
Türkiye’de evlilikler azalıyor, buna rağmen boşanmalarda 
büyük bir artış yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine gore; 
2004 yılından bu yana boşanmalar yüzde 38 arttı. 10 yılda 1 milyon-
dan fazla çift yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararların altında belki de 
1 milyon faklı neden olsa da uzmanlar boşanmanın sebeplerini sosyal, 
ekonomik, cinsel ve psikolojik nedenler olarak 4 ana başlık altında in-
celiyor. Boşanmanın başlıca sebepleri; eşlerde, aile yapılarında ve ya-
şam tarzlarında zamanla ortaya çıkan uyumsuzluklardır.

“Davul bile dengi dengine” deyiminin önemi son yıllarda daha iyi 
anlaşıldı.Mutlu son ile biten zengin kız fakir oğlan, mühendis genç ile 
köyde yetişmiş kızın hikayeleri günümüzde artık sadece Türk filmle-
rinde kaldı. Evliliklerin sürmesi için çiftlerin biribirine denk olması 
çok önemlidir. Bu denklik yaş, baş, kültürel değerler, ahlaki değer-
ler, yaşam biçimi sosyal statü, yaşam tercihlerini içerir. Bu alanlardaki 
uyumsuzluklar zamanla ayrılmaya götürür. Ilk başlarda erkeğin sosyal 
statüsü, ekonomik anlamdaki gücü ve olgunluğu genç kadının ilgi-
sini, genç kadının hayat dolu oluşu, güzelliği ve neşesi de yaşça daha 
büyük olan erkeğe çekici geliyor. Bu tür ilişkiler birkaç yıl güzel ve 
uyumlu gitse de zamanla erkek yoruluyor, daha dingin ve sakin bir ya-
şamı, kadın ise gençliğinin verdiği enerji ile hareketli ve eğlenceli bir 
yaşamı devam ettirmek istiyor. Farklı yerlerde mutlu olan, farklı ilgi 
alanları olan tarafların ayrılığı kaçınılmazdır.

EV ÜSTÜNE EV KURULMUYOR
Boşanmanın diğer bir sebebi, ülkemizde büyük bir çoğunluğun 

problemi olan aynı evde kayınvalide ve kayınpederle yaşamak. Yeni evli 
çiftlerin kurulmuş bir düzene ayak uydurmalarını beklemek ise büyük 
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Mutlu son ile biten zengin kız fakir oğlan, mühendis genç ile köyde 
yetişmiş kızın hikayeleri günümüzde artık sadece Türk filmlerinde kaldı.

Boşanma kararı 
almadan önce!

Nowadays; rich girl and poor boy, or young engineer and 
village grown girl with happy end stories can only be seen in 
old Turkish movies.
MARRIAGES ARE decreasing in Turkey, however, there is a huge increase in number 
of divorces. According to Turkish Statistical Institute data, divorces have increased 38 
percent as of 2004. In the last 10 year, more than a million couple have decided to go 
on separate ways. Under these decisions, although there might be more than 1 million 
different reasons, experts review the ground for divorce in 4 main topics as social, eco-
nomic, sexual and psychological reasons. Main causes for divorce are the discrepancies 
between couples, their family structure and lifestyles emerging in time.

It’s been much clearer in recent years that the term “morganatic marriage” is impos-
sible to go. Nowadays; rich girl and poor boy, or young engineer and village raised girl with 
happy end stories can only be met in old Turkish movies. To make the marriages contin-
ue, it is vital that couples should be equivalent to each other. This equivalence includes 
age, mentality, cultural values, moral values, lifestyle, social status and life preferences. 
Discrepancies in such fields may end with breaking up in time. Initially, while man’s social 
status, economic power and maturity attracts the attention of younger woman; vivacious 
manners, beauty and cheer of the woman appeals to the older man. Although such rela-
tions go well and in harmony for a few years, man gets tired in time and prefer more quiet 
and peaceful life while woman prefers to maintain an active and entertaining life with her 
energy of youth. It is indispensible to separate for the parties who feel happy in different 
places and have different areas of interest.
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Mutlu son ile biten zengin kız fakir oğlan, mühendis genç ile köyde 
yetişmiş kızın hikayeleri günümüzde artık sadece Türk filmlerinde kaldı.

