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GİRİŞ 

 

Sanayi devrimi sonucu yaşanan toplumsal değişme, feodal döneme özgü tüm yapılarda 

farklılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Evlenme ve boşanma olguları da bu değişim 

sürecinden etkilenmiş, sanayi devrimi sonrası modern topluma özgü yeni durumlar ortaya 

çıkmıştır. Modern yaşamda gerçekleşen toplumsal değişme sürecinde dikkat çekici olan nokta 

tek başına çok olumlu sayılabilecek gelişmelerin aile yapısındaki çözülmede kolaylaştırıcı bir 

etken olmasıdır. Kadın haklarının gelişmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi ve kadının üretici 

olarak toplum yaşamına katılması ile evlenme oranının azalması, boşanma oranının artması ve 

alternatif yaşam tarzlarının ortaya çıkması arasında doğrusal bağlantı vardır. Geleneksel 

yaşama özgü erkek egemen kültür, kadınlar ile sorumlulukların paylaşılması konusunda esnek 

davranırken, hakların paylaşılmasında kadınlar ile çatışmakta, bu durum aile yaşantılarını ve 

kurallarını etkileyerek, çatışmaların çözülemediği noktada yeni durumları gündeme 

getirmektedir. Geniş aile yapısının egemen olduğu feodal dönemde evlilik esnek olmayan 

kurallara bağlı iken, boşanma genel olarak dini ve örfi kuralların baskısıyla tabu olarak 

görülmüştür. Ancak sanayi devrimi sonrası yaşanan modernleşme ile birlikte evlilik katı 

kurallara bağlı olmaktan kurtulmuş, evlenilecek kişinin seçiminde bireysel tercih ön plana 

çıkmış ve evlilikten beklentiler de yükselmiştir. Geleneksel yaşamda birçok soruna rağmen; 

çocuğun varlığı, dini ve örfi kuralların etkisiyle sürdürülen evliliklerin yerini modern yaşamda 

psikososyal doyumun her an yaşanmak istendiği evlilikler almaya başlamaktadır. Beklentilerin 

karşılanmadığı noktada ise boşanma artan oranları sonucunda daha fazla kişiyi ve çocuğu 

etkilemesiyle toplumsal boyutları aşıp evrensel bir sorun haline gelmektedir. Gelişmekte olan 

ülkemizde ise evlenme ve boşanma odağında aile kurumu çok çeşitli sorunlar ile karşı 

karşıyadır. Bununla birlikte toplumsal değişmenin aile kurumu üzerindeki etkisinin, ülkemizin 

her kesiminde aynı şekilde yaşandığını söylemek mümkün değildir. Feodal kültürün belli 

oranda varlığını sürdürdüğü bazı bölgelerde evlenme ve boşanma olgularında geleneksel 

kuralların etkisi halen devam etmekte, kimi kesimlerde ise modern yaşama özgü yeni durumlar 

ortaya çıkmaktadır. Ve çocuklar açısından ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeye 

çalışarak değişimin sağlıklı olmasını sağlayabilecek unsurları hayata geçirmektir.  
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Aile Kurumuna Yönelik Riskler 

     

İleri endüstri ülkelerinde evliliğin özellikle gençler arasında sorgulanmaya başlanması, yeni 

yaşam biçimlerinin doğmasına yol açmıştır. Bir çiftin evli olmadan cinsel bir ilişki içinde 

birlikte yaşaması, batı ülkelerinin çoğunda evliliğe alternatif yaygın bir kültür olmaktadır 

(Sprecher’dan aktaran Aydın ve Baran, 2010). Ülkemizde de aile kurumu çok çeşitli riskler ile 

karşı karşıyadır. Aile kurumunun karşı karşıya olduğu en önemli problemlerden birisi boşanma 

oranlarındaki hızlı artıştır. Arıkan (1996: 21) “Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırması” 

adlı çalışmasında evrensel olarak diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, ülkemizde boşanma 

oranlarının binde 1’den az olduğunu, bu nedenle toplumsal boyutta boşanmanın sosyal bir 

sorun olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak aradan geçen zamanda boşanma 

oranlarının hızla yükselmesi dikkat çekici olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de boşanma oranı 

2007 yılında binde 1.34’de ulaşmıştır. 2001 yılında 91.994 çift boşanırken, 2007 yılında bu 

sayı 94.219 olmuştur. İller bazında bakıldığında; en yüksek boşanma oranı binde 2.39 ile İzmir 

iline aittir. Bu oran İzmir’in boşanma oranlarında Batı Avrupa ülkelerindekine paralel değerler 

içinde olduğunu göstermektedir. En düşük boşanma oranı ise binde 0.11 ile Hakkari ve Siirt 

illerine aittir. Bölgesel duruma bakıldığında en yüksek oran binde 1.85 ile Ege Bölgesine 

aitken, binde 0.5 ortalamasındaki oranları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

boşanmanın en az yaşandığı yerlerdir (TÜİK’den aktaran Aydın ve Baran, 2010). Modern 

toplumun sosyal sorunu olarak görülen boşanma oranlarının, ülkemizde toplumsal değişimin 

etkilerinin çok olduğu batı bölgelerinde yüksek, buna karşın değişimin etkisinin daha az 

görüldüğü, feodal değerlerin yaşanmaya devam ettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde düşük olduğu görülmektedir. Ancak bu durum, bölgelerdeki aile kurumunun yapı 

ve işleyiş bakımından güçlü olmasından çok, geleneksel kuralların etkisiyle boşanmanın “tabu” 

olarak görülmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, Sosyolojide Nitel Veri Analizi Ve İstatistik dersi kapsamında 21-60 yaş 

aralığında bulunan yetişkin bireylerin boşanmaya yönelik tutumlarını ölçmek üzere 6 erkek ve 

26 kadından oluşan 32 kişilik bir örneklem gurubuyla anket araştırması yapılmıştır.  

