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IUC BAŞKANI ORHAN HİKMET AZİZOĞLU: 

 

 

 

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, dünya yahudilerinin 

soykırıma karşı çıkmamaları halinde İsrail'in suç ortağı olacaklarını belirtti. 

 

Azizoğlu, yaptığı açıklamada; geçen yüzyıl siyonistleri ağababalarının, batılıların güç ve 

kudretini kullanarak, silah ve ordularının himayesine saklanarak İslam coğrafyasında tüm 

halklar üzerinde zulüm, işkence, katliam ve soykırımlar yapan İsrail'in, terörist devlet ve katil 

yönetim olarak tarihindeki yerini aldığını ifade etti. Yeni yüzyılda İsrail ve onun tamamının 

elinde Müslüman kanı olan yönetici ve liderlerinin yine vahşete ve soykırıma, alçakça insanlık 

suçu işlemeye devam ettiklerini belirten Azizoğlu, "Ne acıdır ki dünya Filistinli mazlum halkın 

katledilişini de seyrederken, çocuklar ve kadınlar çağın en büyük teknolojik silahları, uçakları 

ve toplarıyla hayatlarını kaybediyorlar. Dünya ülkeleri yaşadığımız evreni, dünyamızı yaşanılır 

hale getirmek için kurallar koymuş, sözde kurumlar kurmuş, dönüp baktığımızda bu kurumlar 

ve kurallar mazlum halklar için, adalet ve hukuk için, insanlık için, evrensel değerler için 

işlemiyor. Zalimlerin zulmüne mazeret bulmak, katilleri korumak, insanlık suçu işleyenlere ve 

katliamlara mazeret uydurmak için toplanıp kararlar alınıyor ve uygulanıyor" ifadelerini 

kullandı. 



 

FİLİSTİN SİYONİSTLERİN ASKERİ VE SEÇİM TATBİKAT ALANI MI? 

 

İslam coğrafyasında taşeron Siyonist katiller ve onların ağababalarının, İslam coğrafyasının 

artık onların kötü ve çirkin emellerini hayata geçirebilecekleri bir coğrafya olmaktan çıktığını 

bilmeleri gerektiğini belirten Azizoğlu, "Devletler eski devletler değil, halklar eski halklar 

değil, liderler eski liderler değil ve en önemlisi sistemler eski sistemler olmayacaktır. Yani 

onların sistematik şekilde kurgulayıp projelendirdiği, hayata geçirdiği taşeron rejim ve 

sistemlerin İslam coğrafyasında bazıları yıkılıyor, bazıları değişiyor" dedi. 

 

"DÜNYA YAHUDİLERİ SOYKIRIMA KARŞI ÇIKMAZ İSE SUÇ ORTAĞI OLUR" 

 

Tüm dünyadaki Yahudilere seslenen Azizoğlu, İsrail'in Filistin'e ve Müslümanlara karşı işlediği 

bu insanlık suçuna karşı en başta onların direnç göstermesi gerektiğini vurguladı. İsrail 

hükümeti ve ordusunu yöneten dünün bir avuç teröristi, bugünün komutan veya 

yöneticilerinin, tüm dünya kamuoyunda bütün Yahudileri suçlu pozisyonuna düşürdüklerini 

ifade eden Azizoğlu, şunları kaydetti: 

 

"Hiç kimse unutmasın ki işgal edilen topraklardaki hiçbir ordu teknolojik ve silah gücü ne 

kadar güçlü olursa olsun; İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar için en kutsal değer olan 

şehitliği benimsemiş Müslüman halktan kalabalık ve güçlü olamaz. Şu bilinmelidir ki masum, 

savunmasız Filistin halkını insanlık suçu işleyerek soykırımla katleden İsrail askerleri ve 

ordusunun insanlık onuru ve tarih önünde hesap vermesi ve yenilmesi kaçınılmaz sondur." 

 

MÜSLÜMANLARIN KUTSAL TOPRAĞI FİLİSTİN 

 

Filistin topraklarının İslamın mübarek kutsal topraklarından olduğunu belirten Azizoğlu, 

"Tarihin hangi evresinde Filistin toprakları işgal, Filistin halkı zulüm görse tüm İslam dünyası 

teyakkuza geçer, tek vücut olur, kalpler bir atar, öfke dolu nefesler aynı anda solur. Filistin'de 

katillerin bombaları altında 

 



yaşam mücadelesi veren aziz kardeşlerim, can dostlarım, akademisyen ve bilim insanları ve 

tüm Filistin halkı. Üzerinize yağan sözde İsrail, özde tüm batı toplumlarının mermi ve 

bombaları sizin şeref madalyalarınız, belki de şehadet onurunuzdur. Bu zulme sessiz kalan 

veya teşvik edip onaylayan batılıların ise onursuzluk madalyasıdır" değerlendirmesini yaptı. 

 

ORTA ÇAĞ'IN KARANLIK DEHLİZLERİNDEN HİÇ ÇIKMAYAN BATI VİCDANI 

 

İslam dünyasına medeniyetin, uygarlığın, çağdaşlığın, insanca yaşamın batı kültürü, batı 

değerleri ve batı kavramlarında olduğunu söyleyip hedef gösteren akademisyenler, 

entelektüeller ve politika üreticilerinin çok büyük yanılgı içinde olduklarını belirten Azizoğlu, 

Filistin'deki mazlum Müslümanların katledilmesi ve batı toplumlarının teşvik veya 

sessizliğinin, bunların orta çağın çağdışı, yobaz ve gerici karanlık dehlizlerinden çıkmadıklarını 

gösterdiğini vurguladı. - ANKARA 


