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İŞGAL SONRASI IRAK ŞİİRİ (2003-2005) 

ALİ, Pınar Hüseyin M.  
IRAK/IRAQ/ИРАК 

ÖZET 

İşgal sonrası süreçte Irak şiiri, genel olarak iki farklı kulvarda varlığını 
sürdürmüştür. Bunlardan birincisi, çeşitli nedenlerle Suriye, Lübnan ve daha 
başka ülkelere kaçan veya oralarda yaşamayı tercih eden şairlerin temsil ettiği 
“Sürgündeki Irak Şiiri”, diğeri ise çetin koşullara rağmen Irak’ta kalmayı tercih 
eden şairlerin temsil ettiği “İçteki Irak Şiiri”dir. Şairlerin yaşam alanlarındaki 
bu değişiklik, onların şiirlerindeki temaları ve bu temaların işleniş biçimini de 
etkilemiştir. Irak’ta kalan şairler, savaş şartlarının kötü yüzünü şiirlerine 
taşırlarken; “yalnızlık”, “ölüm”, “yok oluş” gibi kavramlar etrafında dolaşıp 
karamsar hattâ kötümser ruh hâllerini şiire yansıtırlarken, Irak dışında yaşayan 
şairler, işgalci güçlere karşı direniş hareketini destekleyen, direnişçileri 
yüreklendiren ve okuyucuya umut aşılayan tarzda şiirlere imza atmaktadırlar. 
Bu çalışmada işgal sonrası Irak şiirinin (2003-2005) şekil, konu ve içerik gibi 
metne dönük özellikleri ve bu dönemin şiiri üzerinde işgalin olumlu ya da 
olumsuz etkilerini bütün bu değişimlerin belirlenebilmesine yardımcı olarak 
işgal öncesi dönemi (1979-2003) Irak şiiri genel özellikleriyle ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Irak, şiir, Saddam, işgal.  

ABSTRACT 

The Iraq poetry after the occupation, generally it has had its way in two 
styles. First of them is “The Iraq Poetry in Exile” which represented by poets 
who escaped from Iraq to Syria, Lebanon and other countries. Second is “The 
Interior Iraq Poetry” which represented by the poets who chosen to stay in Iraq 
although it became very hard place to live. This changing in their live areas 
affected their poetry and its style of writing. The poets, who stayed in Iraq, 
moved the bad effect of the war to their poets, the poets who escaped to other 
countries, wrote their poets in hope against to the occupation forces, and rebels 
who fight with the occupation forces. In this study, the style, the subject and the 
concept of the Iraq poetry after the occupation (2003-2005) had been dealt. It 
had been showed the negative or the positive affects of the occupation over the 
Iraq Poetry. The age of before occupation (1979-2003) had been also studied as 
well.  

Key Words: Iraq, poetry, Saddam, occupation.  
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Modern Irak şiirinin dikkat çeken en önemli özelliği politik unsurları içinde 
sürekli barındırmış olmasıdır. Bu fenomen, Emevî dönemine kadar geriye gider. 
Emevi döneminde Arap edebiyatının üç önemli merkezinden Şam’da övgü şiiri, 
Hicaz bölgesinde gazel türü gelişirken, Irak muhalif şairlerin yurdu, dolayısıyla 
siyasi şiirin geliştiği bir merkezdi. Yirminci yüzyıl boyunca da Irak şiiri, bazen 
genelde modern Arap şiirinin yaşadığı gelişime koşut olarak, bazen de bu 
gelişime öncülük ederek sürekli bir değişim içinde olmuş, ama bu değişimlerde 
de politik niteliğini büyük ölçüde korumuştur. Iraklı şair es-Seyyâb’ın 
Yağmurun Türküsü adlı şiirinde vurguladığı Irak’ın âdeta değişmez yazgısı olan 
felaketlerin en son örneği “işgal”in, hep politik olma özelliğiyle öne çıkan Irak 
şiiri üzerindeki etkileri görülmektedir.  

Irak’ta 14 Temmuz 1958 tarihinde yapılan askerî darbe sonucu ilan edilen 
Cumhuriyet, Temmuz 1979’da Cumhurbaşkanı Ahmed Hasan el-Bekr’in 
görevinden çekilmesi sonucu iş başına gelen Saddam Hüseyin’in otuz dört yıl 
sürecek olan dönemi, Irak’ta 17 Temmuz 1968 darbesiyle ilk kez yönetime 
gelen Baas Partisinin son dönemidir, Irak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.  

