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azerbaycan- en eskİ 
ekslİbrİslerİn VatanI

ziyadhan alİyev
Sanat  Bilimci

Yapılan araştırmalara göre, Azerbaycan en 
eski ekslibrislerin kullanıldığı bir ülke olarak 
kabul edilebilir. Buna örnek olarak, İbn Behti-

şi’nin günümüze kadar gelen ve 1297-1299 yıllarına Ma-

raga’da Azerbaycanlı ustalar tarafından yeniden yazılan 

“Manafi el-hayvan” (new York, Morgan kütüphanesi) 

eserini göstermek mümkündür. 

On iki köşeli yıldız şeklinde olan süslü “honça” içinde 

güzel yazıyla kitap sahibinin – Şemseddın Ibn-Ziyeddin 

Zuteki’nin adı yazılmıştır. Şemseddin’in hülagû iktidarı 

döneminde ünlü vezir olduğunu da kaydetmek gere-

kir. döneminin etkili ilim adamı ve şiirsel eserlerin yazarı 

olarak biliniyordu. Argun han’ın emri ile Tebriz’de idam 

edilmiştir. 

Bu kitapla kazanılan dünya birinciliğini çürüt-
menin imkansız olduğu kabul edilmelidir. Batı Av-

rupa ve rus araştırmacılarının çalışmalarında bu tarzın, 

XV-XVI yüzyıllarından itibaren ünlü ressamların yaratıcılı-

ğında geniş bir şekilde yayıldığı kaydediliyor. en eski rus 

ekslibrisi, Solovetsky Manastırı kütüphanesinin kurucu-

su dosifey için 1490 yılında hazırlanmış olan harfleren 

oluşan işaretlerdir. XVI yüzyılın ünlü ressamları dürer ve 

holbein’in çalışmalarının örneklerini, Avrupa coğrafya-

sında gün ışığına çıkarılan en eski ekslibrislere ait etmek 

mümkündür. Her ne kadar eski olursa olsun, bulu-
nan örnekler, onların doğrudan Doğu’dan geldiğini 
göstermektedir. Böyle ki, eski Doğu el yazmaların-
da ustaların yaratmış olduğu ekslibrislere sık rast-
lanmaktadır. Bu nedenle, ekslibris sanatını araştıran 
bilim adamlarının gözünden bu gerçeğin “kaçması” 
şüphe ve merak doğuruyor. Görünen o ki, bazı bi-
lim adamlarının Avrupa’yı ekslibrisin vatanı olarak 
göstermesinden sonra, onların yapılan hatayı itiraf 
etmeye cesaretleri bulunmamaktadır…

Yapılan araştırmalar, Azerbaycan’da esklibrisin ortaya 

çıkma tarihinin XIII yüzyıldan itibaren hesaplanmasının 

yanlış olduğunu göstermektedir. Çünkü çok daha eski 
dönemlerde ortaya çıkan değerli taş ve metal eşya-
ların üzerinde bulunan yazı ve resimler Azerbaycan 
ekslibrislerinin ilk sürümü olarak kabul edilebilir.  

İbn Bahtişu’nun “Menafi-ül-Hayvan” kitabı için ekslibris. 
19. yüzyıl
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Zira bu işaretlerin sahipleri ilk başta onları farklı amaçların 

yanı sıra kütüphanelerdeki kitapların onlara ait oluğunu 

belirtmek için kullanmıştır. Tarihçi A.nuriyev “kafkas Al-

banyası’nda zanaat tarihi” kitabında taş oymacılığından 

bahsederek, ülkemizde yapılan kazı çalışmaları sırasında 

üzerinde insan ve hayvan resimleri bulunan taş eşyalar 

ortaya çıkmıştır. Eski el yazmalarındaki kişisel mühür 
ve işaretlerin mevcutluğu, Azerbaycan’da ekslibris 
sanatının araştırılması için zengin malzeme sun-
maktadır. Bunların çoğu hat ve süsleme örnekleridir. 

çoğu zaman kitap yazarları ve onların kopyalarını yapan 

hattatlar ve aynı zamanda yayın evleri sahipleri, kitap-

ların kendilerine ait olduğunu doğrulamak için ekslibris 

yerine mühür ve işaretler kullanıyordu. 

Şahsi kütüphanelerin ortaya çıkması ve artmasıyla 

kişisel mühürlerin – ekslibrilerin de sayısı artıyordu. ko-

leksiyoncular, göze hitap eden çeşitli ölçü ve şekillerde 

mühürler – ekslibrisler sipariş vermeye başladı. 

