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Dr. Aslıhan NİŞANCI – Marmara Üniv. Öğretim Üyesi  

Lisans ve 
yüksek lisan-
sını Boğaziçi 
Üniversitesi 
Sosyoloji bölü-
münde tamam-
ladı. 2011’de 
Chicago Illinois 
Üniversitesi’n-
de klinik sosyal 

hizmet alanında uzmanlaştığı sosyal 
hizmet yüksek lisansı esnasında Chi-
cago’da bulunan farklı sosyal hizmet 
kurumlarında staj yaptı, engelli bireyler 
ve aileleriyle bireysel ve grup terapileri 
yürüttü. Chicago Illinois Üniversitesi’nde 
yürüttüğü doktora çalışmasında tezini 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk 
ailelerde ebeveynlik ve ergen iyi olma 
hali üzerine yazdı. 

2014-2019 yılları arasında İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölü-
mü’nde, 2020-21 yılları arasında İngilte-
re Nottingham Trent Üniversitesi Sosyal 
Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak çalıştı. Halen Marmara Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. 
Uygulama ve araştırma ilgi alanları ruh 
sağlığı, ebeveynlik, ergen iyi olma hali 
ve göçtür. Aile danışmanlığı uygula-
malarında sistemik yaklaşımı kullanarak 
travma odaklı çalışmalar yürütmektedir. 
Travmaya yönelik EMDR ve Flash tekni-
ği eğitimlerini ABD’de bulunan Trauma 
Institute & Child Trauma Institute’te ta-
mamlamıştır. İngiltere’de sosyal hizmet 
mesleğinin düzenleyici kurumu olan 
Social Work England’a kayıtlı sosyal 
hizmet uzmanıdır. İleri düzeyde İngilizce 
bilmektedir. 

Münevver KARATAŞ

2001’de Sakar-
ya Üniversitesi 
Halkla İlişkiler 
bölümünde 
başladığı 
lisans eğiti-
mini 2006’da 
tamamladı.  
İkinci lisansını 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinde, Yüksek lisansını Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi 
Bilim Dalında “Görme Engelli Çocukla-

rın Ailelerinde Dini Başa Çıkma” teziyle 
2018’de tamamladı. 2014 yılından bu 
yana Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derne-
ği’nde aile ve çocuk eğitim ve faaliyet-
lerinde aktif olarak görev almaktadır. 
2021 den bu yana da derneğin Aka-
demik Çalışmalardan Sorumlu Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı 
zamanda ”Masal ve Masal Anlatıcılığı” 
ve “Tezhip Sanatı” ile ilgilenmektedir. 
Orta seviyede İngilizce bilmektedir. 

Ekibin Takdimi
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Nisa ÖZER

Lisansını 2016 
yılında Marma-
ra Üniversitesi 
Sosyoloji (İngi-
lizce) bölümün-
de tamamlayan 
Nisa Özer, 
yüksek lisansını 
da yine aynı 
bölüm üzerine 

İngilizce olarak İstanbul Şehir Üniversi-
tesi’nde yapmıştır.  Yüksek Lisans tezinin 
başlığı ise şöyledir: “Çingeneler ve Ay-
rımcılık: Gültepe’de Yaşayan Çingeneler 
(Romanlar) Üzerine Niteliksel Bir Araştır-
ma”. Tezini başarıyla savunan Nisa Özer, 
2021 yılında ise lisans eğitimini tamam-

lamış olduğu Marmara Üniversitesi’nde 
Sosyoloji (İngilizce) Doktora programına 
kabul almıştır. Üniversitede bazı bölüm 
hocalarının asistanlığını yapmaktadır. 
İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. Aynı 
zamanda Bir AB projesinin koordina-
törlüğünü yapmaktadır.  İlgi alanları ise 
şöyledir: göç, ayrımcılık, kimlik, top-
lumsal cinsiyet, aile sosyolojisi, etnik 
azınlıklar ve dezavantajlı gruplar. Ayrıca 
Mutlu Aile Derneği’nin “Aile Politikaları 
Atölyesinde” araştırmacı asistan olarak 
görev yapmaktadır.   

Tuba DOĞAN

2011 yılın-
da alanında 
Türkiye 169.’su 
olarak Boğaziçi 
Üniversitesi 
Fen – Edebiyat 
Fakültesi Çevi-
ribilim bölü-
münü kazandı 
ve burada 

lisans eğitimine başladı. 2016 yılında 
Çeviribilim bölümünden onur derece-
siyle mezun oldu ve aynı sene İstanbul 
Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 
yüksek lisans eğitimine başladı. Şe-
hir sosyolojisi alanında “Muhafazakâr 
Kadınlar için Üçüncü Mekân Üretimi: 
Çengelköy Örnek Durum Çalışması” 
başlıklı tezini 2018 yılında başarıy-

la savunarak yüksek lisans eğitimini 
tamamladı ve aynı yıl Sosyoloji doktora 
eğitimine başladı. Şimdilerde Marmara 
Üniversitesi Sosyoloji doktora progra-
mında akademik çalışmalarına devam 
etmektedir. İleri düzeyde Fransızca ve 
İngilizce bilmektedir. Akademik çalış-
maları TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Burs 
Programı tarafından desteklenmekte ve 
aynı zamanda bir TÜBİTAK projesinde 
araştırmacı olarak çalışmaktadır.  Ayrıca 
Mutlu Aile Derneği’nin “Aile Politikaları 
Atölyesinde” araştırmacı asistan olarak 
görev yapmaktadır.    
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Rümeysa GÜNDÜZ 

2012 yılında 
İstanbul 29 
Mayıs Üniver-
sitesi İslam ve 
Din Bilimleri 
bölümünde 
üniversite 
eğitimine baş-
lamış ve 2017 
yılında mezun 

olmuştur. Aynı sene Marmara Üniversi-
tesi Din Sosyolojisi bilim dalında yüksek 
lisansa başlamış, 2020 yılında “Ceride-i 
İlmiyye Dergisi Darü’l-Hikme Neşriyatın-
da Toplumsal Sorunlar ve Din” başlıklı 
tezini savunarak mezun olmuştur. Şim-
dilerde İstanbul Üniversitesi Din Sosyo-

lojisi bilim dalında doktora öğrenimine 
başlamış olup ders döneminde eğiti-
mine devam etmektedir. Orta düzeyde 
Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ayrıca 
Mutlu Aile Derneği’nin “Aile Politikaları 
Atölyesinde” araştırmacı asistan olarak 
görev yapmaktadır. 

Şevval SEZEN 

2016 yılında 
İstanbul Şehir 
Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi 
Hukuk bölümü-
ne giriş yaptı, 
bir senelik 
hazırlık eğitimi 
ve üç senelik li-
sans eğitiminin 

ardından Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine geçiş yaparak 2021 yılın-
da Hukuk bölümünden onur derecesi 
ile mezun oldu. Aynı sene Türk Alman 
Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek 
Lisans programında yüksek lisans 
eğitimine başladı. Şimdilerde yüksek 
lisans eğitimine devam etmekle birlikte 
İstanbul Barosu’na kayıtlı Stajyer Avukat 

olarak bir hukuk bürosunda çalışmakta-
dır. İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç 
seviyesinde Arapça bilmektedir. Ayrıca 
Mutlu Aile Derneği’nin “Aile Politikaları 
Atölyesinde” araştırmacı asistan olarak 
görev yapmaktadır. 
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Hamide Gül ER  

2016 yılın-
da başladığı 
Uludağ Üniver-
sitesi İlahiyat 
Fakültesi’ndeki 
lisans öğreni-
mini tamam-
ladıktan sonra 
2021 yılında 

Uludağ Üniversitesi’nde Din Psikolojisi 
alanında yüksek lisans yapmaya başla-
dı. Aynı zamanda İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Psikoloji bölümü 1. sınıf 
öğrencisidir. Orta seviyede Arapça ve 

İngilizce bilmektedir.  Ayrıca Mutlu Aile 
Derneği’nin “Aile Politikaları Atölye-
sinde” araştırmacı asistan olarak görev 
yapmaktadır.   

Ayşegül YILDIZTEKİN   

2012 yılında 
Konya Nec-
mettin Erbakan 
Üniversitesi 
Sosyoloji lisans 
bölümünü 
kazandı. Onur 
belgesi ile 
lisans eğitimini 
tamamlayıp 

2021 yılında Atatürk Üniversitesi’nde 
Sosyoloji alanında yüksek lisans progra-
mına başladı. Şu anda tez döneminde 
olup İLHAM (İlim ve Hikmet Araştırma 

Merkezi) üzerinden akademik eğitimler 
almaktadır. Orta seviyede İngilizce bil-
mektedir. Ayrıca Mutlu Aile Derneği’nin 
“Aile Politikaları Atölyesinde” araştır-
macı asistan olarak görev yapmaktadır.    
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Giriş

Aile, her türlü dini düşünce ve ideolojik sistemde değerli olan, önemse-
nen, toplumun temel yapı taşıdır. Aile söz konusu olunca, içinde gay-

retin, fedakarlığın, dünya ve ahiret mutluluğunu hissetmenin ve istemenin 
ötesinde bir şey gelmez aklımıza. İster çekirdek aile ister geniş aile olsun her 
çeşidinde sevgiyi, muhabbeti, sıcaklığı, samimiyeti ve her şeyden önemlisi 
güven duygusunu bünyesinde barındıran, bizim anlayışımızda mübarek, baş-
kalarında ise kutsal olarak tanımlanan kurumdur. Bundan dolayıdır ki ailenin 
korunması her devletin geçmişten beri temel politikaları arasında yer almıştır. 

      Karşılıksız sevgiyi birçoğumuz annemizden öğrenmişizdir. Annelerimizin ço-
cuklarına karşı duyduğu sevgi ile tanımlanabilir ancak bu sevgi. ‘’Ana gibi yar 
olmaz.’’ sözü derin anlamını bulmuş şekliyle hâlâ canlıdır toplumun dimağla-
rında. Ya babalar?  Hangi yaşta olursa olsun evlatlarına rehberlik eden, verin-
ce candan ve karşılıksız veren de yine onlardır. Hayatta olmasa bile, evladına 
yol göstermeye devam eder baba. “Rahmetli babam şöyle derdi…” diye 
kurulan cümleleri çok kişiden dinlemişizdir. 

    İlahi emir bizlere, kendimizle birlikte ailelerimizi de yakıtı insan ve taşlar olan 
cehennemden korumamız gerektiğini bildiriyor. Peki bu koruma nasıl olacak? 
Sanırım ailenin ihtiyaçlarının karşılanması, gözetim ve terbiyesi ile olur. Ancak 
toplumun temelini ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin esasını teşkil eden bu 
yapı, hızla yıpranıyor/yıpratılıyor/yok edilmek isteniyor. Nasıl mı?

     Çarpık evlilik anlayışları başta olmak üzere, evlilik müessesesi içinde yaşan-
ması gereken her türlü güzellik ve özel hallerin evlilik dışında da yaşanabilir 
olmasının önünün açılması gibi. Ekonomik gerekçelerle evlilik çağına gelmiş 
bireylerin evliliğin maddi külfeti altında ezilmekten korkması/ korkutulması 
gibi. Evlilik müessesesinin gereği, eşlerin birbirlerine karşı olan yükümlü-
lüklerinin gereksiz birer angarya hatta bireysel özgürlük alanlarını yok ettiği 
algısının oluşturulması gibi. Evliliğin değerini henüz anlamamış şıpsevdi/
oyuncak evliliklerin hızlı bir şekilde boşanmalar ile son bulması gibi. Bu ve 
bunun gibi sayabileceğimiz daha birçok gerekçelerle özellikle gençler, aile 
kurmaktan, evlilik yapmaktan hızla uzaklaşıyor ve bu durum aileyi, dolayısıyla 
da nesli tehdit ediyor. 

     Kurulan aile yapılarında ise başka problemler söz konusudur. Ailede roller 
değişmiş durumdadır. Bir taraftan babanın varlığını hissetmeden büyüyen, 
diğer tarafta anne sevgisini yeterince alamadan bakıcıların elinde veya kreş-
lerde yetişen çocuklar. Diğer taraftan ise Ebeveynlerin de evliliklerini adeta 
çocuklar ve onların gelecekleri üzerine yıkarak, evlatlarının ihtiyaçları olan 
sevgi ve muhabbeti eksik kılmaları. Böylece modern hayatın dayatmaları 
karşısında huzurun ve mutluluğun kaynağı olması gereken aile, maalesef tam 
aksine endişe ve gelecek kaygılarının temel sebebi hâline dönüşüyor. 
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       İnsan ve Medeniyet Hareketi, aileyi merkeze alan bir yaklaşımla ihtisas 
kurumumuz olan Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneğimizi “Ailenin korunması 
ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi” amacıyla ihdas ettikten sonra, yapılan 
birçok değerli çalışma meyvelerini vermeye başladı hamdolsun. Bu süreçte, 
kurumumuzun değerli yöneticilerinin özverili çalışmaları ve birçok uzman/ 
akademisyen hocalarımızın çoğunlukla gönüllü olarak destek olduğu çalış-
malar kendi mecrasında çok önemli bir müktesebata dönüşmeye ve gerçek 
anlamda bir ihtisaslaşmaya doğru evirilmeye başladı. Bu bakımdan en başın-
dan itibaren bu çalışmalara emek veren tüm kardeşlerime, yöneticilerimize, 
komisyon üyelerimize, asistanlarımıza ve tabi ki değerli akademisyen ve 
uzman hocalarımıza teşekkür ediyorum. 

    Efendimiz (sas)’ den emanet aldığımız aile müessesini korumak vazifesi en 
mühim görevlerimizdendir. Yaptığımız yüzlerce faaliyetin yanında ortaya 
konan bu raporun güçlü aile yapımızın yeniden inşasına katkı sunacağına 
inanıyor ve tüm gönüldaşlarımızı aile kurumumuza sahip çıkmaya davet 
ediyorum. 

Kemal ÖZDEN

İnsan ve Medeniyet Hareketi YİK Başkanı



9

Aile Raporu  •  2021  

Takdim

İ çerisinde bulunduğumuz çağ, ailenin kendine özgü değer ve önemini her 
zamankinden daha fazla artırmıştır. Ancak toplumumuzun geneli bu değer ve 

önemi büyük ölçüde maalesef anlayamamış/kavrayamamıştır. 

Geleneksel birikim ve bilimsel veriler toplumun huzur, mutluluk ve refahı için 
gereken değerlerin ailede mahfuz olduğunu göstermektedir. Bu gerçek; ailenin, 
yaşanan sıkıntı, meşakkat ve gündelik sorunlar sebebiyle kolayca gözden çıkarılma-
ması, bilakis onu güçlendirmek için gayret ve mücadele verilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır.

Güçlü aileler; ancak ahlaki, manevi ve psikolojik açıdan güçlü fertlerden oluşur. Aile 
ancak kadim değerler ile sağlam bir şekilde ayakta durabilir ve bu şekilde toplu-
mun güçlenmesine katkı sağlar. Toplum aileye sahip çıkar, saygınlık kazandırır ise 
temel dinamiklerini korur ve kazançlı çıkar. Yine toplumun temel taşı olan ailenin 
güçlü olması; ahlaklı erdemli ve manevi değerlerine, kadim geleneğine bağlı ço-
cuklar yetiştirmek ile mümkün olur. Devlet; çocuklara, gençlere, ailelere önem verir, 
onların geleceğine dönük müspet politikalar üretirse; toplum, aile ve fertler sağlam 
ve sağlıklı olabilir. Sözün özü biz bir olursak, birlik ve beraberliğimizi ailenin güçlen-
mesi yönünde bir karara dönüştürebilirsek geleceğimiz, nesillerimiz daha güvenli 
ve emin ellerde yükselebilir.

Bu söylenenlerin hayat bulabilmesi için planlı programlı çalışmalar yürütülmesi ge-
rektiği aşikardır. Bunun için öncelikle devlet eliyle yürütülen, ilgili bakanlıkların aile, 
çocuk ve gençlik alanlarında geleceğe dönük çalışmalar yapması ve bu yönde po-
litikalar üretmesi elzemdir. Ayrıca üniversite yönetimlerinin ve özellikle ilgili bölüm-
lerdeki hocalarımızın bu alanda öncelikli konulara dikkat çekmesi, nitelikli çalışmalar 
yürütmesi, veriler sunması önemli bir ihtiyaçtır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri-
mizin bu alanda tezler ve çalışmalar ortaya koyması yanında, bürokrat ve yetkililerin 
de bu tezler için uygulama alanları açması beklentilerimiz arasındadır. Elbette sivil 
toplum örgütlerinin sahada yaptığı aile alanındaki bilgilendirme, bilinçlendirme ve 
rehberlik çalışmalarından da söz etmek gerekir. STÖ’lerinin katkısı ve diğer tüm ku-
rumlar ile yapacağı iş birlikleri, toplumun yeniden inşası ve ihyasına önemli katkılar 
sunacaktır. Bu bağlamda insan merkezli ve aile zemininde yapılacak tüm faaliyetler 
ayrı bir önem ve ehemmiyet içerisinde yürütülmeli ve özlenen toplumun değişim ve 
dönüşümüne katkı sunulmalıdır.

Aile Raporu 2021, Mutlu Aile Derneğimiz için akademik çalışmalarda dönüm 
noktasıdır. Bundan sonraki süreç ve senelerde Aile Raporu çalışmamız ve akademik 
çalışmalarımız güçlenerek devam edecektir. Çalışmalara emek ve destek veren 
başta akademik birim başkanımız Münevver KARATAŞ’a ve ekibine, birim bünyesin-
de çalışan aile politikaları atölyesini yöneten kıymetli hocamız Aslıhan NİŞANCI’ya 
ve ekibine, ve ismini sayamadığım, bu kıymetli eserin hazırlanmasında katkısı ve 
desteği olan tüm gönüllülere Mutlu Aile Derneği adına teşekkür ederim.

İnanıyoruz ki aile güçlenirse toplum güçlenir, toplum güçlenirse ülke güçlenir.

Orhan ÇOKÇA

Mutlu Aile Derneği Başkanı
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ÖN SÖZ   

Türkiye hızlı bir demografik dönüşüm ve sosyokültürel değişim içerisindedir. 
Bir taraftan nüfus hızla yaşlanmakta, diğer taraftan genç nüfusun tercih ve 

davranışları değişmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra boşanma oranla-
rındaki artış, evlenme oranlarındaki azalma ve ortalama ilk evlenme yaşındaki 
artış eğilimleri dikkat çekmektedir. Raporda sunulan grafiklerde bu eğilimlerin 
gözle görülür boyutlarda olduğu görülmektedir. 

Nüfusun yaşlanmasını beraberinde getiren ve gidişatı kolayca öngörülen 
demografik değişim, Türkiye’nin nüfus piramidini değiştirmektedir. Türkiye’de 
yaşlı nüfusun oranı 2015-2020 yılları arasında %22,5 artmıştır. Yaşlı nüfusun 
toplam nüfusa oranı 2020 yılında %9,5 iken, 2060 yılında bu oranın %22,6’ya 
çıkması beklenmektedir. Bu projeksiyon önümüzdeki on yıllarda Türkiye nüfu-
sunun hızla yaşlanacağını göstermektedir. 

