
MOSKOF VE BİZ

 Süleyman NAZİF

Süleyman Nazif (Diyarbakır 1869-İstanbul 
1927), son devir Osmanlı valilerinden ve 
aynı zamanda şair ve yazarlarından biridir. 
Birçok âlim, şâir ve devlet adamı çıkmış bir 
aileye mensuptur. Hususî eğitim gördü ve 
bilhassa babası Said Paşa’nın yanında yetişti. 
Bundan dolayıdır ki, “Ne öğrendimse babamdan 
öğrendim.” demiştir. Duygu, düşünce ve 
sanatında Namık Kemal’in etkisi görülür. 
Daha 1895 yılında baş gösteren Anadolu’da bir 
Ermenistan kurma hayallerine karşı gürlemiş; 
İstanbul’a çektiği bir telgrafta şöyle demiştir: 
“Avrupalı cömertler tarafından Ermenilere 
verilecek imtiyazların satır ve sayfalarını kanımızla 
bozacağımızı hep birlikte ilân ederiz!” Basra, 
Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağdat 
valiliklerinde bulundu. İstanbul’un işgali 
üzerine yazdığı Kara Bir Gün adlı yazısından 
sonra 1920 başlarında İngilizler tarafından 
Malta’ya sürüldü. Kaleme aldığı Hz. İsa’ya Açık 
Mektup’ta Hristiyanların zulümlerini şikâyet 
etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Namık 
Kemal, Mehmed Akif, Fuzulî, Batarya ile Ateş, 
Firak-ı Irak, Malta Geceleri.

Bizim Ahıska

İki buçuk yüzyıldan beri Osmanlılarla Moskoflar 
arasında pek kanlı savaşlar meydana geliyor. Bu 
ne anî bir duygunun nöbetleşe gelen patlaması, ne 
geçici bir çıkarın kanlı patırtısıdır. 

Rusya, İstanbul ve Boğazların egemenliğini 
bizden almak ve Anadolu yoluyla Akdeniz’e inmek 
istiyordu.

Yüzyıllar ve hadiseler Rusların bu hırsını 
dindirmek değil besledi.

Biz ne kadar fedakârlık göstersek ve ne 
kadar uysallık edip alttan almışsak Moskof’un 
hainlik gözünü, can evimizden başka bir yere 
çevirtemezdik.

Hatta Uzak Doğu’daki yıkılışını bize ödettirmek 
istemişti.

Bir küçük eserimiz şu satırlarla başlar:

Rus kimdir, Moskof nedir?

Tam iki buçuk asır… Evet, tam iki yüz elli 
sene oldu. Irk ve dinimizin büyük ve en amansız 
düşmanına ölüm meydanlarında sık sık tesadüf 
ediyoruz. Bugün hiçbir Türk ve Müslüman aile 
gösterilemez ki bir veya birçok evlâdını Moskof 
muharebelerinin birinde şehit vermemiş olsun!

O savaş meydanlarının binlerce ağlayan 
destanı, diyar-ı İslâm’ın ıssız köşelerinde iki yüz 
elli seneden beri iniltiler uyandırıyor… İki yüz elli 
seneden beri kinleri tutuşturuyor. 

Memleketimizde tütmeyen ocakların her biri 
diğerine bir Rus muharebesinde bestelenmiş sessiz 
bir feryadı tekrar ediyor. 

Köylere, tarlalara niçin harap olduklarını sor: 
cevap verirler ki, imâr için çalışan kol, bir Moskof 
cenginde kırıldı!

Bu ülkenin doğusunda, kuzeyinde bir avuç 
toprak bulunmaz ki, Türk’ün, Moskof eliyle 
dökülmüş mübarek kanını içmiş olmasın!

Bu memleketin batısında, güneyinde bir ev 
bark görülmez ki darmadağın duvarları, Türk’ün, 
Rus silâhıyla uzaklarda ölmüş bir oğluna acı 
hasretini ulaştırmaya çalıştığı âh u vah’ını dinlemiş 
bulunmasın!

Celal Nuri, Velid Ebuzziya ve Süleyman Nazif, Malta - 1920.
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Moskof’un sulhü aldatıcı, sükûtu kuduz, yüze 
gülmesi hain, yardımı alçaltıcıdır.

Ey Türkoğlu, sana damarlarındaki kanı hediye 
edenler, kanlarının son damlalarını Moskof 
muharebelerinde döktüler. Sen bugün, yarın ne 
olursan ol, fakat unutma ki o şehitlerin ebedî bir 
yetimisin! Bu din, bu devlet, bu vatan gibi, bu gayz, 
bu kin, bu intikam da onların sana bir mübarek 
mirasıdır. Dünyada bir Rusya ve bir Rus kaldıkça 
bu hakkına ve bu vazifene hürmetkâr ol! Hakkın 
öldürmek, vazifen, gerekirse hemen ölmektir, 
Türkoğlu!

