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2016 yılında Sn. Yrd. Doç. Dr. Ra-
mazan Duran tarafından İstanbul Ke-
sit Yayınları arasında, Şeyhoğlu Sad-
rüddin Mustafa’nın Kitâb-ı Düstûr-ı 
Şâhî fi-Hikâyeti Padişâhî başlığı ile 
Marzubân-nâme Tercümesi’nin Kazan 
nüshasının yayımlandığını gördük. 
Marzubân-nâme, öteden beri bizim 
mesleki çalışma alanımızda da yer al-
dığı ve 2015 yılında tarafımızdan ha-
zırlanan yeni bir yayını da TDK’ce ba-
sımevine intikal ettirildiği için bu yeni 
yayın daha çok dikkatimizi çekti. Bu 

konuda herhangi bir değerlendirme 
yapmadan önce sayın okuyucularımı-
za aşağıdaki hususlarda kısa bir açıkla-
ma ve hatırlatma yapmak isteyeceğim.

Bilindiği üzere, XIII. yüzyıldaki 
Moğol akını ile Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin yıkılması ve bu bölgede uç 
beyleri olarak bulunan Anadolu bey-
liklerinin kendi bağımsızlıklarını ilan 
etmeleri ile Türk dili tarihinde Oğuz 
lehçesi de o dönemdeki bütün özel-
likleriyle ilk kez bağımsız bir yazı dili 
olma niteliğini kazanmış bulunuyor-
du. Bu nedenle “Eski Anadolu Türkçe-
si” diye adlandırılan ve genellikle XV. 
yüzyıl ortalarına kadar uzanan bu dö-
nem yazı dilinin ve ortaya konan telif 
tercüme niteliğindeki eserlerin Türk 
dili tarihinde ağırlıklı bir yeri vardır. 

Eski Anadolu Türkçesinin önemli 
eserlerinden biri de Farsçadan başa-
rılı bir çeviri ile dilimize aktarılmış 
olan Marzubân-nâme Tercümesi’dir. 
40-50 yıl öncesinde bu çevirinin yalnız 
Berlin nüshası ile Warshowa nüshası 
biliniyordu. İkinci Dünya Savaşı’nda 
Warshowa nüshasının yanmış olması 
eser hakkındaki bilgilerimizi, yalnızca 
XV. yüzyıl ortalarında kopya edilmiş 
bir eski nüsha durumundaki Berlin 
nüshasına bırakmıştır. Ancak harekeli 
bir metne dayanan bu nüshanın mu-
kaddimesi ile bazı hikâyelerinin kay-
bolmuş olması dolayısıyla bilgilerimiz 
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sınırlı kalmıştır. Ancak daha sonraki 
yıllarda bulunan Paris ve İstanbul Sü-
leymaniye nüshaları, Berlin nüshasın-
daki mukaddime ve hikâye eksiklik-
lerinin tamamlanmasına büyük katkı 
sağlamıştır. Dolayısıyla bu nüshalar-
dan yapılan eklemelerle Berlin nüsha-
sına dayanan çalışmalar, tam bir nüsha 
üzerinde yapılan çalışma niteliği kaza-
nabilmiştir. İstinsah tarihi açısından 
da yeni sayılan Kazan nüshası daha 
sonra ele alınacaktır.

Bilindiği üzere Kâbus-nâme ve 
Marzubân-nâme Tercümeleri, 1966 yı-
lına kadar mütercimi belirsiz anonim 
birer eser olarak tanınıyordu. Tarafı-
mızdan yapılan bir araştırma sonun-
da, bunların Germiyan Beyliği döne-
mi şahsiyetlerinden Şeyhoğlu Sad-
rüddin Mustafa’ya ait olduğu ortaya 
konmuş ve bu durum, “Kâbus-nâme 
ve Marzubân-nâme Çevirileri Kimin-
dir?” başlıklı bir makale ile (TDAY 
1966, Ankara TDK 1967, s. 267-278) 
meslek erbabının bilgisine sunulmuş-
tur. Bundan sonra Marzubân-nâme 
tarafımızdan işlenerek 1973 yılında 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayın-
ları arasında İnceleme-Metin-Sözlük ve 
Tıpkıbasım olarak yayınlanmıştır.

O günden günümüze kadar 43 yıl 
gibi bir süre geçtiği, Türk dilinin ve 
özellikle Oğuzcanın tarihi gelişme 
süreçlerinde eski bilgileri değiştiren 
önemli bazı aşamalar ortaya çıktığı ve 
ayrıca o zaman elde mevcut en eski 
tek yazma olan Berlin nüshasına kar-
şı bugün elimizde Süleymaniye ve Pa-
ris nüshalarının da bulunması, bizim 
vaktiyle yaptığımız yayına temel olan 

Berlin nüshasındaki eksiklerin Süley-
maniye nüshası ile tamamlanacak ni-
telikte olması nedeniyle Eski Anadolu 
Türkçesi açısından dil yapısı önemli 
olan bu eser üzerine yeniden eğilme 
gereğini duyduk.

Yeni baskıda, mevcut hikâyelerin 
tamamını içine alan çok yönlü bir ça-
lışma ile eseri:

Marzubân bin Rüstem, Marzubân-
nâme  [yazılışı X. yüzyıl] Tercüme 
Eden Şeyhoğlu Sadrüddin Mustafa 
(1340-1413) Marzubân-nâme Tercü-
mesi (çeviri:) XIV. yüzyıl, “Destûr-ı 
Şâhî” başlığı ile yeniden hazırlayarak 
2015 yılında yayımlanmak üzere TDK 
Başkanlığına teslim ettik. Eser üzerin-
de bilirkişi incelemeleri yapıldıktan 
ve gerekli formaliteler tamamlandık-
tan sonra, tam baskıya gireceği sırada 
(Ağustos 2016) ben yaz tatilinde iken 
TDK’den yapılan bir telefonla  bana 
Marzubân-nâme Tecümesi’nin yeni bir 
yayınının çıkmış olduğu bildirildi. Bu 
yayının nasıl bir yayın olduğunu gör-
mem gerektiğini, tatil köyünde bu ese-
ri bulup inceleme imkânı olamayacağı 
için tatil dönüşümün beklenmesini ve 
eserin baskısının biraz geriye alınma-
sının uygun olacağını bildirdim.  

