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GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

YILDIRIM, Kazım• 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Göç, sosyal bir hareket olmasına rağmen, ekonomik hayattan kültüre kadar 
insanın her yönünü etkileyen temel bir değişim aracıdır. Türkiye’ de 1950’ li 
yıllardan sonra sosyo-ekonomik şartlar sonucunda kırsal alanlardan şehirlere 
doğru gerçekleşen iç göç hareketi, bugün kentlerimizin içinde bulunduğu 
problemler yumağının en büyük sebeplerinden biri hâline gelmiştir. Göç, 
kentlerin sosyal dokusunu yeniden şekillendirirken, aile ve çocuk üzerinde de 
etkiler meydana getirmiştir. En büyük etki yoksulluk, uyumsuzluk, aile içi 
şiddet ve eğitim üzerinde olmaktadır. Göç aile içi şiddet ve boşanma gibi 
olumsuzlukların artmasına da yol açmıştır. Ailede değişim, değerler arasında 
çatışma da göçün etkisiyle olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Aile, göç, şiddet, çocuk istismarı, boşanma.  

ABSTRACT 

Although migration is a social movement, it is a basic means of change 
which influences every sides of a person from economical life to cultural life. In 
Türkiye, after the year 1950s, imigration from rural to cities as a result of socio-
economical conditions is one of the reasons of our cities that encounter some 
problems in our days. While migration has been reforming social structure of 
cities, it has also influenced family and child. The big effects have happened on 
violence at family, poorness, disadaptation and education. Migration has caused 
to increase some negativeness as violence at home and divorce. Change at 
family and conflict among tradions and values have happened by the effect of 
migration.  

Key Words: Family, migration, violence, child abuse, divorce.  

GİRİŞ 

Göç, ekonomik, toplumsal ve siyasi nedenlerle insanların bireysel ve kitleler 
hâlinde yer değiştirmesi eylemidir. İster kısa, ister uzun süreli olsun bu yer 
değiştirme hareketleri çoğu kez aynı toplumsal sistem içinde “iç göç” biçiminde 
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gerçekleşir. Bazen de kendine özgü şartları nedeniyle toplumsal sistemler 
arasında “dış göç” olarak ortaya çıkarlar (Tekeli ve Erder, 1978: 17). Göçler, 
otoriter veya doğal bir zorlanmadan ötürü “zorunlu göç” veya kişilerin kendi 
iradesiyle serbestçe gerçekleştirdikleri “gönüllü göç” niteliğinde olabilirler 
(Gökdere, 1978: 11).  

Göç akımının farklı toplumlar veya toplumsal sistemlerdeki ekonomik 
gelişim eksikliği analizinde “itme” ve “çekme” faktörlerine dayandırılmaktadır. 
(Thomas, 1958; Lut, 1961; Rose, 1969; Klaasen-Diriwe, 1973; Salt-Claut, 
1976; Akt: Erdoğan, 1988: 6). Göçün çeşitleri vardır. Öncelikle iç, dış göçler, 
isteğe bağlı (gönüllü), istek dışı (zorunlu) diye ayrılır. Bazı düşünürler göç 
olgusunun, geçici işçi gönderen toplumlardaki sosyal değişmeye katkısının 
olacağını ileri sürmektedir. Göçmen işçiler yurt dışında iken yaşadıkları modern 
bir toplumun değerlerini, normlarını, alışkanlıklarını ülkesine taşıyarak 
toplumun değişmesinde katalizör görevi yükleneceklerdir (Dönmezer, 1990).  

En genel anlamıyla göç, şahıs veya toplulukların fiili ikametgâhlarını 
isteyerek veya zorla, kalıcı veya belirli bir süreyi kapsayıcı şekilde 
gerçekleştirdikleri fizikî mekân değişikliğidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere 
göç, zorunlu ya da gönüllüdür. Gönüllü göç, insanların kendi istekleri ve 
beklentileri yönünde, bir ketten diğerine veya bölgeye olan hareketliliği dile 
getirir. Zorunlu göç ise, bireylerin istekleri dışında çeşitli kuvvetlerin etkisi veya 
zorlamasıyla gerçekleşir. Mesela, devletin çeşitli; sosyal, ekonomik, güvenlik 
vb. konularda aldığı kararların yerine getirilmesinde, nüfusta oluşturulan 
hareketlilik zorunlu göçü oluşturmaktadır. Doğal afetler de zorunlu göçün 
meydana gelmesine yol açabilirler.  