Önümüzdeki on yıllarda Türkiye için öngörülen sosyolojik gerçeklik, yeni 
nesillerin yaşlanmakta olan, evlenmenin ve evliliği sürdürmenin nispeten 
zorlaştığı bir toplumda yaşayacağıdır. Küresel süreçlerle parallellik gösteren 
bu eğilimleri tamamen durdurmak ya da tersine çevirmek mümkün görünme-
mektedir. Ancak ortaya çıkan zararı en aza indirmek, birey ve ailelerin iyi olma 
halini en üst düzeye çıkarabilmek için mikro ve makro düzeylerde yürütülecek 
önleyici, destekleyici ve rehabilite edici uygulamalar büyük önem taşımaktadır. 
Bu noktada hem kamu kurum ve kuruluşlarına, hem de sivil toplum kuruluşla-
rına düşen roller vardır. Bir taraftan Kamu kurum ve kuruluşları planlamalarını 
yaparken, diğer taraftan  sivil toplum kuruluşları da kendi faaliyet alanları kap-
samında Devlet-STK işbirliği temelinde destekleyici, tamamlayıcı ve yenilikçi 
uygulamaları hayata geçirmelidir. Böylece Aile Politikaları alanında kısa ve 
uzun vadede yapılacaklar titizlikle planlanmalıdır. 

Bu raporda Türkiye’deki temel demografik değişim alanlarından evlenme, 
boşanma ve yaşlanmaya dair ayrıntılar küresel bağlamı içerisinde sunulmakta-
dır. Raporun sonunda bu üç alana dair sosyal politika ve uygulama önerilerine 
yer verilmiştir. Unutulmaması gereken bir diğer husus, Suriyeli nüfusun tüm 
parametrelerin dışında tutuluyor oluşudur. Suriyelilerin yasal olarak Türkiye 
toplumunun bir parçası olması durumunda demografik ve sosyolojik süreçler-
de farklılaşmalar olacaktır.    

Dr. Aslıhan NİŞANCI
Öğretim Üyesi 
Marmara Üniversitesi
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1. DEĞİŞEN EVLİLİK ÖRÜNTÜLERİ

Son dönemlerde dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde gençlerde ortalama 
ilk evlenme yaşının yıllar içerisinde bakıldığında giderek arttığı gözlenmekte-

dir (TAYA, 2016; TÜİK, 2021; Saardchom & Lemaire, 2005; Eralp & Gökmen, 2020; 
Goldstein & Kenney, 2001; Dindar, 2020).  Bunun sebepleri arasında; eğitim ola-
naklarındaki artış, değişen toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların çalışma hayatındaki 
payının artması, toplumsal ve dini öğretilerin bireyler üzerindeki etkisinin azalması, 
artan yaşam masrafları, giderek artan kentleşme, kişilerin yaşadıkları coğrafi ve kültü-
rel bölge, pandemi sürecinin oluşturduğu etki, modernleşme ve bireyselleşme gös-
terilebilir (TAYA, 2016; TÜİK, 2020; Saardchom & Lemaire, 2005; Eralp & Gökmen, 
2020; Dindar, 2020).

Ekonomik modernleşme teorisine göre, ekonomiyi yönlendiren en önemli güç-
ler arasında şunlar sayılabilir: Eğitim fırsatlarının genişletilmesi, işgücü kompozisyo-
nundaki değişiklikler ve kentleşme (Saardchom & Lemaire, 2005: 81).  Modernleşme 
sürecinde, yüksek öğrenimli ve modern meslek sahibi bireyler eğitimlerini ve kari-
yerlerini inşa etmek için daha fazla bağımsızlık ve zaman istiyorlar. Sonuç olarak bu 
bireylerin daha geç evlenmelerini bekliyoruz. Ayrıca, kadının iş gücündeki (sanayide 
ve hizmet sektöründeki) artışı da evlilik örüntülerini etkilemektedir. Ekonomik ge-
lişme ve kentleşmenin de etkisiyle, insanlar daha iyi eğitim ve iş olanaklarına sahip 
oldular ve bu durum da evlilik örüntülerini etkilemektedir (Saardchom & Lemaire, 
2005: 81; Goldstein & Kenney, 2001: 508-509). Özetle, ekonomik modernleşmenin 
evliliklerde gecikme etkisine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Gençlerde evlenme yaşının giderek artmasını açıklayan en önemli sebeplerden 
biri de ekonomik faktörlerdir. Gençler evlenmeyi erteleyerek evlilik öncesi ve son-
rası masraflardan kaçmaya çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, son yıllarda artan emlak 
fiyatları, düğün masrafları vb. ekonomik nedenlerden ötürü çiftler ileriki yaşlarda 
evlenmeyi tercih etmektedirler. Yaşanacak ev problemi ise bu ekonomik nedenler 
arasında en çok göze çarpanıdır. Genç bireyler kiracı olmak, kredi çekmek ya da 
aileleriyle birlikte yaşamak yerine evliliği ertelemeyi çoğunlukla daha rasyonel bir 
karar olarak görmektedirler. Ortalama ilk evlenme yaşının artmasına bir etken olarak 
ekonomik faktörlere derinlemesine bakıldığında ana merkezde öğrenim durumu-
nun yer aldığını görebilmekteyiz. Yani öğrenim durumu yüksek olan özellikle kadın 
bireylerde “kendi ayakları üzerinde durmak” temalı fikir daha baskın bir şekilde ön 
plana çıkmaktadır. Bu duruma paralel olarak ekonomik bağımsızlığını elde etmek 
isteyen kadınların ilk hedefi evlilik olmamakla birlikte evlilik durumları ileriki yaşlara 
ertelenebilmektedir. Ayrıca kadınlarda öğrenim durumunun yükselmesi ile ortalama 



14

Aile Raporu  •  2021  

evlenme yaşının ilerleme riskinin erkeklere oranla çok daha yüksek olduğu görül-
müştür (Özarslan, 2020; TAYA, 2016; Eralp & Gökmen, 2020).  

Ekonomik faktörlerin yanı sıra, liberal feministler, çiftlerin geç evlenmelerinin ana 
nedenlerinden birinin cinsiyet rollerinin değişmesi olduğuna işaret etmektedir.1 İş 
gücünün yarısından fazlası artık kadın olup bu da çoğu kadının mali açıdan güven-
de olmak için evlenmek zorunda olmadığı anlamına gelmektedir. Artık işlerin çoğu 
hizmet sektöründe olduğu için de ekonomik güç kadınlara kaymakta, bu da kadın 
ekonomisinde evliliğin kadınlar için kötü bir seçenek gibi göründüğü anlamına ge-
lebilmektedir. Öte yandan, elde edilen verilere göre özellikle dağılmış hane tipinde 
yaşayan kadınların evlilik durumuna oldukça sıcak baktıkları ve bu bağlamda da orta-
lama evlenme yaşlarında erken yaşların tercih edildiği görülmüştü (TAYA, 2016). Bu 
kadınların evliliği erken yaşlarda tercih etmelerindeki nedenlerden biri de ekonomik 
olmuştur. Çünkü dağılmış hanede yaşayan kadınların duygusal boşluk içerisinde ol-
malarına ek olarak ekonomik bağlamda da bir boşluk ve yetersizlik halinde oldukları 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle çalışma hayatına atılan ve kendilerine yetecek 
düzeyde ekonomik gelir seviyesine sahip kadınların evliliğe yaklaşımlarında mesafe 
görülmektedir. Bu mesafe durumu ise Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşının yük-
selmesine de bir etken oluşturmaktadır.

Diğer yandan, postmodernistler, evlilikteki düşüşü, daha fazla bireysel seçim ve 
özgürlük ile karakterize edilen postmodern tüketim toplumuna geçişin bir sonucu 
olarak açıklar. Tüketici olmaya, seçmeye ve karar vermeye alışkanlık kazananlar için 
evlilik artık bireysel bir seçim meselesi olmaya başlamaktadır. Bu konu üzerine ya-
pılan araştırmalara bakıldığında artık eş seçiminin büyük bir oranı aile, akraba ve 
yaşanılan çevre bağlamında belirlenmeyip belirleyiciliğin iş, arkadaş ve eğitim çev-
relerine kaydığı gözlemlenmiştir. Bu durum nezdinde Türkiye’de son 10 yıl içerisinde 
akraba evlilikleri oranında da büyük bir düşüş görünmektedir. Bireyler artık eş seçi-
minde kendilerine göre en uygun özellikleri barındıran eşleri seçme potansiyeline 
sahip olduklarını düşünüp, bireysel bazda ilk adımı atma girişiminde bulunmaktadır-
lar (TAYA, 2016; TÜİK, 2020). Postmodernleşme ile ilişkili bir başka süreç de gelenek 
ve dinin düşüşüdür (sekülerleşme) - sonuç olarak evlilik öncesi birlikte yaşamaya 
veya boşanmadan sonra yeniden evlenmeye bağlı daha az sosyal damgalama vardır.

Öte yandan, bazı sosyal bilimciler ise, Anthony Giddens ve Ulrich Beck’in fikir-
leriyle bağlantılı olarak, evlilikteki düşüşün insanların daha fazla özgürlüğe sahip ol-
ması kadar basit olmadığını savunmaktadır. Hayatı daha belirsiz hale getiren yapısal 
değişiklikler nedeniyle insanların evlenme olasılıkları daha düşük, insanlar evlenmek 
isteyebilir, ancak modern-sonrası bir dünyada yaşamak, evliliğin mantıklı bir seçe-
nek gibi görünmediği anlamına gelir. Ulrich Beck, daha az insanın evlenmesinin ‘risk 

1 https://revisesociology.com/2015/03/29/explaining-changing-patterns-marriage/
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bilincindeki’ artıştan kaynaklandığını savunur - insanlar tüm evliliklerin neredeyse 
yarısının boşanmayla sonuçlandığını görüyor ve bu yüzden risk alıp evlenmeye daha 
az istekliler.2  Beck’in bu görüşü üzerine TAYA verileri incelendiğinde konu ile paralel 
bir noktanın bulunduğu görülebilmektedir. Araştırma verilerinden hareketle ortala-
ma ilk evlenme yaşı için hane halkı tipi özelliğine bakıldığında dağılmış hane halkı 
tipinde yaşayan bir kişinin evliliğe farklı formlarda yaklaşım sergilediği görülmüştür. 
Bu kişilerin cinsiyetleri bağlamında değerlendirme yapıldığında farklı sonuçlara ula-
şılmıştır. Öncelikle erkek bireyler temelinde konuya bakıldığında dağılmış hane halkı 
tipinde yaşamış olmanın ortalama evlenme yaşının ileri-geç yaşlara yükselmesine 
sebebiyet verdiği gözlenmiştir. Kadın bireyler bağlamında bakıldığında ise; ortalama 
ilk evlenme yaşında bir düşüş yaşandığı ve böylelikle erkeklerden farklılaştıkları gö-
rülmektedir. Yani Beck’in ifade ettiği görüş Türkiye nezdinde dağılmış hane tipinde 
yaşamış olan erkek bireyler için geçerli olabilirken kadın bireyler için ters bir durum 
oluşturmaktadır (2016). Beck ayrıca bireyselleşmeden de bahsediyor - yeni bir sos-
yal norm, bireysel arzularımızın sosyal taahhütlerden daha önemli olmasıdır ve bu, 
evliliği daha az olası kılar. Giddens bu düşüncenin üzerine ekleme yapıyor ve bugün 
tipik ilişkinin saf ilişki olduğunu söylüyor -gelenek veya bağlılık duygusu nedeniyle 
değil, yalnızca her iki taraf da mutlu olduğu sürece süren bir ilişki. Bu, bir evliliğin 
uzun vadeli taahhüdü yerine birlikte yaşamayı ve seri tek eşliliği daha olası kılar.3 
Giddens’ın bu görüşü üzerine bazı araştırma verileri de eklenebilir. Örneğin Türki-
ye’de 2019-2020 yılları karşılaştırıldığında evlenme sayılarında bir düşüşün yaşandı-
ğı görülmektedir. Evlenen bireylerin ise büyük çoğunluğunun eş seçimi konusunda 
aile, akraba ve yaşadıkları çevre ekseninden değil de kendi sosyal hayatlarından ve 
bireysel kararlarından etkilenmesi durumu bireylerin gelenek veya bağlılık duygu-
sundan giderek uzaklaşıp kendilerini mutlu görebilecekleri ilişkilere yöneldikleri bu 
bağlamda görülebilmektedir (TÜİK, 2020; TAYA, 2016)

2 https://revisesociology.com/2015/03/29/explaining-changing-patterns-marriage/
3 https://revisesociology.com/2015/03/29/explaining-changing-patterns-marriage/

1. 1. Farklı Ülkelerde Evlilik Yaşı Üzerine Yapılan Araştırmalar

ABD nüfus sayımı bürosuna göre, kadınlarda 1900’de 21,9 olan ortalama ev-
lenme yaşı, bir yüzyıl sonra 25,1’e yükselirken; erkeklerde ise 25.9 olan ortalama 
evlenme yaşı, 26.8’e yükselmiştir (Saardchom & Lemaire, 2005: 74). İlk evliliğini ya-
pan kadın ve erkeklerin medyan yaşları arasındaki fark istikrarlı bir şekilde (4 yıldan 
1.7 yıla kadar) azalmıştır. 20-24 yaşındaki hiç evlenmemiş kadınların oranı, son on 
yılda ikiye katlanarak % 73’e ulaşırken; 30-34 yaş arası kadınlarda üçe katlanarak % 
22’ye ulaştı. Bu durum genellikle kadınların eğitim ve kariyer başarılarındaki istikrarlı 
yükselişi ile açıklanmaktadır. Toplam iş gücünün yüzdesi olarak kadınların işgücüne 
katılımı 1960’tan 2000’e % 14.3 artmıştır (Dünya Kalkınma Göstergeleri, 2002). 20’li 
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yaşlardaki insanlar için “birlikte yaşama” evliliğin yerini alma eğiliminde olsa da, 
büyük çoğunluk hâlâ er ya da geç evleniyor: 50 yaşına gelindiğinde, erkeklerin % 
91.9’u ve kadınların % 93,9’u evlidir (Saardchom & Lemaire, 2005: 74). 

Diğer ülkelerde durum çok farklı olabilmektedir. BM Dünya Evlilik Modelle-
ri (2000) erkeklerin ortalama evlenme yaşının Tacikistan’da 23,1’den Jamaika’da 
34.6’ya kadar değiştiğini göstermektedir. Kadınlar için ortalamalar Kongo’da 
16.6’dan Jamaika’da 33.1’e kadar değişebilmektedir (Saardchom & Lemaire, 2005: 
74).

1.1.1. Afrika

Afrika, evlilikte kadın yaşı ortalamasının en düşük olduğu kıtadır (Saardchom & 
Lemaire, 2005: 75). 2000 yılı Birleşmiş Milletler verilerine göre, 156 ülkeden 23’ünde 
kadın ortalama ilk evlilik yaşı 20 yaş altındadır, bunların 15’i Afrika’dadır. Kadın orta-
lama ilk evlilik yaşı aralığı Nijer’de 17.6, Libya’da 29 olarak değişmektedir. Erkekler-
de ortalama ilk evlilik yaşı ise, Uganda’da 22, Libya’da 32 aralığında değişmektedir 
(Saardchom & Lemaire, 2005: 75). Bu sonuçlara göre kadın ve erkeklerin ortalama ilk 
evlenme yaşı arasında 5.2 yıl vardır. Bu sebeple, Afrika’daki kadın ve erkek arasındaki 
ilk evlenme yaş farkının dünyanın diğer bölgelerinden daha fazla olduğu görülmek-
tedir (En yüksek yaş farkı 9.2 yıl ile Gambiya’dadır).  Cinsiyet ilişkilerinde farklı kültürel 
bakış açılarının bir sonucu olarak, Afrikalı kadınlar başka herhangi bir bölgede oldu-
ğundan daha erken evleniyorlar (Saardchom & Lemaire, 2005: 75).

Ayrıca, Afrika’da cinsel aktivite erken yaşlarda başlar ve çok eşlilik yaygındır (Sa-
ardchom & Lemaire, 2005: 75). Gage-Brandon ve Meekers (1993), Yedi Sahra Altı 
Afrika ülkesinde 15-24 yaş arası evlenmemiş kadınların; cinsel aktivite örüntülerini, 
kontraseptif kullanımını, doğurganlıklarını belgelemiştir. Botsvana ve Liberya’da 15-
24 yaş arası hiç evlenmemiş kadınların % 75’inden fazlasının cinsel deneyim yaşa-
dığını göstermektedirler. Botsvana hariç, cinsel deneyim yaşayan hiç evlenmemiş 
ergen kadınların % 30’undan azı şimdiye kadar modern bir doğum kontrol yöntemi 
kullanmışlardır, bu da çok sayıda evlilik dışı çocukla sonuçlanmaktadır. Bu sonuçlar 
da gösteriyor ki; Afrika’da evli olmayan kadınlar arasında çocuk doğurma oldukça 
yaygındır (Botsvana % 42 ve Liberya % 34) (Saardchom & Lemaire, 2005: 75).
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1.1.2. Asya

1970’lerden önce Asya toplumları, evliliği geniş aile ve akraba ağı kavramlarının 
temel bir bileşeni olarak görüyordu. 1970’den beri, kıtanın çoğu yüksek oranlarda 
dinsel nedenle evlenmeme ve daha ileri yaşlarda evlenme eğilimi göstermektedir 
(Saardchom & Lemaire, 2005: 76). 2000’lerde ise, kadınların ortalama ilk evlenme 
yaşı Afganistan ve Bangladeş’te 18, Japonya ve Hong Kong ve Singapur’da 27’den 
fazladır. Asya’daki erkekler diğer tüm bölgelerden daha genç evlenirler: Nepal’de 
minimum yaş 22 iken, Japonya, Hong Kong, Kuveyt, Kore ve Singapur’da maximum 
yaş 30’un üzerindedir. Kadın ve erkeklerin ilk evlenme yaşı arasındaki fark 3.27 yıl ile 
dünyada ikinci sıradadır (ikinci en geniş aralık). Asya kıtası çarpıcı bir şekilde ülkeler 
arası çeşitlilik sergiler. Japon ve Koreli kadınların % 1’inden azı 20 yaşında evlenir-
ken, bu oran Bangledeş’te % 50’den fazladır (Saardchom & Lemaire, 2005: 76).

Japonya’da çok geç evlilikler var ve erkekler için ortalama yaş 30,3 iken, kadınlar 
için 26.9’dur (Saardchom & Lemaire, 2005: 76). Bu ülke hızlı batılılaşmayı ve dini de-
ğer ve inançlardaki azalmayı içeren kültürel anlamda derin bir değişim yaşamaktadır. 
Geçmişte öncelikli olarak toplum, şirket ve aile vurgulanırken, artık bireyler üzerinde 
artan bir odaklanma var. “Geç ya da asla” evlilik olayı o kadar yaygın ki “bankon” 
olarak bu örüntüye atıfta bulunuluyor. Geçmişte evlilik yetişkinlik yolunda gerekli 
bir adımdı, görücü usulü evlilikler ya da en azından ayarlanmış buluşmalar bir norm 
olarak vardı. Günümüzde, genç Japonlar aile bağlarından daha özgür, evlenmek için 
daha az baskı yaşamakta ve evlilik öncesi seksi kabul edilebilir görmektedirler. Genç 
nesil görücü usulü evlenmeleri toplu olarak reddetmiş durumda, tüm evliliklerin sa-
dece % 9,9’u bu şekilde oluyor (Saardchom & Lemaire, 2005: 76).

Dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu gibi Japonya’da da ortalama ilk 
evlenme yaşı giderek artmaktadır (Saardchom & Lemaire, 2005: 76). Japon kadın-
larının daha yüksek eğitim arayışında olması ve iş hayatına girmesi bunun sebepleri 
arasında sayılabilir. Onlar şimdi daha iyi profesyonel fırsatlara sahipler ve ev işlerin-
den memnuniyetleri/tatmin olma durumları giderek azalmaktadır. Japon kadınları 
finansal işlerinin ve özgürlüğün tadını çıkarıyor ve evlenmenin çok fazla özgürlükten 
vazgeçmek anlamına geldiğini hissetmektedirler (Saardchom & Lemaire, 2005: 76).