 Baas Partisinin Irak’ı yönettiği süreçte ülkenin tüm yaşamsal alanlarında bir 
çok değişiklik oldu ve bütün bu değişiklikler edebiyatta ve özellikle şiirde 
yansıma buldu. Modern Irak şiiri, doğuşundan itibaren büyük ölçüde politikaya 
bağlı olmuştur. 1 Büyük şair Bedr Şâkir Es-Seyyâb bu bağlantıya: “… Bizde 
siyasetle edebiyat öyle iç içedir ki; onları birbirinden ayırmak çok güçtür. 
“ sözleriyle işaret etmektedir. 2 

Bu dönem şairlerinin çoğu Baas Partisi’nin ideolojisine inanmış 
olduklarından, övgü şiirlerinin çoğunlukla söz konusu parti için söylendiği 
görülür. Bu dönemde eser ortaya koyan edebiyatçılar, bilhassa şairler, bütün 
arzularının ancak bu ideoloji sayesinde gerçekleşeceğine kanaat getirmişlerdi. 
Bunlar bir yandan, bu sıralarda yeni bir kavram olarak ortaya çıkmış olan 
“Baasçılık Kültürü”nü (sekâfetu’t-teb’îs) övgüleriyle besliyorlar, diğer yandan 
edebiyatın işlevini veya görevini Baas Partisi Lideri Saddâm Hüseyin’i överek 
onun ayakta kalmasına katkıda bulunmakla sınırlandırıyorlardı. Bu övgüler 
bizzat Saddam Hüseyin’in şahsına yönelik olabildiği gibi, onun döneminde 
bitmek bilmeyen savaşları, bu savaşlarda ölmeyi, şehit olmayı yüceltmek 
biçimde de görülebilmektedir.  

21 Eylül 1980 tarihinde Irak’la İran arasında çıkan ve sekiz yıl süren savaş 
da, methiye türünün egemenliğine yardımcı oldu, hamaset ve fahriye türüne 
ivme kazandırması yanı sıra. Savaş sürecinde Irak’ta görülen methiyeler, daha 
çok Saddam’ı övmek, Irak ordusunu övmek, şehitleri yüceltip şehit annelerini 

                                                 
1 Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. yy. ), Çev.; Bedrettin Aytaç, Özkan 
Matbaası, Ankara 1994, s. 79.  
2 Mahmûd el-‘Abtah el-Muhâmî, Bedr Şâkir es-Seyyâb ve’l-Hareke’ş-Şi‘riyye’l-Cedîde fi’l-‘Irâk, 
Matba‘atu’l-Ma‘ârif, Bagdâd 1965, s. 84.  
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övmek biçiminde kendini gösterir. Bu tarz şiirler bir yandan savaşın çirkin 
yüzünü gösterirken diğer yandan, şiddet ve dehşetin yanında hoş bir romantizm 
de barındırır. 1986 yılından sonra yazılan övgü şiirlerinde yavaş yavaş bir 
değişime gidildiği dikkati çeker. Önceden vatan-asker-savaş ve Saddam için 
söylenen methiyelerin, 1986’dan sonra, zamanla sadece Saddam övgüsüne 
inhisar edildiği görülür.  

Saddam için yazılan ilk medih kasideleri, iki Baas şâiri Muhammed Cemîl 
Şeleş ve Şefîk el-Kemâlî tarafından kaleme alınmıştır. Ama bu konuda temayüz 
eden, kendisine Şâ‘iru’r-Re’îs (Başkan’ın Şairi) lakabı verilen ‘Abdurrezzâk 
‘Abdulvâhid olmuştur. O, bir şiirinde Saddam için şöyle der: 

 روعتم الموت

 باسم فماذا يسمى جمعها الغضر؟   آـل مكرمة . . يا أيها الال اسمي 
 !!أآون سميتـها جمــعا وأعتــذر     عنــــدئـــذ . . أال قلـــت صــــدام

Ölümü Güzelleştirdiniz 

Ey isimlendirmediğim her asalet  
Acaba hepsine ne denir? 
Ancak eğer ey Saddam dersem 
O zaman tümünü isimlendirmiş olur ve mazur görülürüm.3 