Aile konusunda da değişik tanımlar yapılmıştır. Bir kadın ve erkeğin 
hayatlarını sürdürmek üzere oluşturdukları, ekonomik iş birliği yaptıkları, çocuk 
sahibi oldukları ve yetiştirdikleri kurum, toplumun en küçük birimi ve temel 
yapı taşıdır (Bkz. Kıray, 1964; Yasa, 1969; Yıldırım, 2006). Aile; sosyoloji, 
antropoloji, psikoloji, eğitim, tıp, biyoloji, hukuk, ekonomi gibi bilimler 
tarafından değişik şekillerde inceleme konusu yapılmaktadır. Aile, yerleşim yeri 
ve ailedeki kişi sayısına göre de tanımlanmaktadır. Yerleşim yeri itibarıyla köy 
ailesi, şehir ailesi olarak ayrılırken; şehir ailesi de gecekondu ailesi, geçiş ailesi 
gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Kişi sayısına göre ise, büyük ve küçük aile olmak 
üzere ikiye ayrılır. Büyük aile; kök ailesi (anne-baba, çocuklar, evli bir erkek 
ile eşi ve çocukları), birleşik aile (anne-baba, çocuklar, evlenen bütün oğullar 
ve çocukları) ve geleneksel geniş aile (anne-baba, çocuklar ve evlenen 
çocuklara ek olarak akrabalar, anne babanın anne babası, hala, teyze, amca,  
dayı…) olmak üzere üçe ayrılır. Büyük ailenin özellikleri ise kısa olarak: 
Üretim birimidir, kırsal aile olarak da tanımlanır, ataerkildir. Küçük aile ise; 
çekirdek aile (anne-baba ve çocuklardan oluşur.), Parçalanmış Aile (boşanma,      
anne-babanın ayrı yaşaması, babanın uzun süre çalışmaya gitmesi), 
tamamlanmamış aile (herhangi bir nedenle tamamlanmamış, genelde anne ve 
çocuğun bir arada yaşadığı aile tipi) olmak üzere çeşitlerine ayrılır.  
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Çalışma, göçün aile üzerindeki etkisiyle sınırlıdır. Kaynak taraması ve 
istatistik rakamlarına dayalı olarak, teorik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
değişik kaynaklar ve istatistik rakamları kullanılmış, nüfus hareketliliği, 
hareketliliğe bağlı olarak şehirleşme, bunun aile üzerindeki etkileri konusunda 
ilişkiler kurulmuştur. Boşanmaların artış göstermesi, kadının çalışmasıyla aile 
yapısının değişmesi, yoksulluk ve yoksunluğun oluşumuyla aile içi şiddetin 
artması, uyum problemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, çocuk ve gençlerin 
olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur. Araştırmada, iç göçler dikkate 
alınmıştır.  

Nüfus ve Göç Olgusu 

Tablo 1’de görüldüğü gibi nüfus sayımı yapılan 1980, 1990 ve 2000 yılları 
dikkate alınırsa, 1980 yılında nüfusun % 56.11 köyde, % 43.89’u şehirde 
yaşamaktadır. 1990 yılından itibaren şehir nüfusu köy nüfusuna göre artış 
gösterirken, köy nüfusu düşme eğilimine girmiştir. (Şehir nüfusu % 58.99; köy 
nüfusu 41.01). On yılda şehir nüfusunun artışı yaklaşık % 8 civarıdır. 2000 
yılında ise, şehir nüfusu 1990 yılına göre % 6 artış gösterirken, köy nüfusu çok 
az bir artış göstermekle birlikte, şehir köy nüfus açısından % 29.1’lik bir fark 
ortaya çıkmıştır. Son yıllardaki bu hızlı artış, şehir hayatını tercih edenleri 
sıkıntı içerisinde bırakmıştır. Hem aileler hem de birey üzerindeki sosyal 
kontrol mekanizmaları zayıflarken, aile yapısı ve evlilik tercihleri de 
değişmiştir.  

Tablo 1: Şehir ve Köy Nüfusu 
 

Yerleşim 
birimi 

Yıllar 
1980 1990 2000 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Şehir  19.645.007 43.89 33.326.351 58.99 44.006.274 64.9 
Köy  25.091.950 56.11 23.146.684 41.01 23.797.653 35.1 
Toplam  44.736.957  56.473.035  67.803.927  

Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı 2003 (DİE), 35.  

Ailede çocuk sayısı ve akraba evlilikleri azalmış, küçük aile tipinde 
bireysellik artmış, kadın çalışma hayatına girerek, yükü artmış eve maddi destek 
getirerek karar vermede söz sahibi olmuştur. Aileye destek kurumları ve 
eğitimin önemi artmış, aile üretim biriminden tüketim birimine geçmiştir. 
Böylece, özellikle kırsal kesimden göçle gelen ailelerin uyum problemleri, 
sosyo-ekonomik sıkıntıları, buna bağlı olarak ortaya çıkan aile içi 
huzursuzluklar artmıştır. Şehirleşme ve sanayileşme, ailenin yapısını ve aile içi 
ilişkileri de değiştirmiştir. Akrabalık sistemine bağlı kapalı toplum dağılmış, 
akraba içinden veya dar çevreden evlilik oranı düşmüş, eş seçiminde ailelerin 
rolü azalmıştır. Genç kız ve erkekler, evlilik kararını anlaşarak vermektedirler. 
Aile, daha az çocuk sahibi olurken, kadın ve erkek arasındaki eşitlik gelişmiş, 
aile dengesini sağlayan akraba çevresinin azalması veya başka yerlerde ikamet 
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ediyor olması, sosyal kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırmıştır (Atalay, 
1984).  

