
lerden 1 5.000 kadarı Türkiye'nin Şerndin
li ve Yüksekova bölgelerine yerleştirildi; 
7000 kadarı da iran'a sığındı. Bu olayları 
protesto amacıyla istanbul'da Irak baş
konsolosluğu önünde düzenlenen göste

rilerde otomatik silahlarla içeriden açılan 
ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti. 

Körfez Savaşı'ndan sonra 36. paralelin 
kuzeyinde Çekiç Güç tarafından oluşturu
lan güvenlik bölgesindeki Türkler'in du
rumlarını iyileştirmeye yönelik herhangi 
bir gelişme görülmediği gibi diğer böl
gelerde kalanlara yönelik baskılar da de
vam etti. Bu durum, son yıllarda Iraklı 
Türkler'in yoğun bir şekilde ve kaçak yol
larla Türkiye'ye ve Batı'ya göç etmeleri
ne sebep oldu. 
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IV. KÜLTÜR ve MEDENiYET 

Irak'ın fethinden sonra Hz. Ömer böl
genin islamiaşması için bazı tedbirler al
dı. Basra ve Küfe şehirlerinin kurulmasın
dan sonra bu şehirlere yerleştirilen saha
biler. bir taraftan bölgenin islamiaşma sü
recini hızlandırırken diğer taraftan ilim 
ve kültür hayatının gelişmesine katkıda 
bulundular. Sahabe ve tabi'in döneminde 
Irak'ta başlatılan Kur'an ve Sünnet' e da
yalı dini bilginin re'y ve ictihadla zengin
leştirilmesi gayretleri, ll. (VIII.) yüzyılın 
ortalarında bilhassa E bO Hanife ve öğren
cilerinin çabaları sonucunda sistemleşe
rek birekol haline geldi (bk. EHL-i RE'Y). 

Kur'an-ı Kerim ve hadisin inceliklerini 
kavramak amacıyla başlayan dil ve ede
biyat çalışmaları zamanla müstakil bir dal 
halini aldı; kısa bir süre sonra da Basriy
yOn ve KOfiyyOn ekaileri ortaya çıktı. Ab
basller'in iktidara gelişi ve Bağdat'ın ku
ruluşu ile Irak islam dünyasının en önemli 
ilim ve kültür muhiti oldu. Halife ve dev
let adamları tarafından da desteklenen 
ilmi faaliyetler neticesinde Bağdat alim
lerin akın ettiği, kitapçı ve kağıtçı dükkan
Iarının sayısının arttığı, ilim ve münaza

ra meclislerinin sıkça görüldüğü bir yer 
oldu. Beytülhikme merkezli tercüme fa
aliyetlerinin yanı sıra çeşitli ilim dalların
da birçok eser telif edildi. 

Dini ve tasawufi hayat alanında da Bas
ra zühd ekolünün temsilcisi Rabia ei-Ade
viyye başta olmak üzere Ma'rQf-i Kerhl, 
Cüneyd-i Bağdadl, Ebü'I-Hüseyin en-NO
ri. E bO Said ei-Harraz ve Şi bil gibi önemli 
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şahsiyetler Irak bölgesinde yaşamışlardır. 
Bunların telif ettiği eserlerle kendilerine 
nisbet edilen tarikatlar, tekke ve zaviye 
gibi müesseseler Irak'ın ilmi ve dini haya
tının canlılığına önemli katkılarda bulun
muştur (bk. BAGDAT; BASRA; KÜFE) . 

1. Edebiyat. Irak islam sanatının hemen 
her dalında olduğu gibi edebiyatında da 
Sumerler'le başlayıp Keldanller'le doruğa 
çıkan ve daha sonra Med-Per s dönemin
de iran, iskender-Selevkos döneminde 
Grek kültürlerinden katkılar alan eski Me
zopotamya edebiyatının etkisi hissedilir. 
Cahiliye döneminde özellikle Gassanller ve 
Lahmller bu edebiyatı daha da geliştir
mişler ve neticede Mezopotamya'nın ku
zeyinde Erbil. Musul, Sincar ve Cizre, gü
neyinde Hlre gibi kültür ve edebiyat mer
kezleri oluşturmuşlardır. Hlre Kralı Amr 
şair ve ediplerin başvurduğu bir otoritey
di. Çünkü kendisi de güçlü bir edipti ve 
ülkesindeki şairler gerek atışmalarında 
gerekse taşlamalarında onu hakem ya
parlardı. 

islami dönemde Kur'an'ın etkisi dil ve 
edebiyat alanında da kendini göstermiş. 
şairler şiirlerinde, hatipler hitabelerinde, 
edipler eserlerinde ondaki edebi sanat
larla üsiQp özelliklerinden etkilenmişler
dir. islam 'ın ilk yıllarında ve dört halife 
devrinde şiir yine önemini korumakla bir
likte Cahiliye devrindeki gücünü, şairler 
de eski nüfuzlarını yitirmişlerdiL Hz. 
Ömer. Müslümanlığı korumak amacıyla 
Cahiliye devrini hatırlatan bütün şiir çe
şitlerini yasaklamış. hatta şair Hutay'e'yi, 
buna uymadığı için hapse attırmıştır. Hi
lafet merkezini Medine'den Küfe'ye taşı
yan ve burayı ikinci ilim merkezi haline 
getiren Hz. Ali de Cahiliye tarzı şiirin dil
lerde dolaşmasını tasvip etmediğinden 
Ferezdak'ın babası Galib'e, oğlunu şiirye
rine Kur'an öğrenmeye yönlendirmesini 
tavsiye etmiştir. 

