
 

  
 Medya boşanmayı kışkırtıyor!                                                                

                                                                                                                                       

SEKAM`ın Savrulan `Dünya`da Aile` adı ile düzenleyeceği sempozyum öncesi, Başkan Prof. 
Dr. Burhanettin Can`dan çarpıcı açıklamalar. 

SEKAM’ın Savrulan Dünya’da Aile (Sorunlar, İmkanlar, Çözümler) adı ile düzenleyeceği sempozyum öncesi, 

SEKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can’ı ziyarete gittik. SEKAM olarak öylesine önemli bir 
çalışma yürütmüşler ki anlattıkları karşısında kimi zaman endişeye kimi zaman da ümide kapıldık. Can’ın üzerinde 
durduğu konunun tamamının eksiksiz üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kez daha anladım 
ki “Aile kurumunu” ayakta tutmak geleceğimiz açısından çok büyük bir önem taşıyor. 
 
GELİŞMİŞ VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMANIN ÖN ŞARTI 

 
İlk olarak SEKAM’ı tanıyalım. Kurulma amacı ve bu amaca yönelik çalışmalarınız nedir? 
  
Sağlam ve Güvenilir Bilgi ve Belge Elde etme İhtiyacı 
 

İnsanoğlunun bilgi bombardımanına tutulduğu günümüzde,  
güvenilir, anlaşılabilir, erişilebilir, işe yarar ve kaliteli bilgi elde 
etme ihtiyacı doğmuştur.Üretimleri ile ülke politikalarına etkide 
bulunmak, karar vericileri yönlendirmek, onlara tekliflerde 
bulunmak ve karar alma sürecine katkıda bulunmak tüm 
araştırma merkezlerinin amacıdır. Araştırma merkezleri, önemli 
siyasi konularda erken uyarı sistemi vazifesi de görürler. Alınan 
siyasi ve idari kararların muhtemel olumsuz sonuçları hakkında 
hükümeti veya siyasi çevreleri uyarabilirler.Dünya siyasetinde 
etkili olmak isteyenler düşünce kuruluşlarını da 
oluşturmaktadırlar. Etkili düşünce merkezlerine sahip olmak 
aynı zamanda gelişmiş ve güçlü ülke olmak için de bir ön şarttır.        
     
YANLIŞ VE MUTSUZ HAYATI DEĞİŞTİRMEK ELİMİZDE 
 
Araştırma Ve Düşünce Kuruluşlarına Olan İhtiyaç 
 
Bir kültür ve medeniyet hareketi amaç ve hedefleri sadece ifade ederek bir yere varamaz. Bu amaç ve hedeflere 
nasıl varılacağının hem teorisini hem de pratiğini ortaya koymak zorundadır.Kültür ve medeniyetimiz insanlığın 
içinde bulunduğu fıtrat dışı yanlış ve mutsuz hayatı değiştirebilmek için, hazırladığı projelerle bireysel ve 
toplumsal hayatı şekillendirmesi gerekmektedir. Hızla gelişen ve değişen dünyada, ana frekansları sabit kalmak 
şartıyla çağın gereklerini yerine getirerek uygun bir davranış ve yaşam biçimi geliştirmeye, bir zihniyet devrimini 
gerçekleştirmeye, bir değişim sürecini başlatmaya kendi değerleri istikametinde sosyal, siyasal ve ekonomik  
düşüncelerini yeniden oluşturmaya ve ona uygun bir yapı oluşturmaya çalışılmalıdır.Bunu yapabilmek için içinde 
yaşanılan toplumun ve çevrenin analizi, hakim güçlerin mantığını, kalkış felsefesini, planlarını ve iç çelişkilerini 
tespit edilmesi gerekmektedir.Uluslararası sistemin gücünün ve etkisinin görülüp anlaşılması ve karşı tavırların ve 
etkinlik alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 

http://www.ozgundurus.com/

