20. ASIRDA KERKÜKLÜ BİR Dİv AN şAİRİ:
OSMAN MAZLUM (1922 - 1995)
ALİ İHSAN ÖBEK

Zengin bir babanın oğlu olan Osman Mazlum, Kerkük'ün İmam Ahmed mahallesinde dünyaya geldi.
mekteplerinde

Babasının adı Mustafa'dır.

Kur'anıkerim 'i

Bayat

boyundadır.

Molla

hatmettikten sonra ilk, orta ve lise tahsilini Ker-

kük'te yaptı. 1956 yılında, Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Adalet
Bakanlığına bağlı

memur olarak Irak'ın çeşitli illerinde görevler aldı. Emekli ol-

duğunda bulunduğu

görev, uzun yıllar yapmış

1972 yılında emekliye
fik

kazası

başından

"Mazlum" takma adını,

geçen

mahkeme başkatipliği idi.

sonra serbest avukatlık yaptı. 1978'de bir tra-

sonucu sakatlanarak tedavi gördü.

şiirlerinde kullandığı

kaç kez

ayrıldıktan

olduğu

Araştırmacılar

ve onu

tanıyanlaı'ca

aslında yakışıklı sayılan şairin

başarısız aşk dolayısıyla almış olduğu

bir-

en çok geçerli

olan sebep olarak öne sürülmektedir. Bunun yanında mesela Fazıl Mehdi Bey bu
mahlası

şikayetçi görünmüş olmasına bağlamaktadır.

her zaman kaderden

ara ispirtizmayla da ilgilenen

şairin hayatının sonlarına doğru

kaçtığı,

yaşadığı

bir nevi inziva hayatı

Basılmış

eserleri

şunlardır:

Kerkük

Bir

insanlardan adeta

bilinmektedir.
Hoynıtlan

(3 cilt),

Bağdat

- 1956;

GÖI1-

lümün Defterinden, Kerkük - 1967; Abidin "Şiirler", Kerkük - 1972; Hoyratlar,
Bağdat
Şiir

- 1975; Horozla Hasbihal,

Bağdat

- 1986.

ve yazıları Kerkük, Irak, Yurd gazeteleri,

gilerinde

Kardaşlık

ve Türk Kültürü der-

yayımlanmıştır.

Osman Mazlum, daha çocukluk yaşlarında ebediyata vc özellikle de divan şi
irine merak
lamış,
naslı

salmış; şiire

daha sonra

ilkin her Türkmen

ağırlığını

divan

şairi

gibi Kerkük

tarzına koymuştur.

hoyratları

ile

Bununla birlikte gerek ci-

gerek cinassız tarzda birçok hoyrat düzmüş; hatta Irak Türkmenleri

arasın

da hoyrat vadisinde rekor sahibi olduğunu bazı edebiyatçılar yazmışlardır.
hoyrat, bu alandaki maharetini göstermektedir.

baş

Şu

iki
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Din ara

Kerküğüm

Devlet ara din ara

Tarihte

Kıyamet dın e bağlı

Bannt yadlar yiri

Dünya emri dinara

Bağvan! mağdur

yazının

Ancak bu

edebiyatındaki

yeri

Osman Mazlum'u
Yirminci

konusu; eserlerinden

hakkında bazı

meşhur

bir

şairin

eserlerini divan

ısrarı

yüzünden

tarzında

onun

bil ki,

yanında

anız

vezniyle

şiir

yer alan Mehmet

yanlar ve mesela, Irak Türkmen

li gibi Arapça ve

Farsçayı
şairin

miktarda yararlanan
düllatif

Benderoğlu

lerin bir temenni

gibi

eleştirenlerin

bında

nazımı

yazmayan

Edebiyatı

genç nesil

şair olduğunu

kitabında,

tarafından anlaşılamadığını

ana di-

ve ittifak edilen

belirtmekte fayda
şiirlerinde işlediği

yalnızlık, acı

olarak bedbinlik temalarının

şiirlerine

mümkündür. Yer yer klasik

şiirimizde

olmakla birlikte -ki

noktanınsa

Osman Maz-

vardır.

