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I. TARİXİN NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ 

1. Tarix nədir? 
Tarix tarixçi ilə faktlar arasında 
baş verən proses, keçmişlə indinin 
sonu görünməyən dialoqudur. 

E.Karr 

Tarixə dair ilk əsərlərin eramızdan çox-çox əvvəl yara-
dılmasına baxmayaraq, tarixin bir elm kimi formalaşması XIX 
əsrə təsadüf edir. Məhz bu dövrdə tədqiqatçı-alimlər tarix nədir, 
nə üçün biz tarixi öyrənirik, nə üçün bizə tarixi biliklər lazımdır, 
tarix keçmişi obyektiv əks etdirirmi, tarixi bilikləri necə əldə 
edirik və s. kimi suallar üzərində düşünməyə başladılar. 

“Tarix” qədim yunan sözü olub “tapmaq üçün axtarış” 
mənasını verir. Tarix bilavasitə bəşəriyyət və cəmiyyətin 
problemləri həllinin axtarışındadır. Lakin cəmiyyətə aid prob-
lemlər konkretləşdirilsə, biz, insanlar, xalqlar və millətlər 
haqqında “nəyi bilməliyik və nə yazmalıyıq” sualına cavab verə 
bilmərik.  

Tarixin ilk yaradıcıları üçün tarixin tədqiqat obyekti 
insanların qəhrəmanlığı ilə bağlı xatirələr idi. Çox zaman bu 
xatirələr müharibə və döyüş meydanları ilə bağlı olurdu. Bu 
əsərlərdə müəlliflər müharibələr nəticəsində möhkəmlənən, 
şöhrətlənən, məğlub olan və darmadağın edilən millətlərin 
təsvirini verirdilər. Bu əsərlərdə xatırlanan xalqların, millətlərin 
taleyi onları idarə edənlərin ambisiyaları, əhval-ruhiyyələri ilə 
izah olunurdu. Cəmiyyətlərin və millətlərin tarixinə təsir 
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göstərən iqtisadiyyat, coğrafi mövqe, iqlim və digər faktorlar 
erkən tarixin yaradıcıları tərəfindən nəzərə alınmırdı. Herodotun 
dövründən bu günə qədər davam edən 25 əsrlik bir dövrdə tarixi 
əsərlərin yazılma üslubu və məzmununda baş verən dəyişikliklər 
o qədər də nəzərəçarpacaq deyil. Bu böyük dövr ərzində hərbi 
və siyasi tarix öz birinciliyini qoruyub saxlamışdır.  

Zaman keçdikcə tarixçilər malik olduqları mənbələrə daha 
tənqidi yanaşmağa başlamış, tədqiqat metodlarını tək-
milləşdirmiş və genişləndirmiş, ətraf mühit və iqlimin insanlara 
təsirini qeyd etmişdilər. İqlim və coğrafi faktorların millətlərin 
həyat tərzi və siyasi şəraitinə təsir göstərdiyini təsdiq etmək 
üçün müasir tarixçilərə iki min ildən çox bir vaxt lazım 
olmuşdur.  

Qədim zamanlardan müasir dövrə qədər aparılmış tarixi 
tədqiqatların mövzularının araşdırılması sübut edir ki, XYIII 
əsrə qədər alimlər yalnız siyasi problemlərə diqqət yetirmişdilər. 
Orta əsrlərin sonuna doğrü işçi qüvvəsinin sosial strukturunun 
dəyişməsi Avropada baş verən sosial və iqtisadi dəyişikliklərə 
marağı artırdı. Ticarət və sənaye tədricən tarixin tədqiqat 
obyektinə çevrilməyə başladı. Lakin tənqidi teologiyanın elmə 
ciddi təsiri bu problemləri milli tarixlə bağlamaq imkanı 
vermirdi. Ötən iki əsr ərzində tarixçi-alimlərin tədqiqatlarında 
sosial problemlərə toxunmaq, iqtisadi, sosial və siyasi sahələri 
parallel və əlaqəli tədqiq etmək cəhtləri yalnız demokratik 
inkişaf hesabına mümkün olmuşdur. 

XIX əsrin əvvəllərində tarixi əsərlərdə nəzərə çarpacaq 
dəyişiklik sosial şəraitin təsviri cəhdləri oldu. Təxminən 150 il 
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əvvəl qərb alimi Makauli yazırdı ki, “mövcud olan siyasi və 
ənənəvi tarixə dair əsərlərdə obyektiv tarixçi məzəli əhvalatları, 
davranış qaydalarını, formal müraciətləri deyil, qanunların, dinin 
və təhsilin işləmə yollarını və bununla da insan təfəkkürünün 
inkişafını təsvir edirdi.” ( 1)  

Tarixin yazılma səbəblərini siyasi hərəkatların inkişafı və 
ya evolyusiyası ilə bağlamaq olar. Onun yazılma motivləri isə 
insanların sələflərinin keçmişini öyrənərək ondan gələcəyə 
rəhbərlik üçün istifadə etmək cəhdləri kimi izah oluna bilər. 
Fukidid və Romalı Dionisinin yazdıqları kimi «tarix sələflərin 
necə yaşaması, necə davranması haqqında fəlsəfi təhsildir». 
Tarix təkcə keçmişin şərəfli və qəhrəmanlıq səhifələrinin bərpası 
deyil, bizim indimizi dəyişmək və gələcəyimizi müəyyən etmək 
üçün praktik obyektdir. 

Bəzən tarix bizə mənəvi, siyasi və ya teoloji problemlər 
üzrə dərs verməyə çalışır. Lakin keçmişi bərpa etdikcə mənbə 
bazasının tarixi qeyri-obyektiv təsvir edəcəyi qorxusu yaranır. 
Bu qorxu tarixin öz təbiətindən irəli gəlir. Lord Bekonun bütün 
dövrlər üçün səmimi səslənən “tarix öz-özünə həqiqi hadisə və 
faktları məsləhət qarışıq təqdim edir, onlar haqqında mühakimə 
yürütmək və nəticələr çıxarmağı isə bizə tapşırır” ifadəsi tarixdə 
həqiqət probleminin ziddiyyətli olmasına işarə edir. (2)  

Tarix həyatın müəyyən hadisələrini əks etdirir. Onun ən 
əsas və real məqsədi isə insan cəmiyyətinin tipik elementlərini, 
fərdlərin fikir və mövqelərini tapmaq və “tarixin qanununu” 
müəyyənləşdirməkdir.  
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XIX əsrin əvvəllərində tarixin öyrənilməsinə tənqidi baxış 
təbiət və dəqiq elmlər sahəsində üstünlük təşkil edən pozitivimin 
təsiri altında formalaşmağa başladı. Uzun müddət nəzəriyyəçi-
tarixçilərin stolüstü kitabına çevrilmiş alman alimi E. Berngeym 
və fransız alimləri Ş.Lanqlua və Ş.Senobosun “Tarixin 
öyrənilməsinə giriş” adlı əsərləri də məhz bu konsepsiyanın 
təsiri altında yazılmışdır. 

Pozitivizmin əsas prinsipi tarixin mənbələr əsasında 
yazılması fikri idi və bu fikrə görə əgər “mənbə yoxdursa, de-
mək tarix də yoxdur” tezisi formalaşmışdı. Sözsüz ki, tarixi 
mənbəsiz təsvir etmək qeyri-mümkündür, bizim keçmiş 
haqqında biliklərimiz məhz mənbələrə əsaslanır və onlarsız 
bizim tarixi bərpa etmək şansımız heçə enir. Lakin bir məsələni 
qeyd etmək lazımdır ki, mənbə dedikdə pozitivistlər yalnız 
yazılı mənbələri nəzərdə tuturdular. Pozitivizmin tərəfdarları 
sübut etməyə çalışırdılar ki, tarix yalnız yazının yarandığı 
dövrdən başlanıır, yalnız yazılı şəkildə bizə gəlib çatmış mənbə 
bizim tarixi hadisə haqqında biliyimizə şahidlik edə bilər. Bu 
istiqamətin banilərindən olan XIX əsrin görkəmli alman tarixçisi 
Diltey tarixə faktların birincilik və muxtariyyət ideyasını 
gətirmişdir. Bu konsepsiya italyan alimi B.Krosun əsərlərində 
(3) daha qabarıq əks olunmuşdur. “Bütün tarix müasir tarixdir 
“deyən B.Kros hesab edirdi ki, tarix keçmişi bu günün gözü ilə 
görmək və keçmişin problemləri işığından hadisələri qeydə 
almaq deyil, inkişaf etdirməkdir. ( 4)  

Tarixi yazılı mənbələrin yaranmasından başlayan 
pozitivistlər tarixi keçmişin obyektiv varlığını inkar etməsələr 
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də, onun yazılı mənbələrsiz heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyini 
iddia edirdilər. Pozitivist alimlər eyni zamanda yazılı mənbələrin 
elmi şərhi və ya interpretasiyasının zəruriliyini də inkar edir, 
bunun tarixi obyektivliyə zərər gətirdiyini sübut etməyə 
çalışırdılar. 

Beləliklə, XIX əsrin ortalarında formalaşmağa başlamış 
pozitiv tarixi məktəb keçmişin obyektiv varlığının yalnız yazılı 
mənbələr əsasında bərpasının mümkünlüyünü qəbul edir, şifahi, 
maddi və digər mənbələrin rolunu və tədqiqatçıların mənbələrdə 
əks olunmuş faktlar və informasiyaya müdaxiləsini inkar 
edirdilər. Pozitivist istiqamətin ən müsbət cəhəti yazılı mənbələr 
əsasında real mövcud olmuş keçmişin obyektiv bərpasının 
mümkünlük ideyasının müdafiəsi hesab edilməlidir. Tarixin 
bərpasında pozitivist istiqamətə ilk etirazlar XIX əsrin sonları-
XX əsrin əvvəllərində formalaşmağa başladı. XX əsrin 
əvvəllərində rus alimi A.S.Lappo-Danilevski pozitivist məktəbin 
nümayəndələrinin tarixi mənbələrə baxışını tənqid edərək, 
tədqiqatçının tarixi faktların dindirilməsi və ya mənalandı-
rılmasında xüsusi xidməti olduğunu qeyd etdi. “Tarixin meto-
dologiyası” adlı əsərində A.S.Lappo-Danilevski pozitivizmin 
zəif nöqtəsi olan mənbə-tarixçi zəncirini möhkəmləndirərək, 
əslində tarixi faktların təhlilində tədqiqatçının tutduğu mövqeyi 
ön plana çəkir. Lakin təəssüf ki, A.S.Lappo-Danilevskinin 
konsepsiyasında mənbənin sosial təbiəti və mənşəyi problemi 
işıqlandırılmırdı. Bu istiqamət tarixdə yeni bir nəzəri məktəbin-
subyektivizmin formalaşmasına təkan verdi. 
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Pozitivizmin əksi kimi formalaşmış subyektivist tarixi 
məktəbin nümayəndələri, pozitivist tarixçiləri tarixi “qayçıla-
yapışdır” sahəsinə (yəni yazılı mənbələrdə əks olunmuş faktların 
kəsilib xronoloji cəhətdən birləşdirilməsi) çevirməkdə 
təqsirləndirirdilər. Əsasının neokantçılar tərəfindən qoyulduğu 
bu məktəbin yaratdığı elmi konsepsiyasının mərkəzi ideyası 
tarixi keçmişin bərpasında tədqiqatçının rolunun müəy-
yənləşdirilməsi idi. Lakin A.S.Lappo-Danilevskidən fərqli 
olaraq, bu məktəbin nümayəndələri keçmişin real varlığını və 
obyektiv bərpasını faktiki olaraq inkar edir, tarixin yalnız 
tarixçilər tərəfindən yazıldığını iddia edirdilər. “Bizim hansı 
tarixə malik olacağımızı tarixçi müəyyən edir” deyən sub-
yektivistlər tarixin bərpasında əsas rolun tarixçiyə məxsus 
olduğunu iddia edirdilər. 

Beləliklə, keçmişin bərpasında üç faktorun- ətraf mühit və 
ya tarixi gerçəklik, mənbə və tarixçinin, əsas rol oynadığını 
nəzərə alaraq, qeyd etmək lazımdır ki, pozitivizm məktəbi 
birinci zəncirə, yəni tarixi gerçəklik –mənbə, subyektivizm isə 
ikinci zəncirə, yəni tarixi mənbə-tarixçi, zəncirinə mühüm 
əhəmiyyət verirdi. Bununla yanaşı pozitivist tarixçilər tarixi 
gerçəkliyin obyektiv reallığını və dərk edilməsi mümkünlüyünü 
qəbul edir, lakin əsas şərt kimi yazılı mənbələrin zəruriliyini 
irəli sürürdülər. Subyektivist tarixçilər isə əksinə, tarixi 
gerçəkliyin obyektiv mövcudluğunu inkar edir, onun yalnız 
tarixçidən, tarixin təqdim olunma keyfiyyətinin isə tarixçinin 
professionallıq səviyyəsindən asılı olduğunu iddia edirdilər.  
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Bu konsepsiyanın ən görkəmli nümayəndəsi XX əsr ingilis 
alimi, XYIII əsr fransız filosoflarının “tarixin fəlsəfəsi” 
nəzəriyyəsinin müasir davamçısı hesab edilən R.Kollinqvud idi. 
Onun “tarix nədir” sualına “tarix tədqiqat və ya təhqiqat 
növüdür” cavabı tarixin məhz naməlum olan şeyləri axtarmaq və 
aşkarlamaq baxımından elm olduğunu sübut etmək cəhdi idi. 
“Keçmişdə baş vermiş insan fəaliyyətinin öyrənilməsinə 
yönəlmiş tarix sübutun interpretasiyası ilə yaranır” deyən 
R.Kollinqvud əslində tarixi tədqiqatda tədqiqatçını ön plana 
çəkirdi. (5)  

Bu ideyanı inkişaf etdirən XX əsr amerikan alimi E.Karr 
“Tarix nədir?” adlı əsərində tarixin “müəyyən olunmuş faktlar 
toplusu” olduğunu qeyd edirək, göstərir ki, faktların əks 
olunduğu “sənədlər bizə nə baş verdiyini deyil, yalnız onu 
yaradanın nə baş verməsini düşündüyünü və yaxud onun 
başqalarının nə düşünmək istədiyini xəbər verir” ( 6) Məhz buna 
görə E.Karrın fikrincə “faktlar tarixçi onları dindirəndə danışır: 
məhz tarixçi hansı faktın seçilməsi və hansı konteksdə 
danışdırılmasını müəyyən edir” ( 7)  

XIX əsrin sonlarında sosial nəzəriyyələrin geniş yayılması 
və tarixi konsepsiyalara təsiri tarixdə yeni istiqamətin- dialektik 
materializmin formalaşmasına səbəb oldu. K.Marks, M.Veber 
və E.Duheymin elmi konsepsiyaları tarixin gələcək inkişafına 
ciddi təsir göstərdi. K.Marksın iqtisadi struktur, sosial 
dəyişikliklər və siyasi quruluş arasında əlaqələri açıqlayan 
sosialoji konspesiyası XX əsrin I yarısı tarixi məktəblərinin 
fəaliyyətinə hissediləcək qədər təsir göstərdi. Bu konsepsiya 
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tarixçilərə insan cəmiyyəti və iqtisadi əlaqələrinin tədqiqi üçün 
əvəzolunmaz alət verdi. K.Marksın təkamül konsepsiyasına görə 
insan cəmiyyətinin inkişafı yüksələn istiqamətdə, 
qanunauyğunluq və ehtimal oluna bilən istiqamətdə gedir. (8)  

K.Marks ideyasının sosial elmlərə və ələlxüsus da tarixə 
ciddi təsir etməsinə baxmayaraq, qərbdə çox az tarixçi elmi 
tədqiqatlarda bu konsepsiyanı qəbul etdi. Bunun əsas səbəbi isə 
K.Marks nəzəriyyəsinin ayrı-ayrı fərdlərin, şəxsiyyətlərin deyil, 
ictimaiyyətin, cəmiyyətin və ya kollektiv psixologiyanın və 
fəaliyyətin üzərində qurulması idi.  

K.Marksın müasiri və oponenti olan Maks Veber (1864-
1924) ən məşhur əsərlərini keçən əsrin əvvəllərində yazmışdır. 
Lakin M.Veberin sosial nəzəriyyəsinin tarixi məktəblərin 
istiqamət və konsepsiyalarına təsiri o qədər də güclü 
olmamışdır. M.Veberin empirik faktlar əsasında yaratdığı 
cəmiyyətlərin “ideal tipləri” tarixçilərə keçmiş cəmiyyətlərin 
sosial, iqtisadi, siyasi və hətta mədəni inkişaf səviyyələrini 
ümumiləşdirmək, sosial sistemləri inteqrasiyaya uğrayan bütöv 
bir sistem kimi görmək və müqayisə etmək imkanı verirdi. ( 9)  

Emil Duheymin (1858-1917) tarixçiləri maraqlandıran 
nəzəriyyəsi kollektiv təfəkkür ilə bağı idi. E.Duheymin fikrincə 
xüsusi institutlar tərəfindən formalaşdırılan kollektiv təfəkkür 
maddi şəkildə simvollarla ifadə olunur və mədəni sistemlərdə 
əks olunur. E.Duheym konsepsiyasının əsas ideyası sosiolo-
giyanın sosial-iqtisadi sturkturun əksi və ya məhsulu olmasıdır. 
E.Duheymin fikrincə sosial cəmiyyətlərin əsasını təşkil edən 
“sosial faktlar” insan təfəkküründən kənarda mövcud olan 
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hərəkətin, düşüncənin, hisslərin formasıdır və sosial 
cəmiyyətlərdə güclü təsirə malikdir”.  

Sözsüz ki, adları sadalanan alimlər içərisində tarix elminin 
inkişafına ən güclü təsir göstərən K.Marks olmuşdur. Bu təsir 
xüsusilə bolşevik Rusiyası və Sovet imperiyası dövründə yazılan 
əsərlərdə özünü daha parlaq büruzə vermişdir. Dialektik 
materializm adlanan bu konsepsiyanın müsbət cəhətləri tarixin 
bərpasında mühüm rol oynayan üç faktorun əlaqəli fəaliyyətinin 
tətbiqindən ibarətdir. Dialektik materalizm konsepsiyasına görə 
tarixi gerçəklik tarixçilərin və hətta tarixi mənəbələrin 
yaradıcısının münasibəti və düşüncəsindən asılı olmayaraq 
mövcuddur. Tarixi mənbələr (mənbə məfhumu bu konsepsiyada 
genişlənərək, insanın iz buraxdığı, insan fəaliyyəti nəticəsində 
yaranan bütün şeyləri nəzərdə tutur) bizim keçmiş haqqında 
biliklərimizin sübutudur. Lakin bu sübutun elmi və obyektiv 
mənalandırılması, interpretasiyası, mənbələrdəki informasiyanın 
tarixi reallığı nə dərəcədə obyektiv əks etdirməsi tarixçi tərə-
findən müəyyən olunur. 

XX əsrin I yarısında tarix və tarixşünaslıq konsepsiyasının 
formalaşmasına təsir göstərən digər bir məktəbin əsası Fransada 
qoyulmuşdu. 1929-cu ildə yaradılmış  “Annallar: tarix, 
iqtisadiyyat və cəmiyyət” jurnalının iki aparıcı yazarı –Mark 
Blok və Lyusin Fevr, tarixin ənənəvi yazılma metodu, 
metodologiyası və nəzəriyyəsinin ciddi tənqidi ilə çıxış etdilər. 
Sonralar “mentalitet tarixi və ya düşüncə tərzi tarixi” 
adlandırılacaq əsərində L.Fevr XYI əsr təfəkkür dünyasını bərpa 
etməyə çalışaraq, o dövrdə ateizmin mövcud olmadığını sübuta 
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yetirməyə çalışır. M.Blok öz növbəsində feodalizmin təhlilinə 
həsr olunmuş əsərində  feodalizmi siyasi öhdəliklər haqqında 
qanunlar toplusu kimi deyil, sosial əlaqələr və mədəniyyət 
sistemi kimi təqdim etdi.  

Bu elmi əsərlərdə tarixçi alimlər əslində pozitivizmin əsas 
ideyalarını tənqid atəşinə tutaraq, yalnız yazılı mənbələri əsas 
götürən alimlərə sübut etməyə çalışırdılar ki, tarixdən əvvəlki, 
yəni yazıdan əvvəlki keçmişi bərpa etmək mümkündür: əgər 
yalnız yazılı tarixin tənqidi mümkündürsə, bəşər tarixinin ən 
uzun dövrünü təşkil edən yazısız fəsilləri yaddaşlardan silmək 
lazımdır. Arxeologiya, etnoqrafiya, numizmatika və digər 
köməkçi sahələr vasitəsi ilə yazıyaqədərki dövrün bərpasının 
nəinki mümkün, hətta vacib və zəruri olduğunu sübut edən 
fransız alimləri iki dövr arasında sıx əlaqənin qurulması və 
tarixin daha dərindən dərk edilməsi üçün bunun labüdlüyünü 
vurğulayırdılar. 

Yeni dövr tarixçilərinə, xüsusilə də ingilisdilli qərb 
tarixşünaslığına Annallar məktəbinin təsiri birmənalı olmadı. 
Qərbdə “yeni sollar” məktəbi adı altında formalaşan bu 
istiqamətə qoşulan tarixçilərdən bir çoxu ikinci dünya 
müharibəsindən sonra marksist fəlsəfəni yenidən təhlil və tənqid 
edərək, yeni proqressiv tarix növü yaratdılar. Annalçılar kimi bu 
tədqiqatçılar da tarixi axtarışlarda əsas diqqəti adi insanlara 
yönəldərək, onlar vasitəsilə sosial cəmiyyətlərin aktual 
suallarına cavab tapmağa çalışırdılar.  

İngiltərə və ABŞ-da “Keçmiş və İndi” (Past and Present) 
jurnalı ətrafında toplaşan “yeni sollar” tarixi problemləri daha 



Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

15 

çox sosial tarixlə bağlamağa çalışırdılar. Bu məktəbin 
nümayəndələri tərəfindən yazılan əsərlərin böyük əksəriyyəti 
sosial-iqtisadi, demoqrafik problemləri əhatə edərək, marksist 
nəzəriyyədən geniş istifadə edirdilər. Bu məktəb Amerikada 
qadın tarixi, Afrika amerikalıların problemləri, etnik tarix və 
Amerika tarixinin digər az öyrənilən sahələrinə canlanma 
gətirdi.  

XX əsrin II yarısı yeni mədəni tarixin formalaşması ilə 
xarakterizə olunur. Bu məktəbin əsas tədqiqat obyekti sırf tarixi 
problemlər deyil, fundamental sosial tarixi problemlərdir. 
Onların içərisində cəmiyyətlərin infrastrukturunun, sosial, 
iqtisadi və siyasi sistemlərin kompleks təhlili xüsusi qeyd 
olunmalıdır. Bu dövr tarixin tədricən sosial tarixə çevrilməsi, 
tarixi mənbə və metodalara, tarixdə obyektivlik və həqiqət 
problemlərinə münasibətin dəyişilməsi ilə xarakterizə olunur.  

Sosial tarixlə məşğul olan alimlər çox tez bir zamanda 
sosial tarix metodunu dəyişdilər. K.Kinzburq “Makrotarix” 
adlandırılan tədqiqat üsulu formalaşdırdı. Bu üsulun mahiyyəti 
tarixdə ayrı-ayrı hadisələrin, fərdlərin və ya hərəkatların 
Annallar məktəbi nümayəndələrinin tətbiq etdiyi metodlarla 
təhlilindən ibarətdir. Antropoloq K.Gits tərəfindən “dərin təsvir” 
adlanan üsul sosial tarixin metodologiyasından kənarlaşaraq, 
antropologiya və etnoqrafiyanın metodlarından geniş istifadəni 
nəzərdə tuturdu. 

K.Gitsin fikrincə keçmiş izah olunmazdır, keçmişə istinad 
edən tarixçilər heç bir zaman tədqiq etdikləri insanları canlan-
dıra bilməzlər, lakin onların hansı kateqoriyaya mənsub 
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olduqlarını müəyyənləşdirmək mümkündür. Məhz buna görə 
antropoloqlar və tarixin digər səyahətçiləri sübut etməyə çalışır-
dılar ki, tarixin vəzifəsi təkcə tarixi yaddaşların yaşadığı sosial 
strukturu deyil, onların zehni və sosial dünyasını açıqlamaqdır.  

XX əsrin digər görkəmli nümayəndəsi fransız filosofu, 
tarixçisi Mişel Fuko öz yaradıcılığında əsas diqqəti ictimai fikrin 
tədqiqinə yönəldir. Müxtəlif tarixi mərhələlərdə şüursuzluğu 
öyrənən M.Fuko əslində Frankfurt məktəbinin ideyalarını davam 
etdirmişdi. Onun ən uğurlu əsərlərindən sayılan «Klassik dövr 
şüursuzluq tarixi» (1961) adlı əsəri orta əsrlərdə cüzamlıların 
sosial və fiziki təcrid olunmasına həsr edilmişdi. «Biliyin 
arxeologiyası» (1969) adlı əsərində isə M.Fuko tarixə klassik 
baxışın tənqidi ilə çıxış edir: «Biz rəvayətlərin sonsuzluğunu 
deil, yerdəyişməsi və transformasiyasını müşahidə edirik».  

Nəhayət, XX əsrin son 30 ilində sosial tarixin ən görkəmli 
nümayəndəsi L.Stoun özünün tarixə yeni baxışını təqdim etdi.  
“Tarixi salnamənin dirçəlməsi” adlı bu istiqamət «mədəniyyət 
nəzəriyyəsi»nin yenidən işlənməsi, insanların dünyanı anlamaq, 
dərk və izah etmək yollarının təhlilini açıqlamağa çalışır.  

Beləliklə, tarix nədir, biz nə üçün tarixi öyrənirik və 
tarixin obyektiv bərpası mümkündürmü suallarına cavab tapmaq 
üçün XYIII əsrin sonundan bu günə qədər tarixşünaslıqda bir-
birinə zidd bir neçə elmi məktəb və istiqamətlər formalaşmışdır. 
Bu məktəb və istiqamətlərin yaratdıqları və inkişaf etdirdikləri 
nəzəriyyə və konsepsiyalar tarixi keçmişin şahidləri olan 
mənbələrin təbiətinin və mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi və 
onlarda əks olunan tarixi biliklərin süzgəcdən keçirilməsi 
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metodları ilə fərqlənirdi. Lakin «tarix nədir?» sualına «tarix 
keçmişdə baş verən hadisələr», «müasir dövrümüzdəki inkişaf 
istiqaməti», «sələflərimizin düşüncə tərzi, təfəkkürü», «mədəni, 
sosial strukturlar», bir sözlə, «insan cəmiyyətinin yaşadığı sosial 
mühitin və bu mühitdə insanların rolu və qarşılıqlı əlaqəsi» kimi 
müxtəlif cavablar tapmaq olar.  