Türkiye’de şehirleşme ile sanayileşme birbirinden bağımsız yürüdüğünden, 
şehirlere hızlı bir şekilde göç eden nüfus, ekonomik bakımdan yoksullaşırken, 
aile ve toplum değerleri bakımından şehir değerleriyle, kırsal kesimden 
taşıdıkları değerler arasında bocalamıştır. Göç olgusu, bazı şehirlerde 
gecekondu mahallelerinin oluşmasına yol açmıştır.  

Dünya’da her 35 kişiden biri, gelişmiş ülkelerde her 10 kişiden biri 
göçmendir. İTO’nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 163 farklı ülkeden 
gelen kaçak göçmen sayısı bir milyonu bulmaktadır. İstanbul’da ev 
hizmetlerinde, inşaatlarda, turizm, eğlence sektöründe yasadışı çalışmanın yanı 
sıra, suç oluşturan faaliyetlerde de varlıklarını göstermektedirler. Önümüzdeki 
yıllarda bu konu da çözüm üretilmesi gereken bir sorun olarak kendisini 
gösterecektir.  

Göç, aile yapısıyla birlikte, aile bireylerinin konumunda da değişikliklere yol 
açıyor. Bunların neler olduklarını daha yakından görmek lazımdır.  

 Göç ve Kadın 

 Göç olgusuyla birlikte ailedeki değişmelerden birisi de kadının durumudur. 
Göç, şehirlerde, kadınların ev dışında çalışmasını zorunlu kılmıştır. Bu durum, 
aile içerisindeki sisteme yansımış, erkek evin mutlak hâkimi olmaktan çıkmıştır. 
Kadın da ekonomik önemi ile birlikte belli bir bağımsızlık kazanmıştır. 
Çekirdek ailelerde giderek iş birliği yapılarına rastlanmaya başlanmış, erkek 
vaktinin az da olsa bir kısmını ev işlerine yardım etmeye, çocuk bakımına 
ayırmaya mecbur olmuştur (Meriç, 1989).  

Türkiye’de, sanayide kadının çalışması uygulamasında, Batılı ülkelerin 
tecrübelerinden yararlanırken, olayın geleneksel boyutu göz ardı edilmiştir. 
Oysa özellikle kadın işçilerimizde, kendi kültürlerine has değerlerin ve hayat 
biçiminin, teknolojinin gerekleri ile çatışma hâlinde oldukları belirlenmiştir. Bu 
durumdan, iş yerindeki verim etkilendiği gibi, yeni iş türünün özelliklerinden 
de, aile içi ilişkiler nasibini almıştır. Mesela, “vardiya usulü” çalışan kadın ve 
erkeklerin birlikte çalışma imkânları dikkate alınmadığı takdirde, aile hayatı 
bundan olumsuz etkilenmektedir. Bu durum, bir taraftan karı koca beraberliğini 
hafta tatili ve bayramlarla sınırlarken, diğer taraftan da ev işleri ile çocukların 
bakım ve denetimi problemini meydana getirmektedir. Bu eksikliğin yarattığı 
psiko-biyolojik etkenler, yerleşim biriminin sağlıksız şartları ve diğer meslek 
hastalıkları ile birlikte, kadının sürekli yorgun ve sağlıkla ilgili şikâyetlerde 
bulunmasına, dolayısıyla evinde huzursuzluğa yol açtığı anlaşılmaktadır 
(Erdentuğ, 1990). Sosyal ve kültürel değişme, kentleşme, modernleşme, 
kültürleşme, adaptasyon ve hayat stresi üzerinde yapılan çalışmalar, göç olayı 
ile psikolojik bozukluk arasında önemli bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. 
(Doğan, 1988: 33).  
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Kültürel farklar bireyin uyum güçlüğü çekmesine neden olmaktadır. Eğer 
içine girilen yeni çevre kendi kültürüne benziyorsa daha az, benzemiyorsa daha 
fazla uyum sorunu ile karşılaşılacaktır (Garcia, 1985; Akt: Esentürk-Ercan 
1998: 24). Göçten hemen sonra şokun daha büyük olduğunu ve göçmenler 
geldikleri toplumun kültürüne alıştıkça ruh hastalıklarının da azalacağını (Kuo, 
1976; Akt: Doğan, 1988: 35) savunan bu görüş, göçmenlerdeki sağlık 
sorunlarının oluşmasında yer değiştirme faktöründen çok, kişinin ailesinden ve 
kültüründen ayrılmasının rol oynadığını ileri sürmektedirler. Fresse (1977)’e 
göre, kırsal kesimden gelen göçmenler, kentlerden gelen göçmenlere oranla 
daha fazla kültürel şok yaşamaktadırlar. (Akt.: Esentürk-Ercan 1998: 24).  