Tatil dönüşünde eseri Ankara ki-
tapçılarında bulamadım. Sayın Prof. 
Dr. Leyla Karahan aracılığı ile Sayın 
Ramazan Duran bana bir nüsha gön-
derme lütfunde bulundu. Kendisine 
müteşekkirim.

Kazan nüshasına dayanan bu ya-
yını incelediğimde, yazmanın tam bir 
nüsha olduğunu ancak harekesiz bir 
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metin olduğu ve benim temel aldığım 
Berlin yazmasına göre çeviri yazıya ak-
tarıldığını gördüğüm için çalışmamda 
bir değişiklik yapmam gerekmediği 
görüşüne vardım çünkü Süleymani-
ye yazması tam bir nüsha olduğu için 
Berlin nüshasındaki mukaddime ve 
hikâye noksanlarını Süleymaniye nüs-
hasından tamamlamış bulunuyordum. 
Bu nedene bu yeni yayını çalışmamın 
kaynaklar bölümüne ekleyerek eserin 
baskıya alınmasını istedim. 

Şimdi bu münasebetle Marzubân-
nâme’nin Sayın Duran tarafından 
Kazan yazmasına dayanılarak yapılan 
yayını üzerinde kısa bir tanıtma ve de-
ğerlendirme yapmak istiyorum. Şöyle 
ki:

Eser; Duran’ın da belirttiği üzere, 
Marzubân-nâme Tercümesi’nin H 974 
(M 1566) yılında kopya edilmiş, hare-
kesiz Kazan nüshasına dayanan bir ça-
lışmadır. 195x130 ebadında 132 varak-
tan oluşan yazmanın kapak arka sayfa-
sında Mehememmed bin Mehemmed 
el-Hasenî kaydı yer almaktadır. Bu ad 
muhtemelen müstensih adı olabilir. 
Kazan nüshasında eserin adı Kitâb-ı 
Düstûr-ı Şâhî olarak gösterildiği hâlde, 
bizim temel aldığımız XV. yüzyıl Ber-
lin yazmasında yine harekeli olarak 
Destûr-ı Şâhî biçimindedir. Bu farkın 
nereden kaynaklandığını araştırdı-
ğımızda Eski Osmanlı Türkçesi söz-
lüklerinde düstûr sözcüğünün destûr 
biçiminde yer aldığını ve aynı anlamın 
verildiğini gördük. Demek ki bu söz-
cüğün ilk şekli destûr imiş. Zaman-
la son hecedeki -u- ünlüsü gerileyici 
benzeşme etkisi altında destûr>düstûr 

biçiminde bir ses değişmesine uğra-
mıştır. Ayrıca biz kendi çalışmamız-
da bu eserin, 1884 yılında Kazan’da 
Destûr-ı Şâhî Hikâyet-i Padişâhı başlığı 
ile basılmış olduğuna ve dolayısıyla bir 
vakitler bu adla tanınmış olduğuna da 
(s. 50-51 başı) işaret etmiştik. Demek 
ki Duran’ın çalışması bu baskının esas 
alındığı yazmaya dayanmaktadır.

Yazar, okuyucuyu aydınlatmak 
üzere çalışmasının 9-26. sayfaları ara-
sında, Türk edebiyatındaki Marzubân-
nâme Tercümeleri ve Sadrü’d-dû Şey-
hoğlu hakkında daha önceki yayınlar 
dolayısıyla bilinen bilgileri tekrarla-
dıktan sonra, 27-90. sayfaları arasın-
da kendi yayınına temel aldığı Kitâb-ı 
Düstûr-ı Şâhî Fî-Hikâyet-ı Pâdişahî 
nüshasının içeriği ve bölümleri hak-
kında aydınlatıcı bilgiler vermiştir. Biz 
bu münasebetle birkaç noktaya işaret 
etmek istiyoruz. Şöyle ki:

Yazar, 28. sayfanın 3. paragrafın-
da, eserin yazmalarından söz ederken 
ve günümüze kadar eserin “üç yazma 
nüshası tespit edilmiştir” diyerek bun-
ları: 1- Berlin Devlet Kütüphanesi, 
2- Varşova Üniv. İslam Eserleri Kütüp-
hanesi ve 3- Kazan Devlet Üniversitesi 
Fennî Kütüphanesi nüshaları olarak 
gösteriyor.1 Ancak Varşova nüshası, 
İkinci Dünya Savaşı’nda yandığına 
göre, artık bunu mevcut nüsha olarak 
gösteremeyiz. Bu eserin bugün elimiz-
de dört yazma nüshası vardır. Bunlar 
kopya eskiliklerine göre 1- Berlin nüs-

