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Hiç kimse boşanmak için evlenmez…

Prof. Dr. Kadir ULUSOY
1979 yılında Antalya’nın Kumluca ilçesinde doğdu. Antalya
Merkez Duraliler İlkokulu’nu bitirdikten sonra Antalya Aksu Öğretmen Lisesi’nde ortaokul ve lise öğrenimini devlet parasız yatılı
okuyarak tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümüne başladı. 2007 yılında Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Ana Bilim
Dalında Doktorasını tamamladı. Ulusoy, 2000 yılından itibaren 7
yıl Sakarya ve Ankara illerinde çeşitli ilköğretim okullarında sınıf
öğretmenliği ve formatör bilgisayar öğretmenliği görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan
sosyal bilgiler ders programlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı adına
hazırlanan Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sınıf kitaplarının “yazarlığını ve 5.
sınıf kitaplarının komisyon başkanlığını” yaptı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Öğretim Materyallerini İnceleme Komisyonlarında “Komisyon Başkanlığı ve üyeliği” görevlerinde bulundu.
2 Ekim 2007’de Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak göreve
başladı. 2008-2010 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2010 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr.
olarak göreve başladı. 2010-2011 yılları arasında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Ulusoy,
Haziran 2012’de “Doçentlik” Unvanını, Eylül 2017’de “Profesörlük”
Unvanını aldı. Ulusoy evli ve 2 çocuk babasıdır.
Çalışma Alanları: Tarih eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, değerler
eğitimi, ahlak eğitimi, Atatürkçülük konularının öğretimi, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi.

ÇÜNKÜ...
TÜİK verileri de gösteriyor ki evlilikler için en büyük tehlike
boşanmadır. Boşanma istatistiklerine bakıldığında; boşanma olaylarının evliliğin ilk beş yılında daha çok olması da ayrı bir vakadır.
İstatistiklere bakıldığında ve toplumsal süreç gözlemlendiğinde aile
kurumunun güçlendirilmesi ve değer erozyonundan korunması için
çaba sarf edilmesi gerektiği görülmektedir.
Duygusal bir millet olmamız ilişkilerimize kolaylıkla yansımaktadır. İletişim alanında ne kadar eğitim alırsak alalım, profesyonelliği ikinci plana alıp daha çok duygularımızla hareket edebilmekteyiz.
Bu duygusal yapımız aile, evlilik, iş ve çevremizle olan diyaloglarımıza da yansımaktadır. İlk karşılaştığımız birisine hemen “Bu kişiye kanım kaynamadı veya hemen kanım kaynadı.” diyerek iletişime
başlama konusunda çok iyiyiz. O vakit evlilikte de eşler genelde ilk
görüşte aşk ile sürece başlayabiliyor. Zamanla birbirimizi tanıyamamışız, kültürümüz farklıymış, tarzımız uymuyor diyerek evlilikleri
daha evliliğin ilk yıllarında sarsıntıya uğratabiliyoruz. Aslında biraz
da aceleci miyiz? diye de düşünmeden edemiyorum.
Kültürel değerlerimiz, yaşadığımız coğrafyanın da etkisiyle birçok farklı kültürün yaşanmasına zemin hazırlıyor. İnancımız, gelenek ve göreneklerimiz ile gündelik yaşantımızı etkileyen Batı kültürü arasında kaldığımız da oluyor. Bu durumda toplumumuz içinde
kuşaklararası kültürel çatışmalar da yaşanabiliyor. Bu çatışmadan
aile ve evlilik kurumu da etkileniyor.
Kitabı yazmaya karar vermemde boşanmanın en fazla olduğu
iller arasında ilk üçte yer alan Antalya’da, yaklaşık yetmiş yaşlarında hayat dolu bir amca ile yaptığım sohbet etkili oldu. Amca, turizmimizin başkenti olan Antalya’mızın kuşaklararası kültürel geçişini
özetleyen sohbetinden sonra yeğeninin yaşadıklarını anlatarak sohbeti taçlandırdı.
