
 
 

Aile bir karargahtır zarar 

görmemeli.  

SEKAM tarafından 

düzenlenen;Savrulan Dünyada 

Aile” sempozyumunda aile 

kurumunun çok büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilirken bunun önüne geçmek için acil 

önlemler alınması gerektiği vurgulandı.Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Burhaneddin Can, 

“Medya yaşanan yozlaşmayı görmemekle beraber yozlaşmayı teşvik ediyor. Bu soruna çözüm bulması 

gereken yetkililer ise yaşanan bu sorunlara çözüm bulmak yerine sadece şikâyette bulunuyorlar. İrticayla 

mücadele adı altında ahlaka ve maneviyata karşı adeta bir savaş Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi 

(SEKAM) tarafından İstanbul’da “Savrulan Dünyada Aile” konulu bir sempozyum düzenlendi. İki gün süren 

sempozyumda alanında uzman akademisyenler tarafından “Savrulan Dünyada Aile” ile ilgili sunumlar yapıldı. 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan SEKAM Başkanı Prof. Dr. Burhaneddin Can, “Teknolojide çok ileri bir 

seviyeye ulaşan insanlık aile değerlerini korumada başarısız olmuş, insanlar bireyselleşip şeytanla baş başa 

bırakılmıştır. Ahlaki değerler yok olmuş, insanlar her şeye para gözüyle bakacak duruma gelmiştir. Medya, 

yaşanan yozlaşmayı görmemekle beraber yozlaşmayı teşvik ediyor. Bu soruna çözüm bulması gereken yetkililer 

ise yaşanan bu sorunlara çözüm bulmak yerine sadece şikâyette bulunuyorlar. İrticayla mücadele adı altında 

ahlaka ve maneviyata karşı adeta bir savaş açılmıştır” diye konuştu.  

  AHLAKSIZ DİZİLERE 32 MİLYON EURO FON AYRILMIŞ 

“Laikleşen dünya kendi aile değerlerini koruyamayınca bizimkini de yok etmeye çalışıyor” diyen Prof. Dr. 

Burhaneddin Can, “Bunun için sadece Türkiye’de yayınlanan yerli dizilere 32 milyon Euro fon ayrılmış ve bu 

yayınlanan diziler toplumu yozlaştırma ve toplumsal duyarsızlaştırdığı arttırmaya yönelik yayınlar yapıyorlar. 

Ailede yaşanan bu sorunları görmek, tepki gösterip antitez hazırlamak yetmez. İnsanın bütün ilişkilerini 

belirleyen unsur Allah’la arasında olan ilişkidir. Bu da maalesef içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda yok olmuştur” 

şeklinde konuştu.    

SEMPOZYUM İKİ GÜN DEVAM ETTİ  

İki gün boyunca devam eden sempozyum dört oturum şeklinde yapıldı. Sempozyumda on altı tebliğci farklı 

konularda sunum yaptı. Sempozyum, Sempozyumu İzleme Komitesi tarafından hazırlanan sonuç bildirgesinin 

Prof. Dr. Celalettin Vatandaş tarafından okunmasından sonra sona erdi. Aile kurumumuzun yapısal ve işlevsel 

özelliklerini, maruz kaldığı etkilerin yol açtığı durumları ve problemleri, oluşmuş problemleri aşmaya yönelik 

görüş ve teklifleri konu edinen “Savrulan Bir Dünyada Aile” sempozyumunda dile getirilen tespitler ile ilgili 

teklifler şunlardır:   

AİLE ALTERNATİFİ OLMAYAN BİR KURUMDUR 

Aile, toplumun devamını sağlayan; bireylerin kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında, toplumsallaşıp topluma uygun 

üyeler haline gelmelerinde alternatifi olmayan önemli bir kurumdur. Bireyin toplumla teması, doğuşuyla 

katıldığı ailesi aracılığıyla ve ailesinde başlamaktadır. Çocuk ile ailesi arasında başlayan etkileşim çocuğun o 

topluma uygun bir üye oluşuna imkân sağladığı gibi, bireyin ailesi tarafından eğitilip-öğretilmesi de toplumun 

sürekliliğine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla ve yaygın olarak bilindiği üzere aile, bireyin kişiliğinin inşa olunduğu 

yerdir ve toplumun yapıtaşıdır. Bu nedenle, eğer bir toplumdaki aile kurumu kendisinden beklenen işlevleri 

yerine getirememeye başlamışsa, orada bireysel ve toplumsal ciddi problemlerin görülmesi kaçınılmazdır. 


