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ÖZET 

TÜRKĠYE’DE BOġANMA OLGUSUNUN TOPLUMSAL GERÇEKLĠĞĠ VE 

KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARINDA TEMSĠLĠ: EVLĠ VE ÖFKELĠ DĠZĠSĠ 

ÖRNEĞĠ 

Cemre DEMĠREL 

Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ 

2019, XII+100 sayfa 

“Türkiye‟de BoĢanma Olgusunun Toplumsal Gerçekliği ve Kitle ĠletiĢim 

Araçlarında Temsili: Evli ve Öfkeli Dizisi Örneği” baĢlıklı bu tez çalıĢması, günümüz 

Türkiye‟sinde “boĢanma” olgusunun kitle iletiĢim araçlarından biri olan televizyonda yer 

alan popüler bir dizi üzerinden temsilinin ve bu temsilin toplumsal gerçeklik ile 

karĢılaĢtırılarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla Evli ve Öfkeli dizisi incelemenin 

örneği olarak seçilmiĢtir. Söz konusu dizinin seçilmesindeki ana neden, dizinin boĢanma 

olgusunu sosyo-ekonomik statü bakımından birbirinden farklı karakterler eĢliğinde ve 

boĢanma olgusununun üç aĢamasını da (boĢanma öncesi, boĢanma süreci ve boĢanma 

sonrası) ayrıntılı bir Ģekilde kapsayarak yansıtmaya çalıĢmasıdır. Tezde, Gerbner‟ın Kültürel 

Göstergeler ve Ekme Kuramı ve Herman ile Chomsky‟in geliĢtirdiği Propaganda Modeli 

çerçevesinden hareketle dizinin tüm bölümlerinin karakterler üzerinden içerik, ileti 

çözümlemesi yapılmıĢtır. Kuramların yardımı ile gerçek yaĢamda boĢanma sürecinden 

geçen kiĢilerin konu olduğu literatür araĢtırmaları ile gazete, dergi ve internet haberlerindeki 

örnekleri üzerinden dizideki karakter ve olay temsilleri karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. 

Son olarak da, örneklem kapsamındaki dizinin senaryo metnindeki içerik ve ileti 

çözümlemesi yapılmıĢ, dizi Eleştirel Söylem Analizi perspektifinden de incelenmiĢtir. Tüm 

bu çözümlemeler Evli ve Öfkeli dizisindeki temsillerin boĢanmanın toplumsal gerçekliğine 

zaman yaklaĢtığına, zaman zaman cinsiyet iliĢkilerine eleĢtirel bir bakıĢ açısı sunduğuna, 

zaman zaman da geleneksel ataerkil kültürü yeniden üreten mesajlar ilettiğine iĢaret 

etmektedir.  

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Evlilik, BoĢanma, BoĢanma Nedenleri, Kitle ĠletiĢim 

Araçları, Televizyon Temsilleri.  
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ABSTRACT 

REPRESENTATION OF THE DIVORCE CASES IN TURKEY IN THE 

REALITY OF AND SOCIAL MASS MEDIA: EXAMPLE OF MARRIED AND 

FURIOUS SERIES  

Cemre DEMĠREL  

M.Sc. Thesis, Department of Sociology 

Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ 

2019, XII+100 pages 

This thesis titled “The Social Reality of Divorce and Its Representation in the Mass 

Media Example of Married and Furious Series” focuses on the representation of the 

phenomenon of “divorce” in the mass media in contemporary Turkey. It aims to analyze the 

representation divorce in a widely available TV series by comparing that representation with 

the social reality itself. For this purpose, Evli ve Öfkeli (Married and Angry) is chosen as a 

case-study. The main reason for choosing this series is the fact that it seeks to represent 

divorce through socio-economically different characters and by encompassing three phases 

of divorce in detail (pre-divorce, the process of divorce and after divorce). In the study, by 

adapting Gerbner‟s Cultivation Theory and Propaganda Model developed by Herman and 

Chomsky, all episodes of the series have been analyzed in terms of content and message. 

With the help of these theories, the characters and event representations in this series have 

been analyzed by comparing them with the findings of academic studies on divorce as well 

as reports from real life cases in the newspapers, magazines and internet media outlets. 

Finally, the scenario of the series has been subjected to content and message analysis by 

using the framework of Critical Discourse Analysis. All these analyses point to the fact that 

the representations produced in Evli ve Öfkeli sometimes approach to the social reality of 

divorce, sometimes employ a critical approach to existing gender relations and sometimes 

produces messages that reproduces traditional patriarchal culture.  

 

KEY WORDS: Marriage, Divorce, Reasons for Divorce, Mass Media, TV representations. 
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ÖNSÖZ 

“Türkiye‟de BoĢanma Olgusunun Toplumsal Gerçekliği ve Kitle ĠletiĢim 

Araçlarında Temsili: Evli ve Öfkeli Dizisi Örneği” ismiyle hazırlanmıĢ olan bu çalıĢma zor 

ve yoğun bir sürecin sonunda birçok kiĢinin maddi ve manevi desteğiyle baĢarılmıĢ bir 

araĢtırmadır.  

BoĢanma olgusu, evliliğin resmi olarak var oluĢundan günümüze değin süregelen ve 

sonrasında da evliliğin resmi Ģekilde devam etmesi halinde, gelecekte de var olacak, sosyal 

bir olgudur. BoĢanma günümüzde bireylerin ve toplumların sıkça karĢılaĢtığı bir olay olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Diğer tüm toplumsal olay ve olgularda olduğu gibi bu olgunun 

topluma iletilmesinde ve toplumun bilgi sahibi olmasında, medya önemli bir iĢleve sahiptir. 

Medya bu iĢlevini görsel-iĢitsel ve yazılı Ģekilde kitle iletiĢim araçları ile 

gerçekleĢtirmektedir. Kitle iletiĢim araçlarından olan televizyon da bilginin iĢlenmesi ve 

aktarılması konusunda, önemli bir araçtır. Televizyonun etki alanı, birden fazla duyuya 

hitap etmesinden dolayı oldukça fazladır. Ayrıca tüm yaĢ gruplarından izleyici kitlesine 

sahip olması, eriĢiminin zahmetsiz oluĢu da onun etki alanını oldukça geniĢletmektedir. Etki 

alanı çerçevesinde televizyon, diğer toplumsal olay ve olgularda olduğu gibi boĢanma 

olgusunun aktarımını yaparken de, kimi zaman var olanı kimi zaman olmayan bir gerçekliği 

varmıĢ gibi ele alıp izleyiciye sunmaktadır. Gerçekte var olmayanı, gerçekmiĢ gibi seyirciye 

iletebilmektedir.  

Bu çalıĢmada benden anlayıĢ ve desteğini esirgemeyen tez danıĢmanım Dr. Öğr. 

Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ‟a teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez çalıĢmam süresince 

yoğun akademik çalıĢmaları arasında yanımda her daim olan, beni cesaretlendiren kocaman 

yürekli hocam Doç. Dr. ġerife GENĠġ‟e sonsuz minnattarım.  

Süreç boyunca, öncelikle yoğun iĢ temposu içerisinde bu çalıĢmaya sunduğu katkı ve 

desteklerinden ötürü Yiğit NOYAN‟a, ayrıca aileme ve diğer tüm arkadaĢlarıma 

yardımlarından dolayı çok teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

Evlilik, çiftlerin resmi yollar aracılığıyla birlikteliklerini ilan ettikleri ve belirli yasal 

haklara kavuĢtukları bir antlaĢmadır. Evlilik antlaĢmasıyla beraber aile kurumu 

oluĢmaktadır. Ġnsanların niçin evlendikleri konusunda birçok neden sıralanabilir. Yapılan 

araĢtırmalarda; günümüz evliliklerinde toplumsal beklentiler, sosyal idealler, aĢk ve sevgi, 

çocuk isteği, düzenli cinsel yaĢam, evlenme isteğinin öncelikli nedenleri arasında 

sıralanmıĢtır. Evlilikte, eĢlerin bazı bireysel ve toplumsal ihtiyaçları bulunmaktadır. Bireysel 

ihtiyaçlar; sevgi, saygı ve buna bağlı olarak evlilikte doyuma ulaĢmak Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Toplumsal ihtiyaçlar ise; güvenlik isteği, korunma, dayanıĢma içinde 

olduğunu hissetme ve geleceğe birlikte güvenle bakabilme arzusu, birliktelik duygusunu 

yaĢama ve birbirlerinden onur duyabilme, ortak amaçlar doğrultusunda bir arada olabilmek 

Ģeklinde tanımlanabilir (AktaĢ, 2011: 13-14). Evlilikte bahsi geçen beklentiler zaman zaman 

birbiriyle çatıĢabilir. Beklentilerin çatıĢmasının yanı sıra, evlilik tarafların beklentilerini de 

karĢılamayabilir. Her iki durumda da eĢler evlilikleri için problem teĢkil eden durumları 

tespit edip çözüm yoluna gitmediklerinde, senaryo boĢanmaya doğru evrilebilmektedir. 

BoĢanma da evlilik gibi sosyal bir olgudur. Günümüz toplumlarında boĢanma nedenleri pek 

çok bilim dalında ele alınıp incelenmektedir. BoĢanma olgusu Türkiye toplumu içinde son 

yıllarda önemli bir gündem maddesi ve toplumsal sorun olarak dikkati çekmeye baĢlamıĢtır. 

TUĠK verilerine göre, boĢanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 iken, 2017 yılında 

%1,8 artarak 128 bin 411 olmuĢ, kaba boĢanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleĢmiĢtir 

(www.tuik.gov.tr. ). BoĢanma oranlarındaki yükseliĢ beraberinde, boĢanma olgusunun 

araĢtırılmasına yönelik çalıĢmaları da arttırmıĢtır. BoĢanma, Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟nde:  

(1) “EĢlerden birinin boĢanma ilamı almasıyla evlilik birliğinin son bulması, 

(2) Yasal olarak kurulmuĢ evlilik iliĢkisinin yine yasal biçimde ortadan kaldırılması” 

Ģeklindedir. 

(TÜĠK tanımlamasına) göre ise boĢanma; evlenmenin hukuki yönden sona ermesidir. 

Yani erkek ve kadının, yeni bir evlenme yapacak Ģekilde yasal yollarla evliliklerini 

tamamen bitirmeleridir (Keskin, 2007: 15). 

BoĢanma, salt hukuksal bir olay değildir. Arka planında boĢanmaya neden olan 

psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. gibi birçok etken yatmaktadır. BoĢanmayı temelde tek 

bir perspektifle araĢtırıp incelemek olguya, dar bir bakıĢ açısı ile bakmaya neden olacaktır. 
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Bundan dolayıdır ki boĢanma olgusunun tüm aĢamaları farklı birçok etken eĢliğinde 

irdelenmelidir. Hukuki anlamda, evlilik birliği resmi olarak sona erdiyse boĢanma vardır. 

Fakat sosyolojik olarak bakıldığında boĢanma olgusu aslında çiftlerin, boĢanma kararı 

almadan önceki nedenlerine değin uzanır. Bundandır ki boĢanma, üç aĢamada; boĢanma 

öncesi, boĢanma süreci ve boĢanma sonrası olarak ele alınır. Aynı zamanda boĢanmanın 

hukuki boyutunun yanı sıra dört tane daha çeĢidi mevcuttur. Diğer sözü geçen boĢanma 

çeĢitleri: duygusal boĢanma, ekonomik boĢanma, toplumsal boĢanma ve psikolojik 

boĢanmadır.  

Her bir boĢanma çeĢidinde boĢanmanın nedenleri de farklılaĢmaktadır. BoĢanmak 

isteyen çift türlü nedenler ile mahkemeye baĢvurabilmektedir. BoĢanmanın nedenlerini iki 

ana baĢlık altında toplamak gerekirse; özel ve genel nedenler Ģeklindedir. Nedenler literatür 

bazında ve hukuki çerçevede iki ana baĢlık altında sınırlandırılmıĢtır. TMK iki ana baĢlık 

içerisindeki boĢanma nedenlerini; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıĢ, suç 

iĢleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ile evlilik birliğinin sarsılması olmak 

üzere altı baĢlık altında incelemektedir (Ersöz, b.t.: 249-262). 

2009 resmi istatistiklerine göre toplam 114.162 boĢanmanın; 76‟sı zina, 29‟u cana 

kast ve fena muamele, 42‟si cürüm, 285‟i terk, 38‟i akıl hastalığı, 108.582 geçimsizlik, 1158 

diğer ve 3976 bilinmeyen sebep olarak kayda geçmiĢtir. Bunu sadakatsizlik %24.5 ile 

evliliğe ihanet baĢı çekiyor. Onu %17,6 ile fiziki Ģiddet %17,4 ile eĢler arası sevgisizlik 

%17,3 aĢırı alkol ve kumar gibi kötü alıĢkanlıklar izlemektedir (Özdemir, 2013: 253). 

Son zamanlarda boĢanma nedenlerine ve boĢanma sürecine medya aracılığıyla ilgi 

çekilmektedir. Medya, boĢanma olgusunu hem ileten hem de sorgulayan bir araçtır. Kitle 

iletiĢim araçları görsel-iĢitsel ve yazılı Ģekilde hayatın hemen hemen her alanında var olmuĢ 

ve etkisini göstermiĢtir. Kitle iletiĢim araçları, farklı konuları farklı Ģekillerde ele alıp 

aktarabilmektedir.  

Medya, çeĢitli iĢlevleriyle toplumu kendisine çeken ve izler kitlesini arttıran bir 

iletiĢim ağıdır. Ġçinde bulunduğumuz çağın teknoloji çağı olması dolayısıyla medyanın en 

önemli iĢlevi küresel bilgi aktarımıdır. Medya dünyada olan olayları, haberleri insanlara 

duyurması, aydınlatması, gerçekleri göstermesi, toplumu bilgilendirmesi açısından 

azımsanmayacak güçte bir araçtır (Dönmez, 2010:2‟den akt Yavuz, 2014:2). Medya 

organları (kitle iletiĢim araçları) görsel-iĢitsel ve yazılı araçları ile birlikte tüm olayları, 
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haberleri insanlara iletmesi ve aydınlatmasının yanı sıra konuları, olayları tek baĢına ele alan 

ve iĢleyen konumundadır. ġöyle ki, bir konu gerçekliği ile birlikte kitle iletiĢim araçları 

vasıtasıyla hem izleyicilere, okura iletilmekte hem de var olan konu aynı zamanda 

gerçekliğinin yanı sıra ele alınıp iĢlenmekte ve izleyici veya okura olduğundan farklı 

Ģekillerde iletilebilmektedir.  

Kitle iletiĢim araçlarından televizyon, izleyici üzerinde görsel ve iĢitsel anlamda 

etkisinin fazlalığı ve kolay eriĢime sahipliği açısından etkili bir araçtır. Televizyonun birçok 

iĢlevi mevcuttur. Bunlardan ilki ve en önemlisi bilginin aktarılmasıdır. Televizyonun; 

mevcut kültürün aktarılması, yaĢatılmasının yanı sıra kültürel yapının değiĢtirilmesi 

üzerinde de önemli etkileri mevcuttur. Bu etkileri magazin, eğlence programları, reklamlar, 

film ve dizilerle sağlamaktadır. GeniĢ bir program yansımasına ve etki alanına sahip 

olduğundan dolayı boĢanma olayına, boĢanan kiĢilere, boĢanma haberlerine daha çok 

televizyon üzerinden rast gelmekteyiz. Özetle söylemek gerekirse, toplum hem medyaya 

maruz kalmakta hem de medyadan etkilenmektedir. Ġki iletide verilmek, aktarılmak istenen 

mesajlar bir yandan var olan gerçek boĢanma haberlerinin aktarılması bir yandansa bu 

olgunun farklı temalarla iĢlenerek iletilmesidir. 

Bu çalıĢmanın amacı, boĢanma olgusunun tüm hatlarıyla birlikte, kitle iletiĢim 

araçlarından biri olan televizyonda yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisindeki temsili ile 

toplumsal gerçekliğinin karĢılaĢtırılmasıdır. Bu noktada araĢtırmanın birinci ve ikinci 

bölümünde yapılan literatür taramasıyla kavramsal çerçeve çizilmiĢtir. Birinci bölümde 

evlilik, evlilik türleri ve çeĢitleri tanımlanmıĢtır. Ġkinci bölümde boĢanma, boĢanma çeĢitleri 

ve boĢanma nedenleri tanımlanıp aktarılmıĢtır. Üçüncü bölümde kitle iletiĢim araçları ve 

iĢlevlerinden bahsedilmiĢtir. Dördüncü bölümde, boĢanma süreci gerçek yaĢamdaki örnekler 

ile aktarılarak, örneklem olarak seçilmiĢ olan Evli ve Öfkeli dizinin özeti sunularak; 

boĢanma olgusunun medyadaki yansımaları dizideki karakter ve hikâye temsili kapsamında 

toplumsal gerçekliğinin karĢılaĢtırılması ele alınıp incelenmiĢtir. 
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1. BÖLÜM 

1. EVLĠLĠK 

1.1. Evlilik Nedir?  

Ġnsanlığın var oluĢundan itibaren toplumlar, kadın ile erkeğin geliĢigüzel beraber 

olmalarına her daim mesafeli ve belirli kurallar çerçevesinde yaklaĢmıĢtır (Özkaya, 2016: 

45). Bütün sosyal yapılar farklı saikler aracılığıyla kimin kiminle, nerede ve nasıl birlikte 

yaĢayabileceğine iliĢkin değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Bu sebeple evlilik kurumu, 

oluĢumundan itibaren her toplumun mevcut kültür alıĢkanlıklarından dolayı farklı Ģekillerde 

ortaya çıkmıĢtır.  

Evlilik kurumunun sosyal yapılar içerisinde Ģekillemesinden ötürüdür ki „evlilik‟ 

sosyal bir olgudur. Sosyal bir olgu olarak evlilik kavramı, farklı disiplinlerde farklı bakıĢ 

açılarıyla tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra toplumların farklı kültürel özellikleri de 

tanımsal farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan önemli etkenlerden biri olmaktadır. 

Anthony Giddens (2000) açısından evlilik, iki yetiĢkin birey arasında sosyal olarak 

gerçekleĢen ve onaylanan cinsel birleĢme olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan evlilik, 

“aileyi oluĢturan toplumsal iliĢkileri belirli kalıplar içine yerleĢtiren bir sözleĢme” Ģeklinde 

de ifade edilmektedir (Canatan ve Yıldırım, 2011: 66).  

Evlilik kurumununun farklı kurumlar tarafından nasıl tanımlandığına bakmak 

gerekirse, Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın tanımına göre, “bir sosyal yapı içinde mevcut 

normlara uygun bir biçimde; örfi veya medeni hukuk açısından meĢru bir bağın kurularak, 

aile kurumunun o topluluk tarafından kabulünü sağlayan bir olgudur” (Demirkan, Yurtkuran 

ve Türkarslan, 2007‟den akt. Akıcı, 2012: 19). BM Nüfus Komisyonu‟na göre evlilik, 

“erkek ve kadının kanunî birleĢmesinden doğan müesseseye verilen isimdir.” Serper, (1960) 

“Evlilik, erkek ve kadın iliĢkisini meĢru temele dayandıran, iliĢkiyi toplumun kabul etmesi 

ve onaylaması nedeniyle toplumsal bir iliĢki özelliğini taĢıyan, ailenin varlığını ve 

sürekliliğini sağlayan bir kurumdur.” Doğan, (1998), evlilik; kurumsallaĢmıĢ bir yol, bir 

iliĢkiler sistemi, kadınla erkeği birbirine bağlayan, bu birliktelikten doğacak çocuklara belli 

bir statü kazandıran, toplumsal yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan yasal bir 

iliĢki biçimidir (Özgüven 2000‟den akt Akıcı, 2012: 17). 
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Çiftler evlendiklerinde birlikte hayat ortaklığına adım atmıĢ olurlar, bu adım 

beraberinde öncelikle karĢılıklı olarak birbirlerine sonrasında içinde yaĢadıkları topluma 

karĢı hak ve sorumluluklar yüklemektedir. Evliliğin yapısında iki temel söylem mevcuttur. 

Bunlar, fiziksel ve kültürel bağ olarak isimlendirilebilir. Fiziksel bağ ile anlatılmak istenen, 

cinsel iliĢkidir. Kültürel bağ ise, aile kurumunun toplumun genelince onaylanması ve 

duyurulmasıdır. Genel hatlarıyla birçok toplumda nikâh ailenin kurulmasında kilit bir faktör 

olarak belirtilmektedir. Tüm bu maddi ve manevi getiriler, değiĢken birçok etken 

doğurmaktadır. Bunlar sırasıyla; çocuk yapmak, meĢru cinsel doyum elde etmek, belirli 

haklardan yararlanmak gibi temel getirileri barındırmaktadır. Bu bakıĢ açısında tanımlanan 

evlilik kurumu aynı zamanda, kadın ve erkek açısından karĢılıklı duygu paylaĢımı, birlikte 

bir yaĢamı beraber geçirme kararı, beraber paylaĢılması arzulanan bu yaĢamın aynı zamanda 

sorumluluklarının beraber üstlenilmesi anlamına da gelmektedir.  

Bu açıklamalar ve tanımlar eĢliğinde insanların neden evlendikleri konusunda birçok 

farklı neden sıralanabilir. Yapılan araĢtırmalarda; toplumsal beklentiler, sosyal idealler, aĢk 

ve sevgi, çocuk isteği, düzenli cinsel yaĢam, evlenme isteğinin öncelikli nedenleri arasında 

olduğu iddia edilebilir. Ancak insanların evlenmelerine etken olan önemli bir neden de 

toplumun beklentisidir. Birçok kültürde, evlenecek insanlarla ilgili düzenlenmiĢ toplumsal, 

hukuksal kurallar ve bunun yanı sıra genellikle insanların evlenmesi yönünde yoğun bir 

toplumsal baskı da vardır (AktaĢ, 2011: 13). Evlilikte, eĢlerin bazı bireysel ve toplumsal 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Bireysel ihtiyaçlar; sevgi, saygı ve buna bağlı olarak evlilikte 

doyuma ulaĢmak Ģeklinde tanımlanmaktadır. Toplumsal ihtiyaçlar ise; güvenlik isteği, 

korunma, dayanıĢma içinde olduğunu hissetme ve geleceğe birlikte güvenle bakabilme 

arzusu, birliktelik duygusunu yaĢama ve birbirlerinden onur duyabilme, ortak amaçlar 

doğrultusunda bir arada olabilmek Ģeklinde tanımlanabilir (GüneĢ, 2007‟den akt AktaĢ, 

2011: 14). Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar her bireyde ve çiftte evlilik noktasında 

farklılaĢmaktadır. Bu istekler aynı zamanda yukarıda belirtilen ihtiyaçlarla sınırlı kalmayıp 

çeĢitlendirilebilir. Örneğin; bazı ihtiyaçlar, çocuk sahibi olmak gibi, her iki ihtiyacı da 

karĢılar. Bireyler hem kendi nesillerini devam ettirebilmek hem de gelecek yıllarda kendileri 

için bir dayanak noktası oluĢturmak adına çocuk sahibi olmak isterler. Bu durum bireysel 

ihtiyaçtır. Aynı ihtiyaç; topluma faydalı bireyler dünyaya getirmek, kendi düĢünce 

eksenindeki bireylerin toplumdaki varlığını arttırma isteği Ģeklinde yorumlanırsa evlilik 

kurumu aynı zamanda toplumsal ihtiyaçları da karĢılamıĢ olur. Bazı durumlarda ise iki 

ihtiyaç birbiri ile çatıĢabilir. Bu durum bireysel ihtiyaç olan birlikte olma arzusu ile kültürel 
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normların çatıĢmasına neden olabilir. Söz konusu yaĢanan norm dıĢı birliktelik 

toplumlardaki bireysel ihtiyaçlar ile toplumsal ihtiyaçları karĢı karĢıya getirir. Nitekim 

öncesinde de ele aldığımız “evlilik” tanımlarının, açıklamalarının ve evliliği gerçekleĢtirme 

amaçlarının çoğunda gözlemlenen; evlilik kurumunun tek taraflı bir Ģekilde ele alınması 

sorunsalıdır. Bu duruma en iyi örnek günümüzde eĢcinsel evliliklerin mevcut olmasıdır. 

EĢcinsel iliĢkilerin, meĢru ve yasal olarak tanınmadığı ülkemizde bu duruma 

rastlamak mümkün olmasa da baĢka ülkelerde örnekleri mevcuttur. EĢcinsel çiftler birlikte, 

aynı evi paylaĢabilmekte ama yasalar gereği evlilik gerçekleĢtirememektedir. Bu 

birliktelikler geleneksel bağların çözülmediği ve örfi adetlerin baskın olduğu toplumlarda, 

toplumca hoĢ karĢılanmamakta hatta bu birlikteliklere sahip insanlar en baĢta kendi aileleri 

sonrasında toplum tarafından ötekileĢtirilmektedir. Bu gibi olumsuz etmenlerden dolayı 

yaĢanan iliĢkiler, gün yüzüne çıkamamaktadır. Fakat günümüzde farklı ülkelerde eĢcinsel 

birliktelikler legal olmakla birlikte, çiftler her ülkede yasal olarak evlenme hakkına sahip 

olamamaktadırlar.  

Sonuç olarak, heteroseksüel ya da homoseksüel birlikteliklerin meĢruluk kazanması 

için yasal Ģekilde evliliğin gerçekleĢmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çiftler ne kadar süre 

birlikte olsalar da aralarındaki sosyal bağ resmiyete dönüĢmediği zaman, devlet kurumları 

nazarında birliktelikleri yok sayılmaktadır. Doğal olarak yasal evlilik gerçekleĢtirmemiĢ 

bireyler, evlilik birliğinin getirdiği hak ve imtiyazlardan yararlanamamaktadır. Bu durumu 

açıklayan en iyi örnek dini evliliktir. Yalnızca dini görevli tarafından Ģahitler eĢliğinde 

kutsanan çift, inançları gereğince Tanrı huzurunda birlikteliklerini ilan ederler fakat ele 

alındığı gibi bu birliktelik devlet nezdinde tanınmadığı için resmiyette hiçbir hükmü yoktur. 

1.2. Evlilik Türleri  

1.2.1. Dini Evlilik 

Paçacı (2006), fıkıh literatüründe dini nikâh: “KarĢı cinsten iki kiĢinin birlikte 

yaĢamalarına ve karĢılıklı yardımlaĢmalarına imkân veren ve taraflara karĢılıklı hak ve 

sorumluluklar yükleyen bir sözleĢmedir.” Ya da Attar (1993), “Ģer„an aranan Ģartlar 

çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının hayatlarını 

daimi bir Ģekilde birleĢtirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eĢler arasında meydana gelen 

evlilik iliĢkisini ifade eder.”(Aslan, 2016: 28). “Ġslamda ruhbanlık ve din adamlığı gibi, 

evlenme anlaĢmasının imam tarafından veya camide yapılması Ģart değildir. Bugün belediye 
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dairelerinde kıyılan nikâhlar, Ġslam Hukuku açısından uygundur.” (Karaman, 1974: 236). 

Zira bu görüĢe göre önemli olan evlenme anlaĢmasıyla birlikte, her iki eĢin de hukuken 

tanınması ve haklarının korunmasıdır.  

Ġslam Hukuku‟nda evlenme, öncelikle akit (sözleĢme) olarak kabul edilmektedir. 

Ġslamda evlenme akdi, gerek siyasî, gerek dini otorite ve sınıfların katılım ve 

müdahalesinden uzak, daimi ve ciddi sıfatlarıyla nitelenmektedir (Tüzüner, 2013:140).  

ġakir (2002), Ġslam Hukuku‟nda düzenlenen evlilik Ģekli, kendine has bir akit 

olmakla birlikte, geçmiĢte sürdürülen dini evlilik anlayıĢından farklılık göstermektedir. 

Çünkü Ġslam dininde evlenme, devlet otoritesinin ve kontrolünün dıĢında, sivil ve özerk bir 

alanda meydana gelmektedir (Hatemi, 2005‟ten akt Tüzüner, 2013:137). 

1.2.2. Resmi Evlilik 

Türk Medeni Kanunu‟na göre evlilik töreni; resmi görevli evlendirme memuru 

tarafından, kanuni olarak yeterliliğe sahip iki tanık önünde ve açık olarak yapılmalıdır. 

Tanıklar önünde, tarafların evlenme isteklerini belirtmesiyle evlenme gerçekleĢir (Ünlü, 

1993‟den akt AktaĢ 2011: 14). Türk Medeni Kanunu‟nda evlenmenin gerçekleĢmesi için 

belirli Ģartlar vardır. KiĢilerin evlenmeye ehil sayılabilmeleri için ayırt etme gücüne sahip ve 

kanunun öngördüğü kadın ve erkeğin 17 yaĢını doldurması gerekmektedir. Evlenecek 

kiĢiler, evlilik yaĢı olarak belirlenmiĢ yaĢ sınırının altında ise yasal temsilcilerinin 

izinlerinin bulunması gerekmektedir (Akıntürk, 2002‟den akt Keskin, 2007: 20).  

Akyüz (1991), Türkiye‟de bazı istisnalar dıĢında evlilik, resmi nikâh temel olmak 

üzere imam nikâhı ile birlikte gerçekleĢtirilmektedir. Sadece imam nikâhına göre evlenmek 

Medeni Kanun ile yasaklanmıĢtır. Ülkemizde evliliklerin büyük çoğunluğu (%91
1
 ) hem 

resmi hem de imam nikâhı ile gerçekleĢmektedir. Sadece resmi nikâh ile yapılan evliliklerin 

oranı %3‟tür. YerleĢim yerine göre bakıldığında ise genel olarak kırsal yerleĢim yerlerinden 

kentsel alanlara gidildikçe; sadece imam nikâhı ile yapılan evliliklerde büyük oranda 

azalma, sadece resmi nikâh ile gerçekleĢtirilen evliliklerde oransal yönden artıĢ 

görülmektedir (Aydın ve Baran 2010: 120-121).  

 

                                                 
1 Türkiye Aile AraĢtırması, 1968; Türkiye Doğurganlık AraĢtırması, 1978; Türkiye Nüfus ve Sağlık 

AraĢtırması 1983, 1988, 1993, 1998 ve 2003. 
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1.3. Evlilik ÇeĢitleri  

Tablo 1.1. Evlilik Türleri 

 

Evlilik ve aile evrensel bir kavramdır ancak toplumdan topluma farklılık gösterdiği 

gibi, aynı toplum içinde kendi aralarında da farklılık gösterebilmektedir. Bu sebepten 

dolayı, aile tiplerinin belirlenmesinde hangi kriterlerin kullanılacağı hep tartıĢılmıĢ ve bu 

alanda çeĢitli sınıflandırmalar yapılmıĢtır (Akhan, 2009: 8). 

Temel olarak bu sınıflandırmalarda evlilik çeĢitleri, yapılan çalıĢmada eĢ seçimine ve 

oturma yerine göre iki ana baĢlık halinde toplumsal açıdan incelenmiĢ ve söz konusu 

evlilikler hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir. 

1.3.1. EĢ Seçimine Göre Evlilik ÇeĢitleri  

Genel itibariyle toplum içerisindeki bireylerin kiminle ve kaç kiĢi ile evleneceğine 

akrabalık sistemleri karar vermektedir. Bazı toplumlarında akraba içi evlilik çok fazla tercih 

edilmezken bazı toplumlarda akraba içi evlilik yaygın Ģekilde görülmektedir. Bu tür 

evliliklere örnek vermek gerekirse; çoğu Müslüman toplumlarda kiĢiler aynı akraba grupları 

içerisinden evlenebilmektedir (Canatan ve Yıldırım, 2011: 67). EĢin seçildiği gruba göre 

yapılan evlilik, endogami ve egzogami olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.3.1.1. Endogami (Ġçten Evlilik) 

Akrabalar arasında yapılan evlilik endogami (içten evlilik)tir (Kul, 2019:18). 

Endogami olarak isimlendirilen evlilikler genellikle tarıma dayalı toplumlarda 

görülmektedir. Bunun nedeni ise sahip olunan toprağın evlilik münasebeti ile bölünmemesi 
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toplum nazarında “toprağın yabancıya aile dıĢından birine gitmemesidir”. Tarıma dayalı 

toplumlarda özellikle akrabalık iliĢkileri yüksek ve sosyal mobilizasyon düĢüktür. Bu 

yüzden grup içerisindeki dengeyi kurmak ve korumak adına grup içi evlilikler önem arz 

etmektedir. 

Bu tür evlilikler genetik (kalıtsal) hastalıkları tetikleyen önemli etmenlerden biridir 

ve ne yazık ki dünya üzerindeki toplumların en az %20'si tarafından tercih edilmektedir. 

AraĢtırmalar akraba evliliğinin 9 bin yıl önce baĢladığını iddia etmektedir. Afrika, Avrupa 

ve Uzak Doğu'ya kıyasla; Türkiye dâhil olmak üzere Fas'tan Pakistan'a kadar uzanan GeniĢ 

Orta Doğu'da daha yaygın olduğu görülmektedir. Günümüzde her ne kadar etkisini kaybetse 

de sosyal kimlikler ve sosyal sınıflar evlilik üzerinde belirleyici etmenler arasındadır. 

Örneğin, ABD‟de hâlen göçmen, siyah ve beyaz topluluklar arasında evlilik oranı oldukça 

düĢüktür. Çoğu evlilik aynı sınıf, din ve etnik gruplar arasında yapılmaktadır (Andersen-

Taylor, 2001‟den akt Canatan ve Yıldırım, 2011: 68). Bu evlilik tipinin eski Mısır„da 

uygulandığı görülmüĢtür. Mısır firavunları kral soyu karıĢmasın diye kız kardeĢleriyle hatta 

kendi kızlarıyla bile evlenebilmekteydi (Çimen, 2008‟den akt Akhan, 2009: 14).  

1.3.1.2. Egzogami (DıĢtan Evlilik)  

KiĢinin kendi grubu dıĢından yaptığı evliliğe denir. Söz konusu grup; dinsel, ırksal 

kimlik, bölgesel, sınıf, sosyal tabaka, kent, köy, aĢiret vs temellerine yanarak varlığını 

sürdürebilir. Sosyal mobilizasyonun yüksek olduğu modern toplumlarda, gruplar arası 

etkileĢim arttığı için farklı gruptan insanlarla tanıĢma ve karĢılaĢma imkânları çoğalmıĢtır. 

Bu da insanların farklı gruplardan evlilik yapmasını arttırmıĢtır. Günümüzde 

modernleĢmeyle beraber göç ve kentleĢme modern toplumlarda, sosyal hareketliliği 

arttırmıĢtır. Artan sosyal hareketlilik beraberinde, bireylere baĢka kültürlerle ve 

topluluklarla kaynaĢma imkânı sunmuĢtur. Bununla beraber farklı kültürlerle gerçekleĢen 

evliliklerin oluĢmasına olanak sağlamıĢtır. Bu sebeple endogami evlilik türleri azalmıĢtır. 

Ayrıca dinlerin sekülerleĢme etkisi farklı din mensupları arasındaki evlilik oranlarını da 

fazlalaĢtırmıĢtır. Örnek vermek gerekirse; Almanya‟da yaĢayan özellikle ikinci ve üçüncü 

kuĢak Türkler Avrupa‟da tanıĢtıkları farklı din gruplarına ve etnik yapılara mensup kiĢilerle 

evlilik gerçekleĢtirmektedir (Canatan ve Yıldırım, 2011: 67-68).  

 

1.3.2. Oturma Yerine Göre Evlilik ÇeĢitleri 
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1.3.2.1. Matrilokal (Ana Çevresi) 

Matrilokal evlilikte, erkeğin kadının çevresine girmesi gerekmektedir (Akar, 2006: 

65). Bu evlilik türü Türk toplumunda iç güveysi olarak ifade edilmektedir. Nedeninin daha 

ziyade ekonomik Ģartlardan kaynaklı olduğu gözlenmiĢtir. Ataerkil toplumlarda, matrilokal 

evlilik ile birlikte olan çiftler, erkek tarafından hoĢ karĢılanmaz. Acizlik, zayıflık, çıkarcılık 

olarak görülebilmekte, bu durum aynı zamanda sosyal dıĢlanmaya da sebep olabilmektedir. 

1.3.2.2. Patriokal (Baba Çevresi) 

Bu evlilik tipinde evlenen kadının, erkeğin sosyal, kültürel, dini ve coğrafi çevresine 

dâhil olması söz konusudur (Akar, 2006: 64). Nedeni yalnızca ekonomik olmayıp çoğu kez 

kültürel etmenlerden kaynaklıdır. Bu durum ataerkil toplumlarda olağanken, anaerkil 

toplumlarda olağandıĢıdır. Anaerkil toplumlarda eğer ki erkeğin ailesinde yetiĢkin bir kadın 

yoksa bu durum olağan karĢılanır. Bu evlilik çeĢidi matrilokal evlilik çeĢidinin tam tersidir.  

1.3.2.3. Neolokal (Ev Açma)  

Neolokal evlilikde evli çiftler ailelerinden ayrı bir yerde yaĢarlar (Kul, 2019: 18). Bu 

tür evlilik daha ziyade modern toplumlarda görülür. Aynı zamanda bu tip evlilikler, 

çekirdek aileleri oluĢturur. Bunun nedeni toplumsal değerlerin ve kültürün zamanla değiĢim 

göstermesinden kaynaklı olmayıp evlenen çiftlerin çoğunlukla eğitimsel ve ekonomik 

nedenlere bağlı olarak farklı Ģehirlerde yaĢama durumudur. 
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2. BÖLÜM 

2. EVLĠLĠĞĠN SONA ERMESĠ VE BOġANMA 

2.1. Resmi Olarak Evliliğin Sona Ermesi (BoĢanma) 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟nde boĢanma: “EĢlerden birinin boĢanma ilamı almasıyla 

evlilik birliğinin son bulması” ve yahut “yasal olarak kurulmuĢ evlilik iliĢkisinin yine yasal 

biçimde ortadan kaldırılması” Ģeklinde ifade edilmektedir. TUĠK‟in açıklamasına göre 

boĢanma; evlenmenin hukuki yönden sona ermesidir. Yani erkek ve kadının, yasal yollarla 

evliliklerini tamamen sonlandırarak yeni bir evlenme yapacak medeni duruma ulaĢmalarıdır 

(Keskin, 2007: 15). BM Ġstatistik Komisyonu'nun kabul ettiği tanıma göre, boĢanmanın 

istatistiksel açıdan kabul görmesi için evlilik kurumunun hukuki açıdan sona ermiĢ ve 

tarafların tekrar evlenebilecek serbestliğe sahip olmaları gerekmektedir (Doğan, 1998: 60). 

Hukuki yönden boĢanma, evlilik sözleĢmesinin sona ermesidir. Ruhsal açıdan ailenin 

bölünmesine neden olan bütün aile üyelerini etkileyen kompleks bir olaydır (Yılmaz, 1986: 

10‟dan akt Arpacı ve Tokyürek, 2012). BoĢanma; hukuken eĢler hayattayken evlilik 

iliĢkisinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasını ifade ederken, sosyolojik açıdan kadın ve 

erkek arasında yasal, duygusal ve cinsel bağların bitirilmesi kararını içerir. BoĢanma olgusu 

psikolojik boyutuyla ele alındığında ise, boĢanmanın, aile birliğinin bozulmasına, ailenin 

bölünmesine ya da bütünüyle dağılmasına yol açarak, bireylerin yakın çevrelerini ve bütün 

aile üyelerini sarsan karmaĢık bir olgu olduğu görülür (Uğur, 2014: 294).  