Başta Muaviye olmak üzere Emev'i hali
feleri Hulefa-yi Raşidln'in tam aksine şiir 
söylemeyi teşvik ve şairleri himaye ede
rek halkı yeniden edebiyata yönlendirmiş
lerdir. Belagatıyla ünlü Irak Valisi Haccac. 

hutbelerinde Kur'an ayetlerinden çok 
Cahiliye şiirlerinden örnekler veriyordu. 
Emevller döneminde yeniden körüklenen 
Cahiliye devri kabilecilik taassubu "neka
iz" (atışma lar) adı verilen yeni bir hiciv tü

rünün doğmasına yol açmıştır. Çoğunluk
la halife ve valilerin nezaretinde ve bü
yük bir dinleyici kitlesinin huzurunda bir 
festival havası içinde irticalen söylenen 
karşılıklı yergilerle gerçekleşen bu atış

maların en güçlü şairleri Cerlr ile Ferez-
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dak'tır. Aralarındaki atışmalar yarım as
ra yakın sürmüş olan bu iki şairin birbirle
rine karşı söyledikleri yergi şiirleri o gün
kü Irak edebiyatma damgasını vurmuş
tu. Genellikle edebi bir etkinlik ve şenlik 
havasında geçmesine rağmen zaman za
man şiddettenerek Basra'daki içtimal ha
yatı sarsacak derecede tehlikeli bir du
rum almış. sonuçta Basra Valisi Abdullah 
b. Hikis el-Haşim! tarafından bu şairterin 
şehirden uzaklaştırıtmasına sebep olmuş
tur. Şairler arasında süren bu edebi re
kabete ve Irak'ta canlandırılmak istenen 
Cahiliye şiirine rağmen islam ruhu fikir 
ve edebiyat dünyasına hakimdi. 

Iraklı ünlü şairler Cerlr b. Atıyye, Ferez
dak ve Zürrumme, bedevlierin övüncü 
olan şiir dilindeki nadir kelimelerle yeni 
bir tarzda derin duygu! u kasideler yaz
mışlardı. "Garlb" adı verilen bu tür şiirin 
belki de en iyi temsilcisi, Suriye'den lrak'a 
göç eden ve Kufe'ye yerleşen Harici şair
lerden Tırımmah idi. Tırımmah'ın şiirle
rinin çoğu siyasldir; ancak islam'ın ruhu
nu okşamaları, incelik, özlem ve cesaret 
dolu olmalarıyla dikkat çeker. Yine bu 
alanda büyük üne kavuşan Iraklı Şii şair 
Kümeyt el-Esedl önce Ehl-i beyt'i savu
nup iktidardaki Emevller'i yermiş. daha 
sonra bu davasından vaz geçerek ömrü
nün son deminde Şilliğe sırt çevirip Eme
vller'i methetmişti. 

Bu dönemde hatız sahabilerin zaman
la azalması, hafızası zayıflayanların bazı 
kelimeleri yanlış hatırlamaları, işitme yo
luyla öğretime her zaman imkan buluna
maması ve fetihler sonucunda sayısı ar
tan başka ırkiara mensup müslümanla
rın, hatta yerli Araplar'ın çeşitli dil ha
taları yapmaları gibi sebeplerle meyda
na gelen yanlış okumaları ortadan kal-

. dırmak için Kur'an yazısına hareke siste
mi getirildi. Muhtemelen Irak Valisi Zi
yad b. Eblh tarafından görevlendirilen 
alim, edip ve şair Ebü'l-Esved ed-Düell'
nin "naktü'l-mushaf" denilen çalışmasıy
la hem Kur'an-ı Kerim hatasız okunur ha
le geldi hem de nahiv ilminin temelleri 
atıldı. Basra'da dilcilerin ikinci nesiinin 
yetişmesiyle nahvin ilmi bir sistem olarak 
teşekkül ettiği görülür. Abdullah b. Ebu 
ishak el-Hadraml ile Ysa b. ömer es-Se
kafi. meslektaşları Ebu Amr b. Ala'ın da 
katkısıyla belli başlı gramer kurallarını 
tesbit etmiş, nahiv ilmini geniş bir uygu
lama çerçevesi içinde ortaya koymuşlar
dı. Böylece lrak'ta, henüz başka bölgeler
de dil araştırmalarının yok denecek ka
dar az olduğu bu dönemde özel fıkıh eko
lünün kurulması gibi dil fıkhı da gelişme-
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ye başlamıştı. Ünlü dilci Halil b. Ahmed, 
Arap dilinin genişletitmesini kıyasa daya
narak sistematik bir şekilde yürütmüş. 

gramer çalışmaları yapmış ve daha önce 
Ebü'l-Esved ed-Düell'nin başlattığı yazı
nın ıslahı çalışmalarını ilerleterek hareke 
sistemini ve diğer okutma işaretlerini bu
günkü şekillerine kavuşturmuştur. 

Irak'ta Emevller devrinin sonlarına doğ
ru "ehlü'l-Arabiyye" denilen Arapça uz
manlarının yanı sıra muhaddisler, kurra. 
şairler ve hikayeciler de çoğalmıştı. An
siklopedik öğretimin oluşum çağı sayılan 
bu devrede özellikle nahiv, Kur'an ilimle
ri ve şiir alanlarında yüksek bir mertebe
ye ulaşan Ebu Amr b. Ala gibi alimierin 
sayesinde çeşitli edebiyat çalışmaları ka
dar ilmi araştırmalar da ileri bir seviyeye 
varmıştı. Bu dönemde din alimleriyle edip 
ve şairler arasında düşmanlıkların yaşan
dığı da görülür. Mesela Basra'da kurulan 
"Ehlü'l-adl ve't-tevhld" adlı Mu'tezile eko
lünün şeyhi ünlü kelamcı Vasıl b. Ata 'yı 

hicveden Beşşar b. Bürd gibi büyük bir 
şair. genel ahlaka aykırı ve gençliği kötü 
yola saptıran müstehcen şiirler yazmak
la suçlanarak bir süre şehirden sürülmüş
tü. 