 

 

 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmada yer alan kişiler, 21-60 yaş aralığında bulunan, kartopu yöntemiyle seçilmiş 

kişilerden oluşan 6 erkek ve 26 kadından oluşan bir grubu kapsamaktadır. 

 

 

 

Veri Toplama Tekniği 

Veriler, likert ve çoktan seçmeli olmak üzere toplamda 29 sorudan oluşan ve internet üzerinden 

hazırlanan bir anket formu ile kartopu yönteminin ulaşılabilirliği doğrultusunda 32 kişinin 

tutumlarını yansıtmaktadır. 

 

 

 

Veri Değerlendirme Tekniği 

Toplanan veriler SPSS programına tanımlanıp aktarıldıktan sonra frekans tabloları üzerinden 

soruların dağılımlarını içeren bilgiler tespit edilmiştir. Sonrasında Crosstabs çapraz tabloları 

oluşturularak değişkenler arasındaki ilişkiler tespit edilip yorumlanmıştır. Sonrasında, 

araştırmanın kendi içindeki tutarlılığını ölçmek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmış ve sonuç 

değeri bulgulara eklenmiştir. 
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BULGULAR 

 

 

4.2.KİŞİLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Cinsiyet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Örnekleme dahil 

edilen 32 kişinin 

%81,3’ünü kadınlar;  %18,8’ini erkekler oluşturmaktadır. 

 

 

 

1.2. Eğitim Düzeyi 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında, toplamda 32 kişiden oluşan 

örneklemde 7 kişi ilkokul mezunu, 13 kişi lise mezunu, 3 kişi ön lisans mezunu ve 9 kişi 

lisans mezunudur. 

 

  
Kişi Sayısı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 
Cumulative 

Percent 
 Erkek 6 18,8 18,8 18,8 

Kadın 26 81,3 81,3 100,0 

     

     

     

Total 32 100,0 100,0  

 

 

 
Kişi Sayısı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 
 İlkokul 

mezunu 
7 21,9 21,9 21,9 

Lise mezunu 13 40,6 40,6 62,5 

Ön lisans 

mezunu 
3 9,4 9,4 71,9 

Lisans 

mezunu 
9 28,1 28,1 100,0 

Toplam 32 100,0 100,0  
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Medeni durumunuz? 

  
Kişi Sayısı Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

 Evliyim 18 56,3 56,3 56,3 

Hiç evlenmedim 12 37,5 37,5 93,8 

Evlendim ve 
boşandım 

1 3,1 3,1 96,9 

Evlendim. 
Boşandım ve 
tekrar evlendim 

1 3,1 3,1 100,0 

Toplam 32 100,0 100,0  

 

 

Araştırmaya katılan kişilerin %56,3’ü evli, %37,5’i hiç evlenmemiş, %3,1’i evlenmiş ve 

ayrılmış, ve son olarak %3,1’i de ikinci evliliğini sürdürmektedir. 

 

 

 

 

1.3. Yaş Özellikleri 

 

 

Araştırmaya Katılan Kişilerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

 

  
Kişi Sayısı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 
 21-30 14 43,8 43,8 43,8 

31-40 11 34,4 34,4 78,1 

41-50 5 15,6 15,6 93,8 

51-60 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 21,9’u 21-30 yaş grubunda, %40,6’sı 31-40 yaş gurunda, 

%9,4’ü 41-50 yaş grubunda ve %28,1’i de 51-60 yaş grubunda yer almaktadır. 

 

 

1.4 Medeni Durum 

 

Tablo 4: Medeni Duruma Göre Dağılım 
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Tablo 5: Descriptive Statistics 

Descriptive  Statistics 
  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Boşanmak istediğimde 

çevremdekilerin ne düşündüğü 

benim için önemli değildir 

32 4,00 1,00 5,00 3,0313 1,30716 1,709 

Boşanma durumunda ailemin, 

akrabalarımın yaklaşımlarından 

dolayı çekimser kalırım  

32 4,00 1,00 5,00 2,9688 1,30716 1,709 

Eşimin sosyal medyada aktif 

olması, benim için problem 

olmaz. 

32 4,00 1,00 5,00 3,5000 1,64611 2,710 

Sosyal medya evliliğimiz için bir 

tehlike değildir. 

32 4,00 1,00 5,00 3,5000 1,64611 2,710 

Geçimimizi sağlamak için çok 

çalışması gerekiyorsa, eşimle 

vakit geçiremiyor oluşumuz 

benim için bir sorun değildir. 

32 4,00 1,00 5,00 3,0938 1,37628 1,894 

Eşimle vakit geçiremiyor 

oluşumuz beni boşanmaya iter. 

32 4,00 1,00 5,00 2,9375 1,60518 2,577 

Eşimin çok fazla çalışıp ailemize 

vakit ayıramaması benim için 

sorun teşkil etmez. 

