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AZERBAYCAN YURT BiLGİSİ 

İstanbul'da yayımlanan 
aylık tarih, edebiyat ve 

sanat dergisi. 
_j 

Ahmet Caferoğlu idaresinde çıkarılan 
derginin on iki sayılık ı. cildi 1932 yılın
da, ll. cildi 1933'te, III. cildi ise 1934'te 
yayımlanmış, · bir arada hazırlanan 35-
36. sayısı ile yayımı sona ermiştir. Uzun 
bir aradan sonra dergi 37. sayısı ile 1954 
yılı Şubatında Azerbaycan Kültürünü Ta
nıtma Derneği'nin yayın organı olarak 
devam ettirilmek istenmişse de, bu te
şebbüs başarılı olamadığından bundan 
başka bir sayı çıkmamıştır. 

Derginin ilk sayısında yer alan takdim 
yazısında yayın programı şu şekilde açık

lanmıştır: "Azerbaycan Yurt Bilgisi'nin 
maksat ve gayesi yalnız Azerbaycan'ı her 
hususta yakından bilen ve tanıyanlarla 
bir tetkik kadrosu hazırlayarak hars tet
kikatı ile uğraşmaktan ibaret olmayıp, 

aynı zamanda onu bu ülke ile alakadar 
ırktaş ve muhiplerine tanıtmaktır. Ma
mafih mecmuamız bununla da iktifa et
meyecek ve müşterek Türk harsının ha
la aydınlaşmamış olan noktalarını ten
vire çalışacaktır." 

Derginin yazar kadrosu arasında şu 
isimlerin inceleme ve araştırma mahiye
tindeki makaleleri yer almaktadır: Ab
dullahoğlu Hasan, Abdülbaki (Gölplnar
lı). Abdullah Battal (Taymas). Abdülkadir 
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Süleyman (inan). A. Zeki Yelidi (Togan). 
Sadık Babazade, Ahmet Caferoğlu, Fuad 
Köprülü, Mahmut Ragıp Kösemihalza
de. Sadık San'an. Sadettin Nüzhet (Er
gun). Selim Refik, M. Şakir (Ülkütaş1r), M. 
Şerefettin (Yaltkaya). Akdes Nimet (Ku
rat). Sesim Atalay, Halil Hasmehmetli, 
Cafer Seyit Ahmet (Kırımlı). Mehmet Ha
lit (Bayrı). M. Fahreddin Mirzazade. Meh
met Ali Resulzade, Mir Aziz Seitli, Şefi 
Rustambeyli, Süreyya Taliphanbeyli, Ad
nan Cahit (Ötüken), Bedriye Sabit. A. N. 
Hakimbay, Fevziye Abdullah (Tansel), M. 
Mehmetzade, Mükrimin Halil (Y1nanç), 
Habip Sahir, A. Zeynel (Akkoç), Ziyaeddin 
Fahri (F1nd1koğlu). Derginin III. cildinde 
ise Mebrure Rahmi tarafından Türkçe'
ye çevrilen G. Raquette ve D. Rieu'nün 
yazıları ile Prof. G. Jaescke'nin bir yazısı 
basılmıştır. 

Azerbaycan Yurt Bilgisi'nin birçok 
sayısının sayfalarında çeşitli haberlerle 
birlikte kitap tanıtma ve tahlil yazıları da 
yer almaktadır. 1954'te basılan son ve 
tek sayıda ise Mirza Bala, J. Eckmann, 
Muharrem Ergin. Şerafeddin Erel, Aziz 
Özer, Hakkı Türkekul tarafından hazır
lanmış makalelere rastlanır. 

Daha çok tarih, tarihi coğrafya, filolo
ji, edebiyat ve halk edebiyatı dallarında 
değerli araştırmaların yayımlandığı der
gide Azerbaycan dışına da çıkılarak Ana
dolu tarih ve edebiyatı yanında müsiki, 
folklor, sanat tarihi gibi konularla ilgili 
makalelere de yer verilmiştir. Azerbay-
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Azerbaycan Yurt Bilgisi dergisinin kapağı 

can Yurt Bilgisi, politikaya uzak kalmış 
ve bir ilim dergisi olma hüviyetini sonu
na kadar korumuştur. r:;;:-ı 
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AzERI, İbrahim Çelebi 

(ö. 993/1585) 

Divan şairi. 
_j 

Babası Il. Selim devrinde Anadolu ve 
Rumeli kazaskerliklerinde bulunan Mu
allimzade Ahmed Efendi'dir. Feridun 
Bey'in yerine nişancı olan Mahmud Efen
di ile Sivas defterdarlığına kadar yükse
len Mehmed Çelebi de kardeşleridir. 

Kaynaklarda daha çok Azeri mahla
sıyla veya Muallimzade nisbesiyle anılan 
İbrahim Çelebi hayatının ilk devrelerin
de dervişane, hatta meczubane bir ha
yat sürerken medrese tahsiline başlaya
rak Ebüssuüd Efendi'den mülazım ol
du. Ancak kardeşi Mahmud Efendi'nin 
nişancı olması üzerine o da devlet hiz
metine girerek 30.000 akçe zeamet* ile 
Dergah-ı Ali müteferrika*ları arasına ka
tıldı. Fakat bir müddet sonra asıl mes
leğine dönerek kadılık yapmaya başla
dı. Tire ve Kestel kadılıklarında bulun
du. Hama kadısı iken hummaya yakala
narak genç yaşta vefat etti. Yakın arka-
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