Abbas! döneminin başlarında yeni baş
şehir olarak Bağdat'ın kurulması ve Erne
vi saltanatma son verilirken büyük yar
dımları görülen iranlılar' la Türkler'in bu
raya iskan edilmeleri, kısa süre sonra da 
halkın Arap, Fars. Türk, Rum, Süryanl ve 
Berberller'den oluşan kozmopolit bir top
lum haline gelmesi, Irak için olumlu ve 
olumsuz tarafları bulunan büyük bir ye
nilik teşkil etmişti. inanç özgürlüğün ün, 
fikir ve il me verilen önemin artması, Do
ğu ve Batı kültürlerinin kaynaşması sonu
cu çeşitli fikir ekallerinin ortaya çıkması 
öğretim faaliyetlerini genişletmiş ve ter
cüme hareketini meydana getirmişti. Do
layısıyla Irak kültürü yeni kelimelere, de
ğişik edebi üslup, düşünce ve bilimiere 
kavuşurken gelişen felsefeyle kaynaşarak 
kaynakları zenginleşen ketarn ilmi siste
matik bir ilim halini almıştı. Mezhepterin 
ileri gelen alimleri düşüncelerini mantık 
ve felsefe yoluyla geliştirmeye çalışmış, 
tasawuf akımları yayılmış ve bu arada çe
şitli ehl-i bid'at tarikatları türemişti. An
cak ilmi ve fikri ileriemelere karşılık ah
lak seviyesi gittikçe düşmüş ve bu gayri 
mütecanis toplumun daha da kötü bir 
duruma varmasında şairleri mal ve ma
kamla taltif edip nedim haline getiren ha
life ve emirlerin büyük rolü olmuştu . Bu
na rağmen ilk Abbas! halifeleri dine önem 
vererek aşırı cereyanlara göz yummamış 

ve daha önce Emevller'ce Basra'dan sü
rülen Beşşar b. Bürd ile Salih b. Abdül
kuddus, ibnü'l-Mukaffa' gibi birçok ünlü 
şair ve yazar küfür ve ilhad suçlamasıyla 
öldürülmüştür. 

Çeşitli medeniyetlerin kaynaşmasından 
meydana gelen yeni kültür çevresi ede
biyatı da büyük ölçüde etkilemişti. O de
virde özgün bir dil ve biçim kazanan Irak 
edebiyatı üç ana kaynaktan besleniyordu. 
Bunlar. daha çok Kur'an dili ile islami ve 
edebi ilimleri içine alan Arap kültürü baş
ta olmak üzere iskender'in Doğu'ya taşı
dığı Grek kültürüyle Mezopotamya, i ran . 
ve Hint kültürlerinin kaynaşarak oluştur
dukları Doğu Helenizmi ile tercüme faa- · 
liyetleriydi. Abbas! halifelerinin. özellikle 
Me'mun'un desteğiyle olumlu meyveler 
veren tercüme hareketi, Irak'ın zengin 
kültürüne şark edebiyatın dan daha önce 
bilinmeyen akımlar. Grek ilimlerinden de 
yeni anlamlar ve ilmi üs!Qp kazandırmış
tı. Grek felsefesiyle bilimlerinin yayılma
sı sonucunda islam ilm-i ketarnı felsefey
le kaynaşarak düzene girmiş, Arap gra
meri Aristo mantığı ile Yunan felsefesi
nin etkisinde kalmış. böylece önü açılan 
Irak kültürü Arap düşüncesinde çeşitli 
fikir cereyanları ortaya çıkarmıştı. 

Abbas! dönemi Irak edebiyatı, geçirdi
ği aşamalar ve tarihi gelişim göz önüne 
alınarak şu safhalara ayrılmaktadır : Ye
nilik Dönemi. Özellikle Bağdat halkının 
yaşantısını yansıtan bu edebiyat daha 
çok halkın yeni dünya görüşünü, düşünce 
ve duygularını. saray hayatını , eğlence ve 
av tutkularını işliyordu . Şiirde "hafif" vez
niyle ve bedil sanattarla süslenmiş edalı , 

zarif ve açık bir anlatım tarzı benimsen
miş; siyaset, kahramanlık, platonik aşk 
konuları terkedilerek felsefeye, sufizme, 
öğreticiliğe, avcılığa, şarap ve cismanl aş
ka ilgi gösterilmişti. Farklı konularda ge
liştirilen nesir örneklerinin mihenk taşı 
ise risalelerdi. Bu edebiyatın başını çeken
ler hiciv ve gazel şiirleriyle tanınan Beş
şar b. Bürd. eğlence ve şarap meclisleri
ni, bohem hayatını işleyen şiirlerde Ebu 
Nüvas. zühd ve hikemiyat şiirlerinde 
Ebü'l-Atahiye, tercümede Kelile ve Dirn
ne'yi Farsça'dan Arapça'ya çeviren ibnü'l
Mukaffa' ve risalelerde Ahmed b. Yusuf, 
Sehl b. Harun ve Amr b. Mes'ade idi. Bu 
dönemde nahiv konuları üzerinde ise Bas
ra ve Kufe dilcileri ihtilata düşmüşler, 
sonuçta adlarını oturdukları şehirlerden 
alan iki ekol oluşturmuşlardı (b k. BASRİY
YÜN; KÜFİYYÜN). 

Karşıt Edebiyat Dönemi. lll. (IX.) yüzyı
lın başlarında ortaya çıkan ve birinci saf-



h ayı reddetmeyen. ancak ona kafa tutan 
bu ikinci safhanın önemli özelliği, ediple
rin edebi ilimlerde eski Arap kültürüne 
dönük olmakla birlikte lrak'a has Arap 
kaynaklı bir üslfıp ortaya koymaya çalış
mış olmalarıdır. Bu safha şiirlerinde Ca
hiliye şiirinin saydamlığı hissedilmekte 
ve eski Arap edebiyatı terimleriyle bede
vi şiiri örneklerine rastlanmaktadır. Bu 
dönem şairlerinin başında, hayatının ço
ğunu Bağdat ve Musul saraylarında ge
çiren ve lirik şiirleriyle bu şehirlerdeki 
aristokrat mutlu azınlığın hayatını anla
tan Ebfı Temmam gelir; onu yine bir sa
ray şairi olan Buhtürl ve pastaral şiirle
riyle ünlü İbnü'r-Rfıml takip eder. Bu ça
ğın en ünlü simalarından biri de Halife 
Mu'tez- Billah'ın İbnü'I-Mu'tez lakabıyla 
tanınan oğlu Abdullah b. Mu'tez'dir. Bo
hem hayatı yaşayan ve zamanını av ve eğ
lenceyle geçiren şair bu yaşantısına uy
gun şiirler yazmış. öldürülmesinden ön
ceki son gününde de halifelik yapmıştı. 
Diğer bir ünlü şair de Abbasl halifelerinin 
dahi hicvinden kurtulamadığı Di'bil el-H u
zat' dir. 