32 4,00 1,00 5,00 2,8750 1,51870 2,306 

Eşimin şiddet uygulaması benim 

ona karşı olan sevgimi 

değiştirmez, evlilikte her şey 

olabilir. 

32 4,00 1,00 5,00 1,4688 1,01550 1,031 

Eşimin şiddet uyguluyor olması 

bana boşanma fikrini 

düşündürmez 

32 4,00 1,00 5,00 1,5000 1,01600 1,032 

Herhangi bir şiddet boşanmam 

için son derece geçerli bir 

sebeptir. 

32 4,00 1,00 5,00 4,5000 1,01600 1,032 

Çocuğuma ayrılık yaşatmamak 

için mutsuz da olsam evliliğimi 

devam ettiririm. 

32 4,00 1,00 5,00 2,2188 1,47527 2,176 

Sosyal medyada aktif olmak 

boşanmak için bir sebep 

niteliğindedir. 

32 4,00 1,00 5,00 2,5000 1,64611 2,710 

Eşimin düşük maaş alıyor olması 

benim için sıkıntı değildir. 

32 4,00 1,00 5,00 4,0000 1,27000 1,613 

Çocuğumun olması boşanmam 

için engel değildir. 

32 4,00 1,00 5,00 3,8125 1,49056 2,222 

Çocuğumu mutlu bir ortamda 

yetiştirmek için boşanırım 

32 4,00 1,00 5,00 ,3,9063 1,35264 1,830 

Eşimle aramızdaki sorunları 

çözemiyorsak çocuğumuzun 

olması boşanmamıza engel 

değildir. 

32 4,00 1,00 5,00 3,7813 1,47527 2,176 

Çocuğum için önemli olan aile 

değil mutlu bir ailedir 

32 4,00 1,00 5,00 4,2188 1,23744 1,531 

Valid N (listwise) 32       

 

 

Tablo 5’e bakıldığında; ortalaması 4,5000 olan “Herhangi bir şiddet boşanmam için son derece 

geçerli bir sebeptir.” İfadesi, güçlü bir şekilde onaylanmıştır. Yani şiddet, geçmişte de var olan 

ve dikkat çekmeyen bir durum iken yaşadığımız toplumda boşanmak için etken olarak 

görülebilmektedir. 
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Tablo 6: Ailede boşanmış kişilerin var oluşu ile boşanmaya yatkın olma durumu 

 
 

 

  

Boşanma durumunda ailemin, akrabalarımın yaklaşımlarından dolayı çekimser 

kalırım.  Toplam 

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 
 

Ailenizde 

boşanmış 

kişiler 

var mı? 

Evet, 

var 

1 5 3 1 2 12 

Hayır, 

yok 

4 2 6 5 3 20 

Total 5 7 9 6 5 32 

 

 

Tabloda görüldüğü üzere; ailesinde boşanmış kişilerin olduğunu belirten 12 kişiden 5’i 

boşanma durumunda çevresinin yaklaşımından dolayı çekimser kalmayacağı yönünde bir 

tutum sergilerken, ailesinde boşanmış kişilerin olduğunu belirtmeyen 20 kişiden 6’sı kararsız 

kalmış ve 8’i de çekimser kalacaklarına dair bir tutum sergilemektedir. Yani buradan, ailesinde 

boşanmış kişiler olan bireylerin boşanma konusunda daha net bir tutum sergilediği  sonucunu 

çıkarmak mümkündür. 

 

 

Tablo 7: Eş ile vakit geçirme beklentisinin yaş gruplarına göre dağılımı 

 

 

  

Eşimle vakit geçiremiyor oluşumuz beni boşanmaya iter. Toplam 

Kesinlikle 

katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 

Yaş 21-30 2 3 3 1 5 14 

31-40 5 0 3 3 0 11 

41-50 2 0 0 1 2 5 

51-60 1 0 0 0 1 2 

Toplam 10 3 6 5 8 32 

 

    Tablodaki değerlere bakıldığında; 21-30 yaş grubunda yer alan 14 kişiden 5’i eşleriyle vakit 

geçirme imkanlarına göre boşanmaya yönelik tutumlarını olumlu yönde gösterip kesinlikle 

katıldığını ifade edip bu konuda güçlü bir tutum sergilerken, 31-40 yaş gurunda yer alan 11 

kişiden 5’i kesinlikle katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Buradan kesin bir sonuç olamayacağını 
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belirtmekle birlikte yaş ilerledikçe ilişkide ilgi bekleme/vakit geçirme beklentisi gibi 

durumların daha aşılabilir olduğu düşüncesi çıkarılabilir.  

 

 

Tablodaki verilere bakıldığında; toplamda 18 evli kişiden 9’u, günümüzde artan boşanma 

oranlarının sebebi olarak geleneklerin gücünü yitirmesi ve ailevi sorumsuzluk olarak 

görürken, hiç evlenmeyen 12 kişinin 6’sı da aynı sebebi öne sürmektedir. Kadının iş hayatına 

atılması ile boşanma oranları arasında da bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Çünkü kadının 

kendisine sağlamış olduğu ekonomik özgürlük, eşine karşı maddi bir mahcubiyet hissinin 

azalmasını sağlamakla birlikte kadınların boşanmaya yatkınlığını da artırmaktadır. Tabloya 

bakıldığında görüşülen 32 kişiden 6’sı da bu şekilde bir düşünce ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tablo 8: Medeni duruma göre boşanma sebeplerine yönelik tutum tablosu 

 

              

   

  
 

 

 

  

Sizce günümüzde boşanmaların artma 

sebebinde en büyük etmen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Toplam 

 

 

Kadının iş 

hayatına 

atılması 

Geleneklerin 

gücünü 

yitirmesiyle 

birlikte artan 

bireycilik ve 

ailevi 

sorumsuzluk Şiddet İhanet 

 

  
 
 
 
 

 

Medeni 

durumunuz? 

