Onun
ﬂiirsel ruhu
yüzüne,
görünümüne
yans›m›ﬂt›
Vagif
Samedo¤lu
Yazan: Dr. SER‹YYE GENCEL‹YEVA TAMER
Naz›m Hikmet’le
agif Samedo¤lu:
3 Görüﬂmesini
Azerbaycan Halk ﬁairi.
Anlat›yor.
Azadl›k mücadelesinin azat

V

yürekli sesi... Konservatuvar ö¤renimi görmüﬂ, caza gönül vermiﬂ
bir müzisyen; anadiline aﬂ›k bir ayd›n, vatan sevgisinden ald›¤› coﬂkuyla kâh Azadl›k Meydan›'n›n yüreklendirici sesi olmuﬂ,
kâh parlamentoda bir milletvekili olarak
mücadele vermiﬂ bir kiﬂilik, ille de bir
ﬂair, bir gönül adam›... Azerbaycan'da
halk taraf›ndan; önce kimileri unutulmaz
ﬂark›lara dönüﬂen ﬂiirleri, sahne oyunlar›
ile tan›nd›. Sonras›nda, Azadl›k Meydan›'nda en zor günlerde halk›n›n yan›nda
olarak ve günlerce halk›n› azadl›k yolunda
yüreklendiren cesur konuﬂmalar yaparak
halk taraf›ndan tan›nman›n ötesinde,
sevildi. Sovyet rejiminin kal›ba sokamad›¤› Vagif, ﬂiirlerini sipariﬂle de¤il,
yüre¤inden gelen coﬂkuyla yazarak, zamaVagif Samedo¤lu
n›n de¤il, halk›n ﬂairi oldu.
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110’uncu do¤um
günü’nde
Büyük ﬂairimiz
Naz›m Hikmet’in
an›s›na...
Bütün Dünya

Naz›m Hikmet
(15 Ocak 1902 - 3 Haziran 1963)
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Samed Vurgun - Naz›m Hikmet
ﬁair bir baban›n o¤lu olan Vagif,
bu sayede zaman›n en ünlü ﬂairleriyle
birarada olmak ﬂans›na eriﬂmiﬂse de,
geçen günler gösterdi ki, bütün bu
ünlü ﬂairler de Vagif'le birarada olma
ﬂans›n› yaﬂam›ﬂlard›. Vagif Samedo¤lu bir ﬂairin o¤lu olmas›na karﬂ›n,
kendi özgün biçemini yaratm›ﬂt›r.
Özgün ve özgür ruhuyla, azadl›k,
ölüm, dünya, tanr› ile söyleﬂi gibi felsefi kavramlar üzerine ﬂiirleri “sovyet
imparatorlu¤u” döneminde bas›l›p
yay›nlanmam›ﬂt›r. ‹lk ﬂiir kitab› Men
Buraday›m ‹lahi (Ben Buraday›m Tanr›m) ancak 1996 y›l›nda bas›labilmiﬂtir.
Vagif Samedo¤lu'nun Ben Buraday›m Tanr›m adl› ﬂiir kitab›, Arif
Acalo¤lu'nun çevirisiyle Kömen Yay›nlar›'nca Türkiye'de yay›mlanm›ﬂt›r.
De¤erli Azerbaycan halk ﬂairi
Vagif Samedo¤lu, destans› anlat›m›yla Bütün Dünya okurlar› için Bakü’den kaleme ald›.
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‹ﬂte vatansever bir yüre¤in, vatansever bir yüre¤i anlatt›¤› o yaz›:
Naz›m Hikmet’le 3 görüﬂme
az›m Hikmet'i

