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ORMANA 
İNSAN GELMİŞ

“… Annemin belinde olduğum ak-
lımda. Sevinirdim. Sanıyordum 
ki, ormanda geziyoruz. Bağırma-
ya başladım: “ORMANA İNSAN 
GELMİŞ”. Babam sımsıkı ağzımı 
tuttu. Yine haykırmak isteyince 
bana vurdu. Ağladım. Dedi ki sen 
ses edersen ERMENİLER gelip 
bizi tutacak. 
Esir alındığımız rüya gibi aklıma 
geliyor. Herkes bir evde oturuyor-
du. Orada para kesesi çaldığım 
ise sanki şimdi bu saat olmuş 
gibi aklımda. Her şeyi olduğu gibi 
hatırlıyorum. Herkesin parasını 
alıyorlardı. Bir Ermeni kadınıydı, 
o hem de asker elbisesi giymişti. 
0, esirlerden para kesesini alıp, 
parayı içerisinden çıkarıp sonra 
attı. Birilerinin ayaklarının altına 
düşen bu keseyi sürüne sürüne 
gidip alıp elbisemin altına sakla-
dım. Kendimle onu Ağdama da 
getirmiştim. Bir de onu hatırlı-
yorum ki, annem hep ağlıyordu. 
Anlamıyordum neden ağlıyor 
annem…”

Yukarıda Hocalı Katliamı yapıldığında 
sadece 5 yaşında olup yakınları, komşuları 
gözünün önünde öldürülen küçücük bir kızın 
o gün hakkında yıllar sonra “Kurşunlanmış 
Çocukluk” kitabının yazarı Aslı Halil kızı Ali-
yeva’ya anlattıklarını okudunuz.

Ormana gittiklerinde her halde piknik ya-
pacaklarını, dolaşacaklarını, keyif alacakları-
nı zannediyordu. Kasabalarının bitişiğindeki 
ormana canlarını kurtarmak için gittiklerini 
ne bilsin ki. Kabalığı görünce sevinmiş bel-
li, zannetmiş ki diğer insanlar da onlar gibi 
eğlenmeye gelmişler, ne güzel!  Her halde 
babası kızınca şaşırmıştır, ne olduğunu an-
layamamıştır. Ancak şimdi anlayabiliyor ba-
basının kendisine neden vurduğunu. 
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Panelin ilki Uludağ Üniversitesi Prof. 
Mete Cengiz Kültür merkezinde yapıldı.  
Uludağ Üniversitesi Rektör yardımcısı 
Prof. Dr Mehmet Yüce, Büyükşehir Be-

lediye Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ,  
öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile ger-
çekleştirildi.

Prof. Dr Yusuf Oğuzoğlu’nun yönettiği pa-
nele konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesin-

de öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. 
Gaffar,  Asli Halilkızı Aliyeva ve İrade Resizade 
katıldı.

Panelin açılışında konuşan Türk Ocağı Bur-
sa Şube Başkanı Prof. Selçuk Kırlı,  Ermeni 
sorunu ülkemizin en büyük sorunlarından biri 
olduğunu belirterek, “ Eğer dünyaya kendi 
kendimize propagandanın ötesinde bir şey 
söyleyeceksek,  Onların anlayacaklar lisanla ve 
onların inandıkları metotlarla onların inandık-
ları delillerle ortaya koymak zorundayız “ dedi.

Prof. Dr. Kırlı, kendisinin ve yaşıtlarının dün-
yada tek bir Türk bayrağının olduğunu zanne-
derek büyüyüp eğitildiğini belirterek,  Önünde-
ki Azerbaycan bayrağına dikkat çekti. “ Bakın 
önümde bir Türk bayrağı daha var. Bunun gibi 
birçok bayrak daha var. Umarım daha fazlası 
da olacak. Bizler, bunların olabileceğine hiç 
inanmadığımız on yıllar yaşadık. Hatta bun-
ların bir gün olabileceğini söyleyenlere ‘deli 
bunlar’ diye baktık. Allah nasıp etti, buna ina-
nan ve bunu düşünenler deli olmadığı görüldü. 
Bunu yaşayabilmek büyük bir gurur. Ama bu 
gurur hiç birimize bedavaya gelmedi.” Diyen 
Kırlı,  Türk milletinin yaşadığı coğrafyalarda 
çektikleri ıstırap ve açılara değindi. 

Türk milletinin kimseye zulüm etmediğini, 
gördüğü zulümleri savunmadığını, bu zulüm-
lerin arkasından ağlamadığını,  kayıplarını içine 
gömüp, onların arkalarından dua etmeyi bile 
ihmal ettiğini anlatan Prof. Kırlı, zulümlerin 

HOCALI KATLİAMININ 
24. YILINI UNUTMADIK
Hocalı katliamının 24. Yılı, Bursa’da düzenlenen iki ayrı etkinlikle anıldı. Türk 
Ocağı Bursa Şubesi’nin Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocağı ile Azerbaycan 
Kültür Derneği Bursa Şubesince ortaklaşa düzenlenen iki oturumla anıldı.