Göçlerin psikolojik boyutuna bakıldığında en ağır sıkıntıyı kadınlar 
yaşamıştır. Yaşadığı kırsalda üretici konumdaki kadın, üretimden kopmuş, 
yabancısı olduğu bir ortamda evine kapanmıştır. Ailenin yabancısı olduğu 
çevreye karşı geliştirdiği savunma mekanizması içinde sığınılan kültürel ve 
geleneksel bağlarla daha fazla baskı altına girmiştir. Genel olarak kendi iradesi 
dışında göçen kadının, eşi ve çocukları ile de ilişkileri olumsuz etkilenmiş, 
sağlık ve ruhsal problemler yaygın olarak yaşanmaya başlanmıştır. Yaşanan en 
önemli olumsuzluklardan biri de aile içi şiddetin artmasıdır. Toplumda şiddetin 
var olması, kanıksanmasına ve doğallaştırılmasını sağlar. İstediklerini elde 
etmek için şiddetin etkin bir araç olduğunu öğrenir ve şiddete maruz kalan, 
bunu gücü yettiğine yansıtır.  

Göç ve Aile İçi Şiddet 

Göçle aile içi şiddet arasında ilişkinin varlığı, sosyal kontrol mekanizmasının 
azalmasına bağlanmaktadır. Kırsal kesimden gelerek, genellikle şehirlerin 
varoşlarına yerleşen aileler, sosyal kontrol mekanizmalarından uzak, ekonomik 
ve sosyal problemlerle birlikte şiddette de başvuruyorlar. Çünkü aile içi şiddet, 
daha çok sosyo ekonomik bakımından düşük bölgelerde yoğunluk kazanıyor. 
Şiddet, insanların beden ve ruhi açıdan zarar görmesine, yaralanmasına ve sakat 
kalmalarına sebep olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Aile içi şiddet 
ise bu tür bir hareketin aile içinde gerçekleşmesi durumunu ifade eder. Aile içi 
şiddetin en yaygın şekli kocanın karısına ve ebeveynlerin çocuklarına yönelttiği 
şiddettir. Üçüncü bir grup olarak da yaşlılar şiddete maruz kalabilmektedir. 
Araştırmalarda, az da olsa erkeklerin de şiddete maruz kaldığı anlaşılmaktadır. 
Şiddet uygulayanların % 95’inden fazlasının erkek, şiddete maruz kalanların % 
90’ından fazlasının kadın ve çocuk olduğu anlaşılıyor (Güneri, 1990). Şiddetin 
acısını ve yıkıcılığını en güçlü biçimde yaşayan insan, sürekli şiddetten 
yakınmış fakat yakındığı şeyin faili olmaktan da vazgeçmemiştir.  

Ailedeki şiddet, disiplin biçimi ve ceza yöntemleri ile çocuk suçluluğu 
arasında anlamlı ilişki olduğu bilinmektedir. Çocuk suçluluğu konusunda 
yapılan araştırmalarda, aile ve suçluluk arasındaki ilişki “parçalanmış aile”, 
“çatışan, yani şiddet yaşayan aile”, “ihmalkâr aile” ve “suçluluk davranışı 
barındıran aile” şeklinde farklı faktörlere göre ele alınmıştır. Bu tür özellikler 
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gösteren ailelerde yaşayan çocukların potansiyel suçlu olarak yetiştiğine dair 
görüşler vardır (Yavuzer, 1996).  

Aile içi şiddetin duygusal, sözel, ekonomik, cinsel ve fiziki olmak üzere 
değişik şekilleri vardır (www.yeniden.org.tr, 2006). Araştırmalara göre, her 4 
aileden birinde aile içi şiddetin varlığı söz konusudur. Dünya genelinde her dört 
kadından 1’i ve her 6 erkekten 1’i hayatlarının bir döneminde aile içi şiddete 
uğramaktadırlar. İngiltere ve Galler’de şiddet içeren suçların yaklaşık dörtte biri 
aile içinde işlenmektedir. Eşler arasındaki şiddetin kurbanlarının % 81’inin 
kadın, % 18’inin ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Aile içi şiddete uğrayanların 
ancak % 35’i bu durumu başkalarına söylemektedir (Council of Europe, 2002; 
BMA 1998; British Home Office Research Study, 1999). Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO)’nün (2002) raporlarında belirtilen tahminlere göre tüm dünyada üç 
kadından biri hayatlarının bir döneminde dövülmekte, cinsel ilişkiye 
zorlanmakta ve diğer yollarla taciz edilmektedir. Tacizi yapan kişi genellikle 
kendi ailesinden biri ya da tanıdığı bir kişidir. Japonya’da, istismar yaşamış 613 
kadının % 57’sinin fiziksel, duygusal ve cinsel şiddetin hepsine maruz kaldığı 
anlaşılmıştır. Kore’li kadınların üçte ikisinin eşlerinden düzenli olarak dayak 
yediği; Kenya’da kadınların % 41’inin kocalarından düzenli olarak dayak 
yediği; Şili’de cinsel suç işleyenlerin % 72’sinin bu suçu yakından tanıdıkları 
kişilere karşı işlediği; Mısır’ın İskenderiye kentinde öldürülen kadınların          
% 47,1’inin akrabaları tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya 
çıkmıştır.  