Ağustos 1990 ve Kuveyt Savaşı’ndan sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi tarafından Irak’a iktisadî ve askerî ambargo uygulandı. Bu ambargo 
Irak’ı dünyaya kapattı ve bütün ülkelerle dış ilişkileri yasakladı. Kuveyt Savaşı 
ve ambargo kararı Saddam’ı ziyadesiyle etkiledi. Bu dönem her açıdan Irak 
halkı için zor bir dönem oldu. Bütün bu sıkıntıların yanı sıra, Saddam’ın baskısı 
ve zulmü de kat kat artıyordu. Saddam Hüseyin ve yardımcıları, adeta 
yenilginin tüm acısını halktan çıkartmak istiyor gibiydiler. 4  Bu zor durum 
Irak’taki edebî hayatı da etkilemişti. Saddam’ın baskısı ve ambargonun yarattığı 
sıkıntı edebî hayatın tüm müesseselerini de boğdu. Bu sıkıntı (1990-2003) Irak 
edebiyatının gelişip ilerlemesini engelledi; fikrî, kültürel ve stratejik alanları da 
yaratıcılık faktöründen mahrum etti. Bu durumu şair Ahmed Matar’ın şiirinde 
görebiliyoruz: 

 اللغز

 

 قالت أمي مرة

 يا أوالدي 

                                                 
3 el-Huceyrî, a. g. mak. , s. 2-5.  
4 Mansûr, a. g. e. , s. 42-44.  
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 عندي لغز

 سره ؟ من منكم يكشف لي

 تابوت قشرته حلوى( 

 . . ساآنه خشب

 والقشرة 

 )زاد للرائح والغادي

 التمرة: قالت أختي 

 حضنتها أمي ضاحكة 

 لكني خنقتني العبرة

 :قلت لها 

 !بل تلك بالدي 

Bilmece 

Bir keresinde dedi ki annem  
Çocuklarım 
Bir bilmecem var size 
Bakalım içinizden kim bulacak cevabını? 
“Bir tabut, kabuğu şeker 
İçinde oturan tahta. .  
Kabuk azıktır  
Gelip gidene. “ 
Kız kardeşim: Hurmadır dedi 
Annem gülerek sarıldı ona.  
Fakat ben, 
Boğularak gözyaşlarına 
Dedim ki ona; 
Hayır, vatanımdır bilmecenin cevabı. 5 

9 Nisan 2003’te saatler 16:30’u gösterirken, Saddam Hüseyin’in Bağdat’ta 
Firdevs Meydanı’ndaki muhteşem heykeli Amerikan askerleri tarafından yıkıldı. 
Bu, sadece bir heykelin sıradan yıkılışı değil, aynı zamanda Irak’ta sonunun 
nereye gideceğini o sıralar kimsenin kestiremediği yeni bir dönemin 
başlangıcıydı. Irak’ın işgali, işgal eden ülkeler tarafından ülkeye barış, özgürlük 
ve demokrasi getirmek gerekçesiyle açıklanıyordu. Heykel’in yıkılışına katılmış 

                                                 
5 Matar, a g.e., s. 12.  
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olan Irak halkı da, bu gerekçenin yaşama geçirileceği inancıyla heykelin 
yıkılışını kutluyordu.  

Aradan geçen üç yılı aşkın süre zarfında, demokrasi bağlamında iki genel 
seçim yapılmış olsa da, Irak’ta kan dökülmesi durmadı, toplumsal barış 
sağlanamadı. Bütün bu yaşananların edebiyatta ve özellikle şiirde yansıma 
bulması kaçınılmazdı.  