1 Koca Ragıp Paşa’ın mühürdal ve masahibi 
olan Nüzhet Efendi tarafından yapılan çeviri, 
çok sonraya ait olduğu için onu konumuz 
dışında tutmak durumundayız.
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hası, 2- Süleymaniye nüshası, 3- Kazan 
nüshası, 4- Paris nüshalarıdır. Yazar, 
Süleymaniye ve Paris nüshalarına 
hiç temas etmiyor. Ayrıca Süleyma-
niye nüshasının da Marzubân-nâme 
Tercümesi’nin muhtasar şekli olduğu-
nu söylüyor. Ancak biz, kendi çalış-
malarımız sırasında hem Berlin hem 
de Süleymaniye nüshalarını Şeyhoğlu  
Tercümesi’nin dayandığı Farsça aslı ile 
karşılaştırdığımızda, aslına uygun tam 
bir aktarma olduğu kanısına vardık. 
Yerinde yapılan açıklamalardan Paris 
nüshasının Sayın Duran tarafından 
görülmediği yargısına varılmıştı. Bu 
münasebetle açıklayalım ki Destûr el-
melik (E. Bloche kataloğu, s. 353 ve 
öt. Destour el-Melik) XVII. yüzyıla ait 
bir kopya olduğu için söz varlığındaki 
bazı değişmelere rağmen ses bilgisi ve 
şekil bilgisi açısından aslına daha sadık 
kalmıştır. (Ayrıntılı bilgi için Z. Kork-
maz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, 
C. I, s. 405-416’ya bk.)

Yazar, eserinin 29. sayfasında yap-
tığı açıklama sırasında (s. 29-as. 3-4 
satırlar) bu eseri tercüme telif niteli-
ğinde bir eser olarak tanıtmıştır. Gerçi 
Şeyhoğlu, tercümesinin başına kendi 
kaleminden çıkmış bir ön söz ekle-
miştir. Ancak hikâyelerde, biraz önce  
yaptığımız açıklamada belirtildiği üze-
re, eserin aslından ayrılan bir ekleme 
ve değerlendirme söz konusu değildir. 
Bu bakımdan eseri telif-tercüme de-
ğil, doğrudan doğruya başına ön söz 
eklenmiş tercüme niteliğinde bir eser 
olarak göstermek daha uygun olur ka-
nısındayız.

Ayrıca Sayın Duran; yazmanın 
Süleymaniye nüshasının, Marzubân-
nâme  Tercümesi’nin muhtasar bir şekli 
olduğunu bildirmiştir (s. 20). Eseri bir 
intihalden geçirmiş olan Kadı Fadlul-
lah, mukaddimede ne söylerse söyle-
sin bunun bir değeri yoktur. Eser ek-
sikli değil, tam bir nüshadır. Bu husus 
biraz önce işaret edildiği üzere, adı ge-
çen nüshanın tercümeye esas olan aslı 
ile karşılaştırıldığında ortaya çıkmıştır. 
Eserin elde mevcut yazmaları birbirle-
ri ile karşılaştırıldığında Süleymaniye 
ve Paris nüshalarında, mevcut en eski 
nüsha durumunda olan Berlin nüsha-
sına oranla ancak yer yer bazı kelime 
değişikliklerinin varlığı görülebilmek-
tedir.

Eserin “2-4 muhteva incelemesi” 
(s. 29-90) başlığı altında yer alan 2. 
ana bölümünde, Marzubân-nâme’nin 
tercüme edilme amaçlarından biri 
-belki de en önemlisi- padişahlara, 
geçmiş dönemlerdeki padişahların 
bilgi ve deneyimlerinin aktarılmasıdır. 
Bu nedenle eserin birincil muhatabı 
padişahlardır. Eserde yer alan hikâye 
kahramanları üzerinden padişahlara 
devlet idaresinin nasıl olması gerektiği 
ile ilgili öğütler verilmiştir açıklaması 
yapılarak (s. 31) ve metin kısmında 
yer alan hikâyelerden yararlanılarak 
eserde padişahlara, şehzadelere, bü-
tün fertlere, aile reisine, kadına veri-
len öğütler sıralanmıştır. Daha sonra 
yazar, eserde yer alan şahıslar üzerine 
yönelmiş ve bunları insan olan, hay-
van olan, insan ve hayvan olan, cin/
peri veya şeytan olan hikâyelere ayır-
dıktan ve kısaca hikâyelerdeki temel 
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özelliklere de dokunduktan sonra (s. 
59-60) eserin dil ve üslup incelemesine 
geçerek (s. 71-90) eserdeki deyimler, 
kelâm-ı kibarlar, ayetler, manzumeler, 
Farsça manzumeler ve dualar üzerinde 
durmuştur. 

Biz kendi yayınımızda, okuyucu-
nun XIV. yüzyıla ait bir metni dil ve 
içerik bakımından gerektiği gibi kav-
rayabilmesi için sayın inceleyicilerin 
tavsiyesi ile ayrı bir bölüm hâlinde, 
hikâyeleri günümüz Türkçesine akta-
rılmış biçimleri ile vermeyi tercih et-
tik.

Eserin 3. ve son bölümü olan “Ten-
kitli Metin” bölümünde (s. 91-618) 
Duran, harekesiz metin sayfalarını 
sayfanın sağına, çeviri yazıya aktarıl-
mış olanlarını da soluna almak sure-
tiyle metni işlemiş bulunmaktadır.

Çeviri yazıda en eski nüsha olan 
Berlin nüshası esas alındığında ve Ber-
lin nüshasında mukaddime dâhil bazı 

eksikler bulunduğuna göre, bu bö-
lümlerin nasıl çeviri yazıya bağlandığı 
konusunda Duran’ca bir açıklama ya-
pılmamıştır. Bu bölümdeki metinlerin 
incelenmesinden anlaşıldığına göre, 
yazar burada kendi inisiyatifini kul-
lanarak Berlin yazmasındaki ölçütleri 
kullanmaya çalışmış görünüyor.