Tarixi nə üçün öyrənirik? Bu suala qısaca olaraq, 
«həyatımızı asanlaşdırmaq, yaşamağı öyrənmək, bəşəriyyətin 
gələcək inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək, keçmişin 
səhvlərini təkrarlamamaq, kim olduğumuzu anlamaq üçün» 
cavabını vermək olar.  

Bəs tarixi tam obyektivliyi ilə, olduğu kimi bərpa etmək 
mümkündürmü? İki əsrdən çoxdur ki, tarixin müxtəlif praktik və 
nəzəri problemləri ilə məşğul olan alimlər bu suala cavab 
tapmağa çalışırlar. Tarixin obyektiv bərpasının mümkünlüyünə 
inanan alimlər belə öz tədqiqat əsərlərində elə nəzəri 
problemlərə toxunurlar ki, bununla tarixin elm olması fikrini 
şübhə altına almış olurlar. Fikrimizcə, tarixin obyektiv bərpası 
mümkündür, sadəcə olaraq, obyektivlik məfhumu altında nə 
anladığımızı müəyyənləşdirmək lazımdır.  

Digər tərəfdən müasir dövrdə texniki və kimyəvi elmlərin 
inkişafı, metodologiyanın predmetlərarası metodlar vasitəsilə 
zənginləşməsi tarix elmi qarşısında geniş perspektivlər açır. 
Bütün bunlara baxmayaraq, tarixçinin yeganə tədqiqat və 
müşahidə obyekti mənbə olaraq qalır. 

Bəs mənbə nədir? 
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2. Mənbə keçmiş haqqında biliklərimizin əsasıdır 
 
Tarixçilərin üç əsrdən də çox bir zaman çərçivəsində 

müzakirə və mübahisə etdikləri məsələlər tarixin obyektiv 
bərpası üçün zəruri olan mənbələrin aşkarlanması, onların 
mənşəyi və sosial təbiətinin müəyyənləşdirilməsi və təhlilindən 
ibarətdir. Tarixi faktın əks olunduğu, qeydə alındığı mənbə 
bizim keçmiş haqqında demək olar ki, yeganə bilik 
mənbəyimizdir. “Mənbə nədir?” sualına müxtəlif zamanlarda 
müxtəlif cavablar verilib. XYIII-XIX əsr alimləri yalnız yazılı 
tarixi abidələrin tarixə şahidlik etmək iqtidarında olduğunu iddia 
edirdilər. Alman alimləri Diltey, Rikert, fransızlar Lanqlua, 
Senyobos tarixin yalnız yazıdansonrakı dövrünün bərpasından 
danışırdılar. Sözsüz ki, arxeologiya, antropologiya, etnoqrafiya, 
xronoqrafiya və digər köməkçi tarix fənnlərinin inkişaf etmədiyi 
bir dövrdə arxeoloji tapıntıların, etnoqrafik məlumatların “tarixi 
mənbə” kimi qəbul edilməsi bir qədər çətin idi. Məhz bu 
baxımdan, XYIII-XIX əsr alimləri keçmişin bərpası üçün yalnız 
yazılı mənbələrin şahidliyini qəbul edirdilər.  

XIX əsrin sonuna doğru Avropada bir sıra köməkçi tarix 
elmi sahələrinin inkişafına təkan verəcək proseslər başlandı. 
Fransa tarixi məktəbi bu istiqamətdə birinciliyi ələ keçirərək, 
əslində bütün Avropa tarixçiləri üçün arxeologiya, paleoqrafiya, 
heraldika, diplomatika və s. sahələrdə yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin hazırlandığı mərkəzə çevrildi. Bunun nəticəsi 
olaraq, XX əsrin əvvəllərində Fransanın Annallar məktəbinin 
nümayəndələri pozitivizm konsepsiyasını ciddi tənqid edirdilər. 
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Artıq XX əsrdə alimlər mənbə dedikdə insan zehninin, 
təfəkkürünün məhsulu olan, insanın şüurlu fəaliyyəti nəticəsində 
yaranan hər bir şeyi nəzərdə tuturdular.  

Mənbəşünaslıq baxımından hər bir tarixi mənbə iki 
istiqamətdə- nəzəri-metodoloji və konkret-tətbiqi, təhlil olun-
malıdır. Mənbənin nəzəri-metodoloji təhlili onun mənşəyi, 
sosial təbiəti, mahiyyəti, mənbədə əks olunan hadisə və 
proseslərin tarixi gerçəkliyə nə dərəcədə uyğun gəlib gəlməməsi, 
mənbələrdə obyektiv və subyektiv informasiyanın dərəcəsi, 
mənbənin informasiya vermə qabiliyyəti və s. məsələləri əhatə 
edir.  

XIX əsrin alman alimi L.Ranke 1830-cu ildə tarixin 
«saflaşdırılmasına» qarşı etiraz olaraq qeyd etmişdir ki, 
“tarixçinin vəzifəsi sadəcə olaraq, onun (yəni tarixin) əslində və 
ya olduğu kimi baş verdiyini əks etdirməkdir. Alman, Britaniya, 
və hətta Fransanın üç nəsil tarixçiləri bu sehrkar sözlərin, yəni 
“necə olubsa, eləcə də bərpa etmək” sözlərinin necə həyata 
keçirilməsi üsulluarı üzərində düşünüblər. Problemin 
mürəkkəbliyi isə çox zaman tarixçilərə lazım olan 
informasyianın mənbələrdə əks olunmaması ilə bağlıdır. 

Hər bir tarixi mənbə üç elementin kombinasiyasından 
yaranır. Bu elementlər ətraf mühit və ya tarixi gerçəklik, reallıq, 
bu reallığı əks etdirən subyekt, yəni tarixi mənbənin yaradıcısı 
və subyektin obyekti əks etdirərək qeydə aldığı və mənbədə əks 
olunan informasiyadan ibarətdir.  
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Tarixi gerçəklik ---------- subyekt ----------  informasiya 
İnformasiya bu halda obyektiv reallığın əks olunmuş 

rəngarəngliyidir. Sözsüz ki, istənilən əksetmə prosesi şüurlu 
prosesdir və ətraf gerçəkliyi əks etdirən subyekt bunu müəyyən 
məqsədlər çərçivəsində həyata keçirir. Başqa sözlə, mənbədə 
informasiyanı əks etdirən müəllif ətraf mühitə məqsədyönlü 
yanaşır. Subyekt ətraf mühiti bütövlükdə deyil, yalnız onu 
maraqlandıran, onun suallarına cavab verən, onu düşündürən, 
nəhayət, ona lazım olan problemlər baxımından əks etdirir. 
Buna görə də demək olar ki, informasiyanın əks olunması  
praqmatik xarakter daşıyır.  

Lakin sözsüz ki, ətraf mühitə seçmə münasibət bəsləyən 
və onu məqsədyönlü əks etdirən subyekt çox zaman özündən 
asılı olmayaraq, şüursuz surətdə özünə lazım olmayan faktları da 
qeydə alır. Bu növ informasiya mənbə yaradıcısının istəyindən 
asılı olmayaraq, mənbədə əks olunur. Bu, ilk növbədə ətraf 
mühitin, tarixi reallığın rəngarəngliyi, zənginliyi ilə izah olunur. 
Məhz buna görə qeyd etmək olar ki, informasiya prosesi eyni 
zamanda semantik xarakter daşıyır. Mənbədə şüursuz qeydə 
alınan məlumatlar çox zaman gizli və ya potensial informasiya 
adlanır. Çünki mənbə yaradıcısının məqsədi həmin 
informasiyanı qeydə almaq deyil, bu informasiya təsadüfü 
olaraq qeydə alınır. 

Mənbədə əks olunan informasiya müəyyən sözlər, sistem-
lər vasitəsi ilə oxucuya çatdırıldığından onun sintaksis 
xarakteriə malik olması da qeyd olunmalıdır. Mənbənin təbiət 
və mənşəyinin öyrənilməsi mənbənin informasiya vermə 
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qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Belə ki, hər zaman tarixi tədqiq edən tarixçiyə 
lazım olan informasiya ilə mənbədə əks olunmuş informasiya 
arasında müəyyən uyğunsuzluq mövcud olub. Bunun əsas 
səbəbi ilk növbədə mənbənin yaradıcısının qarşıya qoyduğu 
məqsədlərlə tarixi tədqiq edən tarixçinin qarşısında duran 
vəzifələrin bir-birinə uyğun gəlməməsidir. 

Tarixi mənbədə əks olunan informasiyanın nə dərəcədə 
obyektiv olduğunu, yəni nə dərəcədə tarixi reallığa uyğun 
gəldiyini müəyyənləşdirmək olduqca çətin və mürəkkəb işdir. 
Mənbənin yaranmasında praqmatik aspektin mövcudluğuna 
istinad edən alimlər onun tamamilə subyektiv olmasını iddia 
edirlər. Lakin əgər nəzərə alsaq ki, mənbənin yaradıcısı ətraf 
mühitə məqsədyüönlü yanaşır və bu mühiti öz maraq və 
ehtiyacları baxımından öyrənir, onda biz mənbə yaradıcısının 
özü haqqında obyektiv bilik əldə edirik. Belə ki, ətraf mühitə 
qeyri-obyektiv, yəni məqsədyünlü yanaşan mənbə yaradıcısının 
düşüncələri, marağı, onun tutduğu sosial mövqe, dünyagörüşü, 
səviyyəsi, siyasi baxışları və s. haqqında obyektiv məlumat 
vermiş olur. Ətraf mühitə qərəzli münasibətlə subyekt özü 
haqqında tədqiqatçıya obyektiv məlumatlar vermiş olur. Qeyd 
etmək lazımdır ki, mənbələrin yaradıcısı haqqında mənbədə əks 
olunmuş informasiya da gizli xarakter daşıyır. Məhz buna görə 
də “mənbə obyektivdir, yoxsa subyektiv” sualına “həm obyek-
tivdir, həm də subyektiv”cavabı verilməlidir. Mənbənin mən-
şəyinin ikili xarakter daşıması ilk növbədə onun əksolunma 
prosesinin nəticəsi olması ilə izah edilir. Ətraf mühiti əks etdirən 
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subyekt tarixi hadisələr haqqında informasiyanı öz zehni, 
təfəkkürü süzgəcindən keçirərək əks etdirir. Artıq burada tarixi 
gerçəkliyin bir hissəsi əks olunur. İkincisi isə mənbənin 
yaradıcısı tarixi hadisələrə birtərəfli münasibəti, onları təhlil və 
əks etdirmə üsulu ilə özü haqqında, öz maraqları, dünyası, elmi 
səviyyəsi, sosial statusu və s. haqqında obyektiv məlumat verir. 

Mənbələrdə əks olunan informasiyanın obyektivlik səviy-
yəsini çox zaman onun tarixi gerçəkliyin obyektiv fəaliyyəti və 
inkişafına uyğunluq səviyyəsi ilə müəyyən edirlər. Başqa sözlə, 
mənbədə əks olunan informasiya və ya mənbə yaradıcısının 
qarşısına qoyduğu məqsəd tarixi gerçəkliyin real inkişaf 
istiqamətlərinə zidd deyilsə, onda mənbənin obyektivlik 
səviyyəsinin yüksək olması haqqında danışmaq olar.  

Hər bir mənbənin təhlili, onda əks olunmuş informasiyaya 
seçmə münasibət əslində mənbənin subyektivləşdirilməsi ilə 
nəticələnir. Mənbəyə tarixçinin və ya hər hansı bir şəxsin 
müdaxiləsi onda əks olunan informasiyanın obyektivliyinə təsir 
göstərməsə də, mənbədə əks olnmuş obyektiv məlumatın qeydə 
alınması prosesini çətinləşdirir.  

Mənbədə əks olunan hər bir informasiyanın üç aspekti –
praqmatik, semantik və sintaktik aspekti qeyd olundu. Sintaktik 
aspekt mənbədəki informasiyanın əks olunma formaları və 
üsullarını əks etdirir. Məhz bu baxımdan mənbəşünaslıqda 
mənbələrin təsnifatı həyata keçirilir.  

Mənbələr tipə və növə görə qruplaşdırılır. Mənbələrin tipə 
görə təsnifatı dedikdə mənbələrdəki informasiyanın tarixi 
gerçəkliyin əks olunma formasına görə qruplaşdırılması nəzərdə 
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tutulur. Növə görə təsnifat isə mənbələrin onlardakı 
informasiyanın qeydə alınma üsuluna görə qruplaşdırılmasıdır. 

XIX əsrdə yaradılmış və tarixin nəzəri problemlərinə həsr 
olunmuş ilk əsərlərdə tarixi mənbələr “keçmişin qalıqları” və 
“tarixi ənənələr” olmaqla iki qrupa bölünürdülər. Avropa 
alimləri Diltey, E.Berngeym, Lanqlua, Senyobos, Rikert «qalıq, 
relikt» dedikdə bilavasitə keçmişin qalığı olan maddi, arxeoloji, 
məişət materiallarını, “tarixi ənənə” dedikdə isə tarixi hadisələri 
və prosesləri əks etdirən yazılı məlumatları nəzərdə tuturdular. 
Bu ikincilər narrativ, yəni salnamə və ya ədəbi mənbə 
adlandırılırdı.  

Müasir mənbəşünaslıq mənbələri tiplərinə görə dörd yerə - 
maddi, yazılı, təsviri və səsli, bölür. Çox zaman təsviri 
mənbələri qrafik-təsviri, bədii-təsviri və s. qruplaşdırırlar. 
Mənbələrin bu cür təsnifatı onlarda tarixi reallığın əks olunma 
metodunun və formalarının müxtəlifliyi ilə izah olunur. 

Bundan başqa mənbəşünaslıqda mənbələrin növlərə görə 
təsnifatı mövcuddur. Bu təsnifata görə yazılı mənbələri salnamə, 
diplomatik sənədlər, qanunvericilik sənədləri, kargüzarlıq 
sənədləri, statistik sənədlər, şəxsi xarakterli sənədlər, dövrü 
mətbuat və s. olmaqla növlərə bölürlər.  

Mənbələrin təsnifatı onların təkamül prosesini izləmək 
imkan verir. Zaman keçdikcə insanların təkcə tarixi gerçəkliyi 
əks etdirmə metodları və formaları deyil, eyni zamanda 
informasiyanı yığma məqsədi də dəyişir. Bu isə öz növbəsində 
mənbələrin təkamülünə gətirib çıxarır. Bu prosesin sürətlən-
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məsinə müasir dövrdə kommunikasiya və informasiya 
texnologiyasının inkişafı da güclü təsir göstərir. 

Yazının meydana gəlməsi, kitab çapı, təhsilin inkşafı 
informasiyanın əks olunması və toplanması üçün geniş imkanlar 
açdı. Texniki inkişaf informasiyanın kino-foto, fono və nəhayət, 
süni maşın dillərində qeydə alınmasına imkan yaratdı. 
Mənbələrin təkamülü təkcə ayrı-ayrı mənbələrin növlərinin 
tədricən silinməsi ilə deyil, ictimai həyatın tarixi təkamülünün 
çətinləşməsi və mənbələrin yeni növ və müxtəlifliyinin 
yaranması ilə xarakterizə olunur. 

Müasir dövrdə mənbələrin informasiya vermə qabiliyyəti 
çox zaman texnologiyanın inkişaf səviyyəsi, mənbənin yarandığı 
mədəni şərait ilə ölçülür. Mənbələrin yaranma texnologiyası 
tarixi əlaqə mexanizmi və informasiyanın toplanma sürətini 
əhatə edir. Bu tarix üç inkişaf mərhələsi keçmişdir. Birinci 
mərhələdə informasiya insanların özləri tərəfindən ötürülür və 
bəzən vizual və ya səsli xarakter daşıyırdı. İkinci mərhələdə 
informasiyanın ötürülməsi heyvanların köməyi ilə həyata 
keçirilirdi. Qədim Mərkəzi Asiyada artıq e.ə.təxminən 2000 -ci 
ildə, Aralıq dənizi ətrafında isə e.ə.1000-ci ildə informasiyanın 
bu cür ötürülməsi geniş tətbiq olunurdu. 

Texniki inkişaf təxminən b.e.ə. 3000-cü ildə Mesopa-
tamiyada informasiyanın ötürülməsi üçün gil lövhələrdən 
istifadə imkanı yaratdı. Sonralar bu texnika informasiyanın 
yazılı surətdə xüsusi hazırlanmış şəxslər tərəfindən ötürülməsi 
ilə əvəz olundu. Fars şahları ilk dəfə olaraq, informasiyanı 
ötürmək üçün kuryer sistemi tətbiq etməyə başladılar.  
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İnformasiyanın ötürülməsi tarixində üçüncü mərhələ 
mexaniki medianın kəşfi ilə xarakterizə olunur. Texniki kəşflər 
nəticəsində XIX əsrin sonlarında informasiyanın istənilən 
nöqtədən digərinə çatdırılması üçün cəmi yeddi dəqiqə vaxt 
lazım idi. 

Müasir dövrdə kommunikasiya texnologiyasının surətli 
inkişafı informasiyanın toplanması və komplektləşdirilməsini 
olduqca asanlaşdırır. Lakin informasiya çoxluğu, onun sistemsiz 
şəkildə toplanması informasiyanın obyektivlik səviyyəsinin 
müəyyənləşdirilməsi və onda olan gizli informasiyanın qeydə 
alınmasını çətinləşdirir. 

Tarixi mənbələrin tədqiqi zamanı qarşıya çıxan prob-
lemlərdən biri də fakt ilə tarixi mənbə arasındakı münasibətlərin 
müəyyənləşdirilməsidir. 1830-cu ildə alman alimi L.Ranke 
tarixçinin vəzifəsinin hadisələri “necə baş veribsə eləcə də əks 
etdirmək” olduğunu vurğulayanda heç kimi təəccübləndirmədi. 
Tarixin elm olduğunu sübuta yetirməklə məşğul olan 
pozitivistlər özlərinin tarixə təsirini faktların ilahiləşdirilməsi ilə 
həyata keçirməyə çalışırdılar. “Birinci faktlar, sonra isə onlar 
əsasında nəticə” deyən pozitivistlər faktların tarixdə önəmli rol 
oynadığını vurğulayırdılar. 

XIX əsr ingilis tarixi məktəbində bu istiqaməti inkişaf 
etdirən empirik ənənə Böyük Britaniya fəlsəfi məktəbinin 
nümayəndələri olan Lokkdan B.Rasselə qədər mühüm 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Biliklərin empirik nəzəriyyəsi obyektlə subyekt arasında 
kəskin ayrılığın olduğunu iddia edirdi. Bu nəzəriyyəyə görə 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

26 

faktlar hissi əksetdirmə olaraq, müşahidəçiyə kənardan təsir 
göstərir və onun təfəkküründən asılı deyil. Empirik məktəbin 
nəzəriyyəsinə görə faktların qəbulu passiv xarakter daşıyır və iki 
müstəqil mərhələdən - təcrübə və ondan irəli gələn nəticədən 
ibarətdir.  

Məhz bu konsepsiyadan çıxış edən tarixçilər belə hesab 
edirdilər ki, tarix müəyyən edilmiş faktların toplusudur. Tarixçi 
faktları toplayır, araşdırır, “özünə uyğun tərzdə dəyişdirir” (10) 
Başqa sözlə desək empirik məktəbin fikrincə faktlar 
müqəddəsdir, fikir isə azad. 

Lakin baş vermiş və fakt kimi qəbul edilən hər bir 
informasiya tarixi faktdırmı? Tarixi faktlarla digər faktları bir-
birindən ayıran kriteriyalar mövcuddurmu? Və ümumiyyətlə, 
tarixi fakt nədir? 

Empirik məktəb nümayəndələrinin fikrincə tarixdə bir sıra 
müəyyənləşmiş faktlar mövcuddur ki, onlar tarixin özəyini təşkil 
edirlər. Məs., Sezarın Rubikonu keçməsi. Bu faktı iki nöqteyi -
nəzərdən araşdırmaq və müəyyənləşdirmək lazımdır. Birincisi, 
Sezar Rubikonu 42–ci ildə keçmişdir, bizim bu halda tarixi səhv 
qeydə almaq haqqımız yoxdur. İkincisi, Sezar Nili, Arazı deyil, 
məhz Rubikonu keçmişdir. Burada qeyd olunmalıdır ki, tarixçi 
yaxşı bənna kimi əvvəlcə tikdiyi binanın təməlini 
möhkəmləndirməli, yəni əldə etdiyi faktları hərtərəfli yoxlamalı 
və təsdiq etməli, sonra isə onların təhlili və interpretasiyası ilə 
məşğul olmalıdır.  

Faktlar sözsüz ki, istənilən elmin məzmunu əsasını təşkil 
edir. Latın dilindən (factum) “hərəkət, hadisə, yerinə yetirilmiş” 
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kimi tərcümə olunan «fakt» ilk növbədə obyektiv gerçəkliyin 
konkret təzahürüdür. Empirik məktəb nümayəndələrinin üstün 
cəhəti ilk növbədə faktın (tarixi faktın) obyektiv mövcudluğunu 
qəbul etmələri idi. Lakin tarixi faktlara əsaslanaraq, keçmişi 
olduğu kimi bərpa etməyə çalışan pozitivistlər əslində tarixi 
faktla mənbədə əks olunan informasiyanı eyniləşdirir, faktların 
mənşəyini, sosial təbiətini birmənalı anlayırdılar. 

XIX əsrin sonunda formalaşmış subyektiv-idealist mək-
təbin nümayəndələri faktı izah edərkən, digər ziddiyyət 
yaratdılar. Əslində neokantian məktəbi əsasında formalaşmış və 
banisi Diltey olan bu istiqamətin əsas mahiyyəti sosial elmi 
faktlarla təbiət elmi faktlarını qarşı-qarşıya qoymaq olub. 
Subyektivistlərin fikrincə mənəvi dünyaya aid faktlar demək 
olar ki, mənbələrdə əks olunmur, onların empirik müşahidəsi isə 
qeyri-mümkündür. Mənbələrdə əks olunan faktlar isə çox zaman 
subyektivdir və tarixçi onların tam mahiyyətini heç zaman dərk 
edə bilməz. 

Beləliklə, subyektiv-idealist və ona yaxın olan prezentis, 
ekzistentist və s. istiqamətlərin fikrincə tarixi faktlar obyektiv 
təbiətə malik deyillər. Məhz buna görə də keçmişin obyektiv 
bərpası mümkün deyil. Bu fikir XX əsrin görkəmli amerikan 
tarixçisi E.Karrın əsərində daha dolğun ifadə olunub: “tarixi 
faktların tarixçidən müstəqil, tam obyektiv mövcud olmasına 
inam ağlasığmaz səhvdir”. (11)  

Tarixi fakta dialektik maetrialist baxış pozitivizm və 
subyketivizm konsepsiyalarından fərqli olaraq, daha mükəm-
məldir. Bu konsepsiya bütün tarixi faktları üç tipə bölür: 1) 
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tarixi gerçəkliyin faktları; 2) tarixi mənbələrin faktları; 3) elmi-
tarixi faktlar. 

Dialektik konsepsiyaya görə tarixi gerçəkliyin faktları həm 
mənbənin yaradıcısına, həm də tarixçiyə münasibətdə ob-
yektivdir və onların faktlar haqqında fikirlərindən asılı olma-
yaraq, mövcuddurlar. Onlar dəyişməz, yəni invariant və saya-
gəlməzdirlər. 

Tarixi mənbələrin faktları tarixi gerçəkliyin faktlarının 
mənbənin yaradıcısı tərəfindən təsviri və ya əksidir. Hər bir 
əksolunma prosesin nəticəsi kimi bu faktlar subyektivdir, çünki 
onu əks etdirən şəxsin zehni, təfəkkürü, və maraqları 
süzgəcindən keçərək, əks olunublar. Lakin bitmiş, tamamlanmış 
bir proses olaraq, bu faktlar da dəyişməz və invariantdırlar. 

Tarixi faktların üçüncü tipi olan elmi-tarixi faktlar 
gerçəkliyin faktlarının mənbə faktları əsasında tarixçi tərəfindən 
bərpası və ya əksidir. Göründüyü kimi burada gerçəkliyin 
faktlarının ikiqat subyektivləşdirilməsi baş verir. Birinci dəfə 
gerçəklik mənbə yaradıcısı tərəfindən subyektivləşdirilir. İkinci 
dəfə isə tarixçi artıq subyektivləşdirilmiş gerçəkliyin, yəni 
faktların interpretasiyası ilə əldə etdiyi nəticəni təqdim edərək, 
tarixi gerçəkliyi subyektivləşdirmiş olur. Məhz bu baxımdan 
elmi-tarixi faktlar tamamlanmamış, inkişaf edən və dəyişkən 
faktlar hesab edilir.  

Elm inkişaf etdikcə problemlərin mənbə bazası genişlənir, 
mənbələrin informasiya vermə qabiliyyəti artır və mənbələrin 
təhlili metodu təkmilləşir. Bu isə öz növbəsində faktların 
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dəyişməsinə, onların daha dolğun və mükəmməl olmasına 
gətirib çıxarır.  

Tarixi gerçəkliyin faktlarından danışarkən, onları sadə və 
mürəkkəb olmaqla iki qrupa bölmək olar. Pozitivistlərin fikrincə 
tarixdə yalnız tək və sadə faktlar mövcuddur. Subyektiv 
konsepsiya da faktın sırf fərdi mövcudluğunu qəbul edir. 
Dialektik məktəbin fikrincə tarixi gerçəklikdə müxtəlif 
xarakterli faktlar mövcuddur. Rus alimi M.A.Barqın fikrincə 
“tarixi gerçəkliyin özü müxtəlif mürəkkəbliyə, məkana, dərin-
liyə ... malik faktlar düyünüdür.” (12)  

Tarixdə mürəkkəb faktların mövcudluğu tədqiqat prose-
sində onların düşünülmüş şəkildə seçilməsi prosesini doğurur. 
Söhbət faktlar toplusu içərisindən elə keyfiyyət müəyyənliyi 
seçməkdən gedir ki, həmin müəyyənlik bütün faktlar toplusunu 
təmsil etmiş olsun. Bu baxımdan qırılmaz, dinamik tarixi 
prosesləri əks etdirən mürəkkəb tarixi faktların əksi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Məs., sənaye çevrilişinin tarixdə necə 
böyük rol oynadığı hamıya bəllidir. Əslində bu çevriliş kapitalist 
istehsal üsulunun bərqərar olması və kapitalizmin genezisi 
probleminin başa çatması demək idi. Lakin bu prosesin hətta 
nisbi zaman sərhədlərinin müəyyən edilməsi belə olduqca çətin 
problemdir. 