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun (1995) yaptığı araştırma 
sonuçlarına göre, aile içi şiddet, Türkiye’de de yaygındır. Fiziksel şiddete 
ailelerin % 34’ünde, sözlü şiddete ise % 53’ünde rastlanmaktadır. Çocuklara 
yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da % 46’dır. Ailelerde cinsel şiddet ve 
tacize rastlanma oranı % 9’dur. Erkeklerin % 2,1’i sık sık, % 1,2’si ara sıra 
eşleri tarafından dövüldüklerini söylemişlerdir. Kadınların % 58’inin yalnızca 
kocalarından, nişanlılarından, erkek arkadaşlarından ve erkek kardeşlerinden 
değil, kadın akrabaları da dâhil olmak üzere, kocalarının ailelerinden de aile içi 
şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir (Ankara Tabip Odası, 2002). Kadınların 
% 45,8’i balayı döneminin sonunda, % 1,3’ü ilk çocuklarına hamileliklerinde ve 
% 9,9’u doğumdan sonra şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir 
(hürriyetim.com.tr/aileici/aileicisiddet2.asp).  

Çocuklara yönelik şiddet türleri içinde yaygın olarak kullanılan terimler 
çocuk istismarı, ihmali ve cinsel tacizdir. Çocuk istismarı; çocuğun ailesi, ondan 
sorumlu diğer kişiler tarafından çocuğa karşı uygulanan, fiziksel veya psikolojik 
nitelikli kötü davranışların tümünü kapsar. Çocuğu dövme, tekmeleme, ısırma, 
aç bırakma, bir odaya kilitleme, yakıcı nesnelerle dağlama, cinsel saldırıda 
bulunma, duygusal olarak aşağılama çocuk istismarı kapsamına girer.  
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Göç ve İşsizlik 

Göç eden aileler, belli bir dönem iş bulmakta sıkıntı çekebilirler. Kalifiye 
eleman olmamaları bu sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Erkek tek başına evin 
geçimini sağlamakta sıkıntı yaşadığından, kadın ve çocuklar da çalışmak veya 
çalıştırılmak zorunda bırakılmaktadırlar. Böylece, çalışan kadının yükü artmış, 
geleneksel olarak ailede kendisinden beklenen görevler tam olarak yerine 
getirilemez olmuş, tartışmalar, şiddet ve boşanmalar artmıştır. Evlilik bağı 
karşılıklı cazibeye dayanan basit bir ilişki durumuna dönüştürülmüştür. Bu 
ilişki, evlilikte beraberlik sağlayan ekonomik birlik olma, akrabalardan yardım 
ve destek görme, dinî kurallar gibi etkin bir bağ yaratamamaktadır. Bu sebeple 
boşanmaların, modern bireyciliğin, evlilik dışı ilişkilerin sıkı sıkıya 
denetlenmesinin, kişisel mutluluk duygusunun zorunlu bir problemi hâline 
gelmiştir.  

Şehirlere göçler ve şehirleşme, yoksulluk ve yoksunluk problemleri, aile 
geleneklerinden uzaklaşma, işsizliğin getirdiği bunalımlar, bunun sonucu olarak 
bütün aile fertlerinin çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Bazı iş yerlerindeki liberal 
davranışlar, ölçüsüz, denetimsiz medya yayınları, aile yapısına aykırı ve aile 
dışı ilişkilerin normal ilişkiler gibi sunulması, evlilik dışı ilişkilerle doğan 
çocukların kimlik kazanmaları vb. etkiler, aile hayatındaki değerleri gittikçe 
zayıflatmıştır.  

Göç ve Boşanma  

Boşanma, evlilik kadar eski bir kurumdur. Basit manada, karı ve kocanın, 
yeni bir evlenme yapacak şekilde hukuki bir kararla evliliklerini tamamen sona 
erdirmesi olayıdır. Ayrıntılar olmakla beraber, boşanmalar, geleneksel 
faktörlerin giderek azaldığı ve ekonomik refahın daha çok arttığı ülkelerde, 
eskiye oranla daha çok yaygınlık göstermektedir. Bunun şu nedenleri olabilir: 
macera severliğin artması, sevginin büyük bir şekilde bozulabilen faydalı bir 
şey olma gerçeği ve boşanma imkânlarının kolaylaştırılması (Stark, 1985).  

Batılı sanayi toplumlarında boşanmalar yirminci yüzyılın başından itibaren 
hızlı artış göstermiştir. Asya, Afrika ve Pasifik ülkelerinin uzak bölgelerinde, 
geleneksel aile yapılarında çok fazla değişme olmazken, Avrupa kültürü ile 
daha yakın temasta olan ülkelerde değişme daha hızlı olmaktadır. Bu 
değişmelerin kökenleri karmaşık olmakla beraber, batının romantik sevgi 
idealleri, daha önceleri bunların bilinmediği toplumlara yayılması; insanların 
yaşamları, içinde yer aldığı millî bir siyasi sistem tarafından etkilenir duruma 
gelmiş olmaları dolayısıyla, hükûmetlerin geleneksel davranış biçimlerini 
değiştirmek için etkin çabalar içerisine girmesidir (Giddens, 2000).    
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Tablo 2: AB Ülkeleri ve Diğer Bazı Ülkelerde Yıllara Göre   Boşanma Oranları 