Edebiyatçılar, toplumun önemli bir kesimin görüşünü paylaşarak, Saddam 
rejiminin devrilmesi arzusuyla işgal güçlerini başlangıçta desteklemişti. Ancak 
geçen süre içerisinde yaşanan ve pek de iç açıcı olmayan tecrübeler, 
edebiyatçılar üzerinde de bir hayal kırıklığı yaratmış görünüyor. Çünkü işgal 
sürecinde Irak’ta binlerce insan yaşamını yitirmiş, yaşanan olumsuzluklardan 
Irak’ın tarihî ve kültürel varlıkları da nasibini almıştı. Bağdat’taki Millî 
Kütüphane ateşe verilerek dünyanın en eski Kur’an-ı Kerim nüshalarının da 
arasında bulunduğu binlerce el yazması eser yakılıp talan edilmişti. Yedi bin 
yıllık geçmişi olan Mezopotamya uygarlığını insanlığa sergilemek amacıyla 
yapılan ve Asur, Babil, Sümer ve daha sonra da İslam medeniyetinin en önemli 
eserlerinin yer aldığı zengin müzelerin başında gelen Bağdat Arkeoloji Müzesi 
de yakılmıştı. 6 Irak’ın hemen hemen tüm altyapısı tahrip edilmişti.  

Bu dönemde Iraklı şair, birçok problemle karşılaştı. Bu problemlerin başta 
geleni, Saddam döneminde olduğu gibi, yine “korku faktörü” idi, ama bu kez 
bir kat daha artarak devam ediyordu. Çünkü önceden korkunun kaynağı tekti, o 
da Saddam hükümetiydi. Saddam sonrası Irak’ta bir yönetimin kurulamaması 
sonucu devlet çeşitli partilerce yönetilir oldu ve bu durum korku unsurunun 
farklı birkaç kaynaktan beslenmesine sebep oldu. Bu dönemde Irak şairi, ifade 
özgürlüğüne sahip olamamanın neden olduğu şu endişeleri yaşamaktadır:  

1. Eğer bu şair Irak’ta bulunan Amerikan ordusunu ‘işgal kuvveti’ olarak 
tanımlarsa, önceki siyasî yönetime (Saddam yönetimi) bağlı olmakla 
suçlanacaktır.  

2. Saddam yönetimini ‘dikta yönetimi’ olarak adlandırırsa bu defa Amerikan 
misyoneri olmakla suçlanacaktır.  

3. Bu seçeneklerin her ikisine de uzak durup içine kapanır ve susmayı tercih 
ederse o zaman da tepkisiz kalmakla suçlanacaktır.  

Görünen o ki, Irak şairini, sanatını rahatça icra etmekten alıkoyan en büyük 
engel korku faktörüdür. 7 Bu korku, gereksiz bir korku değildir Iraklı şair için. 
Çünkü Iraklı şairler, zaman zaman çeşitli çetelerce düzenlenen suikast ve 
kaçırma girişimlerine hedef olmuşlardır. Çok sayıda insan bu çeteler tarafından 

                                                 
6 Söztutan, a.g.e., s. 17-20.  
7 Abbâs ‘Abd Câsim, “es-Sekâfetu’l-Vataniyyetu’l-Muzdevece”, Mecelletu’l-Edîb, Bagdâd 2004, 
S. 48, s. 24.  
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öldürülmüştür. Amerikan ordusu da bu noktada masum görülmemektedir. 
Çünkü pek çok edebiyatçı, bizatihi Amerikan ordusunun saldırısına uğramış 
veya tutuklanmıştır. Bazıları da toplama kamplarına götürülmüştür.  

Bütün bu olumsuz gelişmelerin bir sonucu olarak bugün birçok şair, can 
güvenliklerini sağlamak amacıyla, eserlerinde takma isimler kullanmaktadırlar. 
Bu durum, doğal olarak edebiyat tarihçilerinin işini güçleştirmektedir. Yakın 
gelecekte de farklı bir durum beklenmemektedir. Irak’a özgürlük ve demokrasi 
getirme adına yapılmış olan bu işgal hareketi, bu sonucu doğurmadığı gibi, 
birçok kişi artık can güvenliği veya iş güvencesi nedeniyle çareyi Irak dışına 
göçmekte görmektedir.8  

İşgalden sonra, edebiyatta özellikle de şiirde birçok değişiklik meydana geldi. 
Her şeyden önce, Saddam sonrası dönem, yani işgal dönemi, edebiyatta da yeni 
bir dönem olarak değerlendirilerek, bu döneme Mâ Ba‘de’t-Tûfân (Tufan 
Sonrası Dönem) adı verildi.9 

İşgalden sonra Iraklı edebiyatçılarla birlikte şairlerin de üç ayrı bölüme 
ayrıldığını görüyoruz: 

 İçteki Şairler: Bu şairler ülkelerini bu zor durumunda terk etmeyerek, 
eserlerini Irak içinde yazmış ve yayınlamışlardır. Bu şairler kaybolan Irak 
şiirinin edebî kimliğini tekrar bulmak için mücadele ederken, yazdıkları şiirlerle 
halkı tek ve parçalanmamış bir Irak devletinin tesisine davet etmektedirler. Irak 
şiiri, daha çok bu şairlerle geleceğini şekillendireceğe ve özelliğini 
belirleyeceğe benziyor.  

