĢam ve hareketlerine 

dikkat etmek zorunda kalmak ya da yeni kurdukları/kuracakları  iliĢkilerinde  
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güvensizlik  hissetmeleri  de  kadınların  belirttiği  diğer sıkıntılarıdır. AraĢtırmada 

görüĢülen  kadınların  büyük  bir  çoğunluğu (10  kadın)  boĢanmanın  hemen  

ardındaki  süreçte  büyük bir  maddi  bunalım  yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  

BoĢanma  sonrası  süreçte  kadınların maddi  sıkıntı  çekmelerinin  en  büyük 

sebebinin hemen hepsinin kocalarıyla yaĢadıkları evlerinden ayrılarak yeni bir hayat 

kurmak zorunda kalmaları olduğu belirlenmiĢtir. BoĢanmıĢ kadınlardan büyük 

çoğunluğu evlerinden tek  bir  eĢya  dahi  almadan  kıyafetleriyle  evden  çıkıp  

gittiklerini  belirtmiĢlerdir.  Kadınları maddi sıkıntıya sokan bir diğer nedenin 

evlilikleri süresince hiçbir birikim yapmamıĢ olmaları ve biranda her Ģeyi yeniden 

almak durumunda kalmaları olduğu belirlenmiĢtir.” 

Kadınların  boĢanma  sonrası  deneyimledikleri  sıkıntılardan  bir  diğerinin  

depresyon olduğu  belirlenmiĢtir.  Depresyon  nedeniyle  çalıĢamayacak  durumda  

olduklarını  ve  ücretsiz izne  ayrıldıklarını  söyleyen  kadınlar  olduğu  gibi,  bazı  

kadınlar  bu  süreci  ancak  psikolog yardımı  (2  kadın)  ya  da  ilaç  tedavisiyle  (2  

kadın)  atlattıklarını  belirtmiĢlerdir.  BoĢanma sonrası  yaĢanan  depresyonun  

kadınların  bu  süreci  daha  zorlu  geçirmelerinde  etkili  olduğu gibi, ekonomik 

sıkıntılarını da artırdığı saptanmıĢtır. Ayrıca boĢanma sonrasında kadınların 

depresyon yaĢantısı içinde olmaları çocuklarına verimli ebeveynlik yapmalarına da 

engel olmaktadır.  (Uğur, 2014: 142) 

“Kadınların  boĢanma  sonrasında  yaĢadıklarını  belirttikleri sıkıntılardan bir 

diğeri de sosyal çevreleriyle ilgili olmuĢtur. Yeni iliĢkiler kurmak konusunda sıkıntı 

çektiklerini belirten kadınların, baĢka biriyle romantik bir iliĢki kurmasını engelleyen 

en etkili etmen olarak güvensizlik hissetmeleri belirlenmiĢtir. Evliliklerinde 

yaĢadıkları kötü tecrübelerin tekrar yaĢanabileceği korkusu ve yaralanmaktan 

kaçınma ihtiyacı kadınları yeni romantik iliĢkiler kurmaktan alıkoyan en önemli 

faktör olarak ortaya konmuĢtur. Bunun yanı sıra ev, iĢ ve çocuk bakımı gibi birçok 

sorumluluk  üstlenmeleri ve boĢanmanın kendilerine duydukları güveni zedelemesi 

dolayısıyla yeni biriyle tanıĢmanın boĢanmıĢ bazı kadınlar için zor olduğu 

saptanmıĢtır.” (Uğur, 2014: 143-144) 
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“Maddi  ve  duygusal  sıkıntılarının  yanı  sıra,  çevresel  baskı  ve  sosyal  

kontrolün  de kadınların  boĢandıktan  sonra  yaĢamını  zorlaĢtıran  kaynaklar  olduğu  

belirlenmiĢtir. BoĢandıktan sonra bazı kadınlar (4 kadın) sosyal çevrelerinin 

dedikodu, imalı sözler, aĢırı ilgi formunda görülen tacizlerine maruz kaldıklarını 

belirtmiĢlerdir. AraĢtırmanın teori kısmında belirtildiğinin aksine fiziksel ya da sözlü 

tacizin boĢanmıĢ kadınların iĢ yerinde karĢılaĢtıkları en  temel  sorunlardan  birini  

oluĢturmadığı  tespit  edilmiĢtir.  Ancak  görüĢülen  kadınlardan bazıları (2 kadın) iĢ 

yerinde de dedikodulardan rahatsızlık duyduklarını ifade etmiĢlerdir.” (Uğur, 2014: 

145) 

AktaĢ‟ın (2011: 72-73) boĢanma nedenleri ve boĢanma sonrasında karĢılaĢılan 

güçlüklerle ilgili yaptığı araĢtırmasında “boĢanma sonrasında “ekonomik sıkıntı 

yaĢama” , “konut bulma sıkıntısı”, “çevre baskısı”, “aile baskısı yaĢama” ve “hiçbir 

güçlük çekmeme” açısından cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaĢma 

bulunduğu görülmüĢtür. Bulgulara göre, kadınlarda boĢandıktan sonra ekonomik 

sıkıntı, konut bulmada sıkıntı, çevre ve aile baskısı yaĢama oranı daha yüksek iken; 

erkeklerde, boĢandıktan sonra güçlük yaĢamama oranı kadınlardan daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür. Ruhsal/duygusal sıkıntı yaĢama açısından ise katılımcılar 

arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢ, hem kadın hem de 

erkeklerin boĢandıktan sonra yüksek oranda ruhsal/duygusal sıkıntı yaĢadıkları 

anlaĢılmıĢtır. BoĢanma sonrasında yaĢadığı “diğer” güçlükleri tanımlayan 

katılımcılar arasında yine cinsiyete göre anlamlı farklılaĢma bulunmadığı 

görülmüĢtür.”  

 

2.7. Halkın BoĢanmaya ĠliĢkin Tutumları 

 

Çiğdem Arıkan tarafından Türkiye‟de kentsel kesim insanlarının boĢanmaya ve 

boĢanmıĢ bireylere iliĢkin değerlendirmelerini tespit ederek, boĢanma sorununa 

yönelik olarak devletin yapması gerekenleri belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Bu 

amaç doğrultusunda Ankara‟da alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde 500 hane 

belirlenmiĢtir. 1996 yılında yapılan araĢtırma BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu 

tarafından yayınlanmıĢtır.  
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AraĢtırmanın bulguları özetle Ģöyledir: “Genel olarak araĢtırma kapsamına 

girenlerin; boĢanmayı “günah” olarak nitelendirmedikleri ve “utanılacak bir durum” 

gibi aĢağılayıcı tanımlar çerçevesinde algılamadıkları, kadının ve erkeğin gerekli 

durumlarda boĢanmasını onayladıkları, eĢler arası “ruhen ve fikren anlaĢmazlığı” 

boĢanabilme açısından en önemli sorun olarak algıladıkları, boĢanmıĢ kadını da 

erkeği de “evli bireylerden farklı” görmedikleri, buna karĢılık boĢanmıĢ ana-babanın 

çocuklarını, ana-babası birlikte olan çocuklara kıyasla “daha farklı” gördükleri, bu 

çocukların diğerlerine kıyasla daha mutsuz olacağından kaygı duydukları, boĢanmıĢ 

kiĢilerle arkadaĢlığı tamama yakın oranda onayladıkları, boĢanmanın 

kolaylaĢtırılması gerektiğini düĢündükleri, yine boĢanmayı hem Ģu anda hem de 

gelecekte “sorun” olarak nitelendirdikleri, boĢanmanın önlenmesi için en çok halkın 

ekonomik koĢullarının iyileĢtirilmesini önemsedikleri, boĢanmıĢ kiĢilere yönelik çok 

boyutlu hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu düĢündükleri saptanmıĢtır.” (Arıkan, 1996: 

IX) 

 

Arıkan‟ın yapmıĢ olduğu bu araĢtırmada bireyler geçerli sebepler doğrultusunda 

boĢanmanın gerekli olduğunu, boĢanan kiĢiler ile evli kiĢiler arasında herhangi bir 

ayrımcılık gözetmediklerini, fakat boĢanmıĢ ebeveynlere sahip çocukların 

sorunlarının olabileceğini belirtmiĢlerdir.  

 

3. TOPLUMDA KADIN ALGISI 

Kadınsız dünya, kadınsız hayat tiyatro olarak bile oynanamayacak kadar yersiz 

bir düĢüncedir. Kadınsız dünya da yoktur kadınsız din de yoktur. Kadın hayatın her 

alanında ve her yerde vardır ve olmaya devam edecektir. Kadınların dıĢlandığı bir 

ortamın bereketinden Ģüphe ederiz. Kadınların ezdiği veya ezildiği bir ortamdan da 

Ģüphe ederiz. Her ikisin de de bereket göremeyiz. Kadın, her ortamda bulunsun. 

Bulunurken de kadınlığın icabı olan heybetle bulunsun. Müslümanlar için kadının 

değerinin tartıĢılmaz olduğu bilinmesi gereken bir gerçektir. Kadın sadece kadın 

değildir. Kadın annedir, iffettir, okuldur, kültürdür. Kadın bir nesil yetiĢtirmektedir. 

Sağlıklı bir neslin yetiĢtirilebilmesi de sağlıklı bir annenin elinden olmaktadır. 
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Kadının temizlikten ve yemekten sorumlu, ikinci bir iĢ için münasip olmayan biri 

olarak anlaĢılması doğru değildir. Kadın erkektir. Kadın çocuktur. Kadın cihattır. 

Kadın iffettir. Kadın sabırdır. Kadın medeniyettir. Kadın toplumdur. Kadın, insan ve 

insanlıktır. (Yıldız, 2013: 131-134) 

3.1.Toplumsal Cinsiyet Algısı 

“Toplum, o toplumu bir arada tutan temel niteliği ortak değer olarak benimsemiĢ 

insanların birlikteliğinden oluĢur. Bireylere de oluĢturdukları toplum tarafından 

çeĢitli roller ve görevler atanır ve bu atamalar büyük oranda “Ġktidar AnlayıĢı” 

çerçevesinde kurulan “Toplumsal Cinsiyet” algısı tarafından belirlenir. Bu roller, 

toplumdan topluma farklılık göstermelerine karĢın yine aynı iki temel ayrıma 

dayanırlar: “Kadın” ve “Erkek” ayrımı… Bu da sonuç olarak toplumsal yapının 

biçimini ve bireylerin toplumsal yapıya katılıĢlarını etkiler.” (Ökten, 2009: 302-303) 

“Dolayısı ile kadın ve erkeğe atanan durumlar, aynı zamanda toplumsal yapının 

niteliğini de verir.” (Yılmaz, 2011: 10) 

“Toplumsal Cinsiyet ile ilgili olarak “Biyolojik Cinsiyet”, doğrudan bireyin 

kendi doğal varlığı; DiĢi ya da Erkek doğup doğmaması ile ilgilidir: Her iki cinsin 

fizyolojik farklılıklarını tanımlar. “Toplumsal Cinsiyet” kavramı ise toplumda 

erkeğin ve kadının konumunu, toplumsal bilincin her iki cinsiyetin algılandıkları 

halleriyle benimsenen sosyal durumlarını ifade etmektedir. Kadın ya da erkeğe 

toplum tarafından yüklenilen kültürel anlamı kapsar. Bu açıdan Toplumsal Cinsiyet, 

cinsiyetlerin herhangi birinden ve tek bir Ģekilde kaynaklanmaz. 

“Toplumsal Cinsiyet” hemen her kültürde farklı farklı nitelendirilebilen, 

birbirinden baĢka tarihsel süreçlerin, kendine özgü çevrenin ve çevresel faktörlerin 

etkisi altında kalarak biçimlenen “Kadın” ve “Erkek” olarak cinsiyetlere yüklenen 

Toplumsal rolleri, sorumlulukları ve kalıp yargıları ifade eder. Dolayısı ile bu 

kavram, Erkek ve Kadını, toplumsal yapı içerisinde biyolojik cinsiyet farklılıklarına 

göre tanımlamaktadır. Bireylerin Biyolojik Cinsiyetleri, yine toplumun kendisi 

tarafından Toplumsal Cinsiyete dönüĢtürülür. Toplumsal açıdan her iki cinse özgü 

olduğu kabul edilerek oluĢturulmuĢ kalıp yargılardan hareket ederek, o cinsiyetlere 
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atanmıĢ benimseyiĢleri, cinsiyetler arası iĢ bölümünü ve iliĢkileri kapsar.” (Aktaran: 

Yılmaz, 2011: 10-11) 

White‟ a  göre,  “Türkiye‟ de  evlilik  iliĢkisi  paylaĢıma  ve  iletiĢime  değil,  

kadın  ve erkeğin toplumsal cinsiyet  rollerine uygun görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmelerine dayanmaktadır. Türkiye  toplumunda  iki  taraftan  birinin  

evlilikle  ilgili  rolünü  yerine getirmemesi,  örneğin,  erkeğin  ailesinin  geçimini  

sağlayamaması  veya  kadının  çocuk doğuramaması  boĢanmaya  neden  

olabilmektedir.” (White,  1999:  72)  “BaĢka  bir  ifadeyle, “ataerkil  pazarlık” 

Ģartlarının sağlanmaması, boĢanma nedeni olabilmektedir. Kandiyoti‟ ye göre  

özellikle  Müslüman  toplumlarda  ekonomik  özerkliği  olmayan  kadınlar  klasik 

ataerkillik  iliĢkilerini  içselleĢtirmiĢ  ve  çabalarını  ataerkil  pazarlığın  yerine 

getirilmesini sağlamaya  odaklamıĢlardır. Ekonomik  güvencesi  olmayan  kadınlar,  

kocasına  ve  onun ailesine  itaat  ederek  ve  onlar  için  harcadıkları  emeğe  karĢılık  

korunma  ve  güvenlik  elde ettiklerini düĢünerek ataerkil pazarlığı sürdürürler. 

Ataerkil pazarlık, yalnızca evlilik içinde erkeklerle kadınlar arasındaki bir sözleĢme 

değil, aynı zamanda, karĢılıklı görevler üzerine kurulu bir grup içindeki iliĢkiler 

bütünüdür.” (White, 1999: 99-102) 

“Modern toplumda, geleneksel rolüne uygun davranmayan kadın, erkek, 

geleneksel rolüne uygun davranmadığı zaman, onu “sorumsuz” olarak etiketleyip 

boĢanabilmekte, kendi kazancını erkeğin yerine harcamaktan kaçınmaktadır. Erkek 

egemen sistemin, erkeğe tanıdığı cinsel davranıĢ ayrıcalığını görmezden 

gelebilmekte ve aldatılmayı, erkekten memnun olmadığı baĢka konular olduğunda, 

boĢanma bahanesi olarak kullanabilmektedir. Erkek egemen topluma göre 

biçimlenen erkek de, güçlenen kadını baskı altına alabilmek için fiziksel Ģiddete 

baĢvurabilmektedir. Ekonomik gelirini ev dıĢı özel harcamalarına ve kendi ailesine 

aktarabilmektedir. Erkek, evdeki “hep aynı” kadından sıkılıp, baĢka kadınlarla 

beraber olmakta, bazen de, baĢka bir kadın için eĢini bırakabilmektedir. Kadının 

duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelebilmekte, “hasta” olan eĢini boĢamakta bir 

sakınca görmemektedir. Evli kadınlar ve erkekler, tüm bu nedenler yüzünden 

tartıĢmakta, birbirlerine hakaret etmekte, kavga etmekte, birbirlerine karĢı 

duyarsızlaĢmakta ve boĢanmaktadırlar.” (Kaya, 2009: 157-158) 
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“Sonuç  olarak,  ataerkil  sistemin  temeli  olan  evlilik  kurumunun  devam  

etmesinde olduğu  gibi,  boĢanmanın  gerçekleĢmesinde  de,  toplumsal  cinsiyet  

rollerinin  etkili  olması kaçınılmazdır.” (Kaya, 2009: 32) 

3.2.Kadınının Mutluluğu 

“Hayatta her türlü imkanı elde edip de, anne olamayan bir çok ünlü, gerçek 

mutluluğu elde edemediklerini ifade etmektedirler. Bu kiĢiler, sürekli anne özlemi 

içinde olmuĢlardır. Çünkü kadın, gerek fizyolojik, gerekse de psikolojik olarak 

annelik için yaratılmıĢtır. Toplumun tanıdığı ünlü kadınların bu konudaki görüĢleri 

de Ģöyledir: 

 “Kadının gayesi çocuk doğurmaktır. Bilerek veya Ģuuraltı olsun, kadın hep 

çocuk doğurmaya hazırlanır. Ġlahi bir kanundur bu. Bizde ve bütün dünyada genç 

kızın hayali, bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmaktır. Bazı kadın artistlerin bile 

kırk yaĢından sonra çocuk merakına düĢmeleri bunu gösteriyor.”( Dr. Reyhan 

SONGAR ) 

 “Hiçbir mutluluk, annelik duygusuna yetiĢemez. Ben her mutluluğu tattım. 

Ama annelik çok baĢka…” ( Türkan ġORAY ) 

 “Mutlu bir ailede ana olmayı Ģahsen ben hiçbir Ģeye değiĢmem.” ( Hülya 

KOÇYĠĞĠT ) 

“Bence hayatın amacı mutluluktur. Mutluluk parayla satın alınmaz, Ģöhretle 

elde edilmez. Ama mutluluğu gerçek olarak her kadın analıkta bulacaktır.”  ( Filiz 

AKIN ) 

“Dünyada ve dünya malında gözüm kalmadı, hepsini tattım. Ama biri hariç 

ki, o da anne olamayıĢımdır. Genç kızlığımdan beri evimin kadını olup, çocuklarımı 

sevmeyi arzu ederim. Olmadı. ĠĢte tek mutsuzluğum budur. Galiba bu da bütün 

mutlulukları gölgeliyor.” ( Emel SAYIN ) 
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Kadının kendine has kalbi, annelikle oluĢur. Kadının kimlik ve Ģahsiyet 

geliĢimi annelikle oluĢur. Genellikle her yerde, kadının toplum içindeki konumu da 

annelikle belirlenir.” (Aktaran: Ertuğrul, 2012: 150-152) 

Kadının mutlu olması ve o mutlulukla birlikte sağlıklı nesiller yetiĢtirmesi, 

beraberinde sağlıklı toplumları da getirecektir. Türkiye toplumunda kadına ve aileye 

verilen haklar da bu kadının mutluluğunda ve sağlıklı bir aile ortamının oluĢmasında 

büyük etki sahibidir.  

3.3.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Kadına ve Aileye Verdiği Haklar 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın birinci bölümünde, genel esaslar kısmında 

yer alan, kanun önünde eĢitlik ilkesine göre 10. Madde de herkes, dil, ırk, renk, 

cinsiyet, siyasî düĢünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

gözetilmeksizin kanun önünde eĢittir.  

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eĢit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eĢitliğin yaĢama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.  

(Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eĢitlik 

ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.  

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Dul ve çocuklar, yaĢlılar, özürlüler, harp ve 

vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler 

eĢitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

 Hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet 

organları ve idare makamları bütün iĢlemlerinde kanun önünde eĢitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” (T.C. Anayasası: 2) 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın üçüncü bölümünde, sosyal ve ekonomik 

haklar ve ödevler kısmında yer alan, çalıĢma Ģartları ve dinlenme hakkı ilkesine göre, 

50. Madde de Kimse, yaĢına, cinsiyetine ve gücüne uymayan iĢlerde 

çalıĢtırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar 

çalıĢma Ģartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalıĢanların 
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hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve Ģartları 

kanunla düzenlenir.” (T.C. Anayasası: 10) 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın ikinci bölümünde, kiĢinin hakları ve 

ödevleri kısmında, özel hayatın gizliliği ilkesine göre, 20. Madde de Herkes, özel 

hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3/10/2001-

4709/5 md.) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟ üçüncü bölümünde, sosyal ve ekonomik haklar 

ve ödevler kısmında, ailenin korunması ve çocuk hakları ilkesine göre, 41. Madde 

de - (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eĢler 

arasında eĢitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve 

çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını 

sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teĢkilâtı kurar.  

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, 

yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki 

kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.  

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve Ģiddete karĢı 

çocukları koruyucu tedbirleri alır.” (T.C. Anayasası : 8) 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın kadına ve aileye verdiği hakların yanında 

Türkiye Cumhuriyeti‟nde yaĢayan ve kahir ekseriyeti Müslüman olan halkın bağlı 

olduğu Ġslam dini de kadına ve aileye önem ve çeĢitli haklar vermektedir.” 

3.4.Ġslam’ın Kadına Verdiği Statü 

“Ġslâm‟ın kadına tanıdığı statü orijinaldir, eĢsizdir ve benzersizdir. Bugün, kadın 

haklarının en ileri seviyede olduğu söylenen ülkelere bile bakıldığında, kadının hiç 

de kendisine mutluluk getiren bir statüde olduğu görülmemektedir. Bu ülkelerde, 

güya “haklarına veya özgürlüklerine sahip kadın” olarak, özgürlük adına bir reklam, 

pazarlama ve maddî kazanç objesi haline gelmiĢ, fizikî cazibesini koruduğu sürece 

kısmen yakınlık gören, fakat saygı ve sevgiye en muhtaç olduğu bir zamanda terk 
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edilen bir tip görülür. Bu kadarcık bir yeri elde etmesi için kadının bu ülkelerde 

yıllarca süren bir kavga verdiği de açık bir gerçektir. Lakin bununla beraber kadın 

haklarının en ileri olduğu zannedilen ülkelerde bile kadın, Ġslam‟ın kendisine 

bahĢettiği saygı, onur ve yüce makamı bulamamıĢtır. 

Ġslâm’ın kadına verdiği statü, kısaca maddeler halinde Ģu Ģekilde 

özetlenebilir: 

•  Ġslâm, kadınla erkeği, insan neslinin çoğalmasında anne ve baba statüsünde bir 

temel unsur olarak görmüĢtür: “Ey insanlar! Muhakkak ki Biz sizi bir kadın ve 

erkek (çiftinden) yarattık ve sizi çeĢitli milletler ve kabileler hâline getirdik. Ta 

ki, tanıĢasınız ve yardımlaĢasınız” (Hucurât 49: 13) Denilebilir ki, bu temel 

yapıda kadının rolü, erkeğin önündedir. Bu açıdan ona tanınan hukuki haklar, 

erkeğinkinden asla geri olmadığı gibi, annelik gibi yaratılıĢın ona bahĢettiği değer ve 

bu değerin getirdikleri, erkeğe verilen haklardan çok daha öndedir. 

•  Kadın bir insan olarak erkeğin tam ve eĢit ortağıdır. DeğiĢik bir ifade ile Ģeref, 

değer, haysiyet ve onur bakımından erkekle arasında bir fark yoktur.  

•  Erkek de, kadın da hayat için vazgeçilmezdir. Erkek baba, kardeĢ, 

büyükbaba, amca, dayı; kadın ise anne, kız kardeĢ, büyükanne, hala, teyzedir. 

Bu noktada kadının rolü erkeğinkinden asla daha az olmayıp, her konuda onun dengi 

haklara, hatta kadın ve anne olarak çok daha büyük bir saygı, sevgi ve ihtimama 

layıktır. Hz. Peygamber aleyhissalâtü vesselâmın, “Cennet, annelerin ayakları 

altındadır.” buyurması (Nesâî, Cihad 6) mezkûr liyakate bir örnek olarak 

sunulabilir.  

•  Kadın, toplumda kadın olarak gördüğü ayrıcalıklara ek olarak ailevî ve kamuya 

ait sahada erkekler gibi birtakım haklara ve vazifelere de sahiptir. Yapacağı 

vazifelere terettüp edecek olan maddi ve manevi kazanımları da hak eder. Onun asla 

erkeğe bağımlı olmayan, onunla aynı insanî özelliklere sahip, fakat merhamet, Ģefkat, 

sevgi gibi noktalarda çok daha ileride olan tamamen bağımsız bir Ģahsiyeti vardır. 
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•  Kadın, aynen erkekler gibi eğitim-öğretim hakkına sahiptir; hatta bu, hak 

olmanın ötesinde onun için bir vazifedir. “Ġlk defa Ġslâm’dır ki, ilim elde etmeyi 

erkeğe de kadına da aynı ölçüde farz kılmıĢtır.” (Ġbn Mâce, Mukaddime 17) 

•  Kadın düĢüncesini ifade etme hususunda erkek gibi aynı derecede hürdür. 

Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm zamanında kadınlar kendisine serbestçe gelir, 

sorular sorar, eĢleri hakkında Ģikâyetlerde bulunurlardı. O kadar ki, bu Ģekilde 

eĢinden Ģikâyette bulunan bir kadın, Kur’ ân-ı Kerim’de bir sûreye hem isim, 

hem konu olmuĢ, Allah, onun Ģikâyetini sahiplenmiĢtir. (Mücadile Sûresi/58) 

Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm, kadınlarla istiĢare eder (Buhari, Bed’ül-

Vahy 1, ġehâdât 16), özellikle kadınlarla ilgili meselelerde onlarla istiĢare 

yapılmasını emreder (Ebu Dâvud, Nikah 24; Müslim, Nikah 64), cuma 

hutbelerinde kadınların hutbeyi veren halifelerin hatalarını anında düzettikleri 

de olurdu. 

•  Toplum hayatında erkeklere düĢen vazife ve sorumluluklar olduğu gibi, 

kadınlara düĢen vazife ve sorumluluklar da vardır. Eğitim-öğretim hizmetlerinden 

sağlık hizmetlerine kadar sosyal hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kadın, eda ettiği 

fonksiyonlar, yüklendiği vazife ve sorumluluklarla önemli bir yeri hâizdir. 

•  Ġslâm, anlaĢma yapma, iĢ kurma, teĢebbüs, kazanma ve özel mülkiyet sahibi 

olma konularında kadınlara erkeklere verdiği hakların benzerini tanımıĢtır. Kadının 

hayatı, malı ve onuru aynen erkeğinki gibi mukaddes ve kanunların koruması altında 

olup, erkeklerle aynı suçları iĢlediğinde aynı cezayı görür. Mazlumiyet hallerinde 

aldığı tazminat ise, erkeğinkinden asla az değildir. (Bakara 2: 178; Nisa 4: 92–93) 

•  Ġslâm, bütün bu hakları istatistikî bir formda sıralayıp, sonra da iĢin arkasını 

bırakıvermez. Bu hakların korunması için gerekli bütün tedbirleri, hem de sadece 

hukuk ve zabıta açısından değil, Allah‟a ve Âhiret‟ e imanın bir parçası olarak da ele 

alır. Kadınlara zulmetmeye ve kadın-erkek ayırımı gibi bir muameleye asla 

müsamaha göstermez. Bu konuda, Kur’ ân’ da yapılmıĢ pek çok ikazlar da 

görülür. (Nahl 16: 57–59, 62; ġûrâ 42: 49– 50; Zuhruf 43:15–19; Necm 53: 21–

23) 
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•  Ġslâm, kadını insanlık âlemini oluĢturan iki parçadan biri ve bağımsız varlık 

sahibi olarak kabul ettiği gibi, çağdaĢ toplumlarda bile görülmeyen bir geniĢlikte 

ona hem eĢ, hem kardeĢ, hem anne, hem de büyükanne olarak mirastan pay 

verir. ( Nisâ Sûresi 4: 12) 

•  Ġslâm toplumunda kadın, erkeğe verilmeyen birtakım ayrıcalıklara 

sahiptir. Meselâ, zengin bile olsa, geçimliği eĢinin üzerindedir. Ekonomik 

bağımsızlığa sahip olduğu için, Hanefî Mezhebi’ ne göre zengin kadın fakir 

eĢine zekât verebilir. Anne olarak, babadan daha çok hürmet ve bakım görür; 

Allah, Kur‟ ân‟ da onun haklarına ve ona gösterilmesi gereken hürmete daha çok yer 

verir. (Lokman 31: 14–15; Ahkâf 46: 15) Kadını eĢ olarak, kocasından mehir alma 

hakkı vardır ve bu mehir tamamen kendisinin özel mülkü olur. BoĢanma ânında 

kocası bunu alamadığı gibi, baĢka münasebetlerle hanımına verdiği, meselâ 

mücevher türünden takı, hediye veya malları da geri alamaz. Yine eĢ olarak, bakımı 

tamamen kocasının üzerinedir. Kız kardeĢ olarak, babasının ve erkek kardeĢlerinin 

koruması altındadır. Bütün bunlar, onun için erkekler hakkında olmayan birer 

ayrıcalıktır. Eğer çalıĢmak ve kendi adına kazanmak isterse, iffet ve onurunu 

korumak ve kendisiyle ilgili dinî hüküm ve kaidelere riayet etmek Ģartıyla, bu 

hususta da serbesttir. 

•  Kur‟ ân-ı Kerimde bütün mü‟minlere yapılan hitaplarda genelde erkek egemen 

bir üslubun kullanılmıĢ olması, tamamen din dilinin bir özelliğidir. Aksi takdirde 

kadınlara ait özel hükümlerde (Nisa 4:15 ) veya bir hikmete mebni özellikle 

belirtilmesi gereken yerlerde (Mâide 5:38) konunun kadınlarla ilgili olduğunu 

bildiren bir üslup açıkça kullanılmıĢtır. Bu da göstermektedir ki Kur‟ ân‟ da 

kullanılan üslup, iki cinsten birinin diğerine olan üstünlüğü ile ilgili değildir. (Yüce, 

2013: 129-131) 

Hz. Peygamber erkeklerin kadınlarına karĢı hayırhah ve lütufkar olmalarını 

tavsiye etmiĢ ve cahiliye devrinden kalma alıĢkanlıklarını yenebilmek için ısrar 

etmiĢtir: “Kadınlarınız hususunda Allah’ tan korkun. Zira siz, onları Allah’ın 

emanetleri olarak aldınız, Allah’ın kelimesiyle kendinize helal kıldınız” ( 

Müslim, Hacc 148 ).  Bu emirle Hz. Peygamber ilahi müsaadeler dıĢındaki 
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davranıĢları, emanete hıyanet olarak tavsif edilmektedir. Yine Hz. Peygamber : “En 

hayırlınız, ehline karĢı en çok hayırlı ( ve en lütufkar ) olanınızdır, ehline en çok 

hayırlı olanınız benim “ ( Ġbnu Mace, Nikah 50 ) diyerek hayırlı olmayacak 

davranıĢlardan men etmekte “AkĢam aynı yatakta beraber olacağınız 

hanımlarınızı köleleri dövercesine nasıl döversiniz?” diye hanımları dövmekten 

men etmektedir.” (Aktaran: Canan, 1977: 389) 

Toplumda yerleĢmiĢ yanlıĢ algının aksine, Ġslam kadına ve kadın haklarına önem 

ve değer vermektedir. Kur‟an, Hadisler ve akademik çalıĢmalarda yer alan bilgiler 

ıĢığında bunu görmek mümkündür. Eksik ve yanlıĢ edinilen bilgiler toplumun yanlıĢ 

algılamasına sebep olmaktadır. Bunun düzeltilebilmesi için topluma doğru ve tam 

bilginin iletilmesi gerekmektedir. 

Kadın ve toplum birbirinden ayrı düĢünülemez iki kavram. Ġkisi de birlikte bir 

bütünün parçalarını oluĢturmaktadır. Yüzyıllardır tartıĢılan, çözüm bekleyen, 

toplumsal bir sorun haline gelen bir bilmece. Ġnsanlığın varoluĢundan beri  sürekli 

devinip duran “Kadın Sorunu”. Günümüzde kadının adı, rolü, fonksiyonu, geçmiĢi, 

geleceği, çok yönlü olarak tartıĢılmaktadır. Yapılan bilimsel çalıĢmalar sayesinde de  

konu gündemde kalmayı baĢarmaktadır. Kadın, aile ve toplum arasında köprü 

gibidir. Hayatımıza renk katan, yokluklarında eksikliği hemen hissedilen, aile ve 

toplumun çekirdeğini oluĢturan kutsal varlıklar, kadınlarımız. Her geçen gün iĢ 

hayatında ve toplumsal rollerde artan kadın sayısı da kadının toplumdaki önem ve 

yerini yansıtmaktadır. Kadınların toplumlarda yerine getirdiği görevleri itibariyle, 

sosyal sistemin iĢleyiĢine katkısı büyüktür. (Kısa, 2012: 20) 

Kadın ve erkeğin toplumdaki cinsiyet rolleri arasındaki farklılık, kadın ve erkeğin 

boĢanma ve eĢ kaybı sonrasındaki deneyimleri arasında da farklılıklara sebep  

olmaktadır. Bu nedenle ataerkil bir toplum yapısında olan Türk toplumunda 

boĢanmıĢ veya eĢini kaybetmiĢ kadının toplum tarafından nasıl algılandığı ne gibi 

deneyimler yaĢadığı incelenmesi gereken hassas bir konudur.  

4. TOPLUMDA DUL KADIN ALGISI 
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Türk dil kurumunun yaptığı tanıma göre “dul” eĢi ölmüĢ veya eĢinden boĢanmıĢ 

kadın veya erkeği temsil etmektedir. Türk toplumunda gerek boĢanmıĢ gerekse eĢi 

ölen kadınlar dul kadın olarak adlandırılmaktadır. Eskiden eĢinden boĢanan veya eĢi 

ölen kadının nüfus cüzdanında medeni hali kısmında “dul” ifadesi yer almakta idi. 

Yeni medeni kanun ile bu ifade kaldırılarak, yerini bekar ifadesi almıĢtır. Kimlikte 

her ne kadar bu sıfat değiĢtirilmiĢ olsa da toplum içinde eĢi ölen veya eĢinden 

boĢanan kadın, dul kadın olarak algılanmaktadır. 

Türk  toplumunda  boĢanma,  evliliğin bireyler  için  çekilmez  bir  hale  geldiği  

noktada  bir çözüm  yolu  olarak  görülmesine  rağmen, gündelik hayatta pek hoĢ 

karĢılanan bir durum değildir ve boĢanmıĢ bireylere karĢı önyargılar artan  boĢanma  

oranlarına  rağmen  devam  etmektedir. Önyargılar azalsa bile kadınlar var olan 

algıdan rahatsız olmakta ve kendi davranıĢlarını sınırlayabilmektedirler. Özellikle  

boĢanmıĢ  kadınlar  toplum tarafından  marjinalize  edilme  tehlikesiyle  karĢı  

karĢıya  kalırlar. Uğur‟ un  (2014) çalıĢmasında  “görüĢülen akademisyen  kadınların  

pek  çoğu  da  toplumun  diğer  kesimlerindeki  kadınlar  gibi  negatif tutumlarla  

karĢı  karĢıya  kaldıklarını  ve  bununla  mücadele  etmek  için  çeĢitli  stratejiler 

geliĢtirdiklerini  vurgulamıĢlardır.   

BoĢanma  sonrasında  davranıĢlarında  ölçülü  olmaya çalıĢmak,  kadın  erkek  

karıĢık  toplantı  ya  da  yemeklerde  bulunmamak,  giyim  kuĢamlarına dikkat  

etmek,  eve  geç  saatlerde  gelmemeye  çalıĢmak, kendileri  gibi  boĢanmıĢ,  bekar  

ve özellikle  de  kadınlardan  oluĢan  arkadaĢ  grupları  oluĢturmak  bu  stratejilerden  

bazılarıdır. Yani kadın bu gibi korumacı davranıĢlar ile kendisini koza içine almakta 

ve toluma karĢı bir duruĢ sergileme ihtiyacı hissetmektedir. GörüĢme  yapılan  

kadınlardan  bazıları,  kendi  kimliklerinin  ne  kadar  güçlü  olduğunun bilincinde 

olduklarını ve bunun toplumun geleneksel yargılarıyla sarsılamayacağını belirtmiĢ, 

bu  bakımdan  da  boĢanmalarından  ötürü  kendilerine  yönelik  olumsuz  tavırları 

önemsemediklerini  ifade  etmiĢlerdir.  Ne  var  ki  bu  kadınlar  ya  da  hiçbir  negatif  

tutumla karĢılaĢmadıklarını  ifade  eden  kadınlar  dahi,  görüĢme  esnasında  topluma  

uyum  sağlamaya çalıĢtıklarını  vurgulamıĢlardır.  Kadınların toplumun  önyargılarını  

bertaraf  etmek  için uğraĢmak  yerine,  topluma  uyum  sağlamak  amacıyla  

stratejiler  geliĢtirmeleri  ise  dikkat çekicidir. (Uğur, 2014: 157) 



 
 

34 
 

“BoĢanmıĢ kadınların karĢı karĢıya kaldığı yaĢamsal sorunlardan biri de kadın 

suçluluğudur. AraĢtırmalar boĢanmıĢ kadınların evli ve bekar kadınlara oranla daha 

sık suç iĢlediğini göstermektedir. Türkiye‟de eĢi ölmüĢ ve boĢanmıĢ kadınlar 

üzerinde toplumun baskısı diğer gruplardan daha fazladır; dolayısıyla bu kadınlar hiç 

evlenmemiĢ ve evli kadınlardan daha fazla sorunla karĢı karĢıyadırlar. Bu da onların 

bazı sapmıĢ davranıĢları için zemin hazırlayıcı bir etken olabilmektedir.” (Ġçli ve 

Öğün, 1988: 23-30) 

“Pratikte boĢanmıĢ bireylere karĢı önyargı devam etmekte, özellikle bu önyargı 

kadınlara yöneliktir.” (Arıkan, 1996) “BoĢanma sonrası, toplumsal soyutlanma ve 

damgalanma tehlikesiyle de, erkeklerden daha çok kadınlar karĢı karĢıya 

kalmaktadır.” (Arıkan, 1996: 272) “BoĢanmada en zararlı çıkacak taraf da kadın 

olarak algılanmaktadır.” (Arıkan, 1996: 265) “Kadınlar toplumun olumsuz tutumları 

ile mücadele etmek için, kadın erkek karıĢık yemeklere gitmeme, kıyafetlerine dikkat 

etme, eve geçe gitmemeye özen gösterme gibi stratejilerden yararlanmaktadırlar.” 

(Aktaran: Sancaklı, 2014: 18-19) 

“Kadın ve erkek belli yaĢa ulaĢınca evlenip yuva kurar. Evlilik; insan neslinin 

devamı, nesebin korunması, çocukların aile ortamında yetiĢtirilmesi, fert ve 

toplumun güven ve huzuru için gerekli ve önemlidir. Evlenen çiftler yeni yuvalarında 

mutlu ve huzurlu bir Ģekilde hayatlarını sürdürürler, çocuk sahibi olurlar. Maalesef 

her kurulan yuva böyle huzurlu olarak devam etmemektedir. 

“ EĢlerin geçimsizliği ve anlaĢamamaları nedeniyle yuva dağılabilir veya eĢi ölür 

kadın dul kalabilir. Bu durumda bazı kadınlar, anne-babalarının evine giderler, belli 

bir zaman sonra yeniden evlenirler. Bazı kadınlar ise evlenmez veya evlenemezler, 

anne-babaları ile birlikte yaĢarlar. Toplumda hiç evlenemeyen ve anne-babaları ile 

birlikte yaĢayan kadınlar da vardır. Bu kadınların anne-babaları ölünce yalnız ve 

kimsesiz kalırlar. Bazı kadınlar eĢlerinden ayrılırlar veya eĢleri ölür, ancak anne-

babalarının yanına gitmezler, yalnız veya varsa çocukları ile birlikte yaĢarlar. Bütün 

bu durumlarda temel ihtiyaçlarını karĢılayacak bir geliri, oturacak bir evi yoksa kadın 

çok sıkıntı çeker, onu istismar etmek isteyenler olabilir. Bu durumlarda kimsesiz 

kadınlara her Ģeyden önce varsa kardeĢ, amca, dayı ve diğer yakınlarının kol kanat 
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germesi, onları himaye etmesi, ihtiyaçlarına yardımcı olması gerekir. Yardım edecek 

yakını olmayan kimsesiz ve muhtaç kadınlara devletin sahip çıkması gerekir. Varlıklı 

ve duyarlı Müslümanların da bu konuya el atması, bu amaca yönelik dernek ve vakıf 

gibi ivil toplum örgütleri kurması Ġslami görevdir ve bu görev namaz, oruç ve cihat 

gibi ibadettir.” (Karagöz, 2013: 174-175) 

“Peygamberimiz konu ile ilgili olarak Ģöyle buyurmuĢtur:“Dul kadınlara ve 

fakirlere yardım eden, onların ihtiyaçlarını karĢılamaya çalıĢan kimse Allah 

yolunda cihat eden veya gündüzleri oruç tutan ve geceleri namaz kılan kimse 

gibidir”.” (Buhari, Edep, 25) 

 

4.1.T.C. Anayasası’nın Dul Kadına Verdiği Haklar 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın birinci bölümünde, genel esaslar 

kısmında yer alan, kanun önünde eĢitlik ilkesine göre 10. Madde de (Ek fıkra: 

12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaĢlılar, özürlüler, harp ve vazife Ģehitlerinin dul 

ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eĢitlik ilkesine aykırı 

sayılmaz. Hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet 

organları ve idare makamları bütün iĢlemlerinde kanun önünde eĢitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadırlar.” (T.C. Anayasası, 2) 

“T.C. Anayasası‟nın üçüncü bölümünde, sosyal ve ekonomik haklar ve 

ödevler kısmında yer alan, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması 

gerekenler ilkesine göre 61. Madde de Devlet, harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve 

yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraĢır bir hayat 

seviyesi sağlar.” (T.C. Anayasası, 11) 

“Toplumlarda farklı gruplar yoksulluktan farklı derecelerde etkilenmektedir. 

Kadınların yoksullukla karĢılaĢma riskinin göreceli olarak diğer gruplardan daha 

yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle eĢi vefat etmiĢ kadınların hem çocuklarına 

bakmak hem de çalıĢmak zorunda olması gibi sorunlar yoksulluk riskini artıran 

önemli nedenlerdendir. Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden 

hareketle oluĢturulan “EĢi vefat etmiĢ kadınlar için bir nakit sosyal yardım programı 
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geliĢtirilmesine yönelik araĢtırma projesi” Boğaziçi Üniversitesi ile iĢbirliği 

içerisinde yürütülmüĢ ve 2010 yılı Aralık itibarıyla tamamlanmıĢtır.  