N

ilk kez 18 yaﬂ›mda gördüm. 1957
y›l›n›n sonbahar›nda Bakü'ye
geldi¤inde, babam Samed Vurgun (1) yaﬂam›n› yitireli bir y›ldan fazla olmuﬂtu. Samed
Vurgun 27 May›s 1956'da vefat etti¤inde, hastal›¤› nedeniyle cenazesine
kat›lamad›¤› için -halen Samed Vurgun'un ev müzesinde saklanan- ﬂu
telgraf› göndermiﬂti:
Samed Vurgun kardeﬂ Türk dillerimizin büyük ﬂairi, dillerimiz yaﬂad›kça, ölümsüz yaﬂayacakt›r.
Naz›m Hikmet 30 y›ldan sonra
yine Bakü'ye gelmiﬂ bulunuyordu.
Bakü de, Naz›m'› sevenler de O'nu
çok özlemiﬂti. Bütün Azerbaycan'da
sevenleri çoktu. Bu sevgi sadece onun
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kendine, gurbette olan ﬂaire de¤il, ayn› zamanda Türk halk›na olan büyük
sevgi, sayg› ve özlemin simgesiydi.
Naz›m'›n Bakü'ye geliﬂi nedeniyle
çok zengin bir program haz›rlanm›ﬂt›:
Ö¤rencilerle, ö¤retmenlerle, gazetecilerle, ﬂair ve yazarlarla görüﬂmeler,
tiyatro gösterimleri, Samed Vurgun'un
mezar›n› ziyaret ve onun evinde aile
üyeleriyle görüﬂme.
Biz o günlerde Samed Vurgun'un
ﬂimdi müzeye çevrilmiﬂ olan evinde

rencisiydim. Sevgili konu¤umuza F.
Chopin'in '3. Mimajör Etüdü'nü çald›m. Beni kucaklad› ve sordu:
Üzeyir Hac›beyli'yi mi yoksa Gara Garayev'i mi çok seversin?(2)
“‹kisini de” diye yan›t verdim.
“Kendini ve topra¤›n› sev” dedi.
Hiç beklemedi¤im, bugüne dek akl›mda soru iﬂareti olarak kalan bir söz...
Bizde konuk oldu¤u süre boyunca
defalarca ﬂu sözü tekrar etti:
Kendi dilinizde konuﬂun. Dilinizi

Bizde konuk oldu¤u süre boyunca defalarca ﬂu
sözü tekrar etti: Kendi dilinizde konuﬂun. Dilinizi
koruyun. Azerbaycan Türkçesi temizdir, saft›r,
ﬂirindir.
oturuyorduk. Dairemiz 3. kattayd›.
Bina asansörsüz ve katlar çok yüksekti. Buna bir de Naz›m'›n sa¤l›k koﬂullar› eklenince çok zorlanmas›na karﬂ›n,
her katta yerleﬂtirilen koltuklarda soluklan›rken her solukta “ah Samed”
diyerek evimize ç›kt›. O'nun ﬂ›k giyimi; kadife kasketi, yumuﬂak makoseni, gri renkli hafif paltosu, boynunda
serbest dü¤ümlenmiﬂ ipek fular›, ben
ve kardeﬂim Yusif'i -Bakü'nün moda
takipçilerini- hayran b›rakm›ﬂt›. Naz›m, güzel, zevkli, avrupai giyimi çok
severdi.
Aziz konu¤un geliﬂi onuruna annem
Haver Han›m, özel haz›rl›klar yapm›ﬂt›. Naz›m Hikmet kendisine gösterilen
sayg›dan çok memnun oldu¤unu saklam›yordu. Ben o zaman Azerbaycan
Devlet Konservatuar›'nda 2. s›n›f ö¤-

koruyun. Azerbaycan Türkçesi temizdir, saft›r, ﬂirindir. Teybi açarak birﬂeyler söylemesini rica ettik. Derin
bir soluk alarak ﬂunlar› söyledi:
Kardeﬂim Samed! Evine geldim.
Beni, sen varm›ﬂs›n gibi karﬂ›lad›lar.
Hat›rl›yor musun, Moskova'da sana
bir ﬂiir okumuﬂtum. ﬁimdi ayn› ﬂiiri
seninkilere okuyorum:
Karﬂ› yal› memleket.
Hayk›r›yorum Varna'dan
‹ﬂitiyor musun Memet?
Karadeniz ak›yor,
ak›yor durmadan.
Deli hasret, deli hasret...
O¤lum, sana sesleniyorum,
iﬂitiyor musun Memet?
Naz›m Hikmet'in, Azerbaycan'›n

