
larının çözümünü kimin eline bağlı kılmış
sa onu samed isminden nasiplendirmiş de
mektir (Gazzall. s. 144). Samed "yaratıl
mışlık özelliklerinden münezzeh" manası
na alındığı takdirde zatY-selbl, "herkesin, 
ihtiyaçlarının giderilmesi için yöneldiği var
lık" anlamında yorumlanması halinde fiill 
isim ve sıfatlar grubuna girer. Samedin arı, 
baki, melik, kuddüs, selam, ganY ve muğ
nY isimleriyle muhteva yakınlığı vardır. 
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SAMED VURGUN 
(1 906-ı 956) 

L Azerbaycan şairi ve tiyatro yazarı. _j 

21 Mart 1906'da Azerbaycan'da Kazak 
kasabasının Yukarı Salahlı köyünde doğdu. 
Vekilovlar diye bilinen bir aileye mensup 
olup Vurgun lakabını sonradan almıştır. 
İlk öğreniminden sonra Kazak Tatar Öğ
retmen Okulu'nda okudu ( 1918- ı 924). Bu 
okulun müdürü ve Azeri edebiyat tarihçisi 
Feridun Bey Köçerli'nin etkisinde kaldı. Me
zun olunca bir süre Kazak, Kuba ve Gen
ce'de öğretmenlik yaptı. Moskova Devlet 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde (ı 929-

1931) ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Ens
titüsü'nde ( 1931-1934) yüksek öğrenimi
ni tamamladı. Azerbaycan Yazarlar Birli
ği'nin sekreteri ( 1934-1937). ardından baş-

sa med 
Vurgun 

kanı (1941-1948) oldu. Azerbaycan'ın Dış 
Ülkelerle İlişkiler Kurumu'nun başkanlığı 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti İlimler Akade
misi'nin başkan yardımcılığı görevlerinde 
bulundu (1945-1956) 

Bakü Devlet Üniversitesi filoloji ilimleri 
fahr1 doktoru ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
devlet sanatçısı olan, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği devlet ödülünü iki defa 
alan Samed ( 1941, 1942) genç yaşta Ko
münist Partisi Gençlik Kolu'na girerek 
köyleri dolaştı. 1936'da Sovyet Azerbay
canı'nın 1 S. kuruluş yıl dönümü müna
sebetiyle Kremlin'e giden heyette yer 
alarak Lenin ve ihtilali hakkında yazdığı 
"Rehbere Selam" adlı şiiriyle Lenin nişanı 
aldı. 1940'ta Komünist Partisi'ne üye ol
du. Sovyetler Birliği ile Azerbaycan Parla
mentosu'nda bir süre milletvekilliği yaptı. 
Sovyet Temsil Heyeti içinde Bulgaristan, 
Polanya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Çin'e 
seyahatlerde bulundu. 27 Mayıs 1956'da 
akciğer kanserinden Bakü'de öldü ve bir 
devlet mezarlığı olan Bakü Fahr1 Hıyaba
nı 'na defnedildi. Samed Vurgun'un adına 
sokak, kolhoz, mektep ve Yukarı Salahlı'
da şiir evi bulunmaktadır. Bakü'de yaşadı
ğı ev müze haline getirilmiştir. Ayrıca her 
yıl Samed Vurgun şiir günleri yapılmakta
dır. 

Küçük yaşlarından itibaren bulunduğu 
Kazak çevresinin zengin folkloruna, halk 
masallarına ve türkülere ilgi gösteren Sa
med Vurgun'un aşk konusunda ilk gençlik 
şiirlerinden ele geçenler ölümünden sonra 
Çiçek adıyla yayımlanmıştır ( 195 7) 1924-
1928 yıllarında yazdığı şiirlerde lirizm, iç 
acıları ve tabi at ternleri yer alırken 1929'
dan itibaren Komünist Partisi'nin istekleri 
doğrultusunda sosyal gerçekçilik akımını 
benimseyerek o yönde eserler vermiştir. 
İlk şiir kitapları olan Şairin Andı ( 1930), 

Fener ( 1932) ve özellikle Gönül Defte
ri'nde ( 1934) Sovyet toplumlarında işçile
rin rolünü, etkinliklerini, problemlerini, ka-