AB Ülkeleri Oran % Yıl Diğer Ülkeler Oran % Yıl 
İngiltere 2.6 2000 ABD 4.2 1998 

Danimarka 2.5 1993 Rusya 5.3 2001 
İsveç 2.4 2001 Mısır 1.55 1994 

Belçika 2.6 2000 Japonya 2.0 1999 
Fransa 1.9 2000 İsrail 1.7 1999 

Almanya 2.4 2000 Azerbaycan 0.7 2001 
Yunanistan 0.9 2000 Kırgızistan 1.2 2000 

İtalya 0.7 2000 Özbekistan 0.8 2000 
İspanya 0.7 1993 Kanada 2.3 1999 

Finlandiya 2.6 2001 Türkiye 0.7 2002 

Kaynak: (Giddens, 2000); (1995 Demografi Yıllığı) ve (Boşanma 
İstatistikleri 1997: 2000); (http://aile.gov.tr/aileist.htm≠04) 

Tablo 2’de görüldüğü gibi boşanma oranları düşük olan ülkeler, boşanmanın 
diğer ülkelere göre zor gerçekleştiği, geleneksel etkilerin ağırlık kazandığı 
ülkelerdir. Bu ülkelerde bir taraftan sağlam aile bağları, diğer taraftan dinî 
inançların etkisi olduğu söylenebilir.  

Orta sınıftan % 23, işçi sınıfından % 40 çiftin, en büyük şikâyetinin fiziki 
suiistimal olduğu, birçok boşanmalarda, şiddetin büyük bir ihtimalle ikinci 
sırada yer aldığı ortaya konmuştur (Adams, 1974). Genel refahtaki artış, 
evlilikle ilgili bir sorun olması durumunda ayrı bir ev açmanın eskisine göre 
daha kolay olduğu anlamına gelir. Günümüzde boşanmış kişilere vurulan kötü 
damganın azalmış olması, her ne kadar kısmen bu gelişmelerin bir sonucuysa 
da, bunlara ivme de kazandırmaktadır. Bir diğer önemli etken de evliliğin, 
sunduğu kişisel doyum seviyelerine göre değerlendirilmesi eğiliminin 
artmasıdır.  

Ana-babadan yalnızca birinin olduğu ailelerde yetişen çocukların sayıca 
artması, tartışmalı bir konu oluşturmaktadır. İki kötü ebeveyne göre daha iyi 
olanın tercih edilir olması veya bir tek iyi ebeveynin, biri iyi ötekisi kötü iki 
ebeveyne göre çok daha iyi bir durum oluşturacağı söylenebilir. Sanayileşmiş 
bütün ülkelerde, ana-babadan yalnızca birinin bulunduğu ailelerde yetişme ile 
yoksulluk arasında yakın ve tutarlı bir ilişki bulunmaktadır. Bugün Amerikalı 
her beş çocuktan biri yoksulluk içinde yaşamaktadır. Sekiz milyon çocuk sağlık 
hizmetleri kapsamı dışındadır (Edelman, 1994). Boşanma olayının artmasında 
sanayileşmenin, sanayileşme ile birlikte kente doğru yapılan göçlerin, sosyal 
kontrol mekanizmalarının azalması ve dolayısıyla şehirleşmenin önemli etkisi 
vardır. Türkiye’de boşanmaların % 95’i kent merkezlerinde gerçekleşmiştir 
(Aile Yıllığı, 1990). Bu, iki sebebe dayanabilir: Birincisi kırsal kesimlerde 
hukuki geçerliliği bulunmayan dinî nikâhla yapılmış boşanmaların istatistiklere 
yansıtılmamış olması; ikincisi ise, evlilik ve aile kurumu üzerinde, geleneksel 
sosyal baskıların, küçük yerleşim birimlerinde veya kırsal kesimlerde 
merkezlere nazaran daha güçlü olmasıdır.  
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Ülkemizde 4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun, eşlerin 
kayıtsız şartsız ayrılıkları ile sonuçlanan boşanmaları kabul etmektedir. 1988 
yılında yürürlüğe giren 3444 Sayılı Boşanma Kanunu, çiftlerin boşanmasına 
kolaylık sağlamıştır. 1998 yılında Ailenin Korunmasına yönelik çıkarılan 4320 
sayılı Kanunla ailedeki bireyler yasal olarak korunma altına alınmış; 2001 
yılında ise Medeni Kanun, gözden geçirilerek günün şartlarına uygun hale 
getirilmiştir. Ayrıca 2003 yılında 4787 sayılı Kanun’la Aile Mahkemeleri 
kurulmuştur (Ailenin Korunması, 1998; Medeni Kanun Değişikliği, 2001; 
Aile Mahkemeleri, 2003).  

