
Saray kitabxanaları
Azər bay can da ilk ki tab xa na la-

rın ya ran ma sı V əs rə - Qaf qaz Al-
ba ni ya sı döv rü nə tə sa düf edir. O 
za man  52 hərf dən iba rət əlifb  a nın 
tər ti bin dən son ra bir çox ki tab lar 
al ban di li nə tər cü mə edil di.  Bu 
ki tab la rın sa yə sin də kil sə lər də ki-
çik ki tab xa na lar ya ra dıl dı. Çün ki 
o za man qə dim Al ba ni ya da xris-
tian lıq di ni ha kim idi. La kin IX –X 
əsr lər də İs lam di ni nin va hid inanc 
sis te mi ki mi möh kəm lən mə sin dən 
son ra ki tab xa na la rın da sa yı art dı. 

Or ta əsr lər də Azər bay can da ki-
tab xa na işi, əsa sən üç is ti qa mət də 
in ki şaf edir di: sa ray ki tab xa na la rı; 
məs cid ki tab xa na la rı; şair lə rin, alim-
lə rin, fi  lo sofl  a rın şəx si ki tab xa na la rı. 

Mü səl man in ti ba hı nın for ma-
laş ma döv rü olan XI əsr də Azər-
bay ca nın üç şə hə rin də yer lə şən ki-
tab xa na lar  bü tün Şərq də məş hur 
idi. Bu üç şə hər or ta əsr lə rin mə-
də niy yət ar xi vi olan Gən cə, Bər də 
və Ba kı dır. Gən cə də olan qiy mət li 
ki tab lar və zən gin ki tab xa na lar-
dan şair lər sə mə rə li şə kil də is ti fa-
də edib lər. Bər də də ki ki tab xa na 
isə qə dim və na dir əl yaz ma la rın 
var lı ğı ba xı mın dan sə ciy yə vi olub. 
Bö yük Ni za mi özü nün  “Xos rov 
və Şi rin” əsə rin də Bər də də ki qə-
dim əl yaz ma lar dan is ti fa də et mə si 
haq da mə lu mat ve rib. Ba kı da kı ki-
tab xa na isə Şir van şah lar sa ra yı na 
məx sus olub. 

Or ta əsr lər də Azər bay can əra-
zi sin də, əsa sən məs cid lər də di ni 
ki tab lar dan iba rət ki tab xa na lar 
təş kil edi lir di. Bu o za man idi ki, 
Şərq ar tıq öz in ti bah döv rü nü ba şa 
vur muş du və hər bi is ti la lar el min, 
məd rə sə lə rin kö kü nü kəs mək də 
idi. Yal nız məs cid lər də de mək olar 
ki, ta ma mi lə di ni ki tab lar dan iba rət 
ki tab xa na lar qo ru nub sax la nı lır dı.  
Bu mü na si bət Ağ qo yun lu və Qa-
ra qo yun lu döv lət lə ri nin möv cud-
lu ğu za ma nı nis bə tən də ol sa, ara-
dan qalx dı. Çün ki bu döv lət lə rin 
hökm dar la rın dan bə zi lə ri el mə və 
ədə biy ya ta xü su si ma raq gös tə rir, 
ara bir öz lə ri də şeir lər ya zır dı lar. 
1501-ci il də qu ru lan Sə fə vi döv-
lə ti nin baş çı sı  Şah İs ma yıl 
da  şair və fi  lo sof ol du ğu 
üçün  ha ki miy yə ti nin ilk 

il lə rin də ki tab xa-
na la rın təş ki-

li nə xü su si 
diq qət ye-
t ir  mə yə 
baş la dı. 