şairin divanıdır

- kita-

konular ve temalar genel

ve üzüntü ve

yer

aldıkları

çerçeve-

bunların doğal

sonucu

hakim olduğunu kat'ı bir şekilde söylemek
çok az yer verilen "vatan"

şairin

mekan ve çevrenin bunda çok etken

kaydeden Ab-

da bir olgudur. Ancak, bu tenkit-

şairlerinin müştereken çatısı altında

temasını teşkil

eski yoldan dön-

diye tavsiyede bulunup

Tarihine Bir Bakış

araştırıcıların varlığı

dedir; ancak özel manada ise

rinin ana

şair değil"

"sakın

olduğu

bilen ve dolayısıyla şiirlerinde bu iki dilden önemli

toplayan Osman Mazlum'un

şiirler yazmış

birlikte; Os-

tasvip edenlerden fazla

türlerini Gönlümün Defterinden -ki bu

anlamda bütün divan

ısrarlı oluşu

vermede

Sadık'ın yanı sıra; şairliğini hoyrat1arına bağla

niteliğinde olduğunu

lum'un çok güçlü bir
Divan

çalışmak, dolayısıyla

açılardan değerlendirebilmekle

nu da söylemek mümkündür. Mesela; Osman Mazlum'a
şunu

Kerkük

örnekler vermek suretiyle divan

tespitlerde bulunmaya

nu klasik edebiyatımız lehine çeşitli

me;

Kerkük

tanımayanlara tanıtmak olacaktır.

yüzyılda,

man Mazlum'u bu

bazı

mahmur Kerkük

psikolojisi ve içinde

olması

etrafında bazı

bulunduğu

tabildir- "zamaneden

tarim

şikayet" şiirle

etmektedir.

Gönlümün Defterinde'nin ön sözünde
ancak yaralı bir gönlün feryadla rı 11l.

şunları

Leylası

için

söylemektedir. "Bu
ağlayan

bir gözün

kitabımda

kanlı yaşla-
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Şairi

rını, ağyar elinde inleyen bir aşık-ı biçarenin tazaltumlarım, can ve g6nülden
toprağa bağlı

olan bir vatandaşın ezelf vatan sevgilerini bulursunuz. "

Vatan adlı gazelinin matla beytinde bu mefkilreyi gerçek mürninler nazannda imanla özdeş kabul etmektedir.
Dilde yar,
Mü'min-i

baş/arda

tae, ecsadda

candır

sadık/ann göğsünde imandır

vatan

vatan

Tıpkı Aşık Veysel'in toprağa bütün meziyetleri yüklernesi gibi Osman Maz-

lum'da: dağını devlet, bağını cennet, suyunu kevser, taşını lülü diye nitelediği ve
ondan misk ü amber kokulannı aldığı insanın nzık kapısı, doğuranı (anası), besleyeni, büyüteni diye cenneti
Kim sana

ayaklarına serdiği vatanına şöyle

etmiş hıyanet

Tanndan

Tarihin her safhasmda bu

bulmuş

nümayandır

seslenir:

ceza

vatan

Ardından Mehmet Akifi andıran bir hitapla hikmet dolu şu dizeleri yazar:

Nice devlet göz dikip hayratma

etmiş

gaza

Ht1n-1 gaazllerle hakin mayesi kandır vatan
Ey

şeMb,

ey ehl-i himmet çeşmini

Siz bugün doktorsunuz

dikmiş

size

muhtac-ı dermandır

vatan

Yekvüct1d olmakla millet payidar olmuş olur
Unsuru ya
Tefrika

dıni temyizkar-ı düşmandır

buğz

u adavat mülkü hakinden yıkar

Rayet-i emn ü adalet ile
Değmesin

vatan

handandır

vatan

tek dest-i namahrem ova yaylasma

Bizce sahra bile olsa bir gülistandır vatan

Vatan hasretini
sinde ise çok
Aynı

Canım

çarpıcı

Kerkük - metailün / metailün / feillün-

ve içli bir

şekilde

adlı

manzumc-

dile getirmektedir.

topraklann Osmanlı divan şiirine kazandırdığı aşk şairi Fuzilli gibi Osman Mazlum'un aşkı ve aşk anlayışı da yücedir. O mukaddes bir sevdanın esirİ
dİr.
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YtJsuf gibi pakize muhabbet taşmm ben
Zindan elemin emr-i Züleyha'ya
Bilseydim

eğer matfab-ı aşk

değişmem

bunca

girandır

Sevdaya serim salmaz idim ben de ezelden
MazlUm okumak istedi ol mushaf-ı hüsnün
düşdü

Hayran olarak zir ü zeber derdine

Ancak zaman zaman
rünmektedir.

aşkı beşeri

bir çehre almakta. Nedimane bir havaya bü-

Dilberin gönlündeki sevda gözünden bellidir.
/şvesi, nazı, niyazı hep sözünden bellidir