Tarixi faktların zaman-məkan, əşya-məzmun və qarşılıqlı-
əlaqə münsibətlərinə görə rəngarəngliyi mövcuddur. İstənilən 
tarixi fakt digər faktlarla qarşılıqlı əlaqə zəncirinə malikdir. 
Məhz buna görə əslində dəyişilməz olan hər bir fərdi tarixi fakt 
digər faktlarla əlaqədə müxtəlif məna kəsb edir, onları tədqiq 
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edən tarixçilər tərəfindən müxtəlif cür mənalandırılır və izah 
olunur. 

Beləliklə, tarixi faktların əsl mahiyyəti və onların müa-
sirlər tərəfindən anlanılması və qiymətləndirilməsi çox zaman 
üst-üstə düşmür. İctimai faktlarla təbiət faktlarının arasında olan 
fərqlərə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, empirik məktəbin 
nümaynədələri onları eyniləşdirir, subyektivistlər isə qarşı-
qarşıya qoyurlar. Əslində bu iki növ faktın nə eyniləşdirilməsi, 
nə də qarşı-qarşıya qoyulması düzgün deyil.  

Tarixi faktları araşdırarkən qarşıya çıxan mühüm prob-
lemlərdən biri də tarixi mənbələrdə əks olunmuş faktların 
obyektiv gerçəkliyə uyğunluğu məsələsidir. Problem bu 
faktların obyektivliyinin yoxlanılması mümkünlüyü, tarixi 
mənbələrin informasiya potensialının müəyyənləşdirilməsi, onda 
olan gizli informasiyanın qeydə alınması və s. ilə bağlıdır. 

Hər bir tarixi tədqiqat tədqiq edilən tarixi reallığın əsas 
mahiyyətinin, ümumi qanunauyğunluqlarının və konkret-tarixi 
xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə yönəldilib. Məhz buna 
görə də tarixi tədqiqatlarda istifadə olunan mənbələrin 
faktlarının açıqlanması onların nəzəri təhlilini əhatə edir. Tədqiq 
edilən problemə nəzəri baxış mümkün mənbə dairəsinin elmi 
cəhətdən müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Yalnız bundan 
sonra elmi-tarixi faktların formalaşdırılmasına başlamaq olar. 
Elmi-tarixi faktlar isə özlüyündə müəyyən sistemə malik 
olmalıdırlar.  

Beləliklə, tarixi mənbə, informasiya və tarixi fakt üç 
elementdən ibarət olan informasiya prosesinin nəticəsi kimi 
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tarixçinin “xam material”ı olaraq, ona elmi metod və üsüllardan, 
analitik və tənqidi düşüncədən istifadə edərək, keçmişi bərpa 
etmək imkanı verir. Tarixi mənbələrdə qeydə alınmış faktların 
abstrakt, nəzəri-məzmuni təhlili mənbələrdə buraxılmış 
boşluqların doldurulmasını mümkün edir.  

Artıq qeyd edildiyi kimi tarix elmində tədqiqat prob-
leminin həlli ilk növbədə mənbənin mövcudluğu ilə şərtlənir. 
Məhz buna görə də tarixi tədqiqatın strukturunda tədqiqatın 
mənbə-informasiya əsasının formalaşdırılması mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir. Çox zaman arxivlər tarixçilərin başlıca 
informasiya mənbəyi hesab edilir. Arxivlər rəsmi və qeyri-rəsmi 
orqanların topladığı sənədlər kolleksiyasıdır. Bu sənədlərin 
qorunub saxlanılması ilk növbədə praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
Sənədlərin daxil olmasının davam etdiyi, bazası daim yeniləşən 
arxivlərə “yaşayan arxivlər”, mənbə bazası qədim, orta və yeni 
dövr mənbələrindən təşkil olunmuş və yeni sənədlər daxil 
olmayan arxivlərə isə “qədim” və ya “tarixi” arxivlər deyilir.  

Qərbdə yaradılmış və XYIII əsrdə formalaşmağa başlamış 
ilk arxivlər şəxsi arxiv statusu daşıyan və yaxud da sənədləri 
istehsal edən institutlar idi. Qərb dünyasında kilsələr, 
monastrlar, şəhər idarəçiliyi, şərqdə isə məscidlər, elm və 
mədəniyyət ocaqları külli miqdarda əlyazma və sənədlərin 
toplandığı arxivlər idi. 

Müasir dünyamızda saysız-hesabsız arxivlərin olmasına 
baxmayaraq, əslində onlar keçmişdə yaradılmış sənədlərin 
yalnız kiçik bir qismini qoruyurlar. Bunun səbəbi isə, əvvəla, 
yalnız tarixin olduqca ciddi və spesifik hadisə və faktlarının 
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sənədləşdirilməsində, ikincisi isə, qədim sənədin yaradıcısının 
çox zaman yaratdığı sənədin qiymətini anlamayaraq, surətinin 
köçürülməsi və qorunması haqqında düşünməməsindədir. 
Keçmiş arxiv sənədlərinin çox az bir qisminin bizim dövrümüzə 
gəlib çatmasının bir səbəbi də arxivlərin çox zaman təbii 
fəlakətlər, yanğın və müharibələr nəticəsində dağıdılmasıdır. 

Arxivlərin sənədlərlə dolması çox zaman onların seçkili 
qorunmasına, materialların bir qisminin məhv edilməsinə səbəb 
olur. Bu proses zamanı sənədlərin hansı prinsip və ya 
kriteriyalara əsasən qorunmasının məyyənləşdirilməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir Bəzən müəyyən dövr üçün lazımsız 
görünən və məhv edilən sənədlər bir müddətdən sonra olduqca 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş olur.  

Mənbənin keyfiyyət ölçüsü onun tədqiq olunan problemi 
nə dərəcədə əhatə etməsi və açıqlaması ilə müəyyən edilir. 
Lakin çox zaman bu keyfiyyət ölçüsünün təmin edilməsi cəhdi 
müəyyən çətinliklərlə üzləşir.  

Əvvəla, mürəkkəb və daim inkişaf edən tarixi prosesləri 
tədqiq edərkən, konkret-nəzəri nəticələr əldə etmədən mənbə-
lərin sadə keyfiyyət ölçüsünü təyin etmək qeyri-mümkün olur. 
İkincisi, mənbələrin keyfiyyət ölçüsünü müəyyənləşdirərəkən, 
tədqiq edilən hadisələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin 
müəyyənləşdirilməsi və onların xarakterinin araşdırılması 
çətinlik törədir. Üçüncüsü, bəzən mənbələr bilavasitə tədqiq 
edilən problemə dair informasiyaya malik olmaya bilər. Belə 
olan təqdirdə mənbəşünas mənbələrdə olan gizli informasiyanı 
qeydə almalıdır. Hər bir mənbənin geniş informasiya vermə 
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qabiliyyətinə malik olmasına baxmayaraq, çox zaman gizli 
informasiyanı qeydə almaq çox çətin olur. Əgər mövcud olan 
mənbə bazası lazım olan, ifadə olunmuş və gizli informasiya da 
daxil olmaqla, problemi tam əhatə etmək imkanı vermirsə, 
yeganə yol tədqiqat problemi istiqamətini dəyişdirməkdir. 

Mənbələrin kəmiyyət ölçüsünün müəyyənləşdirilməsi 
problemi çox zaman kütləvi xarakter daşıyan tarixi hadisələrin 
öyrənilməsi zamanı lazım olur. Belə ki, yalnız fundamental 
problemlərin həlli kütləvi mənbələrin elmi dövriyyəyə 
gətirilməsini tələb edir. Kütləvi mənbələrin tam surətdə 
tədqiqata qoşulması qeyri-mümkün olduğundan tarixçi çox 
zaman mənbələrin keyfiyyət məzmununa xələl gətirmədən 
onların içərisindən müəyyən hissəni və ya faizi seçməli olur. 

Beləliklə, tarixi tədqiqatın başlıca problemi qarşıya 
qoyulan suala cavab tapmaq üçün mümkün mənbə bazasının 
müəyyən edilməsi deyil, bu bazanın problemi həll etmək üçün 
nə dərəcədə yararlı olmasını, yəni mənbə bazasının informasiya 
imkanlarını və qoyulmuş problemə uyğunluğunu təyin etməkdir. 

 

3. Mənbələrin texniki təhlili 

Klionun emalatxanası 
İstənilən elmi tədqiqat işinini dəqiqləşdirilmiş və etibarlı 

faktlara malik olmasının zəruriliyi müasir dövr üçün danılmaz 
faktdır. İstər təbiət elmləri, istərsə də humanitar (sosial və siyasi) 
elm sahələri etibarlı faktlar bazasına malik olmazlarsa onların 
elmilik və obyektivliyindən danışmağa dəyməz. Tarix elmində 
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isə fakt dedikdə yenidən tarixi mənbələrdəki informasiyanın nə 
dərəcədə tarixi reallığa uyğun gəlməsi, onun nə dərəcədə 
obyektiv olması və ətraf mühiti nə dərəcədə adekvat əks 
etdirməsi problemi ilə üzləşmiş oluruq. Hər bir mənbənin tarixi 
hadisənin şahidi olmasını müəyyənləşdirmək üçün onun 
forması, strukturu və məzmunu ilə bağlı bir sıra problemlər 
aydınlaşdırılmalıdır. 

Əvvəla, mənbə dilinə, yazılma tərzi və lüğət bazasına görə 
hərtərəfli təhlil olunmalıdır. Mənbənin dilinin arxaik olub-
olmaması, yazı texnikası, lüğət bazası, rəsmi və ya qeyri-rəsmi 
olması müəyyənləşdirilməlidir. Sözsüz ki, bü mərhələ yalnız bir 
qism, yəni olduqca qədim mənbələrin təhlili zamanı vacibdir. 

İkincisi, mənbənin yaradıldığı yer və zaman dəqiq 
müəyyənləşdirilməlidir. Mənbənin nə vaxt, hansı ölkədə və 
şəhərdə, hansı sosial mühitdə və kim tərəfindən yaradılmasının 
müəyyənləşdirilməsi olduqca böyük əhəmiyyəti kəsb edir. 
Bundan başqa mənbədə əks olunan illərin, yer adlarının 
dəqiqliyi də yoxlanılmalıdır. 

Üçüncüsü, mənbənin həqiqiliyi müəyyənləşdirilməlidir. 
Tədqiqatçı dəqiq bilməlidir ki, mənbə mətndə qeyd edildiyi 
vaxtda yaranmışdır. Bunun üçün mənbənin yazılma stilinin, 
üslub və texnikasının, anaxronizmlərin araşdırılıması tələb 
olunur. 

Müasir dövr tarixçiləri mənbələrin əslinin, həqiqiliyinin 
müəyyənləşdirilməsi və təhlili üçün müxtəlif vasitə və üsul-
lardan istifadə edirlər. Bu üsullar tədqiqatçılara mənbənin 
harada, nə zaman, kim tərəfindən yaradılmasını dəqiq müəyyən 
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etmək imkanı verir. Sözsüz ki, bu üsulların istifadəsi çox zaman 
tarixin mürəkkəb və ziddiyyətli problemlərinin araşdırılması 
üçün istifadə olunur. Buna görə də hər bir tarixçi yuksək 
səviyyəli mütəxəssis olmalı və bu üsullardan istifadə etməyi 
bacarmalıdır. 

 

Paleoqrafiya 
Paleoqrafiya qədim əlyazmaları öyrənən elmdir və XY 

əsrdə çap texnikasının yaranmasına qədər bütün tarixi mək-
təblərdə tədqiqatın əsasını təşkil etmişdir. “Qədim yazı” kimi 
tərcümə olunan paleoqrafiya Misir və Babilistan, maya, rus və s. 
əlyazmaların tədqiqi zamanı istifadə olunur. Əslində 
paleqorafiya qədim yunan və latın əlyazmalarının tədqiqi üçün 
yaranmışdır. Latın yazısı Qərbi Avropada formal 
kommunikasiya vasitəsinə çevrildikdən sonra latın yazı 
formalarının araşdırılması paleqorafiyanın mühüm sahələrindən 
birinə çevrildi.  

Bu gün bizim də istifadə etdiyimiz latın qrafikası əsrlər 
boyu inkişaf edərək, çiddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. 
Bununla belə latın qrafikası inkişafında iki istiqaməti ayırmaq 
olar: 1) rəsmi kitabların hazırlanması üçün mövcud olan üsul; 2) 
gündəlik sənədlərin, memorandum və işgüzar hesabatların 
hazırlanması üçün mövcud olan üsul. 

Qədim yazılı kitablar əsasən iri latın hərfləri ilə yazılırdı 
və ilk dəfə məşhur Roma yazıçıları ( məs.,Virgil) tərəfindən 
istifadə olunmuşdur. Xristian dövrünə aid və iri hərflərin istifa-
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dəsi ilə yazılan ilk əsərlər içərisində Bibliyanın mətnini 
göstərmək olar. Lakin tədricən böyük hərflərin formaları 
dəyişmiş və əlyazma texnikasının sürətləndirilməsinə uyğunlaş-
mışdır. Gündəlik ehtiyac və tələbatdan yaranan sənədlərin 
yazılmasında kiçik hərflər istifadə olunmuş, tədricən onların 
kursivləri dəyişmişdi.  

Yazı qrafikası və texnikasının hərtərəfli öyrənilməsi və 
təhlili ekspertlərə zaman keçdikcə xalqların əlyazma ənənə-
lərinin dəyişməsi səbəbləri və xüsusiyyətləri haqqında müha-
kimə yürütmək imkanı verir. Yazı texnikası və tarixinin 
öyrənilməsi mütəxəssislərə mənbənin əsl və ya surət olması 
haqqında məlumat verir. Yazı üsulunun araşdırılması tarixi 
həqiqiliyi müəyyən edilmiş mənbənin yaranma tarixinin 
dəqiqləşdirilməsinə kömək edir. Yaranma tarixi göstərilməyən 
mənbələrin təhlili zamanı ilk addım mənbənin orijinalının 
təsdiqi, sonra isə rəsmi əlyazmaların yaradılması üçün uzun 
tarixi dövrün labüd olması faktı əsas götürülməlidir. Müasir 
dövrdə yüksək ixtisaslı tarixçilərə hətta yazı üsulunun, stilinin 
və morfoloji variasiyanın təhlili belə mənbənin tarixini 
müəyyənləşdirmək imkanı verir. Təcrübəli paleqoraflar çox 
zaman heç bir texniki vasitədən istifadə etmədən mənbələrdə 
olan saxtalaşdırmanı asanlıqla aşkar edirlər.  

Yazılı mənbələri təhlil edərkən tarixçilər çox zaman onun 
yarandığı idarə, bölmə və strukturun inzibati idarə metodlarının 
öyrənilməsini vacib hesab edirlər. Əsasən Britaniya tarix 
məktəbində nəzərə çarpan bu tendensiya sözsüz ki, səbəbsiz 
deyil. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, paleoqrafiya sənədin yalnız 
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məzmununun təhlili ilə məşğul olur. Paleoqrafiyanın 
çətinliklərindən biri yazılı sənədlərdə olan qısaldılmaların 
mənasının açıqlanmasıdır. Adətən latın dilli mənbələrdə təsadüf 
edilən bu qısaldılmalar yazı üçün yerin artırılması məqsədi ilə 
tətbiq edilmiş və o dövr üçün tam anlaşıqlı olmuşdur. Sözsüz ki, 
müasirlər üçün aydın olan qısaldılmaların açıqlanması müasir 
tarixçilərin qarşısında çətin problemlər yaradır.  

Latın yazısı üçün sözlərin ilk bir neçə hərfini qeyd etmək 
vasitəsi ilə əmələ gələn qısaldılmalar xarakterikdir (məs., 
testimentum-test, noster-nt və s.) Sonralar sözlərin birinci və 
axırıncı hərflərindən ibarət qısaldılmalardan geniş istifadə 
olunmağa başlandı (məs., dominus-dns, episcopus-eps və s.) Bu 
sistem klassik zamanlardan yadigar qalaraq, XYIII əsrdə Qərbi 
Avropanın bir sıra qabaqcıl ölkələrində, xüsusilə də İngiltərə və 
İrlandiyada möhkəmlənmişdir. 

Qədim əlyazmalarda əks olunmuş yazı texnikası və üsu-
lunun, qısaldılmaların öyrənilməsi qədim və orta əsr mənbələri 
ilə məşğul olan tarixçilər üçün zəruridir. Müasir dövrdə qədim 
əlyazmaların, yazılma texnikasının (kağız, qələm və s.) 
öyrənilməsi üçün bir sıra ciddi vasitələr yaranmışdır. Tintometr 
eynəyinin köməyi ilə hətta mürəkkəbin rənginin müqayisəsi belə 
mümkündür. Digər mikroskoplarla mənbədəki işıqdəyməyən, 
qaranlıq məkanın tədqiqi və kağızın yaşının 
müəyyənləşdirilməsi mümkündür. İnfra-qırmızı və ultra-çəhrayı 
şüalar birbaşa və ya fotoşəkil vasitəsilə mənbədə aparılan 
düzəlişləri müəyyən etmək, zamanın təsiri ilə itmiş və ya 
silinmiş, oxunulmayan hissələri yenidən bərpa etmək imkanı 
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verir. Məs., 1979-cu ildə paleoqraf C.F.Benton NASA 
tərəfindən yaradılmış rəqəmləri əks etdirən xüsusi texniki 
vasitəni istifadə etməklə mənbələrin yaşının müəyyən-
ləşdirilməsinin mümkün olduğunu sübut etmişdir.  

Beləliklə, paleoqrafiya əlyazma texnikası, üsulu, stili və 
xüsusiyyətlərini tədqiq etməklə mənbələrin dəqiq yaranma 
tarixi, dövrü, yeri haqqında məlumat verir, mənbənin 
həqiqiliyini, orijinallığını tam dəqiqliyi ilə təsdiq edir. Bu isə 
mənbənin tədqiqat prosesinə cəlb edilməsi üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən mərhələlərdən biridir.  

 
 

Su nişanları  
Sənəd və ya kitab üçün istifadə olunmağa hazır kağızın 

üzərində aşağı boş qalan hissələrdə qurudulan rəsmlərin 
(fiqurlar, ulduzlar, əl və s.) izləri əks olunur. Həmin nöqtələrin 
sıxılması kağızın nazilməsinə səbəb olur, onların işığa tutulması 
isə əks olunan işarələrin aydınlaşdırılmasına imkan verir. Bu 
proses keyfiyyətli kağız istehsal edən müəssisələrdə indiyə 
qədər istifadə olunur.  

Su nişanlarının tarixi olduqca qədim, onların istifadə 
olunma səbəbləri isə olduqca müxtəlifdir. Məşhur İsveç kağız 
müəssisəsilərindən biri 1282-ci ildən 1600-cı ilə qədər Avropada 
yaradılmış bütün su nişanlarını toplayaraq, 100 cilddən və 
60.000 layihədən ibarət bir nəşr hazırlamışdır. Qədim əl üsulu 
ilə hazırlanmış su nişanları adətən asanlıqla görünür və müəyyən 
edilir. Əgər kağızda əks olunan su işarələrini müəyyən etmək 
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mümkün olursa, tədqiqatçı tam dəqiqliyi ilə mənbənin yarandığı 
dövrü müəyyən edə bilər.  

Kağızın geniş istifadə olunmadığı dövrlərdən qabaq su 
nişanlarının sənədlərin saxtalaşdırılması üçün istifadəsi faktları 
olduqca geniş yayılmışdı. Su nişanları üçün mövcud olma 
müddəti 5, 10 və 15 il hesab edilir və onlar sənəd və kitablarda 
istifadə olunduqları ildən öz-özlüyündə görünmürlər. Buna 
baxmayaraq, əldə olunan tarixi mənbələrin həqiqiliyi və 
orijinallığını müəyyən etmək üçün tarixçi su nişanlarını 
müəyyən və tədqiq etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. 

 Diplomatik sənədlər 
Qədim söz olan “diploma” “asılma lövhə cütü” mənasını 

verərək, sənədlərin forması haqqında biliklər toplusunun 
rəmzinə çevrilmişdir. Sənəd (document) müasir dövrümüzdə 
tarixi fakta malik hər bir şeyə şamil edilir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, diplomatik elm çərçivəsində xronikalar, salnamələr, 
məktublar, epitaflar və s. yazılı sənədlər bu sahəyə aid edilmir. 
Diplomatika rəsmi fəaliyyətin nəticəsi kimi meydana çıxmış 
kontrakt, sənəd, akt, nizamnamə, məhkəmə qərarları və s. 
mənbələrin tədqiqi ilə məşğuldur. 

Diplomatika ilə tanışlıq ilk baxışda belə bir fikir 
formalaşdırır ki, bu sənədlərlə yalnız diplomatikanın tədqiqatçısı 
məşğul olmalıdır. Lakin tarixi tədqiqatın mürəkkəb 
xüsusiyyətləri diplomatikanın tədqiqat üsullarının hər bir adi 
tədqiqatçı üçün mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu sübut edir. 
Belə ki, mənbə tədqiqatçısı tədqiq etdiyi dövrün sənəd 
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rəsmiyyəti haqqında azacıq da olsa təsəvvürə malik olmalıdır ki, 
mənəbələri lazımi səviyyədə təhlil edə bilsin.  

Diplomatikada öyrənilən mənbənin rəsmi sənəd olmasının 
təsdiqlənməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bununla mənbənin 
rəsmi qiyməti, onun orijinal və ya saxta olması 
müəyyənləşdirilir. Avropa və Asiya tarixinin, bu ərazilərdə 
mövcud olmuş dövlət strukturlarının fəaliyyətinin tədqiqi 
yaradılan sənədlərin təkamülündə, onlarda əks olunan qiymətli 
informasiyada ifadə olunur. Diplomatik sənədlərdə qeyd olunan 
titul, müraciət üsulları və onların xüsusiyyətləri, müraciətin 
səbəbləri və güman edilən nəticələrin təhlili vasitəsiilə dövr 
haqqında olduqca dolğun və mükəmməl təsəvvür əldə edilə 
bilər. 

Diplomatika mövcud akt, xartiya, müqavilə və s. sənədləri 
dövlət və şəxsi mənşəli olmaqla iki növə ayırır. Sözsüz ki, bu iki 
növ mənbələrin strukturu, yazılışı, müraciət üsulu və 
imzalanmasında nəzərəçarpacaq fərqlər var.  

Rəsmi diplomatik sənədləri məzmununa görə iki hissəyə 
bölmək olar. Birinci hissədə sənədin yaradıcısının rəsmi 
müraciəti, sənədin yazılma tarixi və yeri, şahidliyi əks olunur. 
İkinci hissədə müəllif mətnin hansı məqsədlə yaradılması 
haqqında şərh verir. Birinci hissə adətən başlanğıc protokol 
(mətnin kim tərəfindən, nə zaman, harada yazılması və dini 
müraciət forması), ikinci hissə isə mətn (mətnini məzmunu, 
göstərişlər, göstərişlər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə görüləcək 
tədbirlər) və son protokoldan (mətnin rəsmi təsdiqi, göndərilmə 
tarixi, yeri və imza) ibarətdir. 
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Adətən rəsmi diplomatik sənədlər dövlətin başçısı, yəni 
şah, kral, imperator tərəfindən imzalanır. Mətnin sonunda 
yerləşən təsdiq ilk növbədə mənbənin dəqiqliyinə, rəsmiliyinə 
dəlalət edir. Məhz buna görə də rəsmi sənədlərdə aşağıdakı 
hallara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır: 

• mənbənin yaradıcısının (şah, kral, imperator, din xa-
dimi və s.) imzası; 

• məhkəmə rəsmisinin imzası; 
• prosesin şahidi olan və ya prosesdən bəhrələnən tərəfin 

imzası. 
Ümumiyyətlə, zaman keçdikcə diplomatik sənədlərin 

sturktur və məzmununda ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Məhz 
bu baxımdan erkən orta əsr diplomatik sənədləri ilə məs., XI-XII 
əsr diplomatik sənədləri arasında böyük fərq mövcuddur. Sözsüz 
ki, bu fərqlər orta əsr dövlətlərinin inzibati-idarə üsulu və 
sisteminin, dövlət başçısının idarə üsulu, dövrün ictimai-siyasi 
abı-havasının, mövcud olan siyasi əlaqələrin və s. problemlərin 
araşdırılmasında əvəzolunmaz mənbədir. 

Klassik feodalizm dövrü Avropa və Asiyada baş vermiş 
ciddi ictimai-siyasi dəyişikliklər tarixi mənbələrin kütləvi 
şəkildə saxtalaşdırılması və məhv edilməsinə səbəb olmuşdur. 
Bu baxımdan qorunub saxlanılmış diplomatik sənədlər və 
aktların tədqiqi qaranlıq qalan səhifələrin işıqlandırılması üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Xronologiya 
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Tarixi sənədlərin və hadisələrin müasir xronoloji sistemi o 
dərəcədə ənənəvi xarakter alıb ki, çox zaman tarixdə müxtəlif 
zaman sistemlərinin olması haqqında məlumat unudulur. Müasir 
dövrümüzdən və 400-500 il əvvəldən danışarkən, biz zamandan 
əvvəl «bizim eramız», min il əvvəldən danışarkən isə 
«eramızdan əvvəl» ifadəsini işlədirik. Lakin “bizim padşahın 
ilində” ifadəsini heç cür təqvimdə yerləşdirə bilmir, uzun 
axtarışlar və hesablamalardan sonra bu padşahın ilini təqvimlə 
müəyyən edə bilirik.  

Xristian təqvimindən əvvəl işlədilən Yuli Sezarın təqvimi 
qərb dünyasında işlədilən ən uzunömürlü təqvim sayılır. 
Xristian təqviminin hesablanması xristian-monax Dionisiy 
tərəfindən həyata keçirilmişdir. İsa Məsihin doğum ilini Roma-
nın əsasının qoyulmasından sonra 754-cü ildən götürən 
Dionisinin sistemi ilk dəfə İtaliyada, sonra isə Fransa və 
Almaniyada istifadə olunmağa başlandı.  

Mənbələrin yaranma tarixinin müəyyənləşdirilməsinin 
mürəkkəbliyi ilk növbədə müxtəlif region və ölkələrin müxtəlif 
astronomik hesablama metodlarından və təqvim sistemlərindən 
istifadə etməsi idi. Məhz buna görə tarix elmində xronoliji 
sistemlərin öyrənilməsi və bir sistemdən digərinə keçidin 
hesablanması tədqiqatçılar üçün əhəmiyyət kəsb edən 
əməliyyatdır. Çox zaman tarixi hadisə və mənbələrin yazılma 
tarixini müəyyənləşdirmək üçün xronoloqlar hər konkret il üçün 
ayrıca xronoloji cədvəl hazırlayırlar.  