Yelpazenin diğer ucunda, Asya’daki en yoksul ve en az okuryazar ülkelerden 
biri olan Bangladeş yer almaktadır. Kadınların ortalama olarak evlendiği yaş 18.1 
iken, erkeklerde 6.8 yaş daha yüksektir. Nüfusun yüzde sekseni kırsal kesimde ya-
şamaktadır. 1961 Müslüman Aile Nizamnamesi çocuk evliliklerini yasaklayana kadar 
çocuk evlilikleri çok yaygındı Bangladeş’te (aktaran Saardchom & Lemaire, 2005: 
77). Bangledeş kız çocuklarının eğitime erişimde güçlük çektiği ve evliliklerin görücü 
usulüyle ayarlandığı muhafazakar bir ülkedir. Genç kadınların bekar kalması hâlâ bir 
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tabu olarak görülmektedir. Kadının toplumdaki rolü evlenmek, çocuk yetiştirmek ve 
haneyi yönetmektir. Çoğu Bangladeşli kadının beklentisi ergenlik yaşlarının ortala-
rında evlenmek ve kocasının evine taşınmaktır (aktaran Saardchom & Lemaire, 2005: 
77). 1985’te hükümet, çocuk yaşta evlilikleri önlemek için asgari yasal evlilik yaşını 
kadınlar için 18, erkekler için 21 yapan yasayı yürürlüğe koydu. Ancak, bu kısıtlama-
lar kırsal kesimde neredeyse hiç uygulanmadı ve kırsal alanlarda evlilik davranışları 
üzerinde çok az etkisi olmuştur (aktaran Saardchom & Lemaire, 2005: 77).

1.1.3. Avrupa

Avrupalılar, özellikle kuzey ülkelerinde, geç evliliği tercih etmektedir (Saardchom 
& Lemaire, 2005: 78). 2000’lerde yapılan bir araştırmaya göre, Finlandiya, Almanya, 
İzlanda ve İsveç’te ortalama evlenme yaşı, erkekler ve kadınlar için 29’un üzerinde-
dir. Örneğin; İsveçli erkekler ortalama 34 yaşında, kadınlar ise 31.8 yaşında evlen-
mektedirler. Dokuz Avrupa ülkesinde 50 yaşına kadar evli olmayan erkeklerin oranı 
% 10’un üzerindedir. Ayrıca, Avrupa, genel ortalama ile en düşük kadın erkek arası 
ortalama evlenme yaş farkına sahiptir (2,76 yıl), Yunanistan’da maximum 4,9 iken, ve 
Fransa’da minumum 1,2 yıldır (Saardchom & Lemaire, 2005: 78). Geç yaşta evlenme 
ya da hiç evlenmeme oranlarının bu kadar yüksek olması, Avrupa’da diğer ülkelerde 
olmadığı kadar evlilik dışı ilişkilerin kabul gördüğünü göstermektedir. Bu durum, 
dindarlıktaki/dini inançlardaki hızlı düşüş ile kısmen açıklanabilir. 

İsveç, evli olmayıp da birlikte yaşayan çiftlerin en çok görüldüğü ve evlilik dışı 
doğan çocuk sayısının en çok olduğu ülkedir (Saardchom & Lemaire, 2005: 78). İs-
veç’teki evlilik prevalansındaki düşüş, birlikte yaşama ile telafi ediliyor. Ayrıca yapılan 
anketler de bunu doğruluyor: İsveç ve Norveç’te insanların çoğu evlilik dışı birlikte 
yaşamayı evliliğe tercih ettiğini belirtmiştir. İsveç laik bir ülkedir, dinin davranışları 
etkilemediği görülmekte ve evlilik dışı doğan çocuklara herhangi bir damgalama söz 
konusu değildir. Birçok çift evlilik için gerçek bir teşvik olmadığı için uzun yıllar bekar 
kalmaktadır. Birlikte yaşamak yasal olarak kabul görmüştür, altı ay boyunca birlikte 
yaşayanlar “sambo” statüsünü elde ederler. Sambolar; vergi, imtiyazlar, miras huku-
ku, nafaka ve velayet konularında evli çiftlerle aynı yasal haklara sahiptir (Saardchom 
& Lemaire, 2005: 78). Bu durum, İsveç’te evlilik dışı ilişkiye ve çocuk doğurmaya 
yasal bir zemin sunmaktadır. 
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1.1.4. Kuzey Amerika

Daha zengin ülkelerde insanlar daha geç evlenir. Bu tez, 20 yaşına kadar evli 
insanların oranının en düşük olduğu ve evlenme yaşının en yüksek olduğu kıta olan 
Kuzey Amerika’da geçerlidir: erkekler için 28.8 ve kadınlar için 26,1’dir (Saardchom 
& Lemaire, 2005: 78). Birlikte yaşayıp evlenmeme eğilimi sadece Avrupa’da değil 
Amerika’da da oldukça yaygındır. Ulusal Aileler ve Hane Halkı Anketi’ne göre, ilk 
evliliklerinden önce birlikte yaşayan kişilerin oranı 1965’ten bu yana dört katına çık-
mıştır (aktaran Saardchom & Lemaire, 2005: 79). Turner (1990), Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki yüksek birlikte yaşama düzeylerinin, evlilik oranlarındaki düşüşü önemli 
ölçüde dengelediğini göstermektedir. Ayrıca, Moffitt, Robert ve Winkler (1998), Bir-
leşik Devletler’de birlikte yaşama, evliliğin kapsamı ile sonuçlarını araştırmakta, bu 
kapsamda Bağımlı Çocuklarla Aileye Yardım programının evliliği caydırıp caydırma-
dığını ve birlikte yaşamayı teşvik edip etmediğini incelemektedirler. Bu araştırmanın 
bulgularına dayanarak, bu programın kurallarının aslında birlikte yaşamayı teşvik et-
tiği sonucuna varıyorlar (aktaran Saardchom & Lemaire, 2005: 79).

1.1.5. Güney ve Orta Amerika

Dünyanın bu bölgesi, yüzde 8,56 ile 50 yaşına kadar hiç evlenmemiş kadınların 
en yüksek oranına sahiptir (Saardchom & Lemaire, 2005: 79). Ortalama evlilik yaşı 
farkı (2.85) oldukça düşüktür, Belize’de 0.2’den Haiti’de 4.4’e kadar değişmektedir. 
Bazı Karayip ülkelerinde evlilik kalıpları dünyanın geri kalanından farklıdır. Örneğin 
Jamaika’da erkeklerin yalnızca % 51,8’i ve kadınların % 54.2’si 50 yaşına kadar ev-
lenmiştir. Ülke, hem erkekler (34.6) hem de kadınlar (33.1) için dünyanın en yüksek 
ortalama ilk evlenme yaşına sahiptir. Jamaika’da evlenmek çocuk sahibi olmaktan 
daha az önemli görünüyor. Çocuk sahibi olmak erkekler için erkekliğin bir kanıtıy-
ken, kadınlar için çocuklar doğurganlığın kanıtıdır. Birçok kadın birden fazla babadan 
çocuk sahibi olmaya çalışır ve evlilik pek mümkün olmadığı için bu durum mad-
di destek alma olasılığını artırır. Wright (1989), Jamaika’da doğurganlık ve cinsel 
birliktelik geçişi arasındaki ilişkiyi incelemek için 1975-1976 Jamaika Doğurganlık 
Anketini kullanmış ve Jamaika’da bir çocuğun doğumunun, evlilik gibi daha istikrarlı 
bir birlikteliğe geçiş olasılığını azalttığını bulmuştur. Ayrıca doğurganlık ile eş sayısı 
arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmektedir.
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1.1.6. Dünya Genelinde Değişen Evlilik Örüntülerini Türkiye’nin de 
İçerisinde Yer Aldığı Mevcut Grafiklerle Okuma

Yukarıdaki bölümde çeşitli ülkeler ve bölgelerdeki evlilik örüntüleri ve bu doğ-
rultuda bazı oranlar paylaşılmıştır. Bu bölümde de ise çeşitli grafiklerle mevcut lite-
ratür desteklenecektir. Bu doğrultuda, aşağıda çeşitli kaynaklardan (BM raporları, 
Eurostat “Avrupa İstatistik Ofisi” ve OECD “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü”) 
yararlanarak oluşturulmuş bir veri setinden elde edilmiş grafikler yer almaktadır. Bu 
grafiklere bakarak Dünya genelinde 2010-2018 arasındaki değişen evlilik örüntüle-
rini anlamaya çalışacağız. 

Aşağıdaki grafiğe göre Dünya genelinde evlenme eğiliminin gittikçe azaldığı, 
2010’dan itibaren hemen hemen çoğu ülkede bu oranların düştüğü ve 2018’e ge-
lindiğinde ise çoğu ülkede evliliklerin azalmış olduğu görülmektedir. Ve yine aynı 
tabloya göre, Türkiye’deki evlenme oranları çoğu ülkeye göre oldukça yüksek oldu-
ğu (hatta bu ülkeler arasında en üstte yer almaktadır) ancak son yıllarda bu oranların 
da çarpıcı bir şekilde giderek düştüğü gözlemlenmektedir. Özellikle 2016’dan sonra 
evlenme oranlarında Dünya genelinde bir düşüş söz konudur. Bu noktada, 2018’den 
2021’e kadar olan değişim de merak konusudur.

Şekil 1: Nüfusun her 1.000 kişisi için evlilik sayısı
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Kaynak: BM “Birleşmiş Milletler”, OECD “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” ve Eurostat “Avrupa İstatis-
tik Ofisi” verilerine dayanmaktadır (Ortiz-Ospina & Roser, 2020).
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Birçok ülkede, azalan evlilik oranlarına, insanların evlenme yaşının artma-
sı eşlik etmektedir. Bunu destekler nitelikte, kadınların ortalama ilk evlenme 
yaşı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Aşağıdaki grafiğe baktığımızda, kadınların 
evlenme yaşının Dünya genelinde giderek arttığı gözlenmektedir. Türkiye ise; 
kadınların ilk evlenme yaşının ne çok yüksek olduğu İsveç, Norveç, İngiltere gibi 
ülkeler arasında ne de çok düşük olduğu Hindistan, Bangladeş, Nijerya gibi ülkeler 
arasındadır. Ancak Türkiye’de de kadınların ilk evlenme yaşının arttığı net bir şekilde 
görülmektedir. 

Şekil 2: Kadınların ortalama evlenme yaşı
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Kaynak: BM “Birleşmiş Milletler” ve OECD “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” verilerine dayanmaktadır 
(Ortiz-Ospina & Roser, 2020).

Birlikte yaşama - evli olmadan birlikte yaşayan çiftler - dünya genelinde giderek 
daha yaygın hâlâ gelmektedir. Bu durumu gösteren evlilik dışı çocuk sahibi olma 
oranları grafiği de aşağıda yer almaktadır. Bu grafikte başlangıç yılını 2010 yerine 
2000 olarak aldık çünkü birlikte yaşama eğilimdeki artışın daha net gözler önüne 
serilmesini istedik. Ayrıca 2014 yılına kadar veriler mevcuttur, bu sebeple son 10 
yıldaki değişimin daha da çarpıcı olduğunu düşünmekle beraber net bir bilgi vere-
memekteyiz. Özellikle Meksika, Norveç, İsveç ve çoğu Avrupa ülkesinde evlilik dışı 
çocuk sahibi olmanın oldukça yaygın olduğu ve giderek de arttığı görülmektedir. 
Türkiye’ye baktığımızda ise bu ülkeler arasında son 3’te (İsrail ve Japonya’yla birlikte) 
yer aldığı görülmektedir. Bu durum ülkemizde hala evlilik kurumuyla birlikte çocuk 
sahibi olmanın normatif bir durum olduğunu, evlilik dışı çocukların çok da kabul 
görmediğini göstermektedir. 
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Şekil 3: Evlilik dışı doğan çocukların nüfusun tamamına oranı
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Kaynak: BM “Birleşmiş Milletler” ve OECD “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” verilerine dayanmaktadır 
(Ortiz-Ospina & Roser, 2020).

Bu grafiklerde de görüldüğü gibi ortalama ilk evlilik yaşı Dünya genelinde ar-
tarken, evlenmeden birlikte yaşama ve evlilik dışı çocuk sahibi olma oranları da bu 
duruma paralel olarak artmaktadır. 

1.2. Türkiye’de Değişen Evlilik Örüntüleri

Son yıllarda sosyal hayatta yaşanan dönüşüm ve değişim ile dünyadaki diğer 
bölgelerle birlikte Türkiye’de de ortalama ilk evlilik yaşının yükseldiği görülmektedir. 
Bu  anlamda bu çalışmada Türkiye’de evliliği erteleme ya da geç evlenme sorunu 
olarak adlandırılan bireylerin evlenme yaşını öteleyen faktörlerin etkisi ve cinsiyet 
bakımından farklılığı incelenmeye çalışılmıştır. Dünya literatürüyle paralel olarak 
Türkiye’de de evliliği erteleme sebepleri arasında şunlar sayılabilir: modernleşme, 
kentleşme, toplumsal ve dini öğretilerin bireyler üzerindeki etkisinin azalması, birey-
selleşme, değişen toplumsal cinsiyet rolleri, kadının iş hayatına katılımındaki artış, 
yaşanılan bölge ve bu bölgedeki kültürel kodların etkisi, evlenilecek kişide aranan 
sosyal ve kişilik özellikleri, pandemi sürecinin oluşturduğu etki, eğitim olanakların-
daki genişlemeler (TÜİK, 2020; TAYA, 2016; Saardchom & Lemaire, 2005; Eralp & 
Gökmen, 2020; Dindar, 2020). Bu sebeplere ek olarak Türkiye’de uygun görülen 
ortalama ilk evlenme yaşı da değerlendirilmiş olup çeşitli kaynaklardan elde edilen 
veriler yer almaktadır. Türkiye kapsamında ele alınan bu çalışmada öncelikli olarak 
çocuk yaştaki ve erken yaştaki evliliklere bakılıp ileri ve geç yaştaki evliliklere de yer 
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verildikten sonra genel olarak Türkiye’deki ortalama ilk evlenme yaşında görülen 
artış ve bu artışın muhtemel nedenleri sunulmaya çalışılmıştır. 

4 https://www.unicef.org/turkey/en/child-marriage
5 https://www.unicef.org/turkey/en/child-marriage

1.2.1. Türkiye’de Çocuk Evlilikleri

Artan ortalama evlenme yaşına rağmen, çocuk yaşta evlilik dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de süregelen bir sorun olmaya devam etmekte ve kız çocuklarına yönelik 
kalıplaşmış rolleri pekiştiren ve eğitimlerini kısıtlayan, sağlıklarını tehlikeye atan ve 
onları şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği mo-
delini yansıtmaktadır.4 Hukuki açıdan baktığımızda ise, Türkiye’de yasal evlilik yaşı 
18’dir ve çocuklar, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin rızasıyla 17 yaşında evlenebi-
lir. 16 yaşındaki çocuklar da mahkemelerin özel izniyle ‘istisnai durumlarda ve hayati 
gerekçelerle’ evlenebilirler.5 Türkiye’de 2008 ile 2017 yılları arasında resmî nikâh ile 
evlenen 16-17 yaş grubundaki çocuklar ve bu çocukların toplam evlenmeler içindeki 
oranları şöyle sıralanabilir.

Şekil 4: Çocuk yaşta evlendirilen kız ve erkek çocuklarının sayısı

Yıl
Toplam 
sayısı Evlenme Evlenen 

sayısı Çocuk Evlenen Çocukların 
Toplum İçindeki Oranı

Erkek Kadın Erkek Kız Erkek Kız

2008 641,973 641,973 2,214 49,703 0,3 7,7

2009 591,742 591,742 2,072 47,859 0,4 8,1

2010 582,715 582,715 2,000 45,738 0,3 7,8

2011 592,775 592,775 1,860 42,700 0,3 7,2

2012 603,751 603,751 1,903 40,428 0,3 6,7

2013 600,138 600,138 1,866 37,481 0,3 6,2

2014 599,704 599,704 1,670 34,629 0,3 5,8

2015 602,982 602,982 1,483 31,337 0,2 5,2

2016 594,493 594,493 1,319 27,637 0,2 4,6

2017 569,459 569,459 1,081 23,906 0,2 4,2

Kaynak: https://www.haberler.com/cocuk-gelin-sayisi-10-yilda-yari-yariya-azaldi-10774517-haberi/

Çocuk yaşta evlendirilen kızların sayısına bakıldığında son 10 yıl içerisinde % 52 
azalarak 2017 yılında 23 bin 906’ya gerilediği görülmektedir. Toplam evlenmeler 
içerisinde kız çocuk oranının en yüksek olduğu il ortalama % 16,6 ile Ağrı olurken 
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en düşük olduğu il ise ortalama % 0,4 ile Tunceli ili olarak karşımıza çıkmaktadır. En 
düşük oranlara bakıldığında ise Rize’de % 1,1 ve Trabzon’da % 1,4 olarak görülmek-
tedir. Erken yaşta evlendirilen erkek çocuk sayısı ise 2008 yılında 2214 iken bu rakam 
2017 yılında yaklaşık olarak % 51 azalarak 1081’e gerilemiştir (Özarslan, 2020).

Tabloya bakıldığı üzere hem toplam evlenme sayısında zaman içerisinde düşüş, 
artış ve tekrar düşüşün yaşandığı gözlenmiş olup hem de çocuk evliliklerinde erkek 
ve kız cinsiyetleri bağlamında da bir azalış eğilimi olduğu görülmektedir. 

 Şekil 5: 16-17 yaş arasında evlenen kız çocuklarının toplam evlenmeler içindeki 
oranı, 2002-2020
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Kaynak: TÜİK, Evlenme İstatistikleri, 2002-2020

TÜİK Evlenme istatistiklerine göre bakıldığında; 16-17 yaş grubunda yer alan 
kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2010 
yılında % 7,8 iken 2020 yılında % 2,7’ye düştüğü görülmektedir.

Erken yaşta evliliklerin eskiden neden fazlaca olduğu ve günümüze doğru gelin-
diğinde ise ileri yaşta evliliğe neden geçildiği incelenmiştir (Özarslan, 2020). Erken 
yaşta – çocuk yaşta evliliğin nedenlerinden ilki olarak ekonomik ve sosyo-ekonomik 
nedenler gösterilmektedir. Bu nedenlere göre eski dönemde gelin ve damat birey-
ler aile evlerinde yaşayarak ayrıca bir ev masrafının oluşmasını önlemişlerdir. Erken 
yaşta evlilik ile eve gelen çocuk gelin (genellikle kız çocukları), aile üyeleri tarafından 
sürece hızlıca adapte edilip istenilen şekilde yönlendirilebilmektedir. Ayrıca bunlara 
ek olarak kız çocuğu aileleri kızlarını kendilerine göre en genç ve “en bereketli” 
zamanlarında evlendirip bu evlilik neticesinde başlık parası da almayı amaç edinmiş-
lerdir (Özarslan, 2020). 