Evlilik, gibi boĢanma olayının gerçekleĢtirilmesi de sosyal bir olgudur. BoĢanma 

toplumun çözülmesine neden olmakta ve toplumun çözülmesiyle boĢanma olayları 

süreklilik kazanmaktadır. BoĢanmayı, aniden ortaya çıkan bir durum olarak değerlendirmek 

yanlıĢtır. Çünkü boĢanma belli bir sürecin nihai noktasıdır. BoĢanma olayını 

değerlendirirken sadece tek bir nedene bağlı kalarak değerlendirmek yanlıĢ ve eksik 

olacaktır. Bu nedenle boĢanma olgusunu, farklı faktörlerle değerlendirerek analiz etmek 

gerekir (Kır ve Bülbül, 2012: 101).  

Farklı faktörler toplumların iktisadi, siyasi, kültürel, teknolojik ve hukuk alanında 

geçirdiği değiĢim ve dönüĢümlerdir. Bu değiĢkenler aile kurumlarının, boĢanma durumlarını 

etkilemektedir. BoĢanma olgusu, geleneksel-geniĢ aile modellerinin çözülme sürecinin 

geçirdiği değiĢimleri anlama ve açıklama noktasında önemli bir toplumsal göstergeyi temsil 
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etmektedir. Aile yapılarının geçirdiği dönüĢümlerin Türkiye gibi modernleĢme süreçlerini 

yaĢayan toplumlara da nüfuz etmesi özellikle son yıllarda artıĢ göstererek yüksek düzeyde 

toplumsal risk belirtilerine iĢaret eden boĢanmalara da dikkatleri yoğunlaĢtırmıĢtır (Meder 

ve Gültekin, 2012: 150).  

BoĢanma; yukarıda da belirttiğimiz gibi çok boyutu olan ve arka planında yer alan 

farklı etmenler dolayısıyla anlaĢılması zor bir olgudur. SanayileĢme, kentleĢme sonucu 

yaĢanan hızlı yapısal değiĢmeler, kadının ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif bir Ģekilde 

rol alması, eĢlerin evlilikten beklentileri arasındaki farklılık, evlilikten beklentilerin 

fazlalaĢması, boĢanma konusundaki toplumsal direncin azalması ve bu konudaki olumsuz 

yargılar konusundaki zihniyet dönüĢümü, boĢanma oranları üzerinde arttırıcı etki yapmıĢtır. 

Fakat bir taraftan da; Türkiye'de aile bağlarının sağlamlığı, geleneksel evlilik kurumuna 

atfedilen değer ve buna bağlı olarak evliliklerin ömür boyu sürmesi konusundaki toplumsal 

beklentiler de vardır. BoĢanma sonrası yaĢanan ekonomik, toplumsal ve psikolojik sorunlar 

ailenin boĢanma sürecini zorlaĢtırmaktadır (Ersöz, b.t: 249). Bundan dolayıdır ki boĢanma, 

aslında arka planda, Türkiye‟de hem boĢanmak isteyen bireyler hem de toplum açısından 

kabullenilmesi zor bir durumdur. BoĢanma olgusunun beraberinde getirdiği tüm bu 

zorluklar, eĢlerin resmi olarak ayrılmasına, toplum tarafından tereddütle yaklaĢılmasına 

neden olmaktadır (KonaĢ Büyükpınar, 2013: 7-8).  

BoĢanma, sadece Türk toplumunda değil diğer bütün toplumlarda sosyal problem 

olarak algılanmaktadır. Öncesinde de değindiğimiz üzere problemlerin temel kaynağı, 

boĢanmaların artmasıyla ailenin zayıflayacağı endiĢesidir. Ailenin güçlü olması, sağlıklı ve 

güçlü nesillerin varlığı toplumların geleceğinin güvencesi olarak genel kabul görmektedir. 

Bu yüzden aile ne kadar sorunlu olursa olsun, eğer mahkeme boĢanma kararı vermemiĢse 

hukuksal yönden eĢler arasındaki iliĢki bağı sorunsuz olarak değerlendirilmektedir. Ancak 

aile bağlarının sorunsuz yaĢanıp yaĢanmaması hukuk sisteminin onu tespit etmesine bağlı 

değildir (Doğan, 1998: 67). Hukuk sistemi aslında var veya yok kavramı üzerinde durur. 

Yani boĢanma gerçekleĢmemiĢse evlilikte kadın ve erkek „birliktedir‟. Bundan dolayıdır ki 

kavramı sadece hukuk veya sosyoloji perspektifinde incelemek yanlı ve gerçeklikten uzak 

veriler sunacaktır. Birliktelik somut yapı dıĢında soyutluğu da içerir. Nicel her birliktelik 

niteliksel olmayabilir. Bu sebepten ötürü sosyolojik yönden durumu ele almak daha 

gerçekçi sonuçlar elde etmek açısından önem arz etmektedir. Ailelerde var olan boĢanma 

sürecinin anlaĢılır olması ancak bu Ģekilde daha mümkün olacaktır.  
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Detaylı bir Ģekilde boĢanma olgusunu, sosyolojik perspektiften ele alırsak tarihsel bir 

sıralama yapmak gerekmektedir. Bu durumun arka planında yer alan en büyük etkenin 

Sanayi Devrimi olduğu iddia edilebilir. Sanayi Devrimi her ne kadar iktisadi değiĢim ve 

dönüĢümü belirtse de hemen hemen dünya üzerindeki tüm toplumlarda sosyolojik, 

psikolojik ve hukuksal yönden büyük etki yaratmıĢtır.  

Karney ve Bradbury (1995), üretim araçlarındaki değiĢikliklerin yol açtığı kentleĢme 

ve dolayısıyla yeni yaĢam tarzları toplumsal hayatta hareketliliğe yol açmıĢtır. Bu geliĢme 

zamanla bireyselleĢmeye, kadının özgürleĢmesine ve aile kurumunu, kadınların ikinci 

planda kalmadığı, sevgi ve saygının karĢılıklı yaĢandığı bir yapıya dönüĢtürmüĢtür. Bu 

temelde kurulan evliliklerde, kadının erkeğe „bağımlılığı‟ yerine „karĢılıklı bağlılık‟ iliĢkisi 

ön plana çıkmıĢtır. Evliliğe yüklenen anlamlar değiĢmiĢ; evlilikten daha fazla dayanıĢma, 

dostluk, sevgi paylaĢımı ve duygusal yakınlık beklenilmeye baĢlanmıĢtır. ĠliĢkinin niteliği, 

eĢlerin beklentilerini karĢılamadığı noktada boĢanmalar daha fazla gündeme gelmiĢtir. 

Sanayi Devrimi sonrasında, ortaya çıkan hızlı toplumsal değiĢmenin etkilerinin en fazla 

görüldüğü alanlardan birisi, bahsedilen bağlamlarda iĢlevleri ve yapısıyla farklılaĢan ailedir. 

GiriĢimciliği ve bireyselliği ön plana alan yenidünya düzeninde, feodal kültüre özgü katı 

kurallar değiĢime direnememiĢ ve modern toplumda yeni durumlar ortaya çıkmıĢtır. Modern 

toplumda yaĢanan değiĢmenin etkisiyle, refah toplumu olarak adlandırılan sanayileĢmiĢ 

ülkelerde evlenme oranları düĢerken, boĢanma oranları artmakta, aynı zamanda yalnız 

yaĢama veya nikâhsız beraberlikleri kapsayan alternatif hayat tarzları ortaya çıkmaktadır. 

Evliliğe, paylaĢımdan çok kiĢisel doyumu vurgulayan anlamlar yüklenmesi, boĢanmanın 

evlilik gibi bir tercih meselesi olarak algılanmaya baĢlanması, evlilikten beklentilerin 

karĢılanamadığı noktada daha fazla çifti boĢanma durumuyla karĢı karĢıya bırakmaktadır 

(Aydın ve Baran, 2010: 121-124). 

Sanayi Devrim‟ine bağlı olarak gerçekleĢen değiĢim ve dönüĢümlerin yansıması 

bizim ülkemiz açısından da fark göstermiĢtir. Toplumsal ve kültürel tüm değiĢmeler ve 

bunların aileye yansıması boĢananların artıĢından sorumlu tutulabilir. Örneğin; 

kentleĢmenin artmasına bağlı olarak boĢanma oranlarında da bir artıĢ gözlenmiĢtir. Örnek 

olarak, ülkemizde kentleĢmenin aile üzerinde çok karmaĢık etkileri olmuĢtur. Kırsal 

kesimde aile üyelerini bir arada tutan toprak, mal ve mülk kentlerde azdır. TaĢınmaz mal 

mülk saygınlık ölçüsü olarak yerini para, eğitim, toplumsal statüye bırakmıĢtır. Yeni 

özgürlük anlayıĢı görev ve bağlılık duygularını gevĢetmiĢtir. Bunun sonucu olarak boĢanan 

eĢlere toplum daha hoĢgörülü davranmaya, boĢanmayı ayıp ve günah olarak görmemeye 
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baĢlamıĢtır. Kadın haklarının ve eğitim düzeyinin geliĢmesi ve kadının toplumsal hayata 

iĢtiraki beklenenin tersine evlilikte uyumu arttırmamıĢtır. Ailenin yaĢam düzeyi yükselirken, 

aile içi rol çatıĢmaları gündeme gelmiĢtir. Örneğin; ataerkil aileden gelen bir kocayla eĢitliği 

savunan, eve gelir getiren kadının uyumlu iliĢkiler kurması güçleĢmiĢtir. Meslek sahibi bir 

kadın, erkek hegomanyasına boyun eğmek istememiĢtir. BoĢanınca ailesinde misafir olarak 

yaĢama kaygısı da çekmemeye baĢlamıĢtır. Ancak kırsal kesimde yaĢayan ve toprağına 

bağlı olan ev kadınının bunu yapması olanaksızdır (Yörükoğlu, 1986: 11-12).  

BoĢanmaların yaklaĢık yarısı kent ailelerinde ve daha sıklıkla evliliğin ilk beĢ yılında 

gerçekleĢiyor (Yıldırım, 2004: 69). BaĢlıca boĢanma nedeni ise yüzde yetmiĢ beĢ oranında, 

geçimsizliktir. Devamında evi bırakıp gitme, eĢi aldatma ve öteki nedenler gelmektedir. 

Nedenlerin yanı sıra yıllara göre boĢanmak için mahkemeye baĢvuran kadın oranındaki artıĢ 

da dikkatleri çekmeye baĢlamıĢtır. Örneğin; 1960 yılında boĢanma isteği çoğunlukla 

erkekten gelirken, 1976 yılında boĢanmak isteyen kadınların sayısı erkek sayısını aĢmıĢtır. 

Davaların yaklaĢık % 75'i kentlerde ve % 60'ı kadınlar tarafından açılmaktadır. Kentlerde 

kadınların boĢanma davaları açma oranı, kırsal bölgelerde de erkeklerin boĢanma davası 

açma oranı yüksektir (Doğan, 1998: 68). 

Çiftlerin yanı sıra boĢanma kavramı, çocuklar açısından düĢünüldüğünde de; 

boĢanma çocuklarda psikolojik, sosyolojik yıkımlar meydana getirmektedir. Her boĢanma 

çocuk yaĢtaki birey için ciddi ve kalıcı problemler doğurmaktadır. Öncelikle çocukların iyi 

örnek olarak gördüğü anne ve babasına karĢı saygısında zedelenme olmaktadır. Bunun yanı 

sıra boĢanmak suretiyle beraber yaĢamayan anne ve babalar artan ekonomik maliyetleri 

karĢılamak için çocuklarına daha az vakit ayırabilmektedirler. Bu da yine çocukların 

ihtiyaçlarının ister istemez ertelenmesi veya ihmal edilmesi manasına gelebilmektedir. 

Ayrıca boĢanarak ayrılmıĢ ailenin çocukları, ileride evlilik hayatına, aile kurmaya daha 

temkinli, korkak ve çekimser yaklaĢabilmektedir (Cihan, 2009: 4). 

Kalmijn ve Monden (2006) açısından boĢanma, evlenme durumunu iyi olarak 

değerlendirenler için sorun, evliliklerini kötü olarak nitelendirenler için yeni yaĢam düzeni 

kurmak için bir fırsat teĢkil edebilmektedir. Katz‟e (1994) göre, az sayıdaki varlıklı 

insanların dıĢında, artık evlilikle mülkiyetin ve statünün kuĢaktan kuĢağa aktarılma olasılığı 

oldukça düĢüktür. Lyngstad (2004), evlilik kurumu eskisine nazaran giderek daha az 

zorunlu bir ekonomik ortaklık olarak görülmektedir. Genel refahtaki artıĢ, evlilikle ilgili bir 

sorun olduğunda ayrı evde yaĢamayı eskisine oranla kolaylaĢtırmıĢtır (Aydın ve Baran, 
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2010: 121-122). Bu da ayrı yaĢamaları ve boĢanmaları da beraberinde getirmiĢtir. Tüm 

burada baĢtan sona değin ele alınan boĢanmanın arkasında yatan birçok soyolojik, psikolojik 

ve ekonomik dinamikler boĢanmanın salt hukuksal açıdan ve tek bir perpektiften 

bakılamayacağını, oldukça çok yönlü bir kavram olduğunu göstermektedir. Bundan 

dolayıdır ki boĢanma beĢ farklı baĢlık altında ele alınıp incelenmektedir; boĢanma 

kavramına; duygusal boĢanma, hukuki boĢanma, ekonomik boĢanma, toplumsal boĢanma ve 

psikolojik boĢanma Ģeklindeki farklı alanlarda açıklık getirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

2.2. BoĢanma ÇeĢitleri 

BoĢanma, çok boyutlu ve hızlı bir değiĢim sürecidir. Kavramın çok yönlü sosyal bir 

olgu oluĢu hem anlaĢılmasını hem de açıklanmasını zorlaĢtırmaktadır. Bu yüzdendir ki 

boĢanma olayını çeĢitli evrelere ayırarak, inceleyenlere de rastlanılmaktadır. Bu tür 

boĢanma sınıflandırması yapılabileceği gibi kısaca, duygusal ve ruhsal boĢanma, yasal 

boĢanma ve toplumsal boĢanma Ģeklinde üçlü evrelerde de incelenebilir (Doğan, 1998: 60).  

BoĢanma, sadece hukuki bağın çözülerek çiftlerin resmi olarak ayrılması olmayıp, 

aĢağıda ele alınan boyutların her birinde gerçekleĢmektedir:  

1. Duygusal BoĢanma  

2. Hukuki boĢanma  

3. Ekonomik boĢanma  

4. Toplumsal boĢanma  

5. Psikolojik boĢanma (Hultsch ve Deutsch, 1981‟den akt Korkut, 1998: 104). 

2.2.1. Duygusal BoĢanma 

Duygusal boĢanmayı, boĢanmanın genellikle ilk evresi olarak sevgi, güven ve 

saygının azaldığı dönem olarak belirtebiliriz (Doğan, 1998: 60). Duygusal boĢanma kısaca, 

'kendiliğin' evlilikten geri çekilmesidir (Carter ve Mc Goldrick, 2000). Her bir eĢ, diğerine 

ve bu evliliğe yatırdığı umutları, hayalleri, planları ve beklentileri geri çekmek zorundadır. 

Bu da kaybedilen için yas tutmayı ve açığa çıkacak olan incinmeler, öfkeler, suçlamalar, 

utançlar ile baĢa çıkmayı gerektirecektir. Ayrılan kiĢiler için duyguların tekrar 'dengeye 

oturması' 1-3 yıl kadar bir süreyi gerektirebilmektedir (Korkut, 2012: 104).  
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Bu ilk evre, evliliğin bozulması ve kötüye gitme sürecidir. EĢlerin birbirine karĢı 

yabancılaĢtığı ve karĢılıklı duygusal bağlarının azaldığı dönemdir. EĢler sosyal 

birlikteliklerini devam ettirseler de birbirlerine yönelik çekim ve güven kaybolmuĢtur. 

Goode (1965), günümüzde, boĢanmanın duygusal anlamına yönelik birkaç sistematik bilgi 

bulunmaktadır. BoĢanmayla ilgili çalıĢmaların çoğu göstermiĢtir ki; boĢanmıĢ bireyler 

yoğun bir çatıĢma ve baskı altındadırlar (AktaĢ, 2011: 33-34). 

2.2.2. Hukuki BoĢanma 

Yasal boĢanmayı, hukuki iĢlemin yapıldığı ve sorunların da yasal yollarla 

neticelendiği evre olarak söyleyebiliriz (Doğan, 1998: 60). Hukuksal anlamda boĢanma; 

hukuksal olarak kurulmuĢ bir evliliğin resmi yasalar çerçevesinde ortadan kalkmasıdır. 

TMK‟da belirtilen nedenlere dayanarak eĢlerden birinin açacağı bir dava sonunda hâkimin 

vereceği kararla evlilik birliği sona erdirilmektedir (AB, 2002: 85). BoĢanma kararının 

kesinleĢmesi ile taraflar arasındaki evlilik statüsü sona ermekte, eĢlerin birbirine karĢı 

evlilikten doğan karĢılıklı hakları ve yükümlülükleri son bulmaktadır (Ersöz, b.t: 252).  

2.2.3. Ekonomik BoĢanma 

Ekonomik boĢanma, iliĢkileri birtakım sebeplerden ötürü çıkmaza girmiĢ eĢlerin, 

ekonomik anlamda birbirlerinden uzaklaĢarak, beraberliklerinin sona ermesini ifade 

etmektedir (Ġbrahimoğlu, 2004: 29‟dan akt AktaĢ, 2018: 2). 

Ekonomik boĢanma, eĢlerin sahip oldukları malları ikiye ayırarak iktisadi bir 

düzenleme yapmalarıyla, ekonomik birlikteliklerini ayırmaları anlamına gelmektedir.  

2.2.4. Toplumsal BoĢanma 

Toplumsal boĢanma, toplumun boĢanmıĢ kimseleri kabulüdür. Söz konusu kabul, her 

toplulukta farklılık gösterebilmektedir. ÇeĢitli toplumlarda, toplumun kabulü oldukça 

güçken, bazılarındaysa bu duruma bakıĢ açısı normal ve hoĢgörülüdür. Evlilik bağının eĢler 

hayattayken çözülmesine neden olan boĢanma, çeĢitli devirlerde ve ülkelerde farklı 

açılardan ele alınıp toplumun ihtiyaçlarına göre değiĢen kurallarla düzenlenmiĢtir (Doğan, 

1998: 60). Örneğin; (Cin ve Halil) Eski Roma'da boĢanma nedenleri yasal olarak 

düzenlenmemiĢtir. Söz konusu toplumda, eĢler istedikleri zaman birbirlerinden ayrılma 

hürriyetine sahipken, Antik Yunan'da koca serbestçe, evliliği sonlandırabilmekteydi. Bunun 

için yasal süreç aranmazdı. Kadın ise boĢanabilmek için yargıca baĢvurmak zorundaydı. 
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Buna karĢılık evliliği dini bakımdan kutsal bir kurum kabul eden Katolik Kilisesi ise, 

hukuki boĢanmayı kabul etmemiĢtir. TMK, ise boĢanmada kadın ve erkeğe eĢit hak ilkesiyle 

hareket etmektedir (Doğan, 1998: 61). 

2.2.5. Psikolojik BoĢanma 

Psikolojik boĢanma, her zaman en son ve en zor aĢamadır. BoĢanan her birey yasal 

boĢanmadan önce ya da sonra sosyal bir birey olarak kendisine dönmekte, kendini ayrı bir 

birey olarak görme alıĢkanlığını geliĢtirmektedir.  

2.3. BoĢanma Nedenleri  

Modern hayat tarzının yaygınlaĢması, aile kurumunun zayıflamasına neden olmuĢ bu 

durum beraberinde boĢanmaların artıĢını gündeme getirmiĢtir. Bu durum toplumda kendi 

kendine yeten, ihtiyacı olan Ģeyleri kendisi temin eden, baĢkasının yardımına gereksinim 

duymayan bir yapı ortaya çıkarabilmektedir. KiĢiyi kollektif davranmaktan ziyade bireycil 

davranmaya yönlendirebilmektedir. Birey, bir baĢka kiĢinin düĢüncelerine tahammül etme, 

bir arada yaĢama, kazandıklarını paylaĢma, sorumluluk alma, gibi bir eylem gerektiren 

konularda problem yaĢayabilmektedir (Kır ve Bülbül, 2012:101).  

Her bireyde olduğu gibi her toplum için de evlilik kurumu, farklı anlam 

içermektedir. Toplumun evliliğe atfettiği anlam, o toplum içerisinde yaĢayan kadın ve 

erkeğin evliliğe olan bakıĢ açısını ve ona yüklediği anlamı da etkilemektedir. Ergün‟e göre 

(2005), geleneksel toplumlarda evlilik kadın için bir sosyal güvence olarak algılanmaktadır. 

Kadın evde, ev iĢlerini yapar ve erkek çalıĢır, kazanır ve aileyi korur. Bundan dolayı 

kadının, evlilik birliğini sona erdirmesi zordur. BoĢanmayı gerektiren nedenler olsa dahi, 

kadın buna katlanabilmektedir. Modern toplumlarda ise her bireyin sosyal güvencesi vardır. 

Dolayısıyla kiĢilerin korunmaya da ihtiyacı yoktur. Çiftler, huzursuzluğa ve Ģiddete maruz 

kaldığı zaman, evlilik birliğini sona erdirme konusunda daha rahat karar verilebilmektedir. 

Bu yüzden boĢanma oranlarının en yüksek olduğu yerler modern hayatın en yoğun 

yaĢandığı ülkelerdir. Yapılan araĢtırmalarda özellikle boĢanma hızının birçok modern 

ülkede arttığı görülmektedir. Mesela boĢanma hızı oranları ABD'de binde 4.57, Almanya' da 

4.6, Ġsviçre'de 2.23 ve Norveç'te 2.54 iken, Türkiye‟de ise bu oranın bir olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yörükoğlu‟nun verdiği bilgiye göre (1997), Türk Medeni Kanunu‟nda kabul 

edilen boĢanma nedenleri; özel ve genel boĢanma nedenleri olarak iki ana baĢlık altında 

nitelendirilmiĢtir. Medeni Kanunda belirtilen özel boĢanma sebepleri; zina, hayata kast, terk, 
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çok kötü ve onur kırıcı davranıĢ, eylemli ayrılık ve eĢlerin anlaĢmasıdır. Genel boĢanma 

sebebi ise kanunda belirtilen ifadeye göre, ispat olduğu halde hâkimin diğer eĢ için 

boĢanmanın hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araĢtırmaktır. Bu Ģart sağlanırsa 

hâkim ona göre çiftlerin boĢanmalarına karar verir. Genel boĢanma nedenleri; akıl hastalığı, 

suç iĢleme, haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Bu sebepler nedeniyle 

evlilik sorunları yaĢayan bir çiftin anne-baba olarak da çocuklarıyla sağlıklı iliĢkiler 

kurabilmeleri beklenemez, anne ya da baba ayrı ayrı çocuklarıyla sağlıklı iliĢkiler kursalar 

bile, birlikte çocuklarına karĢı tutarlı, dengeli tutum ve davranıĢlar sergilemekte güçlük 

çekeceklerdir (Kır ve Bülbül, 2012:102).  

Sürekli geçimsizlik gibi nedenler her zaman evliliği yıkmaz. Ağır ruhsal 

dengesizliklere, çok kötü davranıĢlara, evlilik dıĢı iliĢkilere karĢın sürüp giden nice evlilik 

gösterilebilir. EĢlerden birinin ya da ikisinin mutsuzluğu pahasına sürdürülen evlilikler hiç 

de az değildir. Birçok mutlu görünen evlilikler de vardır ki; yüzeysel nedenlerden dolayı, 

kısa sürede boĢanmayla biter. Evlilikte karĢılıklı beklentiler vardır. Sürekli olarak boĢa 

çıkan beklentiler baĢarısız kalan yaklaĢma çabaları, duygusal bağı sarsar. Böylece evlilik, 

duygusal alıĢveriĢin dengesiz olduğu bir ortama dönüĢür ve boĢanma kaçınılmaz bir hal alır 

(Yörükoğlu, 1994: 264-266‟den akt. Keskin, 2007: 23-24). 

Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü‟nce (2006) yapılan Türk Aile Yapısı 

AraĢtırması‟na göre Türk toplumunda boĢanma nedenleri cinsiyete göre 

farklılaĢabilmektedir. Erkeklerin boĢanma nedenlerinde sırasıyla aldatma, eĢin sorumsuz ve 

ilgisiz davranması, eĢinin ailesine karĢı saygısız davranması öncelikli boĢanma nedenleri 

olarak görülmektedir. Kadınlarda ise, sırasıyla eĢin sorumsuz ve ilgisiz davranması, 

aldatma, dayak/kötü muamele, içki/kumar öncelikli nedenler olarak görülmektedir. Aile ve 

Sosyal AraĢtırma Genel Müdürlüğü tarafından (1998) yapılan “boĢanma sebepleri” 

araĢtırmasında boĢanma davası açmıĢ ya da bu dava ile muhatap olmuĢ 700 kiĢiyle görüĢme 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmaya göre sağlıksız evliliğin altı nedeni bulunmaktadır. 

Bunlar çiftlerin doğrudan diğerlerine yönelmeyen ve önemli toplumsal tepki de doğurmayan 

genel nitelikli yanlıĢ davranıĢlardır. Çiftlerin diğer eĢe ya da çocuklara yönelen fakat yoğun 

toplumsal tepki doğurmayan davranıĢları, eĢlerin birbirini yeterince tanımadan evlenmesinin 

sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Uyumsuzluk hâlleri ise, eĢlerin önemli toplumsal tepki 

doğuran ve ahlaksızca sayılan hâlleri, eĢler arasında temelde geleneksel rol dağılımının 

reddinden kaynaklanan ve çeĢitli konularda kendini gösteren otorite tartıĢmalarıdır (Meder 

ve Gültekin, 2012: 154-155). 
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DPT‟ne göre (1990) ülkemizde en çok boĢanma 1987 istatistiklerine göre 25-29 yaĢ 

grubunda görülmekte, bunu 20-24 yaĢ grubu izlemektedir. Bu yaĢ grupları ortalama evlilik 

yaĢı bakımından evliliğin ilk beĢ yılına girmektedir. Türkiye'deki boĢanmaların yaklaĢık 

yarısı, evliliğin ilk beĢ yılında ve bilhassa çocuksuz ailelerde gerçekleĢmektedir. Ülkemizde 

toplam nüfusa göre boĢanma oranı onbinde 3.46‟dır. BoĢananların eğitim durumuna göre 

oranlarındaki dağılımlar; ilkokul mezunlarında % 56.5, ortaokul mezunlarında % 16.5, lise 

mezunlarında % 10,8, üniversite mezunlarında ise % 2.8'dir (Erkal, b.t.:18).  

Çiftlerin empati kuramamalarının temel sebepleri; problemli ailelerde yetiĢen 

bireylerin kendilerine örnek rol model oluĢturacak anne ve babadan yoksun olmaları, 

beklentilerinin ve dünya görüĢlerinin farklı olması, eĢler arası kıskançlık, güvensizlik, 

hoĢgörü eksikliği, madde bağımlılıkları ve kumar alıĢkanlığıyla beraber son olarak kadına 

karĢı uygulanan sembolik ya da fiziksel Ģiddettir. 2009 resmi istatistiklerine göre toplam 

114.162 boĢanmanın; 76‟sı zina, 29‟u cana kast ve ağır fiziksel muamele, 42‟si cürüm, 285‟i 

terk, 38‟i akıl hastalığı, 108.582 geçimsizlik, 1158 diğer ve 3976 bilinmeyen sebep olarak 

kayda geçmiĢtir. Bunu sadakatsizlik %24.5 ile evliliğe ihanet baĢı çekiyor. Onu %17,6 ile 

fiziki Ģiddet %17,4 ile eĢler arası sevgisizlik %17,3 aĢırı alkol ve kumar gibi kötü 

alıĢkanlıklar izlemektedir (Özdemir, 2013: 253). 

Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü‟nce yapılan „BoĢanma Nedenleri‟ 

araĢtırmasına göre, Türkiye‟deki boĢanma nedenleri arasında; “Kötü alıĢkanlıklar, 

geçimsizlik, istismar, sadakatsizlik ve ekonomik sebepler gelmektedir” (FerĢadoğlu, 

2013:101). TMK boĢanma nedenlerini; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıĢ, 

suç iĢleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ile evlilik birliğinin sarsılması 

olmak üzere altı baĢlık altında incelenmektedir (Ersöz, b.t.: 252). 

2.3.1. BoĢanmanın Özel Nedenleri  

2.3.1.1. Zina 

Çiftlerden bir taraf zina ederse, diğer taraf boĢanma davası açabilir. Davaya hakkı 

olan tarafın boĢanma sebebini öğrenmesinden itibaren hukuki süreç baĢlar. BoĢanma 

nedenini öğrendikten sonra altı ay ve zina olayından itibaren en geç 5 yıl içinde bu 

gerekçeye dayanarak boĢanma davası açabilir. BoĢanma davası açma hakkı olan eĢ, zinadan 

dolayı eĢini affetmiĢse, dava açma hakkını kaybeder (m.161‟den akt Keskin, 2007: 16-17). 

Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Zina sebebiyle boĢanma davası açılabilmesi için evli 
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olan birinin eĢinin haricinde baĢka biriyle cinsel iliĢkide bulunması gerekir. Yargıtay cinsel 

iliĢkiye teĢebbüsü de zina saymaktadır. Fakat kendisine uyuĢturucu verilerek veya 

bayıltılarak baĢkasıyla cinsel iliĢkiye giren eĢe karĢı zina sebebiyle boĢanma davası 

açılamaz.  

Türk toplumunda özellikle erkek tarafının eĢi dıĢındaki kadınlarla cinsel iliĢkiye 

girmesi „elinin kiri mantığı‟ ile normalleĢtirilmekte ve evli erkekten ziyade onunla iliĢkiye 

giren kadın kaba ve çirkin sıfatlarla anılmaktadır. Toplumumuzdaki eğitim seviyesinin 

düĢüklüğü, gelir seviyesinin azlığı kadının ekonomik gücünün erkeğe nazaran güçsüz 

olması zorunlu kabulleniĢleri beraberinde getirmiĢtir (KonaĢ Büyükpınar, 2013: 13-15). 

2.3.1.2. Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranıĢ 

Evlilik süreci içerisinde tarafların birbirlerini öldürme amaçlı davranıĢlarda 

bulunması, intihara teĢvik etmesi ya da dayak, iĢkence yapması, aç bırakması, istek dıĢı 

cinsel iliĢki vb. kötü ve onur kırıcı muamelelerde bulunulması da önemli boĢanma 

nedenidir. Bu durumda da dava açma hakkı olan eĢin, boĢanma nedenini öğrendikten 

itibaren 6 ay ve olaydan itibaren en geç 5 yıl içinde dava açması gerekir. Dava açma hakkı 

olan eĢin diğerini affetmesi halinde dava hakkı da kaybolur (m. 162‟den akt Keskin, 2007: 

17). 

Kanun koyucu bu maddede üç ayrı boĢanma nedeni düzenlemiĢtir. Birincisi, hayata 

kasttır. EĢini öldürme amacıyla, öldürücü aletle saldırıp yaralamak, intihar etmeye teĢvik 

etmek hayata kast olarak kabul edilir. Ġkinci boĢanma nedeni, sembolik ve fiziksel kötü 

davranıĢlardır. EĢlerden biri, diğerinin ruh ve beden bütünlüğüne zarar verici hareketlerde 

bulunması boĢanma nedeni olarak gösterilir. Bu davranıĢların öldürme amacı taĢıyıp 

taĢımadığına bakılmaz. Örneğin; eĢinin evden çıkmasını yasaklamak, cinsel iliĢki esnasında 

tarafların istek ve arzuları dıĢında cinsel birleĢmeye zorlamak olumsuz davranıĢlar olarak 

kabul edilir. Üçüncü boĢanma nedeni ise, onur kırıcı davranıĢlardır. Kanunda sayılı özel 

boĢanma nedenlerinden her birinin tek baĢına varlığı boĢanma için yeterlidir (KonaĢ 

Büyükpınar, 2013: 15-16). 
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2.3.1.3. Suç iĢleme 

EĢlerden birinin küçük düĢürücü, yüz kızartıcı veya utandırıcı bir suç islemesi ya da 

kendisiyle birlikte yaĢamı çekilmez hale getirmesi halinde diğer eĢ her zaman boĢanma 

davası açabilir (m. 163‟den akt Keskin, 2007: 18). 

Özel boĢanma nedenlerinin sayıldığı maddede; eĢlerden birinin diğerine yönelik 

yaptığı hareketler aranmaktayken, burada yapılan davranıĢlar diğer eĢe karĢı değil üçüncü 

kiĢilere karĢıdır. Toplum ve insanlık onuru adına kabul görmeyen (tecavüz, uyuĢturucu 

satma, hırsızlık vb.) suçların hepsi küçük düĢürücüdür. Bunlardan birini bilerek ve isteyerek 

iĢleyen eĢe karĢı diğeri boĢanma davası açabilir (KonaĢ Büyükpınar, 2013: 16-17). 

2.3.1.4. Terk 

Evlilik kurumunda, evliliğin beraberinde getirdiği sorumlulukların yerine 

getirilmemesi ve diğer eĢin evi terk etmesi ve haklı bir neden olmaksızın en az 6 ay geri 

dönmemesi halinde, terk edilen eĢ bu gerekçeyle boĢanma davası açabilir. Terk nedeniyle 

boĢanma davasında davacı eĢ, terk tarihinden itibaren en az 4 ay geçtikten sonra 

mahkemeye baĢvurabilir. Mahkemeden, terk eden eĢe 2 ay içinde geri dönmesi için bir 

ihtarda bulunulmasını isteyebilir. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Terkten itibaren 

4 ay geçmedikçe, terk eden eĢe ihtar talebinde bulunulamaz ve ihtardan itibaren de en az 2 

ay geçmeden boĢanma davası açılamaz (m. 164). Yeni MK‟da, “diğerini ortak konutu terk 

etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eĢinde, 

terk etmiĢ sayılacağı” hükmü eklenmiĢtir (Keskin, 2007: 18). 

2.3.1.5. Akıl hastalığı 

Akıl hastalığının, tedavisi mümkün olmadığı ve birlikteliği çekilmez hale getireceği 

sağlık kurulu raporuyla belirlenmeden boĢanma kararı verilemez. Sadece akıl hastalığı, özel 

boĢanma nedeni olarak düzenlenmiĢtir (KonaĢ Büyükpınar, 2013: 20) 

2.3.2. BoĢanmanın Genel Nedenleri 

Genel boĢanma sebeplerinde, önceden belirlenmesi mümkün olmayan pek çok olay 

söz konusudur. Bu olaylar belli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olunca boĢanma 

noktasında adım atılır (Dural, Öğüz ve GümüĢ, 2015: 115).  
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2.3.2.1. Evlilik birliğinin temelden sarsılması 

Çiftler arasında duygu ve düĢünce ayrılığının varlığı, karakter farklılığının oluĢması 

nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı durumlar vardır. Bundan dolayı da eĢler, 

ortak yaĢamı sürdüremeyebilir. Bu durum evlilik birliğinin ortak yaĢamı yeniden 

kuramayacak Ģekilde sarsıldığının kabulüne neden olur (Keskin, 2007: 18-19). Evlilik 

birliğinin temelinden sarsılmasına neden olarak boĢanmanın gerçekleĢmesine örnek teĢkil 

eden durumlar Ģu baĢlıklardaki; eĢine kötü muamele etmek, baĢkalarının yanında küçük 

düĢürmek, ahlaken kötü bir hayat sürmek, cinsel uyumsuzluk, evin ve çocukların bakımını 

ihmal etmek, cinsel iktidarsızlık gibidir (Dural, Öğüz ve GümüĢ, 2015: 117-118).  

Örnek vermek gerekirse; Akraba evliliği yapmıĢ iki çocuklu bir aile Ģiddetli 

geçimsizlik nedeniyle mahkemeye baĢvurmaktadır. Ġsnat edilen suçlar; kadının ev iĢlerini 

yapmadığı, kayınvalidesiyle anlaĢamadığı gerekçeleridir. Kadın, hâkim karĢısında 

boĢanmaya niyetli olmadığını tüm sorunların kayınvalidesinden kaynaklandığını 

söylemektedir. Erkekse aksini iddia etmekte, bir an önce boĢanmak istemektedir. 

DuruĢmadan sonra iki çocuk babası Baki Yılmaz‟ın duygu ve düĢüncelerini, aynı zamanda 

boĢanma gerekçelerini öğrenmek için birkaç soru yöneltilmiĢtir: 

“Şu an ki durumunuzu anlatır mısınız bize? 

- Çok üzgünüm, sinirlerim de bozuk, bir an önce boşanmak ve iki çocuğumu da 

alarak bir müddet başımı dinlemek istiyorum. 

Boşanmak bu kadar kolay mı da bir an önce boşanmak istiyorsunuz? 

- Tabi ki kolay değil. Hayatım, çocuklarım perişan olacak belki ama önceden de 

perişandı. Bir gün huzurlu olamadım. 

Neden, ne yapıyordu da huzursuzdunuz? 

- Bir günden bir güne evinin kadını olamadı, çocuklara bakmıyor. İşim gereği 

sabahları erken kalkıyorum, bir günden bir güne önüme kahvaltı koymadı. 

Asliye hukuk hâkimi ile yaptığımız görüĢmede Ģu soruları sorduk: 

Daha çok neden boşanıyorlar? 
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-Öne sürdükleri öncelikli neden şiddetli geçimsizlik, ama biz şahitlerin ve 

kendilerinin beyanatlarından esas sebepleri çıkarıyoruz ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. 

En çok kimler boşanıyor? 

-Çocuksuz aileler daha çok boşanıyor. Müşterek çocuk sahibi ailelerin daha az 

boşanma nedeni ise daha bilinçli hareket etmeleri, sorumlulukları bilmelerinden 

kaynaklanıyor. 

Kadınların çalışma hayatına atılmaları boşanmalara etkisi oluyor mu? 

-Tabi iktisadi bağımsızlığın artması ve hür olma isteği boşanmayı arttırıyor 

(Ceyhan, 1986: 8-9).  

2.3.2.2. EĢlerin boĢanma hususunda anlaĢmaları  

Evliliğin en az 1 yıl sürmesi koĢuluyla eĢler, aralarında anlaĢarak birlikte boĢanma 

davası açabilir ya da biri diğerinin açtığı boĢanma davasını kabul edebilir. “AnlaĢmalı 

boĢanma” da denilen bu tür boĢanmada tarafların bizzat mahkemeye gelmeleri ve hâkimin, 

tarafların serbest iradeleriyle böyle bir karar verdiği inancını edinmesi gerekir. Böyle bir 

durumda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir ve hâkim, tarafların isteklerine 

uygun olarak boĢanma kararı vermek zorundadır. Aynı zamanda herhangi bir gerekçeyle bir 

boĢanma davası açılıp, mahkemece reddedilmiĢ ve ret kararının kesinleĢmesinden itibaren 

en az 3 yıl süreyle taraflar bir araya gelmemiĢ, ortak bir yaĢam sürmemiĢ, fiilen ayrı 

yaĢamıĢlarsa, eĢlerden birinin talebi halinde mahkeme, boĢanmaya karar verir (Keskin, 

2007: 19).  

