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ﻣﺟﻠﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ

Altunköprü ve Tazehurmatu Soykırımının 28.Anısı

اﻟذﻛرى  ٢٨ﻟﻣﺟزرة اﻟﺗون ﻛوﺑرى وﺗﺎزه ﺧورﻣﺎﺗو

ﻣﺟزرة اﻟﺗون ﻛوﺑرى اﻟﺑﺷﻌﺔ
اﯾﮭﺎ اﻟﻘراء اﻻﻋزاء :
ﻓﻲ ھذه اﻻﯾﺎم ﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ذﻛرى أﻟﯾﻣﺔ ادﻣت ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً واﺻﺑﺣـت ﺟرﺣـﺎ ً ﻧﺎزﻓﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ  ,ھﻲ
ذﻛرى ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﺗون ﻛوﺑرى اﻟﺗﻲ ﻋﺎث اﻟﻣﺟرﻣون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺳﺎد واﺣدﺛوا ﻣﺟزرة ﺑﺷﻌﺔ ﺑﺣﻖ أھﻠﮭﺎ اﻵﻣﻧﯾن وﺗﻌﺗﺑر
ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺻﻔﺣـﺔ داﻣﯾﺔ ﺗﺟري ﻓﯾﮭﺎ اﻟدﻣﺎء ﺳـﯾﻼً ﻋﺎرﻣﺎ ً وﺗظﮭر اﻟوﺟﮫ اﻟﻘﺑـﯾﺢ ﻻﻋداء اﻻﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﻌﺎﺻر .
ﻧﻌﯾش اﻟذﻛرى اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷـرﯾن ﻟﮭذه اﻟﻣﺟزرة وﻧﺷـﺎطر آﻻم اھﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗون ﻛوﺑـري ﺑــل ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن
ﻣﻧطﻘﺔ ﺗورﻛﻣن إﯾﻠﻰ .
ﺣـدﺛت ﺗﻠك اﻟﻣﺟزرة ﻓﻲ ﻧﺎﺣـﯾﺔ اﻟﺗون ﻛوﺑــري اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷــرﯾن ﻣن ﺷــﮭر ﻣﺎرت ﻋﺎم
 ١٩٩١ﺣﯾن دﺧﻠﺗﮭﺎ ﻗوات اﻟﺣرس اﻟﺟﻣﮭوري اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﺣدى اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿﺎرﺑﺔ ﻟدى اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ وﺑﺎﻏﺗت
ﺗﻠك اﻟﻘوات اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﻘـر دارھم وﺳﺎﻗـوا اﻟرﺟﺎل واﻟﺷﺑـﺎب اﻟﻰ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺟﮭوﻟﺔ وﺗم اﺑـﺎدﺗﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﺑـﺎﻋداﻣﮭم
رﻣﯾﺎ ً ﺑﺎﻟرﺻﺎص وﺑﺻورة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ دون ان ﯾﻌﻠﻣوا ﺳﺑب ﻗﺗﻠﮭم  ,ﻟﻘد ﺻب اوﻟﺋك اﻟﻌﺗﺎة اﻟﻣﺟرﻣون ﺟﺎم ﻏﺿﺑـﮭم
ﻋﻠﻰ رؤوس اوﻟﺋك اﻻﺑرﯾﺎء اﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣن اﻟﺣﻘـد اﻟدﻓﯾن اﻟذي ﯾﻛﻧون ﻟﻠﺷـﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ  ,اﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد ﺗﺻﻔﯾﺔ
ﻋرﻗﯾﺔ او ﺗطﮭﯾر ﻋرﻗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل .
ﺑـﻌد ﺣـرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻوﻟﻰ ﻋﺎم  ١٩٩١ﺣــدﺛت ﻓوﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻛﺳﺣــت اﻟﺑــﻼد ﻣن اﻗــﺻﺎھﺎ اﻟﻰ
اﻗـﺻﺎھﺎ واﺧﺗﻠط اﻟﺣﺎﺑـل ﺑﺎﻟﻧﺎﺑـل وھﺎج اﻟﻧﺎس وﻣﺎﺟوا وﺗﺧﻠﺻﺎ ً ﻣن ﺳـطوة ﻗــوات اﻟﺣــرس اﻟﺟﻣﮭوري ﻟﻠﻧظﺎم
اﻟﺳﺎﺑﻖ وﻏﺿب اﻟﺣﺎﻗدﯾن اﻟﻣﺎرﻗﯾن ﻓر ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اھﺎﻟﻲ ﻛرﻛوك واﻟﺗﺟؤوا اﻟﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗون ﻛوﺑري ھرﺑﺎ ً ﻣن
اﻟﻣوت اﻟزؤام وﻟﻛن اﻟﻘـدر ﻛﺎن اﻗـوى ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣـﯾث ﺗﺑـﻌﺗﮭم ﻗــوات اﻟﺣــرس اﻟﺟﻣﮭوري اﻟﻰ ھﻧﺎك ﺑــﻌد ان
اوﻗـﻌت ﻣﺟﺎزر ﺑﺷـﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎزة ﺧورﻣﺎﺗو ﺑﺣـﻖ اھﻠﻧﺎ ھﻧﺎك واﻋدﻣوا دون ﻣﺣـﺎﻛﻣﺔ وﻟو ﺻورﯾﺔ ﻋددا ً ﻛﺑـﯾرا ً ﻣن
رﺟﺎﻟﻧﺎ وﺷﺑﺎﺑﻧﺎ وﺗﻛررت ھذه اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ واﻟﻣﺣـزﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣـﯾﺔ اﻟﺗون ﻛوﺑـري وﻓﻲ ﻛرﻛوك اﯾﺿﺎ ً .ووﻗـﻌت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﯾرة رﺟﺎﻟﻧﺎ ﺷﮭداء دون ذﻧب او ﺟرﯾرة ارﺗﻛﺑوھﺎ ﺑل ﺑﻣﺟرد ﻛوﻧﮭم ﺗرﻛﻣﺎﻧﺎ ً .
ان ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺣــﻖ اﻻﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺷــﮭد واﺣـــد ﻣن اﻟﻣﺷـــﺎھد اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘـــل اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﺟﻣﻊ اﻟﺻور
اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ اﻟﺑﻐﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﯾﺗﺻف ﺑﮭﺎ و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺑﺣـﻖ اﻟﺷـﻌب اﻟﻌراﻗـﻲ
.وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣؤﺳـف ان ھذه اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻋﺑــﮭﺎ اﻟﻘــواﻣﯾس ﻟم ﺗﻧل ﻧﺻﯾﺑــﮭﺎ ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم واﻻﻟﺗﻔﺎت اﻟﯾﮭﺎ
ﺑﺷـﻛل ﺟدي ﻣن ﻗﺑـل اﻟﻌﺎﻟم وان اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺳـواء ﺗﻠك اﻟﺗﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻠﺣـﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ او ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘـوق
اﻻﻧﺳـﺎن اﻟﻌراﻗـﯾﺔ او ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺣﻘـوق اﻻﻧﺳـﺎن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣــدة وﻛل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ھذه
اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻟم ﺗﻘـدم ﻋﻠﻰ ﺧطوة ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺳﺑــﯾل رﻓﻊ اﻟظﻠم ﻋن اھﺎﻟﻲ ھؤﻻء اﻟﻣظﻠوﻣﯾن واﻋطﺎﺋﮭم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺳﺗﺣﻘوﻧﮭﺎ وان ﺗﻠك اﻟﻣﺟزرة اﻟﺗﻲ اﻓﺟﻌت ﻋﺷـرات اﻟﻌواﺋل ﻓﻲ وﻗـﺗﮭﺎ وﻛﺄﻧﻣﺎ اﺻﺑﺣـت ﻓﻲ ﺧﺑـر ﻛﺎن ﻓﻲ اﺟﻧدة
اوﻟﺋك اﻟﻧﺎس  .وظﻠت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺻﺎﻣﺗﺔ ﻟم ﺗﺣـرك ﺳـﺎﻛﻧﺎ ً ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص واﻟذي ﯾﺣــز ﻓﻲ ﻧﻔوﺳــﻧﺎ ان
اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ وﺳطﻧﺎ دون ان ﯾﻧﺎﻟوا أي ﻋﻘـﺎب  .وﻟﻛن اﻟﺟﺑـﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ ﻟم ﺗﺑـﻖ ﺳـﺎﻛﺗﺔ اﻣﺎم
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑل طرﻗت ﻛل اﻻﺑواب ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص وﻗدﻣت اﻟﻘواﺋم ﺑﺎﺳـﻣﺎء اﻟﺷـﮭداء واﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑـت وﻗـوع
ھذه اﻟﻣﺟزرة ﺑﺣﻖ اﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ وطﺎﻟﺑت وﺑﺎﺻرار ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن واﻧزال اﺷد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺣﻘـﮭم
وﻟﻛن ﻟم ﺗﻠﻖ أي رد ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت وطﺎﻟﺗﮭﺎ أﯾدى اﻟﻧﺳﯾﺎن .وﺗﻘﺎم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﯾﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻣراﺳﯾم اﺣﺗﻔﺎل
ﺗﺄﺑﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟروﻋﺔ واﻻﺣﺗﺷﺎم و ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻛرﯾم ذوي اﻟﺷﮭداء اﻟذﯾن وﻗـﻌوا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﯾﺎم وھم ﻣﺿرﺟون
ﺑـدﻣﺎﺋﮭم اﻟزﻛﯾﺔ وﺗﺷـﺗرك ﻓﻲ ھذه اﻟﻣراﺳــﯾم ﺟﻣﺎھﯾر ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﻔﯾرة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗورﻛﻣن إﯾﻠﻰ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻛوادر ﻓﻲ اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ وﯾﻌﻠﻧون ﺟﮭﺎرا ً ﺑﺎﻧﮭم ﺳﺎﺋرون ﻓﻲ درب اوﻟﺋك اﻟﻛوﻛﺑﺔ ﻣن
اﻟﺷﮭداء اﻟذﯾن ﺳﺎﺑﻘوﻧﺎ اﻟﻰ ﺟﻧﺎت اﻟﻧﻌﯾم .
ﺗﺣﯾﺔ اﺟﻼل واﻛﺑـﺎر ﻟﺷـﮭداء اﻻﺑـرار  .اﻟرﺣـﻣﺔ واﻟﻣﻐﻔرة ﻟﻠذﯾن رووا درب اﻟﻧﺿﺎل ﺑـدﻣﺎﺋﮭم  .اﻧﺎ واﻧﺎ اﻟﯾﮫ
راﺟﻌون .

Altunköprü Soykırımı
Değerli okuycularımız, çağdaş tarihimizde kanlı bir sayfa oluşturan
Altunköprü katliamının unutulmayan acı olaylarının 28. anısını saygı
ile anıyoruz. Türkmenelinin şehitler diyarı, Altunköprü kasabası 28
Mart 1991 tarihinde büyük bir katliama sahne olmuştur ve en büyük
soykırımı yaşanmıştır. Birinci Körfez Savaşı akabinde Türkmenler,
devrik rejimin vahşet saçan ordusunun hışmından kurtarmak için bir
sığnak arayışı sırasında Altunköprü de sıkışıp aralarında, Kerküklü,
Tazehurmatulu ve Altunköprülülerin de bulunduğu 100n üstünde
Türkmen genci, mühakemesiz kurşuna dizildi, ve şehit edildiler.
Bu toplu katliam aslında insan hakları ihlallerinin en büyüğü ve en
korkunç dehşetli şeklidir. Ne yazık ki, bu Türkmen soykırımını duyan
ve tam bilgi müesesselerine verilen başta Irak hükümeti, özellikle Irak
İnsan Hakları Bakanlığı ve Örgütleri, Birleşmiş Milletlerin İnsan
Hakları Örgütleri bu masum insanlara yapılan korkunç katliamdan
haberleri yokmuş gibi görünüyorlar ve yüz insanın üstünde adı bile
sorulmadan kurşunla parçalanan sesiz insanlara hiçte değinmediler
ve dile getirmediler, kurşunları sıkanlar ve insanlık dışı öldürme emri
verenler mahkemeye bile alınmadılar.
Unutulmayan şehitlerimizin haklarının alınması için, Irak Türkmen
Cephesi ilgililere atraflı yazılar, listeler sunup, caniler hakkında dava
açılmasını istemiştir.
Ne yazık ki, bugünlere değin ilgililerden hiç bir cevap alınmadı,
verilen yazılar, göz ardı oldu. Yapılan muhteşem ve göz alıcı anma
törenine tüm Türkmeneli bölgesinden binlerce Türkmenin katılması,
gösteriyor ki, Türkmen toplumu, ülkeleri, davaları uğrunda çalışan,
canını esirgemeyen serdengeçtilerin ve bu uğurda şehitlik
mertebesine erişenlerin izinde oldukları ve şehitlerini unutmayacağını
ve unutturmayacağını dünyaya bildirdi.
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, Ulu Tanrıdan tüm Türkmen
şehitlerine mağfiretler dileriz.

Necat Kevseroğlu

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ
اﻻدب واﻟﻔن

اﻻدب واﻟﻔن
اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد  ١٣٤اذار٢٠١٩

ﻣﺟﻠﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ

ﻣﺟﻠﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺻدر
ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﺳﻧﺔ

رﻗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن ١٧٩

١٢

اﻟﻌدد

١٣٤

اذار ٢٠١٩

ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز)اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ(
رﺋﯾس اﻟﺗﺣرﯾر :
ﻧﺟﺎت ﻛوﺛر اوﻏﻠو

ﺗﻨﻮﻳﻪ ﺍﱃ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﺍﻻﻓﺎﺿﻞ
ﻧدﻋو اﻻﺧوة ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ اﻻﻓﺎﺿل اﻟﻰ ارﺳﺎل ﻧﺗﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﯾﻧﺎ
ﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗراص CDﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻣن اﻻﺧطﺎء ..
وﺳﻧﺿطر اﻟﻰ اھﻣﺎل اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑﺧط اﻟﯾد  ،ﻣﻊ
ﺷﻛرﻧﺎ وﺗﻘدﯾرﻧﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ..

ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
اﻟﻘﺳم اﻟﻌرﺑﻲ:
ﺣﺳن ﻛوﺛر
ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر دروﯾش

ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر

ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد

اﻟﻘﺳم اﻟﺗرﻛﻲ:
ﻣوﻟود طﮫ ﻗﺎﯾﺎﺟﻰ
اﯾدن ﻛرﻛوك

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱰﻛﻤﺎﻧﻴﺔ

ﰲ ﺿﻮء ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ

اﻟﺷؤون اﻟﻔﻧﯾﺔ :ﻓﻼح ﯾﺎزار اوﻏﻠو

ﳒﺎﺓ ﻛﻮﺛﺮ ﺃﻭﻏﻠﻮ

اﻟﺗﺻﻣﯾم  :ﺳﯾوﻛل ﻛوﺛر
م٠٧٧١٥١٤٠١٦٠/

ﻋﱪ ﻧﺎﻓﺬﺗﻪ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ )ﺍﻻﻭﺍﺋﻞ ﰲ ﻛﺮﻛﻮﻙ(

اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة ﺗﻌﺑر ﻋن اراء اﺻﺣﺎﺑﮭﺎ

ﻛﺮﻛﻮﻙ ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ

اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي:
ﻛرﻛوك رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ
اﻟﻌﻧوان اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ:

 -ﺻﺒﺤﻲ ﺳﻌﺎﲡﻲ

ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﲪﺪ ﲪﺪﻱ ﻃﺎﻧﭙﻴﻨﺎﺭ
ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ  ..ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﱃ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ

sanatdergi3@gmail.com

ﯾﻣﻛن اﻋﺎدة ﻧﺷر اﻟﺻور واﻟﻣﻘﺎﻻت
ﺷرﯾطﺔ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺻدرھﺎ
ﺗم اﻟطﺑﻊ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻓﺿوﻟﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
ﻛرﻛوك

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

اﻟﻐﻼف اﻻول و اﻟﻐﻼف اﻻﺧﯾر:
اﻟذﻛرى  ٢٨ﻟﻣﺟزرة اﻟﺗون ﻛوﺑرى وﺗﺎزه ﺧورﻣﺎﺗو
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ﲝﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﻟﱰﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ .

ﺣﻔﻞ ﺗﺄﺑﻴﻨﻲ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ  ٢٨ﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻥ ﻛﻮﺑﺮﻭ ﻭﺗﺎﺯﻩ ..
ﺟﻧﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد

دﻋﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﺑــﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗــﯾﺔ  ،اﻟﻧﺎﺋب ارﺷــد
اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ  ،ﻗﺎدة اﻟﺷﯾﻌﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻰ اﻻﺑـﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت
اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن  ،ﻋﻠﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﺗرﻛﻣﺎن  ،ﻓﯾﻣﺎ ﻟﻔت
اﻟﻰ أن ﻛل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑـــﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘــــﺔ  ،ارادت أن ﺗزﯾﻠﻧﺎ
)اﻟﺗرﻛﻣﺎن ( ﻣن اﻟوﺟود  ،اﻻ اﻧﮭﺎ زاﻟت  ،وﻣﺎ زﻟﻧﺎ ﺑﺎﻗـــﯾن "
ﺟﺎء ذﻟك ﺧﻼل أﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﺑﯾﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  ،ﻧظﻣﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺷـﻠﺔ
ﻛرﻛوك ﻟﻠﺳـــﺟﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﯾن وﻋواﺋل ﺷـــﮭداء اﻟﺗرﻛﻣﺎن
،ﺻﺑــﺎح ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس  ٢٨اذار  /ﻣﺎرت  ،ﺑﻣﻘﺑــرة اﻟﺷــﮭداء
ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗون ﻛوﺑرو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺣـﺎﻓظﺔ ﻛرﻛوك  ،ﻓﻲ اﻟذﻛرى
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷـرﯾن  ،ﻟﻣﺟزرة اﻟﺗون ﻛوﺑـرو اﻟﺗﻲ وﻗــﻌت ﻓﻲ
 ٢٨اذار ﻣﺎرت ﻋﺎم  ١٩٩١وﺧﻠﻔت اﻛﺛر ﻣن  ١٠٠ﺷـــــﮭﯾد
ﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ .
وﺣﺿر اﻷﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺑـﯾﻧﯾﺔ ﻗـﺎﺋد اﻟﻣﻘـر اﻟﻣﺗﻘـدم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ  ،اﻟﻠواء ق.خ اﻟرﻛن ﺳـﻌد ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻲ اﻟﺣرﺑــﯾﺔ ،
وﻣﺳــؤوﻟو ﻓروع وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﺑــﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗـــﯾﺔ ،
وﻣﺳؤوﻟون ﻣﺣـﻠﯾون وﺳﯾﺎﺳـﯾون ،وﻗـﺎدة وﺿﺑـﺎط اﻣﻧﯾون ،
ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻛﺑـﯾر ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑـﯾﻧﮭم ذوي ﻋواﺋل
ﺷﮭداء وﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟزرة .
وﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑـﺔ  ،دﻋﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﺑــﮭﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

اﻟﻌراﻗﯾﺔ  ،اﻟﻧﺎﺋب ارﺷد اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ  "،ﻗﺎدة اﻟﺷﯾﻌﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻰ
اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣﻊ
اﻻﺧرﯾن  ،ﻋﻠﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﺗرﻛﻣﺎن "،
ﻻﻓﺗﺎ ً اﻟﻰ "أن ﻛل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑــــﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ارادت أن ﺗزﯾﻠﻧﺎ ) اﻟﺗرﻛﻣﺎن
( ﻣن اﻟوﺟـود  ،اﻻ اﻧﮭـﺎ زاﻟـت  ،وﻣـﺎ
زﻟﻧﺎ ﺑﺎﻗون " .
وأﺷــــــﺎر اﻟﺻﺎﻟﺣــــــﻲ اﻟﻰ ان "
اﻟﻣﺟزرة اﻟرھﯾﺑـﺔ اﻟﺗﻲ ُأرﺗﻛﺑــت ﺿد
اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﻌزل اﻻﻣﻧﯾن ﻣن اﻟﺗرﻛﻣـﺎن
ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺷـﮭر اذار /
ﻣﺎرت ﻋــﺎم  ١٩٩١واﻟذي ﺗﺻـﺎدف
ﻣﻊ ﺷـﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻛرﯾم  ،وراﺣــت
ﺿﺣــــــــــــــﯾﺗﮭﺎ اﻛﺛر ﻣن  ١٠٠ﻣن
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن أﺑـــﻧﺎء اﻟﺗون ﻛوﺑـــرو
وﺗﺎزه وطوز وﻛرﻛوك  ،ھﻲ واﺣــدة
ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎزر واﻟﻣذاﺑﺢ اﻟﺗﻲ
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ُأرﺗﻛﺑت ﺿد اﻟﺗرﻛﻣﺎن طﯾﻠﺔ ﺣﻛم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺣــــﻛﻣت اﻟﻌراق  ،واﻟﺗﻲ ارادت أن ﺗزﯾﻠﻧﺎ ) اﻟﺗرﻛﻣﺎن ( ﻣن
اﻟوﺟود  ،اﻻ اﻧﮭﺎ زاﻟت  ،وﻣﺎزﻟﻧﺎ ﺑﺎﻗﯾن " .
ودﻋﺎ اﻟﺻﺎﻟﺣــــﻲ  ،اﻟﺷــــﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎطﻖ
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻲ  ،اﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳـﯾﺟﮫ اﻟﻘـوﻣﻲ  ،واﻻﻟﺗﺻﺎق
ﺑـــﺎرﺿﮫ وﻣدﻧﮫ ﺛراه،واﻟﺛﺑـــﺎت ﺑـــوﺟﮫ اﻟﻣﺣـــﺎوﻻت اﻟﺗﻲ
ﺗﺳــــــــــﺗﮭدف اﻟوﺟود اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ
وھوﯾﺗﮫ اﻟﻘــوﻣﯾﺔ  ،ﻣﺷــﯾدا ﺑﺑﺳـــﺎﻟﺔ
وﺛﺑﺎت أﺑﻧﺎء ﻣدﯾﻧﺔ اﻣرﻟﻲ اﻟﺑطﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟدﻓـﺎع ﻋــن ارﺿــﮫ ﺿــد ﺗﻧظﯾــم
داﻋش اﻹرھﺎﺑﻲ .
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑــﺎﻟذﻛر أن ﻧﺎﺣـــﯾﺔ
أﻟﺗون ﻛوﺑـــــــري ذات أﻏﻠﺑـــــــﯾﺔ
ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺗﻘـــــﻊ ﺷـــــﻣﺎل ﻣدﯾﻧﺔ
ﻛرﻛوك ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻖ اﻟواﺻل ﺑـﯾن
ﻛرﻛوك وأرﺑﯾل .
وﻓﻲ  ٢٨ﻣــﺎرس /آذار ،١٩٩١
ﻓرﺿت وﺣـــــدات ﻣن اﻟﺣـــــرس
اﻟﺟﻣﮭوري اﻟﻌراﻗــــــﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش
اﻟﻌراﻗـﻲ اﻟﺳﺎﺑـﻖ ،ﺣــﺻﺎرا ﺧﺎﻧﻘــﺎ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻗﺑل اﻗﺗﺣﺎﻣﮭﺎ واﻗﺗﯾﺎد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ
اﻟذﻛور إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻗرﯾﺑـﺔ ،وإطﻼق
اﻟﻧﺎر ﻋﻠﯾﮭم ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ أﺳﺗﺷـــﮭﺎد

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

 ١٠٢ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﻣن أﺑــﻧﺎء اﻟﺗون ﻛوﺑـــري وﺗﺎزه وطوز
وﻛرﻛوك ُ ،وﺟدت ﺟﺛﺛﮭم ﻓﻲ ﺣﻔرة واﺣدة .
وﺟرت ﺗﻠك اﻷﺣداث إﺑﺎن اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺑـﯾﺔ ﻗـﺎم ﺑـﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ
ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﺎم  ،١٩٩١وﺗﻌﺗﺑـر إﺣـدى أﺑﺷـﻊ
اﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﺑﺣﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌراق.
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺿوء اﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ
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ﺣﺑﯾب اﻟﮭرﻣزي

ﻣراﺣــل اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧرى ﺑــﺎن "ﻗــﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣــﻠﯾﺔ"
ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﺟﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﻲ ھذه اﻟﺟزﺋﯾﺔ ،اذ ﻻ
أﻗـر ﺑـﮫ اﻟدﺳـﺗور ﺑﺷــﻛل ﻣطﻠﻖ
ﯾﺟوز ﻟﻠﻘـﺎﻧون ان ﯾﻘـﯾّد ﺣﻘـﺎ ّ
وﻏﯾر ﻣﻘﯾّد .وﻟم ﺗﻛن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ راﻏﺑﺔ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻹﻗـرار
ﺑﺣﻘـوق ﻗـوﻣﯾﺔ او ﺛﻘــﺎﻓﯾﺔ او ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷــﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌراق ،ﺑــل ﻛﺎن ذﻟك ﺑــدواع ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ آﻧﯾﺔ ،ﺑــدﻟﯾل ﺗﺟﺎوز
اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﻘــوق واﺑـــطﺎل اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة
وﺟﯾزة ﺗﻠت ﺻدور اﻟﻘــﺎﻧون ،وﻟم ﺗﺳـــﻣﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗـــﯾﺔ
ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻣدارس ﻟﺗﻌﻠﯾم اﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،وﻛل
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﮫ اﻧﮭﺎ ﺳﻣﺣت ﻛﻔﺗرة ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷرح اﻟدروس ﻟﻠطﻼب
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻠﻐﺗﮭم اﻷم وﺳﻣﺣـت ﺑـﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ .واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻧﮫ ﺗم اﻟﻐﺎء
ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ١٩٣١ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻧـﺎطﻖ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﻛرﻛوك ،وھو ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺻـدر ﻓﯾـﮫ
ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﺑﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ
اﻣﺎ اﻟﺑـــــﯾﺎن اﻟذي ﺻدر ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗــــــﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،١٩٣٢ﻓﻘــد ﺗﻌﮭدت دوﻟﺔ اﻟﻌراق ﺑﻣوﺟﺑــﮫ ﺑــﺿﻣﺎن ﺣــﻖ
اﻟﺣﯾﺎة وﺣرﯾﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌوب واﻟﻘوﻣﯾﺎت واﻻﻗﻠﯾﺎت اﻟﻘﺎطﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟدﯾن او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﻌرق ،وان ﻻ
ﯾﻛون اي اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻌرق او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟدﯾن ﺣـــــﺎﺋﻼ دون
اﺳــﺗﻔﺎدة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺣﻘوﻗــﮭم اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ،وان
ﯾﻛون ﺑــــﺎﻣﻛﺎن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺗرﻛﻣﺎن واﻻﻛراد واي ﻣواطن
ﺗﻛون ﻟﻐﺗﮫ اﻷم ﻏﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑـﯾﺔ اﻓﺗﺗﺎح ﻣدارس واﻟﺗدرﯾس
ﻓﯾﮭﺎ ﺑــﻠﻐﺗﮭم ،وان ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗــﺿﺎﺋﻲ ﻛﻔري
وﻛرﻛوك اﻟﺗﺎﺑـﻌﯾن ﻟﻣﺣــﺎﻓظﺔ ﻛرﻛوك اﻟﻠذﯾن ﯾﺷــﻛل اﻟﻌرق
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ اﻏﻠﺑــــﯾﺔ ﻧﻔوس ﺳـــــﻛﺎﻧﮭﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛردﯾﺔ او

ﻛﺎن اﻟﺗدرﯾـس ﻓـﻲ اﻟﻌﮭـد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧـﻲ ﯾﺟـري ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطﻖ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﺟواﻣﻊ واﻟﻣﺳــــﺎﺟد وﺑـــــﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗرﻛﯾـﺔ .وﻛـﺎن اﺋﻣـﺔ اﻟﺟواﻣـﻊ ﯾﺗوﻟـون اﻟﺗدرﯾـس ﻟﻠــطﻼب
اﻟﺻﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺎت ﺗدرﯾﺳﯾﺔ .وﺗﺄﺳﺳت اول ﻣدرﺳـﺔ
ﺑﺎﺳـــم )اﻟرﺷـــدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻋﺎم  ١٨٦٥وﻛﺎﻧت
ﺑـدرﺟﺔ ﻣدرﺳـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ،وﺑـﻠﻎ ﻋدد طﻼﺑــﮭﺎ ﻋﺎم ١٨٧٠
) (١٣٣طﺎﻟﺑــﺎ .واﺻﺑــﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑــﺗداﺋﻲ اﻟزاﻣﯾﺎ وﻣﺟﺎﻧﯾﺎ
ﺣﺳـب اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم  ،١٨٧٧ﺣـﯾث ﺗﺄﺳﺳــت ﺛﻼث
ﻣدارس اﺑــﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻻدارة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻧﺎطﻖ
ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك ،وھﻲ اﻟﻘورﯾﺔ واﻟﻘﻠﻌﺔ ورأس اﻟﺟﺳر .اﻣﺎ
اول ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋراﻗـﯾﺔ ،ﻓﻘـد ﺗﺄﺳﺳـت ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻋﺎم
 ١٩١٩ﺑﺈﺳم )ﻣدرﺳﺔ ظﻔر اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ( ،وﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﮭﺎ
ﺳــﻣﯾت ﻓﻲ اﻟﻌﮭد اﻟﺟﻣﮭوري ﺑــﺎﻟﻌراق
ﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ّ
)" (١٩٥٨اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ". ٢
ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻛﺎن اول ﻗﺎﻧون ّ
ﯾﻧظم اﻟدراﺳﺔ ﺑـﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑـﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ
واﻟﻛردﯾﺔ ﻗـد ﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٣١وﺑﺈﺳــم )ﻗــﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت
اﻟﻣﺣــــــﻠﯾﺔ( .وﻧص ھذا اﻟﻘــــــﺎﻧون ﻋﻠﻰ ان ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ
اﻟﻣدارس اﻻوﻟﯾﺔ واﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ھﻲ "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑـﯾﺗﯾﺔ" )وھﻲ ﺗﻌﻧﻲ
ھﻧﺎ "ﻟﻐﺔ اﻷم"( ﻷﻛﺛرﯾﺔ طﻼب ﺗﻠك اﻟﻣدارس ﺳــــواء ﻛﺎﻧت
ﻋرﺑـﯾﺔ أو ﺗرﻛﯾﺔ أو ﻛردﯾﺔ .وﻗـد ﻗـﺻر ھذا اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم
ّ
واﻟﺗﻌﻠم ﺑــــــــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس اﻷوﻟﯾﺔ )رﯾﺎض
اﻷطﻔﺎل( واﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﻹﻗرار ﺑﺣﻖ
ّ
واﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗوﺳطﺔ او اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم
او اﻟﻛﻠﯾﺎت .وﺣـﯾث ان اﻟدﺳـﺗور )اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ( اﻟذي
ﻛﺎن ﻧﺎﻓذا ﻋﻧد ﺻدور ھذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻛﺎن ﻗـد ﺟﻌل ﺣـﻖ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ّ
واﻟﺗﻌﻠم ﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻣطﻠﻘـﺎ ودون ﺗﺣــدﯾد ﺑﻣرﺣــﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

٤

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار ٢٠١٩

اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳـواء ﻣن ﻗﺑـل اﻟطﻼب او ذوﯾﮭم اﻟذﯾن ﺳـﺎرﻋوا
اﻟﻰ ﺗﺳـﺟﯾل اوﻻدھم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدارس ،وﻣن ﻗﺑــل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
واﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﺗرﻛﻣﺎن واﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﻘد ﺗم اﻓﺗﺗﺎح
اﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻣدرﺳـﺔ ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك وﺣــدھﺎ،
ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﺧرى ،وﺳــﺎرﻋت اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺑـﺎﻋداد اﻟﻛﺗب اﻟدراﺳـﯾﺔ وﺗﻣت اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﺑطﺑـﻌﮭﺎ.
واﺳﻘط ﻓﻲ ﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ ،وﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﺑد اﻻ اﻧزال ﺿرﺑـﺔ
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ .وھﻛذا ﻛﺎن.
ﻓﻘد ﺑدأت اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑـﺎﻟﺗﺿﯾﯾﻖ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣدارس واﻏﻼق
اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺣــﺟﺔ ان اوﻟﯾﺎء اﻣور اﻟطﻠﺑــﺔ ﻻ ﯾرﻏﺑــون ﻓﻲ
دراﺳـﺔ اوﻻدھم ﺑـﻠﻐﺗﮭم اﻷم! واﺷــﺗدت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺿد ھذه
اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت ،ووﺻل اﻟراي اﻟﻌﺎم اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻰ ﻧﻘــــطﺔ
اﻻﻧﻔﺟﺎر ،وﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﮭر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻧوﻓﻣﺑـر
ﻟﻌﺎم  ١٩٧١اﻋﻠن طﻠﺑــﺔ اﻟﻣدارس اﻻﺑــﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳـــطﺔ
واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك ﺑــــــــــــﺎﺟﻣﻌﮭﺎ اﻻﺿراب ﻋن
اﻟدراﺳــﺔ  ،واﻏﻠﻘــت اﺑــواب اﻟﻣدارس ،واﺗﺳــﻊ اﻻﺿراب
ﻟﯾﺷـــــــــــــــــــﻣل اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﺧرى ﻣﺛل ﺗﻠﻌﻔر
وطوزﺧورﻣﺎﺗو واﻟﺗون ﻛوﺑري ،وﺳﺎﻧد اﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾون
اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل وﺑــﻐداد واﻟﺳـــﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻻﺿراب ﺑﺎﻣﺗﻧﺎﻋﮭم ﻋن ﺣﺿور اﻟدروس ،واﻏﻠﻘـت اﻏﻠب
اﻟدﻛﺎﻛﯾن وﻣﺣـﻼت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ .واﺳـﺗﻣر
اﻻﺿراب ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم دون ان ﺗﺗﮭﺎوى ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿرﺑﯾن.
رﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺎﻧدون اﻻﺣـﺗﺟﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻛﺎن ﻟﻼﺟراءات اﻟﺗﻌﺳـﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘــﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑــﺎﺋد ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻐﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ،رد ﻓﻌل واﺳﻊ وﻋﻧﯾف ﻟدى
طﺑﻘــﺎت اﻟﺷــﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ وﻣﺛﻘــﻔﯾﮫ وﻟدى رﺟﺎل اﻟﺗرﺑــﯾﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑـــــﺎﻻﺧص .وﻗـــــد ﺳــــــﺎﻧد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
واﻟﻣدرﺳــﯾن اﻻﺿراب اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑـــﺔ اﺣـــﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﻘــــرار واﻟذي ﺑــــدأ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺛم اﻧﺗﺷــــر اﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻣوﺻل وﺑــﻐداد واﻟﺳــﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ،ووﺻل اﻷﻣر اﻟﻰ اﺳﺗﻘــﺎﻟﺔ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدرﺳـﯾن ﻣن ﻧﻘﺎﺑـﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑـﻛرﻛوك ﻛﺗﻌﺑــﯾر
ﻋن ﺳـﺧطﮭم ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺟراء .ﻓﻘـد ﻗــدم ﻛل ﻣن اﻻﺳــﺎﺗذة
ﻋزاﻟدﯾن ﻋﺑدي ﺑـﯾﺎﺗﻠﻲ وﻏﺎزي ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر اﻟﻧﻘـﯾب وﺳـﻌﺎد
ﺳـﻌﯾد اق ﻗـوﯾوﻧﻠو وﺻﺑـﺎح رﺷـﺎد وﺣﺳـﯾن اﺣــﻣد اﻟﺣــﻛﯾم
اﺳﺗﻘﺎﻻﺗﮭم ﻣن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣذﻛور اﻋﻼه.
وﻟم ﺗﻛﺗف اﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﺎﻋﺗﻘـــﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن طﻼب اﻟﻣدارس
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ،ﺑل ﻋﻣدت اﻟﻰ اﻋﺗﻘـﺎل وﺗﻌذﯾب
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣدرﺳــــــﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﮭم وﻟﻐﯾرھم
دور اﺳﺎﺳــﻲ وﻛﺑــﯾر ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻻﺿراب .وﻛﺎن ﻣن ﺑـــﯾن
اﻟﻣﻌﺗﻘـﻠﯾن ﻓﻲ ﺳــرادﯾب ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷﻣن اﻻﺳــﺎﺗذة :ﻧﺟم اﻟدﯾن
وﻧداوي وﯾﺎﺳﯾن ﺟﻣﯾل ارﺳﻼن وﻗﺣطﺎن اﻟﮭرﻣزي وﻣوﻟود
طﮫ ﻗـــﺎﯾﺎﺟﻲ وﺣﺳـــن اﻟﻧﻔطﺟﻲ وﻣﺣـــﻣد ﻣﺧﻠص وﻋدﻧﺎن
ﺻﻘـﺎﻟﻠﻲ وﺧﺎﻟد ﻣﺣــﻣد رﻣﺿﺎن وﻧﮭﺎد ﺧﻠﯾل وﺻﻼح ﻋﻠﻲ.
وﻛﺎن ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ دور ﻣﮭم اﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة

اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
اﻗـر
وﯾﻘـﺗﺿﻲ اﻻﺷـﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻰ ان اﻟﺑـﯾﺎن ﻗـد ّ
ّ
واﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم " ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ّ
ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ
ﺑﺣﻖ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻻﻗـــﺿﯾﺔ" ،وﺟﺎء ھذا اﻟﺗﻌﺑــــﯾر ﻏﺎﻣﺿﺎ
وﻏﯾر ﻣﺣدد ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺳـﮭل اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺷـﺄﻧﮫ ،اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ان اﻟﻧص ﻗــد ﻗــﺻر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑـــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻘط ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣن ان اﻟدﺳـﺗور "اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ"
اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺎﻓذا اﻧذاك ﺟﺎء ﻣطﻠﻘـــﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وﻟم ﯾﻘـــﯾّد
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ ھذا اﻟﺑﯾﺎن.
وﻗـد اﺳـﺗﻣر ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺣــﺗﻰ ﻋﺎم
 ١٩٣٧اﻟذي اﻟﻐﻲ ﻓﯾـﮫ ﺗدرﯾـس اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛرﻛـوك
ﺑﺷـﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ .وﻟم ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻌراق
ﯾﻘر ﺑﺣﻖ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم
اي ﻧص ّ
 ١٩٧٠ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
ﻗرار إﻗرار اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن
ﺑـﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﺑــﻊ واﻟﻌﺷــرﯾن ﻣن ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر ﻟﻌﺎم
 ١٩٧٠أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻗـﯾﺎدة اﻟﺛورة اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺛل اﻟﺳــﻠطﺔ
اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑـﻼد ﻗـرارا ﻟﮫ ﻗـوة اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻧوﻧﮫ اﻟﻣﺟﻠس
ﺑﺈﺳم "ﻗرار ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن" .وﺻدر اﻟﻘـرار
اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟرﻗـم  ٨٩ﺑدﯾﺑـﺎﺟﺔ ﻗـﺻﯾرة ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :أن
ﺛورة اﻟﺳﺎﺑـــﻊ ﻋﺷـــر ﻣن ﺗﻣوز اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑـــﺄن اﻟطرﯾﻖ
اﻟﻣؤدي اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳـﺎھﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ھذا اﻟوطن
وﺗرﺻﯾن اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟوﺣدة اﻟﻛﻔﺎﺣـﯾﺔ ﯾﺄﺗﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺣﻘوﻗــﮭم اﻟﻣﺷــروﻋﺔ .وإﯾﻣﺎﻧﺎ
ﻣن اﻟﺛورة ﺑﺣــﻖ اﻷﻗــﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗـــﮭﺎ
اﻟﺛﻘـﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﻛﻧﮭﺎ ،ﻟذا ﻗـرر ﻣﺟﻠس ﻗـﯾﺎدة
اﻟﺛورة ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩٧٠ /١ /٢٤ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
وﺗﺿﻣن اﻟﻘرار ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 .١ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣـــــــﻠﺔ اﻟدراﺳـــــــﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ.
 .٢ﺟﻌل ﻛﺎﻓﺔ وﺳــﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎح ﺑـــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺳﺗدرس ﺑﮭذه اﻟﻠﻐﺔ.
 .٣اﺳﺗﺣداث ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﺗرﺑـﯾﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾم.
 .٤ﺗﻣﻛﯾن اﻷدﺑــــﺎء واﻟﺷــــﻌراء واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻣن
ﺗﺄﺳــﯾس اﺗﺣــﺎد ﻟﮭم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺎﻋدﺗﮭم وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن
طﺑـﻊ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﮭم وﺗوﻓﯾر اﻟﻔرص ﻟزﯾﺎدة ﻗـدراﺗﮭم وﻗﺎﺑــﻠﯾﺎﺗﮭم
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ورﺑط ھذا اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺄﺗﺣﺎد اﻷدﺑﺎء اﻟﻌراﻗﯾﯾن.
 .٥اﺳﺗﺣـداث ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘـﺎﻓﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗرﺗﺑـط ﺑــوزارة
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷﻋﻼم.
.٦إﺻدار ﺻﺣــﯾﻔﺔ أﺳﺑـــوﻋﯾﺔ وﻣﺟﻠﺔ ﺷـــﮭرﯾﺔ ﺑـــﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ.
 .٧زﯾﺎدة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻔزﯾون ﻛرﻛوك.
ﻓوﺟﺋت اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﺣــﻣﺎس ﻣﻧﻘــطﻊ اﻟﻧظﯾر ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣدارس

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

٥

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

وأﻗــرھﺎ
ھﻲ ﺣﻘﯾﻘـﺔ آﻣن ﺑـﮭﺎ اﻟﺣـزب ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣراﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ
ّ
وھو ﻣﻠزم ﺑــﺗﻧﻔﯾذھﺎ" ،ورﻏم ﺗﺄﻛﯾد ھذا اﻟﻣﺳــؤول ﺑـــ " ان
ﻧظﺎم اﻟﺣـﻛم واﻟﺣـزب ﻟن ﯾﺟﻌﻼ اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻗـطﻌﺎ" وﺑـﺄﻧﮫ " ﻟن ﯾﻛون اﻟﻌرﺑـﻲ أﻗـرب ﻣن
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ واﻟﻛردي ﻗطﻌﺎ" ، ٣ﻓﺎن ﺗطﺑﯾﻘـﺎت اﻟﻘـرار اﺛﺑـﺗت
ﻋدم ﺗوﻓر ﺣﺳـن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺻداره اﺻﻼ .ﺑــل وان اﻟﺳــﻠطﺔ
ﻋﻣﻠت ﻣن اول ﯾوم ﻹﺻدارھﺎ اﻟﻘــــــــرار ﻋﻠﻰ اﻓراﻏﮫ ﻣن
ﻣﺣـﺗواه وﺟﻌﻠﮫ اداة ﻟﺧدﻣﺔ اﻏراض اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﻣؤﺷـرﯾن ﻛﺎن
ﻛل واﺣـد ﻣﻧﮭﻣﺎ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟدﯾﺔ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺣــﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ
ھذا اﻟﻣﺿﻣﺎر:
اوﻻ  :ﻓرض ﺣـزب اﻟﺑــﻌث ﻟرﻣوز وﻣؤﯾدي اﻟﺣــزب او
اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن اﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻹدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم
اﺳﺗﺣـداﺛﮭﺎ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘــرار ،ﻣﺛل ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ
وﺟرﯾدة "ﯾورد" وﻣﺟﻠﺔ "ﺑـرﻟك ﺳﺳـﻲ" واﻟﻘﺳــم اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اذاﻋﺔ ﺑـﻐداد واﺗﺣـﺎد اﻷدﺑـﺎء اﻟﺗرﻛﻣﺎن وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘــﺎﻓﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﺗراﺟﻊ اﻟﺣزب واﻟﺳﻠطﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻧود اﻟﻘرار او
وﻣﺷــوه .ﻓﻘـــد اﻟﻐﯾت اﻟدراﺳـــﺔ
ﺗﺣــوﯾﻠﮫ اﻟﻰ واﻗــﻊ ﻣﺳــﺦ
ّ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣــــــﺟﺞ واھﯾﺔ ،واﻋﯾدت اﺳـــــــﻣﺎء اﻟﻣدارس
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻰ اﺳـﻣﺎء ﻋرﺑـﯾﺔ ،واﺟﺑــر اﻟطﻠﺑــﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا
ﯾدرﺳون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺑـﺗداﺋﻲ ﻋﻠﻰ ان
ﯾدرﺳـوا ﺑــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑــﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟراﺑــﻊ ،وﺗم ﺗﺳــﺧﯾر
اﻟﺻﺣـــف واﻟﻣﺟﻼت اﻟﺗﻲ اﺻدرت ﺑــــﺗﻣوﯾل وﺗوﺟﯾﮫ ﻣن
اﻟﺳـﻠطﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اھداف اﻟﺑـﻌث وﻓرض ﺛﻘـﺎﻓﺔ ﺑـﻌﺛﯾﺔ ﺗﺳـﻠطﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ.
وھﻛذا ﺗم ﺗﺑـدﯾل اﺳــﻣﺎء اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣــت ﺑــﻣوﺟب
اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور اﻟﻰ اﺳﻣﺎء ﻋرﺑﯾﺔ ،وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻧورد اﺳﻣﺎء ﺑﻌض ھذه اﻟﻣدارس واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟدﯾدة اﻟﻌرﺑـﯾﺔ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑـدﻟت ﺑـﮭﺎ  :ﻓﻘـد ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﺳـم ﻣدرﺳــﺔ ﯾﯾﻠدزﻻر –
وﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻧﺟوم – ﻟﯾﻛون ﻣدرﺳــــﺔ اﻟﻔﺟر اﻟﺟدﯾد ،واﺳـــــم
ﻣدرﺳـــﺔ دده ھﺟري )اﻟﺷـــﺎﻋر اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌروف( اﻟﻰ
ﻣدرﺳﺔ ﻗﺎﺳم اﻟﺛﻘﻔﻲ ،واﺳم ﻣدرﺳﺔ ﯾﯾدي ﻗزﻻر )اﺳـم اﺣـدى
ﻣﻧﺎطﻖ ﻗــﻠﻌﺔ ﻛرﻛوك( اﻟﻰ اﻟﺑــﻌث ﺛم اﻟﻰ ﻗﺎدﺳـــﯾﯨﺔ ﺻدام،
واﺳـم ﻣدرﺳـﺔ ﻗـره اﻟﺗون )اﻟذھب اﻷﺳــود( اﻟﻰ  ٨ﺷﺑــﺎط،
واﺳم ﻣدرﺳـﺔ ﻣوطﻠو )اﻟﺳـﻌﯾد( اﻟﻰ اﻟﻧﺻر ،واﺳـم ﻣدرﺳـﺔ
ﺷــــﺎﻧﻠﻲ )اﻟﻌظﯾم( اﻟﻰ ذات اﻟﺻواري ،واﺳــــم ﻣدرﺳــــﺔ
دوﻏروﻟوق )اﻟﺻدق( اﻟﻰ ﻋﻣر ﺑــن ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾز ،واﺳـــم
ﻣدرﺳﺔ  ٢٤اوﺟﺎق ) ٢٤ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ – وھو ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور
ﻗـرار اﻗـرار اﻟﺣﻘـوق اﻟﺛﻘـﺎﻓﯾﺔ( اﻟﻰ اﺳـﺎﻣﺔ ﺑـن ﯾزﯾد ،واﺳـم
ﻣدرﺳـﺔ آق طﺎش )اﻟﺣــﺟر اﻟﺑــﯾض( اﻟﻰ اﻟﻣﺗﻧﺑــﻲ ،واﺳــم
ﻣدرﺳﺔ اﯾﻠري )اﻟﺗﻘدم( اﻟﻰ اﺑن اﻟﮭﯾﺛم.
اﻟﺗﺻرـف
وﻛﺎن رد ﻓﻌل اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺟـﺎه ھـذا
ّ
اﻟﻣﻌﯾب ﻋﻧﯾﻔﺎ ﺟدا .وﺑﺎت واﺿﺣـﺎ ان اﺻدار اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑـﻖ
ﻟﮭذا اﻟﻘـرار  -ﺑــﻌد اﻟﺗﮭﻣﯾش اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﻘــوق ﺗرﻛﻣﺎن اﻟﻌراق
واﻧﻛﺎر ﺳــﻠطﺔ اﻟﺑــﻌث وﺟود وﻛﯾﺎن اﻟﺷــﻌب اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ

اﻻﺿراب ،اذ ﺳــــــــﺎھﻣت اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت واﻟﻣدرﺳــــــــﺎت
واﻟﻣﻔﺗﺷـــﺎت اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻧﺟﺎح ذﻟك اﻻﺿراب .وﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺎن اﻟﺳت وﻓﯾﻘـﺔ اﻟﻧﻘـﯾب )اﺑـﻧﺔ ﻗـﺎﺿﻲ ﻛرﻛوك
اﺑـراھﯾم اﻟﻧﻘــﯾب( اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻠم اول ﻣﻔﺗﺷــﺔ ﺗرﺑــﯾﺔ
ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ،ﻛﺎﻧت ﻗد اﻧﯾطت
ﺑـــﮭﺎ ﻣﮭﻣﺔ ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣدارس اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻓﺗﺗﺣـــت ﺗﻧﻔﯾذا
ﻟﻘــرار ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘــوق اﻟﺛﻘـــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن .وﻋﻧدﻣﺎ اﻏﻠﻘـــت
اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻣدارس اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وھو اﻟﻘــرار اﻟذي أدى اﻟﻰ
اﺿراب اﻟطﻠﺑــﺔ اﻟذي ﺗطرﻗــﻧﺎ اﻟﯾﮫ ،رﻓﻌت اﻟﺳــت وﻓﯾﻘـــﺔ
ﺗﻘـرﯾرا اﻟﻰ وزارة اﻟﺗرﺑـﯾﺔ اوﺿﺣـت ﻓﯾﮫ اﻟﻐﺑـن اﻟذي ﻟﺣــﻖ
وﺳﯾﻠﺣــــﻖ ﺑــــﺎﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑـــــﺎت ﺟراء اﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾس
ﺑــﺎﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻻﺑــﺗداﺋﯾﺔ .وردت اﻟوزارة ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﺑﻧﻘـل ﻣﻘـدﻣﺔ اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﻰ وظﯾﻔﺔ "ﻣﻔﺗﺷـﺔ" ﻣﻊ ﺗﺟرﯾدھﺎ
ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻌﮭﺎ ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر!
ان أول ﻣﺎ ﯾﻼﺣـظ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑــﺔ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ان
اﻟﻘـــــــــــــرار ﻧص ﻋﻠﻰ "ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" وﻟﯾس
"اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" .واﻟﻔرق ﺷﺎﺳﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن،
ﻓﺗدرﯾـس اﻟﻠﻐـﺔ ﯾﻌﻧـﻲ اﺿﺎﻓـﺔ درس اﻟـﻰ ﻣﻧﺎھـﺞ اﻟﻣــدارس
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮫ "ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ" ﻟﻠطﻠﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺣـﯾن ان ﻋﺑـﺎرة
"اﻟﺗدرﯾس ﺑـــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﺗﻌﻧﻲ ان ﯾﻛون ﺗدرﯾس ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣواد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وھو ﻣﺎ
ﻟم ﺗﺳـﺗﮭدﻓﮫ اﻟﺳـﻠطﺔ أﺻﻼ .ﻛﻣﺎ ان اﻟﻘـرار اﺳـﺗﻌﻣل ﻋﺑــﺎرة
"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻓﻲ ﺣــﯾن ان ﻟﻐﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻓﻲ
اﻟﻌراق ھﻲ "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ" وان "اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ھﻲ اﺣـــــدى
اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﮭور اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ.
ﻣﻊ ﻣﻼﺣـظﺔ ان ﻛﻼ ﻣن ﻗـﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣـﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم
 ١٩٣١واﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم  ١٩٣٢ﻛﺎﻧﺎ ﻗد اﺳـﺗﻌﻣﻼ ﻋﺑـﺎرة
"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ".
واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ان ھذا اﻟﻘرار ﺟﺎء إﻗرارا ﻧظرﯾﺎ ﺑﺣﻖ
أﻗر ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ١٩٣١واﻟﺑـﯾﺎن
ﻛﺎن ﻗد ّ
اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎم  ١٩٣٢ﺛم ﺣــــــــــرم اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻣن
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ طوال ارﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎ.
ﺻدر اﻟﻘــــــرار ﻓﻲ ﻣﻌزل ﻋن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺗرﻛﻣﺎن ،وﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
وﻟم ﺗﺗم اﺳﺗﺷــﺎرة اﻟﻣﻛون اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﻣن ادﺑــﺎء وﺻﺣــﻔﯾﯾن
وﺗدرﯾﺳﯾﯾن ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﻘرار ﻗﺑـل ﺻدوره .وﻟم
اﻟﻣﻛون
ﯾﻛن اﻟداﻓﻊ ﻓﻲ اﺻداره ﺿﻣﺎن ﺣﻘـــــــوق وﻣﺻﺎﻟﺢ
ّ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ او اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻏﻧﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ.
ورﻏم اﻟﺗﺻرﯾﺣـﺎت اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻣن اﻋﻠﻰ ﻣﺳـؤول ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻧذاك ،وھو رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻗــﯾﺎدة
اﻟﺛورة )اﺣﻣد ﺣﺳـن اﻟﺑـﻛر( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت وﻋودا ﻗـﺎطﻌﺔ
ﺑﺟدﯾّﺔ ھذا اﻟﻘرار وﻟزوم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ اﺣﺗواه ﻣن "ﻣﻛﺎﺳب" ،اﻣﺎم
ﺗﺿﻣن ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل " :ان
ﺟﻣﻊ ﺣﺎﺷد ﻣن اﻟﺗرﻛﻣﺎن ،واﻟذي
ّ
اﻟﻘـرارات اﻷﺧﯾرة ﺑـﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺛﻘـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن ﻟﯾﺳـت
ﻣﻛﺎﺳب ﺧﺎﺻﺔ ،وﻟم ﺗﻛن ﺑﻘـﺻد اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ او اﻻدﻋﺎء ،واﻧﻣﺎ

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

٦
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اﻣﺎم اﻧظﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑــــﻣظﮭر
ّ
اﻟﻣﻧﻔذ ﻓﻌﻼ ﻟﺑــﻧود اﻟوﺛﯾﻘــﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑـــﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ
وازاﻟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ .
ﺑــﻌد ﺗﺳــﻧم ﺣــزب اﻟﺑــﻌث اﻟﺳـــﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑـــدأت
اﻟﻣﺑﺎﺣــﺛﺎت ﺑـــﯾن اﻟﺣـــﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺑـــﯾن اﻻﺣـــزاب
واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻛردﯾﺔ وﺣﺻل اﺗﻔﺎق ﻣﺑدأي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﻛراد
ﺣﻛﻣﺎ ذاﺗﯾﺎ ﺿﻣن ﺣـدود وﺿواﺑـط ﻣﻌﯾﻧﺔ .اﻻ ان اﻟﻣﺑﺎﺣـﺛﺎت
وﺻﻠت اﻟﻰ طرﯾﻖ ﻣﺳدود ﻋﻧدﻣﺎ طﺎﻟﺑت اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻛردﯾﺔ
ﺑـﺎن ﺗﺷـﻣل ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣــﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك وان ﺗﻛون
ﻛرﻛوك ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣــﻛم اﻟذاﺗﻲ .وھﻧﺎ ﻟﻌب ﺣــزب
اﻟﺑﻌث ورﻗﺗﮫ اﻟراﺑﺣـﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ " ان ﻛرﻛوك ﻟﯾﺳـت
ﺗﻣﺳك ﻧظﺎم اﻟﺑﻌث
ﻛردﯾﺔ ﺑل اﻧﮭﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ "! وﻟم ﯾﻛن ّ
ﺑـﮭذه اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﺣﺑـﺎ ﻓﻲ ﺣـﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎن او اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣن ﻣﺑـدأ
اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑــﯾن اﻟﻘــوﻣﯾﺎت واﻻﻗــﻠﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌراق
وﻟزوم اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗــــﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌل اﯾﺔ
دوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗوﻟﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻣﺑـﺎدئ ﺣﻘـوق اﻻﻧﺳـﺎن ،ﻷن
ﺣـﻛوﻣﺔ اﻟﺑـﻌث ﻛﺎﻧت ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗــت ودون ھوادة
ﻓﻲ ﺗطﺑـــــــــــــﯾﻖ ﺧطﺔ ﺗﻌرﯾب اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ وطرد
اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻣن ﻣوطﻧﮭم .واﻟواﺿﺢ ھو ان اﻟﮭدف اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲ
ﻛﺎن اﻟﺗﻣﺳــك ﺑﺣﻘـــول اﻟﺑـــﺗرول اﻟﻐﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك
وﻋدم ﺗرﻛﮭﺎ ﺑﯾد اﻻﻛراد ﻓﻲ ﻋﺷـﯾﺔ اﺻدار اﻟدوﻟﺔ ﻟﺑـﯾﺎن ١١
اذار اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻻﻗـــرار ﺑﺎﻟﺣــــﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻼﻛراد .وﻟذا ﻓﺎن
ﻗــرار ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘــوق اﻟﺛﻘــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن ﻛﺎن ﺑــدوره ذرﯾﻌﺔ
ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻣوﻗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻣطﺎﻟﯾب اﻟﻛردﯾﺔ ﻟﯾس اﻻ.
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﻌراق ٤ﻟﻌﺎم ٢٠٠٥
ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑــﻌﺔ ،اﻟﻔﻘــرة )أوﻻ( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣـــدث ﻋن
اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ان اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑــــــﯾﺔ
واﻟﻛردﯾﺔ ﻟﻐﺗﺎن رﺳــــﻣﯾﺗﺎن ﻟﻠﻌراق .واﺿﺎﻓت اﻟﻔﻘـــــرة ان
اﻟدﺳﺗور " ﯾﺿﻣن ﺣﻖ اﻟﻌراﻗـﯾﯾن ﺑـﺗﻌﻠﯾم اﺑـﻧﺎﺋﮭم ﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم
ﻛﺎﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ واﻷرﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺣـــﻛوﻣﯾﺔ ،او ﺑـــﺄﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ".
وﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة اﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓت " اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﯾﻘـر ﺑـﮭﺎ اﻟدﺳــﺗور ﺑــﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
" اﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗﻲ ّ
ﻧﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻟزوم ﺻدور ﻗــﺎﻧون ﯾﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل ھذه
اﻟﺣﻘوق .ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﻧﺗذﻛر ھﻧﺎ ﺑﺎن ھذا اﻟدﺳﺗور ﻧص
ﻋﻠﻰ  ٥٤ﺣـــﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﺑﻘــــﺎﻧون ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﺳــــﺗﻔﺎدة
اﻟﺗرﻛﻣﺎن وﺳـﺎﺋر اﻟﺷـراﺋﺢ ﻣن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺷــﺎر اﻟﯾﮭﺎ رھﻧﺎ
ﺑـــﻣدى ﺳــــرﻋﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﻲ اﺻدار ﺗﻠك اﻟﻘــــواﻧﯾن
واﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗـد ﺗﻌﯾﻖ او ﺗﺳــرع اﺻدارھﺎ ﻣن
ﺟﮭﺔ ،وﻣﺎھﯾﺔ وﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘـــوق اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ
وﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق ذﻟك اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﻣن ﺟﮭﺔ
اﺧرى .وﻓﻌﻼ ﻓﻘد ّ
أدت اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﺧﯾر ﺻدور
ﻗــﺎﻧون ّ
ﯾﻧظم اﻟﺣﻘـــوق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺷـــراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺳـﻣﻰ
اﻟﻌراﻗﻲ ﻣدة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ،ﺗم ﺑﻌدھﺎ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧون
ّ

اﻟﻌراق  -ﯾﻌود ﻻﺳﺑــﺎب ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم رﻏﺑــﺔ
اﻟﺳـــﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺣـــﺎق ﻣﺣــــﺎﻓظﺔ ﻛرﻛوك اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺑـﺗرول ﺑﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣــﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻟﻛردي .وﻟم ﺗﻛن ﺳــﻠطﺔ
اﻟﺑــﻌث ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻻﻗــرار وﻟو ﺑــﮭذه اﻟﺣـﻘــــوق اﻟﺑﺳـــﯾطﺔ
ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن ،اذ اﻧﮭﺎ ﺳــــرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗـﻧﺻﻠـت ﻣن ﺗطﺑـــــﯾﻖ ھذه
اﻟﺣﻘوق وﺑدأت ﺑﺳﻠﺑـﮭﺎ واﺣـدة ﺗﻠو اﻻﺧرى وﻛﺎن اوﻟﮭﺎ اﻟﻐﺎء
اﻟﻣدارس اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑــــــــﻠﻎ
ﻋددھﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك وﺣــدھﺎ ﻧﺣــوا ﻣن  ١٢٠ﻣدرﺳــﺔ
ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺛم اﺳـﻧﺎد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺳﺗﺣــدﺛﺔ اﻟﻰ أﻧﺎس ھم ﻣن
اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن اﻟﻰ ذﻟك اﻟﺣزب أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﮫ أو اﻟﺳﺎﺋرﯾن ﻓﻲ
ﻓﻠﻛﮫ.
واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧطﻘـﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟواﻗـﻊ ان ﻗـرار اﻗـرار اﻟﺣﻘــوق
اﻟﺛﻘـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن ﻟم ﯾﺻدر ﻷﺟل ان ﯾطﺑّﻖ! وﯾﺄﺗﻲ اﻟﺳــؤال
اﻟﻐرﯾب اﻵن :ﻟﻣﺎذا اذا ﺻدر ھذا اﻟﻘــرار؟ ھل ﻛﺎن اﻟﻘـــﺻد
ﻣﻧﮫ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑـــﺔ ﻟدواﻋﻲ وﻣﺗطﻠﺑــــﺎت ﺣﻘــــوق اﻻﻧﺳــــﺎن
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ  ...ام اﻧﮫ ﺻدر ﻟﺗﺣﻘـﯾﻖ ﻣﻛﺎﺳــب ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺗﺧدم
اﻏراض اﻟﻧظﺎم ﻓﺣﺳـب؟ اﻟواﺿﺢ اﻧﮫ ﻛﺎن وراء اﺻدار ھذا
اﻟﻘــرار ﺳﺑﺑـــﺎن أﺣـــدھﻣﺎ دوﻟﻲ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑـــﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌراق ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻣﺿطرﺑـﺔ
ﻓﻲ داﺧل اﻟﻌراق اﻧذاك.
ذﻟك ان اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻛﺎﻧت ﻗــد
اﺻدرت ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٦٥ﻗــــــــــرارا ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗزام اﻟدول
اﻻﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑـﻌدم ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اى ﺷـﻛل ﻣن اﺷــﻛﺎل
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ﺑﺣـﻖ ﻣواطﻧﯾﮭﺎ ﺑﺳﺑـب اﻟدﯾن او اﻟﻌرق او
اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﻘـوﻣﯾﺔ .وأﻋدت اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺛﯾﻘـﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ھذه
اﻟﻣﺑــﺎدئ ،ودﺧﻠت ھذه اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﺣـــﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اواﺋل ﻋﺎم
 .١٩٦٩وﻛﺎن اﻟﻌراق اﺣــدى اﻟدول اﻟﺗﻲ وﻗـــﻌت ﻋﻠﻰ ھذه
اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﺑـﻌد وﻗـت ﻗـﺻﯾر ﻣن ﻧﻔﺎذھﺎ.
وﺑــدأت اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﯾﺔ ) اﻟﺑـــرﻟﻣﺎﻧﺎت ( ﻓﻲ اﻟدول
اﻻﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ واﺣدة ﺗﻠو اﻻﺧرى .وﻷن
اﻟدﺳﺗور اﻟﻣوﻗـت اﻟﻌراﻗـﻲ ﻛﺎن ﯾﻌطﻲ ﻟﻣﺟﻠس ﻗـﯾﺎدة اﻟﺛورة
ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺳـﻠطﺔ ﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺣــﯾث ﺗﻛون ﻟﻠﻘــرارات
اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﮫ ﻗـوة اﻟﻘـﺎﻧون ،ﻓﻘـد اﺻدر ﻣﺟﻠس ﻗــﯾﺎدة اﻟﺛورة
ﻗــرارا ﻟﮫ ﻗــوة اﻟﻘــﺎﻧون ﻣؤرﺧﺎ ﻓﻲ  ١٤ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر
 ١٩٧٠ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘــﺔ اﻟﻣذﻛورة .وذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ان
اﻟﻌراق اﻟزم ﻧﻔﺳﮫ اﻣﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣـدة واﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟدوﻟﻲ ﺑـــﻌدم ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ﺑــــﯾن ﻣواطﻧﯾﮫ
وﺑﺎﻗرار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﺑـﻧود اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﺣﻘـوق اﻻﻧﺳـﺎن واﻟوﺛﯾﻘـﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟﻣواطﻧﯾﮫ ﻛﺎﻓﺔ.
وﺑـﻌد ﻋﺷـرة اﯾﺎم ﻓﻘـط ﻣن ھذا اﻟﻘــرار ﺻدر ﻗــرار إﻗــرار
اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﻘـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻣﺎن )  ٢٤ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر ١٩٧٠
( واودﻋت اﻟﺣـﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ ﻧﺳــﺧﺔ ﻣﻧﮫ ﻟدى ﺳــﻛرﺗﺎرﯾﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .وﺗﻠﻰ ذﻟك ﻗـرار ﻣﻣﺎﺛل ﯾﺧص اﻻﻗـﻠﯾﺔ
اﻻﺛورﯾﺔ وﺗﺑــﻌﮭﻣﺎ ﻗــرار اﻟﺣــﺎدي ﻋﺷـــر ﻣن ﻣﺎرت /اذار
اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻛراد .وارﺗﺎح اﻟﻧظﺎم اﻟﻌراﻗـﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ اذ اﻧﮫ ظﮭر

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

٧

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ".
وﺳﻊ ﻣن ﻧطﺎق
ووﻓﻘـﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣﺎدة ﯾﻛون ھذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻗــد ّ
اﻟﺗدرﯾس ﺑـــــﺎﻟﻠﻐﺔ )اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ( ﺑﺎﻟﻘــــــﯾﺎس اﻟﻰ اﻟﻧﺻوص
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ ،ﺑﺣـﯾث ﺷـﻣل اﻟﺗدرﯾس "ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣـل"
وﻟﯾس اﻟﻣرﺣــﻠﺔ اﻻﺑــﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻘـــط ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣـــﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ
اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺷـــﺎر اﻟﯾﮭﺎ آﻧﻔﺎ .اﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳـــﻌﺔ ،ﻓﺎﻧﮭﺎ
ﺟﺎءت ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻠﻔﻘـرة راﺑـﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑـﻌﺔ ﻣن اﻟدﺳــﺗور
اﻟﻌراﻗــﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر طﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟوھر
ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ.
وﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺣــﺎدﯾﺔ ﻋﺷــرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷــﻛﯾل
"ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﯾﺎ" ﺗرﺗﺑـط ﺑـﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﻣﺗﺎﺑـﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻘـﺎﻧون ،ﺑرﺋﺎﺳــﺔ ﻣﻣﺛل ﻋن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء
وﻋﺿوﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻛل ﻣن ﺣـــﻛوﻣﺔ اﻗــــﻠﯾم ﻛردﺳــــﺗﺎن
ودﯾوان ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺷــﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ
ﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻣـن ﻟﻐوﯾﯾـن واﻛﺎدﯾﻣﯾﯾـن وﻣﻣﺛﻠﯾـن ﻋـن اﻟﺗرﻛﻣـﺎن
واﻟﺳـــــــــــرﯾﺎن واﻟﻣﻧداﺋﯾﯾن ،وان ﺗﻛون ﻣﮭﻣﺔ ھذه "اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ" ﻣﺳﺎﻋدة "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ".
وﻟم ﯾﺣـدد اﻟﻘـﺎﻧون ﻣﮭﺎم "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ" اﻟﻣﺷـﺎر اﻟﯾﮭﺎ ،ﺑـل
ﺗرك ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷـرة ﻣﻧﮫ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﯾﺻدرھﺎ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء .ﻏﯾر ان اﻟﻘــــﺎﻧون ﺣــــدد اﻟﺧطوط
اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻷھداﻓﮫ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة ،اذ ّ
ﺣـددت اﻟﻣﺎدة
اھداف اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻣواﺿﯾﻊ وھﻲ:
ً
أوﻻ :ﺿﻣﺎن إﺣﺗرام اﻟدﺳـﺗور وﺗﻔﻌﯾﻠﮫ ﺑـﺗﻧظﯾم إﺳـﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق.
ً
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻠﻐوي ،ﺑـﻐﯾﺔ اﻟﺗﻘـرﯾب ﺑـﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻌراﻗﯾﺔ و ﺗﻌﻣﯾﻖ و ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﺣﻘﯾﻖ روح اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم.
ً
راﺑـﻌﺎ :ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑـﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑــﯾﺔ و اﻟﻛردﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻘوق و اﻹﻣﺗﯾﺎزات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـﺔ ﻹﺳـﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت
اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ.
ً
ﺧﺎﻣﺳـــﺎ :دﻋم و ﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑــــﯾﺔ و اﻟﻛوردﯾﺔ و
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧداﺋﯾﺔ
واﻷرﻣﻧﯾﺔ.
اﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑـــﻌﺔ ﻋﺷـــرة ﻣن اﻟﻘــــﺎﻧون ،ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎءت
ﺑﻣﺑدأﯾن ﻣﮭﻣﯾن ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وھﻣﺎ :
 – ١ان ﻟﻛل ﻣواطن ﻋراﻗـﻲ او اﺟﻧﺑـﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﺑـﻧﺎﺋﮫ ﺑـﻠﻐﺔ
اﻷم.
ﻣﻛون ﻋراﻗــﻲ اﻟﺣــﻖ ﻓﻲ اﻧﺷـــﺎء ﻛﻠﯾﺎت او
 – ٢ان ﻟﻛل ّ
ﻣﻌﺎھد وﻣراﻛز ﺛﻘــــﺎﻓﯾﺔ او ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺧدم ﺗطوﯾر ﻟﻐﺗﮭﺎ
وﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ وﺗراﺛﮭﺎ.
وﻓﻲ ﺣـــــﯾن ﺧﻠت اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘـــــﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ
ﺑــــﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘــــوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﻛون اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻠﻐﺔ اﻷم ﻣن اﯾﺔ ﻧﺻوص رادﻋﺔ ،ﻓﺎن "ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت
اﻟرﺳـﻣﯾﺔ" ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣـث ﺟﺎء ﺑﻌﻘوﺑـﺎت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣن
ﯾﺧﺎﻟف اﺣـــﻛﺎﻣﮫ .وﻣﯾّز اﻟﻘــــﺎﻧون ﺑــــﯾن ﻣن ﻛﺎن اﻟﻣﺧﺎﻟف

"ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ" ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٤
اﺳﺗﺣداث اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘـــــدﻣﺗﮭﺎ اﻟﺟﺑــــــﮭﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ ﻗــد ﻓﺗﺣــت ﻓﻲ اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘــرن
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣدارس ﻟﻠﺗدرﯾس ﺑـــــﺎﻟﻠﻐﺔ "اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ
ارﺑﯾل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻵﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣـدﺛﺗﮭﺎ
ﻗـــوات اﻟﺗﺣـــﺎﻟف اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﺷــــﻣﺎل ﺧط اﻟﻌرض  ٣٢ﻣن
اﻟﻌراق .اﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺣـﺗﻼل اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق واﻧﮭﯾﺎر اﻟﻧظﺎم
اﻟﺻداﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٣ﻓﻘـــــــد ﺑﺎﺷـــــــرت اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ دورات ﺗدرﯾﺳﯾﺔ وﻣدارس ﻟﺗدرﯾس اﻟطﻼب
ﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ "اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ،وﺗﻼ ذﻟك اﺳﺗﺣـداث "ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻛﻣدﯾرﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﺷــــــــﻛﯾﻼت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠدراﺳــﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺑــﻊ ذﻟك ﻣن اﺳﺗﺣـــداث "اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١١واﻓﻘـت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣــداث "ﻣدﯾرﯾﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﺿﻣن ﺗﺷـﻛﯾﻼت وزارة اﻟﺗرﺑـﯾﺔ
ﺗدرس ﺑـــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻟﺗﺗوﻟﻰ ﻓﺗﺢ وادارة اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ّ
وﻟﻠﻣراﺣـل اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ .وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘـد اﺣــﺗوى ﻗــﺎﻧون
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ رﻗم )  ( ٢٢ﻟﻌﺎم  ٢٠١١ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟذي ﯾﺑﺣــث ﻋن "اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠوزارة" وﺗﺣـــدﯾدا ﻓﻲ
اﻟﺑﻧد )اوﻻ( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧص ﯾﻘﺿﻲ
ﺑﺗﺷﻛﯾل )اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ(.
وﺗﻧﻔﯾذا ﻟﮭذا اﻟﻧص اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘـد اﺻدرت وزارة اﻟﺗرﺑـﯾﺔ
ﺑـــﻣوﺟب ﻛﺗﺎب ﺻﺎدر ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟوزﯾر ﻗـــرارا ﯾﻘـــﺿﻲ
ﺑﺎﺳﺗﺣــداث ﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺈﺳــم )اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳــﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ( .وﺗﺿﻣن اﻟﻘــــــــرار ﻣﮭﺎم ھذه اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗدرس ﺑـــﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑــﺎﻧﮭﺎ :ﻓﺗﺢ وادارة اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ّ
وﻟﻠﻣراﺣــل اﻟدراﺳـــﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ )رﯾﺎض اﻻطﻔﺎل ،اﻻﺑـــﺗداﺋﯾﺔ،
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺑـــﻧوﻋﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﻣﮭﻧﻲ( ،وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎھﺞ
اﻟﻣﻘـــررة وﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗب اﻟدراﺳـــﯾﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ،
وﺗﻧظﯾم ﺷـؤوﻧﮭﺎ اﻟﺗرﺑـوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،وادارة وﺗﻧظﯾم اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻻﻧظﻣﺔ
اﻟﺗرﺑــوﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة( ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺣــداث "ﻗﺳــم اﻟدراﺳـــﺔ
اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑــــــــــــــﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن
ﻣﺣﺎﻓظﺎت )ﻛرﻛوك ،ﻧﯾﻧوى ،دﯾﺎﻟﻰ ،ﺻﻼح اﻟدﯾن ،وﺑـﻐداد/
اﻟرﺻﺎﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(.
ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺻﺎدق ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗـﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺳــﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻋﻘــدھﺎ
ﺑـــﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺎﺑـــﻊ ﻣن ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻋﻠﻰ
"ﻗـــﺎﻧون اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ" اﻟذي ﻗـــﺿﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎر اﻟﻠﻐﺔ
)اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ( ﻟﻐﺔ رﺳـﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ.
وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " ﯾﺟوز ﻓﺗﺢ
ﻣدارس ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻟﻠﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑـﯾﺔ أو اﻟﻛردﯾﺔ
أو اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﺳــــــــرﯾﺎﻧﯾﺔ أو اﻷرﻣﻧﯾﺔ او اﻟﻣﻧداﺋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣـــﻛوﻣﯾﺔ أو ﺑــــﺄي ﻟﻐﺔ أﺧرى ﻓﻲ
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اﺻداره ﺑﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺄﺗﻲ ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻷﺣـﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑـﻌﺔ ﻣن
اﻟدﺳﺗور و" إﺣـﺗراﻣﺎ ً ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﻘـوﻣﻲ و اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻌراق و
ﺗﺄﻛﯾدا ً ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﺣﺿﺎراﺗﮫ ﻓﻲ ﻋﮭده اﻹﺗﺣﺎدي
اﻟﺟدﯾد ،وإﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ً ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻛوﻧﺎت
إﺣـــــــــــﺗرام إﺧﺗﻼف اﻟﻠﻐﺎت ،وﻣن أﺟل ﺗﻣﻛﯾن
ّ
اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر ﻋن ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ و
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻠﻐﺎﺗﮭﺎ اﻻﺻﻠﯾﺔ".
ﺗﻠك ﻟﻣﺣﺔ ﻣوﺟزة ﻋن "اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌراق،
ّ
ّ
واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻟرﻓد
ﻣﺣــــﻔزا ﻟﻠﺑﺎﺣــــﺛﯾن
ﻧﺄﻣل ان ﺗﻛون
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻋن ھذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﮭم.

