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MOLLA SABİR’İN KARDAŞLIK DERGİSİNDE TEFRİKA EDİLEN ‘KERKÜK 
ŞÂİRLERİ’ İSİMLİ ESERİ 

Molla Sabir’s ‘Kerkük Şairleri’ Which is Serialized in Kardaşlık 

Yağız YALÇINKAYA 

Öz: Selçuklular zamanında Türk yurdu olup Osmanlı’nın son dönemlerine kadar Türk siyasi ve kültürel 
sahasında kalan Irak bugün hâlâ Türklerin yaşadığı ve Türkçenin konuşulduğu bir bölgedir. Nesîmî ve Fuzûlî gibi iki 
büyük şairi yetiştirmiş olan Kerkük, bu bölgenin önemli merkezlerindendir. Nesîmî’den beri birçok şair yetiştirmiş 
bölgede özellikle 19. asırda çok hareketli bir edebiyat çevresi görülmektdir. Bu çalışma dönemin 19 ve 20. asırlardaki 
şiir ortamını yansıtan Molla Sabir’in Kerkük Şâirleri isimli eseri üzerinedir. Tamamı yayımlanmayan bu eserin bir 
kısmı 1965-66 yıllarında bölgenin önemli neşriyatından olan Kardaşlık dergisinin altı sayısında tefrika edilmiştir. 
Çalışmada bu altı kısım bir araya getirilip çeviri yazı ile tam bir metin hâlinde aktarılmıştır. Metne geçmeden önce 
Kardaşlık dergisinin mahiyeti hakkında, daha sonra Molla Sabir’in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. 
Son olarak Kerkük Şâirleri hakkında malumatlar ile birlikte metin kısmına geçilmiştir. Yirmi dokuz şairi ihtiva eden 
eser okuyucu ve araştırmacılara arz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Molla Sabir, Kerkük Şairleri, Kardaşlık Dergisi, Kerkük, Şiir 

Abstract: Iraq, which was a Turkish homeland during the Seljuk period and remained in the Turkish political 
and cultural field until the last period of the Ottoman Empire, is still a region where Turks live and Turkish is spoken. 
Kirkuk is one of the important centers of this region that has raised two great poets such as Nesîmî and Fuzûlî. A very 
active literary circle was seen in the region, which has grown many poets since Nesîmî, especially in the 19th 
century. This study is on Molla Sabir's work named Kerkük Şâirleri, which reflects the poetry environment of the 
period in the 19th and 20th centuries. A part of this work, which did not find the opportunity to be published 
completely, was serialized in six issues of Kardaşlık, one of the important publications of the region, in 1965-66. In 
the study, these six parts were brought together and transferred as a full text with transcription. Before passing to the 
text, firstly, information was given about the nature of Kardaşlık. Later, there is a section about Molla Sabir's life and 
works. Finally, with the information about Kerkük Şâirleri, the text part has started. The work, which includes twenty 
nine poets, has been presented to readers and researchers. 

Key Words: Molla Sabir, Kerkük Şairleri, Kardaşlık Dergisi, Kirkuk, Poem 

Giriş 

Türkçe; Doğu Türkistan ve Hindistan’dan Avrupa’nın içlerine; Kırım ve Sibirya’dan 
Mısır ve Hicaz’a çok geniş bir coğrafyaya yayılma imkânı bulmuş bir dildir. Bu uçsuz 
coğrafyada sözlü ve yazılı birikimiyle binlerce yıl devam eden bir saltanat sürmüş ve hâlâ 
sürmektedir. Tarih boyunca konuşulduğu coğrafyalarda önemli kültür merkezlerinin 
kurulmasında baş etkenlerden biri olmuş, bu merkezlerde abide şahsiyetler yetiştirmiştir. Bu 
şahsiyetler de Türk dilinin yıkılmaz anıtlarını tarihe dikmeye muvaffak olmuşlardır. Orhun 
kıyısında Bengü Taşlar sonsuzluğa bırakılmış; Yesi’de Divan-ı Hikmet, Bağdat’ta Divanü 
Lugati’t-Türk, Herat’ta Muhakemetü'l-Lugateyn, Agra’da Babürname, Bahçesaray’da 
Sefername, Anadolu’da Risaletü’n-Nushiyye, İstanbul ve Rumeli’de nice divan ve mesnevi ve 
daha saymakla bitmeyecek binlerce eser Türkçenin parlayan yıldızları olmuştur. 
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Türk dilinin bin yıldır konuşulup güzide eserlerinin verildiği merkezlerden biri de Irak 

coğrafyasıdır. Anadolu’dan daha eski bir Türk yurdu olan, Nesîmî, Fuzûlî ve Bağdatlı Rûhî gibi 
klasik Türk şiirinin doruk noktalarını yetiştirmiş bu bölge, bugün hâlâ Türklere ve Türkçeye 
vatan toprağı olmaya devam etmektedir. 

Türklerin Irak’a ilk yerleşimleri bilindiği kadarıyla hicri 54 (miladi 674) tarihine kadar 
uzanmaktadır. Abbasiler döneminde ise Türklerin Irak’a gelişleri hızlanmıştır.1 Selçuklu 
hükümdarı Tuğrul Bey’in Oğuz boylarından oluşan ordusu ile bölgeye girmesi, Irak’taki Türk 
varlığını kesinleştirmiştir. Türklerin bölgeye yerleşip çoğalmaları on ikinci asırda Musul ve 
Erbil Atabeylikleri ve Kerkük’teki Kıpçak Beyliği dönemlerinde hızlanmıştır. On dördüncü 
asırda Bağdat’a kadar olan bölgelerde Türkleşme hareketleri görülmektedir. Bu yüzyılda 
Türkçe, bölgede itibarlı bir dil hâlini almıştır. On beşinci asırda Osmanlı-Türk kültürünün 
etkisine giren Irak, on altıncı asırda büyük şairler çıkaracak kadar (Fuzûlî, Rûhî) Türkçenin 
yurdu olmuş durumdadır. On yedinci asrın ilk yarısına kadar Safevîler ve Osmanlılar arasında 
gidip gelen bölge, IV. Murad Han tarafından tamamen geri alınmış, Anadolu’dan getirilen Türk 
boyları ile beslenmiştir. Böylelikle, 1918 yılında başlayan kraliyet dönemine kadar aralıksız 
şekilde Türk kültürünün sahasında kalmıştır.2 

Azerbaycan ve Anadolu kültür sahalarının kesiştiği bir bölge olan Irak, Kerem ile Aslı, 
Arzu ile Kamber gibi halk hikâyelerinin varyantları ile çoğu Anadolu’da da kullanılan atasözü, 
bilmece ve ninnileriyle ve bölgeye özgü hoyrat adı verilen halk şiiri türü ile çok zengin bir halk 
edebiyatına sahiptir.3 Bölgenin yazılı edebiyatı ise tarihsel olarak iki kısımda 
incelenebilmektedir. Krallık döneminin başladığı 1918’e kadar olan kısım ortak devir, bu 
tarihten sonrası ise çağdaş edebiyat olarak adlandırılmaktadır. Ortak devir, başlangıçtan 
yirminci asrın ilk çeyreğine kadar olan dönemi içine alır. On dört ve on altıncı asırlar arasında 
gelişen Irak Türk edebiyatının, Azerbaycan yahut eski Anadolu Türkçesi kapsamında olduğu 
kabul edilmektedir. On dördüncü asırda, Irak Türk edebiyatının bilinen ilk temsilcisi Nesîmî 
yetişmiştir. On altıncı asırda ise Fuzûlî, hem Irak Türk edebiyatının en güçlü temsilcisi hem de 
Türk edebiyatının bir zirvesi olarak kendini göstermiştir. On dokuzuncu asır ise Irak Türk 
edebiyatının en güçlü edebî kuşağının yetiştiği dönem olarak anılmaktadır. Servet-i Fünûn 
akımı ile ortaya çıkan yeni şiir anlayışı ise yirminci asrın başından itibaren bölge edebiyatında 
kendini hissettirmeye başlamıştır. II. Meşrutiyet ile birlikte Bağdat, Musul, Basra ve Kerkük 
gibi merkezlerde gazete ve dergiler yayımlanmış, özellikle Kerkük’te çıkan Havadis gazetesi ve 
Maarif dergisi edebiyat dünyasına yeni bir hareketlilik kazandırmıştır.4 

Çalışmamıza konu olan Kerkük Şâirleri isimli eserin müellifi Molla Sabir (1895-1961), 
Osmanlı dönemin sonlarında dünyaya gelmiş; eserlerini krallık döneminde üretmiştir. Başta 
doğduğu ve yaşadığı şehir olan Kerkük’ün olmak üzere bölgenin hem ortak devir hem de 
çağdaş edebiyat dönemlerini kapsayan kıymetli çalışmaları ile döneminin mümtaz 
şahsiyetlerinden biri olmuştur. 

Molla Sabir’în bu eseri, vefatından sonra Bağdat merkezli Kardaşlık dergisinin 1965-
1966 yıllarında yayımlanan beşinci cildinin altı sayısında tefrika edilmiştir. Günümüzde yayın 
hayatına devam eden dergi, özellikle 1961-1977 yılları arasında bölgedeki Türk varlığının sesi 
hâline gelmiştir. 

1. Kardaşlık Dergisi 

Kardaşlık Mayıs 1961 tarihinde Bağdat’ta Türkçe ve Arapça yayın yapan bir dergi olarak 
çıkmaya başlamıştır. Irak Türkleri o yıllarda Arap alfabesi kullandıkları için dergi bu alfabe ile 

1 Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken Yay., İstanbul 2017, s. 20-21. 
2 Suphi Saatçi, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 6.Cilt (Azerbaycan-Irak Kerkük Türk Edebiyatı), 

Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1997, s. 152. 
3 Ahmet Bican Ercilasun, “Irak Türkleri ve Edebiyatları”, Milli Folklor, S. 4, 1989, s. 4. 
4 S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 159. 
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basılmaktadır.5 23 Ocak 1961 tarihinde alınan izin ile yayın hayatına başlayan dergi, Temmuz 
1964 - Temmuz / Ağustos 1971 yılları arasında sayfaları arasında Latin harfli yayınlara da yer 
vermiştir.6 

Bahsedildiği üzere Türkçe ile birlikte Arapça yayın yapan derginin kapağında, isminin 
Arapçası olan ءاخالا (el-Eḫâʼ) başlığı da yer almıştır. Irak Türkleri yazı dili olarak Türkiye 
Türkçesini benimsemiş olsa da dergi yönetimi, ismi yerel ağızlardaki telaffuz ile “Kardaşlık” 
şeklinde kullanmayı uygun görmüşlerdir.7 

Derginin imtiyaz sahibi, Irak İçişleri Bakanlığının 07.05.1960 tarihli izni ile Bağdat’ta 
kurulan Kerkük Kardaşlık Kulübü’dür. İlk yazı işleri müdürlüğü vazifesini Mehmet Hacı İzzet 
üstlenmiştir. Kerkük Kardaşlık Kulübü ismini daha sonra Kerkük Kardaşlık Ocağı olarak 
değiştirmiştir. Irak Türklerinin her yıl kendileri arasında yaptıkları seçimlerle yönetilen bir 
kurum olmuştur. Ancak bu hüviyetini Baas rejiminin baskıları yüzünden ancak 1977 yılına 
kadar koruyabilmiştir. Irak İhtilal Komuta Konseyi 1977 tarihinde aldığı bir kararla ocağa 
deyim yerindeyse el koymuştur. Bu tarihten sonra ocak ve dolayısıyla Kardaşlık dergisi kuruluş 
ve yayın ilkelerinden giderek uzaklaşmıştır.8 

Irak Türklerinin en uzun soluklu ve olgun basın organlarından olan Kardaşlık dergisinde, 
Türk dili, Türk tarihi, Irak Türklerinin folklor ve edebiyatına dair bilgiler içeren makaleler, 
araştırmalar ve yazı dizileri yayımlanmış; bir taraftan da haber, duyuru ve ilanlarla Irak’taki 
Türk nüfusunun sosyal iletişimi sağlanmaya çalışılmıştır.9 

Irak Türklüğünün ortak sesi olma ülküsü ile yola çıkan10 Kardaşlık dergisi, Irak 
Türklerinin dil, edebiyat, kültür ve halkiyat malzemelerinin en zengin koleksiyonunu meydana 
getirmiştir. Dergi 1977 yılında yukarıda zikredilen hadiseye kadar bu özelliğini korumuştur. Bu 
tarihte Baas yanlısı bir kurula devredilmesinden dolayı, artık Irak Türklerinin kültür ve 
edebiyatını temsil etme özelliğini kaybetmiştir.11 1977 tarihine kadar ilk sayısından itibaren 
Irak Türklerinin dil, tarih, folklor, edebiyat, kültür ve sanat ürünlerini sergileyen, bunlar 
üzerinde çeşitli makalelerin ve diğer edebî türlerde yazıların yer aldığı, hatta bazı tenkit 
yazılarının yazıldığı, yazı dizileri de içeren tam bir kültür dergisi12 olan Kardaşlık, bu tarihten 
itibaren ilk kimliğini koruyamasa da bugün hâlâ yayın hayatına devam etmektedir. 

2. Molla Sabir 

Döneminin bilgin ve münevver kişiliklerinden olan Molla Sabir 1895 senesinde Kerkük 
Kalesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası yine Kerkük’ün önde gelen simalarından olan Büyük 
Hafız Molla Muhammed Efendi’dir.13 Tahsiline babasının yanında başlamıştır. Molla Taha 
Abbas, Molla Nasıh Müderris ve Molla Taha Alemdar gibi Kerkük'ün meşhur âlimlerinin 
tedrisinden geçmiştir. Arapça ve Farsça öğrenmiştir.14 İlerleyen yıllarda tedrisatta babasına 
yardım etmiş bir anlamda onun asistanı olmuştur. Hususi olarak da ilm-i tecvid dersleri 
vermiştir.15 

5 Önder Saatçi, “Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık dergisi”, Türk Basın Tarihi 
Uluslararası Sempozyumu I. Cilt, Ankara 2018, s. 351. 

6 Suphi Saatçi, “Kardaşlık”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 5. Cilt, Dergâh Yay., İstanbul 1982, s. 196. 
7 Ö. Saatçi, agm, s. 351. 
8 S. Saatçi, “Kardaşlık”, s. 196. 
9 Ö. Saatçi, agm, s. 351. 
10 Ö. Saatçi, agm, s. 355. 
11 S. Saatçi, “Kardaşlık”, s. 196. 
12 Ö. Saatçi, agm, s. 357. 
13 Görüleceği üzere Kardaşlık dergisinde Molla Sabir için “Büyük Hafız Molla Muhammed oğlu Molla Sabir” 

künyesi kullanılmıştır. Yazarın yayımlanmış eserlerinde de yine aynı künye yer almaktadır. 
14 S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 414. 
15 Ebak Sabah Ali Ali, “Kerkük’te İçtimai Hayat-Folklor-” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış YLT, 

Süleyman Demirel Ü. SBE, Isparta 2019, s. 122. 
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Irak ve Kerkük'ün ileri gelen ilim adamı, şair ve edebiyatçıları ile yakın ilişkiler 

kurmuştur. Bu dostluklar birçok bilgi ve hatırayı derlemesini sağlamıştır. Girgin, hoşsohbet ve 
ziyaret sever tabiatı ile geniş çevrelerce tanınarak sohbet meclislerinin aranan meşhur çehresi 
olmuştur.16 Yine devrin Hicrî Dede, Hıdır Lutfî ve Mehmed Sadık gibi şöhret sahibi Türkmen 
düşünür ve edebiyatçıları ile birlikte, Türkmen şairi Seyyid Mahmud Cevad tarafından 
Kerkük’te çıkarılan Kevkeb-i Maârif adlı yörenin ilk özel Türkçe dergisinde yazılar yazmıştır.17 

Molla Sabir, Kerkük'ün sosyal hayatı ve folkloruna dair çok kıymetli bilgiler toplamış ve 
bunları notlar hâlinde muhafaza etmiştir.18 Kaybolmaya yüz tutmuş birçok Türkmen değerini 
korumak için yarım asırdan fazla emek harcamış, farklı farklı konular üzerinde durarak 
Kerkük’teki Türk varlığına mühim katkılar sağlamıştır.19 Bütün bunlar ile birlikte yörenin 
hafızası sayılabilecek çok zengin ve kıymetli bir kitaplık tesis etmiştir. Bunu Kerkük’ün 
Müntehab Horyatları isimli eserinde şöyle açıklamaktadır: 

Hayâtını teʼlifât ve tetebbuꜤât-ı ilmiyeye hasr eden ulemâ ve hükemâ-yı 
İslâmiyye’nin âsârından el yazısı ile yazılmış kitâbları toplamak ve bunlardan 
şimdiye kadar tabꜤ ü neşr edilmeyen muꜤteber ve mefkûd olanlarını meydâna 
çıkarmakla ilm ü maꜤârif-i İslâmiyye’ye bir hizmet itmek şerefini kazanmak 
gâyesiyle birçok yerleri gezip dolaşdım. Ve o meyânda topraklara gömülmüş ve 
kûşe-i ihmâl ü nisyâna atılmış ve fâʼidesiz kalan defîneler gibi Kerkük şâꜤirlerinin 
de pek kıymetdâr eserlerini birçok müşkilât ve zahmetlere katlanarak elde itdim.20 

1958 senesinde yapılan ihtilal ile kurulan cumhuriyet döneminde tutuklanarak ağır 
işkencelere maruz kalmış, bu işkenceler sağlığının bozulmasına sebep olmuştur. Bir daha eski 
sıhhatine kavuşamayıp 10 Haziran 1961’de ölmüştür. Zengin kitaplığı ve kıymetli notları, 
müsveddeleri ve çalışmaları vasiyeti üzerine yakını sayılan Şakir Sabir Zâbit'e tevarüs 
etmiştir.21 

Ömrünün semeresi olan eserlerinin bir kısmını hayattayken yayımlamaya muvaffak 
olmuştur: Dervişlik, Bağdat 1951; Gülşen-i Ulemâ, Bağdat 1951; Kerkük'ün Müntehab 
Horyatları, 3 cilt, Bağdat, 1951, 1953, 1954; Kerkük Şairlerinden Faiz ve Safi Efendiler 
Arasında Müşâare, Bağdat, 1953.22 Bunlardan Kerkük'ün Müntehab Horyatları sadece elif ve 
bâ harfleriyle başlayan 1150 hoyratı ihtiva etmektedir.23 Yazarın devamını getirme niyeti 
olduğu ama buna imkan bulamadığı anlaşılmaktadır. 

