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  TASAM ( Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanı; Deneyimli, dengeli ve
Türkiye dertlisi aydınımız; gerçek bir dava adamı ve insanlık sevdalısı olarak tanıdığımız
Süleyman Şensoy Bey'in, lütfedip gönderdiği kıymetli eserleri ve dergileri almış
bulunmaktayız, bahtiyarız.    

        

  Biz de, TASAM gibi; &quot;yegane tasamız ülkemiz ve geleceğimizdir&quot;
yaklaşımıyla ve &quot;Medeniyet temelinde, sadece coğrafyamızın değil, tüm dünyamızın
tek şansı olduğumuza&quot; inanmakta; bu şuur, bu onur ve bu sorumlulukla
davranmaktayız.    

  

  Aziz Dostumuz, her türlü duamız ve desteğimizle yanınızdayız.   

  

  Tarihi, tabii ve talihli fırsatların; imani ve insani zorunlulukların: Yeni ve adil bir
medeniyetin motoru ve mimarı olmak şansını yüklediği Necip Milletimizin hizmetinde
olmayı en büyük nasip ve şeref saymaktayız.    

  

  &quot;Değiştirmek istediğiniz mevcut statükonun yerine-emsali değil; çünkü bu,
havanda su dövmek, veya, ikbal ve iktidar hırsı gütmektir-mutlaka daha iyisini
koyamazsanız (ve bunun gerekli ve yeterli ilmi projelerini ve stratejik temellerini
hazırlamamışsanız) boşluk ve kaos olur&quot; tespitlerinize katılmaktayız.    

  

  Doğrusun dostum, &quot;Heyecan ve husumetimizi aklımızın (ve vicdanımızın) önüne
koymamalıyız.    

  

  Ülkemize, Milletimize, bölgemize ve tüm insanlık alemine, bir şekilde yararlı olacak, bir
boşluğu dolduracak ve katkıda bulunacak hiçbir insanı -farklı ve aykırı taraf ve tavırlarına
rağmen-dışlayıp israf etmeye ve onu gereksiz görmeye kalkışmamalıyız. Allahın, hiçbir
şeyi ve hiç kimseyi boş yere yaratmadığını, unutmamalıyız.    

  

  Artık, vicdanı katılaşmış ve kangrenleşmiş, başka uzuvları da körletme ve kirletme
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tehlikesi baş göstermiş tipler hariç, herkese ve her kesime kucak açmalıyız.    

  

  Haydi, yolumuz açık, sonumuz hayırlı ve başarılı olsun.   

  

     

  

     

  

  ŞİİR   

  

    Aynı vücut parçasıyız; toplanın kenetlenin!   

  

    Vatan gemisi batarken; gafil yatan utansın!   

  

    Kaybedecek nemiz kaldı? Zafere kilitlenin   

  

  Namus pazara dökülmüş; tafra satan utansın!   

  

     

  

     

  

  En İçten Sevgi, Saygı Ve Selamlarımla...   
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  Ahmet AKGÜL   
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