
7373

BOŞANMA SÜRECİ VE AİLE (BOŞANMA) ARABULUCULUĞU (1)

THE DIVORCE PROCESS AND FAMILY (DIVORCE) MEDIATION

Bülent ŞEN

KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefke / KKTC

ORCID ID: 0000-0003-1752-1876

Öz: Amaç: Bu araştırmada, boşanma deneyimini yaşamış 
kadın ve erkekler ile onların çocuklarının boşanma süreci, 
mahkeme süreci ve boşanma sonrası yaşadıkları yaşam de-
neyimleri incelenmiştir. Aile (boşanma) arabuluculuğunun, 
boşanma ile ilgili tüm süreçlerde boşanmanın olumsuz et-
kilerini azaltabileceği düşüncesi ile araştırmaya katılanların 
aile (boşanma) arabuluculuğu fikrine nasıl baktıkları hususu 
sorgulanmıştır. Yöntem: Araştırmada karma model (mixed 
model study) kullanılmıştır. Nicel ve nitel verilerin toplanma-
sı için yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu; 
tek bir formda ve kadın ve erkekler için farklı olmak üzere 
hazırlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde 
ikamet eden boşanma deneyimini yaşamış, 53’ü kadın, 44’ ü 
erkek olmak üzere toplam 97 katılımcı araştırmaya katılmıştır. 
Bulgular: Boşanma süreci ve boşanma sonrası süreç birlikte 
değerlendirildiğinde, hem kadın hem de erkeklerin boşanma 
sürecini; duygusal ve psikolojik sorunlar, kızgınlık duygusu, 
destek ihtiyacı, boşanmaya hazırlık durumu, boşanma gerek-
lerine uyum boyutlarında sıkıntılı bir dönem olarak değerlen-
dirdikleri görülmüştür. Anlaşmalı yapılan boşanmalarda da 
temel düşüncenin evliliği biran önce bitirmek olduğu ve hem 
kadınların hem de erkeklerin, boşanma sonrasında boşanma-
dan doğan haklarını istedikleri şekilde alamadıklarını düşün-
dükleri görülmüştür. Sonuç: Boşanmış bireylerin “boşanma 
arabuluculuğu” konusuna % 72 oranında olumlu bakmalarının 
tespiti araştırmadan çıkan en önemli sonuçtur. Ebeveyne ya-
bancılaştırma ve ortak velayet olguları ilk defa bir araştırmada 
birlikte incelenmiştir. Aile (boşanma) arabuluculuğu Kanun 
hazırlıklarına sosyal hizmet akademisyenlerinin ve konunun 
uzmanlarının da dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Arabuluculuk, Aile Arabulu-
culuğu, Boşanma Arabuluculuğu, Ebeveyne Yabancılaşma, 
Ortak Velayet, Sosyal Hizmet 

Abstract: Aim: In this study, the divorce process of men and 
women who have gone through a divorce experience and their 
children, the court process and the life experiences that they 
have experienced after getting divorced is examined.  The 
issue whether divorce mediation will decreases the negative 
effects of divorce on all the processes or not and how the re-
search participants viewed the idea of family (divorce) media-
tion has been questioned. Method: A mixed model study has 
been used at the research. The structured and semi structured 
interview form for the quantitative and qualitative data collec-
tion; has been prepared in one single form and different for 
women and men. Living in Ankara Metropolitan Municipality 
borders, a total of 97 participants, 53 of which were ladies 
and 44 of which were male participants who had a divorce 
experience, participated at the study.  Results: When both the 
divorce process and the course after the divorce are evaluated 
together, it has been seen that the the vast majority of men 
and women have evaluated the entire process of divorce as 
a troubled time with regards to emotional and psychological 
feelings, with regards to the sense of anger, the need for sup-
port, preparation period for divorce and the adaptation to the 
requirements of divorce. It has been seen that both women and 
men were thinking that there are common grounds to the di-
vorce, that the basic idea when deciding to divorce is to finish 
the marriage as soon as possible and that both women and men 
were thinking that they could not get their rights arising from 
the divorce. Conclusion: The most important result of the 
study is the identification that 72% of the divorced individuals 
were looking at the “family (divorce) mediation” in a positive 
way. The facts of Parental Alienation and joint custody have 
been examined in a  survey together  for the first time. It is 
proposed that the social service academics and experts of the 
subject should be included to work during the preparation of 
the law on family (divorce) mediation.

Key Words: Divorce, Mediation, Family Mediation, Divorce 
Mediation, Parental Alienation, Jointed  Custody, Social Work
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GİRİŞ

Dünyada ve ülkemizde boşanan bireylerin sa-
yısı ve boşanma oranları giderek artmaktadır. 
2017 yılında ülkemizde evlenen çiftlerin sa-
yısı 569.459, aynı yıl içerisinde boşanan çift-
lerin sayısı ise 128.411 olarak tespit edilmiş-
tir (TÜİK, 2018)1. Boşanma süreci ve sonra-
sında hem ebeveynlerin hem de çocuklarının 
biyopsikososyal iyilik halleri için gerekli 
tedbirlerin doğru uygulamalarla ve bugünden 
alınmasına hem hukuk hem de sosyal hizme-
tin bilim insanları katkıda bulunmalıdır. 

Boşanmış kadın ve erkeklerin, onların ço-
cuklarının yaşadıkları sorunlar, yaşam kali-
telerinin azalması, aile yapısının zayıflaması, 
boşanmanın toplumun tüm katmanlarını ve 
geleceğini etkileyen bir kuvvet çarpanı ola-
rak diğer toplumsal sorunlara da kaynaklık 
etmesi sosyal hizmet mesleğinin ilgi alanına 
girmektedir. 2000’li yıllardan itibaren hızla 
artan ve toplumu son derece rahatsız eden 
boşanma olgusu, aile üyelerinin boşanma 
süreci, mahkeme süreci ve boşanma sonrası 
sürecine ait yaşadıkları olumsuz deneyimlere 
ve bu sürecin daha olumlu geçirilmesine yö-
nelik bilimsel bilginin yetersizliği ve gelişmiş 
ülkelerde yaygınlaşan alternatif uyuşmazlık 
çözümü uygulamalarının Türkiye’de henüz 
uygulanmaması bu çalışmanın temel sorunu 
olmuştur. Bu çalışma ile, boşanma deneyimi-

1 http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.
do?metod=temelist

ni yaşayan ailelere ait, boşanmanın tüm süreç-
lerinde yaşam kalitelerini azaltan yaşadıkları 
olumsuz deneyimler ortaya çıkarılmaya çalı-
şılırken, aynı zamanda boşanma deneyimini 
yaşayacak yeni ailelerin yaşam kalitelerine 
katkıda bulunabilecek koruyucu ve önleyi-
ci önlemler konusunda öneriler yapılmasına 
çalışılmış; bu önerilerden alternatif uyuşmaz-
lık çözümü uygulamalarından biri olan aile 
(boşanma) arabuluculuğunun ülkemizde de 
uygulanması gerekliliği araştırmacıların ve 
uygulamacıların dikkatine sunulmuştur.  

Toplumun ve insanların yaşam kalitesini ge-
liştirmeye yardım etmek için onların sosyal 
işlevselliğinin gerçekleştirilmesi gerekmek-
tedir. Çevresi içinde birey bakış açısına sahip 
olan sosyal hizmetin odak noktalarından biri 
de bireyin yakın çevresini oluşturan aile ku-
rumudur (Zastrow, 1995: 4-9, 64-65). “Aile; 
geleneksel olarak anne-baba ve çocuklar ola-
rak tanımlanır. Aile, üyelerinin birbirlerine 
karşı belirli yükümlülükler üstlendikleri ve 
genellikle ortak ikametleri paylaştıkları birin-
cil bir kurumdur” (Barker, 1999: 166).

“Tarih boyunca insanoğlu zamanla belirlenen 
sosyal normlar çerçevesinde bir aile oluştur-
maya ihtiyaç duymuştur” (Yıldırım, 1993: 
249). 

Evlilik, birbirinden farklı ilgi, istek ve ihti-
yaçlara sahip iki insanın, birlikte yaşamak, 
yaşantıları paylaşmak, çocuk sahibi olmak 
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ve yetiştirmek gibi amaçlarla kurdukları bir 
ilişkiler sistemi, karşılıklı bir dayanışma ve 
toplumsal onaylamayla gerçekleşmiş bir söz-
leşme ve tüm toplumsal yasaklamalar dışın-
da tutulan cinsel gereksinmelerin karşılıklı 
olarak doyuma ulaştırıldığı bir kaynaşmadır 
(Özuğurlu, 1990: 9). Evlilik insan hayatında-
ki önemli yaşantılardan sadece birisi olması-
na karşın, kişinin yaşam kalitesi ile doğrudan 
ilişkilidir (Hünler ve Gençöz, 2003: 99). Şe-
nel (2004: 62), eş seçiminin insan yaşantı-
sındaki en önemli kararlardan biri olduğunu 
ve bireyin geri kalan yaşamını, vereceği bu 
kararla birlikte birçok yönden olumlu veya 
olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade et-
mektedir.  

Boşanma, kişilikleri, sosyo-kültürel değer-
leri, alışkanlıkları ve tepkileri ile birbirine 
uyum sağlayamayan,  bir arada iken herhan-
gi biri ya da her ikisinin de sosyal, mesleki 
sorunlar yaşadığı; vücutsal ve ruhsal yakın-
malar geliştirebildiği kişilerin ayrı ayrı daha 
sağlıklı olabilmesi temeline dayanan bir sos-
yal gerçekliktir. Boşanma bazı evlilikler için 
kaçınılmazdır (Berksun, 2005: 6). Bu durumu 
Stahmann ve Hiebert (1997: 18), Premarital 
and Premarital Counseling isimli kitaplarında 
“gerçekten iki tane ruh sağlığı son derece iyi 
yetişkin arasında bile sağlıksız evlilik ilişkisi 
olabileceği bir gerçektir”  ifadesi ile belirt-
mişlerdir. Satir (1980; Akt. Fisher, 1998:1), 
boşanmayı, bireyin yaşamının tüm alanlarını 

etkileyen metaforik bir ameliyat olarak ta-
nımlamakta ve boşanmanın köklerinin, ev-
lenme aşamasındaki koşullar ve umutlarda 
saklı olduğunu belirtmektedir. 