SAMED VURGUN 

dın haklarını ve devrimci düşünceleri di
le getirmiştir. Azerbaycan şairi Molla Pe
nah'ın hayatını konu edinen Vakıf ( 1937) 

adlı manzum dramı 1938'de sahneye kon
muş ve büyük ilgi görmüş, Stalin'in aydın
lar üzerindeki baskı harekatının en yoğun 
olduğu bu dönemde Stalin ödülüne de
ğer bulunmuştur. Daha sonra Perhad ve 
Şirin ( 1941 ) dramıyla halkların istiklali ve 
vatan sevgisi konularını işleyen Samed Vur
gun bu eseriyle ikinci defa Stalin ödülünü 
almıştır. 1941 'de Ayın Efsanesi, 1940-
1945 yılları arasında Bakü'nün Destanı 
ve İnsan adlı romantik-felsefi eserleri ya
yımlanmıştır. Gazelleri de bulunan Samed 
Vurgun'un aruzla yazdıklarında Edebiyat-ı 
Cedlde etkisi görülür. Heceyle yazdığı şiir
lerin bir kısmında halk şiirinin nazım şekil
lerini kullanmıştır. Samed Vurgun'un Niza
mY-i Gencevl, Puşkin, Molla Penah, Ahund
zade, Mayakovski gibi şair ve yazarlar hak
kında yorum ve değerlendirmelerde bu
lunan makaleleri vardır. 

Samed Vurgun, eserlerinde yalnız kendi 
halkını değil bütün insanlığı düşünen hü
manist karakterde bir şair olup sadakat
le bağlı olduğu Komünist Partisi'ni ve Le
nin, Stalin gibi liderlerini öven şiirler yaz
mıştır. Çeşitli nişan ve mükafatlarla ödül
lendirilmesine rağmen eserlerinde Azer
baycan idealini de yansıtması sebebiyle 
daima şüphe ve takip korkusuyla tedir
gin bir hayat sürmüştür. Eserleri 1940 yı
lından sonra Rus, Ukrayna, Gürcü, Özbek 
ve Türkmen dillerine çevrilmiştir. Tercüme 
ile de uğraşmış olan Samed Vurgun'un 
Azeri Türkçesi'ne çevirdiği başlıca eserler 
şunlardır: Maksim Gorki'den Kız ve Ölüm, 
Puşkin'den Yevgeni Önegin adlı man
zum roman ( 1935-1936), Gürcü yazar Şa
to Rustavelli'den Pelenk Derisi Giymiş 
Pehlivan ( 1935-1937), NizamY-i Geneevi'
den Leyla vü Mecnun (Bakü 1947) Sa
med Vurgun'un sağlığında basılan kitap
ları ile bunların dışında kalan diğer şiir ve 
yazıları ölümünden sonra birkaç defa kül
liyat halinde yayımlanmıştır: Eserleri (1-VI, 
Bakü 1960- I 972); Seçilmiş Eserleri {1-11, 
Bakü 1976: I-lll, Bakü 1986-1989): Seçil
miş Dram Eserleri ve Poemalan (Bakü 
1974); El Bilir ki Sen Menimsen (Bakü 
1970) . 
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Iii BAHTİYAR VAHAPZADE 

SAMERRA 
( >- f).o l...ı ) 

Bir dönemin Abbasi başşehri. 
_j 

Halife Mu'tasım-Billah tarafından 221 '
de (836) Bağdat'ın yaklaşık 100 km. ku
zeyinde ve Dicle'nin sol kıyısında kurulmuş, 

221-279 (836-892) yılları arasında başşehir 
olarak kullanılmıştır. İslam tarihçilerinin 
çoğu , Samerra adının "göreni sevindiren" 
anlamındaki "sürremen rea" ifadesinden 
kaynaklandığını ileri sürmekteyse de 1910-
1913 yıllarında yapılan arkeolajik kazılar, 

şehrin olduğu yerde kuruluşu tarih öncesi 
zamanlara kadar giden bir yerleşim mer
kezinin bulunduğunu ve ismin muhteme
len Asurlular'ın Sur-Marrati, Grekler'in 
Souma, Romalılar'ın Sumere, Süryanller'in 
Şumasra ve Sasanller'in Sa-murra dedik
leri bu tarihi şehrin adından geldiğini gös
termektedir. 

Kaynaklarda kuruluş sebebi olarak Mu'
tasım'ın Türkler'den teşkil ettiği, şehir ha
yatına uyum sağlayamayan askeri birlik
lerin zorba tavırlarıyla taşkınlık yapmala
rı ve Bağdat sokaklarında at koşturarak 
insanların yaralanmasına ve hatta ölümü
ne yol açmaları yüzünden halk ile arala
rında başlayan gerginliğin tehlikeli boyut-
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!ara ulaşması gösterilmektedir. Mu'tasım 
çözümü onlar için yeni bir şehir kurmakta 
bulmuş ve inşaat Türk kumandanlarından 
Eşnas başkanlığındaki bir heyetin tesbit 
ettiği, içinde bir hıristiyan manastırı ile 
Sasanller'den kalma harabelerin yer aldı
ğı alanda başlatılmıştır. Bu iş için Bağdat, 