ﻷﺣـــﻛﺎﻣﮫ ﻣوظﻔﺎ او ﻏﯾر ﻣوظف .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑــــﺔ ﻟﻠﻣوظف
ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة )اوﻻ( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ﻋﺷـرة ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻻﻧﺿﺑـﺎطﯾﺔ ﺑﺣﻘـﮫ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ
ﻷﺣـﻛﺎم اﻟﻘـﺎﻧون .ﺑـﯾﻧﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻔﻘـرة )ﺛﺎﻧﯾﺎ( ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑــﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟف ﻏﯾر اﻟﻣوظف ﺑــﺎﻧذاره ﺑـــﺎزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﺧﻼل  ١٥ﯾوﻣﺎ ،وﻋﻧد اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ ﻋن ازاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑــــﺗﮫ
ﺑـﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘـل ﻋن ﺧﻣﺳــﯾن اﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻛل ﯾوم ﯾﺗﺧﻠف ﻓﯾﮫ
ﻋن ازاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ.
واﻋطت اﻟﻔﻘرة )ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻖ ﻟﻛل ﻣﺗﺿرر ﻣن
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣـرﯾك دﻋوى ﺟزاﺋﯾﺔ ﺿد ﻣن ﯾﺧﺎﻟف اﺣــﻛﺎم
ھذا اﻟﻘﺎﻧون .وﺣـددت اﻷﺳﺑـﺎب اﻟﻣوﺟﺑـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون ﻣﺑـررات

ﻣن اﻟﺷﻌر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﺍﳍﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ

ﺷﻌر  :ﺑورﯾس ﻓﯾﺎن
ﺗرﺟﻣﮭﺎ ﻋن اﻟﺗرﻛﯾﺔ :رﺿﺎ ﺟوﻻق اوﻏﻠو

ﺳﺎدﺗﻲ اﻟﻛرام ...أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ
ﻛﺗﺑت ﻟﻛم رﺳﺎﻟﺔ ...
اﻻ ﺗﺳﻣﺣون ﻟﻲ ﺑﻘراءﺗﮭﺎ ﻟﻛم
ﻗﺑل ﻗﻠﯾل اﺳﺗﻠﻣت
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎ ﺑﺎﻟﺳوق ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﻟزاﻣﯾﺔ
ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺟﺑﮭﺎت اﻟﻘﺗﺎل
ﻋﻠﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻓﻲ وﻗت اﻗﺻﺎه
َ
ﻣﺳﺎء ﯾوم اﻻرﺑﻌﺎء ...
ﺳﺎدﺗﻲ اﻟﻛرام اﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ
ﻟدي رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل
اﻧﺎ ﻟﯾﺳت ً
اﻧﺎ ﻟم آﺗﻲ ﻟﮭذا اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﺟل ھذا
ﻻ ارﻣﻲ ﺗﮭدﺋﺗﻛم ﻣطﻠﻘﺎ ...
وﻻ اﺳﺗطﯾﻊ اﺧﻔﺎءه ﻋﻧﻛم اﯾﺿﺎ
اﻟﺣرب ﻣن ﻋﻣل اﻟﺣﻣﻘﻰ
ﻟﻘد ﺳﺋم اﻟﻧﺎس ﻣﻧذ اﻣد ﺑﻌﯾد ...
ﻣن ھﻛذا ﺣﻣﺎﻗﺎت
ﺷﮭدت ﻣﺻرع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء
ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻧذ ان ﻓﺗﺣت
َ
ﻛم ﻣن اﻻﺧوان ذھﺑوا وﻟم ﯾﻌودوا
رأﯾت اطﻔﺎﻻ ﺗﻧﮭﻣر ﻋﯾوﻧﮭم ﺑﺎﻟدﻣوع
وا ﺣﺳرﺗﺎه ﻋﻠﻰ اﻻﻣﮭﺎت ﻣﻣﺎ ﻛﺎﺑدن
ھﻧﺎ ﺣﻔﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ...
ﺗﻧﻌم ﺑﺎﻟرﺧﺎء واﻟﻌﯾش اﻟرﻏﯾد
وھﻧﺎك وﺣل ودﻣﺎء وﻣوت
ھﻧﺎ اﻧﺎس ﻣﺣﺎﺻرﯾن ﺑﯾن اﻟﺟدران
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ﻓﻘدوا ﻛل ﻣﺎ ﻟدﯾﮭم ...
ﻧﺳﺎﺋﮭم  .وﻛل ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻣن اﯾﺎﻣﮭم
اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ
وﺳوف اوﺻد ُﺑﺎﺑﻲ ﺑﺈﺣﻛﺎم
ﻏدا ﻣﻧذ اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺑﺎﻛر
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳﻧﯾن اﻟﻣﯾﺗﺔ
وﺳوف اﺷد اﻟرﺣﺎل دون رﻏﺑﺔ
اﻣﺿﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﻲ ﻋﺎﺑرا
اﻟﺻﺣﺎرى واﻟﺑﺣﺎر
اﻗﺿﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣﺗﺳوﻻ ...
ﺑﯾن اورﺑﺎ واﻣرﯾﻛﺎ وآﺳﯾﺎ
وﺳوف اﺧﺎطب اﻟﻧﺎس ﻗﺎﺋﻼ ...
اﻧزﻋوا ﻋﻧﻛم ھذا اﻟﻔﻘر
ھﯾﺎ اﻧظروا ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑﺈﻣﻌﺎن
اﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎس ! اﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎس !
ﻛﻠﻛم اﺧوة ...ﻛﻠﻛم اﺧوة...
اذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺳﻔك اﻟدﻣﺎء
ھﯾﺎ اذھﺑوا واﺳﻔﻛوا دﻣﺎﺋﻛم
واﻗول ﻟﻛم ھذا اﯾﺿﺎ !!!
ﯾﺎ ﺳﺎدﺗﻲ  ...ﯾﺎ ﻛرام
رﺑﻣﺎ ﻗد ارﺳﻠﺗم ﻣن ﯾﻼﺣﻘﻧﻲ
ﻻ ﺗﻧﺳوا ﺗوﺻﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾس
ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻻ اﺣﻣل ﻣﺳدﺳﺎ ...وﻻ ﺳﻛﯾﻧﺎ
ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺎر ﺑدون ﺗردد...
ﻓﻠﯾطﻠﻘوا
ً
ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺎر ﺑﻼ وﺟل
ﻓﻠﯾطﻠﻘوا
َ

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

١٠

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

وﺣدﯾﺛﺎ ً .."١٥٣٤/٢٠١٠
وﻟﻛﯾﻼ ﺗﻛون ﺟﮭوده ﺑـــﮭذا اﻟﻣﻧزع اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣوﻗــــف
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺑـﺗورة ..ﻣﻧﻘــوﺻﺔ ..ﺛم ﻣطﻌوﻧﺔ ﻓﻘــد ّ
أطل ﻋﻠﻰ
اﻟﻘـــــــــراء ھﻧﺎ وھﻧﺎك وھﻧﺎﻟك ﺑﻛﺗﺎﺑــــــــــﮫ اﻻﺧﯾر وﻟﯾس
اﻵﺧر"اﻻواﺋل ﻓﻲ ﻛرﻛوك ."٢٠١٩
ﯾﺳرﻧﻲ ان أﻓﺿﻲ اﻟﻰ ﻗراﺋﻲ وﻗﺎرﺋﺎﺗﻲ ﺑـﻼ ادﻋﺎء وﺑـﻼ
ازدھﺎء ﺑﺄﻧﻲ ﻋرﺟت ﻋﻠﻰ ﻣؤﻟﻔﺎت ﻛوﺛر أوﻏﻠو اﻟﻔﺎﺋﺗﺔ ﺑﻛل
ً
ﺳﺑﯾﻼ.ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺗﺑﺳﯾط ..اﻟﺗﻌﻠﯾل
ﻣﺎ اﺳﺗطﻌت اﻟﯾﮫ
أﺿواء ﻛﺷﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺗﺣﻔﻧﺎ ﺑـﮫ ﻣن
واﻟﺗﺣﻠﯾل؛ ﻛذﻟك ﺳﻠطت
ً
ﻣﺂﺛرأﺧرى؛ﻛﻠﮭﺎﺛراء وﺑــﮭﺎء؛ﺟدﯾرﯾن ﺑﺎﻟﺗﻘـــﯾﯾم وﺧﻠﯾﻘـــﯾن
ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر.
ﺑﻌد ھذا اﻟذي ﺳردﺗﮫ وﻣﮭدت ﻟﮫ ﺑـﻐﯾﺔ اﻟوﺻول اﻟﻰ
ﻋﻠﻲ
ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺷــﺄﻧﮫ إﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗوﺧﯾت واﺳــﺗﮭدﻓت؛ اﻗـــﺗﺿﻰ ّ
اﻟوﻗـوف أو اﻟﺗوﻗـف ﺑـﻣﺎ ﻓﻲ وﺳـﻌﻲ ﻋﻧد ﻛﺗﺎب" اﻻواﺋل ﻓﻲ
ﻛرﻛوك ..اﻟﻣطﺑوع ﻋﺎم  ٢٠١٩طﺑﺎﻋﺔ اﻧﯾﻘﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﺣﻘﮫ
ﻻﻟﺷـﺊ اﻻ ﻻن ﻛرﻛوك ھﻲ اﻻﺻل اﻻﺻﯾل ﺑــداﯾﺔً واﻟﮭدف
ٍ
ً
ﻧﮭﺎﯾﺔ.
اﻟﻧﺑﯾل
ً
ً
ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑـﻣﻛﺎن ﺣـﺻرا أو اﯾرادا ﻛل ﻣن ﻛﺎن
ﻻﻟﺷـــــــﺊ اﻻ ﻟﻐزارة
ﻣن اﻻواﺋل؛أوﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻻواﺋل
ٍ
اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروق ﻟﺛراء ھذااﻟﺳــــﻔراﻟﻧﻔﯾس وﺻﻌوﺑــــﺔ
وﻋﻠﻲ اﻟﺗﺑﻌﺔ
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺑر ھذا اﻟﻣﻘﺎل؛ﻏﯾر اﻧﻲ ﻗررت
ّ
اﻻﻗــﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺷــﺄﻧﮫ راﻏب ﻓﯾﮫ ..ﺣــرﯾص ﻋﻠﯾﮫ..
ﻓﺿﻼً ﻋن ﻧظرﺗﻲ اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻣﻌﻧﻲ ﺑـﮫ؛ ﻣن ﻗـﯾﻣﺔ وأھﻣﯾﺔ
واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .
ّ
ﻣﺳــﺗﮭل ﻛﺗﺎﺑــﮫ :ھذا اﻟﺷــﺎﺋﻖ
ﯾﻘـول ﻧﺟﺎة ﻛوﺛرﻓﻲ
اﻟراﺋﻖ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠﻰ زﺧم ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣوﺛوﻗـــﺔ واﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﻧﺷـودة .اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺧطر ﻟﻠﻘـﺎرئ اﻟﻌﺎدي ﺑﺑـﺎل واﻟﺗﻲ ﺗطوي
ﺑـــﯾن دﻓﺗﯾﮭﺎ اﻟوﻗـــﺎﺋﻊ واﻟﺑـــداﺋﻊ ..اﻟﺣـــوادث واﻟﻛوارث..
اﻟﻣﮭﻣﺎت واﻟﻣﺳـﻠﻣﺎت؛ وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟك ..ﻓﻲ ﺑـداﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻗـﺎل
ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر ":ﻻﺣظت ان اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﻛﺗﺎب ﻗد اﻏﻔﻠوا ﻋﺑـر
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗدوﯾن وﺗﺛﺑــﯾت ﻣﺛل ھذه اﻻﺣــداث واﻟوﻗـــﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ
ﺣدﺛت ﻻول ﻣرة ﻓﻲ ﻛرﻛوك واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﻣراﺣـل
ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﮭﺔووﻗوف اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛرﻛوك
ﻣن اﻟﻧواﺣــﻲ اﻻﻗــﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘــﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ
ً
ﻗـﺎﺋﻼ ":وھﻧﺎ ﺣـﺎﻟﻔﻧﻲ اﻟﺣـظ
أﺧرى" ﺛم ﯾﺳـﺗطرد ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر
ووﻗﻊ ﻟﻌﺎﺗﻘـﻲ ﺑﺣـث وﺗدوﯾن وﺗﺣﻘـﯾﻖ ھذه اﻻﺣـداث اﻻواﺋل
اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﯾﮭﺎ أﺣد ﻣن ﻗﺑل وﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﻠﻘـراء ﻋﻠﻰ ﺷـﻛل
ﻛﺗﺎب ﯾﺣﻔظ ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻐﻣوض واﻟﻧﺳﯾﺎن او اﻟﺗﻠف ﻓﻲ
رﻓوف ﻣﺗروﻛﺔ ﯾﺗراﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗراب ﺑﻣرور اﻟزﻣن..
ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﻻھـﺎ ﻧﺟـﺎة ﻛوﺛـر
إﺗﻛﺎﻻً واﻋﺗﻣﺎدا ً ﻋﻠﻰ "ﻗــدراﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ" ﻟﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘـــر اﻟﻰ ﻧزﻋﺔ
اﻟﺗوﺛـﻖ واﻟﺗﺄﻛـد ﺛـم اﻟﺗـدرج ﻋﻠــﻰ ﻣﻧــوال اﻟﻣﻧﮭــﺞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻛﺎﻧت ﻣوﻓﻘﺔ.
وﯾﻘــول ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر":ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺗﺣـــت ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﯾوش اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗم ﺑـﻧﺎء ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺻﻼة وﻣدرﺳـﺔ
دﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺎض اﻟدﯾراﻟﻘدﯾم ﺑﺎﻟﻧﺑﻲ داﻧﯾﺎل ﻟذا ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﺳـﺟد
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

اﻟﻧﺑــﻲ داﻧﯾﺎل اول ﻣﺳــﺟد ﺷـــﯾد ﻓﻲ ﻛرﻛوك" ﻓوق ﺳـــطﺢ
اﻟﻘﻠﻌﺔ".
وﯾﻘـول اﻟﻣؤﻟف اﻟﻛوﺛر":ﻷول ﻣرة ﺷــﯾدت ﻣﺣــﻠﺔ
أوﺟﻲ ﻓﻲ اواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻓﻲ اﺳﻔل ﻗﻠﻌﺔ ﻛرﻛوك
ﺑﻌد ان ازداد ﻋدد ﻧﻔوس اﻟﻘﻠﻌﺔ؛ اﺿطر اﻻھﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧزول اﻟﻰ
اﺳﻔل اﻟﻘـﻠﻌﺔ؛ وﻣن اﻟﻌواﺋل اﻟﺗﻲ ﻧزﻟت اﻟﻰ اﺳـﻔل اﻟﻘـﻠﻌﺔ ھﻲ
ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻻوﺟﻲ وﺷــﯾدت ھذه اﻟﻣﺣـــﻠﺔ ﻣن ﻗﺑـــﻠﮭم وﺳـــﻣﯾت
ﺑﺄﺳﻣﮭم".
ﻛﻣﺎ ﯾﻘــول ﻛوﺛر أوﻏﻠو"ﺗم ﺗﺄﺳــﯾس اول ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻓﻲ
ﻛرﻛـوك ﻋـﺎم  ١٢٢٠اﻟﮭﺟــري ١٨٠٥اﻟﻣﯾــﻼدي وﻛﺎﻧــت
ﻣﻛﺗﺑـــــﺎت ذﻟك اﻟﻌﺻر ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻏرﻓﺔ ﺻﻐﯾرة أو ﺧزان
ﺻﻐﯾر ﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﺗب".
ﻛﻣﺎ ﯾﻘــول ﻛوﺛر أوﻏﻠو ":ﻻول ﻣرة ﺷــﯾد ﻓﻲ ﺳــﻧﺔ
 ١٨٢٢طوب ﻗﺎﺑــو ﻟﻘــﻠﻌﺔ ﻛرﻛوك ﻣن ﻗﺑــل واﻟﻲ اﻟﻣوﺻل
ﻣﺣـﻣد ﺳـري ﺑــك وﺗﺗﻣﯾزﺑــﻛوﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺑواﺑــﺎت اﻟﻔرﯾدة ﻓﻲ
ﻧوﻋﮭﺎ ﻟطرازھﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري ذي اﻻﻗــواس اﻟﻣدﺑﺑـــﺔ وﻧﺻف
اﻟداﺋرﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﺑو ﺷﺑﮫ ﺑﯾﺿوي.
ﻛذﻟك ﯾﺳﺗرﺳــــل ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر" ان اول ﻣطﺑـــــﻌﺔ ﺗم
ﺗﺎﺳﯾﺳﮭﺎ واﺳﻣﮭﺎ ﻣطﺑـﻌﺔ ﺻﻧﺎﺋﻊ ﻣن ﻗﺑـل ﻣﺗﺻرف ﻛرﻛوك
ﻋون ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ وﺑﻣﺳـﺎﻋدة اھﺎﻟﻲ اﻟﺑـﻠدة ﻣن ذوي اﻟﻌﻘـول
اﻟﻧﯾرة" وان ﺗداول اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟورﻗــــــــــــــــــﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم
،١٣٣٤/١٩١٥وﻋﻧد اﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ"و"ان
ﺣرﻛﺗﺑــﮫ ﻋزﯾز ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﻛرﻛوﻛﻠﻲ وﻧﺷــره ﻓﻲ
اول ﺷــﻌر ّ
ﺟرﯾدة"ﺣــوادث"ﻓﻲ ﺷــﮭر ﺗﺷــرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ١٩١٦
ﺗم إﻧﺟﺎزه ﻋﺎم
و"ان اول ﺧط ﺣـدﯾدي ﺑــﯾن ﻛرﻛوك وﺑــﻐداد ّ
 ١٩١٩ﻟﻐرض ﻧﻘــل اﻟﻘــوات اﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ؛ اﻛﺛر
ﻣن ﺗﺟﺎري" ،وﻣن اھم اﻻﺣـــــــــــــــداث ﻓﻲ ﻋﮭداﻻﻧﺗداب
اﻻﻧﻛﻠﯾزي ﻓﻲ اواﺧر ﻋﺎم  ١٩١٨ﻛﺎن اﺣـﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑـﯾﺔ
ﻣﺣـــل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﺗﻛون رﺳـــﻣﯾﺔ"ﺛم" اﺣـــﻼل اﻟﻌﻣﻠﺗﯾن
اﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﮭﻧدﯾﺔ ﺑـدل اﻟﻧﻘـود اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣﻧذ ﺷـﮭر ﺗﺷـرﯾن
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم .١٩١٨
ً
وﯾواﺻل ﻛوﺛر اوﻏﻠو ﻗــــﺎﺋﻼ":ﻻول ﻣرة وﻓﻲ ﻋﺎم
 ١٨٦٨ﺗم ﺗﺄﺳـﯾس اول ﻣدرﺳـﺔ اﺑـﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺑﺄﺳــم
اﻟرﺷدﯾﺔ" وﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻣﺗﺻرف ھﺎﺷـم ﺑﺎﺷـﺎ وذﻟك ﺑﻣﺳـﺎﻋدة
اﻻھﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ" وﻗـﺎﺋﻼً ﻛذﻟك "وﻻول ﻣرة ﺗﺄﺳﺳــت ﻓﻲ
ﻛرﻛوك "ﻣدرﺳــﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ"وذﻟك ﻋﺎم ١٢٨٨م١٨٧١ /ھـ
وﻓﻲ ﻋﮭد ﻣدﺣـــت ﺑﺎﺷـــﺎ؛ وﺳـــﺎھم اﻻھﻠون ﻓﻲ اﻧﺷــــﺎﺋﮭﺎ
واداﻣﺗﮭﺎ"و" ﺑـﺻرح ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر ":ﻋﻧد ﺗوﻟﻲ ﻣدﺣــت ﺑﺎﺷــﺎ
اﻣوروﻻﯾﺔ ﺑﻐداد ﻋﺎم  ١٨٦٩ﺷـرع ﺑﺎﻧﺷـﺎء دواﺋر ﺑـﻠدﯾﺔ ﻓﻲ
اھم ﻣدﻧﮭﺎ؛ ﻓﺻدر ﻗـﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺎت ﻟﺳـﻧﺔ  ١٨٦٩وﺑﻣوﺟﺑــﮫ
ﺗﺄﺳﺳت ﺑﻠدﯾﺔ ﻛرﻛوك وﻛﺎن رﺋﯾﺳـﮭﺎ ﻋﻣر آﻏﺎ ﻣﺣـﻣد ﺳـﻌﯾد
ﻣن ﻣواﻟﯾد ﻛرﻛوك :ﻣﺣﻠﺔ ﺑﯾرﯾﺎدي".
وﯾﺳـﺗﻣر ﻛوﺛراوﻏﻠو":ﻋﻧد ﺗﺷـﻛﯾل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ
اﺗﺧذت ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺑــﻧﺎﯾﺔ ﻣدرﺳــﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑـــل
ﻣﻘـــﮭﻰ اﻟﻣﺟﯾدﯾﺔ ﻟﺗﻛون اول ﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﺳـــم"
ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ ﻛرﻛوك اﻟﻣﻠﻛﻲ ،واﻧﺷـﺋت ﺑــﻧﺎﯾﺔ ﻣدرﺳــﺔ ﺻﻧﺎﺋﻊ
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اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

ﻣؤﺳﺳﮭﺎ اﺣﻣد ﻣدﻧﻲ ﻗدﺳﻲ زادة .
ﻛذﻟك ﯾﺗﺎﺑــﻊ ﻛوﺛر اوﻏﻠو ﻣﺎھو ﺑـــﺻدده ﻓﯾرى ان
اول ﻣدرﺳــﺔ اﺑــﺗداﺋﯾﺔ ﻋراﻗـــﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺗﺎﺳﺳـــت ﻋﺎم
 ١٩١٩ﺑﺎﺳم"ظﻔر" وﻋﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﺷﻛري ﻋﺑداﻻﺣد اﻟﻧﺻراﻧﻲ
اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻲ؛ ﻛذﻟك أﺷـﺎرﻛوﺛراوﻏﻠو اﻟﻰ ان اول ﻣﻌﻠم ﻟﻠﻛﺷـﺎﻓﺔ
ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺑداﻟرﺣـــﻣن ﺑــــﻛر؛ ھذا اﻟذي ادار اﻟﻔرق اﻟﺧﻣس ﻓﻲ
اﻟﻠواء ﺑﮭذا اﻟﻣﺑﻧﻰ وان اول طﺑﯾب ﺗﺳﻠم اﻻدارة اﻟﺻﺣـﯾﺔ ﻓﻲ
ﻛرﻛوك ﻛﺎن اﻟدﻛﺗور ﻋﯾﺳﻰ ﻧوري؛ اذ اﻓﺗﺗﺢ اول ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ؛
وان اول ﻣﺗﺻرف اﺧﺗﯾر ﻓﯾﮭﺎ ھو ﻓﺗﺎح ﺑﺎﺷــﺎ ﺑــن ﺳـــﻠﯾﻣﺎن
وذﻟك ﻋﺎم  ١٩٢٢اﻟﻰ .١٩٢٤
ﻓﻲ ﺣـﯾن ان اول ﺻﯾدﻟﯾﺔ ﻋراﻗـﯾﺔ ﺗم اﻓﺗﺗﺎﺣــﮭﺎ ﻋﺎم
 ١٩٢٧ﻣن ﻗﺑل ﺧﺎﺟﯾك ھﺎﻛوب ﺗرزﯾﺎن وﻛﺎن ﻣوﻗﻌﮭﺎ ﻗـرب
اﻟﺟﺳر اﻟﺣﺟري اﻟﻣﮭدوم ﻋﺎم ١٩٥٤؛ وﻻول وھﻠﺔ ﺳﻘـطت
طﺎﺋرﺗﺎن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﻣﺎرﺳــﺎن ﺑـــﻌض اﻟﺗﻣﺎرﯾن ﻓﻲ ﺟوﻛرﻛوك؛
ﻛﻣﺎ ان اول ﻛرﻛوﻛﻠﻲ اﺳﺗﺷﮭد ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻛﺎن ﻋﺑـداﻟﻠطﯾف
ﻣﺣﻣد ﻣﯾري ﻛﺗﺎﻧﮫ زاده ورﺛﺎه اﻟﺷـﺎﻋر اﻟﻛرﻛوﻛﻠﻲ ھﺟري
دده "أﻣﺎ اول طﺑﯾﺑﺔ ﻋﯾﻧت ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻓﮭﻲ اﻟدﻛﺗورة ﺑﺻﯾرة
اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب وھﻲ زوﺟﺔ اﻟﺷـــــﮭﯾد ﻧظﺎم اﻟدﯾن
ﻋﺎرف اﻟذي اﻋدم ﻣن ﻗﺑــل اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﺎﺋد.وﯾﺗﺎﺑــﻊ ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر
ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﺎﺗﺑﺎ ً ﯾﻘول:
ﻻول ﻣرة أﺳس اﻟﻣﮭﻧدس اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘـﻠﻌﺔ ﻟﻲ ﺧورﺷـﯾد
اﻟﻧﻘـــﯾب ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﯾن ﺑـــﺎﻟﻌراق ﻛﻣﺎ ان اول ﻧﺷـــﯾد
وطﻧﻲ اﺳــــﺗﮭﻼﻟﮫ "آﻧد اوﻟﺳــــون ﻣﺎوي ﻋﺻﻣﺎﻧم" ﻛﺗﺑــــﮫ
اﻟﺷﺎﻋراﺳـــــــﻣﺎﻋﯾل ﺗورﻛﻣن :ھذا اﻟﻣﻐﺗرب واﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻓﻲ
اﻣﯾرﻛﺎ  ١٩٩٩واﻟﻣﻧﻘــــول ﺟﺛﻣﺎﻧﮫ
اﻟﻰ اﻟدﯾﺎر اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻟﯾدﻓن ﻓﻲ ﺗراﺑﮭﺎ
اﻟطﺎھر.
ﻛﻣﺎ ان ﻻول ﻣرة اﻧﻌﻘـــــد
ﻣؤﺗﻣــر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾــن اﻟﺗرﻛﻣــﺎن ﻓــﻲ
ﺻﯾف ﻋﺎم  ١٩٦٠وﻋﻠﻰ ﻗــــــﺎﻋﺔ
ﺳﯾﻧﻣﺎ أطﻠس؛ اﻓﺗﺗﺣﮫ وزﯾر اﻟﺗرﺑـﯾﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﺳــــﻣﺎﻋﯾل اﻟﻌﺎرف ..ھذا
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻓرز ﻣﻘررات وﻣﻘﺗرﺣﺎت
اﯾﺟﺎﺑــــﯾﺔ؛ وﻻﻧﻧﺳــــﻰ وﻻول ﻣرة
اﻧﺷـﺋت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﻛوك ﻋﺎم ٢٠٠٣
ﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺗﮭﺎ ﻣﮭدي اﻟﻌﺑﯾدي.
**
**
**
ً
ﺑـﻌد ھذا ﻛﻠﮫ :اوﻻً
واﺧرا..
ﺗرﻛﯾزا ً
ً
وﺗﻔﺻﯾﻼـ ﺗدﻋوﻧـﻲ اﻟﻧـظرة
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺧﺻﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘـﯾﺔ اﻟﻰ
ﺗﻘـﯾﯾم ﺟﮭد ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر اوﻏﻠو ﺑﺎﺣــﺛﺎ
ﻣﺛﺎﺑـرا ً وﺗﻌزﯾز ﺷــﺧﺻﯾﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ؛
ﻟﻣﺎ أﺑداه وﻟﻣﺎأﺳداه ﺛم أوﻓﺎه.

ﻛرﻛوك ﻋﺎم  ١٨٧٤وﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻣﺗﺻرف ﻧﺎﻓذ ﺑﺎﺷﺎ.
ﻋﻠﻰ ان اول ﺟﺳرﺣﺟري" طﺎش ﻛوﺑـري" أﻧﺷـﺊ
ﺑــﻛرﻛوك ﻋﺎم  "١٤٩٢ /١٨٧٥ﻣن ﻗﺑــل اﻟﻔرﯾﻖ ﻧﺎﻓذ ﺑﺎﺷــﺎ
وﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﯾﻌﺑــرون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷــﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗــدام او ﻋﻠﻰ
ظﮭور اﻟﺣﻣﺎﻟﯾن ﻟﻌدم وﺟود ﻗﻧﺎطر ﻟﻠﻌﺑور".
وﻣن ﻣﺎ ﺗطرق اﻟﯾﮫ ﻛوﺛر اوﻏﻠو" ان ﺗﺄﺳﺳــت اول
ﻣطﺑـــﻌﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻋﺎم  ١٨٧٩ /١٢٩١ﺑﺄﺳـــم ﻣطﺑــــﻌﺔ
"اﻟوﻻﯾﺔ" ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟواﻟﻲ ﻓﯾﺿﻲ ﺑﺎﺷـﺎ واﻟﻘــﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل
ﻟواء ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﮭﺎ".
وﻛﺎﻧت اذ ذاك ﺳﻧﺟﻘﺎ ً ً
ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺢ اﻟﻣؤﻟف اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣـدﯾﺛﺔ
ﺗﺎﺳﺳـــــــــــــــت ﻣن ﻗﺑــــــــــــــــل اﻻدارة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم
١٣١٦/١٨٨٩؛وﻛﺎﻧت أﺣداھﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﻘـورﯾﺔ واﻻﺧرى
ﻓﻲ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺄﺳم ــ أﻏﺎﻟﻖ ــ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ "رأس اﻟﺟﺳر".
وﻓﻲ ﻣﺿﻣﺎر اﻟﺻﺣـﺎﻓﺔ اﺷـﺎر ﻛوﺛر اوﻏﻠو اﻟﻰ ان
اول ﺟرﯾدة اﺳﺑوﻋﯾﺔ ادﺑﯾﺔ ﻣﺻورة ﺻدرت ﺑﺄﺳم "ﺣوادث"
ﻓﻲ اﻟﻌﺷـرة اﻻوﻟﻰ ﻣن ﺷــﮭر ﺷﺑــﺎط ﺳــﻧﺔ  ١٩١١اﺿطﻠﻊ
ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻗدﺳـﻲ زاده اﺣـﻣد ﻣدﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺢ اﻟﻰ ان اول اﺳـﺗﺎذ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑـــﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻗﺎﺳــــم ﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﺻﺎﻟﺣــــــــــــﻲ؛ اﻟذي ﺗﺧرج ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﮫ اﺟﯾﺎل واﺟﯾﺎل ﻣن
اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن؛ اﻣﺎ اول ﻛﺗﺎب طﺑﻊ ﺑـﻛرﻛوك وﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ھو " اﻋﻣدة اﻟﻘـواﻋد" وﻟﯾس وﺳـﯾﻠﺔ ﺣﺳـﻧﻲ" ﻟﻣؤﻟﻔﮫ
ﻋﺑدﷲ ﻗدﺳﻲ ﻛﻣﺎ زﻋم ﻣﺣﻣد ﺧورﺷﯾد اﻟداﻗوﻗﻠﻲ.
اﻣﺎ اول ﻣﺟﻠﺔ ادﺑﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﺻدرت ﺑـﻛرﻛوك
ﺑﺎﺳــــم"اﻟﻣﻌﺎرف" ﻟﺻﺎﺣﺑــــﮭﺎ ﺟواد ﻧﺟﯾب اوﻏﻠو ﺑــــﯾﻧﻣﺎ

ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

١٢

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺄﻗﻼﻡ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ

ﻛﺮﻛﻮﻙ ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ

ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﲪﺪ ﲪﺪﻱ ﻃﺎﻧﭙﻴﻨﺎﺭ
ﺗرﺟﻣﮫ ﻋن اﻟﺗرﻛﯾﺔ

اوﻟﻛو ،وارﻟف ،اوﻟوش "وﻛﺗوﻟﺗور ﺣﻧﻔﺎﺳـــــﻰ ،وﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ
"اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" ﺗﺄﺛر ﻣﻧذ ﺷﺑﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﺷﻌراء اﺣﻣد ھﺎﺷم وﯾﺣـﯾﻰ ﻛﻣﺎل
ﺑﯾﺎﺗﻠﻰ ،واﺣﻣد راﺳـم ،وﻛﺗب ً
اوﻻ ،اﺷـﻌﺎره ﺑـﺎﻟوزن اﻟﮭﺟﺎء
وﺑﻌدھﺎ ﺑﺷﻌر اﻟﺣر اﻟﺣدﯾث .
ً
ﺷــﺎﻋرا ،اﻧﮫ ﻗـــﺎص ورواﺋﻲ ﻟﮫ ﻣؤﻟﻔﺎت
وﺑــﺟﺎﻧب ﻛوﻧﮫ
ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ وﻧﺷر اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻدب اﻟﺗرﻛﻲ وﻧﺷـر ﻛذﻟك ﻣﻘـﺎﻻت وﺑﺣـوث ﻛﺛﯾرة ،ﺗﻌﺗﺑـر
اﺑﺣﺎﺛﮫ ﻣرﺟﻌﺎ ً ﻓﻲ اﻻدب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ .
ﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻗــﺻﺎﺋده ﺑــﻛﺗﺎب ،وﻧﺷــر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘــﺻﺔ
واﻟرواﯾﺔ ﺳــــﺗﺔ اﻟﻛﺗب ،وﺛﻼﺛﺔ اﻟﻛﺗب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣــــﻛﺎﯾﺔ،
وﻧﺷر اﺑﺣﺎﺛﮫ وﻣﻘﺎﻻﺗﮫ اﻟﻌدﯾدة ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻛﺗب .
ﻧﻘـــل واﻟده اﻟﻘــــﺎﺿﻲ ﺣﺳــــﯾن ﻓﻛري اﻓﻧدى اوﻏﻠو اﻟﻰ
ﻛرﻛوك ﺑـﻣﻧﺻب ﻗـﺎﺿﻲ ﺳـﻧﺟﻖ ﻛرﻛوك  .وﻛﺎﻧت ﻛرﻛوك
اﻧذاك اﺣـد ﺳــﻧﺎﺟﻖ وﻻﯾﺔ اﻟﻣوﺻل  .وﺑﺎﺷــر ﺑــوظﯾﻔﺗﮫ ﻓﻲ
ﺳﻧﺟﻖ ﻛرﻛوك ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﻣﻧﺻب ﻗﺎﺿﻲ
ﻛرﻛوك ،واﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وظﯾﻔﺗﮫ اﺳــــــﻧدت اﻟﯾﮫ ﻣﺗﺳـــــــﻠﻣﯾﺔ

اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ،اﻟرواﺋﻲ ،اﻟﻘــﺎص ،اﻟﺷـــﺎﻋر ،ﻣؤرخ اﻻدب
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،اﻟﺑﺎﺣث ،اﻟﺑروﻓﯾﺳور اﻟدﻛﺗور اﺣﻣد ﺣـﻣدي
طﺎﻧﭘﯾﻧﺎر ،وﻟد ﻓﻲ  ٢٣ﺣزﯾران ١٩٠١م ﻓﻲ ﺣﻲ ﺷـﯾﺦ زاده
ﻣن اﺣـﯾﺎء اﺳﺗﺎﻧﺑـول ،واﻟده اﻟﻘــﺎﺿﻲ ﺣﺳــﯾن ﻓﻛري اﻓﻧدى
اوﻏﻠو ،واﻟدﺗﮫ ﻧﺳـﯾﻣﺔ ﺑﺣــرﯾﺔ ﺧﺎﻧم ،اﺣــﻣد ﺣــﻣدي اﺻﻐر
اوﻻد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اوﻻد  .ﺗوﻓﯾت واﻟدﺗﮫ ﻧﺳـﯾﻣﺔ
ﺑﺣــرﯾﺔ ﺧﺎﻧم ﻋﺎم  ١٩١٥ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳــﺎﻓرة ﻣن ﻛرﻛوك
اﻟﻰ اﺳﺗﺎﻧﺑول ،اﺻﯾﺑت ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ ﺑـﻣرض ﺗﯾﻔوس وواﻓﺎھﺎ
اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل.
ﺑﺣﻛم وظﺎﺋف واﻟده اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺣﺳـﯾن ﻓﻛري اﻓﻧدى اوﻏﻠو
اﻟذي ﻛﺎن ﻗـﺎﺿﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻗـﺿﻰ اﺣـﻣد ﺣــﻣدي
طﻔوﻟﺗﮫ وﺷﺑﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻧطﺎﻟﯾﺎ وﻛرﻛوك وﺳﻌرت .
درس ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ اﻻﺑـﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ﻣدارس ﻛرﻛوك اﻟرﺳـﻣﯾﺔ،
وأﻛﻣل دراﺳـﺗﮫ اﻻﻋدادﯾﺔ ﻓﻲ اﻧطﺎﻟﯾﺎ ﻋﺎم ١٩١٨م ،وﺳــﺎﻓر
اﻟﻰ اﺳﺗﺎﻧﺑــول ﻷﻛﻣﺎل دراﺳــﺗﮫ اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  .دﺧل ﻣدرﺳـــﺔ
اﻟزراﻋﺔ "ﻣﻛﺗب ﺣﻠﻘـــﺎﻟﻰ اﻟﺑـــﯾطري" ﺑــــﻌد ﻋﺎم ﺗرك ھذه
اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻓﻲ ﺳــﻧﺔ  ،١٩١٩دﺧل دار اﻟﻔﻧون اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﯾوم
"ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﺗﺎﻧﺑول " ,وﺗﺧرج ﻣﻧﮭﺎ ﻋﺎم .١٩٢٣
ﺧدم ﻣدرﺳـﺎ ً ﻟﻸدب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ارﺿروم وﻗــوﻧﯾﺎ
واﻧﻘــرة وﻓﻲ اﻋدادﯾﺔ ﻗـــﺎﺿﻲ ﻛوي ﺑﺄﺳﺗﺎﻧﺑـــول ،وﻓﻲ ﻋﺎم
 ١٩٣٩ﺗﻘﻠد درﺟﺔ اﺳﺗﺎذ "ﺑروﻓﯾﺳـور" ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﺗﺎﻧﺑـول
ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ "اﻻدب اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺣـــدﯾث" ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳـــﻧﺔ
اﻧﺗﺧب ﻧﺎﺋﺑـــﺎ ً ﻋن وﻻﯾﺔ ﻣراش ،وﺑـــﻌدھﺎ اﺻﺑـــﺢ ﻣﻔﺗﺷـــﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﺎرف  .وﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  ١٩٥٠ – ١٩٤٩رﺟﻊ ﻣرة
ﺛﺎﻧﯾﺔ اﺳـﺗﺎذا ً ﻟﻸدب اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺣـدﯾث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﺗﺎﻧﺑــول،
وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﮫ ھذا ﺣـﺗﻰ وﻓﺎﺗﮫ ،ﺑـﺗﺎرﯾﺦ  ٢٤ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻧﺔ ١٩٦٢م ﻓﻲ اﺳﺗﺎﻧﺑول .
ﻋرف ﻓﻲ اوﺳﺎط اﻻدب اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻧد ﻧﺷـره ﻻول ﻣرة ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺔ "اﻟﺗون ﻛﺗﺎب" ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذھﺑـﻲ ﻗــﺻﯾدة ﺷــﻌرﯾﺔ
ﺑﺄﺳم "ﻣوﺻل اﻗﺷﺎﻣﻠرى" اﻣﺎﺳـﻰ اﻟﻣوﺻل " وﺑـﻌدھﺎ ﻧﺷـر
ﻗـــﺻﺎﺋده ﻓﻲ ﻣﺟﻼت "ﻣﻠﻠﻰ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣــــﯾﺎة ،ﻛوروش،
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

١٣

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

اﺗذﻛر اﻟﺑــﯾوت اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﺳــﻛن ﻓﯾﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻟﺗﻲ
ً
ﻣﺟددا ،وھﻲ ﻛﺎﻧت ﺛﻼﺛﺔ ﺑــﯾوت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ واﻗـــﻌﺔ ﻓﻲ
ﺑــﻧﯾت
طرف اﻟﻘــورﯾﺔ ،واﻧﮭﺎ واﻗـــﻌﺔ ﻓﻲ اراﺿﻲ ﺑـــداﯾﺔ ﺑـــﯾوت
اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ،وﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﻠﺔ وﻣﺗروﻛﺔ ،وﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺳﻛن .
ﺳﺎﺑﻘـﺎ ً ﻓﻲ ھذا اﻟﺑـﯾت ﻛﺎن ﯾﺳـﻛﻧﮫ ﻣﺗﺻرف ﻛرﻛوك ﻋون
ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ ,٥وھو واﻟد اﻟﺷــــــــﺎﻋرة ﺧﺎﻟدة ﻧﺻرت ﺧﺎﻧم،
وﻋون ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ ﺗرك ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺳـﻣﻌﺔ طﯾﺑـﺔ وﺣﺳــﻧﺔ
ﺑﯾن اھﺎﻟﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  .واﻻن ﻋﻧدﻣﺎ اﺗذﻛر ﻣﺎﻗﯾل ﻋﻧﮫ ،اﻧﮫ ﺣﺎﻓظ
ﻋﻠﻰ دوام اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ ً ﺣرﯾﺻﺎ ً وذا
ﺳـﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗـﺔ ،وھﻛذا اﻣﻌن ﻧظري ﺣــوﻟﮫ .
آﻣن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ راﺣﺔ واﺳﺗﻘرار وﺣﺿور أﻣﻧﻲ ﺑﯾن اﻻھﺎﻟﻲ
ﻣﺛل ھذه اﻻﺟﻧﺎس ،اﻟذﯾن ﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ،
ھؤﻻء ﻣوظﻔون ﻗـــدﯾﻣﺎ ً ﻛﺎن ﺑــــﯾن اﻣﺗﻧﺎ ﻟﮭم ﻧوع ﺧﺎص ﻣن
ﻣﻛﺎﻧﺔ ،وﯾﻌﺗﻘـــــدون ﺑـــــﺄﻧﮭم اﺻﺣـــــﺎب اﻟﻛراﻣﺎت وذوو
اﻟﻣﻌﺟزات ،وﯾﻧظر ﻟﮭم ﺑــــﺄﻧﮭم زھﺎد ورﺟﺎل دﯾن وﺗﻌﺑـــــد
وﻻﯾﺑــــﺎﻟﻲ ﻣﺻﻠﺣــــﺗﮫ اﻟﺷــــﺧﺻﯾﺔ وھﻛذا ﻛﺎﻧت ﻋون ﷲ
اﻟﻛﺎظﻣﻲ  .ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﯾﺟﻠس ﺑﻣﻼﺑﺳﮫ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻓوق ﺧرﻗـﺗﮫ
ﻓﻲ اﻟﺑـﯾت وﯾﻌﺑـد وﯾﻧﺎﺟﻲ رﺑـﮫ ﺑـﺎﻟدﻋﺎء ﺣـﺗﻰ اﻻﺳـﺗﻔﯾﺎء ،ﺛم
ﯾﺄﺧذ ﻗﺳطﺎ ً ﻣن اﻟﻧوم ،وﺑﻌدھﺎ ﯾﻣططﻲ ﻋﻠﻰ ﻓرﺳـﮫ ﻟﻣﻼﺣﻘـﺔ
اﻻﺷﻘـﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  .ﺣﺳـب ﻣﺎﻗـﺎل ﻋﻧﮫ اﻛﺛر اﺻدﻗـﺎﺋﮫ ﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ .
ھذا اﻟﺑـﯾت ﯾﺣـﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﺷـر او اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷـرة ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﺣـــــﺔ اﻟﻣﺿﯾف" ،اﻛﺛرھﺎ ﻧﺻف ﻣﮭدﻣﺔ" وﻓﻲ اﻟطﺎﺑـــــﻖ
اﻟﻌﻠوي ﻣﻧﮭﺎ ھﻧﺎك دﯾوان ﺧﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﯾواﻧﮭﺎ ،اي "ﺻﺎﻟون" ﻣﻊ
ﻏرﻓﺗﯾن ﻛﺑﯾرﺗﯾن ،ﻛﻣﺎ ﻧﻘل ﻟﻧﺎ ،ﺑﺄن اﻟﻐرﻓﺗﯾن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﺎﺑـﻌﺗﯾن ﻟـ
" اﻏﺎ اﻟﺣــرم" اي ﻣﺳــؤول اﻟﺣــرم ،وﺧدام ﻣﻊ ﻟﮭم ﺧدﻣﺎت
ﻗـدﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑــﯾت ،اﻣﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺿﻌت ﻟـ "ﻗــﮭوه ﺟﻰ
ﺑﺎﺷﻰ " اي ﻛﺑﯾر اﻟﻘﮭوﺟﯾﺔ  .وھذه اﻟﻐرف ﻋﻠﻰ ﺷـﻛل ﺣـرف
 ،Tوﻗﺳم اﻟﺣرم ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺗظﻣﺎ ً ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ً وﺟﻣﯾﻼً  .ﺳﻘوف
ھذا اﻟﺑﯾت ،ﺑـﻧﯾت ﻣن اﺧﺷـﺎب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﺻﻐﯾرة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﯾوان اﻟﺟزء اﻟﻣﺣـﺎذي ﻟﻠﺣـرم "اﻟﺷـرﻓﺔ ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑـﻧﺎﯾﺔ "
ﻛﺎﻧت ﻣزﯾﻧﺔ وﻣزﺧرﻓﺔ ﺑـﺄﻋﻣدة ﺧﺷﺑـﯾﺔ وﻣﺻﺑـوﻏﺔ ﺑـﺎﻟوان
زاھﯾﺔ وﺟﻣﯾﻠﺔ ،ﯾﺳـرﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ً ﻣﻧظر ھذه اﻟﺑـﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷــﺎﻣﺧﺔ،
وﺑـﻌد ﺳــﻧوات ﻋﻧدﻣﺎ ﻧظرت اﻟﻰ ﺳﻘــوف ﺑــﻧﺎﯾﺔ اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺣروﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎھﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎر طﺎﺋوط ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻣط وزﯾﻧﮫ
ﺑــﻧﻔس ﺗزﯾﯾن وﺗزوﯾﻖ اﻻﻋﻣدة اﻟﺧﺷﺑــﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑـــﻧﺎﯾﺔ ،ﻛﻧت
اﺣـس ،واﺗذﻛر واﻋود اﻟﻰ وﻗـت رﯾﻌﺎن اﻟﺷﺑـﺎب ،ﻧﻔﮭم ﺑــﺄن
ھﻧﺎك ﻟﻼﻧﺷـﺎءات ﻣﻘـدار ﻣﻧﺎﺳـب ﻣن ﻣواﺻﻔﺔ ﻣوﺣـدة اﯾﻧﻣﺎ
ﻛﺎن .
اﺣدى اﻟﺳواﻗﻲ اﻻرﺑﻊ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ارﺑـﻌﺔ ودﯾﺎن اﻟﺗﻲ
ﺗروي ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻘــورﯾﺔ ،ﻛﺎﻧت ﺗﻣر ﻣن اﻣﺎم ﺣدﯾﻘـــﺔ ﻏرﻓﺔ
اﻟﻣﺿﯾف "ﺳـﻼﻣﻠﻖ" ﺑـﯾﺗﻧﺎ وﻟﻛون وﻗـوع ﺑــﯾﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑــداﯾﺔ
اﻟزﻗﺎق ﻛﻧﺎ ﻧﺳﺗﺧدم اﻧظف اﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺷـرب واﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت
اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ اﻻﺧرى .
واﺗذﻛر ﺟﯾدا ً ﺷﺟرة ﺗوت اﻻﺳود اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
ﺣدﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺿﯾف ،وﻗـطر ھذه اﻟﺷـﺟرة ﺣـواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘــدار

ﻛرﻛوك اي ﻣﺗﺻرف ﻛرﻛوك وﻛﺎﻟﺔ  .وﺧﺻص ﻟﻠﻘـــﺎﺿﻲ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗراﻓﻘﮫ دار ﻟﻠﺳﻛن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺑـﻛﻠر ﺷـﺎطرﻟو .
وﺑﻘـﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻓراد اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺣـﺗﻰ دﺧول ﻗــوات
اﻻﺣــﺗﻼل اﻟﺑـــرﯾطﺎﻧﻲ ﻛرﻛوك ﻓﻲ اواﺧر ﻋﺎم  ،١٩١٨اي
ﺑﻌد اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎھدة اﻟﺻﻠﺢ "ﻣﻧدرس".
ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﻗـﺿﻰ اﺣـﻣد ﺣـﻣدي طﺎﻧﭘﯾﻧﺎر ﺳـﻧوات
دراﺳـﺗﮫ اﻻوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ،ﻧﺷــر ذﻛرﯾﺎت اﺣــﻣد ﺣــﻣدي
طﺎﻧﭘﯾﻧﺎر ھذه ﻓﻲ اﻟﻘﺳـم اﻻﺧﯾر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑــﮫ Tanpınarın
şiir Dosyasıﻋﺎم ١٩٦٣م .اي ) ﻣﻠف ﻗـــــــــﺻﺎﺋد
طﺎﻧﺑﻧﺎر(.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٦٩ﻧﺷــــر ﻣذﻛراﺗﮫ ﺣــــول ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك
وﻛﺗﺑﮭﺎ ﺑﻌﻧوان ،Edebiyat Üzerine Makalalar
اﻟﺗﻲ ﻏطت اﻟﺻﻔﺣـــﺎت  ١٧٣ -١١٧ﻣن اﻟﻛﺗﺎب .ﺑـــﻌﻧوان
)ﻣﻘﺎﻻت ﺣول اﻻدﺑﯾﺎت(.
Kerkük Hatıralarıاي ﻣذﻛرات ﻛرﻛوك ﯾﺳــرد
ﻓﯾﮭﺎ اﻻﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﻗـــﺿﺎھﺎ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ وﯾرﻛز اﻛﺛر
ﻟﻠﺑﯾوت واﻟﺧدم واﺻدﻗـﺎء اﻟﻣدرﺳـﺔ طﺑـﻊ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﺳـﻧﺔ
 ١٩٦٩ﻓﻲ اﺳﺗﺎﻧﺑول .
وﺑدوري ﻗﻣت ﺑﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎﻛﺗﺑﮫ ﺣول ﻛرﻛوك ﻓﻲ ﺻﻔﺣـﺔ
 ٥٧٨ – ٥٧٣ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وادرج ﻟﻠﻘـراء
اﻻﻋزاء ﻧص ﻣذﻛراﺗﮫ ﺣول ﻛرﻛوك ،ﺣﯾث ﯾذﻛر وﯾﻘول :

ﻣذﻛرات ﻛرﻛوك
"ذھﺑــﻧﺎ اﻟﻰ ﻛرﻛوك ﻗﺑــل ﺑــدء اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ
ﺑــــﯾوﻣﯾن ﻓﻲ ﺷـــــﮭر ﺗﻣوز ﻋﺎم ١٩١٤م  .ان اﻻﺣـــــداث
وﻣذﻛرات ﺗﻠك اﻟﺣـرب ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻼﺣــﻣت واﻧدﻣﺟت
ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻲ  .ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ،اﯾﺎﻣﻧﺎ اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ ھل ﺗﺷﺑـﮫ ﺑــﺎوراق
اﻟﺗﻘــــوﯾم اﻟﺻﻔراء ؟ ﻻ اﻋﻠم ھذه اﻟﺣـــــﺎﻟﺔ ،وﻟﻛن ﻣذﻛراﺗﻲ
واﻻﺣـداث اﻟﺗﻲ ﺣـدﺛت ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻋﻣود ﻓﻲ اﻛوام ﻛدﯾﺳـﺔ
ﻣن اﻟﺗﺑـﻠﯾﻐﺎت اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﺳﺣﺑـﮫ ﻓﻲ اﻛﺛر اﻻﺣـﯾﺎن ﻣن ﺑـﯾﻧﮭم
ﻣﻧﻔردا ً .
١
ﻛﺎﻧت اﻟوﺳـﺎﺋل اﻻﺧﺑـﺎرﯾﺔ آﻧذاك " اژاﻧس " ﯾﺧﻔون ﺑــﻣﺎ
ﯾﺟري ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺑــــﮭﺎت اﻟﻘــــﺗﺎل وﯾﺻﻔوﻧﮭﺎ ﺑـــــﺟﻣﻠﺔ
ﻣﺧﺗﺻرة ھﻧﺎك ﺳــــﻛون وھدوء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﺑـــــﮭﺎت "
وﯾﻌﻠﻧون ھﻧﺎك ﻣﺻﺎدﻣﺎت وﻣﻧﺎوﺷـــــﺎت ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز ،وﻓﻲ
اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻌﻠﻧون اﻻﺧﺑـــﺎر ﺳﻘـــوط ﻣدن ﺑــــﺻرة وﺑــــﻐداد،
وارﺿروم وھﻛذا ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺳﻘوط اﻟﻣدن .
أﺣـﯾﺎﻧﺎ ً ﻛﻧت اذھب ﻟﺷـراء ﻧﺳـﺦ ﻣن اﻋداد " اژاﻧس " ﻣن
اﻟﺻوب اﻟﻛﺑــــﯾر " ٢اﺻل ﻛرﻛوك " ﻣن اﻟﻣطﺑـــــﻌﺔ  .ﻣﻛﺎن
اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ اراﺿﯾﮭﺎ ﻣﻧﺿوﯾﺔ ﺑﺎﺷـﺟﺎر اﻻزھﺎر،
واﻗــﻌﺔ ﺑــﯾن ﻗــورﯾﺔ  ٣ورأس اﻟﺟﺳــر ،اﻟذي ﯾرﺑـــط اﺻل
ﻛرﻛوك ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺧر وﻣﺷـــﯾد ﻓوق ﻣﺟرى ﻧﮭر "ﺟﺎى
ادھم ."٤ﻛﻧت ﻋﺎدة اﺳـﻌﻰ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑـﻌﺔ اﻻﺧﺑـﺎر واﻟﺣــوادث،
ﻣذﻛراﺗﻲ ﺣـول ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك ﻣﺷـﺗﺗﺔ وﻣﻣﺳوﺣـﺔ ،ﻓﺣﺳــب
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١٤

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

ﺷرﺣﺔ ،ﺟذع اﻟﺷﺟرة وﺳﯾﻘـﺎﻧﮭﺎ وﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ وﻗـﻌرھﺎ ﺗظﮭر
ﻋﻠﻰ ﺷـﻛل ﻣﺧﺿب ﺑـﺎﻟدم اﻻﺣـﻣر اﻟﻘـﺎﺗم ،ﺑﺳﺑــب ﻧزول
ﻋﺻﺎرة ﺛﻣﺎر ﺗوت اﻻﺳـود ﺑﺳــﺧﺎء ﻣن ﺷﻘــوق ﺳﯾﻘــﺎن
اﻟﺷـﺟرة  .وﻋﺎدة ﺗظﮭر ﻋﻠﻰ ﺷــﻛل اﻟدم ،وﻟذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻘــﺎد
ﺟدﺗﻲ ﺑــﺄن ھذه اﻟﺷــﺟرة ﻓﻲ اﻻﺻل اﺣــد اﻟﺷــﮭداء ﻣن
اوﻟﯾﺎء ﷲ  .ﯾﺧﺗرق دﻣﮫ ﻣن ﺟروﺣـﮫ ﺑـﻌد اﻟﻣﻣﺎت  .وﺑـﻌد
ﯾوﻣﯾن ﻣن دﺧوﻟﻧﺎ اﻟﻰ ھذا اﻟﺑـﯾت ،ﻗــﺎﻣت اﻟﺟدة ﺑﺎﺷــﻌﺎل
اﻟﺷﻣوع ﻟﯾﻼً ﺗﺣت ﺷـﺟرة اﻟﺗوت ھذه وﻣن اﻟﻌﺟب ﻛﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﮭﺎر ﻧﺳـﺧر ﻣن اوﻟﯾﺎء ﺟدﺗﻲ ھذه ،وﻣن اﻟﻐروب ﻋﻧدﻣﺎ
ﻧﺷﺎھد ﺷﻣوﻋﺎ ً ﺗﺷـﺗﻌل ﺗﺣـت ھذه اﻟﺷـﺟرة ﺗدﺧل ﻧوع ﻣن
اﻟﺧوف واﻟرﻋب اﻟﻰ ﻧﻔوﺳـــﻧﺎ  .ﻣﺛل ھذا اﻟﻣﻧظر ﻛﺎن ﻣن
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ .
ﻓﻲ ﺗﺻوري ﻛﺎن ھذا اﻟﺑــــــــﯾت ﯾﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﺟدﺗﻲ
وﺣـــــﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠوءة ﺑــــــﺎﻻوھﺎم واﻟﺧوف واﻓﺔ اﻟذاﻛرة
وﺣﺳــــراﺗﮭﺎ ﻟﻣﻣﻠﻛﺗﮭﺎ واﺑــــﺗﮭﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  .ھذه اﻟﻣرأة
اﻟﻣﺣﺑوﺑـﺔ ،اﺑـدا ً ﻻﺗﻐﻔل ﻋن وﻟﻲ ﷲ "اي ﺷــﺟرة اﻟﺗوت"
ً
اﺑـــدا ،وﻻ ﺗﻌد طرف ﻣﺿﯾف اﻟﻣﻧزل ﺟزءا ً ﻣن
وﻻﺗﻧﺳــﺎھﺎ
ﺑـﯾﺗﻧﺎ ،وﺗﻌدھﺎ ﺟﺎرا ً ﻟﻧﺎ ،ﺑــﯾن اوﻧﮫ واﺧرى ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً
اﻟذھﺎب ﻟﺿﯾﺎﻓﺗﮫ اﻟﻣﺿﯾف اﻟﻣﻧزل  .ﻋﻠﻰ ھذا اﻟوﺟﮫ ،اوﺟدﻧﺎ
ﻟﻌﺑﺔ ﺷﻘﯾﻘﺗﻲ ﺗﺑدل ﻗﯾﺎﻓﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺷﻘﯾﻘـﺗﻲ اﻟﺻﻐﯾرة ،وﺗذھﺑـﺎ اﻟﻰ
اﻟﻣﺿﯾف ﻗﺑـــﻠﻧﺎ ﺑـــﻣدة ،وﺑـــﻌدھﺎ ﺗذھب واﻟدﺗﻲ واﻟﺟدة اﻟﻰ
اﻟﻣﺿﯾف ﻣﻌﺎ ً ﻟزﯾﺎرة اﻟﺟﺎر ،اﻟﺟدة ﺑـــﻌد اﻟﺳـــﻼم واﻟﺗﺣـــﯾﺔ
ﻟﻠﺟﺎر ،ﺗﻘـــوم ﺑﻣﺣـــﺎورة ﻣﻊ اﺣــــﻔﺎدھﺎ وﻟم ﺗﻌﻠم اﻟﻠذﯾن ھﻲ
رﺑــﺗﮭﻣﺎ وﺗﻛﻠم ﻣﻌﮭﻣﺎ ﺑــﺻﻔﺔ ﺳــﯾدة ﺟﺎرھﺎ ،وﺗﻧﺗﻘــل اﻟﯾﮭﻣﺎ
اﺧﺑــﺎر ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾره ﺳــون وطﺎراﺑــﯾﺎ ،وﺗﺻف ﺣــﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ
اﺳﺗﺎﻧﺑول ،وﺗﺻف اوﺻﺎف وطﺑـﯾﻌﺔ واﻟدي ،وﺗﻧﻘـل ﻛراﻣﺔ
وﻟﻲ ﷲ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺧﯾﺎﻟﮭﺎ ھﻲ ﺷﺟرة اﻟﺗوت  .وھﻛذا ﺗذھب ﻋﻧﺎ
ﺿﯾف اﻻﻧﻔس وﻓﺟرﺗﮭﺎ واﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣــــن ﻓﯾﮭﺎ ،وﺑــــﮭذا
ﯾﺟرﻧﺎ اﻟﻰ ﻧوع ﻣن وﻗﯾﻊ اﻟﻣﺿﺣﻛﺔ واﻟﮭزﻟﯾﺔ .
اﻟدار اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﺳـــﻛﻧﮭﺎ ،ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻌزﻟﺔ
واﻟوﺣــدة ،وﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اطراﻓﻧﺎ اﺣــد وﻓﻲ اﻟﺑـــﯾوت ﺣـــﺗﻰ
ﻧﻌﺎﺷـره وﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﻣﻌﮭم اﻟﻌﻼﻗـﺔ واﻟﺻداﻗــﺔ  .وﺟﺊ واﻟدي
اﻟﻰ ﻛرﻛوك ﺑــــوظﯾﻔﺔ ﻗــــﺎﺿﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﻛﻠف اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
وظﯾﻔﺗﮫ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺻرف ،واﻟدوﻟﺔ اﻧذاك ﻋﻠﻰ اﺑـــــــــواب
اﻟﺣرب ،واﻋﻠن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﯾﺎم اﻟﻧﻔﯾر اﻟﻌﺎم .وﺑﻛﺛرة اﻻﺷـﻐﺎل
واﻟﻣﺳـﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺻرﻓﯾﺔ ،ﻛﺎن ﯾﺗﺄﺧر واﻟدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺊ اﻟﻰ
اﻟﺑﯾت ،وﯾﻧﺷﻐل ﻓﻲ اﺷﻐﺎﻟﮫ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن
اﻟﻠﯾل .
وﻻ اﻧﺳﻰ ﻣوﻛب ﻣﺟﺊ واﻟدي اﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗﺄﺧرة ،ﺣـــﯾث ﺗﺳـــﯾر اﻣﺎم اﻟﻣوﻛب ،ﺣـــﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷـــﺎﻋل
اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟﻛﺑــﯾرة ،وﻓﻲ اﻟﺧﻠف اﺛﻧﺎن ﻣن اﻓراد اﻟﺷــرطﺔ،
وﻋﻧد اﻗﺗراﺑﮭم ﻣن اﻟﺑـﺎب اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ،ﺗﺿﯾﻊ ﺿوء اﻟﻣﺷـﺎﻋل
ﻋﻧد ﻋﻘود اﻟﺑﺎب اﻟﺿﺧﻣﺔ ،وﺗظﮭر ﺑـﺟﺎﻧب ﺣـﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻋل
واﻟدي ﺑﻘﯾﺎﻓﺔ ﺑرﻧس ھﻧدي ذو ﻋﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾض وﺑﺟﺑﺗﮫ اﻻﻣﺎﻣﺔ،
واﻻرھﺎق ﺑـﺎد ﻓﻲ وﺟوه اﻟﺷــرطﺔ ﻣن اﻟﺳــﮭر واﻟﺗﻌب  .ﻛل
ھذه ﺣــــﺎﻟﺔ اﻟﻌودة اﺻﺑــــﺢ ﻟﻲ ﻣن اھم اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻲ اﻟﯾوﻣﯾﺔ .
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

وﻋﻧدﻣﺎ ﻋرﻓت راﻣﺑراﻧت ,٦اﺻﺑﺣـت اﺣـب ﻟوﺣـﺗﮫ "دورﯾﺔ
اﻟﻠﯾل " وﻋرﻓت ﺑــﺄﻧﻧﻲ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻲ ﺗﺄھﺑــت ﻟﺣــب ﻣﺛل ھذه
اﻟﻣﻧﺎظر  .ﻓﻲ ھذه اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻧﺟد ﻣﺳودة رﺳم ﺗﺧطﯾطﻲ
اﺑﺗداﺋﻲ ،وﻟﻛن اﺻﺑﺣت ﻟدﯾﮫ اﺳـﺎس ﺻواب ﻗﺑـوﻟﮫ ﻣن رﻏم
اﻓﺗﻘـﺎره ﻟﺑـﻌض اﻟﺷـﻲء  .وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻧﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗـت
ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺗﻲ راﻣﺑـراﻧت وﺑـﺎﻻﺧص اﻟرﺳــم ،وﻟﻛن ﺗﻌرﻓت
ﻋﻠﯾﮫ ﻋن طرﯾﻖ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘراءة  .ﺻدﻓﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ،ﻋﻧد ﻗدوﻣﻲ
ﻣن اﺳﺗﺎﻧﺑول وﺟدت ﺑﯾن ﻛﺗﺑـﻲ ﻗـد اﺧﺗﻠط ﻣﺟﻠدﯾن ﻣن " اﻟف
ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ" واﺣداﺛﮭﺎ ﯾﺑﻌد ﻋن ﺑﻐداد ﻋدة اﻗـدام  .وھﻛذا ﻣﺟﺊ
واﻟدي اﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻟﯾﻼً ﺑﻣواﻛب ﻣﺧﺎطرة ،ﻛﻧت اﺣـس ﻣن ھذا
ﻣﻐﺎﻣرات ،ﻗﺻﺔ اﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ ،وﺗﺷـﻛل ﻟدﯾﮫ ﻧﻔس اﺣﺳـﺎس
واﻟﻌﯾش ﻣﻊ ﻧﻔس ﻣﻐﺎﻣرات ﺗﻠك اﻟﻘﺻﺔ اي اﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ .

ھﻧﺎ اﺑﺗﻐﺎء ﻣﻧﻲ ،ان اﺗﻛﻠم ﺣول ﻏﻼﻣﻧﺎ ﺳـﯾد ﻋﺑـد ﷲ ،ﻓﻲ
اﻻوﻧﺔ اﻻﺧﯾرة ﻣن طرف اﻻھم ،ﻟﻘـب ﺑﺎﻟﺳـﯾد ،وﯾﻔﺗﻘـر ﻟﻌﯾن
اﻟواﺣـــــدة اﻧﮫ طوﯾل وﻣﺳـــــﺗدق اﻟرأس ،ﻣﺗﺧﻠﺧل ،ﻣﻠون،
ﺿﺎرب اﻟﻰ اﻻﺷــﮭب ،ذو ﻟﺣــﯾﺔ ظراﻓﺔ ،ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﺧﺗﻼط،
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ،ﻣﺳـزﻓر اﻟﻣﻼﺑـس ،وﻟﮫ ﺛﻣﺎن وﺗﺳـﻊ اوﻻد
ﻣن ﺛﻼث ﻧﺳـﺎء ،اﺣـدھﻣﺎ ﺧﺎدم اﻟﺧﯾل ،وﻟﮫ وﻟدان وﺣــﺻﺎن
ً
ﻣﺗﺎﺧرا،
ﻣﺳﺗﻘــﻲ ﺿﻌﯾف ،واﻟﺧﺑــر اﻻﺧﯾر ﺗﻘرﯾﺑــﺎ ً ﻋرﻓﻧﺎه
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﺗرك اﻟﺑﯾت وﻋﺑدﷲ  .ﻓﻲ اﺣـد اﻻﯾﺎم ،ﺧرﺟت ﻣن
اﻟﺑــﯾت ﻓﻲ وﻗــت اﻟﻌﺻر ،وﻓﻲ رأس اﻟزﻗـــﺎق رأﯾت رﺟﻼ
ﻓﻘﯾرا ً ﻋﺎﺟزا ً ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺗرﻗـب ،ﯾﻣﺳـك ﺑـﯾده ﺣـﺻﺎﻧﺎ ً اﻋﺟز
ﻣﻧﮫ ،وﺳـﺄل اﻟرﺟل ﻣﻧﻲ ﻋﺑــدﷲ ﺑــك ،وﺑــﻌد ﻛﻠﻣﺔ وﻛﻠﻣﺗﯾن
ﻋﻠﻣت ﺑﺄﻧﮫ ﻏﻼﻣﻧﺎ ﻋﺑدﷲ ،اﺻﺑﺢ ﺧﺎدم اﻟﺧﯾل ،ﯾﻧﺗظر ﺳﯾده،
اﻻ ان ﻋﺑـــدﷲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﻠم ﺑــــﺄن واﻟدي ﻟﯾس ﻟﮫ ﺣــــﺻﺎن،
اﺣـﺗراﻣﺎ ً ﻟواﻟدي اﻧﮫ ﯾﻧزل ﻣن ﺣـﺻﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻗــرﯾب ﻋن
دارﻧﺎ وﯾﺄﺗﻲ ﻣﺎﺷﯾﺎ ً اﻟﻰ اﻟﺑﯾت .
وھذا اﻟرﺟل ﺑـدل اﻛﺛر طﺑـﻌﮫ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﺷـرﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑـﯾت .
وﻛﺎن ﻟﮫ طﺑـﻊ ﻋﺟﯾب ﯾﺗظﺎھر ﻛﺄﻧﮫ ﺷـﺧص اﺳــطوري ،ﻓﻲ
ﺑـﻌض اﻻﺣـﯾﺎن واﻻوﻗـﺎت ﯾﻐﯾب ﻋﻧﺎ ،وﻟم ﯾﺑـﻖ اﻣﺎم اﻋﯾﻧﻧﺎ،
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ﻓﺎذا ﻧرى ﻋﺑدﷲ ﻧﺎﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ اﯾوان اﻟﻣﺿﯾف ﻋﻠﻰ اﻻرض .
وﺑﻌدھﺎ ﯾﺄﺗﻲ وﺑﯾده ﺷﻲء ﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ و ﯾﺳﻠﻣﮫ ﻟﻧﺎ  .وﻧﺣن ان
ﻟم ﻧﺻدق ﻣﺎﻧﻌﺗﻘـد ﺻواﺑـﮭﺎ ،وﻛﻧﺎ ﻧظن ان ﻋﺑـد ﷲ ﯾرى ﻓﻲ
ﻣﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﻧطﻠﺑﮫ ﻣﻧﮫ ،ورأﺳﺎ ً ﯾﺳﺗﯾﻘظ وﯾﺄﺗﻲ ﺑﮭﺎ ،وھو ﯾﺗظﺎھر
ﺑﮭذا اﻟﺷﻛل اﻻﺳطوري  .وﺧﻼﺻﺔ ،ﻋﺑدﷲ ،ﻓﻘـد ﺷـﺧﺻﯾﺗﮫ
اﻻﺳـــــــطورﯾﺔ واﻟﺧراﻓﯾﺔ ،ﻋﻧد رﺟوﻋﮫ اﻟﻰ وظﯾﻔﺗﮫ ﺧﺎدم
اﻟﺧﯾل ﻓﻲ اﻻﺳطﺑل ،وﻣن ذﻟك اﻟﯾوم ﻛﻧﺎ ﻧﺷـﺎھد ﻋﺑـدﷲ ﻧﺎﺋﻣﺎ ً
ﻣﻊ ﺧﺎدم اﻟﺧﯾل ﻓﻲ اﯾوان ،وﻟﻛﻧﮫ ﻓﻘد ﺟﻣﯾﻊ اﺳراره اﻟﺧراﻓﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﯾﺗظﺎھر ھﻛذا ...
ﻟﻐﺔ ﻋﺑـد ﷲ ﺗرﻛﯾﺔ ،وﻟﻛن ﺗرﻛﯾﺗﮫ ﻣﺛﻠﮫ ﻋﺟﯾﺑــﺔ ،ﻣﻊ ﻛون
ان ﻟﻐﺔ ﻛرﻛوك ﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻠﮭﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻛرﻛوك وھﻲ اذرﯾﺔ .
ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻠﮭﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم  .وﻟم ﯾﻛن اي
ﻓرق ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾﺔ اﺳﺗﺎﻧﺑـول وﻛرﻛوك ﻣﺎﻋدا ﺑــﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﯾﺑﻠﻎ ﻋددھﺎ ﻣﺎﯾﻘﺎرب ﺧﻣﺳﯾن ﻛﻠﻣﺔ  .ﻋوام اﻟﺳـوق
ﯾﻌﻠﻣون وﯾﻔﮭﻣـون ﻣﻌﺎﻧـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻛﻠﻣـﺎت ،وﻟﮭـذا ﻟـم ﻧﺟـد اي
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻻن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺔ
وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس ﯾﻔﮭﻣوﻧﻧﺎ وﻧﻔﮭﻣﮭم  .ﻛﺛﯾرا ً ﻣﺎﯾﻛون ﻋﺑدﷲ ﺳﺑﺑـﺎ ً
ﻓﻲ اﺣــداث اﻻﺧطﺎء وﯾﺳــﺊ ﻋﻧد ﻓﮭم اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻲ اﺣــد اﻻﯾﺎم
طﻠﺑﻧﺎ ﻣﻧﮫ ﺟﻠب ﻣﺟرﻓﺔ ﻣن اﻟﺳـوق ،ﻓﺄذا ھو اﺑـﺗﺎع ﻟﻧﺎ ﺣـدﯾدا ً
ﺿﺧﻣﺎ ً "ﺑـﺎرى" ﻣن اﻟﺳـوق  .وﻋﻧدﻣﺎ ﺳـﺄﻟﻧﺎه ﻋن اﻟﻣﺟرﻓﺔ،
ﻛﺎن ﺟواﺑـــﮫ ،اﻧﺗم ﺗطﻠﺑــــون "ﻛﻔﻛﯾرﻧﺎر" وﯾرﯾد ﺑــــذﻟك ان
ﯾﺻرﻓﻧﺎ ﻋن اﻻﻣر  .وﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺧﺗﺑـﺊ ﺧﻠف اﻟﺑــﺎب،
ﻣﺗظﺎھرا ً ﺻﻔﺔ ﺟﻧﻲ ﻟﯾﺛﯾـر ﻣﺧـﺎوف ﻟﺟدﻧﺗـﻲ ﻣـن وراء ﻟﻐـﺔ
ﻋﺑدﷲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـﮫ ،وﺗظﺎھره ﻋﻠﻰ ﺷـﻛل اﻟﺟﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑـﯾت،
ﺑﺗﻧﺎ ﻧرش ﺷراﺑﺎ ً ﺣﻠوا ً ﺧﻠف اﺑواب ﻟﻛﻲ ﻧطرد اﻟﺟﻧﻲ .
واﻟﺑــﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﺎن ﻣوﻗــﻌﮫ اﻛﺛر ﺗﻼﺋﻣﺎ ً وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺻل
اﻟﺷـﺗﺎء ﺑﺳﺑـب ﻗرﺑـﮫ اﻟﻰ اﻟﺳـوق وﻛذﻟك اﻟﻰ دار اﻟﺣـﻛوﻣﺔ .
ﺑﺎﺣـﺔ اﻟﻣﺿﯾف واﺳــﻌﺔ ﺟدا ً ﺗﺷﺑــﮫ ﺑﺎﺣــﺔ اﻟﻘﺷــﻠﺔ  .وﺗﺗﻣﯾز
ﺑــﺟدران ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﯾﻧﺔ وﺗﺗوﺳــطﮫ ﺣــوض ﻣﺎل وﺣدﯾﻘـــﺗﮫ
ﻓﺳﯾﺣـﺔ ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ،وﯾﻣﺛل اﻟدار اﻟطراز اﻟﺷرﻗـﻲ ﺑــﻧﺎﯾﺗﮫ
ﻣﺣـﻛﻣﺔ ،ﻻﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﺣــد اﻟدﺧول اﻟﻰ طرﻓﻲ اﻟﺑــﯾت ﺧﻔﯾﺔ
ﺑدون ﻋﻠﻣﻧﺎ ،اﻣﺎ ﺷﺟرة اﻟرﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻗـرب ﺣـوض اﻟﻣﺎء ﻓﻲ
ﺣدﯾﻘـﺔ اﻟﺑـﯾت ﻓﺗﻌﻛس ﻣﻧظرا ً ﺧﻼﺑـﺎ ً ﺣـﯾث ﺗﺗﺳﺎﻗــط ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ
ﻓﺻل اﻟرﺑــﯾﻊ ورود ﺣــﻣراء ﺗﻣﻸ اﻻرض وﺣـــوض اﻟﻣﺎء
ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﺗﺛﯾر ورود اﻟرﻣﺎن اﻟﺣـــــــﻣر ھذه ﻓوق اﻟﻣﺎء ﻣﻧظرا
راﺋﻌﺎ ً اﺷـﺗﺎق اﻟﯾﮫ داﺋﻣﺎ ً ﻛﻠﻣﺎ ذﻛرﺗﮭﺎ ،وﻻاﻧﺳــﻰ ذﻟك اﻟﻣﻧظر
اﻟﺑﮭﯾﺞ واﻟﺟﻣﯾل ً
اﺑدا.
ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل واﻟﺣﻠب رأﯾت اﻟﺑـﯾوت اﻟﺷرﻗـﯾﺔ اﻟﻣﺣـﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﻰ طرازھﺎ اﻟﻘدﯾم ذات اﻻﺑﮭﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺟﻌﺔ .
ﻓﻲ اﺣدى اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣـﻠب ذھﺑـﻧﺎ ﻟﻠزﯾﺎرة ﻻﺣـد اﻟﺑـﯾوت
ﻣن ﺻﺣـــن اﻟدار ﺗﻧﺑـــﻌث راﺋﺣـــﺔ ازھﺎر ﻧﺑــــﺗﺔ اﻟﻧرﺟس
واﻟﻠﺑـﺎﻟب ،وﺧرﯾر اﻟﻣﺎء واﺷـﺟﺎر اﻟزﯾﻧﺔ ذات اوراق ﻛﺑـﯾرة
ﺑﻛل ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻌﺷﻌﺔ وﻣﻌطرة .
٧
ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑــﺔ ﻟﻲ اﻟﺷـــرق واﻟﻧﻔس اﻟﺣـــﻣراء
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﻲ ان اﺻل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺣدﯾﻘــــﺔ
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

اﻟﺷرق ھﻲ ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑدون ﺷﻌور .
داﺋﻣﺎ ادرج ذﻟك اﻟﺣــوض وﺷـــﺟرة اﻟرﻣﺎن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻘـﺻص واﻟﺣـﻛﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑـﺗﮭﺎ وﻛﺎن طﯾر ﻣﺿطرب ذو
ذﯾل طوﯾل اﺧﺿر اﻟﻠون زاﺋرا ً داﺋﻣﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﺷـــــﺟرة وﻋﻠﻰ
اﻻﻛﺛر ﻛﺎن ﯾﺷﺑــﮫ اﻟﺑﺑــﻐﺎء ﻣﺎﻋدا ذﻟك ﻟﻧﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر
ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺔ.
اﻛﺛر ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻗـﻣت ﺑــﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ طوال ﺣــﯾﺎﺗﻲ ھو ﻓﻲ
ﺑــــﯾﺗﻧﺎ ھذا ﻓﻲ ﻛرﻛوك ،ﺣــــﯾث ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻏرﻓﺔ ﺻﻐﯾرة
ً
ﻣﻘﺎﺑــل ﻗﺳــم اﻟﺣــرم ﻣن ﻏرﻓﺗﻧﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎھﺎ ﻣﺧزﻧﺎ ً
)ﻋﻧﺑـــرا(
ﻟﻠﺣـﻧطﺔ ،ﻓﻛﻧت اﻓﺗﺢ اﻟﺑــﺎب ﻧﺻف ﻓﺗﺣــﺔ ﻓﺗدﺧل اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر
اﻟﯾﮭﺎ واﻗوم ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎﺻطﯾﺎدھﺎ ،واﺳﺗﻣرت ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ان
ﻋﻠم واﻟدي ﺑذﻟك ﻓﺣذرﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻻﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺣـب اﻟطﯾور وﯾﻧﺛر
ﺑﯾده ﻛل ﺻﺑﺎح ﻟﮭم اﻟﺣﺑوب واﻟﻣﺎء .
ﺗﻌﻠﻣت ﻣن واﻟدي اﻟﺷﻔﻘـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﯾور وﺑﻘـــﯾت ھذه ﻓﻲ
ذاﻛرﺗﻲ واﻟطﯾور اﻟﺟﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدﯾﻘـــﺔ ﺑـــﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﺳطﻧﺑـــول
ﯾﺄﻛﻠون ﻣن ﻛف ﯾدي ﺗﻘرﯾﺑﺎ .
وﺑﻣرور اﻟزﻣن اﺻﺑـﺢ ﺣـب اﻟطﯾور ﻋﺎدة ﻟﻲ واﺻﺑﺣـت
اراﻗـب اﻟطﯾور اﻟﺣـﺎﺋﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﺑـﯾن اﻏﺻﺎن اﺷـﺟﺎر
اﻟورود اﻟﺑرﯾﺔ .
ﻋﻧدﻣﺎ اﺳـــﻣﻊ ﺗﻐرد اﻟطﯾور ﻣن ﺑــــﯾن اﺻوات اﻻﻣطﺎر
ﺗﺗﻛون ﻟدي اﻟﺣداﺋﻖ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ  .ﻋﻧدﻣﺎ ﻗرأت ﻓﻲ اﻟﺻﺣف ﻗـﯾﺎم
ﺻﯾن اﻟﺟدﯾدة ﺑﻘﺗل اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر ﻓﻲ ارﺟﺎءھﺎ ﻟﺣـﻣﺎﯾﺔ زراﻋﺗﮭﺎ
واﻗﺷــﻌرت ﻣن ھذا اﻟﺧﺑــر اﻟﻣؤﻟم ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑـــﺄﻧﻲ اؤﯾد اﺟراء
اﻟﺑﺣث وﺗﻧظﯾم اﻻﻋﻣﺎل .
ﻓﻲ ھذا اﻟﺑــــﯾت ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻧﺎ ﻛول ﺑــــوى ﺧﺎﻧم ھﻲ ﻋدﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺑـﺎﻻة ﻣﺻﺎﺑـﺔ ﺑـﻧﺻف ھﺳـﺗرﯾﺎ ،وذات ﻛﻼم ﻟطﯾف ﻛذﻟك
ھﻲ ﻓﺎﻗدة اﺣدى ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ .
ﻟﻛول ﺑــوى ،ﻗــﺻﺔ طرﯾﻔﺔ ﺗروﯾﮭﺎ ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطول وھﻲ
ﺑﻧت اﺣدى اﻟﻌواﺋل اﻟﻐﻧﯾﺔ ﻣﺧطوﺑـﺔ ﻟﺷـﺎب وﺳـﯾم ،وﻟﻛن ﻓﻲ
ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺧطوﺑﺔ ﺗﺣﻠم ﺣـﯾﺔ وﺗﻠﻘـﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻠك ﻟﮭﺎ وﻣﻧﻌﮭﺎ اﻟزواج
وﻗﺑول ذﻟك ﻣن اﻟﺷﺎب اﻟوﺳﯾم وﺑـﻌدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺗرى ﻓﻲ
اﺣﻼﻣﮭﺎ ﺑﺎن ﺗﻠك اﻟﺣﯾﺔ ﻓﺗﻰ ﺣـدﯾث اﻟﺳـن ووﺳـﯾم ﺟدا ً وﻛﻠﻣﺎ
ﺗراه ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﺗﻧﺑﮭﮭﺎ ﺑﻌدم اﻓﺷﺎء ﺳـر ھذه اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻟﻌﺷـﻖ
اﻟﻌﺟﯾب ﻻﺣد .
وﻓﻲ ﯾوم ﻋﻘـد اﻟﻧﻛﺎح اﺟﺑـر ﻛول ﺑــوي اﻋﻼن اﺳــرارھﺎ
ﻻھل ﺑـﯾﺗﮭﺎ ،اﻟﺣـﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺻﺑـﺎح ﺗﺻول وﺗذھب ﻣن ﺗﺣـت
ﻣﺧدﺗﮭﺎ وﻓﻲ اﺣدى اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺑـﺎﻛر اﻣﺳـﻛوا اﻟﺣـﯾﺔ وﻗـﺗﻠوھﺎ
وﺑﻌدھﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻔﺗرة ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋﻠﻣوا ﻣوت ﺧطﯾﺑﮭﺎ واﺻﺎﺑﺔ اﺣـدى
اﺧواﻧﮫ ،وﺣـﺎﻻ ﺑـدأ ﺻرع ﻛول ﺑـوي ورأﺳـﺎ ﻓﻘـدت اﺣــدى
ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ .
وﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺟﺎرة ﺟﻣﯾﻌﺎ ً وﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻛذﻟك ﻟﺣﯾﺔ ﻟﮭﺎ
ﺳـﻠطﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﮭم ،وھذه اﻟﺣـﺎﻟﺔ ﻏرﯾﺑــﺔ وﻋﻣﯾﻘــﺔ
ً
ﺟدا ،ﻟم ﺗﻛن ﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻟﮭذه اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﮭذه اﻟﻘوة ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ادوار
اﻻﺳـﺎطﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻗـل ﻟم ﺗﺗﺣـدث ﻣﻧﮫ اﻟﻣﻌﺗﻘـدات
واﻟﻣﻧظوﻣﺎت .
ً
اﻟﺣـــــﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺑﻘـــــﻰ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟرﻣوز
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ﺑﻣﺳﺗوى اﻧﻛﻠﺗرا واﻣرﯾﻛﺎ ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ .
ﻻاﻋرف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻻزﻣﻧﺔ ﺑــﺎي ﺷــﻌور ﻛﻧت اﻗـــرأھﺎ
وﻟﻛن ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٢٢ﻻول ﻣرة ﺗﻘﺎﺑﻠت ﻣﻊ ﺟﻼل ﻧوري ﺑـك
ﺑﻔﺗﻧﺔ اﺻﺑﺣت ھﺎﺋﺟﺔ وﺿﺎﺣﻛﺔ ﻻن ﻛﺗﺑـﮫ ﺳﺑﺑـت ﻟﻲ اﻟﺿﯾﻖ
ودﻓﻌﺗﻧﻲ اﻟﻰ ذﻟك ان ﻻ ﯾﻐﯾب ﻋن اﻟﺑﺎل ،ھﻧﺎك ﺳﺑـﻊ ﺳـﻧوات
ً
ﻛﺛﯾرا ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺳـﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟوﺳـط وﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﺗﺑـدﻟت
 ١٩١٣ﻧﺷـــر ﻛﺗﺎب "ﻧوﺳــــﺎﻟﻰ ﻣﻠﻰ " "اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة"،
ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ ھﺎﺷم وﯾﻌﻘوب ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻛﺗﺎب .
وﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧظﯾف ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ اﺳم ﯾﺣﯾﻰ ﻛﻣﺎل
ﻻول ﻣرة .
واﺗذﻛر ﻣﻘـﺎﻟﺔ اﺣـﻣد راﺳـم ﯾﺻف ﻟﯾﺎﻟﻲ ﻣﺣـﻠﺔ اﺳطﻧﺑـول
وھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻣﺗﻧﻲ اﻻﻧﻌطﺎف واﻟرﺟوع ﻓﻲ ﺣـﯾﺎﺗﻲ واﻧﻧﻲ
ﺑﻌﯾد ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﺳطﻧﺑول .
اذا ﻧظرت ﻻي ﻋﺻر ﻣن طﻔوﻟﺗﻲ واﻟﻔراغ اﻟذي اﺣـدﺗﺛﮫ
ﻗﻠﺔ وﻋدم وﺟود اﻟﻛﺗب ،اﺣس ﺑﺿﯾﻖ اﻟﻧﻔس وھذﯾﺎن ﻣن ﺗﻠك
اﻟﺣـﺎﻟﺔ وﻛم ﺷﺑـﺎب اﻟﯾوم ﺳــﻌداء ﻣﻧﻲ ﻣن ذﻟك اﻟزﻣﺎن وﻟﻛن
ھل ﯾﻌرﻓون ﺳـﻌﺎدﺗﮭم وﻋﺟﺑــﺎ ً ﻓﻲ ﻛرﻛوك وارﺑــﯾل واﻟﺗون
ﻛوﺑري وﺳـورﯾﺎ واﻟﺟزﯾرة )اﻟﻣوﺻل( ﺑـدأ ﻣن ﺣـدودﻧﺎ ﻓﻲ
ﻣﻧﺎزل اﻟﻘــــواﻓل وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑـــــﻠدان ،اﻻﺗراك ﯾﻌﺎﻧون ﻧﻔس
اﻟﻣﺿﺎﯾﻘـــﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﯾت ﻣﻧﮭﺎ ھل ﻧﻔﻛر ﺑـــﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻠﯾﺻﮭم
واﻧﻘﺎذھم ﻣن اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﮭﺎ ؟
اﻣﺎ اﻟﺑـﯾت اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺑـﯾر ،ﯾﻘـﻊ ﻗـرب دار ﻧﻔطﺟﻲ زاده ﻓﻲ
ﺷﺎطرﻟو ،ﻋﻧد ارﺗﺣﺎﻟﻧﺎ ﻟﮭذا اﻟﺑـﯾت ﺣـﯾث اﻗﺗرﺑـﻧﺎ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ً
ﻗرﯾﺑــﺎ ،ﻓﻲ ﺣدﯾﻘــﺗﮭﺎ اﻟواﺳــﻌﺔ ﻋدد ﻣن اﺷــﺟﺎر اﻟﺑرﺗﻘـــﺎل
واﻟﻠﯾﻣون ﻣﻊ وﺟود ﺷــــﺟؤة زﯾﺗون ﺿﺧﻣﺔ وﻛﺑـــــﯾرة ﺟدا
وﯾﺟري ﻣن داﺧل اﻟﺣدﯾﻘﺔ ﺟدول ﻣﺎء ﻛﺑﯾر .
ﻓﻲ اﺣد اﻻﯾﺎم ﺗﻛﻠﻣت ﺣول ﺷﺟرة اﻟﺑرﺗﻘﺎل ھذه ﻣﻊ ﯾﺣـﯾﻰ
ﻛﻣﺎل اﻟذي ﻻﯾﻘﺑــل ﺑــﺄي ﺷــﻛل ﻣن اﻟوﺻول ﺑﺳـــﮭوﻟﺔ اﻟﻰ
ﻣﺳﺗواه اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ذوﻗﮫ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ .
وﻗـﺎل ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﯾﻣﻛن وﺟود اﻻﻻف ﻣن اﻻﺷـﺟﺎر ﻟﻛن
ﻓﻲ اﻻﺻل ﻋدد اﻻﺷــــﺟﺎر ھو ﺛﻼﺛﺔ او ارﺑـــــﻌﺔ اﻻف ﻣن
اﻻﺷـﺟﺎر ھو ﺛﻼﺛﺔ او ارﺑـﻌﺔ اﻟدﻟب ،ﺑـﻠوط اﻟﻣﻠك "ﻛﺳـﺗﺎﻧﺔ"
وﻣﺛل ﺟوز ﻛذﻟك ﯾوﺟد اﻻﻻف ﻣن اﻻﺷـﺟﺎر ذات اﻻزھﺎر .
ﻟﻛن اﯾﺿﺎ ﺗوﺟد ﺧﻣس اﺷﺟﺎر ذات اﻻزھﺎر ﻻﻧﺳـﺗطﯾﻊ اﺑـدا
اﻟﺟﻠوس ﺗﺣـت ﺷـﺟرة اﻟﺑرﺗﻘـﺎل ،ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟظل  .ﻻﻧﺳـﺗطﯾﻊ
ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﻧزه .
وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳــﺎﻋد ﻟذﻟك اﻋﺗﻰ ﺟواﺑــﮫ
.ﻣﻼﺣـــــظﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻋن اﻻﺷـــــﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺧﺎرج
اﻻﺷﻌﺎر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ھو اﻟﻔﺻول اﻻرﺑـﻌﺔ او اﻻﺷـﺟﺎر اﻟﺗﻲ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻻﻗــﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺑــدل اﻻذواق ﻣﻊ ھذا اﻧﻲ ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻲ
ﻛرﻛوك واﻧطﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑــــــدل اﻻذواق .ﻣﻊ ھذا اﻧﻲ ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻲ
ﻛرﻛوك واﻧطﺎﻟﯾﺔ ﻋﺷــت ﻗﺳــﻣﺎ ً ﻣن دورة ﺣــﯾﺎﺗﻲ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ
ﺑﺟﯾرة اﺷﺟﺎر اﻟﺑرﺗﻘﺎل.

اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻟم ﻧﺟد ﻟﺣﯾﺔ اي ﻣﻛﺎن .
وﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻻوﻟﻰ ﯾﺄﺗﻲ ھؤﻻء ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺳــــــﺎطﯾر
ﻣﺛﯾوﻟوﺟﯾﺎ رﻣز اﻟﺷﻣس ،ﺻﻘر ,ﻗطﺔ ،ﺑﻘر ،اﺑن اوى ،ﺛﻌﻠب.
اﺟﺗﻣﻌت رﻣوز اﻻدﯾﺎن ﻓﻲ ﺑـــــــﻼد ﻣﺎﺑـــــــﯾن اﻟﻧﮭرﯾن
"ﻣﯾزوﺑــوﺗﺎﻣﯾﺎ" ﺣــول اﻻﺳــود واﻟﺛور ﻓﻘــط ﻧﻼﺣـــظ ﻋﻧد
اﻟﺣـــﯾﺛﯾﯾن اﻟﮫ اﻻم ھﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺣـــﯾﺔ اﻟﻛﺑـــﯾرة ﻋﻠﻰ اﻛﺛر
اﻻﺣــﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺳــﺎطﯾر ﻣﯾﺛو ﻟوﺟﯾﺎ ﺑــدأ اﺳﺗﺣـــﺻﺎل
رﻣوز اﻟﺣـﯾﺎة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷـﯾﺋﺎ ﻓﺷـﯾﺋﺎ
وﺑﺗدرﯾﺞ ادﺧل اﻻﻓﻌﻰ ﻓﻲ اول اﻻدوار ﺑﯾن اﻻﻟﮭﺔ – اﻻھل.
وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻛﻣﺎ ﻣوﺟود ﻋﻧدﻧﺎ ﻓﻲ اﻛﺛر اﻻﻣﺎﻛن ﺑــــﺎن
اﻻﻓﻌﻰ وﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻛذﻟك ﯾﻌد ﺻﺎﺣب وﺳﻧد اﻟﺑﯾت .
ﺑﻌد ﺳـﻧوات طوﯾﻠﺔ اﻧﺗﮭت ﻣﻐﺎﻣرة ﻛول ﺑـوي ﻓﻲ )اﺣـﻼم
ﻋﺑـد ﷲ اﻓﻧدي( ﻓﻲ اﻟﺣــﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑــﺗﮭﺎ ﺑﺄﺳــم )ﺻﺎﺣــب
اﻟﺑـﯾت( وان ﻻ ﯾﻐﯾب ﻋن اﻟﺑـﺎل ﻧﺣـن ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻗـﺗﻠﻧﺎ ﺣـﯾﺔ
وﻓﻲ ﺑــــﯾﺗﻧﺎ اﻟﺛﺎﻟث وﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎم ﺗوﻓﯾت واﻟدﺗﻲ ﻣن ﻣرض
ﺗﯾﻔوز ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل .
ﻓﻲ ﻣﺳــﺎء اﻟﺻﯾف ﻋﺎم  ١٩٣٧ﻛﻧت اﻋﺑـــر ﻣﻊ ﻧﺣـــﺎت
ﻣﺎري ﻣن ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺳﺎﺣـل اﻟﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ "ﻛوﺟوك ﺑـﮫ ﺑـك" ﻓﻲ
اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺧر ﻣن اﻟﺳﺎﺣـل ﺑواﺳــطﺔ ﻧﺎﻗــﻠﺔ ﻧﮭرﯾﺔ "ﺻﻧدل"
وﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺑـدأت زﺧﺎت اﻟﻣطر وﻋﻧد ﺻﻌودﻧﺎ ﻣرﺳـﺎة
اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣـل اﺷـﺗدت اﻟﻣطر ﻣﻊ ﻣﺎري ھﻧﺎك اﺣـﺗﻣﯾﻧﺎ
ﺗﺣت ﺳﺗﺎر ﻗﺻر ﻣطل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﺳـﻣﺎة "ﺋﯾﻼﻧﻠﻰ ﯾﺎﻟﻰ"
اي ﻗـــﺻر اﻻﻓﻌﺎﻋﻲ ،ﻓﺟﺄة ظﮭر اﻣﺎﻣﻲ اﻓﻌﻰ طوﯾل ﺳـــﺎر
واﺧﺗﻔﻰ .
اذا ﻓﻛرت اﻛﺛر ﺑدون اي ﺷﺑـﮭﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺧواطري ﺷـﻲء
ﻛﺛﯾر ﻟرﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع .
اﻻﺻﺢ ھو ان ﯾﺑﻘــــــــــﻰ ﻋﻧدﻧﺎ اﻻﺛﺎر طول اﻟﻌﻣر ﻣﺛل
ﺣـــــرﻛﺎﺗﻧﺎ ،اﺟراﺋﺎﺗﮭﺎ ﺗﺻﺎدﻓﻲ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺻل ﺗﺑـــــﯾن
ﺣﻘﯾﻘـــﺗﮭﺎ ﺑﺳﺑـــب ﻋدم وﻗـــوﻋﻲ ﻟﻔوﻟﻛور ،اﻣﺗﻧﻌت ﻛﺗﺎﺑـــﺔ
ﻣذﻛرات ﻛول ﺑـــوي ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ورﻏﺑـــﺔ ﻣﻧﻲ ان ﯾﻛون ﺟﻣﯾﻊ
ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻲ رﻣوزا ً واذا ﻛﻧت اﻛﺗب ﺗﻠك اﻟﻣذﻛرات ﻣﺛـل ﻣـﺎ ھـو
ﻛﺎﺋن ﻛﺎﻧت ﺗﺿﯾﻊ رﻣوزھﺎ ﻟﮭذا اﺑدل ﺑـطﻠﮭﺎ وﻣﺣـﯾطﮭﺎ رﻏم
ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل ،وھذا اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛرﻛوك
اﻟﻔرﻗـﺔ اردم ﺑــﺎﻛﯾﺎ اﻟواﻟد اﻟﻣﻌﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎب ﺑــﻧﺗﮭﺎ ھﻲ ﺗﻠك
اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺗﻲ اﺻطﺎدت اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر ﻓﯾﮭﺎ .
اﺗذﻛر ﻓﻲ ھذا اﻟﺑـﯾت ﺗﺷــﺎﺟري ﻣﻊ ﻛﺎﺗب اﻟﻠﻐﺎت ﺷــﻣس
اﻟدﯾن ﺳـﺎﻣﻲ ،اﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻘـول ﺑـﺄﻧﻲ اﻋدت ﻧﻔﺳـﻲ ﻓك رﻣوز
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ھﻧﺎ دﺧﻠت ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺑدورة اﻟﻘراءة ﻟﻛن ﻟم
اﺟد اﻟﻛﺗب اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ وﻗـﻠﺔ اﻟﻛﺗب ھذه ھﻲ اﻟﻌذاب اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ
ﻓﻲ ﻋﺻر ﺑﻠوﻏﻲ ﺳن اﻟرﺷد .
اﺻدﻗﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﺑﺎﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ال ﻗﯾردار وﻧﺟﯾب ﺑـك
ﻣﻊ ﺻﻔوت ﻗﯾردار ٨ﺑك ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺟﻠﺑﺎن ﻟﻲ ﻛﺗب اﻗرﺑـﺎﺋﮭم ﻟطﻔﻲ
ﻗـﯾردار ٩ﻣن ﺑــﯾن اﻟﻛﺗب ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺣــوم
ﺟﻼل ﻧوري ﺑــك وﺗﺣــوي ﻋﻠﻰ وﺻﻔﮫ ﺑﻣﻘــدار ﺻﻔﺣــﺗﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب ذي ﻧﯾﺔ ﺣﺳـــــﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل اﻟﻘـــــﺎرئ
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(

١٧

اﻟﺳﻧﺔ  ١٢اﻟﻌدد ١٣٤اذار٢٠١٩

اﻟﮭواﻣش

1اژاﻧس  :ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور )اژاﻧس( ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ﻟدﯾﻧﺎ ﺻدرت ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻛﻧﺷـرة ﯾوﻣﯾﺔ اﺧﺑـﺎرﯾﺔ ﺑﺄﺳـم " اژاﻧس" وﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑــر
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟرﯾدة ﯾوﻣﯾﺔ  ,ﻻﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷر اﻻﺧﺑـﺎر اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﺑرﻗـﯾﺎت اﻟواردة اﻟﻰ اﻟﻣﺗﺻرﻓﯾﺔ واطﻠﻘـت ﻋﻠﯾﮫ ﺑـﻌض اﻟوﻗـت اﺳـم
"ورﻗﺔ" وﻛﺎﻧت ﺗطﺑﻊ ﻓﻲ اول اﻻﻣر ﺑواﺳطﺔ ﻣﻛﺎﺋن اﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ اﻟﺑداﺋﯾﺔ  ,وﺑـﻌدھﺎ طﺑـﻌت ﺑﻣطﺎﺑـﻊ ﻣﻛﺗب ﺻﻧﺎﺋﻊ وﻣطﺑـﻌﺔ ﺣـوادث
ﻛرﻛوك  .وﻛﺎﻧت ﺗﺑﺎع ﻓﻲ دﻛﺎن ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﺗﺣﺎﻓﺟﻰ اﻓﻧدى اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻛﺑﯾر  ,وﻛذﻟك ﺗﺑـﺎع ﺑواﺳـطﺔ اﺷـﺧﺎص ﻣﺗﺟوﻟﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻻﺧرى ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﺳﻌر ﻋﺷرون ﺑﺎره .
وﻟﮭﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷر اﺧﺑـﺎر اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ ﺣـﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷـر ﺑرﻗـﯾﺎت وﺑـﯾﺎﻧﺎت ﻋﺳـﻛرﯾﺔ واﻟﺗﺑـﻠﯾﻐﺎت اﻟواردة ﻣن
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺗﺻرﻓﯾﺔ  ,وﺗوﻗﻔت ﻋن اﻟﺻدور ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٤ﻣﺎﯾس  ١٩١٤ﺑﺳﺑب اﻧﺳﺣﺎب اﻟﻘـوات اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻛرﻛوك  .اﻧظر ﻋطﺎ
ﺗرزى ﺑﺎﺷــﻰ  ,ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑــﺎﻋﺔ واﻟﺻﺣــﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛرﻛوك – ﺗرﺟﻣﺔ ﻣوﻟود طﮫ ﻗـــﺎﯾﺎﺟﻰ  ,ص ٥٣واوردھﺎ ﻧﺟﺎت ﻛوﺛر اوﻏﻠو ﻣن
ﺣوادث ﻛرﻛوك  ,ص.١٠٤
٢اﻟﺻوب اﻟﻛﺑﯾر ) :ﻗﺎرﺷﻰ ﯾﻘـﺎ( ﯾﻣر ﻧﮭر )ﺧﺎﺻﺔ ﺻو( وھو راﻓد ﻣﺎء ﯾﻣر ﻣن وﺳـط ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك وﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻوﺑـﯾن ﺻوب
اﻟﻛﺑﯾر وﺻوب اﻟﺻﻐﯾر  ,وﯾﺳﻣﻰ ﺻوب اﻟﻛﺑﯾر )ﺑﯾوك ﯾﺧﺎ او ﻗﺎرﺷﻰ ﯾﻘﺎ(  ,ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻼت وھﻲ ﺟﺎى  ,ﺟﯾﻘور  ,ﺑوﻻق
 ,اوﺟﻰ  ,اﺧﻲ ﺣﺳﯾن ,اﻣﺎم ﻗﺎﺳم  ,ﺑرﯾﺎدي  ,وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة ﺗوﺳﻌت ﺗﻛوﻧت اﻻﺣﯾﺎء ﻣﺛل ﺣﻲ اﻟﻌﺳﻛري  ,ﺣﻲ رﺷـﯾد دوﻣﯾز
 ,اﺳــرا ﻣﻔﻘــودﯾن  ,وﻏﯾرھﺎ وھذه اﻻﺣــﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺗﻛوﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾﯾر دﻣوﻏراﻓﻲ ﻟﺗﻌرﯾب وﺗﻛرﯾد ﻛرﻛوك اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ )اﻟﻣﺗرﺟم
ﻧﺟﺎة ﻛوﺛر اوﻏﻠو(.
٣ﻗورﯾﺔ  :ﯾﺟري ﻧﮭر ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎى ﻣن وﺳط ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك وﯾﻘﺳﻣﮭﺎ اﻟﻰ ﺻوﺑﯾن ھﻣﺎ "ﺑﯾوك ﯾﺧﺎ او ﻗﺎرﺷﻰ ﯾﻘﺎ اﻟﺻوب اﻟﻛﺑـﯾر
اﻟذي ھو ﺟﺎﻧب اﻟﻘـﻠﻌﺔ واﻟﺻوب اﻟﺻﻐﯾر اﻟذي ھو ﻣوﺿوع ﺣـدﯾﺛﻧﺎ وﯾﺳـﻣﻰ اﯾﺿﺎ ً ﺑـﺟﺎﻧب او ﺻوب اﻟﻘـورﯾﺔ  ,وﺗﺷــﻣل اﻻﺣــﯾﺎء
اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﺑﻛﻠر  ,وﺷﺎطرﻟو  ,وﺗﺳﯾن "ﺗﺳﻌﯾن" واﻟﻣﺎس وﺻﺎرى ﻛﮭﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻻﺣﯾﺎء اﻟواﺳﻌﺔ  ,وﺣﺳب ﺗوﺿﯾﺣـﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋطﺎ ﺗرزى ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎن اﻟﻘورﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﺎﻧت ﻗرﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻻﺳم وھو ﯾطرح ھذا اﻟرأى ﺣﺳب وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑـﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻣوﺟودة
ﻟدﯾﮫ )ﻟدى اﻟورﺛﺔ( اذ ﺟﺎءت ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺑﺎرة اﻧﮭﺎ ﺣررت ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻗورﯾﺔ .
وﻟﻌل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘورﯾﺔ ﺟﺎءت ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺣرﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اذ ھﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣـﺎت ﺗﺣـرف ﻋن اﺻﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣر اﻻﯾﺎم وﺗﺳﺗﻘر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺣرف " وﺣﺳب رأى اﻟﻣؤرخ ﺗوﻓﯾﻖ وھﺑﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ ﺑـﺎن ﻛﻠﻣﺔ
ﻗورﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ "ﻗور" او " ھور" اﻟﺗرﻛﯾﺔ وھﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻻرض اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﻣﺎ ان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ارض ﻣﻧﺧﻔظﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ﻗﻠﻌﺔ
ﻛرﻛوك ﺳﻣﯾت ﺑﮭذا اﻻﺳم .
وھﻧﺎك راى اﺧر اﺳﺗﻧﺎدا ً اﻟﻰ دﯾوان ﻟﻐﺎت اﻟﺗرك ﻟﻠﻛﺷﻐري طرﺣﮫ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ اﻟراﺣـل ﺷـﺎﻛر ﺻﺎﺑـر ﺿﺎﺑـط ﯾﻘـول اﻧﮭﺎ
ﺟﺎءت ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻗورﯾﺎت او ﺧوﯾرات وھﻲ ﻓﻲ اﻻﺻل ﻗـورﯾﺎت او ﺧورﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺷـﻛل ﻣن اﺷـﻛﺎل اﻟﻧظم اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺳـوب اﻟﻰ
ﻋﺷﯾرة ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﮭورة ﺑﻧﻔس اﻻﺳـم  .واھل اﻟﻘـورﯾﺔ ﯾﻧﺣـدرون ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳـﻼﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳـﺗوطﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻧذ اﻻف اﻟﺳـﻧﯾن
واﺗﺳﻌت ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ اﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺣـﻼت ﻛﺛﯾرة  ,ﻣﺛل ﺻﺎرى ﻛﮭﯾﺔ وﺗﺳـﻌﯾن  ,ﺗﺳـﯾن  ,وﺑـﻛﻠر وﺷـﺎطرﻟو واﻟﻣﺎس وﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻻﺣـﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة  .اﻧظر )ﻧﺟﺎت ﻛوﺛر اوﻏﻠو ﻣﻌﺟم اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻌراﻗـﯾﺔ ﺑﺎﺳـﻣﺎء اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ,ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳـن ﻛوﺛر  ,ص , ٢٠٤اﺳﺗﺎﻧﺑـول
. ١٩١٤
٤ﺟﺎى ادھم  :او )ادھم ﺻوﯾو( اﻻﺳم اﻻﺧر ﻟﺧﺎﺻﺔ ﺻو اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك وﺗﻘﺳﻣﮭﺎ اﻟﻰ ﺻوﺑﯾن  :اﻟﻛﺑـﯾر واﻟﺻﻐﯾر
 ,وﻣﺎؤھﺎ ﯾﻧﺣدر ﻣن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻛرﻛوك وﻧﺻب ﻓﻲ اﻟﻧﮭر اﻟرﺋﯾﺳﻲ )اﻟﻣﺗرﺟم ﻧﺟﺎت(.
٥ﻋون ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ  :ﻣن اﺣد ﻣﺗﺻرﻓﻲ ﻛرﻛوك ﻓﻲ اﻟﻌﮭد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ  ,ھو ﻣﺣﻣد ﺳـﻠﯾم ) (١٩١٤ – ١٨٦٨اﺣـد اﻟﺻﺣـﻔﯾﯾن ﻓﻲ
ﻋﮭد اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺛﺎﻧﻲ  ,ﺟﺎدل ﻣن اﺟل اﻟﺣرﯾﺔ  ,وﺑﻌد اﻧﻘﻼب اﻟﻣﺷروطﯾﺔ ﻋرف اﻧﮫ ﻣن دﻋﺎة اﻟﻔرق اﺳﻣﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺣـﻣد
ﺳﻠﯾم ﻋون ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ وﻟﻘب اﻟﻛﺎظﻣﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﻛﺄﺳـم ﻣﺳـﺗﻌﺎر وﻋرف ﺑـذﻟك .اﺻﻠﮫ ﻣن ارﺿروم  .ﺟده ﻋرف ﺑﺄﺳـم زورﻟوﺧﺎن
ﻋﻠﻲ ﺑك ھو ﻣن اﻗطﺎﻋﻲ ارﺿروم  ,واﻟده ﺣﺳﯾن ﺑك  ,ﻛﺎن ﻛﺎﺗﺑﺎ ﻓﻲ داﺋرة "ﻣﺎﺑﯾن" .
وﻟد ﻓﻲ اﺳﺗﺎﻧﺑول ﻋﺎم ١٨٦٨م  ,ﺗﻌﻠم ﺑﺟﺎﻧب ﻟﻐﺗﮫ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٨٨٩ﻣﻊ اﺧوة ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺗوﻓﯾﻖ ﺑك ﺟرﯾدة ﺑﺄﺳم "ﻣروت" وﺑﺳﺑب ﻧﺷره اﺣدى اﻟﻣﻘﺎﻻت ظن ﺳﯾﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ  ,ھرب اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑـﻠد  .ورﺟﻊ ﻣﺣـﻣد ﺳـﻠﯾم ﺑـك
اﻟﻰ اﻟﺑﻠد ﺑﺄﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻋوﻧﻲ ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ .وﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٠١م ﻓﻲ واﻗـﻌﺔ ﻣﺷـﯾر ﻓؤاد ﺑـك ﻗﺑـض ﻋﻠﯾﮫ  ,وﺣـﻛم ﺑﺎﻟﻣؤﺑـد ﻣﻊ اﻻﺷـﻐﺎل
اﻟﺷﺎﻗﺔ وﻧﻔﻲ اﻟﻰ ﺳﯾواس .
ﺣـﺎول اﻟﮭرب ﻣن ھﻧﺎك  ,ﻧﻘـل اﻟﻰ ﻗﺷـﻠﺔ ﺳـﯾﻧوب ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٠٨م ﻓﻲ اﻧﻘـﻼب ﺳــﻧﺔ  ١٩٠٨رﺟﻊ اﻟﻰ اﺳﺗﺎﻧﺑــول وﻛﺗب ﻛﺗﺎﺑــﮫ
اﻟﻣوﺳوم "ﺻون ﻣداﻓﻌﺔ" اي اﻟﻣواﻗﻌﺔ اﻻﺧﯾرة وﻋﻧد ﺗﺷﻛﯾل ﺟﻣﻌﯾﺔ "ﻓدا ﻛﺎراﻧﻲ ﻣﻠﯾت" اﻧﺗﺧب رﺋﯾﺳـﺎ ً ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ  ,وﻋﻧد ﻣﺟﺎدﻟﺗﮫ ﻣﻊ
ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد واﻟﺗرﻗﻲ ﺗﻌرض اﻟﻰ اﻓﺗراء واﻟﻐﯾت ﺟﻣﻌﯾﺗﮫ وﻗﺑض ﻋﻠﯾﮫ  ,وﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣت ﺑـراءﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺣـﻛﻣﺔ وارﺳـل اﻟﻰ
ﻛرﻛوك ﺑـﻣﻧﺻب اﻟﻣﺗﺻرف وﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣـدﺛت ﺛورة ) ٣١ﻣﺎرس( وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرة ﺗﻣت ﺑـراءﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺣـﻛﻣﺔ دﯾوان اﻟﺣـرب
واﺻﺑﺢ ﻣﺗﺻرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﻛرﻛوك ,ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺑﻣﻧﺻب اﻟﻣﺗﺻرف واﻋﺗﺑـر اھﺎﻟﻲ ﻛرﻛوك "ﻋون ﷲ اﻟﻛﺎظﻣﻲ" رﺟل دﯾن وﻋﺎدل
ﺗورﻛﻣن اﯾﻠﻰ )اﻻدب واﻟﻔن(
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FUAT HAMDİ
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Türkmen Dağarcığı
Udî Celal Vendi
Prof.Dr.Suphi Saatçi