 Dıştaki Şairler: Bu grup, Irak dışında yaşayan şairlerden oluşmaktadır. Bu 
şairler, Irak dışında yerleştikleri ülkelerde yazdıkları eserlerini posta yoluyla 
Irak’a göndererek Iraklı okuyucuya ulaşmasını temin etmektedirler.  

 Görünmeyen Şairler: Bu grup şairler ise Irak içinde bulundukları hâlde, 
ne Saddam döneminde ne de Saddam rejimi düştükten sonra şiir alanında öne 
çıkmış, gözönünde bulunmuş şairlerdir. Bu edebiyatçılar için Saddam 
zamanında biçilen görünmezlik kisvesi, âdeta bir yaşam tarzı olarak bugün de 
etkisini sürdürmektedir.10 

İşgal sonrası Irak şiirinde konu zenginliği dikkati çekmektedir. Bu dönemde 
Irak şiirine daha önce görülmeyen veya pek işlenmeyen yeni konular girerken, 
işgalden önce yaygın olan konuların bu dönemde artık işlenmediği 

                                                 
8 ‘Abbâs ‘Abd Câsim, “Siyasetuna es-Sekâfiyye ve’t-Tahassusu’s-Sekâfî”, Mecelletu’l-Edîb, 
Bagdâd 2003, S. 1, s. 24.  
9 Ali Hasen el-Fevvâz, “Hel Semmete Masîr Âhar li’ş-Şi‘ri’l-‘Irâkî fi Merhale mâ ba‘de’t-Tûfân”, 
Mecelletu’l-Edîb, Bağdat 2005, S. 79, s. 7.  
10 Fârûk es-Sâmir, (Sempozyum) “Nedve: er-Râhin ve Mu‘addalât es-Sekâfî”, Mecelltu’l-Edîb, 
Bagdâd 2004, S. 21, s. 21.  
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görülmektedir. Örneğin, lider için methiye yazma geleneği yok denecek kadar 
azalmıştır.  

Saddam’a ait heykellerin devrilmesi ve toplu mezarlar gibi konuların şiire bu 
dönemde ilk kez girdiği görülmektedir. Bu yeni konulardan birincisinde söz 
konusu olan, sadece konunun yeni olmasından ziyade olayın yeni olmasıdır. 
Irak halkı tarih boyunca birçok savaş görmüştü ama, böyle bir olayla 
karşılaşmamıştı. Zira Saddam, hiçbir suçu olmayan masum insanları toplu 
olarak bu mezarlara gömmüştü. Bu olaya Irak’ta ironik bir adlandırmayla 
“Büyük Hediye” adı verildi: 

İkinci yeni şiir konusu ise Saddam’a ait olan heykellerin devrilmesidir. Bu 
durum Irak şiiri için yepyeni bir konuydu. Zira Irak devletinin yakın tarihinde 
birkaç hükümet kurulsa da, bu hükümetler ayaklanmalar sebebiyle sona ermişti. 
Bu geçmiş hükümetlerin liderleri için de heykeller yapılmıştı; lakin bu 
hükümetlerin sona ermesi ve liderlerinin heykellerinin devrilmesi hakkında 
hiçbir Irak şiiri yazılmamıştı.  

Saddam’ın bütün Irak’ta dikilmiş binlerce heykeli vardı ve Irak işgal 
olunduğunda bütün bu heykeller halk tarafından devrildi.  

Tüm dünyanın gözü önünde Bağdat’ın en büyük meydanı olan Firdevs 
Meydanı’nda bulunan Saddam’ın en büyük heykeli 9 Nisan 2003 tarihinde 
Bağdat’ın düşmesiyle halk tarafından devrildi. Bu heykelin ve Irak’ta bulunan 
diğer tüm Saddam heykellerinin devrilmesi Irak’ta Saddam rejiminin sembolü 
oldu.  