Molla Sabir’in, vefatından sonra yayımlanan Şehristânî Kimdir (Bağdat, 1962) eserinden 
başka kisve-i tab’a bürünme talihine erişemeyen Lalezar-ı Kerbela, Kadirî Tarikatı Menkıbeleri 
ve İslam’da Nevruz gibi eserleri mevcuttur.24 

Yazarın çalışmamıza konu olan Kerkük Şâirleri isimli eseri ise yazar tarafından dört cilt 
olarak hazırlanmıştır. Yukarıda Kerkük'ün Müntehab Horyatları isimli eserden yapılan alıntının 
hemen devamında Molla Sabir Kerkük Şâirleri için şunları söylemiştir: O perişan evrakı tasnif 
ederek bunların mümtaz ve bedî kısmından “Kerkük Şairleri” namı altında dört ciltlik bir kitap 
vücuda getirmeye muvaffak oldum.25 Molla Sabir’in sağlığında bu eseri yayımlayamadığı 
anlaşılmaktadır. Ancak eser, yukarıda değinildiği gibi Kardaşlık dergisinin 1965-1966 yıllarında 

16 S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 414. 
17 İbrâhim ed-Dakûkî, “Irak-Kültür ve Medeniyet-”, İslam Ansiklopedisi, C. 19, TDV Yay., İstanbul 1999, s. 106. 
18 S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 414. 
19 E. S. A. Ali, agt., s. 27. 
20 Molla Sabir, Kerkük’ün Müntehab Horyatları, Maarif Matbaası, Bağdad, 1953 / 1372, s. 3. 
21 S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 414. 
22 S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 414. 
23 İbrâhim ed-Dakûkî, “Hoyrat”, İslam Ansiklopedisi, C. 18, TDV Yay., İstanbul 1998, s. 260. 
24 Nazım Terzioğlu, “Kerküklü Molla Sabir ve Berceste Beyitler”, Kardaşlık, S. 79, 2018, s. 37. 
25 M. Sabir, age., s. 3. 
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yayımlanan beşinci cildinin altı sayısında tefrika edilmiştir. Tabi bu neşirde dört ciltlik eserin 
yalnızca bir kısmı yayımlanma fırsatı bulmuştur. 

3. Kerkük Şâirleri 

Molla Sabir’in Kerkük’te doğup yetişmiş şairlerin kısa tercüme-i hâlleri ile birlikte 
şiirlerinden numuneler vererek hazırladığı bu eserini bir nevi tezkire olarak tavsif etmek 
mümkündür. Her şairin en az bir şiirinin örnek olarak verilmesi esere antoloji hüviyeti de 
kazandırmaktadır. Yazar, hareketli bir sosyal hayat yaşadığı ve geniş bir çevreye sahip olduğu 
için eserinde yer alan şairlerin bir kısmıyla görüşmüş, görüşme imkânını bulamadıklarının ise 
yakınlarına ulaşmış olmalıdır. Birinci yahut ikinci ağızdan ulaşılan tahkiki bilgilerle eserin 
kıymeti artmaktadır. 

Yukarıda Molla Sabir’in kendi ifadeleri ile aktarıldığı üzere eserin büyük emekler 
harcanarak yapılan araştırmalar, toplanan bilgiler, kitap ve benzeri malzemeler neticesinde 
meydana geldiği ve dört cilt olarak kurgulandığı bilinmektedir. Kardaşlık dergisinde tefrika 
edilen altı parçada 29 şaire yer verilmiştir. Bu da eserin sadece küçük bir kısmının 
neşredilebildiğini göstermektedir. Bu çalışmada Kardaşlık dergisinde tefrika edilen altı kısmın 
çeviri yazılı metni verilecektir. Ancak metne geçmeden önce metin ile ilgili bazı bilgilere ve 
hususiyetlere temas etmek gerekmektedir. 

Molla Sabir eserini Kerkük Şâirleri olarak adlandırmaktadır. Ancak Kardaşlık dergisinde 
eser Kerkük ŞuꜤarâsı ismi ile neşredilmiştir. Çalışmanın başlığında eser sahibinin kullandığı 
Kerkük Şâirleri tercih edilmiştir. 

Eser Kardaşlık dergisinin Mayıs / Haziran 1965 - Mart / Nisan 1966 tarihleri arasında 
yayımlanan beşinci cildinin 1/2, 3, 4, 5, 6 ve 10. sayılarında tefrika edilmiştir. Ayrıca başlığın 
altında yer alan ifade ile “miladi 1952” olarak tarihlendirilmiştir. İlk şaire geçilmeden hemen 
önce Molla Sabir’in giriş maiyetindeki iki paragraflık yazısı yer almaktadır. Yapılan bu neşir 
yirmi dokuz şairi ihtiva etmektedir. Şairlerin sayılara göre dağılımı şöyledir: 

Sayı 1/2, Mayıs / Haziran 1965: İbrahim Râzî, Neftçi İbrahim Bey, Ahmed Sabrî, Ahmed 
Medenî Efendi. 

Sayı 3, Temmuz 1965: Naib-zâde Esad Necdet Efendi, Hıdır Lütfî, Müftî Bekir Efendi, 
Bahaeddin Efendi, Behcet Sakit, Molla Takiyüddin Mail Efendi, Hüsameddin Aşkî. 

Sayı: 4, Ağustos 1965: Seyyid Mehmed Cevad Efendi, Hâkî, Molla Mahmud (Dede 
Hicrî) Efendi, Seyyid Mehmed Rauf (Ferdî), Tisinli Rauf Efendi. 

Sayı: 5, Eylül 1965: Reşid Rüşdî, Reşid Akif, Talebanî Şeyh Rıza Efendi. 

Sayı: 6, Ekim 1965: Zeynelabidin, Molla Süleyman Samî (Bezirgân), Said Fıtrat Efendi, 
Molla Süleyman Salim. 

Sayı: 10, Şubat 1966: Saîd Besim Demirci, Seyyid Şükrî (Baba el-Kadirî), Molla 
Mehmed Sadık, Tıflî Ahmed Efendi, Tabiboğlu, Tabib Hacı Mahmud.  

Eserde yer alan şairlerin hemen hepsinin doğum yılları ile vefat edenlerin vefat yılları 
verilmiştir. Böylelikle dergi neşrinde yer alan şairlerin on dokuz ve yirminci asırda yaşadıkları 
görülmektedir. Ancak Molla Sabir’in dört ciltlik müsveddesinde zaman çizelgesinin daha geniş 
olması muhtemeldir. 

Molla Sabir’in sadece bir bölümünün yayımlanma imkânı bulduğu eseri dışında Kerküklü 
şairler üzerine yapılan iki mühim çalışma Ata Terzibaşı’nın Kerkük Şairleri ve Türkiye 
Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi’nin altıncı cildi olarak yayımlanan Suphi Saatçi’nin Irak 
(Kerkük) Türk Edebiyatı isimli eserleridir. Suphi Saatçi 1997 yılında yayımladığı çalışmasında 
Sabir’in eserinin Kardaşlık dergisinde yayımlanan kısmından faydalanmıştır. Ancak yine de 
Sabir’in yer verip Saatçi’nin eserine almadığı şairler vardır. Kerkük Şairleri isimli kıymetli 
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külliyatının ilk cildini 1963 yılında yayımlayan Ata Terzibaşı ise eserinde Molla Sabir’in bu 
çalışmasından haberi olduğunu; ancak esere ulaşamadığı için kaynak olarak faydalanamadığını 
belirtmiştir.26 Ancak ilerleyen ciltlerde Kardaşlık dergisi neşrini kaynak olarak kullanmıştır. 

Kardaşlık dergisi neşrinde yer alan 29 şair bu iki eserde tarandığında bazı şairlerin iki 
eserde de yar aldığı, bazı şairlerin sadece bir eserde bulunduğu görülmektedir. İki eserde de 
bulunmayan iki şair tespit edilmiştir. Yapılan taramada neticesinde şöyle bir tablo ile 
karşılaşılmıştır:27 

 
Şairin Adı Ata Terzibaşı Suphi Saatçi 
İbrahim Râzî İkinci Kitap s. 352 
Neftçi İbrahim Bey Dördüncü Kitap - 
Ahmed Sabri İkinci Kitap - 
Ahmed Medenî Efendi İkinci Kitap s. 409 
Nâib-zâde Esad Necdet Efendi Üçüncü Kitap s. 419 
Hıdır Lütfî Üçüncü Kitap s. 397 
Müftî Bekir Efendi Birinci Kitap - 
Bahaeddin Efendi - - 
Behcet Sâkit Birinci Kitap - 
Molla Takiyüddin Mâil Efendi Birinci Kitap s. 389 
Hüsameddin Aşkî Üçüncü Kitap - 
Seyyid Mehmed Cevad Efendi İkinci Kitap - 
Hâkî İkinci Kitap s. 365 
Molla Mahmud (Dede Hicrî) Efendi Üçüncü Kitap s. 394 
Seyyid Mehmed Rauf (Ferdî) İkinci Kitap - 
Tisinli Rauf Efendi İkinci Kitap - 
Reşid Rüşdî İkinci Kitap - 
Reşid Akif Üçüncü Kitap s. 412 
Talebanî Şeyh Rıza Efendi Birinci Kitap s. 362 
Zeynelâbidîn Birinci Kitap s. 385 
Molla Süleyman Sâmî (Bezirgân) Üçüncü Kitap - 
Saîd Fıtrat Efendi İkinci Kitap - 
Molla Süleyman Salim İkinci Kitap - 
Saîd Besim Demirci Üçüncü Kitap s. 422 
Seyyid Şükrî (Baba el-Kâdirî) - - 
Molla Mehmed Sadık Üçüncü Kitap s. 404 
Tıflî Ahmed Efendi Dördüncü Kitap - 
Tabîboğlu İkinci Kitap s. 377 
Tabîb Hacı Mahmud İkinci Kitap - 

 

Görüldüğü üzere her iki eserde de bulunmayan Bahaeddin Efendi ve Seyyid Şükrî 
dışındaki bütün şairler Terzibaşı’nın eserinde mevcuttur. Saatçi’nin çalışmasında ise Kerkük 
Şairleri’nin dergi neşrinde yer alan on üç şair bulunmaktadır. 

Bölge edebiyatı üzerine çalışmaları olan Nazım Terzioğlu, Kerkük Vakfı tarafından 
İstanbul’da çıkarılan Kardaşlık dergisinin 79. sayısında yer alan yazısında Molla Sabir’in 
mezkûr eserinin oldukça tahrip olmuş müsveddelerini yayımlamak üzere Dr. Sabah 

26 Ayşe Erdoğan, Atâ Terzibaşı, Kerkük Şairleri: 1, Yayımlanmamış YLT, Trakya Ü. SBE, Edirne 2007, s. 15.  
27 Künyeleri Kaynaklar kısmında verilen Şemsettin Küzeci’nin Kerkük Şairleri (2 cilt) isimli eseri ve Ziyat 

Akkoyunlu ve Suphi Saatçi’nin birlikte hazırladıkları Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi Kerkük şairleri üzerine 
yapılan kıymetli çalışmalar olmakla birlikte daha çok çağdaş şairleri içerdiği için bu taramaya dâhil edilmemiştir. 
Ata Terzibaşı’nın Kerkük Şairleri eserinde ise yine künyesi Kaynaklar’da verilen 2013 Ötüken Neşriyat baskısı 
esas alınmıştır. 
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Kerküklü’den emanet aldığını haber vermektedir.28 Bu çalışmada sadece bir kısmı çeviri yazı 
harfleriyle neşredilen eserin tamamının yayımlanması, özellikle bölge edebiyatı üzerine 
yapılacak araştırmalarda büyük fayda sağlayacaktır. 

Çeviri yazı uygulanırken ع (ayn) için ( Ꜥ ); ء (hemze) için ( ʼ ); vâv-ı madûle için ( ˇ ); 
nazal n için ( ñ ) simgeleri tercih edilmiştir. Diğer harflerde klasik çeviri yazı simgeleri 
kullanılmıştır; metin 20. yüzyılın ilk yarısında yazıldığı için günümüz imlasına ve diline yakın 
bir imla ve dil anlayışı benimsenmiştir. Klişe hâline gelmiş eklerin yazımında dudak uyumu 
gözetilmiştir. Aruz vezni ile yazılmış manzumelerin kalıpları manzumenin başında belirtilmiştir. 
Metne yapılan eklemeler köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiş; metinden çıkması gereken 
unsurlar var ise parantez içine ( ) alınmıştır. 

Neşirde yer alan şairler hakkında birinci dereceden kaynak olabilecek iki eser ve bu 
şairlerin eserlerdeki konumları yukarıda verilmiştir. Bu iki eser dışında şairler hakkında 
yapılmış müstakil çalışmalar var ise ilgili şairin başlığı altında dipnotta gösterilmiştir. Metin 
içerisinde hakkında bilgi verilmesi lüzumu görülen şahıs, yer, kavram gibi hususlar 
notlandırılarak kısaca açıklanmıştır. 

3.1. Metin 
KERKÜK ŞUꜤARÂSI 

Büyük Ḥâfıẓ Mollâ Meḥmed Oğlu Merḥûm Mollâ Ṣâbir 
Kerkük 1952 Mîlâdî 

 
Cilt: 5 Sayı: 1-2 Mayıs-Haziran 1965 s. 27-29 
Başlanġıç 
Daha küçükdüm. ꜤUlûm-ı dîniye taḥṣîline başladıḳdan ṣoñra şiꜤr oḳumaḳ ve güzel gördüğüm 

parçaları yazıp toplamaḳ merâḳına düşmüşdüm. Yaşım ilerledikçe bu merâḳım da büyüyor ve buna âsâr-ı 
sâlifeyi Ꜥilâve ẕevḳi de inżimâm idiyordu. Artıḳ ꜤIrâk’ın her yerini gezip ḳadîm ve el yazısıyla yazılmış 
kitâblardan bir ḳısmını elde itmişdim. Böylece topraḳlara gömülmüş ve ayaḳlar altında ḳalmış birçoḳ 
Kerkük şâꜤir ve edîbleriniñ ḳıymetli şiꜤr ve eserlerini buldum. Bunlardan baꜤżıları o ḳadar yüksekdir ki 
nisyânda ḳalmalarına teʼessüf itmemek mümkin değildir. Bunları iḥyâ itmek ve Ꜥâleme ṭanıtmaḳ her 
Kerküklü’ye bir vecîbe iken bu farîżayı ilk defꜤa olaraḳ ben îfâ itdiğimden kendimi baḫtiyâr Ꜥadd 
idiyorum. 