2.3.2.3. Ortak hayatın kurulamaması ve resmi ayrılık 

BoĢanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmıĢ bulunan davanın reddine karar 

verilmesi ve bu kararın kesinleĢtiği tarihten baĢlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne 

sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamıĢsa evlilik birliği temelden sarsılmıĢ 

sayılır. EĢlerden birinin istemi üzerine boĢanmaya karar verilir (TMK, 2001: Md.161-

165‟den akt Keskin, 2007: 19) 
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3. BÖLÜM 

3. KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI 

Ġnsan iliĢkilerinin temeli „dil‟e dayanır. Ġçinde bulunulan Ģartların durumuna uygun 

olarak dili en iyi Ģekilde kullanmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla bireyler arası iliĢkilerden 

toplumsal iliĢkilere kadar içtenliği yansıtacak biçimde dile hâkimiyet, herkesin farkına 

vardığı bir gerçektir. Bu iliĢkilerin kurallı ve sistematik Ģekilde ortaya çıkması ortak dilin 

oluĢmasıyla mümkündür. Dil; anlam, kiĢi eğilim ve davranıĢları, öğrenme, Ģartlanma, grup 

normları, kültürel değiĢmelerde karĢılaĢılan güçlükleri, etki tepki iliĢkileri gibi çeĢitli 

konuları incelemektedir. Dil, toplumsal iliĢkileri belirleyen etmendir. Ġçinde yaĢadığımız 

toplumsal yapıyı ve iliĢkileri ve baĢka toplumlarla olan ya da olabilecek iliĢkileri belirleyen, 

hayati öneme sahip toplumsal kurum niteliğini gösteren iletiĢimdir (Yıldız, 2005: 42-44). 

Konfüçyüs‟e sorduklarında: “Ülkenin bütün yönetimi sana bırakılsaydı ilk iĢ olarak ne 

yapardın? Hiç kuĢkusuz dili gözden geçirmekle, dili düzeltmekle iĢe baĢlardım”, yanıtını 

almıĢlardır. Niçin dil diye sorulduğunda ise: “Dil düzgün olmayınca söylenen söylenmek 

istenen değildir, söylenen söylenmek istenen olmayınca yapılması gereken yapılmadan 

kalır, yapılması gereken yapılmadan kalınca törelerle sanatlar geriler, törelerle sanatlar 

gerileyince de adalet yoldan çıkar. Adalet yoldan çıkınca halk çaresizlik içinde kalır. Bu 

sebeple dil her Ģeyden önemlidir” (Ünalan, 2002‟den akt. Yıldız, 2005: 42).  

Ġnsanoğlunun çevresiyle yaptığı duygu ve düĢüncelerini paylaĢmasına “iletiĢim” 

denmektedir. Bu süreç insanın varlığı ile baĢlayıp ve varlığının sona ermesi ile bitmektedir. 

“HaberleĢme ve iletiĢim ihtiyacı”, insanoğlunun doğasında değiĢmeyen ender olgulardan 

biridir. YaĢam biçimleri ve kültürler baĢkalaĢırken, insanın iletiĢim ihtiyacının tükenmediği 

görülmektedir (Yıldız, 2005: 106). ĠletiĢim; kiĢiler arasındaki karĢılıklı bilgi alıĢveriĢini 

gerçekleĢtirerek, insanların birbirleriyle anlaĢmasını sağlar (Elbin, 34‟den akt Yıldız, 2005: 

48). Williams‟a göre (1977), iletiĢim; bilgi, düĢünce ve davranıĢların aktarılma sürecidir 

(Ġlal, 1995: 9). Ġnsanlar arasındaki iletiĢimde sürecin temel ögeleri iki yönlüdür. Bunlar 

iletiyi üreten, üretici ve iletiyi tüketen, tüketicidir. ĠletiĢim, karmaĢık kültürel bir süreçtir. 

Herhangi iletinin aktarılması, tarih içinde zaman ve yer kavramlarına bağlıdır. Bir iletinin 

üretilmesi, belli bir bilgi birikimi gerektirmektedir. ĠletiĢim sürecinin temelini, iletiyi üreten 

ve tüketen bireylerin üzerinde anlaĢtıkları ortak kavramların bulunması oluĢturmaktadır 

(Ġlal, 1995: 9-18).  
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„ĠletiĢim‟ kavramı kapsadığı alanların geniĢliği, kendi içerisindeki karmaĢık yapısı 

ve çeĢitli biçimlerde ortaya çıkıĢı açısından günümüzün baĢat kavramları arasında yer 

almaktadır. ĠletiĢimde tüm tanımlar içerisinde genel uzlaĢı sağlanan Ģey iletiĢimin bir “alıĢ-

veriĢ süreci” olduğudur (Bulut, 2006: 3). ĠletiĢim, ileti alıĢveriĢ iliĢkisinden ibaret basit bir 

çizgisel süreç değil, karmaĢık ve çok boyutlu bir iliĢki ortamıdır. Dolayısıyla da iletiĢim; 

gönderici, ileti, araç, alıcı gibi ögeler arası doğrusal iĢleyen bir süreç değildir. Çok yönlü ve 

girift bir iĢleyiĢtir (Güngör, 2011: 21). 

3.1. Kitle ĠletiĢim Nedir? 

Kitle iletiĢim, toplumun tamamına iliĢkin olarak gerçekleĢen etkileĢim Ģeklidir. 

ĠletiĢim ve kitle iletiĢim kavramlarının ortaya çıkması gazete, radyo, televizyon vb. 

uygulamaların yaygınlaĢmasıyla olmuĢtur. Bahsi geçen uygulamaların kitlesel düzeyde 

kullanıma girmeleriyle birlikte, bu yöndeki geliĢmeleri anlama ve anlamlandırma amacına 

yönelik geliĢtirilmiĢtir. Kent meydanlarında düzenlenen mitingler, stadyumlarda 

gerçekleĢtirilen etkinlikler, antik dönemlerdeki agora geleneği kitle iletiĢime örnektir 

(Güngör, 2011: 199). 

Dökmen (1994), “bir takım bilgilerin /sembollerin birtakım hedefler tarafından 

üretilmesi, geniĢ insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması 

sürecini kitle iletiĢimi” olarak tanımlar (Bulut, 2006: 4). Kitle iletiĢim, yüz yüze iletiĢimden 

daha zordur. Çünkü toplumsal yapılanma çok sayıdaki farklı katmandaki kiĢinin bir araya 

gelmesiyle oluĢmuĢtur. Herhangi bir kitleye, mesajlar gönderen kaynak durumundaki kitle 

iletiĢimcisi alıcı durumundaki kitlede, düĢüncelerini tam olarak ve istediği yönde onlarla 

uyumlu Ģekilde aktaramayabilir (Yüksel, 1994: 28‟ den akt Yıldız, 2005: 46).  

Kitle iletiĢim kavramı, uygarlığımızın yeni tanımaya baĢladığı bir olgudur. Modern 

iletiĢiminin baĢlangıcını, yazılı basının geliĢmesi ve okumanın bireyselleĢmesiyle ele almak 

mümkündür. Okumanın bireyselleĢmesi, haber ve kültürün üretilmesinin-dağıtımının 

birliktelik gerektiren bir çabayla gerçekleĢtirilmesinin de baĢlangıcı olmaktadır. Kitle 

iletiĢim, olgusuna kavuĢmak için belirli ön koĢulların oluĢmuĢ olması gerekmektedir 

(Yıldız, 2005:112). 
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3.2. Kitle ĠletiĢim Araçları 

ĠletiĢim araçları birer toplumsallaĢma aracıdır. Bireyler toplumla iliĢkilerini, iletiĢim 

kurarak sürdürürler. Bireyler toplumda iletiĢim sayesinde var olurlar ve varlıklarını devam 

ettirirler. Her yeni toplumsal kuruma, konuma ve toplumsal duruma yine iletiĢim ile 

eriĢirler. ĠletiĢim bireylerin toplumsallaĢması açısından kaçınılmazdır. ĠletiĢim yoksa toplum 

da yoktur. Bundan dolayıdır ki her iletiĢim ile toplum içe içe geçmiĢ sarmal bir iliĢki 

halindedir. ĠletiĢim toplumsal süreç ve olgulardan direk etkilenir. ĠletiĢim kültür taĢır. Aynı 

zamanda da kültür sayesinde biz hangi kavramlarla nasıl ortak anlam paydasında 

buluĢacağımızı anlarız. Çünkü iletiĢimde kullandığımız kelimeler, cümleler, kavramlar, 

metaforlar, göndermeler vb. hep kültürel bağlamları olan unsurlardır. Kültür iletiĢimi 

taĢırken iletiĢimde kültürü olanaklı kılar (Yıldız, 2005: 50-51).  

Genel hatlarıyla iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerle ortaya çıkan araçlar ikiye 

ayrılmaktadır: 

1. Ġki kiĢi arasındaki karĢılıklı iletiĢimi sağlayan ve kolaylaĢtıran araçlar. Örneğin; 

mektup, telefon, telgraf, mesaj vb. 

2. Bir iletiyi üreten kiĢinin bunu birden çok tüketiciye giderek yığınlara aktarmasının 

sağlayan araçlar. Örneğin basım araçları, sinema, radyo ve televizyon. Bu araçları birincil 

gruptaki iletiĢim araçlarından ayıran temel özellik, büyük sayıda yığınlara iletiyi ulaĢtırma 

olanağı sağlamaları ve artık süreci tek yönlü bir iletime dönüĢtürmeleridir. Bu nedenlerle bu 

araçlara yığınsal iletiĢim araçları adı verilmektedir (Ġlal,1995: 23-24). 

Basım araçları ve diğer iletiĢim araçları iletiĢim sürecine uygarlığın geliĢmesi 

boyunca önemli değiĢiklikler getirmekte ve temel yapısını etkilemektedir. Lewis, (a.g.e.), 

araç-uygarlık iliĢkisi yalnızca iletiĢim alanında değil, her konuda büyük önem taĢımaktadır. 

Tekerlekten uydu teknolojisine geçilirken, toplumsal-ekonomik yapılarla geliĢen araçlar ve 

teknolojiler arasında iliĢki bulunmaktadır. Örneğin; sanayileĢmiĢ kapitalist toplumlar enerji 

gereksinimlerini, yarattığı akaryakıt kullanımlı araçlarda doğadaki petrol kaynaklarının bu 

gereksinimi duymayan toplumların elinden alınması, bu iliĢkinin açık bir örneğidir. ĠletiĢim 

alanında da Ortaçağın toplumsal yapısında kilise ve feodal beylerin bilgi tekelini pekiĢtiren 

el yazmaları ve yerel iletiĢim araçları kapitalist toplumun yaygın tüketimine dayalı evrensel 

yapısında basın, sinema ve özellikle radyo-televizyon, internet teknolojilerine 

dönüĢmektedir (Ġlal,1995: 20). 
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Dumanla iletiĢimden günümüz teknolojik iletiĢim araçlarına ulaĢıncaya kadar kitle 

iletiĢim araçları çeĢitli aĢamalardan geçmiĢ ve her dönemin yeni kitle iletiĢim aracı o dönem 

içerisinde büyük toplumsal değiĢikliklerinin yaĢanmasına neden olmuĢtur. Mektup, kitap, 

gazete, telefon, radyo, televizyon ve internet kitle iletiĢimin hem daha büyük bir çoğunluğa 

ulaĢmak için hem de bilgi akıĢını, hızlandırmak için atılmıĢ dev adımlardır. Kitle iletiĢim 

araçlarının temel iĢlevi, iletileri kitlelere ulaĢtırmaktır (Bulut, 2006: 9). Kitle iletiĢim 

araçlarının fiziksel iĢlevi dıĢında birçok farklı iĢlevleri de vardır. Bunları genel olarak Ģu 

baĢlıklar altında toplayabiliriz; haber verme ve bilgilendirme, eğitim, kültür, eğlendirme, 

reklam ve en önemlisi dayatmacı toplumsallaĢtırma ve kamuoyu oluĢturmadır (Baudrillard, 

1997‟den akt Bulut, 2006: 10). 

Kitle iletiĢim araçlarının iĢleyiĢ açısından iĢlevleri: 

1. Haber verir, eğitir ve eğlendirir. 

2. Bizim dıĢımızda olan Ģeyleri gözlememize yardım eder. 

3. DıĢımızda oluĢan fırsat ve çağrılara karĢılık verme ile toplumsal hareketlerde 

genel manaya ulaĢma arasında bağ kurmamıza yardım eder. 

4. ĠletiĢim olgusunun genel iĢlevine paralel olarak kültürün bizden sonraki 

toplumlara nesilden nesile geçiĢini sağlar (Yüksel, 1994: 105‟den akt Yıldız, 2012: 7-48).  

Kitle iletiĢim araçlarının iĢlevi her Ģeyden önce popüler bilimsel bilgileri 

yaygınlaĢtırabilmesiyle bağlantılıdır. Bilimsel-teknik ilerlemelerle birlikte toplumda manevi 

kültürün geliĢmesi konusunda büyük önem taĢır. Kitle kültürü üreten iletiĢim araçları, 

tüketim toplumunun genel yapısına uygun, bilgiyi de bir nesneye dönüĢtürüp üretip, sonra 

kitlesel tüketime sunmaktadır. Bundan dolayıdır ki kitle iletiĢim araçları, geniĢ halk 

kitlelerini siyasi ve kültürel yönden etkilemede büyük önem taĢır. Bu da toplumsal yaĢam 

tarzının geliĢmesine yardımcı olması açısından önemlidir (Yıldız, 2005: 116-138).  

ĠletiĢimin kurumsallaĢması ve kitlesel bir nitelik almasının çağdaĢ kitle iletiĢim 

araçlarıyla bir neden /sonuç iliĢkisine sokulmasına yol açan nedenlerden birisi, 20. Yüzyılın 

baĢında kitlesel dağıtım olanaklarının büyük bir sıçrama yapmasıdır. Televizyon, radyo 

kitlesel boyutta dağıtılan gazeteler, kısaca haber iletimi ile ilgili tüm yeni buluĢların 

iletiĢime getirdiği gözlenen yenilikler aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Özkök, 1980):  
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1. Aynı haber biriminin bir defada aynı anda ve alıcının toplumsal  statüsüne 

göre bir ayrımlaĢmaya uğramadan çok sayıda insana  ulaĢtırabilmesi olanağı, 

2. Aynı haber biriminin tek yönlü olarak iletilebilmesi, 

3. Haberin bu araçlar yüzünden kazandığı olağanüstü kabullendirme yeteneği gibi 

(Yıldız, 2005: 105). 

Kitle iletiĢim araçları dendiğinde toplumların yapısına göre, toplumdan topluma 

değiĢen yoğunluk ve düzlemde kullanılan gazete, dergi, kitap gibi basılı yayımların yanı sıra 

radyo ve televizyon gibi elektromanyetik olarak çalıĢan araçlar, sinema, plak, ses ve görüntü 

bantları ile tiyatro anlaĢılmaktadır (Yıldız, 2005: 44-45).  

3.2.1. Gazete 

1450‟li yıllarda John Gutenberg‟in gazete basımı uygarlık tarihinde yeni bir değiĢim 

yaratmıĢtır. Bu sayede insanlığın ürettiği her yeniliğin ve geliĢmenin istenilen hedefe, 

istenildiği kadar çoğaltılarak ulaĢtırılması olanağına ve kolaylığına kavuĢulmuĢtur 

(Jefferson, 2004: 7-9‟dan akt Yıldız, 2005: 106). 

Bir zamanların ayaklı gazetecilerin yerini matbaanın icadıyla birlikte yazılı metin 

olarak gazete almıĢ ve daha sonra buna modern iletiĢim teknolojisi ürünleri olan radyo, tv ve 

nihayet internet eklenmiĢtir. Matbanın geliĢimine paralel olarak modernleĢen basılı 

gazetecilik anlayıĢı bilgiyi düzenleme ve dağıtma iĢlevi açısından kısa sürede 

kurumsallaĢmıĢtır. Gazetede haber diye adlandırılan bilgi gerçekliğin yeniden üretilmiĢ 

halidir. Temelde toplumsallaĢmayı ve toplumsal çıkarları gözetecek Ģekilde düzenlediği 

varsayılan haber, bilginin karĢımıza geliĢ biçimi ve örgütleniĢi bilgi toplumu diye 

adlandırılan günümüzde sürekli dönüĢümlere uğramaktadır (Bulut, 2006: 18). 

3.2.2. Dergi 

Dergiler; edebiyat, siyaset, teknik gibi belli bir saha hakkında muhtevaya sahip, 

genellikle haftalık veya aylık olarak çıkan yayınlardır. Basılı yayınların tarihine 

bakıldığında, dergi Ģeklindeki yayınlar Batı‟da 17. yüzyıldan itibaren baĢlayan aydınlanma 

hareketiyle birlikte geliĢmiĢtir. Bu dönemde bilim insanlarını bir araya getiren cemiyetler 

kurulmuĢtur. Bunlar içeriğinde bilgi olan süreli yayınlar çıkarmıĢtır. Bu amaçla yapılan ilk 

süreli yayınlar, bilim insanları arasındaki iletiĢimi sağlayarak bilimsel tartıĢmalara 
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sayfalarını açmıĢlardır. Ġlk dergi, 1665 yılında “Jornal de Scavant” adıyla Fransa‟da 

yayınlanmıĢtır. Bu dergiyi 1682 yılında Almanya‟da Latince olarak yayınlanan, içeriğinde 

ve matematik ve fen dallarında çeĢitli makalelerin olduğu “Acta Eruditorum” takip etmiĢtir 

(ġimĢek, 2001: 2‟den akt Özsoy, 2018: 76). 

Bilimsel iletiĢimde dergiler, ayrı bir önem atfetmektedir. Farklı birçok bilim alanında 

en güncel bilgi kaynaklarına sahip olduklarından dolayı, dergiler kütüphane 

koleksiyonlarının en önemli kaynakları arasında yer almaktadırlar. Özellikle temel 

bilimlerdeki, araĢtırma sonuçlarını diğer iletiĢim araçlarına nazaran daha çabuk yansıttıkları 

için daha fazla kullanılmaktadır (Küçük, Al ve Olcay, 2008: 309). 

3.2.3. Radyo  

Tekinalp (2003), radyo sözcüğü, Latince radius (ıĢınlama) ve Yunanca fone (ses) 

sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluĢan “radyofoni” sözcüğünün kısaltılmıĢ biçimidir. 

Gökovalı, (2005), radyo, elektromanyetik dalgalar aracılığı ile ses unsurunun bir program 

Ģeklinden insanların eğlenmesi ya da haber alması maksatlı kullanılıĢı olarak 

tanımlanabilmektedir. Günümüzde özellikle müzik yayıncılığı açısından değerlendiriliĢi ilk 

sırada olsa da, radyo mecrası tarihin farklı dönemlerinde farklı görevler üstlenmiĢtir. 

Bunlardan en bilineni özellikle 2. Dünya SavaĢı döneminde, savaĢa katılan devletler 

tarafından en önemli haberleĢme aracı olarak kullanılması olmuĢtur. Radyoyu icat edenin 

kim olduğu halen günümüzde tartıĢılmaktadır. Ġlk yıllarda Ģebeke elektriği ile çalıĢan ve 

sabit bir yere konulan radyo, oturma odalarında aile bireylerinin birlikte dinlediği bir kitle 

iletiĢim aracı durumundayken, transistörün ortaya çıkması ile her yere taĢınabilen tek tek 

bireylerce dinlenebilen bir kitle iletiĢim aracı haline gelmiĢtir (Çakır, 2005: 6‟dan akt 

Seçim, 2017:1). 

Radyo dilini ele aldığımızda ise, diğer kitle iletiĢim araçlarında kullanılan dile göre 

çok farklıdır. Yazılı basında göze hitap etme ve yazılı metni bir defa daha okuma imkânı 

vardır. Radyoda anlaĢılamayan bir kelimenin tekrarının neredeyse imkânsız olmasından 

dolayı burada kullanılan dilin basit ve kolay, anlaĢılır olması önemlidir. Radyo için, dilin 

sade ve anlaĢılır olması, radyoya daha geniĢ kitlelere ulaĢma imkânı sağlar (Yıldız, 2005: 

61). 
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3.2.4. Televizyon 

Hem görüntü hem de ses tekniklerinden yararlanırak geliĢtirilen televizyon, kitle 

iletiĢim alanında tam anlamıyla bir devrim etkisi yarattı. TV 1940‟ların baĢında geliĢtirilmiĢ 

bir kitle iletiĢim aracıdır. 1950‟lerin baĢlarında ise Amerika baĢta olmak üzere kullanıma 

girmiĢtir. Televizyonun kullanıma girmesiyle, dünyanın çok farklı yerlerindeki insanlar, 

toplumlar, kültürler arasında tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun bir etkileĢim 

baĢlamıĢtır (Güngör, 2011: 207-208). 

Çağımız insanı, televizyon ile kendisine gidilmeyen kendisinin ona geldiği bir 

dünyada yaĢamaktadır. Olaylar yaĢanmamakta, haber ve görüntü olarak evlerimize birer 

meta olarak girmekte, gerçek olaylar yeniden üretilip belli bir söylem içinde 

verildiklerinden toplumsal bir iĢlev ve anlam kazandıkları için oluĢturulan meta gerçek 

olaydan daha fazla önem kazanmaktadır. Toplumsal olarak konuya bakıldığında insani 

iliĢkileri güçlendiren değer yargılarının yerini televizyonun getirdiği yeni kültürel değerlere 

bıraktığı görülmektedir (Yıldız, 2005: 115-116). Televizyon programları, planlanmıĢ 

davranıĢlar sergileyerek bir model oluĢturmakta ve izleyicilerin bu davranıĢları örnek alması 

hedeflenmektedir (Bulut, 2006: 11). 

3.2.5. Ġnternet 

Ġlk kez 1960„lı yıllarda ve özel laboratuvarlarda kullanılmaya baĢlanan internette 

amaç, bir noktada toplanan bilgilere aynı anda farklı birimlerin kolayca ulaĢmasını 

sağlamaktır. Ġnternet Ġngiltere‟de uygulamaya geçilmiĢtir. 1960‟lı yılların sonunda Amerika 

Savunma Bakanlığı‟nın savunma amaçlı kurduğu bilgisayar ağı bugünkü internetin 

prototipini oluĢturmuĢtur. 1980‟li yıllarda ABD tarafından MĠLNET adıyla askeri amaçlı 

kurulan ağ 1990‟lı yıllarda ticari kullanıma açılarak hızla yayılmıĢ ve bugün yüz 

milyonların kullandığı bir yapı haline gelmiĢtir. Ġnternetin bu derece hızlı yaygınlaĢması ve 

kullanılmasının temelinde gün geçtikçe ucuzlayan bir teknolojik donanımla beslenmesi ve 

geleneksel kitle iletiĢim araçlarına göre farklı bir yapılanmaya sahip olması vardır. Ġnterneti, 

diğer kitle iletiĢim araçlarından ayıran bir baĢka özelliği de iletiĢimde sınır 

tanımamazlığıdır. Bu özelliğiyle kendi coğrafyasını kendisi yaratmıĢtır. Bu coğrafyanın 

sınırları yoktur ve bu coğrafyada hiç bir yer sabit değildir (Bulut, 2006: 22). 

Ġnternetin devreye girmesi, televizyonun ardından yeni bir iletiĢimsel devrimin 

gerçekleĢmesi anlamına gelmektedir. Ancak bilgisayarın getirdiği iletiĢimsel olanaklar, 
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televizyonu da içine alacak biçimde televizyonun ötesine geçmiĢtir. Dünyanın her yanından, 

her kültürden, her toplumdan, her dilden, her dinden vb. insanlar internet aracılığıyla 

karĢılıklı iletiĢim kurabilmektedirler. Ġnternetle birlikte interaftif iletiĢim olanaklı hale 

gelmiĢtir. Ayrıca bilimsel bilgi de dünya çapında daha hızlı yayılabilme imkânı bulmuĢtur 

(Güngör, 2011: 208). 

Ġnternet, içerik ve özellikleriyle özgür bir iletiĢim ortamıdır. Kullanımı kolaydır, 

ekonomiktir, yer/alan ve zaman olarak oldukça esnektir. Diğer iletiĢim kanallarına göre, 

hedef kitleye eriĢmede daha baĢarılıdır. Her istenilen konu istenildiği biçimde sunulabilir, 

paylaĢılabilir (Yıldız, 2005: 184). ĠletiĢim teknolojisi alanında özellikle 2000‟li yıllardan 

sonra yaygınlaĢan internetin bilgiye ulaĢımda sağladığı hız ve maliyet düĢüklüğü onun 

günümüzde en popüler araç olmasına neden olmuĢtur. Ayrıca internetin uzaktan aktif 

tartıĢma hızlı haberleĢme olanağı sağlaması modern yaĢamın vazgeçilmez araçlarından biri 

haline getirmiĢtir (Bulut, 2006: 24).  

Artık iletiĢim kuram ve teknolojilerinde; basılı gazetelerden çok, online gazeteler, 

TV dizileri yanında Netflix, Blu TV vb. internet teknolojisi temelli sinema ve dizi yayın 

araçları, radyo ve TV ile birlikte Youtube gibi yeni medya mecralarından söz edilmekte ve 

bu araçlarda yayınlanan içerikler üzerine pek çok araĢtırma yapılmaktadır.  

3.3. Kitle ĠletiĢim Kuramları 

ĠletiĢimi sosyolojik bir olgu olarak ele alanların baĢında Chicago Okulu gelmektedir. 

Sosyolojide etkileĢimci yaklaĢımın da kurucularından olan John Dewey, Charles H. Cooley, 

Robert Park gibi isimler bu anlamda önemlidir. Bunlardan Dewey iletiĢimi, toplumsal 

yaĢamın ancak iletiĢimle olanaklı olduğunu iddia edecek kadar merkezi bir yere koyar. 

Robert Park ise, ilk kapsamlı çalıĢmasını kitle toplumu ve kitle iletiĢimi üzerine yapar. 

Cooley ise iletiĢimi, insan iliĢkilerinin içerisinde var olduğu ve geliĢtiği bir mekanizma 

olarak tanımlarken insanlar arası etkileĢime dikkat çeker (Erdoğan, 2002: 22‟den akt 

Güngör, 2011:19). Toplumu ve insanları, ruhsal ve zihinsel yanlarıyla birer organik bütün 

olarak ele alan Cooley, toplumdaki her türlü iletiĢim ve etkileĢimin bireyle baĢladığını ifade 

eder. ĠletiĢimin, toplumların örgütlenme biçimlerine göre de toplumsal düzlemde 

yaygınlaĢtığı üzerinde durur. Cooley, iletiĢimin iĢleyiĢinin geleneksel ve modern toplum 

yapılarını dikkate alarak yüz yüze ve kiĢilerarası iletiĢimden kitle iletiĢimine kadar farklı 

düzeylerde gerçekleĢtiğini ileri sürer. Toplum gelenekselden, moderne doğru evirildikçe 
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toplumdaki egemen iletiĢim, kiĢilerarası düzeyden grup ve toplum düzeyine doğru evirilerek 

varlığını sürdürür.  

Abrahan Moles‟e göre, ise kitle iletiĢim araçları kültür ile toplum arasında sibernetik 

bir iliĢki kurar (Özkök, 1985: 63-263 akt Güngör, 2011: 19-20). Moles‟e göre kitle iletiĢim 

ortamında üretilen, standardize bir yapıya sahip kültür topluma aktarılmaktadır. Bütün bir 

topluma ekilen aynı kültürel göstergeler, zaman içerisinde toplumu oluĢturan bütün 

birimlerin benzeĢmesini sağlamaktadır; bu da toplumun homojen bir bütün haline gelmesi 

demektir.  

ĠletiĢime sosyolojik bir bakıĢ açısıyla yaklaĢanlar, kavramı belli bir merkezden 

topluma ileti aktarımı olarak ele alırlar. Toplumu atomize birimlerden oluĢan homojen bir 

kitlesel yapı olarak gören bu görüĢe göre kitleler, kendilerine çeĢitli kanallardan aktarılan 

her türlü iletiyi alır ve kendilerinden beklenildiği gibi de kullanırlar. Bu yaklaĢıma göre 

alıcının istekleri, beklentileri, gereksinimleri önemli değildir, asıl olan alıcıya 

gönderilenlerdir. Önemli olan kitlelerin ne istediği değil, onlardan ne istenildiğidir. ĠletiĢimi 

doğrusal ya da çizgisel bir süreç olarak ele alan yaklaĢımların temelinde söz konusu 

anlayıĢın olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz (Güngör, 2011: 20). 

Frankfurt Okulu çevresinden Adorno, Horkheimer, Marcuse gibi bazı düĢünürler ise 

toplumun geniĢ kesimlerini, pasifleĢtirilmiĢ kitleler olarak tanımlarken onların kültürlerini 

de kitle kültürü olarak adlandırırlar. Kitle kültürü yaklaĢımı, kitlelere dıĢarıdan dayatılan, 

kendi yaĢam pratikleri içerisinde yeri olmayan bir kültürel forma karĢılık gelir ve eleĢtirel 

bakıĢı temsil eder. Bennett, (1986), 2. Dünya SavaĢının sona ermesi ile birlikte Batı 

dünyasında yeniden egemen olmaya baĢlayan liberalizmin de etkisiyle çoğulculuğa ve 

çeĢitliliğe ters düĢmelerinden dolayı kitle toplumu ve kitle kültürünün tedavülden kalktığını 

belirtir. Popüler kültüre yaklaĢımlar, kitle kültürüne oranla daha esnek, daha olumlu, daha 

makuldür. Genelde J. Fiske gibi tutucu liberallerin bakıĢ açılarıyla uyumluluk gösteren 

popüler kültüre sol entelektüeller daha temkinli yaklaĢmayı tercih ederler. Örneğin 

bunlardan; T. Bennett, dıĢtan dayatılsa bile popüler kültürün, kendi içerisinde birtakım karĢı 

direnç alanları oluĢturarak uzun vadede egemen düzenin iĢleyiĢine meydan okuyabilecek 

duruma geleceğini iddia eder. Bell, Kellner, Garnham, Hebditge gibi düĢünürler de buna 

benzer görüĢleri ileri sürerler. Sol düĢünüĢü paylaĢan bu düĢünürlerin tümünün ortak 

görüĢü, endüstri ortamında üretilerek, insanlara dıĢtan dayatılan, tüketime yönelik olan, sığ 

ve bayağı olan popüler kültür yine de çeĢitliliğe, çoğulluğa yer verdiği için uzun vadede 
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toplumsal değiĢimin önemli bir destekçisi olabilir. Kitle iletiĢim araçları Ģimdilerde 

baĢkalarına ait, hatta belki de hiç kimseye ait olmayan, endüstriyel ortamda, sentetik olarak 

tümüyle de ticari kaygıyla üretilen birtakım değerler, düĢünüĢ, duyuĢ, davranıĢ, tavır alıĢ, 

inanıĢ ve seviĢ biçimleri yönünü belirlemekte, yaĢamlarımızı tümüyle yönsüzleĢtirmektedir 

(Güngör, 2011: 102). 

Kitle iletiĢim araçlarının toplumdaki etkilerinin olumlu veya olumsuz yönde olması 

yine insanlığın elinde olan bir Ģeydir. Örneğin, bilim insanı mermiyi, öldürme amaçlı 

kullanılsın diye icat etmemiĢti. Aynı Ģey kitle iletiĢim araçları için de geçerlidir. Ġnsanların, 

araçları hangi saikle nasıl kullandıklarına bağlı olarak etkileri olumlu veya olumsuz olabilir. 

McQuail, Wright gibi iletiĢim bilimciler kitle iletiĢim araçlarının iĢlevlerinin yalnızca 

olumlu yönde iĢleyen bu iĢlevlerle sınırlı olmadığını, bunların yanında birtakım istenmeyen 

iĢlevlerinin de olduğunu ileri sürerler. Buna göre kitle iletiĢim araçları, sundukları kurmaca 

dünyayla insanları gerçek yaĢamlarından koparırlar. Ġnsanlar böylece kendi gerçek 

yaĢamlarındaki sorunları çözmeye çalıĢmak, yaĢam koĢullarını iyileĢtirmeye çabalamak 

yerine kitle iletiĢimin kurmaca fantezi dünyasına sığınarak orada oyalanmayı tercih ederler. 

Diğer yandan kitle iletiĢim araçlarının toplumda Ģiddet ve sapkın seksüel eğilimler gibi 

yönelimleri ekmek gibi bir iĢlevi olduğu da iddia edilmektedir. Vurgulanması gereken bir 

diğer önemli olan nokta ise kitle iletiĢim araçlarının dünyadaki her toplum üzerinde, her 

kültür üzerinde ya da toplumdaki her birey üzerinde aynı etkiyi yaratmadığıdır. Çünkü her 

toplumun kendine özgü, toplumsal iklimi vardır. Her bireyin de kendine özgü bir kiĢiliği, 

iliĢkileri, etkileĢim ortamları, eğitim düzeyi, bilgi düzeyi, algısı, duygu hali bilinç yapısı vb. 

özellikleri vardır. Gerek kitle iletiĢim araçlarının etki alanında bulunanlar gerekse söz 

konusu araçların kullanıcısı durumunda bulunan kesimdeki kiĢilerin birbirinden farklı 

olmaları kitle iletiĢim araçlarının iĢlevlerinin de aynı biçimde kiĢiye, topluma, kültüre, 

amaca, kullanım biçimine, kullanıcının ve etkilenen kiĢinin koĢullarına göre farklılık 

göstermesine neden olur. Örneğin; okuryazar olup da düĢük eğitim düzeyine, düĢük 

entelektüel kapasiteye sahip nüfusun yüksek oranda bulunduğu toplumsal ortamlarda 

insanlar genelde kitle iletiĢim araçlarını oldukça bilinçsiz kullanırlar (Güngör, 2011: 235-

236-237). 

Taraflılık ve manipülasyon haberlerde iĢlenen bilgi karĢımıza, haberin biçimsel 

farklılığına uğratılmıĢ yansıması olarak çıkmaktadır. Sözen, Akademi ĠletiĢim Dergisi‟nde 

yaptığı söyleĢisinde bu olguyu „gerçeklerin boyutlarının değiĢtirilmesi, Baudrillard‟ın 

deyimiyle simülasyon olarak adlandırmaktadır. Irak SavaĢı‟nda bir kare örnek vermek 
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gerekirse; Bağdat üzerinde geceleri patlatılan bombalar Noel ağacında yakılan ıĢıklar gibi 

parlayıp sönmekte ve bu görüntüler bir savaĢ ortamından çok barıĢ eğlence ortamı gibi 

verilmektedir. Burada çok büyük bir manipülasyon vardır. Bu bir haberin çarpıtılması veya 

haberin mesajı ile ilgili değil, tamamıyla gerçekliğin boyut değiĢtirmesi ile ilgilidir. Bu 

manipülasyondan da öte Baudrillard‟ın simülasyon diye tanımladığı Ģeydir (Bulut, 2006: 53-

54). 

ĠletiĢim etkileri, planlanmıĢ uzun erimli ve kısa erimli olabilir. PlanlanmıĢ etkiler 

iletiĢim sürecinde kaynağın hedef üzerinde yaratmayı amaçladığı tutumsal ve davranıĢsal 

değiĢiklikle ilgiliyken, planlanmamıĢ etkiler mesajın öngörülmeyen sonuçlarıyla ilgilidir. 

Kısa eriĢimli etkiler mesajın, iletiĢim sürecinin sonunda alımlayıcı üzerinde hemen bir 

davranıĢsal değiĢiklik yaratmasını dile getirirken uzun erimli etkiler daha çok kültürlenme, 

toplumsallaĢma gibi iletiĢimin global etkileriyle ilgilidir (Rogers, 1986‟ dan akt Yıldız, 

2005: 50). 

Sosyal İletişim Kuramı, iletiĢimi bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde bir 

fenomen olarak görür. ĠletiĢimin bireysel iliĢkiler arasındaki alıĢveriĢ ya da yalıtılmıĢ 

birimler süreci olarak tanımlanması gerekliliğini öne süren bir yaklaĢımdır (Sigman, 

1987:331‟den akt Yıldız, 2005: 59). Bu yaklaĢıma göre iletiĢim, toplumsal gerçekliğin 

yaratılması, yaĢatılması, sürdürme veya değiĢtirme aracıdır (Yıldız, 2005: 59).  

Yığınsal iletiĢim kuramlarına baktığımızda toplum ile kitle iletiĢim araçları 

arasındaki iliĢkileri farklı Ģekillerde ele almaktadırlar. Bu kuramlar genel anlamda dörde 

ayrılmaktadır (Ġlal, 1995: 46-47): 

 Yığınsal Kültür Kuramları 

 Özgürlükçü-Çoğulcu Kuramlar 

 Frankfurt Okulunun EleĢtirisel Kuramı 

 Marxçı Kuramlar  

a) Yığınsal Toplum Kuramı 

Kuram 19. Yy ortalarından baĢlayarak geliĢen yığınların eleĢtirisine dayanmaktadır. 

Seçkinci devletin yüceltilmesi ve bunun üstün nitelikli bireyler tarafından yürütülmesinden 

yana olan ve demokratik katılmaya açıkça karĢı çıkan Nietzsche ve Ortega-Gasset gibi 
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düĢünürler besin ve genel eğitim alanlarındaki geliĢmeleri, seçkinlerle yığınlar arasındaki 

dengeyi bozan bir tehlike olarak görürler. Yığınsal kültür kuramcıları, halkın kendi özgün 

halk kültüründen ayırdıkları “yığınsal kültürü” siyasal baskının bir aracı olarak 

görmektedirler. Yığınsal kültür izleyicileri ise seçenekleri satın almak ya da almamak olan 

bir sınırlı katılımla, edilgen tüketicilerdir (Ġlal, 1995: 47-48). 

b) Özgürlükçü-Çoğulcu Kuram 

Yığınsal Toplum Kuramı’nda seçkinler-yığınlar ayrımı belirsizdir. Bahsi geçen 

kuram, organik bütünlüğü olan toplumsal yapının neden parçalandığını, egemen kültürünün 

yerini neden bir yığın kültürünün aldığını açıklayamamaktadır. Bu nedenle kuramın 

eleĢtirisine dayanarak ve özellikle ABD ve Shils ve Bell gibi toplum-bilimcilerin çabalarıyla 

yığınsal iletiĢim araçlarının iĢlevini çok olumlu değerlendiren bir Özgürlükçü-Çoğulcu 

Kuram geliĢmiĢtir. Bu kuramda yığınsal iletiĢim araçları artık yığınsal kültür aracılığıyla 

siyasal bağımlılık yaratan tek-yapılı baskı araçları değildir. Tam tersine, yığınsal iletiĢim 

araçları değiĢik görüĢlerin kamuoyuna yansımasında baskın grup görüĢlerinin, yönetici 

seçkinleri etkilemesine olanak vermeyen, devletin “dördüncü kuvveti” idiler. Yığınsal 

iletiĢim araçları, çoğunluğun görüĢünü yansıtmaya yardımcı olmaktadır (Ġlal, 1995: 48-49). 