Her sözde sana ben
Biçare gönül yandı

şekerim söylediğimden

şeker

derdine

düştü

Osman Mazlum'un şiirlerindeki karamsarlık ve talihsizlik tablosunu okuyucu
hemen fark edebilir, hatta şairin bu havayı bilerek ve isteyerek yarattığına da
hükmedebilir; bu havayı son zamanlarında birazcık hafifleterek kötümserlik ve
uğursuzluktan uzaklaşmaya doğru yönelmiştir. Ancak çok kötümser olduğu yerlerde bile bazen ümitli olmuş bunu okuyucuya da telkin etmeye çalışmıştır. Mesela "Canım Kerkük" şiirinde bunu görmekteyiz. Mehmet Merdan'ın şairin bu
yönü hakkındaki tespiti şudur: "Başka şairlerin de yapıtlarında kötümserlik görülmektedir, ama hiçbiri Osman Mazlum kadar güç ve derinlik göstermemiştir. "

"Talihim" adlı şiirinde "safha-i baht"ının geceden daha karanlık olduğunu,
"hasıl-ı ömr"ünün ah ve vaveyladan meydana geldiğini, haccetmeye niyetlendiğinde başına taşlar yağdığını
Şah

beni davet

StJ-i hazzımdan

dedikten sonra mazmun ve

dile getiren
kılarsa
pilavı

şair

hezlamiz bir tarzda:

sofra-i valasma

binemek çorba

şiiriyeti bakımından

çıkar

fevkalade olan

Öyle bedbaht bir kulum kim çarşıda satsam kefen
Kimse ölmez ya kefensiz

gömmeğe

fetva

çıkar

şu

beyti yazar:
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Şair

devamlnda talihini

şu şekilde

Şairi

tasvir eder:

Asiyab-ı dehrde buğday darfsam nan için
değirmana

Ya

Muttasıl olmuş
Tatlı düş

Satın

su gelmez ya unum arpa

çıkar

bana idbar ikba/im serap

görmem fakat bed gördüğüm rü'ya

çıkar

alsam bir Habeş abdin getirsem haneme

Kendi Anter ceddi Kisra

day/sı

Oara

çıkar

Akrabaya yüz çevirsem akreb-i cenger olur
Ayetelkürs/ takarsam başıma belva çıkar
Rızkımı

te'min için

Altı yaşında

çocuk

sıbyan

okutsam tekyede

karşımda

bir molla

çıkar

Ab-ı zemzem ile gusleyler isem yevmettavaf

Hikke peyda eyleyip can/mda egzama

Osman Mazlum bu nevi
ustası olduğunu

dile

da

getirmediği,

olduğunu

yakınmalannda aynı

göstermiş olmaktadır.

bu tasavvurun

çıkar

zamanda çok güçlü bir mizah

Bu meyandaki

altında müthiş

izah etmeye gerek yoktur. Demek

bir

şiirlerinin

zekanın,

istediğimiz

salt hakikati

kelime

cambazının

talihinden

dolayısıyla

felckten şikayet ettiği ~iirlerinde aynı zamanda hezl yoluna bilerek sapmıştır.
Bunu da aşırı derecede kullandığı mübalağa nevileri ile desteklemiştir. Öte yandan, divan geleneğine şiddetli bir bağlılık göstennesine karşın, divan şiirinin terminolojisine yeni kelimeler, deyimler (ör.: İngilizce povder, eyrkuler vb.) ve tasavvurlar da katmış

olmaktadır.

Osman Mazlum'un şiirlerinde bu konuların dışında milli ve dini' hisler ile sosyal konular da önemli bir yer
yazımızın başında

yer

tutmaktadır.

ayırdığırnız

Vatan çerçevesindeki

için bu konu

düşüncelerine

dışındaki temaları şöyle

özetle

geçebiliriz:
Felek ile
la

yıldızı barışık değildir, feleğin

uyamayacağına, yakışmayacağına inanır:

insanlara biçtiği elbisenin onlara as-

Ali liısaıı Özbek

219

Fe/eğin biçtiği
Yakası

ge/miş

hu/le kime tam

düzgün o/ursa

eteği eğne

rahatsızdır.

Çevresindeki insanlardan

o/ur

ge/ir

Çünkü ne

akrabalık bağları kalmıştır,

ne de dostluktan anlayan ... Dünyanın geçer akçesi para olmuştur. Öyle ki her şey
maddiyatla ölçülür olmuştur;

aşağıdaki mısralarında

Nakdi /cadey/eyen yansm ila

bunu dile getirmektedir.