Irak edebiyat ve düşünce tarihinin en 
verimli dönemi sayılan bu safhada ger
çekleştirilen tercüme hareketi. ileride bü
tün dünyayı etkileyecek olan Ortaçağ İs
lam ilim ve fikir hayatının temelini teşkil 
eder. Huneyn b. İshak, Buhtlşfı', Nevbaht 
ve Maserceveyh oğullarıyla Sabit b. Kur
re ve oğlu Sinan b. Sabit gibi ünlü müter
cimler Grekçe. Latince, Süryan'ice, Peh
lev'ice ve Hintçe'den yaptıkları tercüme
lerle tıp, fizik, kimya, botanik, matema
tik, astronomi. felsefe, mantık, müzik, 
edebiyat ve siyaset alanlarındaki ünlü 
eserleri Arap diline kazandırmışlardır. Bu
nun sonucunda tanınan yeni bilimler ve 
dolayısıyla açılan yeni ufuklar müslüman 
münevverleri çok yönlü düşüneeye yö
neltti. İslam medeniyeti çerçevesinde ilk 
ansiklopedik eserleri yazan Iraklı bilgin 
Cahiz oldu (ö. 255/869) . Onun açık ifadeli 
kolay anlatım tarzı ve Aristo düşüncesini 
Cahiliye şiirine, felsefeyi edebiyata kata
rak geliştirdiği yeni üslfıp ve bu üslupla 
kaleme aldığı eserler kendisinden sonra
kileri derinden etkilemiştir. İbn Kuteybe 
'Uyunü'l-a{ıbô.r, Müberred el-Kô.mil fi'l
luga ve'l-edeb, İbn Abdürabbih el-'İ]f
dü'l-ferid, Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl el -Ega
ni ve Sealibl Yetimetü'd -dehr adlı eser
lerinde onu taklit etmişlerdir. Bu çağda 
İslam dünyasının din, dil, edebiyat ve ede
bi eleştiri alanlarındaki ünlü simaları da 
Irak'ta toplanmıştı . Bunların başında el
Aşma'iyyô.t adlı antolojinin yazarı Asmai. 

Arap şiirine "habeb" (mütedarek) bahrini 
ekiediği söylenen Ahfeş ei-Evsat, Arap 
edebiyatı tarihinde ilk kitap sayılan Taba
~iitü 'ş-şu'ara'nın yazarı İbn Sellam ei
Cumahl, Kitô.bü'l-Muvô.zene beyne't
Tô.'iyyeyn adlı eseriyle Arap şiirini in
celeyip eleştiren Hasan b. Bişr ei-Amidl, 
Arap edebiyatında edebi tenkidin temel 
kaynakları sayılan Na]fdü'ş-şi'r ve Na~
dü 'n-ne§r adlı kitapların yazarı Ku da me 
b. Ca'fer, nesir ve nazım sanatlarını ince
leyen Kitô.bü'ş-Şınô.'ateyn kitabının ya
zarı Ebfı Hilal el-Askeri gelmektedir. 

Bunalım Dönemi. IV. (X.) yüzyılın baş
larından Abbasller devrinin sonuna kadar 
devam etmiş olan. yeterince değişim ve 
ilerleme sağlayamayan istikrarsız saf
hadır. IX. yüzyılın sonlarına doğru doruk 
noktasına ulaşan Irak edebiyatı. X. yüz
yılın başlarında ortaya çıkan sosyal deği
şikliklerden etkilenerek yavaş yavaş hüvi
yetini kaybetmeye başlamış, özellikle Arap 
şiiri badiye ve sahranın huzur ve saydam
lığından Bağdat. Samerra. Kfıfe. Basra. 
Musul ve Erbil gibi kargaşa içindeki gü
rültülü hayatına; edebiyat, felsefe ve si
yaset meclislerinden işret meclislerine 
taşındığından eski asaletini kaybetmiş 
ve gitgide sanat değeri pek yüksek olma
yan bir çeşit şehevl şiir haline gelmişti. 
Ancak tercüme yoluyla edebiyata kazan
dırılan nesir türü eserlerde seçilmiş keli
melerle ve ince bir anlatım tarzıyla kar
şılaşılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda 
önsözlere geniş yer verilmiş ve ayrıntıla
ra özen gösterilmiştir. Bu devirde adını 
duyuran şairlerin en önemlileri öğretici
felsefi ve hamasi şiirleriyle şöhret yapan 
Mütenebbl. kahramanlık, aşk ve hasret 
şiirleri terennüm eden Hamdanller'den 
Ebfı Firas ei-Hamdani. tasavvuf. hikmet 
ve belagat dolu şiirlerinde bedavet ruhuy
la medeniyet ruhunu bir araya getiren ün
lü dil bilgini ve fakih Şerif er-Radi ve ga
zelleriyle tanınan Mihyar ed-Deyleml'dir. 

Irak edebiyatında ortak fikirlere sahip 
beş Basralı filozof ve ilim adamının kur
duğu İhvan-ı Safa ekolünün çok önemli 
bir yeri vardır. X. yüzyılın ikinci yarısında 
Basra'da kurulan ve gizli siyasi amaçlar 
güden bu e kol dünya çapında bir fikir ce
reyanı başlatmış ve özellikle Irak, genel
likle de Arap edebiyatını bugüne kadar 
etkilemiştir. İhvan-ı Safa'nın çeşitli İsla
mi ilimlerle müsbet ilimler. dil , felsefe, 
mantık vb. alanlarda kaleme aldığı elli iki 
risale değerli bir ansiklopedi mahiyetin
dedir. 