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çe-
şitli olabilmesine karşın, en çok görülen se-
bepler  şunlardır; ekonomik  sorunlar,  eşle-
rin  sosyo-kültürel  yapı  farklılıkları,  cinsel 
sorunlar, iletişim bozukluğu, eşlerden birinin 
ihaneti, aile içi şiddet, zevk ayrılıkları, eşlerin 
birbirlerini ihmal edişi, ailelerin aşırı müda-
halesi, eşlerden biri veya her ikisinin ailele-
rine bağımlı ya da zayıf kişilikte olmaları, 
çocuk olmaması, ciddi ekonomik ve sınıfsal 
farklılıklar, yaş farkının fazla olması, erken  
yaş  evlilikleri, aile baskısı ile evlendirmeler, 
taraflardan birinin ani kişilik ve yaşam prati-
ğinin değişmesi, psikiyatrik sorunlar/depres-
yon, panik atak, şizofreni vb., uyuşturucu, al-
kol ve kumar alışkanlığı (Hortaçsu, 1991: 37; 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlü-
ğü “Boşanma Nedenleri Araştırması”, 2009a: 
138-141). Şen (2009) araştırmasında, boşan-
ma oranlarının yükselmesine birçok faktörün 
katkıda bulunmasına rağmen, bunlardan ev-
lilik için yeterince hazırlıklı olmamanın bi-
rinci sırada yer alabildiğini, bu nedenle, genç 
çiftlerin birbirlerini ve kendilerini gerçekçi 
bir yolla keşfetmelerine yardımcı olabilecek 
evlilik öncesi eğitimlerin alınmasının hayati 
bir önemi olduğunu belirtmiştir. 
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Satir (1980; Akt. Fisher, 1998: 1), boşanma 
sırasında ve sonrasında üstesinden gelinme-
si gereken duygusal aşamaları, ölüm sonrası 
yaşanan duygusal aşamalara benzetmektedir. 
Önceleri, meydana gelen olayları inkâr etme 
aşamasından geçildiğini, daha sonra olayın 
tümünden kendini soyutlama isteği doğdu-
ğunu, bir sonraki aşamanın öfke aşaması 
olduğunu, kişinin başına gelenlerden dolayı 
bir başkasını suçladığını, üçüncü aşamada 
pazarlığın başladığını, her şeyin eşit olduğu-
nu görme arzusuyla kara kaplı deftere bakma 
isteğinin doğduğunu, bu durumun genelde 
boşanma sırasında çocukların velayeti ve mal 
paylaşımı konusunda kendisini gösterdiğini, 
bunu depresyona girilen bir dönemin izledi-
ğini, bu dönemde kişinin kendisinden nefret 
edebildiğini, kendini suçlayabildiğini ve ba-
şaramadığı kanısına kapılabildiğini, son ola-
rak da, kişinin hem durumunu hem de kendi 
benliğini kabullendiği bir döneme girdiğini, 
bunun sonucu olarak da olabilecekler ko-
nusunda umutların yeşermeye başladığı bir 
dönem olarak algılanmaya başladığını belirt-
mektedir. Satir, bu döneme “toparlanma” adı-
nı vermekte ve toparlanma sürecine gereken 
süreyi tanımanın ve kişinin benliğinin felce 
uğramış, bastırılmış ya da bilinmeyen yön-
lerini canlandırmanın çok önemli olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca, her benliğin –bu du-
rumda boşanmış kişinin- yaşamının bundan 
sonraki bölümüne başarısızlık yerine umutla 

bakmasına olanak verilmesinin altını çizmek-
tedir.

Sosyolog ve eğitimciler boşanmanın toplu-
mun temellerini sarsacak bir olgu olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Bunun asıl nedeni, çocuk-
ları da etkilemesi ve çocukla anne ve baba-
larının ilişkilerinin de boşanmadan genellikle 
olumsuz zarar görmeleridir. Satir (1980; Akt. 
Fisher, 1998: 1), pek çok kişi için boşanma 
süreci içinde, genelde, çaresizlik duyguları 
ve düş kırıklığı yaşandığını, öç alma, karşılık 
verme arzusuna ve umutsuzluğa kapılındığını 
belirtmektedir. Mathelin (2009: 64), boşan-
malarda çocuğun yaşı ve etkilenmesi konu-
sunda “Her şey ayrılmanın ana baba ve çevre 
tarafından nasıl yaşandığına bağlı, bir reçete 
sunmak ya da bir yaş sınırlaması getirmesi 
olanaksız.” sözleriyle boşanma sürecinin iyi 
bir şekilde yönetilmesinin önemine işaret et-
mektedir. Erkan (1986: 165) yaptığı araştır-
ma sonuçlarında; boşanma sonrası, özellikle 
çocuğun birlikte yaşadığı ana ya da babanın 
çocuğa boşanmada bir suçunun olmadığı-
nı, ona olan sevgilerinin süreceğini vurgu-
lamasını, bunun yalnızca sözde kalmama-
sı, davranışlarla da gösterilmesi gerektiğini 
önermekte ve sevgisiz bir ortamda büyüyen 
çocuğun benlik tasarımının düşük olmasının 
yanında, çocukta bir takım bedensel ve ruh-
sal şikâyetlerin de başlayabileceği hususuna 
dikkat çekmektedir.
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Çocuğun tüm aşamalarında oldukça olumsuz 
şekilde etkilendiği boşanma süreci, çoğu kez 
bir diğer travmatik durumla, yani ana baba-
dan birinin evden ve çocuktan ayrılmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Tam da bu noktada, çocu-
ğun taraflarca birbirlerine karşı deyim yerin-
deyse bir silah olarak kullanılmaya başlaması 
tehlikesi doğmaktadır. Zira kimi durumlar-
da, o an çocukla ilişki içinde bulunma hakkı 
olan ebeveynin, bu hakkı diğer eşe devretme 
zamanı geldiğinde zorluk çıkardığı, çocuğu 
teslim etmediği ve bunu yaparken karşı tara-
fı cezalandırma kastıyla hareket ettiği görül-
mektedir (Koçyıldırım, 2010: 96). 

Ebeveyne yabancılaşma sendromu (EYS), 
genellikle çocuğun velayeti ile ilgili anlaş-
mazlıklarda ortaya çıkan bir bozukluk-has-
talık-rahatsızlıktır. En temel göstergesi, ço-
cuğun diğer ebeveyne karşı haksız bir iftira 
ve karalama kampanyası içinde olmasıdır. 
Programlayan (beyin yıkayan) ebeveynin aşı-
ladıkları ile çocuğun kendi katkılarının karı-
şımı sonucu, hedeflenen ebeveyni kötüleme 
şeklinde ortaya çıkar. Temelde bunun anlamı, 
dile getirilen veya getirilmeyen düşünceler, 
hareketler, tavırlar ve davranışlar ile bir ço-
cuğun duygusal tacize-saldırıya maruz bıra-
kılmasıdır. Çocuğun beyni yıkanarak diğer 
ebeveyninin düşman olduğunu zannetmesi 
sağlanır. Bu, çocuğun önünde diğer ebevey-
ne kötü sözler sarf etmekten, diğer ebeveyn 
ile görüşmesinin engellenmesine, bunun için 

önceden başka faaliyetler hazırlanmasına ka-
dar uzanır (Gardner, 1998: 17). Ebeveyne ya-
bancılaşma sendromu, çocuğun annesini de 
babasını da sevmeye ve her ikisi tarafından 
sevilmeye olan büyük ihtiyacının ebeveyn-
lerden biri tarafından bilinmemesi halinde 
yüklenmeye zorlandığı bir yüktür (Sommer, 
1997; Akt. Beykont, 2012: 2). Ebeveyne ya-
bancılaşma yaşayan çocuklar ve aileleri üze-
rindeki uzun dönemli etkiler oldukça ciddi 
olabilir ve bir dizi patolojik davranışlar ge-
liştirebilirler;

Türkiye’de çocuğun velayeti Medeni Kanun 
gereği tek bir ebeveyne verilmektedir. Çocuk 
için en ideal olanı her iki ebeveynin de ço-
cukla ilgili kararlara aktif katılması, çocuğun 
sınırlama olmaksızın istediği kadar her iki 
ebeveyni de görebilmesidir. Gelişmiş ülke-
lerde çiftler arasında giderek yaygınlaşan bir 
düzenleme de çocukların velayetinin müşte-
reken (ortak) üstlenilmesidir. Bu velayet bi-
çimi genellikle müşterek fiziksel velayet ve 
müşterek hukuksal velayet şeklinde uygulan-
maktadır.

Son yıllarda boşanma kavramı ile ilgili üze-
rinde durulan yeni bir yaklaşım; boşanmanın 
ailenin sonu  demek olmadığı, boşanma so-
nucunda ailenin yeni bir yapılanma sürecine 
girdiğidir. Yani, yasal olarak evlilik bitse bile 
anne ve babalık her iki ebeveyn için kalıcıdır 
ve devam etmektedir. Bu anlayışla, boşan-
ma öncesi ve sonrasında koruyucu-önleyici 
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programların ortaya çıkması ve uygulanma-
sı önem kazanmıştır (Bornstein, 1988: 248-
254).

Ftenakis (2003) tarafından yapılan bir değer-
lendirme çalışmasında Hickey (1994), Kra-
mer (1993), Peterson (1994), Frieman (1994) 
ve Soderman (1995) yaptığı boşanma sonrası 
eğitim programlarına katılanlarda, etkili ebe-
veynlik anlayışının geliştiği ve eski eşleriyle 
daha pozitif ilişkiler yaşadıkları belirlenmiş-
tir (Akt: Arifoğlu, 2006: 19). Boşanma son-
rası uyum programların üç ana amacı vardır: 
Ailelerin psikolojik uyumlarını sağlamak, 
etkili ebeveynliği geliştirmek, aile ilişkilerini 
güçlendirmektir (Geasler ve Blaisure, 1998: 
167-175).

Cılga (2001: 56) tarafından yapılan tanımda 
da vurgulandığı gibi, sosyal hizmet disiplin-
ler arası bir bilim dalı ve meslektir. Sosyal 
hizmetin bu yapısı, onun farklı disiplinler içe-
risinde işlevselleşmesine; aynı şekilde başka 
disiplinlerin de sosyal hizmetin içerisinde iş-
levselleşmesini beraberinde getirir. Hukuk da 
bu disiplinlerden bir tanesidir.

Türkiye’de Aile Mahkemeleri Kanunu ile ge-
tirilen belki en önemli değişiklik hâkimin ta-
rafları sulha teşvik etmesidir (4787 sayılı Ka-
nun Md.7.). Sulh yolunun ailenin tekrar bir 
araya gelmesine vesile olunmasının yanında 
çekişmeli boşanmaların anlaşmalı boşanma-
ya dönüştürülerek stresli mahkeme sürecinin 

kısaltılması ve husumetlerin önlenmesi ola-
rak değerlendirilebilinir. Aile ve Sosyal Araş-
tırmalar Genel Müdürlüğü (2009b: 250)’nün 
“Türkiye’de Aile Mahkemeleri Uygulaması 
ve Uygulamanın Değerlendirilmesi” araş-
tırması sonuçlarında; 4787 sayılı Kanun’un 
7. Maddesinde öngörülen sulha davette ba-
şarı oranının çoğunlukla tek haneli rakam-
ları geçmediği, bu duruma aile mahkemesi 
hâkimlerinin uzmanlardan yeterince fayda-
lanmadığı neden olarak gösterilmektedir. 

Anglo-Sakson Hukuku kaynaklı alternatif 
uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin en genel 
tanımı; tarafsız ve objektif konumda bulunan 
üçüncü bir kişinin, aralarında uyuşmazlık 
bulunan tarafları, ortaklaşa bir çözüme ulaş-
maları için bir araya getirerek iletişim kurma-
larını sağlaması olarak yapılmaktadır (Tanrı-
ver, 2006: 151; Soygüt, 2006: 35).