Evliyim 4 9 0 5 18  

 Hiç evlenmedim 2 6 1 3 12  

 Evlendim ve 

boşandım 

0 1 0 0 1  

 Evlendim,boşandım 

ve tekrar evlendim 

0 1 0 0 1  

 Toplam 6 17 1 8 32  
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Tablo 9: Günümüzde Boşanma Olgusunun Artışına Yönelik Tutumun Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde artan boşanma oranlarına yönelik tutumları, cinsiyete göre değerlendirmek 

amacıyla oluşturulan tabloda, erkeklerin %50’si boşanmaların artma sebebi olarak kadınların 

iş hayatına atılması olarak görürken, 26 kadından 16’sı ailevi sorumsuzluğu sebep olarak 

nitelendirmektedir. Yani kesin sonuçlar olmadığını belirtmekle birlikte, erkekler gelişen 

toplumsal düzenle birlikte kadınların iş hayatına atılmasına yönelik olumsuz bir tutum 

sergilemektedir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Sizce günümüzde boşanmaların artma sebebinde en 

büyük etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

Toplam 

 

Kadının iş 

hayatına atılması 

Geleneklerin 

gücünü 

yitirmesiyle 

birlikte artan 

bireycilik ve 

ailevi 

sorumsuzluk Şiddet İhanet 
Cinsiyet Erkek 3 1 0 2 6 

Kadın 3 16 1 6 26 
Toplam 6 17 1 8 32 
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GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,726 14 

 

 

Boşanmaya yönelik tutum ölçeği anketi, Cronbach alpha analizi ile test edilmiştir. Başlangıçta 

-14,6 olan değer, ankette yer alan 5. soru çıkarıldığında 23.0’a ulaşmış ardından da 8. sorunun 

çıkarılması ile 43.2’ye yükselmiştir. Sonrasında 13, 19, 1. Ve 6. Soruların da analizden 

çıkarılmasıyla güvenilirlik değeri 72,6’ya ulaşmıştır. 

 

 

FAKTÖR ANALİZİ 

 

KMO ve Bartles testi  

 

KMO ve Bartles testi sistemsel olarak yapılamamıştır.  

 

Tablo 10:Total tablosu 

 

 

 

 

 

Yapılan Faktör Analizi sonucunda kümülatif değer, %92,239 çıkmıştır. Burada koyu 

renklendirilmiş satıra bakılacak olup, burada çıkarılacak olan anlam da; ele alınan faktörlerin, 

soruları %92,239 oranında açıklayabildiği sonucudur. 

Cumulative % 
29,729 

48,299 

63,225 

78,035 

92,239 
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Tablo 11: Matrix Tablosu 

 

 

13 likert soru, 5 faktör altında toplanmıştır.  

2. soru, 500’ün altında olan faktör yüklerine ait olması sebebiyle matrix tablosundan 

çıkarılmıştır.  

Faktör1, 14-15-16-17. Sorularından oluşmaktadır.  

Faktör2, 7-9-10. Sorulardan oluşmaktadır. 

Faktör3, 11 ve 12. Sorulardan oluşmaktadır. Faktör4, 3ve 4. Sorulardan oluşmaktadır.  

Faktör5, 18 ve 20. Sorulardan oluşmaktadır. 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 

Eşimin sözlü/fiziksel 
şiddetine katlanabilirim. 

,984         

Eşimin şiddet uyguluyor 
olması bana boşanma fikrini 
düşündürmez 

,984         

Herhangi bir şiddet 
boşanmam için son derece 
geçerli bir sebeptir. 

-,984         

Eşimin şiddet uygulaması 
benim ona karşı olan 
sevgimi değiştirmez, 
evlilikte her şey olabilir. 

,976         

Çocuğuma ayrılık 
yaşatmamak için mutsuz da 
olsam evliliğimi devam 
ettiririm. 

  -,948       

Eşimle aramızdaki sorunları 
çözemiyorsak çocuğumuzun 
olması boşanmamıza engel 
değildir. 

  ,948       

Çocuğum için önemli olan 
aile değil mutlu bir ailedir 

  ,837       

Eşimin düşük maaş alıyor 
olması benim için sıkıntı 
değildir. 

    ,950     

Evlilikte önemli olan 
maddiyat değil maneviyattır. 

    ,942     

Eşimin sosyal medyada aktif 
olması, benim için problem 
olmaz. 

      ,985   

Sosyal medya evliliğimiz için 
bir tehlike değildir. 

      ,985   

Geçimimizi sağlamak için 
çok çalışması gerekiyorsa, 
eşimle vakit geçiremiyor 
oluşumuz benim için bir 
sorun değildir. 

        ,916 

Eşimin çok fazla çalışıp 
ailemize vakit ayıramaması 
benim için sorun teşkil 
etmez. 