Eserin 621-622. sayfaları “4. Özel 
Adlar Dizini”ne, 5. ve son bölümü de 
kaynakçaya (s. 624-632) ayrılmış bu-
lunmaktadır.

Sonuç olarak yayımlanmış olan 
Kazan nüshası, Marzubân-nâme 
Tercümesi’nin en geç kopya edilmiş bir 
nüshası olduğu ve harekesiz bir metne 
dayandığı için gerçek ses bilgisi yapısı-
nın gereği gibi bilinmemesine rağmen 
Sayın Ramazan Duran, bu nüshayı 
işleyip yayımlamakla nüshanın hangi 
özelliklere sahip bir yazma olduğunu 
ortaya koyma açısından, Türk dili ve 
kültürü alanına yararlı ve değerli bir 
hizmette bulunmuştur, diyebiliriz.
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17 Kasım 2016 tarihinde Azerbay-
can Millî İlimler Akademisi (AMEA) 
Folklor Enstitüsünü, halk bilimci Hay-
rettin İvgin’le ziyaretimiz sırasında 
bize armağan edilen kitaplardan biri, 
Emin Abid’in (Ahmedov) Azerbaycan 
Türklerinin Edebiyyatı Tarihi (Bakü 
2016, 239 s., AMEA Folklor Enstitüsü 
Yayını) adlı eseriydi. Prof. Dr. Bedir-
han Ahmedov ve Enstitünün Dış İliş-
kiler Şubesi Müdürü Ali Şamil tarafın-
dan AMEA Muhbir/Haberleşme Üyesi 
Muhtar Kâzımoğlu İmanov’un danış-
manlığında baskıya hazırlanmış, Dr. 
Rza Halilov’un redaktesinden geçmiş-
ti. Güney Azerbaycan Folkloru (5 cilt) 
dâhil Enstitünün bazı yayınlarını; CD, 
DVD’lerini takdim eden Sayın İma-
nov ve Ali Şamil Bey, Emin Abid’in 
kitabına dikkatimizi çekmiş, 1938 yı-
lında 40 yaşında Komünist yönetimce 
öldürülen yazarın eserinin Türkiye’de 
tanıtılmasını istemişlerdi. Bu çerçeve-
de, Ali Şamil Bey, 40 yaşında güllene-
nen (öldürülen) bu yazarın eseri için 
50 yıldır çalıştığını, çok güç şartlarla 
içindeki bilgilere ulaştığını söyleyerek 
yapacağımız hizmetin önemini vurgu-
lamıştı. Türkiye’de İstanbul Darülfü-
nunu/Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
ile Yüksek Öğretmen Okulunda ede-
biyat öğrenimi gören, Ord. Prof. Dr. 
M. Fuad Köprülü’nün öğrencisi olma 
onurunu yaşayan Emin Abid’e ve ese-
rine bizim ilgi göstermemizden daha 

doğal bir davranış düşünülemezdi. 
Nitekim Türkiye’ye döner dönmez ilk 
işimiz söz konusu eseri okumak, ince-
lemek ve bu tanıtma yazısını hazırla-
mak oldu. Yazımızı hazırlarken bugü-
ne kadar Azerbaycan edebiyatı tarihi 
konusundaki yayımlara göz atmak 
ihtiyacını duyduk çünkü Emin Abid’in 
eserinin değeri veya değersizliği bu sa-
yede ortaya çıkacaktı.

“Azerbaycan edebiyat/edebiyatı ta-
rihi” terimi kullanılarak yazılmış ilk 
eserler, tespit edebildiğimiz kadarıy-
la Firudin Bey Köçerli (1868-1920), 
Selman Mümtaz (1883-1941), Henefi 
Zeynallı (1896-1938), Yusif Bey Ve-
zirov (1887-1943) ve Hemid Araslı 
(1909-1983) tarafından 1908-1943 

Nail TAN

Eski Fakat Yeni: 1927 
Tarihli Bir Azerbaycan 

Edebiyat Tarihi

Emin Abid, Azerbaycan Türklerinin  
Edebiyyatı Tarihi, AMEA Folklor Enstitüsü 

Yayını, Bakü 2016
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yılları arasında İstanbul ve Bakü’de ya-
yımlanmıştır. 

Bağımsızlık öncesi en itibar edilen 
eser ise Azerbaycan İlimler Akademisi 
Nizami Edebiyat Enstitüsünce hazırla-
nıp 1957-1960 yılları arasında üç cilt 
hâlinde yayımlanan sansürlü Azerbay-
can Edebiyyatı Tarihi’ydi. 1991 sonrası 
bu konuda çok önemli bir adım atıldı. 
AMEA Nizami Edebiyat Enstitüsü, altı 
ciltlik bir edebiyat tarihi yayımlamayı 
kararlaştırıp bilim adamları arasında iş 
bölümü yaptı. Eserin dört cildi basıldı:

Azerbaycan Edebiyyatı Tarihi;
C I, Şifahi Halk Edebiyyatı, haz. M. 

Qasımlı, İ. Abbaslı, N. Cabbarlı vd., 
Bakü 2004, 760 s.

C II, haz. A. Rüstemova, İ. Hemi-
dov, S. Şıhıyeva vd., Bakü 2007, 632 s.

C III, haz. T. Kerimli vd., Bakü 
2009, 736 s.

C IV, haz. M. Kerimov, B. Nebiyev 
vd., Bakü 2011, 856 s.

Türkiye’de ise İ. Hikmet Ertaylan’ın 
Azerbaycan’da 1928’de yayımlanan 
Azerbaycan Edebiyatı Tarihi kitabın-
dan başka Prof. Dr. Yaşar Karayev’in 
yazdığı Azerbaycan Edebiyatı adlı eser, 
Prof. Dr. Yavuz Akpınar tarafından 
Türkiye Türkçesine aktarılarak yayım-
lanmıştır (İst. 1999, 405 s., Ötüken Ya-
yınevi).