Amerika Birleşik Devletleri’nde sıkça kul-
lanılan boşanma arabuluculuğu kavramının 
yerine Avrupa’da aile arabuluculuğu terimi 
tercih edilmektedir. Aile üzerine vurgu yapıl-
ması özellikle önemlidir, çünkü bu biçimde 
ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması 
zorunlu olan çocuklar da birlikteliğe dahil 
edilebilmektedir. Ayrıca evlatlık almak, yaşlı 
bakımı ve miras gibi konulara ilişkin uyuş-
mazlıklar yalnızca ayrılık veya boşanma du-
rumları ile sınırlı değildir. Aile arabuluculuğu 
temel olarak ayrılmakta olan çiftlere, özellik-
le çocuklu çiftlere, çocuklar ve mali konular 
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ya da edinilen mülklere ilişkin düzenlemeler 
dahil olmak üzere ayrılma veya boşanmadan 
kaynaklanabilecek konularda mutabakata 
varmalarına yardımcı olmak üzere kullanıl-
maktadır. Aile üyelerinin tamamı –çocuklar 
ve gençler, üvey anne/babalar, dedeler ve 
nineler –bu süreçte yer alabilmektedir. Ara-
buluculuk aile üyelerine kriz dönemlerinde 
destek olarak birbirleri ile iletişimi kesmeden 
uzlaşmaya dayanan düzenlemeler yapabilme-
lerine ya da başta çocuk-ebeveyn ilişkileri ol-
mak üzere ilişkilerini sürdürebilmelerine ya 
da yeniden ilişki kurabilmelerine yardımcı 
olur.  En önemli amaçlardan biri, ebeveynler 
arasında ayrılık ve boşanma gibi son derece 
stresli geçiş dönemlerinde iletişimi kolaylaş-
tırmaktır. Arabulucu, çiftin birbirini dinleye-
rek çocuklarının ihtiyaç ve duygularını göz 
önünde bulunduran ortak kararlara varabil-
melerine yardımcı olur (Parkinson, 2018: 9).

Koçyıldırım (2010: 98)’a göre, aile arabulu-
culuğunun kapsamı, aile hukukunu ilgilendi-
ren tüm konulardır. Örneğin, mal rejimi, her 
türlü ebeveynlik sorumluluğu konusu, nafaka 
ve benzeri konular arabuluculuğun konusunu 
oluşturabilir. Ebeveynlik sorumluluklarının 
bir parçası olan velâyet ve çocukla kişisel 
ilişki kurulması konuları da aile arabuluculu-
ğunun temel konuları arasındadır. 

Birçok insan arabuluculuğu barıştırmaya yö-
nelik danışmanlık veya bir tür terapi ile ka-
rıştırmaktadır. Ancak arabuluculuk ayrı bir 

roldür ve temel olarak danışman veya tera-
pistlerin görevlerinden farklıdır (Parkinson, 
2018: 11).

Baktır (2003: 73), arabuluculuğun taraflar 
arasında müzakerelerin yapılmasına yardım-
cı, ancak resmi olmayan bir süreç olduğunu, 
arabuluculukta mahkemenin re’sen arabulu-
cuya gidilmesi kararını vermesinin olanaklı 
olduğunu, aile mahkemesindeki bir dosyanın 
taraflarının anlaşarak uyuşmazlıkların çözü-
münde arabulucuya gidebilecekleri gibi ta-
raflardan biri mahkemeden arabulucu talep 
ettiğinde mahkemenin de arabulucuya gidil-
mesini emredebileceğini belirtmektedir.

Cılga (2004: 32 ve 2002), sosyal hizmetin te-
mel hedefini; “barışçıl bir ortamda ve eşitlik 
içinde yaşaması için insanın ve toplumun ya-
şam kalitesini yükselterek, adalet, eşitlik ve 
özgürlük ilkelerini temel alarak; ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal gelişmelerle sağla-
nan olanakların bilimsel ve mesleki çabalarla 
insanın ve toplumun yararına dönüştürülme-
si” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan ha-
reketle; sosyal hizmet uzmanının rollerinde de 
bulunan arabuluculuk rolü ile birlikte değer-
lendirildiğinde, sosyal hizmet ve aile (boşan-
ma) arabuluculuğu birbiri ile örtüşmektedir. 
Boşanma arabuluculuğunda da eşler; barışçıl 
bir ortamda, eşit güçte, kendi kaderlerini et-
kileyecek hususlarda kendi özgür iradeleriyle 
tarafsız bir arabulucu önderliğinde, adil bir 
anlaşma yapmaya çalışmakta ve bu sürecin 
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sonunda çocuklar dâhil her bir aile üyesinin 
boşanma sonrası yaşam kaliteleri yüksek bir 
hayat yaşayabilmeleri hedeflenmektedir.

Barker, (1999: 295) boşanma  arabuluculuğu 
(divorce mediation)’nu; iki tarafın birbirine 
olumsuz duygularının pekiştiği süreçlerin 
yaşandığı aile mahkeme salonlarının dışın-
da, boşanma sürecindeki çiftler arasındaki 
sorunların çözümüne yardım etmek ama-
cıyla sosyal hizmet uzmanları, avukatlar ve 
diğer profesyoneller (meslek elemanları) ta-
rafından, kullanılan bir işlem basamakları 
serisi olarak tanımlamaktadır. ABD’de bazı 
eyaletlerde bu hizmet, mahkemelerin deste-
ğinde gerçekleştirilirken bazı eyaletlerde ise 
özel danışmanlık merkezleri tarafından ya-
pılmaktadır. Boşanma arabuluculuğunun ana 
hedefleri; boşanma sürecindeki çiftlerin, ev-
liliklerinde yaşadıkları sorunların nedenlerini 
anlamalarına, ortak mallarının eşit olarak da-
ğılımı, çocukların velayet ve görüş günlerinin 
ve nafaka hususlarının düzenlenmesi, sağlıklı 
olmayan bir ilişkiden duygusal olarak da ay-
rılmak gerekliliği hususlarında farkındalıklar 
yaratarak çiftlerin aralarında karşılıklı kabul 
edilebilir uzlaşmaların yapılması olarak be-
lirtilmektedir.

Boşanma arabuluculuğu ile ilgili yapılan 
araştırma sonuçlarına bakılacak olunursa; 
İngiltere’de yapılan bir araştırmada, boşanma 
arabuluculuğunun etkililiği değerlendirilmiş-
tir. Araştırmada uygulama öncesi aile karak-

teristikleri ve bireylerin psikolojik durumları 
belirlenmiş ve daha sonra da aile bireylerine 
arabuluculuk hizmeti verilmiştir. Arabulucu-
luk sonrası ebeveynlerin anksiyete, uykusuz-
luk, sosyal işlevselsizlik gibi duygusal tepki-
lerde azalma olduğu, aynı şekilde çocukların 
doyumsuzluk ve depresyon seviyelerinde de 
azalma olduğu tespit edilmiştir. Bu duygusal 
tepkilerin sonucu olarak da ebeveynler ile ço-
cuklar arasında ve ebeveynler arasında da iş-
birliğinin arttığı görülmüştür (Walton, Oliver 
ve Griffın, 1999: 37). 

Shaw (2010: 459) yaptığı bir meta-analiz ça-
lışmasında, boşanma arabuluculuğu sistemi-
ni ve mahkeme seçeneğini kullanan çiftlerin 
memnuniyet durumunu incelemiş ve arabu-
luculuk lehine 0.36 büyüklüğünde anlamlı 
bir fark bulmuştur. Bu çalışmasında arabu-
luculuk sistemini kullanan çiftlerin; süreci 
duygusal bağlamda daha rahat geçirdikleri, 
sonuç memnuniyetinin daha fazla olduğunu, 
mahkeme masraflarından büyük oranda kur-
tulduklarını, birbirlerinden daha az husumet 
duygusu ile ayrıldıkları ve çocuklarına etkili 
ebeveynlik yapabilmek için daha kolay ileti-
şime geçebildiklerini tespit etmiştir.

Duyan (2008: 82-83), sosyal hizmet uzma-
nının rolleri arasında arabuluculuk rolünü; 
tarafların anlaşmalarına yardım etmek, fark-
lılıkları uzlaştırmak veya her iki taraf için de 
tatmin edici anlaşmaya varmak için taraflar 
arasındaki çatışmaya müdahale etmeyi içerir 
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şeklinde açıklamıştır. Boşanma arabuluculu-
ğu model önerisinde kullanılabilecek sosyal 
hizmet müdahale yaklaşımları; sosyal hiz-
mette kriz ve krize müdahale yaklaşımı, prob-
lem çözme yaklaşımı, görev odaklı yaklaşım, 
sosyal hizmet müdahalelerinde güçlendirme 
yaklaşımı, sosyal hizmet müdahalelerinde 
ekolojik yaklaşım, sosyal hizmet ve aileye 
yönelik sosyal hizmet uygulamaları alt baş-
lıkları altında araştırmada incelenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, boşanma deneyimini 
yaşamış kadın ve erkekler ile onların çocuk-
larının boşanma süreci, mahkeme süreci ve 
boşanma sonrası yaşadıkları yaşam deneyim-
lerini tespit etmek ve araştırmaya katılanların 
aile (boşanma) arabuluculuğu fikrine nasıl 
baktıklarını belirlemektir.

ÇALIŞMA GRUBU ve YÖNTEM

Boşanma deneyimi yaşamış bireylerin araş-
tırmaya katılma konusundaki çekinceleri, 
kırılgan yapıları nedeniyle yüz yüze derinle-
mesine görüşme bölümüne bazılarının katıl-
mak istememesi, bir katılımcı ile birden fazla 
görüşme olanağının olmaması ve tüm katı-
lımcıların verdikleri nicel bilgilerin nitel bil-
gilerle de doğrulanması ve yorumlanmasını 
sağlamak üzere ve araştırmacının sınırlı ola-
nakları nedeniyle nitel ve nicel veriler birlik-
te toplanmıştır. Bu nedenle Creswell (2009: 
205)’in bahsettiği tasarım tiplerinden iki yak-
laşımın değişik yönlerinin araştırmanın tüm 

aşamalarında birbirleriyle harmanlandığı kar-
ma-yöntem tasarımı  kullanılmıştır. Karma 
model çalışmaları, araştırma sürecinin farklı 
aşamalarında nitel ve nicel yaklaşımları bir-
leştirmektedir (Tashakkori ve Teddlie, 1998: 
13-18).

Araştırmanın özneleri, boşanma deneyimini 
yaşamış ve boşanmaları hukuki olarak da aile 
mahkemeleri tarafından onaylanmış kadın 
ve erkeklerdir. Boşanmaları kesinleşmiş bi-
reylerle görüşmenin temel nedeni, bireylerin 
boşanma sürecinin çeşitli aşamalarını yaşa-
mış olmaları ve bu deneyimleri çok boyutlu 
biçimde araştırmacı ile paylaşabilecek bir 
aşamaya gelmiş olmaları olarak değerlendi-
rilmiştir. Araştırmanın öznelerine ulaşmada 
niteliksel araştırma yönteminin amaçlı örnek-
leme tekniğine başvurulmuştur. Boşanma de-
neyimini yaşamış kadın ve erkeklerin tespiti 
amacıyla boşanma avukatları, aile danışma 
merkezleri, Boşanmış Babalar Platformu, 
Boşanmış Anneler Derneği, aile eğitimi veren 
vakıf ve dernekler ile yakın çevreden destek 
istenmiştir. Sonuç olarak Ankara Büyükşehir 
Belediye sınırları içerisinde ikamet eden 53’ü 
kadın, 44’ ü erkek olmak üzere toplam 97 gö-
nüllü katılımcı araştırmaya katılmıştır. 