Çoğulcu kuramlar giderek üreticiyi irdelemeye yönelmiĢ, Benn‟in çok yerinde gözlemlediği 

gibi iletilerin yapısını inceleyerek yeterli bir yöntem ve kuramsal yaklaĢımla kuramlarını 

doğrulama olanağı bulamamıĢlardır (Bennett, 1982‟den akt Ġlal,1995: 49-50). 

c) Frankfurt Okulu 

Herbert Marcuse, Theodor Adorno ve Max Horkheimer gibi düĢünürler 1923 yılında 

Frankfurt‟ta kurdukları “Toplumsal AraĢtırmalar Enstitüsü” çevresinde toplanmıĢtır. Bu 

kuramcılar yığınsal iletiĢim araçları konusunda tümüyle olumsuz, karamsar bir sonuca 

varmıĢlardır. Bu yaklaĢıma göre Batının kapitalist yapısı toplumsal değiĢmeyi 

gerçekleĢtirecek güçleri, denetim altına almıĢtır ve bu denetimde yığınsal iletiĢim araçlarının 

büyük bir iĢlevi vardır. Marcuse‟ye göre yığınsal iletiĢim araçları tartıĢma ortamını 

sınırlamakta, eleĢtiri ve düĢünce olanağını yok ederek düzenin sürmesini sağlayan bir “tek 

boyutluluğu” yaymaktadır. Frankfurt Okulu, yığınsal iletim araçlarında yer alan “yığınsal 

iletiĢim” ürünlerini, iĢleyiĢ ve etkilerini inceleyerek, onların toplumu uyutmak, giderek 

beyinlerini yok etmek amacına yönelik olduklarını söylemektedirler (Ġlal, 1995: 50-51). 
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Frankfurt Okulu'na göre, kitleler kapitalizm ve kapitalistlerin kontrol ettiği kültür 

endüstrileri tarafından kolayca aptallıĢtırılabilirler. Metod olarak eĢyayı temsil eden 

kavramlara bakarak kötümser ve sinik bir Ģekilde onları gerçeklerle karĢılaĢtırırlar. Onlara 

göre; kapitalist toplumlarda gerekçeler burjuvazi tarafından üretilir ve kültür endüstrilerinde 

iĢlenir. Ġdeoloji gerçekliği çarpıtır. Bunu yaparken amacı eĢit olmayan güç ve iktidar 

mücadelelerini gizlemek ve mevcut sistemi meĢrulaĢtırmaktır (Yaylagül, 2006: 84). 

d) Marxçı Kuram 

Marx iletiĢime toplum yapısı ve değiĢimi çerçevesinden bakarak, iletiĢim 

teknolojilerinin geliĢiminin beraberinde getirdiği sonuçlara odaklanmıĢtır. Marksist anlayıĢa 

göre, iletiĢim sorunu iki kapsamda ele alınır. Birincisi; iletiĢimin üretimi, dağıtımı ve 

dolaĢımının tüketimin doğası ve iliĢkileri kapsamında ikincisi; iletiĢimin biliĢsel içeriği, 

ideolojik kültürel sonuçları bağlamında ele alınır (Erdoğan ve Alemdar, 2010:196). 

Marxçı kuramcıların, yığınsal iletiĢim araçlarının toplumdaki ideolojik-kültürel 

iĢlevine eleĢtirel yaklaĢımları olmuĢtur. Bu görüĢe göre, ekonomik iliĢkilere dayalı temel 

ideoloji yapı, kültürel yapıyı kesin biçimde belirlemektedir. Bunun sonucu yığınsal iletiĢim 

ürünlerinin salt bir ekonomik ürün olarak görülmesidir. Bu konuda geliĢtirdiği kuramlarla 

baĢı çeken Althusser‟e göre yığınsal iletiĢim araçları, aile, okul ve kilise gibi kurumlarla 

birlikte toplumda ideolojik yapıyı somutlaĢtıran devletin ideolojik aygıtlarıdır. Söz konusu 

aygıtlar, toplumdaki iktisadi iliĢkilerin yeniden üretilmesini belirleyen araçlardır. Poulantzas 

da kapitalist üretimde ekonomik üretim süreçlerinin iĢlevini sürdürmede, yeniden 

üretilmesinde ve onları yaymada yığınsal iletiĢim araçlarının önemli olduğunu dile 

getirmiĢtir. Marxcı yaklaĢımlar kitle iletiĢim araçlarını açıklamada bütün süreci ekonomik 

boyutlara indirgediklerini fark ederek, değiĢen toplumsal yapılarda bu araçların olumlu 

bilinçlendirici iĢlevler kazanabileceğini kabul ederler. Böylece Frankfurt Okulu’nun 

yığınsal iletiĢim araçları konusundaki karamsar yaklaĢımının dıĢına çıkmıĢ olurlar 

(Ġlal,1995: 53-54). 
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4. BÖLÜM 

4. BOġANMANIN KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI ÜZERĠNDEKĠ 

TEMSĠLĠ: EVLĠ VE ÖFKELĠ DĠZĠSĠ ÖRNEĞĠ 

Toplumlar genel olarak, kadın ve erkek bireyler arasında, cinsel iliĢkiye izin 

vermeden önce evlilik ya da nikâh töreni yaparlar (Güvenç, 1996). Bu törende kadın ve 

erkeğe, simgesel olarak birbirleriyle evlenmeyi isteyip istemedikleri sorusu yöneltilir. Bu 

törenlerin amacı, birlikteliğin toplum ve aileler tarafından onayladığının belirtilmesi ve 

iliĢkinin çevreye ilan edilmesidir. Yasal ve toplumsal kurallar neticesinde, kadın ve erkek 

arasında gerçekleĢtirilen sözleĢmeye evlilik denir (Ünlü, 1993). Türk Medeni Kanunu‟na 

göre evlilik töreni; yasal olarak görevlendirilmiĢ evlendirme memuru tarafından, kanuni 

olarak yeterliliğe sahip iki tanık önünde ve açık olarak yapılmalıdır. Evlilik, insanlar 

tarafından geliĢtirilen kültürel bir olgudur. Bu nedenle, tarihsel yapı içinde yüzyıllardır 

nesilden nesile aktarılır. Ait olduğu kültüre göre Ģekillenen evlilik, gelenek, görenek ve 

törenler yönünden oldukça zengindir (AktaĢ, 2011: 13-14). 

Evlilik gibi evliliğin sona erdirilmesi de sosyal bir olgudur. Evliliğin resmi olarak 

sona ermesi boĢanma olarak isimlendirilir. BoĢanmayı, aniden ortaya çıkan bir durum olarak 

değerlendirmek yanlıĢtır. Çünkü boĢanma belli bir sürecin nihai noktasıdır (Kır ve Bülbül, 

2012:101). Doktor Emre KAPKIN “YaĢasın BoĢanma” adlı kitabında, boĢanma sürecinin, 

hiçbir neden yokken ortaya çıkmadığını yaĢanmıĢ olan boĢanma hikâyesi ile Ģu Ģekilde dile 

getirmiĢtir: “Bir arkadaĢım eĢinden ayrılmaya kesin karar verdiği anı Ģöyle betimlemiĢti: 

„Yazlıktaydık. Aslında karımın babasının yazlığı, ara sıra orada buluĢuruz. Son gidiĢimizde 

karım babasını, evi doğru düzgün temizletmediği için azarladı. Sonunda da evden kovdu. 

Adamın yüzündeki hayreti ve üzüntüyü gördüğümde onun yaĢına geldiğimdeki kendi 

yüzümü gördüm ve her Ģey o anda benim için bitti.‟ Yine de boĢanmanın yasal sürecini 

baĢlatmak için bir yıl beklemiĢti. Kırılma noktası ise çok daha öncelere dayanıyordu” 

(Kapkın, 2014:193). BoĢanma, örnekle de desteklendiği üzere ani geliĢen bir olay değildir. 

Bundan dolayıdır ki boĢanma sonuç olarak incelenmekten ziyade üç ana bölümde; boĢanma 

öncesi, boĢanma süreci ve sonrası Ģeklinde evrelere ayrılarak incelenir. BoĢanma öncesinde 

elimizde resmi olarak kurulmuĢ bir aile vardır. Evlilik süresi boyunca çiftlerin yaĢadıkları 

iliĢki bütünüyle aileye Ģekil verir. Bu Ģekil bazen istenilen gibi olmayabilir. Ġstenilmeyen 

herhangi durumla karĢılaĢıldığında bunu ört pas etmeyen çiftlerin iliĢkileri, kırılma 
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noktalarında yeni bir yola evrilebilir. Tam tersi olduğunda, çiftler aralarında yaĢanan 

problemleri göz ardı ettikleri takdirde belirli birikimler halinde evliliğin seyrini boĢanmaya 

doğru götürebilir. Aile olmayı baĢaramayan çift, belirli birikimler nedeniyle kimi zaman 

farkında olarak kimi zamansa farkında olmadan boĢanma öncesi sürece girerler. BoĢanma 

ve sonrası ele alındığında, öncesinde yaĢanılanların bilinmesi gerekir. Tam tersi Ģekilde 

sadece boĢanma eylemine ve sonrasına odaklanıldığında, bu bir nevi okumak için ele 

aldığımız metnin sadece sonuç kısmını okumaya benzer. Metnin giriĢ ve geliĢmeden 

habersiz olan okuyucunun sonuç kısmından metin hakkında ne çıkarabileceği ile doğru 

orantılıdır. Metni tam anlamak için diğer iki bölümün de okunması gerekir. Öyle ki 

boĢanma eylemini ve sonrasını ele almak için öncesini çok iyi bilmek gerekir. Bundandır ki 

boĢanma süreci, salt o anki evlilik birliğinin resmi olarak sona erdiği an değildir. Tek bir 

yere odaklanmanın mümkün olmadığı olgu, farklı birçok bireysel ve sosyal olgularla 

iliĢkilidir. BoĢanmanın ortaya çıkıĢı, boĢanma süreci ve sonrasında karĢılaĢılan durumlar 

aslen bireyler arasında da farklılık göstermektedir. Bu farklılıklarsa birçok nedenden 

etkilenmektedir. Etkenlere genel bir çerçeve çizilecek olursa; kiĢilerin eğitim düzeyleri, 

cinsiyetleri, yaĢları, yaĢanmıĢlıkları, kiĢilerin ekonomik bağımsızlıkları, yetiĢtikleri aile 

çevresi, kendi sosyal çevreleri, birlikteliklerini ne Ģekilde kurdukları (aile aracılığıyla mı 

duygusal bağ olarak mı) boĢanmaya neden olan etmenlerin neler olduğu, birlikteliklerinden 

çocuklarının var oluĢu vb. Ģekilde sıralandırılabilir.  

Diğer bölümlerde evliliğin tanımına, evlilik türlerine ve çeĢitlerine, sonrasında 

boĢanma olgusuna ve boĢanmanın nedenlerine açıklık getirilmeye çalıĢılmıĢtır. ĠletiĢim, 

kitle iletiĢim ve kitle iletiĢim araçları tanımlanarak örneklerle açıklanmıĢtır. Bu baĢlıkta ise 

ilk olarak boĢanma sürecinin nasıl baĢladığı, sonrasında bu sürecin nasıl ilerlediği ve 

sonuçları literatür taramaları ve de kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla eriĢilen gerçek 

yaĢamdaki boĢanma hikâyeleri eĢliğinde örneklendirilerek aktarılacaktır.  

Kadın tecrübesi üzerinden örneklendirecek olursak Ģiddete maruz kalan evli bir 

kadın, etrafındaki kiĢilerle durumunu paylaĢtığında: 

 “Bir tokatla ne olacak ki? Babandan dayak yemedin mi hiç? Hemen öyle arkanı 

dönüp gidilmez. Evlilik sabır gerektirir, bak büyüklerimize baban anneni hiç mi 

dövmedi sanki? Adam dıĢarda bir sürü stresle karĢılaĢıyor, eve ekmek getireceğim 

diye uğraĢıyor, sende azıcık alttan alıver, sinirini senden çıkartmıĢ…” vb gibi dıĢsal 

kaynaklı tepkiler kendisini gösterebilmektedir. 
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Özellikle bu yönde yapılan araĢtırmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda; 

ekonomik yönden eĢine bağlı olan bir kadın, olası bir Ģiddet, aldatma olayına daha fazla 

katlanabildiği görülmektedir. Fakat evlilik sonrası çalıĢmayıp, evlenmeden önce ekonomik 

bağımsızlığa sahip olan bir kadının özellikle de eĢinin maddi durumunda da sıkıntı yoksa 

Ģiddet ve aldatma gibi bir olayla karĢı karĢıya kalınca, boĢanma kararı alma noktasında 

tereddüt etmeyebilmektedir. Gerçek bir hikâyeden örnek vermek gerekirse, bir avukatın 

karĢılaĢtığı hikâye Ģöyledir;  

“NeĢe ile ilk karĢılaĢmam benim için de hafif bir Ģok gibiydi. Bir insanın bir insanı 

döve döve nasıl bu hale getirdiğini ancak gözünüzle görürseniz inanabilirsiniz. O zarif, o 

kibar kadının yüzü bir balon gibi ĢiĢmiĢti. Gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüĢtü. 

KonuĢurken hem titriyor hem anlatıyordu. Ġlk baĢlardaki hikâye klasik. Mutlu bir flört 

dönemi, sonrasında nice umutlarla yapılan evlilik... Evliliklerinin ilk yılları gayet mutlu 

geçmiĢ, iki çocukları olmuĢ. Çocukların peĢ peĢe doğması sonucu NeĢe iĢten ayrılıp evde 

çocuklarla birlikte olmayı tercih etmiĢ. Kocasının geliri oldukça yüksek olduğundan bu 

durum ekonomik olarak bir zorluk getirmemiĢ... Oturdukları siteden tanıdıklarının, “geçen 

hafta kocanı Antalya uçağında gördüm”, demesiyle içine bir Ģüphe düĢmüĢ. Oysaki 

söylenen tarihte kocası iĢ için iki günlüğüne Ankara‟daymıĢ. AkĢam kocasına Ankara 

seyahati ile ilgili sorduğu sorular, kocası tarafından; “ne o Ģimdide beni mi sorguluyorsun, 

anlatsam da anlamazsın” Ģeklindeki kaçamak yanıtlarla geçiĢtirilmiĢ. Ancak eve her akĢam 

belirli saatlerde gelen kocası haftada en az 2-3 gece geç ve yemek yemiĢ olarak eve gelmeye 

baĢlamıĢ. Yine kocasının eve geç geldiği bir akĢam, onu bekleyen NeĢe, kocasına; “saat kaç 

oldu, nereden, kimden geliyorsun?” sorularını sorunca cevap olarak eĢi tarafından 

tanınmayacak hale gelene kadar dövülmüĢ. NeĢe‟ye derhal gidip rapor aldık. Sonrasında 

Aile Mahkesi‟ne baĢvurduk. UzaklaĢtırma kararı çıkartarak boĢanma davasını açtık. Dava 

sonucunda NeĢe boĢandı, kocasından aldığı tazminat ve nafakayla çocuklarıyla birlikte 

kendine yeni bir hayat kurdu.” (KonaĢ Büyükpınar, 2013: 47-48). 

Bu gerçek boĢanma hikâyesinde görüldüğü üzere ekonomik imkânlar, olumsuz ve 

tolerans gösterilmeyecek olaylarda, karĢıdaki kiĢiye karĢı sabır eĢiğini belirleyici etmen 

olarak karĢımıza çıkabilmektedir. 

Bazı durumlarda ise boĢanma nedenleri çiftleri aĢan, çiftlerin dıĢında nedenler 

olabilmektedir. Çiftlerin boĢanmasında dıĢsal ve içsel nedenler oldukça etkilidir. DıĢsal 

problemlerle baĢa çıkmak, içsel nedenlere göre daha zor olabilir. Örneğin; ekonomik sıkıntı, 
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içsel bir problemdir. Bu problem karĢılıklı anlayıĢ ile daha kolay aĢılabilirken, üçüncü bir 

kiĢinin bu iliĢkiye müdahale etmesiyle durum daha zor aĢılabilir. Problemler bazı zaman 

hem içsel hem dıĢsal da olabilir: Örneğin, sürece neden olan etmenlere baktığımızda kadın 

ve erkek arasında evlilik sürecinde iĢ bölümü farkının olduğu algısının yarattığı problem var 

olmaktadır. Biraz daha geleneksel diye tabir edilen ailelerde, kadın ve erkek arasındaki 

toplumsal roller, problem olarak kendini çok fazla gün yüzüne çıkarmamaktadır. Çünkü her 

iki birey de ailede kadın ve erkeğin rollerini kanıksamıĢ durumda olabilmektedir: Fakat eĢi 

çalıĢma hayatında olan bir erkek de eve geldiğinde yine yemeği eĢinden bekleyebilmektedir. 

DıĢarıda çalıĢan kadın, sonrasında eve gelip evde kendisine atfedilen görevleri yerine 

getirmek için iki kat çaba sarf etmek durumunda kalabilmektedir. Bu durumda eğer ki eĢler 

arasında bir görev dağılımı yok ise kadın daha çok yorulurken sabır eĢiği düĢebilmektedir. 

Sonrasında yorgunluklar, anlayıĢsızlıklar, beklentiler birikerek boĢanmaya kadar 

gidebilmektedir. Bu duruma, salt geleneksel toplumun üyesi olan erkek ve kadında değil, 

aslında modern toplumda yetiĢmiĢ, belli bir eğitim almıĢ bireylerde de rastlanılabilmektedir. 

Ailedeki rollerin keskinliği geleneksel yapının içerisinde, olduğu gibi modern ailelerde 

olmayabilmekte, eğitim düzeyi yüksek olan her iki tarafın da çalıĢtığı eĢler arasında, iĢ 

bölümü geleneksel bağlardan çözülmüĢ olabilmektedir. Çözülemeyenlerdeyse bir taraf 

kendinden daha fazla ödün vermek durumunda kalabilmektedir. Verilen ödünler, belli 

birikime dönüĢtüğünde ve problem büyüyüp çözüm odaklı yaklaĢılmadığında boĢanma 

süreci kendini göstermektedir. Söz konusu boĢanma nedenine örnek vermek gerekirse bir 

boĢanma avukatının kaleminden hikâye Ģöyledir: 

“Serap ile Tayfun 30‟lu yaĢların ortalarında tanıĢmıĢlar. Üç dört ay tanıĢma 

sonrasında evliliğe karar verdiler ve hayatlarını birleĢtirdiler. Sonrasında balayı dönüĢü aynı 

evde yaĢamaya baĢlayan çiftin sorunları da kendisini göstermeye baĢladı. Serap, iĢten eve 

gelince yorgun argın halde mutfağa giriyor, yemeği sofrayı hazırlıyor, sonrasında kaldırıp 

bulaĢıkları yıkıyordu. Bütün bunlar bittikten sonra kocasının çayını hazırlıyor, ütüye 

baĢlıyordu. Haftanın en az üç-dört gecesi bu yoğun tempoyla geçiyordu. Tayfun, ailesinin 

tek oğlu olarak Ģımarık yetiĢtirilmiĢ bir Türk erkeği idi. Ev iĢlerine yardım etmek, hele hele 

yemek yapmak hiç hoĢuna giden Ģeyler değildi. Bunlar kadının iĢleriydi ve kadın bunları 

kendi yapmak zorundaydı. Annesi yıllardır koskoca evlerinin bütün iĢlerini kendi yaptığı 

gibi, dört de çocuk yetiĢtirmemiĢ miydi? Öyleyse, karısı da çocuksuz bir evin iĢlerini tek 

baĢına pek ala yapabilirdi. Tayfun‟un kadının çalıĢmasıyla ilgili düĢüncesi ise, “istiyorsa, 

evdeki görevlerini aksatmamak koĢuluyla kadın çalıĢılabilir, ancak kazandığını kuruĢu 
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kuruĢuna kocasına vermek Ģartıyla” Ģeklinde idi. Serap‟ın üniversite mezunu, yurtdıĢında 

yüksek lisans yapmıĢ kocasının gerçek kiĢiliğini anlaması neyse ki çok uzun sürmedi. Serap, 

kiĢilik sahibi, eğitimli, kendine güvenen bir kadın olarak Tayfun‟u değiĢtirmesinin imkânsız 

olduğunun, kendisi açısından ise bu duruma katlanmanın imkânsız olduğunun farkına varıp 

kısa sürede benden yardım istedi. BoĢanmaları gerçekleĢti” (KonaĢ Büyükpınar, 2013: 30-

31). 

BoĢanma süreçlerinde, durum kadın ve erkek içinde farklı iĢliyor. Daha ziyade 

iĢleyiĢteki farklılıklar, alıĢkanlıklar, yalnızlık, varsa çocukların sorumluluğu ile tek baĢına 

nasıl baĢa çıkılabileceği (çocuğun sorumluluklarını nasıl üstlenebileceği) ile alakalı 

olabilmektedir. Ama yukarıdaki hikâyeden farklı olarak, kadın ekonomik anlamda bağımsız 

değilse, bu durumu biraz daha çekilir kılabilmektedir. Neden mi? Çünkü dıĢarıda 

çalıĢmayan kadın, evde ona biçilen rolleri çalıĢan kadına oranla daha rahat 

kabullenebilmekte; kendisi de evde bütün gün oturmanın yanlıĢ olduğunu, ee bir zahmet! 

Yemek yapması, bulaĢık yıkaması, evi temizlemesi gerekliliğini hissetmektedir. Ġçindeki 

durumun farkında olmayan kiĢi neden içindeki durumu eleĢtirsin ki? Neden bu durumdan 

kurtulmak için harekete geçsin? Ona göre zaten her Ģey olması gerektiği gibi iĢlemektedir. 

Toplumun biçtiği rolden sapma yok; erkek dıĢarıda evin maddi geçimini sağlamak için 

çalıĢmakta kadın da evdeki düzenin yürümesi için erkeğin ona sunduğu bütçe doğrultusunda 

ev içerisindeki ekonomiyi çevirmektedir. Bu durum problem teĢkil etmiyor. Bu tarz bir 

nedenden dolayı boĢanma eğilimine giren çiftler büyük ölçüde iki tarafında çalıĢtığı bireyler 

olabilmektedir. 

Özellikle kadınlar için problem teĢkil eden bir diğer durum ise kayınvalidenin 

çekirdek aile içinde yer almaya çalıĢması olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kadının toplum 

içerisinde çalıĢma hayatında var oluĢu beraberinde çocuklara kim bakacak sorusunu da 

getirebilmektedir. Bu durumda çiftler tarafından, özellikle büyük Ģehirlerde ekonomik 

yetersizlikler, güven problemleri, mesafeler gibi nedenlerden dolayı bakıcı veya kreĢler 

tercih edilmemektedir. Sonrasında kayınvalideler devreye girerek çocuklarının, torunlarının 

yanına gitmekte; çocukları ve torunlarının yanına giden kayınvalide için, toruna bakmak; 

aslında kendi varlığını hissettirmek ve kendisini değerli kılabilmek adına büyük bir avantaj 

teĢkil etmektedir. Fakat kayınvalideler çocuklarının ona atfettiği görevin (toruna bakmak) 

dıĢına çıkarak evin düzenine, çocuklarının yaĢam biçimine, davranıĢlarına da 

karıĢabilmektedirler. Bu süreç kontrol edilemezse, çiftler arasında gerginliğe neden olabilir. 

Kayınvalidenin davranıĢlarında devamlılık söz konusu olduğunda ve çiftler birlikte, duruma 
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müdahale etmediklerinde, aile içerisindeki düzen kontrolden çıkabilmektedir. Ortadaki 

kontrol mekanizmasını görev alan kayınvalide, boĢanma sürecini de beraberinde 

getirebilmektedir. DıĢsal bir etken olan ebeveynlerin tutum ve davranıĢları aslında bir 

noktadan sonra içsel neden olabilmektedir. ġöyle ki çiftlerin de her iki aile üyesine karĢı 

mesafelerini iyi ayarlayarak ve birlikte tutarlı Ģekilde hareket etmeleri gerekmektedir. 

Resmedilen tablo, sadece erkeğin ailesi veya kadının ailesi için geçerli olmayıp, her iki 

bireyin de ailesi için geçerlilik arz etmektedir. Geleneksel toplumlarda “kaynana eziyeti” 

genel anlamda kadınlar üzerinden Ģekillendiği için buradaki rol genelde erkek annesine 

verilmektedir fakat bu rol kadınların annelerinde de mevcut olabilmektedir. Bu boĢanma 

nedenine örnek vermek gerekirse: 

ĠHA'nın haberine göre yaĢadıkları geçimsizlik sebebiyle boĢanmaya karar veren çift, 

devreye aile büyüklerinin girmesiyle barıĢtı. Bir süre sonra 6. Aile Mahkemesi'nde boĢanma 

davası açan koca, kaynanasıyla görüĢmek istememesine rağmen, eĢinin sürekli baskısına 

maruz kaldığını iddia etti. Bunun üzerine: "Asıl mağdur benim, kaynanamın evindeki iĢleri 

yapmam için bana Ģiddet uyguluyor” diyen kadın da boĢanmak için karĢı dava açtı. 

Mahkemede ifade veren davacı-karĢı davalı koca: "EĢimin ailesi, her Ģeye müdahale ediyor. 

BarıĢtıktan sonra kredi çekip bir ev aldık. Kredi ödemelerinde sorun yaĢadım. Karımdan 

çalıĢmasını isteyince tartıĢtık. Ailesi, bana hakaret ve küfür etti. Bir süre sonra da ayrıldık. 

Çocuğumun velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum" dedi.
2
  

Bunun yanı sıra ailelerin çiftler üzerindeki etkilerine örnek vermek gerekirse Ģöyle 

bir senaryoyla da karĢılaĢılabilinmektedir. Kadın ve erkek evlenmiĢtir, görselde bir çekirdek 

aile vardır fakat ekonomik zorluklar kendisini gösterdiğinde ve çift bu zorluklarla mücadele 

edemez duruma geldiğinde, aileler çiftlere maddi anlamda destek çıkabilmektedir. Maddi 

destekte bulunan ebeveynler, çiftin evliliklerine karıĢma ve söz söyleme hakkını 

kendilerinde bulabilirler. Kontrolden çıkan ve ebeveynlerin kontrolü altına giren evlilik 

kurumu bir süre sonra sarsılabilmekte, sonrasında karĢı karĢıya kalınan senaryo, beraberinde 

boĢanmayı da getirebilmektedir. BoĢanma kararı, genelde ebeveynlerin tutumundan rahatsız 

olan taraftan gelebilir. Çiftler ikisi de böyle bir tavır ve davranıĢtan rahatsızlık duyduğu 

takdirde, dıĢsal bir etmen olan ebebeyn tutumlarına iki tarafta müdahale edip problemi 

birlikte çözebilmektedirler. Ama rahatsızlık tek taraflı ise ve taraflardan biri bunu dile 

getirdiği halde, çözülmesiyse iĢte bu noktada boĢanma düĢüncesi devreye girebilmektedir. 

                                                 
2 https://www.haberturk.com/yargitay-dan-kaynana-karari-1952730 (EriĢim Tarihi: 03.04.2019). 

https://www.haberturk.com/yargitay-dan-kaynana-karari-1952730


43 

Bu da aslında genellemenin doğru olmadığı fakat çoğunlukla kayınvalide sorunu olarak 

karĢımıza çıkabilmektedir. Özellikle yukarıda bahsedildiği Ģekliyle değil de genelde 

geleneksel ailelerde ve toplumlarda gelinin kayınvalidesinin evinde hep birlikte geniĢ aile 

Ģeklinde ailesini var etmeye çalıĢtığı evliliklerde, kayınvalidenin, gelininin evliliğine 

karıĢması durumunda evlilik o kadın için çekilmez hal alabilir. Toplumda geniĢ aile Ģeklinde 

yaĢamanın getirdiği kendi ailesini var edememe probleminin dıĢında, kadınlar kayınvalide 

kayınpederden ve eĢinin erkek veya kız kardeĢinden Ģiddet görebilmektedirler. Kadınlar söz 

konusu mevcut problemden, maddi yetersizlik ve toplum baskısından dolayı 

kurtulamayabilirler. Sonrasında ise boĢanmaya karar veren kadınlarda, süreç oldukça sancılı 

iĢliyebilmektedir. Mesela kadını kendi ailesi, kabul etmeyebilir: Etse de kısa süreliğine 

yanlarında barınmasını sağlayıp, sonrasında eĢiyle barıĢması için zorlayabilmektedirler. 

Kadın bu durumda iki hane arasında arafta yaĢayabilir. Belki de çocukları varsa onlar 

büyüsün bana sahip çıkar umuduyla yıllarca bekleyebilir. ÇalıĢan veya çalıĢmak için iĢe 

giren kadında ise durum aslında pek de farklı görünmemektedir. Maddi kaygı boyutu daha 

az olsa dahi toplum baskısı aynı oranda rahatsız edici olabilir. Örneklendirmeler kadınlar 

üzerinde yoğunluk teĢkil etse de, aynı durum içinde birlikteliğini devam ettirmeye çalıĢan 

erkelerde vardır. Kadının annesiyle veya ebeveynleri ile evliliğini uzun süre birlikte geçiren 

bir erkek özel alanında kendini kısıtlı ve daha fazla sorumluluk altında hissedebilmektedir. 

Erkek, tek hane içinde iki ailenin yükünü taĢır. Bu durum böyle olmasa dahi, toplumsal 

cinsiyet rolleri bunu hissetmesine neden olabilir. Bu yük ve sorumluluk, evliliği erkeğin 

nazarında sarsabilir. Bu sarsıntının yanı sıra erkek de kadın gibi kendi kayınvalidesi, 

kayınpederi ve eĢinin erkek kardeĢlerinden Ģiddet görebilir. Fiziksel Ģiddet yanında ya da 

dıĢında, psikolojik Ģiddete maruz kalınması da söz konusu olabilmektedir. EĢinin 

babasından Ģiddet gören bir erkeğin hikâyesi haberlere Ģöyle konu olmuĢtur: 

Zafer Samancı'nın haberine göre, eĢiyle boĢanma aĢamasında olan 36 yaĢındaki 

Mehmet K., merkez Selçuklu ilçesi Uluyayla Caddesi'ndeki Ġtfaiye Müdürlüğü‟nde görev 

yapan kayınpederi 47 yaĢındaki Mustafa A.'nın yanına gitti. Burada damat ile kayınpederi 

arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi üzerine Mustafa A. silahla Mehmet K'ye 3 el 

ateĢ etti. Vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralanan Mehmet K. ambulansla hastaneye 

kaldırıldı. ġüpheli Mustafa A., AsayiĢ ġube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 

tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa A.'nın polisteki ilk ifadesinde, 

kızıyla damadının boĢanma aĢamasında olduklarını, damadı Mehmet K.'nin kızını ve 

kendisini sürekli tehdit ettiğini belirterek; „Bugün konuĢmak için yanıma geldi. Kısa sürede 
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konuĢmamız, onun yine beni ve kızımı tehdit etmesiyle tartıĢmaya dönüĢtü. Silahımı çekip 

ona ateĢ ettim. Bizi tehditleri ile çok bunaltmıĢtı' dediği öğrenildi. Mustafa A‟nın polisteki 

iĢlemlerinin devam ettiği öğrenildi
3
.  

BoĢanma sürecine neden olan etmenlerden bir diğeri ise, cinsel birleĢmede kadın 

veya erkeğin belirli bir hazza eriĢememesidir. Bu içsel bir neden olarak karĢımıza çıkar ve 

bu problem tespit edildiği andan itibaren karĢılıklı iletiĢime geçilerek çözülmediği takdirde 

birleĢme ya bu Ģekilde devam eder ya da rahatsız edici boyuta ulaĢtığında ayrılık gündeme 

gelebilir. Erkeğin bu birleĢmede kadının haz almasını arka plana atması kadının haz alacağı 

eylemi, problem haline dönüĢtürebilmektedir. Böylece çiftler arasındaki cinsel birleĢme, tek 

taraflı mutluluk olarak seyretmektedir. Cinsel birleĢme, iki taraf için haz vermiyorsa tek 

taraflı bir haz ile sınırlı kalıyorsa, çiftlerden diğeri iliĢki kurmak istemeyebilmektedir. Ġlk 

etapta bunu eĢine ifade etmesi oldukça güç olabilir. Her ne kadar ortada bir evlilik, ortak 

yaĢam söz konusu olsa da toplumumuzda seks, „konuĢulmayan, yaĢanan‟ bir alandan 

ibarettir. Kültürel yapıdan dolayı cinselliği konuĢmak, dile dökmek; „ayıp, saygısızca‟ 

olarak atfedilmektedir. Çiftler problemleri kendi en yakınındaki ebeveynlerine dahi 

söyleyemeyebilirler. Durum ifade edildiğinde ise, evlilikteki problemli tabloya dair ya bir 

kabul ediĢ ya da dur deyiĢ gündeme gelmektedir. Erkek için birliktelikten kaçınan bir kadına 

dur deyiĢin sonu, ya baĢka bir kadınla bu hazzı yakalamak ya da evden uzaklaĢmak veya 

boĢanmak olabilmektedir. Kadın içinse durum bu „ayıp‟ alanı ifade edeceği bir yer 

bulamamasında ve bunu bir ayrılık gerekçesi olarak belirtmesinin oldukça güç olmasından 

dolayı daha trejik bir hale dönüĢebilmektedir. Bir avukata bile ifade etmesi can sıkıcı ve 

zaman alıcı olabilmektedir. Aslında bunun arka planında olan Ģey bahsedildiği üzere „elalem 

ne der?‟ sorusu ve kaygıları olarak görülebilmektedir. „Mahrem problemlerden‟ denilen 

alandan dolayı birlikteliği sonlandırma isteği ve boĢanma sürecine girilmesi bir engel 

yaratabilmektedir. Bu süreçte çevre tarafından yöneltilen sorular, sorunu sürekli tekrar 

tekrar anlatma durumunda kalınması, utanıp sıkılmalar, ailesel çevresel baskılar, 

yaftalamalar çifti bu süreçte iki kat daha zor duruma düĢürebilmektedir. Bu Ģekilde 

yaĢanmıĢ çok fazla örnekten söz edilebilir. BoĢanma avukatının baĢına gelen buna benzer 

bir hikâyeye bakıldığında: 

Pırıl, Lise 1. sınıftayken derslerinde baĢarılı olamayınca okulu bırakmıĢtır. Aile 

büyüklerinin önerisi ile 17 yaĢındayken memleketlileri olan bir ailenin oğlu ile niĢanlanmıĢ 

                                                 
3 https://www.haberturk.com/tartistigi-damadini-silahla-yaraladi-2376964 (EriĢim Tarihi: 11.04.2019). 

https://www.haberturk.com/tartistigi-damadini-silahla-yaraladi-2376964
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ve 18 yaĢına gelince de evlendirilmiĢtir. Ġstanbul‟da yaĢamasına rağmen tutucu bir ailede 

yetiĢmiĢ, evden dıĢarı yanında bir büyük olmadan çıkmasına izin verilmemiĢtir. Evlendikten 

sonra kocası ile birlikte olmayı beklerken kocasının kendinden farklı beklentileri olduğunu 

görünce bunu uzun süre hiç kimseyle paylaĢamamıĢ. Evlilikleri birinci yılını doldurduğunda 

her iki tarafın ailesi de bebek beklentisine girip, Pırıl ve kocasını sıkıĢtırmaya baĢlamıĢlar. 

Ġlk baĢlarda kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçınmıĢ. Daha sonra annesi ve 

kayınvalidesinin ısrarı ile göründüğü Jinekolog, Pırıl‟ın hala bakire olduğunu söylemiĢ. Pırıl 

doktora gittikten sonra yaĢadıklarını abisinin eĢine anlatmıĢ. Pırıl‟ın kocası için önemli olan 

tek Ģey, ayaklarmıĢ. Pırıl‟ın ayaklarına her gün bakım yapmasını, her hafta kuaföre gidip 

pedikür yaptırmasını Ģart koĢan kocası Pırıl‟ın ayaklarıyla cinsel doyuma ulaĢıyormuĢ. Pırıl 

evliliğin baĢında bunun geçici bir Ģey olduğunu düĢünmüĢ, sonrasındaysa utandığından 

bunu kimseye söyleyememiĢ. Öyle ki bu cinsel arzu sadece Pırıl‟ın ayaklarına karĢı değil, 

güzel ve bakımlı olan her ayağa sahip kadın içinmiĢ. Pırıl bu durumu sonrasında kendi 

ailesine ve eĢinin ailesine söylemiĢtir. Öncesinde Pırıl‟a inanmayan eĢinin ailesi sonrasında 

oğullarıyla konuĢunca Pırıl‟ın anlattıklarının doğru olduğuna inanmıĢlar sonrasında 

boĢanma davası açtık ve dava uzun sürmedi. Pırıl böylece eĢinden boĢandı” (KonaĢ 

Büyükpınar, 2013:30-31). 

BoĢanma nedenlerinden bir diğeri ise çiftlerin ebeveynlik görevlerini yerine 

getirmemeleri olabiliyor. Erkek, baba rolünü kadınsa, annelik rolünü yerine getirmediğinde 

bu evlilik ve çocuklar için büyük sıkıntı teĢkil edebiliyor. Yoğun iĢ yaĢamları, iĢ seyahatleri 

nedeniyle evden uzaklaĢmalar ve sonrasında bunu dengede tutamamalar büyük sıkıntı 

olarak karĢımıza çıkabiliyor. Gerçek hayattan örnek vermek gerekirse baĢarılı olan çiftin 

ebeveynlik rolleri ile iĢ hayatındaki rolleri arasında kaldıklarıdır. Detaylıca hikâye Ģu 

Ģekildedir: 

“Defne ile Talip aslında üniversite yıllarından tanıĢmaktadır. O yıllarda da Talip‟in 

Defne‟ye karĢı bir ilgisi vardır. Fakat Defne‟nin eğitiminden dolayı yurt dıĢına gitmesiyle 

bu iliĢki baĢlayamamıĢtır. Sonrasında aradan 10 yıl geçtikten sonra bir iĢ toplantısı 

esnasında karĢılaĢırlar. Kısa bir flörtleĢmeden sonra evlenirler. Defne ilk aĢk heyecanı 

geçtikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaĢamaya baĢlamıĢtır. 10 yıl önce aĢk dolu, 

romantik adam ile Ģimdiki adam arasında dağlar kadar fark vardır. Üniversitede esprili, 

düĢünceli, neĢeli adam gitmiĢ, iĢ dıĢında baĢka hiç bir Ģey düĢünmeyen, tek hedefi iĢ 

hayatında CEO olmak olan hırslı, bencil bir adam gelmiĢtir. Bu sırada bunca Ģeyle 

karĢılaĢan Defne hamile olduğunu öğrenir. Bu Defne için yıllardır hayalini kurduğu Ģeydir. 



46 

Fakat 40‟lı yaĢlarda hamile kalmasının getirdiği güçlükler, Defne‟nin zor bir hamilelik 

yaĢamasına neden olur. Bu süreçte ise Talip‟ten hiç destek alamaz. Talip‟in iĢ toplantıları, 

yemekleri, ayda en az iki kere çıktığı yurt dıĢı seyahatleri Defne‟yi iyice yalnızlaĢtırır. 

Defne zorlu olan bu süreci ablası ve onun eĢi sayesinde atlatır. Sonrasında Pelin adını 

verdikleri kızları dünyaya gelir. Talip ilk zamanlarda Pelin‟i çok sevse de onun ağlamasına, 

gürültüsüne katlanamaz. Defne ise bu durumu idare etmeye çalıĢır. Fakat Talip bir yandan 

da Defne‟ye, Pelin‟den dolayı iĢ hayatına ara vermesine kızar. Talip bu süreçte sık sık yurt 

dıĢına çıkmaya baĢlar; aynı zamanda uzun uzadıya süren iĢ yemeklerinden Defne‟ye ve 

kızına vakit ayıramaz. Defne, Talip‟in kendisine değer vermemesini bir nebze de olsa 

görmezden gelebiliyor ancak kızına ilgi göstermemesini onu sevmemesini anlayamıyor. 