Türkler Xl. yüzyıldan itibaren batıya 
doğru ilerlerken İslam aleminin her ta-
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rafından Bağdat'a yönelen edebiyatçı ve 
ilim adamları burayı Ortaçağ'ın en ünlü 
ilim ve kültür merkezi haline getirmişler
di. Farabi ve İbn Sina gibi bilginler Bağ
dat'ta kaldıkları gibi Gazzall Nizarniye 
Medresesi'nde hocalık yapmış. ünlü Türk 
dilcisi Kaşgarlı Mahmud da Araplar'a 
Türkçe öğretmek amacıyla yazdığı Divô.
nü lugati't-Türk'ü muhtemelen 470'te 
(1 077) Bağdat'ta Halife Muktedl- Biem
rillah'ın oğlu Ebü'I-Kasım Abdullah'a tak
dim etmiştir. 

Bu dönemde Irak edebiyatı şiir gibi ne
sir dalında da sadece edebiyat yapmak 
amacıyla anlamdan çok şekil güzelliğine 
değer vermiş ve her türlü yeniliğe kucak 
açmış. medeniyet ve refah içinde yaşayan 
Irak toplumundaki nesir örnekleri yavaş 
yavaş beyan ve bed! sanatları ile seeili üs
lfıba yönelmişti. Bu tür eserlerin başlıca 
örneği Binbir Gece masallarıdır. Cahiz'in 
edebi sanatları özenle kullandığı et-Ter
bi' ve't-tedvir adlı kitabı makame türü
nün doğmasına yol açmış. Bedlüzzaman 
ei-Hemedanl'nin özel bir biçim verdiği bu 
tür. Basralı Hariri tarafından geliştirile
rek son şekline kavuşturulmuştur. Aslın
da hile, sahtekarlık ve dilencilik konuları
nı işleyen makamat türü eserler. o çağda
ki Irak toplumunun günün ağır şartları 
altında ezilen bir bölümünün yaşantısı
na ışık tutmaktadır. Hariri'nin el-Ma]fa
mat'ı, Hemedanl'ninki kadar eğitici oldu
ğu gibi üslfıp güzelliği ve nahiv bilmece
lerinin çokluğu bakımlarından ondan da
ha üstündür. Ziyaeddin İbnü'I-Eslr'in el
Me§elü's-sô.'ir'i, ihtiva ettiği geniş ede
bi bilgilerin felsefi ve eğitici bir yaklaşım
la ele alınması bakımından bu devirde 
yazılan eserlerin en önemlisidir. 

Moğol istilası sırasında Bağdat tahrip 
edilerek yağmalanırken kütüphaneler de 
yıkılmış ve çoğu yakılan kitapların geriye 
kalanları Dicle nehrine atılmıştı. Bu dö
nemde Irak'taki bilgin, edip ve filozoflar 
Dımaşk, Halep, Kahire. İskenderiye, Mağ
rib ve Endülüs'e kaçarak oralarda bilim 
ve edebiyat hayatına canlılık kazandırdı
lar. Moğol istilasının ardından tamir edi
len medreseler tekrar faaliyete geçmişse 
de Irak edebiyatı bir daha eski seviyesine 
ulaşamamış. durgun. verimsiz ve taklitçi 
bir düzeyde kalmış olmakla birlikte za
man zaman bazı önemli sirnaların da ye
tiştiği görülür. Bunların en ünlüleri Ve
feyô.tü '1-a'yô.n adlı eserinde birçok alim, 
edip. hükümdar. emir ve diğer meşhur 
sirnaların tercüme-i halini yazan İbn Hal
likan ile Mardin Artuklu Hükümdan ll. 
Necmeddin Gazi'ye yirmi dokuz adet 
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Arapça kaside yazan Safiyyüddin el-Hilll'
dir. el-Artu~ıyyô.t adı verilen bu kaside
ler sırasıyla elifbadaki yirmi dokuz harfle 
başlamakta ve her biri yirmi dokuz be
yitten oluşmaktadır: dillerinin sadeliği, 
üsluplarının sağlamlığı ve seçilmiş keli
meleriyle dikkat çekerler. 

Moğol istilasından sonraki kötü idare
ler yüzünden ortaya çıkan şiddet, yolsuz
luk ve yoksulluğun bozduğu Irak'ın sos
yal yapısındaki değişiklikler ve yaşanan 
huzursuzluk halk kitlelerini ikiye böldü: 
bir yanda dineve imana aşırı bağlılık, öte 
yanda edepsizliği ve ibahiyyeyi benimse
yen bir hayat tarzı görülüyordu. Bu du
rum edebiyata da yansıdı ve ortaya biri 
din konularını işleyen tasavvuf ağırlıklı, 
diğeri mevaliya, kuma. zecel. müveşşah, 
dubeyt gibi halk şiiri vezinleri ve halk di
liyle yazılmış , düşük manalı, tutarsız SÖZ

ler içeren şehevi şiirler olmak üzere iki şiir 
türü çıkardı. Tasavvuf ağırlıklı dini şiirler
de Anadolu'da gelişen Bektaşilik ile İran'
da gelişen HurQfiliğin ve kısmen de Mü
şa'şa'lar'ın etkisi görülür. 

Irak sahasında yetişen en büyük sima 
hiç şüphesiz Türkçe. Farsça, Arapça üç 
ayrı divanın. ayrıca onun üzerinde man
zum ve mensur eserin sahibi olan Fuzu
ll'dir. Gerçekçi, akılcı ve aşık tavırlarıyla 
bir devrin fikir hayatına damgasını vuran 
Fuzull, geriye bıraktığı eserleriyle de bu
güne kadar bütün Ortadoğu edebiyatı 
üzerinde etkisini sürdürmüştür. Onun 
Arap ve daha çok Irak edebiyatı üzerin
deki etkilerini özellikle Musullu şair Ab
dülbaki el-Farüki ile Arapça, Türkçe. Fars
ça ve Kürtçe şiir yazan Kerküklü hiciv 
şairi Rıza Talebani ve ünlü Türkmen şa
iri Hicrl Dede'de görmek mümkündür. 
Emlrü'ş-şuara Ahmed Şevki de Fuzull'
nin Leyla vü Mecnun'undan esinlene
rek aynı halk hikayesini bir piyesinde iş
lemiştir. Fuzull'den sonra yaşayan diğer 
Iraklı şairler de genellikle onun gibi üç dil
de şiirler yazmışlardır. Irak edebiyatı ta
rihi bakımından XVI. yüzyılda kaleme alı
nan kıymetli kitaplardan biri ünlü şair Ah
di-i Bağdildi'nin Gülşen-i Şuarô.'sıdır. 
Bağdatlı Valihl. Zihni Çelebi, Ateşi. Ekrem 
Bey ve Kaytamaz Bey Karakoyun lu gibi 
birçok şairin ele alındığı bu kitap, Fuzull'
nin Hadikatü's-suadô.'sından sonra Irak'
ta yazılan ikinci Türkçe mensur eserdir. 

