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Aile Manifestosu

Aile kurumunun geleceği için açık beyanımızdır. 
1-Aile kurumunun devamlılığının küresel olarak %50 oranının 
altına düştüğü gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunun bir tehlike ol-
duğunu düşünüyoruz. Ailenin ‘geleneksel bir dayatma’ olduğunu, 
kutsal olanın birey olduğunu savunan akımlara karşı, kanıtlara 
dayalı beyanımızı açıklamak zorundayız.

2-Aile kurumunun insanoğlunun toplumsallaşma sürecinde, ev-
rimsel psikolojinin öngördüğü bir tekâmül ve çok önemli bir keşif 
olduğunu, eşleşmenin biyolojik ve ilkel, evliliğin psikolojik ve 
kültürel olduğunu, gelişmişlik düzeyi ile ilgili olduğunu,

3-Ailenin insanoğlunun, Maslow’un "Psikososyal İhtiyaçlar 
Hiyerarşisi"nde belirtildiği gibi “güvenli yaşama, duygusal pay-
laşım ve sosyal destek ihtiyacı”na cevap veren en temel kurum, 
yapıtaşı özellikte olduğunu,

4-Nörobilim’in ve Mutluluk Bilimi’nin (Pozitif Psikoloji) kanıt-
ladığı gibi insanın ilişkisel bir varlık olduğunu, yalnız yaşamaya 
göre programlanmadığını, bu nedenle “anahtar kavram işbirliği” 
ortamının onun yararına olduğunu,

5-Aile içinde ilişki yönetiminin rekabet odaklı değil tamamlayıcı 
olması gerektiğini,

6-Modernizlme birlikte insanın yalnızlaşmasının en önemli ne-
denlerinden birinin aile bağlarının zayıflaması olduğunu, zihinsel 
dönüşüm olmadan sosyal dönüşümün olamayacağını,

7-Aile değerlerini en kısa anlatan 5 S, 1 M (Sevgi, Saygı, Sadakat, 
Sabır, Samimiyet ve Manevi Birikimler) kavramlarının güçlendi-
rilmesine özen gösterilmesi gerektiğini,

8-Bir çocuğun en büyük şansının huzurlu, güven verici ve ortak 
amaçları olan bir ailede büyümek olduğunu,

9-Eğer gerekli önlemler alınmazsa toplumda suç, şiddet, bağımlılık, 
ruhsal hastalıklarda artışın kaçınılmaz olacağını, çekirdek olarak 
dinamik ailenin dinamik toplum olduğunu,
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10-Her şeye rağmen geç kalınmadığını, ivedilikle kısa, orta ve uzun 
vadeli planlarla gidişin düzeltilebileceğini, bunun için sadece dev-
letin değil bireyler ve STK’ların ortak akıl oluşturması gerektiğini 
kamuoyuna beyan ederiz.

30 Ağustos 2020, İstanbul

ÜSKÜDAR Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi, 

Aile Çalışma Grubu

Aileyi Koruyan Değerler

Aslında bireyin kendini yönetmesiyle patronun işletmeyi yönet-
mesi aynı dinamiğe sahiptir. Bir ailenin yönetilmesiyle bir toplumun 
yönetilmesi de benzerdir. Toplum nasıl canlıysa aile de öyle canlı bir 
yapıdır. Aile; değerler, geçmişte yaşanan hayat senaryoları, normlar, 
varsayımlar, semboller, standartlar, ritüeller, hikâyeler, anlatılar, 
inanç sistemleri, dil ve rol modellerini içerisinde barındıran bir 
kümedir. Ailede kültürel bir altyapı yoksa bir müddet sonra çatışma 
çıkıyor. Kapitalist sistem aileyi de bir çıkar için bir araya gelmiş bir 
yapı, bir şirket gibi görüyor. Aile sözleşmesi imzalanırken ilişkiler 
çıkar ilişkisine dönüyor. Hâlbuki aile çıkar ilişkisi üzerine kurulu 
değildir. Bir sözleşme bile yapılırken altına “Bu sözleşme iyi niyet 
kurallarıyla işler” yazılır. Aileyi de iyi niyet senaryoları yürütür, 
kötü niyet senaryolarıyla hareket edilirse aile yürümez. Onun için 
evlendiğimiz zaman hayat senaryolarımızı revize etmemiz lazım. 
Çünkü kişi evlendiği zaman artık hayatına yepyeni insanlar giriyor. 
Kendi anne-babası, kardeşleriyle birlikte yeni bir anne-baba, kar-
deşler devreye giriyor. Evlendiği kişinin ailesi yok gibi yaşayamaz 
bir insan. Bu tarz bir yaklaşım evlilik olgunluğuna aykırıdır. Bu 
olgunluğun yakalanması için de bir evlilikte aile değerlerinin olması 


