
Amerika’ya terör ateşi düşünce, dünyada yalnız 
terör konuşul maya başlandı. “Ateş düştüğü yeri ya-
kar!” sözü ne kadar da doğru.

Ardından Avrupa ülkeleri de teröre karşı çık
maya başladı lar. Terörün tarifinin yapılmasını, te
röre karşı müşterek bir mü cadelenin gerekliliğini 
ileri sürmeye başladılar.

Açıkça olmasa da, Avrupa ülkeleri Türk’e ve 
Türkiye’ye kar şı yapılmış hiçbir silahlı veya silahsız 
hareketi terör olarak ta nımlamamaya özen gösteri
yorlar. Onlara göre bir Amerikalının veya bir Av
rupalının sebep ne olursa olsun öldürülmesine ve 
öldürülmesine yardım etmeye terör denir!

Onlara göre, Türkiye’de 30.000 insanı öldüren 
vahşetin adı terör değildir! Türk Dışişleri mensu
bu onlarca temsilcinin öldü rülmesinin adı da terör 
değildir!

Türkiye’nin binlerce insanın ölümünden mesul 
bir caniyi idam etmesi insanlık suçudur. Fakat Al
manya’nın 5 kişiyi ha pishanelerde, aynı zamanda, 
aynı cins silahlarla, aynı şekilde öldürüp “intihar 
ettiler” diye ilan etmesi insan hakları ile ilgili bir 
mesele değildir. Üstelik Almanya’da, bu yargısız 
katliamı “insan haklarına aykırı” bulan bir gazeteci 
bile çıkmamıştır!

Fransa’da Korsikalıların “insanî lideri” öldürül
düğünde bu olay bütün gazetelerde “mafya hesap
laşması” olarak ilan edilmiş tir. Bu olayın mafya ile 
asla ilgisinin olamayacağını bildikleri halde, hiçbir 
Fransız gazetecisi gerçek insanî değerlerle müceh
hez liderin öldürülmesinin hesabını sormadı! İn
san hakları sa vunucularını da bu mesele ilgilendir
medi!

Almanya ve Fransa’da başka, Türkiye’de başka!
Amerika’da binlerce insanın ölümüne sebep 

olan korkunç hadise, dünyada en fazla Türkleri ke
dere boğmuştur. Bundan kimsenin şüphesi olma
sın.

Amerikan yönetimi de Avrupa yönetimleri gibi 
Türklerin çoluk çocuk denmeden, diplomat halk 
denmeden öldürülmele rine yıllarca bir tek ses çı
karmamıştır.

Bölücü cani lideri yalnız Avrupalılar mı koru
du? Sabancı’ nın katilini yalnız Avrupalılar mı ko
rudu?

Kıymetli Generalimiz Yaşar Büyükanıt, “terör 
bir veba mikro budur. Eninde sonunda kendisini 
koruyanlara da bulaşır” şeklinde çok güzel ifade 
etti.

Avrupa’ya ve Amerika’ya bulaşıncaya kadar 
terör meşru dur, insan haklarına aykırı değildir! 
Teröristleri tutuklamak in san haklarına aykırıdır, 
teröristi cezalandıramazsın! Teröristleri hapisha
nelerde saltanat sürecek şekilde beslemeye mec
bursun. Terörist başı ise krallar gibi yaşatılmalıdır!

Çünkü onlar Türkleri öldürmüşlerdir!...
Tanrı bütün insanları korusun! Bütün yaratı

lanlar, Yaratan’ dan ötürü sevilmelidir. Herkes bilsin 
ki Türkleri de, Türk ola rak, Tanrı yaratmıştır.

Türkler Tanrı’nın Türk olarak yarattığı insanlar 
olarak, Tan rı’ya saygı gereği Türklüklerini koru
mak, muhafaza etmek zo rundadır. Bütün dünya 
yalnız silahla değil, bugünkü sinsi kül tür silahlarıy
la dahi üstümüze gelse de...

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan 
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