Proje ile 3294 sayılı kanun kapsamındaki eĢi vefat etmiĢ kadınların tahmini 

sayısının ortaya çıkarılması, bu kapsamdaki kadınların sosyo-ekonomik durumlarının 

tespit edilmesi, yoksunluk/yoksulluk durumu, gelir durumu gibi değiĢkenler 

çerçevesinde muhtaçlık durumlarına göre gruplandırmanın yapılması ve araĢtırmanın 

sonucunda eĢi vefat etmiĢ kadınlara düzenli nakdi sosyal yardım programı 

oluĢturulmasına yönelik çeĢitli öneriler sunulması hedeflenmiĢtir. Projenin 

sonucunda eĢi vefat etmiĢ kadınların yiyecek, yakacak, giyecek, ev eĢyası ve 

çocukların eğitimi gibi temel ihtiyaçlarını karĢılamakta zorluk çektikleri tespit 

edilmiĢ ve bu kadınlara yönelik düzenli nakit yardım yapılması önerilmiĢtir.  

 Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi; eĢi vefat etmiĢ, muhtaç 

durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluĢlarına tabi olmayan ve bu 

kuruluĢlardan aylık ve gelir almayan kadınlar olarak belirlenmiĢtir. Hedef kitledeki 

bir kadının ya da hanesindeki yakınlarının çeĢitli kanun hükümlerine göre düzenli 

nakdi sosyal yardım almaları eĢi vefat etmiĢ kadınlara yönelik yapılacak bu düzenli 

nakdi yardımdan faydalanmasına engel değildir, ancak ilgili yardım programlarından 

alınan yardım tutarları muhtaçlık durumunun belirlenmesinde gelir unsuru olarak göz 

önünde bulundurulmalıdır. EĢi vefat etmiĢ ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 

tabi olmayan, muhtaçlığı mütevelli heyeti kararıyla onaylanan kadınlara 

muhtaçlıkları devam ettiği süre içerisinde aylık 250 TL tutarında ve 2 aylık 

periyotlarla düzenli nakit sosyal yardım verilecektir. Bu yardım programından 

faydalanabilmek için kadının resmi nikahlı eĢinin vefat etmiĢ olması gerekmektedir.” 

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Genelge 2012/06) 

“16.02.2012 tarih ve 2012/6 sayılı genelgeye göre, söz konusu yardım 

programının hedef kitlesini 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan eĢi vefat etmiĢ ve 

muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluĢlarına tabi olmayan 

ve bu kuruluĢlardan aylık ve gelir almayan kadınlar teĢkil etmektedir. EĢi vefat eden 

kadınlara yönelik yardım programından faydalanmak için baĢvuru yapan kiĢinin aynı 

zamanda evde bakım aylığı uygulaması kapsamında “özürlüye bakan kiĢi olarak 
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(bakıcı)” hak sahibi olması durumunda, asgari ücret düzeyinde bir geliri olduğundan 

dolayı, eĢi vefat eden kadınlara yönelik yardım programından 

faydalandırılmayacaktır.  

EĢi vefat eden kadınlara yönelik yardım programından faydalanmak için 

baĢvuru yapan kiĢinin aynı zamanda evde bakım aylığı uygulaması kapsamında “ 

bakılan kiĢi (özürlü) “olarak hak sahibi olması durumunda eĢi vefat eden kadınlara 

yönelik yardım programından faydalandırılması sağlanacaktır. EĢi vefat kadınlara 

yönelik yardım programından faydalanmak için baĢvuru yapan kiĢinin aynı hanede 

birlikte yaĢadığı çocuklarının sosyal güvenlik kapsamında olması durumunda, 3294 

sayılı kanuna göre muhtaçlık tespitinin hane yaklaĢımı göz önünde bulundurularak 

yapılması nedeniyle, bu kiĢi bahsi geçen yardım programından 

faydalandırılmayacaktır.  

EĢi vefat eden kadınlara yönelik yardım programından faydalanmak için 

baĢvuru yapan kiĢinin çocuklarından ayrı yaĢaması ve sadece onların sağlık 

güvencelerinden yararlanması durumunda, bu kiĢi bahsi geçen yardım programından 

3294 sayılı kanun kapsamında olması Ģartıyla faydalandırılacaktır.” (Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Genelge ,2012/10) 

 

4.2.Ġslam’ın Dul Kadına Verdiği Haklar 

 “Ayetin ilk cümlesinde yüce Allah, kadınlara onlar istemedikleri halde zorla 

sahip olmanın helal olmadığını bildirdi ve cahili bir uygulamayı kaldırdı. Ġslam‟ın ilk 

yıllarında hak dinin temel ilkeleri ile bağdaĢmayan Ġslam öncesinden kalma bazı 

uygulamalar vardı. Bu uygulamalardan biri de kocası ölen kadınla ilgiliydi. Bu 

uygulamaları Ģöyle özetleyebiliriz: 

1) Bir kadının kocası öldüğü zaman ölenin büyük oğlu, üvey annesini eĢ olarak 

alırdı. Kur‟ an, bunu hayasızlık, öfke ve nefreti gerektiren uygulama olarak 

niteledi ve yasakladı. “GeçmiĢte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği 

kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefreti gerektiren bir 

iĢtir. Bu ne kötü bir yoldur”. (Nisa: 4/22) 
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2) Ölenin oğlu yoksa kadın elini çabuk tutup baba tarafına sığınırsa kurtulur, 

aksi takdirde ölenin erkek yakınlarından birisi erken davranıp gelir, kadının 

üzerine elbisesini atar, “ kendisine varis olduğum gibi karısına da varis 

olacağım “ der ve böylece ona sahip olurdu. Adam dilerse bu kadınla eski 

mehrinden baĢka bir mehir vermeden evlenir, dilerse baĢka biriyle evlendirir, 

mehrini kendisi alır ve kadına ondan bir Ģey vermezdi, isterse ölen 

kocasından alacağı mehirden vazgeçirmek için baĢkası ile evlenmesine engel 

olur, kendisi de evlenmezdi. 

3) Bazıları eĢini sevmediği halde ölünce malını almak için kadını istemeyerek 

nikahı altında tutar, ona iyi davranmaz, görevlerini yerine getirmez ve 

ölmesini gözlerdi. 

4) Bazıları evli olduğu halde genç bir kadınla evlenmek ister, malı, serveti 

olduğu için eĢini boĢamak istemez, fakat kadına karĢı görevlerini de yerine 

getirmezdi. BoĢamak için kadının kendisine mal mülk vermesini veya 

ölmesini ve malına varis olmasını beklerdi. 

5) Bazıları kızları evlendirmez, bekar veya dul olarak ölmelerini ve mallarının 

kendilerine kalmasını isterlerdi.  

“Kadınlara zorla mirasçı olmak” ifadesiyle yukarıdaki uygulamalara iĢaret 

edilmiĢ ve “helal olmaz” cümlesiyle bu tür uygulamalar kesin bir dille 

yasaklanmıĢtır. “Kadınlara zorla mirasçı olmak” ya kocası ölen kadının nikahına 

veya kadının malına zorla sahip olmaktır. 

Bu tür uygulamalar ülkemizde bulunmamakla birlikte bazı yörelerde kadınlar 

istemedikleri kimselerle evlenmeye zorlanmakta, bazıları ise kızlarını para karĢılığı 

evlendirmektedir. Bu uygulamalar da bu ayetin kapsamına girer. Rabbimiz ayetin bu 

cümlesiyle kadına zulmü, baskıyı ve haksız yere malının alınmasını haram kılmıĢ, 

evliliği söz konusu olduğunda kadının iradesi ve rızasının gerekli olduğunu 

bildirmiĢtir. 

“Erkeklerin hanımları üzerinde hakları bulunduğu gibi hanımların da kocaları 

üzerinde meĢru hakları vardır. ġu kadar ki erkeklerin onların üzerinde hakları bir 

derece daha fazladır” anlamındaki ayet kadın ve erkeğin karĢılıklı hak ve 
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görevlerinin bulunduğunu ifade etmektedir. Peygamberimiz veda hutbesinde kadın 

haklarını Ģöyle dile getirmiĢtir: 

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah‟ a karĢı 

gelmekten sakınmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah‟ın emaneti olarak aldınız 

ve onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz”.” 

(Karagöz, 2009: 189-193) 

4.3.BoĢanan Kadına KarĢı Toplumun Tutumu 

“BoĢanmıĢ bireylerin sosyal iliĢkilerinde, sosyal çevrelerinin, aile ve 

arkadaĢlarının boĢanmıĢ bireylere karĢı olan yaklaĢımlarından kaynaklanan 

değiĢiklikler olmaktadır. Geleneksel toplumlarda, boĢanmanın bir tabu olarak 

görülmesi nedeniyle, boĢanmıĢ kadınlar toplumda olumsuz yaklaĢımlara maruz kalıp, 

toplumda bir yer edinmeleri zorlaĢabilmektedir. Geleneksel değerler doğrultusunda, 

boĢanmaya yönelik olumsuz algılamalar ile baskı altında kalan boĢanmıĢ bireylerin, 

yeni süreçlerine uyum sağlamaları güçleĢmektedir.” (Aktaran: AktaĢ, 2011: 40) 

 

Çevre ve aile baskısı ise, boĢanma, evlenme kadar doğal olarak 

karĢılanmadığından ortaya çıkabilmektedir. Özellikle toplumun düĢük eğitimli 

kesimlerinde, kadınların çeĢitli sıfatlarla damgalanması dahi söz konusudur. Ancak 

büyük kentlerde boĢanmıĢ bireyler arasında etkileĢim olanağının daha fazla olması, 

daha olumlu algıya katkı sağlamaktadır. Kültür seviyesi ve eğitim seviyesinin 

artması ile birlikte her geçen gün boĢanmaya karĢı yaklaĢım ve atfedilen duygular 

değiĢmektedir. (Aktaran: Sancaklı, 2014: 19) 

 

Uğur‟un (2014: 122) yaptığı bir araĢtırmada kadınların ailelerini üzeceklerinden, 

onları hayal kırıklığına uğratmaktan kaygılanan ve bunun yanı sıra çevresel 

tepkilerden de çekinmeleri dolayısıyla boĢanmaktan vazgeçen kadınların (3 kadın) 

sayısı da azımsanmayacak orandadır. AraĢtırmanın sonucunda ulaĢılan toplumun 

boĢanmıĢ kadına yönelik olumsuz tutum alıĢının boĢanma aĢamasındaki kadın için 

kaygı uyandırdığı bulgusu Çiğdem Arıkan‟ın halkın boĢanmaya iliĢkin tutumları 

araĢtırmasında (1996) ortaya çıkan bulgularla benzerlik göstermektedir. Uğur‟un 
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araĢtırmasında boĢanmaya karar veren kadınların toplum baskısı ve ataerkil aile 

yapısı nedeniyle boĢanmayı yıllarca erteledikleri ifadeleri dikkat çekmektedir.  

 

“AraĢtırmada görüĢülen boĢanmıĢ akademisyen kadınlardan bazıları için, aile ve 

evliliğin yüceltildiği, boĢanmaların hoĢ karĢılanmadığı ve özellikle boĢanmıĢ 

kadınların olumsuz tutumlarla karĢılaĢtıkları bir toplumda boĢanmanın evliliğin 

çıkmaza girdiği anlarda bile bir seçenek olarak değerlendirilmediği ortaya 

konulmuĢtur. Diğer örnekte ise evliliklerindeki sorunları bir çözüme 

ulaĢtıramayacaklarını düĢünen bazı kadınların boĢanmaya karar verdikleri ancak söz 

konusu toplumsal yargılar nedeniyle boĢanmaktan vazgeçtikleri belirlenmiĢtir. 

Ancak her iki örnekte de dikkat çekici olan, toplum beklentisinin evliliğin 

sürdürülmesi yönünde karĢılık bulmasıdır. 

 

AraĢtırma kapsamında görüĢülen kadınlara boĢanma öncesi endiĢe duydukları 

konular sorulmuĢ ve çocukların durumunun nasıl olacağı korkusunun kadınların (11 

kadın) en önde gelen kaygılarını oluĢturduğu görülmüĢtür. BoĢanma kararı alan 

kadınlardan 4‟ü çevrenin, eĢin ve ailenin nasıl karĢılayacağı endiĢesini taĢıdıklarını 

belirtirken, kadınları boĢanma öncesinde kaygılandıran diğer kaynaklar; eĢlerinin 

rahatsızlık vermesi (1 kadın), aynı iĢyerinde çalıĢmak zorunda kalmak (1 kadın), 

gelecek korkusu ve alıĢkanlıklardan vazgeçip yeni bir hayata baĢlamaktır (3 kadın). 

GörüĢülen kadınlardan 2‟si boĢanma öncesi hiçbir endiĢe taĢımadığını ifade 

etmiĢtir.” (Uğur, 2014: 123) Yapılan araĢtırmadan da anlaĢıldığı üzere eğitim 

seviyesi yükseldiğinde de kiĢiler “etraf ne der ?” baskısıyla endiĢe duymaktadır.  

 

Türk toplumunda gelin olup evlenen kıza ailesi evden çıkarken “ bu evden 

gelinliğinle çıkıyorsun, ancak kefeninle girersin “ ifadesini kullanmakta ya da bu 

bilgiyi sosyal mesaj olarak evlenen kızlarına iletmektedir. Ailenin üzerinde 

oluĢturduğu bu baskı nedeniyle kadınlar sürdürmek istemedikleri, mutsuz oldukları 

evliliklerini sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. 

 

BoĢanan kadınlar toplum tarafından dedikoduya maruz kalmamak için evliyken 

yaptığı sosyal aktiviteleri sınırlandırmakta, kılık kıyafet konusunda daha hassas ve 
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tutucu davranabilmektedir. Toplum tarafından olumsuz eleĢtirilere maruz kalmamak 

için sosyal çevrelerini kendilerinin sınırlandırdığı görülmektedir. 

 

4.4.BoĢanma Sonrası Ailenin Tutumu 

 

BoĢanma ile birlikte kadın açısından gerek maddi gerekse manevi desteğe daha 

çok ihtiyaç duyulan bir süreç baĢlamaktadır. Kadınların, boĢanma sonrasında aileleri 

ya da arkadaĢları tarafından hoĢgörü ile kabulleri, boĢanma sonrasında statülerinde 

etkili olduğu gibi, bu yeni yaĢam biçiminde karĢılaĢtıkları zorluklarla 

mücadelelerinde de daha güçlü olmalarına yardımcı olur. Aile ve sosyal çevre 

desteği kadın için alacağı kararlar ve yaĢamını Ģekillendirmek adına büyük bir önem 

taĢımaktadır. BoĢanmanın ardından yaĢanan süreç, ayrıca kadınların bu çevreleriyle 

iliĢkileri aracılığıyla boĢanmalarını değerlendirme ve kendilerini algılama 

biçimlerine de yansıması bakımından önemlidir. (Uğur, 2014: 127) 

 

Uğur‟un (2014: 128-129) akademisyen kadınlarla yaptığı araĢtırmadan elde 

edilen bulgular Ģu Ģekildedir; “boĢanma sürecinde ailelerinin evliliğin sürdürülmesi 

yönünde baskıcı bir tavır sergilemediği, boĢanmanın ardından yaĢanan toparlanma 

sürecinde de hem maddi hem de manevi olarak destek verdikleri ortaya konulmuĢtur. 

BoĢanmıĢ kadınlardan çocuk sahibi olanlar ailelerinin en büyük desteğini çocuğun 

bakımı konusunda gördüklerini ifade etmiĢlerdir. Bazı boĢanmıĢ akademisyen 

kadınlar boĢanmaları sürecinde kendi geniĢ ailelerinin olumsuz tavırlarıyla 

karĢılaĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Akraba çevresinin boĢanma sürecinde deneyimlenen 

bu olumsuz müdahaleleri, boĢanan kadınlara eĢlerinin kusurlarını idare edemedikleri 

ve bir evliliği hoĢgörüsüz ve itaatsiz tutumlarından dolayı yıkmaları nedeniyle 

yöneltilen suçlamalar seklinde karĢılık bulmuĢtur.” 

 

“BoĢanma sonrasında kadınlar için aileleriyle iliĢkilerini yeniden 

yapılandırdıkları bir süreç baĢlamakta ve aileler bu süreçte önemli bir rol 

oynamaktadır. Ailelerin genel eğilimi, boĢanma isteğinde olan çiftlerin özellikle 

çocuğu da kapsayan evliliklerini devam ettirmeleri yönündedir. Aile statüsünün 

azalmasından duyulan kaygı ailelerin boĢanma karĢıtı bir tutum sergilemelerine 
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neden olur. BoĢanmaya karsı direnç gösteren ve boĢanmayı kadının bir baĢarısızlığı 

olarak gören bir toplumda, kızlarının boĢanmaları nedeniyle statü kaybedeceğini 

düĢünen aileler, toplumun geneli tarafından onaylanmayan bu durumu hoĢ 

karĢılamazlar.” (Uğur, 2014:129) Fakat Uğur‟un (2014: 129) çalıĢmasının saha 

kısmında toplanılan veriler, “boĢanma sürecinde ailelerin kızlarına karĢı çıkmadıkları 

gibi, çoğunlukla destek olduklarını ortaya çıkarmıĢtır. Dolayısıyla araĢtırmanın bu 

bulguları ıĢığında, boĢanmaya gösterilen katı tutumlarda bir değiĢiklik olduğu 

söylenebilir.” 

 

BoĢanma öncesi süreçte de toplumumuzda aileler boĢanma fikrine sıcak 

bakmayarak, engelleme yoluna gidebilmektedir. Özellikle kadın geleneksel aile 

yapısı nedeniyle “el alem ne der?” kaygısıyla boĢanmaya karĢı çıkabilmektedir. 

 

“Aldatılma nedeniyle eĢinden boĢanmak isteyen, fakat ailesinden destek 

bulamayan  kadınların aktardıkları deneyimler arasında, toplumun kadına bakıĢ 

açısını yansıtan dikkat çekici  örnekler  de  bulunmaktadır.  Böyle  bir  örnekte,  

boĢanmak  isteyen  kadının,  aile desteği  yerine,  büyük  bir  tepkiyle  karĢılaĢtığı,  

ve  ailesinden  habersiz  boĢanmak  zorunda kaldığı  için,  zor  günler  yaĢadığı  

görülmektedir.  Bu  kadının  yaĢadıkları,  geleneksel kurallara  bağlı  kız  ailelerinin,  

her  ne  Ģart  altında  olursa  olsun  evliliğin  devam  etmesi gerektiğine  dair  

toplumsal  inanıĢı  nasıl  içselleĢtirdiklerini  göstermektedir.  Bu  örnek, günümüzde,  

erkekten  yana  baskın  olan  cinsiyet  rejiminin  devam  etmesine  katkı 

sağlayanların, özellikle kız anneleri olduğunu göstermektedir.” (Kaya, 2009: 100) 

 

4.5.BoĢanma Sonrası Kadının Sosyal ĠliĢkileri 

 

Uğur‟un (2014: 130) araĢtırmasında “kadınlara boĢanma sonrasındaki dayanıĢma 

örüntülerini belirlemek için kendilerine boĢandıktan sonra daha çok kimlerle vakit 

geçirdikleri sorusu yöneltilmiĢ ve kadınların hemen hepsinin (17 kadın) boĢanma 

sonrasında en yoğun iliĢkilerini aileleri ve (varsa) çocuklarıyla sürdürdükleri 

belirlenmiĢtir. GörüĢülen kadınların neredeyse üçte biri (6 kadın) vakitlerinin çoğunu 

okulda geçirdiklerini ifade etmiĢler, bunun doğal bir sonucu olarak da aileleri ve 
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(varsa) çocukları dıĢında en fazla kendileri gibi akademisyen arkadaĢları ve 

hocalarıyla iletiĢim içinde olduklarını belirtmiĢlerdir.  

 

AraĢtırmanın örneklemi içinde yer alan kadınların büyük bir çoğunluğu (12 

kadın) dayanıĢma içinde bulundukları insanlarla iliĢkilerinde bir değiĢiklik 

olmadığını ve eski arkadaĢlarıyla iliĢkilerini devam ettirdiklerini belirtirken, yeni 

arkadaĢlıklar kurmakta da sıkıntı yaĢamadıklarını ifade etmiĢlerdir. GörüĢülen 

kadınlardan yarıya yakını (9 kadın) ise eski çevrelerine bir sınırlama getirdiklerini, 

bunun yanı sıra özellikle yeni kurdukları iliĢkilerinde arkadaĢlarının daha çok 

boĢanmıĢ veya bekar kadınlardan olmasına özen gösterdiklerini ifade etmiĢlerdir. 

GörüĢülen kadınlardan yalnızca 2‟si eski eĢlerinden tamamen uzaklaĢmak 

gerekçesiyle eski iliĢkilerini sürdürmekten kaçındığını ifade etmiĢtir.”  

 

Kadınların kendileri gibi boĢanmıĢ kadınlarla arkadaĢlık kurma çabası ve 

anlaĢılma isteği, paylaĢımın daha fazla olacağı inancından kaynaklanabilir. Türk 

toplumunda genellikle boĢanmıĢ bir kadının evli bir kadın ile görüĢmesinin 

problemlere yol açabileceği, evli olan arkadaĢına yanlıĢ örnek olarak aile 

bütünlüğünü bozabileceği inancı vardır. Bu durumda evli olan kadınlar ve onların 

aileleri tarafından tehdit olarak algılanmamak isteyen boĢanmıĢ veya eĢi ölmüĢ 

kadınlar (dul kadınlar) kendileri gibi boĢanmıĢ veya eĢini kaybetmiĢ olan kadınlarla 

arkadaĢlık kurmaktadırlar.  

 

Uğur‟un (2014: 130-131) araĢtırmasında örneklem içinde yer alan kadınların 

büyük çoğunluğu (12 kadın) boĢanma sürecinde çevrelerinin ve arkadaĢlarının 

kendilerine destek verdiğini, bu sayede de boĢanmanın yarattığı zorlukların 

üstesinden daha rahat gelebildiklerini belirtmiĢtir. BoĢanma sürecinde yakın çevreleri 

tarafından hoĢgörüyle karĢılanan kadınların gördükleri destek daha çok olumlu 

söylemler biçiminde ortaya çıkmıĢtır. BoĢanmanın ardından yaĢanan süreçte hiçbir 

olumsuz tavır, söylem ya da davranıĢla karĢılaĢmadıklarını belirten kadınların ayrıca 

boĢanmanın olağan karĢılandığı bir sosyal çevreye sahip olması da söz konusu 

desteği daha fazla hissetmelerinde etkili olmaktadır. BoĢanma sonrasında eski 

çevreleriyle olan iliĢkilerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten kadınlardan 
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bazıları, boĢanmalarının kendilerine yeni iliĢkiler kurmak açısından bir avantaj 

sağladığını da bildirmiĢtir. Evlilikleri süresince eĢinin evi ihmal etmesi, kıskanç ya 

da evcimen karakteri dolayısıyla daha çok ev içinde ve insanlardan kopuk olarak 

yaĢadıklarını ifade eden kadınlar, boĢanmalarıyla arkadaĢ çevrelerinin arttığını 

belirtmiĢtir. 

 

AraĢtırmaya dahil olan boĢanmıĢ kadınlardan boĢanma sonrası sosyal iliĢkilerine 

sınırlama getirdiklerini belirtenlerin de sayısı azımsanamaz. GörüĢülen kadınlardan 

yarıya yakını (9 kadın) boĢandıktan sonra eski çevrelerinin büyük oranda kendilerine 

destek olduklarını belirtmekle birlikte sosyal çevrelerinin daraldığını da ifade 

etmiĢlerdir. Kadınların hemen hepsi (8 kadın) sosyal iliĢkilerine kendileri sınırlama 

getirirken, yalnızca 1 kadın çok yakın 1 arkadaĢının boĢandıktan sonra hiçbir gerekçe 

belirtmeksizin iletiĢimini kopardığını belirtmiĢtir. Tezin kuramsal kısmında da ifade 

edildiği gibi, araĢtırma verilerine göre; kadınların sosyal çevreleri ile iletiĢimlerini 

sınırlandırmalarındaki en önemli gerekçelerinin çiftlerle kurulan sosyal çevreye 

uyum sağlayamayacaklarını ya da boĢanmaları nedeniyle kendi davranıĢlarının 

yargılanacağını düĢünmeleri olduğu saptanmıĢtır. 

 

“…evlenip ayrılmıĢ, eskilerin deyimiyle “dul bir kadınının” yapabilecekleri ile 

evli bir kadının yapabileceklerinin ne kadar farklı olduğunu gördüm. Parmaktan 

yüzük çıkınca ne kadar, üniversite düzeyinde bile olsa, bütün zorluklarla boĢanmıĢ 

bir kadının karĢılaĢabileceğini gördüm. Eski çevrenize giremiyorsunuz, Ģey olarak 

değil fiziksel anlamda girememek değil, tabi ki giriyorsunuz ama temkinli mi 

diyeyim dıĢlanmıĢ mı diyeyim tam o kelimeyi bulamıyorum Ģu anda, belki 

boĢanmıĢların deneyimlediği ya da hissettiği bir Ģey olabilir bu. Ama 

hissediyorsunuz, karĢınızdaki çevrenizdeki evli çiftlerle bir program 

yapamıyorsunuz, Ģu alyansın da nelere kadir olduğunu gördüm. Bu sefer daha kısıtlı 

bir çevreyle ve bekar olanlarla ya da evlenip ayrılmıĢ olanlarla, Ģimdi bekar diyoruz 

tabi ama, evlenip ayrılmıĢ olanlarla program yapmaya yıllardır çalıĢıyorum. Ki ne 

kadar tahsilli bir çevre olursa olsun, ne kadar üst düzeyde olursanız olun, öğretim 

üyesi de olsanız maalesef bu geçerli. EĢsiz bir Ģekilde bir yere maalesef 

gidemiyorsunuz. Çok nadir, çok büyük bir Ģey olacak okulun bir gecesi olacak 
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üniversitenin ya da bölümün siz ona ancak gidebilirsiniz, o düzeyde. Onun dıĢında 

daha biraz daha özel, daha küçük bir organizasyonda Ģey yapamazsınız, yer 

alamazsınız…Bu kendi kendime koyduğum bir engelden ziyade, belki böyle olabilir 

ben bunu da kabul ediyorum, fakat etrafın hissettirdiği Ģey de o. Yani öyle bir engel 

de var...”(K15,51yaĢ) 

 

“…benim sürekli görüĢtüğüm ama Ģimdilerde gitmediğim ama çok sevdiğim evli 

arkadaĢlarım var; çünkü olmuyordu tek baĢınıza çocuklarınızı alıp gittiğiniz zaman 

bir akĢam. Olmadığını ben hissediyordum ve gitmemeye baĢladım, onlar da niye 

gelmiyorsun demediler açıkçası…”(K16,49yaĢ)  

 

“…belki aileler boĢanmıĢ kadını kendi aile bütünlükleri için tehdit olarak 

görüyorlar, belki aynı Ģey erkek için de var bilemiyorum ama böyle söylenmeyen 

ama sizin de sınırınızı bildiğiniz, onların da belli bir sınırda durduğu nokta var ve bu 

noktayı da aĢmak için çabalamadım açıkçası…”(K14,51yaĢ) 

 

“Çevreleriyle kurdukları iliĢkiyi sınırlandırdıklarını ifade eden kadınlardan 

bazıları için, sosyal çevrelerine sınırlama getirmelerinin nedeni kıskançlıktır. 

GörüĢtükleri evli kadınların kendilerini eĢlerinden kıskandıkları ya da 

kıskanabileceklerini hissetmeleri de kadınlara çiftlerle kurulan sosyal çevreye uyum 

sağlayamayacaklarını düĢündüren Ģeylerden biridir. Kıskançlık nedeniyle iliĢkilerini 

sınırlandıran kadınlardan bazıları bunu Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir; 

 

 “…benimle iletiĢimi kesen olmadı ama ben kestim. Mesela bir kız arkadaĢımın, 

çok yakın evinde daha önce evliyken falan kaldığım bir kız arkadaĢımın bir baĢka 

boĢanmıĢ bir arkadaĢımızdan bahsederken Ģöyle bir Ģey söylediğini yaĢadım; dedi ki 

o kiĢiden bahsederken “ben O‟nun dul olduğunu bildiğim halde evime O‟nu kabul 

ettim.” dedi bir baĢka kiĢiden bahsediyordu. O günden sonra ben O‟nun evine hiç 

gitmedim ki eĢi de benim üniversiteden okul arkadaĢım, kendisi benim çok yakın kız 

arkadaĢım; böyle bir eve bir daha hiç gitmedim...”(K7,43yaĢ) 
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“…Ģöyle ki ben boĢandığımda 27- 28 yaĢındaydım, hoĢ bir insandım, herkes 

hoĢtur da. ġöyle Ģunu hissederdim ben ailede de hani ailenin etrafında da bir yere 

gittiğiniz zaman; mesela evli bir çiftle görüĢtüğünüz zaman doğal olarak 

ilgileniyorlar senle, ekstradan ilgileniyorlar. Mesela düğüne gidersin arkadaĢının eĢi 

seni dansa kaldırır ayıp olmasın diye, bizim kültürümüz böyledir yani. Ondan sonra, 

misafir gittiğin zaman, toplu gidiyorsun, mesela eĢli olanlar kendi gidebilir ama sen 

gidemezsin, eĢi bırakmak zorunda kalır eĢiyle birlikte. Bir süre sonra, olmadı hiç 

böyle bir Ģey olmadı ama benim hassasiyetimden, kadınlar kıskançtır, kıskanırlar 

yani. Ben bir Ģey olduğu için değil; ona meyil vermemek için. Böyle bir Ģeyde 

özellikle, tabi ki evli arkadaĢlarım var ama onlarla çok az görüĢmeye gayret ettim. 

Genellikle arkadaĢlarım ya hiç evlenmemiĢ bayanlar ya dul bayanlar, onu da ifade 

edeyim, ya da yalnız kiĢiler...”(K6,49yaĢ).” (Uğur, 2014: 132-133 ) 

 

Uğur‟un (2014) boĢanmıĢ akademisyen kadınlarla yaptığı bu çalıĢmadan da 

anlaĢıldığı üzere boĢanmıĢ kadınlar çevrelerindeki evli arkadaĢları tarafından tehdit 

olarak algılanmamak için çevresiyle görüĢmelerini sınırlandırma eğilimindedirler. 

Toplumumuzda boĢanan veya eĢi ölen kadını eleĢtirme, hakkında dedikodu yapma 

davranıĢı yaygındır. Bu durumda kadınların sosyal iliĢkilerini sınırlandırmalarına 

sebep olmaktadır. 

 

4.6. Türk Toplumunda Tek Ebeveynli Anne Olmak 

 

Toplumumuzda tek ebeveynli anne olmak zordur. EĢi ölen kadın her hangi bir 

geliri yoksa eĢinden kalan maaĢ ile çocuklarının geçimini sağlamaya çalıĢmakta, 

toplumsal her türlü baskıya rağmen onları en iyi Ģekilde yetiĢtirmeye gayret 

göstermektedir. YaĢı genç ise çevresi tarafından evlilik baskılarına maruz kalmakta, 

evlenmeyi istediğinde ise çocuklarını düĢünerek duygularını geri planda tutmak 

zorundadır. Sağlıklı bir çocuğa sahip tek ebeveynli anne olmak zor iken, zihinsel ya 

da bedensel engeli olan çocuğa sahip tek ebeveynli anne olmak çok daha zordur. 

Sosyal destek görmeyen tek ebeveynli anne, psikolojik olarak örselenmektedir. 
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“BoĢanmanın neden olduğu  sorunlar  ve getirdiği  sorumluluklar,  bireyler  için  

zor  bir  süreci  baĢlatırken;  özellikle  boĢanmıĢ  kadınlar yalnız yaĢamanın yanı sıra 

tek ebeveyn olarak gerek sosyal yaĢamlarında gerekse de çalıĢma yaĢamlarında  bu  

durumdan  erkeklere  oranla  daha  fazla  etkilenmektedirler.” (Uğur, 2014: 1) 

EĢinden boĢanmıĢ olan kadın ise çocuklarına bakarken benzer sorunları 

yaĢamaktadır. Mahkeme nafaka bağlasa bile zaman zaman eĢi nafakayı vermemekte, 

kadın anne olarak çocuklarına kendi imkanları ile bakmaktadır. Uğur‟un (2014: 141) 

araĢtırmasında   “kadınların yaĢadıkları ekonomik sıkıntılarını  belirlemek  için  

kadınlara  eĢlerinden  nafaka  ya  da  maddi  manevi  destek  alıp almadıkları 

sorulmuĢ ve görüĢülen 21 kadından büyük çoğunluğunun (15 kadın) eski eĢlerinin 

boĢandıktan  sonra  kendileri  ya  da  çocukları  için  maddi/manevi  destek  

sağlamadığı belirlenmiĢtir.” 

 

EndüstrileĢmenin  getirdiği  çekirdek  aile  tipinde  ise,  boĢandıktan  sonra  

çocuklar  genellikle  anne  yanında  kalmaktadırlar.  Bu  nedenle,  çekirdek  ailenin  

boĢanmayla parçalanması,  kadına  maddi  yönden  güçlü  olma  sorumluluğu  

yüklerken,  erkeği  tekrar evlenmek  veya  yalnız  yaĢamak  zorunda  bırakacak  gibi  

görünmektedir. Bununla birlikte eski eĢi nafaka vermediği gibi kadının kazancına da 

zorla el koyabilmektedir. Tekrar evlenmeyi düĢündüğünde eski eĢi tarafından 

psikolojik veya fiziksel Ģiddet görmektedir. (Kaya, 2009: 67) 

   

“Yapılan son istatistiksel sonuçlar doğrultusunda; boĢanmanın kadınların yaĢam 

standartlarında yüzde 27‟lik bir azalmaya, erkeklerde ise yüzde 10‟luk bir artıĢa 

neden olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu sonuca göre; kadınlar ve erkeklerin, boĢanma 

sonrası maddi durumları arasında yüzde 40 gibi bir farklılaĢma olduğu sonucu 

görülmektedir. BoĢanmadan sonra çocukların velayetinin genellikle anneye 

verilmesinin ortaya çıkan sonuç ile bağlantılı nedenlerden birisi olduğu 

düĢünülmektedir. Anneler, çocukların bakımı için nafaka alsalar bile, bu genellikle 

yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, kadınların para kazanma gücünün erkeklere göre daha 

düĢük olması ve kadınların günümüzde halen daha düĢük ücretli iĢlerde ayrımcılığa 

uğraması ve eĢlerini geliĢtirmek için kendi kariyerlerinden ödün vermeleri, ev iĢleri 
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ve çocukların bakımı konularında büyük sorumluluğu kendilerinin üstlenmesi onların 

bu anlamda engellenmelerine neden olan faktörlerden bazılarıdır.” (Aktaran: AktaĢ, 

2011: 43) 

 

Uğur‟un (2014: 134-135) araĢtırmasında boĢanmıĢ kadınlardan çocuk sahibi 

olanların boĢanma sonrası sosyal çevrenin daralmasıyla ilgili olarak kırılganlık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. GörüĢtükleri sosyal çevreye 

kendilerinin bir sınırlama getirdiğini belirten çocuk sahibi boĢanmıĢ kadınların bunu 

yapmaktaki gerekçelerinin çevrelerinin kendileri hakkında dedikodu yapacağına 

inanmaları, dıĢ çevreyi yalnız anne olmaları dolayısıyla hem kendileri hem de 

çocukları için bir tehdit olarak algılamaları ve olumsuz söylemlerden daha kolay 

etkilenmeleri olduğu saptanmıĢtır. Tek olmalarının karĢı cins için bir çekim unsuru 

olduğunu düĢünen yalnız annelerin iĢ yerinde, mahalle ve diğer sosyal çevrelerinde 

özellikle erkeklerden olmak üzere kendilerini geri çekme eğiliminde oldukları 

belirlenmiĢtir. 

 

“…evli olan arkadaĢlarımızın sosyal yaĢantısından çıkmam gerektiği, o tabi ki 

bana bir hayal kırıklığı oldu çünkü aile değil artık tek ebeveynli bir anneydim ve ister 

istemez küçük küçük söylemlerden etkileniyordum yani ya da kızım etkileniyordu, 

ben etkileniyordum. O‟nun etkilenmesinden kaynaklı. Belki de en büyük üzüntüm 

arkadaĢ çevremi yeniden yaratma ihtiyacıydı ve belli bir yaĢ vardı. Benim gibi, beni 

anlayabilecek noktada arkadaĢlar seçmeye çalıĢtım ama en zor olanı da evliyken ki 

rahatlığım boĢanmıĢ halimde yoktu. Daha bir sosyal kontrol altında hissediyordum 

kendimi. Daha bir böyle annelik yönünü ön plana çıkartmam gerektiği ve etrafımdaki 

insanları daha ince eleyip seçme, çok büyük bir seçimden geçirme ihtiyacı 

duyuyordum, en çok zorlandığım nokta buydu. Çünkü boĢanmıĢ bir bayan fikri 

insanların zihninde benim algım gibi değildi, bu beni ürkütmüĢtü 

açıkçası...”(K12,37yaĢ) 

 

“Çevrelerinin kendileri hakkında dedikodu yapacağına inanmaları, dıĢ çevreyi 

yalnız anne olmaları dolayısıyla hem kendileri hem de çocukları için bir tehdit olarak 

algılamaları ve olumsuz söylemlerden daha kolay etkilenmeleri, çocuk sahibi 
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boĢanmıĢ kadınların bazılarının görüĢtükleri sosyal çevreye bir sınırlama 

getirmelerine sebep olmuĢtur. Bunların yanı sıra boĢanmanın ardından kadınların 

eski sosyal çevrelerinin olduğu evlerinden taĢınmaları, yeni bir iĢe baĢlama ya da iĢ 

yeri değiĢtirme zorunluluğu ve ekonomik kazanımın azalmasının da kadınların sosyal 

çevrelerinin sınırlanmasında etkili olduğu belirlenmiĢtir. Uğur‟un (2014) 

araĢtırmasının bu verileri değerlendirildiğinde nedeni ne olursa olsun boĢanmıĢ 

kadınların evli hemcinslerine oranla daha izole bir yaĢam sürdürdükleri sonucuna 

ulaĢmıĢtır. 

 

BoĢandıktan sonraki süreçte kendilerini ilk baĢlarda kötü hisseden ve boĢanmayı 

bir travma olarak nitelendiren kadınlardan 5‟i çocuk sahibidir. Temel kaygıları 

çocuklarını tek baĢına yetiĢtirmek olan yalnız annelerin boĢanma sonrası stres 

düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Toplumun tek baĢına çocuk 

yetiĢtiren bir kadına olumlu bakmayacağı yönündeki inançlarının bu kadınların 

duydukları stres düzeyini daha da artırmıĢ olduğu saptanmıĢtır.” (Uğur, 2014:135) 

“…yani bir kere rahatladım, üzerimden bir yük kalktı ama tabi ki endiĢe 

duymaya baĢladım; çünkü toplumda tek baĢına çocuk büyüten bir kadın olmak, 

toplumun bakıĢ açısı, ani daha sonra ne olacak… Ve Ģey yapmak istemedim; hemen 

herkese ben boĢandım diye ilan etmedim ama saklamadım da....”(K3,44yaĢ) 

 

“Velayeti alan ebeveynlerin yani genellikle annelerin ise, psikolojik, ekonomik, 

sosyal vb. birçok alanda zorluklar yaĢaması nedeniyle çocuklarına kısıtlı zaman ve 

enerji harcayabildikleri belirtilmektedir. Velayeti almıĢ olan, yani çocukla aynı evde 

yaĢayan ebeveynin, çocuğuna destek ve kontrolünün çocuğun iyi olma hali ve 

geliĢimi için önemlidir. Ancak boĢanmanın neden olduğu stres de, ebeveynin çocuk 

yetiĢtirme kalitesini etkileyip, çocuk için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.” 

(Aktaran: Sancaklı, 2014: 1 ) 

 

4.7.EĢi Ölen Kadının Yalnızlığı 

“Yalnızlık tanımlanması güç, karmaĢık ve sıkıntı verici bir durumdur. Yalnızlık 

bir durum ve aynı zamanda bir duygudur. Bütün duygularda insanın fizyolojik, 
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psikolojik özelliklerinin yanı sıra içinde yaĢadığı toplumun sosyo-kültürel yapısından 

etkilenmektedir. Örneğin: ölüm. Ölüm her toplumda önemli bir olaydır. Ġnsanlar acı 

çekerler, üzülürler. Ancak insanların durumlara ve olaylara gösterdikleri tepki 

insanın içinde bulunduğu çevreye göre değiĢir. Gösterilen davranıĢlar daha çok 

kültüreldir. Yalnızlığa gösterilen tepki de böyledir.” (Gün, 2006: 5) 

 

Filiz Gün‟ ün 2006‟da  kent kültüründe yalnızlık duygusu ve boyutlarını 

araĢtırdığı çalıĢmada “Ankara Keçiören ilçesi‟nde belirlenen 3 ayrı bölgede yaĢayan 

toplam 108 kiĢiye anket formu verilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. 3 bölge belirlenirken 

aynı zamanda bu bölgelerin sosyo-ekonomik açıdan farklı olan yerler olmasına 

çalıĢılmıĢtır. Bölgelerdeki denekler alt, orta ve üst olarak 3‟e ayrılmıĢtır. Her bölgede 

36 deneğe anket uygulanmıĢtır; bunların 18‟i kadın 18‟i erkektir. ÇalıĢma Keçiören 

ilçesinde 3 ayrı bölgede yapılmıĢtır. Alt Grup Keçiören ilçesi KuĢcağız mahallesi, 

TaĢocağı Sokağında yaĢayan 36 kiĢidir. ÇalıĢmaya katılan kiĢilere sosyo-demografik 

bilgileri içeren ve yaĢadıkları kiĢilerin, arkadaĢ sayılarının, aile ve akrabalarıyla 

görüĢme aralıklarının, arkadaĢ, aile ve akrabalarıyla nasıl görüĢtüklerinin, Ankara‟ya 

geliĢ nedenlerinin, yalnızlıkla ilgili düĢüncelerinin, bakıĢ açılarının sorulduğu bir 

anket formu ile UCLA (University of California, Los Angeles) Yalnızlık Ölçeği 

uygulanmıĢtır.  Bu araĢtırmada kiĢilerin medeni hali ile yalnızlık duygusu arasındaki 

iliĢkiye bakılmıĢtır.  