Adli sicil ve istatistik verilerine bakılırsa, 1987’de boşanmak için 
mahkemelere 60.140 başvuru olurken, 1988 yılında yasanın yürürlüğe 
girmesiyle, dava sayısı 10 yılda % 122 oranında artarak 141.322’ye ulaşmıştır.  

Türkiye’deki boşanma oranları bölgelere göre de farklılık göstermektedir. 
Ülkemizin batı bölgeleri doğu bölgelerine, ekonominin geliştiği bölgeler 
gelişmediği bölgelere, kentsel kesimler kırsal kesimlere nazaran boşanma 
oranının daha yüksek olduğu yerler olarak tespit edilmiştir (Yıldırım, 2004).  

Adli sicil ve istatistik verilerine göre, 1992 yılından itibaren Türkiye’de 
boşanmak için mahkemelere başvuran çiftlerin sayısında artış olmuştur. Ancak 
rakamlardan mahkemeye başvuran her çiftin boşanmadığı veya yasal 
dayanakları yerine getiremedikleri için boşanamadıklarını anlıyoruz. Verilere 
bakılırsa, her yıl mahkemeye başvuran çiftlerin, ancak % 30’a yakını 
boşanabilmektedirler (Tablo 3).  

Tablo 3: Yıllara Göre Boşanmak için Mahkemeye Baş Vuran Çiftlerin ve 
Gerçekleşen Boşanmaların Sayısı ve Yüzdesi 

Yıllar Boşanmak için  
Mahkemeye Başvuru 
Sayısı 

Gerçekleşen Boşanma 
 Sayısı %  

Boşanma Oranı % 
0 

1992 88.788 27.133 30.5 0.47 
1996 104.451 29.552 28.2 0.48 
2000 131.814 34.862 26.4 0.53 
2001 - 50.402 - 0.74 
2002 - 51.096 - 0.73 

Kaynak: (Boşanma İstatistikleri 1998; 2000); DİE Türkiye İstatistik 
Yıllığı 2000 ve http://aile.gov.tr/aileist.htm’den derlenmiştir.  

Göç ve Çocuk 

Göç olgusunun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi incelendiğinde 
gelişimlerinde ciddi sorunlar yarattığı görülmektedir. Çocuğun ergenlik 
sorunlarına, yeni yerleşilen yere uyum sağlama çabası eklenmiştir. Köydeki 
sosyal destek ağlarından yoksun, hayatta kalma mücadelesinin verildiği, değişik 
ortam ve yeni kültüre uyum sorunlarının yaşandığı durumlarda genç, ön yargı 



 974

ve dışlanma ile karşılaşmaktadır. Evdeki değerler sistemi ile sokaktaki hayat 
çatışmaktadır. Bunun sonucunda davranış bozuklukları, şiddet eğilimi, 
depresyon, okul başarısızlığı gibi bozukluklar kendini gösterebilmektedir.  

Göç olgusu, dünyaya karşı güvensiz, sürekli tehdit duygusu ile yaşayan, 
çevresine yabancılaşan ve sonucunda düşmanca duygular beslemeye başlayan 
çocuk ve gençlerin yetişmesine yol açıyor. Yoksulluğun da etkilediği bu itilmiş 
ve sindirilmiş gençlik, önümüzdeki yıllarda kentlerde önemli problemler 
oluşturabilirler. Mesela günümüzde bir ara medyada çok tartışılan gasp, kapkaç 
gibi olaylar, göçün sonucu oluşan uyum ve ekonomik yetersizliklerden 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Özellikle bir grup vasıfsız aile reisleri, 
kırsal kesimdeki alışkanlıklarını şehirde de sürdürerek, aile geçimini, 
çocuklarını sokaklarda satıcılık yaptırarak sağlamaktadırlar. Satıcılık yapan bu 
çocukların çoğu zorunlu eğitim çağındadır. Sokaktaki çocuklar, eğitimden 
uzaklaşarak her türlü tacize, kaçırılma, öldürülme, yaralanma, suça zorlanma, 
fiziksel ve psikolojik gelişim bozukluklarına, madde bağımlılığına ve şiddete 
açık hâle geliyor. Öyle anlaşılıyor ki, çocukların eğitim problemlerinin çözümü, 
büyük ölçüde ailelerin sosyal, uyum ve ekonomik problemlerinin çözümüne 
bağlıdır. Çünkü kırsal aile düzeninde çocuğun rolü ve çocuktan beklentiler, 
şehirde yaşayan aile yapısına göre farklılık göstermektedir. Kırsalda, ekonomik 
değeri olan işlerde çalışmaya alışmış olan çocuklar, göç ettikleri yeni çevrede de 
aynı amaçlı, fakat değişik işlerde çalışmak durumunda kalmışlardır. Kırsal 
kesimde genellikle okul ve eğitim, ikinci plandadır. Göç ettikleri yerlerde, 
eğitimle ilgili bir gelenek oluşmamışsa, çocuklar bunun önemini kavramakta 
güçlük çekmektedirler. Ayrıca uyumsuzluk, yoksulluk, yoksunluk ve 
başarısızlıklar da çocukları eğitimden uzaklaştırmaktadır.  