Xristian dünyasında Qərb və Şərq təqvimi fərqləndiyi 
kimi, islam dünyasında da hicri təqviminin yaranması, hicri 
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təqvimindən başqa sistemlərə keçmə üsulları, hicri təqviminin 
hesablanması problemi mövcuddur. Hicri təqviminə görə il 12 
aya bölünür və 354 (355) gündən ibarətdir. Qriqoryan təqvimi 
ilə hicri təqvimi arasında 10 (11) gün fərq mövcüddür. Bu 
təqvimlərin birindən o birinə keçən zaman bu günlər nəzərə 
alınır. Hicri təqvimindən qriqoryan təqviminə keçmək üçün bir 
neçə sistemdən istifadə edilir. Bunların ən sadəsi aşağıdakıdır: 

H=Q-622+(Q-622/32) 
H-burada hicri, Q isə qriqoryan təqvimidir.  
Qriqoryan təqvimindən hicri təqviminə keçərkən aşağıdakı 

düsturdan istifadə olunur: 
Q=H+622-(H/33) 
Tarixdə mənbə və hadisələrin tarixiləşdirilməsi bəzən 

müəyyən inzibati-idarə sistemləri əsasında aparılır və belə 
hallarda tarixi hadisə və sənədin dəqiq ilini müəyyənləşdirmək 
mümkün olmur. Məs., 312-ci ildə Roma imperatoru Konstantin 
vergilərin yığılması üçün iddia sistemi təsis etmişdir. 15 ildən 
ibarət bu sistemin əhatə etdiyi mənbə və sənədlər normal qəbul 
edilən təqvim ilinə görə deyil, sistemin siklinə uyğun 
tarixləşdirilmişdir. Bu sənəd və mənbələrin dəqiq ilinin 
müəyyən edilməsi üçün xronoloqlar 312-ci ili başlanğıc il kimi 
götürərək, mənbədə verilən ildən onu çıxıb 15-ə bölürdülər. 

Mənbə və hadisələrin tarixinin dəqiqləşdirilməsində ortaya 
çıxan bir problem də illərin müxtəlif region və ölkələrdə 
müxtəlif aylardan başlanmasıdır. Məs., yunan və Konstantinopol 
təqviminə görə il sentyabrın 1-də başlanırdı. İmperiya və Sezar 
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dövründə təqvim b.e. 312-ci ilində sentyabrın 24-də, 313-cü 
ilində isə yanvarın 1-də başlamışdır. 

Qədim təqvimlərdə ilin mart ayında başlanmasına daha 
çox təsadüf olunur. “Mart təqvimi”nin yaranması da məhz bu 
ənənə ilə bağlıdır. Müsəlman hicri təqvimində də il məhz mart 
ayından başlanır. Çox zaman ay təqvimi adlanan bu təqvim ayın 
bütün nöqtələrdə hərəkətini izləyərək, onun ayın yenidən eyni 
gündə hansı nöqtədə olmasını qeydə alır. Bu sikl 15 ildən bir baş 
verir və bu cür hesablama b.e.YI əsrindən başlanır.  

Tarixdə qeydə alınmış təqvim sistemlərindən biri də günəş 
təqvimidir. Bu sistem 28 ildən ibarətdir və ayın günlərinin 
həftənin günləri ilə mümkün əlaqəsinə əsaslanır. Siklin sonunda 
başlanğıcda olduğu gün qeydə alınır. 

Hal-hazırda isttifadə etdiyimiz və qriqorian adlanan 
təqvim qədim günəş təqvimi ilə müqayisədə, 10 gün fərq qeydə 
alınmaqla qəbul olunub. Bu təqvim romalıların bir ili 365 gün 
qəbul etməsinin, uzun ilin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq və 
roma təqvimindən 10 gün çıxmaq şərtilə qəbul edilmişdir. 
Papanın elan etdiyi dekretə əsasən 1582-ci il oktyabrın 4-ü 
1582-ci il oktyabrın 15-i kimi qəbul edilmişdir. 

Təqvim sistemində baş verən bu ciddi dəyişikliklər XYIII 
əsr tarixi ədəbiyyatında qədim və yeni stil kimi qeydə alınır. 
Təqvim sistemindəki dəyişikliklərin təkcə tarix üçün deyil, 
cəmiyyət üçün də mühüm problemlər yaratmasına baxmayaraq, 
yeni dövrdə bir sıra sosial-siyasi axınların təsiri altında 
Avropada təqvim sistemində dəyişikliklər baş vermişdir. Məs., 
Böyük Fransa burjua inqilabı dövründə Fransada ayların adları 
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belə dəyişdirilmişdir. Sözsüz ki, həmin dövrü tədqiq edən tarixçi 
bu faktları nəzərə almalıdır. 

Beləliklə, tarixi mənbə və hadisələrin dəqiq yaranma və 
baş vermə tarixinin müəyənləşdirilməsi, mövcud saxtalaşdır-
maların aradan qalıdırılması üçün tarixçi həm də xronoloq 
olmalı, təqvim sistemləri, onların hesablanması və bir-birlərinə 
keçid mexanizmini bilməlidir. 

Möhür 
Sənədin rəsmiləşdirilməsi üçün möhürdən istifadə olun-

masının çox qədim tarixi var. Hələ Misir və Babilistan dövründə 
heroqrafik möhür sənəti mövcud olmuş, onların küllü miqdarda 
qalıqları bu mədəniyyətin dağıntıları arasında aşkarlanmışdır. 
Romalılar lazımi və məxfi məlumatların məzmununun gizli 
saxlanılması üçün sənədlərin möhürlənməsindən istifadə 
edirdilər. Lakin qədim dövrlərə aid bu tarixi qalıqlar əsasən 
arxeologiya tərəfindən tədqiq edildiyindən burada orta əsr və 
yeni dövr möhürlərinin tədqiq olunması və əhəmiyyəti 
probleminə toxunulacaq. 

Möhürlərin tarixçilər tərəfindən öyrənilməsi iki prinsipial 
məsələnin - 1) mənbənin həqiqiliyinin və 2) rəsmi əhəmiyyə-
tinin müəyyənləşdirilməsi üçün lazımdır. Müəyyən zaman 
keçdikdən sonra möhürün təsdiq etdiyi rəsmi sənəd hüquqi 
mahiyyətini itirir. Sənəddə əks olunan fikir və ifadələr isə yalnız 
onun həqiqiliyi və tarixiliyi təsdiq olunduqdan  sonra müəyyən 
əhəmiyyət kəsb edir. Möhr bu həqiqiliyi təsdiqləyən ən vacib 
nişan olduğu üçün onun öyrənilməsi zəruridir.  
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Hakimiyyət nümayəndələrinin nə zamandan möhrdən 
istifadə etdiklərini müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da 
qərbdə müəyyən edilmiş ən qədim möhürlənmiş sənəd 
Meravinqlər dövrünə aiddir. Sənəddə nə zamansa əks olunan 
möhür silinə və ya korlana bilər, lakin onun nə vaxtsa mövcud 
olması haqqında nişanələr sənəd haqqında ciddi mülahizələr 
yürütməyə imkan verir. 

Qədim zamanlarda mühüm əhəmiyətli sənədlərin surətinə 
olan ehtiyacı ödəmək üçün onun yaradıcıları perqamentin eyni 
üzündə sətrlərin arasında sözləri iri hərflərlə yazır, sonra isə 
sənədi dalğavari şəkildə bu sözlərin arası ilə iki yerə bölürdülər. 
Beləliklə, sənədin iki nüsxəsi alınırdı. Yarandığı qədim 
zamanlardan müasir dövrə qədər möhürlər metal və ya mumdan 
hazırlanırdı. Möhürə bərkidilən qızıl yüksək əhəmiyyətə malik 
sənədlərə vurulurdu və «qızıl qanun” adı daşıyırdı.  

Mum orta əsrlərdən bu günə qədər möhür üçün işlədilən 
başlıca material olaraq qalır. Möhürlərin rənginə gəldikdə isə 
sənədi yaradanlar müxtəlif rənglərdən istifadə edirdilər. 
Müqəddəs Roma imperiyasında XY əsrdə qırmızı möhür yalnız 
imperiya əhəmiyyətli sənədlərə vurulurdu.  

Möhürün vurulması texnikası sənədlərin tarixinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlk 
vaxtlar mum hara yaxşı möhkəmlənirdisə, möhür həmin yerə 
vurulurdu. Sonralar dairəvi və xaç formalı möhürlərin hazır-
lanması ənənəyə çevrildiyindən möhür sənədin hər iki tərəfində 
əks olunurdu. Möhürün istifadə olunmasının ilk dövrlərindən 
XII əsrə qədər möhürlərin formalarının xüsusi əhəmiyyət kəbs 
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etdiyi qeydə alınmamışdır. XII əsrdən başlayaraq, 
mərkəzləşdirilmiş siyasi hakimiyyətin parçalanması və ayrı-ayrı 
sosial təbəqələrin, qrupların siyasi və iqtisadi müstəqilliklərinin 
artması və möhkəmlənməsi onların özünəməxsus möhür 
formaları təsis etməsi ilə nəticələndi. Məs., orta əsrlərdə oval 
formalı möhürlər qadınlara, qalxanvari möhürlər cəngavər və 
zadəganlara məxsus idi.  

Möhürlərin hakimiyyəti təsdiq edən ən vacib nişanə 
olması tez bir zamanda möhür hazırlayan vasitələrin istifadəsi 
üzərində vəsadətliyin yaradılmasına təkan verdi. Çox zaman hər 
hansı bir möhür sahibi vəfat edərkən onun möhrünün 
hazırlanması üçün istifadə edilən vasitələr tam məhv edilirdi. 
Bunda əsas məqsəd isə möhrün lazım olmayan sənədlər 
üzərində yerləşdirilməsinin qarşısını almaq idi. Belə ki, tarixdə 
çox zaman möhrlərin əsl deyil, saxta sənədlərin üzərinə 
vurulması hallarına rast gəlinirdi. Məhz bu baxımdan mənbənin 
həqiqiliyinin və obyektivliyinin təsdiq olunması ilə yanaşı onun 
mənbənin mətninə nə dərəcədə uyğun gəlməsi də 
müəyyənləşdirilməlidir.  

Möhrün birbaşa sənədə birləşdirildiyi vaxtlar onların 
yalnız bir dəfə istifadəsi mümkün idi. Asma möhürlər icad 
olunduqdan sonra onların ikinci dəfə sənədə birləşdirilməsi və 
saxta sənədlər üzərində peyda olunmasına şərait yarandı. Ali 
hakimiyyətdən gələn möhürlərin çox zaman kiçik tərs üzü 
olurdu ki, bu da möhürün ikinci dəfə istifadəsinə imkan 
vermirdi. Bu kiçik forma orta əsrlərdə secretum adlanırdı və 
rəsmi sənəd nişanəsinin təkrar istifadə olunmayacağına zəmanət 
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verirdi. Möhürlərdə olan emblemalar qətiyyən təkrar olunmur və 
onların yaranması üçün heç bir vahid sistem mövcud deyildi. 
Möhür emblemalarının tədqiqi və öyrənilməsi dövlət 
strukturlarının iş fəaliyəti və xüsusiyyəti haqqında geniş 
məlumat verirdi. Onlar həm mənbələrin həqiqiliyini, həm də 
mətnin orijinallılığının təsdiqi üçün əsas şahidlik rolunu 
oynayırdılar. Məhz bu baxımdan möhürlərin, xüsusilə də 
diplomatik sənədlərin möhürlərinin və emblemalarının tədqiqi 
tarixçiyə bu sahədə qiymətli biliklər verir.  

Heraldika 
Tarixi materialların tədqiqatçısı üçün heraldikaya aid 

biliklər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Heraldika təkcə möhür və 
emblemalarda deyil, qravyura və miniatyürlarda da əks olunur, 
sənədin həqiqiliyinin, müəllifinin müəyyənləşdirilməsi üçün 
qiymətli informasiya verir. Müasir dövrdə heç bir rəsmi 
hakimiyyəti, sosial mənsubiyyəti müəyyən etməyən heraldika 
orta əsrlərdə həqiqətən də feodal cəmiyyətinin mühüm 
xüsusiyyətlərini, institutların rəsmi imtiyazlarını əks etdirirdi. 
Adətən orta əsr mənbələrinə xas olan və mühüm tarixi 
informasiya daşıyıcısı olan heraldika xüsusi təlim tələb edən 
sahələrdəndir.  

Tarixdə heraldikanın hərbi fəaliyyət ilə əlaqədar 
yaranması fikri üstünlük təşkil edir. Lakin Norman işğallarına 
qədər heraldikanın sistematik formasına rast gəlinmir. Heraldika 
adətən, müəyyən hərbi şəxslər üçün hazırlanır və onların şəxsi 
qabiliyyət və bacarıqlarını, imtiyaz, hüquq və vəzifələrini 
müəyyən edirdi.  



Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

49 

Müxtəlif ölkələrin hərbi cəmiyyətləri xüsusi nişanların 
təsvirinə malik idilər və bu, döyüşçülərə və rəhbərlərə onların 
hansı kontingentə daxil olmaları haqqında məlumat verirdi. 
Tarixdə müəyyənləşdirilmiş ən qədim emblema 1193-cü il 
Robert de Çartresə məxsus heraldikadır. 

Müasir tarixçilər heraldikanın iki tipini müəyyənləşdi-
rirlər: 1) hərbi xüsusiyyəti müəyyənləşdirən nişanələr; 2) nəsli 
mənsubiyyəti müəyyənləşdirən nişanələr.  

Orta əsr feodal silki nümayəndələri arasında vətəndaş 
xidmətində olan, lakin hərbi və digər imtiyazlara malik olmayan 
şəxslər xüsusi nişanələrə malik idilər. Bu nişanələr onların 
cəmiyyətdə tutduqları yeri, malik olduqları səlahiyyətləri 
təsdiqləyən mənbələr idi.  

Heraldikanın tədqiqi ilə məşğul olan müasir tədqiqatçıların 
əsas vəzifəsi heraldik nişanələrin müəyyənləşdirilməsi deyil, 
mənbə haqqında məlum olmayan, itirilmiş informasiyanın 
toplanmasıdır. Heraldika ilə məşğul olan tədqiqatçılar sənədlərin 
operativ tədqiqi və tarixinin müəyyənləşdirilməsi üçün xüsusi 
süni lüğət yaradıblar. Bu lüğətdə dövrünə görə olduqca böyük 
əhəmiyyət kəsb edən heraldik nişanələrin (əsasən fransız 
mənşəli nişanələrin) təsviri verilir. Bu cür nəşrlər tarixi 
tədqiqatların asanlaşdırılmasına, mənbələrin tarixiliyi və 
həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsinin sürətləndirilməsinə imkan 
yaradır.  

Heraldika tarixi tədqiqatın bir vasitəsi kimi mənbə 
tədqiqinin yalnız bir üzünü təşkil edir. Orta əsr tarixinin bir 
mərhələsi olaraq, ailə, təbəqə, silk və siniflər arasında demar-
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kasiya rolunu oynayan heraldik nişanələr müharibələrin 
ehtiyacları üzündən yaradılmasına baxmayaraq, orta əsr ruhunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Çəki, ölçü və pul vahidi sistemi 
Çəki, ölçü və pul vahidi sistemləri haqqında biliklər 

keçmişin iqtisadi sahəsini əhatə etsə də, mənbələrin təhlili 
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdirlər. Qədim dövlətlərin 
demək olar ki, hamısı bu sahədə yüksək səviyyədə tənzimlənmiş 
sistemə malik idilər. Bu sistemlərin öyrənilməsi təkcə 
mənbələrin tədqiqi baxımından deyil, bizim işlətdiyimiz ölçü, 
çəki və pul sistemi vahidlərinin tarixinin öyrənilməsi 
baxımından da əhəmiyyətlidir. Beləliklə, hal-hazırda bəşəriy-
yətin istifadə etdiyi ölçü və çəki vahidləri qədim sivilizasiyanın 
təməlini qoyduğu sistemlərin təkamül etmiş formasıdır.  

Lakin qədim ölçü, çəki vahidi sistemlərinin müəyyən 
edilməsi o qədər də asan iş deyil. Məs., müxtəlif ölkələrdə 
mövcud olan müxtəlif çəki standartlarının müəyyən edilməsi 
üçün tədqiqatçı hansı üsulların əlverişli olması haqqında 
məlumata malik olmalıdır. Müxtəlif standartların müəyyən 
edilməsi üçün çox zaman tədqiqatçılar insanın fiziki 
mövcudluğu üçün lazım olan gündəlik tələbatı (məs., büdcə) 
müəyyənləşdirir, onun dəyəri müxtəlif dövrə olan qiymətlərlə 
hesablanırdı.  

Məs., ingilis alimi T.Rocers “Kənd təsərrüfatı və qiy-
mətlər” əsərində mənbələrdə qeyd olunan orijinal qiymətləri 
azaldaraq, yaratdığı müqayisəli cədvəllər üçün gümüş 
zərrəciyinin qiymətini müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. Bu 
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metod müxtəlif məhsul və əmtəə qiymətlərinin müəyyənləş-
dirlməsi zamanı mənfi nəticə verir, lakin əmtəənin qiymətini və 
dəyərini dəqiq müəyyən edir. 

Dövrün ölçü və çəki vahidi sistemlərini müəyyən edərkən, 
həmin dövrdə əldə edilən gəlirin miqdarının müəyyənləşdi-
rilməsi metodunun tətbiqi mühüm nəticələrə gətirib çıxarır. 
Məs., çoxlarımız sovet dövründə gündəlik tələbat mallarının 
neçə rubl və qəpik olduğunu xatırlayırıq, nisbətən yaşlı nəsil 
sovet dörünün ilk illərində, daha yaşlı nəsil isə çar dövründə 
ərzaq mallarının qiyməti haqqında məlumata malikdir. Bu 
məlumatlar dövrün orta gəlir dəyərinin hesablanmasına, ölçü və 
çəki vahidi sistemlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan verir.  

Orta əsr mənbələrində olan məlumatlar o dövrdə orta 
yaşayış zənbilinin müəyyənləşdirilməsi, yaşayış standartları və 
gündəlik ərzaq məhsulları haqqında məlumat verir. Lakin çox 
zaman mənbələrdə əks olunan bu məlumatların təhlili dövrün 
sosial-iqtisadi şəraiti haqqında ümumi təsəvvür yaratmır. 
Bilavasitə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan təbəqə və qruplara 
(tacirlər, kəndlilər, sənətkarlar) aid məlumatların toplanması, 
onların sosial statusunun və şəraitinin müəyyənləşdirilməsi 
dövrün iqtisadi təsvirini tamamlamaq imkanı verir.  

Qədim və orta əsr mənbələrində iqtisadi informasiyanın 
toplanması və hesablanması çox zaman roma rəqəmləri ilə ifadə 
olunduğu üçün çətinləşir. Hindistandan gəlmə ərəb rəqəmləri 
ərəblərə YIII əsrdə, qərb dünyasına isə bir qədər sonra məlum 
olmuşdur. 1130-cu ildən 1150-ci illər arasında peyda olmuş ərəb 
hesablamalarının latın tərcüməsi bu sahədə olan problemləri bir 
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qədər azaltsa da, XY əsrə qədər ərəb rəqəmlərinin işlənməsi 
ümumi hal almadığından çətinliklər uzun müddət davam 
etmişdir.  

Roma rəqəmlərindən ərəb rəqəmlərinə keçmənin üsulları 
1542-ci ildə Robert Rekordenin əsərində tam açıqlığı ilə təsvir 
olunmuşdur (bax: əlavə № 1). Bunun üçün adətən yüzlükləri, 
onluqları təklikləri ayırır və hər bir riyazi əməliyyatı ayrılıqda 
aparırdılar. Məs., 1542-nin 365-ə vurulması belə həyata 
keçirilirdi: 

1000x365=365.000 
500x365=182.000 
40x365= 14.600 
2x365= 730 
1542x365=562.330 

Eyni əməliyyat ölçü və çəki vahidlərinin çevrilməsi və 
dəqiqləşdirilməsi zamanı həyata keçirilirdi. 

Pul vahidlərinə gəldikdə isə qədim sivilizasiyalarda və 
orta əsrlərdə hər bir dövlətin ayrıca pul vahidi olması dövrün 
tədqiqatında onların demək olar ki, hamısı haqqında müəyyən 
təsəvvürə malik olmanı tələb edir. 

Qədim və orta əsrlərdə gümüş və qızıl əsas barter vasitəsi 
rolunu oynayırdı. Qızıl və gümüşün üzərində müəyyən təsvirin 
və ya möhürün olması onların çəkisinin rəsmi 
müəyyənləşdirilməsi və müəyyən dəyər vahidinə malik olma-
sından xəbər verirdi. 

Qədim pul vahidləri aid olduqları dövrün iqtisadi şəraiti və 
əlaqələrindən başqa, onlarda pul istehsalı sənətinin inkişaf 
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səviyyəsi, siyasi hadisələr, dövlətçilik atributları və s. haqqında 
da geniş məlumat verirlər. Yunan pul vahidlərinin istehsal 
olunduğu dövrü rəqəm və sözlə müəyyən etmək mümkün deyil, 
onların üzərində həkk olunmuş rəhbərin, şəhərin böyüyünün adı 
bu haqda məlumat verir. Siyasi liderlərin təsvirləri yunan 
sikkələrində son dövrlərdə peyda olmağa başlamışdır. Adətən 
yunan sikkələrində əfsanəvi qəhrəmanların təsviri verilirdi. Bu 
ənənə hətta Makedoniyalı İsgəndərin dövründə belə 
pozulmamışdır. Yunan pul sikkələrinin yüksək texnika və 
zövqlə hazırlanması qədim dövr insanlarının elmi və texniki 
inkişafına dəlalət edirdi.  

Qədim və orta əsrlər dövrünün sosial, iqtisadi və siyasi 
inkişaf istiqamətləri və şəraitinin müəyyənləşdirilməsində mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edən pul vahidləri müasir dövrdə sözsüz ki, 
öz əhəmiyyətini bir qədər itirir. Müasir dövr haqqında 
məlumatları biz başqa mənbələrdən alırıq. Lakin qədim və orta 
əsr pul vahidləri, onların ölçü və çəki vahidləri sistemi o dövrün 
tədqiqi üçün əvəzedilməz bilik mənbəyidir. 

Geneologiya 
Ayrı-ayrı tarixi nəsil və ailələrin geneologiyasının mü-

əyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi qədim, orta və müasir dövr 
tarixinin mənbələrdə qaranlıq qalan və açıqlanmayan his-
sələrinin bərpası üçün lazımdır. Bu materiallar qədim və orta əsr 
sivilizasiyasının idarə aparatı, şahları, kral və imperatorları, 
onların kökü, qohümluq əlaqələri haqqında geniş məlumat verir, 
tarixin etnik, siyasi, hərbi və s. problemlərinin öyrənilməsində 
zəngin informasiya bazasına çevrilir. Azərbaycan tarixinin 
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qədim və erkən orta əsrlər tarixinin öyrənilməsində alban 
çarlarının, alban katolikoslarının, Arşaki və Sasani sülaləsi 
geneologiyasının araşdırılması, müqayisəli təhlili mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Tarixin sosial sahəsinin tədqiqi ilə məşğul olan alimlər 
üçün geneologiyanın əks olunduğu materialların elmi tədqiqi 
sənədlərdə əks olunan informasiyanın düzgünlüyünün təsviri 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Geneologiya ilə məşğul olan tədqiqatçılar küllü miqdarda 
ədəbiyyatın və mənbələrin təhlili və araşdırılması nəticəsində 
müəyyən mülahizələr yürütməyə müyəssər olurlar. Bu cür 
mənbələrlə işləyərkən onların dəqiqliyinin müəyyənləşdirilməsi, 
orijinal və surətlərinin aşkarlanması tədqiqatçıya obyektiv elmi 
biliklər əldə etmək imkanı verir. 

Diplomatiya 
Dünyada mövcüd olan beynəlxalq əlaqələr müxtəlif tipli 

və xarakterli mənbələrdə əks olunmuşdur. Əsrlər boyu 
beynəlxalq münasibətlərin əks olunduğu sənəd, akt və 
materiallara münasibət şübhəli xarakter daşımışdır. Bunun əsas 
səbəbi isə ayrı-ayrı şəxslərin — səfir, missioner, səyyah, alim, 
kəşfiyyatçı və s. başqa xalqlar haqqında öz hökmranlarına 
göndərdikləri məlumatların obyektivliyinin şübhə doğurması ilə 
bağlıdır.   

Orta əsrlərdə iki xarici dövlət arasında yazışmalar dövlət 
katibliyi orqanı tərəfindən həyata keçirilir, hər bir sənədin bir 
neçə surəti hazırlanır və saxlanılırdı. Xarici əlaqələrin 
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səviyyəsini və xüsusiyyətini əks etdirən mənbələri bir neçə növə 
bölürlər: 

• notalar – dövlətin birinci, ikinci və ya üçüncü şəxsi 
tərəfindən yazıla bilərdi. Adətən bu sənədlər səfir və ya 
digər rəsmi şəxslər tərəfindən təqdim olunur və onların 
bir neçə surəti saxlanılırdı; 

• verbal notalar – adətən dövlətin üçüncü şəxsi tərə-
findən yazılır, imzalanır və ünvanlanırdı. Bu cür 
sənədlər hər hansı sualın qoyulması və ya müzakirə 
mövzusunun müəyyənləşdirilməsi üçün hazırlanırdı; 

• memorandum (memorie, memorial) – əldə edilmiş 
sazişin və ya razılaşmanın mövzusunun dəqiqləşdiril-
məsi məqsədi ilə hazırlanırdı. Bu cür sənədlərdə 
ünvan, yazılma tarixi göstərilmir, onlar kiçik məktubla 
müşayət olunurdu; 

• kombinə edilmiş və ya birgə notalar – bir neçə xarici 
dövlətlərin adından hazırlanmış və onların hər hansı 
dövlətə təsiri üçün yaradılmış ittifaqının məqsədini 
açıqlayan sənədlərdir. Adətən onlar ciddi siyasi prob-
lemlərin mövcudluğuna dəlalət edirlər; 

• müəyyənləşdirilmiş (notes identiques) notalar – hər 
hansı bir dövlətə təsir məqsədi ilə yaranan sənədlərdir. 
Bu sənədlərin müəyyən mehribanlıq tonunda 
yazılmasına baxmayaraq, onların yaranması səbəbi 
notaların ümumən dostluq xarakteri daşımadığına 
sübut edir; 
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• etimadnamələr (lettresde chancellerie) adətən başqa 
ölkələrə xidmətə göndərilmiş səfirlərin təyinatı üçün 
hazırlanan sənədlərdir və nisbətən formal xarakter 
daşıyır. Bu sənədlər ciddi tərtib olunmuş struktur və 
formaya malikdirlər. Eyni forma hər hansı yüksək 
şəxsin ölümü, təbriki və baş sağlığı ilə əlaqədar hazır-
lanmış sənədlər üçün də qəbul olunmuşdur.  