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Amca ile yaptığımız sohbet değerler eğitimine bakış açımda
farkındalık oluşturdu. Daha sonra değerler eğitimi kapsamında çeşitli illerde verdiğim konferans, seminer ve eğitimlerde “aile, gençlik
ve değerler eğitimi” konusunda sohbetler oluşmaya başladı. Yapmış
olduğum görüşmelerden elde ettiğim verilerle bir anket çalışması
yapıp özellikle boşanma nedenlerini ve süreçlerini öğrenmeye çalıştım.
Bu süreçte gerek birebir yaptığım görüşmeler gerekse mail ve
sosyal medya yoluyla tarafıma ulaşan 348 vaka oldu. Bu vakaların
birçoğunun konusu birbirine benziyordu. Genelde, aldatma ve iletişim eksikliği yanında ebeveynlerin eşlere müdahalesi ile ekonomik
sorunlar temelinde meydana gelen boşanma süreçleri olduğunu gördüm.
Evlilik ve boşanma süreci ile ilgili tarafıma ulaşan 348 vaka arasından olumsuz örnek teşkil edebileceklere kitapta yer vermemeye
özen gösterdim.
Kitabımızda yaşanmış hikayeler anlatılırken kadınlara “Venüs”
erkeklere “Mars” denilmiştir. Herhangi bir şehir ismine de yer verilmemiştir.
Amaç, boşanma sürecine etki eden unsurlara bir nebze de
olsa dokunabilmek, aile ve evlilik kurumunun ayakta durabilmesi ve özellikle boşanma sürecinde en çok zarar gören çocuklarımızın üzülmemesi için “Evlilik ve Aile” kurumunun güçlenmesine
katkı sağlayabilmektir.
Cengiz Aytmatov’un da dediği gibi “İnsan her şeyi anlatamaz.
Zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez.”
Bu nedenle kitabımızda aile, evlilik ve boşanmaya dair bazı konuları anlatmaya çalışacağım.
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GİRİŞ

Yanınıza oturabilir miyim? diye bir ses geldi. Başımı çevirdim,
nur yüzlü bir amca…Selamlaştık, bankta yanımda yer alan eşyaları
biraz kenara aldım, amca oturdu. Klasiktir genelde ilk soru nerelisiniz? Kimlerdensiniz? Ne iş yapıyorsunuz? vb. Ancak amca bir süre
hiç konuşmadı. Konyaaltı plajı çakıllıdır bilenler bilir, orada çocuklarım oynuyordu, amca çocuklarıma baktı uzun uzun gözlerini hiç
ayırmadı. Valla nazar edecek diye korktum. Dikkati dağılsın diye
ben konuya giriş yaptım. Nasılsın amca dedim? Amca daha cevap
vermeden “Ayağına ne oldu?” diye sordu.
“Çocuklarla oynarken plaja atılan cam kırığı kesti, kolonya döküp biraz temizledim.” dedim. “Canın acıdı mı?” diye sordu.
Allah’tan derin kesmedi, geçer amca dedim. O sırada eşim büfeden
çocuklara yiyecek almış yanımıza geliyordu. Çocuklar anne anne
diye seslenince, “Gelen hanım eşin mi olur yeğenim?” dedi. “Evet
amca eşim.” dedim. Ayağın kesildiğinde eşin neredeydi? O gördü
mü? deyince; amca önce çocuklardan, sonra eşimden başladı sorgulamaya. Bu muhabbetin sonu nereye gidecek acaba diye düşünmeye
başladım.
Amcaya cevap verdim. “Amca, hep beraber oynuyorduk, benim
ayak kesilince çocukların eğlencesi bozulmasın diye gitmedik, çok
şükür bir şey de yok, eşim kolonya ile temizledi, biraz hava alsın az
sonra yara bandı ile sararız bir şey olmaz. Doktor muydun amca?”
dedim.
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İnsan doktoruyum genç, dedi. Şurada gazete okuyup denizi bakıyordum, sizi görünce de size baktım biraz. Sen acı içinde bağırınca
çocuklarının ve eşinin yüz ifadesi dikkatimi çekti. Sanki onların canı
da acımış gibi oldu. Aslında sorduğum soruların cevabını biliyordum ama acaba durumdan şikayetçi misin diye merak ettiğimden
sordum, dedi.
