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Öz 

Son yıllarda aile yapısında ve ailenin sahip olduğu değerlerde değişimler yaşanmaktadır. Bu 
değişimler, önemli bir toplumsal sorun olan boşanmaların artışına neden olmuştur. Boşanmaların artışı, 
aile kurumunun zarar görmesi ve kişiler arası ilişkilerin değişen yapısını gösterir niteliktedir. İstatistiki 
verilere göre boşanmalar, evliliğin ilk beş yılında daha fazladır. İlk beş yıldan sonra boşanma oranları 
azalmaktadır. Dolayısıyla evlilikte ilk beş yıl “kritik yıllar” olarak değerlendirilmektedir. Bu makalede, 
boşanma konusuna değinilip, “erken boşanma” kavramsallaştırılması yapılarak özellikle ilk beş yıl 
içerisinde son bulan evliliklerin, yani erken boşanmaların sebepleri ele alınmıştır. Gerek evlilik ve 
gerekse boşanma, her şeyden önce hukuki yollarla gerçekleşen bir olgudur. Ancak sadece hukuki 
açıdan ele alınması ve açıklanması yeterli değildir. Çünkü evliğin hukuki açıdan sona ermesi anlamına 
gelen boşanmanın, toplumsal olarak da onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, genel 
olarak boşanma özel olarak da erken boşanmaların hukuki ve toplumsal nedenleri ortak başlıklar 
altında incelenerek boşanmaların yarıya yakınının evliliğin ilk beş yılında gerçekleştiği görülmüştür.  
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Abstract 

In last years, there are changing in the family structure and the values of the family. These changes have 
led to an increase in divorces and an important social problem. When we look at the statistical 
information about divorce rates is higher first 5 years in marriage. Therefore, the first five years in 
marriage are named as “critical years”. In this article, by focusing on the topic of divorce and 
conceptualizing "early divorce", the causes of marriages that ended in the first five years, namely the 
early divorces, were discussed. marriage and divorce are first of all a legal phenomenon. However, it is 
not enough to deal with and explain from a legal point of view alone. Because the divorce, which means 
that the marriage ends legally, also needs to be approved socially. That is why in this study, legal and 
social causes of generally divorce, especially early divorces were examined under common headings, 
and it was observed that almost half of divorces took place in the first five years of marriage. 
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