Qafqaz və Azərbaycan tarixi üzrə XY-XYIII əsrlərdə 
Qərbi Avropa missionerləri, səfirləri, rus səfirləri və 
kəşfiyyatçıları tərəfindən tərtib edilən və göndərilən sənədlərin 
təhlili dövrün sosial-iqtisadi, siyasi abı-havasının tədqiqi üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Tarixi coğrafiya 
Xalqların tarixi onların yaşadıqları coğrafi mühitdən ayrı 

tədqiq oluna bilməz. Müasir dövrdə coğrafi mühitin bəşər 
tarixində, cəmiyyətlərin təkamül prosesində oynadığı rola 
mühüm əhəmiyyət verilir. Müasir tarixçilər bu faktorun tarixdə 
qeydə alınması və öyrənilməsi üçün sələflərinin görmədikləri və 
ya qeydə ala bilmədikləri bir sıra sahələrdə olan boşluqları 
doldurmalı olurlar. 

Sözsüz ki, ətraf mühitin, coğrafi və iqlim şəraitinin xalq-
ların və millətlərin taleyində və tarixində başlıca rol oynadığını 
iddia etmək düzgün olmazdı, lakin bu faktorun güclü təsirə 
malik olduğunu da danmaq qeyri-mümkündür. Tarixin tam, 
obyektiv bərpası üçün bütün sahələrin-qanunların, dinin, 
mühitin, mədəniyyətin və s. qarşılıqlı əlaqə və təsirinin nəzərə 
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alınması zəruridir. Coğrafiyanın “İnsan coğrafiyası” adlanan 
bölməsi məhz bu problemlərin həlli ilə məşğuldur. 

Xalqların köçü və yerdəyişməsi, işğallar və müharibələr, 
öyrənilən ərazi haqqında müəyyən coğrafi biliklərə malik 
olmadan tam bərpa edilə bilməz. Tarixin bəşəriyyət, xalqlar və 
millətlər haqqında verdiyi bilikləri, onların mövcud olduqları, 
yaşadıqları coğrafi mühit və şəraiti öyrənmədən anlamaq 
mümkün deyil. Coğrafi mühitin xalqların siyasi quruluşuna, 
etnik xüsusiyyətlərinə, intellektual inkişafına təsir göstərməsinə 
dair fikirlər müasir tədqiqatlar nəticəsində tam sübuta 
yetirilmişdir.  

Hər bir ciddi tarixi tədqiqat əsəri ölkənin təsvirindən 
başlayır. Bu giriş xalqların faciəsinin izahı və anlaşılması üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qədim Misir tarixinin öyrənilməsi 
zamanı ətraf mühitin, sərhədlərin, torpağın, iqlimin və çayların 
təsviri bəlkə də ilk zaman kifayət qədər effektli səslənmir. Lakin 
tarixi şəraitin xüsusiyyətləri, iqtisadi həyatın inkişaf 
istiqamətləri, Misirin dövlət quruluşu, əhalinin iqtisadi 
vəziyyətinin təsvirini coğrafi faktorlarla əlaqələndirmədən onun 
inkişaf istiqamətlərinin səbəblərini izah etmək mümkün olmaz.  

Müasir Qafqaz və Azərbaycan tarixşünaslığında son 
dövrlər ən aktual problemlərdən birinə çevrilmiş etnogenez 
məsələsinin araşdırılması üçün tarixi coğrafiyaya ekskurs 
labüddür. Qədim və orta ərs Qafqazının, eləcə də Azərbaycanın 
mövcud olduğu coğrafi şəraitin, tarixi sərhədlərin və coğrafi 
mühitin hərtərəfli təhlili etnogenez probleminin qarşıya qoyduğu 
mürəkkəb sualların bir qisminə cavab vermək imkanı yaradır. 
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Coğrafi mövqe və iqlim şəraitinin xalqların tale və 
tarixində mühüm rol oynaması hələ qədim yunan-roma tarixi 
məktəbi tərəfindən qeyd edilmişdir. Eramızın I-II əsrlərində 
yaşamış məşhur coğrafişünas alim Klavdiy Ptolemeyin tərtib 
etdiyi «Coğrafiya» və «Coğrafiya üzrə rəhbərlik» adlı əsərləri 
uzun müddət dünya alimlərinin stolüstü kitabına çevrilmişdi. 
Təsviri deyil, riyazi coğrafiyanın tərəfdarı olan Ptolemeyin 
əsərlərinə daxil edilmiş atlas və xəritələr dövrümüzə gəlib 
çatmış ən mükəmməl vizual mənbə sayılırlar.  

Yunan-roma məktəbinin bu ənənələri sonralar ərəb 
alimləri tərəfindən davam etdirilmişdi. Ərəb alimləri içərisində 
«ərəb Herodotu» adını qazanmış X əsr müəllifi əl-Məsudinin 
yaratdığı coğrafi əsər xüsusi maraq doğurur. Uzun müddət 
səyahət etmiş Məsudi İranda, Qafqazda, Xəzər dənizi ətrafındakı 
ölkələrdə, Xəzər xaqanlığında olmuş, əsərlərini şəxsi 
müşahidələri əsasında yazmışdı. İlk dəfə öz əsərində («Qızıl 
yuyulan yer və cavahirat mədənləri) tarixi və coğrafi bilikləri 
ümumiləşdirən Məsudi öz dövrünün ölkələri və xalqları 
haqqında maraqlı məlumatlar qeydə almış və xəritələr çəkmişdi.   

Dünyanın məşhur coğrafişünas alimi, kartoqrafı, səyyahı 
sayılan İdrisinin tərtib etdiyi xəritə və atlaslar Avropa, Afrika, o 
cümlədən Qafqaz və Xəzəryanı ölkələrin tarixinin öyrənilməsi 
baxımından olduqca qiymətli mənbədir. XII əsr müəllifi olan 
İdrisi Kordovada təhsil almış, elmi fəaliyyətini Palermoda, 
Siciliya kralı II Rojerin sarayında davam etdirmişdi. Kralın 
sifarişi ilə  o dövrə qədər dünyanın artıq məlum olan hissəsinin 
xəritəsini gümüşü yastı dairə şəklində tərtib edən İdrisi dünyanı 
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yeddi iqlimə bölmüşdü. Hər iqlimi 10 hissəyə ayıran İdrisi 
xəritəsini «Nuzxat al-muştak-fi-xtirak al-afak» (Vilayətləri 
səyahət üçün həsrət çəkənin əyləncələri)  adlı əsəri ilə 
tamamlamışdı. Maraqlıdır ki, ərəb alimlərinin çəkdikləri 
xəritələrdə şimal və cənub qütblərinin yerləri dəyişik 
göstərilirdi.  

XYI əsrdə tarixlə coğrafiyanın əlaqələndirilməsi sahəsində 
bir neçə ciddi cəhd edilsə də, alimlərə coğrafi mühit, şərait və 
iqlimin xalqların tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi fikrini 
əsaslandırmaq üçün bir neçə yüz il daha lazım oldu. Hal-hazırda 
insan coğrafiyasının torpaq və onun atmosfer fenomeninin insan 
irqinə təsirini öyrənən xüsusi sahəsi formalaşmışdır. Bu sahənin 
ən maraqlı tədqiqatları cəmiyyətlərdə mövcud olan qanunların 
insan mühitinə,  dağların, səhraların, sahillərin və digər iqlim 
faktorlarının insan enerjisinə, insan təfəkkürünə təsiri, insanların 
ətraf mühitin, coğrafi şəraitin yaratdığı çətinliklərə qarşı 
mübarizə perspektivləri və s. ilə bağlıdır. 

Coğrafiyanın bir hissəsi olan nəqliyyat tarixinin öyrə-
nilməsi yeni ərazilərin məskunlaşdırılması səviyyəsi və xarak-
terinini tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyət kəsb edir. 

Coğrafi xəritələrin hazırlanması olduqca mühüm biliklərin 
və gərgin əməyin nəticəsidir. Müasir dövrdə hazırlanan fiziki 
xəritələr nəinki müasir dövlətlərin iqtisadi şərait və vəziyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün, həmçinin onların tarixi şəraitinin 
öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir.   

Statistka 
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Keçən bir neçə nəsil tarixçilərin statistik metodlara 
müraciəti tarixi keçmişin daha tam və obyektiv əhatə etmək, 
kəmiyyət metodlarının tətbiqi ilə tarixi daha da elmləşdirmək və 
təsviri yazı üsullarından bir qədər uzaqlaşdırmaq meylləri ilə 
bağlıdır. Statistika öz növbəsində tarixi faktorların əlaqələrini 
daha qabarıq aşkarlamağa, hadisələrin qarşılıqlı təsirini sübut 
etməyə imkan verir. Məs., keçən əsrin doğum və evlənmə 
statistikasının araşdırılması alimlərə tarixi demoqrafiya 
haqqında zəngin biliklər toplamaq imkanı vermişdi.  

Lakin tarixi tədqiqat aparan alimlər bilməlidirlər ki, heç də 
bütün tarixi problemlər və tarixi mənbələr statistikanın 
qanunlarına tabe olmur və statistik metodlarla tədqiq oluna 
bilməz.  

İlk növbədə keyfiyyətli statistik tədqiqat işi kifayət qədər 
kütləvi mənbələrin və faktların mövcudluğunu tələb edir. 
Statistik metodlar yalnız kütləvi xarakter daşıyan mənbələrin 
mövcudluğu zamanı effektiv nəticə verir, tədqiq olunan problem 
haqqında obyektiv təsəvvür yaradır. Statistik metodların tətbiqi 
zamanı istifadə olunan mənbələrin mənşəyinin, yaranma 
tarixinin, onların hansı material əsasında yaranmasının 
müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Statistik mənbələr özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir 
və onlarla kifayət qədər professional rəftar edilməzsə səhv və 
saxtalaşdırılmış nəticələrin əldə edilməsi ehtimalı yaradır. Məs., 
statistik mənbələrdən istifadə edən XYIII əsr müəllifi T.Maltus 
Avropanın demoqrafik gələcəyi haqqında faciəli bir təsəvvür 
yaratmışdı. Keçmişin ərzaq istehsalı ilə əhalinin artımı arasında 
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əlaqənin xüsusiyyətlərini və müstəmləkə Amerikasındakı doğum 
normasını araşdıran tədqiqatçı belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, 
gələcəkdə Avropanı geometrik və demoqrafik faciə gözləyir. 
Əslində keçmişdən bu günə qədər qida məhsullarının istehsalı 
ilə əhalinin artımı arasında olan əlaqə kompleks şəkilli 
olduğundan və Maltusun yaşadığı XYIII əsrdə əhalinin surətli 
artımı başladığından bu fərziyyənin əsassız olduğunu asanlıqla 
sübut etmək olar. Lakin T.Maltusun yaratdığı nəzəriyyə onun 
müasirlərinin təfəkküründə dərin iz buraxmış və pessimist 
əhval-ruhiyyələrin yayılmasına səbəb olmuşdur.  

Statistik metodlar tarixi demoqrafiya üçün daha əlverişli 
və lazımlı hesab olunur. Bu cəhətdən demoqrafik tarix 
problemlərinin sosial praktika və mədəni normalarla sıx əlaqədə 
öyrənilməsi, mövcud siyasi quruluşların xarakteri, müharibə və 
işğalların mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. 

Statistik metodlar təkcə demoqrafik tarixdə deyil, kriminal 
problemlərin, iqtisadi tarixin öyrənilməsində də geniş tətbiq 
edilir. Statistik mənbələrlə işləyən tədqiqatçı mənbənin dilini, 
üslubunu, informasiyanın kim tərəfindən, nə məqsədlə, necə 
yaradılmasını dərindən araşdırmalıdır. Bu tip informasiya 
tədqiqatçıya işlədiyi statistik materialların həqiqiliyi, 
obyektivliyi və etibarlılığı haqqında fikir yürütməyə imkan 
verir.  

Digər texniki vasitələr 
Tarixi problemlərin tədqiqi ilə məşğul olan alimlər 

yuxarıda adları çəkilən sahələrdən başqa bir sıra köməkçi 
vasitələrdən də istifadə edərək, malik olduqları nəticələrin 
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obyektivliyini möhkəmləndirə bilərlər. Möhrlərin, xronolo-
giyanın, paleoqrafiyanın, geneologiyanın, linqvistikanın kömə-
yindən başqa tarixçilər əl ilə yazılan kitabların tədqiqi ilə məşğul 
olan kodikologiya, papirusları tədqiq edən papirologiya, sosial 
qrupların etnik, professional təsvirinin bərpası ilə məşğul olan 
prospoqrafiyanın köməyindən istifadə edə bilərlər.  

Bu alət və vasitələrin çoxuna tarixçi keçmişdən gələn 
mənbələrin məlumatı kifayət qədər olmadıqda, və ya mənbənin 
həqiqiliyi şübhə doğurduqda müraciət edir. Mənbələrlə işləyən 
tarixçilər ilk növbədə mənşəyi saxta olan mənbə ilə 
saxtalaşdırılmış informasiyaya malik mənbəni ayrımağı 
bacarmalıdırlar. Birinci halda tarixçi mənbənin həqiqiliyini 
sübuta yetirməli, ikinci halda isə mənbənin verdiyi infor-
masiyanın obyektivliyini təsdiqləməlidir. 

Mənbənin mənşəyinin həqiqiliyini və tarixiliyini müəyyən 
etmək üçün onun aşağıdakı qayda ilə təsnifatı aparılmalıdır: 

• məzmun ilə formanın uyğun gəlmədiyi mənbələr; 
• intellektual hissiyyat əsasında saxtalığı müəyyən-

ləşdirilən mənbələr; 
• qismən saxtalaşdırılmış mənbələr; 
• mənbələrin surətləri. 
Sözsüz ki, mənbələrdə saxta informasiya və mənbələrin 

saxtalaşdırılması tarixçi üçün ciddi problemlər yaradır. 
Problemin ən mürəkkəbi mənbələrin saxtalaşdırılmasının aşkar-
lanmasıdır. Bəzən tarixçilər bütün köməkçi tarix sahələrinin 
imkanlarından istifadə etsələr də, mənbənin saxtalığını sübut edə 
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bilmirlər. Belə halda əsas diqqət mənbələrin daxili tənqidinə 
yönəldilir. 

4. Mənbələrin daxili tənqidi 

Avropa alimlərinin “Həqiqi tarix” cəmiyyətinin XIX əsrin 
sonuna təsadüf etmiş növbəti iclasında Herodotun tarixdə 
buraxdığı iz və onun tarixi tədqiq etmə metodunu araşdıran 
ingilis tarixçisi Ceyms For Roder antik mənbələrlə müasir 
mənbələrin müqayisəli təhlili əsasında belə bir mülahizə irəli 
sürmüşdür: ”həqiqi və etibarlı mənbənin tənqidi təhlili həyata 
keçirilməyincə tarixin yaradılması qeyri-mümkündür”. (13)  

Tarixin tədqiqat obyektinin insan varlığının mövcudluğu 
olmasını nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki, mənbələrin xarici 
təsviri və tənqidi tarixin bərpası üçün olduqca azdır. Ən yaxın 
zamanda belə baş vermiş hadisələrin obyektiv və həqiqətə uyğun 
bərpasının mümkünlüyünün sual altına alındığı halda yüz, min il 
əvvəl baş vermiş tarixi hadisələrin obyektivliyi və həqiqətə 
uyğunluğunu sübuta yetirmək olduqca çətin və məsuliyyətli bir 
işdir.  

Məhz bu baxımdan düzgün, həqiqi tarixin yazılması 
mövcud olan mənbələrin skeptik tənqidi təhlili olmadan müm-
kün deyil. Tarix üçün birinci dərəcəli məsələ tarixi şahidliyin 
mövcud olduğu mənbələri aşkarlanmasıdır. Adi qəbir daşını 
bəlkə də tarixi mənbə hesab etmək, onun haqqında mülahizələr 
yürütmək olmaz. Lakin o daşın üzərində onun qoyulması ili, 
əlavə olaraq, onun kimə məxsus olması haqqında məlumat 
verilirsə, artıq o tarixin şahididir.  
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 “Hansı mənbə, hansı informasiya tarixin keyfiyyətli 
şahidi ola bilər” sualı tarixçiləri artıq bir neçə əsrdir ki, narahat 
edir. Mənbələrin dərindən araşdırılması sübut edir ki, tarixçinin 
tarixi mənbəni mühakiməsi və onun şahidlik keyfiyyətini 
müəyyənləşdirməsi məhkəmədə həqiqəti sübuta yetirməyə 
çalışan vəkilin fəaliyyətindən bir o qədər də fərqlənmir. Əgər 
vəkil şahidlərin köməyi ilə həqiqəti müəyyənləşdirirsə, tarixçi 
şahidin şahidliyi ilə (sənədli materialın faktı ilə) şəraitin 
şahidliyi arasındakı fərqi müəyyənləşdirir. Lakin vəkildən fərqli 
olaraq, tarixçi istədiyi mənbəni əldə edə bilmir, əldə etdiyi 
mənbəyə istədiyi sualı verə bilmir, onun yalnız sələflərinin 
gördükləri, etdikləri və qeydə aldıqlarını araşdırmaq imkanı var. 
Məhz buna görə də bəzən tarixçilər yaxşı və pis mənbələr, və ya 
yaxşı və pis şahidlik ilə işləməli olurlar. Ötən nəsl 
nümayəndələrinin görmədiyi və ya görmək istəmədikləri 
olduqca mürəkkəb faktlar və məlumatlar müasir dövrümüz üçün 
qiymətli informasiya mənbəyi ola bilərdi.  

Tarix elmində ən yaxşı şahid şəxsi marağın, saxtalaşdır-
manın, etinasızlığın və siyasi istiqamətlərin mövcud olmadığı 
mənbələr sayılır. Bu cəhətdən yazılı mənbələrin hər bir növünün 
özünəməxsus üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri mövcuddur. 
Bütövlükdə isə yazılı mənbələrin həqiqiliyinin, obyektivliyinin 
yoxlanılması bir sıra ümumi əməliyyatlardan ibarətdir.  

Tarixçinin məhkəmə prosesində çıxış edən vəkillə müqa-
yisə etsək də əslində tarixçi nə hakim, nə də vəkildir. Tarixçi 
keçmişi mühakimə etmir, tarixçi keçmişin mühakiməçisi yox, 
onu anlamağa, dərk etməyə çalışan, izah edən alimdir. Müasir 
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dövr tarixçiləri içərisində tarixi izah edən, bərpa etməyə çalışan 
tədqiqatçıya kifayət qədər skeptik münasibət mövcuddur. 
Tarixçi nə qədər yüksək ixtisaslı mütəxəssisdirsə, nə dərəcədə 
köməkçi vasitə və üsullardan istifadə etməyi bacarırsa, onun 
tarixi bir o qədər obyektiv, düzgün bərpa etmək şansı vardır.  

Mənbəni aşkarlayan zaman ilk ortaya çıxan sual onun ilk 
variant, yəni orijinal, orijinalın surəti və ya surətin surəti olması 
məsələsinin dəqiqləşdirilməsidir. Bu məsələnin prinsipial 
əhəmiyyət kəsb etməsi ilk zamanda onunla izah olunur ki, 
mənbələrin orijinaldan fərqli olaraq, surətlərində çox zaman 
bilməyərəkdən səhvlər buraxılır. Məhz buna görə tarixçilər çox 
zaman mənbənin əsli ilə işləməyə üstünlük verirlər.  

Çox zaman mənbələrin surətləri ilə işləyən tədqiqatçıya 
surətlərlə orijinal arasında hansı əlaqənin olduğunu müəy-
yənləşdirmək çətin olur. Bunun üçün tədqiqatçılar surətlərin 
müqayisəli təhlili metodundan istifadə edirlər. Əgər surətlər eyni 
səhvlərə malikdirlərsə, bu o deməkdir ki, onların bir protoqrafı 
və ya “arxitipi” olub. Bu metoddan istifadə edən tədqiqatçılar 
bəzən mənbələrin inkişaf şəcərəsini, yəni hansı surətin hansı 
surət əsasında yaranmasını əks etdirən prosesi, bərpa edir və 
onlar arasında mövcud olan əlaqə və vərəsəliyi 
müəyyənləşdirirlər.  

Mənbələrin surətləri aşkarlanandan sonra tədqiqatçıların 
əsas vəzifəsi onların müqayisəli təhlili əsasında orijinala yaxın 
olan varinatın aşkarlanmasıdır. Bu proses mənbələrin əslində 
mətninin redaktə olunması, buraxılan qrammatik, söz və ya 
yerdəyişmə səhvlərinin müəyyən edilməsi ilə həyata keçirilir. 
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Mənbələrin genezisi 
Mənbələrin əsli və surətləri müəyyən edildikdən sonra 

tədqiqatçı yenidən mənbənin kim tərəfindən və nə zaman 
yaradılması sualları üzərinə qayıdır. Lakin xarici tənqiddən 
fərqli olaraq, tarixçini bu mərhələdə müəllifin adı və mənbənin 
hansı ildə yaradılması deyil, müəllifin kimliyi, yəni sosial 
statusu, kimin təsiri və rəhbərliyi altında və hansı tarixi məkan 
və şərait çərçivəsində fəaliyyət göstərməsi maraqlandırır. 

Çox zaman mənbələrdə bu haqda birbaşa informasiya əks 
olunur. Lakin tədqiqatçı heç bir zaman bu məlumatı rəhbər 
tutaraq, nəticə çıxarmamalıdır. Çünki mənbənin yaradıcısı əksər 
halda bu haqda yanlış məlumat verir. Buna görə də tədqiqatçı ilk 
növbədə mənbə yaradıcısının verdiyi səhv məlumatın məqsədini 
araşdırmağa çalışır. Tədqiqatçı müəyyənləşdirməlidir ki, 
mənbənin yaradılma məqsədində hər hansı konkret şəxsə və ya 
rəsmi dövlət institutuna istinad edən müəllif bunu hansı 
məqsədlə edir. Digər tərəfdən mənbələrin bu mərhələdə tədqiqi 
zamanı tarixçi həmçinin mənbə yaradıcısının onun eyni 
zamanda intellektual müəllif olması məsələsinə də aydınlıq 
gətirməlidir. Mənbənin təqdim olunma üslubu, yazılma forması 
və məzmunu arasında hansı əlaqənin mövcud olmasını 
müəyyənləşdirmək də məhz bu mərhələdə həyata keçirilir. 
Maraqlı da olsa, qədim dövr və orta əsr mənbələrinin bu cür 
təhlili o qədər də ciddi problemlər yaratmır, lakin eyni sözləri 
yeni və müasir dövr mənbələri üçün söyləmək çətindir. Bundan 
başqa müəyyən tip mənbələr mövcuddur ki, onların genezisinin 
müəyyənləşdirilməsi olduqca çətindir. Məs., dövlət 
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xadimlərinin, siyasi liderlərin çıxışları, yazıları bu tip mənbələrə 
aiddir. Bu mənbələrin real, yəni intellektual müəlliflərinin 
aşkarlanması olduqca çətindir.  

Mənbənin orijinallığı və ya həqiqiliyi 
Keçmişdən yadigar qalan yazılı mənbələr (qanun 

kodeksləri, müqavilələr, fəlsəfi mənbələr, aqioqrafik materiallar 
və s.) intellektual ənənələrin məhsululdur və hər hansı yazılı 
mənbəni təhlil edən tədqiqatçı onun yarandığı dövrun ənənələri, 
xüsusiyyətləri haqqında məlumata və biliklərə malik olmalıdır. 
Məs., qanun kodeksini təhlil edən tarixçi ən azı onun cəmiyyəti 
idarə etmə üslubu, aid olduğu dövlətin və hətta qonşu 
dövlətlərin siyasi sisteminə nə dərəcədə uyğun gəlməsi, nə 
dərəcədə unudulan ənənələri bərpa etmə cəhdləri ilə uzlaşması 
və s. haqqında biliklərə malik olmalıdır.  

Əslində bu suallara cavab tapmaq üçün tədqiqatçı həmin 
dövrə aid sinxron mənbələrin mətnini tədqiqata cəlb etməli, 
işlədiyi mənbə ilə onların müqayisəli təhlilini aparmalıdır. Çox 
təəssüf ki, tarixi keçmişin dərinliklərinə getdikcə tarixçinin 
parallel mənbələr əldə etmək imkanı məhdudlaşır və tarixçi 
yalnız malik olduğu mənbəni təhlil etməyə məcbur olur. Qədim 
tarixi mənbələrə xas olan mənimsəmə formaları çox zaman 
mənbələrin bilərəkdən saxtalaşdırılması və orijinal mətn kimi 
təqdim edilməsi faktlarının geniş yayılmasını təsdiqləyir. 
Tarixçinin üzərinə düşən ən çətin vəzifə bu mənimsəmələri 
aşkar etmək, onların orijinalını müəyyənləşdirmək, mətnin hansı 
hissəsinin müəllifə, hansının isə başqa şəxslərə məxsus 
olduğunu aydınlaşdırmaqdır.  
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Mənbələrin şərhi və ya interpretasiyası 
XIX əsr tarixi məktəbinin nümayəndələri mənbələrin 

izahını texniki tələbatla bağlayır və bu anlayışı nisbətən dar 
mənada anlayırdılar. Müasir dövrümüzdə elmlərarası əlaqələrin 
inkişafı bu dar çərçivəni adlamaq və mənbələrin təhlilini daha 
geniş məkana çıxarmaq imkanı verir.  

Mənbələrin tarixi interpretasiyası tarixçilərin faktlar 
arasında seçim aparılması, hansı şahidliyə üstünlük verilməsi 
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, hansı faktların tədqiqata 
cəlb edilməsi, hansıların isə kənarlaşdırılması sxeminin təyin 
edilməsi və s. sualları əhatə edir. Mənbələrin tarixi interpreta-
siyası bir neçə proseduranın kombinasiyasından ibarətdir.  