Söz konusu altı ciltlik Azerbay-
can Edebiyyatı Tarihi’ni bağımsızlık 
döneminde, teknolojinin sağladığı 
imkânlarla yayımlamak kolaydır. Ma-
rifet, SSCB döneminde; tarafsız, bi-
limsel metotla ortaya koymaktır. Emin 
Abid, Türkiye’de yüksek öğrenim gör-

menin verdiği cesaretle olsa gerek, bu 
işe teşebbüs etti ve bedelini canıyla 
ödedi.

Eserin yazılış amacına, metoduna, 
başlıca özelliklerine değinmeden önce 
Emin Abid’i kısaca tanıtmakta yarar 
görüyoruz.

Ailesi, Hüseyinqulu Han soyun-
dandır. Ağabeyi Aliabbas Müznib 
(1882-1938) de Azerbaycan’ın önemli 
şair, yazar, yayımcı ve çevirmenlerin-
dendir. Abid’in dedeleri  Rus çarının 
adamları tarafından yok edilir, mal-
larına el konulur. Katliamdan sade-
ce dedesi, altı aylık Novruz kurtulur. 
Emin Abid, yoksul bir aile ortamında 
1898’de Bakü’de dünyaya gelir. Babası 
taş ustası Müttelib Efendi, annesi ise 
Reyhan Hanım’dır. Bebeğe önce Zey-
nelabidin adı verilir. Okuma yazma-
yı, Kur’an-ı Kerim’i, evinde ders veren 
annesi Molla Reyhan Hanım’dan öğ-
renir. Mahalle mektebinden sonra, 
şehir belediyesinin III. Aleksandr Er-
kek Gimnaziyasını bitirir. İstanbul’da 
öğrenimine devam etmek isterse de I. 
Dünya Savaşı’nın şartları buna imkân 
tanımaz. Ağabeyi Aliabbas Müznib’in 
yanında Babayi -Emir ve Dirilik der-
gilerinde çalışır. İlk şiir ve hikâyeleri 
14-15 yaşında yayımlanır. İlk yazısının 
Mektep dergisinin 3. sayısında, 1914 
yılında yayımlandığı bilinmektedir. 
1919 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti 
kurulunca İstanbul’a, pedagoji eğiti-
mi için gönderilir. 1921’de öğretmen 
okulunu bitirip Bakü’ye döner. Kısa 
bir süre sonra yüksek öğrenim gör-
mek ve Azerbaycan edebiyatı tarihini 
araştırmak, yazmak üzere tekrar Maa-



KİTAPLIK

1 0 8 Tü r k  D i l i 

rif Komiserliğinin bursuyla İstanbul’a 
yollanır. İstanbul Darülfünunu Ede-
biyat Fakültesine devam ederken aynı 
zamanda Darülmuallimin-i Âliye /
Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi 
olur. O yıllarda yoksul aile çocukları, 
üniversitede okurlarken Yüksek Öğ-
retmen Okulunda yatılı öğrenci olabi-
liyorlardı. Emin Abid, İstanbul’da 1922 
yılında başladığı  yüksek öğrenimini 
1926 yılında tamamlar. İstanbul dergi-
lerinde yazılar yazar, “Gültekin” takma 
adıyla Türkçü şiirleri basılır. Bu sıra-
da fakülteden arkadaşı Nafiye Ehmed 
Şükrükızı ile evlenir (1923). İstanbul’a 
gönderiliş sebebini hiçbir zaman unut-
maz. Hocası Köprülüzade M. Fuad’ın 
Azerbaycan edebiyat tarihiyle ilgili 
makalelerinden yararlanır. Altı cilt 
olarak planladığı Azerbaycan Türkle-
rinin Edebiyyatı Tarihi adlı eserinin 
son cildini mezuniyet/bitirme tezi ola-
rak fakülteye verir. 19. yüzyıla ait, 348 
sayfalık bu çalışma (Azeri Türklerinin 
Edebiyyatı Tarihi), M. Fuad, A. Hik-
met ve Ferid Beylerden oluşan komis-
yon tarafından 21 Eylül 1926 tarihinde 
incelenip kabul ve yayımlanması tav-
siye edilir.

Emin Abid, 1926’da Bakü’ye dön-
düğünde eserini Maarif Komiserliğine 
verir ve takdir bekler fakat umduğunu 
bulamaz. Pedagoji Teknikum ve Bakü 
Üniversitesinde ders vermeye başlar. 
Bir yandan da araştırmalarını yayım-
lar, gazetelerde çalışır. 1929 yılında, 
derslerinde Ömer Seyfeddin’in Bom-
ba adlı hikâyesini ve milliyetçi şairle-
rin şiirlerini okuttuğu için Bakü’den 
uzaklaştırılır. Ağdaş, Quba ve Ağdam 

şehirlerindeki okullarda öğretmenlik 
yapar. İki yıl sonra Bakü’ye davet edilir, 
İlimler Akademisi Kafkasya Şubesinin 
Azerbaycan Bölümünde görev verilir. 
Kendisinden Mirze Feteli Ahundov’un 
arşivini Bakü’ye getirmesi ve tasnif 
edip yayımlaması istenir. Bu görevi, 
1933-36 yılları arasında başarıyla ye-
rine getirir. 1937 Mayıs’ında bilimsel 
çalışmalarındaki milliyetçi çizgi dola-
yısıyla KGB’nin raporuyla işten çıkarı-
lır. Bir süre Kürdemir’in Karakoyunlu 
köyündeki okulda öğretmenlik yapar. 
23 Haziran 1938’de hapsedilir. Yılın 
sonuna doğru da öldürülür. Meza-
rı belirsizdir. Aynı günlerde ağabeyi 
Aliabbas Müznib de hapishanede ölür 
(Şamil 2012, Ahmedov 2003).