Araştırmada iki aşamada veriler toplanmıştır. 
Veri toplama sürecinde birinci aşamada veri 
toplama araçları aynı zamanda uygulanmıştır. 
İlk aşamada nicel ve nitel bilgilerin toplandı-
ğı görüşme formu 97 katılımcıya verilmiş ve 
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bu formların doldurulmasını müteakip ikinci 
aşamada derinlemesine yüz yüze görüşme 
yapmayı kabul eden 56 katılımcı ile beden 
dili, duygu durumu, anlık ifadelerin izlenme-
siyle nitel bilgilerin zenginleştirilmesine çaba 
harcanmıştır. Görüşmelerde ses kayıt cihazı 
kullanılması sorulmuş ve ancak 8 katılımcı 
buna izin vermiştir. 

Görüşme formu: yapılandırılmış (nicel bilgi-
ler için) ve yarı yapılandırılmış görüşme for-
mu (nitel bilgiler için) olarak tek bir formda 
ve kadın ve erkekler için farklı olmak üzere 
hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış derin-
lemesine görüşme yönergesinde öznelerin 
boşanma süreci, mahkeme süreci ve boşan-
ma sonrası yaşam deneyimlerini çok boyut-
lu olarak kavramayı hedefleyen, yönlendirici 
olmayan, yansız, genel nitelikte ve ağırlıklı 
olarak süreci ve “anlamı” keşfetmeye yöne-
lik açık uçlu sorulardan oluşmuştur. Katılım-
cıların büyük çoğunluğu görüşme formunun 
çok detaylı ve neredeyse evlilik ve boşanma 
sürecinde yaşanan her bir ayrıntıyı kapsadı-
ğını, soruları gördükçe her bir detayı yeniden 
hatırladıklarını bazen rahatsızlık duygusu 
hissettiklerini bazen bu sıkıntıları atlatabil-
miş olduklarını fark ederek rahatladıklarını, 
duygularını bir kâğıda yazarak sanki bir an-
lamda yüreğinin bir köşesinde kalmış acıların 
hafiflediğini belirtmişlerdir. 

Derinlemesine yüz yüze yapılan görüşme sı-
rasında sorular, konuşma tarzında, yönlendi-

rici olmayan, yansız olarak sorulmuş, teşvik 
edici ve geri bildirimli bir şekilde görüşme 
sürdürülmüştür. Görüşme formunun esnek 
bir özelliğe sahip olması sayesinde görüşme 
sırasında anlık ve alternatif sorularla konunun 
daha iyi anlaşılmasına çalışılmıştır. Derinle-
mesine yüz yüze görüşmeler 20 dakika ile 2 
saat arasında ve ortalama 45 dakika sürmüş-
tür. Bu görüşmeler özel bir aile danışmanlık 
merkezinin görüşme odasında (ASPB OLGU 
Özel Aile Danışma Merkezi Meşrutiyet C. 
31/11), katılımcıların çalıştıkları iş yerlerin-
de (boş oda veya kafeteryaları) gerçekleşti-
rilmiştir. Görüşmenin başlangıcında, çalış-
manın amacı, kapsamı, etik hassasiyetleri ve 
gelecekte olası yararları anlatılmıştır. Birçok 
karşılıklı derinlemesine yapılan görüşmede; 
katılımcıların boşanma süreci, mahkeme sü-
reci ve boşanma sonrası süreçte yaşadıklarını 
yeniden yaşıyor gibi huzursuz bir beden dili 
ile anlatmaları ve özellikle bu süreçte ihmal 
edilen çocukları ile ilgili duygu ve ifadeleri 
ve pişmanlıkları araştırmacının dikkatini çek-
miştir. 

Araştırmada kullanılan görüşme formun-
dan elde edilen nicel bilgiler SPSS 11.5 pa-
ket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Bu 
araştırmada boşanma deneyimi yaşayan kadın 
ve erkeklerle yapılan görüşmeler sonucunda 
elde edilen nitel veriler betimsel analiz yön-
temi ile yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan 
bireylerin gerçek isimleri etik hassasiyetler 
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nedeniyle saklı tutulmuş, bunun yerine özne-
lerin tümüne araştırmacılar tarafından özgün 
rumuzlar (A harfi anlaşmalı boşanmayı ifade 
edecek şekilde) verilmiştir. Uygulama süreci 
Temmuz 2012 ile Şubat 2013 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilmiştir. Boşanma deneyimi 
yaşayan 97 kişi ile yapılan görüşmeler son-
landırıldıktan hemen sonra gerek yazılı ola-
rak görüşme formunda verilen gerekse karşı-
lıklı görüşmeler ile ve ses kaydı ile yapılan 
görüşmeler çözümlenmiş ve nitel veriler elde 
edilmiştir. Bu çalışmada araştırma verileri 
dört temada (18 kategori) değerlendirilmiştir. 
Nitel verilerin analizi sürecinden elde edilen 
bulguların sayısal dökümü ve genelleştiril-
mesi kaygısı yerine boşanmış bireyler tara-
fından inşa edilmiş öznel gerçeklik ve yaşam 
deneyimleri ilgili bağlam içinde kavranarak 
resmedilmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırmada boşanma deneyimi yaşayan 
kadın ve erkeklerle yapılan görüşmeler sonu-
cunda elde edilen nitel veriler betimsel analiz 
yöntemi ile yorumlanmıştır. Betimsel analiz, 
çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş 
verilerin daha önceden belirlenmiş temalara 
göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren 
bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde 
araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş oldu-
ğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 
yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara 
sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türün-
de temel amaç, elde edilmiş olan bulguların 

okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir 
biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 
2005: 158). 

Betimsel analiz, dört aşamada gerçekleşmek-
tedir. Birinci aşamada araştırmacı araştırma 
sorularından, araştırmanın kavramsal çerçe-
vesinden ya da görüşme ve gözlemlerde yer 
alan boyutlardan hareket ederek veri analizi 
için bir çerçeve oluşturur. Böylece verilerin 
hangi temalar altında düzenleneceği ve sunu-
lacağı belirlenmiş olur. İkinci aşamada araş-
tırmacı daha önce oluşturmuş olduğu çerçe-
veye dayalı olarak verileri okur ve düzenler. 
Bu süreçte verilerin anlamlı ve mantıklı bir 
biçimde bir araya getirilmesi önem taşımak-
tadır. Üçüncü aşamada araştırmacı düzen-
lemiş olduğu verileri tanımlar. Bunun için 
gerekli yerlerde, doğrudan alıntılara da baş-
vurmak zorunda kalabilir. Dördüncü aşama-
da araştırmacı, tanımlamış olduğu bulguları 
açıklar, ilişkilendirir ve anlamlandırır. Araş-
tırmacı bu aşamada ayrıca yapmış olduğu yo-
rumları daha da güçlendirmek için bulgular 
arasındaki neden sonuç ilişkilerini açıklar ve 
gereksinim duyulması durumunda farklı ol-
gular arasında karşılaştırma yapar (Yıldırım 
ve Şimşek, 2005: 159). 

Boşanma deneyimi yaşayan 97 kişi ile ya-
pılan çalışma sonlandırıldıktan hemen sonra 
gerek yazılı olarak görüşme formunda veri-
len gerekse karşılıklı görüşmeleri kabul eden 
56 katılımcı ile (bunlardan ses kaydına izin 
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veren sekiz katılımcı) yapılan görüşmeler 
çözümlenmiş ve nitel veriler elde edilmiştir. 
Bu çalışmada araştırma verileri dört temada 
(18 kategori ve 84 alt kategori) değerlendi-
rilmiştir. EK-Çizelge 1’de araştırma verileri 
doğrultusunda oluşturulan temalar, kategori-
ler ve alt kategorileri verilmiştir. Çizelgeden 
de anlaşılacağı üzere araştırma amaçları ile 
paralel dört temanın çok farklı boyutlarda ka-
tegorileri ve alt kategorileri oluşturulmuştur. 
“Bölümleme, kodlama ve kategorileştirmeye 
dayalı veri çözümleme yaklaşımları, veriler-
deki düzenlilikleri bulma ve kavramsallaş-
tırma konusunda dikkate değer girişimlerdir. 
Fakat, bunlar hiçbir şekilde verileri ve verile-
ri keşfetme olanaklarını tüketisiye değerlen-
dirmez.” (Punch, 2005: 210). “Nitel verilerin 
çözümlenmesinde bilgisayarların kullanılma-
sı, bütün çözümleme yöntemleri için uygun 
olmasa bile, bugün, niteliksel araştırmalara 
yardımcı olabilecek bir dizi program vardır. 
Belirli bir niteliksel araştırma için bilgisayar 
kullanımının uygun olup olmadığına araştır-
macının, araştırmada hangi nitel veri çözüm-
leme tekniğini kullanacağını belirledikten 
sonra karar verilir” (Punch, 2005: 221). Nitel 
verilerin analizi sürecinden elde edilen bul-
guların sayısal dökümü ve genelleştirilmesi 
kaygısı yerine boşanmış bireyler tarafından 
inşa edilmiş öznel gerçeklik ve yaşam dene-
yimleri ilgili bağlam içinde kavranarak res-
medilmeye çalışılmıştır. 

BULGULAR

Araştırmanın amaçlarına bağlı olarak, araş-
tırmanın verileri, nicel ve nitel olmak üzere 
iki yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Nicel 
veriler nicel sorular ile beşli likert ölçeğine 
göre, sosyo-demografik özellikler, boşanma 
süreci, mahkeme süreci ve boşanma sonrası 
boşanma deneyimini yaşayan bireylerin ve 
çocuklarının durumlarını; nitel veriler ise bu 
süreçlerde yaşadıkları yaşam deneyimlerini 
ve boşanma arabuluculuğu sistemi hakkın-
daki görüşlerini açık uçlu sorulara verdikleri 
ifadelere ilişkin bulguları kapsamaktadır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve 
yorumları altı temel başlık altında ele alınmış-
tır. Araştırmaya katılan boşanma deneyimini 
yaşamış katılımcıların sosyo - demografik ve 
sosyo - ekonomik özellikleri, aile içi şiddet 
olgusuna ilişkin bulgular, boşanma sürecinde 
elde edilen bulgular, boşanma sonrası süreçte 
elde edilen bulgular, mahkeme sürecinde elde 
edilen bulgular ve son bölümde katılımcıların 
bu süreçler ve boşanma arabuluculuğu hak-
kındaki düşüncelerine yönelik bulgular yer 
almaktadır. 