Iraklı şairler, sadece bu iki konuda şiir yazarken özgürdü; kendisinin ve Irak 
halkının bütün coşkularını, üzüntülerini, acılarını bu şiirlerle özgürce ifade 
ederdi. Çünkü şairler, diğer şiir konularını işlerken hâlâ korku ve baskı altında 
bulunuyordu.  

Vatana ağıt biçiminde görülen bir tür mersiye de bu dönemde Irak şiirinde 
görülmektedir. Bu tarz şiirlerde Iraklı şairler, bir yandan Irak ve geride kalan 
savaş enkazı için ağıt yakarken diğer yandan, halka tek ve parçalanmamış bir 
Irak fikrini yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca halktan sabretmelerini ve 
birbirlerine sarılıp kenetlenmelerini istemektedirler.  

 الصفقة السوداء

 . . وطنياتفق الجميع على قتل 
 . . و الغريب. . الجار و األخ و الصديق

 تقسيم هذا البيت. . اتفقوا على 
 فقسموا االوراق و السعيفات مثلما 

 تقسم األسهم
 . . في بورصات العبيد 

 اتفقوا على عريس أبيض محارب
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 مفتول العضالت
 . . ليغتصب بغداد

 . و الوطن. . عفوا ليحرر العراق
  . .آتبوا بالحبر األسود

 . . أحرف العراق
 . . بعثروها في الهواء
 . . أسقطوها في التراب

 . . قالوا ستخرج آلهة العراق
 . . برميل نفط

 . . بعثروا الحروف مرة أخرى
 فسقطت على سطح دجلة

 :هكذا
 . قارع

Kara Pazarlık 

Yurdumu öldürmek için anlaştı herkes 
Komşu, kardeş, arkadaş. . ve yabancı. .  
Anlaştılar bu evi paylaşmak için 
Yaprakları ve hurma dallarını paylaştılar, tıpkı 
Hisselerin paylaşımı gibi, 
Köle borsalarında. .  
Adaleleri güçlü 
Savaşçı beyaz bir damatla anlaştılar, 
Gasp etmesi için Bağdat’ı… 
Pardon, özgürlüğe kavuşturmak için 
Irak’ı, vatanı.  
Siyah bir mürekkeple yazdılar 
Irak’ı oluşturan harfleri 
Sonra saçtılar havaya 
Düşürdüler toprağa 
Sonra da dediler ki 
Petrol varilini ortaya çıkartacak 
Irak’ın tanrıçası… 
Harfleri bir daha saçtılar 
Bu kez Dicle’ye düştü 
İşte böyle 
Falcı. 11 

                                                 
11 Haydar el-Hamadânî, “Sıfkatu’s-Sevdâ”, Cerîdetu’z-Zamân, Washington 21. 07. 2003,S. 1562, 
s. 13.  
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Klâsik Arap şiirinde, özellikle Endülüs şiirinde bilinen şehir için mersiye 
yazma geleneği işgal sonrası Irak şiirinde yeniden canlandırıldı. Özellikle 
Bağdat şehri ve Irak’ın diğer şehirleri için Irak şairi, ister Irak içinde bulunsun, 
ister dışında; ister Saddam’ın şairi olsun ister onun karşısında; en güzel 
ağıtlarını Bağdat için ve bu şehrin başına gelen felaketler için yazmıştır.  

İşgalden sonra Irak şiirinin konuları arasına katılan ‘ihanet’ kavramı, Irak 
halkının maruz kaldığı işgale sebep olan eski yönetim ve adamları için 
kullanılmış, Saddam ve yardımcılarının ülkeyi nasıl yabancı işgaline 
götürdükleri özenle şiire aktarılmıştır.  