Sa ray da ki tab xa na üçün ən yax şı 
otaq lar ayır dı, on la rı ava dan lıq la 
tə sis et di. O za man sa ray ki tab xa-
na la rı 3 şö bə dən iba rət idi: bi rin ci 
şö bə ki tab sax la nan yer olub ki,  bu-
ra da ki tab lar xü su si qay da la ra gö-
rə dü zü lüb sax la nır dı. İkin ci şö bə 
ki tab la rın üzü nü kö çü rən, onu gö-
zəl rəsm lər lə bə zə yən sə nət kar la ra 
məx sus ema lat xa na idi.  Üçün cü  
şö bə də  isə ki tab lar cild lə nir di

Şəx si ki tab xa na lar
Or ta əsr lər də elə mü tə fək kir lə ri-

miz olub ki, on la rın ki tab xa na la rı 
həm sa ray, həm də məs cid lər də ki 
ki tab ev lə rin dən da ha zən gin idi. 
Bu dövr də möv cud olan ki tab xa na-
lar yu xa rı da da qeyd et di yi miz ki-
mi üç qru pa (sa ray, məs cid və şəx si) 
bö lün dü yü üçün hə min alim lə rin 
rəh bə ri ol du ğu el mi mər kəz lə rə aid 
ki tab ev lə ri də on la rın şəx si mül kiy-
yə ti he sab edi lir di. Mə sə lən, ya zı lı 
mən bə lər 400 min dən çox ki tab eh-
ti ya tı olan Ma ra ğa rə səd xa na sı nın 
ki tab xa na sı nı onun rəh bə ri olan bö-
yük alim Nə si rəd din Tu si nin adı ilə 
bağ la yır. Ümu miy yət lə, Azər bay-
can və dün ya ki tab nü mu nə lə ri nin 
top la nıb gə lə cək nə sil lə rə ötü rül-
mə sin də Tu si nin əmə yi mi sil siz dir. 
Tu si Qəz vin şə hə ri nin şi ma lın da 
ti kil miş Ələ mut qa la sın da iyir mi 
il dən ar tıq həbs də olar kən bu ra da 
Hə sən Səb bah tə rə fi n dən ya ra dı lan 
ki tab xa na da mü dir iş lə yir. Hü la kü 
xa nın gös tə ri şi ilə 1256-cı il də Tu si 
həbs dən azad olu nur. Tu si nin türk 
mən şə li ol du ğu nu müəy yən ləş di-
rən dən son ra Hü la ki xan onu özü-
nə baş məs lə hət çi tə yin edir. Bun-
dan son ra Tu si Hü la ki xa nın əm ri 
ilə tik dir di yi Ma ra ğa rə səd xa na sın-
da ki tab xa na təş kil edib dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin dən bu ra dörd 
yüz min dən çox ki tab top la yır.

Bu ki tab la rın bö yük bir qis mi 
Bağ dad, Şam, Əl cə zair, Mo sul və 
di gər şə hər lər dən gə ti ril miş di. 
Çox təəs süf ki, 1258-1261-ci il lər-
də ti ki lən ki tab xa na dan Tu si nin 
yüz əsə ri nin ha mı sı bi zə gə lib 
çat dı ğı hal da, Ma ra ğa rə səd xa na-
sın da kı ki tab lar dan əsər-əla mət 
qal ma yıb.

Bəh mən yar ki tab xa na sı: Or ta 
əsr lər də ən gö zəl ki tab ev lə rin dən 
bi ri Bəh mən ya rın şəx si ki tab xa na-
sı olub. Qiy mət li ki tab lar la zən gin 
olan oca ğı Bəh mən yar alim lə rin 
fi  kir mü ba di lə si mər kə zi nə çe-
vir miş di. Bəh mən ya rın məş hur 
“Təh sil ki ta bı” müəl li fə yal nız 
Azər bay can da de yil, bü tün dün-
ya da bö yük şöh rət qa zan dı rıb. 
Həm o, həm də ali min baş qa ki-
tab la rı da bu ra da mü ha fi  zə edi lir-
di. XII-XIII əsr müəl lifl  ə ri nin ço xu 
öz əsər lə rin də Bəh mən ya rın adı nı 
mi sil siz ki tab ya ra dı cı sı, elm fə-
daisi və özün dən son ra kı qə ləm 
sa hib lə ri nin bir ço xu na güc lü tə sir 
gös tə rən alim ki mi çə kib lər. Həm 
Bəh mən ya rın özü nün, həm də 
müasir lə ri nin zən gin el mi ir si nin 
sis tem li şə kil də qo ru nub sax lan-
ma sın da bu ki tab xa na nın bö yük 
ro lu olub. 

