
Küreselleşme, komünizm, liberalizm gibi kav-
ramlar veya birlikteliklerin bugüne kadar dünyayı 
daha adil hale getirmeye hiçbir katkısı olmamıştır. 
Sadece milletlerin menfaati ve dünya kaynaklarının 
paylaşılması kavgası vardır. “İnsan hakları”, “demok-
rasi”, “ifade, vicdan ve fikir özgürlüğü” gibi kavramlar 
da Batılı ülkeler için sömürecekleri, soyacakları ül-
kelerde işleri kolaylaştırmak için kullanılan kavram-
lar olmaktan başka bir anlam taşımazlar. Bu tüm sö-
mürgecilerin uyguladığı bir çifte standarttır. 

Son yıllarda Türkiye gerçekten çok büyük saldı-
rılara uğramakta, çok büyük tehlikelerle karşı kar-
şıya kalmaktadır. Tüm bu saldırılar çok iyi incelen-
meli, değerlendirilmeli, çözüm yolları bulunmalı ve 
gerekenler uygulanmalıdır.

Bu saldırılara karşı unutmamamız ve unutturma-
mamız gereken ise Türkiye’nin hiçbir zaman teslim 
alınabilecek bir ülke olmadığı gerçeğidir. Bu inancı 
hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Bir avuç kaldığımız-
da da bu inançla çalışarak, çoğalarak, dağları erite-
rek Ergenekon’dan çıkıp bütün dünyaya hükmettik. 
İstiklal Savaşı’nda bütün dünya bizi yok etmek için 

üzerimize geldiğinde de bu inançla Mustafa Kemal 
önderliğinde yeni bir destan yazıp, cumhuriyeti kur-
duk.

Sabırla, sebatla çalışarak kara günleri geri-
de bırakmış bir milletin torunları olarak; büyük 
başarılar elde etmenin yolunun hazırlıklı olmaktan, 
çalışmaktan ve her alanda yüksek ahlaklı, cesur fe-
dakâr nesiller yetiştirmekten geçtiğini çok iyi bilme-
liyiz. Bu yolu izleyen akıllı, dürüst, namuslu, milli 
çıkarları esas alan yönetimler ise Türk Milleti’nin 
yeniden tarihte hak ettiği şekilde yaşamasını sağlar: 
Hür, alnı açık, başı dik ve refah içinde…

Bu duygularla Kırgızistan, Azerbaycan ve 
Kerkük’te gerçekleşen, önümüzdeki günlerde de 
ülkemizde yapılacak seçimlerin tüm Türk Dünya-
sı’na hayırlı olmasını diliyorum.
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Asrın başında Balkanlardan sürülen Türklerin en az yarısı yollarda katledildi. Mil-
yonlarca Türk, dehşetli bir facia yaşadı. Son olarak Türkleri Anadolu’nun ortasına ka-
dar sürmek için bütün güçleriyle yüklendiler. Ermeni’yi ve Yunan’ı üzerimize saldılar. 
Tam bir Ergenekon’a düşmüştük... 

İşte bu tarihlerde Mustafa Kemal çıktı. Yakutistan’dan Makedonya’ya kadar Türki-
ye dışındaki Türklerden kimi yalın kılıç, kimi topladıkları altınlarla Mustafa Kemal’e ve 
“Ergenekon”daki kardeşlerinin imdadına koştular. 

Bunların çoğunu biliyorsunuz. Bunlardan biri, belki de hiç bilmediğiniz Mağcan 
Cumabay idi. Türkiye Türkleri kan kusarken Kazakistan’dan Mağacan Cumabay 
“Uzaktaki Kardeşime” başlığıyla yazdığı şiirle bütün Türkistan’ı ayağa kaldırdı. 

1918 yılında hapishanede olan Mağcan Cumabay, uzaktaki kardeşleri için ağlıyordu...
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