        ,916 
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Tablo 13: Normallik/ Normal dağılım Testi 

 

Burada tablo, “Kolmogorov-Smirnova” ve “Shapiro-Wilk” olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. Koyu renklendirilmiş rakamlara bakıldığında, tüm değerlerin %5’in altında bir 

değere sahip oldukları görülmektedir. %5 oranının altında yer alan değerler, normal olmayan 

duruma karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 13 likert sorudan oluşturulan 6 faktör grubundan 

hiçbir faktör grubu normallik testinden geçememiştir. Bu sebeple T testi ve Anova testi 

yapılamayacak olup, alternatif testlerin yapılmasına gerek duyulmaktadır. 

Tablo 14: T Testi Alternatifi: Mann-Whitney U Testi 

 

Tabloya koyu renklendirilmiş olan oranlara bakıldığında, %5’in altında bir değere sahip olan 

ailevi sorumluluğun boşanmaya etkisi faktörünün, cinsiyete göre farklılık gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Bu durumda, faktörde temel olan aileyle vakit geçirme sorumluluğunun 

boşanmaya etki etmeyeceği düşüncesi, erkeklerde kadınlara kıyasla daha baskın olarak yer 

Tests of Normality 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Şiddetin 

boşanmaya 
etkisi 

,437 32 ,000 ,566 32 ,000 

Çocuk 
varlığının 

boşanmaya 
etkisi 

,314 32 ,000 ,776 32 ,000 

Sosyoekonomik 
durumun 

boşanmaya 
etkisi 

,318 32 ,000 ,776 32 ,000 

Sosyal 
medyanın 

boşanmaya 
etkisi 

,256 32 ,000 ,774 32 ,000 

Ailevi 
sorumluluğun 

boşanmaya 
etkisi 

,142 32 ,097 ,895 32 ,005 

Test Statisticsb 

 
Şiddetin 

boşanmaya 
etkisi 

Çocuk 
varlığının 

boşanmaya 
etkisi 

Sosyoekonomik 
durumun 

boşanmaya etkisi 

Sosyal 
medyanın 

boşanmaya 
etkisi 

Ailevi  
sorumluluğun 

boşanmaya  
etkisi 

Mann-Whitney U 66,000 54,500 65,000 67,000 27,000 
Wilcoxon W 417,000 75,500 416,000 88,000 378,000 

Z -,762 -1,233 -,686 -,562 -2,498 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,446 ,218 ,493 ,574 ,013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,588 ,264 ,556 ,621 ,012 
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aldığı söylenebilmektedir. Burada, toplumdaki aile yapısıyla paralel olarak erkeğin çalıştığı 

kadının ise daha çok evde vakit geçirdiği bir düzenden yola çıkarak, erkeklerin eşlerinin 

aileleriyle vakit geçirmemeleri durumunu daha olumsuz karşılamalarına sebep olabileceği 

söylenebilir. Kadınlar ise kendilerine benimsetilen “erkek evin dışında, kadın evin içinde 

çalışır” düşüncesi ile bu durumu erkeklere kıyasla daha kabul edilebilir karşılamaktadırlar. 

Diğer 4 faktörün ise cinsiyete göre farklılık göstermediği anlaşılmaktadır ve diğer 4 faktör için 

şu tabloya bakılacaktır:  

Tablo 15: Anlam Değerleri Tablosu 

Ranks 

  
Cinsiyet 

N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Şiddetin boşanmaya etkisi 

  

Erkek 6 18,50 111,00 

Kadın 26 16,04 417,00 

Total 32     
Çocuk varlığının boşanmaya etkisi 

  

Erkek 6 12,58 75,50 

Kadın 26 17,40 452,50 

Total 32     
Sosyoekonomik durumun boşanmaya etkisi 

  

Erkek 6 18,67 112,00 

Kadın 26 16,00 416,00 

Total 32     
Sosyal medyanın boşanmaya etkisi 

  

Erkek 6 14,67 88,00 

Kadın 26 16,92 440,00 

Total 32     

 

Tabloda koyu renklendirilmiş kısımda ilk olarak şiddetin boşanmaya olan etkisine 

bakıldığında; erkeklerde, kadınlara oranla şiddete karşı net bir tutum sergilendiği 

görülmektedir. Ancak burada örneklemdeki erkek sayısının kadın sayısından daha fazla 

olmasıyla bir ilişkisi olmakla birlikte, kadınların şiddete karşı artık daha alttan alınabilir bir 

tutum sergiliyor olabilmeleri de düşünülebilir.  

Ayrıca, şiddet faktörünün içerisinde yalnızca fiziksel şiddet göz önüne alınmaksızın, 

ekonomik/sözlü gibi farklı şiddet türlerinin de bulunabileceği düşünüldüğünde, özelliklere 

erkeklerin ekonomik şiddet karşısında daha hassas oldukları, toplumda erkeğin çalışmasının 

zorunlu kabul edilmesiyle birlikte ailede kadınların erkeklere ekonomik şiddet yapmasının 

erkek üzerinde daha olumsuz bir etki yaratacağı söylenebilmektedir.  

İkinci faktör olan çocuk varlığının boşanmaya etkisi faktörü ise, kadınlarda daha yüksek oranda 

bir anlam ifade etmektedir. Burada, kadınların ekonomik özgürlüklerine de bağlı olarak, 

boşanmaya daha sıcak veya daha soğuk bakmayı getirebilmektedir. Günümüzde kadınların 

çalışma hayatına katılma oranlarının artmasıyla çocuğu olan kadınların boşanmaya, geçmiş 
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yıllara nazaran daha olumlu baktıkları söylenebilir. Çalışmayan kadınlar ise çocuğuna daha 

uygun ortam sağlayamayacağı sebebiyle mutsuz evliliklere daha fazla katlanmaktadırlar. 