Canlarından oldular yetmedi, mallarından 
oldular, yetmedi, topraklarından sürüldüler 
yetmedi, gelecekleri de yaşadıklarının etkisiyle 
karardı. Belki de içinden canların, malların, 

toprakların alınıp yere atılan keseyi elde edip 
yanında götürerek hiç olmazsa bütün bunları 
içinde tutan kabı kaybetmemeye çalışıyordu, 
kim bilir…

Meğer ormana gelenler “İNSAN” değil “İN-
SAN SURETİNDEKİLER” miş. Onlar mutlu ol-
mak, eğlenmek, mutlu etmek, eğlendirmek 
için değil yok etmek için oradaymışlar minik 

Arife ne bilsin. 
Hadi o zaman o bilemedi, bilen büyükleri de 

önleyemedi, zaten kimse onları önemsemedi 
ve yardım etmedi iyi de “SURETLER” bir değil, 
beş değil hemen her ormanda dolaşıp duruyor. 
Biz de hala bilemeyecek miyiz?  Bilemediğimizi 
önleyemeyiz ki…

Not: Aslı Halil kızı Aliyeva’nın “Kurşunlanmış 
Çocukluk isimli kitabı Ocağımız tarafından ba-
sılmıştır ve Ocak binamızdan temin edilebilir.
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Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkaşları için saygı 
duruşu sonrası her iki ülkeye ait devlet  marşlarının okunması
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altına ezilen, Türk milleti olmasına rağmen, 
dünyanın Türk milletini zalim, barbar olarak 
tanımasının milletimiz için hakaret olduğunu 
söyledi. 

Ermeni meselesinin ülkemizin en önemli 
problemlerinden biri olduğunu, dünya çapında 
bir propaganda aygıtının kurbanı olmuş insan-
lar olduğumuzu, Haklı iken haksız durumla 
karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Prof. Kırlı, 
“ Suçu kabahatinden büyük” olanların karşısın-
da boynumuzu eğip önümüze bakmak değil, 
kafamızı kaldırmak zorundayız” dedi.

“ Türk bayrağı da benimdir, Azerbaycan bay-
rağı da diğerleri de. O bayraklara sahip olanlar 
benim kardeşten öte yakınlarımdır.  Aramızda 
hiçbir farklılık yoktur. Zaten farklılık düşünen-
ler, zaten bu Türk milletin düşmanlarıdır” diyen 
Kırlı,   Türk milletinin tarihinde yaşadığı pek çok 
katliamlar yaşadığını, bunlardan sonuncusu-
nun Hocalı katliamı olmayacağını ifade eden 
kırlı bu katliamlar saymaktan öte bunların üze-
rinde oturup düşünmemizin gerektiği söyledi. 

Hocalıda, Bosna’da Anadolu’ da Özbekis-
tan’da yapılan bir katliamlar sadece bölgesel 
olarak oradaki insanlara yapılmış ve onları 
etkileyen katliamlar olmadığını bildiren Kırlı, 
“Sözde  “Ermeni soykırım” yalanının 100 yılın-
da Ermenilerin dünyadan bekledikleri desteği 
görmediği için sevindik. 

U . Ü .  R e k t ö r 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Yüce 
ise; Rus ve Erme-
ni güçlerin yaptığı 
katliamın “kendi-
ni medeni sanan” 
ülkelerce alkış-
landığını söyledi. 
Mehmet Akif ’in 
“ Tükürün” adlı 
şiirini okuyarak 
tepkisini dile geti-
ren Yüce, ulu Türk 
milletinin yapılan 
zulümlere karşı 
tek vücut olarak 
mücadele etmesi 
gerektiğini ifade 
etti.

 Panel başka-
nı Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu Kara-
bağ coğrafyasının 
tarihi süreci ve 
hakkında açıklamalarda bulanarak, bölgenin 
Türklerin kadim yurtları olduğunu, Ermenilerin 

1828lerden sonra böl-
geye getirilerek iskân 
edildiklerini bildirdi.  

Doç .  Dr.  Gaffar 
Mehdiyev Çakmaklı; 
soykırımın sadece 
Azerbaycan’ı değil 
bütün Türk dünyasını 
ilgilendirdiğini belir-
terek,  Hocalı Soykırı-
mının 1992 Şubatında 
gerçekleştiğini ancak 
b gelinen bu sürecin 
çok eskilere dayandı-
ğını bildirdi.  