Emin Abid’in hazırladığı fakat 
Komünist yönetimce yayımlanmayan 
edebiyat tarihinin iki cildinden ilk cil-
dinin aslı, Azerbaycan Merkezî Devlet 
Edebiyat ve İncesenet/Güzel Sanatlar 
Arşivinin (AMDEİA) 170. bölümün-
dedir. Ara ciltleri yazdığı, bazı atıfla-
rından anlaşılmaktaysa da bulunama-
mıştır.

Azerbaycan edebiyatıyla ilgili çok 
sayıda makalesi yayımlanmıştır. Bu 
makaleler. Türkiye’de Türk Yurdu, 
Servetifünun, Hayat, Şebâb, Yeni Kaf-
kasiya, İnci, Yarın İstanbul, Hizmet-i 
Umumiye; Azerbaycan’da ve Kafkas 
ülkelerinde ise Mektep, Lek Lek, Molla 
Nasreddin, Maarif İşçisi, Maarif ve Me-
deniyyet, Azerbaycanı Öyrenme Yolu, 
İnqılab ve Medeniyyet, Dan Yelduzu, 
Mezeli, Dirilik, Babayi-Emir, Kelniyyat 
dergileri ve İkbal, Besiret, Sövkat, Azer-
baycan gibi gazetelerde basılmıştır. 
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Edebiyat araştırmaları içinde, 
Sohbetü’l Esmâr eserinin Fuzulî’ye ait 
olduğunun  ispatı özel bir öneme sa-
hiptir. 

Emin Abid’in şahsiyeti ve yazdığı 
edebiyat tarihi, 1970 yılından itibaren 
gündeme gelmeye başladı. Ali Şamil; 
bitirme tezini Emin Abid üzerine ha-
zırladı konferanslar verdi. Bağımsızlık 
döneminde ise hakkında bazı kitapla-
rın yayımlandığı görüldü: 

Şamil, Ali, Emin Abid-Gültükin: 
Buzlu Cehennem, Bakü 1999.

Ahmedov, Bedirhan, Bir İstiqlal 
Yolçusu/Hayatı, Mühiti, Yaratıcılığı, 
Bakü 2003.

Ahmedov, Bedirhan, Emin Abid: 
Seçilmiş Eserleri, Bakü 2007.

Heyal, Sona, Emin Abid Müttelib-
zade/Seçilmiş Eserleri, Bakü 2007.

Son olarak 2016 yılında Azerbay-
can Türklerinin Edebiyyatı Tarihi ese-
rinin ilk cildinin ve bazı makalelerinin 
yayımlanmasıyla yazarın hizmetleri 
ölümsüzleştirildi.

Emin Abid’in edebiyat tarihinde 
izlediği Avrupa metodu, Türk ede-
biyatını bütüncül açıdan ele alması, 
Azerbaycan edebiyatı incelemelerin-
de coğrafyayı değil konuşulan, yazı-
lan Azerbaycan Türkçesini ön planda 
tutması, Arapça ve Farsça eser veren 
ancak Azerbaycan’da yetişmiş yazarları 
göz ardı etmesi olarak özetlenebilir. Bu 
tutum, Sovyetler Birliği içindeki Türk 
boylarını ayrı bir millet gibi gözetme 
politikasına aykırıydı.

Yazarın yayımlanan eserini değer-
lendirmeden önce İstanbul Üniversi-

tesinde korunan son ciltten kısaca söz 
etmek gerekiyor. Yazımızın başında 
da belirttiğimiz gibi mezuniyet tezi 
olarak takdim edilen Azeri Türkleri-
nin Edebiyyatı Tarihi adını taşıyan, 
19. ve 20.  yüzyıla ait bilgileri içeren 
söz konusu eser hakkında 1990 yılın-
da Ege Üniversitesinde, Prof. Dr. Ya-
vuz Akpınar’ın danışmanlığında Aziz 
Mehrani tarafından bir yüksek lisans 
tezi hazırlanmıştır (Şamil 2012). Ali 
Şamil’in makalesinde verdiği bilgilere 
göre cilt, bir  giriş ve beş bölümden 
ibarettir. Asıl bilgi birinci bölümde yer 
almıştır (s. 30-303). Üçüncü bölümde 
kendisinin “Gültekin” takma adıy-
la yazdığı şiirler değerlendirilmiştir. 
Dördüncü bölüm Netice/sonuç, be-
şinci bölüm ise Bibliyografya başlıkla-
rını taşımaktadır. Emin Abid, eserinin 
üçüncü sayfasında, çalışmasını hocası 
Köprülüzade M. Fuad Bey’e ithaf et-
miştir.