 

Deneklerin çoğunluğu evlidir, bu üç grupta da böyledir. Alt gelir grubunda evli 

olan deneklerden 16‟sı (%53.3) ortalamanın (UCLA puanının aritmetik 

ortalamasının) üzerindedir. BoĢanmıĢ / dul olanların 2‟si (%66) ortalamanın 

üzerindedir. Bekar olanların ise 1‟i (%33.3) ortalamanın üzerindedir. Bu grupta 

yalnızlık oranı en yüksek olan boĢanmıĢ/dul olanlardır. Orta grupta boĢanmıĢ/dul 

olanların 2‟si (%100), yani hepsi ortalamanın üzerindedir. Bu grupta ortalamanın 

üzerindeki 2. sırada evliler bulunmaktadır. Evlilerin 17‟sinin (%68) UCLA puanı 

yüksektir. 3. sırada da bekarlar bulunmaktadır. 

 

Medeni durum ve yalnızlık iliĢkisine bakıldığında her üç grupta da boĢanmıĢ/dul 

bölümündeki deneklerin UCLA puanları ortalamanın üzerindedir. BoĢanma bizim 
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toplumumuzda eski dönemlere göre değiĢmekle birlikte sürecin psikolojik boyutu bir 

yana, kültürel olarak da çok da hoĢ karĢılanmayan bir durumdur. Bu travmatik 

durumun, sosyal boyutu, toplumun boĢanmıĢ/dul insanlara bakıĢ açısı gibi tarafları 

da vardır.” (Gün, 2006: 23) 

 

“Aile insan hayatı için önemli bir kurumdur. Özellikle bizim toplumumuzda aile 

kavramı önemli bir yere sahiptir. Gittikçe aileler küçülmektedir. Bunun oranı kırdan 

kente geçildikçe daha da artmaktadır. Kan bağının bu kadar önemsendiği bir toplum 

da ailenin kaybedilmiĢ olması insanı tabi ki olumsuz etkiler. Aile insanın (birey 

olarak) tarihidir, tanığıdır.” Gün‟ ün (2006) araĢtırmasında ailesi olmayan deneklerin 

yalnızlık düzeyi diğerlerinden daha yüksektir. (Gün, 2006: 28) Bu nedenledir ki eĢi 

ölen ve çocuklarından ayrı yaĢayan kadın yoğun bir Ģekilde yalnızlık duygusu 

hissetmektedir. Bizim toplumumuzda genç yaĢta dul kalan kadın çocuklarının küçük 

olması nedeniyle, üvey baba elinde zorluk yaĢamamaları için yeniden evlilik 

yapmamakta, daha sonra çocukları büyüyüp, evlenip, gittiklerinde ise kendisi bir 

baĢına kalarak, yaĢlılığını yalnızlık içinde geçirmektedir. 

 

Ġnsanların hayatları boyunca iliĢkileri olur: okul arkadaĢları, iĢ arkadaĢları, 

kulüplerden gittikleri katıldıkları etkinliklerden arkadaĢları, öğretmenleri, aileleri, 

kardeĢleri vb. Ailenin en önemli farkı ise insanın seçmemiĢ olmasıdır. Diğer iliĢkileri 

birey belirleyebilir, değiĢtirebilir ancak aile bilinçli olarak seçilemez. Aile insana 

birçok Ģeyi verendir. Ġlk öğretmendir, Ģekillendirendir. KiĢi en temel değerleri ve 

öğretileri önce ailede daha sonra da okulda öğretmenlerinden alır. Birçok Ģeyin 

değiĢimiyle birlikte ailede değiĢmiĢtir. Artık değiĢen dünyada insanlar doğdukları 

yerde yaĢamamaktadırlar. Öğrenim, iĢ, evlilik vb. nedenlerle yer değiĢtirilmektedir. 

Neredeyse bütün aileler bu anlamda parçalanmıĢ ailelerdir. Yurt içinde ve yurt 

dıĢında yer değiĢtirmeler artmıĢtır. Ġnsanların özlemleri, bu anlamda travmaları 

artmaktadır. Yurt, toprak gibi kavramlar ve önemi değiĢmiĢtir. (Gün, 2006: 41) 

 

EĢi ölen kadına da bu süreçte en büyük destek ailesi tarafından gelecektir. Aile 

sığınılacak ilk liman olması özelliği ile büyük bir önem taĢımaktadır. Fakat bizim 

toplumumuzda da eĢi öldükten sonra hele ki kadın genç ise aileler yeniden evlenmesi 
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için çabalamakta, sorumluluklarını üzerinden atmak istemektedir. Kadın ayrı 

yaĢamak istediği takdirde aileler  bunu uygun bulmamakta ve eĢi ölen kızları, varsa 

onların çocukları ile birlikte yaĢamayı tercih etmektedirler. Bu istek büyük oranda 

yalnız yaĢayan dul kadına toplumun psikolojik baskısı ve bakıĢ açısından 

kaynaklanmaktadır.  

 

 

4.8.EĢi Ölen Dul Kadının Yalnız YaĢamasının Getirdiği Sorunlar 

 

Bizim toplumumuzda, kadının bekar, evli veya dul yalnız yaĢaması hoĢ 

karĢılanmamaktadır. Yalnız yaĢamak isteyen kadın toplum tarafından da bu nedenle 

baskıya maruz kalabilmektedir. 

  

“Özellikle kiĢi kadınsa küçük Ģehirlerde tek baĢına yaĢaması yadırganabilir ve 

zorluklarla karĢılaĢabilir. Yalnız yaĢamanın olumlu tarafları yanında olumsuz 

tarafları da vardır. Aileyle veya arkadaĢlarla yaĢandığı zaman seçilmemiĢ de olsa 

insan insanlarla iletiĢim kurmak zorunda kalır, sosyal etkileĢimi olur. Yalnız 

yaĢarken bu daha çok kiĢinin seçimlerine, çabasına bağlıdır.” (Gün, 2006: 32) 

 

Kadınlar erkeklere göre daha duygusaldır. Beklentileri duygusal konularda daha 

yüksektir, daha hassastırlar. Bir erkeğin sorun yapmayacağı bir durum bir kadın için 

sorun olabilmekte. Bunun nedeni ise genetik, biyolojik yapının farklılıklarının 

yanında, kadınların ve erkeklerin yetiĢtirilmesindeki sosyal ve kültürel farklardır. 

Kadınlar Türk toplumunda genellikle bastırılarak yetiĢtirilir. Ġçindekini dıĢına 

vurmak yerine toplumdaki ideal bir model vardır: oturmasını kalkmasını bilen, 

hanımefendi, iyi anne, iyi eĢ (bunlar hayatındaki birçok Ģeyden önce gelmelidir) fazla 

gülmeyen, karĢı cinsle iliĢkilerini sınırlayan vb. Öyle ki ülkemizde kadınların cinsel 

yaĢamına bile aile büyükleri karıĢabilmektedir. Oysa bu bir erkek için geçerli 

değildir. Erkek evli de olsa bekar da olsa kadına göre daha bağımsız yaĢamaktadır. 

Kadınlar evli veya bekar belli kalıplara göre yaĢarlar. Ġstediklerini yapamazlar, 

hayatlarını baĢkalarına göre yaĢarlar. DıĢardaki seslere bağlı olarak yaĢamak 
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durumunda kalırlar. Buda belki yabancılaĢmanın en büyük nedenlerinden biridir. 

YabancılaĢmanın sonucunda yalnızlığı getirir. (Gün, 2006:33) 

 

Gün‟ ün 2006‟da yaptığı araĢtırma sonuçlarında cinsiyete göre yalnızlık alt ve üst 

grupta aynı bulunmuĢtur. Alt grupta da, üst grupta da kadınların yalnızlık düzeyi 

erkeklerin yalnızlık düzeyinden yüksektir. Orta gruptaysa erkeklerin yalnızlık 

düzeyi, kadınlarınkinden yüksektir. Alt grupta kadınların 10‟u (%55.5) ortalamanın 

üzerindeyken erkeklerin 9‟u (%50) ortalamanın üzerindedir. Orta grupta kadınların 

9‟u (%50) ortalamanın üzerinde, erkeklerin 11‟i (%61.1) ortalamanın üzerindedir. 

Üst gruptaysa kadınların 14‟ü (%77.7), erkeklerin 10‟u (%55.5) ortalamanın 

üzerindedir. 

 

Kurt‟un 2008 yılında yaptığı araĢtırmaya “ "yaĢı 65 ve üzerinde, anlama ve 

konuĢma yetilerini kaybetmemiĢ” Sivas Belediyesi Ġsmail Hakkı Toprak 

Huzurevi‟nde kurum bakımı altında bulunan 21 yaĢlı ile Sivas ili merkez ilçesinde 

kurum bakımı dıĢında yaĢayan ve rastgele seçilen 50 yaĢlı olmak üzere toplam 71 

yaĢlı katılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini Sivas ili merkez ilçesi örneği oluĢturmaktadır. 

Veri toplama tekniği daha önceki bilimsel çalıĢmalardan yararlanılarak 

hazırlanmıĢtır. Verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. 

AraĢtırmada yaĢlıların mutsuzluğunun nedenlerinin dağılımına bakıldığında, 

%46.2‟si gibi büyük bir oran yalnızlık, %23.1‟i yaĢlılığın kendisinden kaynaklandığı, 

%7.7‟si ekonomik yetersizlikler, %11.5‟i sağlık problemleri, %11.5‟i ise evlatlarının 

yeterince ilgilenmemesinden kaynaklandığını ifade etmiĢlerdir.  

 

AraĢtırmalardan ortaya çıkan bulguların ıĢığında  yaĢlıların  büyük  bir  kısmı 

(%46.2)  mutsuzluğunun  nedeni  yalnızlıktan  kaynaklandıklarını  söylemiĢlerdir. 

Yalnızlık duygusu çeken bireylerde birçok sorunun doğuracağı bilinen bir gerçektir. 

Bu  sorunların  baĢında  yapılan  araĢtırmalarda  sağlık  sorunları  gelmektedir.  

YaĢlılık döneminde  yalnızlık çeken bireylerde sosyal  izolasyona  kapılma durumu  

yüksektir. Sosyal  izolasyon  beraberinde  sosyal  iliĢkilerin  azalması  ve  sağlık  

sorunlarının artıĢına  neden  olmaktadır.” (Kurt, 2008: 155) 
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Toplumumuzdaki cinsiyete bağlı bu yalnızlık duygusu ve kadına eĢi öldükten 

sonraki bakıĢ açısındaki değiĢiklik kadının toplu ortamlara girmekten kaçınmasına 

sebep olmaktadır. Kalabalık ortamlardan uzaklaĢan dul kadın ise giderek 

yalnızlaĢmakta ve insanlar tarafından anlaĢılma beklentisi artmaktadır.  

 

4.9.EĢi Ölen YaĢlı Dul Kadın Olmak 

 

EĢ kaybının yaĢandığı dönem genellikle bireylerin yaĢlandığı evredir. Bu 

dönemde kadın, hastalık, kaza, yaĢ gibi nedenlerle eĢini kaybetmektedir. Türk 

toplumunda da cinsiyete göre ölüm sırasına bakıldığında kadınların yaĢam süresi 

erkeklerden daha fazladır. Bu nedenle kadınlar yaĢam süresi olarak erkeklerden daha 

fazla yaĢadıkları için sıklıkla kadınlar eĢ kaybı yaĢamakta ve dul kalmaktadır. 

“DoğuĢta beklenen yaĢam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 

75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre 

yaĢamakta olup, doğuĢta beklenen yaĢam süresi farkı 5,4 yıldır. Ülkemizde, 65 

yaĢında olan bir kiĢinin kalan yaĢam süresi ise ortalama 17,9 yıldır. Erkekler için bu 

süre 16,2 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıldır. Diğer bir ifade ile 65 yaĢındaki kadınların 

erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaĢaması beklenmektedir.” (TÜĠK, 2015) 

Cinsiyete ve yaĢa bağlı ortalama yaĢam süresi Tablo 2‟de yer almaktadır. 

Tablo 2: Cinsiyete ve yaĢa göre beklenen yaĢam süresi  

 

 (TÜĠK, 2015) 

 

“YaĢlı kadınların içinde dul kadın sayısı daha da hızlı artmaktadır. “Ülkemizde 

70-74 yaĢ grubundaki kadınların %52'nin eĢi hayatta değildir. 80+ kuĢağında her 10 

kadından 8'i duldur. Türkiye erkeklerini çabuk yitiren, yalnız kadınların çoğaldığı bir 
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görünüm  sunmaktadır.  Türk  kadını  açısından  bu  bir  dizi  riskler  

yaratmaktadır.”” (Tufan,  2007:110) 

 

Yapılan  araĢtırmalarda  yaĢlıların  medeni  durumu  ile  ilgili  dağılımlarda  dul 

(özellikle  kadın)  yaĢlıların oranı fazla  çıkmıĢtır.  Beraber  yıllarca  geçirilen uzun 

bir zamandan  sonra  eĢlerden  birinin  ölmesi  sonucu  yaĢlı  yalnız  yaĢamak  

zorunda kalmaktadır.  Bunun  sonucu  olarak  yaĢlı  birçok  sorunla  baĢ  baĢa  

kalmak  zorundadır. EĢi vefat ettikten sonra kadının temelde karĢılaĢtığı en büyük 

sorun ise yalnızlıktır. (Kurt, 2008: 114) 

 

Kurt‟un 2008‟de yaptığı bir araĢtırmada “Sivas Ġsmail Hakkı Toprak 

Huzurevinde kalan toplam 21 yaĢlı ve kurum bakımı dıĢında ola 50 kiĢi ile görüĢme 

yapılmıĢtır. 21 kadın ve 50 erkek olmak üzere toplam 71 kiĢi ile görüĢme yapılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin medeni hallerine bakıldığında yaĢlıların büyük 

çoğunluğu (%53.5) dul yani eĢlerinin vefat ettiği ve yaklaĢık üçte birinin ise evli 

olduğu görülmektedir. YaĢlıların  büyük  kısmının  dul  olması  eĢlerden  birinin  

erken  öldüğünü göstermektedir.” 

 

Kurt‟un araĢtırmasına göre, “emekli  maaĢı  alanlar  içinde  cinsiyetlerine  göre  

farklılıklar  vardır. Emekli maaĢı ile geçinenlerin toplam oranı %53.5‟iken bunların 

içinde kadınlardan sadece %12.7‟lik bir oranı emekli maaĢı ile geçimini 

sağlamaktadır. Erkek yaĢlılarda ise  bu  oran  %40.8‟dir.  Yapılan  mülakatlarda  

kadın  yaĢlılarda  emekli  maaĢı  ile geçinenlerin  çoğu  ölen  eĢlerinden  dolayı  

emekli  maaĢından  faydalandıklarını belirtmiĢlerdir. Bu yönüyle cinsiyetler 

bağlamında düĢündüğümüzde yaĢlı kadınların geçim durumları iyi değildir. 

Cinsiyetlerine göre yaĢlıların geçim durumlarının dağılımında kamu  yardımı almada 

(SHÇEK, SYDV, Belediye, 2022 maaĢı alanlar) cinsiyetler arasında emekli 

maaĢındaki  gibi yüksek  farkın  olmadığı  bulgulanmıĢtır.  Kamu  yardımı  almada 

kadınların oranı %14.1, erkeklerde ise %19.7 bulunmuĢtur. Bu bulgu aynı zamanda 

kadın yaĢlılarımızın ekonomik durumunun yeterli olmadığını göstermektedir. Bu ise 

bizi  yoksul  yaĢlı  sorunuyla  karĢı  karĢıya  getirmektedir.  Özellikle  yoksul  yaĢlılar 

arasında kadın yaĢlıların yaĢadığı sosyal sorunların yoğunluğu da artmaktadır. 
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YaĢlının  emekli  olması,  çocuklarının  kendisinden  uzak  yaĢaması, 

sevdiklerinin  kaybı,  ileri  derecede  yaĢlılık  gibi  birtakım  nedenlerle  yaĢlılar  

birçok sorunla baĢ baĢa kalmaktadırlar. Bu sorunlarla baĢ edilmesi de yaĢlı için hiç 

de kolay olmamaktadır.  Bu  soruna  özellikle  yaĢlı  kadınlar  maruz  kalmaktadır.  

Çünkü  ileri yaĢa eriĢmede yaĢlı kadınlar daha Ģanslıdırlar. Bu yaĢın uzaması olumlu 

bir Ģeyken aynı zamanda daha uzun yıllar boyunca da “yalnız” yaĢamak yine 

kadınların kaderi gibi  görünmektedir.  Yalnız  yaĢamak  ise  sosyal  iliĢki  ağından  

yoksunluk  sonucu birtakım fiziksel, ruhsal ve sosyal problemlere kaynaklık 

etmektedir.” (Kurt, 2008: 124) 

 

“Dul  yaĢlı  oranının yüksekliği  diğer  illerde  de  yapılan  araĢtırmalarda 

görülmektedir.  Nitekim  Ankara‟da  yapılan  bir  çalıĢmada  yaĢlıların  büyük  bir 

kısmının  (%55.0)  dul  yani  eĢinin  öldüğü  görülmüĢtür.”  (Aslan,  2004: 44) 

 

“Genel olarak yaĢlı kadınlar az ekonomik kaynağa  sahipken,  daha  çok sosyal 

kaynağa sahiptir. Erkeklere göre daha fazla sosyal iliĢkileri vardır. Erkekler akraba 

dıĢı  geniĢ  iliĢki  ağına  yönelmeyi  tercih  ederler  ve  sosyal  iliĢki  ağlarını  

evlenerek oluĢturulmaya yatkındır. YaĢlı dul kadınlar arkadaĢlarıyla ve komĢularıyla 

daha fazla yakın  iliĢki  kurmaktadır.  Yeni  arkadaĢlık  edinme  de  erkeklere  göre  

daha baĢarılıdırlar.  YaĢlı  kadınlar  arkadaĢları  ölünce  yenisini  bulabilmektedir.  

YaĢlı kadınlar  duygusal  ve  maddi  destekleri  aile  dıĢından  da  

sağlayabilmektedirler.” (Canatan,  2008: 68) 

 

4.10. EĢi Ölen Ġnsanların Deneyimleri 

 

Yıldız‟ın 2013 yılında yaptığı araĢtırmada, “Ömür Dediğin programında yaĢlılar 

ile yapılan görüĢmelerden ele edilen bilgiler yer almaktadır. Programda yaĢlılar 

hayatlarını kendi ağızlarından aktarmaktadırlar. Emine  teyze  88  yaĢında,  ev  

hanımı,  Ġzmir  Torbalının  Dağkızılca  Köyünde yaĢamaktadır. Ġlkokul 3. sınıfa 

kadar okumuĢ, zihnim çok açıktı diyor.”  
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“Yokluk çoktu. ġimdiki gibi değildi, kıtlık vardı. ġimdi her Ģey bol. Ne yapalım 

ömürlerimiz bitti. Allah imanımızla Kuran‟ımızla göç ettirsin.” EĢini  anlatıyor.  40-

50  yıl  önce  evlendiğini  belirtiyor.  Tarihleri  tam hatırlayamıyor. “EĢim öleli de 

çok oldu. Hastalıktan. Ne yapacaksın yalnız kalacaksın. Dünya hali  böyle,  bir  

yandan  gel  bir  yandan  git.  Zor  oluyor  ama  Ģükür.  Yine  de  yoldaĢ arkadaĢ  

isteniyor.  Ġlla  bir  arkadaĢ  aranıyor,  hasta  oluyorsun,  sofrada  dahi  bir arkadaĢ 

isteniyor, yemek daha baĢka oluyor.” (Yıldız, 2013: 28) 

 

“Ahmet Ali amca 103 yaĢında, çiftçi. Antalya Manavgat‟ da yaĢıyor. EĢini  

anlatırken  gözleri  doluyor  Ahmet  Ali  amcanın. EĢinden sonra ölmenin korkusunu  

yaĢayanlarda olan korkunun yersiz olmadığını anlatıyor. YaĢına göre  oldukça  dinç  

olan  ve  halen  daha  çiftçilik  yaparak  tek  baĢına  geçimini sağlayabilmesine 

rağmen erkeği ayakta tutanın kadın olduğunu belirtiyor. 

 

EĢimin  sayesinde  burada  yurt  tuttuk,  annesinin  700  metre  yeri  varmıĢ. 

Buraya yerleĢtik, kanser oldu gitti. O gitti ben kaldım. Nasrettin Hoca‟ya sormuĢlar 

kıyamet ne zaman kopacak diye avrat öldüğünde küçük kıyamet ben öldüm mü 

büyük kıyamet kopar demiĢ. AkĢam aklıma geldiğinde halen daha yatamam.  6 sene 

oluyor. Bir Allah bir ben bilirim çektiğim çileyi. Manavgat‟ ın halkı çocuğum olsa 

kıymeti yok. Erkeği dayayan kadın. Öldükten sonra pilim bitti. Belim kırıldı. Erkek 

geri kalmasın. Kadın baĢka bir kadının yanına gidip oturuyor ama erkek öyle değil.” 

(Yıldız, 2013: 40) 

 

Toplumumuzda dul erkeklerin eĢlerinin ölümünden kadınlara göre daha çok 

korktukları görülmektedir. Bunun nedeni, erkeklerin günlük yaĢamlarını idame 

ettirecek ihtiyaçlarını karĢılamakta zorlanmaları, kadının üzerine yüklenen ev 

sorunluluklarını yerine getirememeleri ve bu nedenle de çocuklarının yanına veya 

yakınlarına gitmeyi de gururlarına yedirememeleridir. 

 

“Muazzez teyze 86 yaĢında, ev hanımı Manisa Demirci‟de yaĢıyor. EĢini 

anlatırken: “Kalp  yetmezliği  yüksek  tansiyon  vardı.  Seçim  konuĢması  yaparken 

Menderesin  hatırası  için  ulu  abimiz  büyük  abimiz  diye  konuĢma  yaparken  çok 
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tezahürat yapıyorlar aniden ölüyor. Onun acısı yetmezken bu defa da oğlumu trafik 

kazasında  kaybettik.  Ġkimiz  beraberdik  Manisa‟ya  giderken.  Ben  bir  yıla  yakın 

yattım. Sonra 2. hayatım baĢladı. EĢinizi kaybettiğiniz zaman hem onu kaybetmenin 

acısını yaĢıyorsunuz hem de biraz kendinizi düĢünüyorsunuz, mesuliyet altındasınız. 

2 oğlumu yetiĢtirmek en büyük  düĢüncemdi.”” ( Yıldız, 2013: 41-43 ) 

 

“Ekonomik durum ve sosyal çevre iliĢkisi incelendiğinde oldukça olumsuz bir 

tablo ile karĢılaĢmaktayız. Devletin sağladığı üç ayda bir verilen düĢük yaĢlılık maaĢı 

dıĢında  baĢka  bir  geliri  olmayan  yaĢlıların  ya  doğrudan  terk  edildiği  ya  da  

yavaĢ yavaĢ  (eĢin  de  ölmesi  ile  birlikte)  fark  ettirmeden  bir  dıĢlanmaya  doğru  

itildiği gözlenmiĢtir. Bu genel geçer bir yargı olmamakla birlikte program boyunca 

izlenen yaĢlı bireylerin yaĢantılarından elde edilmiĢ bir bilgidir. Böyle bir durum 

evlatlarının baktığı yaĢlı kiĢilerde gözlenmemekte, onların yoksul da olsalar yalnız 

kalmaları söz konusu olmamaktadır. Bunun yanında, eĢleri ölen yaĢlı bireyler 

genelde kendilerini psikolojik olarak yalnız hissetmektedirler.” (Yıldız, 2013: 52) 

 

“YaĢlılık  dönemi  psikolojik  olarak bir  risk  dönemi  olarak değerlendirilebilir. 

YaĢlılıkta meydana gelen fizyolojik değiĢiklikler, fiziksel gücün azalması, yaĢanan 

çok  yönlü  kayıpla,  stresler,  krizler,  emeklilik,  eĢin  ölümü,  hastalıklar,  görünüm 

değiĢiklikleri,  duygusal  kayıplar,  statü  kaybı,  yaĢam  standartlarının  düĢmesi  gibi 

nedenlerle  yaĢlı  bireyler  ruh  sağlığı  açısından  önemli  bir  risk  grubu 

oluĢturmaktadırlar.” (Aktaran: Kurt, 2008: 20) 

 

“Özellikle  sosyal  iliĢkilerin  azalması,  yalnız  yaĢama,  yoksul  olma,  sevilen 

kiĢilerin  kaybı,  saygınlığın  ve  bireysel  yetkinliğin  azalması  depresyon  geliĢimini 

kolaylaĢtırmaktadır.  EĢlerinden  ayrılmıĢ  ya  da  dul  kalmıĢ  kiĢilerde  depresyon  

daha sık görülmektedir.” (Oğuzhanoğlu, 2003: 63) 

 

“KiĢinin  biyografisi,  biyolojik  değiĢimler,  rol  kayıpları  ve  toplumun  yaĢlıya 

verdiği  değerin  düĢüklüğüne  bağlı  olarak  sosyal  sorunlar  ortaya  çıkar.  

YaĢlıların toplum içindeki konumu, yaĢlının değerlendiriliĢinde önemli rol oynar ve 

araya sınıf kavramı girer. YaĢlı kadınlar, yaĢlı erkelerden daha fazla zorluklarla 
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karĢılaĢmaktadır ve bölgesel koĢullar, bir yaĢlının  yaĢam kalitesine doğrudan etki 

etmektedir.” (Tufan, 2001: 44) 

 

“YaĢlının  yaĢam doyumu ve yaĢlılığa uyum sağlamada ekonomik güç ve aile 

desteği  çok  önemlidir.  YaĢlılık  döneminde  yaĢlı, ekonomik  gücü  ve  aile  

desteğine sahipse yaĢam doyumu yüksek olur ve  yaĢlılığa rahat uyum sağlar. 

YaĢamın bir süreç olduğundan,  kiĢi  bunun  için  doğduğu  andan  itibaren  tüm  

kapasitesini  geliĢtirecek yönde olmalıdır. YaĢlılık dönemine de ancak bu yolla  

yaĢam doyumu ve rahat uyum sağlanabilir.” (Kurt, 2008: 30) 

 

Sosyal  iliĢkiler, insanın  fizyolojik  ve  psikolojik  sağlığında  merkezi  rol 

oynamaktadır.  Yapılan  araĢtırmalarda  da  bu  kanıtlanmıĢtır. Deneysel  çalıĢmaların 

birçoğu  evlenmemiĢ  ve  aynı  zamanda  yalnız  oturan  ve  sosyal  tecritle  yaĢayan 

insanların, genellikle sağlıkları tehlikede olan sosyal grupları oluĢturduklarını ortaya 

çıkardı, insanların evli ya da bekâr olmaları, dolayısıyla yalnız ya da ailesiyle birlikte 

olmaları  fiziki  ve  ruhsal  sağlıklarını  öylesine  etkiliyor  ki,  bu  yaĢam  sürelerini 

belirliyor.  Evli,  boĢanmıĢ  ya  da  eĢi  ölmüĢ  insanlarla  hiç  evlenmemiĢ  insanlar 

arasında yapılan araĢtırmalar, bunlar arasında hastalıklara yakalanma ve ölüm sayı ve 

oranlarının  farklılığını  gösteriyor.  Hiç  evlenmemiĢ  ve  yalnız  insanlar  evli  

olanlara göre çok daha fazla hastalanıyorlar. Yalnızlığın insan bedenine ve 

psikolojisine çeĢitli zararlar verdiği görülmektedir. (Özcan, 1998: 79) 

 

AraĢtırmalara  göre,  boĢanmıĢların,  dulların,  ölüm  oranın  evli  çiftlere  göre 

daha yüksek ve bu oranın erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğu saptanmıĢtır. 

ToplumsallaĢma  evli  çiftlerde  daha  fazla  ve  bu  sağlığı  daha  olumlu  yönde 

etkilemektedir.  Toplumdan  ayrı  yaĢayan  insanların  ölüm  oranı  2  ya  da  3  kat 

diğerlerine göre, daha fazladır. KiĢinin sosyalliği, aile bağları ve çevresinde ailesinin 

olması sağlığına olumlu anlamda etki etmektedir. (Cirhinlioğlu, 2001: 34) 

 

“Ülkemizde  ve  dünyada  gözlemlenen  bir  diğer  olgu  yaĢlı  kadın  sorunudur. 

Dünyanın hemen her bölgesinde kentlerde yaĢlıların özellikle kadın yaĢlıların, erkek 
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yaĢlılardan  daha  fazla  oldukları  görülmektir.  Bunların  büyük  bir  çoğunluğu 

yoksulluk  içerisindedir.” (Kurt, 2008: 54) 

 

Tufan‟ın  (2006: 31)  da  belirttiği  gibi,  kadınlar  cinsiyet bakımından 

dezavantajlı grubu meydana getirmektedirler. Eğitim düzeyi düĢük, fakir ve sosyal 

güvenliği olmayan yaĢlı kadınların, özellikle dul kadınların genel durumları ve ileri 

derece yaĢlılar arasında kadınların çoğalması, bakıma muhtaçlığı kadının en önemli 

problemlerinden biri yapmaktadır. 

 

Çoğu kez eĢlerden birinin ölümü ile yaĢamın son yılları daha da dayanılamaz bir 

duruma gelebilmektedir. Bu, özellikle kadınlar için önemli bir sorundur. YaĢlanan 

nüfus  içinde  yaĢlı  kadınların  oranı  erkeklere  göre  fazladır.  Bu  oran  ileri  

yaĢlara çıkınca  daha  fazla  artmaktadır.  Bu  yüzden  yaĢlılık  özellikle  ileri  yaĢtaki  

yaĢlı kadınların problemidir. Ġlerleyen yaĢlarda yaĢlı dul kadın sayısı artmakta, ve 

kadın yalnızlaĢmaktadır. (Tufan, 2003: 24) 

 

“YaĢlıların yalnızlık yasamasına neden olan etkenler arasında eĢ ya da arkadaĢ 

ölümü, emekli olma, evinden ayrılma, kronik hastalıklar, duygusal kayıplar, fiziksel 

sınırlılıklar, ekonomik güçlükler ve baĢkalarına bağımlı olma algısı sıralanabilir. 

Büyüyen çocukların evlilik ya da görev nedeniyle evden ayrılmaları hatta Ģehir 

değiĢtirmeleri geride kalan yaĢlı anne ve babayı yalnız bırakmakta, birçok sıkıntı 

yaĢamakta ve sorunları çözmede yetersiz bırakmaktadır. Bu durumda yaĢlı birey 

kendini çaresiz, desteksiz, terk edilmiĢ ve yalnız hissetmektedir.” (Aktaran: Yıldırım, 

2008: 11) 

 

Annesini ve eĢini kaybeden yaĢlı bir adama sormuĢlar “Sen hem eĢini hem de 

çocuk yaĢta anneni kaybetmiĢ bir insansın. Anneyi mi kaybetmek daha zor yoksa eĢi 

kaybetmek mi?” YaĢlı adam cevap vermiĢ “Anneni kaybedersen gözlerini 

kaybedersin, eĢini kaybedersen tüm dünyanı kaybedersin. Gidecek bir yerin olmaz. 

Her yerde yalnız kalırsın” demiĢ. Bu ifaden de anlaĢıldığı üzere, anne kaybı çok ağır 

bir acıdır. Fakat kiĢi eĢini kaybettiği zaman, her Ģeyini kaybetmiĢ olur. Gittiği her 

ortamda yalnız ve tek baĢınadır. Bu nedenle de Türk toplumunda eĢini kaybetmiĢ 
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olan dul kadın olmak zordur. Kadın çocuklarının yanına gider, fakat rahat edemez, 

kendisini yalnız hisseder. Erkek de eĢi olmadan çocuklarının yanında yalnız baĢına 

rahat edemez, gittiği hiçbir yere sığamaz. 

 

Toplumda  yaĢlılığın  algılanıĢıyla  ilgili  pozitif  ve  negatif  arasında  çeĢitlenen 

bir  algılanıĢ  söz  konusudur.  Ama  çoğunlukla  yaĢlılık  negatif olarak 

değerlendirilmektedir. Ülkemizde yaĢlılar kendilerini yeterince ifade etme yeteneğini 

bulamamaktadırlar. Yapılan çoğu reklam, plan  ve programlar daha ziyade  gençlere 

hitap  etmektedir.  Bunun  nedeni  ise  “genç  bir  toplum”  olmamızdan 

kaynaklanmaktadır. Ama gelecek yıllarda da ülkemizde “yaĢlanan toplum fenomeni” 

görülmesi  ile  beraber  yaĢlılığın  algılanıĢında bir  farklılaĢma  olması  kaçınılmaz 

görülmektedir. Gençlere verilen önem kadar yaĢlılara da önem verilerek, 

çalıĢılmalıdır. YaĢlılık  çalıĢmalarının  ve  gerontoloji  biliminin  genel  amaçlarından 

biri toplumlarda egemen olan yaĢlılığın olumsuz algılanıĢı kliĢesini yıkmaktır. Bu 

çalıĢmaların ilerleyen zamanlarda daha da çeĢitlendirilmesi ve geliĢtirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. (Kurt, 2008: 60-61) 

 

Tufan‟ın  (2003:15)  da  belirttiği  gibi  toplumun  nazarında  yaĢlılığın  değeri 

yükselmedikçe,  yaĢlının  kendisini  bir  kayıp  olarak  algılama  olasılığı  daha  fazla 

oluyor. 

 

“Genel  olarak,  üretken  olmayan  bir  dönem  olarak  yaĢlılık  „olumsuz‟  

algılanırken,  bu  durumun  kaçınılmazlığı  ve  herkesin  bu  evreyi  yaĢayacağı  

bilinci, geliĢmiĢ  sanayi  toplumlarında  yaĢlıya  verilen  önemi  artırmaktadır.  

Nitekim  bugün ileri  derecede  modernleĢmiĢ  Batı  toplumlarında  yaĢlının  rol  ve  

statüsü,  daha  az modernleĢmiĢ toplumlara göre yüksek olduğu bilinen bir 

gerçektir.” (Kurt, 2008: 62) 

 

“Bulgulara  göre  ülkemizde  yaĢlıların  büyük  çoğunluğu  genellikle 

çocuklarıyla  birlikte  yaĢamaktadır.  Ayrı  yaĢayanların  ise  yine  büyük  bir  kısmı 

çocuklarına  ya  da  akrabalarına  yakın  mesafelerde  oturmaktadır.  Bununla  birlikte 

ailelerinden  ayrı,  bağımsız  yaĢamayı  tercih  eden  yaĢlılar  da  bulunmaktadır.  Bu 
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açıklamalar göstermektedir ki aile  yanında çocukları ile birlikte yaĢayan  yaĢlı oranı 

daha fazladır.” (Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, 2005: 22) 

 

Sonuç olarak, ülkemizde  de  yaĢlıların  ortaya yeni çıkan ihtiyaçları karĢısında 

sosyal  refah  politikaları  hayata  geçirilmesi  gerekmektedir. YaĢlıları  toplumdan 

uzaklaĢtırıp  bir  kenara  ayırmaktansa  onların  ekonomik  ve  toplumsal  yaĢama 

katılımını  sağlayacak  bir  düzen  hedefimiz  olmalıdır. Üretkenliğin azaldığı, 

bedensel ve psikolojik problemlerin arttığı yaĢlılık sürecinde yaĢlılara, kendilerini 

üretken ve verimli hissettirmek gerekmektedir. Onlara  karĢı  olan  sosyal  ve 

kendimizin de oluĢturduğu engelleri ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Sorunlarını 

çözmede  yaĢlıların  güçlendirilmeye  ihtiyaçları  olduklarını  unutmadan,  topluma  

iyi bir  Ģekilde  entegrasyonlarını  sağlayarak  rahat  bir  yaĢlanma  sunmak  bu  

kesim  için bizim en önemli görevimiz olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Ģuanda yaĢlılık 

sürecini yaĢayan kiĢiler bir zamanlar genç ve üretkendiler. ġuanda genç olan nesil ise 

zaman geçtikçe yaĢlanacak ve yaĢlıları daha iyi anlayacaktır. (Kurt, 2008: 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.BÖLÜM 

METODOLOJĠ 
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2.1.ARAġTIRMANIN KONUSU VE AMACI 

Bu araĢtırmada, uzun yıllardır gündemde olan “boĢanma” konusu ile daha 

önce çalıĢılmamıĢ olan “eĢ kaybı” bağlamında Türk toplumundaki dul kadın algısı 

konu edilmektedir. AraĢtırmanın amacı eĢi ölen ve eĢinden boĢanan kadınlara 

toplumun bakıĢ açısı, Türk toplumunun dul kadınları nasıl algıladıklarının 

belirlenmesidir. Konuyla ilgili yapılan çalıĢmalar ve literatür ıĢığında dul kadın 

algısının incelenmesi hedeflenmektedir. 

Bu araĢtırmada, boĢanma ve eĢ kaybı tecrübesi yaĢamıĢ dul kadınların toplum 

tarafından ne gibi sorunlar yaĢadıkları ortaya konulacaktır. Bu bağlamda 

araĢtırmanın problem cümlesi Ģudur: “Türk toplumunda yaşayan, boşanmış veya 

eşini kaybetmiş kadınlar, dul kadın olgusu içerisinde toplum tarafından ne gibi 

sorunlara maruz kalmaktadırlar?” 

2.2.ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Kadın toplumun temelini oluĢturan önemli bir varlıktır. Kadın nesiller 

yetiĢtirmektedir. Sağlıklı nesillerin vücut bulması da kadının sağlıklı bir yaĢam 

sürebilmesine bağlıdır. Mutlu bir aile yapısı bilinçli bir toplumu da beraberinde 

getirmektedir. Toplumun en temel yapı taĢı olan ailenin sağlıklı ilerleyemediği 

durumlarda genellikle boĢanma gerçekleĢmektedir.  

Toplumda çok sayıda boĢanmıĢ ve eĢini kaybetmiĢ kadın bulunmaktadır; 

fakat toplum olarak dul kadınları ötekileştirme ve etiketleme davranıĢlarını çok fazla 

sergilemekteyiz. Bu durum kadınlarımızın ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Bu araĢtırma, dul kadınlarımızın nasıl algılandıkları ve bu algılanıĢ Ģekliyle 

birlikte ne gibi sorunlar yaĢadıklarını görmek, bire bir yaĢayan kiĢilerin ağzından 

dinlemek ve toplumun dul kadınlarımıza yapmıĢ olduğu psikolojik baskı hakkında, 

toplumun aynayı kendisine  çevirmesine  yardımcı olmak adına büyük bir önem 

taĢımaktadır.  
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2.3.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

Bu çalıĢma, nitel bir araĢtırma yöntemine uygun olarak yapılmıĢtır. Nitel 

araĢtırmalarda hipoteze gereksinim uyulmadığı için araĢtırmada hipotez 

kurulmamıĢtır. 

 

“Nitel araĢtırmanın dayandığı bilim felsefesi post modernist, post pozitivist, 

yorumlayıcı olduğundan evrende bir düzen yok; tersine bir kaos vardır anlayıĢına 

sahiptir. Böyle olunca evrene genellenecek bir sonucun, ilkenin saptanması 

amaçlanmaz. Ayrıca verilerle ilgili bir ön tahminde bulunulamaz; çünkü olgu, kiĢi, 

nesne her an değiĢebilir. Her an değiĢen bir olgu, kiĢi, nesne ile ilgili genel geçer bir 

ilke söylenemez. Bu bağlamda nitel araĢtırmalarda denence yoktur ve kurulamaz.” 

(Sönmez ve G. Alacapınar, 2013: 189) 

 

“Nitel araĢtırmalarda sıkça baĢvurulan bir katılımcı gözlem tekniği olan 

derinlemesine mülakat, bir araĢtırmacının, incelediği topluluğun içinde kalarak 

üyelerle uzun bir süre beraber olması ve açık uçlu sorular sorarak konuĢması, 

sohbetler yapması Ģeklinde uygulanır. Derinlemesine mülakatın en büyük avantajı, 

zaman ve kaynak açısından oldukça ekonomik olmasıdır.” (Kirman, 2011: 84) 

 

“Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve 

toplum davranıĢları incelenmektedir. Bu davranıĢları sayılarla açıklamak zordur. 

Ölçümler bize kaç kiĢinin nasıl davrandığını gösterir, ama “niçin?” sorusuna cevap 

veremez. Ġnsan ve grup davranıĢlarının “niçin” ini anlamaya yönelik araĢtırmalara 

niteliksel (“qualitative”) araĢtırma denir.” (Ergün, 2005) 

 “Nitel araĢtırma, gözlem görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda  gerçekçi ve bütüncül 

bir biçimde ortaya konmasına  yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma olarak 

tanımlanır. BaĢka bir deyiĢle nitel araĢtırma, kuram oluĢturmayı temel alan  bir 
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anlayıĢla  sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde  araĢtırmayı ve anlamayı 

ön plana alan bir yaklaĢımdır.” (Yıldırım ve ġimĢek, 2000: 19) 

 “Nitel araĢtırma, bireylerin yaĢamlarındaki rutin ve problematik anları ve 

anlamları tanımlayan çalıĢmaları ve çeĢitli empirik materyal setini-vaka incelemesi, 

kiĢisel deneyim, içebakıĢ, yaĢam öyküsü, görüĢme gözlemsel, tarihsel ve görsel 

metinler içermektedir. Nitel araĢtırmalarda yaygın kullanıma sahip teknikler, 

katılımlı gözlem ve görüĢmedir.” (KuĢ, 2003:77) 

Bu araĢtırma nitel bir araĢtırmadır. Nitel yöntemde araĢtırmacı, nicelden farklı 

bir role sahiptir. Nitel araĢtırmada araĢtırmacı, nicel araĢtırmada olduğu gibi sadece 

incelediği konuya iliĢkin çeĢitli yöntemlerle bilgi toplayan, veriye dönüĢtüren, 

analizlerini yapıp raporlaĢtıran kiĢi değildir. Burada araĢtırmacı araĢtırma sürecinde 

alanda, araĢtırmaya katılan kiĢilerle doğrudan görüĢmeler yapıp gerektiğinde bu 

kiĢilerle benzer deneyimler yaĢayan, bu deneyimleri ve onlar sayesinde kazandığı 

bakıĢ açısını verilerin çözümlenmesinde kullanan kiĢi konumundadır. Nitel 

araĢtırmada, araĢtırmacının alanda yer alması, çalıĢmaya katılan bireyler ile doğrudan 

görüĢmeler yapması, olayların doğal akıĢını etkileyebilmektedir.  Bu durumda, elde 

edilen verilerin nesnel olmaması geleneksel araĢtırma bakıĢ açısına ters düĢmektedir. 