Neden şikayetçi olayım amca Allah beterinden korusun, deyince, o da öyle tabi ki amcam, bazıları o kadar çok çocuk istiyor, Allah
onlara çocuk vermiyor onların imtihanı da o. Kimisi de dünyanın en
kıymetli hazinelerine sahip ama farkında değil, dedi.
İki çocukta mı senin? Evet amca iki çocukta benim dedim. Erken evlenmişsin herhalde?
Biraz öyle oldu, dedim ve gülüştük. Amca, “atalar boşa konuşmaz; erken evlenen erken döl alır, erken kalkan erken yol alır. Şimdiki nesil evlilikten korkuyor evlenmeye yanaşmıyor. Evlenseler de
evliliğin ve ailenin kıymetini bilemiyorlar, deyip; bak ne kadar güzel
çocukları büyütmüşsün bayağı.” dedi.
“Amca ben on yaşında evden ayrıldım, Aksu Öğretmen Lisesinin ortaokuluna devlet parasız yatılı olarak başladım. Ondan sonra
hep gurbetteydim, evim, ailem gurbet oldu, yurtlardaki sert ranzalar, minderler oldu. Kafama uygun, anlaşabileceğim kişi de karşıma
çıkınca beklemeye gerek yok diye düşündüm.” dedim.
(Nedendir bilinmez genelde böyle sohbetlerde hep evden on yaşında ayrıldım, anamı babamı, kardeşlerimi hiç tanıyamadım diye
başlarım, bir yanım hep eksik mi kalmış ne? Ben; boşanmamış, yoklukla mücadele etmiş, bir ailenin gurbette büyümüş çocuğuydum. Makamın, mevkin ne olursa olsun, ana-babanın yeri dolmuyor be…İşte
öyle, insanın bir yanı hep eksik kalıyor.)
Çok şükür evlendik, çocuklarla birlikte çocukluğumu yaşıyorum amca, dememi beklemeden; eğer o anda çocuklara bağırıp çağırsaydın seni çok kötü haşlayacaktım, dedi amca. Neye uğradığımı
şaşırdım, kimdir bu? Ne işi var yanımda? Beni neden haşlayacak?
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Muhabbet ilginç ilginç ilerlemeye başladı. Klasik soruları bir anda
arar oldum. İçimden “Keşke nerelisin? Ne iş yapıyorsun?” deseydi
demeye başladım.
Amca düşünmeme bile fırsat vermedi.
Şu karşıdaki dağları görüyor musun? dedi, Beydağlarını gösterdi.
“Bilmem mi amcam. Aslen Kumluca Dere Köyü’ndenim şu karşıdaki karlı dağların, Beydağlarının ardından ama 1984’te merkeze
Duraliler’e taşındık.”
Amca yönünü Bey Dağları’na doğru çevirdi, “Bende şu karşıdaki köydenim amcam.” dedi ve anlatmaya başladı.
“Yeğenim bizim yaylaların havası sert insanı mert olur, seksenlerden sonra deniz kenarına inmeye başladıkça nemden olsa gerek
hafif gevşemeye başladık, değişmeye başladık.” dedi. Filozof mu, coğrafyacı mı amcam acaba? Gerçi insan doktoruyum demişti.
“Yok be amca, neden değişsin insanlar, şehir hayatı, geçinceme
derdi, iş güç, stres değiştirmiştir belki insanların davranışlarını, ama
maya sağlamsa korkma.” dedim.
Amca “Maya önemli, insanın mayası sağlamsa korkmam da
maya bozulmaya başlarsa ondan kork amcam.” dedi ve ekledi.
Şurada tek başına oynayan kız da benim yeğenimin çocuğu, torunum sayılır. Bu çocuk bizim üçüncü kuşak. Annesi, babası seksenlerde doğduğundan ne şehirli olabildi, ne de köylü… Çocukları ise
teknoloji çocuğu oldu, biz ise eski toprağız.
Bize bir süre nasihat verdi, hayat tecrübelerini anlattı. Nereden
bilecektik ki o sohbet kitap yazdıracak.
O nedenle kitaba amcanın anlattığı örnek olayla başlamak istiyorum.