Erken yaşta - çocuk yaşta evliliğin bir diğer nedeni ise sosyo-kültürel ve dini 
inançlar ekseninde şekillenmiştir. Bu inanca göre en önemli kavram olarak namus 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kız çocuklarının namusu ailenin namusu olarak kabul 
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görmüş olup bu neden ile kız çocukları en erken yaşta evlendirilmeye mahkum edil-
miştir. Bir başka kavram ise beşik kertmesi kavramıdır. Beşik kertmesi ile bebekler 
beşiklerindeyken yani henüz bebek iken aile üyelerinin kendi aralarında almış ol-
dukları evlilik kararını temsil etmektedir. Son olarak ele alınan kavram berdel olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Berdel olayının hem ekonomik hem de dinî birçok nedeni 
vardır. Iki farklı aileden iki farklı erkek bireylerin karşı aileden kız çocuklarını karşılıklı 
olarak nikâhlarına alma durumu, iki ayrı düğünün tek bir düğün çatısı altında yapıl-
ması ve başlık parasının olmaması nedeni ile bu işin ekonomik tasarrrufunu ön plana 
çıkarmaktadır. Dini  boyutu ise kan davaları bağlamında ele alınmaktadır. Küs olan, 
aralarında kan davası olan ve başka farklı nedenler ile ayrı yaşayan aileler, uzlaşmak 
için karşılıklı olarak kız çocuklarını gelin etmektedirler (Özarslan, 2020).

Erken-çocuk yaşta evliliklerin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmiş olup 
olumlu olarak doğurganlığın erken yaşlardan itibaren kullanılabilir olması, gelin gi-
dilen aileye adaptasyonunun erken yaşlardan itibaren sağlanmaya çalışması, kendi 
ailesine başlık parasının ödenmesinden dolayı ekonomik bir gelir kazandırması gibi 
etkenler olumlu özellikler olarak sıralanabilmektedir. Olumsuz özelliklere bakıldığın-
da ise; en büyük olumsuz neden evlendirilen kişinin henüz bir “çocuk” olması ola-
caktır. Bu nedenden daha üstün ve önemli bir olumsuz neden yoktur. 

1.2.2. Yaşanılan Çoğrafi ve Kültürel Bölge

Türkiye için ortalama ilk evlenme yaşında görülen ilerlemenin birçok nedeni var-
dır. Bu nedenlere tek tek bakılacak olup ilk neden yaşanılan coğrafi ve kültürel bölge 
olarak ele alınmıştır. Coğrafi ve kültürel bölgelerden kasıt kişilerin yaşamış oldukla-
rı maddi anlamda coğrafi konum, manevi alanda ise kültürel coğrafya neticesinde 
şekillenmektedir. TAYA verileri bu bağlamda incelendiğinde hem kadınlar hem de 
erkekler için ortalama ilk evlenme yaşının değiştiği görülmektedir (2016). 
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Şekil 6: Erkeklerde Yaşanılan Bölge Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

BÖLGE

İstanbul 4,1 44,7 36,0 11,8 3,3

Batı Marmara 5,9 53,4 29,3 9,2 2,2

Doğu Marmara 4,8 51,3 35,7 6,7 1,5

Ege 4,7 52,8 33,0 8,2 1,3

Akdeniz 4,1 48,0 34,0 10,6 3,3

Batı Anadolu 5,6 53,4 32,2 7,2 1,6

Orta Anadolu 7,2 54,4 31,6 5,8 1,0

Batı Karadeniz 9,5 56,0 28,4 4,9 1,3

Doğu Karadeniz 9,4 52,7 30,9 5,4 1,5

Kuzeydoğu Anadolu 6,4 51,0 33,8 7,6 1,1

Ortadoğu Anadolu 6,1 54,0 29,7 7,9 2,4

Güneydoğu Anadolu 8,0 58,1 27,5 4,8 1,5

Kaynak: TAYA, 2016

Şekil 7: Kadınlarda Yaşanılan Bölge Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

İstanbul 22,5 57.4 15,3 3,9 0,9

Batı Marmara 25,8 60,5 11,6 1,5 0,7

Doğu Marmara 24,2 62,3 11,0 1,8 0,8

Ege 27,3 58,1 12,0 1,9 0,7

Akdeniz 26,8 56,7 12,3 3,0 1,1

Batı Anadolu 27,0 57,9 12.0 24 1,0

Orta Anadolu 33,7 56,6 7,3 1,9 0,6

Batı Karadeniz 33,3 56,0 9,0 14 0,4

Doğu Karadeniz 30,1 56,3 11,0 24 0,4

Kuzeydoğu Anadolu 37,4 52,3 8,1 1,7 0,4

Ortadoğu Anadolu 37,3 51,2 9,5 1,5 0,5

Güneydoğu Anadolu 36,3 52,5 8,7 2,0 0,5

Kaynak: TAYA, 2016
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Erkekler için bakıldığında; Batı bölgelerinde 30 ve üzeri yaş oranlarının Doğu 
bölgelerindeki oranlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. İlk sırada İstanbul, 
ikinci sırada ise Akdeniz Bölgesi gelmektedir. 17 yaş ve altı evliliklere bölge bağla-
mında bakıldığında ilk sırada Karadeniz Bölgelerinin, ikinci sırada ise Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin yer aldığını görebiliyoruz.

Kadınlar için bakıldığında; Batı ve Akdeniz bölgelerinde 30 ve üzeri yaş oran-
larının Doğu, Kuzey ve Türkiye’nin iç bölgelerindeki oranlarına oranla daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 30 ve üzeri yaş aralığında evlenenlerin oranına bakıldığında 
4,8 ve 4,1 yüzdelik ile ilk sırada İstanbul, ikinci sırada ise Akdeniz Bölgesi yer almak-
tadır. 17 yaş ve altı evliliklere bölge bağlamında bakıldığında ilk 3 sırada sırasıyla 
Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yer 
aldığını görüyoruz. Bu yaş grubunda en az yüzdeliğin ise İstanbul Bölgesi’nde oldu-
ğunu görmekteyiz.

TÜİK verileri incelendiğinde 2016-2020 yılları arasında kadın ve erkeklerde orta-
lama ilk evlenme yaşının düzenli bir şekilde artış eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 
Buna ek olarak aşağıdaki tabloya bakıldığında her yıl Türkiye ortalamasının üzerinde 
bir veri kaydeden ilk bölge İstanbul, ikinci bölge ise Doğu Karadeniz olmuştur. Bu 
bölgelerde ortalama ilk evlenme yaşları Türkiye genelinden daha yüksek olarak kay-
da geçmiştir. Türkiye ortalamasının gerisinde kalan bölgeler ise sırasıyla; erkeklerde 
Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer alırken ikinci sırada ise Orta Anadolu böl-
gesi yer almaktadır. Kadınlarda ise Türkiye ortalamasının gerisinde yer alan ilk sırada-
ki bölge Kuzeydoğu Anadolu bölgesi olurken ikinci sırada ise Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi bulunmaktadır. 
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Şekil 8: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre ortalama ilk evlenme yaşı, 
2016-2020

Yıllar

2016 2017 2018 2019 2020

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Türkiye 27,6 24,5 27,7 24,6 27,8 24,8 27,9 25,0 27,9 25,1

İstanbul 28,5 25,8 28,6 25,9 28,8 26,1 28,9 26,2 28,9 26,4

Batı Marmara 27,7 24,5 27,8 24,7 28,0 24,8 28,1 25,0 28,0 25,0

Ege 27,8 24,7 27,9 24,8 28,0 24,9 28,1 25,2 28,2 25,3

Doğu Marmara 27,8 24,8 28,0 25,0 28,1 25,1 28,2 25,3 28,2 25,4

Batı Anadolu 27,4 24,7 27,5 24,8 27,6 24,9 27,7 25,1 27,7 25,2

Akdeniz 27,7 24,4 27,8 24,6 27,9 24,7 27,9 24,8 27,9 24,8

Orta Anadolu 26,6 23,3 26,8 23,5 26,9 23,6 26,9 23,9 27,0 24,0

Batı Karadeniz 27,1 24,3 27,3 24,6 27,4 24,6 27,5 24,8 27,5 24,9

Doğu Karadeniz 28,3 25,1 28,4 25,3 28,6 25,4 28,6 25,6 28,6 25,8

Kuzeydoğu Anadolu 27,0 23,0 27,0 23,0 27,2 23,2 27,3 23,4 27,4 23,7

Ortadoğu Anadolu 27,1 23,7 27,2 23,9 27,4 24,1 27,6 24,4 27,7 24,6

Güneydoğu Anadolu 26,3 23,3 26,5 23,4 26,6 23,6 26,8 23,8 26,8 23,9

Kaynak: TÜİK, 2020

Bölge bazında değerlendirmeler yapıldığında kentleşme olgusunun da ön pla-
na çıktığı görülmektedir. Veriler neticesinde kentte yaşamak ile kent dışında yaşa-
mak evlilik yaşını farklı oranlarda etkilemektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan kişiler ile 
kentte yaşayan kişilerin ortalama ilk evlenme yaşları bulundukları coğrafi bölgenin 
gelişmişliği ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü ekonomik ve sosyo-ekonomik nedenler 
ve öğrenim durumu kişilerin evlilik yaşları üzerinde etkin bir rol oynamaktadır. Kır-
sal bölgelerde erken yaşta evlilikler ve bu evliliklerden sayıca fazla çocuk yapılma-
sı durumu, aile içi ekonomik dengeyi sağlamlaştırır iken, kentlerde bu durum tam 
tersi bir rol oynamaktadır. Kentlerde evlilik durumu kırsal bölgelere oranla daha zor 
olup, ekonomik gelirin belirli bir seviyeye ulaşması beklenip sonrasında gerçekleşen 
evliliklerde de çocuk sayısı kırsal bölgeye oranla daha düşük tutulmaktadır. Ayrıca 
kentte yaşayan erkeklerin kentte yaşayan kadınlara oranla evliliği ileri yaşa erteleme 
olasılığının daha yüksek olduğu da görülmektedir (Eralp & Gökmen, 2020). 
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1.2.3. Sosyo-ekonomik Statü

Kadın ve erkekler üzerinden hareket ile ortalama ilk evlenme yaşını doğrudan 
etkileyen bir başka etken ise sosyo-ekonomik statü olarak değerlendirilmektedir. 

Şekil 9: Erkeklerde Sosyo-ekonomik Statü Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

SOSYOEKONOMİK STATÜ

En üst grup 0,5 21,2 47,1 25,1 6,1

Üst grup 1,7 35,3 45,5 14,3 3,2

Üst orta grup 4,3 53,5 33,2 7,2 1,8

Alt orta grup 8,7 57,9 27,0 5,0 1,4

En alt grup 8,0 59,8 24,4 6,1 1,7

Kaynak: TAYA, 2016

Şekil 10: Kadınlarda Sosyo-ekonomik Statü Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

SOSYOEKONOMİK STATÜ

En üst grup 0,5 21,2 47,1 25,1 6,1

Üst grup 1,7 35,3 45,5 14,3 3,2

Üst orta grup 4,3 53,5 33,2 7,2 1,8

Alt orta grup 8,7 57,9 27,0 5,0 1,4

En alt grup 8,0 59,8 24,4 6,1 1,7

Kaynak: TAYA, 2016

Sosyo-ekonomik statü bağlamında bakıldığında hem erkeklerde hem de kadın-
larda en alt gruptan en üst gruba doğru gidildiğinde evlenme yaşının ilerlediğini ve 
30 yaş ve üstü yaşlarda evlilik oranlarının da arttığı görülmektedir. Modern yaşam 
biçiminin yaygınlaşması ve toplumsal statü arayışları bu bağlamda kadın ve erkekler-
de ortalama ilk evlenme yaşını yükselten bir etken olarak görülmektedir (Özarslan, 
2020).
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1.2.4. Hanehalkı Tipi

Burada hanehalkı tipinin Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşı üzerine etkilerine 
yer verilmiştir.

Şekil 11: Hanehalkı tipleri

TOPLAM HANEHALKI İÇİNDEKİ ORANI

HANEHALKI TİPLERİ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tek kişilik hanehalkı 13,9 14,4 14,9 15,4 16,1 16,9 17,9

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 67,4 66,9 66,4 66,1 65,3 65,1 65,2

Sadece eşlerden oluşan çekirdek aile 14,1 14.3 14,2 14,2 14,1 13,9 13,5

Eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 45,7 44,8 44,0 43,5 42,3 42,0 42,0

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 7,6 7,8 8,2 8,5 8.9 9,2 9,7

Baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 1,5 1.6 1,7 1,8 1.9 2,0 2,2

Anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 6.1 6.2 6,5 6,7 7.0 7,2 7,5

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan 
hanehalkı

16,7 16,5 16,3 16,0 15,8 15,0 14,0

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden 
oluşan hanehalkı

2,1 2,2 2,4 2.5 2.8 3.0 2,8

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2014-2020

Tablo incelendiğinde tek kişilik hanehalkı oranının yıllar içerisinde arttığı görül-
mektedir. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranında azalma yaşanırken içinde 
yer alan tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oranlarında bir artış yaşan-
mıştır. 
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Şekil 12: Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısı, 
2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Çekirdek aile 
toplamı 14 212 489 14 497 539 14 738 394 14 993 563 15 173 997 15 623 302 16 050 444

Sadece eşler-
den oluşan 
çekirdek aile

2 970 130 3 095 982 3 148 643 3 212 759 3 262 746 3 339 792 3 327 655

Eşler ve 
çocuklardan 
oluşan çekir-
dek aile

9 637 992 9 711 356 9 772 869 9 853 456 9 833 064 10 074 239 10 341 665

Tek ebeveyn 
ve çocuklar-
dan oluşan 
çekirdek aile 
toplamı

1 604 367 1 690 201 1 816 882 1 927 348 2 078 187 2 209 271 2 381 124

Baba ve 
çocuklardan 
oluşan çekir-
dek aile

317 398 337 416 375 424 407 295 447 751 482 739 533 335

Anne ve 
çocuklardan 
oluşan çekir-
dek aile 

1 286 969 1 352 785 1 441 458 1 520 053 1 630 436 1 726 532 1 847 789

Kaynak: TÜİK, 2020

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, anne ve babanın ayrı yaşaması 
durumunu ifade etmektedir. Bu bağlamda eşler boşanmış ve ayrılmış olabileceği 
gibi eşlerden birinin ölümü de söz konusu olabilmektedir. Tablo incelendiğinde çe-
kirdek aile sayısındaki artışa doğru bir orantıda tek ebeveynli çekirdek ailelerde de 
bir artışın olduğunu görebilmekteyiz. Tek ebeveynli çekirdek ailelere bakıldığında 
yıllar içinde hem anne ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin hem de baba ve ço-
cuklardan oluşan çekirdek ailelerin sayılarında artış olmuştur. Bu artışı tek ebeveynli 
çekirdek aile toplamına oranladığımızda baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 
2014 yılında ortalama % 25 civarında olurken 2020 yılında ise bu oran yaklaşık olarak 
% 28’e yaklaşmıştır. Yani yıllar içerisinde anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 
oranı azalırken baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oranında bir artış yaşan-
mıştır. 

Kişilerin yaşamış oldukları hane halkı tipinin de ortalama ilk evlenme yaşını hem 
erkekler de hem de kadınlarda farklı bir şekilde etkilediği görülmektedir (TAYA, 
2016). 
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Şekil 13: Erkeklerde Hanehalkı Tipi Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

SOSYOEKONOMİK STATÜ

Çekirdek 4,2 49,8 35,2 8,8 1,9 2 209 271 2 381 124

Geniş 10,3 57,7 24,9 5,2 1,8 482 739 533 335

Dağılmış 4,1 45,2 31,8 13,8 5,1 1 726 532 1 847 789

Kaynak: TÜİK, 2016

Şekil 14: Kadınlarda Hanehalkı Tipi Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

SOSYOEKONOMİK STATÜ

Çekirdek 23,0 59,7 13,8 2,8 0,7 2 209 271 2 381 124

Geniş 35,5 54,8 7,7 1,4 0,6 482 739 533 335

Dağılmış 40,9 48,4 7,8 1,9 1,0 1 726 532 1 847 789

Kaynak: TÜİK, 2016

Hanehalkı tipi bağlamında geniş ve çekirdek ailede yaşayan erkekler ile dağılmış 
hanede yaşayan erkekler arasında evlenme yaşları bağlamında dikkat çeken bir du-
rum vardır. Dağılmış hanede yaşayan erkeklerin 30 ve üzeri yaşlarda evlenme oranı, 
diğer erkeklere oranla daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun nedeni belki de evlili-
ğe daha temkinli ve daha hazırlıklı yaklaşmalarından kaynaklı olabilir. Ayrıca Beck’in 
görüşleri üzerinden de oldukça açıklanabilir bir veri olarak değerlendirilebilmekte-
dir. Yani risklere karşı kişiler evlilik olayında biraz daha temkinli ve yavaş hareket 
edebilmektedirler. 

Hanehalkı tipi bağlamında bakıldığında 17 yaş ve altı evliliklerin en büyük yüz-
desi dağılmış hanehalkında yaşayan kadınlarda görülmektedir. Türkiye ortalamasına 
göre bakıldığında 18-24 yaş aralığının oranı çekirdek ailede aşılmıştır. Yani % 59,7 
oran ile çekirdek aile, Türkiye ortalamasının da üzerine çıkmıştır. 30 ve üzeri yaşa 
bakıldığında çekirdek aile diğer hanehalkı tiplerinin önüne geçmiştir. Burada deği-
nilmesi gereken bir husus vardır. Erkeklerde ve kadınlarda hanehalkına bakıldığında 
büyük bir farklılığın olduğu görülmektedir. Erkeklerde dağılmış ailelerde yaşamak, 
ileri bir yaşta evliliğin oranını arttırırken, bu durum kadınlarda tersi bir tepkiye neden 
olmaktadır. Kadınlarda dağılmış aile tipi daha erken yaşlarda evliliğe neden olmak-
tadır. 

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu 
il, 2020 yılında % 11,7 ile Bingöl oldu. Bu ili, %11,5 ile Adana ve Malatya illeri izledi. 
Bu oranın en düşük olduğu iller ise % 7,1 ile Bitlis ve Ardahan, % 7,2 ile Tokat oldu. 
Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en 
yüksek olduğu il % 9,2 ile Bingöl olur iken baba ve çocuklardan oluşan hanehalkla-
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rının oranının en yüksek olduğu il ise %3,8 ile Kilis olarak karşımıza çıkmıştır. Geniş 
aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında % 24,4 
oran ile Hakkari olmuştur. Hakkari ilini % 24,2 ile Şırnak ve % 21,5 ile Batman izledi. 
Bu oranının en düşük olduğu il ise % 9 ile Eskişehir olmuştur. Eskişehir ilini % 9,6 ile 
Çanakkale ve % 10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

Şekil 15: Hanehalkı tipine göre ilk evlenme yaşları

İl Cinsiyet Toplam 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 ve üstü

BİNGÖL
Erkek 1 441 12 287 628 318 90 42 72

Kadın 1 441 173 553 436 153 51 39 36

KİLİS
Erkek 998 22 326 422 116 38 22 52

Kadın 998 265 412 194 55 27 20 25

HAKKARİ
Erkek 1 318 27 274 574 279 101 20 47

Kadın 1 318 177 460 426 153 68 14 20

ŞIRNAK
Erkek 3 180 68 1 086 1 358 497 92 32 47

Kadın 3 180 620 1 430 794 217 73 25 21

Kaynak: TÜİK, 2016

Yukarıda TÜİK üzerinden elde edilen veriler yer almaktadır. Hanehalkı tipi içeri-
sinde tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile tipinin fazlaca olduğu Bin-
göl’de erkekler ilk evlenme yaşını ileriki yaşlara bırakırken, kadınlar erkeklere oranla 
daha erken yaşlarda evlenmişlerdir. Tek ebeveynlerden baba ve çocuklardan oluşan 
çekirdek aile ise Kilis ilinde fazlaca görülmüştür. Kilis’te ilk evlenme yaşı erkeklerde 
kadınlara oranla oldukça ileri yaşlarda görülmektedir. Kadınlarda ilk evlenme yaşının 
yaklaşık % 28 gibi bir oran ile 16-19 yaş grubunda olduğunu görebilmekteyiz. Bu 
hane tipine karşın geniş ailenin en fazla olduğu Hakkari ve Şırnak illerinde ise kadın-
larda ortalama ilk evlenme yaşı yine erken yaşlarda fazlaca görülürken erkeklerde 
ortalama ilk evlenme yaşı tek ebeveynli çekirdek ailelere oranla daha erken yaşta 
görülmektedir. 

