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ÖZET
14u çalışmada İstanbul'da 1999 yılında sonuçlanmış bo

şanma davalarından rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçi
len 3060 boşanma olgusu incelenerek, boşanma nedenleri 
ve diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır

İncelenen ve ılaıası sonuçlanmış toplam 3060 boşanma 
davasının %67.1’si kailin (2053), %32.9'u (1007) erkek tara
lından açılmıştır, boşanma nedenlerine göre dağılım ince
lendiğinde ilk sırayı şiddetli geçimsizlik, ikinci sırayı alkol 
kötüye kullanımı, üçüncü sırayı cana kast ve pek fena mu
amele. i sırayı ise terk boşanma nedeninin aldığı görülmek
tedir. Boşanan çiftlerin %41.6 sı (1272 çift) çocuksuz olup. 
%4(). ı ü ( 12.36 çift ) evliliklerinin ilk 5 yılı içinde boşanmış
lardır. Çocukların çoğunun yaşları küçük olduğundan vela
yetlerin annelere verilme oranı daha yüksektir. Olguların 
%7.6’smıla (233 çift) eşlerden birinin, %28.2’ sinde (864 çift) 
her ikisinin İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğu, %64.2’sinde 
( 196.3 çift) her ikisinin nüfus kaydının İstanbul dışında oldu
ğu saptanmıştır.

Boşanma sonrası eşler ve çocukları ruhsal ve ekonomik 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal güvenceleri, eş
lerin nafaka durumları, işsizlik ve çocukların eğitini durumu 
göz önüne alındığında sosyal destek mekanizmalarının da
ha ila güçlendirilmesi toplum ruh sağlığı açısından faydalı 
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, boşanma nedenleri.

SUMMARY
3060 divorce suits are within the scope of this research, 

which aims to evaluate the reasons of divorce in Istanbul. 
Among 3060 divorce suits, 67.1% of them (2053) were 
brought to an action by women and 32.9% of them (1007) 
by men. The reasons to divorce according to how fre
quently they were seen are: severe incompatibility, heavy

alcohol consumption, attempt against life, anil wilful deser
tion in due respect.

a 1.6% of divorced couples ( 1272) had no child. 40.4% of 
these couples ( 12.36) had 5 years of marriage. In case of 
having a child, the child's guardianship was mostly given to 
mother due to his/her young age. In 7.6% (2.3.3 > of divorce 
suits either mother or father was registered to Istanbul as 
their birthplace, in 28.2% (864) of the suits couples were 
both registered to Istanbul, anil in 6a.2% ( 196.3) ot the suits 
divorced couples were out of Istanbul.

Divorced couples and their children have emotional anil 
economic problems after divorce. They also have problems 
of social security, unemployment, education and subsis
tence allowance. Therefore, data evaluation proposed that 
social support mechanisms of the society must be 
improved.

Key Words: Divorce, divorce reasons.

GİRİŞ
Boşanma evlilik kadar eski bir olgudur. Belirli bir 

kültür düzeyine ulaşmış ve evliliği sosyal bir müesse
se olarak kabul etmiş toplumlarda boşanma hakkı an
cak yastı ve gelenekler ile kısıtlanmış fakat boşanma 
hiç bir zaman ortadan kaldırılmamıştır.

Medeni kanunumuz boşanmayı kabul etmektedir. 
I ilkemizin toplumsal ve iktisadi gelişimi ile birlikte, 
sosyal yaşamındaki değişiklikler boşanma ile ilgili ka
nunların yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını doğur
muştur.

Boşanma hızları bir çok ülkede artmaktadır* 1). ü l
kemizde yıllık boşanma hızı binde birden ilaha azdır. 
1994 yılında A.B.D' de boşanma hızı binde 4.5"’ , Al
manya'da binde 4.60, Finlandiya'da binde 2.70, Avııs-

* Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabiliııı Dalı.
** Prof. Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabiliııı Dalı

Geliş Tarihi: 17.01.2001 Düzeltme 'Tarihi: 20.02.2001 Kabul tarihi: .10.0.5.2001

151



Cilt 5. Sayı 3. 2000

turya’ da binde 2.11, İsviçre’de binde 2.23, Norveç’te 
binde 2.54, Japonya’da binde 1.56 İngiltere’de (1993) 
binde 3-8 olarak bulunmuştur. Ülkemizdeki oranın di
ğer ülke oranları ile karşılaştırıldığında oldukça düşük 
olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye’de dini ve 
ailevi bağların sağlamlığı, geleneklere bağlılık yanın
da, kırsal kesimde dini nikah ile meydana gelen evli
liklerin bozulmasının istatistiklere yansımamasından 
ileri gelmektedir (2,3).