Daha çok eski zamanlarda Azerbaycan’ın çeşitli 
kentlerinde çok zengin kütüphaneler faaliyet gös-
teriyordu ki, bu da ülkemizde ekslibrisin çok asırlık 
tarihe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Bunlar – 

ünlü gökbilimci hacı nasîreddün Tûsi (XIII yüzyıl, Mara-

ga), bilim ve devlet adamı reşidüddin Fazlullah (XIII-XIV 

yüzyıllar, Tebriz), Şah İsmail hatayi’nin saray kütüphanesi 

(XV-XVI yüzyıllar, erdebil), şair hakani’nin dayısı kafied-

din’in kütüphanesi (XII yüzyıl, Şamahı), tarihçi ve ede-

biyatçı Behmen Mirza kaçar’ın kütüphanesi (XIX yüzyıl, 

Şuşa) ve diğerleridir. reşidüddin Fazlullah’ın kütüphane-

sinde 60 bin, hacı nasîreddün Tûsi’nin kitap deposunda 

ise 400 bin kitap bulunduğunu belirtmek gerekir. Beh-

men Mirza kaçar Şuşa’ya göç ettiği zaman onun değerli 

el yazmaları ve kitapları 95 deve üzerinde taşınmıştı. Bu 

arada, Behmen Mirza kaçar kitapseverler arasında en 

çok ekslibrise sahip olan şahsiyet idi, günümüze kadar 

onun birbirinden farklı 9 ekslibrisi ulaşmıştır.

1333 yılında Maraga’da kopyası yapılan “kuran’ı-ke-

rim”’in (“kutsal kuran”) örneği (şu an dublin’de Chester 

Beatty’nin koleksiyonunda bulunuyor)  sanatsal yönle-

riyle dikkat çekmektedir. Usta Abdullah İbn-Ahmet Ma-

ragi, kitabın güzel yazı ile kopyasının çekilmesi ve sayfa-

larında resimleri çizerken, özellikle de ekslibrisleri oyar-

ken olağanüstü virtüözlük sergilemiştir. el yazmasının ilk 

sayfasının merkezini orijinal, altı köşeli yıldız, kenarlarını 

ise on iki yapraktan oluşan dikdörtgen çerçeve şeklinde 

ekslibris süslemektedir. Merkezde, boş alanda resimli un-

surlar arasında büyük ustalıkla kufi yazısıyla şu kelimeler 

damgalanmıştır: “Önünüzde duran – Yaratan tarafından 

indirilmiştir, bu yüzden ona, ruhen ve fiziksel olarak te-

miz insanlar dokunabilir”. 

Günümüzde İstanbul evkaf Müzesinde bulunan ve 

Şamahılı usta Abdul rahman İbn Abdul Aziz (XIV yüzyıl) 

“Z.Aliyeva kitaplarından” ekslibris. 
Ressam Arif Hüseynov

Ekslibris. Ressam Abdulali Şerifov 
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tarafından kopyalanan ve sanatsal olarak süslenen “kim-

ya-ı Saadet” kitabında ekslibrisin sanatça icrasında süs 

desenleri kullanılmıştır. kompozisyonu, kufi yazısıyla ki-

tabın siparişçisinin – Şehzade huşenk’in adı tamamlıyor. 

Baysungur Mirza’nın ekslibrisi, Tebrizli Ali İbn hasan 

Sultani tarafından nestâlik yazı ile kopyalanmış Sadi Şi-

razi’nin “Gülistan” eserinin nüshasında bulunuyor. ekslib-

risli bu el yazması günümüzde Washington Freer Sanat 

Galerisinde korunmaktadır.

Tebrizli hattat Alaeddin Muhammed Tebrizi’nin nesih 

yazısıyla yeniden yazılan “kuran’ı-kerim”in nüshasının iç 

dizaynında kullanılan süs deseni (nabati) tarzında olan 

ve kitabın Şah İsmail’in kütüphanesine ait olduğunu ka-

nıtlayan ekslibrisin sanatsal yönleriyle dikkat çekmemesi 

imkansızdır. Bu el yazısı günümüzde Tahran kütüphane-

sinde bulunuyor. 