ĠĢinin onun babalığının önüne geçmesinden sonra iyice bunalan Defne boĢanmaya karar 

veriyor. Talip bu boĢanma sürecinde bile hırsını kendi kızını ve eĢini üzmeye yönelik 

kullanıyor. Pelin‟i almakla, Defne‟yi tehdit ediyor. BoĢanma süreci Talip‟in çıkardığı 

problemlerle bir yıl kadar uzuyor. Sonunda ise boĢanıyorlar. Pelin iki yaĢında annesine 

ihtiyacı olan bir bebek olduğu için hâkim tarafından Defne‟ye veriliyor.” (KonaĢ 

Büyükpınar, 2013:103-105). 

BoĢanmaya bu nedenle baĢvurma halinde, boĢanma süreci her iki çiftten ziyade 

çocuklar açısından da sancılı geçebilmektedir. BoĢanma sürecinin gerek hukuki gerek 

kiĢisel nedenlerden dolayı uzun sürmesi de bu sancıyı çok fazla tetikleyebilmektedir. 

Literatürden, kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla ve gözlemlerden elde edilen bulgular, 

genellikle bu sürecin uzun sürmemesi kararına varan hukuki danıĢanlar “Ģiddetli 

geçimsizlik” Ģeklinde anlaĢmalı boĢanma isteği ile süreci kısaltabilmektedirler.  

Son olarak, resmi yollar ile birlikteliği var olmayan çiftler için, yani dini nikâhlı 

kiĢilerdeyse boĢanma olayı farklı Ģekillerde gündeme geliyor. Hukuki, gerçek anlamda 

boĢanmanın olması için gerçekte hukuki anlamda bir evliliğin var olması gerekmektedir. 

Fakat bazı çevrelerde erkeğin tek resmi eĢi varken beraberinde 2-3 tane de dini nikâhlı eĢi 

mevcuttur. Bu nikâhtan birliktelik kurduğu kadının iliĢkiden memnun olmadığı takdirde 

baĢvurabileceği resmi bir merci yoktur. Buna rağmen dini nikâhlı evlilikte, haklarının 

olmadığını bilen kadınlar, bu birlikteliğe razı olabilir. Bunlara rağmen sadece bu Ģekilde, 

dini nikâhla kurulan evlilikler toplumumuzda varlığını devam ettirmektedir. Fakat eski 

dönemlerde dini nikahla birlikte olan kadınlara da boĢanma haklarının verildiği 

gözlenmektedir. Osmanlı döneminde “Saray ve üst tabaka ailelerinde nikâh akdi sırasında 

kadına da boĢanma hakkı verilmesi, kadının, kocanın da razı olacağı bir bedel ödeyerek 
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boĢanmayı sağlaması ve çeĢitli sebeplerle kadıya baĢvurarak boĢanma talebinde bulunması 

gibi uygulamalar Ģer-iye sicillerinde ve fetva mecmualarında bol miktarda yer almaktadır”
4
.  

Literatürden ve kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla elde edilen gerçek boĢanmıĢ 

kiĢilerce yaĢanmıĢ, boĢanma nedenlerinden ve süreçlerinden bahsedilmiĢtir. Fakat bahsi 

geçen nedenler, boĢanma nedenlerinin sadece bir kaç örneğini temsil etmektedir. Bu 

örneklerin dıĢında daha birçok nedene bağlı boĢanma örnekleri mevcuttur. Kısaca özetlemek 

gerekirse, her iki çift için de boĢanma süreci yıpratıcı ve zor bir süreç olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Nasıl evlilik birliği ile bir aile kurulurken kiĢiler tatlı bir telaĢ ve heyecana 

kapılıyorsa bu heyecanın, emeğinin yok oluĢunu seyrederlerken de bir o kadar hezeyana 

kapılabilmektedirler. Nedenler her vakada farklı, bambaĢka hikâyeler, sorunlar olsa da süreç 

her zaman her iki taraf içinde zor olabilmektedir. Ġki taraf da anlaĢmalı Ģekilde boĢanma 

kararı alsa dahi durum aslında çok değiĢmektedir. Sadece süre kısalarak ve 

basitleĢebilmektedir. Bunların yanı sıra elbette anlaĢamayan ve problemleri olan bir çift için 

boĢanmak değil, evliliğe devam etmek daha zor ve yıpratıcı bir süreç olabilmektedir. 

Bundan dolayı boĢanmak her durumda kötü bir eylem değildir. ÇalıĢmada iĢlenebgerçek 

hayattan örneklere baktığımızda; aldatılan, eĢinden Ģiddet gören evlilik taraflarından biri 

için boĢanma değil, evliliğin devamı kötü bir karar olabilmektedir. Bu neden sadece aldatma 

veya Ģiddetle kısıtlı kalmamaktadır. Medyada özellikle televizyon, gazete ve internet 

araçları üzerinden sıklıkla bu gibi haberlerle gündeme gelmektedir. EĢinden Ģiddet gören 

kadın, boĢanmak isteyen kadının kocası tarafından öldürülmesi, karısı boĢanmak isteyince 

intihar eden koca, kayınalidesi tarafından psikoloik Ģiddete maruz kalan eĢler vb gibi pek 

çok boĢanmak için gerekçe arz edecek durum, kitle iletiĢim araçları tarafından 

iĢlenmektedir. Kısacası taraflardan biri dahi bu birliktelikten yana mutsuzsa, saygı ve 

sevgiyi yitirmiĢse, evliliği sürdürmek iki tarafa da zarar veriyorsa boĢanmak verilecek en 

doğru karar gibi durmaktadır. Yapılan çalıĢmada, boĢanma nedenlerinden ziyade gerçek 

boĢanma hikayerinden hareketle kitle iletiĢim araçları üzerinden boĢanma süreci ve 

sonrasında çiftlerin karĢı karĢıya kaldığı durumu ele alınmaktadır. 

4.1. AraĢtırmanın Konusu ve Amacı 

Kitle iletiĢim araçlarından olan televizyon, bilginin iĢlenmesi ve aktarılması 

konusunda önemli bir araçtır. Televizyonun etki alanı, birden fazla duyu oranına hitap 

                                                 
4 bk. M. A. Aydın, Ġ. Ortaylı, S. SavaĢ: akt; https://yandex.com.tr/search/?text=http%3A%2F%2Fwww. 

aile.org.tr%2F&clid=2270511&lr=11508&redircnt=1558093339.1 „dan akt AktaĢ, 2011:19 
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etmesinden dolayı oldukça fazladır. Ayrıca tüm yaĢ gruplarından izleyici kitlesine sahip 

olması, eriĢiminin zahmetsiz oluĢu da onun etki alanını oldukça geniĢletmektedir. Mowlona 

(1985), etki alanı çerçevesinde televizyonların, ana programlarında ya da büyük izleyici 

kitlelerini çeken yayınlarında gerçek dünya çarpıtılarak verilir, gerçek yerine sunulanların 

kabullenilmesi sağlanır. Televizyonda sunulan kısmi gerçekler, çok basit bir biçimde 

izleyicinin kafasında bütün bir gerçek haline dönüĢebilmektedir. Çünkü televizyon 

insanlara, olaylara doğrudan Ģahit olma duygusu kazandırır. Oysa televizyonun gösterdiği, 

olayın belli bir boyutudur. Onun içindir ki, iletiĢim araçları toplumun aynası olarak kabul 

edilemez (Solmaz, 2004: 53).  

AraĢtırmada, televizyonun gösterime aldığı haber, program, film, dizi vb gibi 

yayınlar üzerinden sunduğu gerçekliğin kısmi tarafına odaklanılmıĢtır. Televizyondaki 

sunuların kısmi gerçekliğine dayanarak, boĢanma olgusunun televizyondaki temsilleri ile 

toplumsal gerçekliğinin araĢtırılması kapsamında, söz konusu çalıĢmanın temel amacı 

boĢanmanın tüm boyutlarının televizyon dizisi olan Evli ve Öfkeli dizisi temsilinden ele 

alınıp incelenmesidir. AraĢtırmaya konu olan dizi temsilinden, boĢanmanın seyirciye hangi 

boyutlarda ve nasıl sunulduğu, sunulan karakterlerin nelerle karĢılaĢtıkları, nasıl tepkiler 

verdikleri; söylem ve içerik analizi çerçevesinde dizideki roller eĢliğinde belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın temel amacı, Türkiye‟de boĢanma olgusunun toplumsal gerçekliği ile 

kitle iletiĢim araçlarından biri olan televizyonda yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisindeki 

temsilinin eleĢtirel bir karĢılaĢtırmasını ve okumasını yapmaktır. Ġncelemeler neticesinde 

Evli ve Öfkeli dizisinin, boĢanma olgusunun toplumsal gerçekliğini ne Ģekilde yansıttığının 

araĢtırılması, hedeflenen amaçlardan biridir. ÇalıĢmanın bir diğer amacı ise boĢanma 

sonrasında, özellikle boĢanmıĢ kadının dizi içerisindeki temsili ile toplumsal gerçekliğinin 

literatür çalıĢmalarında ve yine medyada iĢlenen gerçek boĢanma haberlerindeki sunumunun 

karĢılaĢtırılması hedeflenmiĢtir.  

4.2. AraĢtırmanın Önemi 

BoĢanma, çiftlerin bir arada kalmalarının getirdiği sorunlar, uyumsuzluklar ve 

çatıĢma nedeniyle tıkandıklarında, yıpranma sürecine bir son vermek istediklerinde olası 

alternatif olarak düĢünülmektedir (Korku, 2012:103). BoĢanma, çok boyutlu ve hızlı bir 

değiĢim sürecidir. BoĢanmanın sosyal bir olgu oluĢu, boĢanmaya gerekçe olan birçok 
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değiĢik etmeni beraberinde getirmiĢtir. BoĢanma öncesinde var olan farklı nedenler ve 

çeĢitli dinamikler boĢanma sonrasında da kiĢilerce karĢılaĢılan farklı avantaj ve 

dezavantajları gündeme getirmiĢtir. Ayrılık sonrasında; aile kavramındaki değiĢiklikler, 

boĢanmıĢ kiĢilerin ve boĢanmıĢ aile çocuklarının yaĢadıkları tüm süreç farklı Ģekillerde 

nüksetmektedir. Toplumda pek çok boĢanmıĢ erkek ve kadın bulunmaktadır. BoĢanan kadın 

ve erkeklerin aile kavramını yitirdikten sonra bir arada yaĢamak istemedikleri kararına 

varıp, boĢanmak için attıkları ilk adımdan boĢanma sonrasına değin karĢılaĢtıkları olumlu ve 

olumsuz pek çok durum mevcuttur. BoĢanan kiĢilere, yakın çevreleri ve toplum kimi zaman 

geleneksel öğreti ve kabuller doğrultusunda etiketleme ve ötekileĢtirme yönünde tutum ve 

davranıĢlar sergilemektedir. Etiketleme yönünden örnek vermek gerekirse, toplum eĢi ölen 

kadına nasıl “dul” demekte ise boĢanan kadını da “dul” olarak görmektedir. BoĢanma 

sonrasında da, eĢi öldükten sonra da kadın, toplumda çeĢitli sorunlara maruz kalmaktadır. 

Toplum her iki Ģekilde de kadını ötekileĢtirmekte, bu da kadının boĢanma veya eĢ kaybı 

sonrası benlik saygısını, özgüvenini zedelemektedir (Seçen Uzunkaya, 2017:139). 

Bu araĢtırma, boĢanma kavramını açıklamak, boĢanmanın üç evresini (boĢanma 

öncesi, boĢanma süreci ve sonrası) literatür ve medyadan yansıyan gerçek haberler 

eĢliğinden hareketle, boĢanmıĢ kiĢiler için ne ifade ettiğini, kiĢilerin ne gibi bireysel ve 

toplumsal sorunlarla karĢılaĢtığını açıklamak adına, önem atfetmektedir. ÇalıĢma, gerçekte 

var olan boĢanma olgusunun kitle iletiĢim araçları üzerinden topluma ne Ģekilde 

yansıtıldığını incelemesi yönünden oldukça önemlidir. Kitle iletiĢim araçları üzerinden 

boĢanmanın temsili, boĢanma olgusuna yönelik söz konusu toplumdaki kiĢilere, farklı bir 

perspektif sunması yönünden önem teĢkil etmektedir.  

Son zamanlarda toplumdaki boĢanma oranlarındaki artıĢ, boĢanma olgusunun farklı 

disiplinlerce araĢtırılıp incelenmesine neden olmuĢtur. Söz konusu çalıĢmanın, güncel olan 

boĢanma konusunu ele alması, son yıllarda fazlaca gündemde olan toplumsal bir olaya 

vurgu yapması yönünden de önemli olduğu düĢünülmektedir. Birçok farklı alanda özellikle 

hukuk, klinik psikoloji, sosyal hizmet alanında boĢanma olgusu makale ve tez 

araĢtırmalarında çalıĢılmıĢtır. Fakat bu çalıĢma süresince boĢanma konusunun, medya 

temsili üzerindeki sosyolojik araĢtırmaların neredeyse yok denecek kadar az olduğu tespit 

edilmiĢtir. BoĢanma olgusunun medya üzerinden özellikle tv dizisi örneklemi 

çerçevesinden, akademik anlamda çalıĢılmamıĢ oluĢu sonrasında benzeri alanlarda 

yapılacak araĢtırmalara yardımcı olacağı düĢünüldüğünden önem arz etmektedir. Aynı 

zamanda boĢanma olgusunun, medyadaki yansımalarına dair araĢtırma, makale ve kitabın 
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sınırlı Ģekilde ele alınmıĢ olması yapılan bu çalıĢmanın, boĢanma olgusunun, medyadaki 

temsili ile toplumsal gerçekliğinin farklı ve geniĢ bir perspektiften karĢılaĢtırılmasının, 

sonrasında, bu alanda yapılacak çalıĢmalara katkı sunabileceği düĢünülmüĢtür.  

4.3. AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri 

GerçekleĢtirilen çalıĢmada, literatür taramasına ek olarak kitle iletiĢim 

kuramlarından Gerbner‟ın Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı çerçevesinde araĢtırmaya 

konu olan dizi üzerinden içerik analizi yöntemi ile ileti çözümlemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

George Gerbner tarafından geliĢtirilen Ekme Kuramı‟nın asıl araĢtırmak istediği televizyon 

izlemenin, izleyicilerin gündelik yaĢam hakkındaki düĢüncelerini etkileyip etkilemediğidir. 

Televizyon izlemenin gerçek hayattan çok televizyon programlarındaki dünyayla tutarlı 

tutumları ektiği düĢünülür. Gerbner, Ekme Kuramı‟nda televizyonun gerçek yaĢamdaki 

dünyayı yansıtmadığını açık ve net Ģekilde dile getirmemiĢ olup kuramını ortaya koyarken 

yaptığı açıklamalar çerçevesinde bu kanıya varılmıĢtır. Gerbner kuramında, kitle iletiĢim 

aracı olan televizyonun seyirciye yansıttığı gerçekliğin toplumda var olan gerçeklik ile bire 

bir uyuĢmadığını öne sürmektedir (Yaylagül, 2006: 64-65). „Televizyonun gerçek hayattan 

çok, sanal ve yapay dünyayla bağlantılı tutumlar geliĢtirdiği düĢünülür.‟ Ekme Kuramı 

temelde, medyayı sosyalleĢme aracı olarak görür ve TV izleme süreleri arttıkça gerçekliğin 

televizyonda sunulan sanal versiyonuna inanç oranlarının artıp artmadığını ortaya koymayı 

amaçlar. Gerbner‟in öne sürdüğü Ekme Kuramı‟nda ortaya koymayı amaçladığı cümleden 

hareketle: “...gerçekliğin televizyonda sunulan versiyonuna inanma oranları” sunulan 

gerçekliğin, gerçekte var olup olmadığı çıkarımında bulunabilmemize yardımcı olmaktadır. 

Bu temel yaklaĢım, çalıĢma üzerinde ele alınan temaların tümü için geçerli odak noktası 

olması planlanmaktadır. Temalar üzerinden yapılan örneklendirmelerde dizideki dört 

boĢanmıĢ ana karakterin boĢanma süreçlerini ne Ģekilde yansıttıkları incelenecektir. Gerbner 

aynı zamanda medyanın kültürel yapıda var olan değer ve tutumları beslediğini öne 

sürmüĢtür. Ona göre televizyon kurulu endüstriyel kapitalist düzenin kültürel silahıdır. Ġlk 

amacı geleneksel inançları ve davranıĢları değiĢtirmek, tehdit etmek ve zayıflatmaktan 

ziyade sürdürmek, onlara istikrar kazandırmak ve güçlendirmektir (Yaylagül, 2006: 64-65). 

Gerbner bu kuramında televizyonun birbirinden zıt iki farklı iĢlevini de ele alarak geniĢ bir 

perspektif sunmaktadır. Birinci iĢlevi olarak, televizyon vasıtasıyla seyirciye iletilen görsel-

iĢitsel program, dizi, sinema, haber vb gibi sunuların gerçek hayattaki sosyal-kültürel, 

ekonomik ve politik yapıları, tam anlamıyla yansıtmadığına değinmiĢtir. Ġkinci iĢlevi ise 
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televizyonun kapitalist düzenin bir aracı olarak aynı zamanda da söz konusu toplumda var 

olan geleneksel inanç, norm ve kaideleri bire birde aktararak olumlayıp, beslediğini dile 

getirmiĢtir. Televizyonun zıt iki iĢlevi de dizi üzerinden ele alınarak incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Dizide boĢanan karakterlerin boĢanma süreci ve sonrasında karĢılaĢtıkları tüm 

yaĢantılar, yakın çevreleri ve toplum tarafından maruz kaldıkları geleneksel tutum davranıĢ 

ve söylemler örneklendirilerek aktarılmıĢtır. Örneklerden hareketle karakterlerin çevreden 

aldıkları olumlu ve olumsuz maruz kaldıkları tüm olay ve söylemlere verdikleri tepkiler 

ıĢığından medyanın durumu ne Ģekilde ele aldığı sunulmuĢtur. 

Ekme Kuramı ile ileti çözümlemesinin yapıldığı örnek seçilen dizideki, boĢanmıĢ 

kiĢilerce sunulan, boĢanma olgusunun iletileri çerçevesinde incelenmiĢtir. Bunun yanı sıra 

Herman ile Chomsky‟in geliĢtirdiği Propaganda Modeli çerçevesinden dizinin tüm 

bölümleri izlenerek karakterler üzerinden içerik, ileti çözümlemesi yapılmıĢtır. Herman ve 

Chomsky‟ın geliĢtirdiği Propaganda Modeli tez çalıĢmasını açıklama noktasında önemli 

katkılar sunmuĢtur. Propaganda Modeli’ndeki asıl amaç haber medyası üzerinden geliĢmiĢ 

kapitalist ülkelerdeki medyaların asıl amaçlarının halka 24 saat propaganda yaparak egemen 

değerleri topluma empoze etmesidir. Medyanın buradaki amacı, geniĢ kitlelerin rızasını 

üretmektir. Medyanın en önemli iĢlevi, bu noktada propagandadır. Medyayı belli bir düzen 

içinde tutmak ve haberleri yönlendirmek hükümetin, iĢ dünyasında önde gelen isimlerin ve 

üst düzey yöneticilerin görevidir. Bunlar da temel konularda ortak bir bakıĢ açısına sahiptir. 

Herman ve Chomsky‟in geliĢtirdiği bu model birebirde ele alınan çalıĢmayı yansıtmamakla 

birlikte, savunuları medyanın toplumun nazarındaki gerçekliği sunmadığına yöneliktir. 

Onlar bunun temelini kapitalist düzen ve onun ajanlarına bağlamıĢlardır. Onlara göre 

medyanın bir konuda kimi gerçeklere yer vermesi o konunun yeterli veya doğru biçimde 

iĢlendiğini göstermez. Medya pek çok gerçeği gizler. Ama gerçeği gizlemekten, çok daha 

önemli bir nokta belli bir gerçeğe gösterilen dikkattir; yani gerçeğin nereye yerleĢtirildiği, 

tonu, tekrarlanıp tekrarlanmadığı hangi çözümleme çerçevesinde sunulduğu ve onunla 

birlikte verilerek, ona anlam kazandıran ilgili olguların neler olduğudur (Yaylagül, 

2006:153-154). ÇalıĢmadaki amaç, medyanın boĢanma olgusundaki gerçekliği yansıtıp 

yansıtmadığını araĢtırmak, yansıtıyorsa da ne derece yansıttığını bulmaktır. Modelden 

hareketle hedeflenen, çalıĢma kapsamında seçilen Evli ve Öfkeli dizisi üzerinden 

boĢanmanın tüm aĢamalarında neyin ele alındığı neyin gizlendiği; daha ziyade boĢanma 

konusunda seyircide dikkat uyandırdığı evrelerin nereler olduğunu incelemektir. Konunun 

seyirciye ne Ģekilde iletildiği, izleyicide uyandırmak istediği tepkilerin neler olduğunu 
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araĢtırmaktır. Çözümlemeler doğrultusunda, gerçek yaĢamda boĢanma sürecinden geçen 

kiĢilerin konu olduğu literatür çalıĢmaları ile gazete, dergi ve internet haberlerindeki gerçek 

örnek kiĢiler üzerinden karĢılaĢtırmalar yapılarak sonuçlar elde edilmiĢtir.  

Kitle iletiĢim kuramlarından, söz konusu çalıĢmanın temel amacının birebirde 

örtüĢtüğü bir kurama rastlanılmamıĢtır. Kitle iletiĢim kuramlarının çalıĢmanın amacını 

gerçekleĢtirmede yetersiz kalması sebebiyle farklı alanlarda okumalar yapılarak, çalıĢmayı 

daha doğru Ģekilde ifade edebilecek yönteme ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle örneklem 

kapsamındaki dizi, senaryo metnindeki içerik ve ileti çözümlemesi, eleĢtirel söylem analizi 

perspektifinden de ele alınmıĢtır. Çözümlemede, eleĢtirel söylem analizi yöntemi 

kullanılarak istenilen amaç ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. EleĢtirel söylem çözümlemesi 

alanında; toplumsal cinsiyete dayalı kimlik ve eĢitsizlik, kadın çalıĢmaları, ulusal ve etnik 

kimlikler, haber, reklam ve popüler kültür söylemi, tarih yazımı söylemi, küreselleĢme en 

fazla ele alınan konulardır (Özer, 2001a: 17‟den akt Doruk, 2013:3). Çözümlemenin 

eleĢtirel olması söylemin sosyokültürel, toplumsal, siyasi, ideolojik bir yapı arz 

etmesindendir. EleĢtirel söylem çözümlemesi, disiplinler arası bir çalıĢma alanıdır ve 

analitik bir çözümleme süreci gerektirir (Doyuran, 2018: 303-304). 

 AraĢtırmanın amacı doğrultusunda seçilen Evli ve Öfkeli dizisi temsilinde, içerik 

analiz yöntemi ile yapılan çalıĢma, Fairclough‟un eleĢtirel söylem çözümlemesiyle dört 

aĢamada ele alınır. Bu dört aĢama; tanımlama (söylem/metin), olay örgüsü, yorum 

(çözümleme süreci) ve açıklama (sonuç) Ģeklindedir. EleĢtirel söylem analizi, dizinin, 

karakterleri üzerinden, boĢanma süreci ve sonrasının dilsel Ģekilde medya üzerinden 

seyirciye ne Ģekilde yansıtıldığının, çözümlenmesinde kullanılmıĢtır. Böylece dizi 

örneklemi üzerinden eleĢtirel söylem çözümlemesi yapılarak boĢanma olgusunun toplumsal 

gerçekliği ile kitle iletiĢim araçlarındaki temsili, farklı perspektiflerle sunulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

4.4. AraĢtırmanın Örneklemi 

Örneklem kapsamında seçilen Evli ve Öfkeli dizisi 2015 yılında TV‟deki ulusal 

kanallardan biri olan ATV kanalında otuz bölümde yayınlanmıĢtır. Dizide, küçüklükten beri 

beraber büyüyen, çok yakın arkadaĢ olan dört farklı karakterdeki kadınların boĢanma 

öyküsü anlatılır. Bu dört kadın da eĢleri tarafından aldatılır. Dizide aldatılan kadınların; 

boĢanma aĢaması ve sonrasında yaĢadıkları süreçler farklı Ģekillerde izleyiciye aktarılır. 
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Kitle iletiĢim araçları içerisinden TV‟de yayınlanan, Evli ve Öfkeli dizisinin tezin amacı 

kapsamında seçilmesindeki temel saik ise, konuyu farklı karakterler eĢliğinde ve boĢanma 

olgusunun üç aĢamasını da özellikle boĢanma süreci ve boĢanma sonrasını detaylı Ģekilde 

yansıtmasıdır. Aynı boĢanma nedeninin, farklı toplumsal, ekonomik ve sosyal statüden ve 

de farklı tipolojideki boĢanmıĢ kadınlar üzerinden iĢlenmesi Evli ve Öfkeli dizisinin 

araĢtırmanın örneklemini oluĢturması açısından uygun kılmaktadır. Aynı zamanda söz 

konusu dizinin örneklem olarak seçilmesindeki bir diğer neden ise, birden fazla boĢanmıĢ 

kadın ve erkek karakteri içermesidir böylece boĢanma olgusunun farklı görünümleri elde 

edilmiĢtir. Dizinin diğer Türk dizilerine oranla daha az bölümle yayınlanmıĢ olması 

çalıĢmanın daha hızlı yol kat etmesine olanak sağlayacak olmasından dolayı da önem arz 

etmiĢtir. 

4.4.1. Evli ve Öfkeli Dizisi  

4.4.2. Dizinin Künyesi 

Yönetmen : Nisan AKMAN, Kartal ÇĠDAMLI, Erol ÖZLEVĠ, Sadullah ÇELEN 

Senaryo : Cem GÖRGEÇ 

Hikâye : Deniz DARGI 

Yapımcı : Ali GÜNDOĞDU 

Yapım Yılı : 2015 

Oyuncular : Ayça ERTURAN (Dilek) 

Kemal PEKSER (Engin) –Dilek in EĢi- 

Alisa Sezen SEVER (Merve) – Dilek‟in Kızı 

Birce AKALAY (Esra) 

Burak SEVĠNÇ (Cihan) –Esra‟ nın EĢi- 

Yıldız Çağrı ATĠKSOY (Mine) 

Yunus GÜNER (Metin) –Mine‟nin EĢi- 

Ebru CÜNDÜBEYOĞLU (Seray) 

Fikret Yıldırım URAĞ (Macit) –Seray‟ın EĢi- 

Elif ATAKAN (Deniz) – Seray‟ın Kızı 
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Serkan Altunorak (Tarık)- Dilek‟in Sevgilisi 

Sarp AKKAYA (Murat) – Esra‟nın Sevgilisi 

Sinan EROĞLU (Cenk) - Mine‟nin Sevgilisi 

4.4.3. Dizinin Karakterler Üzerinden Ġncelenmesi 

Evli ve Öfkeli dizisindeki boĢanma olgusu üç evrede; boĢanma öncesi, boĢanma 

aĢaması ve boĢanma sonrası olarak dört kadında da farklı Ģekillerde seyretmiĢtir. 

Karakterlerin söz konusu evrelerde olumlu ve de olumsuz olarak ne yaĢadıkları, tek tek 

kiĢiler üzerinden aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Dizideki olay kurgusunun detaylı iĢlenmesinin 

sebebi ise baĢrolde oynayan dört kadın ve boĢandıkları eĢlerin geçirdikleri evrelerin 

incelenmesidir. Diğer bir gerekçeyse; tezin amacındaki temel odak noktası olan “boĢanma” 

kavramının tüm aĢamalarının, açık ve net bir Ģekilde, karakter farklılıkları da göz önüne 

alınarak sunulmuĢ olmasıdır. Bundan dolayıdır ki iç içe geçmiĢ olay örgüsü ve uzun hikâye 

Ģeklinde özet sunulmamıĢtır. Bire birde dizideki karakterlerin, boĢanma öykülerine ve 

yaĢadıkları süreçlere, kitle iletiĢim araçlarındaki aktarım ve yansımaları ile boĢanma olgusu 

çerçevesinden, konuya yaklaĢılmıĢtır. 

Dilek Karakteri: Dilek tatlı, sempatik, çocuk ruhlu, eğlenceli bir kadındır. Ev 

hanımı, aynı zamanda bir çocuk annesidir. Meslek sahibi olmayı tercih etmemiĢ, erken yaĢta 

evlenmiĢtir. Dilek‟in eĢi Engin ise mali müĢavir yakıĢıklı, dikkat çeken bir adamdır. Dizi 

içerisinde Dilek; kilo almıĢ, kendini sadece eĢine ve çocuklarına adamıĢ, ev hanımı 

karakterinde bir kadını temsil eder. 

Dilek‟in kocası Engin, Esra‟nın düğün günü boĢanmak istediğini dile getirir, Dilek 

oldukça ĢaĢırır. Durumu bir türlü kabullenemez ve kendinde suç arar. Engin‟e, kendisi 

yüzünden bir karar aldığını iddia eder. Engin ise bu kararda Dilek‟in neden olduğu bir 

durumun olmadığını öne sürer. Nedenin artık kendisinin Dilek‟i sevmemesi olarak açıklar. 

Dilek Engin‟in kararını sorgular fakat bir türlü neden bulamaz. Aklından, kocasının onu 

aldatabileceği düĢüncesi geçmez. Durumu kabullenmeme nedenlerinden biri maddi olarak 

kendini güçlü görmemesidir. Dilek‟in okumaya fırsatı olmamıĢ, daha önce hiçbir yerde 

çalıĢmamıĢtır. ÇalıĢan kadının kocasını ihmal ettiği düĢüncesi hâkimdir. Dilek‟in aĢırı 

domestik ve evcimen oluĢu, Engin‟in Dilek‟ten uzaklaĢmasına neden olmuĢtur. Dilek, eĢini 

geri döndürmeye çalıĢırken aldatıldığı gerçeğiyle yüz yüze gelir. Engin‟in onu sevmediğini 

ve aldattığını kabullenemez. Engin için bu durumun geçici bir heves olduğunu dile getirir. 
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Çocuğunun olması boĢanmama kararı almasına etki etmiĢtir. BoĢanma konusunu kızı 

Merve‟ye yansıtmak istememiĢler ancak Merve aldatma olayını öğrenir. Anne ve babasının 

boĢanacağı haberini alan Merve derinden sarsılır. Dilek, Seray‟la birlikte kanal muhabirleri 

ve kameralarla, Engin‟i bir otel odasında sevgilisiyle uygunsuz Ģekilde yakalar. Merve, 

babasının aldatma haberini medyada görür ve ĢaĢkına döner. Babasının annesini aldatma 

nedeni olarak; Dilek‟i suçlu görür. Dilek, Merve‟nin kendisini suçlaması karĢısında çok 

üzülür.  

Tüm yaĢananlar Dilek‟in yeni kararlar almasına neden olur. Zayıflamaya, sil baĢtan 

kendini yaratmaya karar verir. Eski lise arkadaĢı aynı zamanda antrenör olan Tarık‟tan 

yardım ister. Tarık‟ın hocalığı eĢliğinde, spora baĢlar. Dilek hızla yaĢadığı değiĢime rağmen 

Engin‟den boĢanmak istemez. Israrla, yaĢadıkları olaylardan Engin‟in sevgilisini sorumlu 

tutar. Engin‟in aklına girdiğini ve kandırdığını düĢünür. Engin boĢanma sürecinde ayrı eve 

taĢınır. Bu durum Merve‟yi olumsuz etkiler. Dilek‟in boĢanmaya razı gelmemesi, anlaĢmalı 

boĢanma olmadığından dolayı boĢanmayı zora sokar. Engin Dilek‟i kandırarak, boĢanma 

belgelerini imzalatır. Dilek ise boĢanma belgelerini imzaladığını Engin‟in sevgilisinden 

öğrenir. Engin, Dilek‟in haberi olmadan boĢanma davalarına katılmaktadır. Bunu haber alan 

Dilek mahkemeye gider. Habersiz mahkeme salonuna giren Dilek, Engin‟in hâkime; 

evlilikleri ve kendisi hakkında söylediklerinden dolayı çok kırılır ve boĢanmayı kabul eder. 

Engin boĢanmanın hemen ertesinde, Dilek‟i aldattığı kadınla evlenir.  

Engin‟den nafaka alsa dahi, çalıĢmıyor oluĢu maddi olarak onu sıkıntıya sokar. Evin 

geçimi, faturaların ödenmesi, kendi kiĢisel ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçlarını karĢılamak 

artık Dilek‟in sorumluluğundadır. Dilek yeni hayatına alıĢma evresinde çok zorlanmaktadır. 

Çünkü bugüne kadar tüm giderleri Engin tarafından karĢılanmıĢtır. Ekonomik olarak 

kendisinde herhangi sorumluluk hissetmemiĢtir. Tüm bunlar Dilek‟in kendi ekonomik 

gücünü karĢılama konusunda düĢünceye sevk eder. Ayrıca Dilek, Tarık‟la arkadaĢlık 

kurmaya baĢlar. Aslında geçmiĢte de (lise yıllarında) Tarık‟a karĢı duygusal hisler içerisinde 

olmuĢtur. Bugünde Tarık‟a karĢı aynı duygular içindedir. Tarık da Dilek‟ten hoĢlanmaya 

baĢlar. BoĢanma süreci ve ekonomik kaygılar nedeniyle kafası karıĢık olan Dilek, Tarık‟la 

arkadaĢlığın ötesinde yakınlaĢır. Bu sırada Dilek ve Tarık duygusal iliĢkiye adım atar. Tarık 

hem Dilek‟e hem de Merve‟ye boĢanma sürecinde destek olur. Merve, Tarık‟ı çok sever. 

Tarık‟ın annesini mutlu etmesinden dolayı Merve de mutlu olur. Dilek, tüm bu yeni 

geliĢmeler olurken iĢe kabul alır. ĠĢe baĢlaması kendine olan özgüvenini geri getirir. 

Ekonomik anlamda Engin‟den bağımsız olan Dilek, kendine güvenmeye baĢlar. 
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Evliliği beklediği gibi gitmeyen Engin, boĢanmaya karar verir. Dilek‟e ve evliliğine 

haksızlık ettiğini düĢünür. Dilek ile barıĢma kararı alır. Merve‟yi de Tarık‟a karĢı olumsuz 

Ģekilde yönlendirmeye baĢlar. Merve babasından oldukça etkilenir. Dilek, Merve‟nin 

Tarık‟a karĢı değiĢen düĢüncelerine ĢaĢırır. Merve, annesinin Tarık ile evlenmesi 

durumunda, kendisinin ikinci plana itileceğini anlatır. Dilek sürecin böyle devam 

edemeyeceğini düĢünerek Merve‟yle konuĢmaya çalıĢır. Ancak hiçbir sonuç elde edemez. 

Dilek, bu yüzden kızı için Tarık‟tan vazgeçer. ve Tarık‟a bu durumu açıklar. Tarık, bu 

vazgeçme durumunu olgun bir Ģekilde karĢılar. Tarık Merve‟nin sevgisini tekrar kazanmak 

için Merve‟yle konuĢmaya çalıĢır. Ancak olumlu bir sonuç elde edemez. Kızı için Tarık‟tan 

vazgeçmek zorunda kalır. Ancak aklı ve kalbi hâlâ Tarık‟tadır. 

Annesinin üzülmesini istemeyen Merve, annesiyle birlikte Tarık için sürpriz 

yapmaya hazırlanır. Tarık‟ın doğum gününü kutlamaya giderler. Dilek doğum gününde 

Tarık‟a evlenme teklifi eder. Dilek ve Tarık sonunda evlenir. 

Engin Karakteri: Dilek‟in eski eĢidir. Mesleği mali müĢavirlik olan yakıĢıklı, 

bakımlı ve zengin bir erkek karakteri temsil eder. Annesine oldukça düĢkündür. Dilek ve 

kızı, onun için arka plandadır. Dilek‟i ünlü olan bir iliĢki uzmanı ve yazar olan baĢarılı bir 

kadınla aldatır. BoĢandıktan hemen sonra Dilek‟i aldattığı kadınla evlenir. Mal varlığı 

nedeni ile kızı Merve‟nin velayeti kendisine verilir. Ġkinci evliliğinde de aradığını 

bulamayan Engin, ikinci evliliğini de bitirme kararı alır. Sonrasında tekrardan Dilek‟e 

dönmek istese de Dilek kabul etmez.  

Tarık Karakteri: Dilek‟in yeni eĢidir. Olgun, merhametli, yakıĢıklı, çekici 

karizmatik, çapkın karakterde bir erkeği temsil eder. Spor eğitmenidir.  

Esra Karakteri: Kendisi karakter olarak sert ve dominant bir yapıya sahiptir. Sinirli, 

inatçı ve iĢkolik yapısı vardır. Polis teĢkilatında komiser bir kadını temsil eder. 

Esra‟nın babası yıllar önce annesine psikolojik ve fiziksel Ģiddet göstermiĢ ve bir 

gün annesi, aniden ortadan kaybolmuĢtur. Sonrasında annesinin arabasını uçurum kenarında 

kapısı açık Ģekilde bulmuĢlardır. Günlerce denizde annesinin cesedini aramıĢlar fakat 

kendisini bulamamıĢlardır. Sonrasında babası baĢka kadınla evlenmiĢtir. Esra ise babasını, 

annesinin gidiĢinden sorumlu tuttuğu için hiç affetmemiĢtir. 
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Esra, düğün gecesi Cihan ile birlikte odalarına geçer. Yatağın üstünde duran 

gecelikle karĢılaĢırlar. Gecelikte, Ģu not yazmaktadır; “Evlilik hediyem. Karına çok selam 

söyle…” Esra bunun üzerine aldatıldığı gerçeğiyle yüz yüze kalır. YaĢadıkları Esra‟yı 

ĢaĢırtır ve duygusal boĢluğa sokar.  

YaĢananlardan sonra Esra, boĢanma süreciyle ilgili olarak Cihan‟la tartıĢmaya 

baĢlar. Bu tartıĢma esnasında Cihan kötü bir kaza geçirir. Kaza sonrasında, Esra vicdanen 

Cihan‟a bakmakta kendini sorumlu hisseder. BoĢanma süreci ertelenir fakat Cihan, Esra‟yı 

aldatmaya devam eder. Esra‟nın emniyette birlikte çalıĢtıkları Murat komiser, tüm gün 

sahada ve emniyet ortamında birlikte çalıĢtıkları için Esra‟nın evliliğinde yaĢadığı olumsuz 

durumlara Ģahit olur. Murat komiserin emniyete tayini yeni çıkmıĢtır. Her ne kadar Esra ile 

ilk baĢlarda çekiĢmeli bir iĢ ortaklıkları olsa da sonrasında yakın arkadaĢ olurlar. Murat, 

Esra‟nın evliliğinde yaĢadığı sıkıntılar karĢısında tepkisiz kalamaz. Cihan‟ın Esra‟yı 

aldatmaya devam ettiğini ispat etmek için Cihan‟ın telefonunu takibe alır. BaĢka bir hat 

üzerinden kadınlarla görüĢtüğünü tespit eder. Esra‟ya yalan söylediğini onu aldatmaya 

devam ettiğini öğrenir. Esra‟ya tespit ettiği aldatma olayını delilleriyle birlikte sunar. Esra 

ise tam boĢanma konusunda emin adımlar atacakken hamile olduğunu öğrenir. Bir yandan 

bebeğinin babasız büyümemesini öteki taraftan Cihan‟a olan güvensizliği arasında kalır. 