Toplam 97 katılımcının araştırmaya katıldığı 
andaki yaş ortalamasının 40.11 olduğu, evli-
lik yaptığı yaş ortalamasının kadınlarda 22.2 
ve erkeklerde 27 olduğu, evli kalınan ortala-
ma sürenin 8.95 yıl olduğu, 97 katılımcıdan 
41’inin (% 42,3) evliliklerinin ilk beş yılında 
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ayrıldıkları, boşanma yaş ortalamasının 34; en 
düşük boşanma yaşının 19, en yüksek boşan-
ma yaşının 49 olduğu, evlilik öncesi ortalama 
flört süresinin 1 yıl 3 ay; evlilik öncesi en dü-
şük flört süresinin 2 ay, evlilik öncesi en yük-
sek flört süresinin 8 yıl olduğu belirlenmiştir. 
Toplam 97 katılımcıdan 7’sinin (5K/2E) İl-
kokul, 6’sının (3K/2E) ortaokul, 27’sinin lise 
(15K/12E), 6’sının ön lisans (4K/2E), 45’inin 
(23K/22E) yüksekokul, 5’inin (3K/2E) yük-
sek lisans, 1 erkeğin de doktora eğitimi aldığı 
saptanmıştır.  97 katılımcıdan 93 katılımcının 
çalıştığı, 4 katılımcının çalışmadığı (1 erkek, 
3 kadın), boşanma öncesi 14 kadının çalışma-
dığı, bunlardan 11’inin boşanma sonrası işe 
başladığı, iş bulanlardan 10’unun kolay iş bu-
lamadığı belirlenmiştir. 97 katılımcının orta-
lama gelirinin 2.150 TL.; en düşük gelir 650 
TL, en yüksek gelir 5000 TL. olarak belirlen-
miştir. 97 katılımcının araştırmaya katıldığı 
andaki sahip olduğu çocuk sayısının 109 (kız 
çocuk: 38, erkek çocuk: 71; boşanma anında 
0-6 yaş aralığında 61 çocuk (% 56), 7-18 yaş 
aralığında 48 çocuk (% 44), en az çocuk sayı-
sı (çocuk yok), en yüksek çocuk sayısı 3 (ço-
cuk yok: 20 kişi, bir çocuk: 51 kişi, iki çocuk: 
20 kişi, üç çocuk: 6 kişi) olarak belirenmiştir. 
97 katılımcıdan 69 katılımcının eski eşleriyle 
aynı şehirde yaşadığı, 28 katılımcının farklı 
şehirlerde yaşadığı, toplam 97 katılımcıdan 
56’sının anlaşmalı boşanma (15’i çekişme-
li boşanmadan sonra anlaşmalı boşanma), 
41’inin ise çekişmeli boşanma ile ayrıldıkları 

tespit edilmiştir. Boşanmaların mahkeme sü-
reci ortalama bir yıl olarak saptanmıştır (bu 
araştırmada anlaşmalı boşanmaların mahke-
me sürelerini azalttığı göz önüne alınarak de-
ğerlendirilmelidir).

Araştırmada; araştırmaya katılan 53 kadının 
evlilik boyunca 32’sine (% 60,4), boşanma 
sürecinde 19’una (% 35,9),  boşanma sonra-
sında 8’ine (% 15,1) karşı değişen sıklıkta fi-
ziksel şiddet uygulandığı belirlenmiştir.

Araştırmada; araştırmaya katılan 53 kadının 
evlilik boyunca 46’sına (% 86,8), boşanma 
sürecinde 43’üne (% 81,2),  boşanma sonra-
sında 31’ine (% 58,5) karşı değişen sıklıkta 
duygusal şiddet uygulandığı belirlenmiştir.

Araştırmada; araştırmaya katılan 53 kadının 
evlilik boyunca 37’sine (69,8), boşanma süre-
cinde 34’üne (% 64,2) karşı değişen sıklıkta 
ekonomik şiddet uygulandığı belirlenmiştir.

Araştırmada; araştırmaya katılan 53 kadının 
evlilik boyunca 21’ine (% 39,6), boşanma 
sürecinde 12’sine (% 22,6),  boşanma sonra-
sında 6’sına (% 11,3) karşı değişen sıklıkta 
cinsel şiddet uygulandığı belirlenmiştir.

Aile içi şiddet boyutunda evlilikleri boyunca 
erkeklerin de değişik sıklıkta % 29,5 fiziksel 
şiddete, % 68,2 duygusal şiddete ve % 38,6 
ekonomik şiddete uğradıkları belirlenmiştir.

Araştırma sonucunda; hem boşanma süreci 
hem de boşanma sonrası süreç birlikte değer-
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lendirildiğinde, kadın ve erkeklerin boşanma 
sürecinin tamamını duygusal ve psikolojik,  
kızgınlık duygusu, sağlıklı savunma meka-
nizmalarının kullanılması, destek ihtiyacı an-
lamında sıkıntılı bir dönem olarak değerlen-
dirdikleri ve kafalarının karışık olduğu, bazı 
bireylerin duygusal olarak boşanmaya hazır 
olmadan boşanmaya zorlandıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca boşanmaya eski eşin ne-
den olduğunu düşünen ve onu suçlayanların 
oranının % 91, 7 olduğu da belirlenmiştir.

Anlaşmalı olarak boşanan 56 kadın ve erke-
ğin yarısına yakınının evliliği biran önce bi-
tirme düşüncesi ile ve anlaşmalı boşanmanın 
getirilerini (olumlu boyutunu) düşünmeden 
(bazen bilgisizlik bazen düşünemeden, kısa 
zamanda ve anlaşmalı boşanmaya zorlana-
rak) ayrıldığı tespit edilmiştir.

97 katılımcıdan 56’sının (tam anlamıyla ol-
masa bile) anlaşmalı boşanma ile boşanmış 
olmasına rağmen nitel ifadelerle birlikte de-
ğerlendirildiğinde mahkeme sürecinden ve 
verilen kararlardan olumsuz yönde etkilen-
dikleri, çekişmeli boşanma ile boşananlar 
kadar olmasa da mahkeme süreci sonunda 
birbirlerine eskisinden daha fazla kızgın ve 
kırgın oldukları ve birbirlerine ve ailelerine 
husumet duyguları taşıdıkları sonucuna ula-
şılmıştır.

Kadın ve erkeklerin boşanma sonrasını bo-
şanmaya uyum anlamında,  sıkıntılı bir dö-

nem olarak değerlendirdikleri tespit edilmiş-
tir. Kadın ve erkeklerin boşanma sonrasında 
boşanmadan doğan haklarını istedikleri şe-
kilde alamadıklarını düşündükleri sonucuna 
ulaşılmıştır.

Araştırmanın nitel bulgularının analizinde 
“ebeveyne yabancılaşma sendromu” nu çağ-
rıştıracak kod ve kavramlar araştırmacıların 
dikkatini çekmiş ve “ebeveyne yabancılaşma 
sendromu” bir tema olarak seçilmiştir. Bu 
tema altındaki bulgular; boşanma, mahkeme 
ve boşanma sonrası süreçte ebeveynlerin bi-
linçli ve bilinçsiz olarak çocuğa uyguladığı 
bir duygusal ve psikolojik taciz çeşidi olan 
ebeveyne yabancılaşma örneklerinden ilgi 
çekici olan bazıları aşağıda sunulmuştur (A 
harfi anlaşmalı boşanma ile boşanmış birey-
leri tanımlamaktadır). 

Araştırmaya katılan velayet kendisine verilen 
annelere ortak çocuklarını velayet kendisine 
verilmeyen babaya karşı koz olarak kullanıp 
kullanmadıkları sorulmuş ve;

Kadın 3 (A): Kızgınlık esnasında uzak tutma-
ya çalıştım. Sonra bu yaptığımın yanlış oldu-
ğuna karar verdim.

Kadın 11: Evet öfkemden dolayı çocuğumla 
cezalandırdım.

Kadın 31: Babasına karşı koz olarak kullan-
madım, ama babasına çok kızgındım.
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Aynı soru araştırmaya katılan ve çocukları-
nın velayeti kendisine verilmeyen babalara 
da sorulmuş (Eski eşinizin çocuğunuzu size 
karşı koz olarak kullandığını hissettiniz mi?) 
ve babaların büyük çoğunluğu bu durumdan 
rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. 

Erkek 12: Kesinlikle çocuklarımı kandırdı ve 
bana karşı kullandı. Bu yüzden aradan ge-
çen bunca seneye rağmen 2 büyük kızla hala 
görüşmüyoruz. Önceleri çocuklarla görü-
şüyorduk. Daha sonraları çocukları benden 
uzaklaştırdı. Annelik duygularını kullanarak, 
kendisine acındırarak yaptı. 

Erkek 30 (A): Tamamen koz olarak kullandı. 
Maalesef vicdansız mahkemeler de bu kozları 
annelerden yana kullanıyor. 

Erkek 10: Evet, eski eşim çoğunlukla çocuk-
ları göstermeyerek beni kendince cezalandır-
dı.

Erkek 20: Kesinlikle. Sanırım tekrar birleş-
mek için çocuğu yem gibi kullanıyordu. Be-
nim çocuğuma ne kadar bağlı olduğumu bil-
diği için sanırım.

Ortak velayet ve boşanma uyum program-
ları katılımcılara tanıtılmış; erkeklerin ortak 
velayet uygulamasına sıcak baktıkları, erkek 
ve kadınların hem ebeveynler için hem de ço-
cuklar için hazırlanan boşanma uyum prog-
ramlarına genel olarak olumlu olarak baktık-
ları görülmektedir.

Toplam 97 katılımcının “Boşanma (Aile) 
Arabuluculuğu” konusuna % 72 oranında 
olumlu bakmalarının tespiti araştırmanın en 
önemli sonuçlarından birisi olarak tespit edil-
miştir.

TARTIŞMA 

Katılımcıların araştırmaya katıldığı andaki 
yaş ortalamasının 40.11 olduğu ve bu duru-
mun araştırma için, birçok katılımcının bo-
şanma sonrası yas sürecini tamamlamış ol-
maları nedeni ile araştırmanın sonuçlarını yo-
rumlama açısından olumlu bir durum olduğu 
değerlendirilmiştir.

Katılımcıların Türkiye ortalamasına göre 
(2010 yılı ilk evlenme yaşı erkeklerde 28.5, 
kadınlarda 24.5, araştırmaya katılan erkek-
lerde ortalama 27 ve kadınlarda 22,2) daha 
erken yaşlarda evlendikleri tespit edilmiştir. 
Bilen (2004: 17), kronolojik olgunluğa eriş-
meden gerçekleştirilen evliliklerde değer 
yargılarının ve beklentilerin ileriki yaşlarda 
değiştiği, erken yaşta evlenen bireylerin bo-
şanmayı daha çabuk düşündüklerini, Martin 
ve Bumpass (1989: 26) , erken yaşta yapılan 
evliliklerin yirmili yaşların ortalarında ya-
pılan evliliklere göre iki kat daha fazla bo-
şanma ile sonuçlandığını, Glen ve Supancic 
(1984: 563) ise, erken yaşta evlenen bireyle-
rin boşanmayı daha çabuk düşündüklerini be-
lirtmektedir. Literatür bilgisi ile nitel bilgiler 
birlikte değerlendirildiğinde; katılımcıların 
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boşanmalarının gerçekleşmesinde genç yaşta 
evlenmelerin katkısı olduğu sonucuna varıl-
mıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların mahkeme 
tarafından boşanma kararı verilene kadar evli 
kaldıkları sürenin ortalama 8.95 yıl olduğu 
görülmektedir. TÜİK (2011) verilerine göre 
2010 yılında 118.568 boşanma gerçekleşmiş 
ve bunun % 40’ı evliliklerin ilk beş yılında 
gerçekleşmiştir. Araştırmada 97 katılımcıdan 
41’i (% 42,3), 53 kadından 21’i (% 40), 44 
erkeğin 20’si (% 45,5) evliliklerinin ilk beş 
yılında ayrılmışlardır. Araştırma ile TÜİK 
(2011) sonuçları arasında benzerlik vardır. 
Araştırmada iki puan yüksek olmasının ne-
denlerinden birinin erken yapılan evlilikler 
sonucu olduğu değerlendirilmektedir. 