XVlll. yüzyıl Irak edebiyatçılarının ön
cüsü Mebô.liğu'l-hikem adlı eserin sa
hibi olan ve sultanları, vezirleri hicvetme
ye başlayınca Bursa'ya sürgüne gönderi
len ünlü Türkmen şairi Abdürrezzak Nev
res'tir. Erbilli Garibi'nin 1181 (1767-68) 
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yılında Bağdat'a telgraf hattı çekilmesi
ni anlatan kasidesiyle Abdullah Safi'nin 
1292'de ( 1875) Kerkük'teki taş köprü
nün inşasını konu alan kasidesi, memle
ketteki önemli bazı olayları nazım yoluy
la dile getiren başlıca eserlerdi. Milli şiir
de de adını duyuran Abdullah Safi. ayrıca 
Irak Türkleri'nin dilini ıslah gayesiyle bir 
Türkmen sözlüğü de hazırlamıştır. Bu sı
ralarda Irak şiirinde yeni temaların işlen
m eye başladığı görülür. Siyasi ve sosyal 
şiir alanında Şeyh Rıza isim yapmıştı. Ta
biat tasvirleriyle ve bilhassa ilkbahar ka
si desiyi e ünlenen Tabiboğlu aynı zaman
da feminist bir şair olarak tanınıyordu. 
Yine Abdurrahman Halis, Faiz, Muham
med Mihri, Musullu Abdülbaki el-Faruki, 
Abdülgaffar el-Ahres ve Muhyiddin Kabil 
gibi o çağın şairleri de Irak edebiyatında 
iyi bir mevki elde etmişlerdi. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında İslam bir
liği hareketi şiddetlendiği için şairler de 
eserlerini bu hareketin ifade aracı olan 
Osmanlı Türkçesi ile yazıyorlar ve arala
rından kötü sosyal şartları eleştirenter çık
ınakla birlikte daha çok münacaatlarla 
sistemin kötülüklerini dile getiriyorlardı. 
1869 yılı başlarında Bağdat valisi tayin 
edilen Midhat Paşa, beraberinde getirdiği 
küçük bir matbaa ile Türkçe-Arapça ola
rak vilayetin resmi gazetesi ez-Zevrô.'yı 
yayımlamıştı. Daha sonra da yine Türk
çe-Arapça olarak Osmanlı birliği düşün
cesini destekleyen Tefekkür adındaki ilk 
özel gazete çıkarıldı. Osmanlı meşrutiyet . 

inkılabından sonra Lübnan asıllı dilci Anis
tas Mar! el-Kermill, Bağdat'ta Arapça ola
rak özel Lugatü'l-'Arab adlı aylık dergi
sini yayımlamaya başladı ( 1908). Sağlam 
dili ve güzel üslübuyla nesir sahasında ye
ni bir çığıraçan bu dergide Irak edebiya
tının ünlü simalarından Mahmud Şükrl 
eı-Aıusl, Eddl Şlr. ı. Dünya Savaşı'nda İn
gilizler'e karşı cihad eden Necefli şair Mu
hammed Said el-Habbübl, Davud Çelebi, 
Cemll Sıdki ez-Zehavl ve Ma'ruf er-Rusa
fi gibi yazar ve şairler düşüncelerini yay
maya çalıştılar. Yine bu sıralarda Kerkük'
te Türkmen şairi Seyyid Mahmud Cevad 
tarafından Kevkeb-i Maarif adlı ilk özel 
Türkçe dergi çıkarılıyor ve bu dergiye Hic
rl Dede, Hıdır Lutfi. Molla Sabir ve Mu
hammed Sadık gibi Türkmen düşünür ve 
edebiyatçtiarı yazı yazıyorlardı. 

Çağdaş Irak edebiyatı 1921 'de Irak 
Krallığı'nın kurulmasıyla başlar. Bu ede
biyat bir taraftan Mısır'daki modern ede
biyat hamlesinin, diğer taraftan Osmanlı 
Edebiyat-ı Cedlde akımının etkisi altında 
kalmıştır. Özellikle Mısır şiirinin etkisini 
taşıyan Ahmed Safi en-Necefi, Muham
med Rıza eş-Şeblbl ve Muhammed Beh
cet el-Eseri biçim ve içerik bakımından ye
ni şiirler yazmışlardır. Bunlara, Irak Dev
leti kurulmadan önce İngiliz sömürge ida
resine karşı başlatılan halk ayaklanması
na (ı 920) katılmış Muhammed Mehdi el
Baslr, Abdülhüseyin el-İzrl, Ali eş-Şarki 
ve Muhammed el-Haşim! gibi devrimci
siyasi şairler de eklenebilir. Bu dönem şa
irleri arasında, Irak Devleti'nin kurucusu 
Kral ı. Faysal'ın tahta oturmasını kutla
yan Zehavl ve Muhammed Mehdi el-Ce
vahirl'nin yanı sıra durumdan memnun 
olmayan ve manda politikasını eleştiren 
Ma'ruf er-Rusafi de yer alır. Bunlardan 
Rusafi ile Zehavl "sultanü'ş-şuara'" unva
nını elde etmek için rekabete girmişler 
ve her fırsatta birbirleriyle kıyasıya müca
dele etmişlerdir. Irak edebiyatının iki dün
ya savaşı arasındaki devrede klasizmin 
biçim kurallarını kıran romantizmden, 