Bu çalışmada da İstanbul’da 1999 yılında sonuç
lanmış boşanma davalarının incelenmesi, boşanma 
nedenleri ve diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş, de
ğişkenler arasında ki-kare analizleri yapılmıştır.

BULGULAR
Boşanma nedenleri ve diğer değişkenlere ait dağı

lımlar aşağıda verilmektedir.
Toplam 3060 boşanma davasının %67.1'si (205.3) 

kadın, %.32.9’u (1007) erkek tarafından açılmıştır.
Erkeklerin yaş ortalaması 37.6± 10.6. kadın yaş or

talaması ise 33-8±10.1 dir. Eşler arasındaki yaş farklı
lıklarının dağılımı Tablo l ’de görülmektedir.

Tablo I : Çiftlerin yaş farklarına göre dağılımı.

GEREÇ v e  YÖNTEM
Araştırmamızın evrenini 1999 yılında İstanbul’da 

21 farklı yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mah
kemelerinde sonuçlanmış boşanma davaları oluştur
maktadır.

Öncelikle İstanbul’da Asliye Hukuk Mahkemesi 
bulunan bölgeler listelenip aralarından Kadıköy, Fa
tih, Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli Asliye Hukuk Mah
kemeleri rastlantısal olarak seçilmiştir. Daha sonra bu 
bölgelerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri arasından, 
boşanma davası sayıları da göz önüne alınarak ikinci 
kez yapılan rastlantısal örnekleme sonucu seçilen Sul- 
tanbeyli’de 1. Fatih ve Gaziosmanpaşa’da 1 .,2.,3-, Ka
dıköy’de ise l.,2.,6. Asliye Hukuk Mahkemelerinin 
tüm boşanma davası kayıtları çalışma kapsamına alın
mıştır. Reddedilen davalar çalışma kapsamı dışında tu
tulmuştur.

Kadıköy bölgesinden 1323 (%43.2), Fatih bölgesin
den 921 (%30.1), Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli böl
gesinden ise 816 (%26.7) olmak üzere toplam 3060 
sonuçlanmış boşanma olgusu incelendi. Davayı açan 
taraf, eşlerin yaşları ve doğum yerleri, boşanma sebe
bi, evlilik ve dava süresi, evlilikten doğan çocuk sayı
ları, kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış, paket

Tablo .3. Eşler a rasındak i yaş fa rk lı lık la r ın a  göre boşanma nedenlerin in  dağılım ı

Yaş farkı Sayı %
Yaş farkı yok 220 7,2
Erkek 1-10 yaş büyük 2022 66,1
Erkek 11-20 yaş büyük 300 9,7
Kadın 1-10 yaş büyük 479 15,7
Kadın 11-20 yaş büyük 39 1,3
Toplam 3060 100,0

Tablo 2. O lgu la rın  boşanma nedenlerine göre dağılım .

Boşanma nedeni Sayı %
Şiddetli geçimsizlik 2185 71,4
Alkol kötüye kullanımı 314 10,2
Cana kast, fena muamele 268 8,8
Terk 177 5,8
Zina 93 3,0
Cürüm ve haysiyetsizlik 9 0,3
Akıl hastalığı 8 0.3
Diğer 6 0,2
Toplam 3060 100,0

Boşanma Nedenleri
Yaş farkı Zina 

ve terk
Cana kast 

fena muamele
Şiddetli 

i Geçimsizlik
Alkol 

kötüye kullanın
Toplam

11
Yaş farkı 0-10 yaş olanlar 232 245 1955 268 2700

(8.6) (9.1) (72.4) (9.9) (100.0)
Yaş farkı 11 ve üstünde olanlar 38 23 230 46 337

(11.2) (6.8) (68.2) (13.6) (100.0)
Toplam 270 268 2185 314 3037

x 2 =8.88 sd=3 p<0.05
Eşler arasında yaş farklılıkları ile boşanma nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur(p<0.05).
O  Vaka azlığı nedeniyle ki kare analizinin hesaplanmasında cürüm, akıl hastalığı ve diğer sebepler değerlendirme 
dışında tutulmuştur.
(**) parantez içindeki değerler satır yüzdeleridir.
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Tablo 4. Yaş farkı olan İnşanmış çiftlerde boşanma nedenlerinin cinsiyete ({öre dağılımı.

