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Savrulan dünyada AİLE 

Geçtiğimiz hafta sonu, 2-3 Nisan tarihlerinde Otel Berr'de,  SEKAM'ın (Sosyal Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi) organize ettiği çok önemli bir "sempozyuma" katıldım.İki gün 
boyunca, "aile ile ilgili" uzman, araştırmacı, eğitimci ve akademisyenler "tebliğler" 
sundular. 

Yirmiye yakın konuşmacı pek çok konuları dile getirdiler.Trajik aile parçalanmaları, aile içi 
şiddet, karı-koca geçimsizlikleri, gayrı meşru ilişkiler, cinsel sapıklıklar, sahipsiz sokak 
çocukları ve mahkeme salonlarında yaşanan dramların, aile kurumunu derinden 
yaraladıklarını istatistik bilgilerle sundular.Şu anda ülkemizde dillendirilmeyen en büyük krizin 
"aile krizi" olduğu konusunda ortak bir kanaati ortaya koydular.Dünya devletleri arasında, 
"bizim aile yapımız iyi gözükmekle birlikte, parçalanma sürecine girildiğini de" açık 
açık belirttiler.Şu anda ülkemizde, en ciddi yara alan ve hızlı bir "çöküş sürecine" giren "aile 
kurumumuz  "durmadan kan kaybediyor."Övünüyoruz.Türkiye, ekonomik ve teknolojik 
yönden dünya devletleriyle yarışır hale geldi.Ülkemizin insanları bilinçleniyor, refah seviyesi 
yükseliyor ama "ailede ki uyum ve düzen de" giderek kayboluyor.Yapılan araştırmalarda, 
"bilinç seviyesi yüksek evliliklerde boşanmalar daha fazla olmaktadır."Alternatifi 
olmayan bu "kutsal kurumda" çok ciddi sorunlar yaşanıyor.Modernizmin dayattığı 
"çekirdek aile," birlik ve beraberliği korumada yeterli olmuyor.Değişen yenidünya 
düzeninde, ailenin de yeniden kontrol altına alınabilmesi ve dış tehlikelerden korunabilmesi 
için, "yeni modellere ve alternatiflere" ihtiyaç vardır.Ailenin geleneğini korumak ve bunu 
sürdürmek iyi ama "değişim, gelişim ve dönüşüm sürecini" hızlı bir şekilde yaşıyoruz.Bu 
sürecin karşısında durabilme gücümüz olmadığına göre, "kendi aile ve kültürel 
değerlerimizle özleştirmek" durumundayız.Yoksa "değişimin, gelişimin ve dönüşümün 
altında eziliriz."SEKAM'ın "Savrulan dünyada aile" ile ilgili organizesinin güzel ve yararlı 
olduğunu yukarıda belirttik.Değerli başkan,  Prof. Dr. Burhanettin Can hocanın açılış 
konuşmasını, içtenliğini ve samimiyetini herkes takdirle karşıladı.Katılım ve ilgi de hayli 
yüksekti.Unutmamak gerekir ki  "güzelin de alternatifi" vardır.O da, "daha güzeli 
bulmaktır."Daha sonraki organizelere katkı açısından şu hatırlatmayı yapmak 
isteriz.Konuşmacıların büyük çoğunluğu, bilim adamı ve akademisyenlerdi, sorunlara daha 
fazla "teorik açıdan" yaklaştılar."Pratik açıdan" konuları ele alan bir-iki konuşmacı daha 
fazla ilgiyle dinlendi.En çok alkışları da onlar aldı.Dolayısıyle, "dinleyicileri motive etmek ve 
heyecanlandırmanın" bu tür organizelerde önemli olduğu kanaatindeyim.İkincisi, çok güzel 
bir dinleyici kitlesi vardı. Hemen hemen hepsinin "kültür seviyeleri ve birikimlerinin üst 
düzeyde" olduğunu düşünüyorum.Bu insanların, düşünceleri, önerileri, farklı yorumları 
mutlaka vardır.Hem sizler, hem de katılımcılar bunları öğrenebilseydi çok iyi olurdu.O 
güzelim organizenin "geri dönüşümü," SEKAM için daha önemli olsa gerek.Bu bağlamda, 
her şey güzeldi, "emeğinize ve yüreğinize sağlık..."Ülkemizin geldiği bu noktada, Türk 
insanının, özellikle İslâmi duyarlılığı olan insanların en çok üzerinde duracağı konuların 
başında, "aile kurumunu koruma ve kollama" sorumluluğu gelmelidir."Aile kurumumuz 
gerçekten tehlikededir, ailenin içine virüs girmiştir." Bunun bedeli çok ağır olacağından, 
şimdiden "çırpınmak, feryat etmek ve devamlı dillendirmek zorundayız."Birey olarak 
yapabileceğimiz çok şeyler vardır.Batı Avrupa'sında olduğu gibi, "aile parçalandıktan sonra 
feryat etmenin hiçbir yararı olmaz."Bu konuda, yalnız aile ile ilgili faaliyet gösteren kurum 
ve kuruluşların çalışmaları yeterli değildir.Ne kadar dernek, vakıf, cemiyet varsa hepsinin, 
"aileyi, evliliği ve çocuk eğitimini" gündemlerine almaları gerekmektedir."Kaportacılar 
derneği"nin bile bu konuyu gündemlerine alması lâzım.Çünkü, "onların da birer aileleri 
vardır."Direk olmasa bile, dolaylı bir şekilde bu konuyla ilgilenmeliler...Henüz vakit geçmiş 
değil, "yarın çok geç olabilir..." 
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