Bu aile tipi hem kadına hem de erkeğe birtakım sorunlar oluşturmakta olup, bu 
durumu sosyolojik açıdan açıklamak gerekirse; 

• Dağılmış ailede yaşayan erkeklerin aile kurmak için daha emin adımlarla ilerle-
mek zorunda oldukları,

• Bu aile tipinde yaşayan erkekler için ilk adımın ekonomik temelli atılmak isten-
mesi,

• Kadınlar için daha düzenli bir aile ortamı arzu edilmesi,
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• Kadınların kendilerini yük olmaktan kurtarmak için evliliği mecbur olarak görebil-
mesi vb. gibi nedenler hem psikolojik yönü hem de sosyolojik yönü ağır basan 
nedenlerin en başında gelmektedir. 

Hanehalkı tipinin ortalama ilk evlenme yaşına etkisinin olduğunu görebilmekte-
yiz. Türkiye’de tek ebevenli çekirdek aile sayısının da durağan olmayıp artış eğilimin-
de olması neticesinde buna bağlı olarak ilk evlenme yaşının artması beklenilen bir 
sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.2.5. Öğrenim Durumu

Öğrenim durumunun kadın ve erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşına olan etkisi 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şekil 16: Erkeklerde Öğrenim Durumu Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

ÖĞRENİM DURUMU

Bir okul bitirmedi 16,8 59,8 17,9 3,8 1,8

İlkokul 8,4 61,4 24,5 4,6 1,1

İlköğretim/ortaokul 2,8 57,6 31,3 6,3 2,1

Lise 1,3 45,6 41,2 9,6 2,3

Üniversite/lisansüstü 0,5 22,9 52,2 19,8 4,5

Kaynak: TAYA, 2016

Şekil 17: Kadınlarda Öğrenim Durumu Bağlamında Ortalama İlk Evlenme Yaşı

ÖĞRENİM DURUMU

Bir okul bitirmedi 47,5 45,7 4,7 1,5 0,7

İlkokul 30,2 60,0 7,8 1,4 0,6

İlköğretim/ortaokul 23,0 67,9 6,8 1,7 0,6

Lise 5,5 72,0 18,2 3,3 0,9

Üniversite/lisansüstü 0,7 47,1 42,4 8,2 1,6

Kaynak: TAYA, 2016

Öğrenim durumu bazında bakıldığında, eğitim seviyesi arttıkça evlenme yaşının 
da aynı oranda ilerlediği görülmektedir. Buna bağlı olarak öğrenim durumuna göre 
17 yaş ve altı evliliklerin de gittikçe azaldığı dikkat çekmektedir. Bir okul bitirmeyen 
kadınların ve erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşlarına bakıldığında birinci sırada 17 
yaş ve altı seçeneğinin yer aldığını görebilmekteyiz. 30 yaş ve üstü aralıklarda evle-
nen kadınların ve erkeklerin büyük oranı Üniversite/Lisansüstü eğitimine sahip kişi-
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lerden oluşmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında hem kadınlarda hem de erkeklerde 
ortalama ilk evlenme yaşı üzerinde öğrenim durumunun doğrudan bir etkisinin söz 
konusu olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir başka çalışma incelendiğinde ise; Türkiye genelinde, yalnızca ilkokul bitiren 
bireylerin dahi hiç okul okumamış bireylere göre evliliği erteleme olasılıklarının yak-
laşık olarak 2,5 kat yükseldiğini görebilmekteyiz. Bu oran lisansüstü eğitim almış bi-
reylerde yaklaşık 4 kat olmaktadır. Bununla beraber, özellikle kadınlarda evliliği erte-
leme olasılığı erkeklere göre çok daha yüksek olarak bulunmuştur (Eralp & Gökmen, 
2020). Üniversite gibi yüksek öğrenim görmeyen kişilerde de evlilik yaşının arttığı 
görülmektedir. Zorunlu eğitimin süresinin artması durumu hem kadınlarda hem de 
erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşını etkileyen önemli bir etken olarak değerlendi-
rilmektedir (Özarslan, 2020). 

Ayrıca ADNKS sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı 
incelemesinde, 2019 yılında kadınların yaklaşık olarak % 40,4’ünün kendilerinden 
daha da yüksek eğitimli erkekler ile evli olduğu görülürken eşlerinden daha yüksek 
eğitimli olan kadınların oranının ise yaklaşık olarak % 15,1 olduğu görülnüştür. Eği-
tim seviyeleri aynı olan eşlerin oranına bakıldığında bu oran % 42,9 olup eğitim se-
viyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yaklaşık %1,6 olarak kayda geçmiştir (TÜİK, 
2020).

1.2.6. Çalışma durumu

Bireylerin çalışma durumu incelendiğinde, evliliğe ekonomik açıdan hazır ol-
manın başlıca şartlarından biri olarak değerlendirildiği söylenebilir. Buna ek olarak, 
Türkiye’de yaşayan bireylerin çalışıyor olması durumu çalışmayan bireylere oranla 
ilk evlilik yaşını erteleme olasılıklarını arttırdığı görülmektedir. Türkiye’de 2016 yılı 
kadınların iş gücüne  katılım oranı, erkeklerin ilk evlenme yaşını yükselten bir fak-
tör olan “çalışıyor olma durumu”, günümüzde evlenmek ya da ideal bir yaşam sür-
mek için yalnızca gelir sahibi olmanın yeterli olmadığının, genellikle belirli bir yaşam 
standardının sağlanmak istenmesinin de bir göstergesi olarak düşünülebilir (Eralp & 
Gökmen, 2020).
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1.2.7. Evlenilecek Kişilerde Aranan Sosyal ve Kişilik Özellikleri

Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşını etkileyen bir başka faktör ise 
evlenilecek kişide aranan birtakım özelliklerdir. Bu özellikler kişilerin evlenme du-
rumları üzerinde oldukça etkin bir söz hakkına sahiptir. Aşağıdaki grafikte TAYA’nın 
2016 verilerine bakıldığında hem erkeklerde hem de kadınlarda evlenilecek kişide 
aranan sosyal ve kişilik özelliklerinin yer aldığı görülmektedir. 

Şekil 18: Evlenilecek kişide aranan sosyal ve kişilik özellikleri

Erkek Kadın

Sosyal Özellikler Kişilik Özellikleri Sosyal Özellikler Kişilik Özellikleri

Çok Önemli 

/Önemli

İlk kez evlenecek 

olması

Aile yapılarının 
benzer olması

Güvenlir kişi 
olması, yalan 
söylememesi

Tutumlu olması

Bir işinin olması

Aile yapılarının 
benzer olması

Güvenilir kişi 
olması, yalan 
söylememesi

Tutumlu olması, 
Cömert olması

Önemli 

Değil/Hiç 

Önemli 

Değil

Aynı memleket-

ten / hemşeri 

olması

Güzel/yakışıklı 

olması

Size aşık olması

Aynı memleket-

ten / hemşeri 

olması

Benzer siyasi gö-

rüşe sahip olması

Güzel/yakışıklı 
olması

Size aşık olması

Kaynak: TAYA, 2016

Yukarıda yer alan TAYA 2016 verilerinde erkek ve kadınlar için evlenilecek kişide 
aranan en önemli sosyal ve kişilik özellikleri ortalama ilk evlenme yaşını doğrudan 
etkilemektedir. Bu özelliklere sahip kişiler ile karşılaşıldığı takdirde evlenme durumu-
nun daha kolay sağlandığı ancak aksi bir durumda evlenme yaşının ilerlediği söy-
lenebilir. TAYA 2016 verilerinde hem kadınlar hem de erkekler bağlamında önemli 
görülmeyen nedenler aynıdır. Görünüş ve duygu önemsenmeyip gereksiz bile gö-
rüldüğü söylenebilir. Ancak 2020 yılında yapılmış olan başka bir kaynağa bakıldığın-
da bu durumun oldukça değiştiği söylenebilir.

Erap ve Gökmen (2020) evliliği erteleme riskini arttıran etmenler üzerine bir ça-
lışma yürütmüştür. Çalışmada evlenilecek bireyin iyi eğitimli olması, çalışma saatle-
rinin az olması, ilk kez evlilik yapacak olması, internette tanışmış olması, aşık olması, 
nikahsız birlikte yaşamayı önemsemesi, güzel/yakışıklı olması, karşı tarafın duygula-
rına önem vermesi, cömert olması ve toplum içinde nasıl davranacağını bilmesi gibi 
sosyal ve kişilik özellikleri evliliği erteleme riskini yükselten faktörler olarak görül-
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mektedir. Bu faktörlere bakıldığında içindeki en büyük etkenin “aşk” etkeni olduğu 
dikkat çekmektedir. Bu sonuç incelendiğinde evlilik için aşkı önemseyen bireylerin, 
aşkı önemsemeyen bireylere göre ilk evlilik kararını erteleme olasılıkları yaklaşık ola-
rak 0,60 oranında arttığı görülmektedir. Günümüzde bireylerin evlilik için aşkı önemli 
bir etken olarak görüp aşık olmayı bekliyor olması, Giddens’ın (2017) bulgularıyla da 
örtüşmektedir. Bu etkeni, internette tanışılan birey olması ve cömertlik özellikleri ta-
kip etmektedir. Buna karşılık evliliği erteleme riskini düşüren ölçeklere bakıldığında 
ise; karşı tarafın bir işinin olması, ailelerin benzer bir yapıda olması, aynı mezhepten/
memleketten/sosyal çevreden olması ve de eşini kendi ailesine  ezdirmemesi gibi 
özelliklerin ölçekleri olduğu görülmektedir (Eralp & Gökmen, 2020).

1.2.8. Türkiye’de Yabancı Gelin ve Yabancı Damat Sayıları

Türkiye’de evlenme oranı her geçen yıl azalış eğiliminde seyredirken yabancı 
gelin ve yabancı damatların toplam evlenme oranlarındaki durumlarına bakılmaya 
çalışılmıştır.  

Şekil 19: Uyruklarına göre yabancı gelin ve damatların oranları, 2021

Almanya

Suriye

Avusturya

Afganistan

Azerbaycan

Irak

Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık

İran

Diğer

%25,2 %30,5

%20,7

%5,5

%4,2
%3,5

%3,2

Uyruklarına göre yabancı damatların oranı, 2021

%2,4

%2,3

%2,3

%5,1
%4,4

Uyruklarına göre yabancı gelinlerin oranı, 2021

%3,8

%3,3

Suriye

Azerbaycan

Özbekistan

Almanya

Fas

Rusya

Türkmenistan

Ukrayna

Kırgızistan

Diğer

%31,2

%14,6

%10,1

%9,8

%9,4

%8,4

Kaynak: TÜİK, 2021

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme durumları yukarıdaki tab-
loya göre incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısının 2021 yılında 23.687’dir ve 
toplam gelinlerin yaklaşık % 4,2’sini oluşturmaktadır. Yabancı gelinlerin sayısı 2020 
yılında 18.909 idi. 2020-2021 yılı arasında yabancı gelin ve damat sayısında artış 
gözlenmiştir. Yabancı damatların sayısı ise 2021’de 4.976 olmuştur ve toplam da-
matların yaklaşık % 0,9’unu oluşturmaktadır.
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2. BOŞANMA

2.1.  Boşanma Nedir?

Boşanma, hukuki olarak evlenmeyi sona erdirme biçimidir. Bir başka deyişle bo-
şanma, eşlerin yaşamlarını sürdürdükleri vakit içerisinde kanunda öngörülen sebep-
lere dayanarak evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesini ifade eder. Türk Hukuk 
Sistemi boşanma davası açma hakkını her iki eşe de eşit bir biçimde tanımıştır, ancak 
açılan bu davanın Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen sebeplere dayandırılması 
gerekmektedir. Bu sebepler; eşlerden birinin kusuruna bağlı sebepler ya da kusura 
bağlı olmayan sebepler olabilir. Bu doğrultuda Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme 
alanı bulan boşanma sebepleri, boşanmanın özel sebepleri ve boşanmanın genel 
sebepleri olarak ayrıma tabi tutmak mümkündür. Özel boşanma sebepleri olarak 
sayılan düzenlemeler; zina, hayata kast, pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış, 
küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak 
düzenlenmiştir (TMK m.161-165). Genel boşanma sebepleri ise; evlilik birliğinin te-
melinden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları, ortak hayatın kurula-
maması ya da fiili ayrılık olarak düzenlenmiştir (TMK m.166). 

2.2. Türkiye’de Evlenme ve Boşanma Oranları Üzerine

TÜİK Boşanma İstatistikleri incelendiğinde 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de 
boşanmaya dair artış eğiliminin güçlendiği görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye açı-
sından boşanma olgusunun önemli bir toplumsal mesele haline dönüşme sürecine 
girdiği söylenebilir. Bu nedenle bu artış eğilimine sebep olan faktörlerin belirlenmesi 
ve uygun politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Boşanma oranları hakkında yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere, Türkiye’de 
boşanma her ne kadar batı ülkeleri kadar yüksek oranda olmasa da geçtiğimiz yıllar-
la kıyaslandığında boşanma oranlarındaki artış eğilimi fark edilmektedir. Türkiye’deki 
kaba boşanma hızının 1970-2017 yılları arasında sergilediği artış eğilimi ve artış hızı-
nın 2000’lerden itibaren hızlanışı aşağıdaki tabloda açıkça görülmektedir.
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Şekil 20: 1.000 kişi başına boşanma
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Kaynak6: https://ourworldindata.org/marriages-and-divorces#divorce-rates-increased-after-1970-in-recent-de-
cades-the-trends-very-much-differ-between-countries

6 Ülke karşılaştırması için bu internet sitesi ziyaret edilebilir: Our World in Data, https://ourworldindata.org/marri-
ages-and-divorces#divorce-rates-increased-after-1970-in-recent-decades-the-trends-very-much-differ-between-count-
ries

Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nın (TAYA) 2006, 2011 ve 2016 yılına ait verilerin 
kullanıldığı bir çalışmanın boşanmaya ilişkin analizleri Türkiye’de boşanma hızların-
da gözlenen artışın, olası tüm bağımsız değişkenler kontrol altındayken de evlilik 
kuşaklarına göre artış eğilimi içinde olduğunu göstermektedir. Bu artış ilk evlenme 
yaşının yükselmesi, evlenme pratiklerinin değişmesi gibi faktörlerle ilişkili olmakla 
birlikte, aynı zamanda çocuk sayısı, eğitim seviyesi, evlilik süresi, sosyoekonomik 
durum ve gayrimenkul sahipliği gibi değişkenlerle de yakından ilişkilidir. TAYA-2006 
döneminde % 4 olan boşanmış kadın oranının TAYA-2016 döneminde % 8’e kadar 
yükseldiği görülmektedir. Çalışmanın sonuçları, ayrıca, 18 yaşından önce, özellikle 
de 15 yaşından önce evlenen kadınlar arasındaki ve düşük seviyede geleneksellik 
endeks değerine sahip kadınlar arasındaki yüksek boşanma hızlarına dikkat çekmek-
tedir. Evlilik tarihçesi yaklaşımıyla yapılan demografik araştırmalar, boşanma hızla-
rının artışına paralel olarak tekrar evlenmelerin artışına ve tekrar evlenmeler içinde 
daha yüksek boşanma oranlarına dikkat çekmektedir.
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2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de boşanmaya dair artış eğiliminin güçlendiği 
görülmektedir ve Türkiye açısından boşanma olgusunun önemli bir toplumsal 
mesele haline dönüşme sürecine girdiği söylenebilir.

2021 yılında TÜİK tarafından yayınlanan evlenme ve boşanma istatistiklerine 
göre, Türkiye’de 2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre artmıştır. 
Evlenenlerin sayısı 2020 yılında 488.335 iken 2021 yılında 561.710 olarak açıklan-
mıştır (TÜİK, 2021). Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılından 2021 yılına % 15 artmıştır.
Bu durumun aksine 2019-2020 yılları arasında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla 
göre % 10,1 azalmıştı (TÜİK, 2020). Hem 2019-20 yılındaki azalmanın, hem de 2021 
yılındaki bu artışın altında yatan en önemli faktörün pandemi süresince bir süre evli-
liklerin yapılamamış olduğu düşünülebilir.

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılından 2021 yılına %15 artmıştır. Boşanan çift-
lerin sayısı da %27’lik bir artış sergilemiştir. Bu artışta pandemi nedeniyle erte-
lenen evlenme ve boşanmaların etkisi vardır.

2.3. Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızı, 2021

Şekil 21: Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızı, 2021
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568

Benzer şekilde pandemi boşanma oranlarını da etkilemiştir. 2020 yılında boşa-
nan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla oranla % 13,8 azalmışken (TÜİK, 2020), 2020 
yılında boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136.570 iken 2021’de 174.085’e çıkarak 
% 27’lik bir artış sergilemiştir (TÜİK, 2021). 
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Aylara göre evlenme sayısı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında ise, Covid-19 sal-
gınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk aylar olan Nisan ve Mayıs 2020 aylarında 
belirgin bir azalma görülmüştür. 

Şekil 22: Aylara göre evlenme sayısı (2019, 2020, 2021 yılları karşılaştırmalı)
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568

Benzer şekilde, aylara göre boşanma sayılarında da salgın etkisiyle farklılıklar 
görülmüştür.

Şekil 23: Aylara göre boşanma sayıları (2019, 2020, 2021 yılları karşılaştırmalı)
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568
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2.4. Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı, 2021

Şekil 24: Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı, 2021
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde ise her iki cinsiyette de ilk 
evlenme yaşının arttığı görülmektedir. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkek-
lerde 28,1 iken kadınlarda 25,4’tür (TÜİK, 2021). Erkek ile kadın arasındaki ortalama 
ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. 

2.5. Cinsiyete göre ilk evlenme yaşı, 2021

Şekil 25: Cinsiyete göre ilk evlenme yaşı, 2021
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568

2021 yılı itibariyle illere göre kaba evlenme hızına bakıldığında ise, evlenme hızı-
nın en yüksek olduğu on il ve en düşük olduğu on il şu şekilde sıralanmaktadır.
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Şekil 26: 2021 yılı itibariyle illere göre kaba evlenme hızı
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568

İller arası bu farklılıkların anlamlandırılması için illerdeki genç nüfusun yaşlı nüfu-
sa oranı gibi demografik değişkenler incelenmelidir. 

Evlilik süresine göre boşanma oranları incelendiğinde, 2020 yılında boşanmala-
rın % 35,3’ünün evliliğin ilk 5 yılında, % 20,7’sinin ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçek-
leştiği görüldü.

2.6. Evlilik süresine göre boşanma oranları, 2021

Şekil 27: Evlilik süresine göre boşanma oranları, 2021
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Kaynak: TÜİK 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, evliliklerin boşanma açısından en riskli 
dönemi evliliğin ilk 5 yılıdır. Bu risk sonraki 5 yılda da devam etmektedir. 

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174.085 çift boşanmış, 
165.937 çocuk velayete verilmiştir (TÜİK, 2021). Boşanma davaları sonucu çocukla-
rın velayetinin çoğunlukla anneye verilmiş ve çocukların velayetinin 2021 yılında % 
76,1’i anneye, % 23,9’u babaya verilmiştir (TÜİK, 2021). 