Bebeğini aldırmayı düĢünür fakat kürtaj konusunda tereddütte kalır. Hamile olduğunu 

Cihan‟a açıklama kararı alır. Esra‟nın hamile oluĢu Cihan‟ı tekrar birlikte olma noktasında 

umutlandırır. Esra ayrılma konusunda oldukça kararsız kalır. Esra, bir çocuğunun olacağı 

fikrine kendini alıĢtırmaya baĢlar. Yine de Cihan‟a karĢı mesafeli davranır. Bu ikilinin 

evliliklerinin devam etmesinde, “bebek”, “ebeveynsiz çocuk” Ģeklinde ifadeler 

gündemdedir. Esra, devamlı olarak doğacak çocuğunun ailesiz bir ortamda büyümesini 

istemediğini söyler. Talihsiz bir kaza sonucu bebeğini kaybeder. Cihan ise, tekrardan 

Esra‟yı aldatır. Cihan sonrasında piĢman olur. Esra‟yı aldattığı kadından, uzaklaĢmaya 

çalıĢır. Fakat kadın Cihan‟ın peĢini bırakmaz. Cihan‟ın verdiği bu savaĢ çok uzun sürmez. 

Esra, Cihan‟ın telefonunda o kadınla birlikte çekilmiĢ uygunsuz fotoğrafları yakalar. 

Cihan‟ın ona yaĢatmıĢ olduklarından oldukça etkilenir ve Cihan‟dan boĢanmaya net bir 

Ģekilde karar verir. Bu esnada Murat komiser, Esra‟ya karĢı yoğun duygular hisseder. Fakat 

evli bir kadına duyduğu hislerden utanır. Esra, boĢanma davası açar. Murat komiser, Esra‟ya 

duygularını anlatmaya karar verir fakat bunun için mahkemeyi bekler. Mahkeme günü 

geldiğinde Cihan, hâkime boĢanmak istemediğini eĢini çok sevdiğini söyler. Mahkeme iki 

ay sonraya ertelenir. Murat komiserse Esra‟nın boĢanmasını bekleyemez. Fakat 
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aksiliklerden dolayı da bir türlü Esra‟ya duygularını dile getiremez. Esra‟nın ise dava günü 

gelir çatar. Esra ve Cihan karĢılıklı anlaĢmalı boĢanmaya karar verirler. Murat sürekli 

Esra‟ya açılmaya çalıĢırken, Esra sürekli Murat‟tan kaçar kendine güvenemeyen Esra 

evliliğe karĢı hayal kırıklıklarından dolayı Murat‟a yararı dokunmayacağını düĢünür. Murat 

adına karar vererek, Murat‟ın eski kız arkadaĢına ulaĢır. Murat‟la eski kız arkadaĢını bir 

araya getirir. Bunu yaparken duygusal olarak etkilenir. Esra, Murat‟a karĢı duygusal 

hislerinin devam ettiğini anlar. Murat, komiser Seray‟ın sayesinde Esra‟nın onu sevdiğini 

öğrenir. Bir yanda kız arkadaĢı diğer yanda da Esra vardır. Murat komiser hâlâ Esra‟yı 

sevmektedir. Murat‟ın kız arkadaĢı Murat ve Esra‟nın arasındaki duygusal bağı Seray 

sayesinde fark eder, onların mutlu olması için Murat‟dan ayrılır. Tüm gerçekler ortaya 

çıktıktan sonra Esra ve Murat komiser birlikte olmaya baĢlarlar. Üst üste gelen 

olumsuzluklardan sonra çift en nihayetinde sorunsuz bir iliĢki yaĢamaya baĢlar. Yaza 

evlenme kararı alırlar... 

Cihan Karakteri: Esra‟nın eski eĢidir. Kendisi amatör bir müzisyendir. AkĢamları 

yarı zamanlı Ģekilde kafe, barlarda çalıĢmaktadır. Gündüzleri genelde evde vakit geçirir. 

Vurdumduymaz, sorumsuz, korkak ve yalancı karakterlerde bir erkeği temsil eder. Esra‟yı 

çok sever ama bir türlü baĢka kadınlardan da vazgeçemez. Esra‟yı birkaç defa aldatır ve her 

defasında da Esra‟ya yakalanır. Esra‟dan ayrıldıktan sonra kendi hayatı da pek düzene 

girmez. Düzenli bir geliri olmadığı için kalacak yer ve geçim sıkıntısına düĢer. Günlük ve 

geçici iliĢkileriyle hayatına Tarık‟ın (Dilek‟in sevgilisinin) evinde devam eder. 

Murat Karakteri: Esra‟nın yeni eĢidir. Maço, merhametli ve adaletli bir karakterde 

erkeği temsil eder. Polis teĢkilatında komiserdir. 

Mine Karakteri: Mine, kadın doğum uzmanıdır. EĢi olan Metin de uzman doktordur. 

Mine‟yle aynı hastanede baĢhekim olarak görev yapmaktadır. Mine güzel, hoĢ ve kariyer 

sahibi bir kadın karakteri temsil eder. Kibar, zeki, sakin bir yapısı vardır. 

Mine’nin tek sıkıntısı, çocuk sahibi olamamasıdır. Bunun için sürekli tedavi 

görmektedir. Bu durum eĢiyle arasında problemmiĢ gibi gözükse de dıĢarıdan oldukça ideal 

ve mutlu bir çifttir. Esra‟nın düğün günü, Mine akĢam için hazırlık planı yaparken, odasına 

gelen bir hastayla bebeği hakkında konuĢmaya baĢlar. Aslında bebek bekleyen kadının 

kendisiyle konuĢmak için gelen, eĢinin kendisini aldattığı kadın olduğunu öğrenir. 

Sonrasında eĢinden hamile kalan kadın sancılanır. Kadın Doğum Uzmanı olarak görev 
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yapan Mine, kadının doğumunu gerçekleĢtirmek zorunda kalır. Bu olay, Mine için büyük 

yıkım olur. Çünkü kendisi yıllardır doğum yapmak isterken eĢinin hamile bıraktığı 

sevgilisinin doğumunu gerçekleĢtirmiĢtir. Tüm yaĢadıklarından sonra Mine, boĢanma 

konusunda net adımlar atmaya karar verir. Metin‟in barıĢma isteklerine karĢı kayıtsız kalır. 

Öteki taraftan Metin‟in sevgilisi sürekli Metin‟i arayarak, bebeğine bakmasını ister. Metin‟e 

ulaĢamayan sevgilisi Mine‟yi de sürekli rahatsız ederek ondan da yardım talep eder. Maddi 

sıkıntılar çeken kadına ve çocuğuna Mine, evini açar. Mine yaĢadıklarının ağırlığını, evine 

kocasının sevgilisini ve bebeğini alarak perçinleĢtirir. Metin‟e, üç kiĢiyi de mağdur ettiği 

için çok kızgındır. Mine, kadınla ve bebekle aynı evde yaĢamaya baĢlar. YaĢadıklarını 

unutmak yerine her gün aynı olaylarla yüzleĢmek zorunda kalır. Mine‟nin o kadını evine 

almasındaki asıl nedense, bebeğe üzülmesidir. Mine boĢanma davasını açar. Metin ile 

buluĢur ve onu anlaĢmalı boĢanmaya ikna etmeye çalıĢır. Metin boĢanma konusunda zorluk 

çıkartmayacağını Mine‟ye ifade eder. Bu sırada sürpriz bir olay yaĢanır, bütün bu zor 

süreçte Mine‟nin yanında olan Doktor Cenk, Mine‟den hoĢlandığını itiraf eder. Mine de 

aslında Doktor Cenk‟ten hoĢlanır fakat resmiyette halen evli olması, Mine‟nin Cenk‟in 

duygularına karĢılık vermesine engel olur. Mahkemeye çıkan Mine ve Metin boĢanamaz. 

Bunun nedeni, Metin‟in son dakika boĢanmaktan vaz geçmesidir. Mine, bu durumda çok 

öfkelenir. Metin boĢanmamak için ısrar eder. Israrları Mine‟yi rahatsız etmeye baĢlar. Bu 

ısrarlara sadece iĢ yerinde değil evine giderek de devam eder. Israrlar Ģekil değiĢtirip Ģiddete 

kadar gider. Kendisi doktor ve baĢarılı bir kadın olmasından dolayı yaĢadığı tüm bu süreci 

kendine dahi itiraf edemez. Bu süreçte farklı sıkıntılardan geçen Mine, Metin tarafından 

darp edilmesini Metin‟e karĢı kullanır, eğer ki kendisinden boĢanmaya razı olmazsa, onu 

rezil edeceğini, Ģikâyet edeceğini ifade eder. Metin boĢanmayı kabul eder. Mine‟nin 

beklediği haber gelir; Metin ile boĢanırlar. Mine boĢandıktan sonra Cenk‟in hislerine 

karĢılık verir. Mine ve Cenk‟in güzel giden iliĢkilerine davetsiz bir misafir müdahale olur. 

Cenk‟in babaannesi memleketten Ġstanbul‟a gelir. Mine ile tanıĢır, Mine‟nin öncesinde 

evlenip boĢanmıĢ olduğunu öğrenir. Mine‟ye „dul‟, „kadın‟, „kız‟ söylemlerinde bulunur. 

Cenk, Mine ve babaannesi arasında kalır iliĢkisi güzel giden Mine için Cenk‟in babaannesi 

bu iliĢkide en büyük engeldir. Babaanne için buradaki en büyük sorun Mine‟nin önceden 

evli olmasıdır. Cenk babaannesini ikna etmeye çalıĢır. Babaanne aynı zamanda Mine‟nin 

çocuk sahibi olamadığını öğrenir. Mine‟ye bulduğu „kusur‟lar gitgide artmaktadır. Bu sırada 

Mine hamile olduğu haberini alır. Haberi alan Cenk‟in babaannesi Mine‟nin Cenk‟ten 

hamile olmadığını ifade eder ve buna inanmaz. Cenk ise tüm bu olup bitene rağmen ailesini 

de karĢısına alarak Mine‟ye evlenme teklifi eder ve sonunda Cenk ile Mine evlenir. 
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Metin Karakteri: Mine‟nin eski eĢidir. Yalancı ve bencil bir erkek karakteri temsil 

eder. Metin baĢarılı bir cerrah olup Mine ile okul yıllarından tanıĢmıĢlar sonrasında 

evlenmiĢlerdir. Mine‟nin de çalıĢtığı hastanede baĢhekim olarak görev yapmaktadır. Mine 

ile evliliklerinde sorun teĢkil eden tek Ģey çocuklarının olmamasıdır. Metin Mine‟yi aldatır 

ve aldattığı kadınla bir bebekleri olur. Mine yaĢadıklarından sonra Metin‟den boĢanır. 

Dizide Metin‟in boĢandıktan sonraki akıbeti hakkında bir Ģey iĢlenmez. Sadece bir sahnede 

boĢandıktan sonra yurtdıĢına yerleĢip orada görevine devam ettiği bilgisi paylaĢılır. 

Cenk Karakteri: Mine‟nin yeni eĢidir. Olgun, anlayıĢlı ve yakıĢıklı bir erkek 

karakteri temsil eder. Acil Servis Doktorudur. 

Seray Karakteri: Seray, ünlü bir oyuncu aynı zamanda eski mankendir. Güzel, 

kariyer sahibi ve zengin bir kadındır. Kibirli, alaycı, inatçı bir karakterdeki kadını temsil 

eder. MeĢhur olduktan sonra eski yaĢantısını geride bırakmıĢtır. Esra, Mine ve Dilek‟le uzun 

zaman sonra tekrar bir araya gelir. Kendisi baĢarılı, yakıĢıklı olan aynı sektörde yapımcı 

olarak görev yapan Macit‟le evlidir. Çocukları yoktur. 

Esra‟nın düğününe giden Seray düğün dönüĢü Macit‟i, evde baĢka bir kadınla, 

seviĢirken bulur. Seray‟ın aldatıldığı kadın; Seray‟la aynı dizide birlikte oynadıkları, 

kendinden yaĢça biraz daha genç bir oyuncudur. Seray ise oldukça güçlü ve dik durmasına 

rağmen Macit‟in aldatma olayını atlatmaya çalıĢır. Eğlenmek için gittiği barda ikinci kez o 

kadınla ikisini birlikte görür. BoĢanma kararını da o zaman verir. Aldatıldığı haberleri ise 

medyada duyulur. Özel hayatındaki olumsuzluklar, iĢ hayatını da kötü yönde etkiler. Macit, 

Seray‟a onu aldatmadığını, bunun bir tuzak olduğunu anlatmaya çalıĢır. Seray ise bir türlü 

ikna olmaz. BoĢanmak için ilk adımı atarak, avukat ile görüĢme yapar. BoĢanma davasının 

belgeleri Macit‟in eline ulaĢır. Macit, boĢanmaya yanaĢmaz. Seray sürekli Macit‟in yüzüne 

aldatma olayını vurur. Macit, Seray‟ı aldatmadığına inandırmak için Seray‟ın asistanı Deniz 

ile o kadına tuzak kurarak, kadını buluĢmak için otel odasına çağırır, durumdan Seray‟da 

asistanı sayesinde haberdar olur ve otel odasına gider. Amacı Macit‟e baskın yaparak, olup 

bitenleri, kameraya çekip görüntüleri mahkemede delil olarak kullanıp Macit‟in mal 

varlığını elinden alarak onu boĢamaktır. Macit kadına o gece olanları itiraf ettirir. Bu sırada 

Seray odaya girer ve kadının Macit‟e tuzak kurduğunu, kadının ağzından duyar ve sonunda 

ikna olur. Fakat hemen Macit‟e karĢı öfkesi soğumaz, yine de eziyet etmeye devam eder. 

Seray yaĢadığı olumsuzlukları atlatmaya çalıĢırken asistanı, Deniz‟in yıllar önce evlatlık 

verdiği kızı olduğunu öğrenir. Deniz‟in Seray‟ın kızı olduğunu Macit öğrenir, o sinirle evi 
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terk edip, otel odasına yerleĢir. Sonra onunla konuĢmaya giden Seray otel odasında, o 

kadınla Macit‟i yine uygunsuz Ģekilde yakalar. Macit diğer kadına karĢı iyice yakınlaĢır. Bir 

yandan Seray‟ı çok sever, bir yandan da Seray‟ı affedemez. Seray ise bu durumda yaĢadığı 

olaylardan sonra sadece kızına odaklanır. Seray, Macit‟in sevgilisinin hamile olduğunu 

öğrenir. Macit ise olaylar karĢısında ĢaĢkındır. O kadınla ne zaman birliktelik yaĢadığını bile 

hatırlamaz. Ne olursa olsun Macit bebeğinin babasız büyümesine razı gelmez ve o kadınla 

evlenmeye karar verir. Seray‟ın boĢanma süreci açık ve net Ģekilde iĢlenmemektedir. 

Seray‟ın kızının ortaya çıkıĢı Seray‟ın bu süreci hafif atlatmasını sağlamıĢtır. Kendince 

zaten Macit ile tekrardan birlikte olmasının imkânı yoktur. Çünkü ortada Macit‟ten hamile 

olan bir kadın vardır. Seray‟ın kızı, Macit‟in sevgilisinin ondan hamile kaldığını öğrenir ve 

annesine söyler. Seray her Ģeyin planlı olduğunu o an anlar. Deniz ise yaĢananlardan sonra 

Macit ile Seray‟ı bir araya getirir. Tüm yanlıĢ anlaĢılmalara son verilir. Deniz‟in iliĢkisine 

odaklanan Seray, Macit ile olan durumlarını göz ardı eder. Durumdan sıkılan arafta bir iliĢki 

yaĢamaktan yorulan Macit ise en sonunda Seray‟a evlenme teklifi eder. 

Macit Karakteri: Seray‟ın eĢidir. Medya sektöründe baĢarılı bir yapımcıdır. Zengin, 

mütevazı, kariyer sahibi, saygıdeğer bir iĢ adamı karakterindeki erkeği temsil eder. Aynı 

zamanda Seray‟ın kariyerine büyük katkısı olmuĢtur. Seray ile dizide yanlıĢ anlaĢılmalar 

neticesinde boĢanırlar. Fakat sonunda Seray ile tekrar bir araya gelip evlenme kararı alırlar. 

4.4.4. Dizideki BoĢanmıĢ Karakterlerin Kuramlar Üzerinden Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmaya, kuramsal çerçeveden bakıldığında ilk olarak Kültürel Göstergeler ve 

Ekme Kuramı‟nda ortaya konulan düĢüncelerden yaklaĢılmıĢtır. George Gerbner tarafından 

geliĢtirilen kuramdaki iddialardan biri Ģu Ģekildedir: „Televizyonun gerçek hayattan çok, 

sanal ve yapay dünyayla bağlantılı tutumlar geliĢtirdiği düĢünülür.‟ Ekme Kuramı temelde, 

medyayı sosyalleĢme aracı olarak görür ve TV izleme süreleri arttıkça gerçekliğin 

televizyonda sunulan sanal versiyonuna inanç oranlarının artıp artmadığını ortaya koymayı 

amaçlar. Gerbner‟in öne sürdüğü Ekme Kuramı‟nda ortaya koymayı amaçladığı cümleden 

hareketle: “...gerçekliğin televizyonda sunulan versiyonuna inanma oranları” sunulan 

gerçekliğin, gerçekte var olup olmadığı çıkarımında bulunabilmemize yardımcı olmaktadır. 

Bu temel yaklaĢım, çalıĢma üzerinde ele alınan temaların tümü için geçerli odak noktası 

olacaktır. Temalar üzerinden yapılan örneklendirmelerde de dizideki dört boĢanmıĢ ana 

karakterin de gerçek durum ve olaylardan kopuk Ģekilde yansıtıldığı görülmektedir. Aynı 

zamanda Gerbner kuramında, medyanın kültürel yapıda var olan değer ve tutumları 
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beslediğini öne sürmüĢtür. Ona göre televizyon kurulu endüstriyel kapitalist düzenin 

kültürel silahıdır. Ġlk amacı geleneksel inançları ve davranıĢları değiĢtirmek, tehdit etmek ve 

zayıflatmaktan ziyade sürdürmek, onlara istikrar kazandırmak ve güçlendirmektir 

(Yaylagül, 2006: 64-65).  

Geleneksel inançlar ve davranıĢların pekiĢtirilmesine dizi üzerindeki karakterlerden 

örnek vermek gerekirse; Dilek adlı karakter, dizi içerisinde sürekli „annelik‟, „ev hanımı‟, 

„namus‟ algısı yaratmıĢtır. Mine adlı karakter, çalıĢan bir kadın olmasına rağmen evde bir ev 

hanımı ve eĢini mutlu etmek zorunda olan, kocasını elinde tutmak için türlü fedakârlıklar da 

bulunmuĢtur. Örneğin; içli köfte, mumbar dolması gibi yemeklerin yapımını öğrenmiĢtir. 

Bunu sadece eĢini evine daha çok bağlamak için gerçekleĢtirmiĢtir. Kayınvalidesinin onu 

daha çok sevmesi için onunla oturup akĢamları pembe dizi izlemiĢtir. Esra adlı karakter ise, 

eĢi tarafında baĢka bir kadın sebebiyle aldatılmıĢtır. Aldatılmasına rağmen hamile kalmıĢtır. 

Sırf bebeğinin babasız büyümemesi için boĢanmaktan vazgeçmiĢtir.  

Bu noktadan hareketle aile kurumunda ele aldığımız, dizi üzerinden de 

örneklendirdiğimiz geleneksel inançlar, tutum ve davranıĢlar diğer toplumsal normlar gibi 

zamanla değiĢime uğramıĢtır. Aile ve aile içerisinde, toplumsal cinsiyet rolleri de birçok 

toplumsal olay ve olgudan etkilenmiĢ, değiĢime uğramıĢ kadın ve erkeğin aile içindeki 

rollerini ve konumlarını da etkilemiĢtir.  

Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl etkilendiğini anlamak için nasıl ortaya çıktığını 

sorgulamak gerekmektedir. GeçmiĢten günümüze ne gibi değiĢimler geçirip nasıl geldiğini 

anlamak adına öncelikle “modernleĢme” kavramına bakılması gerekir. ModernleĢme tarih 

içerisinde yaĢanan en köklü toplumsal değiĢimlerden biridir. ModernleĢme, geleneksel 

toplum tarzının kurumlar, değerler, inanıĢlar ve üretim iliĢkilerinden yenilerine geçme 

çabasıdır. Aile kurumu da diğer toplumsal kurumlar gibi tarih boyunca köklü değiĢimler 

yaĢamıĢtır. En köklü değiĢimi ise modernleĢmeyle birlikte baĢlamıĢtır. ModernleĢmeyle, 

aile kavramı modern aile öncesi ve modern aile sonrası olarak ele alınmıĢtır. 

Modern aile öncesinde, tarım üretimine dayalı maddi bir örgütlenme yapısı mevcut 

iken modern aile sonrası sanayi üretim tarzının ihtiyaçlarına göre ĢekillenmiĢtir. Tarım 

toplumunda üretim; insan ve kas enerjisine bağlı iken maddi ihtiyaçları karĢılamada insanın 

kas enerjisine duyulan ihtiyaç yüksektir. Aile, geçimini sağlamak için çok fazla bireye 

ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı geniĢ aile dediğimiz ailelerin varlığı daha fazladır. Aile 
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bir mahrem alan olarak görülür ve anne-baba, kadın-erkek, ebeveyn-çocuk iliĢkileri buna 

göre Ģekillenmektedir. Aile; geleneği kazandıran, aktaran ve sürdüren faaliyet yeridir. 

SanayileĢme ve aydınlanma hareketleriyle birlikte üretim araçlarındaki emek kavramı 

değiĢim göstermiĢtir. Kas ve emek gücüyle üretim faaliyetleri yerini teknoloji ve beyin 

gücüne bırakmıĢtır. Kırsal alanlardaki yaĢamlar kentlere göçle beraber azalmıĢ, tarımsal 

üretim yerini sanayiye bırakmıĢtır. KiĢiler kırdan kente göç etmeye baĢlamıĢ ve geleneksel 

geniĢ ailenin yerini çekirdek aile almıĢtır. Kentteki yaĢam olanaklarından dolayı kadın 

emeği aile içerisinden, aile dıĢındaki üretim alanına çıkmayı baĢarmıĢtır. Böylece kadının iĢ 

yaĢamındaki yeri artmıĢtır. Bu beraberinde aile içindeki çocuk sayısını aza indirgemiĢ ve 

aile içindeki iĢ bölümünü de yeni bir noktaya taĢımıĢtır. Bu değiĢimler esnasında kadın 

karĢımıza „anne‟, „eĢ‟, „gelin‟ rolünden ziyade, çalıĢan evin ekonomisinde belirleyici olan 

bir üretici konumunda çıkmaya baĢlamıĢtır. Kadının geleneksel aile içerisindeki rolünün, 

değiĢmesi; evde kadına atfedilen rollerin erkek ile paylaĢılmasını beraberinde getirmiĢtir. 

Kadın böylece modernleĢme ile birlikte erkek ile çalıĢma, eğitim, toplumsal ve siyasal 

katılım konularında eĢitlenmiĢtir. Böylece kadının aile içindeki rolü “erkekle aynı haklara 

sahip olma” ilkesi doğrultusunda yeniden dönüĢüme girmektedir. Kadın sadece anne olarak 

düĢünülemez; aynı zamanda çalıĢan, karar veren, meslek sahibi olan bir varlık haline gelir. 

Babaerkil aile biçimi önemini kaybetmeye baĢlar (Canatan ve Yıldırım, 2011:123-126).  

Günümüzde kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri 

tekrar tekrar pekiĢtirilmektedir. Rol, sosyal ortamda bulunan bireylerin görev ve 

sorumluluklarını ifade eden sosyolojik bir kavramdır (Dökmen, 2009). Cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyetin üstüne toplum tarafından yüklenen, cinsiyetlerin uygun görülen 

davranıĢları sergilenmesine yönelik beklentiler toplumsal cinsiyet rolleri olarak ifade 

edilmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri kültüre özgü erkekliğin ve kadınlığın sosyal 

ortamda ifade ediliĢ tarzını oluĢturur. Erkeksi (maskülen) ve kadınsı (feminen) davranıĢ 

tutumları toplum tarafından cinsiyetlere atanır. Çocuklar doğduklarından itibaren sosyal 

çevreyle etkileĢerek kendi cinsiyetlerine uygun olan davranıĢları öğrenirler. Öğrenme 

sürecinde kültürün, toplumun, ebeveynlerin, okul ortamının ve kitle iletiĢim araçlarının 

büyük bir etkisi vardır. Çocuk kendi cinsiyetine uygun davranıĢ gerçekleĢtirdiğinde çevre 

bunu onaylarken, cinsiyetine uygun düĢmeyen bir davranıĢ gerçekleĢtirdiğinde ise davranıĢı 

onaylamaz ve eleĢtirir (Çavdar, 2013). Çocuklar daha yaĢamlarının ilk baĢlarında 

oynadıkları oyunları, izledikleri çizgi filmleri, giydikleri kıyafetleri, tutum ve davranıĢlarını 

cinsiyetlerine uygun düĢüp düĢmediğini öğrenirler ve bunu kendilerinden beklenen Ģekilde 
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sergilerler. Çocuklukta öğrenilen bu roller bireylerin ilerideki yaĢamlarını da etkilemektedir. 

YetiĢkinler meslek seçimlerinde, duygu ve düĢüncelerini yansıtmada ve diğer insanlarla 

olan etkileĢimlerinde toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranma eğilimindedirler 

(Dökmen, 2009). Geleneksel roller içerisinde toplum tarafından kadına yüklenen roller; 

temizlik yapma, bulaĢık yıkama, yemek piĢirme gibi ev iĢlerinden sorumlu olma, çocuk 

doğurma ve büyütme, eĢlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karĢılama, onların mutluluğu ve 

rahatı için kendi isteklerinden ödün verme, iĢ hayatında aktif olmama gibi eĢitlikçi olmayan 

sorumluluklardır. Erkeklere yüklenen geleneksel roller ise; ev dıĢında çalıĢma, parasal 

kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olma ve evin reisi olma, aileleri için zorluklarla mücadele 

etme, evin geçiminden sorumlu olma, gibi eĢitlikçi olmayan sorumlulukları içermektedir 

(AtıĢ, 2010‟dan akt Öngen ve Aytaç, 2013: 13). 

Dizideki dört karakter de Mine, Dilek, Esra ve Seray geleneksel toplumsal cinsiyet 

rollerinin ve inançlarının Ekme Kuramı‟nın da dile getirdiği üzere pekiĢtirilmesi yönünde 

yansıtılmıĢtır. Örneğin: Seray ünlü bir oyuncudur. Dizi içerisinde kendisi de çekimlere 

gider. Bir sahnede aldığı reklam filminin konusu yeni çıkan bir mutfak robotunun tanıtımı 

olmuĢtur. Bu tanıtımda Seray, mutfak robotu ile birlikte kızı ile kek, pasta, meyve suyu 

yapmıĢtır. Hem toplumsal cinsiyet rolü olan kadının mutfaktaki görevini iĢlemiĢ hem de 

kızını da reklamda oynatarak, kızı içinde aynı rollerin pekiĢtirildiğini yansıtmıĢtır. Dizideki 

diğer karakter Dilek‟in ise kendisini aldattığı eĢi ile ilgili görüĢleri Ģu Ģekilde seyirciye 

yansımıĢtır;  

ÖRNEK 1: BÖLÜM 3 

DĠLEK: (SERAY‟I ARAR) 

SERAY: Efendim. 

DĠLEK: Engin gitti gider. KonuĢmama fırsat bile vermedi. O kadın, aklını almıĢ 

benim kocamın. 

SERAY: Dilek, yılmak yok, yılmak yok. O kadını bulacaksın, cezasını vereceksin. 

DĠLEK: Vereyim dimi? 
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SERAY: “Veriyim dimi?”, bana öyle yavru kedi gibi konuĢma. Sen diĢi bir aslansın. 

Madem kocanla mutlu olamıyorsun, o kadın da mutlu olamayacak. Kocanla birlikte 

olduğuna onu piĢman edeceksin. Hadi göreyim seni. 

DĠLEK: Bulucam o kadını mahvedicem. (DĠLEK, TELEFONU KAPATTIKTAN 

SONRA DA KENDĠ KENDĠNE KONUġUR): 

DĠLEK: Kocamın aklını almak neymiĢ göstericem sana külkedisi! 

… 

Bir diğer diyalog ise Dilek ile Esra arasında geçmektedir: 

DĠLEK: Esra, Engin‟in beni neden terk ettiğini öğrendim. 

ESRA: Hımm, öyle mi nedenmiĢ? 

DĠLEK: Engin beni aldatıyormuĢ. 

ESRA: Bak, siz beni öyle bir hale sokacaksınız ki o Metin‟ini de Engin‟ini de 

çektiricem merkeze, öyle bir cavlatıcam ki bakın karınızı aldatmak öyle olmaz böyle olur, 

diye sizde göreceksiniz. 

DĠLEK: Engin‟imi cavlatma olur mu? Onun aklını baĢından alan kadını merkeze 

çek. 

Dilek yaĢadıkları olaylardan Engin‟in sevgilisini sorumlu tutar. Engin‟in sevgilisi 

olan kadının, kocasının aklına girdiğini ve Engin‟i kandırdığını düĢünür. „Erkektir yapar‟ 

yaklaĢımıyla durum normalleĢtirilmiĢtir. Aldatma konusunda Engin suçlu değildir. Engin‟i 

„baĢtan çıkaran kadın‟ suçludur yaklaĢımı erkeğin geleneksel ve toplumsal cinsiyet rolünü 

pekiĢtirmekte ve aldatmayı ataerkil yapıda meĢru kılmaktadır. Bir diğer aldatılan kadın 

Mine‟nin aldatılma karĢısındaki tepkisi ise kardeĢi Dilek‟inkinden farklıdır. Kendisini 

aldatan Metin ile ilgili görüĢleri Ģu Ģekilde seyirciye yansımıĢtır: 

ÖRNEK 2: BÖLÜM 6 

GAYE (METĠN‟ĠN MĠNE‟YĠ ALDATTIĞI KADIN): Birde !!! Metin. O, seni çok 

seviyor. 
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MĠNE: Artık bunun için o kadar geç ki !!! O kadar umrumda değil ki hiçbir Ģey. ġu 

saatten sonra beni sevse ne olur sevmese ne olur? ġu halimize bir baksana. Sana bana Ģu 

meleğe bir bak. Bütün bunların tek suçlusu o. ġu saatten sonra sadece bebeği sevsin. Ama 

çok sevsin hiç üzmesin. Yeter de artar bile. 

…. 

METĠN: Senin ne iĢin var burada? 

GAYE: Ne yapsaydık? Aklıma baĢka bir yer gelmedi. 

METĠN: Çabuk çabuk çocuğu da al git buradan. 

MĠNE: Sen git Metin. (SĠNĠRLĠ) 

METĠN: Bak, hayatım sen bu kadını tanımıyorsun. ġeytanın tekidir. Seni yumuĢak 

yerinden yakaladı. 

MĠNE: Asıl Ģeytan olan sensin. 

METĠN: Bak hata yapıyorsun. 

MĠNE: Bebeğine sahip çıkmayarak onu sokağa atarak sen mi doğru yapıyorsun? Ben 

senden çocuk doğuracaktım bee. Sen kendi çocuğuna acımayacak kadar iğrenç bir adamsın. 

METĠN: ġu kadını gönderelim konuĢalım lütfen. 

MĠNE: Onlar burada kalacak sen defolup gideceksin.(SĠNĠRLĠ) 

Mine eĢinin onu aldatmasında, karĢıdaki kadını değil eĢini suçlar. EĢine iki kadını ve 

bir bebeği mağdur ettiğinden dolayı tepkilidir. Burada sosyal statü, farklı öğreti ve 

kabullerin varlığından söz edilebilir. Aldatılma karĢısında, aldatılan kiĢilerce ataerkil 

düĢünce yapısının biri için kabul görmüĢken diğeri için kabul görmediğini görmekteyiz. 

Farklı karakterlerce farklı bakıĢ açılarının mevcudiyeti ortaya konulmuĢtur. 

Bir baĢka örnek ise Mine‟nin boĢanma süreci boyunca yanında olan Doktor Cenk‟in 

Mine‟ye karĢı olan duygularını itiraf etmesi sonucunda, Mine‟nin resmiyette halen evli 

olması, Cenk‟in duygularına karĢılık vermesine engel olur. Burada duyguları olmasına 

karĢın Cenk‟e karĢılık vermemiĢtir. Mine‟nin „konu komĢu ne der?‟ tedirginliği karar 
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vermesinde etkili olmuĢtur. Sonrasında mahkemeye çıkan Mine ve Metin ilk duruĢmada 

boĢanamaz. Bunun nedeni, Metin‟in son dakika boĢanmaktan vazgeçmesidir. Metin 

boĢanmamak için direnir. Bu direnç zamanla ısrar ve mobing durumuna dönüĢerek Mine‟yi 

rahatsız etmeye baĢlar. Bu ısrarlara sadece iĢ yerinde değil evine giderek de devam eder. 

Israrlar Ģekil değiĢtirip Ģiddete dönüĢmeye baĢlar. Kendisi doktor ve baĢarılı bir kadın 

olmasından dolayı yaĢadığı tüm bu süreci kendine dahi itiraf edemez. YaĢadığı Ģiddeti 

arkadaĢlarına söyleyemez ve kendi içinde utanır. Mine için Ģiddete maruz kalan kadın aciz 

bir kadındır. Çünkü arkadaĢları, kardeĢi ve çevresinde saygın bir konumdadır. Doktor ve 

baĢhekim olan Mine‟nin Ģiddet görme eylemiyle gündeme gelmesi onun iĢ ve çevre 

saygınlığını sarsacaktır. Mine, toplumda belirli bir statüye sahip olsa da bu konuda susar 

utanır ve kimseye durumu izah edemez. Ancak durumdan Ģüphelenen Esra‟ya Ģiddet 

gördüğünü anlatır ve bunu Metin‟e karĢı, boĢanmaya ikna etme noktasında kullanır. 

Sonrasında Metin boĢanmayı kabul eder. Mine‟nin ısrarları ve çabaları sayesinde çift 

boĢanır. BoĢanma sonrasında Mine ve Cenk‟le güzel bir birliktelik yaĢar. Mine ve Cenk‟in 

güzel giden iliĢkilerine davetsiz misafir müdahale olur. Cenk‟in babaannesi memleketten 

Ġstanbul‟a gelir. Mineyle tanıĢır, Mine‟nin öncesinde evlenip boĢanmıĢ olduğunu öğrenir. 

Mine‟ye „dul‟ söylemlerinde bulunmaktadır: 

ÖRNEK 3: BÖLÜM 15 

BABAANNE: Allah Allah. Ne diyordum ben Ģimdi? Hahh!! ġey diyordum. Gelinin 

foyası hemen ortaya çıktı. NeymiĢ gelinin foyası? 

MĠNE: NeymiĢ? 

BABAANNE: DulmuĢ ayol dul! (ġAġKIN) 

MĠNE: Nasıl yani dulsa evlenemez mi? (ġAġIRMIġ) 

BABAANNE: Dullarda evlenir tabi evladım niye evlenmesin? Dünyanın bin bir 

türlü hali var. Evlenir de iĢte dediğim gibi her zaman her Ģey dengi dengine.  

… 

CENK: Evlilik saçma değil mi ?( MERAKLA ) 
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MĠNE: Sende mi dul bir kadınla evlenilmeyeceğini düĢünüyorsun? (KORKU – 

MERAK) 

CENK: Yok. O anlamda demedim. 

MĠNE: Evliliğe mi karĢısın? 

CENK: Yok. 

Cenk, Mine ve babaannesi arasında ikilemde kalır. Burada da evlenip boĢanmıĢ bir 

kadının bekâretinin olmadığı vurgusu yapılarak sürekli “kadın” ve “kız” kavramları 

kullanılır. Geleneksel boĢanmıĢ kadına atfedilen söylemlere aynı zamanda Mine ve Dilek‟in 

teyzesinde de raslıyoruz. Teyze iki yeğenin de boĢandığını öğrenince ikisini de aynı evde 

kendi yanında yaĢamaya zorluyor. Mine ve Dilek, tutum ve davranıĢlarında teyze tarafından 

kısıtlanıyor. Teyze kısıtlamalarını ise “dul” yaklaĢımı altında yapıyor. Onun için boĢamıĢ bir 

kadın “sapsız kalmıĢ bir üzüme” benzer. Aynı zamanda teyze de Cenk‟in babaannesi gibi 

sürekli “kadın”, “kız”, “dul” söylemlerinde bulunmaktadır. Teyzenin Mine ve Dilek‟in 

boĢanmalarına karĢı gösterdiği tepkileri ile ataerkil söylemleri değiĢik Ģekillerdeki 

diyologlarla seyirciye yansımıĢtır. O diyologlardan örnek vermek gerekirse: 

ÖRNEK 4: BÖLÜM 24-25 

CENK: (TELEFONLA KONUġUR ve SONRASI): Annemin selamı var. Sizinle 

tanıĢmak için sabırsızlanıyor. 

MĠNE: Gerçekten mi? (ġAġKIN) 

DĠLEK: Aleykümselam. Valla çok sevindim. Ġyi ki teyzeme denk geldi değil mi 

abla? 

TEYZE: Ne kadar Ģanslısınız. GeniĢ bir kayınvalide bulmuĢsunuz. Ben olsam seni 

almazdım. (KÜÇÜMSER BĠR BAKIġLA) 

… 

TARIK: Dilek neredeyim ben? Ee Ģey uyurgezerimde ben. Burada mı uyandım? 

ENGĠN: Ne uyurgezerliği be öldüreceksin kadını. (SĠNĠRLĠ) 
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DĠLEK: E canım insanlık hali olur öyle Ģeyler. (DURUMU KURTARMAK ĠÇĠN 

MAHÇUP) 

TEYZE: Ayol öldürüyordu beni. Nasıl insanlık hali bu? (SĠNĠRLĠ HALDE) 

ENGĠN: Seni Allah kahretmesin yaĢlı baĢlı kadına. 

TEYZE: Kim yaĢlı baĢlı canım? Görüyorsun değil mi dulluk ne kadar zor. 

(SĠTEMLĠ) 

BoĢanmıĢ bir kadının hata yapma riski oldukça fazladır. Özellikle boĢanmıĢ bir 

kadının daha sonra baĢka bir erkekle birlikte olması olağan dıĢıdır. Çünkü konu komĢuya 

karĢı millet ne denir telaĢı yaĢanmaktadır. Teyze sürekli Mine ve Dilek‟e yanlıĢ 

iliĢkilerinden ötürü baskı kurar. DıĢarı çıkmalarını kısıtlar. ĠliĢkilerine engel olur. Bir an 

önce Cenk‟le Mine‟nin evlenmesi için elinden geleni yapar. Mine ve Dilek‟in sosyal statü, 

öğreti ve kabullerinin farklı olması durumu teyzeleri tarafından “dul” söylemine maruz 

kalması sonucunu değiĢtirmemiĢtir. Dizide Dilek ve Mine‟nin aldatılma karĢısında 

verdikleri tepkilerde sahip olunan farklı öğreti ve kabuller, boĢanma sonrasında kadının, 

karĢılaĢtığı geleneksel söylemlerde farklılaĢırken “dul” söylemlerine maruz kalan bu iki 

kadının, boĢanma sonrası toplum tarafından konumlandırıldıkları yer aynıdır. 