Son dönem 
Iraklı dilci, edip 

ve şairlerelen 
Muhammed 

Behcet el-Eseri 
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toplumun milli ve içtimai konularını ele 
alan objektivizme yöneldiği sırada en po
püler konu olan tesettür tartışmaianna 
bu iki ünlü şair de katılmış ve aralarında 
şiddetli bir tartışma cereyan etmişti. 
Ömer Seyfeddin ve Hüseyin Rahmi Gür
pınar gibi Osmanlı hikaye ve roman ya
zarlarının etkisi altında kalan yazar Mah
mud Ahmed es-Seyyid de ilk piyes yazarı 
olarak ortaya çıkmıştır. Hikaye ve piyesle
rinde çağdaş fikir akımlarını yansıtan bu 
yazar daha çok toplum hayatının güldü
rürken düşündüren sahnelerini işlemiştir. 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra esen hür
riyet ve demokrasi rüzgarları Irak edebi
yatını da yeni ufuklara taşıdı. Bazı gün
lük ve haftalık gazetelerle mizah dergile
ri edebiyata geniş sayfalar ayırdı. Önder
liğini genç şairlerden Abdülvehhab ei-Be
yati. Nazik ei-Melaike ve Bedir Şakir es
Seyyab'ın üstlendiği serbest şiir ekolü, ve
zin ve kafiyeye sadık kalma noktasından 
hareket ederek klasik şiir çerçevesini kı
rıp kendine özgü bir dil ve yeni bir biçim
le ortaya çıktı; kısa sürede de yeni bir çı
ğır halinde Irak'tan bütün Arap dünyası
na yayıldı . 1958 devriminden sonra başla
yan cumhuriyet döneminde ilerici -dev
rimci şiir hareketinin ilk sıralarında Beya
ti, Kazım Cevad, Kazım es-Semavi ve Go
ran yer aldı; Edmon Sabri. Abdülmelik 
Nuri ve Zünnun Eyyub da bu akımın ne
sirdeki temsilcileriydL Nazik ei-Melaike, 
komünistlerden ayrıldıktan sonra Bedir 
Şakir es-Seyyab, Hafız Cemi!, Halid eş-Şev
var ve Şefik ei-Kemali ise bu dönemdeki 
milliyetçi edebiyat akımının önde gelen 
simalarını oluşturdular. Halkçılık ve halk 
edebiyatı araştırmaları alanında Bağdat'

ta 1962'den sonra Arapça, İngilizce, Al
manca. İtalyanca. Türkçe ve Farsça ya
yımlanan aylık et-Türô.şü'ş-şa'bf dergi
siyle hem hızlanmış hem de burada ebu
ziyye, meymer, lavuk ve horyat gibi bir
çok halk şiiri türünde güzel örnekler ya-

yımlamışlardır. Ayrıca Irak'ta çıkan Arap
ça. Kürtçe ve Türkmence gazete ve der
giler de sayfalarını şiir ve edebiyat türle
rine açtılar. 1968 yöneticileri Kürtler' e si
yasi ve kültürel , Türkmenler'le Süryani
ler'e de 1970'te yalnız kültürel hak tanıdı
lar. Böylece bu azınlıklar Bağdat ve Süley
maniye'de çıkarmaya başladıkları çeşit
li Arapça - Kürtçe. Arapça-Türkmence 
ve Süryanice yayın organlarıyla özellikle 
Arapça el-Al}lô.m, eş-Şel}Cifetü '1- 'Ara
biyye ve Atô.l} 'Arabiyye, KürtçeRuşen
biri, Türkmence Kardaşlık ve Süryanice 
Beyne n- Nehreyn dergileriyle edebiyat
larını geliştirmeye ve geniş çapta yayma
ya fırsat buldular. Bugün de yeni fikir ce
reyanlarında kaynaşan çeşitli düşüncele

rin temsilcisi Arap ve azınlık edebiyatçı
ları . farklı konularda geliştirdikleri çeşitli 
yeniliklerle Irak halkının problemlerine çö
züm getirmeye çalışmaktadırlar. İlg i alan
ları ve sayıları gittikçe artan Iraklı edebi
yatçılar arasında başlıca hikaye ve roman 
yazarları Ca'fer ei-Halili, Abdülmecid Lut
fi, Gaib Tu'me Ferman. Abdullah Niyazi. 
Abdurrahman er-Rubey'i, Cum'a el-La
mi' ve Musa Kiredi; tiyatro yazarları Adil 
Kazım. Yusuf el-Ani, Muhiddin Zengene 

Son dönem ırak edebiyatının bazı önemli yazarları 
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ve Muhammed Münir Al-i Yasin; şairler 
ise Muhammed Mehdi ei-Cevahiri. Ha
mid Said, Sa'diYusuf. Bülend ei-Haydari, 
M. Cemi! Şeleş, Abdülvehhab ei-Beyati. 
FevzJ Kerim. Sami Mehdi, Muhammed 
Hüseyin Al-i Yasin. Abdüllatif İteymiş. Ab
dürrezzak Abdülvahid; dilcilikte Musta
fa Cevad, İbrahim es-Samerrai. Mehdi ei
Mahzumi ve Muhammed Behcet el-Ese
ri; edebiyat eleştirisinde eş-Şel}Cifetü '1-
cedfde dergisinin kurucusu ve başyazarı 
Salah Halis. Muhsin Casim ei-Musevi. Ka-