Göç ve Çocuk İhmali  

Çocuk ihmali; ana ve babaların çocukların bakım, beslenme, barınma, 
ısınma, giyinme, sağlık ve eğitim ile ilgili temel hayati ihtiyaçlarını 
karşılamamaları veya bu konularda hatalı tutum sergileyip çağdaş bilgileri 
kullanmamaları anlamındadır.  

Cinsel taciz doğrudan ya da dolaylı olabilir. Çocuğa cinsel taciz birçok kişi 
tarafından yapılabilir: Anne, baba, üvey anne/baba, kardeş, akraba, öğretmen, 
komşu veya herhangi bir yabancı kişi. İstismar, aktif bir eylemdir ve çocuktan 
sorumlu kişi veya kurum tarafından gerçekleştirilir. Çocukların aile içinde 
gördükleri şiddet, cinsel/fiziksel istismar çocukları sokak yaşamına 
itebilmektedir ve her türlü tehlikesine rağmen sokak, çocuklar için caziptir (Aile 
İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet, 1997).  

SONUÇ 

Göçün, göçülen yer ve göç edilen yer olmak üzere iki ayrı mekânı 
bulunmasının yanında, kişiler açısından da iki tarafı bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi göçen, göç eden (göçmen), diğeri de göç edilen yerin insanlarıdır. Bunlar 
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da yerli veya yerlilerdir. Değişik yörede iki taraf da farklı isimlerle anılabilirler. 
Mesela Trakya bölgesinde son gelenlere “Göçmen”, yerli halka “Gacal” adı 
verilmektedir. Doğu Marmara bölgesinde yerli halk “manav”, sonradan gelip 
buralara yerleşenler “göçmen” adını almaktadır. Bazı yörelerde göçmen için 
“muhacir/muhacirler” ifadesi de kullanılmaktadır. Türkiye’den başta Almanya 
olmak üzere yurt dışına giden göçmenlere Türkler, kendi ülkesinde; “Almancı”, 
Almanya veya gittikleri ülkede “göçmen” isimlerini almışlardır.  

İsim ne olursa olsun, göçen ve göç edilen yerin insanları hemen kolayca 
kaynaşamıyorlar. Her iki taraf da bir müddet birbirlerine şüpheyle ve yabancı 
gözüyle bakıyor, birbirlerini “öteki” olarak telakki ediyorlar. Burada sıkıntıyı, 
daha çok göç eden kişi veya kişiler çeker. Çünkü göç eden kişi, genel olarak 
“azınlık”tır. Göç edenler açısından bakılınca bunlar, kendi ülkesinde veya 
bulunan yerde, çok kıymetli şahsiyetler iken, göçülen yerde bu kıymetten 
mahrum kalabilirler. Aynı zamanda kültürel şoklar yaşayan bu insanlar, 
gittikleri yerde değeri olmayan, kendisine şüpheyle bakılan, hemen her problem 
de ilk akla gelen kimseler olabilirler. Göç eden yerin insanları açısından 
bakılınca, bunlar da, yeni komşularını hemen kolayca benimseyemiyorlar. Onlar 
açısından da yeni gelenler ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda sıkıntılara yol 
açmışlardır. Karşılıklı duygular, olumsuz olarak bir müddet devam eder. Bu 
açıdan “göçmen” olan kişi, gittiği yerde genel olarak, özgür iken bağımlı, sadık 
iken asi, tok iken yoksul, yardımsever iken duyarsız, sakin iken şiddetten yana 
tavır takınabilir. Ancak bu problemler, ciddi bir kaynaştırma eğitim 
programlarıyla giderilebilir.  

Bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve verimli bir biçimde sürdürebilmeleri ise 
onların kişisel ve sosyal uyum düzeyleri ve çevre ile uyumlarıyla yakından 
ilgilidir. Bir kişinin uyumu, kendisi ile sosyal çevresi arasında normal bir ilişki 
kurabildiği oranda sağlıklıdır. Kısaca, sağlıklı uyum, başarılı ve mutlu bir 
yaşam sürdürmedir. Yeni bir topluma yerleşme sürecinin stres yaratıcı olduğunu 
ve uyum sağlama çabalarının yarattığı gerginliğin göçmen bireylerin yabancı 
topluma ayak bastığı andan itibaren başladığını ve çok uzun yıllar sürdüğünü 
kabul etmek gerekir.  

Şehirlerde aile içi şiddetin yoğunlukla yaşandığı mahalle veya bölgeler 
taranarak bireysel veya gruplar hâlinde problemin çözümü için yapılacak 
çalışma ilgilendirebilir. Aile düzenini, problemi çözerek sürdürmeyi hedefler. 
Sosyal hayatı etkileyen alanlarda daha verimli ve daha kaliteli bir hayat için 
ailenin güçlendirilmesi, olumsuzlukların azaltılması gereği ortaya çıkmıştır. 
Aile ile ilgili eğitim, problemler ortaya çıkmadan önleme veya problem ortaya 
çıktıktan sonra da gidermeye yönelik olarak yapılması gerekir.  
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