yevmi/kıyam

Akçesiz Eflatun'a yoktur meca/iste makam
Ger a/msa her Müse/mandan se/ama bir filis
Binde bir ahbab bulunmaz dosta versin se/am
Yaran yJlan akraba akrep gibi
Bir ka/b-i selim

ak/-ı

o/muş

se/imi bu/amazsm

A/emde bütün manevi his maddiye dönmüş

Eski bezmler eski rezmlerden eser
dan

farksız

hale
Ey

kalmadığı

gibi

ebna-yı

zaman da

şey tan-

gelmiştir:
pır-i

mugan bes bu kadar gaaile çekme

Sen bezm-i kadim rezm-i
Rindan

değişim

kadım i bulamazsın

mey bozulup ney ise tutkun

Bin bezmde bir zevkli

nedımi bulamazsın

iblis kesilip her biri ebna-yı zamanın
Fikreyleme

şeytan-ı recımi bulamazsın

Bu manzara karşısında şair kalp huzurunu bulmak için çırpınır. Ekabir meclisterindeki laklakaya pir-i mugaanın irşatını tercih eder. Rütbe ve nişanı, madalyayı

zamane

insanına vicdanı

MeyMnede

ile

irşadmı

baş başa

bir plr-i mugaanm

Bin /ak/aka-yi meclis-i va/aya
Ey ibn-i zaman rütbe vü
Ben

rahat-ı vicdan-ı

değişme m

n/şan

senin o/sun

mada/yaya

Rejime muhaliftir; bundan dolayı
Kemal gibi esaret zincirini

kalmak uğruna bırakır.

kırmak,

adı

değişmem

deliye

çıksa

parçalamak ister:

da baş

eğmeyecek; Namık

20.
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Şairi

Eyyama muhaliflere divane diyorlar
Oıvaneliği

Tek

dehre temenaya

başıma

asude geçen an-/

Zencir-i esaretle biten aya
Çizdiği

değişmem
hayatı

değişmem

bu karanlık manzara şairi yalnızlığa iter; hiçbir zaman sevinemez, ağ-

lamaktan gözlerinin nuru tükenir.
Ağaran

saçlanmm albümü

olmuş

bu cebin

Üzerinde çizilip suret-i hükmü kaderin
Ne zaman
Şeb

ü ruz

şad

ediyor gönlümü bir gün ne zemin

ağlamadan kalmadı

nuru basarm

Şair

bu perişanlığını "ağlar bana" redifli gazelinde en güzel biçimde dile getirmektedir. Buna göre şaire meyhaneyi terk etmesi dolayısıyla meyhane, sakiler,
sermestler, peymaneler ağlar. Çöllere düşer, ahularla, kuşlarla arkadaş olur. Mecnun olur, o kadar ki divaneler bile haline ağlar. Bir zamanlar yapıştığı sanemlerin eteğini bırakıp zühde saniır. Bu hatası karşısında puthaneleri ağlatır. Hodbin
vaiz onu gördüğünde "maazallah" demeye başlar. En sonunda uzlete çekilip "Ya
Hak!" çağırmaya başlar; aşk mesleğini seçtiğini son beyitle ihsas ettirir:
Oerd-i hicrandan halas et Mazlum'u Ya Rab yeter
Ateş-i aşka yanan pervaneler ağlar bana

Osman Mazlum'un hikemf yönünün de çok kuvvetli

olduğunu

söylemek ge-

rekir: Kötü yaratılışlı kimseden, şimdiye kadar kimse bir fayda görmemiştir,
bundan sonra da görmesi düşünülemez. Çünkü, münbit olmayan, çorak toprağa
bağbanın bir faydası dokunamaz:
Twneti bedden kim

almış şimdi

Gayr-; münbitdar olan

Alçak

feleğin

arpa tanesine

cahillere

anıran

ihsanı

almsm semer

toprağa bağban

neylesin

olan para (: el kiri) onlan

mağrur etmiştir;

bir

hayvana insan ne yapabilir ki? ..

Mağrur etmiş

Bir şaıre

dehr-i dunun el kiri cahil/eri

ankıran

hayvana insan neylesin

Allah, ~erkesi bu dünyada işlediği amelleri ile haşredecektir; namazsız niyazsız mülhidIerin ruhu Kur 'an 'ı hatmetmekle incelmez, tesir altında kalmaz:
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haşr

Herkesi almali üzre

u

neşr

ey/er Huda

RtJh-1 mü/hid b/sa/aya hatm-i Kur'an ney/esin

Osman Mazlum'un şiirlerinde işlenen konular şüphesiz ki bunlardan ibaret değildir;

ancak elimizdeki malzemenin kısıtlı

olması

ve bu

yazının şairin dünyasını

ana hatlanyla belirlemeyi hedeflernesi bizi teferruata dalmaktan
Osman Mazlum, divan

şiiri

ile

haşır neşir

olanlann hiç de

alıkoymaktadır.

