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Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Artık güçlü 

ülkeler savaşmıyor. Zayıf ülkeleri özellikle İslam ülkelerini savaştırarak kazanımlarını elde 

ediyorlar. Terörizmden, kaostan, iç savaşlarla savaştırılarak emperyalist yola giden 

kazanımların önünün açıyorlar" dedi. 

Son günlerde artan terör olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Azizoğlu, “Küresel 

anlamda terörizm tüm insanlık ailesinin bireyin dini, ırkı, rengi ne olursa olsun lanetlemesi 

gereken insanlık dışı ve düşmanı olan bir olgudur. Teröre İslam coğrafyası olarak baktığımızda 

terörizmin sözde dini kullanarak, İslami hassasiyetleri kullanarak İslam dünyasına en büyük 

zarar veren İslam dışı yapılanma ve olgudur. Bölgesel olarak terörden en çok zarar görün ülke 

Türkiye ve Kürt halkıdır. Bana göre dünyada Kürtlerin en büyük düşmanı Türkiye’deki terör 

örgütü ve yapılanmasıdır” dedi. 



Dünyada gerçekleşen terör eylemlerini bizim için anı olduğunu kaydeden Azizoğlu, şunları 

kaydetti: 

“Hepsini aynı hissiyatla, aynı öfkeyle, aynı nefretle kınıyor ve telin ediyoruz. İnsanlık düşmanı 

olarak kabul ediyoruz. Türkiye’de verdiğimiz şehitler karşısında da Batı toplumlarından terörü 

reddetmesini, kınamasını, lanetlemesini ve telin etmesini istiyoruz. Çiftçe standart ve 

ikiyüzlülüğüne devam eden batı zihniyetinden bunu bekliyoruz. Bizlere küresel hak, çağdaşlık 

ve demokrasi öğretmeye çalışan batı toplumları aslında ne kadar çağdışı geri zihniyete sahip 

olduklarını terör eylemlerinin yapılanmalarında kendilerini gösteriyorlar. Dolayısıyla çifte 

standart uygulanması halinde, gün gelir batı toplumlarının masum vatandaşlarının canı yanar.” 

TAŞERON SİSTEMLERLE BİR YÜZYIL BU COĞRAFYAYI SÖMÜRDÜLER 

Terör yapılanmasının bölgede güçlenip ve küresel bela hale gelmesinin sorumlusunun, batı ya 

da kuzey emperyalizmin bu coğrafyada sömürge düzenini kurup, sömürge yapılanmasını bir 

yüzyıla daha taşımak için yaptıkları stratejik ve siyasi projelerinden kaynaklandığını hatırlatan 

Azizoğlu şöyle devam etti: 

“Bir yüz yıllık plan yaptılar, Osmanlı coğrafyasında yeni devletler kurarak kendilerine tabi 

taşeron sistemlerle bir yüzyıl bu coğrafyayı sömürdüler. Şu anda yeni yüzyıla başladılar. Bunun 

temel yapısını da özellikle ‘Arap Baharı’ denilen karanlık düşüncelerle giden yolda, kara 

coğrafyada kardeş kanının döküldüğü, kaosların yaratıldığı, sistemlerin çöktüğü, devletlerin 

zayıflatmanın başlangıcıydı bu. O yıl iki güçlü İslam ülkesine karşılıklı silah satarak iki ülkeyi 

zayıf hale getirip sömürge haline getirmeyi başardılar. Daha sonra Suriye kaosu oluşturuldu. 

Bunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin, o dönemde ülkeyi yöneten Başbakanın hiçbir zafiyeti 

yok. Küresel güç bir Türkiye, aynı zamanda İslam coğrafyasının en önemli lider vasfında bir 

ülke konumundadır. Suriye’de iç savaşın oluşturulmasında Türkiye’nin asla hiçbir gücü 

olmadığı gibi, savaşları durdurmak gibi bir gücü de yok. Bu küresel emperyalizmin bu 

yüzyıldaki stratejik projesidir. Saddam’ı kışkırtarak ve cesaretlendirerek destek verip Kuveyt’e 

saldırtan irade ve güç, Irak’ın belki 50 yılda toparlanamayacak bir kaosa itti. Aynı plan ve 

stratejik oyun Türkiye için oynandı. Aynı stratejik oyun ve planla Türkiye’yi heveslendirerek, 

en doğru tabiriyle tuzağa düşürerek Suriye’nin içişlerine müdahil olmaya zorladı. Cehennem 

ve kaos olan bölgede Türkiye’nin Irak’ın akibetine uğraması için çalışıldı. Asıl amaç buydu. 

Türkiye’yi yöneten irade ve hükümet, devlet, asker ve millet sadece mazlumlara sahip çıkma 

iradesi gösterdi. Siyasi ve stratejik oyuna düşmedi. Irak ve Suriye’de meydana gelen olaylarda 



Türkiye sadece dünyaya insanlık dersi verdi. Terör konusunda en çok canı yanan ülke olarak 

buradan uzak duruldu.” 

Akademisyen, yazar, gazeteci veya düşünce üreten entelektüel herkesin bir şeyin farkında 

olması gerektiğini belirten Azizoğlu, “Ulusların, devletlerin, milletlerin milli hassasiyetleri 

milli mutabakatı, milli yaşantısı, milli geleceği olur. Anlık düşünmezler. Terörizm belasından 

şehit verilen bir süreçte her şehit cenazesinden sonra devleti suçlayan, devletin aleyhine 

bildiriler yayınlamak, karşı görüş sergilemek bana göre, hiç bir akli selimin yapacağı bir 

davranıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden vatan ve yaşamı yaşanılmaz hale 

getirilen bir terörizm saldırısında yandaş durumda bulunmak terörizm kadar tehlikelidir” 

değerlendirmesini yaptı. 

MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKARSAK ŞER ODAKLARIN SONUNU GETİRMİŞ 

OLURUZ 

Türkiye Cumhuriyetinin, Kürt’ün, Türk’ün, Arap’ın, Çerkes’in, Alevi’nin, Sünni’nin, sağcının, 

solcunun veya partilerin ortak değeri ve ortak yaşam alanı olduğunu kaydeden Azizoğlu şunları 

söyledi: 

“Sadece bu ülkenin bir bireyi olarak önce milli mutabakatı, milli kültürü, milli değerleri, milli 

kavramları algılamalıyız. Sonra akademiysen, siyasetçi, gazeteci entelektüel yazara düşünce 

belirten kanaat önderi olmalıyız. Milli mutabakat olmadan, milli değerler olmadan, milli 

kavramlar olmadan, milli konuşamazsınız. Bayrak hassasiyeti algılamadan, ülke hakkında 

aleyhte söz söylüyorsanız o zaman siz milli bir şey söyleme hakkını yitirmiş olursunuz. Önce 

bütünleştirici olmalıyız. Böylece bölgede oynanan insanlık dışı terör eylemlerine karşı birlikte 

güç oluşturursanız, karşı duruş sergilemiş olur ve sonuca varmış olursunuz. Birlikte pozitif güç 

oluşturmalıyız. Milli değerlere sahip çıkarsak her türlü şer odakların sonunu getirmiş oluruz. 

Artık güçlü ülkeler savaşmıyor. Zayıf ülkeleri özellikle İslam ülkelerini savaştırarak 

kazanımlarını elde ediyorlar. Terörizmden, kaostan, iç savaşlarla savaştırılarak emperyalist 

yola giden kazanımların önünün açıyorlar.” 