Üçüncü faktör olan sosyoekonomik durumun boşanmaya etkisi faktörü, erkellerde daha yüksek 

oranda bir anlam ifade etmektedir. Bu faktörde temel olan düşünce, bireylerin eşlerinin düşük 

maaş alıyor olmalarının boşanmaya yöneltmediği şeklindedir. Buradan, erkeklerin eşlerinin 

düşük maaş almalarını zaten kendilerinin çalışmaları sebebiyle bir sorun olarak görmediklerini 

ancak kadınların bir işte çalışmadıkları var sayıldığında erkeğin maaşı daha önemli hale 

gelebilmektedir ve kadınları geçim sıkıntısı sebebiyle boşanmaya itebilir şeklinde bir sonuç 

çıkarılabilmektedir. 

Dördüncü faktör olan sosyal medyanın boşanmaya olan etkisi faktörü ise kadınlarda daha 

yüksek oranda bir anlam ifade etmektedir. Bu faktörde temel olan düşünce, sosyal medyanın 

evlilik için bir tehdit oluşturmayacağı şeklindedir. Buradan, erkekler ve kadınlar arasındaki 

anlam farklılığını, erkeklerin, ataerkil toplum yapısı itibariyle sosyal medya gibi mecralarda 

eşlerinin yer almalarını istememelerinin kadınlara oranlara daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Ancak bununla birlikte, erkeklerin eşlerinden hizmet anlamında daha büyük bir beklentide 

olmaları ve sosyal medyanın bu hizmeti aksatabileceği, aileye olan bağlılığın azalabileceği ve 

farklı dünyaları görebilmesi tehdidiyle karşılaşmaktan korkmaları sosyal medyaya karşı daha 

olumsuz bir tavır takınmalarına sebep olabilmektedir.  

Tablo 16: Anova Testi Alternatifi: Kruskal-Wallis Testi 

 

Test Statisticsa,b 

  
Şiddetin 

boşanmaya 
etkisi 

Çocuk 
varlığının 

boşanmaya 
etkisi 

Sosyoekonomik 
durumun 

boşanmaya 
etkisi 

Sosyal 
medyanın 

boşanmaya 
etkisi 

Ailevi 
sorumluluğun 

boşanmaya 
etkisi 

Chi-square 3,444 2,637 2,590 9,339 4,013 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,328 ,451 ,459 ,025 ,260 

 

Tabloda koyu renklendirilmiş rakamlara bakıldığında, yalnızca “sosyal medyanın boşanmaya 

etkisi” faktörünün %5 oranının altında bir değer taşıdığı, dolayısıyla sosyal medyanın 

boşanmaya etkisinin medeni duruma göre değişiklik göstermediği anlaşılmaktadır. Bu faktör, 

sosyal medyanın evlilik kurumunun dağılmasında ana etmen olmayacağı düşüncesini temel 
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almaktadır. Evli kişilerin diğer faktörlerde olduğu gibi burada da sosyal medyayı boşanmak 

için küçük bir etmen olarak gördükleri söylenebilir. Diğer kişilerin de kendi içlerinde güçlü bir 

anlam değerine sahip olmaları ise, içinde bulunduğumuz çağın doğal bir getirisi olan sosyal 

medyanın; artık sıradan bir durum olarak karşılanan, herkesin ister istemez kabul ettiği bir olgu 

olarak karşımıza çıkmasıyla yorumlanabilmektedir. 

Medeni duruma göre değişiklik gösteren diğer 4 faktör için şu tabloya bakıldığında; 

Tablo 17: Medeni Duruma Göre Boşanmaya Karşı Tutum Tablosu 

Ranks 

  Medeni durumunuz? N Mean Rank 

Şiddetin boşanmaya etkisi Evliyim 18 16,31 

Hiç evlenmedim 12 16,08 

Evlendim ve boşandım 1 29,00 

Evlendim, boşandım ve tekrar evlendim 1 12,50 

Total 32   
Çocuk varlığının boşanmaya etkisi Evliyim 18 17,28 

Hiç evlenmedim 12 16,75 

Evlendim ve boşandım 1 12,50 

Evlendim, boşandım ve tekrar evlendim 1 3,50 

Total 32   
Sosyoekonomik durumun 

boşanmaya etkisi 
Evliyim 18 17,97 

Hiç evlenmedim 12 15,71 

Evlendim ve boşandım 1 8,00 

Evlendim, boşandım ve tekrar evlendim 1 8,00 

Total 32   
Sosyal medyanın boşanmaya 

etkisi 
Evliyim 18 20,72 

Hiç evlenmedim 12 11,00 

Evlendim ve boşandım 1 11,50 

Evlendim, boşandım ve tekrar evlendim 1 11,50 

Total 32   
Ailevi sorumluluğun boşanmaya 

etkisi 
Evliyim 18 19,33 

Hiç evlenmedim 12 13,25 

Evlendim ve boşandım 1 10,50 

Evlendim, boşandım ve tekrar evlendim 1 10,50 

Total 32   

 