yabancısı olmadı

ğı

deyimlere, atasözlerine, benzer ifade ve tasavvurlara da yer verdiği gibi şair
lerin benzer tasavvur ve ifadelerine mesela Fuzlilf, Nedim vb. gibi şairlerimizde
görülen "güzellerde vefanın aranamayacağı / yokluğu"na şu beytiyle iştirak eder:
Güzel/erde vefa yoktur desem dan/ma ey gonca
Kimin
İstanbu1'a

ağzm

açarsan eh/-i hüsne bivefa der/er

ve Buğaz (Boğaz)'a hasretini dile getirir:
Tab/M haste-i aşkım beni koğuşta hapsetme
Buğaz

içre beni gezdir nes/mi hoş deva söyler

Bazen:
Kamer-i sun'iye yük/et gammı yol/a

göğe

O zalim be/ki acır Maz/uma bir d/ne ge/ir
beytinde
aslı

görüldüğü

gibi; günümüz

Arapçasında

"uydu"

anlamında kullanılan,

"kamer-i ıstınai" olan "kamer-i sun'i" gibi yeni tabirlere (bikr-i mazmun) yer

verir. Bunun gibi özellikle İngilizce kökenli bazı kelimeleri de şiirlerinde görmek mümkündür ki şair böylelikle de orijinal bir yönünü göstennektedir.
Aruz veznini kullanmada oldukça başanlıdır. ÜslUbunda akıcılık vardır. Tarih şiirlerinde de mahirdir. Bütün bunlann yanında ve ötesinde o divan şiirine üslUbundan ziyade,
minci

asırdaki

kazandırdığı

terminoloji ile hizmet

etmiş;

profesyonel temsilcilerinden olmakla bu

zandırmıştır. Şiirlerine -divanına

da muhtevalanna bir

yeniliğin

da olduğu gibi-

dahil edilmesi

miyet meselelerine de kapılannın
Irak Türkmen

edebiyatı

Osman Mazlum'un

ile

açılması

yakından

şiire

divan

şiirinin

yeni bir soluk ka-

başlıklar koyması, aynı

anlamına

yir-

gelir ki bu da

zaman-

şiiriıı

ce-

demektir.

ilgilenen hemen hemen her

çeşitli bakımlardan, şair

olarak

işgal ettiği

araştırmacı

önemli mevkiyi
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ifade

etmiştir; aynı

mamıza yardımcı

zamanda

olan bu

"GeLeceğin şairi

şairin

edebi

görüşlerden

Osman MazLum

şahsiyetini

AslıYla

de

Kerküklü Bil' Divan

belirginleştirerek

Şairi

anla-

bir kısmını kaydetmek istiyoruz:

olacaktır."

Mehmet

Sadık

"Aruzu.fıtrf

olarak şiirLerinde güzelce tatbike çalışan Sayın Osman Mazlum,
netice oLarak Irak Türkleri arasında divan edebiyatı şiirinin Mehmet Sadık'tan
sonra baş namzedi olmaya şimdiden namzetliğini kurmuş sayılır.
Gerçekten Mazlum 'un ağzı bir şair ağzıdır. Bir kısım plcıtol1ik aşk mahsulü
ve realiteye uygun canlı tasvirleri ile edebiyat tarihimizde yerini alacağma şimdiden inanmaktayız." Ata Terzibaşı (O. Mazlum'un şairliğinin ilk devrelerinde söylenmiştir)
şiirleri

"Aruz ve hece vezirlerini en düzgün ve doğru biçimde ustalikla işleyerek diveln edebiYeltmm bıraktığı kahtlan ve emanetleri korumak yolunda devam etmektedir. " Kaasım Sankahya
Osman Mazlum'la bazı bakımlardan ortak yönlerini bulabileceğimiz ve ona
ana valandan ilhamlar gönderdiğini bildiğimiz Yahya Kemal'in;
Sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadim
Bir meş'a/edir devr edilir e/den e/e
dediği

gibi, bu meş'ale 1995'in 22 temmuzuna kadar Osman Mazlum'un elinde
idi. Fakat ne yazık ki şimdiye kadar ciddi manada bundan edebiyat dünyasının
aydınlanmış olduğunu söyleyemiyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki Osman Mazlum bu kervanın önemli bir ferdidir ama tek ferdi değildir. Dolayısıyla bunlann
en azından divan edebiyatı uzmanlannca bilinmesi ve öğrencilere tanıtılması;
üçüncü ve belki de dördüncü sınıf divan şairlerinin incelendiği bu dönemde, zaruridir.
Bu vesileyle, bu

değerli

divan

şairimize

Allah'tan rahmet diliyoruz.
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