Adli Tıp Bülteni

Yaş farkı Zina 
ve terk

Boşanma Nedenleri 
Cana kast Şiddetli Alkol 

fena muamele Geçimsizlik kötüye kullanımı
Toplam

Erkek kadından büyük 205 195 1660 243 2303
(8.9) (8.5) (72.0) (10.6)

Kadın erkekten büyük 40 49 374 52 515
(7.8) (9.6) (72.6) (10.0)

Toplam 270 268 2185 314 2818

X* =1.26 sd=3 p>0.05

Yaş farkı olan boşanmış çiftlerde boşanma nedenlerinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05)

Olguların %7.2'sintle (220) kadın ve erkek arasın
da yaş farkının olmadığı, %66.1' inde (2022) erkeğin 
kadından 1 ila 10 yaş kadar büyük, %15,7’sinde ise 
(479) kadının erkekten 1 ila 10 yaş kadar büyük oldu
ğu saptanmıştır.

Boşanma nedenleri arasında 1.sırayı şiddetli ge
çimsizlik (%71.4), ikinci sırayı alkole olan aşırı düş
künlüğün (%10.2) aldığı görülmektedir.

Eşler arasındaki yaş farklarına göre boşanma ne
denleri dağılımı Tablo 3 ve 4’ de gösterilmiştir.

Tablo 5. Olcuların çocuk sayılarına göre dağılımı

Çocuk sayısı Sayı %
Çocuksuz 1272 41,6
1 çocuk 915 29,9
2 çocuk 590 19,3
3 çocuk 179 5,8
4 çocuk 64 2,1
5 çocuk 28 0,9
6 çocuk ve üstü 12 0,4
Toplam 3060 100,0
Boşanan çiftlerin %41.6' sı (1272) çocuksuzdur.

Tablo (>. Boşanma olgularının dava sürelerine göre 
dağılımı.

Dava süresi Sayı %
1 aydan az 725 23,7
1-3 ay arası 979 32,0
3-6 ay arası 709 23,2
6 ay 1 yıl arası 468 15,3
1 -2  yıl arası 136 4,4
2 yıldan çok uzun 43 1,4
Toplam 3060 100,0
Olguların %55.7' sinde (1704) dava süresi 1 ile 3 ay 
arasındadır.

Boşanmaların %40.4’ ünde (1236) çiftlerin evlilik
lerinin ilk 5 yılı içinde oldıığu görülmektedir.

Evlilik süresi 0-5 yıl olup ve 1 çocuklu ailelerde 
anneye verilen velayet %77.8 (204) babaya verilen ve
layet %22.2 (58) dir. Evlilik süresi 5 yıl olup 2 çocuk
lu ailelerde ise anneye verilen velayet %77.4 (24) ba
baya verilen velayet %22.6 (7) dir.

Tablo 7. Boşanma olgularının erlilik sürelerine göre 
dağılımı

Evlilik Süresi Sayı %
0-5 yıl 1236 40,40
6-10 yıl 690 22,50
11-15 yıl 431 14,10
16 yıl ve üstü 703 23,0
Toplam 3060 100,0

Tablo S. /işlerin nüfusa kayıtlı olduğu bölgelere göre 
dağılımı.

Nüfusa kayıtlı olduğu il Sayı %
Eşlerin biri İst. nüfusuna kayıtlı 233 7,6
Eşlerin ikisi de İst. nüfusuna kayıtlı 864 28,2
Eşler İst. dışında nüfusa kayıtlı . 1963 64,2
Toplam 3060 100,0

Olguların, %28.2' sinde (864) eşlerin ikisi de İstan
bul nüfusuna kayıtlı iken, % 64,2' sinde 0963) eşler
den ikisinin de nüfus kaydının İstanbul dışında oldu
ğu görülmüştür.

TARTIŞMA
Rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 

3060 boşanma davasının %67 l inin kadın (2053). 
%32.9’unun erkek (1007) tarafından açıldığı görüldü. 
Davaların kadınlar tarafından açılmış olması ev içinde 
yaşanan olumsuzluklardan kadınların daha çok etk
ilenmiş olduğuna işaret edebilir.