Çünkü, elde edilen verinin yeterince nesnel olmadığı belirtilmektedir. Ancak 

bağlamın çalıĢılması için araĢtırmacının incelenilen olayın gerçekleĢtiği ortama 

katılması veya ortamdaki kiĢilerle yüz yüze görüĢmeler yapması gerekmektedir. 

AraĢtırmacının, incelediği olgu ya da olayı mümkün olduğunca gerçekçi ve açık bir 

Ģekilde tanımlayabilmesi önem kazanmaktadır. 

AraĢtırmamızda, boĢanan 25, eĢini kaybeden 15 kadın ile önceden 

hazırlanmıĢ yarı yapılandırılmıĢ sorular ile mülakat tekniği kullanılarak görüĢmeler 

yapılmıĢtır. GörüĢmede kadınlara boĢandıktan sonra yahut eĢini kaybettikten sonra 

toplumun nasıl baktığını, toplumun bakıĢ açısının ne olduğunu belirlemek amacıyla 

hazırlanan sorular ile bilgi edinilmesi amaçlanmıĢtır. 

 “AraĢtırmanın hedef grubuna dahil edilen kiĢi sayısına ulaĢmak için kartopu 

tekniği kullanılmıĢtır. Kartopu örneklem tekniği olarak adlandırılan ve etnografik 
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araĢtırmalarda kullanılan bu teknik, araĢtırma alanında kaynak kiĢiler yardımıyla, 

görüĢülecek kiĢilere ulaĢılmasını sağlar.” (Kümbetoğlu, 2005: 98) 

 

 

2.4.ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Bu araĢtırmada, görüĢmeler boĢanmıĢ ve eĢini kaybetmiĢ kadınlara yöneltilecek 

yarı yapılandırılmıĢ mülakat soruları ile  birlikte ses kaydı alınarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Evlilik, eĢ kaybı ve boĢanma konuları özel yaĢamı içeren 

mahrem konular olduğu için kiĢiler bu yaĢantıları hakkında konuĢmak istememekte 

ya da çekinerek eksik ifadelerde bulunmaktadırlar. Niteliksel araĢtırmalarda olasılıklı 

örnekleme yapılmadan genellikle az sayıda kiĢiyle çalıĢılır ve kesin sonuçlara varma 

ya da sonuçların topluma genellenmesi kaygısı güdülmez. (Aktaran: KarataĢ, 2015: 

65-66) Bu nedenle örneklem 25‟i eĢinden boĢanmıĢ, 15‟i eĢini kaybetmiĢ toplam 40  

kadın ile sınırlandırılmıĢtır. 

 

2.5.ARAġTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMĠ 

 

Bu araĢtırmada Ankara ilinde yaĢayan, boĢanmıĢ ve eĢi vefat eden kadınlar evren 

olarak kabul edilmiĢtir. Örneklem grubunu ise çeĢitli meslek gruplarında çalıĢmakta 

olan ve çalıĢmayan kadınlar oluĢturmaktadır. Örneklem kartopu örnekleme tekniği 

ile oluĢturulmuĢtur.  

 

2.6.VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

 

Katılımcılara yöneltmek üzere, araĢtırmada danıĢmanlık yapan konusunda uzman 

akademisyen ile birlikte belirlenen yarı yapılandırılmıĢ mülakat soruları 

hazırlanmıĢtır.  

 

GörüĢmelerde kadınlara, boĢanma ve eĢlerinin vefatı sonrasında neler 

yaĢadıklarını belirlemeye yönelik 15 yarı yapılandırılmıĢ açık uçlu soru 

yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplar kiĢilerin yaĢadıkları bölgeye, sosyo-kültürel 



 
 

67 
 

durumlarına, ekonomik durumlarına, çalıĢıp, çalıĢmamalarına, çocuk sahibi olup, 

olmamalarına, ailelerin tutumlarına göre değiĢiklik göstermektedir.  

 

AraĢtırmanın amacı katılımcılara aktarılmıĢ, kiĢilerden izin alınarak görüĢmeler 

ses kaydı ve yazılı olarak kayıt altına alınmıĢtır. GörüĢmeler ortalama bir saat 

sürmüĢtür. GörüĢmeler çoğunlukla mülakat sorularına bağlı kalınarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılara mülakatta herhangi bir yönlendirme yapılmadan 

objektif bir Ģekilde görüĢmelerin gerçekleĢtirilmesine özen gösterilmiĢtir. GörüĢme 

esnasında alınan ses kayıtları deĢifre edilerek, bilgisayar ortamında yazıya aktarılmıĢ 

ve içerik analizi yapılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada yaĢanılan en büyük sınırlılık, boĢanmıĢ ve eĢi vefat eden kiĢileri 

tespit ederek, onları görüĢmeye ikna etmektir. Aile, boĢanma ve eĢ kaybı mahrem 

konular olması dolayısıyla, kiĢiler tarafından görüĢmeye karar vermek oldukça güç 

olmuĢtur. AraĢtırmanın amacı ve kimlik gizliliğinin esas alındığı belirtildiğinde 

kiĢiler araĢtırmaya katılmakta bir sakınca görmediklerini ifade etmiĢlerdir.  

 

2.7.VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

 

AraĢtırmadan elde edilen veriler, betimsel-yorumlayıcı analiz yöntemiyle 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan kiĢilerin mülakatta verdikleri cevaplar 

karĢılaĢtırılarak, benzer ve farklı yönler ortaya çıkartılmıĢtır. Katılımcıların verdiği 

cevaplar kategorize edilerek, ortak cevaplar belirli baĢlıklar altında tablolaĢtırılmıĢtır.  

Katılımcıların kimliklerini deĢifre etmemek için isimler kısaltmalar halinde 

verilmiĢtir.  

 

2.8.TANIMLAR 

 

“Aile: Nikahlı iki insanın bir araya gelmesiyle oluĢan birime ve kuruma aile 

denir. Ġslam‟da aile toplumun en önemli eğitim, huzur ve güven kaynağıdır. (BeĢer, 

2011: 34) Aile yuvası; çileli hayatın sıkıntılarından, ıstıraplardan bizi çekip çıkaran, 



 
 

68 
 

iç alemimizi aydınlatan, bize hayat mücadelesine ümit, güç ve cesaret veren huzur ve 

güven ocağıdır.” (Temel, 2006: 19) 

 

           “Evlilik: Kadın ve erkek belli yaĢa ulaĢınca evlenip yuva kurar. Evlilik; insan 

neslinin devamı, nesebin korunması, çocukların aile ortamında yetiĢtirilmesi, fert ve 

toplumun güven ve huzuru için gerekli ve önemlidir. Evlenen çiftler yeni yuvalarında 

mutlu ve huzurlu bir Ģekilde hayatlarını sürdürürler, çocuk sahibi olurlar. Maalesef 

her kurulan yuva böyle huzurlu olarak devam etmemektedir.”  (Karagöz, 2013,  174-

175) 

“BoĢanma: Sağlam ( 2011: 12 )‟ a göre boĢanma, kadın ve erkek arasında 

yasal, duygusal ve cinsel evlilik bağlarının bitirilme kararını içermektedir. Evliliğin 

yasal bağı mahkemede çözülmekte, duygusal bağın çözülmesi ise uzun zaman 

almaktadır. Ġster toplumsal baskılar isterse bireysel uyumsuzluk nedeniyle olsun her 

boĢanma bireyde ani ortaya çıkan zamanla sınırlı, yoğun bir strese yol açmaktadır. 

BoĢanma sadece karıkoca olma akdinin sonlanmasını ifade etmemekte, beraberinde 

birçok psiko-sosyal sorunun yaĢanmasına neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle  

boĢanma, çiftler bir arada kalmanın getirdiği sorunlar, uyumsuzluklar ve çatıĢma 

nedeniyle tıkandıklarında, yıpranma sürecine bir son vermek istediklerinde gündeme 

alınan bir seçim olarak düĢünülmektedir.” (Korkut, 2003: 103) 

 

Dul: Türk toplumunda boĢanan veya eĢini kaybeden kadın dul sıfatını alır. 

“Dulluk aynı zamanda sosyal yaĢamın organizasyonu bakımından da sorunlu bir 

dönemin baĢlangıcıdır. YaĢlı bireylerin ilerleyen yaĢlarda eĢlerini yitirmesi ve dul 

kalmaları, yaĢlandıkça yalnızlaĢan bir kuĢağın varlığına iĢaret etmektedir. Zira yaĢlı 

bireyin hayatından öylesine ve sıradan birisi eksilmemekte, o hayat arkadaĢını 

yitirmektedir. EĢini yitiren yaĢlıların tüm gündelik yaĢam aranjmanları 

değiĢmektedir. AlıĢveriĢ, aile ziyaretleri, günübirlik geziler gibi günlük yaĢam 

düzenlerini birlikte organize eden eĢler, birinin ölümüyle, benzeri birçok iĢi kendi 

baĢlarına yapmak zorunda kalmaktadırlar.” (Aktaran: Arun ve K. Arun, 2011:1519) 
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          EĢ Kaybı: EĢlerin geçimsizliği ve anlaĢamamaları nedeniyle yuva dağılabilir 

veya eĢi ölür kadın dul kalabilir. Bu durumda bazı kadınlar, anne-babalarının evine 

gider, belli bir zaman sonra yeniden evlenirler. Bazı kadınlar ise evlenmez veya 

ailevi nedenlerle evlenemez, anne-babaları ile birlikte yaĢamaya mecbur olurlar. 

Toplumda hiç evlenmeyen ve anne-babaları ile birlikte yaĢayan kadınlar 

azımsanmayacak kadar çoktur. Dolayısıyla bu kadınların anne ve babaları ölünce 

yalnız ve kimsesiz kalırlar. Bazı kadınlar ise, eĢlerinden ayrılır veya eĢleri ölür, 

ancak anne ve babalarının yanına gitmez, yalnız veya varsa çocukları ile birlikte 

yaĢarlar.  

 

“Yalnızlık: Bütün bu durumlarda temel ihtiyaçlarını karĢılayacak bir geliri, 

oturacak bir evi yoksa kadın çok sıkıntı çeker, onu istismar etmek isteyenler olabilir. 

Bu durumlarda kimsesiz kadınlara her Ģeyden önce varsa kardeĢ, amca, dayı ve diğer 

yakınlarının kol kanat germesi, onları himaye etmesi, ihtiyaçlarına yardımcı olması 

gerekir. Yardım edecek yakını olmayan kimsesiz ve muhtaç kadınlara ise devletin ve 

yerel idarelerin sahip çıkması gerekir. Varlıklı ve duyarlı Müslümanların da bu 

konuya el atması, bu amaca yönelik dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri 

kurması Ġslami görevdir ve bu görev namaz, oruç ve cihat gibi ibadettir.” (Karagöz, 

2013: 174-175) 
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3.BÖLÜM 

ARAġTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDĠRME 

 

AraĢtırmaya 25‟i boĢanmıĢ, 15‟i eĢi vefat eden kadın toplamda 40 kiĢi katılmıĢtır. 

40 kiĢi kartopu örnekleme tekniği ile belirlenmiĢtir. Önceden hazırlanmıĢ yarı 

yapılandırılmıĢ sorular ile mülakat tekniği kullanılarak görüĢmeler yapılmıĢtır. 

GörüĢmelerde kadınlara boĢandıktan sonra yahut eĢini kaybettikten sonra toplumun 

nasıl baktığını, toplumun bakıĢ açısının ne olduğunu belirlemek amacıyla hazırlanan 

sorular yöneltilmiĢtir. AĢağıda tablo 3‟de boĢanmıĢ olan, tablo 6‟da ise eĢi vefat eden 

katılımcıların demografik özellikleri yer almaktadır. 
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Tablo 3: BoĢanan Kadınların Demografik Özellikleri 

 

Katılımcı YaĢ Evlilik 

Süresi 

BoĢanma 

Üzerinden 

Geçen Süre 

Eğitim 

Durumu 

YaĢadığı 

ġehir 

D.A. 40 11 Yıl 5 Yıl Ön Lisans Ankara 

N.F. 34 4 Yıl 6 Yıl Lise Ankara 

C.F. 42 15 Yıl 7 Yıl Lise Ankara 

C.B. 26 15 Ay 4 Ay Lisans Ankara 

ġ.ġ. 38 10 Yıl 1.5 Yıl Ġlkokul Ankara 

F.U. 33 11 Yıl 4 Yıl Ġlkokul Ankara 

F.T. 33 6 Yıl 2 Yıl Ġlkokul Ankara 

Z.Y. 32 8 Yıl 2 Yıl Lise Ankara 

S.T. 35 10 Yıl 2 Yıl Ġlkokul Ankara 

A.B. 32 5 Yıl 4 Yıl Ġlkokul Ankara 

F.Ö. 38 13 Yıl 5 Yıl Ġlkokul Ankara 

ġ.A. 29 1 Yıl 2 Yıl Lisans Ankara 

T.D. 43 23 Yıl 3 Yıl Ġlkokul Ankara 

K.B. 55 30 Yıl 8 Yıl Lise Ankara 

Y.B. 37 10 Yıl 5 Yıl Lise Ankara 

A.K. 38 4 Yıl 19 Yıl Lisans Ankara 

S.G. 25 2 Yıl 2 Yıl Lisans Ankara 

M.A. 50  10 Yıl 20 Yıl Lise Ankara 

K.K. 30 5 Yıl 3 Yıl Ġlkokul Ankara 

A.S. 40 20 Yıl 3 Yıl Ġlkokul Ankara 

S.Y. 46 20 Yıl 2 Yıl Y.Lisans Ankara 

E.Ü. 33 4 Yıl 1 Yıl Doktora Ankara 

Z.K. 23 6 Ay 1 Yıl Lisans Ankara 
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C.A. 28 3 Yıl 2 Yıl Lisans Ankara 

M.S. 49 20 Yıl 10 Yıl Ġlkokul Ankara 

 

 

Tablo 3‟e göre katılımcıların yaĢlarının ortalaması 36.36 ‟dır. Katılımcıların 

yaĢları 23-55 arasında değiĢmektedir. Katılımcıların evli kaldıkları ortalama süre ise 

10.32 yıldır. Katılımcıların boĢanmaları üzerinden geçen ortalama süre ise  4.8 yıldır.  

Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, 10‟unun ilkokul, 6‟sının lise, 

1‟inin ön lisans, 6‟ sının üniversite ( lisans ), 1‟inin yüksek lisans düzeyinde olduğu 

görülmüĢtür.  
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Tablo 4: BoĢanan Kadınların Çocuk Sahibi Olma ve Eski EĢlerinden Nafaka Alma 

Dağılımı 

 

Katılımcı Çocuk Sayısı Çocuk Ġçin Nafaka 

D.A. 1 Çocuk Ġçin Alıyor 

N.F. Yok Almıyor 

C.F. Yok Almıyor 

C.B. Yok Almıyor 

ġ.ġ. 2 Almıyor 

F.U. 2 Almıyor 

F.T. 1 Almıyor 

Z.Y. 2 Çocuklar Ġçin Alıyor 

S.T. 2 Almıyor 

A.B. 1 Çocuk Ġçin Alıyor 

F.Ö. 3 Almıyor 

ġ.A. 1 Almıyor 

T.D. 2 Almıyor 

K.B. 3 Almıyor 

Y.B. 1 Almıyor 

A.K. 2 Almıyor 

S.G. Yok Almıyor 

M.A. 2 Çocuklar Ġçin Alıyor 

K.K. 1 Çocuk Ġçin Alıyor 

A.S. 2 Çocuklar Ġçin Alıyor 

S.Y. 2 Almıyor 

E. Ü. Yok Almıyor 

Z.K. Yok Almıyor 

C.A. Yok Almıyor 

M.S. 3 Çocuklar Ġçin Alıyor 
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Tablo 4‟e göre kadınların 18‟inin çocuklarının olduğu 7‟sinin çocuk sahibi 

olmadıkları görülmektedir. 18 kadının 7‟ sinin ise çocukları için nafaka aldığı, 11 

kadının ise nafaka almadığı görülmektedir. BoĢanma davalarında mahkeme çocuklar 

için babanın nafaka vermesini öngörse bile babalar, kiĢisel nedenler veya annelerin 

çalıĢması gibi çeĢitli sebeplerle çocukları için nafaka vermemektedirler. Kadın yasal 

hakkı olan, çocuklarının masrafları için kullanacağı parayı alamamaktadır. 

 

Tablo 5: Kadınların Meslek Gruplarının ve ÇalıĢma Durumlarının Dağılımı 

 

Katılımcı Meslek ÇalıĢma Durumu 

D.A. Çocuk GeliĢimci ÇalıĢıyor 

N.F. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

C.F. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

C.B. Ofis Personeli ÇalıĢıyor 

ġ.ġ. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

F.U. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

F.T. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

Z.Y. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

S.T. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

A.B. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

F.Ö. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

ġ.A. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

T.D. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

K.B. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

Y.B. Ofis Personeli ÇalıĢıyor 

A.K. Güzellik Uzmanı ÇalıĢıyor 

S.G. ĠĢletmeci ÇalıĢmıyor 

M.A. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

K.K. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

A.S. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 
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S.Y. Çocuk GeliĢim Uzmanı ÇalıĢıyor 

Katılımcı Meslek ÇalıĢma Durumu 

E.Ü. Memur ÇalıĢıyor 

Z.K. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

C.A. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

M.S. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

 

Tablo 5‟e bakıldığında katılımcıların 12‟ sinin çalıĢmadığı 13‟ ünün ise çalıĢtığı 

görülmektedir. ÇalıĢan kadınların mesleklerine bakıldığında, 7‟sinin bir kurumda 

temizlik personeli, 2‟sinin bir kurumda ofis personeli, 1‟ inin bir devlet kurumunda 

memur, 1‟ inin iĢletmeci, 1‟inin çocuk geliĢim uzmanı, 1‟inin çocuk geliĢimci, 1‟inin 

güzellik uzmanı, ve 1‟inin çağrı merkezi personeli olduğu görülmüĢtür.  

 

Tablo 6: EĢi Vefat Eden Kadınların Demografik Özellikleri 

 

Katılımcı YaĢ EĢ vefatı 

üzerinden 

geçen süre 

Eğitim 

Durumu 

YaĢadığı 

ġehir 

M.S. 39 3 Yıl Lise Ankara 

B.T. 44 24 Yıl Ġlkokul Ankara 

M.F. 62 15 Yıl Ġlkokul Ankara 

A.S. 48 3 Yıl Lisans Ankara 

F.K. 56 4 Yıl Ġlkokul Ankara 

F.M. 82 29 Yıl Ġlkokul Ankara 

S.C. 70 16 Yıl Okuma-

Yazma 

Yok 

Ankara 

A.T. 45 5 Yıl Lise Ankara 

H.Y. 54 10 Yıl Ġlkokul Ankara 

ġ.K. 50 20 Yıl Ġlkokul Ankara 
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M.Y. 50 3 Yıl Ġlkokul Ankara 

Katılımcı YaĢ EĢ vefatı 

üzerinden 

geçen süre 

Eğitim 

Durumu 

YaĢadığı 

ġehir 

S.P. 46 15 Yıl Lise Ankara 

Y.Ġ. 45 6 Yıl Ġlkokul Ankara 

Z.A. 65 8 Yıl Ġlkokul Ankara 

Z.K. 55 13 Yıl Ġlkokul Ankara 

 

Tablo 6‟ya göre katılımcıların yaĢlarının ortalaması 54.06‟dır. Katılımcıların 

yaĢları 39-82 arasında değiĢmektedir. Katılımcıların eĢlerinin ölümü üzerinden geçen 

sürenin ortalaması ise 11.8 yıldır.  

 

Tablo 7: EĢi Vefat Eden Kadınların Çocuk Sahibi Olma ve Vefat Eden EĢinden 

Emekli MaaĢı Alma Dağılımı 

 

Katılımcı Çocuk Sayısı Emekli MaaĢı 

M.S. 1 Almıyor 

B.T. 1 Almıyor 

M.F. 2 Alıyor 

A.S. 3 Almıyor 

F.K. 2 Alıyor 

F.M. 6 Alıyor 

S.C. 5 Alıyor 

A.T. 2 Almıyor 

H.Y. 3 Alıyor 

ġ.K. 3 Almıyor 

M.Y. 3 Alıyor 

S.P. 2 Almıyor 
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Y.Ġ. 1 Almıyor 

Katılımcı Çocuk Sayısı Emekli MaaĢı 

Z.A. 2 Alıyor 

Z.K. 2 Alıyor 

 

Tablo 7‟de katılımcıların çocuk sayıları gösterilmiĢtir. Kadınların 8‟ i ölen 

eĢlerinden emekli maaĢı almakta 7‟si maaĢ almamakta, kendisi çalıĢmaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, 1‟inin okuma yazması yoktur. 10‟u 

ilkokul, 3‟ü lise, 1‟ i lisans mezunudur.  

 

Tablo 8: EĢi Vefat Eden Kadınların Meslek Gruplarının ve ÇalıĢma Durumlarının 

Dağılımı 

 

Katılımcı Meslek ÇalıĢma 

Durumu 

M.S. Tıbbi Sekreter ÇalıĢıyor 

B.T. Memur ÇalıĢıyor 

M.F. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

A.S. Memur ÇalıĢıyor 

F.K. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

F.M. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

S.C. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

A.T. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

H.Y. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

ġ.K. Bakıcı ÇalıĢıyor 

M.Y. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

S.P. Memur ÇalıĢıyor 

Y.Ġ. Temizlik Personeli ÇalıĢıyor 

Z.A. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 

Z.K. Ev Hanımı ÇalıĢmıyor 
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Tablo 8‟de katılımcıların mesleklerine bakıldığında, 8‟inin ev hanımı olduğu, 

3‟ünün memur olduğu, 2‟inin ise temizlik personeli olduğu,1‟ inin bakıcı, 1‟ inin ise 

tıbbi sekreter olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların çalıĢma durumlarına bakıldığında 

8‟sinin çalıĢmadığı, 7‟sinin çalıĢtığı görülmüĢtür.  

 

1. Katılımcıların Mülakat Sorularına Verdikleri Yanıtların 

Değerlendirilmesi ve KarĢılaĢtırılması 

1.1. Kadınların BoĢanma Nedenleri 

 

BoĢanma nedeni olarak birçok kiĢi çeĢitli neden saymaktadır. Katılımcılara 

boĢanma nedenleri, kimi veya hangi nedenleri gördükleri sorulmuĢtur. Bunlardan 

bazıları, ekonomik problemler, sorumsuzluk, alkol ve madde bağımlılığı, aldatılma 

ve daha pek çok neden yer almaktadır. BoĢanma nedenleri için katılımcıların verdiği 

cevaplar Ģu Ģekilde olmuĢtur; 

 

N.F.‟ ye göre “Çok fazla neden vardı. Aldatıldım. Gece hayatı ve kötü 

alıĢkanlıkları vardı. ġiddetli geçimsizlik nedeniyle de boĢandım.”  (N.F. 34  yaĢında) 

 

C.B. ise “ġimdi aslında bir sürü neden vardı birincisine sorumsuzluk diyebilirim. 

Hem kiĢisel açıdan hem de maddi ve manevi açıdan sorumsuzlukları vardı. 

ÇalıĢmıyordu, ve koruyayım kollayayım sahipleneyim anlayıĢında birisi değildi. En 

net olarak sebebi de ben 5-6 yıl sonra yaĢayacaklarımı gördüm. Bunun 

yürümeyeceğini, ve yarın bir gün çocuğum olursa ayrılmanın çok daha zor olacağını 

gördüm.” (C.B. 26 yaĢında) 

 

A.K.‟ ya göre “BoĢanma sebebi olarak birincisi, erken bir yaĢta evlilik 

yapmıĢtım. Onu tanımıyordum. Daha sonra evlendikten sonra birbirimizi tanıma 

süresi olmadı. Ġki ay sonra askere gitti. Askerden geldikten sonra yaĢamaya 

baĢladığımızda, askerde uyuĢturucu kullanmaya baĢlamıĢ. Ve daha sonrasında 

kendine özgüveni olmadığı için bir anda iĢ yeri açtı. ĠĢ yeri açtıktan sonra iyi 

götüremediği için alkole verdi kendini. Daha sonra hem uyuĢturucu hem alkol artı 

bununla beraber para kaybı da çok olduğu için kumara da baĢladı. Bu kumar 
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olaylarından sonra da bütün evdeki her Ģeyi aldı. Sattı, yedi, bitirdi. Öyle olunca 

zaman içerisinde söz verip, çok sevdiğini dile getirip, söylediği sözlerin hiçbirini 

yerine getiremedi. Geç saatte alkollü bir Ģekilde gelmesi, iĢ yerini kapatması, tekrar 

bir iĢ yeri açıp, tekrar kapatması. Daha sonra evde günlerce, aylarca, oturması, iĢe 

gitmemesi. Eve hiçbir Ģey getirmemesi. Çocuklarına bakmaması. Çocuklarına benim 

ailem destek çıkarak, çocukları büyütmem. Kendisinin ailesi de aynı Ģekilde destek 

çıkarak büyüttüm. En sonunda da iĢte birikmiĢ bir öfke ve nefret oluyor.” (A.K. 38 

yaĢında) 

 

K.B. ise “BoĢanmak için çocuklarımın büyümesini bekledim. EĢimin alkol 

bağımlılığı vardı. Yıllarca alkol kullanıp, bana ve çocuklara Ģiddet uyguladı. 

Ekonomik özgürlüğüm olmadığı için çocuklarımın büyümesini, ellerinin ekmek 

tutmasını bekledim. Bu nedenle de hem ben hem çocuklarım Ģiddet gördük. Ġçmediği 

zaman melek gibi bir insandı. Fakat tedavi olmayı kabul etmiyordu. Sürekli 

içiyordu.“ (K.B. 55 yaĢında) 

 

F.Ö. ise “EĢimden geçimsizlik diyeyim baĢta, çok inat bir insandı, anlamadı beni, 

kafasına göre yaĢıyordu, kafasına göre eve gidip geliyordu. Beni umursamıyordu, 

birkaç senedir zaten benden kopmuĢtu. Evi bilmiyordu beni bilmiyordu sadece 

çocukları biliyordu. Mesela ben iĢe gidiyordum çocuklara o bakıyordu. Birkaç yıl 

benimle iliĢkisini kesti yani. Biz ayrıldıktan sonra en yakın arkadaĢı bana söyledi, 

takıntılı birisi vardı hayatında birisi vardı dedi. Ama gözümle de görmedim, o 

yüzden günahına da girmek istemiyorum, kendisine de hiçbir zaman sormadım 

hayatında kadın mı var diye. Ama bana karĢı çok soğuktu, kin duyuyordu, bir evin 

içinde çoğu zaman küstük, konuĢmazdık. Yani günümüz hep küs geçerdi. Sonra 

boĢanmak istediğini söyledi, ben ilk baĢlarda kabullenemedim, çocuklarım için. 

Çocuklarım olmasa onun bir gün bile kahrını çekmezdi. Bir insan beni istemedikten 

sonra ben nasıl o evde durabilirim. Ama çocuklarım olduğu için iĢten geldiğim 

zaman direk çocuklarımla ilgileniyordum. EĢime de dedim ayrılmayalım, çocuklarım 

için diye. Ama o takmıĢtı kafaya. Ben hiç beklemiyordum.” (F.Ö. 38 yaĢında) 
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F.T. ise “EĢimden Ģiddet dolayısıyla boĢandım. Fiziksel, psikolojik Ģiddet, 6 yıl 

evli kaldım. Çok fazla Ģiddete maruz kaldım ve ayrılıĢ sebebim baĢlı baĢına çok 

büyük bir olaydı. EĢim hem beni hem babamı av tüfeğiyle yaraladı. Babam baya bir 

kötü durumda sakat kaldı. Ben 3 yıl falan yürüyemedik. Baya mücadeleler verdim. 

Yani o gün kopma noktasıydı. 6 yıl boyunca ben çok Ģiddet gördüm ama bir kızım 

vardı. Onu bırakamıyordum. O yüzden çekiyordum öyle.” (F.T. 33 yaĢında) 

 

F.U.‟ ya göre “EĢim ailesine çok düĢkündü. Ben o zamanlar çocuk akıllıydım. 17 

yaĢındayken, dıĢarıda oynarken evlenmiĢim. Okulu bıraktırdılar bana, anne- baba 

zoruyla. Sonra iĢte, baktım gördüm evliliği ben de bir Ģey zannetmiĢtim baĢlarda, 

evcilik gibi diyeyim ben size.” (F.U. 33 yaĢında) 

A.S.‟ ye göre “ġiddet ve alkol nedeniyle boĢandım. Ailesi de bu konu da olumsuz 

etkiliyordu. Destek olmadılar.”  (A.S. 40 yaĢında) 

M.A. ise “En büyük problem aldatılmak ve Ģiddet görmekti. 10 yıl dayandım 

daha fazla dayanamadım.”  (M.A. 50 yaĢında) 

C.F. ise “EĢimden boĢanmamın sebebi ihanetti. Çocuğumuzun da olmayıĢıyla 

problemler daha da büyüdü ve daha fazla dayanamayacağımı anladım.” (C.F. 42 

yaĢında) 

S.T. ise “EĢimden ihanet gördüğüm için boĢandım. Benim değersiz olmam her 

seferinde aynı hatayla karĢıma çıkmıĢ olması boĢanma sebebimdir. Yani ilk aldatılan 

bir kadın değildim. Ġki üç tekrarı geldiğinde artık benim ciddiye alınmadığım, 

değersiz görüldüğüm hep kullanılan ve kandırılabilecek pozisyonda bir kadınsınız 

sonuçta ben bunu yine kandırırım bir Ģekilde. Ben yine hatamı yapmaya devam 

edeyim tavrında bir erkek gördüm. Dedim ki artık biz yürüyemeyeceğiz. Demek ki 

bu insan durumu kurtarmak adına benden özür diliyor ve hata yapmaya meyilli hala. 

Onun için o an ki konuĢma tarzı bana kesinlikle güven verici olmadı ve o insanla 

yürüyemeyeceğime karar verdim ve boĢandım. Bütün ailemin bana söylemiĢ olduğu, 

„bizim kültürümüzün de yetiĢtirme tarzı olarak erkektir yapar eder, malını ye keyfine 

bak. Sonuçta evine dönecektir, çocuklarına sahip çıkacaktır boĢ ver‟ denilmesine 

rağmen ben böyle gurursuz ve onursuz yaĢamayı kabullenemiyorum diyerekten 

ayrıldım.” (S.T. 35 yaĢında) 
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M.S.‟ ye göre “EĢimden ailevi nedenlerden dolayı boĢandım. Ailesinin etkisinde 

kalarak bana psikolojik Ģiddet uyguluyordu. Sorumsuzlukları vardı. Bu nedenle 

boĢandım.” (M.S. 49 yaĢında) 

ġ.ġ. ise “ÇalıĢmaması birinci neden. Sorumsuzluğu bana karĢı ilgisizliği. 

Sevdiğine hiç inanmadım, ben O‟nu sevmiĢim ki bırakamadım. Görücü usulü 

evlendik ama daha sonra sevdim, ilk göz ağrımdı, ne lisede ne ortaokulda kimseyle 

flört gibi bir durum yaĢamadım. EĢime bağlandım, bırakamadım. Ġlk baĢlarda 

anladım aslında değiĢir diye umut ettim. Ġçkisi vardı, ufak tefek kumar oyunları 

vardı, Ģiddet yoktu ama sorumsuzdu. Sürekli uyurdu. ĠĢe gitmediği zamanlar uyurdu. 

Aynı sorumsuzluğu çocuklara karĢı da vardı.” (ġ.ġ. 38 yaĢında) 

Kadınların boĢanma nedenlerine iliĢkin yukarıdaki örnek ifadelerde de 

irdelendiği gibi, sorumsuzluk, aldatılma, alkol ve madde bağımlılığı ve ailesel 

faktörler ön plandadır. Tablo 9‟da kadınların boĢanma nedenlerinin dağılımı yer 

almaktadır. Bir kadın birden fazla nedeni boĢanma sebebi olarak görebilmektedir.  

 

Tablo 9: Kadınların BoĢanma Nedenlerinin Dağılımı 
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D.A.         X  

N.F. X   X       

C.F.     X     X 

C.B.     X      

ġ.ġ.    X X      

F.U.        X   

F.T.      X     

Z.Y. X          

S.T. X          
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A.B. X    X      

F.Ö.     X      

ġ.A.     X X X X   

T.D. X          

K.B.    X  X     

Y.B. X    X      

A.K.   X  X      

S.G. X    X   X   

M.A. X     X     

K.K.     X  X    

A.S.    X   X X   

S.Y. X          

E.Ü.  X   X      

Z.K.      X X    

C.A.     X   X   

M.S.       X X   

Toplam 9 1 1 4 12 5 5 6 1 1 

 

Tablo 9‟da kadınların boĢanma nedenlerine bakıldığında, kadınların boĢanma 

nedeni olarak birden fazla neden gösterdiği bulgulanmıĢtır. BoĢanmalarda 

kadınlardan alınan cevaplara göre en büyük etken sorumsuzluktur. 25 kadının 12‟si 

eĢlerinden sorumsuzluk nedeniyle boĢandıklarını belirtmiĢlerdir. 9‟ u aldatılma, 6‟ sı 

ailevi nedenlerden, 5‟ i fiziksel, 5‟ i psikolojik Ģiddet, 4‟ü alkol kullanımı, 1‟i 

iletiĢimsizlik, 1‟ i kötü madde kullanımı, 1‟ i uzun süreli ayrılık ve 1 „ i de maddi 

problemler nedeniyle boĢandığını belirtmektedir. 16 kadın eĢlerinden boĢanma 

nedeni olarak birden fazla neden belirtirken, 9 kadın tek neden ifade etmiĢtir. 

Kadınların boĢanmalarında en büyük sorunun sorumsuzluk olduğunu belirtmeleri, 
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Türk toplumunun ata erkil bir yapı da olması ve kadının rollerinin her geçen gün 

artması ile bağlantılı olabilmektedir. Kadının rolleri arttıkça erkekler daha rahat bir 

yaĢama kavuĢmakta ve sorumluluklarını “ nasıl olsa eĢim var “ diyerek yerine 

getirmemektedir. 

 

1.2. Kadınların BoĢanma Sonrası Çevrelerinden Aldıkları Tepkiler 

BoĢanan kadınlara boĢandıktan sonra çevrelerindeki insanlardan ne tür tepkiler 

aldıkları sorulmuĢtur. Katılımcıların verdikleri cevaplar Ģu Ģekildedir; 

Z.Y.‟ ye göre “Olumlu tepkiler aldım çünkü biz belli bir süre ayrı yaĢamaya 

baĢladık. Annem hariç onun dıĢında bütün akrabalarım kardeĢlerim çok olumlu 

yaklaĢtı.” (Z.Y. 32 yaĢında) 

A.K.‟ ya göre “Kendi çevremdeki herkes olumsuz tepki verdi. Amcam, ablam 

ve kardeĢlerim dıĢında herkes olumsuz tepki verdi. Çünkü kimse bu nokta da 

olduğumuzu bilmiyordu. O kadar detayları bilmiyordu. Ben kimseyle 

konuĢmuyordum. O yüzden mutlu bir evlilikte neden bir anda böyle  bırakıp, kaçtı 

gitti diye düĢünüldü. Bizi bir araya getirmek istediler. Kabul etmediğim için sıkıntılar 

yaĢandı. Babam hatta beni reddetti. 2 yıl boyunca benimle hiç konuĢmadı. 2 yıl 

sonrasında o kiĢinin etrafa dağıldığı için ya da kendini etrafa daha çok göstermeye 

baĢladığı için herkes benim haklı, onun haksız olduğunu görmüĢ oldu. Yani kendi 

ailemden, ablam ve kardeĢlerim dıĢında tepki gördüm.” (A.K. 38 yaĢında) 

A.B. ise “Ailemden her zaman destek gördüm. Aldatma ve sorumsuzluk 

olduğu için onlar her zaman benim yanımda oldular. Maddi manevi çok desteklerini 

gördüm.” (A.B. 32 yaĢında) 

S.G. ise “Ailem baĢtan sona hep yanımda oldu. Özellikle babam çok destek 

oldu. Çocuk olmadığı için herkes çok Ģanslı olduğumu söyledi. Kararımda 

çevremdeki herkes ailem dahil benim yanımda oldu.“ (S.G. 25 yaĢında) 

F.T. ise “Çevremdeki insanlar benim evliliğim zaten düzgün giden bir evlilik 

olmadığı için çok da bir tepki almadım. BoĢanmadan ziyade benim sağlık sorunum 
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daha ön plandaydı. Ama yine de insanlardan çekiniyordum, utanıyordum. Mesela 

annemlere birileri geldiği zaman misafirler, ben odaya gidiyordum. Belki bir Ģey 

söylemeyeceklerdi ama bakıĢları soruları rahatsız ediyordu, ben de onlardan kaçtığım 

için saklanıyordum.” (F.T. 33 yaĢında) 

F.Ö. ise “Kimse inanamadı. ġaĢırdılar. O senden nasıl ayrılabilir ĢaĢırdılar. 

Sen hem çalıĢıyorsun, hem evinin iĢlerini yapıyorsun koĢturuyorsun, kimse kimsenin 

evinin içini bilmediği için… Araya bir soğukluk girdi boĢandık dedim. KomĢularım 

filan inanamadık dediler. Aileme filan anlattım sonra ben hep saklıyordum. Abim de 

bacım bize söyleseydin niye çektin dedi. Ben idare etmeye çalıĢtım. O‟nun tarafı bile 

ĢaĢırdı. BoĢanmamızı istemediler. EĢimin amcası aradı beni bana söylemeyin ona 

söyleyin dedim. Çocuklarım da biliyorlar. Onlar da alıĢtılar sonra. Ġlk ayrılan siz 

değilsiniz dediler. Küçük olanı çok özlüyorum.” (F.Ö. 38 yaĢında) 

N.F. ise “Ailem uzun süre durumu kabullenemedi. BoĢanmamı istemedi. 

Maddi manevi çok fazla destek göremedim baĢlarda. Daha sonraları eski eĢimin 

gerçek yüzünü gördükleri zaman bana hak vermeye baĢladılar. Çevreye karĢı 

baĢlarda mahcup hissettiler. Zamanla alıĢtılar.”(N.F. 34 yaĢında) 

M.A. ise “Ailem karĢı çıktı. BoĢanmamı istemediler. Tek baĢıma hayata 

tutunmaya çalıĢtım.” (M.A. 50 yaĢında) 

ġ.A. ise “Ailem evini açtı bana, babam kızıma babalık yaptı. Ġlk günden 

itibaren maddi manevi çok desteklerini gördüm. Hiçbir zaman suçlayıcı olmadılar. 

Olgun ve yapıcı davrandılar.” (ġ.A. 29 yaĢında) 

 Kadınların boĢanma sonrası ailelerinden ve sosyal çevrelerinden destek 

görmelerinde sosyo-kültürel yapı etkili olmaktadır. Olumlu tepki veren aileler olduğu 

gibi, çevresel faktörler ve kültürel yapıdan dolayı aileler olumsuz tepki 

gösterebilmektedirler. Tablo 10‟da boĢanan kadınların boĢanma sonrasında 

çevrelerinden ne tür tepkiler gördüğü ile ilgili dağılım yer almaktadır. 
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Tablo 10: BoĢanan Kadınlara BoĢanma Sonrası Verilen Tepkilerin Dağılımı 

Olumlu Tepkiler Olumsuz Tepkiler 

14 11 

 

Tablo 10‟a bakıldığında, boĢanma sonrasında 14 kadının çevresinden olumlu 

tepki aldığı, 11 kadının olumsuz tepkiyle karĢılaĢtığı görülmüĢtür. Ailelerin olumsuz 

tepki vermelerinin nedeni, çevresel faktörlerdir. “Çevre ne der, el alem ne der” 

düĢüncesidir. Bununla birlikte kadınların bazılarının ekonomik özgürlüğünün 

olmaması, boĢanma sonrası yaĢayacağı zorluklar nedeniyle aile tarafında destek 

görmemesine sebep olmaktadır. Genele bakıldığında, aileler baĢta olumsuz tepki 

verseler de zaman içerisinde kabullenmiĢ ve kızlarına imkanları ölçüsünde destek 

vermiĢlerdir. 

 

Grafik 1: BoĢanma Sonrası Çevre Tepkisinin Grafiği 
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1.3.Kadınların BoĢanma Sonrası Ailelerinden Aldıkları Destekler 

Kadınlara boĢanma sonrasında ailelerinin tepkisinin ne olduğu, ailelerinden 

destek görüp görmedikleri sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekilde olmuĢtur; 

A.K.‟ ya göre “ Maddi bir destek görmedim. Maddi desteği sadece ablam 

sağladı. Bir yıl sonra kendim iĢe baĢladıktan sonra kendi paramı kendim kazanmaya 

baĢladım Ģu ana kadar.” (A.K. 38 yaĢında) 

K.K. ise “Evet. Destek oldular.” (K.K. 30 yaĢında) 

N.F. ise “Hayır ailemden ne maddi ne de manevi bir destek göremedim. 