bilim, edebiyat, müzik alan›ndaki
önemli ﬂahsiyetlerle yak›n iliﬂkileri
87
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olmuﬂtur. Bu iliﬂkiler baz›lar› ile sa¤lam dostluklara dönüﬂmüﬂtür. Samed
Vurgun ile oldu¤u gibi. Benim babam
da komünistti, Naz›m Hikmet de. Oysa onlar›n görüﬂmeleri komünist ﬂair
görüﬂmeleri de¤il, iki Türk ﬂairin buluﬂmas›yd›. Hangi konularda konuﬂtuklar›n› bilmiyorum. Ancak kuﬂkum
yok ki, vatan sevgisi, vatan hasreti,
anadilin korunmas›n›n gereklili¤i ve
benzeri konular onlar›n sohbetlerini
dolduruyordu. Naz›m Hikmet Bakü'de
eski ve yeni dostlar aras›nda sevgi,
heyecan, alk›ﬂ dolu günler yaﬂasa da,
Samed'in yoklu¤unu daha da derinden
hissediyordu. Yaﬂad›¤› duygular› daha
Bakü’deyken ﬂiirsel düﬂüncelerle ifade
etmiﬂti:
Nihayet ﬂehrine gelebildim,
ama geç kald›m Samet,
Görüﬂemedik.
Bir ölüm boyu geç kald›m.
Teypteki sesini dinlemek
istemedim, Samet!
Ölülerin, büsbütün ölmeden
resimlerine bakamam.
Ama gün gelecek,
ay›raca¤›m Samet!
Sayg›l› hat›ralar dünyas›na
gireceksin.
Kabrinin üstüne çiçek de
koyabilece¤im gözüm
yaﬂarmadan.
Sonra, gün gelecek,
senin baﬂ›ndan geçen iﬂ
benim de baﬂ›mdan geçecek,
Samet!
Bakü'den döndükten sonraysa ﬂöyle
yazm›ﬂt› Naz›m:
ﬁairim. ﬁairlere sayg› gösterilen,
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sevgi duyulan ülkelerden birinde,
Azerbaycan'day›m. Azerbaycanl›lar›n
kendi ﬂairlerini, romanc›lar›n›, yazarlar›n› nekadar sevdiklerini gözlerimle
gördüm. Ben burada, nereye gittiysem
Samed'le karﬂ›laﬂt›m. Her kentte, her
köyde, her okulda, her klüpte, petrol
kuyular›n›n yan›nda, pamuk tarlalar›nda, her evde Samed'le yüzyüze
geldim. Her sofrada kadehimi onun
kadehi ile tokuﬂturdum. Her nar›, her
salk›m› Samed'le bölüﬂtüm. Halkla
görüﬂmelerimde Süleyman Rüstem'le,
Mehdi Hüseyin'le, Resul R›za ile birlikte Samed de bana bu ak›ll›, hem de
çok ak›ll›, çok ›ﬂ›kl› ve biraz da masum
gözleri ile gülümsedi.
enim Naz›m Hik-