Boşanan çiftlerde ortalama erkek yaşı kadınınkin- 
den 4 yaş daha büyüktür (p<0.001).
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Gentlemen ve ark.(4) evlenen ve boşanan çiftler
de yaş farklıklarını araştırmak için gerçekleştirdikleri 
modelde, erkeğin kadından 20 yaşa kadar büyük ol
duğu durumda boşanma oranını daha düşük, fakat 
kadının erkekten 20 yaş kadar büyük olduğu durum
larda ise boşanma sayılarının daha yüksek olduğunu 
bulmuşlardır, bildirilen sonuçlar boşanmalarda yaş 
farklılıklarının önemli olduğunu göstermektedir.

Çalışmamızda boşanan çiftlerin, %66.1’inde (2020) 
erkeğin kadından, %15.7’sinde ise (479) kadının er
kekten 1 ila 10 yaş daha büyük olduğu gözlenmiştir. 
Yaş farklıklılan ve boşanma sebepleri arasındaki ilişki 
değerlendirildiğinde ise, yaş farkı 11 ‘in üstüne çıktı
ğında cana kast- pek fena muamele ve şiddetli geçim
sizdik nedeni ile boşanma oranlarında azalma görülür
ken, zina ve terk ile alkol kötüye kullanımı nedeniyle 
boşanma oranlarında artış görülmektedir (p<0.05). 
Aralarında yaş farkı olan boşanmış çiftlerde cinsiyete 
göre boşanma sebepleri arasındaki dağılım istatistik
sel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

DİE 1997 yılı boşanma istatistikleri (3) değerlendi
rildiğinde, tüm boşanma davalarının %75,6 ‘ sıncla er
keğin yaşı daha büyüktür. Yaşları eşit olan davaların 
oranı ise %7,5 dir. Çalışmamızda ise bu oranlar sırası 
ile %75,8 (2322) ve %7,2 (220) olarak bulunmuştur. 
Yaş farkı açısından elde ettiğimiz sonuçlar Türkiye’ 
geneli ile uyumludur (p>().()5).

Ülke genelindeki boşanmaların birinci nedeni şid
detli geçimsizliktir (2, 3). Çalışmamızda boşanma ne
denleri içerisinde ilk sırayı şiddetli geçimsizlik ikinci 
sırayı ise genelde istatistiklere pek de yansımayan bir 
neden olan , alkol kötüye kullanımının aldığı görül
mektedir. Bunları 3- sırada cana kast pek fena mu
amele ve 4 sırayı ise terk nedeniyle boşanmalar izle
mektedir.

Genel olarak şiddetli geçimsizlik nedenleri olarak 
adlandırılan, çoğu kez çiftlerin mahkemeye anlaşmalı 
olarak geldikleri durum pek de açığa kavuşmayan bir 
konu olarak kalmaktadır. Fakat ilgili kayıtlar detaylı 
olarak incelendiği zaman, şiddetli geçimsizlik adı al
tında yalan gerçek nedenleri şöyle özetlemek müm
kündür.

* Ekonomik nedenler, eşin işsiz kalması.
* Evliliğe başlarken ayrı bir evde oturma sözü ve 
bu sözün çeşitli nedenler ile yerine getirilmemesi 
ve büyükler ile beraber oturmaya devam etme ve 
meydana gelen kuşak çatışmaları. Özelikle kadın 
eşin evdeki diğer büyüklere hizmet eden bir kişi 
gibi görülmesi.
* Çok az bir sayı olmasına rağmen eşler arasında 
yaşanabilen çeşitli cinsel sorunlar.
* Din ve mezhep farklılıkları, eşlerden birinin ya
bancı uyruklu oluşu. Kendi ülke geleneklerine gö
re yaşamaya alışmış eşin yaşantısını aynı şekilde 
devam ettirmek istemesi.