Büyük bir günah iĢlemiĢim gibi davrandılar.” (N.F. 34 yaĢında) 

F.T. ise “Benim evliliğim boyunca ailem, ilk baĢlarda yediğim dayakları 

yansıtıyordum, babamın bir lafı vardı, „ya bir gün seni öldürecek ya sakat bırakacak.‟ 

Ayrılmamı söylüyorlardı sürekli çocuğumu bırakmak istemediğim için 

yapamıyordum. Benim ailem çok çok iyiler, bundan Ģikayetçi değilim. Ama oturup 

konuĢamıyoruz ailemle. Babam yapmamı istediğim Ģeyleri bana değil de anneme 

söylüyor mesela. Ben buraya geldiğimde hastanede yattığımda amcam halam 

buradaydı bir müddet onların yanında kaldım. Normal bir ayrılık olmadığı için 

destek vermek istediler ama veremediler galiba. Maddi destek de görmedim. Maddi 

olarak kimseden destek beklemedim ama onların da sorduğunu isteğin sıkıntın var mı 

dediğini hatırlamıyorum. Her Ģeyde polyannacılık oynadım. Bir evliliğin baĢlangıcı, 

benim kaçma sürecim filan, hep aileme karĢı boynum büküktü hep hatalıydım, 

suçluluk hissettiğim için polyannacılık oynadım, hiç yansıtmadım. Ben çok iyiyim 

çok rahatım dedim hep. Hep mahcuptum onlara karĢı.” (F.T. 33 yaĢında) 

Z.K. ise “Kısa süren bir evlilikti. Ailem ve çevrem her zaman yanımda 

oldular.” (Z.K. 23 yaĢında) 

S.G.‟ ye göre “Kesinlikle çok destek gördüm. Hala daha görmeye devam 

ediyorum. Ailem her zaman yanımda oldular.” (S.G. 25 yaĢında) 
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ġ.A. ise “Her zaman yanımda oldular. Maddi-manevi imkanları yettiğince 

bana destek oldular. ArkadaĢlarımdan, çevremden de çok fazla destek gördüm. Yeri 

geldi ailemden daha çok destek olan dostlarım oldu.” (ġ.A. 29 yaĢında) 

T.D. ise “Ġnanıyorum. Gerçi annem babam burada değildi. Uzaktan ne kadar 

destek olur bilmiyorum ama. Kendi yaramın ilacı ben oldum. Kendi kendimi teselli 

ettim. Sadece kız kardeĢim yanımdaydı o destek oldu bana.” (T.D. 43 yaĢında) 

Ü.E. ise “Dediğim gibi ailem hem boĢanma sürecinde hem de sonrasında hep 

benim yanımda oldular ve gerçekten ailem benim her zaman için yanımdaydı. Hem 

maddi hem manevi destek gördüm bu anlamda.” (Ü.E. 33 yaĢında) 

A.S. ise “Evet inanıyorum. Çok destek oldular” (A.S. 40 yaĢında) 

ġ.ġ. ise “Gördüm hepsinden gördüm. Annemin iki dairesi var. Babam vefat 

etti. GiriĢte ben oturuyorum üst katta annem oturuyor. 6 kardeĢiz hiç biri ses 

çıkarmadı. Hatta birisinin çok borcu olması olmasına rağmen niye kira vermiyorsun 

demedi. O yönden çok destek aldım ailemden. Çevremden komĢularımdan 

akrabalarımdan çok destek aldığım için çok rahatım.” (ġ.ġ. 38 yaĢında) 

S.T.‟ ye göre “Ne maddi ne manevi hiçbir destek görmedim. Sadece kendi 

kararımdı, kendi doğrultumda gittim. Hepsi ilk baĢta „sabırlı ol bekle dönecek, 

toparlanacaktır‟ dediler. Biraz tepkisiz kaldılar, daha sonra boĢandıktan sonra hırsı 

siniri geçsin belki çaresiz kalınca çünkü o an benim maddi bir gücüm yok belki 

mesleğim elimde olduğunda boĢanma davası açmıĢ olsam Ģey var sonuçta kimseye 

muhtaç değilim, ben ev hanımıyım Ģimdiye kadar çalıĢmamıĢım bir iĢ hayatına 

girmek zorundayım bunların bana ağır geleceğini düĢünerek tepkisiz kaldılar, çaresiz 

kaldılar, bizim baskımız zorumuzla gitti de kocasıyla birleĢti geri bizi hatalı 

görmesin.  Ben dönmeyecektim ama siz böyle yaptığınız için ben dönmek zorunda 

kaldım dememek için ailemin tepkisi buydu. Tepkisiz kaldılar. Ne git dediler ne kal 

dediler. Kararına saygılıyız dediler. Beklediler yani o an benim ne yapacağımı 

beklediler. Çaresiz kalıp ya da durumu kabullenip, devam mı edecek ya da çaresiz 

kalıp tekrardan dönecek mi? Maddi anlamda kesinlikle hiçbir destek almadım.” (S.T. 

35 yaĢında) 
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Tablo 11‟de boĢanan kadınların maddi ve manevi olarak ailelerinden 

gördükleri desteklerin dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 11: BoĢanan Kadınların Ailelerinden Gördükleri Maddi-Manevi 

Desteklerin Dağılımı 

Maddi 

Destek 

Manevi Destek Maddi- 

Manevi 

Maddi-Manevi 

Destek 

Görmeyen 

Toplam 

3 4 17 1 25 

 

Tablo 11‟e göre, 17 kadın ailesinden hem maddi hem de manevi destek 

görürken, 4 kadın sadece manevi destek gördüğünü, 3 kadın ise yalnızca maddi 

destek gördüğünü, 1 kadın ise ne maddi ne de manevi hiçbir destek görmediğini 

belirtmiĢtir. BoĢanmalarında kızlarını haksız ve suçlu gören ailelerin maddi destek 

vermeyerek, cezalandırmaya çalıĢtığı düĢünülmektedir. Birçoğunun hem maddi hem 

de manevi destek verdikleri görülmektedir. Bu da artık toplumuzda boĢanmanın bir 

tabu olmaktan çıkmaya baĢladığı ve normal karĢılandığını göstermektedir. 

 

1.4. Toplum Ġçinde Dul Kadın Olarak YaĢamanın Zorlukları 

Katılımcılara toplum içinde dul kadın olarak yaĢamanın zorluklarının ne 

olduğu sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

C.B.‟ ye göre “Ben çok bir zorluk yaĢamıyorum. Ailemden arkadaĢlarımdan 

iĢ arkadaĢlarımdan yana böyle bir muamele görmüyorum. Ama ne kadar da olsa 

düĢünüyorsun yani, konuĢurken bir iletiĢim kurarken biraz daha mesafeli olmayı, 

acaba aklına bunu getirir mi diye düĢünüyorsun ister istemez. Ama ailemden ya da 

arkadaĢlarımdan yana olumsuzluk görmedim. Sanki böyle bir Ģey yaĢanmamıĢ gibi. 

ġöyle bir düĢünce var : Bu bana dillendirilmese de toplumun genelinde olan bir Ģey; 

sen artık evlenip ayrıldın, ikinci bir evliliğini bekar biriyle yapamazsın, muhtemelen 

O‟nun ailesi seni istemeyecek sen boĢanmıĢ olduğun için ve o ilk evliliğini yapacağı 
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için. Bana bunu yansıtan yok, görüĢtüğüm biri yok. Bu toplumda genel bir algı. 

Toplumda o da kendi gibi bekar birini bulsaydı denilebiliyor. Bununla karĢı karĢıya 

kalabilirim diye düĢünüyorum açıkçası. Ben en modern görünen erkeğin ve ailenin 

de bir noktada bunu düĢünür diye inanıyorum.” (C.B. 26 yaĢında) 

Ü.E. ise “Kelimeyi sevmediğim için telaffuzu da zor oldu birazcık. Türkiye‟ 

de boĢanmıĢ kadın, dul demeyeyim de, boĢanmıĢ kadın olarak yaĢamak gerçekten 

zor. Eğitim seviyesi, kültür, ekonomik düzeyin ne olduğunun önemi yok. Toplum 

sana boĢanmıĢ kadın imajını yakıĢtırdıktan sonra sen ahlaki değerlerin ne kadar 

yüksek olursa olsun kendi içinde mahremiyet algın ne kadar geliĢmiĢ olursa olsun 

toplum sana Türk Dil Kurumunun tabiriyle müsait kadın olarak bakıyor. Yani sen 

herkesle her türlü iliĢkiyi yaĢamaya müsait bir kadınsın. Evet böyle bakıyorlar. 

Dediğim gibi senin değer yargıların çok farklı olsa da toplum buna bayanlarda dahil 

algısı gerçekten farklı oluyor. Erkeklerin zaten boĢanmıĢ kadın algısı çok farklı 

oluyor. Seninle resmi platformda çok farklı olan insanlar evli olduğunu bilip, 

boĢandıktan sonra sana farklı yanaĢıp, farklı Ģey yapabiliyorlar. Yoklanıyorsun. 

Herkes tarafından yoklanıyorsun. Bu hiç fark etmiyor.” (Ü.E. 33 yaĢında) 

N.F. ise “Çok zor bir durum. Evli arkadaĢlarınla görüĢmeye çekiniyorsun, 

eĢlerinden kıskanıyorlar. Ġkinci sınıf insan gibi hissediyorsun kimi zaman. Ailenden 

destek görememek, tek baĢına bir çocuğun sorumluluğunu almak, insanlar tarafından 

boĢandığın için ötekileĢtirilmek çok zor.”  (N.F. 34 yaĢında) 

D.A. ise “ÇalıĢtığım ortam bayan ağırlıklı bir ortam. KreĢte çalıĢıyorum. 

Sosyal çevrede o algı yok ama bende var. KarĢı cinsten yaklaĢma olunca bende 

güvensizlik oldu. „Beklenti ne acaba?‟ diye. Biraz onu yaĢıyorum. Giyim, kuĢam 

değiĢiyor tabi. Abi dediğim insan asıldı bana. Bunun gibi Ģeyler oluyor.” (D.A. 40 

yaĢında) 

ġ.A. ise “Evli arkadaĢların eĢleriyle çocuklarıyla birlikte bir araya 

geldiklerinde sen eĢin olmadığı için onlara katılamıyorsun. Bu çok ağır geliyor. Ailen 

ne kadar yanında da olsa yalnız bir çocuk büyütmek çok zor. BoĢanmıĢ olduğun için 

ailen seni korumak adına kısıtlayıcı, disiplinli davranıyor. Eve giriĢ çıkıĢ saatlerine, 

görüĢtüğün insanlara daha çok dikkat ediyorsun.” (ġ.A. 29 yaĢında) 
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F.Ö. ise “Ġnsanlar çok farklı bakıyorlar. Bir erkek farklı algılıyor. DıĢardakiler 

farklı algılıyor. „Bu dul kadın. Bununla her Ģey yapabilirsin. YaĢayabilirsin.‟ 

Özellikle erkekler. Buradaki insanların da belki içinden geçiyor ama dile 

getiremiyorlar. DıĢarıda da bunu dile getiriyorlar. Çok çabuk yaklaĢabiliyorlar. Bu da 

beni çok huzursuz ediyor. O sana yaklaĢıyor sanıyorsun ki o seni seviyor, ama o 

baĢka arayıĢlar peĢinde. Bazen diyorsun ki çevreme duvar öreyim, tek baĢıma 

götüreyim. Tek baĢıma da yapamıyorum özellikle ben hiç yapamıyorum niye 

bilmiyorum.” (F.Ö. 38 yaĢında) 

C.F. ise “Ben bir zorluğunu yaĢamadım. Ailem bunu çok normal karĢıladı, 

çevremdeki insanlarda öyle. Kararıma saygı duydular. BoĢandığım içinde kendimi 

dul bir kadın olarak ya da eziklik hissedecek herhangi bir duygu içine girmedim.” 

(C.F. 42 yaĢında) 

S.Y. ise “Hiçbir zorluk çekmedim. Hiç yaĢamadım. Çevremdeki insanlardan 

saygı duyduğum abilerim, ablalarım evlendirmek istedi. Ama ben istemedim. 

YaĢadığım çevre ile de ilgili sanırım. YaĢadığım yerdeki insanların sosyo-kültürel 

seviyeleri oldukça yüksek. Kendimi dul kadın gibi hiç hissetmedim.” (S.Y. 46 

yaĢında) 

S.G. ise “Genç yaĢta boĢanmıĢ olmanın verdiği zorlukları yaĢıyorum. 

DıĢardan bakanlar bekar zannediyor. BaĢımdan bir evlilik geçtiğini söyleyince de 

büyük bir sessizlik. En zor kısmı bu sanırım. Ġnsanlara bunu açıklamak, teselli 

edilmek ya da acınarak bakılması. Sosyal çevremde buna benzer sıkıntıları 

yaĢıyorum. Yeniden evlenmeyi düĢünmek ya da istemek de bu yüzden beni 

korkutuyor” (S.G. 25 yaĢında) 

ġ.A. ise “Genç, çocuklu, boĢanmıĢ bir kadın olmak çok zor. Eve giriĢ çıkıĢ 

saatlerine dikkat etmek zorundasın. Ġnsanlar yanlıĢ anlamasın diye her Ģeyin 

kontrollü olmak zorunda. Maddi olarak ailene bağımlı durumdasın. Çok Ģükür hiçbir 

eksiğim yok ama bağımlı olmak yine de insanı üzüyor. Çocuğunun olması maddi 

yükü daha da artırıyor. Bu yüzden bazen kendimi güçsüz hissediyorum.”  (ġ.A. 29 

yaĢında) 
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 S.T. ise “Hani biraz önce dediğim gibi kadınsın ya mutlaka sağındaki 

solundaki eĢine karĢı bir Ģey mi var. Erkekseler de bir ikinci Ģey olarak kullanabilir 

miyiz evli de olsa bekar da olsa mutlaka kullanabilir miyiz açık bir kapı bize. Bu 

Ģekilde bakıyorlar. Hep sert olmak zorundasınız dik durmak zorundasınız. Ne kadar 

ĢakalaĢsanız da bir erkekli ortam da bazen bakıĢlarınız ve davranıĢlarınız keskin 

olmak zorunda ki durmaları gerektiği yeri belli edebilesiniz. Bunlara daha çok dikkat 

ediyorsunuz.” (S.T. 35 yaĢında) 

Z.Y. ise “ġöyle bir kere size et parçası olarak bakıyorlar direk. Kolay 

ulaĢılırsınız bir bayan olarak hayatınızı tek baĢınıza idame ettiremezsiniz. Mutlaka 

bir erkeğin gölgesi olması gerekir diyorlar. Mesela hemen diyaloglara girdikleri 

zaman „aa boĢandın mı böyle de hayat yürümez‟ diyorlar. Niye yürümesin ya. Hep 

muhabbet buradan ilerliyor aslında. Yani genç ve dulsanız bu gözle bakıyorlar. 

Toplumdaki algı Ģu: Dul bayanın hayatında mutlaka birisinin olması lazım. Halbuki 

olmaması da gerekiyor yani bu bir seçenek. Ben hayatımı istersem birini koyarım 

istemezsem koymam. Ama toplumda o kadar yanlıĢ anlaĢılmalar var ki bu da bizim 

hemcinslerimiz yüzünden. Maalesef. Tek baĢına bir Ģeyleri yapamıyorlar. Onlar 

yüzünden biz de yanlıĢ anlaĢılıyoruz. Benim kardeĢim dediğim insanlar var ben 

evliyken de bana hangi gözle bakıyorlarsa Ģimdi de o gözle bakıyorlar. Bana toplum 

içinde evli misin bekar mısın diyorlar. Bekarım iki tane kızım var diyorum. Ya niye 

hayatında biri yok. Neden olsun? Rabbim nasip ederse bir gün o da olacak ben 

olmasın demiyorum.” (Z.Y. 32 yaĢında) 

Tablo 12 „de boĢanan kadınların toplumda dul kadın olarak yaĢamasının 

zorluk dağılımı yer almaktadır. 
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Tablo 12: Dul Kadın Olarak YaĢamanın Zorluklarının Dağılımı 
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D.A.          X  X X  

N.F. X X X X X  X    X    

C.F.              X 

C.B.              X 

ġ.ġ.       X        

F.U.   X        X    

F.T.          X  X   

Z.Y.      X X   X     

S.T.          X X    

A.B. X      X   X     

F.Ö.   X   X         

ġ.A.         X   X   

T.D.      X X   X     

K.B.            X   
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Y.B.  X      X       

A.K. X              
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S.G. X      X   X  X   

M.A   X      X      

K.K.              X 

A.S.      X    X     

S.Y.              X 

E.Ü.      X         

Z.K. X     X X        

C.A.      X X        

M.S.     X  X  X      

T
o

p
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m
 5 2 4 1 2 7 9 1 3 8 3 5 1 4 

 

Tablo 12‟ye bakıldığında, kadınların toplumda dul kadın olmalarının çeĢitli 

zorlukları beraberinde getirdiği görülmüĢtür. Kadınlar dul kadın olarak yaĢamanın 

zorluklarını birden fazla alanda hissedebilmektedir. 9 kadın toplumda dul kadın 

olarak etiketlenmekten, 8 kadın insanlara karĢı güvensizlik yaĢamaktan, 7 kadın 

erkekler tarafından farklı beklentilere maruz kalmaktan, 5 kadın boĢandıklarını 

çevrelerine  söyleyemediklerinden, 5 kadın boĢandığı için çekingenlik hissettiğinden, 

4 kadın  yalnızlık hissettiğinden, 3 kadın sorumlulukların ağır olmasından, 3 kadın 
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değersizlik hissinden, 2 kadın korunma ihtiyacı hissettiğinden,  2 kadın  evli 

arkadaĢlarıyla görüĢmeme eğiliminde olmalarından, 1 kadın toplum tarafından 

soyutlanma hissi yaĢadığından, 1 kadın hem cinsleri tarafından kıskanılmaktan, 1 

kadın giyim tarzında değiĢiklik yapmak durumunda kalmasından dolayı 

zorlandıklarını ifade etmiĢlerdir. 4 kadın ise herhangi bir sıkıntı yaĢamadığını 

belirtmiĢtir.  

BoĢanma sonrasında kadının en çok dul kadın olarak etiketlenmekten dolayı 

problem yaĢadığı görülmektedir. Evli olmak insanlara güvenilirlik kazandırırken, 

boĢanmıĢ bir kadın olmak toplum içinde güvensizlik oluĢturmaktadır. “Dul kadın”, 

“Güvensiz kadın” algısı oluĢturmaktadır. Bu da beraberinde boĢanan kadınların 

insanlara olan güvenini azaltmaktadır. Beraberinde de karĢı cins boĢanmıĢ olan 

kadını rahat kadın olarak algılayarak, her türlü duruma açık gibi algılayarak, farklı 

beklentiler içine girmektedir. BoĢanmıĢ bir kadına ulaĢılması kolay, kaybedecek bir 

Ģeyi olmayan kadın mantığıyla yaklaĢıldığı düĢünülmektedir. Bu durum da kadınları 

toplum içinde boĢanmıĢ oldukları bilgisini gizlemelerine sebep olmaktadır. Kadın 

boĢanmıĢ olduğunu gizleyerek kendisini hem cinslerinden hem de karĢı cinsten 

korumaktadır. 

 1.5. BoĢanan Kadının Kılık Kıyafetinde ve Dini YaĢantısındaki 

DeğiĢiklikler 

Türk toplumunda boĢanan kadın da eĢi vefat eden kadın gibi dul kadın olarak 

algılanmaktadır. BoĢanan kadınların birçoğunun da belirtmiĢ olduğu gibi toplum bu 

algıyı oluĢturmakta, oluĢturmasa dahi kadın kendisini ötekileĢtirilmiĢ hissetmektedir. 

Bu algının kadınların boĢandıktan sonra dini yaĢantısında ve kılık kıyafetinde bir 

değiĢiklik meydana getirip, getirmediği sorulmuĢtur. Diğer bir ifade ile kadınların 

daha açık ya da daha kapalı giyinmelerinde boĢanmanın, toplum baskısının mı yoksa 

yaĢam tarzının, inançların mı etkin olduğu öğrenilmek istenmektedir. Katılımcıların 

verdikleri yanıtlar Ģu Ģekildedir; 

S.Y.‟ ye göre “Aynı giyiniyorum. Ama bir tık daha dikkat ediyorum. Yeleğin 

düğmesi açık kullanıyorduysam eskiden onu kapatıyorum. Çorabı daha ince 

giyiniyorduysam bir ton daha koyu kullanıyorum.” (S.Y. 46 yaĢında) 
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F.U. ise “Aynen. Evliyken genelde evdeydim, ama Ģimdi dıĢarı çıkıyorum, 

tesettürüme dikkat ediyorum, sonuçta dikkat çekmek istemiyorum, ben buradayım 

demek istemiyorum.” (F.U. 33 yaĢında)   

Y.B. ise “Yok aynıyım. Zaten yani çok dekolte giyinen biri değildim. Neysem 

öyle devam ediyor. Belki de Ģöyle ben aileme verdiğim güvenle alakalı. KardeĢim 

var abilerim var. Ben akĢam 10‟da bir yerde olsam da neredesin diye sorgulamazlar.” 

(Y.B. 37 yaĢında) 

N.F. ise “Ġster istemez belli Ģeylere dikkat etmeye baĢlıyorsun. Genç ve 

dikkat çeken bir bayansanız daha çok hassas oluyorsunuz. Zaten çok açık giyinen bir 

insan değildim ama daha çok dikkat etmeye baĢladım.”  (N.F. 34 yaĢında) 

T.D. ise “Ben kendimi biliyorum ama yine de insan ister istemez dikkat 

ediyor. Çünkü evinde bir erkek yok yalnız yaĢıyorsun. Kendini bilen bir insan dikkat 

ediyor. Ben dikkat ettim. Hiç abartılı giymedim.” (T.D. 43 yaĢında) 

C.F. ise “Bu kiĢinin kendisini bilmesiyle ilgili bir durum. Evli olarak da son 

derece açık giyindiğinizde karĢı tarafın size meyil etmesine engel olamayabilirsiniz. 

Bu nedenle evliyken nasıl giyiniyorduysam yine öyleyim. BaĢkası ne der diye dikkat 

etmiyorum. Kendimi mutlu ve güvenli hissetmediğim bir giyim tarzını zaten tercih 

etmiyorum. Kendi hassasiyetlerim doğrultusunda giyiniyorum.”  (C.F. 42 yaĢında) 

A.K. ise “ġöyle bir Ģey ben, Ankara‟ ya geldikten sonra yani daha öncesinde 

de zaten açıktım. Evlilik hayatımda sadece kapandım. Kapandım derken de tesettür 

tarzında değil ama baĢörtüsü kullandım yani. DıĢarı çıkarken değil ama evin içinde 

kullandım. Ama kısa kollu giyinmedim. EĢi askerde diye laf söylenmesin diye ya da 

yanlıĢ anlaĢılmamak için kıyafetime o dönemlerde dikkat ettim. Geldikten sonra 

normal giyindim. Ama asla aĢırıya kaçmadım dikkat çekmemek için. Hani bu benim 

kendimce bir Ģeyimdi. Kendim öyle giyinmenin doğru olduğunu buldum. Etrafıma 

baktığımda da birçok insan Ģey yapıyor. YaĢamamıĢ hayatını, açık giyiniyor. Ya da 

birçok insanın yaĢadığı ortam kapalı olduğu için kapalı giyiniyor. Namazla, dinle 

alakalı değil de kapalı giyiniyor. Ben olduğum gibi giyindim yani. Yani dikkat 

çekmeden dikkat ettim. Ne kapandım ne açıldım. Dengeleyici oldum. Bir de 
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çalıĢtığım yer benim hep bayanlarla olduğundan dolayı mini etek çok kullanıyordum. 

Hem eğitmen olduğumdan dolayı artı güzellik merkezi olduğu için bakımlı olman 

gerekiyordu. Onlarda benim giyim tarzımı hep biliyordu tabi iĢim gereği. Ama 

dıĢarda, o mini eteği kullanmıyordum. Bir yemeğe giderken ya da arkadaĢlarla 

buluĢurken giymiyordum. Ama iĢte giyiyordum.” (A.K. 38 yaĢında) 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere birçok kadın aile ve sosyal 

çevresi tarafından kılık kıyafet konusunda herhangi bir baskı hissetmese dahi 

boĢanma sonrasında ister istemez daha hassas davrandıklarını belirtmiĢlerdir. Tablo 

13‟de kadınların kılık kıyafetinde değiĢiklik meydana getirip getirmediğinin dağılımı 

yer almaktadır. 

 

Tablo 13: BoĢanma Sonrası Kılık Kıyafet Dağılımı 

Neden Daha Kapalı Daha Açık Aynı 

YaĢam Tarzı 6 2 8 

BoĢanma 9 - - 

 

Tablo 13‟e bakıldığında 25 kadının, 9‟u eĢinden boĢanmıĢ olması nedeniyle 

daha kapalı ve dikkatli giyindiklerini, 8‟i giyim tarzlarının değiĢmediğini,  6‟sı  

yaĢam tarzı nedeniyle daha kapalı giyindiklerini, 2‟si ise boĢandıktan sonra daha 

rahat giyindiklerini ifade etmiĢlerdir. Tabloya göre kadınların birçoğunun boĢanma 

sebebiyle daha kapalı giyindikleri görülmektedir. Bunun nedeni ise toplum 

tarafından “dul kadın” olarak etiketlenmektir. Evli olan bir kadının açıklığı nasıl olsa 

yanında bir erkek var düĢüncesi ile dikkat çekmezken boĢanmıĢ kadının açık 

giyinmesi dikkat çekmektedir. Bu nedenle de kadınlar boĢandıktan sonra çevre 

baskısı nedeniyle daha hassas giyindiklerini belirtmiĢlerdir.  

1.6. BoĢanma Sonrası YaĢanan Sorunlarda Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadınlara boĢandıktan sonra erkeklerin mi yoksa kadınların mı daha çok 

sorun yaĢadığı sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir;  
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A.K.‟ ya göre “Kadınlar daha çok. ġu anlamda gördüğüm kadınlar daha çok. 

Etrafımda da çok görüyorum çünkü. Hem cinsellik anlamında kadınlara bir yaklaĢım 

var. Hem de kadınlar çaresiz oldukları için erkekleri kullanmak istiyorlar. Bir 

erkekten kaçarken, baĢka bir erkeğin kollarında unutmak istiyorlar. Hem de çalıĢma 

hayatında bayanların bir erkek kadar, ellerinde bir mesleği olmadığı için yaĢama 

devam etmeye çalıĢıyor. Sadece barınma, yiyecek, giyecek, temizlik kalıyor. Onu da 

bir Ģekilde baĢka bir bayanla ya da kendi kendine yapabiliyor. Bayanın iĢ hayatına 

girmesi zor olduğu için bayan daha çok mağdur oluyor gibi geliyor.” (A.K. 38 

yaĢında) 

C.B.‟ ye göre  “Bence kesinlikle kadınlar. Çünkü boĢanmadan önce de 

kadınların evlenip ayrılmasa bile kadınlara yapıĢtırılabilecek damga özellikleri var. 

Mesela bekaret gibi. Erkekte bunun yaĢanmıĢlığını sorgulayan kimse yok ve yaparsa 

erkektir yapar deniyor. O yüzden boĢanmıĢ olmasının O‟nun için bir dezavantaj 

olduğunu düĢünmüyorum. Ama en çok bu açıdan erkekler en çok kadına bu sebeple 

yaklaĢıyor. Nasıl olsa evlenmiĢ ayrılmıĢ gözüyle bakılıyor, o yüzden bence kadınları 

en çok bu muamele zorluyor. Yanında erkek olmaması O‟nu koruyup kollamaması 

değil, kendi ayaklarının üzerinde kadın da durabilir ama açık hedef, bilinen bir hedef. 

Birine erkek yaklaĢacağı zaman bir düĢünür acaba öyle midir değil midir diye. Ama 

boĢanmıĢ olduğun zaman erkekler için kolay kadın gibi görünüyorsun. Zaten bir 

Ģeyler yaĢamıĢ benimle neden olmasın gibi bir algı olduğunu düĢünüyorum. Bence o 

yüzden bu nedenden dolayı erkeklerin çok zorlandığını düĢünmüyorum, kadınları en 

çok bu muamele yoruyordur.” (C.B. 26 yaĢında) 

Z.Y. ise “Bence kadınlar. Çünkü toplum buna ciddi anlamda alıĢkın değil. 

Bekarım dediğin zaman çocuğun var „aa sen bekar değilsin dulsun.‟ Erkeği hala 

bekar olarak görüyorlar. Çocuğu olsa da bekar olarak görüyorlar. Bunu toplum 

kaldırmıyor. Ama çok Ģükür ben ailemden öyle bir Ģey görmedim. Çok destekleri 

oldu.” (Z.Y. 32 yaĢında) 

Ü.E. ise “Ya bu nasıl bir boĢanma süreci geçirdiğinle alakalı. Eğer çok cazgır 

bir kadınla evli bir adamsa o da gerçekten zor bir boĢanma süreci yaĢar. Ama genel 

olarak Türkiye‟ de genellemek gerekirse hani gerçekten kadınların daha fazla sorun 
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yaĢadığını düĢünüyorum. Çünkü hukuki anlamda benim yaĢadığım darp olayı falan 

da var. Yani düĢün ki iĢte bu ülke de bir erkeğin bir kadını darp etmesinin idari 

yaptırımı 1.500 TL. Yani bugün bu algıyla insanların cebinde iĢte paraları varsa her 

darp baĢına 1.500 TL ödeyerek, bundan kurtulabiliyorsun. Yani ülkenin kadına bakıĢ 

açısı bu. Dolayısıyla kadınlar gerçekten bu anlamda zorluk yaĢıyorlar.” (Ü.E. 33 

yaĢında) 

S.G. ise “Kesinlikle kadınlar ya. Kadınların daha çok zorluk yaĢadığını 

düĢünüyorum. Ben inanmıyorum bir erkeğin aĢırı zorluk yaĢadığına. Erkekteki 

namus kavramı ata erkil bir yapı, kadınlar çok daha zorluk çekiyor.” (S.G. 25 

yaĢında) 

F.T. ise “Erkek olup yaĢamadığım için bilemiyorum. Kadınlar daha çok sorun 

yaĢıyor. Çünkü biz doğruyoruz babamız koruyor kolluyor, hep birileri koruyor. 

Tahsilimiz de yetersiz oluyor, fiziksel olarak güçsüzüz. Bence kadınlar.” (F.T.  33 

yaĢında) 

ġ.A. ise “Kadınlar tabi ki. Erkek eski bekar hayatına geri dönüyor. Hele bir de 

çocuk varsa. Her türlü sorumluluk kadının baĢına kalıyor. Erkeğin dulu olmuyor ama 

kadının dulu oluyor her Ģeyden önce. Bu çok zor.” (ġ.A. 29 yaĢında) 

T.D. ise “Aslında kadınlar çok güçlü varlık. Kadınlar her Ģeyin üstünden 

gelebiliyor. DüĢünsene 14 yaĢında niĢanlanıp 15 yaĢında evlenmiĢsin. Onla etle 

kemik olmuĢsun. AlıĢkanlık haline gelmiĢ. EĢyam dağılmadı evim dağılmadı. O tabi 

periĢan oldu. Annesinin evinde kalmaya baĢladı. Sonra o kadından o kadına. Bastı 

gitti. Ben üç beĢ kuruĢla evimi geçindirdim. O benim üç beĢ katımı aldı hiç bereketi 

olmadı. Güçlü kadınlar ayakta durmasını biliyor erkekler darmaduman oluyor.” (T.D. 

43 yaĢında) 

Kadınların birçoğu boĢanma sonrasında hem cinslerinin erkeklere göre daha 

fazla sorunla karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Birçoğu Türk toplumunda kadın 

olmanın zorluklarından bahsederek çocuk sorumluluğu, eğitim durumu ve maddi 

konular gibi birçok nedenden dolayı kadının sorun yaĢadığını dikkat çekmiĢtir.  
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Tablo 14‟de boĢanma sonrasında kadının mı yoksa erkeğin mi daha çok sorun 

yaĢaması konusunda kadınların verdiği cevapların dağılımı verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 14: BoĢanma Sonrası Cinsiyete Göre Sorun YaĢama Dağılımı 

BoĢanma Sonrası 

Cinsiyete Göre Sorun 

YaĢama Dağılımı  

Kadınlar Erkekler 

20 5 

 

Tablo 14‟e bakıldığında, boĢanma sonrasında 20 kadın, kadınların daha çok 

sorun yaĢadığını, 5 kadın ise erkeklerin daha çok sorun yaĢadığını ifade etmiĢtir. 

Kadınların daha çok sorun yaĢamasının nedeni Türk toplumunda kadın olmanın 

zorluklarına, çocukların sorumluluğunun kadında olmasına ve kadının dul kadın 

olarak ayakta durmaya çalıĢmasının zorluklarına bağlanabilir. Erkeğin zorluk 

yaĢamasındaki temel neden ise, kadının yaptığı iĢleri erkeğin yapmakta zorluk 

yaĢaması olarak değerlendirilebilmektedir.  

1.7. BoĢanan Kadının Sosyal YaĢamındaki Kısıtlamalar 

 BoĢanan kadınlara sosyal yaĢamlarına dair herhangi bir kısıtlamaya maruz 

kalıp kalmadıkları, bu bağlamda toplum tarafından herhangi bir baskı hissedip 

hissetmedikleri sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

Ü.E.‟ ye göre “Ben ailemden de herhangi bir baskı hissetmedim. Kendim 

artık tek bir evde yaĢıyorum. Ailemle birlikte yaĢamıyorum. Toplum tarafından ben 

bir baskı hissetmedim. Ama Ģöyle bir Ģey var. Bu benden kaynaklanan bir Ģey hani 

ben çünkü insanların çok fazla baskı yapmasına müsait bir karaktere sahip değilim. 

Toplumsal baskıyı, toplumsal algıyı çokta kendi değer yargım olarak kabul edip, 

bunu üstüme yüklenip, bunun gibi yaĢayan biri değilim. Dolayısıyla toplum ne derse 

desin hani ben dediğim gibi kendim olmayı baĢarabildiğim için ben böyle bir Ģey 
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hissetmedim. Ama tabi ki Türk toplumu içerisinde kadınlar çalıĢtıkları ortamda bunu 

çok daha fazla hissetmiĢlerdir diye düĢünüyorum.” (Ü.E. 33 yaĢında) 

D.A. ise “Oto kontrolü olan bir insanım. Annem yok. Ayrı eve çıktığım için 

hissetmiyorum. Fakat kardeĢlerim geldiği zaman  „çok gürültü yapmayın‟ diyorum 

komĢular rahatsız olmasın diye. Geç geldiğim zaman daha dikkat ediyorum. Etraftan 

konu komĢudan öyle bir Ģey duymadım ama kendim dikkat ediyorum.” (D.A. 40 

yaĢında) 

 F.T. ise “Tabi. Ailemle yaĢasaydım son raddeye kadar yaĢardım. Annemle 

konuĢuyorum bazen. Bir tatile gittik arkadaĢlarla. Annem diyor ki ne iĢiniz var baban 

diyor ki baĢına bir iĢ gelir ne iĢi var öyle yerlerde. Köye gitmeyi çok istiyorum ama 

gittiğimde de eve kapanıyorum. Sanki insanlar görecek bir Ģey diyecek. Ben vebalı 

mıyım niye yani insanlar görsünler. Ne yapmıĢım. Tamam bu adam beni vurmuĢ ben 

insanım. Herkesin baĢına gelecek Ģeyler. Kızımı da göremiyorum. Artık ailemi çok 

kırdığım için daha da kırmak istemiyorum hep baskılıyorum bir Ģeyleri.” (F.T. 33 

yaĢında) 

F.Ö. ise “Geç çıkıyordum iĢten. Eve gece bırakıyorlardı bizi. Millet camdan 

bakıyordu nerden geliyor bu kadın diye. Bizim binanın yanında arabalar diziliyor 

bazen. Bir teyze „kızım sizin kapının önünde o arabalar ne öyle‟ diyor. „Teyze‟ 

dedim „sen ne demek istiyorsun ya?‟ Yan tarafta da bina var gelen bana mı geliyor 

dedim. Bu zorlukları da var.” (F.Ö. 38 yaĢında) 

S.T. ise “ÇalıĢtığım için o sıkıntıları yaĢamadım. ĠĢten geliyordur 

denilebiliyor. Ama ben cidden çalıĢmayan evde kalan bir bayan olsaydım bu 

dediğiniz sıkıntıları çok yaĢayacaktım. „Bu kadın nerden geliyor evine kim giriyor 

çıkıyor, bu saatte ne iĢi var burada?‟ Ġlk baĢta ister istemez ben kiĢilik olarak baskın 

olduğum için bu tarz kelimeleri bana çok kullanamıyorlar. Belki içlerinde yaĢıyorlar 

ama ben biraz onlara karĢı tavırlı olacağımı bildikleri için yüzüme karĢı 

söyleyemiyorlar. Belli bir müddet yaĢayıp gezdikten sonra çocuklarımın bana karĢı 

tavırlarından sonra ailemin bana dediği „hiç kimseden fayda yok sağlığına dikkat et, 

gez toz eğlen ama yanlıĢ bir Ģeyler yapma!‟ Yine sonunda denilen kelime yine 



 
 

101 
 

uyarıcı bir kelime var „yanlıĢ bir Ģeyler yapma!‟ Yani evliyken seni koruyan bir eĢin 

var sorumluluk bizde değil Ģuan koruyan yok.” (S.T. 35 yaĢında) 

 S.Y. ise “Yok. Hiçbir baskı hissetmedim ama daha hassas hareket ettim. 

Oturduğum çevrede etkili bunda. Kadınlı erkekli karıĢık toplantılara, ortamlara 

girdiğim de oldu. ArkadaĢlarımla akĢam geç saatlere kadar gidip oturduğum da oldu. 

Baskı hissetmedim yani.” (S.Y. 46 yaĢında) 

T.D. ise “Yok. Mahallem büyüdüğüm ev. O eve taĢındım tekrar. Herkes beni 

biliyordu. Yeri geldi 12‟de gittim. Hiç kimse bir Ģey demez. Beni bilirler. Ama yine 

de ne kadar olursa olsun kendin rahatsız oluyorsun. Doğru düzgün sosyal hayatımız 

yok zaten. Evimden iĢe iĢten eve.” (T.D. 43 yaĢında) 

C.B. ise “Hissetmedim. Kısıtlamaya da maruz kalmadım. Aksine 

arkadaĢlarımla daha sık görüĢmeye baĢladım. Bizim aile yapımız gereği benim ailem 

bütün arkadaĢlarımı tanır. DıĢarı çıkıp görüĢtüğüm evinde kaldığım yemek yediğim 

arkadaĢlarım hakkında muhakkak bilgi sahibidirler ya da muhakkak tanıĢmıĢlardır. 

Benim liseden beri babamın söylediği Ģey sınıftaki erkek arkadaĢın da olsa 

tanıĢacağım. Sevgili anlamında tabi ki buna müsaade etmezler ama bu insan senin 

arkadaĢınsa biz onları tanıyacağız. ĠĢe girdikten sonra yeni arkadaĢlarımı da 

tanıĢtırdım.” (C.B. 26 yaĢında) 

Z.Y. ise “Ya toplumda Ģöyle bir sosyal aktivite içine girdiğiniz zaman… 

Çevremdekilerin çoğu evli. Evli arkadaĢlarımla eskisi kadar sık görüĢmüyorum. 

Bekar ve dul arkadaĢlarımla çok rahat gidip geziyorum. Ben artık iki çocuğu olan bir 

anneyim. Ama toplumda evet ayrılmıĢ iki çocuklu bir bayan gözüyle bakıyorlar. Bu 

algı değiĢmeyecek Türkiye‟de. Çünkü zaten evliler bile bekar gibi davranıyor. Çünkü 

eĢimin beni aldattığı bayan da evliydi. O da evliydi. Bekar gibi davrandılar ikisi de. 

Benim boĢanmıĢ olmam ölçüt değil. Evliler için evli olmak bir ölçüt değil. Bekar gibi 

yaĢıyorlar zaten. Ben yanlıĢ bir Ģey yapmadım sonuçta. Ben sevdim evlendim 

çocuğum oldu. Ben onu aldatmadım. YanlıĢ bir Ģey yapmadım evliliğim süresince. O 

beni aldattı. Ama toplumda Ģöyle bir var: Erkektir yapar. Hayır yapamaz. Günah. 

Erkek için ne indirildiyse kadın için de o indirildi. Yapamaz. Ben sadece saygı 

duydum. Olabilir. Bir hata yaptın. Ben bu hatanı kabul etmek istemiyorum 
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yollarımızı ayıralım. Ama toplum bunu algılamıyor. Yok iĢte erkek yapar. Hayır 

yapamaz. Bu bir kap yemek değil ki. Ben niye kocamı bir baĢkasıyla paylaĢayım. O 

beni paylaĢamayacağı gibi ben de O‟nu paylaĢamadım. Sadece bu. Ama insanlar 

buna bu Ģekilde bakmıyor. Erkektir yapar… Ben de yapması için önündeki engeli 

kaldırdım, boĢandım.” (Z.Y. 32 yaĢında) 

S.G. ise “Ya bir tek anneannemde oldu. Tam tersine bizimkiler beni çok daha 

serbest bıraktı. Ben babamın yanında mesela bir erkek geldi yanıma oturdu. 

Babamda gayet bir tepki vermedi. Hatta tam tersine böyle Ģeyler falan. Ben kızıma 

güveniyorum havasında. Ama anneannem mesela akĢam saat 11 olduğunda, eve 

geldiğimde Ģey yapardı. “ ĠĢte kızım bu kadar geç gelme iĢte bundan ayrıldı derler, 

Ģöyle derler, böyle derler “ falan diye bir tepkisi vardı. Annemde  “ anne karıĢma “ 

diye söylerdi. Onun dıĢında olmadı yani. Hiç olmadı.” (S.G. 25 yaĢında) 

 Katılımcıların verdiği cevaplara bakıldığında kiĢilerin birçoğu baskıya maruz 

kalmadığını, ama yanlıĢ anlaĢılmamak, toplum tarafından dedikoduya mahal 

vermemek için daha hassas davrandıklarını belirtmiĢlerdir. Tablo 15‟te kadınların 

boĢandıktan sonra yalnız bir kadın olarak sosyal yaĢamlarına dair herhangi bir 

kısıtlamaya maruz kalıp kalmadıklarına, bu bağlamda toplum tarafından herhangi bir 

baskı hissedip hissetmediklerine dair dağılım yer almaktadır. 