Yurduma bir ḫizmet maḳṣadıyla ve bu ṣûretle elde itdiğim perîşân evrâḳı taṣfiyeye ḳoyuldum ve 
Kerkük şâꜤirleriniñ dört cildliḳ şiꜤr ve ġazellerini taḥrîr ve tesbît itmeğe muvaffaḳ oldum. Bu eserleri cemꜤ 
iderek bir kitâb ḥâlinde neşrden gâyem -demin Ꜥarż itdiğim gibi- mensûbiyetiyle müfteḫir bulunduğum 
Kerkük’de yetişen erbâb-ı kemâl ve maꜤârifi ṭanıtmaḳdır. Bu gibi ẕevâtıñ muḫtaṣar tercüme-i ḥâlleriyle 
eserlerinden baꜤżı münteḥab parçaları işte bu kitâba derc idiyorum. Ve “Kerkük ŞâꜤirleri” nâmı altındaki 
bu kitâbı Ꜥilm ve edebiyât Ꜥâlemine ihdâ itmekle Ꜥaẓîm sürûrlar duyduğumu Ꜥarż iderken görülecek 
ḳuṣûrlarıñ da Ꜥafvını erbâb-ı iḳtidârdan ricâ iderim. 

Tevfîk ve Ꜥinâyet Allâhındır. 
1. İbrâhîm Râzî 
1219 hicrî senesinde Kerkük’de doğmuş ve 1290’da irtiḥâl-i dâr-ı beḳâ itmişdir. Kerkük’üñ 

Helvâcılar çârşısında vâḳiꜤ “Ḳâḍî CâmiꜤi” nâmıyla meşhûr olan Seyyid Meḥmed Gavs Efendi’niñ binâ ve 
inşâ itdirmiş olduğu câmiꜤ-i şerîfiñ29 müʼeẕẕini bulunan bu ẕât meşâhîr-i İslâm’dan Faḫreddîn-i Râzî30 

28 N. Terzioğlu, agm., s. 37. 
29 H. 1173 senesinde “el-Gavsiyye” olarak anılan medrese ile birlikte inşa edilmiştir. bk. (Abdulhalik Bakır, 

“Eskiçağlardan Günümüze Kadar Türkmen Şehri Kerkük”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi C. 
VI, S. 1, Elazığ, 2009, s. 71). 

30 Tefsirde dirâyet metodunu uygulayıp kendisinden sonra gelen hemen bütün müfessirlere kaynak olan; tefsir dışında 
kelâm, felsefe ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi. H 606 / M 1210 senesinde vefat 
etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. (Yusuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, İslam Ansiklopedisi, C. 12, TDV Yay., 
İstanbul 1995, s. 89-95). 
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ḥażretleriniñ tefsîrine olan Ꜥaşḳ u inciẕâbı dolayısıyla “Râzî” maḥlaṣını kendisi içün intiḥâb itmişdir. 
ꜤÂlim ve şâꜤir olan merḥûmun âsârından: 

[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
Ey sehî serv-i kerem bâğ-ı cihân durduḳça dur31 
Gülşen-i pür-ziynet-i kevn ü mekân durduḳça dur 
Dâʼim olsun ṭuğ-ı tevfîḳ ü Ꜥînâyet rehberiñ 
Ol revân olduḳça sen de ol revân durduḳça dur 
Ẕâtıñı ḳılmış sütûn-ı ḥayme-i iḳbâl Ḥaḳ 
Bârgâh-ı nüh-kıbâb-ı âsumân durduḳça dur 
Rûz [u] şeb kesb-i rıżâullâh içün istâdesin 
Mescid-i nüh-ṭârem-i nüh-âsumân durduḳça dur 
Ḫoş güşâyiş verdi tedbîriñ bu kâr-ı derheme 
Meclis-i gerdûn u şemꜤ-i aḥterân durduḳça dur 
Sâye-i cûduñda âlem diyeler Râzî gibi 
Ey sehî serv-i kerem bâğ-ı cihân durduḳça dur 
1292 hicrî târîḫinde irtiḥâl-i dâr-ı beḳâ iden, Erbil ḥânedân-ı kirâmından edîb-i kâmil merḥûm 

YaꜤḳûb Ağa32 ḥażretleriniñ ġazeline zamânında yazdığı nazîre: 
[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
Şâm-ı zülfüñ eğme ṣubḥ-ı Ꜥârıż-ı ḫûr üstüne 
Sâye-endâz eyleme ḫurşîd-i pür-nûr üstüne 
Bâde-i laꜤliñ niyâz itdim o meh-rû bezmde 
Dest-i elṭâfıñ yetirdi çeşm-i maḥmûr üstüne 
MaṭlaꜤ-ı ḫurşîde ḳarşı ṭutma mînâ gerdeniñ 
ꜤÂlemi âteş yaḳar gün düşşe billûr üstüne 
Çîn-i zülfüñ ḫıṭṭa-i ḫaṭṭında ser-gerdân olup 
Ġamze tîğın çekdi ol ḫaḳan [u] fağfûr üstüne 
Baş keser ḳanlar döker berbâd ider ṣulṭân-ı Ꜥaşḳ 
Bu siyâset tâ ḳıyâmet geldi Manṣûr üstüne 
Merhem-i laꜤliñ Ꜥilâc itmezse ꜤÎsâ eylemez 
Dest-i iꜤcâzıñ urursa zaḫm-ı nâsûr üstüne 
Sâki-i şâhedle ger olsa münevver bezm-i Ꜥaşḳ 
Mâtem-i Ꜥuşşâḳa ey dil sûr gelir sûr üstüne 
Bu sühan-sencân-ı Ꜥahdiñ naẓmını tanẓîr edip 
Râziyâ ser-rişte bulduñ dürr-i mensûr üstüne 
2. Neftçi İbrâhîm Bey 
Kerkük’üñ aṣîl ve ḳadîm bir ḫânedânı olan Neftçi Ḥüseyn Bey bin Ḥasan Bey’iñ oğludur. 
Müşârünileyh 1320 rûmî senesinde doğmuş ve ibtidâʼî taḥṣîlini Kerkük mekteblerinde bitirdikden 

ṣoñra Ꜥâlî taḥṣîlini İstanbul Ḥuḳûḳ Külliyesinde ikmâl eylemişdir. 
Fıṭraten necîb ve edîb olan İbrâhîm Bey şiꜤr ve edebiyât sâḥasında bâriz-i şaḫṣiyet olduğu ḥâlde 

yazılarını şimdiye ḳadar neşr itdirememiş ve bunu istememişdir. Bunuñla berâber elde itdiğimiz bir ḳaç 
şiꜤrini buraya derc itmekle mübâhîyiz. 

31 Bu gazel on sekizinci asır şuarasından Râzî’ye aittir. Molla Sabir mahlas benzerliği sebebiyle karıştırmış olmalıdır. 
Aynı asrın meşhur şairi Nedîm’in bu gazele bir tahmisi bulunmaktadır. Bk. [Muhsin Macit (haz.), Nedîm Divanı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, e-kitap: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56214,Nedîm-divanipdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 
09.01.2021. s.179-180]. 

32 Erbil’de doğup 1875 senesindeki vefatına kadar burada yaşadığı bilinen şair. Erbil Kalesi muhafızlığı vazifesinde 
bulunmuş ve uzun bir müddet bu vazifede kalmıştır. Kendi döneminde Erbil’de yaşayan en büyük şair olarak 
tanınmıştır. Klasik üslup ile yazılmış manzumeleri olgun ve akıcıdır. Ayrıntılı bilgi için bk. (Ata Terzibaşı, Erbil 
Şairleri, haz. Ali İhsan Öbek-Duygu Dalbudak, Kerkük Vakfı Yay., İstanbul, 2007, s. 50-54). 
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Bir Felâket Ḳarşısında 
Demin bir bülbül ḳadar 
Ḳahḳahalı şâṭır sen 
Ḳoşar, güler, oynarken 
Şimdi neden ṣuṣduñ sen 
Neden güzel yüzünüñ 
Rengi böyle ṣarardı 
Neden şen dudaḳlarıñ 
Şimdi böyle ḳapandı 
Neden titreme geldi 
Ḳuvvetli dizleriñe 
Bir felâket mi çökdü 
Güzel omuzlarıña 
Siyâh Peçeli Ḳadına 
[feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilün (faꜤlün)] 
O siyâh örtüyü defꜤ et, o zamân 
Çıḳsın eṭrâfa güzellik dağıtan 
İnce heykelli o nârîn cismiñ 
Ḳara ḳıvrımlı güzel ṣaçlarıñıñ 
Ṣığınan gölgesine ṭatlı yüzüñ 
Görelim, ẕevḳ alalım, gel güzelim 
Şu siyâh örtüyü ḳaldır gidelim 
Bir çemenzâra berâberce şitâbân olaraḳ 
Hem de enẓâr-ı beşerden pek uzaḳ 
İkimiz birleşelim. Gel gidelim 
Orda ḫulyâ-yı ġarâmımla seni 
Sen de şûḫâne füsûnuñla beni 
Ṣaralım hep ṣaralım hep ṣaralım 
İkimiz böylece mesꜤûd olalım 
3. Aḥmed Ṣabrî 
Ḥasan Efendi bin Faḳı Aḥmed bin Meḥmed Emîn Efendi’dir. Pederi Ḥasan Efendi Kerkük’de 

“müsellem”lik itmiş ve “Ḥasan Efendi ꜤÂʼilesi” demekle iştihâr itmişlerdir. 
Emsâli gibi Kerkük Ꜥulemâ ve fużelâsından aḫẕ-ı Ꜥilm iderek şiꜤr ü edeble iştihâr edip ve 1298 hicrî 

târîḫinde irtiḥâl-i dâr-ı beḳâ itmişdir. 
Merḥûmuñ vefâtına dâʼir şâꜤir-i şehîr Ḥâcı ꜤAbdullâh Ṣâfî Efendi33 tarafından yazılan ve mezârı 

taşına ḳazılan mersiyedir: 
[fâilâtün mefâilün feilün] 
Ṣabrî Aḥmed Efendi kim ol edîb 
Münşîʼ vü şâꜤir idi bî-hemtâ 
Yek-diğerle enîs ü mûnis idi 
Ḳıldı gerçi o Ꜥazm-i mülk-i beḳâ 
Yaḳdı nâr-ı firâkı cân u dili 
Âteş üzre ḳılan kebâb-âsâ 
Ağlayıp Ṣâfiyâ dedim târîḫ 
Cennet etsin maḳâmını Mevlâ (1298) 

33 Kerkük’ün Kale-Meydan Mahallesinde 1825 yılında doğmuş, tahsilini burada tamamlamış ve ömrü boyunca 
bölgede çeşitli memuriyetlerde bulunmuş Irak Türk edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Ayrıntılı bilgi için bk. 
(Mehmet Arslan, “Sâfî, Hacı Abdullah, Kerküklü”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/safi-haci-abdullah-
kerkuklu erişim tarihi: 09.01.2021). 
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Âsârından: 
[mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün] 
Cân geldi mürde cismime cânân mıdır gelen 
Göz aydın oldu ol meh-i tâbân mıdır gelen 
Doldu leʼâl-i eşk-i meserretle reh-güẕâr 
Cân çıḳdı ḳarşı ol şeh-i ḫûbân mıdır gelen 
Geldikçe … sîneme sînemde der göñül34 
Tîr-i ḳażâ ya nâvek-i müjgân mıdır gelen 
Hicriñle gözde cûşişe geldikçe seyl-i eşk 
Bilmem sirişk-i dîde ya ṭûfân mıdır gelen 
Luṭfuñla sâḳi meclise mi geldi bilmedim 
Meydir ya mestler yüzüne ḳan mıdır gelen 
Bilmem zevâl-i salṭanat-ı ḥüsn ü ân mıdır 
Yâ gird-i Ꜥârıża ḫaṭ-ı reyḥân mıdır gelen 
Ṣabrî eser nesîm-i bahâr-ı ferâḥ yine 
Gülzâr-ı bezme ol gül-i ḫandân mıdır gelen 
Ṭâlebânî Şeyḫ ꜤAbdülḳâdir Fâʼiz Efendi’niñ35 bir ġazeline yazdığı naẓîredir:36 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Ben ol pervâneyem şemꜤ ile maꜤrûfiyyetim vardır 
Fedâ-yı Ꜥâşıḳam her yerde şân u şöhretim vardır 
Yoḳ ise iꜤtibârım ḳıl ḳadar yanında ol şûḫuñ 
Ḫayâl-i Ꜥaşḳı ile her gece ünsiyyetim vardır 
Beni ey bâğbân ṭaꜤn itme her ân âh [u] zâr etsem 
Ezelden ol gül-i raꜤnâya Ꜥaşḳ u ülfetim vardır 
Baña cevr ü cefâ eylerse bilmez mi Ꜥaceb ol şûḫ 
Benim de cevre ḳarşı âh u zâr-ı ḥasretim vardır 
Bütün varlığımı yoluna îsâr ile bî-bâkem 
Anıñ gibi benim bir gevher-i ẕî-ḳıymetim vardır 
Muḥibb-i Fâʼizem itdim anıñçün naẓmın[ı] tanẓîr 
Ḥayâtında o Ꜥâlî-ḳadre mensûbiyyetim vardır 
Egerçi sırr-ı Ꜥaşḳım fâş olur Ṣabrî benim her ân 
Ne çâre ol melek-sîmâya mecbûriyyetim vardır 
Ferd: 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Unutma ḥüsn-i ülfet itdiğiñ aḥbâbı her yerde 
Vefâdâr ol vefâ insâna lâyıḳ bir meziyyetdir 
4. Aḥmed Medenî Efendi 
Meşhûr şâꜤirimiz ꜤAbdullâh Kudsî Efendi’niñ37 oğludur. 1301 hicrî senesinde Kerkük’de dünyâya 

gelmiş ve 1358’de vefât itmişdir. 

34 Eksik mısra. 
35 Bölgenin meşhur Kadiri şeyhlerinden Abdurrahman Halis-i Kerkükî’nin ortanca oğludur. Menkıbe hâline gelmiş 

hikâyeleri ve edebî fıkraları hâlen halk arasında revaçtadır. Ayrıntılı bilgi için bk. (Mehmet Arslan, “Fâ’iz, 
Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânî”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/faiz-abdulkadir-faiz-talebani, erişim tarihi: 
09.01.2021). Molla Sabir’in, Fâ’îz ve 32. notta adı geçen Sâfî arasındaki müşaare hakkında 1953 senesinde 
yayımlamış olduğu Kerkük Şairlerinden Faiz ve Safi Efendiler Arasında Müşâare isimli eserden bahsedilmişti. Bu 
konu hakkında ayrıca bk. [Ali İhsan Öbek, Klasik Türk Edebiyatında Müşâare (Fâiz-Sâfî), Kerkük Vakfı Yay., 
İstanbul 2005]. 

36 İlgili gazelin matla beyti: “Hezârân şükr ola Hakk'a ki başda devletim vardır / O Fahr-ı Âlem'e dünyâda 
memlûkiyyetim vardır” Gazelin tamamı için bk. (Mehmet Arslan, “Fâ’iz, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânî”, 
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/faiz-abdulkadir-faiz-talebani, erişim tarihi: 09.01.2021). 
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İbtidâʼî taḥṣîli[ni] câmiꜤ ḫocalarından ve yüksek taḥṣîllerini de peder-i merḥûmlarından aḫẕ u 

ikmâl itmişdir. İbtidâʼî mekteb müdürlüğü ve livâ nüfûs meʼmûrluğunda bulunmuşdur. ŞiꜤr ü edeb 
meftûnu olan bu ẕât birçoḳ edebî ve ictimâꜤî maḳâ[le]leri Kerkük’de çıḳardıḳları “Ḥavâdis” ġazetesiyle 
“MaꜤârif” mecmûꜤasında neşr itdiği gibi “Maḳâlât-ı Edebiyye” nâmlarında müteselsil diğer ḳıymetli bir 
eser de ṭabꜤ itdirmişdir. Pek genç yaşda iken ağabeyi merḥûm Meḥmed Zekî Efendi’yle 1326 rûmî 
senesinde Kerkük’de ilk olaraḳ “Ḥavâdis” ġazetesini çıḳarmışlar; bununla Kerkük’de büyük bir ḥareket-i 
fikriye ve edebiye vücûda getirmişlerdir. 