Eserin Azerbaycan Merkezî Devlet 
Edebiyat ve İncesenet (Güzel Sanatlar) 
Arşivinin (AMDEİA) 170. bölümün-
de korunan mürekkeple, elyazısıyla 
yazılmış 316 sayfadan ibaret Prof. Dr. 
Bedirhan Ahmedov ve Ali Şamil tara-
fından baskıya hazırlanan ilk cildinin, 
iç kapağında şu ifadeler okunmak-
tadır: “Azerbaycan Türklerinin Ede-
biyyatı Tarihi, I. Kitap, Bugün Azeri 
Türkçesi dediğimiz lehçe ile danışan 
Kafkas, İran, Horasan ve Irak Türkle-
rinin edebî ve fikrî hayatları haqqında 
tehliller (tahliller), Emin Abid/İstanbul 
Darülfünunu ile Darulmuallimin-i 
Âliyesinden mezun.”
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Kitap, ön söz mahiyetinde Birinci 
Söz’le başlıyor (s. 25-26). Bu ön sözde-
ki Türkiye Türkçesine aktardığımız şu 
cümleler, eserin yazılış amacıyla bazı 
özelliklerini ortaya koymaktadır:

“Azerbaycan Türklerinin edebiyat 
tarihi, bu vakte kadar bütün tekâmül 
hatları nazara alınarak metodik bir 
tahlile maruz kalmamıştır. Lehçemizin 
genişliği nispetinde umumi tetkikler 
yapılmadığı gibi mukayeseli usullere 
istinat etmeden neşrolunan metin ve 
materyaller de kâfi miktarda bulunmu-
yor. Böyle bir vaziyet karşısında tam bir 
terkibî eser vücuda getirmenin kolay ol-
madığı herkesçe düşünülebilir.

…….
Biz eserimizi öz halkımız için yaz-

dık. İşçi köylü sınıfını seviyesini daima 
nazara alarak tahlil usulüne çok ehem-
miyet verdik.

…….
Kitabımızda enfes (kesin) hüküm-

lerden mümkün olduğu kadar kaçın-
maya çalıştık.

…….
Edebiyatımız sahasında tetkiki ko-

laylaştırmak için kütüphanelerimizde 
mevcut olmayan yahut az bulunan me-
tinleri kitabımızın sonuna ayrıca ilave 
şeklinde derç ediyoruz. Her cildin so-
nundaki ilave, ancak o cildin bahsettiği 
devirlere ait mahsullerdir.

Azerbaycan’da Türkoloji hayatı 
yeni başladığından, bugün istediğimiz 
materyaller elimizde bulunmuyor. Bu 
cihetten, kitabın ihtiva ettiği eksiklik, 
ancak zaman geçtikçe bulunacak yeni 

vesikalarla itmam edilebilecektir  (ta-
mamlanabilecektir).

Emin Abid/İstanbul 1922-Bakü 
1927”

Giriş diyebileceğimiz Başlan-
gıç bölümünde; “Azerbaycan, Azeri, 
Oğuz Tabirlerinin Menşei ile İntişarı 
Hakkında Umumi Bir Tetkik” başlığı 
altında “Etnolojimiz Hakkında Ya-
pılan Tetkiklere Bir Bakış, Halkımız 
Neler Değil? Azerbaycan Neresidir? 
Hükûmetimizin Azerbaycan Ad-
lanması (Adını alması), Ateşgedeler 
Bizim Malımız da Değil” konuları 
ele alınmıştır (s. 27-40). Başlangıç’ın 
“Edebiyatımıza Ait Yapılan Tetkikler 
Hakkında” başlıklı ikinci kısmında ise 
eserden önce Azerbaycan edebiyatı 
tarihi hakkında Azerbaycan, Rusya ve 
Türkiye’de yapılan araştırmalar özet-
lenmiştir (s. 41-57).

Eserde, Azerbaycan edebiyatının 
dönemlerine/devirlerine geçilmeden 
önce alt yapı mahiyetinde “Azerbaycan 
ve Kafkas Türklerinin Menşeine Kısa 
Bir Bakış” ana başlığı altında şu konu-
larda bilgi yer almaktadır (s. 58-70): 
Eski Oğuz Türklerinin yaşadığı yerler; 
iktisadi hayat, totemcilik, hâkim din-
ler, eski Oğuzlarda edebî hayat; ağız 
(sözlü) edebiyat, yazılı edebiyat, vezin-
li nesir ve hece vezni, halk şairleri.

Eserde, Azerbaycan edebiyatının 
ilk dönemleri; “Aşiret Devri” ve “Aşiret 
Devri ile Derebeylik Devri Arasında-
ki Geçiş Zamanı” olarak ele alınmıştır 
(s. 71-137). Bu iki dönemde ilgili ma-
teryalin şu alt başlıklar çerçevesinde 
değerlendirildiği görülmektedir: Kaf-
kasya ve Azerbaycan’da edebî hayatın 
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başlangıcı, yabancı edebiyatların tesiri, 
halk edebiyatının eski devirleri, çadır 
edebiyatı/aşiret aristokrasisinin vü-
cuda getirdiği edebiyat, Oğuzname/
mevzusu ve mahiyeti, Oğuz Han Men-
kıbesi, Oğuzname/el-meşhur atalar 
sözü, Miladi 12. asırda Köroğlu Men-
kıbesi, Azerbaycan ve Kafkasya’nın 
Araplar tarafından istilası, “Kur’an 
Edebiyatı”nın edebiyatımızı tesire baş-
laması, İslamlaşmış Oğuzname, Kitab-ı 
Dede Korkud, Dresten’deki metin ve 
onun etrafında yapılan tetkiklerin 
mahiyeti, Dede Korkud’un şahsiyeti 
ve Mavera-yı Hazar Türkleri, Başkurt, 
Kırgız Türkleri ve Anadolu, Azerbay-
can Türklerinin arasındaki mevki ve 
nüfuzu, Dede Korkud menkıbelerinin 
bahsettiği yerler şimdiki lehçemizin 
yayıldığı sahalardan ibaret olduğuna 
ait tetkikler, Dede Korkud’un eseri 
hakkında umumi tahlil, münderecatı, 
dilce mahiyeti, bedii kıymeti, gayrıis-
lami hüviyeti.