Tabloda “şiddetin boşanmaya etkisi” faktöründe koyu renklendirilmiş sütuna bakıldığında 

anlam değerini ifade eden en yüksek değerin evlenmiş ve boşanmış kişilerde olduğu 

görülmektedir. Bu faktör, herhangi bir şiddetin boşanmak için bir sebep oluşturacağı 

düşüncesini temel alan bir faktördür. Buradan; evlenmiş ve boşanmış kişilerin herhangi bir 

şiddet karşısında, tahammül etme tutumunun diğer kişilerin tutumlarına göre daha zayıf bir 

tutum olduğu şeklinde bir çıkarım yapılabilmektedir. Yine boşanmış kişilerin, aile kurumundan 

ayrılış gibi güç bir davranışta bulunmaları sebebiyle yeniden boşanmaya da daha atlatılabilir 

bir durum olarak baktıkları da söylenebilmektedir.  
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İkinci bir faktör olan “çocuk varlığının boşanmaya etkisi” faktörü, kişilerin çocuk sahibi 

olmalarının boşanmalarına büyük bir engel teşkil etmediğini, boşanmayı, çocuklarını mutsuz 

bir aile ortamında yetiştirmeye tercih ettikleri düşüncesini temel alan bir faktördür.  Tabloya 

bakıldığında, örneklemde yer alan 32 kişiden evli olan 18 kişinin bu düşünceyi daha güçlü bir 

şekilde ifade ettikleri söylenebilmekle birlikte, bu anlam değerinin örneklemde evli kişilerin 

sayısının fazla olması sebebiyle de daha yoğun çıkabilme ihtimalini de göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Buradan çıkarılan sonuç, evli olan kişilerin çocuk konusunda 

daha hassas bir tutum sergileyebilecekleri ve görüşülen bu kişilerin olağan problemleri 

dolayısıyla evlilik hayatında yaşanılan problemlerin ciddiyetinin farkında olup, çocuklarına bu 

huzursuzluğu yaşatmak istemeyişleriyle bağlantılı olarak düşüncelerini yansıttıkları 

söylenebilmektedir.  

Üçüncü faktör olan “sosyoekonomik durumun boşanmaya etkisi” faktörü, temelinde maddi 

durumun bir boşanma sebebi olamayacağı düşüncesi yer almaktadır. Tabloya bakıldığında evli 

olan bireylerin bu konuda daha güçlü bir anlam değerine sahip oldukları söylenebilmektedir. 

Buradan, evli olan kişilerin evliliğin içinde olmaları sebebiyle bu kutsal kurumun manevi 

duygusunu daha iyi anlıyor olmaları ve bu gibi düzelebilecek konularda daha anlayışlı bir 

tutum sergiledikleri sonucu çıkarılmakla birlikte, evli olmayan kişilerin bu konuda daha rahat 

bir tutum sergileyebilecekleri şeklinde bir çıkarım yapılabilmektedir. 

Son olarak, “ailevi sorumluluğun boşanmaya etkisi” faktörü, evli kişilerde daha güçlü bir 

anlam değeri taşımaktadır. Bu faktör, eşlerin maddi kazanç sağlamak için manevi olarak 

ailelerinin yanında olmama durumlarında tölere edilebilirliği düşüncesi üzerine kurulmuştur. 

Burada evli olan kişilerin evli olmayan kişilere göre, daha anlayışlı olmaları sebebiyle  
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KORELASYON ANALİZİ 

Tablo 18: Faktörler Arası İlişki Tablosu 

Correlations 

  Şiddetin 
boşanmaya 

etkisi 

Çocuk 
varlığının 

boşanmaya 
etkisi 

Sosyoekonomik 
durumun 

boşanmaya etkisi 

Sosyal 
medyanın 

boşanmaya 
etkisi 

Ailevi 
sorumluluğun 
boşanmaya 

etkisi 

Şiddetin boşanmaya etkisi Pearson 
Correlation 

1 -,253 -,076 ,145 ,138 

Sig. (2-
tailed) 

  
,162 ,680 ,428 ,451 

N 32 32 32 32 32 

Çocuk varlığının boşanmaya 
etkisi 

Pearson 
Correlation 

-,253 1 ,193 -,021 ,121 

Sig. (2-
tailed) 

,162 
  

,290 ,910 ,508 

N 32 32 32 32 32 

Sosyoekonomik durumun 
boşanmaya etkisi 

Pearson 
Correlation 

-,076 ,193 1 ,024 ,337 

Sig. (2-
tailed) 

,680 ,290 
  

,898 ,059 

N 32 32 32 32                     32 

Sosyal medyanın boşanmaya 
etkisi 

Pearson 
Correlation 

,145 -,021 ,024 1 ,212 

Sig. (2-
tailed) 

,428 ,910 ,898 
  

,245 

N 32 32 32 32 32 

Ailevi sorumluluğun boşanmaya 
etkisi 

Pearson 
Correlation 

,138 ,121 ,337 ,212 1 

Sig. (2-
tailed) 

,451 ,508 ,059 ,245 
  

N 32 32 32 32 32 

 

 

Tabloda; 

N: kişi sayısını, 

Sig. Değeri: ilişkinin önem derecesini ifade etmektedir. 