Araştırmaya katılan 97 katılımcıdan 58’inin 
flört süresinin 0-6 ay arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Çiftler arasındaki flört süresinin 
uzunluğu da birçok çalışmada ele alınmış-
tır. Uyar (1999), boşanan bireyleri etkileyen 
psikolojik, sosyal, ailesel ve bireysel etmen-
leri incelediği araştırmasında; evlilik öncesi 
tanışıklık süresinin bir yıldan az olmasının 
boşanma olasılığını artırdığını tespit etmiştir. 
Ezici bir üstünlükle kısa süreli flört dönemi 
geçiren çiftlerin yüksek oranda boşanma riski 
yaşadıkları saptanmıştır (Hoedel, 2001: 145).  
Literatür bilgisi ile nitel bilgiler birlikte de-
ğerlendirildiğinde, bu durumun katılımcıların 
evliliklerinin erken evrelerinde boşanmaları-

na tesir edebilecek bir etken olduğu düşünül-
mektedir.

Boşanma öncesi 14 kadın çalışmadığını be-
lirtmiş, bunlardan 11’i boşanma sonrası işe 
başladığını, iş bulanlardan 10’u kolay iş bula-
madığını belirtmiştir. Eğitim durumu yüksek 
olanlar daha kolay iş bulurken, eğitim düze-
yi düşük olanların iş bulmada sorun yaşadığı 
görülmektedir. Kadınların %  94,3 gibi büyük 
bir çoğunlukla gelir getiren bir işte çalışması-
nın onların boşanmaya uyumlarını kolaylaştı-
rabileceği değerlendirilmektedir. 

Araştırmada özellikle 0-6 yaş arasında olan 
çocuk sayısının fazla olması dikkate değer bir 
sonuçtur. Evliklerin ortalama süresinin 8,9 yıl 
ve ilk beş yılda katılımcıların % 42,3’ünün 
boşandığı düşünüldüğünde 61 çocuğun 0-6 
yaş arasında olması beklenen bir sonuçtur. 
Geri kalan 48 çocuğun büyük kısmının da 
okul çağı ve ergen çocuk olduğunu ve bu ço-
cukların sağlıklı beden ve ruh durumu ile bü-
yümesi için her iki ebeveyne de ihtiyacı oldu-
ğu açıktır. Ancak çocukları ile ayrı şehirlerde 
yaşayanlar ile çocuklarıyla aynı şehirde yaşa-
malarına rağmen çok kısıtlı kişisel görüşme  
hakkına sahip olan anne ve babaların olduğu, 
bu durumun yeni bir konu olarak literatüre gi-
ren “Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu”nu 
tetiklediği ve derinleştirdiği, böylece “göz-
den ırak olan gönülden de ırak olur” atasö-
zünün gerçekleştiği ve velayet kendisinde 
olmayan bazı ebeveynler ile çocuklarının 
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birbirini bıraktığı, arayıp sormadıkları bile 
görülmektedir. Acı bir gerçekte olsa, eşinden 
boşanıldığı gibi çocuktan da boşanılabilmek-
tedir. Boşanma arabuluculuğu sistemi ile an-
laşmalı olarak ayrılan çiftlerin çocukları ile 
olan görüşme zamanlarının daha fazla olabi-
leceği ve sistemin bu anlamda önemli katkı 
da bulunabileceği değerlendirilmektedir.

Aile Mahkemesi kararlarının, taraflardan biri 
veya her ikisi tarafından beğenilmeyerek bir 
üst mahkeme olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi-
ne gönderildiği ve burada da iş yoğunluğunun 
(bu da mahkeme sonuçlarından memnuniyet-
sizliğin bir göstergesi olarak / yılda 39854 
(2012 yılı) itiraz dosyasına bakılmaktadır) 
fazlalığından dolayı bir itiraz dosyasının 
karara bağlanması ortalama bir yıl sürmek-
te ve boşanma sürecini neredeyse iki katına 
çıkarmaktadır. Süreç bu kadarla kalmamak-
ta ve Yargıtay’dan dönen dosyalar aynı aile 
mahkemesi tarafından tekrar duruşma yapıla-
rak yeni bir karar verilmektedir. Bu süreçte 
taraflar daha fazla yıpranmakta, birbirlerine 
kızgınlıkları ve husumet duyguları artmakta 
ve bu süreçte çocuklar da velayet kendisine 
verilmeyen ebeveyni daha az görmekte ve bu 
süreçten olumsuz olarak etkilenmektedirler. 
Bütün bu açıklamalardan sonra, aile (boşan-
ma) arabuluculuğu sistemi ile, gerçek an-
lamda anlaşmalı boşanmaların yapılmasının 
sağlanarak mahkeme süreçlerinin kısalması-
na veya hiç yaşanmasına gerek kalmadan ve 

taraflar ve çocuklarının bu süreçten zarar gör-
meden dostça ayrılınılmasına ve anne baba-
lık görevlerinin sağlıklı koşullarda devamına 
imkan tanınabileceği değerlendirilmektedir.

Bulgular bölümünde açıkça görüldüğü gibi 
kadınlara evlilik boyunca uygulanan fiziksel 
şiddet boşanma sürecinde ve sonrasında gide-
rek azalmış, ancak bazı evliliklerde boşanma 
gerçekleşmiş olmasına rağmen bitmemiştir. 
Evlilik boyunca uygulanan duygusal şiddet 
boşanma sürecinde ve sonrasında giderek 
azalmış, ancak birçok evlilikte boşanma ger-
çekleşmiş olmasına rağmen % 50’nin altı-
na inmemiştir. Bu duruma, nitel bulgular da 
dikkate alındığında; özellikle ortak çocukları 
nedeniyle iletişim kurmak zorunda olan eski 
eşlerin çocuk hakkında veya çocuk üzerinden 
evlilik çatışmalarını sürdürüyor olmasının et-
kili olduğu düşünülebilinir. Boşanma sonrası 
ekonomik şiddet boyutu mahkeme kararları-
nın uygulanıyor olması nedeniyle araştırma-
da sorgulanmamıştır. Bulgulardan da  açıkça 
görüldüğü gibi evlilik boyunca uygulanan 
ekonomik şiddet boşanma sürecinde de de-
vam etmiştir. Bu duruma, nitel bulgular da 
dikkate alındığında; duygusal olarak boşan-
maya hazır olmayan bireylerin eşini boşanma 
kararından döndürmek veya mahkeme süreci/
boşanma sonrası süreç için kendisinden fazla 
nafaka, iştirak nafakası veya maddi/manevi 
tazminat talep edilmemesi için bir savunma 
mekanizması olarak veya evlilik boyunca 
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alışkanlık olarak sürdürülen ekonomik şiddet 
davranışlarının devam ettiriyor olmasının et-
kili olduğu düşünülebilinir. Aynı şekilde, ev-
lilik boyunca uygulanan cinsel şiddet boşan-
ma sürecinde ve sonrasında giderek azalmış, 
ancak bazı evliliklerde boşanma gerçekleşmiş 
olmasına rağmen bitmemiştir. Bu duruma, ni-
tel bulgular da dikkate alındığında; duygusal 
olarak boşanmaya hazır olmayan bireylerin 
halen eski eşlerini karıları gibi görmeye de-
vam etmesi ve cinsel isteklerini (çocuklarının 
annesi olması, belki de iletişime geçmenin 
daha kolay olması, eski eşin bunu kabullene-
bileceği beklentisi, yeniden eski eşiyle evlen-
me isteği veya beklentisi ve eski alışkanlık-
larının da etkisiyle) eski eşleri ile gerçekleş-
tirmesinin normal bir olgu gibi kabul ediyor 
olmasının etkili olduğu düşünülebilinir.

Aile (boşanma) arabuluculuğu sistemi ile; bu 
süreçte çiftlerin iletişim becerilerini ve sorun 
çözme yeteneklerini geliştirip, birbirlerini 
şimdi ve gelecekte daha iyi anlamalarına yar-
dımcı olunurken, boşanmadan doğan hakları-
nı kendi belirledikleri şekilde, göreceli olarak 
adil bir biçimde aldıklarını düşünmelerinden 
dolayı birbirlerine duydukları kızgınlık duy-
gularının azalabileceği, öfke ile birbirlerine 
ve kök ailelerine zarar verme olasılıklarının 
azaltılabileceği ve medyada sıklıkla duyulan 
(özellikle boşanma sonrası ve boşanmış ol-
masına rağmen duygusal olarak boşanama-
mış erkeklerin eski eşlerine reva gördüğü) 

olumsuz olayların azaltılmasına destek olu-
nabileceği düşünülmektedir.

Boşanma arabuluculuğu sistemi kullanılırken 
süreçte, sosyal hizmetin kullandığı ve araş-
tırmada belirlenen  yaklaşımlar ve özellikle 
güçlendirme yaklaşımı ile boşanma uyum 
programlarında bu desteğin bireylere veri-
lebileceği ve boşanma sonrası dönemde bo-
şanmış bireylerin ve çocuklarının yeni yaşam 
koşullarına daha kolay uyum sağlayabileceği 
ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı 
sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde arabulucu olabilecek kişi 
hakkında çok farklı yaklaşımlar olduğu gö-
rülmektedir. Sadece avukatların ya da hukuk 
kökenli insanların arabulucu olabileceği ül-
kelerin yanında, herkesin arabulucu olabil-
diği ülkeler, en azından üniversite eğitimine 
sahip olunması gereken ülkelerin olduğu gö-
rülmektedir. Örneğin Hollanda’da belli bir 
arabuluculuk eğitimi olan herkes arabulucu 
olabilmekteyken, Yunanistan’da sadece avu-
katlar arabulucu olabilmektedir (Schoneville, 
2011). Avusturya’da arabuluculuk avukatlar 
arasında yürütülen ve diğer uzmanlar tarafın-
dan da yürütülebilecek bir uyuşmazlık çözüm 
tekniğidir (Roth, 2011). Almanya’da aile ara-
buluculuğu hem avukatlar hem de diğer mes-
lek sahiplerince yürütülmektedir (Dendorfer, 
2011). İspanya’da ise üniversite eğitimi olan 
herkes arabuluculuk yapabilmektedir (Tarra-
zon, 2011). Belçika’da uygulanan arabulucu-
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luk sistemini Demeyere (2011), aile arabulu-
culuğu alanında, arabulucunun uyuşmazlık 
konusunda uzman bir kişi mi olması gerek-
tiği hususunda uzun süredir devam eden bir 
tartışma olduğunu ve bunun hakkında birçok 
fikir öne sürüldüğünü belirtmektedir.

Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm uy-
gulamaları yapma hakkı 22.6.2012 tarih ve 
28331 sayı numaralı Resmi Gazetede yayım-
lanan 6325 Kanun numaralı Hukuk Uyuş-
mazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ara-
buluculuk eğitimi almış ve Adalet Bakanlığı 
kayıtlı arabulucu listesinde olmak koşuluyla  
hukuk eğitimi almış bireylere tanınmıştır. 
Aynı şekilde 2018 yılında Aile (boşanma) 
arabuluculuğu kanunu için yapılan çalışma-
larda da; aile mahkemelerine intikal etmiş 
davaların hukuk eğitimi almış arabuluculara 
yönlendirilerek tarafların hazırladıkları an-
laşmalı boşanma sözleşmesini hâkime onay-
latmak üzere sunmaları ve hakim tarafından 
onaylanarak boşanmaların gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Ancak çocukların iyilik hali için konunun uz-
manlarından destek alınması gerekmektedir. 
Adalet Bakanlığının tercüme ettirip bastırdığı 
“Aile Arabuluculuğu” kitabının yazarı Par-
kinson (2018), birçok ülkede aile arabulucu-
larının nitelikli ve deneyimli sosyal hizmet 
uzmanları, terapistler veya psikologlardan 
oluşabileceğini belirtmektedir. Aynı şekilde 
ASPB Aile Danışmanlığı Yönetmeliği (2012, 

Md.16/f), aile danışmanı görevlerinde “bo-
şanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç 
ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk 
hizmetleri planlamak ve uygulamak” ifade-
si de konunun uzmanlarının aile (boşanma) 
arabuluculuğu sürecine dahil edilmesi ge-
rektiğini göstermektedir. Boşanma süreci ve 
sonrasında gerek çiftlerin gerekse çocukları-
nın iyilik hallerinin ve yaşam kalitelerinin ar-
tırılması ve aile ile toplumsal sorunların daha 
oluşmadan önleyici ve koruyucu tedbirlerle 
çözülmesi için aile (boşanma) arabuluculuğu 
Kanun ve Yönetmelik çalışmalarına sosyal 
hizmet akademisyenlerinin ve konunun uz-
manlarının dahil edilmesi gerektiği düşünül-
mektedir. 

SONUÇ 

Bu araştırma ile boşanma deneyimini yaşa-
mış kadın ve erkekler ile onların çocuklarının 
boşanma süreci, mahkeme süreci ve boşanma 
sonrası yaşadıkları yaşam deneyimleri ince-
lenmiştir. Aile (boşanma) arabuluculuğunun 
boşanma ile ilgili tüm süreçlerde boşanmanın 
olumsuz etkilerini azaltabileceği değerlendi-
rilmektedir.

Araştırma bulgularına göre, boşanma tek bir 
faktörle açıklanamayacak kadar karmaşık bir 
yapı arz etmektedir. Boşanmanın gerçekleş-
mesine neden olan çok sayıda sosyal, kül-
türel, ekonomik ve psikolojik faktör olduğu 
bilinmekle birlikte bu faktörlerin değişik 
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oranda katkısı evliliklerin kuruluş aşamasın-
dan itibaren yaşanan sorunları tetikleyerek 
boşanmada etkili olmaktadır.

Araştırma sonucunda; hem boşanma süreci 
hem de boşanma sonrası süreç birlikte değer-
lendirildiğinde, kadın ve erkeklerin boşanma 
sürecinin tamamını duygusal ve psikolojik,  
kızgınlık duygusu, sağlıklı savunma meka-
nizmalarının kullanılması, destek ihtiyacı an-
lamında sıkıntılı bir dönem olarak değerlen-
dirdikleri ve kafalarının karışık olduğu, bazı 
bireylerin duygusal olarak boşanmaya hazır 
olmadan boşanmaya karar verdikleri sonucu-
na ulaşılmıştır.

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin bo-
şanma nedenlerinde ortak noktalar olduğu 
gibi boşanmaya karar verirken temel düşün-
cenin evliliği biran önce bitirmek olduğu, 
hatta bunun için boşanmadan doğan hakla-
rının birçoğuna mal olsa bile beklenilen an-
lamda olmayan anlaşmalı boşanma usullerini 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anlaşmalı olarak boşanan 56 kadın ve erke-
ğin ancak yarısına yakınının (24 katılımcı) 
anlaşmalı boşanma memnuniyetinin yüksek 
olduğu değerlendirilmektedir. Aile (boşan-
ma) arabuluculuğunun, evlilik doyumu kal-
mamış ve evliliğini mutlaka bitirmek isteyen 
bireyler arasında, gerçek anlamda anlaşmalı 
boşanmaların olmasına, boşanma sürecin-
de ve sonrasında hem kendileri hem de ço-

cuklarının ruhsal ve fiziksel olarak örselen-
meden ve boşanmadan doğan haklarını adil 
bir şekilde almalarına imkân sağlayabilecek 
bir sistem olabileceği ve aile mahkemesi 
hâkimlerinin onayladığı protokollerin de ger-
çek anlamda, her iki tarafın ve çocukların da 
kazandığı bir süreç sonrası hazırlanacağı de-
ğerlendirilmektedir. Bu anlamda, aile mahke-
mesi hâkimlerinin de dikkatlerini sayıca aza-
lan mahkeme dosyasına ve çekişmeli boşan-
ma dosyalarına yönlendirerek mesleki bilgi 
ve tecrübelerini tam olarak yansıtabilecekleri 
ve iş doyumlarını artırabilecekleri  değerlen-
dirilmektedir.

Evlilik boyunca değişik oranlarda ve sıklıkta 
yaşanan kadına yönelik şiddet türlerinin bo-
şanma sürecinde ve boşanma sonrası dönem-
de giderek azaldığı ancak tamamen ortadan 
kalkmadığı araştırmanın ulaştığı önemli so-
nuçlardan birisidir. 

Aile içi şiddet boyutunda erkeklerin de % 29,5 
fiziksel şiddete, % 68,2 duygusal şiddete ve 
% 38,6 ekonomik şiddete evlilikleri boyun-
ca değişik sıklıkta uğradıkları da araştırmada 
tespit edilen bulgulardan birisi olmuştur.

Yazılı, sözlü ve görüntülü medya’da örnek-
lerini gördüğümüz üzücü olayların kaynak-
larından birinin de, boşanma sonrası önemli 
oranda azalmış olsa da devam eden şiddetin 
sonuçları olduğu görülmektedir. Aile (boşan-
ma) arabuluculuğu ile, birçok konuda karşı-
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lıklı olarak anlaşarak ve duygusal olarak da 
ayrılmaya hazır hale gelerek anlaşmalı olarak 
boşanan çiftlerin aralarında husumet duygu-
larının azalması beklenen bir durumdur. Böy-
lece, bu üzücü olayların giderek daha da aza-
labileceğine katkı açısından da aile (boşan-
ma) arabuluculuğu sisteminin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.

Boşanmış bireylerin boşanma süreci, mahke-
me süreci ve boşanma sonrası süreçte (özel-
likle çekişmeli boşanma yaşayanların) ken-
dileri ve çocukları adına yaşadıkları olumsuz 
deneyimleri değerlendirerek “Aile-Boşanma 
Arabuluculuğu” konusuna % 72 oranında 
olumlu bakmalarının tespiti araştırmadan çı-
kan en önemli sonuçtur.

Aile mahkemelerinin işleyişi ve hem hâkim 
hem de mahkeme uzmanlarının çalışması 
hakkında elde edilen nitel veriler ile sağlıklı 
bir değerlendirmenin bu araştırma sonunda 
yapılamayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın verilerinden faydalanılarak bo-
şanma arabuluculuğu için yedi basamaklı bir 
model geliştirilmiştir. Bu basamaklar; tanış-
ma, tanımlama, müzakere, uzlaşma, sözleş-
me,  mahkeme süreci, boşanma süreci ve son-
rası birey ve çocuklar için boşanmaya uyum 
programları süreci (destek programları) ola-
rak belirlenmiştir.

Boşanmanın olumsuz etkilerinden aile üyele-
rinin korunması ve yaşam kalitelerinin artı-

rılmasına yönelik; makro, mezzo, mikro se-
viyelerde ve araştırmacılara yönelik öneriler 
aşağıda yer almıştır: 

Aile mahkemelerinde duruşmalar esnasında 
yaşanan gerginlikler, boşanmanın bir suç ve 
boşanan aile üyelerinin de bir suçlu olmadığı 
gerçeği göz önünde tutularak gerekli tedbirler 
ile giderilmelidir.  

Araştırmanın mahkeme süreci memnuniye-
ti ile ilgili nicel ve nitel bulgular göz önüne 
alındığında; aile mahkemelerinin kendi yapı-
sından kaynaklanan aksaklıkların da katkısı 
ve tarafların kendi istedikleri yönde çıkma-
yan mahkeme kararları sonucunda, gerek 
maddi gerekse manevi yönden kaybettikleri 
hissine kapılmaları ve boşanma sonrası husu-
metlerin oluşması ve muhtemel aile içi şiddet 
vakalarının artması beklenebilir. Bu olumsuz 
hususların azaltılması ve gerçek anlamda an-
laşmalı boşanmaların gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla; tarafların kontrolünde ve gönül-
lülük esasına göre yapılacak aile (boşanma) 
arabuluculuğu sisteminin ülkemizde kurul-
masına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılma-
sına ihtiyaç vardır. Mahkeme içi ve mahkeme 
dışı süreçte boşanma arabuluculuğu yapacak 
hukukçular, aile mahkemesi uzmanları, resmi 
ve özel aile danışmanlık merkezi uzmanları 
bu konuda yeterli eğitime tabi tutulmalı ve 
etik ilkelere azami uymalıdırlar. 
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Araştırmaya katılan katılımcılardan velayet 
kendisine verilmeyen ebeveynlerin kendi 
ifadelerinden elde edilen nitel bulgular ve 
literatür bilgileri ışığında; Yargıtay 2. Hu-
kuk Dairesinin, aynı şehirde yaşayan velayet 
kendisine verilmeyen ebeveyn ile en az 15 
günde bir yatılı olarak çocuğu ile kişisel gö-
rüşme yapılması içtihat kararlarına rağmen, 
aile mahkemeleri hâkimleri kararlarında en 
iyi ihtimalle, direkt olarak her ayın birinci ve 
üçüncü hafta sonları çocuğun velayet kendi-
sine verilmeyen ebeveyn ile kişisel görüşme 
hakkı olduğuna hükmetmektedirler. Ancak, 
en yakın örnek olan 2013 yılı takvimi esas 
alındığında; Mart, Haziran, Ağustos, Eylül, 
Kasım ve Aralık olmak üzere altı ayın beş 
hafta sonu çektiğini, dolayısıyla çocukların 
velayet kendisine verilmeyen ebeveyni 15 
günde değil 21 günde bir gördüğü yadsına-
mayacak bir gerçektir.  Eşine olan kızgınlığı 
geçmeyen velayet kendisinde olan ebeveynin 
uygulayabileceği “ebeveyne yabancılaşma 
sendromu” konusunda çocukların tehlikeye 
açık hale gelebileceği göz önüne alındığında; 
aynı şehirde olanlar için her hafta sonu cuma 
akşamından alıp cumartesi akşamına kadar 
veya 1-3 ve 5. hafta sonları velayet kendi-
sinde olmayan ebeveyne kişisel görüş hakkı 
verilmesinin; hem çocuğun ihtiyaç duyduğu 
sevgi, ilgi ve disiplin ihtiyacı ile cinsel ve 
sosyal kimliğinin oluşmasına katkı sağlaya-
cak özdeşleşme ve rol model alabilmesi için 
gereken zamanı sağlayacağı, velayet kendi-

sinde olmayan ebeveyn için çocuk sevgisini 
tadabileceği ve ebeveynlik görevlerini ye-
rine getirmesi için zaman yaratacağı ve her 
iki ebeveynin de ortak çocukları için anne ve 
babalık görevlerini düzenli olarak yapabil-
meleri için fırsat yaratabileceği ve çocukların 
ebeveyne yabancılaşma sendromu etkilerin-
den korunabileceği değerlendirilmektedir. 
Farklı şehirlerde yaşayan velayet kendisine 
verilmeyen ebeveynler içinde Türkiye’nin 
her yerine uçakla mesafenin bir saat olduğu 
değerlendirildiğinde; velayet kendisine veril-
meyen ebeveynlerin istekleri doğrultusunda 
benzer tedbirler alınabilmelidir.