Âsârından: 
MuꜤallim Nâcî Efendi’niñ Ġazelini TerbîꜤ 
[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
I 
Dil esîr-i Ꜥaşḳıdır bir âfetiñ nâlânıdır 
Ḳalbim ol şûḫuñ münevver ḥüsnünüñ giryânıdır 
Dîde eñ sevdâ-fezâ bir ṣûretiñ ḥayrânıdır 
Sîne eñ şiddetli bir sevdânıñ âteşdânıdır 
II 
İtmez elbet âşıḳı feryâd-ı dilden intifâꜤ 
MüncelîꜤdir şuꜤlesi her yerde eyler iltimâꜤ 
Ḥaḳlıdır cânân vedâꜤımdan iderse imtinâꜤ 
Vehm ider eşk-i revânımdan belâ bârânıdır 
III 
Bu zamânlar pek Ꜥaceb gülzâr gördüm Ꜥâlemi 
Âh kim günden güne bîzâr gördüm Ꜥâlemi 
Ḥüzn-i hicrânıñla mâtem-zâr gördüm Ꜥâlemi 
Şimdi her ṣaḥrâ baña bir Kerbelâ meydânıdır 
IV 
Maḥv-ı cân bir fırṣat-ı yektâdır ehl-i vecd için 
Ꜥİzzet-i nefs ile ölmek pek sezâdır merd için 
Ẕevḳ-i mey bir niꜤmet-i Ꜥuẓmâdır ehl-i derd için 
Ser-ḫoşuñ her laġzişi bir secde-i şükrânıdır 
V 
Ẓâlime itme temelluḳ çün recâ-yı raḥm ile 
Uğraşan vâḳıf değildir çoḳ devâ-yı zaḫm ile 
Urmadan keşf-i ḥaḳâyıḳdan belâ-yı vehm ile 
Ḳaṭre toḫmun ekdiğiñ dil maꜤrifet Ꜥummânıdır 
VI 
İtme maḥrûm kendini ṭur Ꜥilmi taḳrîr eylesin 
Fażl ile evṣâfıñı her ferd taḥrîr eylesin 
Varsa âsârıñ bıraḳ erbâbı taḳdîr eylesin 
Âdemiñ daꜤvâ-yı Ꜥirfân ḥüccet-i hüsrânıdır 
VII 
Ol ḳadar müstaġraḳ-ı ḥüznem ki bilmem hîç lâf 
Biñ belâ vü biñ cefâ görsem de itmem inḥirâf 
Kârvân-ı ġam dil-i Nâcî’yi geçmez bî-ṭavâf 
ꜤÂlem-i Ꜥaşḳıñ muḳaddes KaꜤbe-i vîrânıdır 
Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 1965 s. 34-36 
5. Nâʼib-zâde EsꜤad Necdet Efendi 
EsꜤad Necdet Efendi Ꜥulemâ-yı be-nâmdan Nâʼib Ḥüseyn Efendi-zâde merḥûm Ḥâcı SaꜤîd 

Efendi’niñ oğludur. 1316 hicrî senesinde Kerkük’de tevellüd itmişdir. İbtidâʼî ve sânevî taḥṣîlini resmî 

37 Kerkük’te doğup ve vefat ettiği bilenen, Kerkük evkaf memurluğu ve hazîne dâva vekilliği yapmış şair ve 
mutasavvıf. Oğlu tarafından Vesîle-i Hüsnî adı ile 1913’te yayımlanan seçme şiir kitabı Kerkük’te basılan ilk kitap 
olma özelliği taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için bk. (S. Saatçi, “Türkiye Dışındaki…”, s. 388). 
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mekteblerde ikmâl; ꜤArabca ve Fârisîce olan yüksek derslerini de ḥuṣûsî ṣûretde merḥûm pederlerinden 
aḫẕ eylemişdir. 

ŞiꜤr ü edebiyâta daha ṭalebe iken heveskâr olan bu genç şâꜤirimiz yigirmi yaşında bulunuyorken 
1327’de Kerkük’de intişâr eden “MaꜤârif” mecmûꜤasında neşr edilen eşꜤâr ve maḳâlât-ı edebiyyesiyle bir 
meslek olan muꜤallimlik vaẓîfesiyle vaṭana ḫizmet ve evlâd-ı vaṭanı yetişdirmekle muvaẓẓaf u meşġûldür. 

Âsârından: 
Cân Ṣıḳıntıları 
[feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (faꜤlün)] 
İsteme neşʼeli söz isteme benden onu sen 
Oḳu gel şiꜤrimi çehremdeki maꜤnâlardan 
Çekme zaḥmet o ḳadar derdim içün itme devâ 
Nây-ı sînemde olan nağmelerin hepsi nevâ 
Bâğımızda açılan güllere diḳḳat ile baḳ 
Beñzemez yaza bahâra o meğer ḳış olacaḳ 
Böyle hicrân deminiñ lâle mi câm-ı nâbı 
Ḳana ġarḳ eylemesin gözle dil-i aḥbâbı 
Aydın itmez bu ḳadeḥ meclis-i rindânımızı 
Yaḳma beyhûde yere âteşe pervânemizi 
Durma çek raḫtını dünyâ ḳonağından Mecnûn 
Gördüğün eski vefâ ḳalmadı Leylâ’da bugün 
Sen de kes nağmeni hicrân-zede bülbül bu gece 
Hele gün doğmayıcaḳ vaḳti ḥesâb et iyice 
Bayḳuş olsun bu gece ḫânemiziñ nağmecisi 
Sâzını ḳır da Kerem diñle bu vîrâne sesi 
Diñle destânını Ꜥömrüñ bu ḳuşuñ sâzından 
Añla encâmını dehriñ sen onuñ ağzından 
Ey bize hem-dem olan ḳuş oḳu târîḫimizi 
Bizi yâd et gelecek nesle de sen söyle bizi 
6. Ḫıḍır Lüṭfî38 
Bâ-fermân-ı pâdişâhî silsile-i nesebi: 
Semîn bin İsmâꜤîl bin Mehdî bin Muḥammed bin Şeyḫ Kemâl’dir. 1296 hicrî târîḫinde Kerkük’de 

dünyâya gelmişdir. 
Kerkük civârında olan “Tepeli” ḳaryesi ḳurbundaki ꜤAlyâve tepesinde ve ḥâlâ ziyâretgâh olan 

büyük ceddi Şeyḫ Kemâl Ꜥaleyhi’r-raḥme bundan üç Ꜥaṣr evvel irşâd için Konya’dan gelmişdir. 
Müşârünileyh Şeyḫ Kemâl ḫażretleri Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ḫażretleriniñ sülâlesindendir. Ṭarîḳatleri 
Mevlevî’dir. 

Muḫtelif vezn ü ṭarzda yazdığı birçoḳ münteḥab eserleri Kerkük ġazetesinde neşr edilmekdedir. 
Ḥüzn ve elem, neşʼe ve heyecânla dolu birçoḳ eşꜤâr ve ġazeliyyâtı vardır. 

Âsârından: 
Aḫlâfa Bir Vaṣiyet 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Eğer var ise vicdânıñ Ḫudâ’dan bir Ꜥinâyetdir 
Vefâkârlıḳ bütün insânlara ḫâs bir Ꜥalâmetdir 
Temâs eyle edîblerle faḳaṭ diḳḳat edip diñle 
Sükût itmek veyâ az söylemek dâʼim selâmetdir 
 

38 Şair hakkında ayrıca bk. (Nefi Demirci, Unutulmayan Türkmen Şairlerinden Ağababa Hıdır Lütfü, Sistem 
Matbaacılık, İstanbul 2005). 
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Naṣîḥat diñle dilden ḥürmet et Ꜥâlimlere dâʼim 
Ki bir insân için bunlar birer fażl u nezâketdir 
Ṣaḳın itme tecâvüz kimseye hem de göñül ḳırma 
Fenâlıḳdan ḥaẕer eyle ṣoñu çünki nedâmetdir 
TevâżuꜤla edeb aꜤlâ ider insânı her yerde 
Esâsen bilgiyi tezyîn eden işte bu Ꜥâdetdir 
Sen öñce eyle taꜤẓîm ger dilerseñ ġayrıdan ḥürmet 
Budur insânlığıñ şarṭı bunuñ Ꜥaks[i] redâʼetdir 
Ẓulüm itme faḳaṭ maẓlûm da olma cedd-i insân ol 
Bunuñ żıddı olan efꜤâl muḥaḳḳaḳ ki ḫabâsetdir 
Günâhdan ḳorḳ ṣaḳın olma esîr-i nefs-i emmâre 
Bütün insânlara ḳarşı bu bir fiꜤl-i şenâꜤatdir 
Günâhlarda ḳatilden de fenâdır fitne vü ġıybet 
Ki bunlar Ꜥafv olunmaz cürmler hem de leʼâmetdir 
Fenâ efꜤâlimizden doğdu bu nikbet felâketler 
Bugünki ḥâlimiz gör ki ne havl-engîz ḳıyâmetdir 
Bu fânîde eser terk eylemek Lütfî fażîletdir 
Bu şiꜤriñ de seniñ aḫlâf için bir ders-i Ꜥibretdir 
7. Müftî Bekir Efendi39 

Yalav(?)  Ꜥaşîretinden ve Ꜥulemâ-yı be-nâmdan İsmâꜤîl Efendi’niñ oğludur. ꜤIraḳ’da Ꜥaṣrın 
başda gelen Ꜥulemâsından olduğu içün Bağdâd vâlî ve ḥâkimi olan Dâvûd Paşa40 ṭarafından Bağdâd 
müftülüğüne taꜤyîn olunaraḳ 1234 hicrî senesinde Bağdâd’a gitmişdir. 

AꜤlem-i Ꜥulemâdan olan Bekir Efendi kürsî-i şerîꜤat-ı ġarrâda olduğu gibi şiꜤr sâḥasında da meşhûr 
bir şâꜤir olaraḳ şöhret bulmuş ve ḥattâ Dâvud Paşa’nıñ bir ḳısım şiꜤrlerini de tanẓîr ve taḥmîs eylemişdir. 
Ġayr-ı maṭbûꜤ bir dîvânı elimizde mevcûddur.41 Meẕkûr dîvânından bir ḳaç ġazelini naḳl itmekle 
mübâhîyiz: 

[mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün] 
Bir devre erişdik ki muḥabbet yoḳ içinde 
Âyîn-i vefâ resm-i meveddet yoḳ içinde 
Bir vaḳte gelip Ꜥayş u ṭarab cümlesi maꜤdûm 
Mevcûd miḥen ṣıdḳ u ṣadâḳat yoḳ içinde 
Hep cümle cihân ḳâꜤidesi mekr ü füsûndur 
Bir maꜤrekedir ẕerre kerâmet yoḳ içinde 
Ġam ġuṣṣa ile cümle perîşân olupdur 
Âyâ bu ne işdir ki meserret yoḳ içinde 
Bir medresedir kim o tehî ders ü Ꜥilimden 
Bir ẕerrece üstâda riꜤâyet yoḳ içinde 
Mâtem-ger olup cümle cihân ḫalḳı ser-â-ser 
Şîven-zededir ẕerre beşâşet yoḳ içinde 
Ġafletde olup nevm-i tevaġġul bizi baṣmış 
Yâ Rab ne belâdır ki beşâret yoḳ içinde 
Bu mâżi vü müstaḳbelede ꜤAmr ile Zeyd’iñ 
Bir ḫuşk-i cedel var ki kerâmet yoḳ içinde 

39 Şair hakkında ayrıca bk. (Tuğba Aydoğan, Kerküklü Ebû Bekir Müftî Efendi ve Dîvânı: İnceleme-Metin, 
Yayımlanmamış YLT, Celal Bayar Ü. SBE, Manisa 2012). 

40 Bağdat valisi Süleyman Paşa’nın kölesi iken daha sonra damadı olmuştur. 1815 yılında vezirlikle Bağdat ve Basra 
valiliğine getirilmiş, 1835 yılında azledilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. [Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, haz. Nuri 
Akbayar, akt. Seyit Ali Kahraman, C. I-VI, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1996, s. 408]. 

41 Söz konusu divan 38. notta anılan tez çalışması ile neşredilmiştir. 
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Ḳîl ile maḳâl-ı ġam-ı Ꜥaşḳı hîç çekme 
Bir bâr-ı girândır bu ki râhat yoḳ içinde 
Manṣûr ene’l-ḥaḳ diyerek dâra uruldu 
Bir sözdür o kim[den] ki ḳabâḥat yoḳ içinde 
Bu dâd u dihiş vech-i muḥâbât-ı Ꜥameller 
Ḥürmetle olup vezn ü Ꜥadâlet yoḳ içinde 
Dünyâya verip âḫireti aña değişmiş 
Bu ḳavme naẓar eyle mürüvvet yoḳ içinde 
Ḥâẕıḳ ne demek dehr saña eylese dermân 
Nabżıñ eline verme ifâḳat yoḳ içinde 
Müftî çek eliñ keş-me-keş-i dehr-i miḥenden 
Dünyâ-yı denîdir ki ferâġat yoḳ içinde 
8. Bahâeddîn Efendi 
Eşrâfdan, Muṣul vilâyeti mektûbî ḳalemi başkâtibi Kerküklü ꜤAbdülkerîm Efendi’niñ oğludur. 

1300 rûmî senesinde doğmuş ve çoḳ yazıḳ ki devr-i şebâbına doymadan, topçu yüzbaşı iken 1332’de 
Muṣul’da vefât itmişdir. Bu genç ve âteşîn edîb ü şâꜤirimiz birçoḳ eserler yazmış ve ḳısmen vaḳtiyle 
ġazetelerde de neşr eylemişdir. 

Merḥûmun “Reşeḥât-ı Taḥassür” adlı âsârından naḳlen şu parçaları buraya derc idiyoruz: 
Dicle Nehrine 
Ey baḥr-i laṭîf-i mevce-zen 
Ey nehr-i Ꜥaẓîm ü pür-ṣafâ 
Yetmez mi baña bunca ḥazen 
İtme dile cevr ü cefâ 
Öyle nere gitmekdesin 
Bu ḥâl-i ḳalb-âver ile 
Söyle nere sen uğradıñ 
Bunca güzel ḫâver ile 
Ṣoy vaṭanıñdan geçdiğiñ 
Luṭf eyle gel söyle baña 
Ḥâli naṣıldır o yeriñ 
Söyle baña ġam-âşinâ 
ꜤAceb o arżı neylediñ 
Âb-ı ḥayât olduñ oña? 
Bahârını ḫoş eylediñ? 
Billâh sende var vefâ! 
Sen böyle idersin cereyân  
Göñlüme pek şenler gelir 
Seniñle geçirsem çoḳ zamân 
Pek rûḥa iꜤtilâ gelir 
Ġurbetde çünki gözlerim 
Bulur seniñle tesliyet 
Miḥnet-şikendir sözlerim 
Eyle hemân sen merḥamet 
9. Behcet Sâkit 
Büyük şâꜤirimiz Ḥâcı ꜤAbdullâh Ṣâfî Efendi’niñ oğludur. 1280 hicrî senesinde doğmuş ve 1334’de 

vefât itmişdir. 
Mekteb-i rüşdiyede taḥṣîlini görmüş ve tetebbuꜤât-ı ẕâtiyyesiyle yükselmiş olduğu gibi ırsen intiḳâl 

eden ve pederlerinden ilhâm alan mâder-zâd bu şâꜤirimizin birçoḳ ḳıymetli eşꜤâr ve ġazeliyâtı vardır. 
Âsârından: 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
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Ferâġât kûşesinden ġayrı yerde cây-ı râḥat yoḳ 
Vefâsız bî-ḥayâ aḥbâblarda ṣıdḳ u ülfet yoḳ 
Vücûdum mülkünü yaḳdım ser-â-ser dehr-i cevr ile 
Beḳâdan behresiz Ꜥâlemde ârâm u sükûnet yoḳ 
Perîşân-rûzgârım sînede biñ dâğ-ı sûzişler 
Leb-â-lebdir derûnum ġamla ẕevḳe ḳâbiliyyet yoḳ 
Firâḳ ile yaḳar cânım ölünce âh u zâr etsem 
O yâr-i pür-cefâda neyleyem hiç meyl-i vuṣlat yoḳ 
Beni giryân görüp neñdir deyü bir ṣormuyor ẓâlim 
O bî-inṣâf-ı ẓulm-endîşede hergiz mürüvvet yoḳ 
Niçün muğberlidir mirʼât-ı ḥüsnü söyleyiñ dildârıma artıḳ42 
Ki bende eski sûziş Ꜥaşḳı müntic bir ḥikâyet yoḳ 
Edip bîzâr cânımdan bu bâr u devrden feryâd 
Baña kûy-ı Ꜥademden Sâkitâ bir bûy-ı rıḥlet yoḳ 
10. Mollâ Taḳiyüddîn Mâʼil Efendi 
Mollâ Taḳiyüddîn Mâʼil Efendi, tercüme-i ḥâli yazılan büyük şâꜤirlerimizdendir. Muḥyiddîn Ḳâbil 

Efendi’niñ43 oğlu olup bu ẕât ise gerek vaẓâʼif-i ḥükûmete ve gerek ticârete meyl itmeyip evḳâtını Ꜥibâdet 
ve edebiyâtla geçirmiş ve 1333 hicrî senesinde Mekke-i Mükerreme’de vefât itmişdir. Merḥûm ṣoñ 
derece mütedeyyin ve muttaḳî olduğu gibi bir edîb-i kâmil olup birçoḳ eşꜤâr u ḳaṣâʼidi vardır. 

