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Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM) 

tarafından İstanbul Berr Otel'de düzenlenen 

"Savrulan Dünyada Aile" konulu sempozyumun 

sonuç bildirisi açıklandı:  
-Türk aile yapısı çöküyor  

-Aile S.O.S veriyor  

-Aile yapımız elden gidiyor  

-Medya aile kurumunu dağıtıyor  

-Medya boşanmayı kışkırtıyor 

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM) 

tarafından İstanbul Berr Otel'de düzenlenen "Savrulan Dünyada Aile" konulu sempozyumun 

sonuç bildirisi açıklandı: “Medya aile kurumunu parçalıyor. Kanuni düzenlemeler yetersiz ve 

Türk toplumuna uygun değil. Toplum bireyleri giderek bencilleşiyor. Ailede rol çatışmaları 

yaşanıyor ve boşanmalar hızla artıyor. Sekülerizm ve modern hayat manevi ve ahlaki 

değerleri zayıflatıyor. Acil önlem alınmazsa durum vahim.” Hafta sonu İstanbul'da yapılan 

“Savrulan Dünyada Aile” konulu sempozyumdan kaygı verici sonuçlar çıktı. Çok sayıda 

bilimadamı, akademisyen ve uzmanın konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, modern 

çağda aile kurumunu yıpratan etkenler ile aile yapısını korumanın yöntemleri tartışıldı.  

 

“KARAMSAR DEĞİLİZ AMA TABLO VAHİM”  

Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Doç. Dr. Ayşen Gürcan, Gazeteci Yazar Ali Bulaç, Doç. Dr. 

Mustafa Tekin, Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Doç. Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. Kemal Sayar, 

Prof. Dr. Yaşar Düzenli, Doç. Dr. Şuayb Özdemir, Seyhan Yaman, Prof. Dr. Bedri Gencer, 

Osman Çıtlak, Necla Koytak, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Abdurrahman Arslan, Prof. Dr. 

Mehmet Akif Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyumun sonuç bildirisinde, aile 

kurumuyla ilgili vahim bir tablonun söz konusu olduğu ama toplumu bilinçlendirerek 

sorunların aşılması konusunda umutlu olunduğu ifade edildi.  

 

MODERN HAYAT, AİLE KURUMU ÇÖKERTİYOR  

Sempozyumun sonuç bildirisinde, toplumun temel taşı olan ailenin modernizmin yıkıcı 

etkilerine maruz kaldığına işaret edilerek, yüksek beklentilerin doğurduğu tatminsizlik 

duygusunun insanları boşanmaya ve nikahsız birlikteliklere ittiği vurgulandı. Bildiride; 

“Ailenin bölünmesi, parçalanması, tek ebeveynli ailelerin giderek artması, boşanma 

oranlarının yükselmesi, evlilik dışı beraberliklerin çoğalması, nesebi gayr-i sahih çocukların 

artması, kültürel ve ahlaki değerlerde yozlaşma, toplumsal anomi, suç oranlarının artması, 

uyuşturucu kullanımı, bireysel ve toplumsal şiddetin yaygınlaşması, kimlik bunalımı, 

psikolojik rahatsızlıklar, tatminsizlik vb. gibi bireyi ve toplumu tehdit eden problemler 

giderek artmaktadır. Türkiye ise modern zihniyetten ve yaşama biçiminden aldığı paya paralel 

bu ve benzeri problemleri her geçen gün artan bir ivmeyle yaşamaktadır.” denildi.  
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