2.7. Türkiye’de boşanma nedenleri 

2016 tarihli TAYA verilerine göre, Türkiye genelinde ise, cinsiyet ayrımı yapılmak-
sızın boşanmanın en çok görülen üç nedeninin; % 51 oranında sorumsuz ve ilgisiz 
davranma, % 30 oranında evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve % 24 
oranında eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması olduğu görülmektedir.

Türkiye’de erkekler için en çok görülen boşanma nedenleri (TAYA, 2016)

Sorumsuz ve ilgisiz davranma %40 –

Eşin/kadının ailesinin aile içi ilişkilere karışması %24 –

Eşin/kadının ailelerine karşı saygısız davranması %24 – 

Türkiye’de kadınlar için en çok görülen boşanma nedenleri (TAYA, 2016)

Sorumsuz ve ilgisiz davranma %61 –

Erkeğin evin ekonomik olarak geçimini sağlayamaması %43 –

Dayak ve kötü muamele %36 – 

Aldatma %32 – 

Cinsiyete göre boşanma sebepleri yukarıdaki tablolarda belirtilmiştir (TAYA, 
2016).

TÜİK Aile Yapısı Araştırması 2016 verileri kullanılarak hazırlanan araştırmadan 
(Gökmen & ark., 2019) elde edilen sonuçlara göre erkek ve kumar/bahis oyunla-
rından dolayı sorun yaşayan kişilerin boşanma riski kadın veya bu konuda sorun 
yaşamayanlara göre yaklaşık 8 kat (7,842) daha yüksektir. Teknoloji ve internetin 
kuşattığı günümüz dünyasında bir diğer önemli konu ise; internet kullanımının eşler 
arasındaki yeridir. Yapılan bu çalışma, internet kullanımından dolayı sorun yaşayan 
çiftlerin boşanma risklerinin 4 kat arttığını göstermektedir.
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Çalışmada, 2016 hane verilerinden elde edilen bulgulara göre, dini konuda 
eşiyle sorun yaşayan kişilerin, bu konuda sorun yaşamayanlara göre boşanma riski 
yaklaşık 6 kat daha yüksektir. Aile biriminin en önemli unsurlarından birisi çocuktur 
ve çocuğun varlığı boşanma riskini azaltmaktadır. Bulgular çocuk sahibi olmayan-
ların boşanma risklerinin, çocuk sahibi olanlara göre yaklaşık 4 kat (3,946) daha 
yüksek olduğunu göstermektedir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
tarafından gerçekleştirilen 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verileri 
kullanılarak yapılan başka bir çalışmanın (Eryavuz & ark., 2018) sonuçlarına göre ço-
cuk sayısının boşanma riski üzerine etkisi, demografik veya sosyo-ekonomik özellik-
lere göre çok daha önemlidir. Eşlerin sahip olduğu çocuk sayısının artması boşanma 
riskini azaltmaktadır.

Elde edinilen sonuçlara göre, görücü usulü ile evlenen kişilerin, kendi kararı ile 
evlenen kişilere göre boşanma riski % 66,7 daha düşüktür. Görücü usulü ve boşan-
ma oranının düşüklüğü arasında doğrudan bir nedensellik kurmak yerine, görücü 
usulü ile evlenen bireylerin hangi başka faktörler nedeniyle daha az boşandığı ince-
lenmelidir. 

Aile yaşamında gelir durumundan memnuniyet büyük önem taşımaktadır. Bu-
rada elde edilen bulgular, gelirden memnuniyetsizlik düzeyi arttıkça boşanma riski-
nin de arttığını göstermektedir. Ancak, diğer değişkenlere göre bu hız daha düşük-
tür. Benzer olarak kentte yaşayan insanların evlilik süreleri kırda yaşayanlara göre 1,5 
kat azalmakta, yani, kırda yaşayanların evlilik süresi daha uzun olmaktadır.

Kadınların iş gücüne katılımı ile boşanma oranları arasındaki ilişkiyi inceleyen, 
2004- 2017 dönemini kapsayan bir çalışmada (Koç & ark., 2020) dinamik panel veri 
analizinden elde edilen sonuçlara göre kişi başına düşen GSYİH, eğitim düzeyi ve 
boşanma oranları ile kadınların iş gücüne katılım oranları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı ve pozitif bir ilişki gözlenmiştir. Boşanma oranlarındaki %1’lik artışın ise 
kadınların iş gücüne katılım oranlarını %0.40 arttırdığı tespit edilmiştir.Kadınların iş 
gücüne katılım oranları yapılan düzenlemelerle son zamanlarda artmıştır. Türkiye’de 
iş gücüne  katılım oranı istatistikleri incelendiğinde genel iş gücüne  katılım oranla-
rının 2000’li yılların başlarında ortalama % 45 iken 2019 yılında bu oranın %53’lere 
yükseldiği görülmektedir.

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verileriyle yapılan çalışmanın 
(Eryavuz & ark., 2018) bir diğer bulgusu ise kadının eğitim seviyesi ile evlilik süresi 
arasında negatif yönlü bir ilişki varken, erkeğin yükseköğrenim görmüş olmasının, 
hiç eğitimi olmayanlara göre evlilik süresini arttırıyor oluşudur. Erkeğin evlilik yaşı da 
aile birliğinin devamında rol alan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 30 
yaşından sonra evlenenlerin evlilik süresi 30 yaş öncesinde evlenenlere göre daha 
azdır. Yargıtay’ın kültür farkını boşanma nedeni saymasından dolayı, evlilik süresini 



46

Aile Raporu  •  2021  

etkileyen faktörlerin araştırıldığı modellerde kadın ve eşinin ana dillerine ait veri-
ler kullanarak kültür farkı değişkeni oluşturulmuştur ve bu değişkenin kullanılması 
çalışmayı farklı kılmıştır. Eşler arası kültür farkı olması evlilik süresini azaltmakta ve 
boşanma riskini arttırmaktadır.

Kadının eğitim seviyesi ile evlilik süresi arasında negatif yönlü bir ilişki var-
ken, erkeğin yükseköğrenim görmüş olması, hiç eğitimi olmayanlara göre evlilik 
süresini arttırmaktadır.

Kadın istihdamının boşanma ve doğurganlık oranları üzerine yürütülen bir başka 
çalışmada ise; Türkiye’de kadın istihdam sayısındaki artışın boşanmayı pozitif yön-
de etkilerken, doğurganlığı negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Ancak, çalışma 
sonucunda bölgesel farklılıkların olduğu görülmüştür. Buna göre, kentsel yaşamın 
ve çekirdek aile modelinin daha yoğun olduğu bölgelerde artan kadın istihdamı 
doğurganlığı düşürmektedir.

Boşanma riskini arttıran faktörler: 

• Eşler arasında dini konularda sorun yaşanması

• Eşler arası kültür farkı

• Erkeğin kumar oynaması 

• Çocuğa sahip olmama

• Gelirden memnuniyetsizlik

• Kadının düşük geleneksellik endeksi 

• Kadının 18 yaşından önce evlenmesi
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2.8. İlk Evlilik Yaşının Boşanma Oranlarına Etkisi

Farklı bağlamlarla ilgili yapılan araştırmalar da evlilik ve boşanma eğilimlerine 
dair fikir verebilmektedir. Institute for Family Studies tarafından ABD’de 2015 yı-
lında yapılan bir araştırmaya göre, genç yaşta yapılan evliliklerde boşanma ihtimali 
artmaktadır. Ancak bununla birlikte, otuzlu yaşların başlarından daha geç yapılan ev-
liliklerde de benzer şekilde boşanma riskinin arttığı görülmektedir. 2006-2011 yılları 
arasında National Survey of Family Growth verilerini analiz eden Nicholas Wolfinger, 
32 yaşına gelene dek her yıl bir öncekine göre boşanma riskinin %11 azaldığını; 32 
yaştan sonraki her yıl ise %5 oranında arttığını gördü.

Şekil 28: 2006-2010 itibariyle ilk evlenme yaşı ve boşanma riski
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Kaynak: Ulusal Aile Büyüme Anketi 2006-2010, Aile Çalışmaları Enstitüsü

Benzer bir analiz Türkiye verileri üzerinden tekrarlandığında benzer bir örüntü-
nün bulunup bulunmayacağı merak konusudur ve benzer bir araştırma Türkiye’de 
tekrarlanabilir. Benzer bir örüntü söz konusu ise, hangi yaş aralığında yapılan evlilik-
ler için boşanma riskinin daha yüksek olduğuna dair çıkarım yapılabilir. Bu araştırma, 
TÜİK verilerinde olduğu gibi boşanmaların en çok evliliğin ilk beş yılı içerisinde ger-
çekleştiğini göstermektedir. Bu araştırmanın verilerine göre; yaşa göre evliliğin ilk 
beş yılı için boşanma riski tahminlerini gösteren tablo aşağıdadır. 
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Şekil 29: Yaşa göre ilk evlilikten sonraki beş yıl içinde boşanma riski tahminleri
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Kaynak: Aile Çalışmaları Enstitüsü

Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nda 18 yaşından önce, (özellikle de 15 yaşından 
önce)  evlenen kadınlar ve düşük seviyede geleneksellik endeks değerine sahip ka-
dınlar arasındaki yüksek boşanma hızlarına dikkat çekilmektedir. Demografik araş-
tırmalar kullandıkları evlilik tarihçesi yaklaşımıyla boşanma hızlarının artışına paralel 
olarak yaşanan bir başka gelişme olan tekrar evlenmelerin artışına ve tekrar evlen-
meler içinde daha yüksek boşanma oranlarına da dikkat çekilmektedir.

Şekil 30: 2015-2016, 2017-2018 ve 2019-2020 yılları arasında Türkiye’de yaşa göre 
ortalama boşanma sayıları
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Yukarıda tabloda 2015-2016, 2017-2018 ve 2019-2020 yılları arasında Türki-
ye’de yaşa göre ortalama boşanma sayıları gösterilmiştir.7 Buna göre son yıllarda 
Türkiye’de boşanma sayısı en fazla olduğu yılın 2019-2020 yılına ait olduğu görül-
mektedir.  Ayrıca en fazla boşanma sayısına sahip yaş grubunun da 35-39 olduğu 
söylenebilir. Diğer yaş grupları incelendiğinde, ikinci olarak en fazla boşanmanın 
2019 yılında 30-34 yaş grubuna ait olduğu görülmektedir. 2015-2020 yılları ara-
sında 25-29 yaş grubundaki boşanma sayılarının eşit olduğu, 20-24 yaş grubundaki 
boşanma sayısının ise çok az bir değişim gösterdiği söylenebilmektedir. Yıl bazında 
en az boşanma sayısının ise 70-74 ile 75 ve üzeri yaş gruplarına ait olduğu görülmek-
tedir. 2015-2020 yılları arasında 40-44 yaş grubu ve üzerindeki tüm yaş gruplarında 
ortalama boşanma sayısının düşüş gösterdiği gözlenmektedir.

7 2021 yılında yaşa göre boşanma sayıları yayınlanmamıştır. 2021 yılı istatistiklerine göre en fazla boşanma sayısı 
2020-2021 yılına aittir.

8 Bölgelerde yer alan iller: Batı Marmara: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale; Doğu Mar-
mara: Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova; Ege: İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Af-
yonkarahisar, Kütahya, Uşak; Batı Anadolu: Ankara, Konya, Karaman; Akdeniz: Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, 
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye; Orta Anadolu: Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat; 
Batı Karadeniz: Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya; Doğu Kara-
deniz: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,Gümüşhane; Kuzeydoğu Anadolu:  Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, 
Iğdır, Ardahan; Ortadoğu Anadolu: Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari; Güneydoğu Anadolu: 
Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt.

2.9. Bölgelere göre boşanma oranları 

Şekil 31: Bölgelere göre boşanma oranları8
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2015-2020 yıllarında arasında Türkiye’de boşanma sayıları bölgelere göre Tablo 
3’te incelendiğinde,  2015 yılından 2020 yılına kadar en fazla boşanma sayılarının 
Batı Marmara  Bölgesi’nde (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve Ça-
nakkale) olduğu görülmektedir. En fazla boşanma sayısının görüldüğü ikinci bölge 
Ege bölgesidir. Üçüncü olarak en fazla boşanma sayısının olduğu bölgenin ise tüm 
yıllarda Akdeniz Bölgesi olduğu görülmektedir. 2015- 2020 yılları arasında en az 
boşanmanın görüldüğü bölge Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’dir.  (Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (TÜİK, 2020) 

9 Küresel ölçekte kaba boşanma hızı oranları ve sıralamaları için şu site ziyaret edilebilir: https://worldpopulation-
review.com/country-rankings/divorce-rates-by-country

2.10. Küresel Ölçekte Boşanma Oranları 

Türkiye’deki evlenme boşanma oranları küresel süreçlerden bağımsız değildir. 
Küresel düzeyde dünyada evliliğin popülerliği azalmakta ve boşanmalar artmaktadır. 
Ülkeler arası farklılıklar olmakla beraber boşanma küresel düzeyde 1970’lerden gü-
nümüze artış eğilimindedir. Küresel boşanma hızı 1970 yılında 2,64 iken 2008 yılında 
5,47’ye çıkmıştır (Wang & Schofer, 2018). Küresel ölçekte de Türkiye diğer ülkelerle 
karşılaştırılabilir. Aşağıdaki grafik, farklı ülkelerde 2000 ile 2018 yılları arasında 1,000 
kişi başına düşen boşanma oranını göstermektedir. Yeşil çizgi, 2003 ve 2017 yılları 
arasında Türkiye’de boşanma oranlarındaki artışı göstermektedir. Türkiye’de kaba 
boşanma hızı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bazı ülkelerin altında, bazıların üs-
tünde olduğu görülmektedir. Küresel boşanma hızı sıralamasında 49 ülke Türkiye’nin 
altında, 59 ülke ise Türkiye’nin üzerindedir. Bu durumda Türkiye’nin sıralamada orta-
larda olduğu söylenebilir.9 Aşağıdaki tabloda 2000-2018 yılları arasında Türkiye’de 
ve bazı ülkelerdeki kaba boşanma hızı karşılaştırmalı olarak görülmektedir.
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Şekil 32: 1.000 kişi başına boşanma
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Kaynak: BM “Birleşmiş Milletler”, OECD “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” ve Eurostat “Avrupa İstatis-
tik Ofisi” verilerine dayanmaktadır (Ortiz-Ospina & Roser, 2020).

Bir başka ilgi çekici küresel veri de boşanma oranlarının bölgelere göre değişi-
midir. Aşağıdaki tabloya göre artış trendine rağmen boşanma hızının en düşük ol-
duğu bölge Doğu ve Güney Asya’dır. Avrupa, Kuzey Amerika, Batı ve Orta Asya’da 
boşanma oranlarının bilhassa 1990’lardan sonra yükseldiği görülmektedir. Küresel 
ortalama ise koyu dikdörtgen ile gösterilmektedir.
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Şekil 33: Bölgelere göre yıllık ortalama boşanma oranı eğilimleri
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Kaynak10: Grafik makaleden aynen alınmıştır (Wang & Schofer, 2018). Bölgelerin Türkçe tercümesi için dipnota 
bakılabilir.

10 Bölge tercümeleri: East and South Asia: Doğu ve Güney Asya; Western Europe, North America: Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika; Sub-Saharan Africa: Sahraaltı Afrika; All Regions: Bütün bölgeler; Eastern Europe, West ad Central 
Asia: Doğu Avrupa, Batı ve Orta Asya; Middle East and North Africa: Ortadoğu ve Kuzey Afrika; Latin America and 
Caribbean: Latin Amerika ve Karayipler

2020 yılı itibariyle küresel ölçekte kaba boşanma hızlarının en yüksek olduğu 
yirmi ülke şu şekilde sıralanmaktadır.
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Şekil 34: En yüksek kaba boşanma hızına sahip ülkeler
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Kaynak: https://www.wf-lawyers.com/divorce-statistics-and-facts/

Listede son sırada yer alan Macaristan’da her bin kişiden 2.4’ünün boşandığı gö-
rülmekteyken; TÜİK verilerine göre bu oran 2021 yılı itibariyle Türkiye için her bin ki-
şide 2,07’dir (TÜİK, 2021). 2020 yılında bu oran 1.62 idi. 2021’deki bu artış pandemi 
nedeniyledir ve genel eğilimi anlamak için gelecek yıllardaki oranlara bakılmalıdır. 

Boşanma trendlerinin küresel ölçekteki durumlarını incelemek istediğimizde, 
karşımıza çıkan çalışmaların büyük çoğunluğu ABD eksenlidir. Günceli anlayabilmek 
için son yıllardaki çalışmalara baktığımızda, ABD’de evliliklerin yaklaşık olarak yarı-
sının boşanma ile sonuçlandığı görülmektedir. ABD’de yapılan araştırmalara göre, 
eğitim seviyesi azaldıkça boşanma oranı artmaktadır. Çocuklu ailelerde evli yaşam-
dan bekar yaşama geçiş süreci hem ebeveynler hem de çocuklar için yoğun stres 
duygularının hakim olduğu bir süreçtir. Söz konusu geçiş sürecinin tamamlanmasının 
ardından dahi bu deneyime dayalı negatif hisler varlığını devam ettirmektedir (Le-
bow, 2019).
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3. YAŞLANMA

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş ve üstü yaşlı gruptur. Bu yaşlı grup da kendi 
içerisinde üç alt gruba ayrılmaktadır: “genç yaşlı” (65-74 yaşlar), “orta yaşlı” (75-84 
yaşlar) ve “ileri yaşlı” (85 ve üzeri yaşlar).

TÜİK (2020) verilerine göre 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi olan dünya 
nüfusunun 729 milyon 887 bin 660 kişisi yaşlı nüfusu oluşturur, buna göre dünya 
nüfusunun %9,5’i yaşlı nüfustur diyebiliriz. Türkiye ise 167 ülke arasında 66.  sırada 
yer almaktadır.

Şekil 35: Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2020
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Kaynak: Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Bürosu, Uluslararası Veri Tabanı (Türkiye rakamının kaynağı TÜİK’tir.)

Tablodaki verilere göre; yaşlı nüfus oranının en fazla olduğu ilk üç ülkenin Mona-
ko, Japonya ve Almanya olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfus oranının en düşük oldu-
ğu ilk üç ülke ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Angola olduğunu söyleyebiliriz. 
Türkiye ortalamasının ise dünya ortalaması ile aynı olduğu görülmektedir.
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Şekil 36: Yaş grubuna göre nüfus oranı, 1935-2080
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Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-2000;  TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2020                 
TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2025-2080

Şekil 37’deki tabloya göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının giderek arttığını ve 
2050 yılından sonra 0-14 yaş grubunun nüfusa oranının, yaşlı nüfusun nüfusa ora-
nının altında kalacağı öngörülmektedir. TÜİK (2020) verilerine göre yaşlı nüfusun 7 
milyon 953 bin 555 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı % 9,5’tir. Yaşlı nüfusun % 44,2’sini erkek nüfus, % 55,8’ini kadın nüfus oluştur-
maktadır (TÜİK, 2020). Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında 
% 11,0, 2030 yılında % 12,9, 2040 yılında % 16,3, 2060 yılında % 22,6 ve 2080 yılına 
% 25,6 olacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2020).