Âsârından: 
[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
ꜤAndelîb-i bâğ ile geldikçe baḥs-i nâza gül 
Göñlümü mecbûr ider ey yâr Ꜥarż-ı râza gül 
Ravẓa-i cennetde bitmiş bir nihâl-i servdir 
Ḳâmetiñ endîşesi yâd-ı cemâliñ tâze gül 
Defter-i Ꜥaşḳa muḥarrer göñlümü murġ-ı hezâr 
Ḥüsnüñü ḳayd-ı melâḥatde a cânım yaza gül 
Târ-ı zülfüñ tek perîşân sünbül-i ṣaḥn-ı çemen 
Lebleriñ vaṣfında Ꜥâcizdir zebân-ı tâze gül 
Nergis-i gülşen verir nâz-ı nigâhıñdan nişân 
Vaṣf-ı dîdârıñla ṣalmış dehre bir âvâze gül 
Nâle-i vâ ḥasretâ ḳalb-i ḥazînimden çıḳar 
Câm-ı sahbâ birle sen ṣunduḳça ol ġammâza gül 
Vechi var şeydâ-yı gülzâr olsa da Mâʼil beğim 
İmtisâl eyler hemîşe ol ruḥ-ı mümtâza gül 
11. Ḥüsâmeddîn ꜤAşḳî 
ḲalꜤalı Ṣâliḥ Efendi’niñ oğludur. 1290 hicrî senesinde doğmuş ve 1327’de vefât itmişdir. Taḥṣîl-i 

Ꜥilmden ṣo[ñ]ra dâʼimâ kendi Ꜥâleminde münzevî bir ḥâle meftûn olaraḳ yaşayan bu şâꜤirimiziñ âsârından: 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Göñül târ-ı ḫayâliñ yâre ḫaṭṭ-ı telġraf itmiş 
Gelip şevḳe girip makine-i Ꜥaşḳıñ ṭavâf itmiş 
Cüdâyım hicr-i ġurbetle egerçi ḫâk-ı pâyinden 
TaꜤalluḳ bağlamış dil zülfüñe ḳatꜤ-ı maṣâf itmiş 
 

42 Vezin bozuk. 
43 Sevilen naat ve medhiyeleri; lirik ve duyarlı gazelleri bulunan Kerkük'ün Piryâdi Mahallesinde 1834 yılında 

doğmuş olan şair, kendisinden sonra gelen Kerkük şairleri üzerinde büyük tesir bırakıp1909 senesinde vefat 
etmiştir. Mâ’il ile birlikte aşağıda anılacak olan şair Zeynelâbidîn’in de babasıdır. Ayrıntılı bilgi için bk. (S. Saatçi, 
“Türkiye Dışındaki…”, s. 374). 
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Elektirik alınmışdır vücûd-ı raꜤşedârımdan 
Baña n’itmişse kim rûḥ-ı revânım telġrâf itmiş 
Fes-i ḥûn-ḳâmıñ eğmiş nâz ile ol ebruvân üzre 
Ṣanırsın pâdişâhım tîğ-ı cevrin der-ġılâf itmiş 
Güzel sevmek yasağ olsun demiş bir ḳâḍı ḥükm itmiş 
Bu ḥükmü fesḫe dil sulṭân-ı Ꜥaşḳa istinâf itmiş 
Ne añlar Ꜥaşḳ derdinden eṭibbâ ey müselmânlar 
Bilemez bir marażdır bu deyi Ꜥöẕr iꜤtirâf itmiş 
Demiş ꜤAşḳî’yi yârim vaṣl ile şâd eylerem bir gün 
Tükenmez vaꜤde gelmez bir büyük lâf u güẕâf itmiş 
Cilt: 5 Sayı: 4 Âb 1965 s. 23-25 
12. Seyyid Meḥmed Cevâd Efendi 
Cevâd Efendi tercümesini yazacağımız meşhûr şâꜤirlerimizden Seyyid Meḥmed ꜤÖrfî’niñ44 

birâd[er]i Seyyid Necîb Efendi’niñ oğludur. 1308 rûmî senesinde Kerkük’de dünyâya gelmiş ve ibtidâʼî 
ve ṣoñ taḥṣîlini mekâtib-i resmiyyede ikmâl itmişdir. Mûmâileyh daha pek genç iken şiꜤr ve edebiyâta 
meftûn olaraḳ vaḳtiyle Kerkük’de intişâr eden “Kevkeb-i MaꜤârif” mecmûꜤasınıñ imtiyâz ṣâḥibi ve baş 
muḥarriri olmuş ve bu mecmûꜤada birçoḳ edebî ve ictimâꜤî maḳâleler ve güzel şiꜤrler yazmışdır. 

Geçen Ḥarb-ı Umûmî’de Ꜥaskerliğe alınaraḳ İstanbul TaꜤlimgâhına girmiş ve ꜤOsmânlı ordusunda 
“mülâzımlık” rütbesini iḥrâz eylemiş ve ḥarbiñ ṣoñunda ordularıñ terḫîṣinden ṣoñra İstanbul’da ḳalmışdır. 
Türkiye’de birçoḳ vaẓîfelere taꜤyîn edilen bu şâꜤirimiz ḥâlen İstanbul’da bulunmaḳdadır. 

Âsârından: 
Tuḥfe-i Aḫlâḳ 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
I 
Merâm üzre döner bu kubbe-i eflâk ẓann itme 
Bugün devrân muḥâlif ise ferdâsı muvâfıḳdır 
Ḥaḳîḳatler ayaḳ altında hiç ifnâ olur ṣanma 
Berîdir ḥaḳ tecâvüzden bu ẓan ġayr-ı muṭâbıḳdır 
II 
Ḥasâdetle teꜤâlî mümkin olmaz ġıbṭa lâzımdır 
Ḥasâdet eylemek bed-ḫˇâh olan insâna ḳalmışdır 
Denâʼet irtikâb itmem denî alçaḳlara aṣlâ 
Temelluḳ eylemem Ꜥâlem baña bîgâne ḳalmışdır 
III 
Riyâdan iḥtirâz eyle yeter insân-ı kâmil ol 
Ḥayâ et Ḫâlıḳıñdan kim riyâ bir şirk-i aṣġardır 
Ṣaḳın ifsâddan yaḳma vücûduñ nâr-ı dûzaḫla 
Fesâd ü fitne ey dîvâne ḳatl itmekden ekberdir 
13. Ḫâkî 
“Ḫâkî” laḳabıyla meşhûr olan bu ẕâtıñ ismi Meḥmed olup Muṣallâ Maḥallesi sâkinlerinden Aḥmed 

nâmıñ oğludur. İcâzeli Ꜥulemâdandır. Ḥayâtını ehl-i kerâmetden olan Ṭâlebânî meşhûr şeyḫ ꜤAbdurraḥmân 
Ḫâlisî45 ḫażretleriniñ ḫizmetinde geçirmiş ve ḫuṣûṣî kâtibliğini de îfâ eylemişdir. Mûmâileyh zamânınıñ 
yüksek ḫaṭṭâṭı olduğu gibi Ꜥâbid ve zâhid, ehl-i maẓanneden ṣayılırdı. 1274 rûmî târîḫinde vefât 
eylemişdir. Ḳabri Kerkük’üñ Muṣallâ Maḥallesi’ndeki mektebiñ arasındadır. ꜤÂrifâne ve Ꜥâşıḳâne birçoḳ 
eşꜤâr ṣâḥibi olan bu ẕât Ꜥaynı zamânda bir mûsîḳî-şinâs idi. 

44 Kerkük’e yerleşmiş Cebbârî seyyidlerindendir. Nakşibendi tarikatine müntesiptir. Geçimini ticaretle uğraşarak 
sağlamıştır. Gayr-ı matbu bir divançesi ve bir hadis kitabı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bk. (A. Erdoğan, “Atâ 
Terzibaşı, Kerkük…” s. 100-110). 

45 H 1212 / M 1797 yılında Kerkük’te dünyaya gelmiştir. Kadirilik’te Halisiye şubesini tesis etmiştir. Aynı zamanda 
kabiliyetli bir şair olup Türkçe, Kürtçe ve Farsça şiirlerden oluşan bir divanı vardır. Ayrıntılı bilgi için bk. [Hüseyin 
Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, C. I, haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi Yay., İstanbul 2011, s. 139-141]. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 8, Sayı 20, Mart 2021 / Volume 8, Issue 20, March 2021 

 

                                                 

74



Yağız Yalçınkaya            Molla Sabir’in Kardaşlık Dergisinde Tefrika Edilen ‘Kerkük Şâirleri’ İsimli Eseri 
 
Âsârından: 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Naṣîḥat itme ey vâꜤiẓ ben ol mey-ḫâneden dönmem 
Ben ol miḥrâb-ı ebrû-yı ruḫ-ı cânâneden dönmem 
Seniñ olsun Ꜥibâdet ṭâꜤat ü tesbîḥ ü seccâde 
Baña gül-çehre bir sâḳî yeter mey-ḫâneden dönmem 
Beni mey-ḫânede ṭaꜤn itmeği terk eyle ey zâhid 
Ki vardır tende cânım meclis-i mestâneden dönmem 
Eğer tüccâr iseñ Ꜥaşḳıñ bedestânında ey zâhid 
Ḫarîdâr-ı metâꜤ-ı gevherem yek-dâneden dönmem 
Beni mey-ḫânede gördükçe zâhid taꜤn ider Ḫâkî 
Anıñçün mest [ü] hüşyârem ki Ꜥişret-ḫâneden dönmem 
14. Mollâ Maḥmûd (Dede Hicrî) Efendi46 
Şöhret ü maḥlaṣı “Dede Hicrî” olan Mollâ Maḥmûd Efendi bin Mollâ ꜤAlî bin Dede Naẓîr’dir. 

1291 hicrî senesinde dünyâya gelmişdir. ꜤUlûm-ı dîniyeyi Ꜥulemâ-yı be-nâmdan Avduçlu Mollâ Aḥmed 
ve vâꜤiẓ-i şehîr Mollâ Rıżâ efendilerden aḫẕ eylemişdir. 

Mâder-zâd bir şâꜤir olan Dede daha genç iken şiꜤr yazmağa başlamış ve bunu meslek ittiḫâẕ 
eyle[yip] şâꜤirlikle ṭanınmış yüksek bir sîmâdır. Manẓûm ve mensûr birçoḳ eserler yazmış ise de 
bunlardan “Yâdigâr-ı Hicrî”, “İrşâdât-ı Kâʼinât” ve meşhûr Şeyḫ ḪazꜤal47 için yazdığı “Medḥiye” ṭabꜤ u 
intişâr itmişdir. 

Dede, Kerkük Sulṭânî mektebi muꜤallimliğinde ve yıllarca Kerkük Ġazetesi maṭbaꜤa müdürlüğünde 
bulunmuşdur. 

Dede, güzel şiꜤrleriyle Kerkük Ġazetesi sütûnlarını tezyin itmişdir. 
EşꜤârından: 
MevꜤiẓe 
[mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün] 
Tebdîl olunan dehr değil nevꜤ-i beşerdir 
Ḫurşîd o ḫurşîd ḳamer de o ḳamerdir 
Eşyâya bütün kâm verir mihr misâli 
Üstâd-ı ḥakîmiñ naẓarı başḳa güherdir 
Ḥanẓal gibidir âdem içün evveli ḥaḳ söz 
Hep ḥâṣıl-ı encâmı anıñ Ꜥayn-ı şekerdir 
Luṭf eyle meded Ḥażret-i Mevlâ-yı şifâ-sâz 
Günden güne bîmârımızıñ ḥâli beterdir 
Her ḫânede bir ṣıḥḥati mefḳûd bulunsa 
Nûş itdiği ol Ꜥâileniñ ḫûn-ı ciğerdir 
Çoḳ şerriñ olur Ꜥâḳıbeti ḫayra mübeddel 
Çoḳ ẓâhiri ḫayr iş görünür ḥâlbuki şerdir 
Çoḳ cevr ü cefâ müncer olur ẕevḳ [ü] ṣafâya 
Çoḳ ẕevk [ü] ṣafânıñ ṣoñu âlâm [ü] kederdir 
Hicrî sözümüz ḫoş gelir erbâb-ı kemâle 
Hep mevꜤiẓedir tarz-ı ḥekîmâne eserdir 
 

46 Şair hakkında ayrıca bk. (Muhammed Karim Saedgul, Kerküklü Şair Hicrî Dede Hayatı, Sanatı ve Eserleri, 
Yayımlanmamış YLT, Ankara Ü. SBE, Ankara 2015.) 

47 İran’ın Muhammere olarak anılan bölgesini 1897-1925 yılları arasında elinde tutan aşiret reisi. 1860 senesinde 
doğmuş, 1936 senesinde vefat etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. (İdris Bostan, “Haz’al Han”, İslam Ansiklopedisi, C. 
17, TDV Yay., İstanbul 1998, s. 107-108). 
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Ġurbetde ꜤIyd 
[mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün] 
Hicrâna düşen Ꜥâşıḳa tedbîr eden olmaz 
Eyvâh dil-i ġam-zede bir laḥẓa şen olmaz 
Gel nezꜤadayım ḳoy lebiñi ağzıma cânâ 
Dâmânıña ṣar naꜤşımı ten bî-kefen olmaz 
ꜤIyd oldu görüşmekdedir aḥbâb ile herkes 
Ḫayfâ baña bir hem-dem-i şîrîn-süḫan olmaz 
Bayrâmımız eyvâh Ꜥaceb mâteme döndü 
Miḥnet-zedeyiz bizde belâsız beden olmaz 
Peyġâmıñı bârî yola ṣal bâd-ı seḥerle 
İnsân odur ey sevdiceğim dil-şiken olmaz 
Hengâm-ı seḥerdir geziyor bir sürü âhû 
Ammâ bu arâżîde ġazâl-ı Ḫoṭen olmaz 
Ey dost mülâḳât meğer maḥşere ḳaldı 
Kimden ṣorayım kimse nişânıñ veren olmaz 
DefꜤ oldu gözüm nûru yetiş Yûsuf-ı Mıṣrî 
Ḫoş râyiḥalar varsa o gül pîrehen olmaz 
Hecriñ ġamı Ꜥaşḳıñ veremi bende ḳocaldı 
Ṣordum dediler çâre-i derd-i kühen olmaz 
İtdikçe ḫayâliñ çıḳar âteş ciğerimden 
Hiç vech-i münîriñ gibi vech-i ḥasen olmaz 
Ey bâd-ı ṣabâ ehlime aḥvâlimi Ꜥarż et 
Ġurbet baña cennet gibi olsa vaṭan olmaz 
Ten ṣıḥḥatiniñ ḳadrini ol gibi ne bilsin 
ꜤÂlemde giriftâr-ı belâ vü miḥen olmaz 
Yüz nehr aḳıyor sebze neden yoḳ bu zemînde 
Hep göz yaşıdır şûre yerinde çemen olmaz 
15. Seyyid Meḥmed Raʼûf (Ferdî) 
Seyyid ꜤAlî bin Seyyid Ṣâliḥ oğludur. 1304 rûmî senesinde Kerkük’de doğmuşdur. 
Taḥṣîlini ikmâlden ṣoñra Bağdâd Sulṭânîsi mektebi muꜤallimi iken 1330’da seferberlik dolayısıyla 

iḥtiyâṭ żâbıṭı olaraḳ büyük ḥarbde Ḳafḳas Cebhesi’nde bulunmuş ve İstiḳlâl Harbi’ne de iştirâk ile 
ḫidemât-ı fevḳe’l-âdesine mükâfat olaraḳ ḥarb madalyası da almışdır. Ṣoñ vaẓîfesi olan Büyük Millet 
Meclisi muꜤâmelât şefliğinden 1939 mîlâdîde teḳâꜤüden çıḳarılıp Anḳara’da sâkindir. 