Bir diğer örnek ise Dilek‟in de boĢanma sonrasında kendi özel hayatına eski eĢi 

Engin tarafından yapılan müdahaleler iĢlenir. Dilek boĢandıktan sonra Seray‟ın da 

yardımları ile birlikte bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapar. Kanal sahibiyle 

Dilek arasında var olduğu sanılan iliĢki Engin‟in kulağına gider. Engin, Dilek‟in bir erkekle 

birlikte olmasına Ģu Ģekilde tepki gösterir: 

ÖRNEK 5: BÖLÜM 21 

(KAPI ÇALAR. ENGĠN DĠLEK‟ĠN EVĠNE GĠRER) 

DĠLEK: Noluyor be sabah sabah icra memuru gibi geldin tepeme dikildin. 

ENGĠN: Acaba neden? Tebrik ederim canım o adamla evleniyormuĢsun. 

DĠLEK: Haa o mesele annen yetiĢtirdi dimi hemen? 

ENGĠN: Napsın kadın yetiĢtirmesin mi? 
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DĠLEK: YetiĢtirmesin efendim. Onane ayrıca sanene. 

ENGĠN: Ne demek banane, ben kızımı o adamla, o cins adamla bu evde istemiyorum 

bu kadar. 

DĠLEK:…Ayrıca sen, beni her seferinde kızımla tehdit edemezsin. 

ENGĠN: Ben! Edemem?, ettim bile. 

DĠLEK:...Çık dıĢarı, git evimden, defol. 

ENGĠN: Ha, birde utanmadan kovuyorsun beni. 

DĠLEK: Durduğun kabahat, hadi git bakayım kıĢ kıĢ. 

ENGĠN: GörüĢücez, görüĢücez. 

DĠLEK: GörüĢelim, hayret bir Ģey ya ayrıca kızımı görmemi de engelleyemezsin 

sen. 

 Engin, Dilek‟in tekrardan evlenemeyeceğini, böyle bir durum söz konusu olduğunda 

ona kızını göstermeyeceğini söyler. Engin, Dilek‟in bir erkekle birlikte olmasının Merve‟yi 

olumsuz etkileyeceğini iddia eder. Kendisinin kızının annesini aldatmıĢ olması ve bu 

durumun medya yoluyla Merve‟ye yansıması, Merve için sorun teĢkil etmez! Çünkü onun 

nazarında Dilek bir annedir kızı için örnek teĢkil etmektedir. Bunun üzerinden Dilek‟e 

namus algısı yaratır.  

Dizideki söylem ve davranıĢların yanı sıra dizideki karakterin seçimlerinde, 

toplumsal cinsiyet rolü bağlamında ele alındığında, kadın bedeninin metalaĢtırılması da 

dikkat çekiyor. Esra, Mine ve Seray meslek sahibi olan kadınlar, ev hanımlığının yanı sıra 

ev dıĢında ayrı bir meslek icra ediyorlar fakat Dilek ise (ilk bölümlerde) sadece ev içerisinde 

çalıĢan geleneksel bir kadın tiplemesidir. Burada Esra, Mine ve Seray fiziki özellikleri 

bakımından daha dikkat çekici, görece daha güzel ve bakımlı kadınlardır. Özellikle Seray 

oyuncu olmasından ve medyada sürekli göz önünde bulunmasından dolayı dizide fiziki 

yapısı ve güzelliği ile ön plandadır. Dilek ise daha bakımsız, kendine özen göstermeyen, 

kilolu, yaĢından daha büyük gösteren bir görünüme sahiptir. Uzun, kapalı elbiseler giyer, 

makyaj yapmaz. Kadın bedeni üzerinden, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine dikkat 

çekildiği gibi aynı zamanda Dilek‟in sürekli ya mutfakta yemek yaparken ya da evi derleyip 
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toparlarken, domestik kadın rolünde seyirciye sunulması da evde kadına atfedilen rolü 

vurgulamıĢtır. Dördünün de birlikte toplandığı ev genelde Dilek‟in evidir. Dilek genelde 

kahvaltılar ve yemekler hazırlayarak, diğer kadınları evinde misafir eder. Aynı zamanda 

polis olan Esra, doktor olan Mine, oyuncu olan Seray yemek yapmayı bilmez ve evdeki 

“kadın rolleri”nde aktif görev almazlar. Burada seyirciye aktarılan bir diğer mesaj ise, kadın 

dıĢarıda (evin dıĢında) çalıĢtığı takdirde evdeki iĢleri (yemek, bulaĢık, ütü, temizlik vb. gibi) 

yerine getiremez. Kadın ancak tek bir role odaklanabilir. Ya evin dıĢında ekonomik 

kazancını sağlar ya da evde geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin ona biçtiği görevleri 

yerine getirir. Ġkisini yerine getirmesi mümkün değildir.  

Bir yandan da eleĢtirel medya okuryazarlığı kapsamında toplumsal cinsiyet ele 

alındığında ise: Medya cinsiyetçi ve eĢitsiz toplumsal iliĢkileri yeniden üreterek bunu 

yaygın bir biçimde dolaĢıma sokar. Topluma iliĢkin ipuçları sağlayabilen bir harita olarak 

okunabilen medya sadece kendisini öncelediği savunulan ekonomik, siyasal ve toplumsal 

dinamikler tarafından belirlenmeyip bu dinamikleri değiĢtirebilecek bir potansiyele sahiptir. 

Yani medya toplumdaki güç iliĢkilerini yansıtır bunları yeniden üretir, değiĢtirir baĢka 

biçimlerde kurar. Bundan ötürü medya, kadın bakıĢ açısında ve kadınlar için söylem üretme 

aĢamasında somut müdahalelerin gerçekleĢtirilebileceği bir alan olarak ele alınabilir. 

EleĢtirel medya okuryazarlığıyla medya cinsiyetçi örüntülere karĢı hem “sorgulama” hem de 

“müdahale” alanı olarak ele alınmaktadır (Binark ve Gencel Bek, 2010:157).  

Dizi örneklemi üzerinden devam edildiğinde Dilek, dizinin ilk bölümlerinde ev 

hanımı ve anne rolündedir. Fakat dizinin ilerleyen bölümlerinde televizyon kanalında 

sunucu olarak çalıĢmaya baĢlar. Seyirciye Ģu imajı çizer; “ev dıĢında da çalıĢıyorum salt bir 

„anne‟ bir „eĢ‟ ve bir „ev hanımı‟ değilim. Aynı zamanda toplumsal dinamiklere koĢut 

olarak kadının yaĢamındaki değiĢmeler ve yeni sorunlar medya metinlerinde ihmal 

edilmektedir. Dizideki karakterlerin boĢanma sonrasında yaĢadıkları değiĢimler net Ģekilde 

iĢlenmemektedir. Kadınların iĢ yaĢamındaki kadınlara uygun iĢ tanımları temelinde 

sunulmaktadır. Bu tanımların dıĢına çıkan kadınlar marjinalleĢtirilmektedir (Binark ve 

Gencel Bek, 2010:158). Esra karakterinin komiser olması diğer karakterlerce onun, 

maskülen, “Erkek Fatma” olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır.  

Yukarıdaki duruma örnek olarak, dizide ele alınan temalardan biri Esra‟nın 

babasının boĢanma süreci ve sonrasında aktif rol oynamamasıdır. Esra‟yı dizinin öyküsünde 

bahsedildiği üzere; annesi, küçük yaĢlarda kaybolduğundan dolayı kendisini babası 
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büyütmüĢtür. Esra annesinin kendilerini terk etmesinden babasını sorumlu tutmuĢtur. Asla 

babasını affetmemiĢ ve arasına hep bir mesafe koymuĢtur. Fakat Esra polis olduktan sonra 

annesini çok aramıĢ ve sonunda onu bulmuĢtur. Annesini bulduğunda ise annesinin 

evlendiğini ve baĢka bir ailesi olduğunu görmüĢtür. Babasını yıllarca bundan dolayı 

suçlayan Esra, babasının aslında annesinin evli olduğunu bildiğini öğrenir. Babası, Esra 

üzülmesin diye yıllarca annesinin evli olduğunu Esra‟dan saklamıĢtır. Esra öğrendiği yeni 

bilgi karĢısında, babasına karĢı yıllarca duyduğu öfkenin yerini sevgi ve minnet duygusu 

almıĢtır. Esra, aile iliĢkilerini babası ile devam ettirir. Esra‟nın evliliğinde aldatılmasında, 

boĢanma kararı almasında, boĢanma sürecinde ve sonrasında baba etken rol oynamaz. Baba 

figürü burada arka planda kalır. Fakat gerçek yaĢamda bu süreçten geçen kadınların 

özellikle maddi bir dayanağı yoksa kendi ailelerinin yanında kısa veya uzun süreli ikamet 

edebilmektedirler. Hele ki boĢanma nedeni büyük bir problem veya Ģiddet ise kadının kendi 

ailesinin yanına geri döndüğünü gözlemlemekteyiz. Baba burada Esra‟nın aldatıldığını dahi 

damadından öğrenir ve damadına tepki gösterir. BoĢanma sürecinde iĢlenen tek sahne bu 

Ģekilde yer alır. Babanın Esra‟nın yaĢadığı sıkıntılardan, boĢanma sürecinden ve 

sonrasındaki hezeyanlarından yeniden bir iliĢkiye baĢladığından haberi yoktur. Baba burada 

bir iki sahnede yer alır. Toplumsal gerçeklik bağlamı çerçevesinden ele alındığında; Esra 

karakterinin babasının boĢanma ve sonrasında yaĢanılan süreçlerden haberdar olmaması 

yine medya aracılığıyla yansıtılan gerçekte yaĢanmıĢ boĢanma öykülerinde (gazete, tv 

internet üzerinden yayınlanan gerçek boĢanma hikayerinde) sık rastlanabilir bir durum 

olarak gözükmeyebilir. Dizide babanın (Esra‟nın) arka planda kalmasında, Esra‟nın ailevi 

iliĢkileri de etken olabilir. Bahsedilen sahneden hareketle kesin net bir söylemde 

bulunmamakla birlikte aileler, boĢanma evrelerinden geçen çocuklarının yanında yer 

alabilmekte aynı zamanda duruma da müdahil olabilmektedirler. Örnek vermek gerekirse 

medya üzerinden sunulan yaĢanmıĢ boĢanma olaylarından bir kaç tanesi Ģu Ģekildedir: 

Ġzmir‟in Çiğli ilçesinde, Mehmet C. boĢanma aĢamasında olduğu ve ayrı yaĢadığı eĢi 

Gülden C.‟nin kaldığı kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı. Mehmet C., silahından 

çıkan saçmaların isabet ettiği kayınpederi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, eĢi de 

yaralandı. Olay, 9 Nisan 2019 tarihinde, saat 19:20 sıralarında Çiğli 8790/1 Sokak‟ta 

meydana geldi. Hatay‟da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaĢmazlık yaĢadığı eĢi 

Mehmet C.‟yi terk ederek (32), Ġzmir‟de oturan babasının evine geldi. Hatay‟da oturan 

Mehmet C., iddiaya göre boĢanma aĢamasında oldukları eĢi Gülden C. ile barıĢmak için 

Ġzmir‟e geldi. Ailesi ile birlikte yaĢayan Gülden C.‟nin oturdukları evin yakınına gelen 

Mehmet C., bu sırada evlerine girmekte olan Gülden C., annesi AyĢe (53) ve babası 
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Süleyman Demir‟e(40) pompalı tüfekle ardı ardına ateĢ açtı.
5
 Babanın veya ailenin boĢanma 

aĢamasında olan çocuklarına aslında kayıtsız kalamayacağının bir diğer örneği ise: Ġstanbul 

Beylikdüzü‟nde boĢanma aĢamasında olduğu eĢinin evini basan öfkeli koca, iki 

kayınbiraderini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan kardeĢler hastaneye 

kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası kadının ailesi sokağa döküldü. Olay, 

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Ġddiaya göre, eĢi Ümit 

M.‟ye sürekli Ģiddet gördüğü gerekçesiyle kısa süre önce boĢanma davası açan Aynur M. 

ailesinin yanına yerleĢti. EĢi Ümit M. ise tekrar konuĢup barıĢmak için Aynur M.‟nin kaldığı 

eve gitti. Bu sırada Ümit M.‟nin eve geldiğini gören Aynur M.‟nin kardeĢleri damada tepki 

göstererek, „'Ne yüzle buraya geliyorsun'‟ dedi. TartıĢma kısa sürede kavgaya dönüĢtü. 

Kavga sırasında Ümit M. yanında getirdiği bıçağı önce Sinan P.‟ye daha sonra ise Ahmet 

P.‟ye saplayarak olay yerinden uzaklaĢtı. Olayı gören Aynur M.‟nin ailesi polis ve sağlık 

ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk 

müdahale sonrasında yaralı Sinan P. ve Ahmet P., Beylikdüzü Devlet Hastanesine 

kaldırılarak tedavi altına alındı. YaĢanan olaylara tepki gösteren aile fertleri sokağa döküldü. 

Aile fertlerini sakinleĢtirmekte güçlük çeken polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin 

ardından kaçan Ģüpheli Ümit M.‟yi yakalamak için çalıĢma baĢlattı.
6
 Bir diğer örnek ise 

Ġzmir‟in Karabağlar ilçesinde yaĢanan olaydır: Olay, 10 Ekim'de sabah saatlerinde, plastik 

doğrama iĢiyle uğraĢan Selek kardeĢlerin PaĢaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan iĢ 

yerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenen ve Ģu an boĢanma 

aĢamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuĢmak için dükkanına gitti. Dükkana giren 

F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp 

damadına ateĢ etti. Seçkin Selek ile iĢyerinde bulunan kardeĢi Sezgin Selek, tüfekten çıkan 

saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık 

ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan iki kardeĢin de 

durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün 

emniyetteki ifadesinde, "Sadece konuĢmak için gitmiĢtim. Ancak bana ters tepki verince 

sinirlerime hâkim olamadım" dediği öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden damat 

Seçkin Selek, "Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boĢanmaya karar verdim. ġu an boĢanma 

aĢamasındayım. EĢim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, 

ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim iĢ yerime gelerek 

                                                 
5 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/damat-vahseti-pompali-tufekle-dehset-sacti-41177697 (EriĢim Tarihi: 

19.04.2019). 
6 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bosanma-asamasindaki-esinin-evini-basarak-akrabalarini-bicakladi-

41184153 (EriĢim Tarihi: 19.04.2019).  

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/damat-vahseti-pompali-tufekle-dehset-sacti-41177697
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bosanma-asamasindaki-esinin-evini-basarak-akrabalarini-bicakladi-41184153
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bosanma-asamasindaki-esinin-evini-basarak-akrabalarini-bicakladi-41184153


74 

pompalı tüfekle ateĢ etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eĢime 

herhangi bir iĢlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum" dedi.
7
 

Herman ve Chomsky (1988) de Propaganda Modeli ile yaptığımız tez çalıĢmasını 

açıklama noktasında önemli katkılar sunmuĢtur. Bu model, ele alınan çalıĢmayı tam olarak 

yansıtmamakla birlikte, savunuları medyanın toplumun nazarındaki gerçekliği sunmadığına 

yöneliktir. Onlar bunun temelini kapitalist düzen ve onun ajanlarına bağlamıĢlardır. Onlara 

göre medyanın bir konuda kimi gerçeklere yer vermesi o konunun yeterli veya doğru 

biçimde iĢlendiğini göstermez. Medya pek çok gerçeği gizler. Ama gerçeği gizlemekten çok 

daha önemli bir nokta belli bir gerçeğe gösterilen dikkattir; yani gerçeğin nereye 

yerleĢtirildiği, tonu, tekrarlanıp tekrarlanmadığı hangi çözümleme çerçevesinde sunulduğu 

ve onunla birlikte verilerek ona anlam kazandıran ilgili olguların neler olduğudur (Yaylagül, 

2006:153-154). 

Herman ve Chomsky‟ın modelinin bu kısmından hareketle değerlendirilen dizideki 

ana temalardan örnek vermek gerekirse; Dilek boĢanmanın ardından kısa süre geçmesine 

rağmen hemen iliĢkiye baĢlayabilmektedir. Elbetteki boĢanma sonrası yeniden bir iliĢki için 

hazır olmanın toplum içerisindeki temsili oldukça farklıdır. BoĢanma süreci ve sonrasında 

yaĢanılanlar tek tip değildir. Dizide Dilek‟in boĢandıktan kısa bir süre sonra duygusal bir 

iliĢkiye adım atması, dizi üzerinden olumlanıp yeniden üretilmektedir. Bunun yanı sıra 

boĢanma sürecinde bir iliĢki için adım atma kararı alan fakat resmi olarak evli olduğu için 

iliĢkiye yanaĢamayan Mine için de aynı durum geçerlidir. Mine de boĢanmanın ertesi günü 

duygusal bir iliĢkiye baĢlar. Aldatılarak, eĢinin onu aldattığı kadının bebeğinin doğumunu 

gerçekleĢtirerek kötü bir dönemden geçmesi tekrardan iliĢkiye baĢlama kararını ve 

evlenmeye olan tutumunu olumsuz yönde etkilememiĢtir. Her iki karakter Mine ve Dilek 

boĢanma sonrası yeniden duygusal birliktelik için adım atmıĢ ve bunu boĢanmadan kısa süre 

sonra gerçekleĢtirmiĢlerdir. Burada boĢanma sonrasında tekrar bağlanma ve iliĢki için adım 

atma noktasında dizideki karakterler aracılığıyla seyirciye olumlu Ģekilde ileti sunulmuĢtur. 

EĢinden boĢanan kadının sonrasında baĢka bir erkekle kısa süre içerisinde birlikte olmasının 

dezavantajları değil de avantajları dile getirilerek boĢanma sonrasında kısa zaman zarfında 

kurulabilen iliĢkiler dizi tarafından olumlanmıĢtır. Aynı süreçten geçen Esra‟nın da Murat 

komiserle iliĢkiye baĢlama ve evlenme kararı alma süreci kısadır. GeçmiĢte yaĢadığı 

iliĢkideki olumsuz olaylar, Esra‟nın yeni kurduğu birlikteliği olumsuz yönde etkilemez. 

                                                 
7 https://www.haberler.com/kayinpederin-isyeri-baskini-guvenlik-kamerasinda-11359968-haberi/ (EriĢim 

Tarihi: 19.04.2019). 

https://www.haberler.com/kayinpederin-isyeri-baskini-guvenlik-kamerasinda-11359968-haberi/
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Bunun yanı sıra boĢanmıĢ bireylerin eski eĢleri ile görüĢme sıklıkları ele alındığında, bu 

temsillerin son derece az olduğu gözlenmektedir. Tabi ki görüĢme sıklığı, zaruri çocuğun 

varlığı gibi nedenlerle sık olabilmektedir. Fakat yapılan araĢtırmalarda boĢanmıĢ kiĢilerin 

cinsiyetleri, yaĢları, eğitim durumları bir kenara alındığında, boĢanan kiĢinin ayrıldığı eĢi ile 

görüĢme sıklığı Ģu Ģekilde istatiksel bir tablo Ģeklindedir: 

Tablo 4.1. Bireylerin BoĢanma Sırasında Bir DanıĢmandan Yardım Alma, BoĢandığı EĢiyle ĠliĢki 

Durumu ve Tekrar Evlenmeyi DüĢünme Durumları (Arpacı ve Tokyürek, 2012:7-8).  

BoĢanma Sırasında Bir DanıĢmandan Yardım Alma Sayı % 

Yardım almadım 

Aile ve arkadaşlardan yardım aldım 

Psikologdan yardım aldım 

Eğitimciden yardım aldım 

76 

14 

11 

5 

71.7 

13.2 

10.4 

4.7 

BoĢandığı eĢiyle iliĢki durumu 

Hiç görüşmüyorum 

Gerektiğinde görüşürüm 

Devamlı görüşüyorum 

59 

43 

4 

55.7 

40.5 

3.8 

Tekrar evlenmeyi düĢünme durumları 

Düşünüyorum 

Kararsızım 

Düşünmüyorum 

59 

25 

22 

55.7 

23.5 

20.8 

TOPLAM 106 100.0 

AraĢtırma, boĢanmıĢ bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüĢlerinin incelenmesi 

amacı ile planlanmıĢ ve yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın örneklemini Ankara‟da yaĢayan 

kurumlarda çalıĢan toplam 106 boĢanmıĢ birey oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın yapılabilmesi 

için gerekli izinler alındıktan sonra araĢtırmacılar tarafından, 1 ġubat–30 Nisan 2006 

tarihleri arasında anket formu görüĢmeyi kabul eden boĢanmıĢ bireylere uygulanmıĢtır 

(Arpacı ve Tokyürek, 2012:4). 

 Esra boĢandıktan sonra Cihan ile arkadaĢ kalmıĢtır. Cihan, müzik alanında kendini 

geliĢtirerek kendi bestelerini insanlara duyurmak için Dilek‟ten yardım istediğinde, Dilek 

ona yardımcı olur. Dilek aynı zamanda boĢandığı eĢi Engin ile çocukları dıĢında da sürekli 

sık sık görüĢme durumunda kalabilmektedir. Engin‟in boĢanmasına rağmen Dilek‟in 

hayatına müdahale etmesi veya eĢi ile her kavga ediĢinde Dilek‟in evine gidip orda kalması 

sonrasında evliliği kötü gidince (Dilek‟in teyzesinin ve kızının da desteğini alarak) Dilek ile 

barıĢmak için çaba sarfetmesi, dizinin çoğunda Dilek‟in Engin ile gerekli durumlarda değil 

de neredeyse devamlı görüĢme durumunda olduğunu seyirciye yansıtmaktadır. Gerçek 

yaĢamdaki boĢanmıĢ kiĢilerin devamlı görüĢme yüzdesi ise grafiğe göre %3.8‟dir. Yukarıda 

ele alınan araĢtırmada bu oran dile getirildiği üzere oldukça düĢüktür. Dizi bunun tam aksini 

yansıtmakla birlikte, daha ziyade gerek Esra‟nın Cihan (eski eĢi) ile Dilek‟in Engin (eski 
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eĢi) ile görüĢme sıklığı dizide yüksek oranda sunulmaktadır. BoĢanma sonrası görüĢme ve 

bunun sıklığı dizi üzerinden olumlanarak, boĢanan kiĢilerin boĢanma nedenlerine 

bakılmaksızın görüĢebilecekleri mesajı iletilmiĢtir.  

Kitle iletiĢim kuramlarından bir kaçı eĢliğinde analiz edilerek, kuramsal çerçeve 

bazında okuyucuya iletilen çalıĢma yukarıdaki Ģekillerde kuram ve yöntemlerin belirli 

kısımlarından yararlanılarak farklı perspektiflerden açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Kitle iletiĢim 

kuramlarının, çalıĢmanın amacını gerçekleĢtirmede yetersiz kalması sebebiyle farklı 

alanlarda okumalar yapılarak, çalıĢmayı daha doğru Ģekilde ifade edebilecek yönteme 

ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle örneklem kapsamındaki dizi, senaryo metnindeki içerik ve ileti 

çözümlemesi, Fairclough‟un eleĢtirel söylem analizi perspektifinden de ele alınmıĢtır. 

Çözümlemede, eleĢtirel söylem analizi yöntemi kullanılarak istenilen amaç ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

4.4.5. EleĢtirel Söylem Analizi Çözümlemesi: Evli ve Öfkeli Dizisi 

AraĢtırmanın temsili olan dizi, Fairclough‟un eleĢtirel söylem çözümlemesi 

kapsamında dört aĢamada ele alınmaktadır. AĢamalar; tanımlama (söylem/metin), olay 

örgüsü, yorum (çözümleme süreci) ve açıklama (sonuç) Ģeklindedir. Söz konusu yöntem, 

dizinin, karakterleri üzerinden, boĢanma süreci ve sonrasının dilsen Ģekilde medya 

üzerinden seyirciye ne Ģekilde yansıtıldığının çözümlenmesinde kullanılmıĢtır. Elde edilmek 

istenen amaç, TV dizisi örneği üzerinden eleĢtirel söylem çözümlemesi yapılarak, boĢanma 

olgusunun toplumsal gerçekliği ile kitle iletiĢim araçlarındaki temsilinin karĢılaĢtırılmasıdır. 

BoĢanma olgusunu, örneklem kapsamında seçilen Evli ve Öfkeli dizisinin senaryo 

metni ve kurgusu, söylem ve karakterleri eleĢtirel söylem çözümlemesi eĢliğinde dört 

aĢamalı bir süreçle çözümlemeye gidildiğinde: 

1. Tanımlama (Söylem/Metin): Söylemin dil bilgisel yapı özellikleri olarak 

değerlendirilebilir. Diliçi bağlamlar incelenir; kelime seçimleri, özne yüklem iliĢkisi, 

söylem olumlu mu, olumsuz mu? Kip özellikleri, ünlemler, dolaylı veya dolaysız ifadeler 

gibi bir takım yapısal özellikler incelenir (Doyuran, 2018:317). 

Evli ve Öfkeli dizindeki boĢanmıĢ dört kadının, boĢanma öncesi, süreci ve sonrasında 

olumlu ve ya olumsuz bireysel anlamda nelerle karĢılaĢtıkları iĢlenmiĢtir. Senaryo 

incelemesi olarak dizi ele alındığında, dizideki söylemler; boĢanmanın toplumsal 
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gerçekliğinden uzak olup, söyleyiĢte hem olumlu hem de olumsuz ifadelere yer verilmiĢtir. 

Dizi aslında 4 evli kadının; evliliklerinde yaĢadıkları problemleri, boĢanma süreçlerini ve 

boĢanma sonrasında karĢılaĢtıkları sorunları ele alıyor. Fakat dizinin baĢlığına bakıldığında 

evliliklerinden dolayı öfke duyan bireylerin yaĢam hikâyeleri iĢleniyor gibi görünmektedir. 

Ġçerikte seyirciye sunulmak istenen ile baĢlığın, ilk etapta seyircide uyandırdığı düĢünceler 

farklı gibi durmaktadır. Burada evli oldukları için kendilerine kızan, öfke duyan kadın ve 

erkek karakterlere rastlanmamaktadır. Daha ziyade, aldatılan dört farklı karakterde kadının 

boĢanma kararı almalarındaki nedenlerden, boĢanma süreci ve sonrasında karĢılaĢtıkları 

olumlu/olumsuz deneyimlerden bahsedilmektedir. Burada evliliğin öfkeye neden 

olabileceğine dair bir konu iĢlenmemektedir. Aslında kadınların boĢandıktan sonra 

yaĢadıkları duygusal birlikteliklerine daha çok yer verilmiĢtir. Dizi hakkında hiç bir fikri 

olmayan izleyici için, baĢlık her zaman için fikir atfetmektedir; bu dizideki izleyicinin 

beklentileri ile iĢlenen konu/lar arasında bütünsel ve tam anlamıyla bir paralellikten 

bahsetmek pek de mümkün değildir. Yorumsamaya açık olan baĢlığın, izleyen seyirci kitlesi 

göz önüne alındığı takdirde, baĢlık ve içerik arasındaki bağlantının olup olmadığı kiĢiden 

kiĢiye göre değiĢebilmektedir.  

Aynı zamanda dizinin baĢlığından, ilk etapta, çıkarılabilecek diğer varsayım ise, 

evliliğin güzel duyguların var olduğu iliĢkiler bütünü değil daha ziyade problemli karmaĢık 

bir olgu oluĢunun ön planda tutulması Ģeklindedir. Duygusallık çerçevesinde kurulan 

birlikteliğin bir süre sonra ortadan kaldırılarak, evliliğin çirkinlik olarak görülmesidir. 

Evlilik burada öfke ile iliĢkilendirilmiĢtir. Oysa evlilik iki birey için bir son değil aksine bir 

baĢlangıç atfetmektedir. Dizinin baĢlığındaki anlam, evliliğin olumlu taraflarından ziyade 

olumsuz taraflarına odaklanmıĢtır (Kapkın, 2014:184).  

Dizide geçen bazı diyaloglarda ise örnek olarak seçilen dizinin, boĢanma olgusunun 

toplumsal gerçekliğini yansıttığı gözlenmiĢtir; örnek vermek gerekirse yukarıda kitle 

iletiĢim kuramları çerçevesinde ele alınan söz konusu dizide daha öncede ifade edilen bir 

takım söylemler mevcuttur. Karakterler arasından Dilek‟in üzerinden sürekli “annelik”, 

“anne”, “ev hanımı”, “namus” algısı yaratılmıĢtır. Bir diğer örnek ise karakterlerden 

Mine‟nin boĢandıktan sonra Cenk ile kurduğu duygusal yakınlığı, iĢ ortamında gizlemek 

zorunda kalmasıdır. Çünkü Mine ve Cenk aynı hastanede çalıĢmaktadır. Mine‟nin eski eĢi 

Metin‟de öncesinde aynı hastanede görev almaktadır. BoĢanma süresindeki tüm sıkıntılar, iĢ 

ortamlarına yansıdığı için hastane çalıĢanları, Mine ve Metin‟in tüm bu yaĢadıklarına Ģahit 

olmuĢtur. YaĢananlardan sonra Mine‟ye göre boĢandıktan hemen sonra baĢka biriyle hele ki 



78 

aynı iĢ ortamından biriyle birlikte olmaları onu, insanların gözünde kötü konuma 

taĢıyacaktır. Bu yüzden Cenk iliĢkilerini açıklamak istese dahi Mine; “etrafta insanlar ne 

der, resmi olarak daha yeni boĢanmıĢ bir kadınım, böyle durumda Metin‟den hiç bir farkım 

kalmaz...” söylemlerinde bulunur. Sonrasında Cenk‟in babaannesinin Mine‟ye “dul”, “kız 

değil” ifadelerinde bulunması eleĢtirel söylem çözümlemesi kapsamında, dizideki bu 

söylemlerin boĢanmanın toplumsal gerçekliği konusunda örnek teĢkil ettiği gözlenmektedir.  

Dizideki söylem ve ifade tarzlarına bakılmaya devam edildiğinde, Dilek‟in, boĢanma 

sonrasında kendi özel hayatına eski eĢi Engin tarafından yapılan müdahalelerdir. Engin, 

Dilek‟in tekrardan bir erkekle birlikte olmasının Merve‟yi olumsuz etkileyeceğini düĢünür. 

Çünkü onun nazarında Dilek bir “anne”dir ve kızı için örnek teĢkil etmektedir. Bunun 

üzerinden Dilek‟e namus algısı yaratır. “Namus” algısı ve “dul” söylemleri sadece Engin‟e 

veya Cenk‟in babaannesine özgü değildir. Mine ve Dilek‟in teyzesi de, sürekli “boĢanma” 

olgusuna vurgu yapar. BoĢanmıĢ kadının, bir erkekle nikâhsız sevgili olarak iliĢki yaĢaması 

yakıĢı kalmaz: “Ele güne karĢı millet ne der !” Dizideki iki karakter üzerinden bir kadının 

boĢanması, olumlanmamıĢ, söz edilen söylemlerden ahlaki bir yargı içine girilerek seyirciye 

aktarılmıĢtır. Fakat Mine‟nin Cenk‟in ailesini “dul” olmanın kötü bir Ģey olmadığına ikna 

etmesi, kendisini kabullendirip sevdirmesi yönünden ele alındığında ise boĢanma sonrası 

kadınların karĢılaĢtığı toplumda yaygın olan tavır ve kanıların değiĢtirilebileceği örneğini de 

sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında boĢanmanın; kadının, sosyal yaĢamındaki etkileri hem 

olumsuzlanıp ahlaki değerler kapsamında toplum tarafından bir takım ötekileĢtirmeye maruz 

bırakılmayı ifade ederken bir yandan da farklı bir bakıĢ açısıyla olumlanarak yeniden 

üretilmektedir.  

2. Olay örgüsü: Türkiye‟deki boĢanma olgusunun Evli ve Öfkeli dizisindeki temsili  

3. Yorum (Çözümleme Süreci): Çözümlemenin eleĢtirel olması yorum 

aĢamasındadır. Çünkü bu süreç bir bakıma söylemin /metnin yeniden inĢasıdır. Söylem ile 

olay örgüsü arasındaki iliĢki tespit edilir ve söylem içeriğindeki tarihi, siyasi, sosyal, 

toplumsal, kültürel bağlamlar ve güç iliĢkileri ortaya konur. Amaç bizim ne görmek 

istediğimiz değil, bize neyin gösterilmek, anlatılmak istendiğini tespit etmektir (Doyuran, 

2018:317).  

BoĢanma olgusunu üç ana baĢlık altında topladığımızda; boĢanma öncesi, boĢanma 

süreci ve boĢanma sonrası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Her evrede bireylerin karĢılaĢtığı 
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güçlükler dört karakter için de ayrıdır. Bu karakterler, tüm süreç boyunca bireysel 

sıkıntıların yanında çevresel etmenlerden kaynaklı bir takım sıkıntılar da yaĢamaktadır. 

BoĢanma öncesinde çiftler gerek iç etkenlerden gerekse dıĢ etkenlerden kaynaklı nedenlerle 

boĢanma kararı alırlar. BoĢanma kararının gerekçeleri bölüm ikide detaylı Ģekilde ele alınıp 

iĢlenmiĢtir. BoĢanmanın birçok nedeni vardır. Dizideki dört kadının boĢanma hikâyesi 

iĢlenirken, boĢanma sebebi olarak dördünün de eĢleri tarafından aldatılmıĢ olması öne 

sürülmüĢtür. Tek bir gerekçenin ortaya atılması, seyircinin boĢanma nedenlerine dar bir 

perspektifle bakmasına neden olabilmektedir. Aldatılmak, boĢanma nedenlerinden yalnızca 

biri olarak ele alınabilir. Seyircinin ilk etapta çıkardığı anlam ise boĢanmanın nedeni ancak 

eĢlerden birinin aldatması durumunda mümkündür. BoĢanma ancak aldatılma neticesinde 

meĢru olabilir veya evlilik bitirmede bir neden teĢkil edebilmektedir. EleĢtirel söylem 

analizi çerçevesinde boĢanma nedeni olarak sunulan gerekçenin, seyircinin anladığı ile 

senaryo üzerinden aktarılmak istenenin farklı olmasıdır. Dizideki kurguda, “aldatılma” olayı 

dört kadın içinde boĢanma gerekçesi olarak aynı nedeni temsil etmektedir. Dört farklı kadın 

içinde boĢanma gerekçesi, eĢleri tarafından aldatılmıĢ olmalarıdır. Kurgu, aynı boĢanma 

gerekçesinin (aldatılma) farklı sosyal, kültürel ve ekonomik statülere, farklı öğreti ve 

kabullere sahip dört kadın tarafından farklı Ģekillerde karĢılanıp yorumlandığını iletmek 

istemektedir. Farklılığa örnek vermek gerekirse Mine ve Dilek kardeĢtir. Birinin (Mine‟nin) 

ev hanımı olmak dıĢında bir mesleği vardır. Diğeri (Dilek) ise sadece ev hanımıdır. Mine 

zarif, narin hassas ve ataerkil öğreti yapısına kapalı, kendini kültürel anlamda her yönden 

donatmıĢ bir kadını temsil eder. Dilek ise ataerkil, geleneksel yapıyı kabullenmiĢ, daha 

evcinmen, domestik, anaç ve fiziki anlamda kıyafetlerine ve kiĢisel bakımına dikkat 

etmeyen bir kadını temsil eder. Bu iki kadın da eĢleri tarafından aldatılır. Aynı ailede 

yetiĢmiĢ olmasına ve aynı gerekçe ile eĢleri tarafından ikisinin de baĢka bir kadına tercih 

edilmeleri! karĢısında verdikleri tepki baĢkadır. Dilek eĢinin onu aldatmasında eĢini değil 

eĢini “baĢtan çıkaran kadın”ı sorumlu tutarken Mine tam tersi kendisini ve diğer kadını, 

çocuğunu mağdur ettiği için aldatma konusunda eĢini sorumlu tutar. Kurguda asıl 

anlatılmak istenen ile seyircinin ne anladığı farklılaĢabilmektedir. Öyle ki bunun yanı sıra 

seyirciler arasındaki anlam farklılığı da mecvuttur. Seyircinin diziden çıkardığı anlam ve 

sonuçlar seyircinin yaĢına, cinsiyetine, öğrenim durumuna, geleneksel kabulleri vb gibi 

etmenlere göre değiĢebilmektedir. EleĢtirel söylem analizi perpektifinden dizi metni 

üzerinden ileti çözümlemesi yapıldığında, amaç bizim neyi anladığımız değil seyirciye 

neyin aktarılmak, gösterilmek istendiğidir. 
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Dizideki söylemler ile boĢanma olgusu net Ģekilde ifade edilmiĢtir. BoĢanma olgusu, 

kadın üzerinden iĢlenmiĢ, boĢanan erkekler bazında konu ele alınmamıĢtır. Fakat boĢanma 

olgusu oldukça geniĢ kapsamlıdır. Dizide bu kapsam dar bir perspektiften ve çoğu zamanda 

sunulan örneklerde görüldüğü üzere parça parça kopuk ve gerçeklikten uzak Ģekilde 

seyirciye yansıtılmıĢtır. Yansımadaki anlam ve algı muhakkak ki seyirci kitlesine, dizinin 

sunulduğu toplumun kültürel yapısına, seyircinin yaĢına, cinsiyetine, öğretim düzeyine vs 

gibi dıĢ etkenlere göre değiĢebilmektedir. Fakat çalıĢmanın amacı seyircinin çıkardığı 

anlamdan ziyade, dizinin seyirciye boĢanma olgusunun nasıl yansıtıldığıdır. Yansıma 

seyirciye senaryo aracılığıyla sunulmaktadır. Senaryoda kullanılan kelimeler, cümle 

yapıları, mimikler, karakter seçimleri bunların hepsi dizideki ana temanın iletilmesinde 

baĢat faktörler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dilek‟in kızı Merve karakterinin, anne ve 

babasının boĢanma kararı almalarından, boĢanma süreçleri ve sonrasında gösterdiği tutum 

ve davranıĢlar da toplumsal gerçeklik bağlamından uzak Ģekilde seyirciye sunulmuĢtur. 

ġöyle ki, Dilek karakterinin kızı Merve, 8 yaĢında büyüme çağında bir çocuktur. Dizide 

Merve‟nin babası Engin annesini (Dilek‟i) aldatır. Aldattığı kadın ünlü bir yazar olduğu için 

durum medyadan halka yansır. Merve aldatma olayına medyadan Ģahit olur. Dizide 

babasının annesini aldatmasını bu Ģekilde öğrenmesi, babasının o kadınla evlenmesi, 

velayetinin babasına verilmesinden dolayı üvey annesi ile yaĢamak zorunlu kalması gibi 

sancılı süreçler, sıkıntılı bir durummuĢ gibi yansıtılmamaktadır. Merve‟nin tüm yaĢananlara 

verdiği tepkiler ara ara dizinin bazı bölümlerinde ele alınmıĢ çok fazla yer verilmemiĢtir. 