Kerkük’ten ve dışından bir kısmı
şöhret kazanan müzisyenler
yetiştirmiş, bir kısmı da Irak dışında
eğitimlerini sürdürmüşlerdir.

Türkmen toplumu güzel sanatlar
konusunda çok değerli şahsiyetler
yetiştirmiştir. Türkmeneli bölgesi,
özellikle musiki alanında her zaman
varlığını ortaya koymuş ve önemli
sanatçıların çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Bu değerli sanatçılardan
biri de ut virtüözü Celal Vendi’dir.
Asıl adı Celal Hüseyin Mehmet Ali olan
Celal Vendi, 1942 yılında Kerkük’te
doğmuştur. 1963 yılında Bağdat Güzel
Sanatlar Enstitüsü’nün müzik bölümü
ut enstrümanı kısmından mezun
olmuştur. Bu arada ut icrasını Cemil
Selim ve Hüsam Çelebi hocalardan;
musiki nazariyatını Necdet Varol ve
Aram Babahyan hocalardan; şarkı
usulü derslerini de Ruhî alHammaş’tan almıştır.
1961-1963 yılları arasında Ruhî alHammaş’ın şefliğinde Dicle Müzik
Takımında görev almıştır. 1961 yılında
Bağdat radyosu Türkmence Kısmında
ilk kez koro takımı kurmuştur. 1964
yılında Kerkük’teki okullarda müzik
öğretmeni tayin olmuştur. 1964’te
Müzik Evi adıyla musiki eğitimi veren
bir sanat enstitüsü açmıştır. Böylece
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Te l e v i z y o n u M u s i k i
Takımının kurucu üyesi
olmuştur.
1975-1988 yıllarında Kerkük
Eğitim Müdürlüğünde
okullar arası sanat
etkinliklerinin denetim
işlerini sürdürdü. 1986’da
“Şark Musikisi Teorisine
Giriş” ile “Saz İcrasına Giriş”
adlı eserlerini telif etti. Irak
Sanatçılar Birliği Kerkük
Şubesinde 1988’de
danışman tayin edildi.
Büyük Türk müzikoloğu
Farabi’nin Hicazkâr Peşrevi
ile Bayati Horasan Peşrevini
Bağdat ve Kerkük
televizyonlarında solo ut ile
kaydetti. Şark musiki sistemi
yanında semailer, peşrevler
ve longalar üzerine Giriş
başlığı yeni bir sistem
geliştirdi. 1993 yılında 5.
Uluslararası Babil
Festivaline katılarak
Abdülfettah al-Hamdani ile
ortaklaşa Musiki ile Tedavi
konusunda sunum yaptı.
Ürdün Kültür Bakanlığının
daveti üzerine “Musiki ile
Te d a v i ” s u n u m u n u
Amman’daki Kraliyet Kültür
Merkezinde 9.6.1994 tarihinde
gerçekleştirdi. Amman’da bulunduğu
1994-2004 yılları arasında Feridi Müzik
Enstitüsü, İlyas Enstitüsü Müzik
Bölümü, Romantik Müzik Enstitüsü ve
Amman’daki Türk Kültür Merkezinde
Ut eğitimi konusunda hocalık yaptı.
1988’de Ürdün Özürlüler Derneğine
gönüllü olarak müzik dersleri verdi ve
onur plaketi kazanmış oldu.
Amman’da kaldığı süre zarfında
birçok platform ve sahnelerde yer
alarak konferans, seminer ve

Bağdat Radyosu Türkmence
Bölümünde değişik sanatçıların
okuduğu altmıştan fazla bestesi
kaydedilmiş, bir kısmı da Kerkük
televizyonunda görüntülenmiştir.
Sanatçının kendi bestesi olan
Karcığar Saz Semaisi, Nihavent Saz
Semaisi, Hüseynî Longa, Tebrik Saz
Oyunu ve solo udu gibi birçok parçası
Bağdat ve Kerkük radyo ve
televizyonlarında kaydedilmiştir.
Kerkük’te müzik kültürünü yayanların
öncüsü olan sanatçı, 1970 yılında
Türkmen Millî Müzik Takımı (TMMT)’nı
kurmuş ve 1976’da Kerkük
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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ve musiki eleştirmeni Ata Terzibaşı,
Celal Vendi’nin Kerkük’te verdiği
konseri izlemiştir. Aslında sanatçının
en büyük hizmeti 1970 yılında kurulan
Türkmen Millî Müzik Takımında verdiği
hizmettedir. Şair Salah Nevres’in
yöneticiliğinde kurulan TMMT’nda
Celal Vendi sanat yönetmenliği
yapmıştır. Bu sayede birçok gencin
yetişmesine vesile olan bu takım, kısa
süre içinde Kerkük’te Türk sanat
musikinin benimsenmesi ve sevilmesi
yolunda başarılı adımlar atmıştır.
Celal Vendi’nin disiplinli ve ağır başlı
icra biçimiyle yeni bir musiki
anlayışının Kerkük’te başlaması,
birçok genç yeteneğin yetişmesine
fırsat vermiştir. Bu dönemde hizmet
eden ve takımın saz heyetinde yer alan
sanatçılar arasında Bağdat Güzel
Sanatlar Enstitüsü mezunu Hüseyin
Bahaeddin (kanun), Çetin Sevimli
(keman), Beden Eğitimi bölümünden
mezun olan İhsan Hüseyin (akordeon),
Şahbaz Köprülü (bağlama) ve
öğretmen Ömer Köprülü (çello)
anılabilir. Koroda yer alan genç
hanendeler ise Sedat Fuat, Reşit
Neccaroğlu, Abdülhalik Kerküklü,
Abdülmenaf Ergeç, Yılmaz İzzettin,
Adil Otrakçı ve Necdet Özcan adlı
yeteneklerdir.
Bu takımın hayata geçirilmesi
Kerkük’te gençlerden birçok ses
sanatçısının ortaya çıkmasına da
fırsat vermiş oldu. Bunların içinde
Yaşar Mustafa Kemal, Yılmaz Erol,
Necdet Kifrili ve rahmetli İsmet Özcan
o dönemde ilgi çeken genç sanatçılar
olmuşlardır. Ne yazık ki daha sonraki
yıllarda siyasî baskılar sonucu bu
takım dağılmış ve değerli elemanların
bir kısmı bu sahadan çekilmişlerdir.
Bu olumlu ve güzel çalışmanın
başarıya ulaşmasında sanatçı Celal
Vendi’nin büyük emeği olmuştur.

konuşmalar yaptı. Sanatçının sırasıyla
katıldığı etkinlikleri şunlardır:
1.
Müzikle tedavi ve parapsikoloji,
1994, Finik Kültür Platformu
2.
Şark Musiki Biçimleri, 1995,
Finik Kültür Platformu
3.
Irak Makamları ve Türkmen
Hoyratları, 24.2.1997, Arap Kültür ve
Sanat Ocağı Platformu
4.
Mutasavvıf Müzisyen Musullu
Hafız Osman’ın Hayatı, 22.11.1998,
Arap Kültür ve Sanat Ocağı Platformu
5.
Kültür ve Tıp Bilimi arasında
Musiki, 13.8.2001, Ürdün Edebiyatçılar
ve Yazarlar Birliği
6.
Musikiyle Tedavi, 27.10.2000,
Sahaya ile Mücadele Derneği
7.
Endülüs Ezgileri, Ürdün
Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği ve
Arap Kültür ve Sanat Ocağı Platformu,
Cereş Kültür ve Sanat Ocağı
8.
Ut Resitali, 14.10.1999,
Ürdün’deki Türk Kültür Merkezi
Sanatçı Celal Vendi’nin yoğun musiki
hayatı ve çalışmaları hakkında Arap
gazete ve dergilerinde birçok yazı ve
haberler yer almış, birçok Gazeteci ve
Yazarın takdirlerini kazanmıştır.
Sanatçı ayrıca tanınmış sanat ve
kültür otoritelerinin de takdirlerini
kazanmıştır. Bunların bir kısmına
burada işaret etmek gerekir:
Münir Beşir: “Sanatçı Celal Vendi, üst
düzeyde musikinin bağlayıcı sanat
köprüsüdür.”
Şair Abdülvahap el-Beyati: “Celal
Vendi’nin udunu dinlerken sanki
Irak’ın kuzeyinden güneyine kadar
gezmiş oluyorum.”
Irak’ın eski Ürdün Büyükelçisi Sabah
Yasin: “Celal Vendi büyük ve kıymetli
bir sanatçıdır.”
Piyanist Able Şakir: “Celal Vendi soylu
doğu musikisi araştırmalarının öncü
bir sanatçısıdır.”
Türkmenlerin kıymetli kültür tarihçisi
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Musiki alanında ciddi ve sabırlı
çalışması, gençlere nota ile hem musiki
aleti hem de ses icrası alanında
öğreticilik yapması sayesinde disiplinli
ve ağır başlı hizmetler yapmıştır.
Bugüne kadar çizgisini ve saygın
duruşunu bozmadan, hayatını sadece
ve sadece sanat musikisine adayan

Celal Vendi, toplumdan ve sanat sever
çevrelerden her zaman saygı ve takdir
görmüştür.
Halen Kerkük’te yaşayan ve mütevazı
da olsa kendi makam evinde gençlere
müzik hocalığı yapan Celal Vendi’ye
uzun bir ömür ve asude bir hayat
diliyoruz.

Yolların Sonu
Bu gün yollanıyorken bir gurbete yeniden
Belki bir kişi bile gelmeyecektir bize.
Bir kemiğin ardında saatlerce yol giden
itler bile gülecek kimsesizliğimize
Gidiyorum: gönlümde acısı yanıkların...
Ordularla yenilmez bir gayız var kanımda.
Dün benimle birlikte gülen tanıdıkların
Yalnız bir hatırsı kaldı artık yanımda.
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz;
Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağına.
Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin
Değişilir topuda bir sokak kaltağına.

Hüseyin Nihal Atsız

İster düşün... Kendini ister hayale kaptır...
Uzar uzar, çünkü hiç sonu yoktur yolların.
Bakarsın aldanmışsın, gördüğün bir seraptır
Sevimli bir hayale açılırken kolların.
Ey doğunun anlımı serinleten rüzgarı!
Ey karanlıkta bana arkadaşlık eden ay!
Arzularım bir oktur, aşar ulu dağları.
Düştüğü yer uzakta “DİLEK” adlı bir saray.
O sarayda bulunca Tanrılaşan erleri
Artık gözüm arkaya bir daha dönmeyecek.
Hepsi sussa da “Kür şad” uzatarak elini;
“Hoş geldin oğlum ATSIZ, kutlu olsun! ” diyecek.

Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Azerbaycan'da On Bir Gün
4-4

Necat Kevseroğlu

heyetimizi Merkez Başkanı, geçmiş
M i l l e t v e k i l i , Va t a n H e m e r y l i y i
"dayanışma" Partisinin kurucusu
hemde başkanı, tanımış
milli halk şairi ve yazarı
Sabir Rüstamhanlı ve
beraberindeki merkezin
yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte toplantı
salonlarında geniş bir
görüşme yapıldı.
Görüşmede yaklaşık iki
saat civarında çok güzel
ITC Başkanının Adına Vatandaş Hemeryl ğ
sohbetler geçti, özellikle
Part Başkanı Sabır Rustamhanlı’ya Dostluk plaket Sundum
Irak Türkmenleri ile
A z e r b a y c a n
1 Aralık 2018 günü birinci faaliyetimiz,
Cumhuriyeti arasında edebi-kültürel
sabahleyin saat 11 civarında Dünya —
ilişkilerlerin gelişimi, şair ve
Azerbaycanlılar Kongresi Merkezinde,

Dünya - Azerbaycanl lar
Kongresi Merkezinde:

Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Azerbaycan Edebiyat Müzesinde:

y a z a r la r ım ız ın t a nıt ım ı, y a z ıla n
eserlerin iki kardeş devlet arasında
dağıtımı, bu konular gerçekleştirmek
için çalışmalar düzenlemek, panel ve
kurultaylar gerçekleştirmek, bu
çalışmalar gerçekleşirse Irak ile
Azerbaycan arasında Türkmen
toplumu manevi, metin bir dostluk
köprüsü olur iki dost ülke arasında, bu
temennilerie görüşmemiz vurgulandı.
Görüşmenin sonunda, bizlere Başkan
Sabir Rüstamhanlı birer teşekkür
plekası takdim ettikten sonra,
bendenizde Irak Türkmen Cephesi ve
Kerkük Milletvekili Erşet Salihi adına
bir teşekkür plaketi vatandaş
Hemreyliği "dayanışma" parti Başkanı
ve geçmiş enformasyon naziri
"bakanı" ve Milletvekili Sabir
Rüstamhanlı dostumuza takdim ettim.
Dünya —Azerbaycanlılar Kongresi
Başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri ile
toplu hatıra fotoğrafı çektik.
Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve
teveccühten dolayı kendilerine çok
teşekkür sunduk.

1 Aralık 2018 günü, akşamleyin Prof.
Dr. Gazenfer Mehemmedoğlu Paşayev
ile Bakü'nün İçerişehir metro
istasyonu bölgesinde olan Nizami
Gencevi onuruna Azerbaycan
Edebiyat Müzesine ziyarette
bulunduk. Bizi, Müzenin Genel
Müdürü, Milli Mecliste Milletvekili ve
Radyo Müdürü, araştırmacı yazar Dr.
Rafael Babaoğlu Hüseynov karşıladı.
Makamında mülakat yaptık ve sohbet
sırasında anladık ki bu muhteşem
müze, Bakü'de 12. Yüzyıl şairi Nizami
Gencevi'nin 800 üncü doğum
yıldönümü münasebetiyle 1939
yılında kurulan, 9 Mayıs 1945 yılında
faşizme gelebe gelerek 5 gün sonra 14
Mayıs Nizami müzeside halk müjde
olarak ve bayram hediyesi olarak
ziyarete açılan edebiyat müzesidir. Üç
katlı, 35 asas ve 15 yardımcı salonda
Milli Azerbaycan Edebiyatı Müzesi,
Dede Korkut'tan Fuzüliye, Ali şiir
Nevai'den Genceli Nizami'ye ortak
değerlelerimizi omuzlamış götürüyor
sanki, kitaplardan ibaret olan bir
edebiyat dünyasının göresel bir
şölenine nasıl dönüşebileceğini de
orada görüyoruz, bu da öğünmeye
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

******
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olarak inşa edilmişti" 1860'larda
Meşedi Gazım Bey Hacı Bababeyov'un
projesi esasında ikinci katı; daha
sonra Alekander Nikitih tarafından
üçüncü katı inşa edildi ve 19151920'de Metropol Otel olarak
kullanıldı. 1918'de kurulan
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
hükümeti bu binada toplandı. Ancak
Cumhuriyet kısa ömürlü oldu ve kısa
süre sonra ülke Sovyetler Birliği
topraklarına katılınca bina, 1920-1930
arasında sendika binası olarak
kullanıldı. 1939'da Müzeye
dönüştürülmesine kararı verildi ve
dördüncü kat eklendi. Görüşme
sırasında, Genel Müdür Rafael
Babaoğlu Hüseynov, bize bir müjde
verdi, kapatılan Kerkük Müzesi
önümüzdeki 2019 yılının Temmuz
ayında açılacak, eskiden bu müzede

layıktır. Bu muhteşem müzenin
salonlarını bir saatten ziyade gezdik,
şanlı Türk Milletinin, özellikle
Azerbaycan yetiştirdiği büyük usta
şairlerini ve Dede Korkutun müzenin
duvarlarında Azerbaycan usta
ressamlarinın tabloları göz alıcıdır.
Ayrıca, Türk ve Azerbaycan
edebiyatında tanınan meşhur, usta altı
şairin heykelleri ve çinilerin üzerine
kaydedilmiş isimleri yer alıyor. Bunları
dışarıdan mimarisi kadar zarafatiyle
de dikkat çeken müzenin fıskıyeli
parka bakan yüzeyinde, Mehemmed
Fuzul , Molla Penah Vakıf, Mirza Fetali
Ahundov, Hurşudbanu Natavan, Celil
Memmedkuluzade ve Cafer Cabbarlı
Nizamiyla üz-üze dayanırlar. Müzenin
binası ise, Azerbaycan İnternatonal,
Summuer 2004 , vasıflandırılmıştır:
"1850'de tek katlı bir Kervansaray
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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kendiside bizlere hazırlamış olduğu
Yoktan var adlı Fuzuli hakkında ki
kitabını sundu teşekkürlerimiz
kendisine sunduk, sonradan müzenin
ziyaret defterinde müze hakkındaki
düşüncemizi yazdık ve hatıra
fotoğrafları çektik.

Kerkük adına bir salonda sergilenen
Kerkük'te eskiden kullanılan
malzemeler ve geleneksel tarihi miras
ve eserler yeniden bu müzenin
salonlarından biri, Kerkük'e tahsis
edilmesinin ve açılışının kararını
Genel Müdür görüşme sırasında
müjdesini verdi. İlk olarak,
Azerbaycanda, adı geçen Kerkük
müzesini, Kerküklü Fahri vatandaş
ve Irak halkının dostu, Kardeşi Prof.
Dr. Gazenfer Paşayev tarafından,
özel girişimle kurulmuştur. Uzun
yıllar boyu edebi-kültürel
çalışmaları neticesi olarak Irak ile
Azerbaycan halkları arasında edebiKültürel ilişkiler kurmuştur. 2015
yılına kadar Azerbaycanın Irak'ta
resmi büyükelçisi "Sefiri" temcilçisi
yok idi, Gazenfer Müallim iki ülke
arsında metin bir manevi köprü
kurarak, bu ilişkileri bir birine
m ü h k e m t e l l e r l e b a ğ l a m ı ş t ı r,
büyükelçi vazifesini güzelce başarı
s a ğ l a m ı ş t ı r, D e r i n k ü l t ü r
çalışmalarıyla ilk olarak adı geçen,
Irak Türkmenlerinin Kültürünü,
edebiyatını, şair ve yazarlarını,
Azerbaycan halkına ve aydın
adamlarına tanıtmıştır, yukarıda adı
geçen müze de özel girişimle
gerçekleştirmiştir, Irak Türkmenleri
olarak değerli Hocamız Prof. Dr.
Gazanfer Müallima minnettarız,
verdiği yıllar boyu büyük emeği
h i ç t e u n u t u l a m a z . Ta n ı ş m a
sohbetinden sonra, Genel Müdür bir
gazeteçi ve Radyo Müdürü olduğu
için bizimle teker teker röportaj
yaptı, radyo mülakatından sonra,
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Erşet Salihi'nin
teşekkür plaketini Başkan adına
bendeniz Azerbaycan Edebiyat
Müzesinin Genel Müdürü Milletvekili
Dr. Rafael Hüseynov'a takdim ettim,
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Bir Kalem Erbabı Defterdar
Erbilli Mehmet Latif Efendi
1

Nâzım Terzioğlu
nazimterzioglu@gmail.com

Böylece ele aldığımız bu ilk bölümde
Mehmet Latif Efendi’nin hayatı hakkında
bilgi verilmeye gayret edilmiştir.
Mehmet Latif Efendi, tüccar
Abdurrezzak Efendinin oğludur. Hicri 10
Muharrem 1267 (15 Kasım 1850) Erbil’de
dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini sıbyan

Son yıllarda Teknolojinin gelişmesi
ve internetin yaygınlaşması sayesinde
eskisine nazaran kaynaklara ulaşma
imkânı daha kolaylaşmıştır. Birçok
üniversite ve devlet kütüphanelerinin
resmi internet sitelerinde, yazma eserler
yanında nadir kitap olarak adlandırılan
eski harflerle basılmış kitapların dijital
ortama aktarılması ile bu hizmeti
sunmaktadırlar.
Elime geçen herhangi bir kitabın ilk
önce dizinine bakma alışkanlığım olduğu
için Türkmen, Irak, Bağdat[lı], Musul[lu],
Kerkük[lü], Erbil[li] vs. kelimelere
araştırırım. Böylece yeni bir bilgiye
ulaşma ümidiyle ara sıra üyelik
sistemiyle internette bulunan
kütüphanelerin arama motorunda da
aynı kelimeleri yazmasını ihmal
etmiyorum. Elektronik kütüphaneler
yoluyla karşıma çıkanların birisi de daha
önce adına ve çalışmalarına hiç
rastlamadığım Vesile adlı kitabının yazarı
Erbilli Mehmet Latif Efendidir. Uzun bir
araştırma sonucunda, bu zatın ismi ve
eserleri bibliyografya, kitap ve dergiler
listesinde zikretmeleri dışında hayatı ve
çalışmalarına dair ansiklopedik veya
biyografik kaynaklarda yer verilmediği
anlaşılmaktadır.
Uzun yıllar Selanik’te devlet memuru
olarak görev yapan M. Latif, şiir ve
yazıyla uğraşmış, kitap yayımlamış,
yaşadığı dönem için on beş günde bir
çıkan Mezraa-i Maarif mecmuası gibi
önemli çalışmalara imza atmıştır.
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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kaynaklanmaktadır. Mehmet Arif Efendi
Selanik vilayeti maliye meclisi üyesi
olduğu sırada yazmış olan notunda M.
Latif Efendi’den hüner ve kemal ehli,
yazışma ve muhasebe işlerinden
yetenekli bir eleman ve görevine sadık
bir memur diye bahseder. Ayrıca Selanik
valisi Galip Paşa da Erbilli’nin
memurluğuna ilişkin aynı kanaate

mektebinden alan Mehmet Latif, özel
hocalardan da yeterli miktarda Arapça ve
Farsça dersler görmüştür. Tercüme-i
halinde M. Latif Efendinin Türkçe okuryazar, Arapça ve Farsça konuşur diye
b i l d i r i l m e k t e d i r. 1 4 y a ş ı n d a y k e n
mülazemetle Erbil kazası mali kalemine
girmiş, 1283 (1866) yılında ise Ebniye
memuriyetine tayin olunmuştur. 1284
(1868) senesinde Erbil
Belediye Meclisi
katipliğine naklolmuş
1287 (1871) senesinde ise
memuriyetinden istifa
ederek Musul’a gitmiştir.
Kısa bir zaman zarfında
Mehmet Latif; Erbil, Musul,
Dohuk, Akra, Halep ve
Maraş’ın birçok devlet
dairelerinde memur olarak
katiplik yapmıştır. 1295
(1878) yılında Maraş’ta
memur iken istifa ederek
İstanbul’a gelmiştir. 5
Rebiyülevvel 1296 (27
Şubat 1879) tarihinde
Selanik Vilayeti İskân-ı
Muhacirin başkatipliğine
tayin edilmiş ise de bir yıl
sonra Muhasebe-i Vilayet
Mesalih-i Cariye
katipliğine nakledilmiştir.
Başta Selanik’in Merkez
Muhasebe-i Vilayette tayin
olunan M. Latif aynı görevi
kısa bir müddet Siroz’da
da vekaleten yürütmüştür.
Bu kadar vazifeden
ayrılması ve başka yerlere
naklolması, bazılarından
istifa etmesine rağmen M.
Latif Efendi görevdeyken
mahkemelik bir durumu
olmamıştır. Maraş
S a n c a ğ ı n d a Ta h r i r a t
Müdürlüğünden ayrılma
sebebi selefinin tekrar
g ö r e v i n e g e r i
g e l m e s i n d e n
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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1325 (1907) yılında vekaleten Kosova
Vilayeti defterdarlığına getirilen Hacı
Latif Efendi, bir yıl sonra kalıcı olarak
tayin edilmiştir. 1327 (1909) yılında
Kosova vilayetinde baş gösteren mali
krizin başka sıkıntılara yol açmaması için
defterdarlıktan azledilerek yerine başka
biri tayin edilmiştir. Birkaç ay sürdürülen
soruşturma ardından olayın Mehmet
Latif Efendiyle alakası olmadığı
anlaşılınca görevine iade edilmesi
istenmiştir. Ancak başka bir memurun
yerine geçmesinden dolayı bu sefer
İşkodra Vilayeti defterdarı olarak
atanmıştır. 25 Muharrem 1329 (26 Ocak
1911)’da ise naklen Suriye Vilayeti
defterdarı olmuştur. Osmanlı arşivindeki
Sicill-i Ahvalde verilen bilgiler, en son
görev yaptığı yerin Suriye Vilayeti
olduğu görülmektedir. Yazarın vefat
tarihi ise şimdilik belirsizdir.

sahiptir.
Mehmet Latif Efendi, memurluğunda
hizmetinden dolayı 1309 (1892) yılında
beşinci rütbe, 1312 (1894) yılında
dördüncü rütbe ile Mecidiye nişanı ve
1314 (1897) yılında üçüncü rütbeye terfi
etmiştir. 6 Sefer 1320 (15 Mayıs 1902)
tarihinde görev yaptığı yerde ehliyet ve
liyakat göstermesi üzerine mümeyyiz
olarak yükselmiştir. Bir yılın ardından
memuriyetinde mesaisine karşılık rütbei saniye sınıf-ı mütemayizi kendisine
layık görülmüştür. Ve aynı yılda üçüncü
rütbeden Nişan-ı Âli Osmani ihsan
burulmuştur. Kendi imzası ve mührünü
taşıyan M. Latif’in resmi yazışmalarında
bir ara Selanik’te vekaleten defterdarlık
g ö r e v i y ü r ü t t ü ğ ü g ö r ü n m e k t e d i r.
Osmanlı Selanik Vilayeti Salnamelerinde
isminin bazen Hacı Latif Efendi olarak
zikredildiğine göre M. Latif Efendi Hac
farizasını eda etmiş anlaşılmaktadır.
KAYNAKLAR

BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), DH.SAİD, 19/269, 29/Z /1267 (25 Ekim 1851).
BOA (Başbaka0nlık Osmanlı Arşivi), TFR.I.KV, 171.17043/1, 5/B/1325 (14 Ağustos 1907).
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), TFR.I.SL, 181/18086/1, 28/RA 1326 (30 Nisan 1908).
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), TFR.I.SL, 20/1988/2, 9/B/1321 (1 Ekim 1903).
Selanik Vilayeti 8. ve 20. Salnameler, 1299 (1882)-1325 (1907) yılları arasında çıkan salnameler.

Gözlerin kör ise kulaklar sağır !
Bosna çocuğuna aman kalmadı
Küstah beyaz köşkte kan tutum alır
İslam bölgesinde iman kalmadı

YANKI

Nerdedir fatihler nerdedir kalkan ?
Ey Oğuzlar nesli silkelen çalkan
Çok oldu Bosna'ya pis gözle bakan
Küfür bölgesinde duman kalmadı
Kurşuna dizildi kadınlar kızlar
Kayıp olmasın diyerek Bosna'da izler
Yeniden bağlansın meydanda dizler
Kopuzlar çalınsın vicdan kalmadı
Uçaklar füzeler Bosna'yı sardı
Ateş kes deyenler nerede kaldı ?
Dağlara kaçarsam ancamı kardı
Birleşmiş Milletler guman kalmadı

Alİ YAĞMUROĞLU
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Köseyden Mehmet Çelebi
1418

A.K.
göre bilmez,hemde bir şey ede
bilmez.Oynağ qız ağır satıp
gizlendixce Mehmet çelebi halavlanıp
tutışı,eli işten kardan savur,geceli
gündizli onın Sarayı etrafında bekçi
olı.
Mehmet Çelebinin bu tuutımı onu fazla
nazlanmağa,burın qaldımasevq
eder,Çelebi çıldırı yığın yığın para
köme köme gönderi qızın bir barmağın
sıxa bilmez.Günnen güne Çelebi
bütün servetin satar ona
yedirdi.Elinde satacağı bir şey
qalmıyınca qızın köşki atrafında eli
boş
gezip dolaşmağa

Varıymış yoxuymış yalan gerçekten
çoxuymış,yalanı qoydılar Çuvala
dayadılar duvara.
Darın dünyasında bir tüccar
varıymış,mının bir oğlu varıymış,adı
Mehmet Çelebi imiş.Tüccar ölü,bütün
serveti kalı oğlana.Bu oğlan çox
zamparaymış,memlekette çox gözel
bir qız vardı.Qızake gözelliği qeder de
oynağıymış.özini dirhemnen satar ona
gevli düşen gençleri soğanzarı kimin
soyar.
Bu qızın adı sanı memlekete
dağılı.Mehmet çelebi bı qıza aşıq olı
binlece lira sarf eder,bir defe olsın onı
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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tikeller,qalıllar saatlerce gözlerini
pencereden ayırmazlar.Bekliller bir
kimse göriksin pencereden.
Çelebi baxar pencerede bir
qarantı.Köseni sımsıxlar Köse pıçağı
qapqar,qoyını yere çalar,elindeki kör
pıçağı quyrığ terefine sürt sürtesen.
Seki (sanki)istiri kessin özini.Qoyını
pıçağ sürtilmeğinnen qıdığı
geli,başlar oynaxlamağa
beildemeğe.Penceredeki xizmetçinin
acemi kasaplara gülmeği geli.Özi tox
tox güldikten sora gider hanımını da
çağırı,bılara seyr etsin, diyer:
-Xatun Xatun qax bax,ne kef
eglencedi?iki tüksüz cındır aspaplı
adam koyını başı yerine quyrığınnan
kesiller.Qoyının da qıdığı geliri
oynaxlırı.
Xanım bir siyah çarşafa sarılı
geli,pencere ögine.bıları bele görğnce
barmağın kessev xeberi olmaz
gülmexten.Gülmexten peçesi üzinnen
düşer xeberi olmaz.Ay parçası kimin
çehresi yazıya çıxar.Köse dürter
Çelebini diyer:
-Görbegor oğlu,yolın yarısına
olaştıx.Tox bax bele bax Çelebinin
gözü bulutlar arasınnan sıyrılan ay
kimin çehreni görünce çzinnen
g e ç e r. B ı a l t a n k e s e n
hilebazlara,xanımnan xizmetçisinin
ü r e k l e r i y a n a r, q o y ı n ı n b a ş ı n ı
gösteri,işaretten kesmeği ögretmeğ
isteller.Olar he pıçağı qoyının qarnına
ayağına sürteller.Qoyın
b e i l d e r, o l a r ( q ı z l a r ) h a t - h a v a r
qupardıllar. Xatun diyer beke bılar
a y n a m ı l l a r, x i z m e t ç i s i n i y e r e
uzadı,alıştırmax kimin elinin
arxasıydan buğazına sürtmeğe
başlıyınca,qollar çıxar yarıya soyılmış
hiyar kimin bilekleri gören çelebinin
içine ataş düşer.
Köse alıştı kimin davranı,qoyını
buğazınnan keser,başı gevdeden

başlar. Oynağ qız para ve armağanın
ardı kesilince qapıları kilikler, onu
qavar,azarlar.Çelebi azarlandıxça,ona
vurğınlığı qat-qat artar cigerinin
qırçıldısı burnuna geli qehrinnen.Bir
gün çelebini bı halda gören baba dostı
bir köse perişannığına yanar.Neden
b u h a l a d ü ş t i ğ i n i s o r a r. Ya n a r
başınnan geçenleri aynadı paralarını
daşa çaldığını,qıza aşıqlığını,onun
nazlanıp özini kavıp üz vermediğini
diyer.
Köse bir yannan Çelebiye üreği
yanar,bir yannan da oyınbaz kallaca
kızar,ister onnan intikam alsın.Eqlinde
bir yol qurar.Köse tutar Mehmet
Çelebinin qolınnan sürükler özini
diyer:
-Sen üç qazan Mecidiyeyden bir qazan
tegbir (tedbir )et, daha
qarıştırma.Gere(k) qoyın yox bes
ayağıva düşüp qucağıva girsin,bütün
sennen sızdırdığı pararlarıvı da allam
elinnen.
Çelebi qaçar eve,evi arar tarar,ele
geçe bilen eşyaları çalmağ isterken,eli
kurrı yerde qalı nenesi tutar qolını ister
qoymasın.Qelbine toxunmaz.oğlunun
haline acır.O,kazannan bir taxım qapqacağ,eski püski Yorgan döşegi
qavzar köse yanına geli.
Köse alı qap-qacağı,yorğan döşegi
aparı satar üç Mecidiye .Üç
Mecidiyeden bir qoyun alı.Qazanı
köse Çelebinin dalına yükler,eşşek
kimin sürer ögiyce getiri qızın köşki
ögine.
Yolda yük altında Çelebinin boyı
bir kariş içeri girer,nefesi tumar.Köse
aldırmaz qulağını çeker diyer:
-Sözümnen kil kadarı çıxmıyasan
ha!Yoxsa heppi ettiğimiz suya düşer
bıda gider olar yanına.
Olaşıllar qızakanın Sarayı
ö g i n e , y ü l e r i n y ı x a l l a r. Q ı z ı n
görikmesiyçin gözlerin pencereye
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Mınca zaman bılara Köseyden
Çelebiye baxmaxtan gülmexten
dümüg olı.Hatunın qarnı zil çalmağa
başlar,çekip getmeğ isterken,xizmetçi
el salar qurşağına diyer:
Xanım bılar ğeriptiler, kimseleri
yoxtı,bir de bı evde yalğuz başımıza
kalmaxtan qoxub qaldıx,dört duvar
arasında.Nolı(ne olur )bıları getireğ
bıra
Xanım elini silker:
-Olmaz diyer:
Xizmetçi birde yalvarı:
Qız:
-Xatun sen necelerinin eline dilenciliğ
ekmegi verdiv,derbeder ettiv.Nolı
bıları bu gece koyağ bırda hem
qeşmerliğ edeller özimizçin güllix
eglennix
Hemde beke allah suçumızdan
geçer.

ayırı,ecemilixten derini soyar,sora
Köseyden Çelebi ordan bıdan çırpı
yığıştırıllar.ataş yandırıllar,qazanı
tersesine qoyallar ataş üstüne.Etleri
beyyüklü küçükli parçalallar düzeller
qazanın üstine.
Bılar bele ederken xizmetçi bir de
pencereye oğrar,bı hareketlerini
görünce qaçıp xanımını
çağırı.Xanımnan xizmetçi bıları
seyretmeğe,qoyıllar.
Köseyden Mehmet Çelebinin bu
entikelixten üz gözleri hise
bulanı.Hanımın üregi yanar
özlerinegene el işaratıydan qazanı
çevirip,etleri qazan içine qoymağı
ögredi.
Kösenin qurnazlığı tutar,he
aynamazlıxtan geli.Çelebi illeri ile
hesretini çektiği qıza dalıp,yerinde
mixleni.