Tabloda koyu renklendirilmiş rakamlara bakıldığında Sig. değeri, önem derecesi, %5 oranının 

altında bir değer taşıması sebebiyle değişkenler arasında herhangi bir ilişki analizi yorumu 

yapılamamaktadır. 
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Korelasyon Testleri: CHI-SQUARE TESTİ 

 

Tablo 19: Chi-Square Testi Tablosu 

Cinsiyet * medeni durumunuz? Crosstabulation 

  

Medeni durumunuz? Total 

Evliyim 
Hiç 

evlenmedim 

Evlendim 
ve 

boşandım 

Evlendim, 
boşandım 
ve tekrar 
evlendim 

 

 

Cinsiyet Erkek Count 3 2 1 0 6  

% within 
cinsiyet 

,5 ,3 ,2 ,0 1,0  

% within 
medeni 
durumunuz? 

,2 ,2 1,0 ,0 ,2  

% of Total ,1 ,1 ,0 ,0 ,2  

Kadın Count 15 10 0 1 26  

% within 
cinsiyet 

,6 ,4 ,0 ,0 1,0  

% within 
medeni 
durumunuz? 

,8 ,8 ,0 1,0 ,8  

% of Total ,5 ,3 ,0 ,0 ,8  

Total Count 18 12 1 1 32  

% within 
cinsiyet 

,6 ,4 ,0 ,0 1,0  

% within 
medeni 
durumunuz? 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

% of Total ,6 ,4 ,0 ,0 1,0  

 

 

Chi-Square testi, iki nominal ölçek sorusu arasındaki ilişkiyi gösteren bir testtir. Burada seçilen 

iki soru arasında herhangi bir ilişkiden söz edebilmek için tablo 20’ de yer alan koyu 

renklendirilmiş değerin %5’in üstünde bir değer olması gerekmektedir. Ancak bu değerin 

%5’in üstünde bir değere sahip olması sebebiyle, tablo 19’da yer alan değerler geçerli bir anlam 

ifade etmemektedir. 
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Tablo 20: Chi-Square Testi Anlam Değeri Tablosu 

 

Tablo 19’un açıklaması kapsamında tabloda koyu renklendirilmiş rakama bakıldığında, %5 

oranının üstünde bir değer olması sebebiyle, medeni durumun cinsiyete göre değişiklik 

gösterdiği söylenememektedir. Dolayısıyla bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamaktadır. 

 

SONUÇ 

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan hızlı toplumsal değişmenin etkilerinin en fazla 

görüldüğü alanlardan birisi, işlevleri ve yapısı ile farklılaşan ailedir. Modern toplumda yaşanan 

değişmenin etkisiyle, refah toplumu olarak adlandırılan sanayileşmiş ülkelerde evlenme 

oranları düşerken, boşanma oranları artmaktadır. Evliliğe, paylaşımdan çok kişisel doyumu 

vurgulayan anlamlar yüklenmesi, boşanmanın evlilik gibi bir tercih meselesi olarak 

algılanmaya başlanması, evlilikten beklentilerin karşılanamadığı noktada daha fazla çifti 

boşanma durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Refah toplumlarında kişi başına düşen 

yüksek gelir ve sosyal güvenlik sistemlerinin sağlamlığı sebebiyle boşanmış kişiler ve 

çocukları maddi sorunlar ile daha az karşılaşma riski taşımaktadırlar. Buna karşın asgari yaşam 

standartları sanayileşmiş toplumların gerisinde olan gelişmekte olan ülkelerde ise ailenin 

parçalanması durumunda özellikle kadınlar ve çocuklar manevi problemlerin yanı sıra, maddi 

sorunlar ile de karşı karşıya kalabilmektedirler. Toplumsal değişme ve kitle iletişim araçlarının 

da etkisiyle ülkemizde son yıllarda aile, evlilik ve boşanma konularında yeni yaklaşımlar ortaya 

çıkmakta ve boşanma oranları yükselmektedir. Farklı örnekleri olmakla birlikte genel olarak 

mutlu bireylerin sağlıklı ailelerde yetiştiği, bundan dolayı aile kurumuna önem verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen verilere göre, değişen toplumsal yapının 

boşanmaya etki ettiği yönündeki düşünceler bireylerde de kendisini göstermiş olup, kişilerden 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,650 3 ,199 

Likelihood Ratio 3,851 3 ,278 

Linear-by-Linear Association ,263 1 ,608 

N of Valid Cases 32     
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alınan geri dönüşler de bu yönde farkındalık yaratmak açısından olumlu derecede kendisini 

göstermiştir. 
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EKLER 

 

 
Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

  

1 4,763 34,020 34,020 4,763 34,020 34,020 4,162 29,729 29,729 

2 2,936 20,968 54,988 2,936 20,968 54,988 2,600 18,570 48,299 

3 1,958 13,988 68,977 1,958 13,988 68,977 2,090 14,926 63,225 

4 1,858 13,270 82,246 1,858 13,270 82,246 2,073 14,810 78,035 

5 1,399 9,992 92,239 1,399 9,992 92,239 1,989 14,204 92,239 

6 ,721 5,152 97,390             

7 ,247 1,761 99,151             

8 ,095 ,680 99,831             

9 ,017 ,119 99,951             

10 ,007 ,049 100,000             

11 ,000 ,000 100,000             

12 ,000 ,000 100,000             

13 ,000 ,000 100,000             

14 ,000 ,000 100,000             

 

 

 

Ödeve yalnızca belirtilmesi gereken kümülatif değer sütunu eklenilmiş olan, tablo 10: total 

tablosunun tamamı bu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