 

Tablo 15: BoĢanan Kadınların Sosyal YaĢam ve Toplum Baskısı Dağılımı 

 Sosyal YaĢamı 

Kısıtlanan 

Sosyal YaĢamı 

Kısıtlanmayan 

Toplum Baskısı Hisseden 2 5 

Toplum Baskısı 

Hissetmeyen 

2 16 

 

Tablo 15‟e bakıldığında, boĢanan kadınların 16‟sı  toplum tarafından 

herhangi bir baskı hissetmediklerini ve sosyal yaĢamlarına dair herhangi bir 

kısıtlamaya maruz kalmadıklarını belirtirken, 5 kadın toplum tarafından baskı 
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hissettiğini, fakat ailesi veya yakın çevresi tarafından herhangi bir kısıtlamaya maruz 

kalmadığını iletmiĢtir. BoĢanan 2 kadın yalnız bir kadın olarak toplum tarafından 

baskı hissettiğini ve sosyal yaĢamına dair kısıtlamaya maruz kaldığını belirtirken, 2 

kadın ise toplum tarafından herhangi bir baskı hissetmediğini fakat çevresi tarafından 

sosyal yaĢamında kısıtlandığını belirtmiĢtir. Katılımcıların verdiği cevaplara göre 

kadınların büyük bir kısmı, toplum tarafından baskı hissetmediğini ve sosyal 

yaĢamında da kısıtlamaya maruz kalmadıklarını belirtmiĢlerdir. Bunda toplumun 

boĢanmaya ve boĢanan kadına eskiye nazaran daha iyimser baktığı, kadının çalıĢma 

hayatında oluĢu ve ailesinden ayrı yaĢamasıyla birlikte sosyal yaĢamında kısıtlamaya 

maruz kalmaması etkileyici rol oynayabilmektedir.  

1.8. BoĢanan Kadının Çocuklu veya Çocuksuz Olma Durumunun 

YaĢamları Üzerine Etkisi 

Kadınlara boĢanan bir kadının çocuklu veya çocuksuz olma durumunun 

hayatını nasıl etkileyeceği sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

A.K.‟ ya göre “Olumlu da var olumsuz da var. Olumsuz kendine hiç zaman 

ayırmıyorsun, her Ģeyin bütün önceliğin o oluyor. Para harcarken bile sadece onlara 

harcıyorsun kendinden önce. Hiçbir Ģey yapmıyorum kendi adıma. Ama olumlu 

tarafı benim hayata bağlanmama sebep oldular. Yani ben Ģuanda bir Ģeyler 

yapıyorsam kendimden ziyade onları daha rahat ettirebileyim. Evlenmek istiyorum, 

evlenemiyorum.” (A.K. 38 yaĢında) 

ġ.A. ise “Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Fakat boĢanan bir ailenin 

çocuğu olmak çok zor. Babasız bir çocuk büyütmek çok zor. Ailemle birlikte 

yaĢıyorum. Kızım benim babama baba demeye baĢladı. Onu babası gibi algılayarak 

büyüyor. Her baba deyiĢinde içim acıyor. Babamda tıpkı bir baba gibi davranıyor 

torununa. Bu beni hem mutlu ediyor hem de üzüyor. Çok büyük bir sorumluluk. 

Ailem bana destek olduğu için kızımda bende çok Ģanslıyız. Fakat çocuklu olmak 

genel anlamda zor bir durum. Yeniden evlenmeyi düĢünmek çok zor hele de bir kız 

çocuğuna sahipseniz. Kendi babasını düĢününce de o bunları yaptıysa babası 

olmayan neler yapar diye düĢünüyorum. Evlenir evlenmez çocuk yapmak en büyük 
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hataydı. ġimdi yeni evlenenlere onu tavsiye ediyorum. Ġyice tanımadan, evliliğiniz 

oturmadan çocuk yapmayın diyorum.” (ġ.A. 29 yaĢında) 

 C.B. ise “Bu zor bir soru aslında. Ben eski hayatıma rahatlıkla döndüm ve 

ayrıldığım eĢimi artık görmek zorunda değilim ailesi ile iletiĢim kurmak zorunda 

değilim ya da iki kez düĢünmemi gerektirecek sorumluluğum yok. Ben bunu 

yaparsam çocuğum nasıl etkilenir diye sorumluluğum yok. Muhakkak ki çocuksuz 

boĢanmak çocuklu boĢanmaktan çok daha  kolaydır. Çocuğa bunu anlatmak süreci 

var, çocuğun bunu kabullenme süreci var. Ne kadar da ortak bir payda olsa da artık 

yeni evlilik kursan da kurmasan da ayrıldığın insanla ve ailesiyle görüĢmeye 

katlanmak zorundasın. Ben muhakkak çocuksuz olmanın kadın açısından daha rahat 

olacağını düĢünüyorum. Ama çocuklu olup da boĢanan ve rahat eden güçlü kadınlar 

vardır. Çok Ģükür ki bunu öğrenmek deneyimlemek zorunda kalmadım.” (C.B. 26 

yaĢında) 

N.F. ise “Çocuk sahibi olmak her yönden sizi kısıtlayan bir durum. Sosyal 

yaĢamınızı, kiĢisel hayatınızı her Ģeyi etkiliyor ve çok büyük bir sorumluluk. 

BoĢanma süreci bir kadın için zaten zor bir durumken, boĢanan kadının çocuklu 

olması hayatını daha da zorlaĢtıran bir durum.” (N.F. 34 yaĢında) 

S.Y. ise  “Çok büyük bir sorumluluk. ÇalıĢma ve hayat standartları değiĢiyor. 

Çocuklarım olmasaydı girerdim bir okulda çalıĢırdım saat 2-3‟ e kadar, maaĢımı 

alırdım. Ama çocuklar olunca öyle olmuyor. Her Ģeyi düĢünüp ona göre hareket 

ediyor insan.” (S.Y. 46 yaĢında) 

ġ.ġ. ise “Tabi çocuksuz olması biraz daha hür olur. Sorunları daha az olur. Ama 

çocuk olunca tabi hür olamıyorsun. Çocuklu olunca onları düĢünüyorsun. Çocuksuz 

olunca kendini düĢünüyorsun. Çocuklu olmak yormaz mı yoruyor tabi ki. 

ÇalıĢmamıĢ olsam yorulmam da o kadar. ÇalıĢınca daha zor oluyor. Evde çocuklara 

annem bakıyor. 74 yaĢında. O biraz daha dinç olsaydı ben o kadar yorulmazdım.” 

(ġ.ġ. 38 yaĢında) 

F.U. ise “Ya Ģimdi düĢünüyorum, keĢke ben çocuk yapmasaydım diyorum, ha 

Allah‟ın bir lütfu çok da mutluyum çocuklarımı doğurdum için.” (F.U. 33 yaĢında) 
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Ü.E. ise “Çok etkiler. ġimdi ben o Ģahsiyetten çocuğum olmuĢ olsa, hayatımın 

sonuna kadar onunla muhatap olmak zorunda kalacaktım. Bu benim için gerçekten 

büyük bir Ģans. BoĢanmak demek gerçekten o insanla bütün iliĢkini bitirmek demek. 

Ama ortada bir çocuk varsa o insanla ne yaĢamıĢsan yaĢa. Eğer bir çocuk varsa o 

çocuk o adam baba figürünü yerine getireceği için ne yaparsan yap hayat boyu 

onunla bütün iliĢkin devam edecek. Dolayısıyla ben bu anlamda çok Ģanslıyım. Ama 

hani gerçekten çok farklı farklı Ģeyler yaĢayan kadınlar var bu ülkede. Ġnsanların 

sadece çocuk uğruna o adamla muhatap olması gerçekten çok zor ki velayet daha çok 

annede olduğu için bu anlamda kadınlar hep bir Ģekilde ister maddi anlamda isterse 

baba rolünün yerine getirilmesi anlamında o adamlarla sürekli muhatap olmak 

durumunda kalıyorlar. Benim çocuksuz olmam gerçekten bu anlamda çok iyiydi.” 

(Ü.E. 33 yaĢında) 

Katılımcıların verdiği yanıtlara bakıldığında, çocuğu olan kiĢilerin de olmayan 

kiĢilerin de boĢanan kadının çocuğunun olma durumunun büyük bir sorumluluk ve 

hayatın geri kalanını etkileyen önemli bir sebep olduğunu belirtmiĢlerdir. Çocuklu 

olmanın eski eĢ ile görüĢmede etkin olduğu, maddi-manevi büyük bir sorumluluk 

olduğu, yeniden evlenmek istediklerinde çocuğun olumsuz bir etkide bulunduğu 

vurgusunu yapmıĢlardır. Toplumda kadın boĢanmıĢsa ikinci bir evlilik yapması 

durumunda çocuğunun olmaması avantaj olarak algılanmaktadır. Tablo 16‟da 

boĢanan kadınların çocuklu veya çocuksuz olmalarının hayatlarını nasıl etkilediği ile 

ilgili dağılım yer almaktadır. Çocuğu olan kadınlar yaĢadıkları sorunlardan yola 

çıkarak, çocuğu olmayan kadınlar ise bu durumun onlara sağladığı faydalar 

yönünden cevap vermiĢtir. 

 

Tablo 16: BoĢanan Kadının Çocuklu veya Çocuksuz Olmalarının Hayatlarına 

Etkisini Gösteren Dağılım 

 Daha Kolay Daha Zor 

Çocuğu Olan Kadınlar 4 14 

Çocuğu Olmayan Kadınlar - 7 
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Tablo 16‟ya bakıldığında, boĢanan kadınların 18‟inin  çocuğu varken, 7‟si çocuk 

sahibi değildir. 18 kadının, 14‟ü çocuk sahibi olmanın boĢanan kadın için zor bir 

sorumluluk olduğuna dikkat çekerken, 4‟ü boĢanma sürecinde ve sonrasında çocuk 

sahibi olmanın manevi açıdan faydası olduğunu, annelerin gücünü artırdığını 

belirterek daha kolay olduğunu ifade etmiĢlerdir. Çocuk sahibi olmayan 7 kadının 

hepsi de çocuklu olmanın zor olacağını, çocuksuz olmanın boĢanma sürecinde büyük 

bir avantaj olduğunu belirterek kolaylığına vurgu yapmıĢtır.  

Kadınların büyük bir kısmı çocuklu olmanın boĢanma sürecinde Ģartları daha da 

zorlaĢtırdığını ifade etmiĢlerdir. Bunun sebebi Türk toplumunda çocukların ağırlıklı 

olarak annede olması ve tüm sorumlulukların onun üzerinde olmasından 

kaynaklandığını belirtmek mümkündür. Kadın boĢanma sürecinin zorluğunu 

yaĢarken aynı zamanda çocuğunun sorumluluklarını yerine getirmeli ve bu süreçten 

en az yara alarak atlatmasını sağlamalıdır. Bu yüzdendir ki, kadın için boĢanma 

süreci ve sonrası çocuk varsa daha da zorlaĢmaktadır. 

1.9. BoĢanma Sonrası Kadının PiĢmanlık Duygusu 

Kadınlara boĢandıktan sonra piĢmanlık duyup duymadıkları sorulmuĢtur. Verilen 

cevaplar Ģu Ģekildedir; 

A.K.‟ ya göre “Hiç piĢmanlık yaĢamadım. Çünkü benim önümde yaptığım 

Ģeylerle bir bayan olarak onun bir erkek olarak hiçbir yere gelememesi, elindeki 

bütün her Ģeyi kaybetmiĢ olması, Ģuanda evlendi, iki çocuğu var. Çocuklarına da 

hiçbir Ģey yapamadığını, o evin kirasını bile ödeyemediğini, babası tarafından her 

Ģeyin karĢılandığını görüyorum. Ben bu evliliği devam ettirseydim de o benim eĢim 

olmayacaktı. Annesi babası benim çocuklarıma bakacaktı. Bunları gördüğüm için, 

akrabalık bağı da olduğundan dolayı yaĢadığı süreçte bitirmemiĢ olsaydım aynı 

süreci bende yaĢamıĢ olacaktım. Ama Ģuanda kendi paramı kazandığım için, 

çocuklarıma yardım edebildiğim için o yüzden hiçbir piĢmanlığım yok.” (A.K. 38 

yaĢında) 

 C.B. ise “Hiç piĢmanlık duymadım. Açıkçası birkaç kez kendimi zorladım acaba 

piĢmanlık duyar mıyım acaba örtmeye mi çalıĢıyorum, hiç piĢman olmadım çok 
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Ģükür diyorum. Anlık piĢmanlıklar oluyor yapmasaydım diye genele baktığım zaman 

yaĢadığım her Ģey benim için bir deneyim. Benim için bu yazılmıĢ, yazılmıĢ olanı 

değiĢtiremezsin. KeĢke yapmasaydım keĢke evlenmeseydim demenin Ģuan ki 

hayatına hiçbir faydası yok. Bunun hiçbir manası yok. YazılmıĢ olan öyle ya da 

böyle yaĢanacaktı. BoĢandığıma da piĢman olmadım onunla evlendiğime de piĢman 

olmadım.” (C.B. 26 yaĢında) 

ġ.A. ise “Ben elimden geldiği kadar sabrettim. Her Ģeyi denedim. Ama olmadı. 

Vicdanım rahat. Ailesi ve kendisi o kadar zor günler yaĢattı ki bana. Ona rağmen ben 

hep sustum alttan aldım. Fakat yine de olmadı. Bu yüzden piĢmanlık duymuyorum.” 

(ġ.A. 29 yaĢında) 

N.F. ise “Duymadım. Çok problemli giden bir evlilikti. Beni yoruyordu. 

Psikolojim bozulmuĢtu. BoĢanmak büyük bir rahatlama yaĢamama sebep oldu.” 

(N.F. 34 yaĢında) 

 F.T. ise “Dul kadına bakıĢ açısı var ya o zaman çok piĢmanlık duydum. KeĢke 

dedim bunu da söylerken utanıyorum ama keĢke dayağımı yiyip otursaydım dedim. 

Ġlk baĢlarda çok zorlanıyordum. ġuanda demiyorum. ġuanda da hep diyorum 6 sene 

evli kaldım. Çocuğumdan ayrı kaldım. ġuan ki aklım olsaydı devam ettirmezdim. O 

zaman da çaresizdim iĢte. Köydeyim. Aileme gidip kalsam arayacak korkacağım. 

Ankara‟da kadın konuk evi olduğunu bilmiyorum. Yol gösteren yok.” (F.T. 33 

yaĢında) 

A.B. ise “Duymadım. Olması gereken buydu zaten. Yine olsa yine aynı Ģeyi 

yaparım.” (A.B. 32 yaĢında) 

 Z.Y. ise “Asla duymadım. Aynı Ģeyi yine yaĢayım yine aynı kararı verirdim. 

Asla duymadım.” (Z.Y. 32 yaĢında) 

23 kadının boĢandığı için piĢmanlık duymadığı, 2 kadının ise piĢmanlık duyduğu 

görülmüĢtür. PiĢman olan kiĢiler de çocuk faktörü nedeniyle, çocukları için devam 

ettirmediklerine ve acele karar verdikleri için ve toplum tarafından dul kadın algısına 

maruz kalmamak için piĢmanlık duyduklarını belirtmiĢlerdir. Grafik 2‟de boĢanma 

sonrası kadınların piĢmanlık hissedip hissetmediklerine dair dağılım yer almaktadır. 
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Grafik 2: BoĢanma Sonrası Kadınların PiĢmanlık Duygusu YaĢama Dağılımı 

 

 

Grafik 2‟ye bakıldığında kadınların büyük bir kısmı (% 92) boĢanma sonrası 

büyük bir rahatlama yaĢadıklarını ve hiçbir zaman piĢmanlık duymadıklarını dile 

getirmiĢlerdir. Bu da kadınların boĢanmadan önce çeĢitli çözümler deneyip, 

evlilikleri için ellerinden geleni yaptıklarını ve son çare olarak da boĢanmayı tercih 

ettiklerini ve bu nedenle vicdanen rahat olmalarından dolayı piĢmanlık duymadıkları 

görülmektedir. 

1.10. BoĢanan Kadının YaĢadığı Ekonomik Problemler 

2; 8% 

23; 92% 

Pişmanlık Dağılımı 

Pişmanlık Duyanlar

Pişmanlık Duymayanlar
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BoĢanan kadınlara, boĢandıktan sonra ekonomik problemler yaĢayıp 

yaĢamadıkları ve bu konu da kimlerden destek gördükleri sorulmuĢtur. Verilen 

cevaplar Ģu Ģekildedir; 

A.K.‟ ya göre “Evet yaĢıyorum. YaĢadığım zaman ablam en büyük abim destek 

veriyor. Onun dıĢında kendim ek iĢler buluyorum. Hala da aynı Ģekilde çalıĢıyorum. 

Evde-dıĢarda. Evde çok içli köfte, çiğ köfte de yapıp, sattığım oldu. ArkadaĢlara 

Antep te hemĢerim var diyordum. Kendi yaptığımı söylemiyordum. Çünkü iĢ yeri 

olan birinin iĢ yeri açtığın zaman sıkıntılar vardı, giderler çok fazlaydı. Ondan dolayı 

bunu söyleyemediğim için baĢkasının ismini kullanarak, kendim satıyordum. Ġlk iĢe 

baĢladığım yıllarda uzman olarak çalıĢtığım yerde sabah erkenden öğrenciler 

gelmeden gidip temizlik yapıp ardından ders verip, öğlen tekrar temizlik yaparak 

500- 600 TL gibi bir fark alarak 8 ay kadar çalıĢtım.” (A.K. 38 yaĢında) 

C.B. ise “ Çok Ģükür ben ekonomik rahatlama yaĢadım. Çünkü eĢim 

çalıĢmıyordu. ÇalıĢma taraftarı değildi ve benim maaĢımla evi geçindiriyorduk. Bir 

de Ģuan ailemle yaĢıyorum. Bu evde yaĢıyorsan Ģu masrafları karĢılamalısın diye bir 

talepleri yok. Tam aksine paran cebinde kalsın biriktir birikim yap dediler. Hiçbir 

zaman para konusunda benden talepte bulunmadılar. Evimize gelen insanların elinde 

erzakla gelmesi çok kötü bir Ģeydi. Dedesinin teyzesinin ya da benim ailemin 

evimize gelirken market alıĢveriĢiyle gelmesi çok kötü. Hiçbir sağlık sorunu yokken 

çalıĢamaya müsaitken insanların bizim evimizi geçindirmesini ben hayatımda ilk 

defa o evde gördüm.” (C.B. 26 yaĢında) 

Y.B. ise “Çok Ģükür yaĢamadım. Zaten çalıĢıyordum. En önemli destek ailem 

yanımda. Hiç sıkıntı yaĢamadım çok Ģükür. Olsaydı bile ailem de destek olurdu 

eminim. Ailenin yanında olması çok büyük faktör.” (Y.B. 37 yaĢında) 

S.T. ise “Sadece bir ay yaĢar gibi oldum. Onda da arkadaĢımdan destek gördüm. 

Onun haricinde hiçbir maddi problem yaĢamadım. Biraz da bakıĢ açısı belki ben 

kendim küçük Ģeylerle mutlu olan bir insanım.” (S.T. 35 yaĢında) 
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 F.Ö. ise “Kimseden destek almadım. Kimseden maddi manevi destek görmedim. 

Ev iĢlerine gittim. Bir Ģekilde ayakta durmaya çalıĢtım. DüĢenin dostu yok.” (F.Ö. 38 

yaĢında) 

ġ.A. ise “YaĢamadım. Ailem her zaman destek oldu. BoĢanmadan önce ailemle 

yaĢamaya baĢlamıĢtım. BoĢandıktan sonra da onlarla yaĢamaya devam ettim. 

ÇalıĢmadığım için her türlü ihtiyacımı onlar karĢıladılar. Bazen onlara yük olduğumu 

hissediyorum.” (ġ.A. 29 yaĢında) 

K.B. ise “YaĢamaz olur muyum hiç. YaĢadım tabi. BoĢandıktan sonra annemle 

yaĢamaya baĢladım. Babamdan bağlanan maaĢ ile geçinmeye çalıĢtık. Çocuklarım 

büyümüĢlerdi. ĠĢlerini ellerine aldılar. Yoksa daha çok sıkıntı yaĢardık. Ama yine de 

çok zorlandığımız günler oldu. Allah bir Ģekilde yardım ediyor iĢte.” (K.B. 55 

yaĢında) 

N.F. ise “Nafaka hemen bağlanmadığı için ilk baĢta çok sıkıntı yaĢadım. Büyük 

bir Ģehirde çocuk büyütmeye çalıĢıyorsunuz. Gerçekten çok masraflı ve zor bir iĢ. 

Zaman zaman nafakamı aksattı. O dönemlerde de çok sıkıntı yaĢadım. ġuanda her 

Ģey daha düzenli ve yolunda gidiyor çok Ģükür.” (N.F. 34 yaĢında) 

Kadınların 13‟ü çalıĢtığını, 12‟si ise çalıĢmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların birçoğu boĢanma sonrası ekonomik problemler yaĢadıklarını, 

çalıĢtıklarını ve çalıĢmayanlar ise ailelerinden bu konu da destek gördüklerini, 

çocukları için nafaka alanlar ise o nafakayı çocukları için kullandıklarını yine 

çalıĢmaya gereksinim duyduklarını belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmayan kadınlar ise aileleri 

tarafından verilen destekler ve boĢandığı eĢi tarafından verilen nafaka ile hayatını 

idame ettirdiklerini, nafaka alamayanlar ise ailelerinden bağlanan maaĢ ile 

geçimlerini sağladıklarını belirtmiĢlerdir. Tablo 17‟de kadınların boĢanma sonrası 

ekonomik problem yaĢayıp yaĢamadıkları ve bu konu da destek görüp görmedikleri 

ve kimlerden destek gördükleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 17: Kadınların BoĢanma Sonrası Ekonomik Durumu ve Destek Görme Dağılımı 

 Ekonomik Problem Ekonomik Problem 
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YaĢayanlar YaĢamayanlar 

 ÇalıĢan ÇalıĢmayan ÇalıĢan ÇalıĢmayan 

Aileden Destek 

Gören 

2 6 1 4 

Aileden Destek 

Görmeyen 

4 - 3 - 

ArkadaĢ Desteği 

Gören 

1 - - - 

Eski EĢten Nafaka 

Alan 

- 3 - 1 

 

 Tablo 17‟ye bakıldığında, çalıĢan 13 kadının, 9‟u ekonomik problemler 

yaĢadığını, 4‟ü bu problemler için ailesinden destek görmediğini, 2‟si aile desteği 

gördüğünü,1‟i ise arkadaĢ desteği gördüğünü belirtirken, 4‟ü ekonomik problem 

yaĢamadığını buna rağmen 1‟i aile desteği gördüğünü, 3‟ ü ise çalıĢtığı için aile 

desteği görmediğini ifade etmiĢtir. ÇalıĢmayan 12 kadının, 7‟si ekonomik problemler 

yaĢadığını, 6‟sı bu problemler için ailesinden destek aldığını, 3‟ü eski eĢinden nafaka 

bağlandığını, 5‟i ekonomik problem yaĢamadığını, buna rağmen 4‟ü ailesinden 

destek gördüğünü, 1‟i ise eski eĢinden nafaka bağlandığını iletmiĢlerdir. Genele 

bakıldığında 25 kadının, 16‟sı ekonomik problemler yaĢadığını belirtmiĢtir. Problem 

yaĢayan kadınların çoğunluğunun çalıĢmayan kadınlardan oluĢtuğu görülmektedir. 

Bu durumda toplumumuzda ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların boĢanma 

sonrası maddi problemlerle daha çok karĢılaĢtığını göstermektedir. 

 1.11. BoĢanan Ebeveynlere KarĢı Çocuklarının YaklaĢımı 

 Çocuğu olan kadınlar için boĢandıktan sonra çocuklarının kendilerine ve eski 

eĢlerine karĢı tepkilerinin ne olduğu sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

A.K.‟ ya göre “Suçlama olmadı. Biz ayrıldığımızda çok küçüktüler zaten. 

Daha sonra da farkındalık kazandıklarında böyle olması gerektiğini anladılar.” (A.K. 

38 yaĢında) 
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 D.A. ise “Suçlamıyor. Ama hala kabullenmiĢ değil. „Okulda babamdan ayrı 

olduğunu söyleme anne‟ diyor. Hocasıyla konuĢtum bu yüzden. Daha hassas 

davranması için rica ettim.” (D.A. 39 yaĢında) 

F.Ö. ise “Büyük oğlum bana anne bile demedi. Çocuğu dolduruĢa getirdiler. 

HırçınlaĢmıĢtı bana karĢı. Bir gün eve geldi benle konuĢmuyordu. Öpüyordum 

benden kaçıyordu. Zamanla alıĢtı. Ben dedim büyüyünce beni anlayacaksın. Bir 

sıkıntın olacak gelip bana anlatacaksın dedim. Sonra da „cennet annelerinin 

ayaklarının altındadır‟ demeye baĢladı. ġuan çok düĢkün bana.” (F.Ö. 38 yaĢında) 

F.U. ise “Çocuklarım benden soğudular. Babaları ile Ģuan diyalogları iyi gibi. 

Evet kızım kızgın. BaĢta babaları göndermedi. Sonra da böyle iyice soğudular. Ama 

yaĢadıklarımı onlar da biliyordu. Babaları onların da yanında bana Ģiddet 

uyguluyordu. Ben çocukları odaya götürüyordum etkilenmesinler diye. Yapma böyle 

diyordum. Çocuklar mutsuz yetiĢmesin. Ben küçüktüm ama eĢime çok olgun 

konuĢuyordum. Hiç beni dikkate almadı hep burnunun dikine gitti. Çocuklarına 

yapıcı davranmadı. Çocuklarını düĢünseydi ailesine sahip çıkması gerekiyordu. 

Kendi çok cahilce davrandı.” (F.U. 33 yaĢında) 

 S.T. ise “Babaya karĢı Ģiddet eğilimi „onu öldüreyim mi, onu yok edeyim mi? 

Bütün sıkıntı oydu. Ya da görmek istemiyorum.‟ Babaya karĢı ben kinlendikçe 

çocuklarım daha çok kinleniyor. Bu seferde hatayı bana yansıttı. O sizin babanız 

demeye baĢladım. Baktım ki çocuklar bu sefer kinlendikçe daha çok psikolojik 

bunalım yaĢıyorlar. Bana karĢı da yine öfke. Neden hep neden sorgulama. „Neden 

böyle bir Ģey yaptınız, neden bizi üzdünüz? Biz bu kadar mı değersizdik. Bizi 

seviyordunuz neden bunu yaptınız?‟” (S.T. 35 yaĢında) 

 S.Y. ise “Kızım hep babasının geleceğine inandı. Çünkü babasına çok düĢkündü, 

o da kızına düĢkündü. ArkadaĢ gibi birlikte çıkarlardı, gezerlerdi, film seyrederlerdi. 

„O kadını bizden daha mı çok sevdi anne?‟ diye sordu sürekli. Kabullenemedi. „O 20 

yaĢ küçük biriyle evlendi, bende kendimden 30 yaĢ büyük bir adamla evleneceğim‟ 

dedi. Bende „Öyle yaptığında baban seni önemseyecek mi sanıyorsun ?‟ dedim. O 

zaman bu fikrinden vazgeçti. Oğlum otizmli olduğu için zaten bir Ģey anlamadı, 

„baba, baba‟ diyordu hep artık onu da bıraktı.” (S.Y. 46 yaĢında) 
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T.D. ise “Kızlarım her zaman bana destek oldular. Hiçbir Ģey demediler. Bir iki 

sene sonra evlenebilirsin dediler bizi sorun etme. Babalarını çok seviyorlardı tabi. 

Babaları onlara aĢıktı. Büyük kızım çok etkilendi. „Küçük kızım anne herkesin 

babası okuldan alıyor benim babam neden gelmiyor‟ diyordu.” (T.D. 43 yaĢında) 

Kadınların verdiği yanıtlara bakıldığında, çocukların genellikle boĢanma sonrası 

anne veya babaya karĢı suçlayıcı tavırlar sergilediği, biraz zaman geçtikten sonra 

daha yapıcı davrandıkları bilgisine ulaĢılmıĢtır. Parçalanan aile çocukları bu süreçte 

anne ve baba arasında kalmakta ve bu durum onlar için travma oluĢturmaktadır. Aile 

ne kadar huzursuz olursa olsun çocuk anne ve babanın ayrılığını kabullenmekte 

zorlanmaktadır. Toplum içinde de anne ve babasının boĢanmıĢ olduğunu söylemek 

çocuklar için oldukça zor olmaktadır. Tablo 18‟de çocuğu olan 18 kadının boĢanma 

sonrasında çocuklarının kendisine veya eski eĢine karĢı yaklaĢımlarının dağılımı yer 

almaktadır. 

Tablo 18: BoĢanan Kadınların Çocuklarının Anne-Babaya KarĢı DavranıĢlarının 

Dağılımı 

 Anneye KarĢı Babaya KarĢı Ebeveyne KaĢı 

Olumlu Tepki 6 4 7 

Olumsuz Tepki 4 6 1 

 

Tablo 18‟e bakıldığında, 7 çocuğun ebeveynlerine karĢı boĢanma sürecinde ve 

sonrasında olumlu tepki verdiği, 1 çocuğun ebeveynlerine karĢı bu süreçte olumsuz 

tepki verdiği, 6 çocuğun annesine olumlu, babasına olumsuz teki gösterdiği, 4 

çocuğun ise annesine karĢı olumsuz, babasına karĢı ise olumlu tepki gösterdiği 

görülmektedir. Çocuklar boĢanma sürecinde anne ve babalarının yorumları, aile 

büyüklerinin yorumları, duygusal boĢlukları ve ebeveynlerinin ayrılığını 

kabullenememek gibi çeĢitli sebeplerle ebeveynlerini ya da sadece birisini suçlama 

ya da cezalandırma eğiliminde olabilmektedirler. Bunun nedeninin, çocuğun 

boĢanma sürecinde bir sebep araması ve bu nedenle de suçlayıcı ya da cezalandırıcı 

davranmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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1.12. BoĢanan Kadına KarĢı Erkeklerin YaklaĢımı 

BoĢanma sonrasında kadınların çevrelerindeki erkekler tarafından evli oldukları 

zamana göre nasıl algılandıkları, farklı bir gözle bakıldığını hissedip hissetmedikleri 

sorulmuĢtur. Cevaplar Ģu Ģekildedir; 

C.B.‟ ye göre “Evet çok net. En baĢta anlattığım gibi. Ben O‟nu arkadaĢım olarak 

görüyordum. Ben evliyken benim arkadaĢımla çıkıyordu. Onlar görüĢmeyi bırakalı 

birkaç hafta olmuĢ, benim boĢandığımı duyduğu gün bana „‟Sen aslında her erkeğin 

birlikte olmak isteyeceği bir kadınsın, ben aslında baĢından beri sana ilgi 

duyuyordum‟‟ gibi bir cümle duydum. Ondan sonra da hemen irtibatı kestim. O‟nun 

dıĢında böyle bir muamele yapan olmadı. 10-15 senelik erkek arkadaĢlarım var, 

onların hiç öyle bir iması olmadı. Bir de bir Ģey sezdim baĢka birisinde: Biraz böyle 

görüĢmeye ikna etmek için evlilik vaatleri. „Ben aslında seni alırım, seninle 

evlenirim, aslında boĢanmıĢ olmanın hiçbir önemi yok.‟ Ama daha üç beĢ seferdir 

görüĢtüğüm birisi. Sanki boĢandıktan sonra evlilik vaadiyle tavlayabilirim diye 

düĢünüyorlar “ ( C.B. 26 yaĢında ). 

D.A. ise  “Aynen oldu. Bir kiĢide oldu. Abi dediğim kiĢiden.” (D.A. 39 yaĢında) 

 F.Ö. ise “Evet hissettim. Yalan söylemeyeyim.” (F.Ö. 38 yaĢında) 

Ü.E. ise “Evet hissettim. Çok net bu. Yani dedim ya yaĢadığın ortam, kültürel 

durumun, yaĢın çok bir önemi yok. BoĢandıktan sonra evet karĢı cinsin ya bir kere 

hani bu çok net. Ġnsanlar seni yokluyorlar. Ama gerçekten bu toplumda erkekler 

tarafından yoklanıyorsun. ġöyle bakıyorlar: bunun sahibi var, bunun sahibi yok. Türk 

erkekleri böyle bakıyorlar. Bir kadının kendi kendinin sahibi olduğunun bilincinde 

değiller. Eğer yanında bir erkek varsa sen sahiplisin yoksa sahipsizsin. ĠĢte bu da 

bizim yetiĢtirilme tarzımızdan kaynaklanıyor. Bir kadının da kendine, namusuna, 

benim namusumu benden daha iyi kimse koruyamaz yani o yüzden yanımızda bir 

erkek olması gerektiğine inanmıyorum ben. Bu da kiĢinin kendi değer yargıları ve 

vicdanıyla alakalı bir durum. Ama doğru yani insanı yokluyorlar.” (Ü.E. 33 yaĢında) 

 Y.B. ise “Muhakkak. Erkek nefsi çok farklı. Evliyken bekarken diye bir Ģey yok. 

Ġnsanın nefsinde art niyet varsa bayan evli de olsa bekar da olsa çok değiĢmez. Ama 
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o durumda sizin tavrınız çok önemli. Olanlar oldu tabi tavrım net olduğu için sonraki 

yaklaĢımları farklı oldu.” (Y.B. 37 yaĢında) 

 S.Y. ise “Yok. Hiçbir Ģey hissetmedim. Aksine daha çok saygı duydular. Daha 

seviyeli ve saygılı davrandılar.” (S.Y. 46 yaĢında) 

 T.D. ise “Evet. Maalesef  Türkiye gibi bir yerde boĢanan kadınların… Bir insan 

bir çalıya sığınıyorsa o insana yardımcı olacaksın. KarĢındaki insanın bir Ģeyi yoksa. 

Kendini bilen bir insan anasını bacısını bilen insan dönüp bakmaz. Mesela iki 

arkadaĢın tavrı farklı oldu yenge diyen insanlardı. Ama hiçbir zaman taviz vermedim 

benim nasıl olduğumu biliyorlardı. Çoğu insan benim yanımda konuĢamaz zaten. 

Gözüm görmez yani. Ben haksızlığa gelemem.” (T.D. 43 yaĢında) 

ġ.A. ise “Evet oldu. Evliyken kardeĢim gözüyle bakan insanların boĢandıktan 

sonra farklı baktıklarını hissettiğim oldu maalesef.” (ġ.A. 29 yaĢında) 

Z.K. ise “Zaman zaman girdiğim ortamlarda hissettiğim oluyor. Daha çok 

gençsin. Sana değer veren seni sevecek olan mutlaka baĢka birileri çıkar karĢına 

diyerek konuya giriyorlar ve sonuçta istekleri ortaya çıkıyor. BoĢanan insan kolay 

elde edilebilen insan mantığı var erkeklerde.” (Z.K. 23 yaĢında) 

BoĢanan kadınların verdiği cevaplara bakıldığında, kiĢilerin birçoğu boĢandıktan 

sonra çevrelerindeki erkekler tarafından farklı algılandıklarını, beklemedikleri 

durumlara maruz kaldıklarını, çevredeki erkekler tarafından kolay ulaĢılabilir bir 

kadın gibi hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. Tablo 19‟da kadınların boĢanma sonrası 

girdikleri ortamlarda karĢı cinsin kendilerine karĢı tavırlarında bir farklılaĢma olup 

olmadığının dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 19: KarĢı Cinsin Tavırlarındaki FarklılaĢmanın Dağılımı 

FarklılaĢma Oldu FarklılaĢma Olmadı 

16 9 

 

Tablo 19‟a bakıldığında, 16 kadının boĢandıktan sonra girdiği ortamlardaki 

erkekler tarafından farklı davranıĢlara maruz kaldığı, 9 kadının farklı bir tavra maruz 
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kalmadığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle kadınlar boĢanma sonrası sosyal bir 

ortama girdiklerinde, boĢandıklarını bilen, ortamda bulunan erkekler tarafından flört 

etme eğilimi hissettiklerini ifade ederken, diğer kadınlar böyle bir durum 

hissetmediklerini aksine erkeklerin daha hassas ve mesafeli davrandıklarını 

belirtmiĢlerdir. BoĢanma sonrasında kadınların, erkekler tarafından bu tür durumlara 

maruz kalmalarının nedeninin, Türk toplumunda dul kadının, bekar bir kadına göre 

daha kolay elde edilebilir olduğu ve kaybedecek bir Ģeyi olmadığı düĢüncesinden 

kaynaklandığı görülmektedir. 

1.13. BoĢanan Kadına KarĢı Eski EĢin YaklaĢımı 

BoĢanan kadınlara, eĢlerinden ayrıldıktan sonra eski eĢi tarafından kısıtlanmaya 

maruz kalıp kalmadıkları sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

 C.B.‟ ye göre “Hiç olmadı. Evliyken de olmazdı. Bu benim için boĢanma 

sebeplerinden biridir. Ben evliyken de „O sana niye yorum yazdı, niye fotoğrafını 

beğendi niye, aradı?‟ tarzı konuĢmaları hiç olmadı. BoĢandıktan sonra da hiç 

iletiĢime geçmedik. Sadece bir kez ben içime sinmedi helallik istedim. O da hakkını 

helal etti, „sen de helal et‟ dedi. O Ģekilde bitirdik.” (C.B. 26 yaĢında) 

 D.A. ise “Oldu. Ortak arkadaĢımız var. Ankara‟ya geldikçe görüĢüyoruz eĢiyle 

kendisiyle. „GelmiĢ, görüĢüyormuĢsun, buluĢmuĢsun‟ gibi kıskançlıklar oldu.” (D.A. 

39 yaĢında) 

F.Ö. ise “Kıskançlık duygusu oldu. Ablamı istediler. Onu verme durumu oldu. O 

da beni aradı „kocaman kadınsın 3 tane çocuğun var evlenecek misin‟ dedi. Ben de 

açıkladım „beni değil ablamı istediler‟ diye. Ġsteyenim oldu kardeĢime söylemiĢler. 

PolismiĢ. „Yok kardeĢim ben hiç düĢünmem sakın ha duymayayım‟ dedim. O da 

kıskandırmak için kocamı aramıĢ sonra o da beni aradı. KıskanmıĢ.” (F.Ö. 38 

yaĢında) 

F.T. ise “Bir defasında telefon açtı. „Müsait değilim kapatacağım‟ dedim. 

„Hayırdır yanında erkek arkadaĢın mı var?‟ dedi. Biz görüĢsek birbirimizden haber 

alsak söylediğiniz bu Ģey çok fazla olurdu “ (F.T. 33 yaĢında) 
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F.U. ise “Ġlk zamanlar Ģöyle oldu, biz ayrıldıktan sonra da bir iki ay konuĢtuk 

onunla. „Ben çalıĢmak istiyorum‟ dedim. „Hayır‟ dedi „kesinlikle çalıĢmayacaksın‟ 

dedi. „Ama ben kimseden  para isteyemem‟ dedim. „Sen destek olacaksan 

çalıĢmayayım‟ dedim. O hiç destek olmadı. Zaten ayrıldıktan sonra da hiç tanımadı 

bile telefon numarasını değiĢtirdi.” (F.U. 33 yaĢında) 

S.G. ise “Yok olmadı. BoĢandıktan sonra bir daha ne telefonda ne de yüz yüze 

görüĢtük.” (S.G. 25 yaĢında) 

C.A. ise “Olmadı. Olamazda. Böyle bir hakkı yok. Ben bu fırsatı vermem zaten 

ona. GörüĢmediğimiz içinde böyle bir durum söz konusu dahi olmadı.” (C.A. 28 

yaĢında) 

Ü.E. ise  “Evet bir telefon görüĢmesi sırasında bunu yaĢamıĢtım. Mahkemeye 

çağrılmakla ilgili bir sıkıntı vardı. Odanın içerisinde erkek sesi duyduğunda yine her 

zaman ki tavırlarına girmiĢti. Oldu yani. Ama koruma kararı olduğu için 

yanaĢamadığı için hiçbir Ģey yapamadı bu anlamda.” (Ü.E. 33 yaĢında) 

Kadınların verdiği cevaplara bakıldığında, eski eĢleriyle görüĢenlerin zaman 

zaman kısıtlandığı ve kıskançlığa maruz kaldığı görülmüĢtür. GörüĢmeyenlerin ise 

hiçbir Ģekilde baskıya maruz kalmadığı öyle bir durumun yaĢanması halinde de 

tepkilerinin sert olabileceği ifadelerine rastlanmıĢtır. Tablo 20‟de kadınların eski 

eĢleri tarafından kıskanılıp, kısıtlanma durumu yaĢayıp yaĢamamalarının dağılımı yer 

almaktadır. 

Tablo 20: Kadınların Eski EĢleri Tarafından Kısıtlanma ve Kıskanılma 

DavranıĢının Dağılımı 

Kıskanılma-Kısıtlanma 

YaĢadı 

Kıskanılma-Kısıtlanma 

YaĢamadı 

9 16 

 

Tablo 20‟ye bakıldığında, 9 kadının eski eĢi tarafından kıskanılma ve kısıtlanma 

davranıĢlarına maruz kaldığı, 16 kadının ise kısıtlanma ve kıskanılma davranıĢlarına 
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maruz kalmadığı görülmektedir. Çocuk nedeniyle eski eĢleriyle görüĢen kadınların 

kıskanılma ve kısıtlanmaya daha çok maruz kaldığı görülürken, çocuğu olmayan 

kadınların eski eĢleriyle aralarında hiçbir biyolojik bağında kalmaması nedeniyle 

kısıtlanma ve kıskanılma davranıĢlarını yaĢamadıkları görülmektedir. 

