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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 
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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-
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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-
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“Türk Halk Edebiyatında Mâni 
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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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