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BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Halide İn-
cekara; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; 661 sıra sayılı Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının 20 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunmaktayım. 

Teşkilat yasasını çıkardığımız Aile Araştırma Kurumu, amaç maddelerinde de gördüğünüz 
gibi, millî bekamızın en önemli teminatı olan aileyle ilgili projelerin geliştirileceği ve araştırmaların 
yapılacağı olmazsa olmazlarımızdan birisidir. 

Uzun yıllardır askıda bırakılmış, gelgitleri yaşamış olan kurum teşkilat kanunu, AK Parti 
hükümeti tarafından Meclisin gündemine sunulmuştur. Lakin, bu kadar kutsal, bu kadar gecik
tirilen, bu kadar değer verilen kurumun yasalaşmasıyla ilgili mesuliyetin sadece iktidar partisine ait 
olmadığını, en az kadın milletvekillerinin katkıda bulunduğunu söyleyen muhalefet partisinin de bir 
sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. 

Bu arada, bir espriyle geceye renk katmak istiyorum. Sayın Başkan "bizim partinin kadın mil
letvekilleri katkıda bulundu" dedi; ama, ailenin cinsiyeti yoktur, aile, kadınıyla erkeğiyle bir bütün
dür. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bizim partide, kadınlar, erkekler hep birlikte katkıda bulun
dular; bunu, biz, özel hayatımızda da böyle yapıyoruz. 

Bunca ihmal edilmişliği ve geciktirilmişliği sona erdiren ve topluma böyle bir kurumu kazan
dıran yasanın oylandığı Mecliste olmanın onur ve gururunu taşıyor ve bu duygularımı sizlerle pay
laşmaktan kıvanç duyuyorum. Lakin, gecenin bu saatinde bu yasayı hızlandırmak için de konuş
mamın bir kısmını kesmiş bulunuyorum. Onun için şimdiden affınıza sığınıyorum. 

Aile, hepimiz için o kadar kutsal ve bağlayıcı bir ifadedir ki, hayatımın her kesiminde, 
hayatımızın her kesiminde, büyümüş grup ilişkilerimize de o ailenin içindeki kutsallığı, güveni ve 
samimiyeti taşımak ister ve birbirimize "bizler aile gibiyiz" deriz. 

Aile, bağlılık, fedakârlık ve hoşgörü kavramlarını en yıkından tanıdığımız yerdir; kültürel ve ah
lakî algılamalarımızın geliştiği, ilklerimizi fark etmeden öğrendiğimiz birincil eğitim ocağımızdır. 

Anayasanın 41 inci maddesinde yer alan "aile, Türk toplumunun temelidir" ifadesi, hepimize 
büyük sorumluluk yüklemektedir. Teşkilat yasasını çıkardığımız Aile Araştırma Kurumu, 
Anayasanın devlete yüklediği görevlerin yerine getirilmesine yönelik bu sorumluluğunu, çizeceği 
yol haritalan ve kurumlarla yapacağı işbirlikleriyle büyük ölçüde taşıyacaktır. 

Elbette, aileye verdiğimiz değer, sadece tanımlar ve kurumlar içinde kalmamalıdır. Çünkü, bir 
tanıma ve kuruma verdiğiniz değer, onun için ürettiğiniz fikir, tükettiğiniz emek ve ayırdığınız büt
çelerle daha da anlamlı olacaktır. 

Evet, aile çok önemlidir; çünkü, onun yerine hiçbir kurumu ve tanımı ikame edemezsiniz. 
Ailenin her bireyini, yaşlısını gencini, kadınını erkeğini, sorunlarını ayrı ayrı tartışıp konuşlan-
dırabilirsiniz; ama, emin olunuz ki, bireyleşen her sorunun çözüm yerinin, yine, aile olduğunu 
göreceksiniz; çünkü, sevginin, hoşgörünün, merhametin ve işbirliğinin karşılıksız ve cömertçe kul
lanıldığı, sorunların, yine, kolayca çözüldüğü yer aile kurumudur. 

Biz, biliyoruz ki, güçlü devletler gücünü güçlü aile yapılarından alırlar. Bizim ailemiz ve aile 
yapımız bunun en güzel örneğidir. Aynı sosyal ya da ekonomik gelişmeler başka kültürlerde top
lumsal infiale sebep olurken, biz, güçlü aile yapısıyla, bunu, çok farklı ve yumuşak geçebiliyoruz; 
ancak, şehirleşmeler, büyük şehirlere göçler, iletişim araçlarının olumlu ya da olumsuz etkisiyle bu 
aile yapısını muhafaza etmek, maalesef, güçleşmektedir. 
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