1.14. BoĢanan Kadının Sözel veya Fiziksel Tacize Maruz Kalma Durumu 

Katılımcılara boĢandıktan sonra hiç sözel veya fiziksel tacize maruz kalıp 

kalmadıkları sorulmuĢtur. Katılımcıların verdiği cevaplar Ģu Ģekildedir; 

A.K.‟ ya göre “Yok kalmadım.” (A.K. 38 yaĢında) 

C.B. ise “Kalmadım. O ilk bahsettiğim Ģey hariç. „Her erkek seninle birlikte 

olmak ister‟ bu cümle bana çok iğrenç geldi. O duyduğum cümle biraz taciz gibi 

algıladım. Beni kötü hissettirdi. Onun dıĢında fiziksel sözel tacize uğramadım.” (C.B. 

26 yaĢında) 

 D.A. ise “Fiziksel taciz yaĢamadım. Yok olmadı. Anlattığım olaydaki abi 

dediğim kiĢiden sözel olarak oldu.” (D.A. 39 yaĢında) 

 T.D. ise “Sözel olarak kaldım ama fiziksel olarak çok Ģükür olmadı. Sözel 

olanlara da haddini bildirdim zaten.” (T.D. 43 yaĢında) 

 Z.Y. ise “Oldu. Çok af edersiniz dostluk bile teklif eden oldu. „Evliyim ama seni 

çok seviyorum. Sana ev açayım‟ dediler. ġok oldum ben. KarĢılaĢtım ne yazık ki.” 

(Z.Y. 32 yaĢında) 

 F.T. ise “Bir yere gitmiĢtim iĢ görüĢmesine. Sonra bana burası değil de evime 

gelir misin temizliğe filan dedi. Ben dedim ayağım rahatsız ev temizliğine gidemem 

dedim. Olsun falan dedi. Sonra cebimden aradı hemen yemeğe gidelim mi filan diye. 

Dul olunca insanların yaklaĢımı çok farklı oluyor.” (F.T. 33 yaĢında) 

K.K. ise “Fiziksel olmadı ama sözel olarak oldu. Gerek yüz yüze gerekse sosyal 

medya üzerinden. Evlenip boĢanmıĢ olunca erkeklerin yakın odağında oluyorsunuz 

maalesef.” (K.K. 30 yaĢında) 

ġ.A. ise “Yok kalmadım. Çok Ģükür.” (ġ.A. 29 yaĢında) 
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Katılımcıların verdiği cevaplara bakıldığında, birçoğu çevrelerindeki erkekler ve 

sosyal medya üzerinden sözel tacize maruz kaldıklarını fakat fiziksel tacize maruz 

kalmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Tablo 21‟e göre boĢanan kadınların boĢanma 

sonrası sözel veya fiziksel tacize maruz kalıp kalmadıklarının bilgisi yer almaktadır. 

Tablo 21: BoĢanan Kadınların Sözel-Fiziksel Tacize Maruz Kalıp Kalmama 

Dağılımları 

 Sözel Taciz Fiziksel Taciz Sözel-Fiziksel 

Taciz 

Evet 15 - - 

Hayır - 15 10 

 

Tablo 21‟e bakıldığında, 15 kadının boĢandıktan sonra sözel tacize maruz 

kaldığı, fiziksel tacize maruz kalmadığı, 10 kadının ise ne sözel ne de fiziksel hiçbir 

Ģekilde tacize maruz kalmadığı görülmektedir. 

1.15. EĢi Vefat Eden Kadınların Çevrelerinden Gördükleri Destekler 

Kadınlar eĢleri vefat ettikten sonra, çocuklarıyla yaĢama ya da yalnız kalma 

durumundadırlar. Kadının eĢini kaybettiği süreçte ve daha sonrasında çevresinden, 

ailesinden, arkadaĢlarından destek görmesi bu süreci daha sağlıklı atlatabilmek için 

oldukça önemlidir. Kadınlara eĢleri öldükten sonra çevrelerindeki insanlardan ne tür 

destekler gördükleri sorulmuĢtur. Katılımcıların verdiği yanıtlar Ģu Ģekildedir; 

M.S.‟ ye göre “ÇalıĢtığım için kendim geçindim. Ailemle birlikte yaĢamadım. 

Zaman zaman sıkıntı yaĢadığımda ailem destek oldu. Ama genellikle kendim 

ayaklarımın üzerinde durdum.” (M.S. 39 yaĢında) 

 B.T. ise “Evin tek kızıyım. 16 yıl ailemle kaldım. Ailem çok güzel destek 

oldu. Hem bana hem de çocuğuma sahip çıktılar.” (B.T. 44 yaĢında) 

M.F. ise “EĢimden bağlanan maaĢ ile geçimimi sağladım. Oğlum ve gelinimle 

birlikte yaĢıyorum. Oğlum destek oldu sağ olsun.” (M.F. 62 yaĢında) 
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 A.S. ise “Maddi olarak herhangi bir destek görmedim. Manevi olarak ailem 

ve arkadaĢlarım, çocuklarım yanımda oldu. ÇalıĢtığım için maddi olarak kimseye 

muhtaç olmadım çok Ģükür.” (A.S. 48 yaĢında) 

F.K. ise “ġimdi manevi yönden eĢim tarafı olsun kendi annem tarafı olsun 

destek aldım. Ġki taraftan da maddi yönden olmadı. Ġki taraftan da olmadı.” (F.K. 56 

yaĢında) 

F.M. ise “Maddi olarak eĢimin ailesinden destek gördüm. Çocuklarım 

okuyordu. EĢimden bağlanan maaĢ ancak evi geçindirmeye yetiyordu. Akrabalarımın 

desteği ile geçindik. Çocuklarım hem çalıĢtı, hem okudular.” (F.M. 82 yaĢında) 

S.C. ise “Kendi ailem hayatta değildi. EĢimin ailesinden ve kardeĢlerimden 

çok destek gördüm. Zor günümde yanımda oldular.” (S.C. 70 yaĢında) 

A.T. ise  “Ailemden ve arkadaĢlarımdan destek gördüm. KardeĢlerim her 

zaman yanımda oldular sağ olsunlar. Çocuklarımla birbirimize destek olduk.” (A.T. 

45 yaĢında) 

H.Y. ise “ „Sabret‟ dediler. „Sen inançlı kadınsın‟ dediler. Kolum kanadım 

kırıldı. Manevi olarak destek oldu çevremdeki insanlar. Kızım maddi destek oldu.” 

(H.Y. 54 yaĢında) 

 M.Y. ise “KomĢularımdan maddi-manevi, ailemden çok destek gördüm. 

KomĢularım çok destek oldu. Zorla dıĢarı çıkardılar beni. Ġlgilendiler.” (M.Y. 50 

yaĢında) 

S.P. ise “Ailem maddi manevi çok destek oldu.” (S.P. 46 yaĢında) 

 Y.Ġ. ise “Görmedim diyebilirim. Sadece en yakın arkadaĢlarımdan manevi 

olarak yakınlık gördüm. Ailemden ve eĢimin ailesinden hiç görmedim.”  (Y.Ġ. 45 

yaĢında) 

Z.A. ise “Yalnızlık çok zor be. Onun yeri çok baĢka. Yalnız bir yere gitmek 

istemiyorum. Allah razı olsun yani ama senin hayat arkadaĢının yerini hiçbir Ģey 

tutmuyor. 50 tane evladın olsa bile onun yeri baĢka. Hayat arkadaĢının yeri baĢka. E 
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herkesin çoluğun çocuğunda bir evi var herkesin kendine göre iĢi var gücü var. 

Seninle devamlı ilgilenemez. Allah razı olsun yine her Ģeyimle ilgilenen oldu. Yalnız 

bir yere gitmeyi bile canım istemiyor. Gitmek istemiyorum, evden çıkmak 

istemiyorum. Oğlumun zoruyla. „Hadi anne gidelim‟ diyor. Allah razı olsun, Allah 

iĢini gücünü rast getirsin.” (Z.A. 65 yaĢında) 

Z.K. ise “Görümcelerim, kaynanam maddi-manevi destek oldular. Allah razı 

olsun kaynanamdan.” (Z.K. 55 yaĢında) 

 Katılımcıların verdiği cevaplara bakılarak birçoğu ailesi, yakın çevresi, 

arkadaĢları ve komĢularından manevi destek gördüklerini, bir kısmı ise hem maddi 

hem de manevi destek gördüğünü belirtmiĢtir. EĢ kaybı, yas süreci, hayatın önemli 

ve aĢılması güç olan yaĢam olaylarından biridir. Bu süreçte aile ve çevrenin maddi-

manevi desteği süreci daha rahat geçirmek adına oldukça önemlidir. Tablo 22‟de eĢi 

vefat eden kadınların çevrelerinden ne tür destekler aldıklarının dağılımı yer 

almaktadır. 

Tablo 22: EĢi Vefat Eden Kadınların Destek Görüp Görmediklerinin ve Gördükleri 

Destek Türlerinin Dağılımı 

 Maddi Destek Manevi Destek Maddi-Manevi 

Destek 

Evet 5 - 6 

Hayır - 4 - 

 

Tablo 22‟ye bakıldığında, eĢi vefat eden 6 kadının aile ve sosyal çevresinden 

hem maddi hem de manevi destek gördüğü, 5 kadının maddi destek gördüğü,4 

kadının ise manevi olarak destek görüp maddi destek görmediği belirlenmiĢtir. 

Maddi yönden destek olamayıp, manevi destek veren aile ve çevrelerin bir çoğunun 

maddi imkanları el vermediği için kiĢiye maddi destek olamamıĢtır. Katılımcıların 

büyük bir çoğunluğu eĢi öldükten sonra aile ve çevresinden maddi-manevi 

desteklenmiĢtir. 

1.16. Dul Kadın Olarak YaĢamanın Zorlukları 
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Kadınlara toplum içinde dul kadın olarak yaĢamanın zorluklarının neler 

olduğu sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

M.S.‟ ye göre “Maalesef dul kadın olmak çok zor. Hele de bizim toplumuzda 

dul kadının ayakta durması çok zor. Sürekli kısıtlanıyorsun. Sen kendini bilsen de “el 

alem ne der”, “saat kaç oldu, neredesin?” gibi kısıtlamalara maruz kalıyor insan. 

Kültür seviyesi ne olursa olsun dul kadın her zaman aynı algılanıyor. BaĢında bir 

erkek yoksa her Ģeyin kontrol altında olmak zorunda. Eve giriĢ çıkıĢ saatlerine çok 

dikkat etmek zorundasın. Evli bir kadın geç saatte bir yerden yalnız gelse yanlıĢ 

anlaĢılmıyorken, senin baĢında bir erkek olmadığı için geç saatte bir yerden 

geldiğinde, tuhaf bakıĢlar, ailenden gelen uyarılar, bunun gibi birçok durum 

yaĢanıyor maalesef.” (M.S. 39 yaĢında)  

B.T. ise  “Her Ģeyi kısıtlıyorsun. Ġnsanlar ne düĢünür? Ailen ne düĢünür?  

diye. YanlıĢ, hata yaparım diye çok korktum. Az ve öz arkadaĢım var. Çok zor bir 

durum.” (B.T. 44 yaĢında) 

M.F. ise “Ben bir zorluk yaĢamadım. Oğlumla birlikte yaĢadığımız içini gidip 

geldiğim yerler belli olduğu için bir sıkıntı yaĢamadım. Dul bir kadın olduğum için 

herhangi bir eziklik hissetmedim. Sosyal olarak yaptığım Ģeylerden de kendimi 

soyutlamadım ben kendimi bildikten sonra.” (M.F. 60 yaĢında) 

F.K. ise “Ne gibi zorluklar derken insan ne olsa kendini yalnız hissediyor. 

Ama hayat devam ediyor. Mecbur topluma uymak zorundasın. Zaten eĢim öldükten 

sonra zaten tatil falan yok. Evde biraz zorlandım. Eve giremedim. Sesi gelir gibi 

oldu. 6 ay 1 sene bir zorluk çektim yani. AlıĢana kadar sesi kulağıma geldi.” (F.K. 56 

yaĢında) 

A.S. ise “Belli bir sıkıntı, zorluk yaĢamadım. Fakat ister istemez çalıĢtığın 

ortamda, girdiğin diğer ortamlarda laf söz olmasın diye erkeklerle arana bir mesafe 

koyuyorsun. Ġnsanlar yanlıĢ anlar diye daha çekingen oluyorsun.” (A.S. 48 yaĢında) 

 H.Y. ise “Kimseye gücenmedim. Ġki oğlum vardı. Gece 12‟ de bir yere 

gideceğim desem de giderdim.” (H.Y. 54 yaĢında) 
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 M.Y. ise “25 yıldır aynı yerdeyiz. Bir sıkıntı yaĢamadım. „Dul kadın‟  

dediklerinde burukluk oluyor.” (M.Y. 50 yaĢında) 

 Y.Ġ. ise “Ben gerçek söylemek gerekirse hiç görmedim. Ya benim yapım 

itibariyle hiçbir ters bakıĢ hiçbir kelime Ģekli olarak hitap Ģekli olarak ya da davranıĢ 

olarak hiçbir Ģey yaĢamadım ben. Gerçi o da benimle alakalı benim tutumumla 

alakalı diye düĢünüyorum. Çünkü etrafımdaki dul bayanlardan öyle Ģeyler 

duymuyorum. Farklı Ģeyler duyabiliyoruz. % 80 karĢılıklı diğer kalan kısım da o 

kiĢinin artık kendine ait karakteriyle alakalı. En büyük zorluğum maddi sıkıntılar.” 

(Y.Ġ. 45 yaĢında) 

Z.A. ise “Evet tabi canım çekiniyorsun. Gidiyorsun mesela böyle herkes eĢiyle, 

sen yalnız orda tek oturuyorsun. Çok dokunuyor yani. Akıllarına belki bir Ģey gelir 

mi gibisine falan. Yani her yere de gitmek istemiyorum. Çekiniyorsun yani. Öyle bir 

Ģey olmasa bile çekiniyorsun.” (Z.A. 65 yaĢında) 

Z.K. ise “Bir yere çok çıkmadığım için bir zorlukla karĢılaĢmadım.” (Z.K. 55 

yaĢında) 

S.P. ise “Yani çevreden bir zorluk çekmiyorsun. Fakat evli insanların gittiği bir 

programa eĢin olmadığı için gitmek istemiyorsun. Herkesin eĢi yanında, senin 

yanında kimse olmayınca gitmek de içinden gelmiyor. Kendini eksik, yarım 

hissediyor insan.” (S.P. 46 yaĢında) 

Katılımcıların verdiği yanıtlara bakılarak, kadınların birçoğu eĢleri vefat ettikten 

sonra, sosyal yaĢamlarına kendilerini korumak, çevreye yanlıĢ bir izlenim vermemek 

için sınırlandırdıklarını, daha hassas ve dikkatli hareket ettiklerini görmek 

mümkündür. Tablo 23‟te eĢi vefat eden kadınların dul kadın yaĢamının zorluklarının 

dağılımı yer almaktadır.  

 

Tablo 23: EĢi Vefat Eden Kadınların Dul Kadın Olarak YaĢadıkları Zorlukların 

Dağılımı 
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M.S.  X X  X    

B.T.  X X      

M.F.        X 

A.S.  X X   X   

F.K. X    X    

F.M.        X 

S.C. X X   X    

A.T.        X 

H.Y.        X 

ġ.K.  X X      

M.Y.       X  
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S.P.    X   X  

Y.Ġ.        X 

Z.A. X  X X  X   

Z.K.        X 

Toplam  3 5 5 2 3 2 2 6 

 

Tablo 23‟e bakıldığında, eĢi vefat eden kadınların birçoğu dul kadın olarak 

yaĢamanın zorluklarını birden fazla madde ile belirtmiĢtir. 6 kadın tek bir madde ile 

durumu belirterek, hiçbir zorluk yaĢamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Geri kalan 9 

kadının birden fazla zorluk belirttiği görülmüĢtür. 3 kadın yalnızlık yaĢadığını,  5 

kadın  kendini korumak için kısıtladığını, 5 kadın „çevre ne der‟ baskısıyla hareket 

ettiğini, 2 kadın eĢli davetlere gidemediğini, 3 kadın sosyal aktivitelerini 
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sınırlandırdığını, 2 kadın çekingenlik yaĢadığını, 2 kadın dul kadın imajının yaĢattığı 

mutsuzluğu, dul kadın olmanın zorlukları arasında ifade etmiĢtir. Sıkıntı yaĢayan 

kadınların ağırlıklı olarak “çevre ne der” düĢüncesiyle kendini sınırlandırma yoluna 

gitmelerinin sebebinin Türk toplumu olarak dul kadına yüklediğimiz misyondan 

kaynakladığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile eĢi vefat eden kadın evinde oturan, 

çok fazla gezmeyen, gezdiğinde çevreye yanlıĢ bir izlenim verir düĢüncesi bu 

kısıtlamayı etkilemektedir. 

1.17. EĢ Kaybı Sonrası YaĢanılan Sorunlarda Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadınlara, eĢini kaybettikten sonra kadının mı yoksa erkeğin mi daha çok sorun 

yaĢadığı sorulmuĢtur. Verilen yanıtlar Ģu Ģekildedir; 

 B.T.‟ ye göre “Kadın daha çok sorunla karĢılaĢıyor. Her Ģeyi düĢünüyorsun. Ġçki, 

sigara içen insanlar var. Neler yaĢanıyor. Çok Ģükür bende oğlumda öyle bir Ģey 

olmadı. Oğlum sigara dahi içmez.” (B.T. 44 yaĢında) 

M.S. ise “Kadın daha çok sıkıntı yaĢıyor. Erkek hemen evleniyor. Hayatına 

devam ediyor. Ama kadın öyle mi? Kadın için hayat Ģartları daha da zorlaĢıyor, 

sorumluluklar artıyor. Kadın bir yandan kaybına alıĢmaya çalıĢıyor bir yandan da 

ayakları üzerinde durmaya çalıĢıyor.” ( M.S. 39 yaĢında) 

A.S. ise “Erkekler daha çok sıkıntı yaĢıyor diye düĢünüyorum. Kadın çocuklarına 

gitse bile kalıyor, kendi iĢini görüyor. Erkek eĢi yanında olmadan hiçbir yere 

sığamıyor, yemeğini piĢiremiyor. Daha çok zorlanıyor.” (A.S. 48 yaĢında) 

 F.K. ise “Ya kadın, kadın yaĢadığı müddetçe daha zorlanıyor. Bence kadın 

diyorum. Bilmiyorum erkeklerin yaĢam tarzını da kadınlar tabi eziliyor kadınlar. 

Toplum içinde ailede kadın eziliyor yani.” (F.K. 56 yaĢında) 

 S.C. ise “Erkekler daha çok sorun yaĢıyor. Erkek için daha zor. Kadının 

yaptığı iĢler erkek kadın gibi yapamaz ki. Çoluk çocuğu da bir yere kadar bakar, 

yardım eder yani.” (S.C. 70 yaĢında) 
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 H.Y. ise “Erkek için daha zor. Kadın iĢini yapıyor. Ama erkek yapamıyor bir 

kadına ihtiyaç duyuyor. Yani erkek eĢi ölünce evlenmek istese hakkı var. Ama ben 

her iĢimi yapıyorum.” (H.Y. 54 yaĢında) 

 M.Y. ise “Erkeğin zor. Tek sorumluluğum çocuklarım. Erkek kendine mi 

bakacak çocuklarına mı bakacak?” (M.Y. 50 yaĢında) 

 Y.Ġ. ise “Yani bu göreceli bir kavramda. Yani eğer maddi desteği yoksa ya da 

herhangi bir mesleği yoksa kadın için gerçekten çok zor. Hele evlat varsa. E birde o 

çoksa. Hadi benim bir taneydi. Ġdare edebiliyorum bir Ģekilde. Benim güzel güvenilir 

bir yerde iĢim olduğu için Ģanslıyım diyelim. Ama maddi desteği varsa biraz daha iyi 

geçebilir. Maddiyat çok önemli yani destek açısından. Yani benim iĢim olduğu için 

ben daha rahat idare edebildim. 6 yıl bitti benim. Bir bayanın çalıĢabileceği en 

güvenilir yerde çalıĢıyorum. Artık akraba gibi aile gibi olduk birbirimizi tanıyoruz 

yani. ĠĢimden dolayı ben rahat atlattım. 20 yıl ev hanımlığından sonra eĢim vefat 

edince çalıĢmaya baĢladım. Bekar olduğum dönemde çalıĢıyordum ama.” (Y.Ġ. 45 

yaĢında) 

Z.A. ise “Erkek kaybedince erkek için daha zor. Erkek için zor. Yine bayan 

mesela geliyorsun, oturuyorsun, komĢuya gidiyorum, gündüzleri mesela gidiyoruz, 

oturuyoruz. Erkek ne yapsın? Erkek için çok zor. Rahmetli de öyle derdi. „Allah beni 

senin arkana koymasın hanım‟ derdi. Ben evlen derdim. „Yok yok‟ derdi. Erkek için 

çok zor. Kadın kendisi yapıyor, yiyor. Erkek mecbur evlenmeye. Ben öyle diyorum. 

Yeri var tabi erkeğin. Yapamaz. Bunun çamaĢırı var, ütüsü var, bulaĢığı var, yemeği 

var, bir gelecek kapısını açacak biri lazım. Erkek için zor. Yine bayan yapıyor. 

Geliyor konun komĢun oturuyorsun. Onun yanına kim gelip oturacak?” (Z.A. 65 

yaĢında) 

  Z.K. ise “Ben sıkıntı yaĢamadım. Kaynanam çok destek oldu sağ olsun. Erkek 

daha çok sıkıntı yaĢıyor.” (Z.K. 55 yaĢında) 

 ġ.K. ise “Kadın daha çok sorun yaĢıyor. Hayatın yükü, çocukların 

sorumlulukları üzerinde oluyor. Erkek hayatına devam ediyor.” (ġ.K. 50 yaĢında) 
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Kadınların verdiği yanıtlara bakılarak, birçoğu eĢin vefatından sonra erkeğin 

daha çok zorlandığını, kadının ev sorumluluğu, çocuk sorumluluğu noktasında 

erkekten daha avantajlı ve yatkın olduğunu bu nedenle de erkeğin eĢi olmadan, 

yalnız daha çok sorun yaĢayabileceğini belirtmiĢlerdir. Tablo 24‟te eĢ kaybı 

sonrasında kadının mı yoksa erkeğin mi daha çok sorun yaĢaması konusunda 

kadınların verdiği cevapların dağılımı verilmiĢtir. 

Tablo 24: EĢ Kaybı Sonrası Cinsiyete Göre Sorun YaĢama Dağılımı 

Kadınlar Erkekler 

5 10 

 

Tablo 24‟e bakıldığında, 5 kadın eĢi vefat ettikten sonra kadının daha çok 

sorun yaĢadığını, 10 kadın erkeğin daha çok sorun yaĢadığını belirtmiĢtir. Kadının 

daha çok sorun yaĢadığını belirten kadınlar, gerekçe olarak, kadının çalıĢmamasını, 

maddi sıkıntılarını, ev, çocuk sorumluluklarını gerekçe olarak gösterirken, erkeğin 

daha çok sorun yaĢadığını ifade eden kadınlar, erkeğin kadının yaptığı iĢleri, 

görevleri yapamadığı, eĢi olmadan hiçbir yere gidemediği nedenlerini ifade 

etmiĢlerdir.  

1.18. EĢi Vefat Eden Kadının Kılık Kıyafetinde ve Dini YaĢantısındaki 

DeğiĢiklikler 

Kadınlara eĢini kaybettikten sonra dini yaĢantısında ve kılık kıyafetinde bir 

değiĢiklik meydana gelip, gelmediği sorulmuĢtur. Katılımcıların verdiği cevaplar Ģu 

Ģekildedir; 

 B.T.‟ ye göre “Ben açık bir insanım. Çok fazla açık giyinen bir insan 

değilim. Aynı hayatımı devam ettiriyorum. Çok açık giyinen biri olsam daha kapalı 

giyerdim.” (B.T. 44 yaĢında) 

 F.K. ise “ġimdi evli kadınla dul kadının hayatı farklı. Ne kadar olsa eĢin 

varken de erkekten çekiniyor insan, dul olduğun için yani kendime daha böyle kapalı 

tesettürden olsun böyle erkeklerle konuĢma tarzı yani daha kendimi toparladım. Geri 
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çektim. Daha dikkatli. Evet hareketlerimle olsun sözümle olsun kendimi 

toparlıyorum her yerde, toplum içinde.”  (F.K. 56 yaĢında) 

M.S. ise “Evet dikkat ediyorum. Az biraz dikkat etmesem ailem uyarıyor. 

“Bak öyle giyinme ne derler sonra” Ģeklinde uyarıyorlar. BaĢında bir eĢinin 

olmaması her konu da seni sınırlayan bir durum. Özellikle de insanlar ne der diye 

dikkat ediyorsun. Kendin için değil baĢkaları için yaĢamaya baĢlıyorsun.” (M.S. 39 

yaĢında) 

A.S. ise “Daha çok dikkat ediyorsun. Girdiğin ortamlarda insanlara yanlıĢ bir 

izlenim vermemek için daha hassas davranıyorsun.” (A.S. 48 yaĢında) 

 A.T. ise “Tesettürden dolayı değil de çevreden dolayı, iĢ ortamında laf söz 

olmasın diye daha derli toplu giyinmeye çalıĢıyorum.” (A.T. 45 yaĢında) 

H.Y. ise “Aynıyım. Hiçbir Ģey değiĢmedi.” (H.Y. 54 yaĢında) 

 M.Y. ise “Aynı devam ediyor. Kısa kollu giyinmemeye çalıĢıyorum. Neysem 

öyle devam etti. EĢim beni zaten kısıtlamazdı.” (M.Y. 50 yaĢında) 

 F.M. ise “Nasıldıysam öyle giyinmeye devam ediyorum. Ġnancım gereği 

zaten dikkat ederdim eĢim hayattayken. O öldükten sonra da aynı devam ediyorum.” 

(F.M. 82 yaĢında) 

 Y.Ġ. ise “Ona dikkat ettiğim zamanlar oldu. Zaman zaman dikkat ettiğim böyle 

karĢı taraftan hisle alakalı yani. Ortamdaki kiĢilere bağlı. Böyle bir his yaĢarsam 

daha farklı hal hareket olarak oturup kalkma olarak ya da tavır olarak böyle daha 

erkek gibi bir kalıba bürünebildim. Zaman zaman.” (Y.Ġ. 45 yaĢında) 

Z.A. ise “Yok yok aynı. Aynı. EĢim zaten öyle hiç karıĢacak insan değildi.” (Z.A. 

65 yaĢında) 

Z.K. ise “Aynı, aynı. DeğiĢen bir Ģey yok.” (Z.K. 55 yaĢında ) 

Kadınların verdiği cevaplara bakılarak, eĢi vefat ettikten sonra birçoğunun 

kılık kıyafetinde değiĢiklik olmadığı, olanların ise çevresel faktörler nedeniyle daha 
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hassas davrandıkları görülmektedir. Tablo 25‟te eĢ vefatının kadınların kılık 

kıyafetinde değiĢiklik meydana getirip getirmediğinin dağılımı yer almaktadır. 

 

Tablo 25: EĢ Ölümü Sonrası Kılık Kıyafet Dağılımı 

 Daha Kapalı Daha Açık Aynı 

YaĢam Tarzı 1 - 9 

EĢ Vefatı Nedeniyle 5 - - 

 

Tablo 25‟e bakıldığında, 9 kadın eĢi vefat ettikten sonra giyim tarzında herhangi 

bir değiĢiklik olmadığını, aynı giyindiklerini, 5 kadın eĢi vefat ettiği için daha kapalı 

giyindiklerini, daha hassas olduklarını, çevreye yanlıĢ bir izlenim vermemek için 

giyim tarzlarında değiĢiklik yaptıklarını,  1 kadın yaĢam tarzı nedeniyle daha kapalı 

giyindiğini belirtmiĢtir. EĢinin vefat etmesi nedeniyle çevreye karĢı yanlıĢ bir izlenim 

vermemek için kılık kıyafetinde değiĢiklik yapan kadınların sayısı azımsanmayacak 

miktardadır. Katılımcıların 1/3 ü aile ve çevre faktörü nedeniyle daha dikkatli 

olduklarını ifade etmiĢlerdir. Genele bakıldığında ise kadınların birçoğu eĢi 

hayattayken nasılsa öldükten sonra da aynı giyim tarzını sürdürdüklerini 

belirtmiĢlerdir. 

 

1.19. EĢi Vefat Eden Kadının Sosyal YaĢamındaki Kısıtlamalar 

Kadınlara yalnız bir kadın olarak sosyal yaĢamlarında herhangi bir kısıtlamaya 

maruz kalıp kalmadıkları sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

 B.T.‟ ye göre “Yok olmadı. Sayılıdır arkadaĢlarım. Fazla gezen bir insan değilim 

zaten.” (B.T. 44 yaĢında) 

 M.S. ise “Ailemin zaman zaman kısıtladığı oldu tabi. “Bak dul kadın ne çok 

geziyor” derler diyerek. Zaten çok fazla sosyal bir aktivitem yok. Ama insanlara 
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karĢı laf söz olmasın diye daha dikkat ediyorum. Eve giriĢ çıkıĢ saatlerime, 

görüĢtüğüm insanlara.” (M.S. 39 yaĢında) 

F.K. ise “Evet. ġimdi kayınvalidemin canı sağ olsa o gelip gitmemizi bakar da, 

böyle konularda değil de benim kendi babam. „ĠĢte senin eĢin yok oraya gitme, iĢte 

tesettürüne dikkat et‟ yani baskı demeyeyim de yani uyarıyorlar beni. Sert 

demeyelim de uyarıyorlar yani beni. Uyarıyorlar.” (F.K. 56 yaĢında) 

 M.F. ise “Yok. Maruz kalmadım. Çocuklarım, tanıdıklarım beni biliyor zaten. 

Gittiği geldiğim yer bellidir.” (M.F. 60 yaĢında) 

M.Y. ise “Yok hayır. Ne eĢimin tarafından, ne de baba tarafından olmadı. 

„Senden gözüm arkada kalmaz, biz sana güveniyoruz‟ dediler.” (M.Y. 50 yaĢında) 

 Y.Ġ. ise “Benim tavrımı, yaradılıĢımı, kiĢiliğimi bildikleri için o konu da hiçbir 

kimseden hiçbir uyarı almadım. Ama sosyal bir yaĢamım yok. Zaten ben kendimi 

evladıma adadım. Evdir barktır, yok borçtur, çocuğun hastalığı derken kendime 

ayırdığım bir zaman yok. Ama kendi tavrımı, kiĢiliğimi, karakterimi bildikleri için 

hiçbir çevreden hiçbir uyarı almadım.” (Y.Ġ. 45 yaĢında) 

Z.A. ise “Yok yok. Onlar zorla götürüyor. Rahat edemiyorum. Evim daha rahat 

oluyor. Cumartesi ya da Pazar mezarlığa gideriz. Bir günümüz var iĢte günlerle idare 

ediyoruz. Öyle görüĢüyoruz arkadaĢlarla. O da iyi oldu. Bu sefer girmeyeyim dedim. 

Oğlumda “ gir anne değiĢiklik olur, arkadaĢlarını görürsün “ dedi. Kurs 

arkadaĢlarımız onlarda. ĠĢinde uğraĢında olmuyor. Evi batıran yok eden yok. Kalk 

sabah bir yatağını düzelt, git bir kahvaltı yap, bulaĢığını yıka, bir yemeğini yap, bitti. 

Bu her gün olacak bir Ģey değil yani.” (Z.A. 65 yaĢında) 

Z.K. ise “Yok. ĠĢim olduğu zaman çıkarım. Hayır kalmadım. Çok fazla bir sosyal 

yaĢantım yok zaten.” (Z.K. 55 yaĢında) 

Kadınların vermiĢ olduğu cevaplara bakıldığında, kadınların birçoğu 

kısıtlanmadığını, baskı görmediğini ifade etmiĢtir. YaĢadığı çevresi tarafından 

bilindiğini, etrafındaki insanların ve ailesinin kendisine güvendiğini belirterek birçok 

kadın, kısıtlamaya maruz kalmadığını belirtmiĢtir. Tablo 26‟da kadınların eĢleri vefat 
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ettikten sonra yalnız bir kadın olarak sosyal yaĢamlarına dair herhangi bir 

kısıtlamaya maruz kalıp kalmadıklarına, bu bağlamda toplum tarafından herhangi bir 

baskı hissedip hissetmediklerine dair dağılım yer almaktadır. 

Tablo 26: EĢi Vefat Eden Kadınların Sosyal YaĢam ve Toplum Baskısı Dağılımı 

 Sosyal YaĢamı 

Kısıtlanan 

Sosyal YaĢamı 

Kısıtlanmayan 

Toplum Baskısı 

Hisseden 

2 - 

Toplum Baskısı 

Hissetmeyen 

- 13 

 

 Kadınların 13‟ü toplum tarafından herhangi bir baskı hissetmediğini ve sosyal 

yaĢamında kısıtlamaya maruz kalmadığını iletirken, 2‟si toplum ve ailesi tarafından 

baskı hissettiğini ve sosyal yaĢamında da kısıtlandığını ifade etmiĢtir. Sonuçlara göre 

toplumun eĢi vefat eden kadına karĢı kısıtlayıcı davranmadığı, genel anlamda 

ailelerin korumacı yaklaĢımlarını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. 

 1.20. EĢi Vefat Eden Kadınların Çocuklu veya Çocuksuz Olma Durumu 

 EĢi vefat eden kadınlara, eĢini kaybeden kadının çocuklu veya çocuksuz 

olmasının hayatını nasıl etkileyeceği sorulmuĢtur. Verilen cevaplar Ģu Ģekildedir; 

B.T.‟ ye göre “Ġyi ki oğlum varmıĢ. Aldığım nefes bile oğlum.” (B.T. 44 

yaĢında) 

F.K. ise “Ya Ģimdi sana ben nasıl anlatayım? EĢim tır Ģoförüydü. Zaten 

yanımda varlığı yokluğu belli değildi. Gidiyordu 2 3 ay, 6 ay gelmediği oluyordu. 

Yani Ģimdi dursaydı daha güzel olurdu da yani kaybettiğimiz için de bilmiyorum 

yani bir farklılık oluyor tabi ki oluyor farklılık oluyor. Gölgesi yine yeterdi de. 

Bilemiyorum artık. Belki çocuklarım olmasaydı daha bir değiĢik yaĢamım, yaĢam 

tarzım olurdu yani. Çocuklarım bana destek oldu. Evladın yeri baĢka tabi ki. Ya 

onlardan bir destek alıyorum, güvence gibi.” (F.K. 56 yaĢında) 
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 H.Y. ise “Çocuksuz olsa daha zor. Kızımla yaĢıyorum ben. Yalnız olsam çok 

daha zor olurdu. Onlar dayanak oluyor.” (H.Y. 54 yaĢında) 

M.S. ise “Çocuğum olmasa her Ģey daha zor olurdu. Onun varlığı bana güç 

veriyor. EĢimin yokluğunda onunla avundum, ona sarıldım.” (M.S. 39 yaĢında) 

S.C. ise “Çocuklarım iyi ki var diyorum. EĢim yok. Onlarda olmasa ne 

yapardım bilmiyorum. Birbirimize destek olduk, kenetlendik. Ġyi ki çocuklarım var.” 

(S.C. 70 yaĢında) 

 M.Y. ise “Çocuklarımın olması daha iyi. Çocuksuz tek baĢına daha zor 

olurdu. Onlarla meĢgul oldum.” (M.Y. 50 yaĢında) 

 Y.Ġ. ise “Tabi çocuk büyük sorumluluk. Yani onu dünyaya getirdiysek onun da 

her türlü Ģeyiyle ilgilenmek zorundayız. Mesela benim yaĢamımda oğlumun 

hastalığıyla ben mücadele ediyorum. Bir de onun ihtiyaçlarını gidermek zorundayım 

çalıĢamadığı için. Hani çocuğum çalıĢsaydı belki beraber daha çok idare edebilirdik 

bu zor zamanı. Çocuksuz olsaydım giderdim annemlerle yaĢardım. Onlara yardımcı 

olurdum. Bu kadar sorumluluğum bu kadar daha fazla olmayabilirdi. Ağır yani. 

Çocuksuz olmak daha rahat olabilirdi. Evet dürüst konuĢmak gerekirse.” (Y.Ġ. 45 

yaĢında) 

Z.A. ise “Tabi iyi olur. Olmaz olur mu? Onların çok Ģeyi var bana. Olmaz olur 

mu? Oğlum, yavrum elinden gelse devamlı burada yatacak yani. Ben yatırmıyorum 

yani. O zaman yatıyordu daha buradaydı tabi. 3 ay sonra evlendi babasından. 

Buradaydı yanımdaydı. EĢimin kızının da bana o kadar Ģeyi vardı ki. O gidince daha 

bir boĢluğa düĢtüm ben. Onu çok arıyorum yani. Onu andığım zaman burnumun 

direği sızlıyor yani. Ona hiç dayanamıyorum. O benim can arkadaĢımdı ya. Elim 

ayağımdı her Ģeyimdi ya. Oturuyorduk beraber, konuĢuyorduk. O bir Ģey diyordu, 

ben bir Ģey diyordum. Kah ĢakalaĢıyorduk kah kızıyorduk birbirimize. Öyle 

geçiyordu.” (Z.A. 65 yaĢında) 

Z.K. ise “Çocuk olunca daha iyi oluyor. Onlar için hayattayız biz.” (Z.K. 55 

yaĢında) 
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Kadınların vermiĢ olduğu cevaplara bakılarak, birçoğunun çocuk sahibi olmanın 

büyük bir güzellik ve dayanak olduğu vurgusunu yaptığı görülmektedir. EĢi vefat 

eden kadınlar çocuklarının varlığı ve desteğiyle hayata tutunabildiklerini ifade 

etmiĢlerdir. Tablo 26‟da eĢi vefat eden kadınların çocuklu veya çocuksuz olmalarının 

hayatlarını nasıl etkilediği yer almaktadır.  

 

Tablo 27: EĢi Vefat Eden Kadınların Çocuklu veya Çocuksuz Olmalarının 

Hayatlarına Etkisini Gösteren Dağılım 

Daha Kolay Daha Zor 

14 1 

 

Tablo 27‟ye bakıldığında, 14 kadının çocuk sahibi olmanın daha iyi 

olduğunu, eĢinin vefatından sonra hayatını daha da kolaylaĢtırdığını, destek olduğunu 

belirtirken, 1‟i çocuk sahibi olmanın daha zor olduğunu, büyük bir sorumluluk 

olduğunu ifade etmiĢtir. Sonuçlara bakıldığında, kadınlar eĢleri vefat ettikten sonra 

hayata çocukları ile tutunmuĢlardır. Çocuk sahibi olmanın daha zor ve sorumluluk 

gerektiren bir durum olduğu düĢüncesi, kadınların aile desteği göremeden çocuğunu 

tek baĢına büyütmeye çalıĢmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

 

1.21. EĢi Vefat Eden Kadının YaĢadığı Ekonomik Problemler 

Kadınlara eĢleri vefat ettikten sonra ekonomik problemler yaĢayıp 

yaĢamadıkları ve bu konu da kimlerden destek aldıkları sorulmuĢtur.  

 “YaĢadım. Annem-babam destek oldu. Ailem olmasa asla toparlayamazdım. 

EĢim öldüğünde çalıĢmıyordum.” (B.T. 44 yaĢında) 

 “Maddi yönden eĢimin tarafı olsun, babamın tarafı olsun yardım eden 

olmadı. Manevi oldu da maddi yönden olmadılar. Yani Allah razı olsun mekanı 
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cennet olsun. Bana üç beĢ kuruĢ bıraktı. Yetiyor bana yani. Elhamdülillah.” (F.K. 56 

yaĢında) 

 “Evet yaĢadım. Çocuklarım destek oldular.” (ġ.K. 50 yaĢında) 

“Bizim maaĢımız vardı. Akrabalarımdan destek gördüm.” (M.Y. 50 yaĢında) 

“YaĢadım. Daha sonra çalıĢmaya baĢladım. O Ģekilde idare ettik.” (M.S. 39 

yaĢında) 

     “Tabi ki hala problemler yaĢıyorum. En büyük sıkıntım önce evladımın 

rahatsızlığı, sonra maddiyat. Yani borç batağındayım. Yeterli gelmedi. Mesela evim 

kira. Önceden kirada oturmuyordum ben. EĢim iflas etti falan. EĢim öldükten sonra 

kiraya çıktım. Kira, elektrik, su normal geçim kaynakları falan derken çocuğun 

hastane iĢleri falan filan. Bazen özel yerlere de götürmemiz gerekiyor. Hoca parası 

vermek zorunda kalıyoruz falan. Yani maddiyat çok zordu benim için. Hala da zor. 

Bir 5 yıl da böyle gidecek.” (Y.Ġ. 45 yaĢında) 

“EĢim öldükten sonra maaĢı bağlandı. Çok sıkıntı yaĢadık. Ailem destek oldu. 

Çocuklarım hem çalıĢtı hem okudu.” (F.M. 82 yaĢında) 

   “Yok yaĢamadım elhamdülillah. Mekanı cennet olsun.” (Z.A. 65 yaĢında) 

  “Sıkıntı yaĢadık. Kayınvalidem üç aydan üç aya maaĢ alıyordu. Görümcelerim 

destek oldu.” (Z.K. 55 yaĢında) 

Kadınların verdiği cevaplara bakılarak, birçoğunun ekonomik problemler 

yaĢadığı ve eĢlerinden bağlanan maaĢ ile geçimini sağladığı, geri kalan kısmın ise 

aile desteği ve çalıĢarak hayatını devam ettirdiği görülmektedir. Tablo 27‟de 

kadınların eĢleri vefat ettikten sonra ekonomik problem yaĢayıp yaĢamadıkları ve bu 

konu da destek görüp görmedikleri ve kimlerden destek gördükleri hakkında bilgiler 

yer almaktadır. 