 مناجاة بغداد

 من باعك بغداد، من باعك
 يا ليل العشق و صدى التأريخ

 من بالغدر لوى باعك
 من باع التأريخ برمته
 و هوى بالعز و شيمته

 عني أوجاعك من يحمل
 من باع البصرة و السياب
 غدر الصحبة و األصحاب
 و الموج يتهادى بشراعك

 بغداد العرب أسألها
 و الليل يناغي ظفائرها
 أين العلم وأين النور

 أسأل دجلة و المنصور
 بابل تلثم بسمتها حزنا
 و يتوارى خجال آشور
 بغداد و ليليي يؤرقني
 الجرح النازف يدميني

 ذبحنيو الحزن آسيف ي
 يرميني. . يسحقني. . يقتلني

 بغداد و شمسك غائبة
. و الليل طويل يشجيني  
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Bağdat’a Sesleniş 

Seni kim sattı Bağdat; kim sattı seni? 
Ey aşk gecesi ve tarihin yankısı 
Kim seni kalleşçe kıvırtıp sattı 
Tarihi tümüyle kim sattı, 
Onurunu ve şerefini batırdı 
Acılarını kim alır üzerimden 
Basra’nı ve es-Seyyâb’ı kim sattı12 
Dostluğa ve arkadaşlara kim ihanet etti 
İndiriyor yelkenlerini dalgalar 
Soruyorum Arapların Bağdat’ına 
Okşarken gece pençelerini 
Hani nerede bilim, nerede ışık 
Soruyorum Dicle’ye ve el-Mansûr’a13 
Bâbil üzüntüsünden tebessümünü gizliyor14 
Ve Asur ise utancından saklanıyor15 
Bağdat ve gecem beni uykusuz bırakıyor 
Kanayan yara kanımı akıtıyor 
Ve üzüntü bir kılıç gibi kesiyor beni, 
Öldürüyor. . eziyor. . fırlatıyor 
Ey Bağdat. . güneşin batmış 
Izdırap veriyor bana uzun gecen. 16 

Arap edebiyatında özellikle de şiirde bulunan ‘direniş edebiyatı’ (Edebu’l-
Mukâveme) işgalden sonra Irak edebiyatının şiir konuları arasında yer aldı. 
Amerikan ordusu Irak’ı işgal ettikten birkaç ay sonra, Irak’ın bazı şehirlerinde  
–özellikle Fellûce’de– Amerikan ordusuna karşı direniş hareketleri baş gösterdi. 
Buradan bazı şairler bu direniş hareketleri için şiirler, ‘direniş methiyeleri’ 
yazdılar. Bu methiyelerde, direniş hareketlerini destekleyerek, direnişin 
görüldüğü şehirleri yücelttiler.  

Pek tabiidir ki, bu konuyla ilgili yazılan bütün şiirler Irak dışında kaleme 
alınmaktadır. Çünkü, bu şiirleri Irak içinde yazan bir şairin terörist damgası 
yemesi ve terörü desteklemekle suçlanması kaçınılmazdır.  

                                                 
12 Basra: Irak’ın güneyinde bulunan bir şehir. es-Seyyâb: 1950’li yıllarda kullanılan serbest şiirin 
öncülerinden olup modern Arap şiirinin gelişimine çok büyük katkılar sağlamış Iraklı şair.  
13 Dicle: Irak’ta bulunan bir nehrin ismi. el-Mansûr: Bağdat’ı yapan Abbasi halifesinin ismi.  
14 Babil: Irak’ta eski ünlü bir şehrin ismi.  
15 Asur: Iraklıların eski tanrıçasını ismi.  
16 Sâlih Muhammed Hadar eş-Şercî, “Munacâtu Bagdâd”, Cerîdetu İtticâhi’l-Âhar, Bagdâd 29. 
11. 2003, S. 145, s. 28.  
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Irak’ta, işgalden dolayı her geçen gün artan patlamalarda masum insanlar 
hayatlarını kaybettiler. Bu patlamalar, bazı şairler tarafından şiirde işlendi. Bu 
felaket manzaralarının doğurduğu his ve düşünceler, şiirin önemli konularından 
biri hâline geldi. 17 

Bu dönemde ayrıca, “arkadaş ağıtı” konusu Irak şiirinde görülmektedir. 
Irak’taki patlama olaylarında bazı şairler hayatlarını kaybettiler ve geride 
bıraktıkları birçok sevenleri içinde şair dostları, bu acıyı ifade etme aracı olarak 
şiiri kullandılar. Savaşta hayatlarını kaybeden bu şair arkadaşları için mersiyeler 
yazdılar.  