Mənbələrin müqayisəli təhlili 
Keçmişi bərpa etməyə çalışan tarixçilər bir mənbə və ya 

bir növ mənbələr qrupu ilə deyil, bir sıra, bir neçə qrup 
mənbələrlə işləyir, müxtəlif səslərə qulaq asmağa çalışırlar. 
Bəzən müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlar ziddiyyətli, 
şübhə doğuran, təəccübləndirici olur. Lakin tarixçinin vəzifəsi 
onların hansının məlumatının və nə üçün istifadə edilməsini 
müəyyənləşdirməkdir. Bu cəhətdən tarixçi mənbələri çox 
yararlı, yararlı və az yararlı olmaqla üç hissəyə bölür. Adətən 
tarixçilər tədqiqata bir qədər qədim mənbələr əsasında yaranmış 
və az yararlı olan mənbələrin tədqiqindən başlayırlar. Bu 
mənnbələr arasında əlaqələrin mövcud olub olmadığını, əlaqə 
mövcud olduğu halda isə onun xarakterini müəyyən edir, sonra 
isə aşağıdakı üsulla mənbələr haqqında fikir yürüdürlər: 
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• əgər mənbələrin hamısı hadisə haqqında eyni məlu-
mata malikdirsə, hadisənin həqiqətən tarixi gerçəkliyə 
uyğunluğu təsdiq olunur; 

• əgər mənbələrin böyük əksəriyyəti hadisə haqqında 
eyni məlumat verirsə, hadisə haqqında ümumi təsvirə 
uyğun gəlməyən mənbələrin mətni təhlil edildikdən 
sonra hadisə tarixi fakt kimi qəbul olunur; 

• əgər mənbələrin verdiyi informasiyanın müəyyyən 
hissəsi kənar müəllifin məlumatı ilə təsdiqlənirsə, 
həmin hissənin obyektivliyi qəbul olunur; 

• əgər iki mənbənin verdiyi məlumat arasında ziddiyyət 
mövcuddrusa, tədqiqatçı onların içərisində daha 
obyektiv olanını (məs., əgər mənbənin müəllifi dövrün 
müasiridirsə, təsvir etdiyi hadisənin şahididirsə və 
yaxud iştirakçısıdırsa və s.) seçir və həmin mənbənin 
obyektivliyi qəbul edilir; 

• əgər tarixi hadisə haqqında onun şahidi məlumat 
verirsə, və bu məlumatlar müasir mənbələrlə təsdiq 
olunursa, mənbə obyektiv hesab olunur; 

• əgər iki mənbə eyni hadisənin səbəbi haqqında eyni 
məlumat verirsə, onların hər ikisi etibarlı sayılır; 

• əgər iki mənbə bir-birinə ziddirsə, tarixçi tarixin 
ümumi axarına uyğun gələnini və ya daha etibarlı 
sayılan mənbəni qəbul edir. 

Yuxarıda təsvir edilən əməliyyatların praktikada necə 
işləməsinə misal olaraq, bir faktı qeyd etmək olar. 1990-cı il 
iyulun 25-də ABŞ-ın Bağdaddakı səfiri April Qlans İrak 
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prezidenti Səddam Hüseyn ilə şəxsi görüşə dəvət edilir. Bu 
görüş zamanı heç bir tərəf yazılı qeydlər aparmamış, görüşdən 
bir həftə sonra isə 1990-cı il avqustun 2-də, İraqın hərbi 
qüvvələri Küveyt ərazisini işğal etmişdir. Məhz bu faktdan sonra 
ABŞ-ın bu hadisəyə rəsmi müdaxiləsi və tarixə “Körfəz 
müharibəsi” adı ilə daxil olan hərbi əməliyyatlar başlanmışdır. 
Görüşdən sonra S.Hüseyn və A.Qlans müzakirə obyekti 
haqqında ziddiyyətli məlumatlar vermişlər. Səddam Hüseyn öz 
açıqlamasında göstərir ki, görüşdə ABŞ səfiri Amerikanın dünya 
siyasətində dost münasibətlər tərəfdarı olduğunu və İraqın 
Kuveytlə sərhəd problemi haqqında heç bir xüsusi mövqeyə 
malik olmadığını bildirmişdir. A.Qlasının bir qədər gec 
yayımlanmış məlumatında isə (1991-cı ilin martında senata 
verdiyi hesabat) göstərilir ki, o, görüşdə Amerikanın İrakla 
Küveyt arasında yaranmış konflikti diplomatik yolla nizama 
salınması tərəfdarı olduğunu qeyd etmişdir. O, həmçinin iddia 
etmişdir ki, Səddam Hüseynin görüş haqqında məlumatında bir 
cümlə, məhz “ABŞ İrakın Kuveytlə olan konflikti dinc yolla həll 
etməyi israr edir”, cümləsi buraxılmışdır. Görüşün hər iki 
iştirakçısı öz mövqelərində israrlı olmaq üçün ciddi əsaslara 
malikdirlər. Bu halda tarixçi hansı mənbəyə, hansı şahidliyə 
istinad etməli və bu tapmacanı necə açmalıdır?  

Çox güman ki, hadisənin həqiqətdə necə baş verdiyini tam 
obyektivliyi ilə araşdırmaq heç zaman mümkün olmayacaq. 
Sözsüz ki, A.Qlans kimi təcrübəli diplomatın səhvə yol verdiyi 
və şərq siyasi diplomatiyası spesifikasını anlamadığını qəbul 
etmək çətindər. Lakin digər tərəfdən Səddam Hüseynin də İraq 
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üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir görüşdə diqqətsiz olması 
və səfirin sözlərini düzgün anlamamasını iddia etmək mümkün 
deyil.  

Bəzən tarixi mənbələrin tədqiqi ilə məşğul olan təd-
qiqatçılar hər hansı bir informasiyanın bir qrup mənbədə qeydə 
alınması, digər qrup mənbələrdə isə buraxılması faktı ilə 
qarşılaşırlar. Belə olan halda tarixçinin vəzifəsi mənbənin 
yaradıcısının bu fakt haqqında susmasının səbəblərini araş-
dırmaqdır. Çox zaman bu proses məntiqi təhlil nəticəsində 
həyata keçirilir. Bəzən tarixçilər susulan faktı tapmaq və onun 
səbəbini anlamaq üçün sinxron mənbələrin müqayisəli təhlilini 
aparır, interpretasiya və analogiyanın köməyi ilə obyektiv nəticə 
əldə edə bilirlər. Lakin müqayisli metod tarixi tədqiqatlarda 
bəzən aldadıcı nəticələrə də gətirə bilər. Analogiya vasitəsilə 
mənbələrdə buraxılan informasiyanın bərpası və onun 
səbəblərinin araşdırılması aşağıdakı mərhələlər vasitəsilə həyata 
keçirilir: 1) müşahidə; 2) hipotez; 3) hipotez ilə verilən faktarın 
uyğunluğu; 4) hipotezin yeni faktlarla təsdiqlənməsi. 

Sözsüz ki, təqdim edilən metod və üsullar tədqiq olunan 
mənbələrin xarakter, xüsusiyyət və informasiya vermə 
qabiliyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər, lakin əldə olunan 
mənbələrin informasiyası onlarda olan faktların dəqiqliyini 
təsdiq etmək üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Müvəffəqiyətli şahidliyin yaradılması 
Nəyə və hansı prinsiplərə əsasən tarixçi özünün şəxsi 

arqumentlərini təsdiq edəcək etimada malik olduğunu iddia 
edir? Nə zaman tarixçi əldə etdiyi məlumatların kifayət qədər 
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etibarlı olduğuna inanır? Bu suallar ilk növbədə mənbələrin 
etibarlılıq problemi ilə əlaqəlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
etimadın həcmi və keyfiyyət səviyyəsi ilk növbədə öyrənilən 
hadisənin növündən asılıdır. Məs., XIX əsr tarixçilərinin 
mülahizələrinə görə tarixi interpretasiyada “doğru-yalan” 
məsələsi hər hansı hadisənin həqiqətən baş verib verməməsi ilə 
izah olunurdu. Məs., L.fon Ranke hesab edirdi ki, tarixdə 
etibarlılığı olduqca asan təsdiq olunan faktlar var ki, onlar 
adətən şəxslərin doğumu və ya ölümü ilə bağlıdır. Lakin elə 
faktlar da var ki, onların etibarlı şahidliyini təsdiq etmək qeyri-
mümkündür.  

Tarixçilər, sözsüz ki, malik olduqları şahidliyin kəmiyyət 
ölçüsünü müəyyənləşdirməyə çalışırlar və belə hesab edirlər ki, 
şahidliyin çoxluğu ümumiyyətlə faktların obyektivliyinə dəlalət 
edir. Lakin tarixçi həmişə istədiyi və ya ehtiyac duyduğu 
mənbəni tapa bilmir.  

Mənbələrdə toplanan faktların effektiv şahidliyinin müəy-
yənləşdirilməsi çətinliyi bir neçə səbəblə izah olunur. Birincisi, 
bir hadisə və fakt haqqında kifayət qədər mənbə və ya məlumat 
olsa da, onların verdikləri informasiya bir-birinə uyğun gəlsə də 
tədqiqatçı həmişə qeyd olunan fakta şübhə ilə yanaşır. Çünki 
tarixçi dərk edir ki, qeydə alınan fakt, məlumat və ya 
informasiya siyasi partiyaların, siyasi quruluşun, siyasi liderlərin 
fikirlərini, mövqeyini əks etdirə bilər.  

İkincisi, tarixçinin tədqiq etdiyi hadisələrdən zaman çər-
çivəsində uzaqda olması ona hadisə haqqında effektli mülahizə 
yürütmək imkanı vermir. Tarixçi tədqiq etdiyi dövrdən nə qədər 
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uzaqdırsa, faktların effektivlik şahidliyini müəyyən etmək bir o 
qədər asandır. Burada sözsüz ki, mütəxəssis qabiliyyətindən 
başqa psixoloji faktorlar da müəyyən rol oynayır. Tədqiq etdiyi 
hadisələrə yaxın olduqca tarixçinin fərdi hissləri, maraqları, 
vətəndaşlıq mövqeyi və s. faktorlar tədqiqatın obyektivliyinə 
xələl gətirir.  

Beləliklə, faktlarla işləyən tarixçi hər bir fakta şübhə ilə 
yanaşmaq məcburiyyətindədir. Tarixi faktları araşdırarkən 
tarixçi yalnız ona lazım olanı seçir, bu isə tarixi faktların 
müəyyən qisminin tarixi tədqiqatdan kənarda qalmasına və tarixi 
hadisələrin seçmə tədqiqinə gətirib çıxarır. 

 
 

Mənbənin nüfuzu 
Mənbənin yaradıcısının müasiri olduğu dövrdə tutduğu 

siyasi, sosial, iqtisadi mövqeyi, statusu mənbənin nüfuzunun və 
etibarlılığının müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Müəllifin təsvir etdiyi hadisələrin şahidi olması və yaxud 
informasiya yığmaq məqsədi ilə bu prosesdə iştirak etməsi, onun 
topladığı informasiyanın birinci, ikinci və ya üçüncü əldən 
alınması mənbədə əks olunan informasiyanın keyfiyyətinə təsir 
edir. 

Mənbə müəllifinin etibarlılığını müəyyən etmək üçün bir 
neçə üsuldan istifadə olunur: (14) 

• mənbə yaradıcısının psixoloji durumu, onun optimist 
və ya pessimist olmasının müəyyənləşdirilməsi; 

• müəllifin şəxsi maraqlarının müəyyənləşdirilməsi; 
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• müəllifin hər hansı mülahizə və gələcəyə dair fikir-
lərinin mənbələrdə necə əks olunmasının müəyyən-
ləşdirilməsi; 

• mənbənin hansı şəraitin (sosial, iqtisadi, siyasi) təsiri 
altında yaradılmasının müəyyənləşdirilməsi. 

Müəllifin psixoloji, sosial və fərdi durumunun tənqidini 
həyata keçirimək və mənbənin etibarlılığını yoxlamaq üçün 
onun yarandığı dövr təhlil edilməlidir. Bunun üçün tədqiqatçı 
aşağıdakı suallara cavab tapmalıdır: 

• mənbənin yarandığı şərait müəllifə qeydə aldığı 
informasiyaya tənqidi yanaşmaq imkanı veribmi? Elə 
tarixi şərait olur ki, insanlar ciddi nəticələri şaiyələrin, 
ağlasığmaz rəvayətlərin təsiri altında formalaşdırırlar. 
Tədqiq olunan mənbənin məhz bu baxımdan hansı 
tarixi şəraitdə yaranmasının müəyyənləşdirilməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir; 

• mənbə yaradıcısı qeydə aldığı hadisə və əhvalatı də-
rindən dərk edibmi, anlayıbmı? 

• mənbə yaradıcısı şahidi olub dərk etdiyi hadisə və 
faktlardan razı qalıbmı? 

• mənbənin yaradıcısına müasiri olduğu dövrün mədəni 
səviyyəsi, mənəvi dünyası necə təsir edib, yəni 
mövcud olan mədəni mühüt mənbə yaradıcısına 
hadisələri gördüyü və istədiyi kimi təsvir etmək imkanı 
veribmi? 

Sözsüz ki, bu psixoloci, siyasi, sosial və iqtisadi aspekt-
lərin araşdırılması mənbə yaradıcısının və ya müşahidəçinin nə 
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dərəcədə obyektiv olduğunu müəyyənləşdirmək üçündür. 
İnsanlar, eləcə də mənbələr, bəzən bilərəkdən, bəzən də bil-
məyərəkdən saxta məlumatlar verirlər. Bu məlumatların müəy-
yənləşdirilməsi, həqiqətin bərpa edilməsi tarixçidən ciddi 
analitik və tənqidi təfəkkür, təkcə tədqiq edilən mənbəni deyil, 
onu yaradanın yaşadığı şəraitin də hərtərəfli təhqiqini zəruri 
edir. 
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II. TARİXİN METODOLOJİ PROBLEMLƏRİ 

1. Tarixin metodologiyası 

Elmi təfəkkürün metodologiyası və metodları artıq bir 
neçə əsrdir ki, alimləri düşündürür. Bu sahədə müxtəlif 
nəzəriyyə və konsepsiyaların yaranmasına baxmayaraq, ətraf 
mühitin dərk edilməsi və öyrənilməsi mümkünlüyü ümumi 
nəzəri prinsiplərə tabedir.  

İctimai reallığın dərk edilməsi ilə məşğul olan elm qno-
seologiya adlanır. Bu elm ətraf mühiti, tarixi gerçəklik və 
reallığı dərk etməyə çalışan subyektlə onun tədqiqat obyekti 
arasında şüurlu və ya şüursuz yaranan bütün əlaqələri tədqiq 
edir. Qnoselogiya tədqiqat obyektinin mahiyyətini dərk etməyə 
çalışaraq, bu prosesə kömək edən bütün dərketmə 
kateqoriyalarının-hissi, idrakı, empirik və nəzəri, abstrakt və 
konkret, həqiqi və yalan, tarixi, məntiqi və s. araşdırılması ilə 
məşğuldur. 

Ətraf mühitin mürəkkəbliyi və rəngarəngliyi onun müx-
təlif elm sahələri tərəfindən tədqiqinə səbəb olub. Qnoselogiya 
isə bu sahələrin reallığı dərk etmək üçün mümkün olan yollarını 
ümumiləşdirir. Bütövlükdə dərketmə prosesini tədqiq edən 
qnoseologiya elmlərin metodologiya və məntiqinin nəzəri 
əsasını təşkil edir.  

Elmi dərketmə metodları içərisində elmi biliklərin təhlilinə 
yönəlmiş və yeni biliklərin əldə edilməsi üçün istifadə olunan iki 
tip metodlar vardır. Birinci tip metodların əsas məqsədi əldə 
edilən elmi biliklərin ətraf reallığı nə dərəcədə obyektiv əks 
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etdiridiyini müəyyənləşdirməkdir. İkinci tip metodlar isə həqiqi 
biliklərin əldə edilməsi mümkünlüyünü araşdırır. Məhz bu 
baxımdan demək olar ki, elmi metodlar qarşıya qoyulmuş 
tədqiqat işinin həlli üçün “dərkedən subyektlə obyektiv reallığın 
qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən yollar və prinsiplərin, tələb və 
normaların, qanun və proseduraların, vasitə və alətlərin 
birliyidir” (1)  

Beləliklə, əgər elmi nəzəriyyə ilə elmi metodun fərqini 
müəyyən etsək, birincinin obyektiv reallığı əks etdirən bilik 
forması, ikincinin isə obyektiv reallığı dərk etmək üçün vasitə 
olduğunu qeyd etmək olar. Metodla elmi nəzəriyyə arasında 
həmişə qarşılıqlı əlaqə mövcud olmuşdur. Nəzəriyyə obyektin 
dərk edilməsi metodunun müəyyənləşdirilməsi üçün əsasdır. 
Metod nəzəriyyəni tamamlamaq və zənginləşdirmək, yeni 
biliklər əldə etmək üçün vasitədir. 

Elmi tədqiqatlarda metodların müəyyənləşdirliməsi və 
seçilməsi məsuliyyətli işdir. Metodların obyektivliyi və 
düzgünlüyü problemi olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Metodun 
düzgün və effektli olması üçün tədqiqatçının (subyektin) 
dərketmə obyekti haqqında həqiqi və obyektiv biliklərə 
əsaslanması və elmi dərketmə prosesi haqqında dərin məlumata 
malik olması zəruridir.  

Hər bir metodun tədqiqat üsulu qarşıya qoyulan tədqiqat 
işinin həll olunma yollarının əsasını, prinsipi isə onun vasitəsini, 
qanununu təşkil edir. Prinsipin ideya və tələblərini həyata 
keçirməyə imkan verən qaydalar, üslublar və əməliyyatlar birliyi 
isə metodika adlanır. Tədqiqatın metodikasının effektli işləməsi 
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üçün xüsusi alət və vasitələr lazımdır ki, bunlar da tədqiqatın 
texnikasını təşkil edir. 

Beləliklə, istənilən elmi metod üç struktur komponentdən - 
üsul və prinsiplərdən, metodikadan və texnikadan təşkil olunur. 
Olduqca mürəkkəb elmi proses olan metodların yaradılması, 
öyrənilməsi və istifadəsi üsulları yeni elm sahəsi olan 
metodologiyanın formalaşmasına səbəb olmuşdur. 
Metodologiya elmi təfəkkürün metodlarının öyrənilməsi və 
hazırlanmasına yönəldilmiş elmi dərketmə fəaliyyətinin 
nəzəriyyəsidir. Məhz bu baxımdan metodologiya qnoselogi-
yanın bir hissəsini təşkil edir.  

Elmi ədəbiyyatda metodologiyanın bir neçə səviyyəsinin - 
ümumi fəlsəfi, fəlsəfi-sosioloci, xüsusi-elmi, konkret-problem, 
müəyyən edirlər. Metodologiyada bu səviyyələr bir-biri ilə sıx 
əlaqədədir və nəzəri cəhətdən ümumfəlsəfi metodologiyaya 
əsaslanır.  

Tarixin metodologiyası tarixi biliklər və tarixi tədqiqat 
metodlarının xüsusiyyətinə uyğun olaraq formalaşmışdır. Əgər 
tarixi keçmiş haqqında biliklər zəruridirsə, onlar bütün nəsillər 
tərəfindən öyrənilməlidir. Lakin öyrənilməmişdən öncə bu tarix 
yazılmalıdır. Tarixin yazılması üçün isə onun tam, bütöv bərpası 
zəruridir. Bəs tarixin bərpası metodu nədir? Tarixin bərpası 
metodlarını tədqiq edən tarixin metodologiyası nə deməkdir? 

Tarixin metod və metodologiyasının öyrənilməsi və 
tədqiqi ilə məşğul olan ilk tarixçi alman alimi E.Berngeym 
olmuşdur. (2) Bu istiqamət bir qədər sonra fransız alimləri 
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Ş.Lanqlua və Ş.Senyobos, XX əsrin əvvəllərində isə rus alimi 
A.D.Lappo-Danilevski tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.  

XIX əsrdən başlayaraq, bizim dövümüzə qədər tarixin 
metodologiyası haqqında yazılan əsərlər tarix elminin mürəkkəb 
və ziddiyyətli problemlərinin tarixi metodların və mənbələrin 
xüsusiyyətləri baxımından tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bu 
problemlərin mürəkkəbliyi ilk növbədə tarixi metodların təbiət 
və dəqiq elmlərin metodlarından kəskin surətdə fərqlənməsi, 
tarixi keçmişin empirik müşahidəyə tabe olmaması ilə izah 
olunur. Təbiət elmlərinin metodları eksperimentlərin 
ümumiləşdirilməsinə əsaslandığı halda tarixdə ümumiyyətlə 
eksperimentlərin qeyri-mümkünlüyü, təbiət elmlərinin fərdi 
hadisələr və qanunları, tarixin isə ümumiləşdirilmiş və unikal 
hadisələr və faktları tədqiq etməsi bu iki sahə arasında ciddi 
fərqlərin olmasına dəlalət edir. Hər hansı kimyəvi proseslərin 
mümkün nəticəsi haqqında elmi ümumiləşməyə gələn və 
kimyəvi laboratoriyada fərz edilən reaksiyalar zəncirinin nə kimi 
nəticə verəcəyini təcrübə yolu ilə təsdiq etmək imkanına malik 
olan kimyaçı-alimdən fərqli olaraq, tarixçinin zamanı geri 
qaytarmaq və hadisələri təkrarlatmaq şansı yoxdur. “Tarix öz-
özünə təkrar olunmur, tarixçi faktları deyil, faktların qalıqlarını 
görür və onları öyrənərək, faktları bərpa etməyə çalışır”. (3)  

Tarixi bərpanın müvəffəqiyyəti ilk növbədə mənbələrin 
kəmiyyət və keyfiyyətindən, sonra isə tarixçinin tənqidi təhlil 
qabiliyyətindən asılıdır. Əslində tarixçinin tənqidi təhlil 
qabiliyyəti dedikdə onun tarixi mteodlara yiyələnmə səviyyəsi 
nəzərdə tutulur.  
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Tarixi metodologiyanın üç maraq sahəsini qeyd etmək 
olar: 

• tarixi tədqiqatlarda zehni əməliyyatların əksi; 
• tarixi tədqiqatların nəticələrinin əksi; 
• tarixi tədqiqatların problem-məzmununun əksi. 
Tarixi metodologiyanın birinci sahəsi tarixçinin tarixi 

interpretasiya, yəni izah etmə qabiliyyətini, ikinci sahəsi 
tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş nəticələr kompleksinin izah 
edilməsini, üçüncü sahə isə keçmiş hadisələrin hissi əksini əhatə 
edir. (4) Tarixi keçmişin əksi tarixi tədqiqatların əsasını təşkil 
etdiyindən metodlar tarixi metodologiyanın xüsusi bir hissəsini 
əhatə edir. Lakin heç bir tədqiqat işi metodoloji baza olmadan 
ciddi tədqiqat işi sayıla bilməz. Məhz buna görə də tarixin 
başlıca məqsədi keçmiş haqqında ciddi və həqiqi biliklər əldə 
etməkdir. Tarixiçi təkcə keçmişə dair biliklər əldə etmək yolları 
haqqında deyil, onları formalaşdırmaq haqqında da biliyə malik 
olmalıdır. Tarixçi tədqiq etdiyi obyekt haqqında tədqiqatdan 
əvvəl malik olduğu bilikləri tədqiqat nəticəsində əldə etdiyi 
biliklərlə qarşı-qarşıya qoymalı, yalnız bundan sonra biliklərin 
ümumiləşdirilməsi aparılmalıdır.  

Tarixin fəlsəfəsini müxtəlif dövrdə alimlər müxtəlif cür 
izah ediblər. Volter, Hegel “tarixin fəlsəfəsi” dedikdə keçmiş 
hadisələrin əksi, A.S.Dante analitik təhlil və ya analitik fəlsəfə, 
tarixi inkişaf istiqamətlərinin zehni dərk edilməsinin və onun 
nəticələrinin interpretasiyası, C.Lelevel, Ş. Lanqlua, 
Ş.Senyobos, L.Halfen isə tarixin metodologiyası, tarixi 
tədqiqatın əsası və s. nəzərdə tuturdular. Bu cür müxtəliflik və 
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anlaşılmazlıqdan uzaqlaşmaq üçün tarixi keçmişin əksi olan 
tarixi metodologiyanın bir neçə sahəsini ayırmaq olar: 

1. Tarixin praqmatik metodologiyası 
2. Tarixin apraqmatik metodologiyası 
3. Tarixin obyektiv metodologiyası 
Tarixin praqmatik metodologiyası bir başa tarixin 

metodologiyasının vəzifələri ilə bağlıdır. Tarixi metodolo-
giyanın praqmatik tərəfi diskriptiv və normativ cəhətdən elmi 
fəaliyyətin, yəni elmi tədqiqatın əsasını təşkil edir və aşağıdakı 
proseduralardan ibarətdir: 

• tədqiqat işinin ibarət olduğu proseslərin fərdiləş-
dirilməsi və onların təhlili; 

• müxtəlif elm sahələrində istifadə olunan tədqiqat 
üsullarının təsviri; 

• tədqiqatın məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və 
düzgün tədqiqat üsulu standartlarının formalaş-
dırılması. 

Metodoloji problemlərin əsasını təşkil edən tədqiqat üsulu 
və texnikasının müəyyənləşdirilməsi aşağıdakı əməliyyatların 
həyata keçirilməsini zəruri edir: 

• tədqiqatın əsasının, özülünün, bazasının seçilməsi; 
• bu baza əsasında problemin formalaşdırılması; 
• tədqiqatın həyata keçirilməsi üçün mənbələrin seçil-

məsi; 
• mənbələrin xarici və daxili tənqidi; 
• tədqiqatın problemi ilə mənbədə əks olunan infor-

masiya arasında münasibətlərin müəyyənləşdirilməsi; 
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• bu münasibətlərin izahı; 
• bu izah əsasında nəzəri ifadələrin formalaşdırılması; 
• ifadələr əsasında elmi nəticənin formalaşdırılması; 
• keçmiş hadisə və faktların təkamülü. 
Yuxarıda təsvir olunanlar praqmatik metodologiyanın iki 

əsas prosesini əhatə edir. Üçüncü proses isə tarixi tədqiqatlarda 
tarixçilərin rəhbər tutduqları məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi 
ilə əlaqədardır. Bu prosesin tamamlanması bir neçə modul və 
standartların formalaşdırılmasını tələb edir. Burada əsas məqsəd 
düzgün tarixi mülahizələrin əldə edilməsi və onun təsdiqidir. 
Sözsüz ki, tədqiqatın məqsədi hər zaman elmi proseduraların 
təbiətinə təsir göstərir. Elmi proseduraların dəyişilməsi tarixi 
tədqiqatın nəzəri bazasını təşkil edərək, aşağıdakı fundamental 
konsepsiyaları əhatə edir: müşahidə, mənbəyə əsaslanan bilik, 
mənbəyə əsaslanmayan biliklər, tarixi mənbə, mənbəyə 
əsaslanan və ya əsaslanmayan informasiya, mənbələrin 
həqiqiliyi, informasiyanın etibarlılığı, metodoloji model, 
faktların yaradılması, faktların izahı, faktların tədqiq və təsdiqi, 
elmi hipotezin formalaşdırılması, elmi hipotezin izahı, elmi 
hipotezin qəbul edilməsi, elmi hipotezin mümkünlüyü və 
yəqinliyi, elmi hipotezin qiymətləndirilməsi, elmi hipotezin 
qurulması və sintezi.  