bir yanlış olarak kabul edliyor. Hayat tarzını oluşturamayan ve bağımsız 
olmayan çiftler kendi evliliklerini de benimseyemiyor, erkek evin oğlu 
rolunden, eş rolüne geçmekte zorlanıyor. Geniş aile modeli ile yaşamak 
tarafların düşüncelerini dile getirmesini, seçimlerini rahatlıkla yapabil-
mesini zorlaştırmaktadır ve karı koca arasında erozyonlara sebep olmak-
tadır. Bununla birlikte evlilik sadece kadının ekonomik açıdan bağımsız 
olamadığı ya da çocuklar için sürüyorsa, mutsuzluk vardır. Türkiye’de bu 
sebeple devam eden mutsuz evlilikler çok fazla ve kişiler ancak bağımsız 
olduklarını hissettikleri kadar birbirlerine bağlı olabilirler.

CINSEL SORUNLAR, BOŞANMANIN SESSIZ 
SEBEPLERINDENDIR 

Erkek ve kadının tekil olarak ya da bir arada yaşadığı cinsel prob-
lemler zamanla dile getirilemeyen ama huzursuzluk veren sorunlar ha-
line dönüşüyor. Erkek cinselliği bedeni ile, kadın ise beyni ile yaşıyor. 
Bu farklılık zamanla çözülmemiş diğer problemlerin de çiftlerin cin-
sel hayatına yansımasına neden oluyor. Kadının sürekli aklında olan 
bu problemler cinsel soğukluğa beraberinde getiriyor. Bunun dışında 
kuşkusuz aldatma da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ha-
yatta ve yatakta paylaşım azalmışsa ilişkiler bozulmaya başlar.

PAYLAŞIM AZALDIKÇA PSIKOLOJIK ÇÖKÜŞ ARTAR
Çiftlerin olduğu gibi boşanmanın da psikolojisi vardır. Kadının 

duygusal, erkeğin fiziksel şiddet uygulaması çiftlerin psikolojisini 
olumsuz anlamda etkilerken boşanmayı da hızlandırıyor. Ayrıca çift-
ler arasındaki kişilik çatışmaları boşanma da önemli bir faktör. Kadın-
lar hayatın onlar için hazırladıkları rollere daha çabuk uyum sağlarken 
bu durum erkeklerde daha farklı gelişiyor. Kadın henüz anne olmadan 
annelik rolüne girebilirken erkek baba olduktan sonra bu role adap-
te olabiliyor. Bu süreçte doğal olarak azalan paylaşım çiftlerin birbiri-
ni anlamalarını zorlaştırarak uyumuda yok ediyor. Sadece çocukların 
varlığı ya da kadının ekonomik yeterliliğinin olmaması nedeniyle sü-
ren evlilikler doyumsuz sürer. Çiftlerin çok yönlü paylaşımı, hayat 
arkadaşı olabilmeleri, cinsel ve psikolojik doyumla birlikte önemli un-
surlardır. Çok yönlü paylaşım azalırsa, ayrılma gelişir. Çiftler birbirin-
deki olası gelişim ve değişimi yakalamalıdır. 

Impossible to live with parents
Another reason for divorce is to live with parents in-law in the same house, which is 

a problem for a big majority in our country. Expecting new married couples to adapt an 
established order is accepted as a big mistake. The couples, who can not create their 
lifestyles and are dependent, are also not able to adopt their marriages and thus the 
man gets difficulties in transition from being son to a spouse. Living with extended family 
model causes parties to tell their opinions and easily make their own choices difficult, 
and creates erosions between the couples. However, if the marriage still continues due to 
economic dependency of the woman or for children, there will be unhappiness. In Turkey, 
there are too much unhappy marriages going on for this reason, people can only be tied 
to each other as much as they feel that they are independent. 

Sexual problems are one of the silent reasons of divorce 
Sexual problems which are individually or together experienced by man and woman, 

turns into troubles in time that can not be mentioned but causes disturbance. Males live 
their sexuality with their bodies, while females do with their brain. This difference also 
leads to reflection of other unsolved problems to the sexual life of couples in time. Such 
problems which are always in woman’s mind is accompanied with sexual frigidity. Apart 
from that, cheating of course appears as an important factor. If sharing gets reduced in 
life and bed, relationships begin to go bad.