Bütün bunların ötesinde, hizipçilikten ve mezhepçilikten uzak, tek, özgür ve 
parçalanmamış bir Irak’ın yeniden inşa edilmesi, geleceğe yönelik umudun ve 
gayretlerin başlıca yaşam şekline dönmesi arzusu, Iraklı şairlerin şiirlerinde 
sıkça işlenmektedir. 18  

İşgal sonrası Irak’ta şiir, 1950’li ve 1960’lı yıllardaki sanatsal düzeyine 
ulaşamamış olsa da, Saddam dönemine nazaran bünyesinde estetik unsurları 
daha çok barındırmaya başlamıştır. Saddam döneminde Saddam’ı övmek 
dışında bir misyonu görülmediğinden şiire karşı oluşmuş olan duyarsızlık, bu 
dönemde yavaş yavaş ortadan kalkmış; özellikle yaşanan acılarla dokunan ve 
direnişi motive eden içeriğiyle işgal sonrası şiir, edebî türler arasında Iraklıların 
gözde sanat dalı niteliğini yeniden kazanmıştır. Irak’ta işgal altında yaşayan 
şairler, ifade özgürlüğü açısından kendilerini hâlâ kısıtlanmış gördüklerinden, 
halkın beklediği tonda şiir pek üretemeseler de, Irak dışında yaşayan Iraklı 
şairler, duygu yüklü şiirleriyle Irak şiirine büyük bir canlılık kazandırmışlardır.  

İşgal sonrası süreçte Irak şiiri, genel olarak iki farklı kulvarda varlığını 
sürdürmüştür. Bunlardan birincisi, çeşitli nedenlerle Suriye, Lübnan ve daha 
başka ülkelere kaçan veya oralarda yaşamayı tercih eden şairlerin temsil ettiği 
“Sürgündeki Irak Şiiri”, diğeri ise çetin koşullara rağmen Irak’ta kalmayı tercih 
eden şairlerin temsil ettiği “İçteki Irak Şiiri”dir. Şairlerin yaşam alanlarındaki 
bu değişiklik, onların şiirlerindeki temaları ve bu temaların işleniş biçimini de 
etkilemiştir. Irak’ta kalan şairler, savaş şartlarının kötü yüzünü şiirlerine 
taşırlarken; “yalnızlık”, “ölüm”, “yok oluş” gibi kavramlar etrafında dolaşıp 
karamsar hattâ kötümser ruh hâllerini şiire yansıtırlarken, Irak dışında yaşayan 
şairler, işgalci güçlere karşı direniş hareketini destekleyen, direnişçileri 
yüreklendiren ve okuyucuya umut aşılayan tarzda şiirlere imza atmaktadırlar. 
Irak’ta yaşayan şairlerin direniş hareketini destekleyen türden şiirlerine pek 
rastlanamaması, mevcut durumu kabullendiklerinin ya da mevcut durumdan 
memnun olduklarının göstergesi olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü, Saddam 
döneminde şairlerin Saddam rejimini eleştirmeleri hâlinde onları bekleyen 
cezalandırılma korkularının bu dönemde, direniş hareketini övme durumunda 
                                                 
17 Beşşâr eş-Şeddâd el-Hayevî, Cerîdetu’s-Sabâh, 06. 10. 2005, S. 672, s. 8.  
18 İhsân en-Nâcî, Cerîdetu’z-Zamân, Bağdat 03. 08. 2003, S. 1573, s. 13.  
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işgalci güçler tarafından cezalandırılma korkusuna dönüşmüş olmasıyla 
açıklanabilir. Bu dönemde Irak’ta kalan şairler tarafından Saddam’ı ya da Baas 
rejimini eleştiren şiirler de yazılmamaktadır. Bunu da, şairlerin yaşadığı başka 
bir korkuyla açıklamak mümkündür: Amerikan yanlısı veya işgal yanlısı olarak 
nitelenmek ve bu sefer direnişçilerin hedefi durumuna gelmek.  

Edebiyat, her türlü baskıya karşı söylem geliştirebilen bir sanat olsa da, 
özgürlüğün olmadığı bir ortamda edebiyatın gelişebilme alanları da doğal olarak 
daralmaktadır. Şairlerin Irak’ta yaşadığı bu tür korkular, şiirin gelişimini 
olumsuz etkilerken içinde yaşanılan acı dolu ortam yüzünden, aşk ve gazel türü 
şiir de kendisine gelişecek bir alan bulamamaktadır.  
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