 Tarixin apraqmatik metodologiyası praqmatik meto-
dologiya ilə sıx bağlıdır. Apraqmatik metodologiya tarixçinin 
tədqiqat işinin yekunu və mülahizələrinin təhlilidir. Apraqmatik 
metodologiya tarixi mülahizəni, tarixi ümumiləşməni, 
mövzunun semantik hissi və elmi qanununu, tarixi mühakimənin 
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qiymətini, tarixin nəqlini, obyektin dilini, tarixi həqiqəti və 
izomorfizmləri əhatə edir. Tarixin apraqmatik metodologiyası 
tarix elminin xarakterik xüsusiyyətlərinin qeyd olunması zamanı 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Tarixin obyektiv metodologiyası dedikdə tarixin fəlsəfəsi 
və nəzəriyyəsi ilə bağlı olan problemlər deyil, bu problemləri 
təhlil edən və araşdıran elm sahələrinin tarixi tədqiqat üçün 
istifadəsi nəzərdə tutulmalıdır.  

Tarixi tədqiqatın əsas və başlıca mərhələsini təşkil edən 
faktların toplanması tarixi biliyin toplanmasının ən mühüm 
mərhələsidir. Tarixi tədqiqatın aparılması zamanı tədqiq edilən 
problem haqqında ilkin biliklərin olmaması tarixi mülahizələrin 
formalaşdırılmasına imkan vermir. İlkin biliklər tarixi 
mülahizələrin modelləri, ifadələr kompleksi və elmi sahəsinə 
girişdir. Tarixçi mülahizələrin əsası olan ilkin biliyin necə 
xarakterizə olunmasında maraqlıdır. Tarixi nəticə və biliklərin 
düzgünlüyü ilkin bilik modelinin olub-olmamasından asılıdır. 
Bu model sistemləşdirilərsə, tarixi biliklərin əldə olunması 
asanlaşar. Məhz buna görə tarixin obyektiv metodologiyasının 
əsas vəzifəsi tarix elminin modeli olan ilkin biliyin xarakterizə 
olunmasıdır. Bu proses aşağıdakıların əldə edilməsinə şərait 
yaradır: 

• ilkin bilikdə həqiqi mülahizənin yalan mülahizədən 
ayrılmasını mümkün etmək; 

• ilkin biliyin öyrənilməsi üçün evristik mülahizələrin 
formalaşdırılması; 
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• ilkin biliyin təsviri üçün nəzəri şərtlərin formalaş-
dırılması. 

Tədqiqat obyektinin araşdırılması tarixi biliklərin, eləcə də 
tarixi tədqiqatın əsasını təşkil edir. Biz eyni zamanda iddia edə 
bilərik ki, hər bir zehni fəaliyyət və dərk etmə xüsusiləşmiş bilik 
sahəsində həyata keçirilir. Tarixi tədqiqat baxımından bu bilik 
həm mənbəyə əsaslanan, həm də mənbəyə əsaslanmayan 
bilikdir.  

Tarixin metodologiyasından danışarkən onun digər 
köməkçi tarix fənlərinin metodologiyası ilə əlaqəsinə xüsusi 
fikir vermək lazımdır. Əslində bu əlaqə ümumelmi metodo-
logiya ilə ixtisaslaşdırılmış metodologiyanın əlaqəsini xatırladır. 
Tarixin bu ümumi metodologiyası ayrı-ayrı problemlərin həlli 
ilə deyil, bəşəriyyətin başlanğıc kateqoriyaları (məs., zaman, 
məkan və s.) və əlaqələri ilə (məs., iqtisadiyyat, ideologiya və s.) 
birgə tarixin analizi ilə məşğuldur. Bu metodologiya tarixin ayrı-
ayrı problem və sahələrinin təhlili metodologiyasını deyil, 
tarixin bütövlükdə fundamental bərpasının metodologiyasını 
əhatə edir. Lakin tarixin metodologiyası özlüyündə yüksək 
dərəcədə abstrakt bir elm sahəsidir. Onun vəzifəsi bütün tarix 
elmi sahələri istiqamətlərinin təsdiqinin formalaşdırlmasıdır. 
Sözsüz ki, elm inkişaf etdikcə tarixin ümumi metodologiyası ilə 
köməkçi tarix elmi sahələri arasında əlaqələr də yaxınlaşır. 

2. Tarixi tədqiqatın metodları 

Hər bir tədqiqat işi obyektiv gerçəkliyin müxtəlifliyinin 
öyrənilməsinə həsr oulunur. Məhz bu baxımdan elmi problemin 
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həlli konkret metodun tətbiqini zəruri edir. Hər bir tədqiqat 
metodu isə tədqiq olunan problemin xarakter və xüsusiyyətindən 
asılıdır. Elmi tədqiqat metodlarının ən yüksək pilləsində fəlsəfi 
metodlar durur. Müasir elmi tədqiqatlarda fəlsəfi metodların ən 
geniş tətbiq olunanları arasında metafizika və dialektik 
materializmi qeyd etmək olar. Lakin elmi tədqiqatların 
müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması üçün ümumelmi və konkret 
elmi metodların tətbiqi zəruridir. 

Tarixi tədqiqatlarda tətbiq olunan ümumelmi metodlar 
arasında tarixi, məntiqi və sistemli metodları qeyd etmək olar. 
Tarixi tədqiqatlarda tarixi və məntiqi metodların tətbiqi onların 
ontoloji əsası ilə izah olunur. Bu metodların elmi ontoloji 
əsasına görə bizi əhatə edən tarixi reallıqda bütün hadisələr və 
obyektlər müəyyən olunmuş məkan və zaman çərçivəsində bir-
birinin ardınca yerləşmişdir. Bu baxımdan məntiqi metod 
obyektin hərəkətinin məkan çərçivəsindən, tarixi metod isə 
zaman çərçivəsindən izah edir. Lakin müasir reallığın 
müxtəlifliyi və rəngarəngliyi onun bütün problemlərinin tarixi 
və məntiqi metodlar vasitəsilə həll edilməsinə imkan vermir. Bu 
metodların köməyi ilə əsasən iki tip problemlər - müxtəlif 
obyektlərin sinxron təhlili və obyektlərin zaman çərçivəsində 
dəyişilməsinin araşdırılması, daha dəqiq desək, obyektlərin 
təkamülü, öyrənilir. 

Tarixi problemlərin tədqiqində konkretdən abstrakta, və ya 
abstraktdan konkretə keçid bəzən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Konkret dedikdə tədqiq edilən və müxtəlif xüsusiyyət və 
xarakterə malik obyektiv reallığın fəaliyyəti və inkişafının 
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qarşılıqlı əlaqəsi və qanunauyğunluğu nəzərdə tutulur. 
Abstraktlaşdırma istənilən elmi dərketmə prosesinin ayrılmaz 
atributu və formasıdır. Obyektiv reallığın abstraktlaşdırılması 
onun olduqca müxtəlif forma, xarakter və xüsusiyyətə malik 
olması ilə şərtlənir. İnsan zehni sözsüz ki, bu müxtəlifliyi 
bütövlüklə əks etdirmək imkanından məhrumdur, lakin daim 
zehni fəaliyyəti ilə ona yaxınlaşmağa can atır. Məhz bu 
baxımdan onun fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühit obyektlərinin 
abstraktlaşdırılması prosesi gedir. Deməli, obyektiv reallığın 
abstraktlaşdırılması əslində onun haqqında birtərəfli, natamam 
təsəvvürün yaradılmasına imkan verir. Məhz buna görə obyektin 
konkretləşdirilməsi onu xarakterizə edən elementlərin mahiyyət 
və mövcudluğunun təhlilinə şərait yaradır.  

Obyektiv reallığın konkretlikdən abstrakta doğru keçidinin 
bir yolu da onun ideallaşdırılmasıdır. Bu prosesin mahiyyəti 
dərketmə prosesi zamanı müəyyən ideal xüsusiyyətlərə malik 
obyektlərin formalaşdırılmasından ibarətdir. Elmi dərketmə 
prosesində obyektin ideallaşdırılması öyrənilən reallığın 
mahiyyətinin konkret formadan fərqli olaraq, dondurulmuş 
şəkildə tədqiqinə imkan verir. İdeal obyektlər və onların təsviri 
reallığın təkcə fəaliyyəti və inkişafı qanunauyğunluğunu deyil, 
eyni zamanda onun mahiyyət-məzmun və formal-kəmiyyət 
modellərinin yaradılmasına imkan verir.  

Tədqiq edilən obyektlərin tarixi reallıqdan ayıraraq 
ideallaşdırılması və bunun əsasında deduktiv-inteqral modellərin 
yaradılması reallığın daha yüksək səviyyədə tədqiqini mümkün 
edir. Lakin bununla belə konkretdən abstrakta keçid ətraf mühit 
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haqqında bütöv biliklər əldə etməyə, tədqiq olunan obyekti tam 
əhatə etməyə imkan vermir. Bu proses abstraktdan konkretə 
keçid zamanı başa çatır. 

Əslində abstraktdan konkretə keçid ətraf mühit haqqında 
biliklərimizin mükəmmələşdirilməsi və tamamlanmasına gətirib 
çıxarır. Lakin tədqiqatlarda abstraktdan konkretə keçid reallığın 
elə bir başlanğıc nöqtəsinin tapılmasını tələb edir ki, onun 
köməyi ilə bu keçidi həyata keçirmək mümkün olsun. 

Məlumdur ki, cəmiyyətin tədqiqi zamanı heç də həmişə 
kütləvi xarakter daşıyan obyektiv reallığın mühüm xüsusiy-
yətlərini əhatə etmək mümkün olmur. Əvvəla, obyektiv reallığın 
müəyyən inkişaf mərhələsi, sonra isə onun dərkedilməsi üçün 
yüksək biliklər tələb olunur. Abstraktdan konrketə keçidin iki 
yolunu müəyyənləşdirmək olar. Obyektiv reallığın bütün 
xüsusiyyət və ziddiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi ona məxsus 
olan konkret ziddiyyət və qanunauyğunluqların aşkarlanmasına 
imkan verir. Bu variantda abstraktdan konkretə keçid elmi 
fəaliyyətin abstraksiyadan obyektin konkret-nəzəri təhlilinə 
keçidlə xarakterizə olunur. Abstraktdan konrketə keçidin ikinci 
variantı obyektin abstrakt-nəzəri ideal təsvirinin yaradılması 
deməkdir. Bu keçid əslində obyektin real vəziyyəti ilə ideal 
vəziyyətinin tutuşdurulmasıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
bu nəzəri proseduraların praktikada tətbiqi olduqca böyük 
çətinliklərlə müşayət olunur. 

Müasir elm sahəsində obyektiv reallığın tədqiqi zamanı 
sistemli təhlil olduqca geniş tətbiq olunur. Bu metodun obyektiv 
əsası təbii və ictimai reallığın ayrı, təcrid olunmuş predmet, 
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hadisə və proseslərdən deyil, qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirdə 
olan müəyyən bütöv obyektlər sistemi şəklində qəbul 
olunmasından ibarətdir.  

Hər bir sistemin özünəməxsus quruluşu, strukturu və 
funksiyaları mövcuddur. Lakin bu komponentlər bir-birləri ilə 
sıx əlaqəlidirlər. Sistemin quruluşu onu təşkil edən elementlərin 
hissələrindən ibarətdir. Hər bir konkret götürülmüş ictimai 
sistemin özünəməxsus daxili mexanizmə malik olduğunu qəbul 
etsək, tarixi tədqiqatlarda sistemli yanaşma və sistemli təhlilin 
nə dərəcədə mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu anlamaq olar. 
Lakin sistemli təhlil mürəkkəb dərketmə prosesidir və istənilən 
problemin həlli zamanı istifadə oluna bilməz. 

Tarixi tədqiqatlarda geniş tətbiq olunan metodlardan biri 
də səbəb-nəticə analizidir. Bu metodun köməyi ilə tarixi 
proseslərin situasiya və dinamikası tətbiq olunur. Beləliklə, 
tarixi reallığın tətbiqi bir sıra ümumelmi metodların köməyi ilə 
həyata keirilir. Lakin bu metodların hər biri müəyyən şərtlərin 
və müəyyən elmi bilik səviyyəsinin olmasını tələb edir. Məhz 
buna görə tarixi reallığın tədqiqi üçün tədqiqat metodunun 
seçilməsi tədqiq edilən obyektin və qarşıya qoyulan tədqiqat 
probleminin xarakterinə uyğün gəlməlidir. 

Konkret tarixi metodların təhlilinə keçərək, qeyd etmək 
lazımdır ki, müasir tarix elmində “tarixi metod” dedikdə tarixi 
reallığı öyrənən bütün metodlar nəzərdə tutulur. Tarixi 
ədəbiyyatda tarixi tədqiqatın dörd ənənəvi və ya klasssik 
metodu- tarixi-genetik, tarixi-müqayisəli, tarixi-tipoloji və 
tarixi-sistemli, müəyyənləşdirilir. Bu metodların konkret tətbiqi 
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çox zaman fəlsəfi və ümumelmi metodların cəlb edilməsi ilə 
tamamlanır.  

Tarixi tədqiqatlarda ən geniş istifadə olunan tarixi-genetik 
metod tədqiq olunan obyektiv reallığın ona məxsus 
xüsusiyyətləri, funksiya və dəyişikliklərinin tarixi dinamikada 
araşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu metodun tətbiqi obyektiv 
reallığın təklikdən ümumiliyə doğru dərk edilməsidir. Məntiqi 
cəhətdən tarixi-genetik metod analitik-induktiv xüsusiyyətə 
malikdir və öyrənilən obyektin təsviri ilə xarakterizə olunur. Bu 
metod tarixi inkişafın səbəb-nəticə əlaqələrinin və 
qanunauyğunluqlarının təhlilinə yönəlib və tarixi reallığın 
inkişaf analizidir. Məhz buna görə bu metodun tətbiqi zamanı 
tarixi proses və hadisələrin baş verdiyi zaman məfhumu nəzərə 
alınmazsa, relyativizmə yuvarlanma qorxusu yaranır. 
Relyativizm isə tarixi hadisənin tam deyil, birtərəfli 
öyrənilməsinə, onun ətrafındakı hadisə və proseslərin, 
obyektlərin hamısının dinamik, dəyişkən və hərəkətdə olan 
təbiətə malik olmasının qəbul edilməməsinə gətirib çıxarır. 
Əslində ətraf mühitdə müəyyən sabitliyə malik obyektlər də 
mövcuddur və tarixi-genetik metod tətbiq edilən zaman bu 
faktor nəzərə alınmalıdır.  

Tarixi-genetik metodun digər xarakterik xüsusiyyəti onun 
təsviri metod olması və empirizmə meylliliyidir. Bu halda 
nəzərə almaq lazımdır ki, bizim tədqiq etdiyimiz tarixi obyektin 
empirik yolla, yəni təsviri metodla, tədqiq etmək qeyri-
mümkündür. Məhz buna görə tarixdə kütləvi hadisə və 
proseslərin öyrənilməsi zamanı tarixi-genetik metodun tətbiqi 
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istənilən nəticəni vermir. Tarixi-genetik metod imkan daxilində 
digər metodlarla əlaqəli şəkildə tətbiq olunarsa, əhəmiyətli olar. 

Tarixi-müqayisəli metod elmi təfəkkürün ən geniş 
yayılmış tətbiqi metodlarından biri olaraq, demək olar ki, bütün 
elmi tədqiqatlarda istifadə olunur. Tədqiq edilən obyekt 
haqqında empirik məlumatların toplanması və sistemləşdirilməsi 
tarixi-müqayisəli metodun tətbiqinə şərait yaradır. Tarixi-
müqayisəli metodun obyektiv əsasını ictimai-tarixi inkişafın 
təkrarlanan, daxilən müəyyənləşmiş qanunauyğun proses olması 
təşkil edir. Tarixi reallıqda mövcud olan bütün hadisə və 
proseslər daxilən oxşar mahiyyətə və demək olar ki, oxşar 
formaya malikdirlər. Tarixi-müqayisəli metodun məntiqi əsasını 
isə hadisə və proseslərin oxşarlıq prinsipini açıqlayan analogiya 
təşkil edir. 

Analogiya ümumelmi dərketmə metodu olub obyektlərin 
oxşar xüsusiyyətlərini əsas götürərək, onların digər obyektlərlə 
müqayisəli təhlili və bunun əsasında onların oxşarlığı haqqında 
nəticələrin əldə edilməsindən ibarətdir.  

Tarixi-müqayisəli metod tədqiq edilən tarixi hadisə və 
proseslərin mahiyyətini araşdırmağa, onlarda ümumi, xüsusi və 
qanunauyğunluqların aşkarlanmasına, onların keyfiyyət 
fərqlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. Bu metodun 
köməyi ilə hadisə və proseslərin analogiyası vasitəsilə təkcə 
öyrənilən problemin deyil, daha geniş tarixi ümumiləşmə və 
paralellərin aparılması mümkündür. Tarixi-müqayisəli metod 
tədqiqat probleminə digər metodların tətbiqini zəruri edir. Bu 
cəhətdən müqayisəli metodun mühüm üstünlükləri mövcuddur. 
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Lakin digər tərəfdən tarixi-müqayisəli metodun tətbiqi müəyyən 
metodoloji tələblərə riayyət olunmasını zəruri edir. Əvvəla, 
müqayisə tarixi hadisə və proseslərin formal oxşarlığına deyil, 
konkret faktlara əsaslanmalıdır. Eyni zamanda tarixi dövrün 
ümumi oxşar cəhətləri, inkişaf mərhələləri, hadisə və proseslərin 
tipoloji mahiyyəti nəzərə alınmalıdır. Məs., bu baxımdan XX 
əsrin əvvəli və sonunda Azərbaycanda mövcud olmuş ictimai-
siyasi, iqtisadi situasiyanın müqayisəli təhlili bütövlükdə keçən 
əsr Azərbaycan tarixinə dair bir sıra mühüm və mürəkkəb 
problemlərin araşdırılmasına imkan yaradar. 

Tədqiqat zamanı təkcə oxşar, eyni tipli deyil, müxtəlif tipli 
və ya müxtəlif inkişaf mərhələsində olan obyekt və hadisələri də 
müqayisə etmək olar. Lakin bu halda tədqiq edilən obyektin 
mahiyyəti oxşarlıq deyil, fərqli cəhət nöqteyi-nəzərindən 
araşdırılmalıdır.  

Hər bir tədqiqat metodunda olduğu kimi müqayisəli 
metodun da tətbiqi zamanı müəyyən metodoloji prinsiplərin 
mövcudluğu zəruridir. Adətən müqayisəli metodu digər me-
todlarla əlaqəli surətdə tətbiq etmək məqsədəuyğundur. 
Müqayisəli metod yalnız zaman daxilində geniş bir dövrü əhatə 
edən problemlərin həlli zamanı effektli nəticə verir. Onun tətbiqi 
eyni zamanda müəyyən çətinliklər də yaradır. Əvvəla, bu metod 
tədqiq edilən obyektin mahiyyətinin aşkarlanmasına imkan 
vermir. İctimai problemlərin inkişaf dinamikasını tədqiq 
edərkən, bu metodu tətbiq etmək mümkün olmur. Obyektlər 
arasında formal oxşarlığa əsaslanaraq, müqayisəli metodun 
tətbiqi çox zaman mənfi nəticələr verə bilər. Məhz buna görə 
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tarixi-müqayisəli metodun tətbiqi zamanı onun metodoloji 
prinsipləri və tədqiq edilən obyektin bu prinsiplərə nə dərəcədə 
uyğun gəlib-gəlməsi müəyyənləşdirilməlidir.  

Tarixi-tipoloji metodun obyektiv əsasını ictimai-tarixi 
inkişafda bir tərəfdən fərqlənən, digər tərəfdən isə qarşılıqlı 
əlaqədə olan tək, xüsusi və ümuminin mövcudluğu təşkil edir. 
Çox zaman tarixi tədqiqatların mahiyyətini bütün proses və 
hadisələrə məxsus, onların daxili mahiyyətini şərtləndirən 
ümumi xüsusiyyətlərin aşkarlanması təşkil edir.  

İctimai həyatın dayanmayan, daim inkişafda olan bir 
proses olduğunu nəzərə alaraq, qeyd etmək lazımdır ki, bu 
proses daim təkrarlanan obyektlərin deyil, daim yeni keyfiyyət 
səviyyəsini adlayan obyektlərin toplusunu təşkil edir. Buna görə 
də ictimai proseslərin tədqiqində vahid-məkan çərçivəsində 
ümuminin müəyyənləşdirilməsi, arasıkəsilməz zaman 
çərçivəsində yeganə bir mərhələnin seçilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir və bu əməliyyat tarixi-tipoloji metodun köməkliyi ilə 
həyata keçirilir. Tarixi obyektlərin, hadisə və proseslərin tiplərə 
bölünməsi onların keyfiyyət xüsusiyyətlərinə görə 
qruplaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu qruplaşdırma obyektlərin 
məxsus olduqları xüsusi keyfiyyətlər əsasında həyata keçirilir. 
Obyektlərin tiplərə bölünməsi əslində onların mahiyyət 
analizinin əsasını təşkil edir. 

İctimai həyatın obyekt və hadisələrinin tipləşdirilməsi 
mürəkkəb əqli proses olaraq, bir sıra metodoloji prinsiplərə 
riayət olunmasını tələb edir. Bu metodun tətbiqi zamanı ən çox 
əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin keyfiyyət müəyyənliyinə görə 
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tipləşdirilməsi üçün əsasın və ya başlanğıcın seçilməsidir. 
Bunun üçün öyrənilən obyektlərin mahiyyət xüsusiyyətləri 
müəyyənləşdirilir. İlk növbədə tədqiq olunan obyektin özünün 
keyfiyyət təbiətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Yalnız bundan 
sonra ictimai reallığı təşkil edən elementlərin keyfiyyət 
müəyyənliyi təyin edilir və araşdırılır. 

Beləliklə, tədqiq edilən obyekt və proseslərin keyfiyyət 
müəyyənliyinin aşkarlanması bu ictimai bütövlüyü təşkil edən 
obyekt və proseslərin ayrı-ayrılıqda mənşə-məzmun təbiətinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə tamamlanmalı və yalnız bundan sonra 
obyektiv reallığın tipoloji struktur analizi həyata keçirilməlidir. 

Tarixi proseslərin tipləşdirilməsi çox zaman deduktiv-
induktiv üsulla həyata keçirilir. Bu üsulun mahiyyəti tədqiq 
edilən reallığın mahiyyət-məzmun əsasının müəyyənləşdi-
rilməsidir. Deduktiv üsul obyektiv reallığın uyğun tiplərinin 
mahiyyət-məzmun təhlili əsasında, induktiv üsul isə bu tiplərin 
empirik bilik və məlumatlar əsasında öyrənilməsi ilə 
müəyyənləşir. 

Tarixi-tipoloji metodun digər metodlarla müqayisədə bir 
neçə üstünlüyü olmasına baxmayaraq, onun tətbiqi olduqca 
mürəkkəb və çətindir. Əvvəla, tarixi proseslərin tipləşdirilməsi 
çoxölçülü təsnifatın formalaşmasını tələb edir ki, bu da həmişə 
mümkün olmur. İkincisi, müəyyən oxşar əlamətlərə görə 
tipləşdirilən obyektlərdə bu əlamətlərin keyfiyyət təzahürü 
həmişə eyni olmur. Məs., bir obyektdə bu keyfiyyətlər digərinə 
nisbətən az və ya çox ola bilər. Sözsüz ki, obyekti tipləşdirilən 
xüsusiyyətlərin deyil, onların keyfiyyət dərəcəsinin müəyyən 
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edilməsi daha effektiv nəticə verə bilərdi. Lakin bu hər zaman 
mümkün olmur. Bunun üçün çox zaman nəinki seçilən tiplərin 
sayı müəyyənləşdirilir, həmçinin onların kəmiyyət təsviri 
zamanı kəmiyyət müəyyənliyi sərhədlərində mövcud olan 
intervallar belə nəzərə alınır.  

Nəhayət, tarixi-tiploci metodun təsviri zamanı tarixi 
proseslərdə köklü surətdə fərqlənən sərhədlərin və ya mərhə-
lələrin ayrılması müəyyən çətinliklər yaradır. Bunun üçün 
tədqiqatçılar çox zaman tarixi mərhələlərin hansı sistemə aid 
olmasını müəyyənləşdirirlər.  

Tarixi-sistemli metod digər metodlarla müqayisədə 
nisbətən gec formalaşıb. Lakin bu metod ictimai-tarixi inkişafın 
daha dərindən və hərtərəfli öyrənilməsinə yönəldiyindən 
olduqca geniş istifadə olunur. Bu metod tədqiq edilən obyektiv 
reallığın nisbətən tam əhatə olunması və onun daxili fəaliyyət 
mexanizminin araşdırılmasına imkan verir.  

Tarixi-sistemli metodun obyektiv əsasını tarixi inkişafda 
vahid, xüsusi və ümuminin birliyi prinsipi təşkil edir. Tarixi 
reallıq əslində fərdi hadisə və situasiyalardan təşkil olunub. 
Fərdi hadisələr yalnız onların məxsus olduğu xüsusiyyətlərə, 
xarakter və xasiyyətə malikdir. Lakin onlar insan fəaliyyətinin 
ümumi fəaliyyət növü və tipini təşkil etdiyindən müəyyən 
ümumi xüsusiyyət və xasiyyətə malikdirlər və müəyyən sistemi 
təşkil edirlər. Tarixi şərait ictimai sistemin məkan-zaman 
daxilində hadisələr birliyini təşkil edir. 

Tarixi reallığın tarixi hadisə və situasiyasından başqa bir 
komponenti, tarixi proses də var ki, o da özünün zaman 
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çərçivəsində müəyyən keyfiyyət mərhələsi və səviyyəsinə 
malikdir.  

Tarixi reallığın sistemli xarakteri ictimai-tarixi inkişafda 
situasiya və proseslərin səbəbli müəyyənliyindən başqa 
funksional əlaqəli olmasına işarə edir. Tarixi proseslərin sistemli 
analizi onların bütöv və kompleks şəkildə öyrənilməsi ilə 
xarakterizə olunur. Sistemlərin təhlili zamanı ayrılan obyektlər 
keyfiyyət müəyyənliyinə malik olmalı, və qarşılıqlı əlaqə 
xüsusiyyəti ilə seçilməlidirlər. Bununü üçün seçilən sistemlərin 
təşkil olunduğu komponentlərin malik olduğu xüsusiyyətlər 
qeyd edilir və bu xüsusiyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqə 
müəyyənləşdirilir. 

Ayrı-ayrı sistemlərin seçilməsindən sonra onların struktur 
təhlili həyata keçirilir. Struktur təhlil əslində sistemin 
komponentləri və xüsusiyyətləri arasında qarşılıqlı əlaqənin 
xarakterinin müəyənləşdirilməsinə yönəlmişdir. 