Xə tib Təb ri zi ki tab xa na sı: 
Azər bay can ki ta bı nın in ki şa fın da 
mi sil siz xid mət lə ri olan şəx siy-
yət lər dən bi ri də Xə tib Təb ri zi-
dir. Təb riz də ki  zən gin şəx si ki-
tab xa na sı Xə ti bin şöh rə ti ni da ha 
da ar tır mış dı. Həm xətt  at, həm 
dil çi, həm də ədə biy yat nə zə riy-
yə çi si olan Xə tib son ra dan el mi ni 
ar tır maq üçün Bağ da da ge dir və 
öm rü nün so nu na qə dər ora da ya-
şa yır. Bağ dad da dəfn olu nan Xə-
ti bin və tə ni tərk et mə sin dən bir 
müd dət son ra ki tab xa na sı alim lər 
tə rə fi n dən da şı nıb apa rı lır.

Rə şi dəd din və 
“Rəşidiyyə” ki tab xa na sı

XIII-XIV əsr Azər bay can və dün-
ya ki ta bı nın hi ma yə da rı ki mi F. 
Rə şi dəd di nin adı xü su si qeyd edi-
lir. El xa ni lər döv lə ti nin baş və zi ri 
olan Rə şi dəd din dörd hökm da rın 
döv rün də öl kə nin mə də ni hə ya-
tı na, o cüm lə dən təh si lin və ki tab 
sə nə ti nin in ki şa fı na tə kan ve rib. O, 
Təb riz, Qa za niy yə və s. şə hər lər-
də bir çox ki tab xa na lar tə sis et dib. 
Özü nün adı ilə ad lan dı rı lan, Təb-
ri zin şi mal-qər bin də yer lə şən Rə-
şi diy yə şə hər ci yin də iki ki tab xa na, 
ey ni za man da uni ver si tet və onun 
tər ki bin də bir ki tab xa na fəaliy yət 
gös tə rir di. Alt mış min dən çox ki ta-
bı olan hər iki ki tab xa na ya, o cüm-
lə dən Azər bay ca nın ilk uni ver si te ti 
sa yı lan “Rə şi diy yə” uni ver si te ti nin 
ki tab xa na sı na, şə hə rin məs cid və 
şə fa evi ki tab xa na sı na ki tab lar İran, 
Hin dis tan, Mi sir, Çin, Yu na nıs tan, 
Bi zans və s. öl kə lər dən gə ti ri lib top-
la nı lır dı. Bu ki tab lar ara sın da Azər-
bay can müəl lifl  ə ri nin ki tab la rı əsas 
yer tu tur du. Rə şi dəd di nin təş kil 
et di yi zən gin ki tab xa na lar N. Tu-
si nin aç dı ğı ki tab xa na dan son ra öl-
kə nin ikin ci bö yük elm oca ğı he sab 
edi lir di. Ki tab la rı qo ru maq üçün 
Rə şi dəd din öz hi ma yə sin də olan 
xətt  at la ra ən zə ru ri he sab et di yi ki-
tab la rın üzü nü də fə lər lə kö çürt dü-
rüb öl kə nin baş qa ki tab xa na la rı na 
gön də rir di ki, tə bii fə la kət lər vax tı 
xal qın ki tab sər və ti itib-bat ma sın. 