Eser, Netice ve İlave Metinler bö-
lümleriyle sona ermekte. Beklenen 
bibliyografyaya rastlanmıyor. Bu du-
rumda, İstanbul Darülfünuna verilen 
son cildin arkasındaki bibliyografya-
nın, eserin genel bibliyografyası oldu-
ğu düşünülebilir. Birinci cildin dipnot-
larına dayalı olarak ortaya konması, 
bu ihtimali güçlendiriyor. Dipnotları 
arasında; Firudin Bey Köçerli, Selman 
Mümtaz, Yusif Bey Vezirov, H. Zeynal-
lı, Bartold, A. Kırımski, L. E. Lazarev 
ile Türkiye’den Köprülüzade M. Fuad, 
Necip Asım, Bursalı Mehmet Tahir, 
Şehabeddin Süleyman, Faik Reşad ve 

Muallim Cevdet’in kitap ve makalele-
rine atıflar dikkati çekmektedir.

Eserin önemi, Azerbaycan’da 
Oğuzname ve Dede Korkud kitabı-
nı ilk defa geniş ölçüde tanıtmasıdır. 
Oğuzname’nin, Devedarî’nin bahset-
tiği Türk’ün kayıp kitabı Ulu Han Ata 
Bitigçi’den Farsçaya, oradan da Arap-
çaya çevrildiği bilgisi ona aittir.

Kitap, sadece Emin Abid’in 
Azerbaycan Türklerinin Edebiyyat 
Tarihi’nin ilk cildi olarak düşünülme-
miş. Hazırlayıcılar, onun Azerbaycan 
halk edebiyatıyla ilgili dört önemli 
makalesini de Latin harflerine aktara-
rak bilim dünyasının hizmetine sun-
muşlar. Bu dört makalenin künyesi 
şöyledir:

“Hece Vezninin Tarihi”, Maarif İş-
çisi, 1927, 3/(23), 50-55; S 4 (24), s. 58-
61 S 6-7 (26-27), s. 45-62. 

“Türk El Edebiyatına İlmî Bir Ba-
kış/Oğuzname”, Dan Yelduzu/Yıldızı, 
1929, S 5(29), s. 30-32; S 8(32), s. 28-
29.

“Aşiret Devrinde Azerbaycan Ede-
biyatına Ait Vesikalar”, Azerbaycanı 
Öyrenme Yolu, 1930, S 3(8), s. 48-52. 

“Türk Halk Edebiyatında Mâni 
Nevi ve Azerbaycan Bayatılarının Hu-
susiyeti”, Azerbaycanı Öyrenme Yolu, 
1930, S 4-5, s. 9-42.

20. yüzyılda çok zengin Azerbay-
can edebiyatının tarihi yazılırken ül-
kede önemli bir iş daha başarılmıştır. 
1939 yılında kurulmasına karar veri-
len “Nizamî Gencevî Adına Azerbay-
can Edebiyatı Müzeyi/Müzesi” 1945 
yılında Bakü’de hizmete açılmıştır. 
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Müzenin kurulmasında Azerbaycan’ın 
önemli ressam ve heykeltıraşları ça-
lışmış, şair ve yazarların kullandığı 
eşyalar, kitaplar derlenip sergilenmiş-
tir. Müzede İlk Çağ’dan başlayarak 
Azerbaycan topraklarındaki sözlü ve 
yazılı edebiyatın izlerini, belgelerini, 
başlıca edebî şahsiyetleri ve eserlerini 
bir arada görüp bilgi edinmekteyiz. 
Müzeyi önce 16 Mart 2003 tarihinde 
gezmiş, Türk Dili dergisinde (S 617, 
6/2003) Türkiye’de tanıtmıştık. Müze 
binası 2004-2009 yıllarında büyük res-
torasyon geçirdi. Bu vesileyle içindeki 
malzeme çağdaş müzecilik teknolojisi 
kullanılarak yeniden düzenlendi. Sov-
yet yönetimi döneminin kısıtlamaları, 
sansürü yok edildi. Müdür Akademik 
(Ord. Prof. karşılığı) unvanlı, aynı 
zamanda milletvekili olan Rafael Hü-
seyinov ve ekibi örnek bir edebiyat 
müzesi yaratmışlar. 17 Kasım 2016 
günü müzeyi yeni düzeniyle gezdikten 
sonra, Müdür Rafael Bey’i tebrik etti-
ğimizde, 100.000’den fazla materyalin 
korunduğu söylendi. Müzenin kütüp-
hanesi ve saray gibi süslü bir konferans 
salonu da var. Bu salonda, anma gün-
leri, edebî etkinlikler düzenleniyor.

Sonuç olarak diyebiliriz ki Türkiye 
eğitimli Azerbaycanlı edebiyat tarih-
çisi, Türkçü şair, yazar Emin Abid’in 
1920’li yılların başında sınırlı edebî 
kaynaklar çerçevesinde, ülkesindeki 
Komünist yönetimin ilkelerini, siyase-
tini dikkate almadan yazdığı, elimizde 
sadece birinci ve sonuncu ciltleri bu-
lunan Azerbaycan Türklerinin Edebiy-
yatı Tarihi adlı çalışması, günümüz 

Azerbaycan yönetimi ve bilim kuru-
luşlarınca gerekli ilgiye kavuşmuş, gün 
ışığına çıkarılmıştır. İstanbul Üniver-
sitesindeki son cildin de yayımlanma-
sında yarar vardır. Bu görev yapıldığı 
takdirde; bilim şehidi Emin Abid’in 
ruhu, çağdaşı diğer bilim şehidi Firu-
din Bey Köçerli, Henefi Zeynallı, Yu-
sif Bey Vezirov ve Selman Mümtaz’ın 
ruhlarıyla birlikte huzur bulacak, hiz-
metin sahiplerine de onur kazandıra-
caktır…
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