Şekil 37: Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı, 2015, 2020
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Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2015, 2020

Şekil 38’teki grafikte görüleceği üzere Türkiye’de 2020 yılında 2015 yılına göre 
genç yaşlı ve ileri yaşlı nüfus oranında artış olduğunu söyleyebiliriz.
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3.1. Dünya ve Türkiye Nüfusunun Ortanca Yaşı

11 United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2019), GLOBAL ISSUES Ageing

Yaşlılık, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre çevresel faktörlere uyum sağla-
ma yetisinin giderek azalması anlamına gelmektedir. Dünya nüfusunun gün geçtikçe 
yaşlanmasının yanı sıra neredeyse dünyadaki her ülke, nüfusları içindeki yaşlı birey-
lerin sayısında ve oranında bir büyüme yaşıyor. Nüfusun yaşlanması, aile yapıları ve 
nesiller arası bağların yanı sıra iş gücü ve ekonomi gibi mal ve hizmetlere yönelik 
talepler de dahil olmak üzere toplumun neredeyse tüm sektörleri üzerinde etkileri 
olan yirmi birinci yüzyılın en önemli sosyal dönüşümlerinden biri olmaya hazırlanıyor. 
Önümüzdeki yıllarda pek çok ülkenin artan yaşlı nüfus için kamu sağlık hizmetleri, 
emekli maaşları ve sosyal koruma sistemleriyle ilgili olarak mali ve siyasi baskılarla 
karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir11.

Şekil 38: Ortanca yaş, 2000-2100: Ortanca yaş, nüfusu eşit büyüklükte iki bölüme 
ayırır: yani, ortanca yaşın altındaki nüfus kadar, ortanca yaşın üzerinde olan sayıda 

birey bulunmaktadır.
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Kaynak: Birleşmiş Millerler Nüfus Bölümü, 2017 (OurWorldInData.org)

Ortanca yaş, nüfusun yaş dağılımının önemli bir göstergesini sağlamaktadır. 
Bir popülasyonun “orta noktasını” gösteren bu medyan yaşa göre, medyan yaştan 
daha büyük olan birey sayısı ile bu yaştan daha genç olan birey sayısı birbiriyle aynı 
olduğu ifade edilmektedir. Dünya nüfusunun geneline ve aynı zamanda Türkiye’deki 
medyan yaş oranına baktığımızda; ortanca yaşın artması sebebiyle dünya nüfusunun 
gittikçe yaşlandığını gözlemlemek mümkündür. 2020 yılında Türkiye’de ortanca yaşı 
31.6’yı gösterirken önümüzdeki yüz sene içerisinde Türkiye’nin ortanca yaşının 50 
yaşın üzerine çıkacağı öngörülmektedir.  
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Şekil 39: Bağımlı Yaşlı Oranları, 1990-2020: Bu tablo 64 yaşından büyük bireyle-
rin sayısının çalışma çağındaki (15-64 yaş) birey sayısına oranını göstermektedir. 

Veriler, çalışma çağındaki 100 birey başına düşen bağımlı yaşlıların oranını göster-
mektedir.
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Kaynak: Birleşmiş Millerler Nüfus Bölümü, 2017 (OurWorldInData.org)

12 OECD (2021), Elderly population (indicator).

Demografik olarak yaşlı nüfus 65 yaş ve üzeri birey sayısı olarak tanımlanmakta-
dır. Bağımlı nüfusun oranı, toplam nüfusa yani toplam yaşlı ve genç nüfusa oranlana-
rak hesaplanmaktadır. Bağımlı yaşlı oranı ise, yaşlı nüfus ile çalışma çağındaki (15-64 
yaş) nüfus arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Yaşlı nüfus her ülkede 
birkaç alanda yoğunlaşma eğilimindedir, bu da nüfusun yaşlanması nedeniyle az 
sayıda bölgenin birtakım sosyal ve ekonomik zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacağı 
anlamına gelmektedir12.

Şekil 40’daki tablo incelendiğinde özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu 
Asya gibi yüksek gelirli ülkelerin en yüksek bağımlı yaşlı oranlarına sahip olduğu 
görülmektedir. Türkiye’nin bağımlı yaşlı oranı incelendiğinde ise, dünya genelinde-
ki oranlarla paralellik göstermekle beraber, bağımlı yaşlı oranının yıllar içinde artış 
gösteren bir eğilimde olduğu görülmektedir. Çalışma çağındaki nüfusun, bağımlı 
yaşlı nüfusa oranı 1990 yılında %7.73 oranındayken; 2020 yılında bu oran %13.39’a 
çıkarak hızlı bir artış göstermektedir.
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3.2. Dünyada ve Türkiye’de Yaşlanma Hızı

Şekil 40: Seçilmiş Bazı Ülkelerde Yaşlanma Hızı

Nüfusun %7’sine Nüfusun %14’üne Geçiş süresi ulaştığı yıl Ulaştığı yıl

Fransa 1865 1980 115

İsveç 1890 1975 85

Avustralya 1938 2011 73

ABD 1945 2013 69

İngiltere 1930 1975 45

Japonya 1970 1996 26

Türkiye 2012 2039 27

Kaynak: “Yaşlanan Nüfus, Sorunlar ve Politikalar: Türkiye İçin Bir Değerlendirme” (Eser & Aksu, 2021: 548).

Yukarıdaki tabloya göre Türkiye’nin en hızlı yaşlanan toplumlardan bir olduğu 
ortadadır ve çok hızlı gerçekleşen bu demografik dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. 
Demograflara göre toplumsal yaşlanmayı belirleyen üç temel dinamik; düşen do-
ğum oranları, azalan ölüm oranları ve göçtür (Arun, 2016: 29).

Son yüzyılda yaşam koşullarındaki iyileşme özellikle tıpta ve teknolojide önemli 
gelişmelerin yaşanmasıyla insan ömrü tarihte hiç olmadığı kadar uzamıştır.

Dünya Sağlık İstatistikleri Raporuna göre dünyada ortalama yaşam süresi 2019 
yılına göre 72,74 yıldır. Ekonomik İş birliği Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre 
ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu on ülke içinde İsviçre (82,8), İtalya (82,7), 
Japonya (82,7), İzlanda (82,4) İspanya (82,4), Fransa (82,2), Avustralya (82), İsveç 
(81,9), İsrail (81,8), Norveç (81,4) yer alır. Türkiye’de ortalama yaşam süresi ise aşağı-
daki tabloda görüldüğü gibidir.

Şekil 41: Türkiye’de ortalama yaşam süresi

Dönemi Ortalama Yaşam 
Süresi

Kadın Ortalama Ya-
şam Süresi

Erkek Ortalama Yaşam 
Süresi

2020 78.6 81.3 75.9

2012 75 78 72

2008 73.6 75.8 71.4

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/
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Şekil 42: Yaş ve cinsiyete göre beklenen yaşam süresi, 2017-2019
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Kaynak: TÜİK, Hayat Tabloları, 2017-2019

Yukarıdaki iki tabloda görüleceği üzere kadınların ortalama yaşam süresi erkek-
lerin ortalama yaşam süresine göre daha fazladır. Ülkemizde 65 yaşına ulaşan bir 
bireyin kalan yaşam süresi ortalama 18,0 yıldır (TÜİK, 2020).

Demografik dönüşüme sebep olan ve yaşam süresini etkileyen bir diğer faktör, 
doğurganlık hızının düşmesidir. Dünya genelinde 1969 yılında 4,8 olan toplam do-
ğurganlık hızının günümüzde 2,5’e gerilemiştir. 
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Şekil 43: Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2020
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Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2020

Ülkemizdeki doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken 2020 yılına gelindiğinde 
1,76’ ya düşmüştür. Buna göre doğurganlık, nüfusun yenilenme hızı olan 2,10’ un 
altında kalmıştır (TÜİK, 2020). Nüfusun yenilenememesi ise karşımıza hızla yaşlanan 
bir ülkeyi koymaktadır. Ülkemizdeki ortalama yaşam süresinin artması ve doğurgan-
lık oranının düşmesiyle orantılı olarak demografik dönüşümün nasıl gerçekleştiğini 
aşağıdaki nüfus piramidi daha net ortaya koyacaktır.

Şekil 44: Türkiye nüfus piramidi, 1935-2020
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Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları,1935, 1975                 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020
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3.3. Sosyal Yaşlanma

Yaşlıların toplam nüfusa olan oranı, sorunun büyük olduğunu göstermese de 
giderek artan yaşlı oranına baktığımızda bu sorunun ilerleyen yıllarda ciddi bir sorun 
olarak karşımıza çıkacağını görmekteyiz. Sosyal yaşlanma açısından ele aldığımızda; 
yaşlılar topluma kolay adapte olamamakta ve bu da ekonomik, fiziksel, sosyal ve 
psikolojik sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların hafifletilmesindeki en 
önemli nokta, yaşlıların yaşam doyumunun sağlanabilmesidir. Yaşlı bireylerde ölüme 
yaklaşma ve toplum tarafından dışlanmanın etkisini açıkça görebiliriz. Bununla bir-
likte yaşam doyumu da sağlanamayan yaşlıların psikolojisinin olumsuz etkilendiğini 
kaygı ve depresyon düzeylerinin arttığı görülebilmektedir. 

Toplumun yaşlılığa ve yaşlıya yönelik algısı ve tutumu da yaşlılığın sosyal boyu-
tunu etkilemektedir. Bu şekilde yaşlıların salt tüketici ve zararlı bireyler olarak görül-
meleri yaşlıların sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa yaşlılığın top-
lumsal kabulünde bu tarz sorunlara çözüm bulunabilir.

Fiziki çevre, teknoloji gibi faktörler nedeniyle kültürel değişim çok hızlı olmakta-
dır. Geleneksel geniş ailede her yaştan insan birlikte yaşamaktaydı ve bu ailelerde 
yaşlıların hürmet görmesine sebep olan şey yeni gelen nesillere kültürel aktarımı 
yapmalarıydı. Bu ailelerde ailenin en yaşlı üyesi en önemli üyeydi, aile reisiydi. Aileyi 
korur, toparlayıcı bir konumda bulunurdu. Aile içi sevgi bağlarını güçlendirir, kuşaklar 
arası bağların kurulmasını sağlardı. Aileye özgü adet, gelenek ve göreneklerin yeni 
nesillere aktarılmasında önemli bir konumda yer alırdı.

“Geçmiş yıllarda kültürel ürün tek bir kuşak tarafından oluşturulur ve aktarılırken 
günümüzde ortalama yaşam süresinin artmasıyla nesiller eş zamanlı olarak yaşamak-
ta ve kültürel ürünü birlikte ürettikleri kabul görmektedir. Bu sebeple günümüzde 
nesilden nesle kültür aktarımı ehemmiyetini kaybetmiştir. Bu durum da yaşlılara 
verilen değer ile doğrudan alakalıdır. Yaşlıların otorite sayılmaları ve diğer nesiller 
tarafından taklit edilen konumda olmaları, günümüz şartlarında kültür aktarımı pek 
çok kaynaktan hızlı bir şekilde olduğu için yaşlıların bulunduğu bu önemli konum 
sarsılmıştır. Toplum yaşlıların bilgeliğinden ve rehberliğinden yeterince yararlanamaz 
hale gelmiştir. Bu durum yaşlıların yalnızlık ve dışlanmışlık hislerini arttırmaktadır” 
(Kalkan, 2008).

Gerek giderek modernleşen toplum gerekse şartların getirdiği değişimler sonu-
cu yaşlıların hane halkındaki durumlarında da yıllar geçtikçe değişiklikler görülmek-
tedir. Eskiden toplumun genelini oluşturan geniş aile yapısı, yerini çekirdek aileye 
bırakmakta ve tek kişilik hanelerin sayısı artmaktadır. Tek kişilik hanelerin çoğunu da 
yaşlı bireyler oluşturmaktadır.
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Şekil 45: Yıllara göre ortalama hane halkı büyüklüğü, 2008-2017
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Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2017

TÜİK 2008-2017 verilerine göre bu yıllar arasında ortalama hane halkı büyüklü-
ğünün giderek azaldığı görülmektedir. Bu da geniş aile sayısının azaldığını çekirdek 
aile sayısının arttığını göstermektedir. Tabloya göre kişi sayısı her iki yılda bir 0,1 
oranında azalmaktadır.

Şekil 46: Hane halkı tiplerine göre hane halkı oranı, 2014-2020

TOPLAM HANEHALKI İÇİNDEKİ ORANI

HANEHALKI TİPLERİ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tek kişilik hanehalkı 13,9 14,4 14,9 15,4 16,1 16,9 17,9

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 67,4 66,9 66,4 66,1 65,3 65,1 65,2

Sadece eşlerden oluşan çekirdek aile 14,1 14.3 14,2 14,2 14,1 13,9 13,5

Eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 45,7 44,8 44,0 43,5 42,3 42,0 42,0

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 7,6 7,8 8,2 8,5 8.9 9,2 9,7

Baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 1,5 1.6 1,7 1,8 1.9 2,0 2,2

Anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 6.1 6.2 6,5 6,7 7.0 7,2 7,5

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan 
hanehalkı
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Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2014-2020

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, tek kişilik hane halkı ora-
nında artış gözlenmektedir. Yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hane halkı, 
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2014 yılında hane halkının %13,9’unu oluştururken, 2020 yılında bu oran % 17,9’a 
yükselmiştir. 

Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı ise; yalnızca eşlerden oluşan çekirdek 
aile, eşler ve çocuklarından oluşan çekirdek aile veya tek eş ve çocuklarından oluşan 
çekirdek aileyi ifade etmektedir. Söz konusu bu grubun toplam hane halkına kıyasla 
düşüşte olduğu görülmektedir.  Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı 2014 yılında 
% 67,4’ünü oluştururken bu oran 2020 yılında % 65,2’ye düşüş göstermiştir. 

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı, aralarında her-
hangi bir eş ilişkisi, anne-çocuk ilişkisi veya baba-çocuk ilişkisi bulunmayan bireylerin 
bir arada yaşadığı hane halkı tipini oluşturmaktadır. Şekil 47’te de görüldüğü gibi 
bu hane halkı oranı 2014 yılında toplam hane halkının % 2,1’ini oluştururken, 2020 
yılında bu oranın % 2,8’e yükseldiği görülmektedir.

Şekil 47: Hane halkı tiplerine göre yaşlı nüfus oranı, 2020
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Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020

Ülkemizde 2020 yılında toplam 24 milyon 604 bin 86 haneden 5 milyon 903 bin 
324’ünde  65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunmaktadır, yani hanelerin %24 
‘ünde en az yaşlı fert yaşamaktadır (TÜİK, 2020).
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Şekil 48: 2020 yılında hane halkı içinde yaşlıların oranının yaşadıkları bölgelere 
göre incelenmesi
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Kaynak: TÜİK, 2020

2020 yılında hane halkı içinde yaşlıların oranının yaşadıkları bölgelere göre şekil 
15’te gösterilmiştir. Buna göre en  az bir yaşlı fert bulunan hane halklarının toplam 
hane halkı içindeki oranının en yüksek olduğu bölgenin % 34 ile Batı Karadeniz 
(Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum ve 
Amasya) bölgesi olduğu söylenebilir. Ayrıca tek kişilik yaşlı hane halklarının toplam 
tek kişilik hane halkı içindeki oranı en yüksek olan bölge de yine Batı Karadeniz iken, 
en yüksek olan bölgenin ise Güneydoğu Anadolu  Bölgesi olduğu söylenebilmekte-
dir. Tek kişilik hane halklarının toplam hane halkı içindeki oranı incelendiğinde, Batı 
Karadeniz ve Doğu Karadeniz (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 
bölgesinde en fazla bulunduğu görülmektedir.  En az tek kişilik hane halklarının top-
lam hane halkı içindeki oranı ise Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde bulunduğu tespit 
edilmiştir (TÜİK, 2020).

3.4. Pandemi Süreci ve Yaşlılar

2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alıp yepyeni 
bir süreç başlatan  COVİD-19 pandemi sürecinin başlarında DSÖ tarafından virüsün 
yetişkinleri etkilediği özellikle de yaşlıların daha duyarlı olduğu, 65 yaş ve üzerinde 
ölüm riskinin arttığı bildirilmiştir. Yaşlı bireyler fizyolojik, psikolojik ve sosyal neden-
lerden dolayı virüsten en fazla etkilenen gruplardan biri olmuştur.
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Dünya genelinde yaşlı nüfusa yönelik olarak toplumun taşımak zorunda olduğu 
bir yük, çalışan nüfusa bağımlı olan bir grup algısı bulunmaktadır. Ancak yaşlı bireyler 
korunmaya muhtaç, hassas ve kırılgan bireylerken pandemi sürecinde onlara yönelik 
olan bu algı daha da keskin bir hal aldı. Pandemi sürecinde dünyada hastanelerin, 
yoğun bakımların doluluk oranları artması ve solunum cihazlarının yetmemesi gibi 
bazı durumlarda yaşlı bireylerin geri plana atıldığını görmüştük. Ülkemize baktığımız-
da yaşlıları korumaya yönelik ilk kısıtlama 21 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. Yaşlıları 
korumaya yönelik alınan bu kararın olumlu yanı olduğu kadar yaşlı bireyler açısından 
olumsuz tarafları da epey fazla diyebiliriz. Bu dönemde medyanın gündeminde “65 
yaş ve üzeri riskli grup” şeklinde manşetler, başlıklar, alt yazılar, gönderiler en sık 
gördüğümüz şeylerden biri oldu. Bu şekildeki ifadeler yaşlı bireyler dışında kalan 
herkeste bir rahatlama sağlarken yaşlı bireylerde korku ve kaygıya sebep oluyordu.   

Alınan kısıtlama kararından sonra yaşlılar toplumdan uzaklaştırıldı, kendi kabuk-
larına çekildiler. Toplumdan izole edilmeleriyle, yaşlı bireyler hastalığı yayan tehlikeli 
bireyler olarak damgalandılar. Bazı zaruri durumlarda sokağa çıkmak durumunda kal-
dıklarında gençler tarafından kötü muamelelere maruz kaldılar.

Bu süreçte yaşlılar başkalarına bağımlı olma (yiyecek ve ilaç alma, bankadan 
para çekme, vb.), sosyal izolasyon, aile dinamiklerinde değişme, ruhsal/zihinsel so-
runlar, hareketsiz yaşam, gün ışığından yararlanamama, işyerlerini kapatmak zorunda 
kalma, sağlık kontrollerine gidememe, yaş ayrımcılığı riski sorunlarıyla karşı karşıya 
kaldılar. Yaşlı bireylerin evde kalmaları da günlük aktivitelerini yerine getirebilmeyi 
epey zorlaştırmıştır.

Yaşlılara yapılan bu uygulamalar; dışlanma, emekli maaşı yetmeyip çalışmak 
zorunda olan yaşlılarda yoksulluk, yalnızlık ve ayrımcılığa sebep oldu. Bundan en 
çok etkilenenler ise tek başına yaşayan yaşlılar olmuştur. Bunun için ise, ülkemizde 
vefa sosyal destek ekibi kurulmuştur. Bu ekip kendilerine gelen 6.669.837 talepten 
6.240.309 talebi yerine getirmiştir. Bakımevlerinde ise; yaşlıları korumaya yönelik 
sabit vardiya sistemi uygulanmıştır (Türk, 2020).

Toplumun tümüne uygulanan kısıtlamalar başladığında ise; aile bireyleri her za-
mankinden daha fazla birlikte vakit geçirmeye başlamıştır. Yaşlısı bulunan evlerde 
yaşlı bireyler ile genç bireyler uzun süre birlikte kalmış, aile yapısı değişmiş, gergin-
likler ve kuşak çatışmaları görülebilmiştir. Toplumda olduğu gibi hane halkı içerisin-
de de yaş ayrımcılığı yapıldığını söyleyebiliriz.