Bunun aksine ise annesinin (Dilek‟in) boĢanma sonrasında erkek arkadaĢı ile evlenme gibi 

düĢünceleri gündeme geldiğinde Merve bu durumdan rahatsız olmaktadır. Ġlk baĢlarda 

annesinin sevgilisini kabullenen Merve evlilik söz konusu olduğunda annesine ve onun 

erkek arkadaĢına güçlükler çıkarıyor. Burada babasının ve babaannesinin baskıları da 

devreye giriyor. Dizide ele alınan boĢanmıĢ ailelerdeki çocukların durumu iĢlenirken 

gerçeklikten uzak Ģekilde seyirciye yansıtılıyor. Merve‟nin “boĢanma”nın getirdiği 

sıkıntıları yaĢama oranı ve Ģekli yüzeysel, gerçeklikten kopuk Ģekilde iĢlenmektedir. 

YaĢadığı sıkıntı anne ve babasının baĢka kiĢilerle evlenmesi durumunda ondan uzaklaĢacağı 

düĢüncesi, sadece anne evlenmek istediğinde ortaya çıkmaktadır. Fakat bu gerçek yaĢamda 

salt anne üzerinden bir korku değildir. BoĢanmıĢ ailelerdeki çocuklarda var olan bu korku 

iki ebeveyn için de geçerlidir. Sadece anne veya sadece baba için böyle bir korku değil de, 

topyekûn ikisini de kaybetme korkusu mevcuttur. Merve‟nin annesini aldattığında 

hissettikleri, boĢanma sürecinde ve sonrasına bozulan düzeni net ve detaylı Ģekilde 

iĢlenmemektedir. YaĢadığı sıkıntılar üzerinde durulmuĢ fakat çok kısa sürede Merve bu 
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bunalımlı süreci atlatarak durumu eğlenceli hale getirmiĢtir. Fakat o yaĢ grubunda bir çocuk 

için Merve‟nin yaĢadıkları normal bir durum değil bilakis ileriki hayatını dahi etkileyecek 

bir vuku olabilmektedir. Burada cinsiyetçi söylemler de oldukça nettir. Baba tekrar 

evlenirken bu kadar problem yaratmayan Merve, anne söz konusu olduğunda büyük tepkiler 

vermektedir. Tabii burada anne ve baba rolü de oldukça önemlidir. Anne bir çocuk için daha 

farklı bir anlam atfedebilmektedir. Veya da Merve babasında tecrübe ettiği kaybediĢi 

annede de tecrübe etmek istemeyebilir. Bahsi geçen çıkarımlar, diziyi izleyen seyirci olarak 

tarafımca yapılmaktadır. Bunun nedeni konuya dair somut olarak, senaryo metninde kesin, 

net bir ileti bulmanın mümkün olmamasıdır. Bundan dolayı Merve karakterinin verdiği 

tepkiler yoruma açık ifadeler içermektedir. Gerçek yaĢamda anne ve babası ayrılan 

çocukların, ebebeynleri baĢka biri ile duygusal iliĢki yaĢadıklarında çocuğun nazarında iki 

taraf için de tepki oranları arasında bu denli uçurum olmamaktadır. Biraz daha gerçeğe uzak 

bir tepki, seyirciye yansıtılmaktadır. Gerçek yaĢamda evli olan çiftler arasındaki ayrılma 

nedeni olarak üçüncü kiĢi ise çocuğun anne ve babasının sevgilisi olması çocuk için çok 

fazla bir Ģey değiĢtirmemektedir. Çocuk bu durumda büyüklerin düĢündüğü normlarda 

düĢünmediği için ayrım yapmaz. Çocuk için üçüncü kiĢi, „babasını ya da annesini ondan 

alan kiĢi‟dir. Dolayısıyla üçüncü kiĢiye karĢı yoğun bir öfke yaĢar. Bu öfke, kiĢinin sadece 

ayrılığa neden olmasıyla ilgili değildir. Baba ya da anne daha sonra evleneceği zaman da bu 

kiĢilere bir öfke duyulur. BoĢanmaya doğrudan etkileri olmasa bile, “bu kadın yüzünden 

babam annemle birlikte değil” ya da “bu adam yüzünden annem babamla birlikte değil” 

diye düĢünür (Öztürk, 2008: 49). Çocuklar, ebebeynleri ayrıldıklarında; “annem babam 

birbirlerine zarar verecek mi, bana zarar verecekler mi, ayrılacaklar mı, kiminle 

yaĢayacağım, evden taĢınacak mıyım, annem veya babam nerede yaĢayacak, okulum 

değiĢecek mi, bu yaz gene basketbol okuluna gidebilecek miyim?” gibi çok çeĢitli kaygı ve 

endiĢelere kapılabilirler
8
. Uzman Psikolog Özge Genlik, “evlilik süreci devam ederken 

kadının ya da erkeğin bir baĢkası ile flört etmesi çocukların zihninde rol karmaĢasına yol 

açar. Çocuklar, kendilerini güvensiz hisseder ve zihinlerinde belirsizlik oluĢur. Çocukların 

tepkileri yaĢlarına göre farklılık gösterir ancak genel olarak; kaygı-korku ve güvensizlik bu 

süreçte deneyimlenen duygulardır. Çocuğun güven zemininin zedelenmesi ise ileriki 

yaĢlarda kuracağı iliĢkilerini olumsuz yönde etkileyeceği gibi çocuk annesine ve babasına, 

yaĢamında en çok kendini düĢünmeksizin teslim ettiği iki kiĢiye, olan güven ve sevgi bağı 

zedelenir. Bunun sonucunda ise, çocuk çok fazla saldırgan dürtüler içeren eylemlerde 

                                                 
8 http://www.eyvahbosaniyorum.com/aldatmalar-ve-yeniden-evlenme-cocuklari-nasil-etkiler.html (EriĢim 

Tarihi:19.04.2019). 

http://www.eyvahbosaniyorum.com/aldatmalar-ve-yeniden-evlenme-cocuklari-nasil-etkiler.html
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bulunabilir ya da içine kapanıp kimse ile iletiĢim kurmamayı tercih edebilir. Anne ve 

babasının evliliğinde oluĢan geçimsizliğe kendisinin neden olduğunu düĢünerek, kendisini 

suçlama eğilimi gösterebilir. Anne ve baba ilgi odağının büyük bir bölümünü flört ettiği 

kiĢiye ayırırsa, çocuk geliĢimi ve büyümesi için yetersiz ebeveyn desteği alacaktır bu da 

özgüven problemlerine yol açabilmektedir" diye ifade etmektedir.
9
  

Bunun dıĢında tek taraflı perspektif bağlamından ziyade, dizideki boĢanan 

kadınların, eĢleri üzerinden bi analiz yapmak gerekirse dizide; Mine‟nin eski eĢi Metin‟in 

akıbeti hakkında bir bilgi iĢlenmez. Metin‟in boĢanma öncesinde, süresince karĢılaĢtığı 

problemler yüzeysel Ģekilde ele alınmıĢ olup boĢanma sonrasında Metin karakterinin içinde 

bulunduğu durumlardan kaynaklı yaĢadığı sıkıntılar ele alınmamıĢtır. Metin, boĢanma 

aĢamasında evinden ayrılır otel odasında yaĢamına devam eder. BoĢanma davasına 

katılmaz. Metin boĢanmadan kaynaklı kendi iĢ yerinden ayrılmak durumunda kalır. Dizinin 

bir bölümünde, ayrılık sonrası mesleki yaĢamına yurt dıĢında devam ettiğine dair bir bilgi 

paylaĢılır. Yani Metin aslında boĢanma ile birlikte yaĢamında büyük değiĢiklikler yapma 

durumunda kalır. Kendi iĢ yerini, yaĢadığı Ģehri terk eder. Mine‟yi aldattığı kadından sahip 

olduğu çocuğunu göremez. Hem eĢini kaybeder hem de çocuğunu. Fakat bunlar detaylı 

Ģekilde dizide ele alınıp seyirciye aktarılmaz. Fakat boĢanma sonrası erkeklerin karĢılaĢtığı 

güçlüklerin toplumsal gerçekliği çoğunlukla bu yönde değildir. Sonraki sürecin daha iyi 

anlaĢılması için boĢanmanın erkekler üzerinde yaptığı etkiyi araĢtıran bir saha 

çalıĢmasından 10 boĢanmıĢ erkek ile görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmeler neticesinde 

boĢanma öncesinden, sonrasına değin on karakterinde ne gibi süreçten geçtiği ele alınıp 

incelenmiĢtir. GörüĢmede iĢlenen konulardan birisi ise boĢanma sonrasında erkeğin sosyal 

çevresinde meydana gelen değiĢimlerdir. GörüĢmecilerden bir tanesine boĢanma sonrası 

süreçle ilgili soru yöneltildiğinde alınan cevap Ģu Ģekilde olmuĢtur: 

K4: “Boşandıktan sonra aile çevremde olsun akraba çevremde olsun bir baskıyla 

karşılaşmadım bir etkide bulunmadı kimse. Ama iş hayatım etkilendi. Ama şuan ki bakış 

açımla o zaman ki çok farklı tabi ki de. İşe gitmek istemediğim çok oldu. 1 seneye yakın iş 

yapamadım çok. Çünkü sevdiğim bir insandı. Mahkeme de göz göze gelince tuhaf olmuştum. 

Ya da şuanki eşimle onunla takıldığımız mekâna gidince, bir tuhaf oluyordum. Bir de şöyle 

bir olay yaşandı, daha önce görüştüğüm evli çiftlerle görüşemiyordum artık. Yanlarına 

                                                 
9 https://www.haberler.com/aldatma-cocuklari-da-olumsuz-etkiliyor-9234783-haberi/ (EriĢim Tarihi: 

19.04.2019). 

https://www.haberler.com/aldatma-cocuklari-da-olumsuz-etkiliyor-9234783-haberi/


83 

gidemiyordum. O bir sıkıntı oluyordu. Kendimi bekâr olarak görüyorum ve mahcupluk oldu 

bende o dönem. ve içime kapandım.” (AktaĢ, 2018: 24-26). 

Esra‟nın eski eĢi Cihan ise boĢanma olayını çabuk atlatır. Günlük, geçici duygusal 

iliĢkilere devam eder. BoĢanmanın getirdiği dezavantajları yaĢamaz. Yani bir kadına 

tekrardan bağlanma sorunu, tekrardan bir kadını sevme korkusu vb. gibi korkuları yoktur. 

YaĢadığı dezavantajlar; barınma ihtiyacını karĢılamada yaĢadığı problemdir. Cihan, 

Esra‟dan ayrıldıktan sonra evden de ayrılır ve kendisine kalacak yer bulamaz. Esra ile ortak 

arkadaĢları olan aynı zamanda Dilek‟in erkek arkadaĢı, Tarık‟ın evine yerleĢir. YaĢadığı 

sıkıntı kalacak evinin olmamasıdır. Fakat Cihan Esra ile evli olduğu süre boyunca 

bebeklerini kaybetmiĢtir. Cihan‟ın yaĢadığı acı, dizide uzun Ģekilde iĢlenmiĢtir. Bu süreç 

onu duygusal anlamda oldukça yıpratmıĢtır. Cihan, duygusal bir karakterdir. Fakat bu 

duygusallık boĢanma sonrasında ele alınmamıĢtır. Yalnız kalması, düzeninin bozulması gibi 

durumlardan bahsedilmemiĢtir. Cihan‟ın sonrasında Esra ve yakın arkadaĢları ile boĢanma 

sonrası da görüĢüyor oluĢu gerçek yaĢamda nadir gözlenebilir bir durum olabilmektedir. 

Örnek olarak sunulan çalıĢmada bahsedildiği üzere 10 boĢanmıĢ erkek görüĢmecilerden ikisi 

Cihan karakterinin ayrılık sonrası yaĢamındaki değiĢimleri tam tersine Ģu Ģekilde dile 

getirmiĢtir: 

K6: “Akraba aile çevrem evlenince de ayrılınca da bir şey demediler zaten bana çok 

müdahale etmezlerdi. Kararıma saygı duydular hep. Arkadaş çevresi olarak da şöyle, onun 

arkadaşları ona kaldı, benimkiler bana kaldı. Tavır değiştiren oldu da görüşmüyorsun yani. 

İş hayatımı etkiledi evet performansım düştü 2-3 yıl evet.” K9: “...Ben ortak arkadaşlarımla 

iletişimi mi de kestim. Bana karşı tavır değiştiren de oldu bu sebeple kestim. Bir zamanlar 

aynı masada yemek yediğin insanlarla, evliliğim bitince de görüşmeyi kestiler benimle. Bir 

nevi öküz öldü ortaklık bitti yani tabiri caizse. İş hayatımda da etkilendim çok kötü hem de.” 

(AktaĢ, 2018: 27). 

Tabi ki farklı yönlerden bakıldığında boĢanma sonrasında eski eĢler zaruri 

durumlarda görüĢebilmektedir. Ortak bir çocuk varsa veya maddi ortak yatırımları varsa 

nafaka gibi maddi durumlar söz konusu ise eĢler sonrasında bir araya gelebilmektedir. 

Genelleme yapılmamakla birlikte eĢler arasında anlaĢmalı boĢanma ile ayrılık söz konusu 

ise eĢler sonrasında arkadaĢ dahi kalabilmektedir. 



84 

Dilek‟in eski eĢi Engin karakteri ise Dilek‟den ayrıldığına piĢmandır. Fakat bunun 

nedeni yeni eĢinden memnun olmamasıdır. Engin de Cihan gibi boĢanmıĢ olmanın getirdiği 

dez avantajları yaĢamaz. Engin, Dilek‟den boĢanarak, o kadınla boĢandığının ertesi günü 

evlenmiĢtir. Evlendikten sonra eĢiyle sıkıntılar yaĢamasının ardından Dilek ile olan 

evliliğini gözden geçirme fırsatı bulmuĢtur. Önceki evliliğinde aslında mutlu ve huzurlu 

olduğunu anlamıĢtır. Sonrasında geri Dilek‟e dönmeye karar vermiĢtir… Engin, boĢanmanın 

getirdiği sıkıntıları yaĢamamıĢtır. Oysaki boĢanmıĢ eĢler üzerinde yapılan bir araĢtırmada 

boĢanmıĢ erkeklerin evli erkeklere göre beĢ kat yüksek oranda, boĢanmıĢ kadınların evli 

kadınlara oranla üç kat yüksek oranda ruhsal bozukluk saptanmıĢtır. BoĢanmaya kesin karar 

verdikten sonra boĢanma biçimleri de erkeklerin boĢanma ve sonraki süreçte yaĢamlarını 

derinden etkilemektedir. BoĢanmanın barıĢçıl bir Ģekilde olması, yarı dostane, can yakıcı 

Ģekilde bitmesi olası durumlardır. BarıĢçıl olan boĢanmalarda karĢı tarafa kin beslememesi, 

boĢanmanın yorucu ve yıpratıcı olmaması erkeğin kendini toparlamasını daha kısa bir 

süreye yayar. Erkeğin boĢanma sonrası karĢılaĢtığı maddi manevi güçlükleri bir görüĢmeci 

Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir. 

H.Ç “ … Adam orda oturmuş bir kanun yazmış demiş ki: Kadın devamlı mağdur 

durumdadır.1.derecede onun hakları göz önüne alınacak. Tamam diyosun gücü yoktur, 

çalışma kapasitesi yoktur. Ama akıl olarak onun bize vurduğu darbeyi hesaba katmak lazım. 

Bu şekilde sıkıntılara düşünce ekonomik olarak, psikolojik olarak ben 4 çocukla kaldım. 

Bunların bakımı asıl mağdur olan taraf hesaba katılmıyor. Bunu hiç kimse sormuyor orda. 

Bu adam boşanırken senin ne sıkıntın vardı diye soran yok. Kadınlar için mor çatı var. 

Erkekler için niye öyle bir şey yok.” (Sevim, Güldeste ve Öner, 2016:301-302). 

BoĢanma, erkek içinde çeĢitli güçlükleri beraberinde getirmektedir. BoĢanma sonrası 

yeni duruma uyum için belli bir sürenin geçmesine ihtiyaç duyulmaktadır. YaĢanan sorunlar 

ve etkililik dereceleri bir erkekten, diğerine farklılık gösterse de genel olarak benzer olarak 

baĢlarda yaĢadıkları duygu bunalımı ortaktır. BoĢanma, sosyal çevrelerde akrabaların, 

ailenin, arkadaĢ çevresinin, boĢanmıĢ bireyle iliĢkisine de yeni bir biçim kazandırmıĢtır. 

Konuyla ilgili katılımcılar, boĢanma sonrasında sosyal çevrelerinde özellikle eĢiyle ortak 

arkadaĢlarının bir kısmı ile iletiĢimlerini kestiğini ve kendilerine ön yargı ile yaklaĢıldığını 

ve bir kısmı baskıyla karĢılaĢtığını söylemiĢtir. Bir de boĢanma sonrasında, evli çift 

arkadaĢlarının yanına gidemeyerek, mahcupluk duymakta olan katılımcı, boĢanmanın sosyal 

çevresindeki etkisini içe kapanıklık olarak ifade etmiĢtir (AktaĢ, 2018: 24-26).  
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ġunu da belirtmek gerekir ki, boĢanma sonrası; her erkekte, her boĢanmada ve 

iliĢkide farklı deneyimlenmektedir. Evlilikte eĢler arasında yaĢanan birliktelikte de 

ayrılmada da çeĢitli yaĢantılar mevcut olabilmektedir. Ayrılık sonrası erkeğin ne tür durum 

ve olayla karĢılaĢtığı, onun için sorun teĢkil edip etmediği ediyorsa ne oranla etki yarattığı 

farklılaĢabilmektedir. BoĢanma sebepleri de bu farklılığı etkileyen dinamikler arasında 

olabilmektedir. 

Sonuç olarak, erkekler boĢanma sonrası hem maddi hem de manevi yönden olumsuz 

Ģekilde etkilenmektedir. Maddi açıdan olumsuz etki Ģöyledir; kadına nafaka verilmesi, 

çocukların diğer maddi ihtiyaçlarının da karĢılanması gibi birçok yükümlülük erkeğin 

omuzlarına bırakılmıĢtır. Bu nedenle erkekler kendi kiĢisel ihtiyaçlarını karĢılayamayacak 

duruma kimi zaman düĢmekte ve bu durum kendi hayatlarından maddi yönden feragat 

etmelerine neden olabilmektedir. Maddiyatın neden olduğu olumsuz etkinin yanında bir de 

manevi olarak sancılı süreç geçiren erkekler, bu iki durumu atlatmada sıkıntılar 

yaĢamaktadırlar. Özellikle boĢanma sonrasında, çevrelerindeki insanlarla olan iliĢkilerinin 

değiĢmesi, kendi anne ve babalarının baskısı, kendilerini bir boĢlukta hissetme ve bunun iĢ 

yaĢamlarına olumsuz Ģekilde yansıması gibi birçok sonuç ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak 

evlilik sürecinde yaĢanan kavgalar, stresli ve gergin ev ortamı ve bunun akabinde gelen 

boĢanma, erkekler üzerinde negatif etkilere neden olduğu ve bu hızlı değiĢimden olumsuz 

Ģekilde etkilendikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır (AktaĢ, 2018: 28). EleĢtirel söylem analizi 

içerisinden dizideki boĢanmıĢ erkek karakterlerin boĢanma sonrasındaki akıbetleri hakkında 

yeterince bilgi sunulmaması, sunulanların ise verilen örnekler kapsamında toplumsal 

gerçeklik ile uyuĢmadığına iĢaret edebilmektedir. Bunun yanı sıra boĢanan erkek toplumun 

nazarında “dul” değildir. BoĢanmıĢ erkek için bekâret sorunu yoktur. Toplumda kabul gören 

ataerkil geleneksel yapı içerisinde erkek, hiç evlenmemiĢ bir “kız” ile evlenebilir. 

BoĢandıktan sonra yukarıda boĢanmıĢ erkeklerce dile getirilen özlem, yalnızlık duygusu 

yoktur. Söylem içerisindeki sosyal, kültürel ve toplumsal bağlar izleyiciye boĢanmıĢ erkeğin 

yaĢadığı sıkıntılara yönelik çıkarım sunmamaktadır. 

4. Açıklama /Sonuç (Sosyal Çözümleme): Bu süreç çözümlemenin son aĢaması 

olarak değerlendirilebilir. Tanımlama, olay örgüsü ve yorumla genel bir veri oluĢturur. Bu 

verilerle sonuç ortaya konulur. EleĢtirel söylem çözümlemesi genel anlamda sosyal 

içeriklidir. Bu nedenle de sonuç „sosyal çözümleme‟ olarak da nitelendirilebilir. Bu 

aĢamada, söylem veya söylemlerle (metin) amaç nedir, ortaya konulmak istenen nedir, 
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hangi mesaj veya mesajlar vardır, söylemdeki ideolojik yapı nedir, senarist taraf mıdır? Net 

ifadelerle açıklanır (Doyuran, 2018:320). 

BoĢanma süreci ve sonrasında boĢanan kiĢi ve yakınlarının (eĢlerin, çocukların, 

boĢanan çiftlerin eĢlerinin vb yakın çevrenin) karĢılaĢtıkları olumlu, olumsuz durum ve 

olaylar söylem ve mimiklerle dizi aracılığıyla ifade edilmiĢtir. Senaryo metni üzerinden 

kullanılan kelimeler, (dizi gösterimi boyunca), söylem ve mimikler izleyicide sosyokültürel 

bağlamda yeni bir Ģablon üretmektedir. Söylem diliçi bir yapı arz ettiği gibi aynı zamanda 

dildıĢı (sosyokültürel, toplumsal, siyasi ve ideolojik) bir yapı da değerlendirilir. Bu 

itibarladır ki söylem medyatik, sosyal bir kavram olarak karĢımıza çıkar. Söylem, ileten, 

ileti ve iletilen çerçevesinde bir bütünlük arz eder. Söylemler bir olay örgüsü temelinde 

ortaya konur ve amaç genel anlamda siyasi, ideolojik ve sosyokültürel mesaj niteliğindedir. 

Söylem tarafsız değildir. Söylemler dilin objektif/nesnel durumlarının ötesinde sosyal 

hayatın verileri olarak karĢımıza çıkar. Bu sebepledir ki çok boyutlu sosyokültürel iliĢkiler 

olarak değerlendirilir (Doyuran, 2018:320-321). 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Aile kurumu insanlığın bir arada toplu yaĢamalarından itibaren süregelen sosyal bir 

olgudur. Aile toplumların geçirdiği sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alandaki değiĢim ve 

dönüĢümlerden etkilenip, değiĢerek günümeze değin gelmiĢtir. Aile kurumunun resmi 

olarak tanınması, çiftlerin resmi bir devlet görevlisi eĢliğinde, Ģahitler huzurunda resmi 

Ģekilde evlenmeleri ile gerçekleĢir. Resmi evlilik birliği ile aile kuran çiftler zamanla içsel 

ve dıĢsal nedenlerden kaynaklı olarak ayrılma kararı alabilmektedir. Ayrılma kararının legal 

olması ve kabul görmesi içinse evlilik gibi ayrılığında resmi kurumlar ve kiĢiler aracılığıyla 

gerçekleĢmesi gerekir. Yeni bir kiĢi ile evlilik kurabilecek medeni duruma sahip olacak 

Ģekilde resmi yolla birlikteliğin sona ermesine boĢanma denir. Çiftlerden biri veya her ikisi 

de evliliklerinde, çeĢitli nedenlerden kaynaklı boĢanma talebinde bulunabilir. Bu talep 

neticesinde haklı gerekçelerle kiĢiler mahkeme huzurunda ayrılır. BoĢanma gerekçeleri 

hukuken özel ve genel nedenler olarak ele alınır. Son zamanlarda medya aracılığıyla bu 

nedenler çeĢitli programlarda, haberlerde, film ve dizilerde ele alınarak iĢlenmektedir. 

Gerekçelerden özellikle Ģiddet, aldatma, Ģiddetli geçimsizlik gibi nedenler öne 

sürülmektedir. Medya boĢanma konusunda çok boyutlu Ģekillerde gerçekte yaĢanan olayları 

bire birde hem sunmakta hem de bu konuyu farklı temalarla birlikte yeniden iĢleyip 

olduğundan baĢka Ģekillerde görsel-iĢitsel ve yazılı Ģekilde topluma iletmektedir. 

Kitle iletiĢim araçları, geliĢen ve sürekli ilerleyen bir teknoloji ile gün geçtikçe 

farkında olmadan hayatımızın bütün alanlarına sirayet etmektedir. Günümüzde kitle iletiĢim 

araçları, kültürün nesilden nesile aktarılması özelliğiyle neredeyse aile ve eğitimden sonra 

önemli bir role sahiptir. Kitle iletiĢim araçlarından televizyon, görsel-iĢitsel özelliğinden 

dolayı dikkat çekerek her kesimden insanın kolay ulaĢabileceği yaygın bir araçtır (Yavuz, 

2014: 88). Tüm bu özelliklerinden dolayı televizyon, izleyicisine ülkede ve dünyada olup 

biten her Ģeyi hızlı ve kolay bir Ģekilde sunmaktadır. Bunun yanı sıra var olan toplumsal bir 

olguyu hem iletmekte hem de iĢlemektedir. Yapılan çalıĢmada ulaĢılması amaçlanan temel 

amaç, boĢanma olgusunun seyirciye televizyon aracılığıyla seçilen dizi karakterlerindeki 

görünümü ile kitle iletiĢim araçları, literatür taramaları sonucunda elde edilen ve iĢlenen 

boĢanmanın toplumsal gerçekliğinin karĢılaĢtırılmasıdır. AraĢtırmanın konusu 

doğrultusunda Evli ve Öfkeli dizisi örnekleminden boĢanma olgusuna, boĢanmıĢ farklı 

karakterlere rastlanılmıĢ bundan dolayı çalıĢma için en uygun dizi olarak tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın amacına yönelik literatürden yararlanılarak kavramsal çerçeve oluĢturulmuĢ 
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sonrasında bu çerçeve dıĢına çıkmadan söz konusu dizi üzerinden kuramsal ve yöntemsel 

çözümlemelere bağlı kalınarak içerik çözümlemesi yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda boĢanma olgusunun medyadaki yansımaları ile 

toplumsal gerçekliği öncelikle kitle iletim kuramları çerçevesinde ele alınarak incelenmiĢtir. 

Fakat yapılan çalıĢma ve ulaĢılan sonuçlar doğrultusunda çalıĢmanın amacını tam anlamıyla 

doğrulayan bir kitle iletiĢim kuramına rastlanmamaktadır. Ancak George Gerbner tarafından 

geliĢtirilen Ekme Kuramı‟ndan, kültürel yapıyı ele alan çalıĢmacıların öne sürdüğü “kitle 

iletiĢimi ve kitle kültürü”nden, eleĢtirel medya okuryazarlığı ve de Herman ve Chomsky 

(1988) tarafından geliĢtirilen Propaganda Modeli‟nden yararlanılmıĢtır. Kitle iletiĢim 

kuramları çalıĢmayı açıklamada yetersiz kaldığından dolayı dil ve söylem, içerik analizini 

daha net ifade etmek adına eleĢtirel söylem analizi yöntemi tercih edilmiĢtir.  

Kitle iletiĢim kuramları kapsamında Gerbner‟ın Ekme Kuramı‟nda içerik çözümlesi 

yapılan dizi üzerinden medya bir tutum ve davranıĢı izleyiciye yansıtır. Fakat kuramın da 

destekleği üzere yansıttığı tutum ve davranıĢlar gerçeklikten uzaktır. BoĢanmanın tüm 

evrelerinde yer alan dizideki dört kadın karakterin boĢanma süreci boyunca neler 

yaĢadıkları, çoğu bölümde gerçeklikle bağlantılı Ģekilde yansıtılmamıĢtır. Bunun yanı sıra 

Ekme Kuramı‟na göre televizyon geleneksel inançları ve davranıĢları değiĢtirmek, yok 

etmek yerine daha da pekiĢtirmektedir. Kadının ev içerisindeki görevlerine vurgu yapılmıĢ, 

böylece toplumsal cinsiyet rollerini pekiĢtirmeye yönelik temalar iĢlenmiĢtir. Aynı zamanda 

farklı karakter ve sosyal statüde olan kadın üzerinden boĢanma sonrası karĢılaĢılan durum 

ve mahalle baskısı iĢlenmiĢtir. BoĢanan kadın kimliğinin “dul” a dönüĢmesi, boĢanan 

kadının tekrar bir iliĢkiye baĢlamasının ahlaki sorun teĢkil etmesi gibi kadının boĢanma 

sonrasında karĢılaĢtıkları güçlüklerden de bahsedilmiĢtir. Dizi karakterleri üzerinden iĢlenen 

bu temalar eĢliğinde boĢanma süreci ve sonrasında yaĢanılanların tektip olmadığı 

sunulmuĢtur. Dizide bazı temalar olumlanırken bazı temalar ahlaki yönden 

olumlanmamıĢtır. Hâkim bakıĢ açısı var olan temaya göre değiĢebilmektedir. Fakat 

toplumsal cinsiyet kapsamında kadının evdeki rolleri, boĢanmıĢ kadına atfedilen “dul” 

söylemleri, boĢanmıĢ kadının tekrar bir iliĢkiye baĢlamasının çocuğu açısından kötü örnek 

teĢkil ettiği gibi temalarla ahlaki değer yargıları iĢlenmiĢtir. Yani boĢanmanın, kadın 

açısından olumsuz durumlar yarattığı ve toplumda bu tarz söylemler ile ötekileĢtirildiği 

vurgusu mevcuttur. Bundan dolayı boĢanma sonrası kadının var olan toplumdaki yeri 

(“kadın”/“kız”) kadın açısından olumsuzlanmıĢtır. Dört farklı kadın karakter farklı 

konumlara ve kabullere sahip olsalar da boĢanma sonrasında ortak ataerkil söylemlere 
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maruz kalmaktadırlar. Bir yandan da boĢanma süreci ve sonrasında boĢanan kiĢilerin 

rastladıkları ve maruz kaldıkları durum ve olaylar karĢısında, verdikleri tepkinin de baĢka 

öğreti ve kabuller çerçevesinde farklılık gösterebileceğini de aktarmıĢtır. 

 Toplumsal cinsiyet bazında değerlendirildiğinde dizide seçilmiĢ olan karakterlerden, 

dizideki senaryonun, söylem ve ifade ediliĢ tarzlarından ayrıca iĢleyiĢten, yansıtılan ana 

olgunun yani boĢanmanın geleneksel söylem, davranıĢ ve tutumlarla nasıl pekiĢtirildiği 

gözlemlenmiĢtir. EleĢtirel medya okuyazarlığının çerçevesinden bakıldığında da medya; 

toplumsal cinsiyet rollerinin pekiĢtirildiği bir alandır. Fakat bu yaklaĢıma göre medya, 

toplumdaki kültürel yapıyı özellikle cinsiyetçi yaklaĢımları sorgular, değiĢtirir yeniden 

üretir ve tekrardan seyirciye farklı versiyonlarda sunar. Bu yaklaĢıma göre medya salt 

toplumdaki kültürel, siyasal, ekonomik ve soyal yapıdan etkilenmez aynı zamanda bu yapıyı 

etkiler. Bu bir nevi alıĢveriĢ Ģeklinde seyreder. Bu durumda örneklem olarak seçilen Evli ve 

Öfkeli dizisi eleĢtirel medya okuryazarlığı kapsamında ele alındığında; dizideki boĢanma 

olgusu, boĢanan dört ana karakter, bunların çevreleri, boĢanma süreci; kültürel çerçeve 

bazından ele alınmıĢtır. Bir yanda toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil söylemler 

pekiĢtirilmiĢ bir yandan da var olan boĢanma olgusundaki tüm süreçler tekrardan 

eleĢtirilmiĢtir. Seyirciye, boĢanma olgusu içerisinden kültürel, sosyal yapı doğrudan hem 

iletilmiĢ hem de bazı Ģeyler eleĢtirilmiĢtir. Bunun yanı sıra Propaganda Modeli de 

çalıĢmaya önemli katkılar sunmuĢtur. Propaganda Modeli’na göre medya pek çok gerçeği 

gizler. Ona göre medyada belirli bir gerçeğe ilgi gösterilmektedir. Medya belirli bir 

gerçekliği söylemlerle, tonlamalarla, tekrarlar ile belirli kalıplar çerçevesinde sunarak ona 

yeni anlamlar kazandırır. Propaganda Modeli ile dizideki boĢanma olgusunun, toplumsal 

gerçekliği ele alınarak, gerçekte yaĢanmıĢ boĢanma hikâyeleri ve dizideki boĢanmıĢ 

karakterler arasında farklı temalar (boĢanma sonrası duygusal bir iliĢki için hazır olma, 

boĢanmıĢ eĢlerin görüĢme sıklığı) eĢliğinde karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Yapılan 

karĢılaĢtırmalar neticesinde boĢanma sonrasında boĢanan kiĢinin yeniden duygusal bir 

iliĢkiye adım atması aynı zamanda boĢanan eĢlerin görüĢme sıklıkları, olumlanıp yeniden 

üretilmiĢtir. Bu temalar üzerinden medyanın, boĢanma sonrasındaki duygusal iliĢki durumu 

ve eski eĢ ile olan iliĢkileri belli söylem ve tekrarlarla yeniden üretmesi yaklaĢımı destekler 

nitelikte sonuçlar sunmaktadır. 

Kitle iletiĢim kuramlarının yapılan çalıĢmayı tam anlamıyla ifade edememesi 

sonucunda çalıĢmayı en net ve doğru Ģekilde ifade edeceği düĢünülen “eleĢtirel söylem 

analizi” yöntemine yönelinmiĢtir. EleĢtirel söylem analizi, dilin kavramsallaĢtırılması ele 
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alınarak dilbilim üzerine kurulmuĢ post-yapısalcı bir yöntemdir. Otuz bölümden oluĢan 

örneklem olarak seçilen dizi, alanda öne çıkan Norman Fairclough‟un ifade ettiği Ģekliyle 

geniĢ kapsamlı analitik dört aĢamalı çözümleme ile ortaya konularak tezin amacına 

ulaĢılması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Dizideki boĢanma olgusu, senaryo, dizideki 

karakterlerin söylem ve ifade ediĢ tarzları, boĢanma sonrası yaĢadıkları tüm süreç; 

tanımlama, olay örgüsü, yorum ve açıklama/sonuç olmak üzere dört baĢlık altında, gerçekte 

yaĢanmıĢ boĢanma hikâyeleri, yapılan çalıĢmalardan elde edilen istatistiki veriler 

kapsamında incelenmiĢtir. Ġnceleme ve karĢılaĢtırmalarda; eleĢtirel söylem analizi 

çözümlemesi kapsamında, dizi metnindeki söylemler salt olumlu veya olumsuz değildir. 

ġöyle ki kadının boĢanma sonrası karĢılaĢacağı olası sonuçlar; boĢanan kadının karĢılaĢtığı 

“dul”, “namus”, “kadın”, “kız” “ elalem ne der?” gibi söylemleri bazı bölümlerde ahlaki 

değerler kapsamında olumlanmamıĢtır. Kadının boĢandığı taktirde toplum nazarında bahsi 

geçen etiketlemelere maruz kalacaktır. Tekrar duygusal birliktelik kararı aldığı süre zarfında 

gerek partnerinden gerekse çevrece ötekileĢtirilecektir. Fakat boĢanma sürecinden geçen 

erkek için ataerkil ifadeler söz konusu değildir. Örnek kapsamındaki dizide de Engin, Metin 

ve Cihan‟ın boĢanma sonrası yaĢamlarının konu alındığı sahnelerde geleneksel ataerkil 

ifadelere rastlanılmamıĢtır. Kadının gündelik yaĢamında toplumsal cinsiyetin ona atfettiği 

rolleri yerine getirirken karĢılaĢtığı ataerkil tutum ve davranıĢlar, boĢanma olgusunda da 

benzerdir. Kadın herĢeyden önce annedir veya anne adayıdır. Namus kadın üzerinden 

ĢekillenmiĢ ve ona atfedilmiĢtir. BoĢanan kadın böylesi kalıplar içerisinde toplumda 

tekrardan var olur. Duygusal bir iliĢki yaĢaması sınırlı ve belirli çerçeveler içerisindedir. 

Evli ve Öfkeli dizindeki karakterlerdeki seyirciye yansıyan ifade ve söylem Ģekilleri, yaĢam 

tarzları da bu anlatımı destekler niteliktedir. Dizi bazı bölümlerde bahsi geçen toplumdaki 

gelenek görenek, örf ve adetleri toplumsal cinsiyet rollerini ve boĢanmanın kadın üzerinden 

yarattığı maddi manevi süreçleri iĢlerken olumlamıĢtır. Kadının boĢanma sonrası yaĢadıkları 

sıkıntılı durumların aĢılabileceğini seyirciye sunmuĢtur. Bazı bölümlerde ise aksine 

geleneksel ataerkil içerik ve söylemleri olağan kabul ederek kadın tarafından sunulan 

namus, “kadın”, “kız” ifadelerini dile getirmiĢ bunu çoğu sahnede yinelemiĢtir.  

BoĢanma olgusunun söylem ve metin içeriği arasındaki bağlantı izleyiciye sunulmak 

istenen asıl temanın ne Ģekilde ve hangi kapsamda sunulduğu da tespit edilmiĢtir. BoĢanma 

öncesinde çiftlerin ayrılığa karar vermesinin arkasında yatan nedenler oldukça farklıdır. 

Fakat burada dört kadın da aldatılma nedeni ile boĢanmaktadır. Farklı ayrılık nedenleri 

iĢlenmemiĢ boĢanma, tek düze bir etken ele alınmıĢtır. Tek bir neden, dört farklı kadının 
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perspektifinden sunulmuĢtur. Örnekteki dizi, bir yandan tek bir nedenle kısıtlı kalmıĢ diğer 

taraftan da tek bir neden farklı karakterler bağlamında sunularak bir neden ile boĢanma 

olgusunun her bir kadında değiĢik süreç ve deneyimlerden geçtiğini ortaya koymuĢtur. 

BoĢanma, aynı temada farklı karakterlerde vücut bulmuĢtur. ġunu da belirtmek gerekir ki 

ele alınan dizi boĢanma olgusunu dizideki «orta sınıf kentli» dört kadın üzerinden ve «tek 

bir neden (aldatma)» çerçevesinden ele aldığından dolayı toplumda boĢanmayı 

deneyimleyen farklı sosyo-kültürel, ekonomik yapı içerisinde yer alan kadınları ve 

boĢanmanın çoklu nedenlerini tam anlamıyla temsil edememektedir. Bunun yanı sıra 

dizideki kurguda boĢanmıĢ dört kadın ile birlikte boĢanmıĢ dört erkek de mevcuttur. Bu dört 

erkek karakterler üzerinden boĢanma olgusu yeterince iĢlenmemiĢtir. Dizi metni bu açıdan 

dar bir perspektif sunmuĢtur. Bundaki neden boĢanma olgusunun boĢanan kadın üzerinden 

ele alınması da olabilmektedir. 

 Sonuç olarak boĢanan kadının, medyadaki Evli ve Öfkeli dizisi örneklemindeki 

senaryo kurgusu, karakter seçimleri, iĢleyiĢteki söylem ve dilin, kimi bölümde boĢanma 

olgusunun toplumsal gerçekliğini yansıttığı kimi yerlerde ise yansıtmadığı görülmüĢtür.  
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