Avrupa Birliği ve ABD örneği incelenerek; 
ülkemiz koşullarına uygun, çocuğun fiziksel 
ve ruh sağlığını geliştirecek ve her iki ebe-
veynin de anne ve babalık görevlerini sağlıklı 
ve devamlı olarak yerine getirebilecekleri or-
tamı sağlayacak ortak velayet şartlarının ge-
rek hukukçular gerekse akademisyenler tara-
fından araştırılmasına ve bu yönde kanunlar 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Çocuğun üstün yararı için; kişisel görüşme 
hakkı olan ebeveynin çocuğunu görememe-
si durumunda icra yolu ile çocuğunu alması 
prosedüründe yapılan tüm harcamaların ço-
cuğu göstermeyen (velayet kendisinde olan) 
ebeveynden tahsil edilmesi, bu travmatik sü-
reci ve tekrarlanmasını azaltabilecek bir ön-
lem olabilir.
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Araştırmaya katılan erkek ve kadınların evli-
liklerinin ilk yıllarında boşanma deneyimini 
yaşadıkları tespit edilmiştir. Gerek kendile-
rinin gerekse çocuklarının yeni yaşamlarına 
daha sağlıklı ve hızlı uyum sağlayabilmeleri 
ve yaşam kalitelerini yükseltmek için boşan-
ma süreci ve sonrasında okul sosyal hizmeti 
kapsamında boşanma uyum programlarının 
açılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmek-
tedir. 

Boşanma sonrası, özellikle küçük çocuğa sa-
hip olan ve velayet kendisine verilen kadının 
ekonomik açıdan güçlendirilmesine ve sosyal 
hizmetin kullandığı yaklaşımlara, sosyal hiz-
met uzmanının mesleki yetenek ve rollerini 
başarıyla kullanmasına ihtiyaç vardır. 

Araştırmada ayrılma kararını büyük oranda 
kadınların verdiği ve nitel bulgulardan elde 
edilen bilgiye göre erkeklerin duygusal ola-
rak boşanmaya hazır olmadan boşanma de-
neyimini yaşadıkları ve eski eşlerine karşı, 
boşanma süreci ve sonrasında daha kırgın 
ve kızgın oldukları görülmektedir. Boşanma 
sonrası şiddetin önlenmesi anlamında bu hu-
susun daha sonraki araştırmalarda incelenme-
si önerilebilir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların kendi ifa-
delerinden elde edilen nitel bulgulardan da 
görüleceği üzere; katılımcıların bir kısmı sos-
yal dışlanma deneyimini yaşamışlardır. Çok 
boyutlu bir sosyal dışlanma süreci yaşayan 

birey ve ailelerine yönelik sosyal politikalar 
geliştirilmelidir.

Araştırmaya katılan katılımcıların aile danış-
manlığı hakkında yeterli bilgileri olmadığı 
hususu araştırmanın nitel bulgularından tes-
pit edilmiştir. Boşanma öncesi aile danışman-
lık hizmeti alınabilecek Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığına bağlı aile danışma mer-
kezleri, özel aile danışma merkezleri ve Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik araştırma 
merkezlerinin sayısı artırılmalı ve tanıtımla-
rı yapılarak cazibe merkezi haline gelmeleri 
sağlanmalıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Mil-
li Eğitim Bakanlığı kontrolünde yapılan 450 
saatlik aile danışmanlığı eğitimleri ve üniver-
sitelerin açacağı aile danışmanlığı yüksek li-
sans eğitimlerinin müfredatlarına; araştırma-
nın incelediği ve araştırmaya katılan katılım-
cıların da olumlu baktıkları, aile (boşanma) 
arabuluculuğu, ebeveyne yabancılaşma send-
romu, aile hukuku ve boşanma uyum prog-
ramları konuları da eklenmelidir.

Araştırmada incelenen; boşanma arabulucu-
luğu, ebeveyne yabancılaşma sendromu ve 
ortak velayet konularında disiplinler arası 
araştırmalar yapılmalı, Türkiye şartlarında 
uygulanabilecek optimum uygulamalar ve 
sosyal politikalar üretilmesine katkı sağlan-
malıdır. 
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Boşanma süreci ve sonrasında gerek çiftlerin 
gerekse çocuklarının iyilik hallerinin ve ya-
şam kalitelerinin artırılması ve aile ile top-
lumsal sorunların daha oluşmadan önleyici 
ve koruyucu tedbirlerle çözülmesi için aile 
(boşanma) arabuluculuğu Kanun ve Yönet-
melik çalışmalarına sosyal hizmet akademis-
yenlerinin ve konunun uzmanlarının dahil 
edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: The economic, social and cultural changes that have emerged in our society in the last 
hundred years have brought about important structural and functional changes in family and 
marriage institutions. Divorces, broken families, motherless and/or fatherless children have 
become the cases of everyday life. Mediation can be used in many areas, but it can also be used 
successfully in the process of divorce involving multidimensional problems. Divorce media-
tion is defined as a series of process steps used by social workers, lawyers and other professi-
onals to help solve problems among the couples in the divorce period, apart from the family 
courtrooms where the two sides are experiencing processes where their negative feelings are 
reinforced. The main problem of this study was the divorce phenomenon, which was rapidly 
increasing since the 2000s, the negative experiences of the family members’ divorce process, 
the court process and the post-divorce process, and the lack of scientific knowledge to make 
this process more positive. In this study, the divorce process of men and women who have gone 
through a divorce experience and their children, the court process and the life experiences that 
they have experienced after getting divorced is examined. The issue whether divorce mediation 
will decreases the negative effects of divorce on all the processes or not and how the research 
participants viewed the idea of family (divorce) mediation has been questioned. Method: A 
mixed model study has been used at the research. The structured and semi structured interview 
form for the quantitative and qualitative data collection; has been prepared in one single form 
and different for women and men. In-depth interviews with survey attendees were conducted 
face-to-face. Living in Ankara Metropolitan Municipality borders, a total of 97 participants, 53 
of which were ladies and 44 of which were male participants who had a divorce experience, 
participated at the study.  Data were collected in two stages. In the first stage, data collection 
tools were applied at the same time. At the first stage, the interview form, where qualitative and 
quantitative information was collected, was given to 97 participants and after the completion 
of these forms, efforts were made to enrich qualitative information with 56 participants who 
agreed to make in-depth face-to-face interviews with body language, mood, and instant state-
ments. The interviews were asked to use a voice recorder and only 8 participants were allowed 
to do so. The interview form is structured (for quantitative information) and semi-structured 
interview form (for qualitative information) as a single form and prepared for men and women 
to be different. During the in-person face-to-face interview, the interview was conducted in a 
way that was asked in a way that was non-directing, ineffective, encouraged, encouraging and 
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feedback. Quantitative information obtained from the interview form used in the research were 
analyzed with the help of SPSS 11.5 package program. In this study, the qualitative data obta-
ined from interviews with men and women who had a divorce experience were interpreted by 
descriptive analysis method. In this study, qualitative research data were evaluated in four the-
mes (18 categories and 84 subcategories). Findings: It has been identified that, gettting married 
of the participants at a young age have contributed to their divorce, that the average time period 
they were married is  8.95 years, that nearly half of the participants’ divorce took place in the 
first five years of their marriage, that less than one year duration of acquaintanceship between 
the couples before marriage increases the possibility of divorce, that those who start to work 
after divorce with higher education are likely to find jobs more easily, that those with low levels 
of education had trouble finding a job, that those who had a job that generates an income could 
adapt more easily to divorce, that the divorce of participants has affected 61 children between 
the ages of 0-6 (56%) and 48 children aged 7-18 years (44%), that  these children would need 
both parents in order to grow up with a healthy body and mind,  that the court process of the 
divorces takes in average one year, that it would take in average one year to finalise the decision 
of an appeal file at a higher court. One of the important conclusions reached by the study is, that 
violence experienced in different proportions and types during marriage gradually decreases 
during the divorce process and during the period after the divorce, but it does not completely di-
sappear. When both the divorce process and the course after the divorce are evaluated together, 
it has been seen that the the vast majority of men and women have evaluated the entire process 
of divorce as a troubled time with regards to emotional and psychological feelings, with regards 
to the sense of anger, the need for support, preparation period for divorce and the adaptation 
to the requirements of divorce. It has been seen that both women and men were thinking that 
there are common grounds to the divorce, that the basic idea when deciding to divorce is to 
finish the marriage as soon as possible and that both women and men were thinking that they 
could not get their rights arising from the divorce. Only nearly half of the 56 men and women 
(24 participants)  who have divorced by consensual divorce (divorce by separation agreement 
and property settlement) considered that the satisfaction due to the consensual divorce is high.  
Results and conclusion: Family (divorce) mediation system; In this process, it is evaluated that 
couples will improve their communication skills and problem-solving skills and help them to 
understand each other better now and in the future. It is thought that their feelings of anger may 
be reduced because they think that they have received their right of divorce in a relatively fair 
manner as they have determined. In addition, it is thought that anger can reduce the likelihood 
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of harm to each other and root families, and can help to reduce the negative events that are fre-
quently heard in the media (especially after divorce and divorce, which men who have not been 
divorced by their former spouses). It is thought that this support can be given to individuals in 
divorce adaptation programs by using the divorce mediation system and the social empower-
ment approach. It is evaluated that divorce individuals and their children can adapt more easily 
to the new life conditions and contribute to the improvement of their quality of life. The most 
important result of the study is the identification that  72%  of the divorced individuals were 
looking at the “family (divorce) mediation” in a positive way. The facts of Parental Alienation 
and joint custody have been examined in a  survey together  for the first time. It is proposed that 
the social service academics and experts of the subject should be included to work during the 
preparation of the law on family (divorce) mediation.