Şeyx Sə fi  ki tab xa na sı 
Şah İs ma yıl ha ki miy yə ti döv-

rün də ya ran mış ki tab xa na lar-
dan bi ri də Şeyx Sə fi məq bə-
rə si nin ki tab xa na sı olub. Şah 
İs ma yıl ha ki miy yə tə gəl dik dən 
son ra Ər də bil şə hə rin də ba ba sı 

Şeyx Sə fi nin şə rə fi nə məq bə rə 
tik di rir və ora da ki tab xa na ya-
ra dır. İş ğal et di yi şə hər lər dən 
əl də et di yi qiy mət li ki tab la rı bu 
ki tab xa na ya gön də rir. Şeyx Sə fi 
məq bə rə si nin ki tab xa na sı Şər qin 
ən zən gin ki tab xa na la rın dan bi ri 
olub və XVI əs rin əv vəl lə rin dən 
XIX əs rin 20-ci il lə ri nə dək, yə ni 
3 əsr müd də tin də fəaliy yət gös-
tə rib. Son ra lar bu ki tab xa na rus-
la rın hiy lə si ilə Tif li sə gə ti ri lir və 
ora dan Pe ter bur qa İm pe ra tor ki-
tab xa na sı na apa rı lır. 

“Dar-əl Kü tub”  
ki tab xa na sı

“Dar-əl-Kü tub” ki tab xa na sı XII 
əsr də Gən cə də tə sis edi lib. Gən cə 
və Bər də ki tab xa na la rı o za man 
çox zən gin və na dir ki tab fon du-
na ma lik olub. Həm Gən cə, həm 
də Bər də  bö yük mə də niy yət və 
ti ca rət mər kə zi ol du ğu na gö rə, 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
gə lən ta cir lər bu ra da ki ta ba bö-
yük tə lə ba tın ol du ğu nu bi lir di-
lər. De mə li, o qiy mət li ki tab la rın 
xey li his sə si də ta cir lər va si tə si lə 
bu ra gə lib çı xır dı. Bun dan baş qa, 
ki tab şü nas alim İma dəd din Zə-
ki yev də “Azər bay can ki ta bı nın 
in ki şaf yo lu” ad lı əsə rin də Gən cə 
ki tab xa na sın da 10-dan çox xa ri ci 
dil də ki tab sax la nıl dı ğı nı ya zır dı.

Öz ha ki miy yət lə ri döv rün də 
mə də niy yə tin in ki şa fı na qay ğı 
gös tə rən Ata bəy lər ki tab xa na nın 
in ki şa fı na və ki tab fon du nun zən-
gin ləş di ril mə si nə xü su si qay ğı gös-
tə rir di lər. Bu ki tab xa na de mək olar 
ki, bü tün Şərq öl kə lə rin dən ən qiy-
mət li əl yaz ma la rı alır dı. Ki tab xa na-
nın özün də də ki tab la rın üzü kö-
çü rü lüb ço xal dı lır dı. O cüm lə dən 
sa ray da şair lər məc li si var idi. An-
caq Ni za mi heç za man sa ra ya get-
mə di yin dən, bu məc lis də də iş ti rak 
et mir di. Ni za mi nin da yı sı Xa cə 
Ömər sa ray ki tab xa na sı na rəh bər-
lik et di yin dən, bu zən gin ki tab xa-
na nın qa pı sı şa i rin üzü nə açıq idi.

Da yı sı nın sağ lı ğın da ki tab xa na-
dan ge niş is ti fa də edən şair onun 
ölü mün dən son ra bu əla qə nin zəif-
lə mə si nə təəs süf his si ni ifa də edir-
di. Şər qin bö yük şairi ki mi məş-
hur la şan Ni za mi nin ya ra dı cı lı ğı bu 
elm ocaq la rı üçün bö yük bir xə zi nə 
idi. Da hi şairin əsər lə ri yal nız ya şa-
dı ğı əra zi də de yil, Gən cəy lə ge diş-
gə liş əla qə lə ri olan şə hər lər də də 
ya yı lır dı. Ni za mi nin ya şa yıb-ya-
rat dı ğı bu dövr son ra kı mər hə lə də 

də elm və mə də niy yət mər kəz-
lə ri nin in ki şa fı na tə kan 

ver di və da ha zən gin 
k i  tab  xa  na  la  r ın 

for ma laş ma sı-
na zə min ya-

rat dı.
El min 
NU Rİ 
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