B

met'le ikinci görüﬂmem 1960 y›l›nda
oldu. O, Bakü'ye kardeﬂim Yusif'in dü¤ününe kat›lmak için
gelmiﬂti. Yusif, Moskova'da Gorki
Edebiyat Enstitüsü'nde okudu¤u zaman babam onu Naz›m Hikmet'le
tan›ﬂt›rm›ﬂt›. Sohbet s›ras›nda Naz›m
Hikmet Yusif'e yaz›lar›n› hangi adla
yazaca¤›n› sordu. Yusif'in “Yusif Vekilov” yan›t› üzerine, “o zaman herkes
zannedecek ki, Rus'sun. Öyleyse, baban›n ad›n› kendine lakap olarak al,
Yusif Samedo¤lu ol”.
Sonralar›, ben de oldum “Vagif
Samedo¤lu”.
Naz›m Hikmet'le üçüncü görüﬂmem Moskova'da oldu, 1963 y›l› k›ﬂ›nda. Ben Moskova Konservatuvar›'nda stajyerken.
Moskova Konservatuar›'nda Türk
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Ona temkinli olmas› söylendi¤inde, “Türkiye
hapisanesinde yatm›ﬂ›m, sovyet hapisanesinde
de yatar›m.” diye karﬂ›l›k veriyordu.
bestekarlar› Adnan Saygun ve Ulvi
Cemal Erkin'in eserlerinden oluﬂan
bir konser düzenlenmiﬂti. Unutulmaz
Niyazi'nin(3) yönetiminde. Fuayede
Naz›m Hikmet ve yard›mc›s› Ekber
Babayev'i gördüm. Sohbete yeni baﬂlam›ﬂt›k ki bir grup Rus ayd›n› Naz›m'a yaklaﬂt› ve birﬂeyler konuﬂmaya
baﬂlad›lar. Bu s›rada Ekber Babayev,
bana yavaﬂça, Naz›m'la Saygun'un
denizcilik okulunda birlikte okuduklar›n› ve çocukluk arkadaﬂ›
olduklar›n› söyledi. Konser
baﬂlad›. Önce Saygun'un
bir eseri seslendirildi. Sonra, Erkin'in “Piyano ve orkestra için 3. konçertosu”nu piyanist ‹. Juk seslendirdi.
Juk bu eseri üç günde
ö¤renmiﬂti. Konser çok
baﬂar›l›yd›. Konserden
sonra sahne arkas›na, Niyazi'yi kutlamaya gittim.
“Yüre¤imiz da¤a döndü
Maestro” dedim.
Kendine özgü azimle
Maestro yan›tlad›:
Ya sen Niyazi'yi ne
zannetmiﬂtin! Niyazi beni
Türkiye Büyükelçisi, Türk
diplomatlar ve elbette Saygun ve Erkin ile tan›ﬂt›rd›.
Bu s›rada unutamayaca¤›m bir olay yaﬂand›.
Naz›m Hikmet odaya girdi

ve vakur duruﬂuyla, hiç kimseye bakmadan Niyazi'ye yaklaﬂt›. Onu kucaklay›p kutlad›ktan sonra bana “gel gidelim” dedi.
Ben onunla gitmek istedi¤imde
Türkiye Büyükelçisi dedi ki, “Saygun,
sen niçin okul arkadaﬂ›nla selamlaﬂm›yorsun?”
Saygun ve Naz›m sanki bunu bekliyorlarm›ﬂ gibi birbirlerine sar›ld›lar
ve ben Türk diplomat eﬂlerinin, için

Vagif Samedo¤lu
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için a¤lamalar›na tan›k oldum. Sonra
Naz›m Hikmet, Ekber Babayev ve
ben konservatuardan ç›karak Gertsen
Soka¤›'ndan aﬂa¤› Karl Marks Prospekt'ine dönüp Nasyonal Restoran›'na
gittik. Naz›m bizi akﬂam yeme¤ine
götürüyordu. Yol boyunca yan›m›zdan
geçen her bir k›z›n ve kad›n›n gözleriyle onu nas›l yolcu ettiklerine tan›k
oldum. 60 yaﬂ›nda olsa da o, dikkat
merkezinde idi. Geçen y›llar›n azab›,
eziyeti, kederli yaﬂant›lar› onu daha
›ﬂ›kl›, cazibeli k›lm›ﬂt› sanki.
Naz›m'la konuﬂmak, onu dinlemek çok ilginçti. O, derin felsefi birikimi olan, özgür düﬂünceli bir kiﬂilikti.
Bazan, düﬂüncelerini aç›kça söylemekten çekinmiyordu. Komünizm
yönetimine inanc›n› yitirdi¤ini ve as›l
sosyalizmi ‹sveç'te gördü¤ünü söyledi¤i gibi. O'na temkinli olmas› söylendi¤inde, “Türkiye hapisanesinde yatm›ﬂ›m, sovyet hapisanesinde de yatar›m.” diye karﬂ›l›k veriyordu.
Onun ﬂiiri de kendisi gibi aç›k ve
güzeldir. E¤er Türk olmasayd›, komünist olmasayd›, Nobel Ödülü'nü al›rd›.
onra, onun ani ölüm