* Alkole olan aşırı düşkünlük.
* Kumar ve şans oyunlarına aşırı düşkünlük ve bu 
nedenle eşin mal varlığını kaybetmesi.
* Eşin çeşitli nedenler ile evi terk etmesi.
* Eşlerden birinin başka bir kimse ile yaşamaya 
başlaması.
* Eşlerden birinin psikiyatrik bir hastalığının oluşu.
* Eşlerin birbirine kötü ve aşağılayıcı davranışı ve 
dayak olayı.
* Eşler arasında aşırı yaş farkının oluşu ve birinin di
ğerini hizmetçi gibi görmesi. Eşlerin birbirini anla
yamaması ve birbirine yeterli zaman ayıramaması.
* Eşlerden birinin işine aşırı düşkün olması ve ev
liliğin ikinci planda kalması.
* Başka bir ülkede otuma izni almak için yapılan 
evlilikler ve bu nedenle ayrılma.
* Ölen yakınlarının maaşından yararlanmak için 
veya alacaklıların haciz işlemlerinden kurtulmak, 
mal kaçırmak amacı ile yapılan anlaşmalı boşan
malar.
* Eşlerin kişilik yapılarının birbirine uymaması. Eş
lerden birinin aşırı kıskanç olması ve beraberliği 
zedeleyen davranışlara varması.
* Eşlerden birinin işine aşın düşkün olması ve ev i
ni ve eşini ihmal etmesi.
Çalışmamızda, boşanma nedenlerinin dağılımı tüm 

Türkiye'de belirlenen boşanma nedenlerine benzer 
bir dağılım göstermektedir. Anlaşmalı boşanmalarda 
şiddetli geçimsizlik nedeni gerçek durumu gösterme
mektedir. Çalışmamızda % 10.2 gibi hiç de küçümsen
meyen bir oranda alkole olan aşırı düşkünlük nedeni 
dikkati çekmektedir. Evlilikler aşırı işe düşkün olma, 
evliliğin ikinci planda kalması gibi çeşitli nedenlere 
bağlı olarak da sonlanabilmektedir. Burke (5) evli ve 
boşanmış çiftlerde yaptığı araştırmada, boşanmış çift
lerde eşlerin aşırı işe düşkün olma davranışları sergi
lediklerini açıklamıştır. Erkeklerin aşırı miktarda siga
ra ve alkol kullanmasının boşanma olasılığını arttırdı
ğı bilinmektedir. Bu etki, evli ve boşanmış çiftler üze
rinde yapılan araştırmalarda daha az alkol tüketimi ve 
daha az problem olarak açıklanmıştır. Wolfinger ve 
ark.(6) yaptıkları araştırmada sigara ve alkol kullanı
mının boşanma üzerindeki etkilerini tam olarak açık
layamamıştır. Leonard ve ark. (7) alkol ve evlilik ara
sındaki ilişkiyi su şekilde özetlemişlerdir. Azalan alkol 
tüketimi evliliğe geçişi olumlu etkilemekte, ağır alkol 
tüketimi evlilik ve yaşam kalitesini olumsuz etkile
mekte, artan tüketim ise boşanma ile sonuçlanmakta
dır. Cases ve ark. (8) Amerika Birleşik Devletleri'nde 
alkol tüketimi ve boşanma oranları arasındaki ilişkiyi 
araştırmış, alkole olan harcamalarda %1() artışın bo
şanma oranlarında 1/1000’ lik bir artışa neden olduğu
nu göstermiştir. Bu sonuçlar alkol kullanımının boşan
ma üzerindeki etkisini ve boşanmanın alkol üzerinde
ki çift yönlü etkisini göstermiştir (9). Richards ve ark.
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( 10) boşanmanın ruhsal durumlar üzerindeki etkisini 
araştırmış, boşanma ile kaygı ve depresyon düzeyleri 
ve alkol kullanımının arttığını göstermiştir. Yaşın, aile
den ayrı kalmanın, çocukluk çağı ölke ve sinirliliğinin 
bu sonuçları etkilediğini bildirmiştir.