Basra, Antakya, Şam ve Mısır bölgelerin
den mühendisler, ustalar, işçiler ve çeşitli 
malzeme getirildi. Şehrin merkezinde ulu- · 
cami (mescidü'l -cami '), etrafında çeşitli 
mesleklere ait çarşılar yer aldı. Mahalle
lerin tanziminde ise önceki İslam şehirle
rinde uygulanan kabilevi temelin aksine 
Türk kumandanları ve onların birlikleri 
esas alınarak merkezin 4 km. güneyindeki 
Mattre köyü (Cübeyriye) bu tarihlerde cep
hede olanAfşin (Haydar b. KavGs), 1 O km. 
batısındaki Sasanl harabeleri (Kerh) civarı 
Eşnas ve kuzeydeki çöl tarafları Hakan Ur
tae birliklerine tahsis edildi. Mahalleler ge
niş caddeler ve boş alanlarla birbirinden 
ayrılıyordu. Her semtin kendi içinde cami
si, hamamı, çarşısı ve pazar yerleri bulu
nuyordu. Bu bölgelere daha sonra Vezlri
ye, İstablat, Belküvara, Müşerrefe ve Mü
tevekkiliye semtleri de eklenince şehir se
kiz ana bölümden oluşur hale geldi. Başlan

gıçta bir hilafet sarayı planlanmadı ; Mu'
tasım orada oturmaya karar verince Ha
kan UrtOc'un yaptırdığı ve çok beğendiği 

Hakan Sarayı'nı (ei-Cevsaku'I-Hakan!) kul
lanmaya başladı (DİA, I, 51-52) Samerra 
altı büyük ana cadde üzerine kurulmuştu. 
En büyük caddesi, üzerinde Hakan Sara
yı'nın, mvanü'l-harac gibi kamu binaları
nın, üst düzey sivil bürokrat evlerinin, ulu
cami ve merkezi çarşının bulunduğu, Bağ
dat'taki ana caddeden en az beş kat da
ha büyük olan 54 m. genişliğindeki Şariu 
a'zam'dı. Şehir temelde ordugah mahiye
tinde olduğundan Askerü'l-Mu'tasım (As
kerisamerra) diye de isimlendirilmekteydi. 

Mu'tasım'ın ölümünden sonra yerine 
geçen Vasi~-Billah döneminde (842-847) 

samerra 
Ulucamii 

samerra'daki eski evierden birinin duvarında ki a l çı süsleme 

Samerra ekonomik gelişmeler sonucu as
keri bir kamptan gerçek bir şehre dönüş
tü. Mimarisiyle çokyakından ilgilenen Mü
tevekkil-Alellah zamanında ( 84 7-861) bü
yük çapta imar faaliyetlerine girişildL Mü
tevekkil, Mu'tasım-Billfıh tarafından yap
tırılan , ancak nüfusun artması sebebiyle 
yetersiz hale gelen ulucamiyi yeniden inşa 
ettirdi ve yirminin üzerinde saray ve köşk 
yaptırdı. Onun zamanında yeni çarşılar ku
ruldu, boş alanlar doldu ve nüfus çok hız
lı bir şekilde arttı; hatta Creswell'e göre 1 
milyonu buldu. Ancak Mütevekkil, halife
liğinin son yıllarında aralarında şiddetli ih
tilaf bulunan Türk kumandanlarının baskı
sından kurtulmak için Samerra'nın 1 S km. 
kuzeyinde Ca'feriye (Mütevekkiliye) adında 
yeni bir merkez teşkil edip bütün devlet 
kurumlarını oraya taşıdı (246/860) . Samer
ra ile Ca'feriye'nin arasındaki boş alan bir 
süre sonra dolunca iki şehir birleşti. Mü
tevekkil, Ca'feriye'ye yerleştikten dokuz ay 
sonra öldürüldü. Onun ardından Türk ku
mandanlarının müdahaleleriyle Mu'temid
Alellah 'a kadar dört halife (Müntasır- Billah, 
Müstaln-Billah, Mu'tez-Billah, Mühtedi-Billah) 
kısa sürelerle halifelik yaptı. Mu'temid za
manında da (870-892 ) gerçek güç Türk 
kumandanlarının elindeydi. Mu'temid, 279 
(892) yılında onların nüfuzundan kurtul
mak için hilafet yönetimini tekrar Bağ
dat'a taşıdı . Böylece Türk kumandanları
nın nüfuz mücadelesi , Babek ve Zenc is
yanları ve ekonomik sıkıntılarla geçen, se
kiz halifenin görevde kaldığı elli altı yıllık 
Samerra dönemi sona ermiş oldu. 

Samerra'nın mükemmel planı, cami ve 
saraylarının mimari özellikleri Ortaçağ İs
lam medeniyetinin ihtişamını, o dönemde 
dünyanın en güçlü devleti olan Abbasller'in 
zenginliğini ve sanata verdikleri değeri yan
sıtır. Mütevekkil-Alellah tarafından yeni
den yaptırılan ulucami, dış avlusuyla bir-