S

haberi... Sars›c› haber...
Ancak, Naz›m ölümden
korkmuyordu, denebilir
ki, dünyaya geldi¤i günden itibaren.
Bu onun sözüdür:
”Ne ölümden korkmak ay›p, ne
de düﬂünmek ölümü.”
O, ölüme meydan okudu, hem
talihiyle, hem sürdürdü¤ü yaﬂamla,
hem de yarat›c›l›¤›yla. Buna müdrikler
kadirdi ancak... Moskova'da heykel-
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traﬂ Sidur'un atelyesinde Naz›m'›n
mezartaﬂ›n›n nas›l olaca¤› üzerinde
konuﬂulurken, yak›n arkadaﬂ› Resul
R›za(4) “Mezar üstünde yaln›z ayak
izleri olsun, 'bu dünyadan bir Naz›m
geçti' duygusu uyand›rs›n.” dedi.
Böyle de yapt›lar. O zaman bir
ﬂiir yazd›m:
Mezar›m›n baﬂucuna
ne mezar taﬂ› koyun,
ne de heykel...
Bir çift ayakkab› b›rak›n,
aya¤› yal›n olan giyip gitsin...
Uzun süre O'nun parlak, yak›ﬂ›kl›,
nurlu yüzü hayalimden ç›kmad›. Bu
duygularla 1963 y›l›nda ona ithafen
bir ﬂiir yazd›m:
Ölende neçe yaﬂ›n var idi ?
Neçe k›ﬂ, neçe bahar görmüﬂtün?
Ölende, kimin saman sar›s›
saçlar›n›n kokusunu iﬂittin?
Topra¤›n› gördün mü gözlerini
yumanda?
Mavi gözlerinin semas› indi yoh.
Gece çöktü gözlerinin semas›nda.
Neçe ulduz söndü mavi gözlerinin
kapanm›ﬂ gecesinde?
Iﬂ›¤› bize heç bir vaht çatmayacak
ulduzlar...
Ölende neçe yaﬂ›n var idi senin?
Yohsa hele do¤ulmam›ﬂ m›yd›n?
(neçe: kaç, ulduz: y›ld›z, heç bir vaht:
hiçbir zaman, çatmayacak: eriﬂmeyecek, hele do¤ulmam›ﬂ m›yd›n?: henüz
do¤mam›ﬂ m›yd›n?)
Daha sonra, “Divin Na¤›l› (Devin
Masal›)” adl› ﬂiirimi Naz›m Hikmet'e
adad›m. Yeryüzünde az insan vard›r
ki, iﬂini, sanat›n› d›ﬂ görünüﬂünden
söylemek mümkün olabilsin. Naz›m
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Hikmet, öyle nadir kiﬂiliklerdendir ki,
onun ﬂiirsel ruhu, yüzüne, görünümüne yans›m›ﬂt›.
Bu yaz›mla ben, yeniden Naz›m'l›
an›lar›m› yaﬂad›m. Naz›m Hikmet'le
çok az görüﬂebildi¤im için üzgünüm.
Bir de, hâlâ piﬂman›m, neden ona ﬂiir
yazd›¤›m› söylemedim. O beni hep,
Samed Vurgun'un o¤lu ve müzisyen
olarak bildi.”
Oysa, yukar›daki sat›rlar› Vagif
Samedo¤lu'ndan dinledikten sonra
hissediyorum ki, alt›na defnedilmeyi
vasiyet etti¤i sö¤üdün yapraklar›,
sonsuza dek f›s›ldayacak Naz›m'a,
yad›na salacakt›r Vagif'in bu piﬂmanl›¤›n›...•
(1) Samed Vurgun: 1906-1956 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ, Azerbaycan'›n ilk Halk ﬁairi.
Yazd›¤› ﬂiir ve oyunlarda Azerbaycan Türkçesi'ni Arap ve Fars sözcüklerinden ar›nd›rarak, halk›n anlayaca¤› duru bir dil ortaya
koymuﬂtur. Bugün Azerbaycan'da yediden