İLK DEFA BAĞDAT’A GİRERKEN

Rauf Görkem
(Kerkük 1885- Ankara/Ayaş 17 Temmuz 1972)

Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Şiirlerini Peygamber
Sevdasıyla Yazan Şair

Faruk Kaya
Aydın Kerkük

60 yıllık hayatını,Yüce Allaha ibadetle ve Hazreti Peygamber (s.a.v)ve Ehl-ibeyt
sevgisiyle harcayan Faruk Kaya geçtiğimiz 23-3-2019 günü akşamleyin dünyasını
değiştirerek Allahın rahmetine kavuştu.Faruk Kaya 1953yılında kerkük'te
dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kerkük'te yaptıktan sonra aile sanatı olarak
kayacılıkla meşgul oldu ve 17 yaşına ulaştığında Irak ordusunda gönüllü asker
yazılarak emekli oluncaya kadar bu meslekte kaldı.Faruk Kaya daha genç
denecek yaşta iken edebiyata gönül bağlamış ve kendi kendini yetiştirerek
bilhassa dini şiir dalında başarılar kayd etmiştir.Faruk Kaya Tasavvuf ve Tekke
edebiyatı yoluyla da şiir melekesini kapsamlı bir şekilde Hazreti Fahrilkainat
Peygamber Efendimiz için na't-i Nebevi tecellisi şartıyla çok üstün şiirler
meydane getirmiştir.Faruk Kayanın en büyük başarısı ise oda şiirlerinin büyük bir
kısmı ilahi şeklinde müzik eşliğinde mevlit takımları ve sanatkarlar tarafından
okunmaktadır. Faruk kaya Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliğince çok saygıdeğer
bir dost üye olarak çoğuzaman faaliyetlerine katılır ve yardımcı olurdu. Hatta son
zamanlarda Aruz vezni ve başka şiir türleri üzerine seminerler verdi ve takdire
şayan oldu.Rahmetli şair Faruk Kaya şiir yazdığı gündenberi birgün olsun hoyrat
yazmaktan vaz geçmedi,Hoyrat onun ruhunun gıdası oldu ilhamı oldu,bazen şiirle
ifade edemediği bir konuyu hoyratla daha güzelini anlatırdı ve beğeni
kazanırdı.Faruk Kayanın başarısının en büyük kaynağı, Peygamber efendimize
karşı büyük sevgiydi ve o sevgiye karşı gözlerinin önünde Peygamber
efendimizin Nur-i Cemali tecelli ederek çok güzel şiir parçaları meydane gelirdi:
Bize rahmet olamz idi olmasaydı Mustafa
Şan-u izzet olmaz idi olmasaydı Mustafa
Hak Teale kıldı nimet halka İslam dinin
İşbu nimet olmaz idi olmasaydı Mustafa
İlm-u himmetle kuruldu şanlı İslam devleti
Hiç bu devlet olmaz idi olmasaydı Mustafa
Ol Habib ekti gönüllerde muhabbet nürünü
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Ki muhabbet olmaz idi olmasaydı Mustafa
Hükmü Kur'anla beyan etti Şeriat yolunu
Pek şeriat olmaz idi olmasaydı Mustafa
Sünnetiyle öğretti aleme ahlak-u edep
Öyle sünnet olmz idi olmasaydı Mustafa
Ümmete kılmak şefa'at Allaha kıldı reca
Hiç şefaat olmaz idi olmasaydı Mustafa
Mustafa-yı kim severse nail-i cennet olur
Ehl-i Cennet olmaz idi olmasaydı Mustafa
Bir keramet olmaz idi olmasaydı Mustafa
Biz Irak Türkmen Edebiyatçılar örgütü,edebiyat camiası olarak rahmetliye
yüce Tanrıdan rahmet ve mağfiret dilerken ailesine ve yakınlarına bşsağlığı
diliyoruz milletimizin başı sağ olsun.

Han Duvarları
Faruk Nafiz Çamlıbel

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...
Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık!
Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.
Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine.
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine.
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali,
Sonunda ademdir diyor insana yolun hali,
Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan.
Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdıyan
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
Uzanmış kalmışım yaylının şiltesine.

Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan;
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri
Atlarımız çözüldü, girdik.
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TÜRKALAN’DA
BAYRAM SEVİNCİ
Yasin Galata

“Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede,
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye’de,
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati…”

Üstad Yahya Kemal, Süleymaniye’de
Bayram Sabahı adlı muhteşem şiirinde
böyle ifade ediyor bayram duygularını.
Biz de, altı yıl aradan sonra kendi gök
kubbemiz Türkmeneli’ne ikinci
ziyaretimizi her saniye gönlümüzün
aydınlığı artsın diye bir Kurban
Bayramına denk getirdik. Hayırsever,
milliyetçi Türk vatandaşlarının
destekleriyle, içinde yer aldığımız sivil
inisiyatifin öncülüğünde 2013 yılından
beri düzenlenen ve Kerkük Vakfı ile
Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın
gözetiminde gerçekleşen kurban
kesimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da
mükemmel surette Türkmen
kardeşlerimize ulaştırıldı. Kerkük ve
Altunköprü şehirleri ile Telaferli
mültecilerin bulunduğu kamplarda
kurban etlerinin bilhassa ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması yönünde
fevkalade özen ve titizlik
Türkmeneli (Edebiyat ve Sanat)

gösterilmektedir. Kurban kesim
merkezi olarak Kerkük’ün on iki
kilometre güneybatısında,
Tazehurmatu bucağına bağlı kadim
Türk köyü Türkalan seçilmişti.
Kurban kesim organizasyonun ev
sahipliğini yıllardır sadece Allah rızası
ve Türklük şuuruyla yürüten
Abdülhalık Hürmüzlü beyefendinin
Türkalan’lı olması, köyü yakından
tanımamıza vesile oldu. Türk adını
taşıyan bu maneviyatı yüksek köye
arefe günü ilk ziyaretimizi
gerçekleştirerek son hazırlıkları
kontrol ettik. Daha sonraki günlerde
köyü etraflıca gezerek sivil köy
mimarisinden, türbelerden ve ahaliden
fotoğraf kareleri aldık.
Köyün girişinde bizleri Türkçe ve
Arapça olarak “Türkalan Köyüne
Hoşgeldiniz.” tabelası karşıladı.
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Sokaklar cıvıl cıvıl gençlerle, dükkânlar
alışveriş eden asil çehreli müşterilerle,
berberler ise bayram tıraşı olmayı
bekleyen her yaştan soydaşlarımızla
doluydu.
Köyün hemen yakınında bulunan
Yo r g a n t e p e h ö y ü ğ ü n d e t a r i h i
arkeolojik buluntular elde edilmiştir.
Osmanlı devrine ait 16. yy. tapu
defterine göre kırk altı evden ibaret
olan köyde Oğuz boylarına mensup
birçok Türk aşireti mevcut. Türkmen
Cephesi bürosunu ziyaretimizde
yetkililerle görüşerek köy hakkında
detaylı malumat alabilme fırsatı
yakaladık. Türkalan ITC Büro
sorumlusu Mutasam Hürmüzlü köy
hakkında şu cümleleri aktardı; “Geçim
kaynağımız ziraat ve hayvancılık.
Köyde Hürmüzlü, Ocuşlu (veya
Oduşlu), Çavuşlu, Seyidler, Bayati
aşiretleri var. 1987’den evvel burası
güzel bir köydü; ama Türkmen
olduğumuz için Saddam rejimi buraları
yıktı, dağıttı. Bizleri Tikrit yolunda
Kadısiye köyünde çiftçiler için
yaptıkları barakalara yerleştirdiler.
Türkalan’dan evvel Beşir köyünü yıktı.
Türkalan, Kümbetler, Yayçı, Bulava, bu
beş Türkmen köyü 1987’de yıkıldı.
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)

Türkmen olduğumuz
için, ev ve toprak
alamıyorduk. 1987’de
Türkalan köyünde bir
cami, bir okul, beş yüz
ev vardı. 2003’ten
sonra eski yerimize
dönüp öz kendi
paramızla evlerimizi
yaptık, hükümet bir
şey vermedi, kendi
çabalarımızla ITC (Irak
Türkmen Cephesi)
olarak çalışarak
köyümüzü yeniden
imar ettik. Şimdi yedi
i l k o k u l
v a r ,
Yorgantepe, Hürmüzlü, Muhammed
Fatih, Türkalan, Yeni Türkalan, Atlar,
Hürmüzlü. Türkalan kız ve erkek liseleri
mevcut. Bu yıl Türkçe ders veren lise
açtık. Yedi cami var, her çeşit dükkân

26

Yıl 12 Sayı 134 Mart 2019

var, bin sekiz yüz altmış sekiz adet ev
var. Seçimlerde oylarımız Türkmen
C e p h e s i ’ n e g i d e r. K ö y ü n e s a s ı
Türkmen’dir. Bazı aşiretler hükümete
ve siyasi konjonktüre göre taraf
değiştirirler; ama Hürmüzlüler aşireti
hiç taraf değiştirmez. Bizim atalarımız
Osmanlı askerleri olarak cephelerde
s a v a ş m ı ş l a r d ı r. Ö r n e ğ i n ; b e n i m
amcam şehit olmuş Çanakkale’de,
mezarı Balıkesir’de. Referanduma,
Kürt bayraklarını koymalarına engel
olduk. Köyümüzde gençlerin vakit
geçireceği park ve sosyal alanlarımız
yok. Siz Türk milleti olarak yanımızda
olun, başka bir şey istemiyoruz. Siyasi,
idari ilişkiler kursları alalım. Bizim
insanımız her anlamda yetişsin. Türk
milletini her zaman arkamızda görmek
istiyoruz.”
Köy mezarlığında Türk mimarisiyle
inşa edilmiş türbeler ve ay yıldızlı
mezar taşlarıyla karşılaştık, Kerkük
hoyratlarıyla ve güzel türküleriyle
meşhurdur. Mezar taşlarında da asil ve

Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)

mahzun hoyrat örneklerine
rastlanabiliyor;
“Dikenleri atıpsan
Gülü güle katıpsan
Ne mutlu o toprağa
Sen içinde yatıpsan”
Irak’ta Türklük sadece şehir ve kasaba
merkezleriyle sınırlı kalmayıp, birçok
köyde de güç şartlara ve kısıtlı
imkânlara rağmen varlığını devam
e t t i r m e y e ç a l ı ş ı y o r. A n a v a t a n
Türkiye’den bölgeye giden her misafir,
onlar için ölçülemez değere sahiptir.
Kıymetli ağabeyimiz sayın Abdülhaluk
Hürmüzlü’nün ağzından dökülen
hoyratla asil Kerkük’ün selamını
iletelim. Ve, Kerkük’ü Türk alanda
duasına hep birlikte amin diyelim.
“Türkalan’da
Bağım var Türkalan’da
Gönlüm onda hoş olur
Kerkük’ü Türk alanda”
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HOCALI KATLİAMI İÇİN HEM HUKUKSAL
HEM SANATSAL MÜCADELE
“Şimdi ''türkü'' söylemenin
işte tam zamanıdır”
Meral BAHAR,
Bakü Türk Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Uzman Öğretmeni
meralerolbahar@gmail.com

2
açılması, basın-yayın kurumlarında
konuya ilişkin yazı ve makalelerin
yayımlanması, kitapların basılması, aynı
zamanda Ermenistan-Azerbaycan
Yukarı Karabağ sorunu ve genel olarak
savaş ve çatışmaların olduğu bölgelerde
insan haklarının ihlali konularında
konferans ve seminerler düzenlenmesi
hedeflenmektedir.
“Hocalı İçin Adalet” kampanyası sürüyor.
Katliamın yıldönümü için konseptini Leyla
Aliyeva’ nın belirlediği ve video sahneleri
mülteci kaplarında çekilen,
Azerbaycan’ın ünlü rap gruplarından
Deyirman’ın klipi, başta Moskova ve
Washington olmak üzere 30 ülkede
yayınlandı. Klip müslüman topluluklara
20. yüzyılda işlenmiş insan hakları
ihlallerini ve trajedilerini ortak bir şekilde
anma kararını hatırlatmayı amaçlayarak
hazırlanmış.
Hocalı Faciası ile ilgili çok sayıda
belgesel çekilmiş. Bunlardan biri;
Litvanyalı Aleksandras Brokas'ın
yönetmenliğini yaptığı, Hocalı
Katliamı’nın perde arkasının, tanıkların
anlatımı ile seyirciye aktarıldığı “Sonsuz
Koridor” isimli belgesel. Brokas’ın:“Filmi
çekmeye yedi sene önce başladık. Bu
filmde objektif olmak çok önemliydi. Bu
yüzden 15’den fazla tarafa olayın neden
ve nasıl yapıldığını sormak istedik.”
dediği belgesel, “Hocalı İçin Adalet”
,,,,,,,,,,

“HOCALI SOYKIRIMI”NIN SANATSAL
ANLATIMI
Hocalı Soykırımı yaşanalı çeyrek asır
olmuş. Bu süre içinde Hocalı için sanat
adına neler yapıldığını araştırırken
m a a l e s e f “ Ya h u d i S o y k ı r ı m ı ”
meselesindeki kadar çok örnekle
karşılaşamadık. Henüz Oscar’a aday bir
film yapılmamış, dünyada en çok
okunanlar listesine girmiş bir roman
yazılmamış, herkesi düşündürecek bir
resim çizilmemiş, dillere pelesenk olacak
bir şiir oluşmamış, kulaklardan
silinmeyecek bir beste yapılmamış...
Belki de daha zamanı var...
Birçok gönüllünün katılımıyla dünya
çapında “Hocalı Soykırımı” nı görünür
kılmaya çalışan bir kampanyayla
başlayarak umutları yüksek tutmakta
fayda var:
“Hocalı’ ya Adalet” Uluslararası
Bilgilendirme Kampanyası, 2008 yılının
Mayısında Diyalog ve İşbirliği Uğruna
İslam Konferansı Gençlik Forumu
Medeniyetler Arası Diyalog Baş
Koordinatörü Leyla Aliyeva tarafından
başlatılmıştır. Otuzdan fazla ülkedeki
yüzlerce gönüllünün katıldığı bu
kampanyanın amacı, Ermeni
bölücülüğünün bir sonucu olarak
yaşanan “Hocalı Soykırımı” konusundaki
bilgilerin dünyaya duyurulmasıdır.
Kampanyanın, fotoğraf sergilerinin
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Filmde savaşın neden olduğu kaos ve
karmaşanın yanı sıra Azerbaycan
makamlarının ve ordunun mümkün
olduğu kadar sivilin hayatını kurtarmak
amacıyla gösterdiği üstün çaba açıkça
gösteriliyor.
49. Uluslarararası Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nin özel gösteriminde yer
alan “Hoca” filmi, Londra, ABD, Kahire ve
başka ülkelerde de gösterilmiş. Birkaç
düşük bütçeli sinema filmi daha çekilmiş
ve Hocalı Soykırımı konulu sinema filmi
bunlarla sınırlı.
Hocalı Soykırımı üzerine yazılmış
kitaplar da var. Bu soykırımı yaşayan,
işkenceye maruz kalan ve görgü tanığı
sıfatında birçok kişi hala hayatta olduğu
için yazılan kitaplarda anılar, tanıklıklar
önemli bir yer tutuyor. Mesela, Gülsüm
Adilgızı katliam hakkında: “Vatan Çağırır
- Hocalı’da Kesilen Başlar kitabımı
yazarken acı hatıralarla karşılaştık. Ağrılı,
acılı bir dönemdi. Hocalı Katliamı’nda esir
düşen Ahıskalı Türkler’le konuştuk.
Maruz kaldıkları işkenceleri kitabımıza
koyduk.” diyor. Azerbaycanlı yazarlardan
Ganire Paşayeva ve Havva
Mahmudova'nın kaleme aldığı “Hocalı
Soykırım” kitabı; Nazile Abbaslı’nın 2011
yılında yayınlanan inceleme kitabı
“Yüzyılın Soykırımı Hocalı ;“ Kebuter
Hakverdi’nin “Kar o gece kan rengindeydi
ve kadınlar yapayalnızdılar...”dediği 2012
basımı “Kar Kan Rengiydi O Gece” kitabı;
Yusuf Ziya Arpacık’ın “Kan Fırtınası” gibi
anı-belgesel tadında kitaplar söz konusu.
Genel olarak Karabağ Savaşı ve Ermeni
vahşeti birçok yazarın romanın bir
bölümünde ya da hikâye kitaplarının
içinde yer almış. Mesela Elçin
Hüseyinbeyli’nin Karabağ olayları ile
bağlı hikâyelerini topladığı “Ağ Qara”
eseri, kapağındaki “Ata! Bura haradır?”
sorusuyla dikkat çekip yalın ve kıvrak
anlatımıyla okuyucuyu sarıveren küçük
hikâyeciliğin büyük eserlerinden biri.

kampanyası kapsamında birçok ülkede
gösterilmiş.
“Hocalı Soykırımı ile ilgili çok sayıda
belgesel çekilmesine rağmen sinema
filmlerinin sayısı çok değil “Bağımsız
Azerbaycan’da savaş konusunda çekilen
sanat filmlerinin ekseriyeti işgale ve
toprakların kurtarılması uğrunda
mücadeleye hasredilmiştir. Bu anlamda
Karabağ konusunda film denilince akla ilk
önce konu çizgisi, trajik hikayesi, aktör
performansı ile “Feryad” gelmektedir.
Çünkü sonradan konu defalarca beyaz
perdeye yansısa da izleyici Karabağ
Savaşı’nı ekranda çoğunlukla ilk olarak
“Feryad”ın fonunda seyretmiştir. Karabağ
Savaşı’nda esir düşen kahramanın
hayatını anlatan “Feryad” filminde
cereyan eden olaylar gerçeği
yansıtmaktadır ve imgeler de gerçektir.”
1993 yılında Azerbaycan Kültür
Bakanlığı’na bağlı Azerbaycanfilm
tarafından yapılan “Haray”, Kur'an-ı
Kerim-Fatiha Suresi ile başlar ve ölenlere
rahmet edilir. Düşman kuşatmasından
sağ kurtulmak için soğuk kış gününde ve
zor şartlar altında kaçmaya çalışan biri
kız biri erkek iki çocuğun hikâyesi
anlatılır. Ermenilerin annelerine ve başka
insanlara yaptıkları işkencelere şahit olan
iki çocuk, dağın tepesinden kendilerini
atarak kurtuluşu seçerler.
Bu konuda ilk kayda değer çalışma ise
2 0 1 3 ’ t e g ö s t e r i m e g i r e n Va h i d
Mustafayev’in yaptığı Xoca (Hoca) filmi.
Filmde, 25 Şubat 1992’de evlenecek olan
Aliakbar ve Günel çiftinin hikâyeleri
anlatılıyor. Bir subay olan Aliakbar
Dağlık-Karabağ sorunu giderek
tırmanırken kendi memleketi olan Dağlık
Karabağ’daki Hocalı’ya gitmek üzere
görevlendiriliyor. Aliakbar Bakü’den
ayrılmaya hazırlanırken Ermenilerin de
Hocalı’yı işgal etmek üzere olduğunu
öğreniyor ve onun da halkı korumak için
orada kalması zorunlu bir hale geliyor.
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Hocalı’ da yaşanan zulme ilk ses
verenlerden biri Cem Karacadır ve Cem
Karaca’nın annesi Toto Karaca Ermeni
asıllıdır. Bu durum 1992’de Hocalı
Soykırımı’na karşı “Karabağ” şarkısını
yapmasına engel olmamıştır:

2011 Eurovision birincisi Azerbaycanlı
sanatçı Nigar Cemal’in Hocalı Katliamı’
nın 23. yıl dönümünde seslendirdiği,
Talihsiz Arzular (Broken Dreams) isimli
şarkı sosyal medya üzerinden de
paylaşılmış. Şarkı, Ankara’da
düzenlenen ve ev sahipliğini INDEX
İnsan Sermayesinin Gelişimi Merkezi
Başkanı Reşad Abdullayev’in yaptığı
Empathy 2015 organizasyonunda
muhteşem bir görsel şölenle
seslendirilmiş. 4 ülkeden (Azerbaycan,
Türkiye, İngiltere ve Rusya) 300 kişinin
hazırladığı videonun amacı,
Azerbaycan’daki Hocalı Katliamında
yaşanan acı gerçeklerin tüm dünyaya
sanat yoluyla duyurulması. “Unutsak da
acıları, anılar veda etmez” diyen şarkı,
teknolojinin imkânlarıyla sanat estetiğinin
buluşturulduğu fevkalade bir çalışma.
Hocalı Katliamı anısına Azerbaycan
dışındaki ülkelerde anıtlar dikilmiş. İlk
anıt Hollanda’nın başkenti Lahey’de inşa
edildikten sonra 2005’te Ankara
Keçiören’de, 2008’de Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’de,2009’da Ankara
Beypazarı’nda, 2012’de BosnaHersek'in başkenti Saraybosna'da,
2012’de Meksika’da dikilen anıtlarla
Hocalı Katliamı hafızalaştırılmaya
çalışılmış. Ayrıca, Türkiye Azerbaycan
Dernekleri Federasyonu tarafından
2012’de "Hocalı Soykırımı Müzesi" inşa
edilerek İzmit’te ziyarete açılmış.
Sanat çoğu zaman muhaliftir; çünkü
dayatmayı ve tekdüzeliği sevmez. Ayrıca
sanat hep daha iyinin, daha güzelin
peşindedir. Sanat yetisiyle taçlandırılmış
gerçek sanatçı, içinde yaşadığı dünyaya,
ülkeye, insanlara sırtını dönemez.
Haksızlıklar, zulümler karşısında en etkili
söz, sanatın ve sanatçının eseridir.
Mehmet Emin Yurdakul der ki:
“Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk
gibidir”
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)

Karabağ'da talan var
Ak gerdana saldıran var
Demirsen durun geldim
Gözü yolda kalan va r
Cem Karaca bu şarkıyı bestelediği
zaman televizyonda: “Bu Türki
Cumhuriyetleri ile ilgili konulara solcular
uzak duruyor ama siz de solcu olduğunuz
halde bu konuda şarkı bile yapmışsınız.”
diyen spikere Cem Karaca: “Ben
haksızlığın, zulmün karşısında;
mazlumun, haklının yanındayım!”
cevabını verir.
SONUÇ:
Hocalı Soykırımı için hukuksal mücadele
kaçınılmazdır ve her türlü uluslararası
aktör kullanılarak bu katliamın
sorumlularının cezalandırılması, kamu
vicdanının rahatlatılması için son derece
önemlidir. Hocalı Soykırımı için sanatsal
mücadelede de henüz mesafe
k a t e d i l e m e m i ş t i r. A n c a k b u n u
söylemekteki amaç yapılanları
küçümsemek ya da eleştirmek değildir.
Bilakis, Hocalı Soykırımı üzerine
cansiperane çalışan tüm akademisyen
ve sanatçılar, siyasetçiler, sivil toplum
kuruluşları... hem milli-manevi değerler
hem de beynelmilel normlar açısından
fevkalade işlere gönüllü olmuş kadim
yolculardır. Hocalı faciasının üstünden
geçen 25 yıl bir insan ömrü için uzun ama
sanatsal yorumlama ve içselleştirme için
kısa olabilir. Daha çok anı- incelemebelgesel türünde eserlerin verilmesi de
Hocalı’ da işkenceye maruz kalmış,
vahşete tanık olmuş birçok kişinin
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filmlerinin, tüm dünya dillerine çevrilecek
etkili romanların, üzerine çok yorumlar
yapılacak resimlerin, ziyaretçi akınına
uğrayacak anıtların, dünyanın en büyük
orkestralarının çalacağı bestelerin
malzemesi, geçen çeyrek asırda
oluşmuştur. “Hocalı” duyarlı, gerçek
sanatçılar için bakir bir alan ve “Şimdi
''türkü'' söylemenin işte tam zamanıdır/ İki
gözüm bu işin yok sağı solu ”.
74

hayatta olması, travmanın devam etmesi
ile izah edilebilir. Ancak sanatın gücünü
kullanarak Hocalı Soykırımı hadisesinin
hafızalaştırılması mümkün olabilir. Kan
ve vahşet sahneleri karşısında insanlar
çoğunlukla gözlerini kapamayı, kafalarını
öbür yana çevirmeyi tercih ederler. İşte o
kafaları Hocalı’ya çevirecek, gözlerini
kırpmadan bakmalarını sağlayacak olan
sanatın estetiği ve etkileme gücüdür.
Nitekim gişe rekorları kıracak iyi sinema
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Eserleri yaşadığı ülkenin
sınırlarını aşan yazar

Doç. Dr. Pervane Memmedli,
Azerbaycan Bilim Akademisi, Edebiyat Enstitüsü
mamedli_ph@yahoo.com

1982 yılında Fransanın başkenti Pаrisde
yaşayan Kulаmhüsеyn Sаidinin yazdığı
senaryolar üzerine bu ülkede gösteriler
yapılmış, film çekilmiştir. Gulamhüseyn
Saidinin «Beyelde yas» hекаyeler
silsilesi, "Korku" hекаyeler dergisi, "Ben,
кеçel ve Кеyкаvus» hекаyesi 70'lerde
Rusçaya tercüme edilmiştir.
Gulamhüseyn Saidi 1936 yılı 13 Ocak
günü Tebriz'de doğdu. Tebriz'de orta
okulu ve üniversitenin tıp fakültesini
bitirdi. Henüz orta okulda okurken
Gulamhüseyn Saidi sosyal faaliyetlerde
bulunmağa başlar, yazdıklarını yayın
kuruluşlarında etkin bir şekilde
yayınlıyordu.
1951 - yılında İran'da demokratik
hareketin başlaması ile Saidi de siyasi
etkinliğe katılır, yakalanarak birkaç ay
t u t u k l u k a l ı r. 2 0 y a ş ı n d a Te b r i z
Üniversitesi tıp fakültesine girer. Saidi
Tebriz Üniversitesi'nde eğitim aldığı
sürede o dönemin bir grup ilerici aydınları
dahil Samet Behrengi, Behruz Dehkani,
Meftun Emini, Kazım Saadeti, vb. ile
yakın dostluk ilişkileri içerisindeydi. O,
yapılan tüm gösterilerde, öğrenci
hareketlerinde aktiflik göstermiş,
bazılarının yönetim de bulunmuştu.
1961 yılında Tebriz üniversitesini bitirip

Tebriz'de doğan, ömrünün son yıllarını
Paris'te yaşayıp yaratan, yetenekli
Azerbaycanlı nasir Gulamhüseyn Saidi
toplam 50 yıl ömür sürse de dünya
edebiyatında kendi imzasını koymuş
oldu.
Saidi tüm ömür boyu kendi göğsünde bir
ağrı taşıdı. Saidiye göre "Bütün
Azerbaycan Türkleri (Güney Azerbaycan
öngörülüyor. P.M.) doğan günden dilsiz
idiler ..." Nüfusunun çoğunluğu ana
dilinden yoksun olan halkın konuşmayı
bir türlü pantomim oyununa benziyor-du
bunu da Saidi söylemişti. Ve ne yazık ki,
bu durum bugün yine devam ediyor. Saidi
Farsça yazmaya mahkum olunsa da,
sanat eserlerinde de, gazetede
yayınlanan yazılarında da hep bu konuya
tohunurdu.
Çоhşаheli yaratıcılığа mаliк olan
Gulamhüseyn Saidi drаmаturg, nаsir,
yazar, sеnаryocu, еtnоgrаf, tercüman
gibi zengin ve rengareng bir miras koyub
gitmiştir. Gulamhüseyn Saidi Güney
Azerbaycan'da ve İran'da mistik
gerçekçilik okulunun kurucusu sayılır.
Onun eserleri yaşadığı ülkenin sınırlarını
aşmış, geniş ün kazanmıştır. Senaryosu
üzerine çekilmiş "Öküz" filmi Berlin Film
Festivali'nde birincilik ödülü almıştır.
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Yazarın Araştırma ve Sosyal Araştırmalar
Merkezi'nde faaliyetlerinin ürünleri olan
eserleri
1964 yılından Gulamhüseyn Saidi İran'ın
Araştırma ve Sosyal Araştırmalar
Merkezi'nde, onun rehberi Calal AlAhmed ile birlikte faaliyrtde olur. Bu
çalışmalarla birlikte, o dönemin
gazeteleri olan "Keyhan", "İttilaat",
"Ayendekan", "Azadi", "Rehayi" ve bir çok
gizli naşriyyelerle işbirliği , onlar için
makaleler yazıyordu. Bunların dışında
"Alfabe" dergisini da yayınlıyordu.
Neredeyse, çok ağır ve inanılmaz bir
yükü kendi üzerine almıştı.
Tahran Üniversitesi etnografik ve
antropolojik araştırma grupu seferi ile
işbirliği yaparken seferlerde olurdu. Öyle
ki, Azerbaycan'ın birçok şehirleri, ückar
köyleri, İran'ın güney bölgelerini karış
karış gezip dolaşmış, ayrıca, yabancı
ülkelerde olmuştu. İran'ın uckarlarında
sakinlerin ağır güzaranı, ilkel dönemin
yasaları ile yaşamasını görmüştü.
Bu seferlerden aldığı etkiler(izlenimler),
bilgiler yazacağı eserler için zemin
hazırlıyordu. Azerbaycan'ın bölgelerine
seferinde etnografik üslupta kaleme
aldığı "Hiyav, ya Meşkin şehir", "İlhıcı" ve
"Karadağ" kitaplarını yazdı. Onlar,
sanatsal özelliklere ek olarak hem de
Azerbaycan bölgeleri hakkında en önemli
e s e r l e r d e n s a y ı l ı r. İ r a n ' ı n g ü n e y
eyaletleri, yani Fars körfezi çevresi
seferlerinden ise "Körfez kenarında hoş
bir gölge", "Basit havaşünaslık", "ah nale"
adlı eserleri oluşmuştu.
G. Saidi ilk kalem tecrübesine hikaye ile
başlasa da sonraları yazdığı pyesler ona
geniş ün kazandırdı. Pyesleri uzun yıllar
ülkenin büyük şehirlerinin tiyatro
salonlarının çoğunda sahneye konuldu.
1965-1975 yılları arası onun yazdığı
pyesler Tahran'ın ve diğer kentlerin
tiyatro sahnelerinde oynanıyor ve
televizyon ekranlarında gösteriliyordu.

pisikolok sanatına yiyelenmişdi. Sonra
askeri borcunu yerine getirmek için
Tahran şehrine gönderilmişti. Hiztmetde
olurken askerlik yaşamı hakkında üç kısa
hikaye yazarak yayınlıyor. Bu hikayeler
sadece onun ölümünden sonra "Kilk" adlı
dergide yayınlar.
Edebi, felsefi ve siyasi fikir adamlarının
toplantı merkezine toplaşdığı- "Dillguşe"
Saidi Tahran'da yaşadığı yıllarda
"Dilgüşe" adlı tıp merkezi açıyor. Tıp
merkezini hastaların tedavisinde
açmasına rağmen, oranı tedavi
merkezinden daha çok Tahran'ın edebi,
felsefi ve siyasi fikir adamlarının toplantı
merkezine dönüştürmüştü, Saidinin
arkadaşları ve misafirleri bu merkezin
daimi sakinlerıydı. Tahran'ın şair ve
yazarlarından ek, oraya Tebriz'den
arkadaşları da gelip kalıyordu. O yıllarda
Saidi o dönemin ünlü edebi kültür
dergileri ile işbirliğine başlar. Ayrıca
İran'ın seçkin edebi simaları olan şair
Ahmet Şamlu, büyük yazar Celal AlAhmed, 40 yıllarında maarif Bakanı
olmuş doktor Perviz Hanleri, nihayet, Rza
Beraheni ve başkalarıyla tanışıp
dostudur.
Saidi yazmaya çok genç yaşta
başlamıştı. Hemen hemen kalemini
edebi türün bir çok alanlarında, şiirden
tutmuş publisistige, sefername, özellikle
de roman, pyes ve hikaye türünde, ayrıca
tercüme alanında da sınakda geçirmişti.
G. Saidinin yaratıcılığını şartı
olarak üç merheleye ayrılabilir. Bu
faaliyetinin ilk dönemi 1960 den 1973
yılına kadar olan yılları ahate eder, II
dönemi ise 1974-1981 yılları kapsar,
yaratıcılığının III dönemi ise 1981-1985
yılları kapsamaktadır.
Saidinin yaratıcılığının en verimli dönemi
1965-1975 yıllara rastlar. Bu 10 yıl
içerisinde 80 eser, aynı zamanda pyes,
hikâye, pantomim, roman yazmış ve
tercümeler yapmıştır.
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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baskısını yaptırabildi.
"İlhıcı" eserini Saidi 1963 yılında
yazmıştı. Belirttiğim gibi, eser bediilikden
fazla etnografik nitelik taşımaktadır. İlhıcı
Tebriz'e yakın köylerden biridir. Yazıcı
kitabın ayrı-ayrı bölümlerinde bu köyün
eski tarihi, kendine özgü gelenekleri,
folkloru, çevre komşu köyleri, tarihi
yapıları hakkında geniş bilgi verir. Kitabın
en uzun bölümü olan son bölümünde o
kendle ilgili rivayet ve orada yayılmış yerli
oyunlar hakkında incelemelerde
bulunuyor.
Kitabın kapağında elinde mum olan bir
kadının şeklinin verilmesi köyün
sakinlerinin dini ayinlere meyllili olmasına
bir işaret idi. Saidi kitabın 10 sayfasında
yazdığı gibi, köyün her köşesinde Ali (s)
muhabbetinden bir simge belirir. Yazıcı
kendilerini ehli-hakk adlandıran İlhıcı
sakinlerine özgü olan olumlu
hüsuisiyyetler hakkında yazıyordu;
"Onlar kimseye ya da gruba kin ve nefret
duygusuyla yanaşmayırlar. Aşk, sevgi
onların ayinlerinin zinetidir. Kimse onlara
konuk olunca evlerinde ne varsa misafir
için düzenleyip gayretle hizmet ederler”
Onun diğer "Hiyav veya Meşkin şehir"
kitabında adı giden kentin tarihine, onun
tanınmış kimliklerine geniş yer ayrıldı.
Kitabın özel bölümlerinde meşrutiyet
mübarizlerinden olan İmamverdi Meskini
gibi Çarlık Rusya ile pek çok savaş ve
barış tartışmalarına olan Şahseven iline
geniş yer ayrıldı. Sonuncu konu yazarın
"Top" adlı romanının sujet hattı olmuştur.
Kitapta Saidinin siyasi-sosyal ve eleştirel
bakışları da yansıdı. Tarihi yerleri, güzel
doğası ve zengin doğal kaynakları ile
turistleri çeken, Azerbaycan'ın efsanevi
dağı olan Savalanın eteğinde bulunan
bumentekeye merkezi devletin ihmal
yaklaşımını yazar keskin eleştiri ve
Mıntıka nüfusunun aç ve sefalet içinde
yaşamasına acıyor.
Saidinin Azerbaycan birimleri ile bağlı