As the sharing becomes less, psychological breakdown increases
Divorce has a psychology as well as the couples have. Emotional violence from wom-

an and physical violence from man negatively effects the psychology of couples as well 
as speeds up divorce.  Moreover, personality conflict between couples is an important 
factor for divorce. While women can more easily adapt the roles of life prepared for them, 
this issue develops in a different way for the men.  While women can impersonate moth-
erhood before being a mother, men adapt this role just after being a father. The sharing 
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that naturally reduces in that period brings difficulties for couples to understand each 
other, and destroys their harmony.  Marriages which continue only due to existence of 
children or woman’s economic incapability goes on in an unsatisfied manner.  Versatile 
sharing of the couples, able to being yoke mate, are important factors together with 
psychological satisfaction. If versatile sharing becomes less, breaking up may develop. 
Couples should catch the possible development and changes between each other. 

How a relationship should be?
Relationship should be dynamic and innovative.  Changes and problems should be 

share together. An important divorce reason is not being able to transform to modern 
(nuclear family) from traditional (extended family). Life style and life preferences should 
be mainly (where to live, children’s education etc.) made by parents. Mother-father, 
female-male, spouse and person roles should be separately protected. A role should 
not put another role into weakness. 

Love and marriage is monogamous. Couples should be open, honest and sincere. 
Not telling lies, trust and respect are very important. Male domination and woman’s 
grumble should not be included. Different roles should only be democratic participative 
in the relationship. Love should be protected and fed. Couples should not neglect each 
other. Marriage is not power conflict or ego imposing. It is the integration of 2 self-suffi-
cient and unique ego by sharing everything with love, affection and respect. 

Relationship therapy should be tried out  
before taking divorce decision! 

In our country, there is a considerable amount of couples who think of getting di-
vorced, but still continue their unhappy marriage. This situation spells a collapse for the 
people’s psychology and harder times in the following period. Before taking divorce de-
cision, couples should go to relationship therapy. Divorce is like a surgical attempt, and 
is not much preferred. But if it becomes obligatory, there are procedures and methods 
for that just like having operation. Couples should apply to relationship therapist and gain 
awareness. There are scientific ways to solve the problems. Psychiatry and psychology 
disciplines may foresee the course of diseases as well as relationships. Apart from trau-
matic divorces i.e. cheating, divorce is a process that includes zigzags. This process is in 
feelings at first, and then in brain. 

When taking divorce decision!
If divorce shall take place, the couples should not become enemies to each other, 

and be able to say their goodbyes. During this period, children should not be used as 

ILIŞKI NASIL OLMALI?
İlişki dinamik, yeniliklere açık olmalıdır. Değişimler ve sorunlar 

birlikte paylaşılmalıdır. Gelenekselden (geniş aile) çağdaş aileye (çe-
kirdek aile) geçememe de önemli bir boşanma sebebidir. Yaşam bi-
çimi ve yaşam tercihlerini (nerede yaşandığı, çocukların eğitimi vb.) 
öncelikle anne baba yapabilmelidir. Anne-baba, kadın-erkek, eş ve bi-
rey rolleri ayrı ayrı korunmalıdır. Bir rol diğerini zaafiyete uğratma-
malıdır. 

Aşk ve evlilik tek eşlidir. Çiftler açık, dürüst ve samimi olmalıdır. 
Yalan söylememe, güven ve saygı çok önemlidir. Erkeğin tahakkümü 
ile kadın dırdırı olmamalıdır. Farklı roller ancak demokratik katılımcı 
olmalıdır ilişkide. Aşk korunmalı ve beslenmelidir. Eşler birbirlerini 
ihmal etmemelidir. Evlilik güç çatışması veya ego dayatması değildir. 
Kendine yeten ve özgün 2 egonun aşkla, sevgi ile, saygı ile her şeyi pay-
laşarak bütünleşmesidir. 

BOŞANMA KARARINDAN ÖNCE  
ILIŞKI TERAPISI DENENMELI!

Ülkemizde boşanmayı düşünen fakat mutsuz evliliklerini yürüten 
çiftlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bu durum kişilerin psiko-
lojisi için bir çöküş ve ilerleyen süreçte daha zor zamanların haberci-
si anlamına geliyor. Çiftler boşanma kararından önce ilişki terapisine 
gitmelidir. 