yetmiﬂe herkesin ezbere bildi¤i, “El bilir ki
sen menimsen, / Yurdum, yuvam, meskenimsen. / Anam do¤ma vetenimsen. / Ayr›lar m›
gönül candan. / Azerbaycan, Azerbaycan.”
dizelerinin ﬂairi, herzaman gönüllerde yaﬂamaktad›r.
(2) Üzeyir Hac›beyli: 1885-1948 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ Azerbaycan bestecisi. Azerbaycan Ulusal Marﬂ›'n›n bestecisi. 1908 y›l›nda “Leyli ve Mecnun” adl› opera eserini
bestelemiﬂ ve bu eseri “do¤u”nun ilk operas›
olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Türkiye'de “Arﬂ›n Mal Alan” opereti ile tan›nm›ﬂt›r.
Gara Garayev: 1918-1982 y›llar› aras›nda
yaﬂam›ﬂ Azerbaycan bestecisi. Üzeyir Hac›beyli'nin ö¤rencisi. Ulusal müzik ile klasik
müzi¤i sentezleyerek Azerbaycan müzik dünyas›na özgün besteler kazand›rm›ﬂt›r.
(3) Niyazi Hac›beyov: 1912-1984 y›llar›
aras›nda yaﬂam›ﬂ Azerbaycanl› orkestra ﬂefi
ve besteci. Ünlü senfonik eserleri de olmas›na
karﬂ›n, dünyada “Maestro Niyazi” olarak
tan›nm›ﬂt›r.
(4) Resul R›za: 1910-1981 y›llar› aras›nda
yaﬂam›ﬂ Azerbaycan Halk ﬁairi.

Naz›m Hikmet'in bir an›s›
Naz›m Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde tutsakl›k günleri.
Ko¤uﬂ arkadaﬂlar›n› okuma yazmaya yönlendiren
Naz›m, ayn› zamanda cezaevi yönetimine de yard›m
etmektedir. Cezaevi denetimine Adalet Bakanl›¤›'ndan
bir müfettiﬂ gelir. Denetim yapt›ktan sonra müdüre:
"Naz›m da buradaym›ﬂ, ça¤›r da görelim nas›l
biridir?" der. Naz›m'› odaya getirirler. Müdür koltu¤una iyice kurulan müfettiﬂ Naz›m'›
tepeden t›rna¤a süzer ve "Demek Naz›m sizsiniz" der. Naz›m'a oturmas› için yer
göstermez. K›sa bir konuﬂma sonras›, "Gidebilirsiniz" der.
Naz›m tam kap›dan ç›karken durur ve müfettiﬂe: "Ömer Hayyam ad›n›
duydunuz mu?" diye sorar. Müfettiﬂ hemen at›l›r: "Kim duymam›ﬂt›r ki Hayyam'›"
Naz›m: "Hayyam zaman›nda ‹ran hükümdar› kimdi?" diye sorar. Müfettiﬂ
ﬂaﬂ›r›r. Naz›m konuﬂmas›n› sürdürür, "Görüyorsunuz sanatç›y› an›msad›n›z ama hükümdar› an›msamad›n›z. Y›llar sonra beni dünya an›msayacak ama dönemin Adalet Bakan›'n›
ve sizi kimse an›msamayacak" der ç›kar.
Müfettiﬂ yapt›¤› yanl›ﬂ› anlar, Naz›m'› geri ça¤›r›r ama Naz›m ko¤uﬂunun
yolunu tutmuﬂtur. Sahi, o dönemin Adalet Bakan› kimdi?
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