Ca'fer ei·Halili Muhammed Mehdi ei-Cevahiri Ham id Said 

Mustafa Cevad Kamil ei·Basir Yusuf Ya'küb ei-Haddad 
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mil ei-Basir, Fazı! Tamir ve inad Gazvan; 
tercüme alanında Gaib Tu'me Ferman, 
Celil Kemaleddin. Selim Taha et-Tikriti, 
Yusuf Ya'küb ei-Haddad ve M. Cemi! Roj
beyani zikredilebilir. 
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2. Eğitim ve Öğretim. Birçok eski me
deniyete beşikHk etmiş olan Irak eğitim 
öğretim tarihi açısından zengin bir geç
mişe sahiptir. Elde edilen kazı sonuçların
dan ve özellikle çivi yazılı tabietlerden bu 
faaliyetlerin Sumerler zamanına kadar 
uzandığı anlaşılmaktadır (m .ö. 3000). Ge
nellikle devletekatip yetiştirmek için ku
rulan ilk eğitim müesseseleri tapınakla
rın yanında adeta onların birer bölümü 
gibi inşa ediliyordu. Tabietler üzerinde ya
pılan çalışmalarda, düzenli yazı yazma ye
teneğini geliştirmek için öğrencilere ida
ri ve ekonomik bilgiler ihtiva eden ödev
ler veriliyordu. Eğitim ağırlıklı olarak te
oloji , botanik, temel matematik, edebi
yat, astronomi ve mOsiki alanlarında ya
pılıyordu . Okullarda bu ilim dalları ve top
lum hakkındaki değişik bilgiler tabietler 
aracılığıyla toplanıp arşivleniyor ve oku
dukları sürece öğrencilere aktarılıyordu . 

Asur Kralı Assurbanipal (m.ö. 668-626 [?J). 
Nineva şehrinde dünyanın ilklerinden bi
ri sayılan büyük bir kütüphane kurdu. Bu
rada ilm-i nücüm, teolojik bilgiler, ma
but listeleri. masallar, avcılık ve kralların 
kahramaniıkiarına dayanan mitolojik eser
lerden oluşan birçok Sumerce ve Akkad
ca tabJet bir araya getirilmişti. Grek kül
türü ile milattan önce 331 'de tanışan Irak 
daha önce Medler ve Persler aracılığıyla 
iran kültürünün etkisi altına girmiş. Gas
saniler ve Lahmiler yoluyla da bölgenin 
Cahiliye Arap kültüründen haberdar ol
muştu. Bizans ve Sasani imparatorlukla
rının hakimiyeti altındaki bu iki Arap dev
letinin başşehirleri En bar ve Hire'de zen
gin ailelerin çocukları evlerde eğitim gö
rüyorlardı (Cevad Ali, VIII , 294-295). özel
likle En bar civarına yerleşen bazı Arap ka
b ileleri çocuklarını kültür ocakları denile
bilecek yerlerde eğitiyorlar (Ta beri. lll. 
375). bazıları ise daha çok şiir. edebiyat ve 
yazı alanını içeren eğitimlerini kendi im
kanlanyla veriyorlardı (Ebü'l-Ferec el-is
fahanl. xı. 54) . Halid b. Velid Enbar'ı fet
hettiğinde burada halkın yazı yazmayı 
bildiğini görmüştü. islamiyet öncesi dö
nemde genellikle mabed, ocak ve evler
de verilen eğitim islam fetihlerinden son
ra camilere kaydı . 

Irak'ın fethinden sonra kurulan Basra 
ve Küfe şehirleri kısa sürede askeri, siya
si, kültürel ve ekonomik merkezler haline 
geldikleri gibi aynı zamanda birer eğitim 
merkezi de oldular. Küfe'ye yerleşen sa
h abilerden ilmi otoritesiyle sivrilen Ab
dullah b. Mes'Qd'un 4000 civarında öğ
renci okuttuğu rivayet edilir. Sahabe ve 
tabiin döneminde Irak'ta başlatılan Kur
'an ilimlerine ve sünnete dayalı eğitim 
daha sonra diğer dini ilimlerle zenginleş
tirildi; ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından itiba
ren de özellikle Ebu Hanife ve öğrencile
rinin çabalarıyla sistemleştirilerek bir ekol 
haline getirildi. Abbasiler devrine girer
ken Hicaz ekolüne (ehl-i hadis) karşı Irak 
ekolü (ehl-i re'y) doğdu. Hicaz ve lrakekol
lerinin ihtili!ıfı daha ziyade bilgi kaynağı 
farkına dayanmakla birlikte aralarında 
bazı usul farkları da bulunmaktaydı. Irak
lılar Medine örfünü kaynak saymadıkları 
gibi hadis malzemeleri de azdı; mevcut 
üzerinde daha titiz ayıklama yapıyor ve 
re'y ictihadına daha fazla yer veriyorlar
dı. Basra ve Küfe'de çeşitli Arap kabilele
riyle birlikte çoğunluğu Farsça konuşan 
başka unsurlar da bulunuyordu. Arap
lar'ın bunlarla ilişkileri sonucunda hayat 
tarzlarında bazı değişmeler ve dillerinde 
bozulmalar ortaya çıktı. Bu farklılık Kur'an 
okunmasında da kendini gösterdi. Önce 
Basra. daha sonra da Küfe alimleri bu dil 
problemini ortadan kaldırmaya, Arapça'
nın yabancılar tarafından öğrenimini ko
laylaştırmak için gramerini ilmi usullere 
dayalı kurallarla belirlemeye koyuldular. 
Böylece Irak toprakları üzerinde önce Bas
ra'da, bir asır sonra da Küfe'de başlayan 
bu hareket üç asır devam etti ve prensip
leri, meselelere bakış tarzları açısından 
gösterdikleri farklılıklar, aralarındaki ih
tilaflar ve rekabet yüzünden BasriyyGn 
ve KQfıyyQn adlarıyla anılan iki ayrı ekol 
halinde gelişti. 

ll. (VIII.) yüzyılın sonlarına doğru Bağ
dat islam kültür ve eğitim merkezlerinin 
en önemlilerinden biri durumuna geldi ve 
camiierin dışında yüksek öğretim alanın
da ilk müessese burada açıldı. Abbasi Ha
lifesi Me'mQn (813-833). Bağdat'ta tercü
me merkezi olarak faaliyette bulunma
sının yanı sıra bir akademi ve halka açık 

· kütüphane vazifesi gören Beytülhikme'yi 
kurdu; Hizanetü'l-hikme ve Hizanetü' l
kütüb denilen kütüphaneler de bu dö
nemde hizmet veren diğer eğitim mües
seseleri olarak kabul edilebilir. Beytül
hikme, kütüphaneler, mescidler ve özel 
öğretim kurumlarında birçok alim, ede
biyatçı. şair, muhaddis ve kurranın yanı 