Boşanma bir cerrahi girişim gibidir, temenni edilmez. Zorunlu 
hale gelmişse de, cerrahi girişim gibi bunun da usulü ve yöntemleri 
vardır, tıpkı ameliyat olma gibi. Çiftler ilişki terapistine başvurmalı, 
farkındalık kazanmalıdır. Sorunları çözmenin bilimsel usulleri vardır. 
Psikiyatri ve psikoloji bilimi, hastalıkların gidişatını da ilişkinin gidi-
şatını da ön görebilir. Aldatma vs. gibi travmatik boşanmalar dışında 
boşanma bir süreçtir, zigzaglar içerir. Bu süreç önce duyguda sonra zi-
hindedir. 

BOŞANMA KARARI ALINCA!
Eğer boşanma gerçekleşecekse çiftler acizleşmemeli, birbirleriyle 

helalleşebilmelidir. Bu süreçte çocuklar araç olarak kullanılmamalı-
dır. İlişki bitmiş, çürümüş, kopmuş ise doğru biçimde bitirilmelidir. 
Çiftler travma, yas yaşarlar. Çiftler ameliyat sonrasına hazırlanmalıdır. 
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Bazen kaotik, kopmuş, öfkenin yoğun olduğu ya da şiddetin olduğu aile yapıları 
çocuklar için daha sakıncalıdır. Çocuklar anneleri ile de babaları ile de sağlıklı 
bağlar ve ilişkiler sürdürebilmeliler. Evli-boşanmış farketmez; bir çocuk için en 
büyük travma, iki sevdiği insanın birbirine şiddet uygulaması veya birbirini kö-
tülemesidir.

BOŞANMA SÜRECI NASIL YAŞANIR?
Aile bireylerinin her birinin boşanma ile ilgili deneyimleri farklı olabilir. Ay-

rılma ve boşanma kararı almak, yetişkinler için stres yaratıcı bir durumdur. Bu 
kararı takiben özellikle pasif kalan taraf yani evliliğin sonlanmasını talep etme-
yen tarafın bir yas sürecine girmesi beklenir. Burada öncelikle, sorgulama (neden 
ben), inanamama ve inkar, öfke, depresyon ve kabullenmeden oluşan bir süreçten 
geçerler. Özellikle boşanma süreci ani, beklenmedik ya da gurur kırıcı (ihanet 
gibi) olayları içeriyorsa yaşananlar ve duygular daha da sarsıcı bir boyutta geçebi-
lir. Ayrılık kararını isteyen taraf suçluluk hissederken diğer tarafta terk edilme ve 
sevilmeye layık olmama gibi duygular hisseder. Bu sürede genellikle eşler mutsuz-
luklarıyla baş başa kalırlar, ailelerinden, arkadaş çevrelerinden, hekimlerinden, 
aile terapistlerinden yardım ve destek beklerler. Evlilik sorunlarının ilk aşamala-
rında hastalar, kaygı, depresyon, psikosomatik rahatsızlıklar (ülser, migren veya 
diğer) gibi  şikayetlerle doktora gelirler. Duygusal açıdan ise yabancılaşma, genel 
olarak tatminsizlik ve öfke sık görülür. Çatışmalar arttıkça, bunları maskelemek 
için çocuklar kullanılmaya başlanır. Duygusal ve fiziksel olarak inkar etme olgu-
su yaşanır. Bu erken dönemlerde ilişkinin bozulması geriye dönülemez durumda 
değildir ve evlilik danışmanlığı sayesinde düzeltilebilir. Eğer bu sağlanamazsa, eş-
lere, kendilerine ve çocuklarına en az zarar verecek biçimde ayrılma işlemini ger-
çekleştirmeleri için yol gösterilmelidir.