Ermenilerin başta 
Rusya olmak üzere 
Emperyalist batılı 
devletlerle desteklen-
diklerini anlatan Doç. 
Çakmaklı,   batılı dev-
letlerin ve Rusya’nın 
desteği olmadan Er-
menilerin bu tür kat-
liam ve soykırımlara 
girişemeyeceklerini 
söyledi.

Öğr. Gör. Aslıhalil Kızı Aliyeva ise Hocalı Soykı-
rımı tanıklarından 56 kişiyle yaptığı röportajlar-
dan örnekler vererek, Hocalıda yaşananları anlatı. 

Aliyeva Türk gençlerinin daha çok bilgi ile 
donanıp bu soykırımların karşısında güçlü bir 
duruş sergilemeleri gerektiğini ifade etti. 

Öğretim görevlisi İrade Resizade bugün Er-
menistan’ın başkenti olan Revan’ın (Erivan) 
aslında bir Türk şehri olduğunu ve Türklere ait 
olan eserlerin tahrip edildiğini hatta Erivan’da 
Türklere ait olan 8 mescidin yıkıldığını, ayakta 
kalan birinin ise Farsların mescidi diye yansı-
tıldığını açıkladı.

Şu anda Revan’da Türker’e ait hiçbir izin kal-
madığını tamamen yok edildiğini revana ait 
fotoğraflarla anlattı. 

Konuşmacılardan Aslı Halil kızı ALİYEVA ha-
nım efendinin  kaleme aldığı ve Türk Ocakları 
Bursa Şubesi tarafından sadeleştirilip 5.Yayın 
olarak 500 adet bastırılan “KURŞUNLANMIŞ 
ÇOCUKLUK” adlı kitaplardan da katılım-
cılara Türk Ocağı takvimleriyle beraber  
takdim edildi.                    
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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çalışır 
dernek
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07 Şubat 2016 Pazar günü 
Saat: 11.10 da Olay TV de Yapımcı 
Mustafa Özdal’ın Pazar Sohbeti 
konuğu Şube Başkanımız Selçuk 
Kırlı idi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletimi-
zin PKK terörü ile ilgili son dönem-
lerde ki mücadelesi ve Kürt soru-
nu hakkında soruları cevaplayan 
Kırlı Türk Ordusunun sivil halkı 

koruyup, kollayarak operasyonlar 
yaptığını bununda kolay olmadı-
ğını ama sonunda PKK terörünün 
kökünü kazıyacağını belirtti.

PKK nın hedefinin Kürdistanın 
kurulması olduğunu , Kürt kardeş-
lerimizin kandırılmaya çalışıldığını 
da ifade eden Sayın Kırlı PKK nın 
Türkiye’mizde hüsrana uğrayaca-
ğını da belirtti.

SELÇUK KIRLI 
OLAY TV DE

2015 Kasım ayında Suriyede Türk-
men Dağına yapılan saldırı sonucu 
Bayır Bucak Türkmen kardeşlerimiz 
Hatay Yayladağı sınırımıza geldiler. 
Bursa Türk Ocağı gençlik kolları,Ulu-
dağ Üniversitesi Türk Dünyası Kültür 
Topluluğu ve Türkiye-Kamu Sen’ in 
ortaklığıyla yardım kampanyası dü-
zenlendi. Yardımlarımız un,kuru bak-
liyat,çocuk bezi ve giyim olarak be-

lirlendi , ayrıca nakit yardım yapmak 
isteyenler için ise Türk Ocağımızın 
Genel Merkezinin hesap numaraları 
talep edenlere verildi. Ocak binasına 
kabul edilen erzaklar 27 Aralık 2015 
tarihinde  Bursa’dan temin edilen  
uzun konteynerli araç ile yerine ulaş-
tırılmıştır. Yardımda bulunan tüm 
Bursa Halkına  Türk Ocağı Gençlik kolu 
olarak müteşekkiriz.

Türk Ocağı’nın 
Bayır Bucak’a yardımı

İkinci panel ise Heykel 
Dede Efendi salonunda 
gerçekleştirildi. Burada ko-
nuşmacılar çeşitli yönleriyle 
Hocalı soykırımını anlattı-
lar.  Dede efendi salonun 
girişinde Gazeteci Ali Eşref 
Uzundere, Doğu Anadolu 
bölgesinde Ermenilerin ger-
çekleştirdikleri katliamları 
sakladıkları toplu mezar 
kazılarından fotoğrafları 
sergiledi. 

Panelde, Azerbaycan kül-
tür derneği Başkanı Handan 
Ton, Dr. Seyfettin Buntürk 
ile Araştırmacı gazeteci Ali 
eşref Uzundere Hocalı katli-
amı ve Ermeni sorunu konu-
sunda katkıda bulundular.

Soru-cevap kısmıyla sona 
eren panel, Dede Efendi Sa-
lonu’nda verilen anmalık ve 
hediyelerle noktalandı.

Haber: Eşref UZUNDERE- 
Merve AKSOY