XVII-XIX yüzyıla ait Azerbaycan ekslibrislerindeki sa-

natsal değişikliği, Şehzade hüseyin (XVIII yüzyıl), şair Mir-

za Şefi Vazeh (XIX yüzyıl), Abbasulu ağa Bakihanov (XIX 

yüzyıl), ünlü komutan Abbas Mirza kaçar (XIX yüzyıl), 

vakanüvis Behmen Mirza kaçar (XIX yüzyıl), Mirza Feta-

li Ahundov (XIX yüzyıl) ve diğerlerinin kütüphanelerini 

süsleyen el yazmaları örneklerinde görmek mümkün-

dür. Bu ekslibrislerde çoğu hallerde geniş şekilde çeşitli 

kayıtlar kullanılmıştır. Bunların hepsi Arap alfabesi teme-

linde yazılmıştır. 

kitap sahibinin adının yanı sıra, eski işaretler, kitapla-

rı çekici kılan  özdeyişlerde kullanılmaktaydı. Bu yazılar, 

genellikle dini konulara aitti. Örneğin, M.F.Ahundov’un 

kütüphanesindeki kitaplarda “Fetali-Tanrı’nın kuludur”, 

A.Bakihanov’un değişiklik yapılmış bazı kitaplarında “Al-

lah’tan başka Allah yoktur”, hatai’e ait kitaplarda “hay-

dar’ın oğlu İsmail – Şahi Merdan’ın (Ali) kuludur”, M.ŞVa-

zeh’in kitaplarında “Muhammed’e selam olsun!” yazıları-

na rastlamak mümkündür.

Yukarıda belirtilen yazıların yanı sıra A.Bakihanov’un 

kitaplarında, kitabı yücelten diğer ekslibrisler de kullanı-

lıyordu: “… kitap – kalbi sevindiren bir ihsandır”, “bu gün 

benimdir, yarın başkalarına ait olacaktır”, B.M.kaçar’ın 

kitaplarında ise “Behmen – Şahlık okyanusunda tektir” 

özdeyişini okumak mümkündür. 

XIX yüzyılın sonlarında ХХ yüzyılın başlarında kitap-

severler ekslibrisin daha sade şeklini – damga işaretlerini 

kullanmaya başladı. Genelde rusça ve Farsça yazılan bu 

ekslibrislerin örnekleri devlet adamı neriman nerima-

nov, eğitimci Sultan Mecid Ganizade, ressam Behruz 

kengerli, General İbrahim ağa Vekilov, folklorcu Abulha-

san hüzeyinzade, halk sanatçısı Mirzağa Aliyev’e aitti. 

Azerbaycan’ın Bolşevikler tarafından işgal edilmesin-

den sonra, ekslibrislerde genel olarak lenin ve devrim 

konularına yer veriliyordu. Bunları, genelde, ülkenin di-

ğer bölgelerinden gelen ressamlar yazıyordu. Alekper 

rzaguliyev’in Azeraycan aydınlarına atıfta bulunarak 

yazdığı, milli özelliği ve ince esprisi ile seçilen ekslibrisler 

bunlardan tamamen farklıdır. 

Geçen yüzyılın 60’lı yıllarını, ülkede ekslibrisin yük-

seliş devri olarak kabul edilebilir. Cemil Mufizade, reşit 

Mirişli, Alekper rzaguliyev’in, dünyanın en yaşlı sakini 

Şirali Müslimov, şair nesimi, filozof Şukufe hanım Mirza-

yeva’ya atfen yazılmış anlamsal özelliği ve özlü kompo-

“Nizami Gencevi-850” Ekslibrisi. 
Ressam Terane Memmedova
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zisyonu ile akıllarda kalan eserleri ilgi çekicidir. 

1970-1980 yıllarında, Arif hüseynov, Bayram Gasım-

hanlı, Faik İbrahimov, Arif Azizov, Fuzuli Ahundov, Oktay 

Guliyev, Abdulla emiraslanov gibi ressamların resimsel 

motiflerin doğaçlaması, geniş sanatsal genelleme, can-

lı ifade şekilli ekslibrisleri dikkat çekmekteydi. Bu eklib-

risler, ressam Tahir Salahov, Toğrul nerimanbeyov, şair 

Fikret koca, yazar elçin, Anar, mimar Cafer Giyasi, müzik 

eleştirmeni Firudin Şuşalı, halı ressamı latif kerimov, ma-

estro niyazi ve diğer önde gelen soydaşlarımızın canlan-

dırıldığı bu ekslibrisler sanatsal çizgileri ile ilgi çekiyordu.

Bu gün Azerbaycan’da ekslibrisler geniş bir şekilde 

yaygınlaşmış, ekslibrisleri yaratan ve onları elde etmek 

isteyenlerin sayısı muazzam olarak artmıştır. Tarihin 
bu döneminde önemli olan – ekslibris sanatında, 
günümüz taleplerine uygun olan yüksek sanatsal 
eserler yaratmak için olanak sağlayan geleneklerin 
korunmasıdır. 

Kuran’ı-Kerim için ekslibris. 14.yüzyıl
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