Boşanmayı takiben aileler yeni bir döneme girerler. Bu dönemde yeni duru-
ma uyum sağlama ve stabil hale gelme söz konusudur. Boşanmanın ilk yılı yetiş-
kinler için oldukça zordur. Hem erkek hem de kadın kendine duyduğu güveni 
kaybeder, yalnızlık ve izolasyon duyguları hakimdir.  Yetişkinlerde yorgunluk, 
bitkinlik, depresyon ve genel somatik şikayetleri görülebilir. Bunlar kişinin aile 
değişikliği ile baş etmede zorlandığını gösteren belirtilerdir. Stres ile ilişkili fizik-
sel hastalıkların en güçlü belirleyicisi bozulmuş evliliklerdir. Eşlerinden ayrılmış 
olan kişilerde akut hastalıklar % 30 oranında daha fazla görülmektedir ve bu ki-
şiler doktorlara daha çok gitmektedir. Boşanmış kişilerde kronik tıbbi durumlar 
ve iş görememezlik halleri de daha fazladır. Boşanmadan 2 yıl kadar sonra yetiş-
kinlerin çoğu, yeni durumlarına uyum sağlar ve yaşamlarını stabil olarak yeniden 
kurabilirler. Bazı yetişkinlerde bu iyileşme daha hızlı olur. Burada psikiyatrist ve 
klinik psikologların görevi bireylere önlerine ulaşabilecekleri hedefler koymaları 
için yardımcı olabilir. Zaman içinde iyilik hali giderek artar ve içsel  denetim me-
kanizması gelişir, yaşam tatmini ortaya çıkar.

a means. If the relationship has ended, become rotten or broken down, it should 
be finished in the right way. Couples experience trauma and grief. Couples should 
prepare themselves for post-operation. Sometimes chaotic, broken down family 
structures, where too much fury or violence is available, are more inconvenient for 
children. Children should maintain healthy connections and relations with both of 
their parents. Whether married or divorced; the biggest trauma for a child is to see 
his/her two beloved people to commit violence to or speak ill of each other.

How the divorce process is experienced?
Every family member may have a different experience about divorce . Taking 

the decision of separation and divorce is a stressful situation for adults. Following 
this decision, it is expected that the passive party, in other words the one who 
doesn’t want the marriage to come to an end, is expected to enter into a grief 
process. Here, they first undergo a process consisting of questioning (why me), not 
believing and denial, anger, depression and acknowledgement. Particularly, if the 
divorce process includes sudden, unexpected or galling (such as infidelity) cases, 
experiences and emotions may be lived even more traumatically. While the party 
who demands separation feels guilty, other party feels emotions such as being 
abandoned and not deserving to be loved.  In this period, couples are usually alone 
with their unhappiness and expect help and support from their families, circle of 
friends, doctors and family therapists. During the first stages of their marriage prob-
lems, patients apply to doctor with complaints such as anxiety, depression, psy-
chosomatic disorders (ulcer, migraine or other). In terms of emotional behaviours; 
alienation, non-satisfaction in general and anger can be observed. As the conflicts 
increase, children are started to be used to mask these out. Denial phenomenon is 
experienced in emotional and physical way. In such early periods, the breakdown 
of relationship is not yet irrevocable, it can be fixed by marriage consultancy. If this 
can not be provided, in order to realize the separation process, spouses should 
be directed in a way to give minimum damage to themselves and their children.

Following the divorce, families enter into a new period. In this period, the case in 
point is to adapt to the new situation and becoming stable. The first year of divorce 
is quite difficult for the couples. Both man and woman lose their self confidences, 
loneliness and isolation feelings become dominant.  In adults; tiredness, fatigue, 
depression and general somatic complaints may be seen. These are symptoms 
which shows that the person gets into difficulties in challenging with family change. 
The strongest determinant of physical diseases related with stress are broken down 
marriages. Acute diseases are observed 30% more on people separated from his/
her spouse, and such people visit the doctors more often. Chronic medical cases 
and disability conditions are also more observed on divorced people. About 2 years 
after divorcing, most of the adults adapt their new conditions and may reestab-
lish their lives stably. This healing occurs faster on some adults. Here, mission of 
psychiatrists and clinic psychologists may help individuals to set reachable goals 
for themselves. State of goodness gradually increases in time and internal control 
mechanism develops, life satisfaction appears.

Whether married or divorced; the biggest trauma for a child 
is to see his/her two beloved people to commit violence to 

or speak ill of each other.

Evli - boşanmış farketmez; bir 
çocuk için en büyük travma 
iki  sevdiği insanın birbirine 

şiddet uygulamasıdır.
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