Mûmâileyh daha genç yaşlarında iken çoḳ değerli olan şiꜤrleri ġazeteler sütûnlarında intişâr ile şiꜤr 
ü edeb sâḥasında kesb-i iştihâr eylemişdir. 

Bi’l-muḫâbere bize luṭfen ihdâ vü irsâl itdiği 46 ṣaḥîfelik eşꜤârından naḳlen şu parçaları buraya 
derc idiyoruz: 

Görmedim 
[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
Dehrde ṭabꜤım gibi bir yâr-ı hem-dem görmedim 
Ṣoḥbet-i yârâna lâyıḳ hiç de maḥrem görmedim 
Kim ki mihmândır şu miḥnet-ḫânede bir nice gün 
Dîdesin giryân gördüm şâd u ḫürrem görmedim 
Sînede açmış firâḳıñ şerḥa şerḥa yâreler 
Çek eliñ benden ṭabîbâ sende merhem görmedim 
Mübtelâ-yı ḫâl ü ḥüsnüñ olduğum günden beri 
Güft ü gûdan kendimi âsûde bir dem görmedim 
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Dîde-i bed-bînine bilmem raḳîbiñ ḫâr mıyız 
Ol zebân-ı fitne-gûyu hîç ebkem görmedim 
Öyle tesḥîr eyledi mestâne çeşmiñ göñlümü 
Dil-berim nâzıñ gibi bir siḥr-i aꜤẓam görmedim 
Fenn-i Ꜥaşḳı ben geçirdim porgram-ı mektebe 
Kim onu taḳrîre cânâ senden aꜤlem görmedim 
Leşker-i ġam cây-gîr olmuş serimde âh ben 
ꜤÂḳıbet terk-i vaṭandan emr-i elzem görmedim 
Meclis-i bigânede sâkî ele almam ḳadeḥ 
Ferdiyâ Ꜥişretgehiñde dest-i ekrem görmedim 
16. TisꜤînli Raʼûf Efendi 
ꜤAbdî Ağa bin Sâḳî Ağa bin Ḫaṣṣâf Ağa bin Çelengli Meḥmed Ağa’nın oğludur. 1253 hicrî 

senesinde Kerkük’de dünyâya gelmiş ve 1336’da vefât itmişdir. Kerkük vilâyeti maḥkeme müstanṭiḳ 
kâtibliğine taꜤyîn olunaraḳ üç yıl ṣo[ñ]ra terfîꜤen Bağdâd maḥkemesine naḳl-i vaẓîfe itmiş, Bağdâd 
meclis-i idâre vilâyet baş kâtibliği ve maḥkeme müstanṭiḳliği ve emlâk-ı seniyye şuꜤbe müdürlüğü gibi 
mühim vaẓîfelerde bulunmuş ve 1326’da teḳâꜤüd edilerek Kerkük’e gelmişdir. 

Merḥûm daha genç yaşında iken nesr ü şiꜤrleriyle iştihâr itmişdir. 
Âsârından: 
[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
1 
Ġâlibâ sâkî o sarḫoş gözle tedbîr eylemiş 
İçmeğe ḫûn-ı dil-i Ꜥuşşâkı tedmîr eylemiş 
Meyl ḳılmış dil-berim âhû-yı dil ṣayd itmeye 
Ḥalḳa-i zülfün kemend ü ġamzesin tîr eylemiş 
VaꜤde-i vaṣlın unutmuş mehveşim bilmem nedir 
ṬâliꜤ-i dûn ya ḳara baḫtım mı teʼsîr eylemiş 
Ṣafḥa-i ḥüsnüñ bezetmiş reng-i ḫaṭṭ-ı Ꜥanberîn 
Âferîn kilk-i ḳader bu resmi taḥrîr eylemiş 
Reng-i raꜤnâ mı ve yâhud bilmezem kilk-i ḫayâl 
Göz öñünde resm-i ḳaddiñ mi ki taṣvîr eylemiş 
Rind-i rüsvâ olduğum reʼyimle bilmem ey Raʼûf 
Bilmezem ḥükm-i ezeldir böyle taḳdîr eylemiş 
2 
[feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (faꜤlün)] 
Gerçi Bağdâd safâsıyla behişt-âsâdır 
Dil-i mehcûra vaṭan yâd ile ġam-efzâdır 
Kûy-i ġurbetde nice ehl-i baṣîret olsa 
Şâhed-i maḳṣadını görmede nâ-bînâdır 
Ẓann ider cây-ı emân câhil olan dünyâyı 
Çeşm-i Ꜥibretle naẓar eyleyene ġavġâdır 
Derd-i hecrinden o şûḫuñ beni çün gördü ṭabîb 
Ṭutdu nabżım dedi bu ḫastalığın sevdâdır 
Yâr u ağyârda bir ṣâf derûn yoḳ sâkî 
Bezm-i âlemde ḳalan sâdece bir ṣahbâdır 
Bârekallâh zihî künc-i selâmet olmuş 
Kime kim künc-i ferâġat bu zamân meʼvâdır 
Yaḫşi görmek ḫoş olur yaḫşi yaman-ı dehri 
Ṣaḳın incinme Raʼûf çünki eden Mevlâdır 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 8, Sayı 20, Mart 2021 / Volume 8, Issue 20, March 2021 

 
77



Yağız Yalçınkaya            Molla Sabir’in Kardaşlık Dergisinde Tefrika Edilen ‘Kerkük Şâirleri’ İsimli Eseri 
 
Cilt: 5 Sayı: 5 Eylül 1965 s. 19-20 
17. Reşîd Rüşdî 
Mûmâileyh Kerkük’üñ Muṣallâ Maḥallesi sâkinlerinden Terzi Ḫalîfe Aḥmed bin Terzi Usta 

Meḥmed’iñ oğludur. 1311 hicrî senesinde Kerkük’de dünyâya gelmişdir. Küçük yaşlarında iken peder-i 
merḥûmlarıyla nâḥiye merkezi olan Daḳuḳ ḳaryesine gitmişdir. Taḥṣîlini eski uṣûl üzerine câmiꜤ 
ḫocalarından oḳumuşdur. Fıṭrî bir ẕekâ ve ḳuvve-i ḳalemiyeye mâlik ve şiꜤr ü edebiyâta meftûn olan bu 
genç, bir müddet Daḳuḳ belediye kitâbetinde bulunmuş ise de vaẓîfesinden istiꜤfâ itmiş ve artıḳ 
mâsivâdan ḳaṭꜤ-ı Ꜥalâḳa iderek ve esâsen muḥibb-i Ehl-i Beyt olaraḳ dervişliğe sülûk ve bir tekyede ḫalîfe 
olaraḳ ḥayât-ı münzeviyânesine bir dîvân yazmağa başlamış ise de ikmâline muvaffaḳ olamadan ve daha 
pek genç yaşında iken 1353 yılında vefât eylemişdir. Perîşân ve müteferriḳ bir ḥâlde bulduğumuz meẕkûr 
dîvânından baꜤżı parçalarını buraya derc idiyoruz: 

[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Felek lerzân ḳıldıñ ben ġarîb ü nâ-kâmı48 
İçirdiñ zehr ile maḫlû[ṭ] olan câmı 
Firâḳ [u] cevr-ile gitdi hebâya cümle evḳâtim 
Bu ḳayġular elemlerle ṣabâḥ itdim hemîn şâmı 
Olup meşhûr-i Ꜥâlem Ꜥaşḳ-ile rüsvâ-yı ḫalḳ oldum 
Çıḳardım Ꜥâleme taḥḳîḳ Mecnûn’dan füzûn nâmı 
Tefâḫür eylerem tezyîd olduḳça ġam-ı Ꜥaşḳım 
Felek mürvet edip elbet verir bir gün bana kâmı 
Ṣabâvet Ꜥâleminde ḳayġusuz râḥat iken başım 
Gezerken ṣayd ḳıldı fikrimi zülfüñ olup dâmı 
Firâḳ-ı yâr ile muꜤtâdım olmuşdur yaḳın nâle 
Budur ḳayġuları Ꜥâşıḳlarıñ âḫir serencâmı 
Eyâ Rüşdî yeter bunca cefâ-yı yârdan şekvâ 
Şirâr-ı âşk-ıla elbet ḳılar puḫte hemîn ḫâmı 
18. Reşîd ꜤÂkif 
Eşrâfdan Hürmüzî-zâde ꜤAlî Bey’iñ oğludur. 1311 hicrî senesinde dünyâya gelmişdir. MaꜤârif 

mesleğinde mekteb ve idâre mesleğinde de nâḥiye müdürlüklerinde bulunaraḳ teḳâꜤüd eylemişdir. 
Edîb ve şâꜤir olan mûmâileyh, ḥazîn ve müʼessir şiꜤr ve yazılarıyla iştihâr itmişdir. 
Âsârından: 
Kerkük 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Leṭâfet burcuna bir şems-i pür-envârsın Kerkük 
Cinâna ġıbṭa-baḫş bir ṣaḥne-i gülzârsın Kerkük 
Döner devr-i felek biñlerce yıldır başıña ḥâlâ 
Dem-â-dem gençleşen bir bîve-i dil-dârsın Kerkük 
Hevâ-yı Ꜥanber-efşânıñ ider mevtâları iḥyâ 
Leṭâfet sende ḫatm olmuş ne efsûn-kârsın Kerkük 
Ṣuyuñ ḫâṣṣa oḳur âb-ı ḥayâta faḫr ile meydân 
Fırat’a Dicle’ye Nîl’e teveffuḳdârsın Kerkük 
Ne siḥr-i feyżdârsın ḫâk-i pâkiñden olur ḥâṣıl 
Hezârân meyve vü niꜤmetle şöhretdârsın Kerkük 
Ḥükümrândır fuṣûl-i erbaꜤa cevv-i bedîꜤiñde 
Ḥekîm-i muṭlaḳıñ bir cilve-i esrârısın Kerkük 
BedâyiꜤde leṭâfetde ṭabîꜤi biñ manâẓırda 
Bütün büldân ü emṣârıñ ṭarâvetdârısın Kerkük 

48 Beyitte vezin aksıyor. 
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Naṣıl faḫr itmez evlâdıñ seniñle sendedir zîrâ 
ṬabîꜤi bunca servetler saꜤâdetdârısın Kerkük 
Saña defn eylemişdir kenz ü sâmânı yed-i ḳudret 
Dağıñ maꜤden dolu bir menbaꜤ-ı fevvârsın Kerkük 
Meşâyıḫ merkezisin mürşid-i kâmil bütün sende 
Muḳaddessin Ꜥazizsin pek güzel bir yârsın Kerkük 
Nice biñ şâꜤire şeyḫe ricâlullâha meʼvâsın 
ꜤAceb bir gül-fürûşân-ı edeb bâzârsın Kerkük 
Ne rütbe faḫr idersen Hind ü Mıṣr’a ḥaḳlısın çünkü 
Ezelden Ꜥilm ü Ꜥirfân ceyşine serdârsın Kerkük 
Ne mümkin doğmamaḳ şâꜤir bu ḫâk-i pür-leṭâfetde 
Rıẓâ’ya Ḫâliṣî’ye mehd-i raḥmetdârsın Kerkük 
Ṣâfâlar baḫş eden Ṣâfî o üstâd-ı süḫan Ḳâbil 
Bahâ’ya Fâʼiż’e sen mülhim-i eşꜤârsın Kerkük 
Rıżâ-yı VâꜤiẓ’e Nâcîlere Ṣâdıḳlara mevṭın 
Cemâl’e Râsiḫ’e ꜤÖrfîlere feyz-bârsın Kerkük 
Seniñle Müfti Hicrî Ṣubḫî EsꜤad şükr-efşândır 
Ne minnet sen ki bir ehl-i ḫıred pergârsın Kerkük 
Süleymân Nâẓım u Maẓlûm Besîm Ḥâmid Nedîm Ḳudsî 
Vefâ’ya Ḫâkî’ye Ṣâbirlere nevvârsın Kerkük 
Öter bâğıñda Lütfîler Cevâd Orḫan ꜤÖmer Fehmî 
Bu eşꜤâr ile sen bir mübdiꜤ-i âsârsın Kerkük 
Faḳat eyvâh ki bunca ḳâbiliyyet var iken sende 
Öz evlâdıñ perîşân ġayrıya dildârsın Kerkük 
Seniñ neftiñle eyler keyf ü cünbüş London u Paris 
Bize derd ü elemle dûd-ı âteş-bârsın Kerkük 
Ḳırıḳ bir ḳalb ile ꜤÂkif bu gün senden Ꜥitâb eyler 
Dilim dönmez der-isem sen bize ġaddârsın Kerkük 
19. Ṭâlebânî Şeyḫ Rıżâ Efendi49 
Ṭâlebânî Şeyḫ ꜤAbdurraḥmân Ḫâliṣ ḥażretleriniñ oğludur. 1253 hicrî senesinde dünyâya gelmiş ve 

1327’de Bağdâd’da vefât iderek Ḥażret-i Ġavs-ı Geylânî maḳberesinde defn edilmişdir. 
ŞâꜤir-i mâder-zâd olan müşârünileyhiñ ẕekâ, sürꜤat-i intiḳâl ve irticâlî şiꜤr söylemekde olan 

ḳâbiliyet-i fıṭriyesiyle şöhret bulmuşdur. 
Müşârünileyhiñ âsârından bir ḳısmı kitâb şeklinde olaraḳ iki defꜤa ṭabꜤ edilmişdir.50 
Âsârından: 
Baḳalım Kim Żarar Eyler 
[mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün] 
Nâmûs arayan kimse hecâdan ḥaẕer eyler 
ŞâꜤirler ile ḫoş geçinir defꜤ-i şer eyler 
Teʼḫîr-i maꜤâşım saña bir fâʼide vermez 
Ey mâniꜤ-i rızḳım baḳalım kim żarar eyler 
Erbâb-ı kerem olma faḳaṭ ḥaḳḳ-şinâs ol 
Vicdânı olan kimse bu râha güẕer eyler 

49 Şair hakkında ayrıca bk. (Veysel Başçı, Çok Dilli Bir Hiciv Ustası Şeyh Rıza Talabani ve Türkçe Şiirleri, Avesta 
Yay., İstanbul 2020). 

50 Şairin Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Arapça şiirlerinden oluşan divanı ilk olarak 236 sayfa hâlinde 1935 senesinde 
Bağdat’ta; daha sonra 1946 yılında şairin torunu Şeyh Ali tarafından yine Bağdat'ta basılmıştır. Bk. (Mehmet 
Arslan, “Rızâ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklü”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/riza-seyh-talibani-kerkuklu, erişim 
tarihi: 11.01.2021). 
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Cândan uṣanıp doğrusu terk-i edeb itdim 
MaꜤnâsını vermekle değil ṣarf naẓar eyler 
İnsân olan insânlara ḥüsn-i naẓar eyler 
Meydân-ı ḥamiyyetde durup terk-i ser eyler 
Cilt: 5 Sayı: 6 Teşrîn-i Evvel 1965 s. 28-29 
20. ZeynelꜤâbidîn 
ŞâꜤir-i şehîr Muḥyiddîn Ḳâbil Efendi’niñ oğludur. 1283 rûmî senesinde Kerkük’de doğmuş ve 

1331’de İstanbul’da vefât itmişdir. Taḥṣîlini câmiꜤ ḫocalarında ve peder-i mükerremlerinden aḫẕ ü ikmâl 
ile birçoḳ vaẓâʼif-i Ꜥadliyeyi işġâl eden merḥûmuñ ṣoñ vaẓîfesi Dîvâniye livâsı cezâ maḥkemesi riyâseti 
idi. Bir şâꜤir-i mâder-zâd olan bu ẕâtıñ birçoḳ eşꜤâr ve cümel-i ḥikemiyesi vaḳtiyle Kerkük ve Bağdâd 
ġazetelerinde intişâr itmiş olduğu ḥâlde maꜤe’t-teʼessüf mühim şiꜤr ü ġazelleri elde edilememişdir. 