Yaşçılık veya yaş ayrımcılığı ilk olarak Robert Butler (1969: 243) tarafından ortaya 
konmuştur. Yaşlı bireylere karşı önyargı, ayrımcı uygulamalar ve her zaman kasıt-
lı olmasa da, kurumsallaşmış klişeler, onlara zarar veren politika ve uygulamalardır 
(Varışlı & Gültekin, 2020).  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise yaşlı ayrımcılığı, 65 yaş 
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üstü bireyleri ayrımcılığa maruz bırakma, onlara ön yargıyla yaklaşma olarak tanım-
lanmaktadır (WHO, 2020b).

Yaşlı bireylere karşı yapılan ayrımcı yaklaşımın ardında pek çok neden vardır. Bu 
nedenler; yaşlı bireylerin ölüm ile bağdaştırılması, toplumda politikadan medyaya; 
eğitimden yönetime tüm alanlarda  gençlik, üretkenlik, dinamizm, aktivite gibi kav-
ramların vurgulanmasıyla toplumlarda yaşlılara karşı olumsuz tutumlar geliştirilmesi, 
yaşlıların üretime katılmayan bireyler olarak görülmesiyle gençlerin ise yaşlılara bak-
mak zorunda olan grup olarak nitelenmesi, yaşlıların topluma bir yük olarak düşü-
nülmesi ve bakıma muhtaç bireyler olarak bakımevi ve huzurevi gibi kurumların ön 
plana çıkması olarak sıralanabilir (Varışlı & Gültekin, 2020).

Pandemi döneminde insanların evlerinde kalmalarıyla internet kullanımı artmış, 
evden çalışma gündeme gelmiş, insanların online ortamda görüşmeye başlamış-
lardır (görüntülü konuşma, mesajlaşma vs.). Bununla birlikte HES kodu, e-nabız, 
e-devlet gibi internet üzerinden bazı işlerin halledilmesi, COVİD-19 ile ilgili günlük 
gelişmelerin sosyal medyadan takip edilmesi gerekmiştir. Ancak yaşlı bireylerin akıllı 
telefon, internet ve sosyal medya kullanma oranları oldukça düşüktür ve bu konuda 
oldukça sınırlılıklar barındırmaktadırlar. Yani sürecin bu şekilde işlemesi, yetişkin ve 
gençlerin sahip olduğu online ortamın bazı getirilerinden yaşlı bireylerin mahrum 
olduğunu gösterir. Bunun sonucunda yaşlı bireylerin bu bakımdan da dezavantajlı, 
başkasına bağımlı hale geldiğini söyleyebiliriz.

3.5. Türkiye’de Yaşlı Bakımı ve Huzurevleri

1982 Anayasası ile yaşlıların devletçe korunacağı, Anayasanın “Sosyal Güvenlik 
Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler” başlığını taşıyan 61.maddesi ile 
güvence altına alınmıştır. Bu madde doğrultusunda hazırlanan 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile de yaşlılara götürülen hizmetler; 
kamu kurum ve kuruluşları ile götürülen sosyal güvenlik hizmetleri, sosyal yardımlar, 
sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ile sivil toplum ve özel kuruluşlarınca götürülen 
hizmetler düzenleme alanı bulmuştur (Tanman, 2015: 182).

Yaşlanmanın beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri yaşlıların bakımıdır. 
Yaşlı grubuna giren her 65 yaş üstü birey bakım ihtiyacına sahip olmasa da, bu birey-
lerin hastalanma riski ve bakıma olan ihtiyaçları yaşlarının ilerlemesiyle artmaktadır.

Hızlı nüfus artışının beraberinde getirdiği kentleşme, iç ve dış göçler nedeniyle 
çekirdek aile yapısı bozulmuş ve bu durum geniş aile sayısının azalmasına sebebi-
yet vermiştir. Aynı zamanda ekonomik sorunların varlığı, kadınların çalışma yaşamına 
katılması, çekirdek aileye dönüşüm sonucu konutların küçülmesi nedeniyle yaşlılar 
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için uygun ve yeterli ortam kalmamış, gençlerin yaşlılığa bakış açısı, kuşaklar arası 
iletişim bozuklukları, yaşlanmayla birlikte sağlığın bozulması ve bağımlılık yaşlıların 
evde bakımını güçleştirmiştir (Ardahan,  2010: 27).

Şekil 49: Bireylerin yaşlılığıyla ilgili yaşam tercihi.
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Kaynak: TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, 2006

2006 yılında TÜİK tarafından yapılan bir araştırmaya göre; kendine bakamaya-
cak derecede yaşlananların % 55’i çocuklarının yanında kalmayı tercih ettiklerini, 
% 17.8’i evinde bakım hizmeti almayı tercih edeceğini belirtirken yalnızca % 9.3’ü 
huzurevine gitmeyi tercih edeceğini belirtmiştir. Ancak yaşlı bireyler evde bakımı 
ve aile bireylerinin yanında kalmayı tercih etse de bu sağlık hizmetinin aile üyele-
ri tarafından verilmesi gittikçe güçleşmektedir. Ayrıca sağlığı bozulmuş ileri yaştaki 
yaşlı bireylerin bakımını üstlenen yetişkin çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunların 
görüldüğü belirtilmiştir (Aközer, 2011: 107).
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Şekil 50: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevi sayısı (2002-2020)
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Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye’de sıklıkla karşımıza çıkan geleneksel aile yapısının gereği olarak yaşlılar 
aile içinde bakılsa da günümüzdeki bu dönüşüm ile ülkemizde yaşlılar aile ortamın-
dan farklı kurumlara yerleştirilmekte ve büyük kentlerde de yaşlı bireylere yönelik 
hizmetlere ihtiyaç giderek artış göstermektedir. Bu durumda yaşlıların bakımı ve ko-
runmasında kamunun sorumluluğu da aynı oranda artış göstermektedir6. Bu doğ-
rultuda Türkiye’de yaşlılara verilen hizmetler; huzurevleri, Gündüz Bakım Merkezi 
Hizmeti, Evde Bakım Hizmeti ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri olarak 
örneklendirilebilir. 

Şekil 51: Bireyin yaşlılığında huzurevini tercih  etme sebepleri
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Kaynak: TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, 2006
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Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren hu-
zurevleri son 15 yılda 2,5 kat artmıştır. Bu durum, modern toplumun yarattığı farklı-
laşma süreci ile birlikte ailenin çekirdek aileye dönüşmesi ve ayrıca yaşlı bakımının 
profesyonel hizmet gerektirmesi, ailenin çalışma hayatı sebebiyle bu hizmeti vere-
memesi gibi sebeplerden meydana gelmektedir.13 2006’da TÜİK tarafından yapılan 
Aile Yapısı Araştırması’nda da görüldüğü üzere yaşlıların % 55.1’i çocuklarına yük 
olmamak istediğinden huzurevlerinde kaldıkları görülmektedir.

13 Ardahan, s.27

3.6. Sağlıklı Yaşlanma (Başarılı Yaşlanma)

Bütün ülkelerde yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Uzun yaşam, kişiler ve toplumlar 
açısından arzu edilen bir durumdur. Ancak artan yaşlı nüfusun topluma ekonomik ve 
sosyal açıdan yük oluşturmasının önüne geçilmesi için çaba gösterilmesi gerekmek-
tedir. Bu amaçla DSÖ tarafından “sağlıklı yaşlanma” kavramı geliştirilmiştir. Türkiye 
Sağlık Bakanlığı da DSÖ ile uyumlu olarak 2015-2020 yılları arasında “Sağlıklı Yaş-
lanma Eylem Planı ve Uygulama Programı”nı benimsemiştir. 

Sağlıklı yaşlanma yalnızca hastalıkların olmayışı değildir. Yaşlanan kişilerin fonksi-
yonel kapasitesinin korunması da çok önemlidir. Bunun için erken yaşlardan başlaya-
rak sağlıklı yaşlanma programlarının uygulanması gerekir (Taşkesen, 2017).

Hawighurst, literatürde başarılı yaşlanma kavramının tanımını ilk yapan kişiler-
den biridir. Ona göre başarılı yaşlanma; yaşamdan maksimum memnuniyet elde et-
mek olarak tanımlanabilir (Kalınkara & Kalaycı, 2020). Bundan 35 yıl önce ise Rowe 
ve Kahn tarafından başarılı yaşlanma modeli ortaya konulmuş ve başarılı yaşlanma, 
“hastalık ve sakatlığın önlenmesi, yüksek fiziksel ve bilişsel işlevin sürdürülmesi ve 
sosyal ve üretken faaliyetlere sürekli katılım” olarak tanımlanmıştır (Kalınkara & Ka-
laycı, 2020)
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Şekil 52: Başarılı yaşlanma (Rowe & Kahn “Başarılı Yaşlanma Modeli”nden uyarlan-
mıştır).
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Kaynak: Aktif yaşlanma ve Sağlıklı Yaşam İçin Güçlendirme Becerileri (Kalınkara & Kalaycı, 2020).

Aktif yaşlanma, yaşlıların günlük yaşamlarında sosyal psikolojik ve fizyolojik ola-
rak aktif olmalarını ifade eder. Aktif yaşlanma süreci; yaşlıların topluma katıldıkları, 
yaşamdan zevk aldıkları, sağlık maliyetlerinin daha az olduğu ve toplumun ekono-
mik, sosyal, politik aktivitelerine katılabildikleri bir süreci ifade eder bunun sonucun-
da da yaşlıların yaşam doyumları artar.
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Şekil 53: Yaşlılar için sağlıklı yaşlanma stratejisi: Kuramsal çerçeve (Seniors Servi-
ces, 2010:9’dan uyarlanmıştır).
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Kaynak: Aktif yaşlanma ve Sağlıklı Yaşam İçin Güçlendirme Becerileri (Kalınkara & Kalaycı, 2020).

Yukarıdaki şekilde sağlıklı yaşlanmanın ilkeleri ve belirleyicileri çerçevesinde sağ-
lıklı yaşlanma stratejisi ortaya konmuştur. İnsan doğduğu andan itibaren sürekli yaş 
alan dolayısıyla da yaşlanan bir varlıktır. Bu sebeple sağlıklı yaşlanma yaşam boyu 
devam eden bir olgu olmalıdır.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. Evlenme ve Boşanma
 • Mikro Düzeydeki Çalışmalar:

 � Boşanma riskinin en yüksek olduğu dönem öncelikle ilk 5 yıl, ardından 
6-10 yıllar arasıdır. Pek çok araştırmada da görüldüğü üzere boşanmayı 
arttıran faktörlerin bir kısmı bireysel ve çift ilişkisine dair faktörlerle ilişkili 
iken, sosyoekonomik sebepler de boşanmadaki artışta rol oynamaktadır. 
Ayrıca çiftin yakın çevresi ile ilgili dinamikler de (çocuk yetiştirirken yeterin-
ce destek alamamak, geniş aileyle ilişkilerin yürütülmesindeki zorluklar… 
gibi) boşanmada rol oynayabilmektedir. Boşanma nedenlerin bir kısmı çif-
tin etki alanındadır (Örneğin telefon, oyun bağımlılığı; diğer bağımlılıklar, 
iletişim sorunları, gibi) ve davranış değişikliği ile ilerleme kaydedilebilecek 
durumlarla ilişkilidir. Bu faktörler için özellikle evliliğin ilk 10 yılında çiftlere 
eş ilişkisi ve ebeveynliğe dair danışmanlık desteği sunulabilir. 

 � Evlilik Öncesi Danışmanlık: Yeni evlenecek çiftlerin özellikle genç yaş-
larda evlilikle ilgili bilgisiz olabildiği gözlenmektedir. Genç kadınlara ve 
erkeklere değişen formatlarda evlilik öncesi/evlilik hazırlığı eğitimleri veri-
lebilir. Evlenmekte zorluk çeken gençlerin profesyonel olarak eşleştirilme-
sini ve evlenme girişimi süresince desteklenmesini sağlayacak oluşumlar 
desteklenebilir. Evlenmeyi kolaylaştırma amaçlı (maddi teşvik ve süreçte 
psikososyal destek gibi) uygulamalar teşvik edilebilir. 

 • Toplumla Çalışma Ve Yapısal Önlemler: Boşanmadaki artışın sebepleri ara-
sında sosyal, ekonomik, kültürel sebepler de bulunmaktadır. Bu faktörler için 
toplumdaki yapısal dönüşümler üzerinde durulmalıdır. Örneğin ekonomik 
kriz dönemleri aile içi ilişkileri yakından etkileyebilmektedir. Örneğin rapor-
da görüldüğü üzere erkeğin ailenin geçimini sağlayamıyor oluşu, Türkiye’de 
kadınlar için ikinci sıradaki boşanma sebebidir. Bu nedenle özellikle kırılgan 
dönemlerde ailelere sunulabilecek sosyal ve ekonomik destek önlemleri art-
tırılmalıdır. Bu amaçla devlet kurumlarına çağrıda bulunulabilir ve sivil toplum 
kuruluşları yardım faaliyetlerini arttırabilir. Aile düzeyinde çözülmesi zor konu-
lardan biri de aile içi şiddettir. Sosyolojik bir olgu olan ve nesilden nesile de 
aktarılabilen aile içi şiddet en yıkıcı biçimiyle çocuk ve kadına yönelik olandır. 
Şiddetin her biçimiyle, toplumun kültürel yapısıyla ters düşmeyen mücadele 
stratejileri geliştirilmelidir.   

 • Ebeveynlik Desteği: Eşler arası çatışmayı arttıran önemli faktörlerden biri 
de, çocuk bakımı ve eğitimine dair eşler arası anlaşmazlıklardır. Bu anlaşmaz-
lıklar bireysel görüş ayrılıklarından kaynaklanabildiği gibi, çocuk bakımının 
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organize edilmesindeki ya da ev içi rol paylaşımındaki sorunlardan da kay-
naklanabilmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak bir taraftan ebeveynlikle ilgili 
destek verirlirken, diğer taraftan aile sistemindeki sorunlara yönelik destek 
sunulabilir.

 • Boşanma Danışmanlığı: Boşanma bazı durumlarda kaçınılmaz olmaktadır ve 
boşanma süreci eşler ve çocuklar için yıpratıcı olabilmektedir. Çiftlerin bo-
şanma sürecini nasıl yöneteceklerini bilmemesi, ihmal, istismar gibi durumla-
rın varlığı boşanma sürecini daha da yıpratıcı hale getirebilmektedir. Bu dö-
nemlerde ailelere sunulan boşanma danışmanlığı son derece önemlidir. Sivil 
Toplum Kuruluşlarında boşanma danışmanlığına odaklanan hizmetler tasar-
lanabilir. Hizmete erişim zorluğu çeken bireyler için online hizmetler (telefon, 
internet üzerinden sunulan hizmetler… gibi)  yenilikçi projelerle yapılandırı-
labilir. Kamu kuruluşlarına (örnek: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ya da 
uluslararası kuruluşlara (Örnek: Avrupa Birliği) bu içerikte projeler sunulabilir. 

4.2. Yaşlanma
 • Hızla yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için sağlıklı yaşlanma ve ye-

rinde yaşlanma ilkeleri gözetilerek kısa, orta ve uzun vadede gerçekçi plan-
lamalar yapılmalıdır. Yaşlıların mümkün olduğu kadar ait oldukları çevrede 
(ev, mahalle, şehir…) yaşayabilmeleri sağlanmalıdır. Yaşlıların olabildiğince 
kendi evlerinde ve aile çevrelerinden uzaklaşmadan bakım alabilmeleri için 
destekleyici çevrelerin oluşturulması son derece önemlidir. Yaşlıların her türlü 
psikososyal ihtiyacının yerinde giderilmesi için düzenlemeler yapılmalı, yaşlı 
dostu belediyeler ve yaşlı dostu şehirler gibi oluşumlar desteklenmelidir. 

 • Evde bakım süreçlerini kolaylaştıracak kapasite geliştirme girişimlerine ön-
celik verilmelidir. Özellikle evde bakım için gerekli iş gücünü yetiştirmek için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yaşlıların aile bireyleri tarafından bakıldığı 
durumlarda, bakım verenlere zaten sunulan maddi desteği yanı sıra psiko-
sosyal destek de verilmelidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
yürütülen Yades benzeri projeler yaygınlaştırılmalıdır. 

 • Dünyada toplu halde bakım veren büyük kurumlar (büyük huzurevleri  gibi) 
popülerliğini yitirmektedir. Yerinde yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma ilkeleriyle 
uyumlu olarak yaşlı bakımında bakım skalasında evde bakım ile kurum bakımı 
arasında bulunan hizmet modelleri yaygınlık kazanmıştır. Bu modelde yaşlılar 
ya kendi evlerinde (evde bakım), ya da kurumlar tarafından sağlanan evlerde 
yaşamlarını sürdürebilmektedir. “Cep darülaceze” benzeri, yaşlıların bir evde 
küçük gruplar halinde bakım aldığı yaşam evi modelleri yaygınlaştırılmalıdır. 
Bu modellerde yaşlı tam bağımlı değildir, fakat ihtiyaç duyduğu düzeyde 
destek almaktadır.  
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 • Türkiye Yaşlanma Ulusal Eylem Planı’nın da parçası olduğu üzere yaşlı istis-
marına karşı her türlü önlem alınmalıdır. Önleyici bir müdahale olarak toplum 
yaşlı ihmal ve istismarının her türü (duygusal, fiziksel, ekonomik…) ile ilgili 
bilinçlendirilmelidir. Toplum içerisinde ve kurum çatısı altında yaşlı istismarı 
ile mücadele için somut ve güncel eylem ve uygulama planları yapılmalıdır.    

 • Toplum yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili tüm boyutlarıyla bilgilendirilmeli ve bi-
linçlendirilmelidir. Bu amaçla somut adımlar içeren eylem planları güncellen-
melidir.  

 • Tüm yaşlılar, özellikle yalnız yaşayanlar için kaza ve yaralanmaları önleyici ted-
birler alınmalı, bu amaçla atılacak somut adımlar, güncel eylem planlarının 
parçası olmalıdır. Yaşlıların evlerinin yaşlının bakım ihtiyacına göre uyarlanma-
sı da bu önlemlerin parçasıdır. Yalnız yaşayan yaşlılar için ‘’Yaşam Hattı’’ gibi 
projeler uygulamaya geçirilmelidir. Teknolojinin imkanları kullanılarak, düşme 
gibi durumlarda yaşlıların kollarında taşıdıkları saat gibi bir aletin tuşuna ba-
sarak ( panik tuşu gibi)  yardım çağırması sağlanabilir. Bu uygulamaları yay-
gınlaştırmak için sivil toplum-kamu iş birlikleri güçlendirilmelidir.

 • Sağlıklı yaşlanmayı desteklemek amacıyla yaşlıların fiziksel aktivite düzeyini 
arttırmaya yönelik planlamalar yapılmalıdır.

4.3. Genel Öneriler
 • Aile refahı ve aile politikaları alanında evlenme, boşanma ve yaşlanma alan-

larına öncelik veren proje ve araştırmalar için fonlar attırılmalıdır. Bu fonlar 
üniversite, kamu, sivil toplum ve özel kuruluşlara yönelik olmalıdır. Fonlarda 
yenilikçi uygulamalara öncelik verilmeli, proje ve uygulamaların etki analizi de 
içermesine dikkat edilmelidir. 

 • İstatistik ve projeksiyonlarda Suriyeli nüfus dışarıda tutulmaktadır. Suriyelile-
rin yasal olarak Türkiye toplumunun bir parçası olması durumunda demog-
rafik ve sosyolojik süreçlerde nasıl farklılıkları yaşanacağı üzerine çalışmalar 
acilen başlatılmalı ve eylem planları ihtimaller göz önünde bulundurularak 
güncellenmelidir. 
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