*

Bilirim, şimdiki savaşa katıldığımız için dost ve 
yabancılar arasında bizi kınayanlar vardır. Bizim 
bu kargaşada hareketsiz durmamız, düşmanımızın 
yorulmadan sıkıntıya katlanmadan bizi öldürmesini 
istemek ve beklemek olur ki, milletler tarihinde bu 
kadar rezilce kendini öldürmüş bir topluma pek az 
rastlanır.

İnanır ve and içerim ki biz bu savaşta tarafsız 
değil, hatta Rusların bulunduğu topluluğa 
meyleder bile olsaydık, katılışımız ve yardımımızla 
kazanılacak başarıdan bize ayrılacak pay, 
bölüşülme ve yağmaya uğramaktan başka bir şey 
olamazdı. 

93 Harbi’ni (1877-78) bize kim açmıştı? Ve o 
kadar belâyı hak eden hangi millî suçumuz vardı?

Hersek’te, Sırbistan’da, Karadağ’da, Tuna ve Edirne 
illerindeki başkaldırmaların tertipçisi ve idarecisi, 
Moskof Çarı’nı Osmanlı Padişahı yanında temsil eden 
bir elçi, General İgnatief adlı bir eşkıya idi.

Bu adı, Osmanlılar daima kin ve 
lanetleme biçiminde zihinlerinde 
tutmalıdırlar.

Hepsi Türk ve Müslüman 
olan milyonlarla kadın, çocuk 
ve aksakallı ihtiyarları Tuna 
kıyılarından Marmara kıyılarına 
ve Anadolu içerilerine kadar çıplak 
ve darmadağınık sürükleyen belâ 
selinin kaynağı Moskof hırsıdır. Ve 
o hırsın 93’te doyurma aracı da bu 
lanetlenmiş General oldu.

93 Harbi’nin sonlarında Rumeli 
muhacirlerinden ihtiyar bir kadın 
dul kalmış kızıyla bizim diyara 
kadar gelmiş, evimizin yanında 
küçük bir eve, zannederim hükûmet 
tarafından yerleştirilmişti.

Herhâlde memleketinde tanınmış bir aileden 
oldukları için başka muhacirlere bakarak 
rahat yaşamalarını sağlamaya bir derece özen 
gösteriliyordu. 

Ben o sırada dokuz yaşındaydım. Kış geceleri 
bizim tandır başında toplanır, kadıncağız Tuna’dan 
Dicle’ye kadar nasıl geldiklerini anlatarak ağlar ve 
ağlatırdı.

Memleketinde güzel evleri, evlerin bahçesi, 
bahçede yemiş ağaçları varmış.Kış zahirelerini 
ilkbahar başlar başlamaz hazırlamaya koyulurlar 
ve en soğuk günlerin uzun gecelerini konu komşu 
ve hısım akrabayla birlikte tatlı sohbetler ve 
herkesin kendi payına düşen masrafı karşıladığı 
ziyafetlerle geçirirlermiş.

Ramazan gecelerinde de topluca teravih namazı 
kılınır, kutsal gecelerde mevlid okunurmuş.

Kadıncağız bunları söylerken hem ağlar hem 
ağlatırdı. Bizse dinlemekten ve ağlamaktan hiçbir 
zaman usanmazdık. İsterdik ki o musibetler 
destanının sonu gelmesin. Gözlerimizden dökülen 
yaşlar kalbimizin üzüntülerine acı bir dinleniş 
verirdi. Ve zannederdik ki içimizdeki millî dert, 
bu yaşlarda nefes alıyor. İşte ben vatan sevgisiyle 
Moskof düşmanlığını o muhacir kadından 
öğrendim.

O zaman yerli yabancı edebiyatla uğraşanlardan 
hiçbirini tanımazdım. Tarihle meşguliyetim de 
henüz başlamamıştır.

En büyük şairim Garip, en kutsî kahramanım 
Battal Gazi’ydi.

Ana ile kız ne oldular bilmem! Fakat onların 
darmadağınık geçmişleri 
benim his dünyamda ben 
ölünceye kadar yaşayacaktır.

O ana ile kız yalnız bir 
ailenin, yalnız bir kasabanın 
değil, büyük bir İslâm ülkesinin 
son dağınık enkazıydı. Keşke 
bu satırlar, benim ölümlü 
hayatımdan sonra da bir süre 
sönmeyecek gamlı bir anma 
sağlayabilse! 

Batarya ile Ateş, 1917.

Makalede adı geçen Rusya’nın 
Osmanlı devleti nezdindeki Elçisi 

N. P. İgnatyef (1832-1908).
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