Âsârından: 
[mefûlü mefâilün feûlün] 
Yâdıñda mıdır vefâlı cânân 
Ol meclis-i ḥüsn o bezm-i Ꜥirfân 
Sen bâde-güsâr idiñ göñülde 
Pervâne gibi iderdi cevlân 
Cevvâle-i ḥüsnüñ üzre her ân 
Hiç ḫâṭıra gelmiyordu hicrân 
Hicrân!... Bu ne lafẓ-ı dehşet-efzâ 
Nîrân-ı ḥayât memât [ü] vicdân 
Eyvâh bugün ḥazîn ü zâram 
Meʼyûs-ı ḥâl ü dil perîşân 
Bî-mûnis-i yâr u ġam-güsâra 
Mehcûr-ı vaṭan esîr-i ḥırmân 
21. Mollâ Süleymân Sâmî (Bezirgân) 
ꜤAlî Ağa’nıñ oğludur. 1290 hicrî senesinde Kerkük’de dünyâya gelmiş ve 1360’da vefât itmişdir. 

Ꜥİlm icâzetnâmesini merḥûm üstâd ꜤAlî Ḥikmet Efendi’den ve Naḳşî ṭarîḳati icâzelerini de Şeyḫ ꜤÖmer 
Efendi (Biyâre) ḥażretlerinde[n] almış ve ticâretle iştiġâl itmişdir. 

Edîb, lebîb, muttaḳî, mutaṣavvıf ve ḳanâꜤatkâr olan bu şâꜤirimiziñ âsârından: 
Aḥvâl-i Zamân 
[fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün] 
Ḥaḳ-şinâsândır ḥuḳûḳu dâʼimâ teẕkâr ider 
Nâr-ı Nemrûd’a atarlarsa anı gülzâr ider 
Devr-i kec-reftâ[r]dan nâzil olursa biñ belâ 
Ṭavrını bozmaz sebât eyler Ꜥaceb ıṣrâr ider 
Nerde bir ṣâḥib-ḥuḳûḳ u ehl-i ġayret var ise 
Kûşe-i ḫalvetde durmuş ḳalb-ile güftâr ider 
Bî-vefâlardan ḥaẕer ḳıl görme anlarıñ yüziñ 
Her ḥuḳûḳuñ żâyiꜤ eyler cümlesi inkâr ider 
Lâfına baḳma iderse bir zamân ülfet saña 
Bir emel taḥtındadır tezvîr-ile imrâr ider 
Başḳa bir kimse bulursa ṣanki hiç bilmez seni 
Düşmen-i ṣad-sâle tek baḳmaz saña sır-ḫˇâr ider 
Hep ḥuḳûḳu mahv ider ister seni ḳatl eylesin 
Pençe-i ḳahrına düş sen it gibi murdâr ider 
El-amân aldanmayıñ ḥaḳ-nâ-şinâsıñ sözüne 
Ꜥİşve vü nâz ü tebessümle çoğu icbâr ider 
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Sâmi’dir ancaḳ bilir kimdir o bed-girdârlar 
Ḥaḳ-şinâsânlar gibi anları da ıẓhâr ider 
22. SaꜤîd Fıṭrat Efendi 
Şöhretli müderris-zâde olanꜤulemâdan Mollâ Muṣṭafâ Efendi bin Müftî Meḥmed bin Kâḍı Aḥmed 

Efendi bin Meḥmed Efendi bin Bekir Efendi’dir. 1280 hicrî senesinde Kerkük’de doğmuş ve 1323’de 
İstanbul’da vefât itmişdir. İbtidâʼî taḥṣîlini -kendilerine Ꜥâʼid olan Ulu CâmiꜤdeki- Şâhġâzî Medresesi’nde 
ve pederi nezdinde görmüş ve muʼaḫḫaran İstanbul’da yüksek taḥṣîlini ikmâl itdikden ṣoñra Kerkük 
maḥkeme müstanṭiḳliği vaẓîfesiyle Kerkük’e dönmüşdür. Daha ṣoñra müddeꜤî-i umûmîlik ve cezâ ve 
maḥkeme reʼisliklerinde bulunmuşdur. ꜤÂlim, edîb ve şâꜤir olan müşârünileyhiñ “Hind İḫtilâli” nâmıyla 
bir eseri ve birçoḳ eşꜤârı vardır. 

Âsârından: 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
[L]ebiñ güftâra gelmez vaṣfı pek düşvârdır bence 
Bu müşkil derk olunmaz bir Ꜥaceb esvârdır bence 
Umulmaz çâre-i derdim gözüñden ben de göz kesdim 
ṬabîꜤi nâtüvândır ol daḫi bîmârdır bence 
Ola ber-dâr ḳaddiñ serve teşbîh eyleyen nâ-dân 
Ḫaṭâdır doğrusu şâyân-ı istiğfârdır bence 
Beni yandırdı nâr-ı firḳat olduḳça uzaḳ senden 
Gidersem gülşene gel nâr-ı sünbül ḫârdır bence 
Giderdi ṭâḳatim buḥrân-ı Ꜥaşḳıñ raḥm ḳıl ey mâh 
N’idem gül ḳandı sensiz Ꜥayn-i zehr-i mârdır bence 
Yaratmışdır o rütbe târ-ı zülfüñ çeşm ü göñlümde 
Feżâ-yı dehrde her ne görünse târdır bence 
Ḳurulma Fıṭrât üzre bir ḳuru heyʼetle ey zâhid 
Nedir Ꜥimâme câme bârdır efsânedir bence 
23. Mollâ Süleymân Sâlim 
Ḫarpuṭî-zâde Meḥmed Ağa oğlu Berber Muṣṭafâ’nın oğludur. 1298 hicrî târîḫinde Kerkük’de 

dünyâya gelmişdir.51 Taḥṣîl-i Ꜥilme şürûꜤ ile icâze-i Ꜥilmiyye almaḳ şerefine nâʼil olmuşdur. 
Kerkü[k]’de imâmet, ḫiṭâbet, müderrislik fetvâ emînliği gibi vaẓâʼif-i mühimme-i dîniyede 

bulunmuş ve 1349 târîḫinde Bağdâd’a naḳl-i ḫâne iderek Özbek CâmiꜤ-i Şerîfi’niñ imâmet ve ḫiṭâbet 
vaẓîfesinde bulunmaḳdadır. Mûmâileyhiñ muḫtelif Ꜥilmlerde teʼlîfâtı varsa da ġayr-ı maṭbûꜤdur. ŞiꜤr ü 
edeb saḥâsında [m]eşhûrdur. 

Âsârından: 
[1] 
[mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün] 
Teʼsîr edemez kimseye miskînleriñ âhı 
Meʼmûl-i teraḥḥum bize bir sensin İlâhî 
Ger sen de bizim ḥâlimize raḥm edemezsen 
Pes kim olacaḳ biz gibi bî-çâre penâhı 
Ḫˇân-ı keremiñ Ꜥâlem içün oldu güşâde 
Luṭfuñ ezelî merḥametiñ nâ-mütenâhî 
ꜤAfvıñ heyecân etse anıñ mevcine ḳarşı 
Bir ḳatre değil Ꜥâṣîleriñ bir [cümle] günâhı 
Sâlim idecek ḥaşrde hep ḫalḳa tevaffuḳ 
Tebdîl ola ger fażlıñ ile ḫayra menâhî 

51 Şair, Molla Sabir eserini kaleme aldıktan sonra vefat ettiği için buraya “29.12.1954’te vefât itmişdir.” şeklinde bir 
dipnot eklenmişdir. 
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[2] 
[feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (faꜤlün)] 
İtme ıẓhâr-ı zekâvet içün ıṭlâḳ-ı zebân 
Hüneriñ var ise de et anı [sen genc-i] nihâñ 
Semeri yoḳ şecer-i fażl u zekânıñ zîrâ 
Dehrde sîm ḳıyâmetde gerekdir îmân 
Câhilân kâmın alıp dehrde biz de nâ-çâr 
Türrehât ile tesellî veririz ḳalbe hemân 
Bilmişiz nükte vü şiꜤr ü süḫan itmez para 
İşimiz yoḳ ideriz böylece imrâr-ı zamân 
Sâlimâ Ḫâlik-i Allâh’a şikâyet eyle 
İtme bîhûde yere Ꜥâleme feryâd [ü] fiġân 
Cilt: 5 Sayı: 10 Şubat 1966 s. 33-35 
24. SaꜤîd Besîm Demirci52 
Kerkük’de aḫlâḳ ve güzel geçinmeleriyle ṭanınmış Demirci familyasına mensûb Ḥüseyin 

Efendi’niñ oğludur. 1902 mîlâdîde Kerkük’de dünyâya gelmiş; 1965’de vefât itmişdir. Uzun Ꜥömrünü 
öğrenmekle geçirmiş; yüksek aḫlâk, seciye ve milliyetçi bir üstâd idi. Millî ve ictimâꜤî ṭoplumlarda sözü 
diñlenir, doğru düşünceleri ḳabûl olunurdu. Küçüklüğünden edebiyâtı seven Besîm, şiꜤre de Ꜥâşıḳ olup 
güzel şiꜤr düzmüşdü. Aḳrânı şâꜤirler düzmüş olduḳları şiꜤr parçalarını dağıtmadan öñce kendisine gösterir, 
dürüst tenḳîdini diñlerlerdi. 

Zamân ve çevre zorluḳlarına ḳarşı büyük üstâd dayanıp durmuşsa da edebiyât verimine etkisi çoḳ 
görülmüş, dolayısıyla düzme ve yazıları az olmuş, ama olgundur. 

Düzmesinden örnek: 
Yurddan Yükselen Bir Ses 
Ḫazân erişdi dökdü yaprağım 
Yanġına düşdü dalım budağım! 
Ġayẓından kudurmuş bir yanardağım 
Ḳalbimden taşan yüce alevler 
Ḳavurdu her yeri ḳoymadı eser 
Seni yaḳsaydı seni ey ejder! 
Ne açılmış gül ne şaḳraḳ bülbül 
Ne yârân vardır ne de ḳız, oğul 
Ḳalan ḥayâtda tek bir avuç kül 
Bilmem ne ḳadar böyle ḫırçın ses 
Ṣıḳ ṣıḳ çekecek ṣırtımda nefes? 
Ṣuṣ ḫâʼin bayḳuş ṣuṣ sesini kes! 
Bir ṭutam çiçek ḳırılmış bir dal 
Ḳabrimiñ nişânı bunu da sen al 
Var mı Ꜥadâlet yoḳsa bir ḫayâl?! 
25. Seyyid Şükrî (Baba el-Ḳâdirî)53 
Kerküklü Seyyid ꜤAbdullâh’ın oğludur. Daḳûḳ’da defn-i ḫâk-i Ꜥıṭır-nâk olan Ꜥalemdâr-ı Faḫrü’l-

Mürselîn Câbir-i Enṣârî ḫażretleriniñ türbedârı olaraḳ defaꜤâtle İstanbul’a gitmiş ve 1265 hicrî târîḫinde 
Sulṭân ꜤAbdulmecîd Ḫan ḫażretlerinden istiḥṣâl itdiği irâde-i seniye üzerine müşârünileyhiñ merḳadini 
inşâ ve taꜤmîr itdirmişdi. Bu taꜤmîr ḥaḳḳında yazdığı manẓûm târîḫ merḳadiñ ḳapısında yazılıdır. Ṭarîḳat-i 
Ꜥ[Â]liyye-i Ḳâdiriyye’ye intisâb ile “Baba el-Ḳâdirî” laḳabını ḳabûl itmişdir. Çoḳ muḳtedir bir şâꜤir 
olduğu ḳadar çoḳ bed-baḫt olan müşârünileyhiñ pek ḫazîn ü müʼessir olan şiꜤrlerinden: 

52 Maddenin editör tarafından düzenlendiğini belirtmek için buraya “żâbıṭ ṭarafından ḥâżırlanmışdır” şeklinde bir 
dipnot eklenmiştir. 

53 Şair hakkında ayrıca bk. (Yağız Yalçınkaya, Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış Metin - İnceleme), 
Yayımlanmamış DT, İstanbul Kültür Ü. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul 2019). 
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[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Yine derdim füzûn oldu vücûdum yandı firḳatden 
Ḫalâṣım olmadı yâ Rabbi hergiz bâr-ı ġurbetden 
Egerçi yetmişe erdiyse Ꜥömrüm ḳırḳı ġurbetde 
Ebed göz açmadım âh-ı firâḳ-ı derd-i Ꜥilletde[n] 
Sekiz kez şehr-i İstanbul’a vardım ṭûl-ı Ꜥömrümde 
ꜤIyâl eṭfâlimiz Kerkük’de yandı âh u ḥasretden 
Vücûdum maḥv ḳıldım bî-vefâ evlâd uğrunca 
Ḫam oldu ḳâmetim dişler döküldü bâr-ı miḥnetden 
Ne mum itdim ne bâl itdim dirîġâ lâne-i ġamda 
Döküldü perr ü bâlim ḥâṣılım yoḳ ġayr-ı nikbetden 
Perîşân mużṭarib-ḫâṭır mükedder ġurbet illerde 
Velâkin himmet-i pîrân değildim ḫâli niꜤmetden 
Ne aç oldum ne ḫod Ꜥüryân ṣafâ vü ẕevḳ ile ḫandân 
Kişi ṣulṭân olursa ẕevḳi bulmaz bâr-ı ġurbetden 
Gelince ḫâṭıra evlâd [ü] enṣâb ṣoḥbet-i aḥbâb 
Yanardı âh-ı ḥasretle vücûdum nâr-ı firḳatden 
Ne çâre bu imiş taḳdîriñe Şükrî taḥammül ḳıl 
Olur bir fetḥ-i bâb elbet açıḳdır bâb-ı raḥmetden 
26. Mollâ Meḥmed Ṣâdıḳ54 
Mülkiye ḳâʼim-maḳâmı Türk Ḥasan Efendi’niñ oğludur. 1307 senesinde Kerkük’de doğmuşdur. 

Rüşdiye taḥṣîlinden ṣo[ñ]ra Ꜥulûm-i dîniyyeyi ikmâl eylemişdir. Dört sene muꜤallimlikde bulunmuşdur. 
Bütün ḥayâtını Ꜥilm ü şiꜤr ile imrâr eylemiş ve vâḳıf olduğu Türkçe, ꜤArabça, Fârisîce ve Kürdçe dilleriyle 
şimdiye ḳadar yüzlerce ḳaṣîde, mersiye, medḥiye, ḥazîn ve müʼessir şiꜤr ve ġazelleriyle iştihâr itmiş ve 
birçoḳ eşꜤârı da ġazetelerde neşr edilmişdir. 

Âsârından: 
Kerkük 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Muḫâlif devrden döndük yanan volḳana ey Kerkük 
Ayaḳ altında ḳalmış sâḥa-i Balkan’a ey Kerkük 
Görünce ġamlı ġamlı göz öñünde ḳupḳuru çayın 
Gözümden yaş aḳar yaşlar döner al kana ey Kerkük 
Seniñ bu şânlı yurduñda aḳarken ṣu gibi altın 
Neden oldu ahâliñ der-be-der her yana ey Kerkük 
Yazıḳ gülzâr-ı iḳbâliñ ayaḳ altında çiğnenmiş 
Bu ḥâliñ çoḳ derin teʼsîr verir insâna ey Kerkük 
Neden ḫâkiñde ġam ṣuyuñda sem bâğıñda ḥasret var 
Dönüp âb-ı havâñız âteş-i sûzâna ey Kerkük 
Muḥîṭiñde olan ehl ü Ꜥiyâlin şimdi ḳan ağlar55 
Ḳarışmış ṭoprağıñ ṣanki ġam u ġiryâna ey Kerkük 
Eñ evvel menbaꜤ-i Ꜥirfân u Ꜥilm ü fażl iken yurduñ 
Yazıḳlar menzil olduñ ṣoḥbet-i nâdâna ey Kerkük 
 

54 Burada editörün şu notu yer almaktadır: “ŞâꜤirimiz Kerkük’üñ lisân-ı ḥâlidir. Keyf ve âhenglerinde, ḥüzn ve 
elemlerinde Mollâ Ṣâdıḳ Efendi ortaya atılır. Olayı dolgun ve ince düşünceli şiꜤrleriyle vaṣf ider, Mollâ Ṣâdıḳ 
Efendi’niñ çoḳ şiꜤrleri Kerküklüler ṭarafından ezber edilmiş, maṭbûꜤ dîvânı vardır.” 