 

Tablo 28: Kadınların EĢleri Vefat Ettikten Sonra Ekonomik Durumu ve Destek Görme 

Dağılımı 
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 Ekonomik Problem 

YaĢayanlar 

Ekonomik Problem 

YaĢamayanlar 

ÇalıĢan ÇalıĢmayan ÇalıĢan ÇalıĢmayan 

Aileden Destek 4 1 2 - 

EĢinden Emekli MaaĢı 

Alıyor 

- - - 2 

Aile Desteği-EĢinin 

Emekli MaaĢı 

- 4 - - 

Aile Desteği Yok 1 1 - - 

 

Tablo 28‟e bakıldığında 15 kiĢilik katılımcı grubunda 11 kadının eĢleri öldükten 

sonra ekonomik problemler yaĢadığı 4 kadının ekonomik problemler yaĢamadığı 

görülmüĢtür. Ekonomik problemler yaĢayan kadınların 4‟ü çalıĢan ve ailesinden 

destek gören kadınlardan oluĢurken, 1‟i ailesinden destek görmediğini iletmiĢtir. 

ÇalıĢmayan ve ekonomik problem yaĢayan kadınların 1‟i aile desteği gördüğünü, 4‟ü 

eĢinden maaĢ bağlandığı bunun yanında aile desteği gördüğünü, 1‟i ise çalıĢmadığı 

ve aile desteği de görmediğini belirtmiĢtir. Ekonomik problem yaĢamayan 4 kadının, 

2‟si çalıĢtığını ve aile desteği aldığını, 2‟si çalıĢmadığını eĢinden bağlanan emekli 

maaĢı ile geçimini sağladığını söylemiĢtir. Sonuçlara göre eĢi ölen kadınların büyük 

bir kısmı eĢi öldükten sonra çalıĢsın ya da çalıĢmasın ekonomik sıkıntılar 

yaĢamaktadır. Sorumlulukları artan kadının eĢi öldükten sonra ihtiyaçlarının ve 

harcamalarının arttığı görülmektedir. 

 

1.22. EĢi Vefat Eden Kadına KarĢı Erkeklerin YaklaĢımı 

Kadınlara eĢleri vefat ettikten sonra girdikleri ortamlarda karĢı cinsin 

yaklaĢımında bir değiĢme olup olmadığı, kendisine farklı bir gözle bakıldığını 

hissedip hissetmediği sorulmuĢtur. 

 “Hissettim. Ben ona fırsat vermedim. Benden olmadıktan sonra karĢı taraf hiçbir 

Ģey yapamaz.” (B.T. 44 yaĢında) 
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 “Yok. Kimseden görmedim öyle bir Ģey.” (E.T. 53 yaĢında) 

“ġey yani öyle erkeklerden ben öyle bir Ģey görmedim de. Yani birisi geldi 

istemeye de öyle görücü usulü falan değil yani. Onun bunun tavsiyesiyle öyle bir 

karĢılıklı görmedim yani erkeklerden. ġimdiden sonra yaĢım gelmiĢ 56‟ya. Benim 

kocam torunlarım. Ġki tane kızım var. Bir tane oğlum var. 3 tane torunum var. Allah 

bağıĢlarsa.” (F.K. 56 yaĢında) 

 “Erkeklerin yanında oturulmaz zaten bizde. Yok olmadı.” (H.Y. 54 yaĢında) 

“Yok hayır. Çevremiz belli bir mahalle. Birbirini bilen insanlarız.” (M.Y. 50 

yaĢında) 

“Oldu. ÇalıĢtığım iĢ yerinde eĢim vefat ettikten sonra. Birkaç kiĢiden sözel olarak 

hissettim. Gereken cevabı verdim.” (M.S. 39 yaĢında) 

“Bazen hissettiğim oluyor. “Daha gençsin, evlenmeyi neden düĢünmüyorsun” 

diyerek konuya giriyorlar. Rahatsız edici bakıĢlarını hissediyorum kimi zaman. 

Erkekler çok garip gerçekten. EĢim hayattayken bana karĢı dost gibi görünen insanlar 

bugün kendileri için yer yapmaya çalıĢıyor.” (A.T. 45 yaĢında) 

 “Yok görmedim. Ha teklifler geldi. Aracılarla evlenmeyi düĢünür müsünüz diye. 

Evlenme teklifleri aldım. Tabi ben ona yanaĢmayacağım için. Ondan sonra farklı bir 

tepkiyle hiç karĢılaĢmadım. Çünkü girdiğim ortamlar benim belli. Çevrem belli hani 

güzel ahlaklı insanlar. Hiç öyle bir Ģeyle karĢılaĢmadım. Ama teklifler aldım. Sadece 

onlarla karĢılaĢtım o kadar.” (Y.Ġ. 45 yaĢında) 

“Hayır olmadı. Kaynanamın yanında oturdum.” (Z.K. 55 yaĢında) 

“Yok olmadı.” (M.F. 60 yaĢında) 

Kadınların verdiği cevaplara bakılarak, kadınların büyük bir kısmı eĢlerinin 

vefatından sonra girdikleri sosyal ortamlarda karĢı cins tarafından farklı bir davranıĢa 

maruz kalmadıklarını, böyle bir durum hissetmediklerini, normal Ģartlarda evlilik 

niyetiyle gelen insanların olduğunu belirtmiĢlerdir. Tablo 28‟de kadınların eĢleri 
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vefat ettikten sonra girdikleri ortamlarda karĢı cinsten bireylerin kendilerine karĢı 

tavırlarında bir farklılaĢma olup olmadığının dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 29: KarĢı Cinsin Tavırlarındaki FarklılaĢmanın Dağılımı 

FarklılaĢma Oldu FarklılaĢma Olmadı 

4 11 

 

 Tablo 29‟a bakıldığında, kadınların 11‟i eĢleri vefat ettikten sonra girdikleri 

ortamlarda karĢı cinsin kendisine karĢı tavırlarında bir değiĢme olmadığını 

belirtirken, 4‟ü karĢı cinsin tavırlarında farklılaĢma olduğunu ifade etmiĢtir. 

Kadınların birçoğu karĢı tarafa bu fırsatı vermemek için eĢi vefat ettikten sonra 

kalabalık, tanımadığı insanların olduğu ortamlara girmekten kaçındığını iletmiĢtir. 

KarĢı cins tarafından farklı davranıĢlara maruz kalan kadınların yaĢ ortalamalarına 

bağlı olarak diğer kadınlara göre daha genç olmaları ve sosyal ortamlara giriyor 

olmaları bu durumu etkilen faktörler arasında yer almaktadır. 

 1.23. EĢi Vefat Eden Kadının Sözel veya Fiziksel Tacize Maruz Kalma 

Durumu 

 Kadınlara eĢleri vefat ettikten sonra hiç sözel veya fiziksel tacize maruz kalıp 

kalmadıkları sorulmuĢtur. 

 “Yok olmadı.” (B.T. 44 yaĢında) 

“Yok olmadı. Onu gösterecek cesaret nerde? Cesaret edemez.” (C.K. 62 

yaĢında) 

“Evet. Sözel tacizde bulunan oldu maalesef.” (M.S. 39 yaĢında) 

“Evet. Sözel tacize maruz kaldım.” (A.T. 45 yaĢında) 

“Yok, yok. Öyle bir Ģey baĢıma gelmedi yani.” (F.K. 56 yaĢında) 

“Yok. Olmadı öyle bir Ģey.” (F.M. 82 yaĢında) 

 “Kesinlikle öyle bir Ģeyle karĢılaĢmadım.” (M.Y. 50 yaĢında) 
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“Hayır. Olmadı. Allah korusun.” (S.C. 70 yaĢında) 

“Yok. Olmadı çok Ģükür.” (Z.A. 65 yaĢında) 

Tablo 29‟da eĢi vefat eden kadınların sözel veya fiziksel tacize maruz kalıp 

kalmadıklarının bilgisi yer almaktadır. 

 

Tablo 30: EĢi Vefat Eden Kadınların Sözel-Fiziksel Tacize Maruz Kalıp Kalmama 

Dağılımları 

 Sözel Taciz Fiziksel Taciz Sözel-Fiziksel 

Taciz 

Evet 3 - - 

Hayır - - 12 

 

 Tablo 30‟a bakıldığında, 12 kadın ne sözel ne de fiziksel tacize maruz 

kalmadığını belirtirken, 3 kadın sözel tacize maruz kaldıklarını ifade etmiĢlerdir.  

 

 

 

 

 

 

4.BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

1. Sonuç 



 
 

139 
 

 Toplumdaki kültürel geliĢim ve eğitim seviyesindeki yükseliĢ çeĢitli alanlarda 

değiĢime sebep olmaktadır. Evlilik ve aile de bunlardan biridir. Özellikle eğitim 

seviyesi yüksek, ekonomik özgürlüğü olan birçok kadın sosyo-kültürel, ekonomik, 

psikolojik ve uyum sorunları gibi nedenlerle boĢanma yoluna gitmektedirler. Toplum 

ise eĢi ölen kadına nasıl “dul” demekte ise boĢanan kadını da “dul” olarak 

görmektedir. BoĢanma sonrasında da, eĢi öldükten sonra da kadın toplumda çeĢitli 

sorunlara maruz kalmaktadır. Toplum her iki Ģekilde de kadını ötekileĢtirmekte, bu 

da kadının boĢanma veya eĢ kaybı sonrası benlik saygısını, özgüvenini 

zedelemektedir. 

 AraĢtırmaya 25‟i boĢanan, 15‟i eĢi vefat etmiĢ olan toplam 40 kadın 

katılmıĢtır. BoĢanan kadınların yaĢlarının ortalaması 36.36‟dır. Katılımcıların yaĢları 

23-55 arasında değiĢmektedir. Katılımcıların evli kaldıkları ortalama süre ise 10.32 

yıldır. Katılımcıların boĢanmaları üzerinden geçen ortalama süre ise  4.8 yıldır. 

Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, 10‟unun ilkokul, 6‟sının lise, 1‟inin 

ön lisans, 6‟ sının üniversite ( lisans ), 1‟inin yüksek lisans düzeyinde olduğu 

görülmüĢtür. Kadınların 18‟inin çocuklarının olduğu 7‟sinin çocuk sahibi olmadığı 

görülmektedir. 18 kadının 7‟ sinin ise çocukları için nafaka aldığı, 11 kadının ise 

nafaka almadığı görülmektedir. Kadınların 12‟sinin çalıĢmadığı 13‟ünün ise çalıĢtığı 

görülmektedir. ÇalıĢan kadınların mesleklerine bakıldığında, 7‟sinin bir kurumda 

temizlik personeli, 2‟sinin bir kurumda ofis personeli, 1‟inin bir devlet kurumunda 

memur, 1‟ inin iĢletmeci, 1‟inin çocuk geliĢim uzmanı, 1‟inin çocuk geliĢimci, 1‟inin 

güzellik uzmanı, ve 1‟inin çağrı merkezi personeli olduğu görülmüĢtür.  

 

EĢi vefat eden kadınların yaĢlarının ortalaması 54.06‟dır. Katılımcıların 

yaĢları 39-82 arasında değiĢmektedir. Katılımcıların eĢlerinin ölümü üzerinden geçen 

sürenin ortalaması ise 11.8 yıldır. Kadınların 8‟i ölen eĢlerinden emekli maaĢı 

almakta 7‟si maaĢ almamakta, kendisi çalıĢmaktadır. Katılımcıların eğitim 

durumlarına bakıldığında, 1‟inin okuma yazması yoktur. 10‟u ilkokul, 3‟ü lise, 1‟i 

lisans mezunudur. Kadınların mesleklerine bakıldığında, 8‟inin ev hanımı olduğu, 

3‟ünün memur olduğu, 2‟inin ise temizlik personeli olduğu,1‟ inin bakıcı, 1‟inin ise 
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tıbbi sekreter olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların çalıĢma durumlarına bakıldığında 

8‟sinin çalıĢmadığı, 7‟sinin çalıĢtığı görülmüĢtür.  

 

GörüĢmelerde kadınlara, boĢanma ve eĢlerinin vefatı sonrasında neler 

yaĢadıklarını belirlemeye yönelik 15 yarı yapılandırılmıĢ açık uçlu soru 

yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplar kiĢilerin sosyo-kültürel durumlarına, yaĢlarına, 

ekonomik durumlarına, çalıĢıp, çalıĢmamalarına, çocuk sahibi olup, olmamalarına, 

ailelerin tutumlarına göre değiĢiklik göstermektedir.  

 

AraĢtırma sonuçlarına göre kadınların görüĢmelerde sorulara verdikleri 

cevaplar sonucunda elde edilen veriler Ģu Ģekildedir; boĢanmalarda kadınlardan 

alınan cevaplara göre en büyük etken sorumsuzluktur. 25 kadının 12‟si eĢlerinden 

sorumsuzluk nedeniyle boĢandıklarını belirtmiĢlerdir. 9‟ u aldatılma, 6‟sı ailevi 

nedenlerden, 5‟ i fiziksel, 5‟ i psikolojik Ģiddet, 4‟ü alkol kullanımı, 1‟i iletiĢimsizlik, 

1‟ i kötü madde kullanımı, 1‟ i uzun süreli ayrılık ve 1 „ i de maddi problemler 

nedeniyle boĢandığını belirtmektedir. 16 kadın eĢlerinden boĢanma nedeni olarak 

birden fazla neden belirtirken, 9 kadın tek neden ifade etmiĢtir. Kadınların 

boĢanmalarında en büyük sorunun sorumsuzluk olduğunu belirtmeleri, Türk 

toplumunun ata erkil bir yapı da olması ve kadının rollerinin her geçen gün artması 

ile bağlantılı olabilmektedir. Kadının rolleri arttıkça erkekler daha rahat bir yaĢama 

kavuĢmakta ve sorumluluklarını “ nasıl olsa eĢim var “ diyerek yerine 

getirmemektedir. 

BoĢanma sonrasında 14 kadının çevresinden olumlu tepki aldığı, 11 kadının 

olumsuz tepkiyle karĢılaĢtığı görülmüĢtür. Ailelerin olumsuz tepki vermelerinin 

nedeni, çevresel faktörlerdir. “Çevre ne der, el alem ne der” düĢüncesidir. Bununla 

birlikte kadınların bazılarının ekonomik özgürlüğünün olmaması, boĢanma sonrası 

yaĢayacağı zorluklar nedeniyle aile tarafında destek görmemesine sebep olmaktadır. 

Genele bakıldığında, aileler baĢta olumsuz tepki verseler de zaman içerisinde 

kabullenmiĢ ve kızlarına imkanları ölçüsünde destek vermiĢlerdir. 
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Toplumumuzda “bu evden gelinliğinle çıktın, kefeninle girersin” inanıĢı 

yavaĢ yavaĢ yıkılmakta, aileler boĢanan kızlarına elindeki imkanlar doğrultusunda 

destek olmaktadır.  

17 kadın ailesinden hem maddi hem de manevi destek görürken, 4 kadın sadece 

manevi destek gördüğünü, 3 kadın ise yalnızca maddi destek gördüğünü, 1 kadın ise 

ne maddi ne de manevi hiçbir destek görmediğini belirtmiĢtir. BoĢanmalarında 

kızlarını haksız ve suçlu gören ailelerin maddi destek vermeyerek, cezalandırmaya 

çalıĢtığı düĢünülmektedir. Birçoğunun hem maddi hem de manevi destek verdikleri 

görülmektedir. Bu da artık toplumuzda boĢanmanın bir tabu olmaktan çıkmaya 

baĢladığı ve normal karĢılandığını göstermektedir. 

 

Kadınlar dul kadın olarak yaĢamanın zorluklarını birden fazla alanda 

hissedebilmektedir. 9 kadın toplumda dul kadın olarak etiketlenmekten, 8 kadın 

insanlara karĢı güvensizlik yaĢamaktan, 7 kadın erkekler tarafından farklı 

beklentilere maruz kalmaktan, 5 kadın boĢandıklarını çevrelerine 

söyleyemediklerinden, 5 kadın boĢandığı için çekingenlik hissettiğinden, 4 kadın 

yalnızlık hissettiğinden, 3 kadın sorumlulukların ağır olmasından, 3 kadın değersizlik 

hissinden, 2 kadın korunma ihtiyacı hissettiğinden,  2 kadın  evli arkadaĢlarıyla 

görüĢmeme eğiliminde olmalarından, 1 kadın toplum tarafından soyutlanma hissi 

yaĢadığından, 1 kadın hem cinsleri tarafından kıskanılmaktan, 1 kadın giyim tarzında 

değiĢiklik yapmak durumunda kalmasından dolayı zorlandıklarını ifade etmiĢlerdir. 4 

kadın ise herhangi bir sıkıntı yaĢamadığını belirtmiĢtir.  

BoĢanma sonrasında kadının en çok dul kadın olarak etiketlenmekten dolayı 

problem yaĢadığı görülmektedir. Evli olmak insanlara güvenilirlik kazandırırken, 

boĢanmıĢ bir kadın olmak toplum içinde güvensizlik oluĢturmaktadır. “Dul kadın”, 

“Güvensiz kadın” algısı oluĢturmaktadır. Bu da beraberinde boĢanan kadınların 

insanlara olan güvenini azaltmaktadır. Beraberinde de karĢı cins boĢanmıĢ olan 

kadını rahat kadın olarak algılayarak, her türlü duruma açık gibi algılayarak, farklı 

beklentiler içine girmektedir. BoĢanmıĢ bir kadına ulaĢılması kolay, kaybedecek bir 

Ģeyi olmayan kadın mantığıyla yaklaĢıldığı düĢünülmektedir. Bu durum da kadınları 

toplum içinde boĢanmıĢ oldukları bilgisini gizlemelerine sebep olmaktadır. Kadın 
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boĢanmıĢ olduğunu gizleyerek kendisini hem cinslerinden hem de karĢı cinsten 

korumaktadır. 

25 kadının, 9‟u eĢinden boĢanmıĢ olması nedeniyle daha kapalı ve dikkatli 

giyindiklerini, 8‟i giyim tarzlarının değiĢmediğini,  6‟sı  yaĢam tarzı nedeniyle daha 

kapalı giyindiklerini, 2‟si ise boĢandıktan sonra daha rahat giyindiklerini ifade 

etmiĢlerdir. Tabloya göre kadınların birçoğunun boĢanma sebebiyle daha kapalı 

giyindikleri görülmektedir. Bunun nedeni ise toplum tarafından “dul kadın” olarak 

etiketlenmektir. Evli olan bir kadının açıklığı nasıl olsa yanında bir erkek var 

düĢüncesi ile dikkat çekmezken boĢanmıĢ kadının açık giyinmesi dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle de kadınlar boĢandıktan sonra çevre baskısı nedeniyle daha 

hassas giyindiklerini belirtmiĢlerdir.  

BoĢanma sonrasında 20 kadın, kadınların daha çok sorun yaĢadığını, 5 kadın 

ise erkeklerin daha çok sorun yaĢadığını ifade etmiĢtir. Kadınların daha çok sorun 

yaĢamasının neden, Türk toplumunda kadın olmanın zorluklarına, çocukların 

sorumluluğunun kadında olmasına ve kadının dul kadın olarak ayakta durmaya 

çalıĢmasının zorluklarına bağlanabilir. Erkeğin zorluk yaĢamasındaki temel neden 

ise, kadının yaptığı iĢleri erkeğin yapmakta zorluk yaĢaması olarak 

değerlendirilebilmektedir.  

BoĢanan kadınların 16‟sı toplum tarafından herhangi bir baskı 

hissetmediklerini ve sosyal yaĢamlarına dair herhangi bir kısıtlamaya maruz 

kalmadıklarını belirtirken, 5 kadın toplum tarafından baskı hissettiğini, fakat ailesi 

veya yakın çevresi tarafından herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadığını iletmiĢtir. 

BoĢanan 2 kadın yalnız bir kadın olarak toplum tarafından baskı hissettiğini ve 

sosyal yaĢamına dair kısıtlamaya maruz kaldığını belirtirken, 2 kadın ise toplum 

tarafından herhangi bir baskı hissetmediğini fakat çevresi tarafından sosyal 

yaĢamında kısıtlandığını belirtmiĢtir. Katılımcıların verdiği cevaplara göre kadınların 

büyük bir kısmı, toplum tarafından baskı hissetmediğini ve sosyal yaĢamında da 

kısıtlamaya maruz kalmadıklarını belirtmiĢlerdir. Bunda toplumun boĢanmaya ve 

boĢanan kadına eskiye nazaran daha iyimser baktığı, kadının çalıĢma hayatında oluĢu 
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ve ailesinden ayrı yaĢamasıyla birlikte sosyal yaĢamında kısıtlamaya maruz 

kalmaması etkileyici rol oynayabilmektedir.  

BoĢanan kadınların 18‟inin çocuğu varken, 7‟si çocuk sahibi değildir. 18 kadının, 

14‟ü çocuk sahibi olmanın boĢanan kadın için zor bir sorumluluk olduğuna dikkat 

çekerken, 4‟ü boĢanma sürecinde ve sonrasında çocuk sahibi olmanın manevi açıdan 

faydası olduğunu, annelerin gücünü artırdığını belirterek daha kolay olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Çocuk sahibi olmayan 7 kadının hepsi de çocuklu olmanın zor olacağını, 

çocuksuz olmanın boĢanma sürecinde büyük bir avantaj olduğunu belirterek 

kolaylığına vurgu yapmıĢtır.  

Kadınların büyük bir kısmı çocuklu olmanın boĢanma sürecinde Ģartları daha da 

zorlaĢtırdığını ifade etmiĢlerdir. Bunun sebebi Türk toplumunda çocukların ağırlıklı 

olarak annede olması ve tüm sorumlulukların onun üzerinde olmasından 

kaynaklandığını belirtmek mümkündür. Kadın boĢanma sürecinin zorluğunu 

yaĢarken aynı zamanda çocuğunun sorumluluklarını yerine getirmeli ve bu süreçten 

en az yara alarak atlatmasını sağlamalıdır. Bu yüzdendir ki, kadın için boĢanma 

süreci ve sonrası çocuk varsa daha da zorlaĢmaktadır. 

23 kadının boĢandığı için piĢmanlık duymadığı, 2 kadının ise piĢmanlık duyduğu 

görülmüĢtür. PiĢman olan kiĢiler de çocuk faktörü nedeniyle, çocukları için devam 

ettirmediklerine ve acele karar verdikleri için ve toplum tarafından dul kadın algısına 

maruz kalmamak için piĢmanlık duyduklarını belirtmiĢlerdir. Kadınların büyük bir 

kısmı (% 92) boĢanma sonrası büyük bir rahatlama yaĢadıklarını ve hiçbir zaman 

piĢmanlık duymadıklarını dile getirmiĢlerdir. Bu da kadınların boĢanmadan önce 

çeĢitli çözümler deneyip, evlilikleri için ellerinden geleni yaptıklarını ve son çare 

olarak da boĢanmayı tercih ettiklerini ve bu nedenle vicdanen rahat olmalarından 

dolayı piĢmanlık duymadıkları görülmektedir. 

ÇalıĢan 13 kadının, 9‟u ekonomik problemler yaĢadığını, 4‟ü bu problemler için 

ailesinden destek görmediğini, 2‟si aile desteği gördüğünü,1‟i ise arkadaĢ desteği 

gördüğünü belirtirken, 4‟ü ekonomik problem yaĢamadığını buna rağmen 1‟i aile 

desteği gördüğünü, 3‟ ü ise çalıĢtığı için aile desteği görmediğini ifade etmiĢtir. 

ÇalıĢmayan 12 kadının, 7‟si ekonomik problemler yaĢadığını, 6‟sı bu problemler için 
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ailesinden destek aldığını, 3‟ü eski eĢinden nafaka bağlandığını, 5‟i ekonomik 

problem yaĢamadığını, buna rağmen 4‟ü ailesinden destek gördüğünü, 1‟i ise eski 

eĢinden nafaka bağlandığını iletmiĢlerdir. Genele bakıldığında 25 kadının, 16‟sı 

ekonomik problemler yaĢadığını belirtmiĢtir. Problem yaĢayan kadınların 

çoğunluğunun çalıĢmayan kadınlardan oluĢtuğu görülmektedir. Bu durumda 

toplumumuzda ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların boĢanma sonrası maddi 

problemlerle daha çok karĢılaĢtığını göstermektedir. 

7 çocuğun ebeveynlerine karĢı boĢanma sürecinde ve sonrasında olumlu tepki 

verdiği, 1 çocuğun ebeveynlerine karĢı bu süreçte olumsuz tepki verdiği, 6 çocuğun 

annesine olumlu, babasına olumsuz teki gösterdiği, 4 çocuğun ise annesine karĢı 

olumsuz, babasına karĢı ise olumlu tepki gösterdiği görülmektedir. Çocuklar 

boĢanma sürecinde anne ve babalarının yorumları, aile büyüklerinin yorumları, 

duygusal boĢlukları ve ebeveynlerinin ayrılığını kabullenememek gibi çeĢitli 

sebeplerle ebeveynlerini ya da sadece birisini suçlama ya da cezalandırma eğiliminde 

olabilmektedirler. Bunun nedeninin, çocuğun boĢanma sürecinde bir sebep araması 

ve bu nedenle de suçlayıcı ya da cezalandırıcı davranmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

16 kadının boĢandıktan sonra girdiği ortamlardaki erkekler tarafından farklı 

davranıĢlara maruz kaldığı, 9 kadının farklı bir tavra maruz kalmadığı görülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle kadınlar boĢanma sonrası sosyal bir ortama girdiklerinde, 

boĢandıklarını bilen, ortamda bulunan erkekler tarafından flört etme eğilimi 

hissettiklerini ifade ederken, diğer kadınlar böyle bir durum hissetmediklerini aksine 

erkeklerin daha hassas ve mesafeli davrandıklarını belirtmiĢlerdir. BoĢanma 

sonrasında kadınların, erkekler tarafından bu tür durumlara maruz kalmalarının 

nedeninin, Türk toplumunda dul kadının, bekar bir kadına göre daha kolay elde 

edilebilir olduğu ve kaybedecek bir Ģeyi olmadığı düĢüncesinden kaynaklandığı 

görülmektedir. 

9 kadının eski eĢi tarafından kıskanılma ve kısıtlanma davranıĢlarına maruz 

kaldığı, 16 kadının ise kısıtlanma ve kıskanılma davranıĢlarına maruz kalmadığı 

görülmektedir. Çocuk nedeniyle eski eĢleriyle görüĢen kadınların kıskanılma ve 
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kısıtlanmaya daha çok maruz kaldığı görülürken, çocuğu olmayan kadınların eski 

eĢleriyle aralarında hiçbir biyolojik bağında kalmaması nedeniyle kısıtlanma ve 

kıskanılma davranıĢlarını yaĢamadıkları görülmektedir. 

15 kadının boĢandıktan sonra sözel tacize maruz kaldığı, fiziksel tacize maruz 

kalmadığı, 10 kadının ise ne sözel ne de fiziksel hiçbir Ģekilde tacize maruz 

kalmadığı görülmektedir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre eĢi vefat eden kadınların sorulara verdikleri 

yanıtlara bakıldığında, eĢi vefat eden 6 kadının aile ve sosyal çevresinden hem maddi 

hem de manevi destek gördüğü, 5 kadının maddi destek gördüğü,4 kadının ise 

manevi olarak destek görüp maddi destek görmediği belirlenmiĢtir. Maddi yönden 

destek olamayıp, manevi destek veren aile ve çevrelerin bir çoğunun maddi 

imkanları el vermediği için kiĢiye maddi destek olamamıĢtır. Katılımcıların büyük 

bir çoğunluğu eĢi öldükten sonra aile ve çevresinden maddi-manevi desteklenmiĢtir. 

EĢi vefat eden kadınların birçoğu dul kadın olarak yaĢamanın zorluklarını birden 

fazla madde ile belirtmiĢtir. 6 kadın tek bir madde ile durumu belirterek, hiçbir 

zorluk yaĢamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Geri kalan 9 kadının birden fazla zorluk 

belirttiği görülmüĢtür. 3 kadın yalnızlık yaĢadığını,  5 kadın kendini korumak için 

kısıtladığını, 5 kadın „çevre ne der‟ baskısıyla hareket ettiğini, 2 kadın eĢli davetlere 

gidemediğini, 3 kadın sosyal aktivitelerini sınırlandırdığını, 2 kadın çekingenlik 

yaĢadığını, 2 kadın dul kadın imajının yaĢattığı mutsuzluğu, dul kadın olmanın 

zorlukları arasında ifade etmiĢtir. Sıkıntı yaĢayan kadınların ağırlıklı olarak “çevre ne 

der” düĢüncesiyle kendini sınırlandırma yoluna gitmelerinin sebebinin Türk toplumu 

olarak dul kadına yüklediğimiz misyondan kaynakladığı görülmektedir. Diğer bir 

ifade ile eĢi vefat eden kadın evinde oturan, çok fazla gezmeyen, gezdiğinde çevreye 

yanlıĢ bir izlenim verir düĢüncesi bu kısıtlamayı etkilemektedir. 

5 kadın eĢi vefat ettikten sonra kadının daha çok sorun yaĢadığını, 10 kadın 

erkeğin daha çok sorun yaĢadığını belirtmiĢtir. Kadının daha çok sorun yaĢadığını 

belirten kadınlar, gerekçe olarak, kadının çalıĢmamasını, maddi sıkıntılarını, ev, 

çocuk sorumluluklarını gerekçe olarak gösterirken, erkeğin daha çok sorun 
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yaĢadığını ifade eden kadınlar, erkeğin kadının yaptığı iĢleri, görevleri yapamadığı, 

eĢi olmadan hiçbir yere gidemediği nedenlerini ifade etmiĢlerdir.  

9 kadın eĢi vefat ettikten sonra giyim tarzında herhangi bir değiĢiklik olmadığını, 

aynı giyindiklerini, 5 kadın eĢi vefat ettiği için daha kapalı giyindiklerini, daha 

hassas olduklarını, çevreye yanlıĢ bir izlenim vermemek için giyim tarzlarında 

değiĢiklik yaptıklarını,  1 kadın yaĢam tarzı nedeniyle daha kapalı giyindiğini 

belirtmiĢtir. EĢinin vefat etmesi nedeniyle çevreye karĢı yanlıĢ bir izlenim vermemek 

için kılık kıyafetinde değiĢiklik yapan kadınların sayısı azımsanmayacak miktardadır. 

Katılımcıların 1/3 ü aile ve çevre faktörü nedeniyle daha dikkatli olduklarını ifade 

etmiĢlerdir. Genele bakıldığında ise kadınların birçoğu eĢi hayattayken nasılsa 

öldükten sonra da aynı giyim tarzını sürdürdüklerini belirtmiĢlerdir. 

Kadınların 13‟ü toplum tarafından herhangi bir baskı hissetmediğini ve sosyal 

yaĢamında kısıtlamaya maruz kalmadığını iletirken, 2‟si toplum ve ailesi tarafından 

baskı hissettiğini ve sosyal yaĢamında da kısıtlandığını ifade etmiĢtir. Sonuçlara göre 

toplumun eĢi vefat eden kadına karĢı kısıtlayıcı davranmadığı, genel anlamda 

ailelerin korumacı yaklaĢımlarını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. 

14 kadının çocuk sahibi olmanın daha iyi olduğunu, eĢinin vefatından sonra 

hayatını daha da kolaylaĢtırdığını, destek olduğunu belirtirken, 1‟i çocuk sahibi 

olmanın daha zor olduğunu, büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etmiĢtir. Sonuçlara 

bakıldığında, kadınlar eĢleri vefat ettikten sonra hayata çocukları ile tutunmuĢlardır. 

Çocuk sahibi olmanın daha zor ve sorumluluk gerektiren bir durum olduğu 

düĢüncesi, kadınların aile desteği göremeden çocuğunu tek baĢına büyütmeye 

çalıĢmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

 11 kadının eĢleri öldükten sonra ekonomik problemler yaĢadığı 4 kadının 

ekonomik problemler yaĢamadığı görülmüĢtür. Ekonomik problemler yaĢayan 

kadınların 4‟ü çalıĢan ve ailesinden destek gören kadınlardan oluĢurken, 1‟i 

ailesinden destek görmediğini iletmiĢtir. ÇalıĢmayan ve ekonomik problem yaĢayan 

kadınların 1‟i aile desteği gördüğünü, 4‟ü eĢinden maaĢ bağlandığı bunun yanında 

aile desteği gördüğünü, 1‟i ise çalıĢmadığı ve aile desteği de görmediğini belirtmiĢtir. 

Ekonomik problem yaĢamayan 4 kadının, 2‟si çalıĢtığını ve aile desteği aldığını, 2‟si 



 
 

147 
 

çalıĢmadığını eĢinden bağlanan emekli maaĢı ile geçimini sağladığını söylemiĢtir. 

Sonuçlara göre eĢi ölen kadınların büyük bir kısmı eĢi öldükten sonra çalıĢsın ya da 

çalıĢmasın ekonomik sıkıntılar yaĢamaktadır. Sorumlulukları artan kadının eĢi 

öldükten sonra ihtiyaçlarının ve harcamalarının arttığı görülmektedir. 

Kadınların 11‟i eĢleri vefat ettikten sonra girdikleri ortamlarda karĢı cinsin 

kendisine karĢı tavırlarında bir değiĢme olmadığını belirtirken, 4‟ü karĢı cinsin 

tavırlarında farklılaĢma olduğunu ifade etmiĢtir. Kadınların birçoğu karĢı tarafa bu 

fırsatı vermemek için eĢi vefat ettikten sonra kalabalık, tanımadığı insanların olduğu 

ortamlara girmekten kaçındığını iletmiĢtir. KarĢı cins tarafından farklı davranıĢlara 

maruz kalan kadınların yaĢ ortalamalarına bağlı olarak diğer kadınlara göre daha 

genç olmaları ve sosyal ortamlara giriyor olmaları bu durumu etkilen faktörler 

arasında yer almaktadır. 

12 kadın ne sözel ne de fiziksel tacize maruz kalmadığını belirtirken, 3 kadın 

sözel tacize maruz kaldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Örneklemden elde edilen bilgiler doğrultusunda, boĢanan kadınların büyük bir 

kısmının ailelerinden maddi-manevi destek gördükleri, boĢanma sürecinde ve 

sonrasında çevrelerinden olumlu tepkiler aldıkları görülmüĢtür. BoĢanma sonrasında 

birçok kadın giyim tarzında, toplumsal, ailevi ve boĢanmıĢ olmanın getirmiĢ olduğu 

“dul kadın”  algısından dolayı değiĢikliğe gitmiĢ ve daha kapalı giyinmeye 

baĢlamıĢlardır. Kadınlar Türk toplumunda dul kadın olmanın en zor tarafının “dul 

kadın” etiketi olduğunu ve güvensizlik yaĢadıklarını söylemiĢlerdir. Kadınların 

büyük bir kısmı boĢanma sonrası kadınların daha çok sorun yaĢadığını ifade ederken, 

boĢanma sonrası toplum tarafından herhangi bir baskı ve kısıtlamaya maruz 

kalmadıklarını belirtmiĢlerdir. Kadınların büyük bir kısmı çocuk sahibi olmanın 

boĢanma sonrası süreçte zor bir sorumluluk olduğunu, boĢandıkları için piĢmanlık 

duymadıklarını, ekonomik problemler yaĢadıklarını, özellikle de çalıĢmayan 

kadınların daha çok ekonomik problemler yaĢadıkları, eski eĢleri tarafından herhangi 

bir kısıtlama ve kıskançlık davranıĢına maruz kalmadıkları, girdikleri ortamlarda 

karĢı cinsin farklı bakıĢ ve davranıĢlarına ve sözel tacize maruz kaldıklarını 

iletmiĢlerdir.  
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EĢi vefat eden kadınların büyük bir kısmı, eĢleri öldükten sonra ailelerinden 

maddi-manevi destek gördüklerini, dul kadın olmanın zorlukları arasında „çevre ne 

der‟ baskısı hissettiği ve kendisini korumak için kısıtladığını görmek mümkündür. EĢ 

öldükten sonra kadınların büyük bir kısmı erkeklerin daha çok sorun yaĢadığını, 

giyim tarzlarında bir değiĢiklik olmadığını, toplum tarafından herhangi bir baskı ve 

kısıtlamaya maruz kalmadıklarını belirtmiĢlerdir. Kadınların birçoğu çocuklarının 

olmasının eĢleri öldükten sonra onlar için iyi ve oldukça yararlı olduğunu, 

kendilerine destek olduklarını, ekonomik problemler yaĢadıklarını, girdikleri 

ortamlarda karĢı cinsten bireylerin hareketlerinde bir değiĢme olmadığını ve tacize 

maruz kalmadıklarını iletmiĢlerdir.  

Örneklemden de elde edilen bulgulara göre Türk toplumundaki “dul kadın” 

imajı zamanla azalmaya baĢlamıĢtır. Kadınların birçoğu eĢleri öldükten sonra ve 

boĢandıktan sonra toplum tarafından baskı hissetmediklerini ifade etmiĢlerdir. 

GeçmiĢten bu güne kadar gelen “dul kadın” algısı bu süreci yaĢayan kadınların, 

temkinli ve daha hassas olmaları konusundaki tavırlarını etkilemiĢtir. Ġnsanlar eskiye 

nazaran bu konu da kadınlara karĢı daha rahat ve esnek davranmaktadır. Fakat 

kadınlar toplum içerisinde kendilerini hala ikinci sınıf insan gibi hissetmekte, toplum 

baskı hissettirmese de kadın kendisini koza içerisine alma ve sosyal ortamlara 

girmekten kaçınma eğilimine girmektedir.  

2. Öneriler 

Devletin uygulamıĢ olduğu politikalarla, sivil toplum kuruluĢlarının yaptığı 

çalıĢmalarla ve kamu spotlarıyla yapılan çalıĢmaların artırılması ve çeĢitlendirilmesi 

gerekmektedir. Nesiller yetiĢtiren, kadınlarımızın benlik saygılarını ve güvenlerinin 

onarılabilmesi için toplum olarak, üzerimize düĢen görevleri bilmeli ve eyleme 

dökmeliyiz.  

Gelecekte bu konuyla ilgili yapılabilecek çalıĢmalar için, örneklemin 

çeĢitlendirilebilmesi genellenebilirliği açısından büyük bir önem taĢımaktadır. Nitel 

bir araĢtırma olduğu için çıkan sonuçlar ile yorumlamalar yapılmakta, net bir 

genelleme yapılamamaktadır. Bu konu da gelecekte yapılabilecek araĢtırmalar için 
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pikometrik bir test geliĢtirildiği takdirde sayısal veriler ile nicelik açısından evrene 

genelleme yapmak daha sağlıklı olacaktır.  

AraĢtırma, konusu nedeniyle özgün ve önemli bir çalıĢmadır. “Dulluk” insan 

nesli devam ettiği sürece gerek boĢanma gerekse eĢ ölümü sebebiyle sürekli 

gündemde olacaktır. Çünkü boĢanma da evlilik kadar tabii bir konu olmakla birlikte, 

ölüme kimsenin bir etkisi olmamakta, ölüm hayatın tek gerçeği olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle de “dulluk”  sürekliliği ve evrenselliği olan bir konudur. 

Doktora çalıĢması yapılabilme imkanı olursa gelecekte bu konunun daha geniĢ olarak 

hem Batı hem de Doğu toplumlarını kapsayacak Ģekilde çalıĢılması ve kültürler arası 

kıyaslama ile kadının toplumdan topluma, kültürden kültüre boĢanma ve eĢ kaybı 

sürecini nasıl geçirdiği, ne gibi yaĢantıları deneyimlediği titizlikle incelenmelidir.               
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Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile DanıĢmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Aile 

DanıĢmanlığı ve Eğitimi Bilim Dalı‟nda Yüksek Lisans Eğitimine baĢlamıĢtır. 23 

ġubat 2015 tarihinden beri T.C. CumhurbaĢkanlığı‟nda Psikolog olarak görev 

yapmaktadır.  
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EKLER 

GÖRÜŞME SORULARI 

 

1) Eşinizden neden boşandınız? Boşanma nedeni olarak kimi ve hangi nedenleri 

görmektesiniz?  

2) Boşandıktan sonra çevrenizdeki insanlardan nasıl tepkiler aldınız?  

3) Eşinizi kaybettikten sonra çevrenizdeki insanlardan ne tür destekler 

gördünüz? 

4) Boşanma süreci ve sonrasında ailenizin tepkisi nasıl oldu? Bu süreçte 

ailenizden destek gördüğünüze inanıyor musunuz? 

5) Toplum içinde dul kadın olarak yaşamanın zorlukları nelerdir? 

6) Sizce boşandıktan / eşini kaybettikten sonra erkekler mi daha çok sorunla 

karşılaşıyor yoksa kadınlar mı? 

7) Sizce boşanan / eşini kaybeden kadının dini yaşantısı ve kılık kıyafetinde 

değişiklik meydana gelmekte midir? Örnek olarak siz boşanmış \ eşini 

kaybetmiş bir kadın olarak tesettürünüze daha çok dikkat etmekte misiniz?  

8) Yalnız bir kadın olarak sosyal yaşamınıza dair herhangi bir kısıtlamaya maruz 

kaldınız mı? Bu bağlamda toplum tarafından herhangi bir baskı hissetiniz mi?  

9) Sizce boşanan / eşini kaybeden bir kadının çocuklu veya çocuksuz olması 

hayatını nasıl etkiler? 

10) Eşinizden boşandıktan sonra pişmanlık duydunuz mu? 

11) Eşinizi kaybettikten \ boşandıktan sonra ekonomik problemler yaşadınız mı? 

Yaşadıysanız ne gibi problemlerle karşılaştınız? Bu konuda kimden destek 

aldınız? 

12)  ( Çocuğu olan kadınlar için ) Eşinizden boşandıktan sonra çocuklarınızın size 

karşı ve eski eşinize karşı davranışlarında bir farklılaşma oldu mu? Olduysa ne 

tür tepkiler aldınız? 

13) Boşandıktan / eşinizi kaybettikten sonra girdiğiniz ortamlarda karşı cinsten 

bireylerin size karşı tavırlarında farklılaşma oldu mu? Evliyken farklı 

boşandıktan / eşinizi kaybettikten sonra farklı bir gözle baktıklarını hissettiniz 

mi? 

14) Boşandıktan sonra eski eşinizin sosyal çevrenizdeki erkeklerden sizi kıskanıp, 

kısıtladığı oldu mu? 
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15) Eşinizi kaybettikten / boşandıktan sonra hiç sözel veya fiziksel tacize maruz 

kaldınız mı? 

 

 