Boşanma hiç kuşkusuz, büyüklerin olduğu kadar 
çocukların da başına gelebilecek en sarsıcı ve çocuk
ların gelişmesini ciddi bir şekilde etkileyen olaylardan 
birisidir. Boşanma sadece büyüklerin yaşamını etkile
memekte, evlilik süresinde edinilen çocukları da etki
lemekledir. Etkileme mekanizması çocukların yaşla
rına göre değişmektedir. Beş sekiz yaş arasındaki ço
cuklarda anne baba ayrılığının çocuğun sağlıklı geliş
mesine engel olduğu, bu yaş grubundaki çocukların 
evden ayrılan ebeveynin fiziksel boşluğunu kuvvetle 
hissettikleri belirtilmiştir. Dokuz ve on iki yaşlar ara
sındaki çocukların ise genelde anne ve babanın ayrıl
masını daha iyi kabullendikleri, fakat yaşamlarına 
yansıyan sonuçları nedeni ile ebeveynlere öfke duy
dukları belirtilmiştir. Yine ayrılan ebeveyni özledikleri 
eğer çocuğun cinsiyeti ebeveynin cinsiyeti ile aynı ise 
bu özlemin daha da şiddetli olacağını bildirmişlerdir. 
Ayrıca anne veya babanın bu yaştaki çocuklara daha 
çok içlerini döktüğü belirtilmiştir. Workman ve ark. 
(11 ) ise boşanmış ailelerin lise düzeyinde okula giden 
erkek çocuklarında öfke ve alkol kullanma oranları
nın boşanmamış ailelere oranla yüksek olduğunu gös
termişlerdir. Alkol puanlarının yüksek oluşu fazla al
kol kullandıklarını, öz bilinç ve öfke puanlarının yük
sek oluşu ise çevresindeki olaylara daha hassas ol
duklarını açıklamaktadır. Boşanan çiftlerin çocuk sayı
larına göre dağılımı incelendiğinde; davaların %4l,6' 
sının (1272) çocuksuz ailelerde olduğu görülmüştür. 
Bu sonuç DİE 1997 yılı boşanma istatistiklerinde bil
dirilen '7o46.2' lik oranla uyumlu olup ailede çocuk 
varlığının evliliğin devam etmesine neden olan bir et
ken olduğu söylenebilir. Boşanma ergenler ve daha 
küçük yaşta çocuklar için bir risk faktörüdür. Bölün
müş ailelerin çocuklarına bu yeni yaşama geçiş süre
cinde ruhsal yönden gerekli destek verilmelidir (12, 
13). Sanchak ve ark ( 14) boşanmış ve alkolik ailelerin 
yetişkin çocuklarında kişiler arası ilişkilerde farklılık
lar gözlemiş ve bu durumda olan çocuklara kişiler 
arası ilişkilerin geliştirilmesi için sosyal yönden destek 
verilmesi gerektiğini açıklamıştır. Liu ve ark. (15) ise 
boşanmış çiftlerin çocuklarında ruhsal belirti tarama 
indeksi kullanarak (Child Behavior Checklist -CBCL) 
yaptığı araştırmada, somatiza.şyon boyutu hariç olmak 
üzere daha fazla ruhsal belirti gösterdiğini saptamış
lardır. Kurtz (16) boşanmış ailelerin orta öğretim çağı 
çocuklarında öz yeterlilik ve benlik saygısının, evliliği 
devam eden ailelerdeki çocuklara oranla daha düşük 
olduğunu ve daha düşük etkin başa çıkma yöntemle
rinin bulunduğunu açıklamıştır .

Boşanma olgularında dava süresi I ile 3 ay arasın

da olanların yiizdesi %55.7 (1704) dir. Bu sonuç çalış
ma kapsamındaki boşanmaların çoğunluğunun anlaş
malı olduğunu düşündürmektedir.

Boşanan çiftlerin %4().4' ünün (1236) evlilik süre
leri 1 ile 5 yıl arasındadır. DİE 1997 yılı boşanma ista
tistiklerinde bu oran %50.2 olup, sonuçlarımız tüm 
Türkiye geneli ile benzerlik arz etmektedir (3).

Çalışmamızda boşanma sonrası anneye verilen ço
cuk sayılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. İlk 
beş yıl içinde sonlanan evliliklerde edinilen 1.çocuk 
yaş ortalaması .3.1 1 + 1.42 dir. Boşanmaların f i40.4 lük 
çoğunluğunun evliliklerin ilk 5 yılı içinde olduğu göz 
önüne alınırsa, çocukların velayetlerinin anneye veril
me oranının yaşlarının küçük olması ve anne bakımı
na muhtaç olmaları nedeniyle yüksek olduğu düşünü
lebilir.

Boşanan çiftlerin 2/3 ünde (%64.2) eşlerden ikisi
nin de nüfus kaydının İstanbul dışında olması, boşan
malarda göç olgusunun üzerinde daha fazla durulma
sı gerektiğine işaret etmektedir.

Boşanma nedenleri ve boşanma sonrası ruhsal du
rumlar, eşlerin durumu, sosyal güvence, işsizlik ve ço
cukların durumu göz önüne alındığında sosyal destek 
mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi toplum 
ruh sağlığı açısından faydalı olacaktır.
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