  Şair hakkında ayrıca bk. (Hidayet Kemal Bayatlı, Kerküklü Mehmet Sadık'tan Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara 1991 ve Mevlüt Taha Kayacı, Türkmen Şairi Mehmet Sadık, Cumhuriyet Basımevi, Kerkük 1971). 

55 Bu mısra dizgi hatası sonucu 10. beytin iki dizesi arasında yer almıştır. 
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Ġarîbler yerli oldu yerliler ġurbetde ser-gerdân 
Felek Ꜥaks üzre şimdi başlıyor devrâna ey Kerkük 
Ḳafalardan semâya yükselen sûzişli ḫoryatıñ 
Neden dönmüş bugünde nâle vü efġâna ey Kerkük 
Ṣadâ-yı zâġ gelir bâğlarda bilmem noldu bülbüller 
Ki dönmüş bezm-i Ꜥayşıñ mâtem-i hicrâna ey Kerkük 
Çiçekler ṣoldu gül yandı tutuşdu lâle vü dağlar 
Müzeyyen gülşeniñ döndü bugün zindâna ey Kerkük 
Lisân-ı ḥâl ile Ꜥarż eylemişken ḥâlini bir bir 
Seniñ’çin ḳoşmadı bir er bugün meydâna ey Kerkük 
Melâḥatde benim gözümde sen bir Yûsuf olmuşsun 
Ġam-ı Ꜥaşḳıñ[l]a döndüm YaꜤḳûb-ı KenꜤân’a ey Kerkük56 
Göreydim ölmeden evvel seni ben eski ḥâliñde 
Olurdum şemꜤ-i ḥüsnüñ üzre bir pervâne ey Kerkük 
Mezârım üzre ebnâ-yı vaṭan bir levḥa diksinler 
Ki yazsınlar bu şiꜤri levḥa-i iꜤlâna ey Kerkük 
Perîşân ḫâne-vîrân der-be-der maḥzûn iken Ṣâdıḳ 
Yemîn itmiş gelir bir gün saña ḳurbâna ey Kerkük 
27. Ṭıflî Aḥmed Efendi 
Ṭıflî Aḥmed Efendi Kerküklüdür. Ketḫüdâ ḳaleminden yetişip Eflaḳ ve Boğdan dîvân efendisi 

oldu. ŞâꜤir idi. MuꜤâṣırı ḫˇâcegân dîger “Ṭıflî Efendi” daḫi erbâb-ı ḳalemden ve şâꜤir idi. Her ikisi evâʼil-i 
Sulṭân Maḥmûd Ḥânî’de vefât eylemişlerdir.57 

Âsârından: 
[mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün] 
Ey şâne ser-i zülf-i perîşâna doḳunma 
Tel ḳırma ṣaḳın ḫâṭır-ı yârâna doḳunma 
*** 
[feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilün (faꜤlün)] 
Olma hergîz emîn şerrinden 
Şeyḫ-i dehri görüp Ꜥabâ içre 
Tîğ-ı bâṭın dediği ṣûfîniñ 
Şeyḫ efrencidir Ꜥaṣâ içre 
*** 
[mefâilün feilâtün mefâîlün feûlün] 
Bu lücce keşti-yi Nûḥ’a neşât vermiş işitdik 
O da zamân ile bir kerre rûzgârına düşmüş 
28. Ṭabîboğlu58 
Ṭabîboğlu şöhretiyle maꜤrûf olan Mollâ ꜤAbdullâh bin Ḥâcı Maḥmûd bin Ḥâcı Muṣṭafâ bin Mollâ 

Maḥmûd Efendilerdir. 1252 hicrî senesinde doğmuş ve 1322’de vefât itmişdir. Merḥûm icâzeli 
Ꜥulemâdandır. Kerkük’de vâlî olan Taḳiyüddîn Paşa’nın teklîfi üzerine ꜤAntere’niñ59 ḥikâye ve şiꜤrlerini 
ꜤArabca’dan Türkçeye naẓmen ve nesren tercüme eylemişdir. Birçoḳ âsârından başḳa elimizde mevcûd 
ġayr-ı maṭbûꜤ bir dîvânı vardır. 

56 Üçüncü tefilede vezin aksamaktadır. 
57 Buraya Sicill-i Osmânî’ye atıf yapıldığına dair bir dipnot düşülmüştür: “Sicill-i Osmânî. Eser: Mehmed Süreyyâ. C. 

3. ṣ. 252.” 
58 Şair hakkında ayrıca bk. (Ayşe Kübra Bekar, Kerküklü Tabîboğlu Divanı, Yayımlanmamış YLT, Trakya Ü. SBE, 

Edirne 2019). 
59 Muallaka şairlerinden Antere b. Şeddâd b. Amr el-Absî (ö. 614 ?). Ayrıntılı bilgi için bk. (Cemal Muhtar, “Antere”, 

İslam Ansiklopedisi, C. 3, TDV Yay., İstanbul 1991, s. 237). 
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Dîvânından: 
[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Cihân-ı bî-vefâda bir kerem ehli mürüvvet yoḫ 
Neşâṭ-ı dehr gülzârında bir bûy-ı ḥamiyyet yoḫ 
Kime derdim beyân itdimse istiġnâ yüzün gördüm 
Bu eyyâm-ı ḫaṭarda bir ṭabîb [ü] ehl-i ḥikmet yoḫ 
ꜤAcebdir eylesem Mecnûn gibi ṣaḥrâları mesken 
Bu maḫlûḳuñ miyânında ḫulûṣ [ü ḥüsn-i] niyyet yoḫ 
Anıñçün nefret itmek ḫalḳdan yeğdir muḥabbetden 
Dil-i mecrûḥ [u] dâğ-ı sîneye imkân-ı ṣıḥḥat yoḫ 
Tehîdir kîse-i ḫâmur nüḳûd-ı âşinâlardan 
Ṭabîboğlu gibi üftâdeye sermâye rağbet yoḫ 
29. Ṭabîb Ḥâcı Maḥmûd 
1191 hicrî senesinde Kerkük’de doğmuş ve 1256’da vefât itmiştir. Yuḳarıda tercüme-i ḥâl ve 

eserlerini yazdığımız Ṭabîboğlu Mollâ ꜤAbdullâh Efendi’niñ pederidir. Merḥûm ṭabîb ve Ꜥûlemâ-yı be-
nâmdan olaraḳ müftî, zâhid ve ṭabâbetle insânlara büyük ḫizmetlerde bulunan bir insân-ı kâmildir. 
ṬabîꜤat-ı şiꜤriyyesi de … … olduğu 1246 senesindeki ṭâꜤûnda vefât eden…60 

[mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün] 
Dervişim sen ṣor atañ Maḥmûd’uñ aḥvâli nedir 
Senden ayrı düşdüm oda yandı bir yanım oğul 
Muṣṭafâ Meryem ağartdı sen de bükdüñ belimi 
N’itmiş-idim ben size devletli sulṭânım oğul 
Aḥmed aldı ṭâḳatim hem nâtüvân itdi beni 
Her dem efzûn eyledi âh ile efġânım oğul 
Ey Süleymân gör atañ Maḥmûd’a n’itmişdir felek 
Âteş-i hicrâna ṣaldı cân ü cânânım oğul 
Hicr-i zehriñ nûş edip kim olmuşam üftâde ben 
Vaṣl-ı tiryâḳıñ yetir gel eyle dermânım oğul 
Pîr-i Ꜥömrüm genç olurdu her görende ben sizi 
Şimdi maḥrûm oldum andan ey gülistânım oğul 
Firḳate ṭâḳat getirmem bâri tîz al yanıña 
Ḳoyma bu derd ile nâlân âteşe yanam oğul 
Derdim üzre derdim artıḳ oldu derdim ṣad hezâr 
Oldu bu derd ile mesken beytü’l-aḥzânım oğul 
İkisi nevres güzîde ikisi kâmil tamâm 
Hiç birinden almaz oldum dildeki kâmım oğul 
Çâr evlâd acısı şol ḥâle ṣalmışdır beni 
Birbirinden farḳ olunmaz ṣubḥ ile şâmım oğul 
Görmesin hiç kimse yâ Rab ben gibi derd-i firâk 
Bir oñulmaz derde düşdüm yoḳdu dermânım oğul 

Sonuç 

Türkçenin güzide bir yurdu olan Kerkük’ün özellikle on dokuzuncu asırda çok hareketli 
bir edebi hayata sahip olduğundan yukarıda bahsedilmişti. Molla Sabir’in Kerkük Şairleri eseri, 
bu tespitin ne kadar isabetli olduğunu gösterir niteliktedir. Dört ciltlik müseveddelerden 
Kardaşlık dergisinde neşredilme talihine erişen yirmi dokuz şairin Kerkük’ün kültür hayatına 
nasıl bir canlılık kattığı eserde gözler önüne serilmektedir. Havadis, Maarif, Kerkük gibi gazete 

60 Burada baskı hatasından dolayı bazı satırlar eksik kalmış, verilen şiir misalinin de ilk dizeleri basılmamıştır. 
Derginin bu ve bundan sonraki 4 sayısında bu hataya dair bir düzeltmeye rastlanmamıştır. 
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ve dergiler bu hareketli ortamın nabzının attığı kurumlar olmuştur. Devrin çoğu şairi bu 
neşriyata katkıları ile bölge edebiyatına hizmet etmişlerdir. 

Kerkük Şairleri adlı eserde yirminci asır şairlerinin hâlâ aruz vezni, gazel, kaside ve 
mesnevi ile iştigal ettiği göze çarpmaktadır. Eserde yer alan şiir örneklerinin çoğu klasik Türk 
şiirinin biçim ve estetik değerleri içerisinde değerlendirilebilecek manzumelerdir. Bunun 
yanında Tanzimat Fermanı ile birlikte edebiyat âlemine giren serbest nazmın, Servet-i Fünun ve 
Fecr-i Ati akımlarının da eserde yer alan şairleri etkilediğini söylemek mümkündür. Daha önce 
hiçbir kaynakta ismi geçmeyen iki şaire yer vermesi ve içerdiği şairler hakkında birinci elden 
bilgileri haiz olmasıyla kıymetli bir kaynak olan Molla Sabir’in Kerkük Şairleri isimli eserinin 
bölge edebiyatı üzerine yapılan çalışmalarda faydalı olacağı umulmaktadır. 
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Summary 

Iraq, which was a Turkish homeland during the Seljuk period and remained in the Turkish 
political and cultural field until the last period of the Ottoman Empire, is still a region where 
Turks live and Turkish is spoken. Kirkuk is one of the important centers of this region that has 
raised two great poets such as Nesîmî and Fuzûlî. A very active literary circle was seen in the 
region, which has grown many poets since Nesîmî, especially in the 19th century. 

Iraq, a region where Azerbaijani and Anatolian cultural fields intersect, with variants of 
folk tales such as Kerem and Aslı, Arzu and Kamber; It has a very rich folk literature with its 
proverbs, riddles and lullabies, which are mostly used in Anatolia, and a type of folk poetry 
called hoyrat, unique to the region. The written literature of the region can be examined 
historically in two parts. The part until 1918, when the kingdom period started, was a common 
period; After this date, it is called as contemporary literature. The common transfer includes the 
period from the beginning to the first quarter of the twentieth century. It is accepted that Iraqi 
Turkish literature, which developed between the 14th and 16th centuries, is within the scope of 
Azerbaijan or old Anatolian Turkish. In the fourteenth century, Nesîmî, the first known 
representative of Iraqi Turkish literature, was brought up. In the sixteenth century, Fuzûlî 
showed himself as the most powerful representative of Iraqi Turkish literature as well as a 
summit of Turkish literature. The nineteenth century is known as the period when the strongest 
literary generation of Iraqi Turkish literature grew up. 

Molla Sabir (1895-1961), the author of the work named Kerkük Şairleri, was born at the 
end of the Ottoman period; He produced his works during the kingdom. He became one of the 
distinguished personalities of his period with his valuable works covering both the common era 
and the contemporary literary periods of the region, especially in Kirkuk, the city where he was 
born and lived. 

This work of Molla Sabir was serialized in the six issue of the fifth volume of the 
Baghdad-based Kardaşlık dergisi, published in 1965-1966, after his death. Continuing its 
publication life today, the magazine became the voice of the Turkish presence in the region, 
especially between 1961-1977. 

Kardaşlık started to be published in Baghdad in May 1961 as a Turkish and Arabic 
publication. The privileged owner of the magazine is Kirkuk Kardaşlık Ocağı. Mehmet Hacı 
İzzet was the first editor-in-chief. In Kardaşlık, which is one of the longest-running and mature 
press organs of Iraqi Turks, articles, researches and series of articles containing information on 
Turkish language, Turkish history, folklore and literature of Iraqi Turks have been published; 
On the other hand, social communication of the Turkish population in Iraq was tried to be 
ensured through news, announcements and advertisements. 

Kardaşlık, a complete cultural magazine that exhibits the language, history, folklore, 
literature, culture and art products of the Iraqi Turks since its first issue until 1977, includes 
various articles and articles in other literary genres, even some criticism articles are written, and 
includes series of articles. Although it could not preserve its original identity since that date, it 
still continues its broadcasting life today. 

Molla Sabir, who was one of the scholar and intellectual personalities of his time, was 
born in 1895 in Kirkuk Castle. He started his education with his father. He was taught by 
famous scholars of Kirkuk such as Molla Taha Abbas, Molla Nasıh Müderris and Molla Taha 
Alemdar. He has learned Arabic and Persian. In the following years, he helped her father in 
education, in a sense, he became his assistant. He gave special lectures on ilm-i tawjid. He 
established close ties with the leading scientists, poets and literati of Iraq and Kirkuk. These 
friendships have led to many collections of information and memorabilia. With his sociable and 
visiting nature, became widely known and sought after in conversation assemblies. 
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Molla Sabir collected very valuable information about Kirkuk's social life and folklore 

and kept them in notes. Many Turkmens, who are about to disappear, have spent more than half 
a century to protect their value, and made important contributions to the Turkish presence in 
Kirkuk by focusing on different issues. Along with all these, he established a very rich and 
valuable library that can be considered as the memory of the region. 

The work of the author, named Kerkük Şairleri, which is the subject of our study, was 
prepared by the author in four volumes. It is understood that Molla Sabir could not publish this 
work during his health. However, the work was serialized in the six issue of the fifth volume of 
Kardaşlık Magazine, published in 1965-1966. Of course, only part of the four-volume work 
found the opportunity to be published in this publication. It is possible to describe this work of 
Molla Sabir, which he prepared by giving samples from his poems together with the short 
translations of poets who were born and raised in Kirkuk, as a kind of tazkırah. Giving at least 
one poem of each poet as an example gives the work an anthology identity. Since he lived a 
lively social life and had a wide circle, the author met some of the poets in his work; It is 
possible that those who could not find the opportunity to interview have reached their relatives. 
The value of the work increases with the investigation information available from the first or 
second person. 

The work has been serialized in the 1/2, 3, 4, 5, 6 and 10 issues of the fifth volume of 
Kardaşlık, published between May / June 1965 - March / April 1966. In addition, it is dated as 
"1952" with the expression under the title. Just before passing to the first poet, there is a two-
paragraph letter of Molla Sabir in the introductory entourage. 

The birth years of almost all of the poets in the work; The years of death are given, if any. 
Thus, it can be seen that the poets featured in the magazine lived in the nineteen and twentieth 
centuries. However, in Molla Sabir's four-volume draft, it is possible that the timeline is wider. 

It is hoped that Molla Sabir's work named Kerkük Şairleri, which is a valuable source 
with two poets whose names were not mentioned in any source before and having first-hand 
information about the poets it contains, will be useful in studies on regional literature. 
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