. Tüm bunlar yazara geniş ün getiriyordu.
1965 yılında, "Beyelde yas" adı altında
sekiz hikâyeden oluşan bir koleksiyon
baskı yapılarak yayınlanır. G. Saidi bu
hikayelerde masal ve dastanlardakı
efsanevi mitolojik imgeler edebiyata yol
gerçek hayatla uzlaşdırırdı. Bu
edebiyatta yeni bir üslubun
başlangıcından haber veriyordu. Eser tek
okuyucuların değil, İran'ın istihbarat
organlarının, SAVAK emekdaşlarının
dikkatini çekmektedir. Onları kitaptaki
öykülerin yeni üslubundan çok, konusu
çok rahatsız ediyor. Genç yazarın
toplumdaki eksiklikleri tenkit etmesini
devlet aleyhine yapılan propaganda gibi
kiymetlednirib hapis ediyorlar. Uzun
süren işgenceli soruşturma sonuçsuz
sona ulaşırsa da, bu ebaletsizlikden
Gulamhüseyn Saidi derinden sarsılır.
1979 yılında İran'da Devrim zaferle başa
gelince Saidi bunu iyimserlikle
karşılamış, çok sevinmişti. Bütün ömrünü
devrimci mücadeleye sarf etmiş Saidi çift
faaliyete başlamıştı. Halkın toplantı ve
aksiyalarının, öğrenci mitinglerinin
tarafdarı ve katılımcısı olmuştu. Fakat bu
ruh hali uzun sürmedi. Saidi yeniden eski
devrimci ve yeni hükümet yöneticilerine
karşı muhalefet sırasında durdu. Saidi
İran Yazarlar Cemiyetini kurucularından
biriydi ve bu alanda çok çalışmıştı. Fakat
devrimin ilk günlerinden muhalefet
safında yer aldı. Son olarak, 1982 yılının
sonlarında ülkeyi terk ederek Fransa'ya
gitti. Paris'te iken Bedr Lenkerani adlı bir
hanımla aile kurdu. O yıllarda "Otello
garip memlekette", "Nurlu kalpler",
"Doktor Ekber" ve "Rönesans"
senaryolarını yazdı. Ayrıca bu yıllarda
Dariyuş Mehrcuyi ile birlikte "Ev temiz
olmalıdır" hikayesi esasında "MolusKorpus" senaryosunu yazdı.
Paris'te olan sürede yeniden "Alfabe"
dergisinin yayınına başladı ve 4 yıl
süreyle sadece bu derginin 7 numara
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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büyük protesti, sessiz bir itirazı vardı
P a n t o m i m - Yu n a n c a t a k l i t e t m e k
menasınını verir, sahne sanatının bir
ç e ş i d i d i r. B i r ç o k D o ğ u ü l k e l e r i
teatrlarında eskiden yaygındır. Avrupa'da
kurulması antik Yunan ve Roma tiyatrosu
ile bağlıdır. HIH yüzyılda bağımsız tiyatro
biçimi olarak gelişmeye başlamıştır.
Genellikle mimik, anlamlı eylemler
yoluyla oluşturulur. Bu yayın aynı
zamanda vücudun mimik, jest, konuşma
ahengi ile birlikte, insanın zihinsel
durumunun, onun hislerinin ifade
aracıdır. Gulamhüseyn Saidinin 10'dan
artık pantomim eseri var. Muteber
eleştirmenlerin görüşüne göre K. Saidinin
eserleri içerisinde en başarılı olanı
pantomim türünü yazdıkları. Onun bu
janrı seçmesi tesadüf müydü, veya
zorunluluktan ileri gelerek doğmuştu?
Soruya cevap vermek için pek çok
metlebleri açmak gerekir.
Saidi Tebriz'de doğmuş. Dil problemi ile
ilk kez okula gittiğinde karşılaşmıştı.
Okulda çocukluktan duyup dаnışdığı
dilde değil, iyi anlamdığı bir dilde
okumalıydı. Bu 6-7 yaşındaki çocuklar
için lap işkenceye dönüşmüştü. Bununla
ilgili çektikleri uzun yıllar onu terk etmedi.
Sonraları o yıllarla ilgili anılarında
yazacaktı ki, "her gün mektebe gеtmeк
azap ve işkence olurdu. Sаnкi uşağı her
gün sакinleri Yecüc Mecüc dilinde
danışan аdаyа tahvil verirdin. Ve bu garip
sакinlerin dilini basa düşmemeк,
töhmetle yanaşı böyük hiffet ve hecаlete
neden olurdu. Ana dilinde danışmak ise
söğüt çubuğu ile bаlаcа ellerin оrtаsınа
döşemeк gibi cezаlаrlа sonuçlanıyordu.
Kuşkusuz böyle işkencelerden uzak
kalan fars meкteb¬lileri istirаhet ve tatil
günlerinden daha çok ders ve mektebden
haz аlırdılаr. Böylece, Azerbaycan
bаlаlаrınа mekteb, ilim ve eğitim
оcаğındаn daha çok zor gücüne harici dil
öğrenmek zоnаsı idi ...

başka monografisi da var. "Karadağ" adlı
eser bu güne kadar baskı bulunamadı.
Kitapta Azerbaycan'ın büyük istasyonu
o l a n K a r a d a ğ a ç ı k l a n m ı ş t ı r. B u
monokrafiyanın bir kısmı 1972 yılında
"Keleyber", "Merend", "Ahar", "Hoy" ve
"Urmiyye" "Peyke-cavanan" adlı
dergilerde yayınlanmıştır.
Halk edebiyatından behrelenen Saidi
"Beyelde yas" eserini destan tarzında
k a l e m e a l m ı ş . Ya z ı c ı a y r ı a y r ı
hikayelerden oluşan bölümlerde köy
halkının karşılaştığı çeşitli sorunlara ve
yukarıda oturanların kendilerine
biganeliyini göstermeye çalıştı. "Korku ve
sekseke" eserinde Saidi bir yazar
psikolog olarak yarattığı obrazlarının
şahsında insanların ilişkilerine hopmuş
korku ve seksekeden konuşuyor.
"Dendil" eserinde olaylar Marağa
şehrinde cereyan etmektedir. Vatan
yabancılara aslında, iktidarda olanların
eliyle satılır, - bu yazarın eserin sonunda
olduğudur. Eserde açıklanan fahişe
karakteri de dolayısı ile ülkenin bir tür
sembolüdür. Bir Amerikalı yabancıya
dekore sunulan kadın aslında yurdun
işgalcilere teslim edilmesine bir işarettir.
Saidi tüm bunlarla demek istiyor ki, ne
kadar ki, vatana değer verilmez, her
gelen yabancı onunla fahişe gibi
muamele edecektir.
Gulamhüseyn Saidi "Şehirde bir
yabancı", "Top" "Güler yüzlü tatar" vb.
eserlerin yazarıdır. Bunlardan başka
onun "Ölüm yeri" (çap gösterilmedi)
"Sınıkçı" (natemam eser) ve diğer
eserleri de mevcuttur Saidinin eserlerinin
bir çoğu 1995 yılından sonra dostlarının
yardımı ile baskı yapılır. Son dönemlerde
Saidinin Azerbaycan dilinde yazdığı
" K u r t l a r " a d l ı p i y e s i Te b r i z ' d e
yayınlanmıştır (Eser "Yaşmak" dergisi
tarafından Said Muğanlının
editörlüğünde yayınlanmıştır)
Pantomim eserleri yazarın rejime karşı
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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kabus. Saidinin yaşantıları ile ilgili
zihninde yansımış hayallerin, fantezilerin
tasviridir.
Saidinin pantomimleri "Adsız ve Aydın
olmayan Korku", "Korku ve sekseke" ve
"Beyelde yas" adlları altında büyük
senetkarlıkla yazılan soyut hikayeler
silsilesidir. Bu pantomimlerde, birey
gerçek durumdan kurtulmak için çarpışır.
Doktor Saidini Güney Azerbaycan ve İran
edebiyatında pantomim kurucusu olarak
kabul etmek fikrinden uzağız. Ama
Saidinin bu tür metoda, tarza ciddi
yanaşarak çok önemli eserler yazan ilk
yazar olması muhakkaktı. Pehlevi rejimi
döneminde bu tür edebi yazılar en uygun
yazı üslubu sayılırdı. . Pantomim eserleri
yazarın rejime karşı büyük protesti,
sessiz bir itirazı vardı.
"Verzil eliaçomaklıları" adlı piyes Saidinin
en ünlü eserlerindendir. Pyesin konusu
basit olsa da aynı durumda derin ve
düşündürücüdür. Verzil nüfusu Allah'ın
kaza ve kaderine dahil tüm acı ve
belaların gökten gelmesine inanirlar. Bu
derd- belanın da çaresini öyle göklerde
arıyorlar. Onlar o kadar avamdırlar ki, bir
grup vahşi kabanları da kovmak acizdiler.
Onlar silahtan istifade etmeyi bile
bacarmırlar. Nüfusun her biri kendi
yerinin ve ekininin fikrindedir. Gece
sabaha gibi dua ediyorlar ki, vahşi
Kabanlar ekin alanlarına hücum
ediyorlardı. Kimse çevresini, kendi
komşusunu düşünmüyor. Herkes sadece
kendisi için elleşir. Verzilliler beladan
kurtulmanın çaresini-yabancıya yüz
t u t m a k t a g ö r ü r l e r. O n u n v e r d i ğ i
maslahata takip ettikten sonra bir tür
"yağmurdan çıkıp yağmura düşüyorlar".
Vahşi Kabanlar kurtulsalar da, "insan
vahşetinden" -tamahdan, acgözlükden
kurtula bilmiyorlar. Yazıcı burada tüm
dönemlerde küçük devletler için güncel
bir soruna değiniyor; vatanın kaderi
vatandaşların kendi elinde olmayınca,

Elece de sade camaat kezetleri, şehrin
divаrlаrındакı еlаnlаrı okuyup başa
düşmek için kаpı-kаpı düşüp tercüman
tаpmаlıydı. Özellikle, кinоtеаtrlаr lap
mereкe olurdu. Mübаğilesiz Tebriz'in
кinоtеаtrlаrındа «pеşeкаr çevirmen" lerin
sesi кinоnun sesinden uca olurdu,
yalnızca sessiz animasyon geden- hamı
oruc tutmuş gibi oturub mаt-mаt
bаhırdılаr ... " Ve bu sessiz filme
bakanların arasında genç Gulamhüseyn
de olurdu. Ve filmde baş verenleri
çevirisiz, sözsüz anlamanın lezzetini
hemyerlileri gibi o da yaşıyordu. . .
Görüldüğü gibi onun pantomim janrına
başvurusu tesadüfi değildi. Saidi şah
rejiminin Azerbaycan diline tuttuğu divan
sonucu mensup olduğu milletinin
yaşadığı acıları pantomim aracılığıyla
vermeye çalışmıştı. Saidi Azerbaycanlı
ve Saidiye göre "bütün Azeriler (Güney
Azerbaycan öngörülüyor. PM.) Doğan
günden dilsiz idiler ... Dolayısıyla da
azerbaycan aydınları edebi eserlerini ana
dillinde yazıp neden bilmiyordu.
"Nüfusunun çoğunluğu ana dilinden
yoksun olan halkın konuşmayı bir türlü
pantomim oyununa benziyor-bu Saidinin
geldiği tasarruf idi. Saidi ana dilinden
yoksun olmasını onulmaz bir yara gibi
tüm ömür boyu kendi göğsünde taşıdı.
Yazdığı eserlerinde de, gazetede
yayınlanan yazılarında da hep bu konuya
tohunurdu.
Doktor Saidi pantomimlerini pyesleri gibi
"Gövher Murad" imzası ile yayınlamıştır.
İran edebiyatında Gövher Murat'ın anlam
ve içeriği geniştir. Mifleşdirilmiş Gövher
Murad adı öyle ulaşılmaz amal ve
arzularla bağlıdır ki, bütün insanlar tarıh
boyu onun arayışında olmuş, fakat ona
yetmek, yetişmek saadeti çok az kişiye
müyesser olmuştu.
Saidinin yaratıcılığını inceleyen Cevat
Mücabi yazıyordu ki, Saidinin her
pantomimi isyanla dolu lanetlenmiş
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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görüştedirler ki, "ülkenin sinema
sanatının üslubunun değişiminde hiçbir
hareketli görüntü" Öküz "" kadar etkileyici
güce sahip olmamış. "Öküz" filminin
kurulmasından sonra İran'ın kinoteatrları
sosyal-siyasi içerik arz etti. Genel olarak,
K. Saidinin eserleri ülkenin edebi -medeni
ortamında bir devrime yol açmıştır. Eser
aydınların görüşlerine derin etkilemişti;
özellikle yönetmenler daha hafif ve sığ
içerikli süjelerden kullanarak
etmiyorlardı.
Muteber edebiyat onun "Beyelde yas"
silsile hikayelerini sihirli realizmin parlak
örneği olarak değerlendirmişlerdir.
"Çehov asla iyi bir roman kaydedemedi.
O, kendi keskin anlayışı ile
gözlemlediklerini zihninde saklamayı
bacarmırdı. O, parçalanmış ruh ve
canlarıyla o yere kadar saklamayı
başarıyordu ki, sadece onlardan kısa
öykü yaratsın. İşte bu nedenle o roman
yazmayı bacarmırdı "Sanki, Nabokov bu
sözleri Çehov değil, Saidi hakkında
yazmıştı. Gerçekten Saidinin romanları
diğer dalda yazdığı eserleri gibi başarılı
alınmıyordu. Saidini yakından
tanıyanların söylediğine göre Saidi
aceleci ve sabırsız idi. Çalışırken, eseri
çabuk bitirsin. İşte bu yüzden de
sonradan romanlarının üzerinde çalışıp
geliştirmeye sabrı yetmiyordu.
Müsahibelerinden birinde bu konuda
yazmıştı ki, gerçekten ben hala
hayallerimin binden birini yaza
bilmemişem. O yüzden her zaman
yaşayışım dalğalı olmuştur. Ne kadar
hayallerimin engellemek istiyorsam, yine
de onlar zihnimi bir korkunç hayalet
meşgul ederler ... Doktor Saidi toplam 49
yıl yaşadıktan sonra. O sanki önceden az
yaşayacağını biliyordu, bu yüzden her
zaman koşuyordu. Bu konuda dostu
Ferecullah Sefa yazıyordu: "Acele hep
bana ağır darbe vurmuştur. Her işi
başlarken istedim ki, onu sık kurtarayım,

onların başı kalma-kalda olacak.
Ecnebilerden yardım istemekle, ülkeyi
kurtarmak mümkün değildir. En iyi niyetle
ülkeye gelen yabancıların, imkan düşen
gibi vatanı talayıb almak olacaktır.
Gerekli hallerde lap kendileri niyette olan
başka ecnebilerle dil bulacaklardır.
Batı yazarlarının eserlerindeki soyut
tasvirleri (ister mekan, gerekse psikolojik,
sosyal ve toplumsal açıdan) adi kütle
anlamıyor, böyle eserler çoğu için
yabancı. Bu eserlerde genellikle hayali
yerler, bilinmeyen ya da mitolojik
kahramanlar gizemli mağaralar ve
kasrlardan söz edilmektedir ve bu da
nüfus için fark edilmez. Fakat "Verzil
eliçomaklıları" pyesinde hiçbir
tanınmamış güç, hiçbir belirsiz zaman ve
mekandan söz konusu değildir. Eser
basit dilde tanıdık gerçekleri temsil eder.
Hatta, vahşi kabanların köye saldırısı da
doğaldır. Çünkü, Verzil kasabası dağların
eteğinde yer alır ve bu mekan onların
saklandığı yerdir.
Saidinin bu pyesinde de başka
eserlerinde olduğu gibi keşremanlar
sıradan insanlardır. hepsi o kendlilerdir ki,
İran veya dünyanın başka ülkelerinin
köylerinde yaşıyorlar. İşte bu yüzden de
Saidinin eserlerinin okuyucusu fazladır.
Eser İran'ın şehirlerinin çoğunda
sahneye konuldu. İran'ın büyük yazısıçı
Calal Al-Ahmed bu eserle tanıştıktan
sonra söylemişti ki, kalem sanatı
aleminde ebani bağışlamak olsaydı, ben
kendi abamı çıkarıp Saidinin omzuna
salardım.
"Verzil kolu çomaklıları" adlı piyesi şöhret
kazandıktan eser bazında yönetmen
Cafer Vali film çekti. Aradan az geçmedi
ki, İran'ın ünlü yönetmeni Dariyuş
Mehrcuyi Saidinin "Beyelde yas"
hikayeler toplususdan "Öküz" adlı bir filmi
ekranlaşdirdi. Bu film bugün de İran'ın
sinema sanatında özel bir yer tutar.
Sinema eleştirmenlerinin çoğu böyle
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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önlenmesi için bazı kitaplarını yeni
isimlerle baskı ettirmeye çalışıyordu.
İran'da onun yazdığı senaryo bazında üç
film çekildi. Bu üç film "Kav" (Boğa),
"Özgeler huzurunda sakinlik" ve "Miyna
dairesi" idi. İran İslam Devrimi'nden önce
onun "Kav" adlı kitabı ve filmi aydınlar
arasında derin iz bırakmıştı. Bu hareketli
resim o kadar etkiye neden olmuştu ki,
hatta sinemayı haram bilen ayetullahlar
bile ona bakıp ve sevmişdiler. Ayetullah
Humeyni de "Kavı" beğenmiş ve onu İran
kinofilmlerinin en güzel örnek olarak
deyerlendirmişdi.
"Leylac", "Düğün", "İntizar", "Dünyanın
en iyi babası", "Verzilli Çomakçılar",
"Meşrutiyet Devrimi'nden beş piyes",
"Aydınlık Ev", "kaybeden vay", "Göz göze
Mukabil", "yazmanın geleceği "," Biz
duymuyoruz "Saidinin tanınmış dram
eserlerindendir
Saidinin 70 kadar basılmış ve onlarla
henüz yayınlanmamış eserleri var.
Çоhşаheli yaratıcılığа mаliк olan Saidinin
mirasına 17 rоmаn ve hекаyeler, 6
mоnоkrаfiyа ve mekаleler tоplusu, 4
tercüme eseri, 3 ssеnаri, rеdакtоrluğu ile
yayın olunan 6 numara «Elifbа» dergisi,
tеаtr, edebiyyаt, siyaset ve milli mesele
hakkinda neçe-neçe makaleler içerir.
Bu da ilginç ve düşündürücüdür ki, İran'ın
tanınmış yazarı Kulşiri Saidinin Gabriel
Karsiya Markesden önce, mistik
gerçekçilik tarzında yazan bir yazar
olduğunu söyledi.
Frаnsаda mülteci hayatı yaşayan Dокtоr
Kulаmhüsеyn Sаidi 1985 yılı noyabr
ayının 23-de elli yashinda iken vefat
etmiş, Pаrisin Pеr-Lаşüz kebristаnlığındа
defn edilmiştir.

ondan çabuk kurtulayım. Bir hamile
kadın gibi doğurmaya telesmişem. İşte
bu nedenle de ölü çocuk doğurmuş.
Şimdi karara vardım ki, telesmeyım. "
K. Markes, F. Kafka, ve Ki de Mopassan
ve G. Saidi
Saidinin yazdıkları ile K. Markes Kafka,
Samoel Bekt ve Ki de Mopassanın
yazdığı eserler arasında bir benzerlik var.
Bu eserlerler fanatizm, ceşalet, korku ve
felaket burluğanına düşmüş insanların
durumunu tarif etmektedir. Onun
eserlerinde markessayağı yarı efsane,
yarı canlı varlıkların insanlarlarla iletişimi,
Mopassanın hikayelerinde rastlanan
iğnelemek, insanın en çıkılmaz
durumlarda durgunluk, kafkasayağı
"dönüşümler" - ehli havalıların (şizofren
hastaların) dünyaya özel bakışları ve
s.çohdur. Onlar sadece kaderin hükmüne
teslim olarak yaşıyorlar. Saidinin
yaratıcılığını inceleyen doktor Kulamrza
Tebrizi Saidini başka yazarlardan ayıran
en önemli hususlardan biri olarak onun
toplumsal ve insani değerlere hak
vermesini öne sürer. Bununla birlikte
yazıyor ki, onun eleştirel-satirik üsluba
dayalı yazıları kitleyi harekete geçirir, onu
a y ı l d ı r, k e n d i h a k k ı - h u k u k u i ç i n
mücadeleye çağırıyor.
Gulamhüseyn Saidinin eserlerinin çoğu
Farsça olsa da onun yakın arkadaşı olan
Dr. Fernudun not ettiğine göre, merhum
yazar için Azerbaycan Türkçesinde
yazmak daha rahattı. Dr. Fernuda göre
onun azerbaycan dilinde kitapları ve
çalışmaları olsa da, o dönemde
azerbaycan dilinde yazı ve neşrle bağlı
sorunlara olduğu için Saidi eserlerinin
çoğunu Farsça yazıya zorundaydı
Onun 7 romanından şimdiye kadar 3'ü
yayınlanmıştır. Saidinin eserlerinde ağır
sosyal eleştirilere yer verildiğine göre,
İran hükümetleri onun kitaplarının çapına
engelliyor ve sansür uyguluyordu. Saidi,
fikirlerinin sansürden geçmesinin
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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Eski Takvimden Bir Yaprak

Prof. Dr. Çoban ULUHAN
(Beşirli)
biri olduğunu iyice anımsıyorum. Bu
arkadaşla uzun bir zaman aynı çatı altında
yaşamıştık ve aynı tencereden yemek
yemiştik. O zaman Ortaokul öğrencisiydik.
Eskiden köy okulunda okuyan
öğrencilerden pek iyi derece ile ilkokulu bitiren
köylü öğrencileri yatılı olarak ortaokula
alırlardı. İşte ben ve arkadaşım Abdülhüseyin
Ağaoğlu ilkokulu pek iyi derece ile
tamamladığımızdan yurtta beraber
kalıyorduk. Zaten arkadaşlığımızda orada
başlamıştı. Ve nihayet çok yakın ve samimi
kısacası kardeş gibi olmuştuk.
İlk düşündüğüm şey bu arkadaşı bir an önce
bulmak idi. Onunla Bayat köylerine gedersem
çalışmalarımda çok başarılı olacağımı
sanıyordum. Ve böylede oldu. Ama onun
nerede olduğunu bilmiyordum? Yalnız
Kerkük’te oturduğunu duymuştum. Ama
Kerkük’ün neresinde… Nihayet yarın sabah
erkenden kalktım. Çünkü köyümüzde bir kişi
Kerkük’e gitmek isterse çok erken kalkmalıdır.
Tan yeri ağarmadan kalkmazsa, yerinde kalır
veya saatlerce araba beklemek zorunda kalır.
Onun için horozların banlaması ile uykudan
kalktım. Kerkük’e giden ilk arabaya atlayarak
yarıda klan gece uykusunu arabada
tamamladım. Gün doğmadan önce Kerkük’e
vardım.
Arabadan indim, hale gözlerimden
uyku akıyordu. İlk işim kenarda olan kahvede
elimi, yüzümü yıkamak oldu. Yavaş yavaş
yürümeye başladım. Ama nereye! Meçhule
doğru… Adım adım yürümeye başladım…

MECHUL
meçhule bir adım doğru
Hayat denen şey sürüklüyor bizi,
Bilmiyoruz nereye?
Meçhule bir adım doğru.
Sevgilim, yaktığımız mum,
Artık sünmek üzeredir,
İsmin dilimde hece hecedir,
Günler, aylar, mevsimler,
Ve gençliğimin takviminden,
Düşer bir yaprak daha,
Yürüyorum meçhule doğru,
Her geçen gün,
Saçlarımda bir beyaz saklar.
İnsan bilirse söz can demektir. Sözü
kavramak insana başka bir can verir. Bu gün
ölülere can verdik, kötü bir şey mi bu?
Şairlerin sultanı Fuzuli’nin dediği gibi, biz de
eski ve geçmiş anılarımızı yeri ve sırası
gedikçe canlandırmaya ve hatırlamaya
çalışacağız. Anlar birbirini siler ve yok eder.
Yeni hatıralar eskiyi unutturur. Bu anıları
unutmadan, zamanın süngeri ile silinmeden
önce ve takvim yaprakları sararmadan, eski
bir takvim yaprağını çevirelim. Belirsiz bir
yaprak açalım.
Sıcak bir yaz günü Bayat köylerine
gitmek istiyordum. Ama nasıl gideceğimi bir
türlü tasarlamıyordum? Neresinden
başlayacağımı şaşırmıştım? Çünkü oralarda
kimseyi tanımıyordum. Ansısın eski bir okul
arkadaşımın adını anımsadım. Bu arkadaşı
Bayatlıydı. Hemen arkadaşımı gözüm
önünde canlandırmaya çalıştım. Çok cana
yakın, arkadaş değerini bilen, yardım seven
Türkmenel (Edeb yat ve Sanat)
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İlk Petekten Sızan Bal

Prof.Dr.Mehmet Ömer Kazancı

edebiyatçı olmak isteyenleri ise,
sevindirir, memnun eder". Bu ikinci
kısım benim için her zaman daha
önemli olmuştur ve her zaman
bunlardan, eserleri hakkında
görüşlerimi ne denli keskin ifadelerle
belirtmiş, delillerle kimi olumsuz
yanlarını ortaya koyarak
değerlendirmişsem, teşekkür
mesajları almış, memnun olduklarını
tereddüt etmeden söylemişlerdi. Hatta
aralarında, görüşlerimden hayli
yararlandıklarını söyleyenler de
bulunuyordu. Bununla birlikte, küsüp
darılanlar da veya çamur atanlar da az
değildi.
Eleştiri, en basit anlamıyla
değerlendirmek demektir. Bir eseri
değerlendirmek için ilk yapılması
gereken şey, o eseri okumaktır.
Buradaki okumak başkadır. Yalnız
şöyle böyle gözden geçirmek değildir.
Biteviye incelemek, derinine
irdelemek, eserdeki özellikleri
yakalamaya çalışmaktır. Eserlerdeki
özellikler iki kategoriye ayrılabilir. Biri,
eserde kullanılan anlatım tarzı, ikincisi
ise eserde ileri sürülen fikirler,
benimsenen düşünceler. Düşünce,
yazarın inandığı dünya görüşüne
bağlıdır. Anlatım tarzı ise, kuşkusuz ki,

Seksenli yıllarda en çok eleştirel
yazılara önem vermekteydim.
Bunların bir kısmını daha sonra
"Kıvılcım" kitabımda topladım. O
tarihlerde, bu doğrultuda yazmış
olduğum "Yurt Gazetesi İçin Bir Dil
Sansürü Aranıyor" ile " Yurt Gazetesi
İçin Bir Adalet Terazisi Aranıyor"
başlıklı yazılarım ortalığı tamtamına
kızıştırmış, tansiyonları zirveye
çıkarmıştı. Yakın dostlarım hep
tavsiye ediyorlardı: "eleştiri ateştir,
bırak, yakar, yandırır" diyorlardı. Oysa
ben taviz vermek istemiyor ve ısrarla
bu yöndeki çalışmalarıma devam
ediyordum. Çünkü içten inanıyordum
ki, "eleştirisi olmayan bir edebiyat,
edebiyat değildir". Hatta öyle bir fikri
savunmaktaydım: "bir ülkede
edebiyatın gelişmiş olup olmadığını
anlamak için, o edebiyatın eleştirisine
bakılır, o edebiyatta eleştiririnin yeri
temel olarak tutulur. Başka bir açıdan
şöyle demektir bu; bir edebiyatın
eleştirisi doğruluk ve dürüstlük
içindeyse, o edebiyat da sağlıklı ve
başarılıdır". Bu gün bile bu gerçeğe
inanmaktayım. "yakar, yandırır"
diyenlere, "yanılıyorsunuz" diyordum.
"Eleştiri, edebiyatı şakaya alanları,
edebiyattan uzaklaştırır, bihakkın
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yaşıyorum. İsveç’te ikamet
etmekteyim. Arapça dili ve edebiyat
mezunuyum. Şu anda ikinci sene
olarak Türk dili ve edebiyatında
yüksek lisans Master okumaktayım.
Ölüm olmazsa ardından hemen
doktora ya başlayacağım."
14. 12. 2018 tarihini taşıyan o mesajın
bu ilk satırlarından sonra, kitabı
hakkında ileri sürdüğüm düşüncelere
karşı kendini savunmaya uğraşıyor:
"Benim yazdığım şiirleri
beğenmeyebilirsiniz ama bu kadar
insafsızca, bir kitabi sıfır etmeyi de hak
etmemiştir. Ben akademik bir insanım
yanı şiirlerimin türü, ismi, kural ve
yordamlarını iyi bilen biriyim.
Ya z d ı ğ ı m ş i i r l e r i n ç o ğ u d i v a n
edebiyatı ve klasik olduğu için o
kurallara uymak zorunda kaldım ve
yapmaya da mecburum. Bunlarda
vezin, kafiye ve aruz ilmidir. Siz
benden daha iyi biliyorsunuz klasik bir
eleştiri sizin yazdığınız garip akımı
olan şiirlerle farklıdır. Klasik bir
edebiyat eleştirisi en çok durduğu
konular, kalıp ve kafiyedir. Benim
yazdıklarımın çoğu gazel olduğu için
bunlara harfiyen uymuşumdur zaten
gerekeni de budur. Örnek olarak
matla, hüsni-matla, tac beyit, şah beyit
ve makta gibi şartlar sonra içindeki
teşbih ve istiare gibi ilimlerin
kullanılması bunların hepsi mevcuttur.
Dörtlüklerde ise du-beyit ile başlamak.
Sonra aziz üstat, ben kendim eleştiri
dalında doktora getirmeyi
planlıyorum. Siz de çok iyi
biliyorsunuz yaptığınız eleştiri doğru
ve insaflı değildir. Yaptığınız eleştiri
dünyadaki olan eleştiri kural, yöntem
ve okullara göre yapılmamıştır.
Ne sosyoloji ne de tarihi ne de
Marksist gerçekçi eleştirisidir. Sizin
yaptığınız romantik bir eleştiri
doğrultusunda yapılmıştır ama

dil ile ilgilidir. Bu iki temel etmeni göz
önüne alarak, gerek o tarihlerde,
gerekse de daha sonraları yazmış
olduğum eleştirel yazılarıma değişik
tepkiler alıyordum, olumlu, olumsuz.
Bir yandan dostlar kaybediyor, bir
yandan dostluklar kazanıyordum.
Fakat kazandıklarımın sayısı,
kaybettiklerimden her zaman daha
fazla oluyordu. Bu gün bile bu
böyledir. Burada size, bu konuda
yaşadığım son bir denemeden söz
etmek istiyorum. "İlk Petek" eserinin
sahibi Sayın İdris Kasap beyle
yaşadığım denemeden. Neden söz
etmek istiyorum, çünkü eleştirinin,
eleştiriye inananlar için ne denli
önemli olduğunu her yönü ve her
yanıyla yansıtan değişik bir
denemedir.
Bilirsiniz, Türkmeneli dergisinin 131.
sayısında "İlk Petek'ten Sızınlar"
başlıklı bir yazım çıktı. Yazıyı dergiye
gönderdiğim gibi, bazı dostlar yoluyla
İdris beye de ulaştırmıştım. Yazı
dergide yayımlanmadan önce İdris
beyden oldukça nezaket dolu, kibar
kibar ifadeler içeren ince bir mesaj
almıştım. Ancak yer yer sitem, yer yer
hiddetten de eksik değildi o mesaj.
Demek istediğim, İdris bey o yazıya ne
denli kızmış ve alınmışsa, fakat
dengesini yitirememiş, edep ve ahlak
kuralları dışına çıkamamıştır. Hatta
mesajını şöyle başlatmıştır: "Sizi en
güzel, en içten selam’larıma
selamlıyor saygı ve hürmetlerimi
sunuyorum. Değerli üstat,
gönderdiğiniz eleştiri yazınızı aldım.
Keşke bu olaydan önce sizinle
tanışma fırsatım olsaydı. Gerçi ben
sizlere ulaşmayı istedim ama demek
nasip bu güneymiş. Önce kendimi size
kısaca tanıtayım:
Ben İdris Halup Kasap Erbil’den olan
a m a 1 9 9 7 d e n b e r i Av r u p a ' d a
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"Gerçekten aldığım yazıya çok sevindim.
Bu benim ilk kitabım olduğu için haliyle
hata ve yanlışlar içermesi normaldir. Ben
önsözde yazdığım gibi aslında kitabın
Osmanlı yazısıyla yazılmasından
yanayım. Hatta onu Türkçeye çevirmekte
baya zorluklar çektim. Orada
yazmışımdır çoğunu değiştirmek
zorunda kaldım. Benim düşüncem ve
yazılarımın ana dili Türkmencedir, bu tür
pekleştirmekler Türkmencede
normaldir. Normaldir dediysem, halk
dilinde geçmiştir. Ahı şair gibi bölgesel
dili şiirde kullanmak istedim.
Ya n l ı ş l a r ı m ı d ü z e l t t i ğ i n i z i ç i n
minnettarım. Sizi tatmin ederim, ister
önsözde ister kitapta olan kusur ve
yanlışları ikinci kitabımda telafi
edeceğim. Türkmen dili ve kültürüne
hizmet etmeye kararlıyım. Ben eski dev
şairleri unutmadım ve milletimi çok
seviyorum. Milletimi daha yükseklerde
görmek, rüyalarımda yer alanların
içindedir. Sizin gibi değerli üstat birine
yanlış yazmakla erişilmeyi bilseydin
yıllar önce kitap basardım. Ama hocam
yanlış olmayan şiirlerimde vardır.
İnşallah detaylı bir şekilde okumak nasip
olur. Size söz veriyorum kendimi
geliştirip daha duyarlı olurum. Sizlerle
sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve
hürmetlerimi en içten sunmaktayım".
Nezaket, ahlak, hürmet, saygı ve
kimilerinin küstürücü olarak
niteleyebileceği bir eleştiriye karşı,
alçakgönüllülükle anlayış göstermek
bundan fazla ne kadar olabilir. İşte bu
sebeplerden dolayı, büyük bir insan
kazandığıma çok sevinmiştim. Bu
sevginin bir ifadesi olarak İdris beye kimi
kitaplarımı armağan olarak
göndermiştim. Evet, eleştiri kazandırır.
Ne kazandırır derseniz, İdris beyi gibi,
huylarıyla güzel, kültürleriyle büyük
insanları kazandırır, onların dostluklarını
kazandırır. Az mı??... Dostlukların git
gide yok olmaya yüz tuttuğu dünyamızda
az değildir kuşkusuz…

şiirlerimi okumadan. Sizden rica ve
isteğim şiirlerimi bir daha okumak ama
ne olur beyninizde olan o kötü intibaı
silerek, beni şiirlerimin içinde anlayarak
bir şekilde okumak."
İdris bey, kitabını biteviye okumadan
eleştirimi yazdığımı zannediyordu. Oysa
eleştirinin büyük bir sorumluluk
olduğuna inandığım için, bir eseri tam
didikleyerek okumadan hiçbir zaman bir
yazı yazamadım, yazamam da. Zaten
yazmam da mümkün değildir. Olamaz da.
Hele bir kitabı eleştirmek veya
değerlendirmek, az önce belirttiğim gibi,
her şeyden önce o kitabı okumayı
gerektirir. Bunu yapmadan, onu yapmak
ne mümkün, kimin haddine… Eleştiri
çatışma değil, çekişme değil,
hesaplaşma değil, edebiyat eserlerine
değer kazandırmaktır. Hiçbir şeyi,
ötesine berisini iyice incelemeden iyice
değerlendiremezsin. Öylesi bir davranış,
böylesi bir tutum, bir suçtur. Bu gibi
suçları işleyenler, er geç edebiyat
camiası önünde değilse, tarih önünde
hesap verecek.
İdris beye yönelttiğim eleştirinin büyük
bir bölümü, kitabının önsözü ile ilgiliydi.
Bana yazmış olduğu ayni mesajda
kendisini şöyle savunuyordu:
"Ben bu önsöz yüzünden çok yanlış
anlaşıldım ve büyük bir haksızlığa
uğradım. Okur ve yazarların bu kadar
önsözü önemsediklerini bilseydim bu
önsözü öyle güzel yazardım ki. İkinci
hazırlıkta olduğum kitabı yakında basına
verip onu ispatlayacağım. Şimdi bir bir
sizin yazınıza cevap vereyim."
Yazıma verdiği cevaplardan, kimi
yerlerde haklı, kimi yerler haksızdı.
Haksız olsa da, ince ve efendi üslubu ile
o sırada kabaran kızgınlığımı
yatıştırıyordu.
Kendisine yazdığım 16. 12. 2018 tarihli
bir mesajda, kitabından örnekler vererek
kanaatlerimin doğru olduğuna, kendisini
kandırmaya çalıştım. Öyle de oldu
sanırım. Çünkü bir sonraki cevabında
bunu, yine ince bir dille vurguluyordu.
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