Sistemli metodun tətbiqi nəticəsində tədqiqatçı öyrənilən 
problem haqqında sistemli məlumata malik olacaq. Sözsüz ki, 
bu bilik empirik xarakter daşıyacaq və tədqiq edilən strukturun 
mahiyyətinin açıqlanmasına imkan verməyəcək. Bunun üçün 
toplanılan biliklərin nəzəri səviyyəyə qaldırılması və öyrənilən 
sistemlərin yerarxiyasında rolu və funksiyasının 
müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Bu isə funksional təhlil 
nəticəsində həyata keçirilir. Artıq bu mərhələdə sistemin 
strukturu daha yüksək səviyyədə tədqiq olunur. 

Struktur-funksional analizdən ibarət sistem metodu sözsüz 
ki, digər tarixi metodlarla müqayisədə müəyyən üstünlüklərə 



Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

97 

malikdir. Məhz bu metodun köməyi ilə abstraktdan konkretə 
keçid və konkret-nəzəri biliklərin toplanması mümkündür. Bu 
metod öyrənilən sistemlərin modelləşdirilməsinə imkan yaradır.  

Lakin bu metodun zəif cəhətləri də mövcuddur.Məs., bu 
metod yalnız sinxron təhlil zamanı müsbət nəticələr verir. Digər 
tərəfdən öyrənilən proseslərin nəzəri-mahiyyət xüsusiyyətinə 
kifayət qədər fikir verilməzsə, sistemlərin həddən artıq 
mütləqləşdirilməsi meylləri yarana bilər.  

Beləliklə, tarix elmi ümumtarixi tədqiqat metodlarının 
zəngin bazasına malikdir. Ümumelmi və fəlsəfi metodlarla birgə 
bu metodlar müxtəlif tarixi proses və hadisələrin tədqiqinə geniş 
imkanlar yaradır. 

3. Tarixi tədqiqatlarda riyazi metodlar 

Tarixçilərin tarixi hadisələri və prosesləri “hesablamaq” 
imkanı keçən əsrin əvvəllərində yaranıb. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, tarixi tədqiqatlarda kəmiyyət metodlarının isti-
fadəsinə münasibət həmişə bir mənalı olmamışdır. Subyektivist 
metodologiya tərəfdarlarının müxtəlif məktəb və istiqamətləri 
tarixi keçmişin obyektiv bərpası mümkünlüyünü inkar edərək, 
kəmiyyət metodlarının tarixin bərpasına heç bir köməklik 
göstərməyəcəyini iddia edirdilər. Onların fikrincə tarixçinin əsas 
vəzifəsi keçmişin təsviri metodlarla subyektiv əks etdirilməsidir. 

Əksinə, strukturalist konsepsiyanın tərəfdarları tarixi 
keçmişin obyektiv dərk edilməsinin mümknülüyünü qəbul etsə-
lər də, pozitivist ənənələri davam etdirərək, tarixin obyektiv 
bərpası üçün yalnız riyazi və kəmiyyət mteodların zəruri 
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olduğunu göstərirdilər. Bununla da onlar ənənəvi tarixi 
metodlardan istifadənin lüzumsuz olduğunu sübut etməyə 
çalışırdılar.  

Keçən əsrin əvvəllərində tarix elmində formalaşmış 
istiqamətlərdən olan dialektik materializm tarixi tədqiqatlarda 
imkan daxilində həm klassik, həm də qeyri-ənənəvi  metodların 
istifadəsinin vacibliyi və zəruriliyini vurğuladı.   

Riyazi və kəmiyyət metodlarının tarix elmində tətbiqi ilk 
vaxtlar iqtisadi tarix və demoqrafiyanın ehtiyacları üzündən 
mümkün olmuşdur. Riyazi və kəmiyyət metodlarının iqtisadi və 
demoqrafik problemlərin həlli zamanı tətbiqinin fəlsəfi əsası 
pozitivist konsepsiya tərəfindən qoyulmuşdur. Bu dövrdə (XIX 
əsrin sonu- XX əsrin əvvəlləri) riyazi üsulların köməyi ilə yeni 
toplanmış rəqəmlər təhlil olunurdu. İlk dəfə 1866-cı ildə 
İngiltərədə C.T.Rocer tərəfindən nəşr etdirilən kənd təsərrüfatı 
və qiymətlər probleminə həsr olunmuş 6 cilddlik tədqiqat işində 
tarixi informasiyanın təhlili zamanı riyazi metodlardan istifadə 
olunmuşdur. Sonralar C.D.Avennelinin XIII əsrdən XYIII 
əsrədək Fransada mövcud olmuş qiymətlər və əmək haqqının 
dinamikasına həsr olunmuş əsərində, A.Yanovskinin XYI əsr 
Polşa tarixinin tədqiqinə həsr olunmuş və statistik materialların 
təhlili əsasında yazılmış tədqiqat işində riyazi metodlar tətbiq 
edilmişdir. 

Tarixi tədqiqatlarda riyazi və kəmiyyət üsullarının tətbiq 
olunmasının ikinci mərhələsi bu metodların tarixi tədqiqatlarda 
istifadəsinin nəzəri əsasının formalaşması ilə başlanır. Bu 
nəzəriyyənin yaranması ilk növbədə marksist siyasi 
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iqtisadiyyatın xidməti sayılmalıdır. XX əsrin əvvəllərində 
yaranmış bir sıra elmi əsərlər, məs.,V.Leninin «Rusiyada 
kapitalizmin inkişafı» adlı əsəri, sosial strukturun statistik 
təhlilinə əsaslanaraq, yazılmışdır. Bu dövrdə yaranmış tədqiqat 
işlərində riyazi metodların tətbiqi aqrar, sənaye, demoqrafik və 
s. bu qəbildən olan problemlərin həlli ilə bağlı olsa da, onların 
tətbiqinin nəzəri cəhətdən əsaslandırılması və nəzəri bazasının 
formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Tarixi tədqiqatlarda riyazi və kəmiyyət metodlarının 
istifadəsinin üçüncü mərhələsi ikinci dünya müharibəsindən 
sonrakı dövrə təsadüf edir. Tətbiqi riyaziyyat, kibernetika 
elmlərinin geniş imkanıları və ictimai-siyasi, tarixi problemlərin 
getdikcə daha fundamental xarakter alması bu metodların tarixi 
tədqiqatlara cəlb edilməsini genişləndirdi. Tarixi tədqiqatlarda 
tətbiq olunan riyazi və kəmiyyət metodlarının xüsusiyyət və 
növlərini araşdırmamışdan öncə onların mahiyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi zəruridir. 

Qeyd edək ki, tarixi tədqiqatlarda kəmiyyət metodlarının 
tətbiqi demək olar ki, həmişə mövcud olmuşdur. Çünki 
kəmiyyət metodları kəmiyyət göstəriciləri sistemi əsasında 
obyektiv reallığın təzahür və proseslərinin adi təsvirini təşkil 
edir. Riyazi metodlar isə tarix elmi üçün yeni istiqamət olaraq, 
əslində verilən kəmiyyət göstəriciləri əsasında təzahür və 
proseslərin formal-kəmiyyət və riyazi modellərinin yaradılması 
deməkdir. Hər bir tarixi təhlil məzmun-təsvir və ya məzmun-
kəmiyyət xarakteri daşıyır. Bu baxımdan tarixi tədqiqatlarda 
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kəmiyyət və keyfiyyət təhlilini qarşı-qarşıya qoymaq qeyri-
mümkündür.  

Tarixdə mahiyyət-məzmun təhlili təsviri xarakter 
daşıyaraq, şifahi formada həyata keçirilir. Lakin hər bir tarixi 
təzahür və prosesin tam təhlili onlarda olan kəmiyyət və 
keyfiyyət xüsusiyyətlərinin uyğunluğu müəyyən edilməzsə, tam 
sayıla bilməz. Tarixi tədqiqat yalnız kəmiyyət və keyfiyyət 
birliyini açıqlayan ölçü müəyyən edildikdə tamamlanmış hesab 
olunur. Məhz bu konteksdən tarixi tədqiqatlarda kəmiyyət 
metodlarının yerinin müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Nəzəri cəhətdən istənilən tarixi reallığın öyrənilməsi 
zamanı kəmiyyət metodlarını tətbiq etmək olar. Lakin bu 
metodların praktik tətbiqi yalnız obyektlər və proseslərin tədqiqi 
müəyyən səviyyəyə çatdıqda mümkün olur. Məhz buna görə 
tarixi tədqiqatlarda kəmiyyət və riyazi metodların köməyi ilə 
həll oluna biləcək üç tip problem müəyyən edilir: 

1) tədqiq edilən reallığın təşkil olunduğu keyfiyyətlərin, 
xüsusiyyətlərin kəmiyyət ölçüsü və sərhədlərini 
müəyyən etmək üçün onun rəqəmlər vasitəsi ilə 
xarakterizə olunması; 

2) tədqiq edilən hadisə və proseslərin formal-kəmiyyət və 
riyazi modellərinin qurulması; 

3) yeni elmi nəzəriyyələrin yaradılması və artıq mövcud 
olanların ifadəsi üçün riyazi metodların tətbiqi. 
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Kəmiyyət və riyazi metodların tarixi tədqiqatlarda tətbiqi 
ilk növbədə obyektiv reallığın təzahür və proseslərinin 
ölçülməsinin mümkünlüyü ilə şərtlənir. 

Əslində ölçmə obyektlər arasında münasibətlərin yaradıl-
masıdır. Ölçmənin mahiyyəti bu münasibətlərin rəqəmlərlə ifadə 
olunmasında əks olunur. 

Tarixi hadisə və proseslərin ölçülməsi üçün əsas onların 
keyfiyyət cəhətdən eyni tipli olması, tədqiq olunan obyektlərin 
müqayisəsinin mümkünlüyüdür. Məhz buna görə də tarixi 
hadisə və proseslərin ölçülməsi imkanı onlar haqqında yalnız 
müəyyən mahiyyət-məzmun bilikləri toplananda mümkün olur. 

Tarixi hadisə və proseslərin ölçülməsi sahəsində tarix 
müəyyən məhdudiyyətlərə malikdir və yalnız tarixi mənbələrin 
imkanı çərçivəsi daxilində kəmiyyət göstəriciləri sisteminin 
variasiyası və ya zaman (dinamik) sıralarını əks etdirə bilər.  

Variasiya sıraları müxtəlif obyektlərdə eyni xüsusiy-
yətlərin kəmiyyət göstəricilərini, dinamik sıralar isə eyni 
obyektlərin məxsus olduqları bu və ya digər xüsusiyyətləri 
xarakterizə edən göstəriciləri təşkil edir. 

Tarixi mənbələrdə əks olunan kəmiyyət göstəriciləri 
əsasən variasiya sıralarıdır. Məhz buna görə də tarixi tədqi-
qatlarda dinamik sıraların yaradılması olduqca çətindir. Tarixi 
obyektləri xarakterizə edən göstəricilərin böyük əksəriyyəti 
keyfiyyət atributlarıdır. Onların ölçülmə vahidi olmadığından 
onları metrik göstəricilərə çevirmək çətindir. Keyfiyyət 
xüsusiyyətlərinin ölçülməsinin ən sadə metodu onların 
saylarının müəyyən edilməsidir. Kəmiyyət göstəricilərindən 
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fərqli olaraq, keyfiyyət göstəricilərinin ölçülməsi tək deyil, 
bütöv xüsusiyyətlərə aiddir. 

Tarixi hadisə və proseslərin keyfiyyət göstəricilərinin 
ölçülməsi və kəmiyyət sistemi ilə formalaşdırılması metodla-
rından biri kontent-analizdir (təsviri-təhlil). Bu metod həm 
sadə, həm də mürəkkəb problemlərin həlli zamanı tətbiq edilir. 
Bu metodun mahiyyətini öyrənilən obyektlərin təzahür və 
xüsusiyyətlərinin kəmiyyətləşdirilməsi təşkil edir. Növbəti 
mərhələdə eyni kəmiyyət xüsusiyyətlərinə malik obyektlərin 
sayı müəyyənləşdirilir və bu keyfiyyət göstəriciləri kodlaşdırılır. 
Nəticədə təsviri informasiya rəqəmsal sistem formasını alır.  

İctimai varlığın təzahür və proseslərinin ölçülməsinin ən 
mürəkkəb problemi obyekt və təzahürlərə aid xüsusiyyətlərin 
intensivlik dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsidir. Məhz bu 
problemin aradan qaldırılması üçün tarixçilər çox zaman ekspert 
qiymətlərindən istifadə edirlər. Bu üsula görə ayrı-ayrı 
xüsusiyyətlərin intensivlik şkalası müəyyən edilir. Bu proses 
çətin olsa da olduqca dərin və obyektiv biliklərin əldə 
olunmasına kömək edir. Lakin bu üsulların tarixi tədqiqatlarda 
geniş istifadəsi ümumi metodoloji, metodik və texniki 
problemlərin həllini və tarixçilərin bu metodlarla dərindən 
yiyələnməsini tələb edir.  

Tarixi proses və təzahürlərin öyrənilməsində modelləşmə 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və tarixi tədqiqatlarda riyazi 
metodların tətbiqinin ən yüksək səviyyəsini təşkil edir. 
Məlumdur ki, modelləşmə tarixi gerçəklik və reallığın qurulan 
modellər əsasında təhlili deməkdir. Xarakterinə görə modellər 
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maddi və ideal olmaq şərti ilə iki yerə bölünürlər. Əslində tarixi 
proseslərin modelləşdirilməsi öyrənilən obyektin mahiyyətinin 
riyazi işarələr formasında əksidir. Modelləşmənin əsasını 
oxşarlıq nəzəriyyəsi təşkil edir. Obyektlərin modellər əsasında 
öyrənilməsi mümkünlüyü isə analogiya prinsipinə əsaslanır. 

Tarixçilər arasında belə bir fikir formalaşıb ki, riyazi 
modellərin qurulması üçün müəyyən elmi hipotez yaradıl-
malıdır. Model bu hipotezə uyğun qurulmalı, sonra isə onun 
modelə əsasən təsdiq olunub olunmadığı yoxlanılmalıdır. Lakin 
riyazi modelləşmə üçün elmi hipotezin formalaşdırılması əsas 
şərt deyil. 

Tarixi proseslərin modelləşdirilməsi üçün yaradılan 
modelləri əksetmə-ölçmə və immitasiya-proqnoz olmaqla iki 
qrupa bölmək olar.  

Əksetmə-ölçmə modelləri tarixçilər tərəfindən adi və 
ənənəvi metodlar vasitəsilə tədqiqi mümkün olmayan ictimai 
inkişaf proseslərinin xüsusiyyətləri və qanunauyğunluqlarını 
öyrənmək üçün tətbiq olunur. Bu modellərin əsasında tədqiq 
olunan obyektin xüsusiyyət, xasiyyət və inkişafının kəmiyyət 
göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi və modelləşdirilməsi durur. 

Riyazi model tədqiq olunan obyektin gələcək inkişaf 
perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün qurulursa, o immi-
tasiya-proqnoz tipinə aiddir. İmmitasiya tədqiq edilən obyektin 
optimal inkişaf variantını müəyyənləşdirmək imkanı verir. Tarix 
elminə münasibətdə əksetmə-ölçmə modellərinin bütün 
növlərini tətbiq etmək olar. İmitasiya-proqnoz modellərinə 
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gəldikdə isə onların tətbiqi yalnız üç tip problemlərin həllində 
daha effektiv nəticə verir:  

1. Alternativ tarixi situasiyaların modelləşdirilməsi; yəni 
obyektiv və subyektiv cəhətdən mümkün olan, lakin 
faktiki olaraq, reallaşmamış tarixi situasiyaların 
modelləşdirilməsi. Bu cür modellər tarixin real inkişaf 
istiqamətini dərindən təhlil etmək imkanı verir.  

2. Kontrfaktik situasiyaların modelləşdirilməsi, yəni real 
mövcud olmamış, lakin ehtimal oluna bilən tarixi 
situasiyaların modelləşdirilməsi. Bu cür modellər real 
tarixi şəraitin qiymətləndirilməsi üçün etalon rolunu 
oynayır və reallığın idealdan nə qədər fərqləndiyini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir.  

3. Tarixi hadisə və proseslərin adi xarakteristikası üçün 
imitasiya modellərinin qurulması. Adətən bu modellər 
tarixi hadisələr haqqında mənbələrdə kifayət qədər 
konkret-tarixi faktlar tapılmayanda qurulur. 

Beləliklə, tarixi tədqiqatlarda riyazi və kəmiyyət 
metodlarının istifadəsinin geniş perspektivləri və imkanıları 
mövcuddur. Tarixi təzahür və proseslərin modelləşdirilməsinin 
geniş tətbiqi qlobal tarixi problemlərin həllində mühüm 
nailiyyətlər əldə etmək imkanı verir. Sadəcə olaraq, onların 
modelləşdirilməsi zamanı əsas diqqət modellərin məzmun-
mahiyyətinə yönəldilməli və bu baxımdan tədqiqat obyektinə 
məzmun cəhətdən yanaşılmalı, bütün metodoloji və mənbə-
informasiya problemlərinin hərtərəfli əhatəsi təmin edilməlidir. 
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4. Tarixi tədqiqatların növləri və strukturu 

Hər bir tədqiqat işi bir neçə mərhələdən ibarət müəyyən-
ləşdirilmiş struktura malikdir. Tarix elmində elmi tədqiqatların 
aşağıdakı mərhələləri mövcuddur: 

• tədqiqat obyektinin seçilməsi və tədqiqatın prob-
leminin formalaşdırılması; 

• tədqiqat probleminin mənbə-informasiya bazasının və 
metodlarının müəyyənləşdirilməsi; 

• tədqiq olunan tarixi gerçəkliyin yenidən bərpası və 
empirik dərk edilməsi; 

• tarixi gerçəkliyin izahı və nəzəri dərk edilməsi; 
• əldə edilən elmi biliklərin qiymət və dəyərinin 

müəyyənləşdirilməsi, onların həqiqilik və obyektiv-
liyinin təsdiq olunması. 

Tarixi tədqiqat mərhələləri əslində bir-biri ilə sıx bağlıdır 
və tarixçinin tədqiqat praktikasını əks etdirir. 

Tarixin metodologiyası baxımından tarixi tədqiqatlar 
aşağıdakı problemləri əhatə edir: 

• tarixi tədqiqatın obyekti haqqında mövcud olan fikir; 
• tədqiqat obyektinin araşdırılması üsulu; 
• tədqiqat nəticəsində əldə edilən biliklərin dəyəri. 
Hər bir tarixi tədqiqat işinin müəyyən dərketmə obyekti 

mövcuddur. Tarixi gerçəkliyin müxtəlifliyi və rəngarəngliyi 
onun tarixi tədqiqatlarda bütövlükdə əksinə imkan vermir. 
Tarixçilər tarixi tədqiqat obyektini seçərək müəyyən zaman-
məkan çərçivəsində mövcud olmuş reallığın bir hissəsini əhatə 
edirlər. Bu seçilən obyektin xüsusiyyəti, xarakteri, başqa 
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obyektlərlə münasibətinin müəyyənləşdirilməsi həll olunacaq 
elmi problemin əsasını təşkil edir.  

Elmi problem elmi dərketmə prosesi zamanı yaranmış və 
elmi- dərketmə əhəmiyyəti kəsb edən sual və suallar 
kompleksinə deyilir. Tədqiqatın vəzifəsi bu suallara cavab 
tapmaq və bu cavabı əsaslandırmaqdır.  

Tarixi tədqiqat obyektinin seçilməsi, tədqiqatı və prob-
lemin formalaşıdırılması zamanı tarixçi cəmiyyətin ona olan 
ehtiyacını, onun öyrənilmə səviyyəsini, imkanlarını və 
əhəmiyyətini nəzərə almalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir tarixi 
tədqiqat probleminin yaranması müəyyən əsasa malik olur. 
Yəni, hər hansı tarixi problemlərə tarixin müəyyən dövrlərində 
olduqca böyük marağın olması ictimaiyyətin bu problemlərə 
xüsusi diqqəti ilə izah olunur. Başqa sözlə heç bir tədqiqat işi 
boş yerdən yaranmır, bunun üçün ictimai sifariş tələb olunur. 
Məs., Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, əsrin əvvəllərində və 
sonunda Azərbaycan xalqının antik tarixinə, etnogenez 
probleminə olan marağın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini görmək 
olar. Məhz bu dövrlərdə həmin problemlərə aid bir sıra 
fundamental tədqiqat işləri yaradılmışdır. Bu isə ilk növbədə 
qeyd olunan dövrlərdə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr və 
tarixi şəraitin tələbi ilə izah olunmalıdır. Əsrin əvvəllərində bu 
proses xalqın formalaşması, milli təfəkkürün dirçəlməsi, 
dövlətçilik ənənələrinin bərpası ilə izah olunursa, əsrin sonunda 
bunu dövlət müstəqilliyinin bərpası və inkişafı, dövlətçilik 
ənənləri tarixinin öyrənilməsi, milli ruhun yüksəlməsi və s. 
faktorlarla əlaqələndirmək olar.  
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Sözsüz, tarix elmi ideologiya və ictimai-siyasi təfəkkürlə 
bağlı olduğundan, çox zaman dövlət strategiyası və siyasətinin 
həyata keçirilməsi aləti olmuş və bununla da bəşər tarixinin 
bütün məhələlərində müstəqilliyini qoruya bilməmişdir. Tarix 
siyasət və ideologiya ilə bağlı elm olduğu üçün çox zaman 
dövlət siyasəti və xəttini həyata keçirərək, tarixin müxtəlif 
problemlərini bu siyasət və istiqamət prizmasından izah etmək 
məcburiyyəti qarşısında qalmışdır. Bu da sonradan 
saxtalaşdırılmış tarixi mərhələlərin yenidən araşdırılması, 
qaranlıq qalmış və tədqiq olunmayan mənbələrin elmi 
dövriyyəyə gətirilməsi ilə nəticələnir.  

Müasir dövrün ictimaiyyət və cəmiyyət maraqlarının 
müəyyənləşdirilməsi ilk növbədə tarixçilərdən yaşadıqları dövr 
haqqında dərin biliklərə malik olmasını tələb edir. Tədqiqat 
obyektini müəyyənləşdirib problemi formalaşdıran tarixçi 
sözsüz ki, ona qədər bu problemin həlli üçün aparılmış tədqiqat 
işlərini araşdırmalı, problemin tədqiqat səviyyəsini 
müəyyənləşdirməli, yəni problemi tarixşünaslıq baxımından 
təhlil etməlidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, “tarixşünaslıq” termini müasir 
tarix elmində müxtəlif cür şərh olunur. Onu müəyyən edilmiş 
problemlər haqqında yazılmış ədəbiyyat siyahısı, tarixi təfək-
kürün inkişaf mərhələlərini əks etdirən məktəb və istiqamətlərin, 
konsepsiyaların təhlili, tarixin inkişaf mərhələlərini öyrənən elm 
və s. kimi izah edirlər. 

Tarixşünaslığın əsas məqsədi obyektiv reallığın hadisə, 
təzahür və proseslərinin öyrənilməsinə yönəlmiş münasibətləri, 
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tarixi dərketmə təfəkkürünün təkamül mərhələlərini, obyektiv 
reallığın tədqiqi səviyyəsi və öyrənilməsi zəruri olan 
aspektlərinin müəyyənləşdirilməsidir. 

Tarixi tədqiqat problemlərinin müvəffəqiyyətli həlli 
şərtlərindən biri onun tarixşünaslıq baxımından təhlilidir. İlk 
növbədə problemin tədqiqi səviyyəsi araşdırılarkən, onun nə 
dərəcədə obyektiv və elmi aparıldığı müəyyənləşdirilməli, 
obyektin tədqiqi ilə əlaqədar yaranmış tarixi konsepsiyalar 
tutuşdurulmalı və təhlil olunmalıdır. Məhz bu cəhətdən 
problemin tarixşünaslıq baxımından təhlili onun əvvəlki tədqiqat 
səviyyəsinin mövcud olan zəif cəhətlərinin, həll olunmamış, 
ziddiyyətli və qaranlıq qalmış məsələlərin aşkarlanmasına imkan 
verir. Tədqiqatın tarixşünaslıq baxımından təhlilinin iki aspekti 
mövcuddur: 1) tarixçi özündən əvvəl həyata keçirilmiş tədqiqat 
işlərini təhlil edir, onların çatışmayan, mənfi cəhətlərini 
müəyyənləşdirir; 2) tarixşünaslıq təhlili tarixçiyə əvvəlki 
tədqiqatçıların istitfadə etmədiyi və ya edə bilmədikləri 
mənbələrin tədqiqata cəlb olunmasına, yəni tədqiqatın mənbə 
bazasının genişləndirilməsi və zənginləşdirilməsinə şərait 
yaradır. 

Sözsüz ki, tarixi problemlərin tarixşünaslıq təhlili mühüm 
əhəmiyyətə malik mərhələdir. Lakin tarixi problemlərin həlli ilk 
növbədə onların mənbə-informasiya bazasının 
müəyyənləşdirilməsi ilə başlayır.  

Tədqiqat işinin mənbə-informasiya bazasının formalaş-
dırılması zamanı tədqiqatçı mövcud olan və yeni aşkarlanmış 
mənbələri tədqiqata cəlb edir. Bu sahədə yalnız mənbələrin 
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seçilməsi, onların orijinallıq və həqiqiliyinin müəyyən edilməsi 
deyil, onlarda əks olunan informasiyanın qeydə alınması və 
təhlili metodları üzərində də düşünmək lazımdır.  

Mənbələrin müəyyənləşdirilməsi, seçilməsi və tənqidi 
təhlili ilk növbədə onların kəmiyyət və keyfiyyət müəyyənliyi 
və kütləviliyinə əsaslanmalıdır. Məhz bu cəhətdən tarixi 
tədqiqatlarda əsas məsələ mənbələrin kütləviliyi deyil, onların 
informasiya vermə qabiliyyətinin səviyyəsindən asılıdır. 
Mənbənin keyfiyyət müəyyənliyi onun tədqiq olunan problemi 
nə dərəcədə açmaq imkanına malik olması ilə təyin edilir. 
Sözsüz ki, bəzən tarixçi elə mənbələrlə işləməli olur ki, onlarda 
bilavasitə tədqiq olunan problemə aid informasiyanı tapmaq 
mümkün deyil. Belə olan halda tarixçi gizli informasiyanın 
kodlaşdırılmasına çalışır. Lakin əgər bundan sonra da problemi 
mövcud mənbə bazası ilə araşdırmaq mümkün deyilsə, tədqiqat 
probleminə yenidən baxılması və onun istiqamətinin 
dəyişdirilməsi lazım gəlir.   

Mənbələrin kəmiyyət çoxluğunun təmin edilməsi ilk 
növbədə kütləvi xarakter daşıyan təzahür və hadisələrin 
öyrənilməsi zamanı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu halda 
sözsüz ki, tarixçi mövcud olan bütün mənbələri deyil, onların 
tam kütləsinin xüsusiyyət və əsaslarını təşkil edən bir hissəsini 
seçir və öyrənir.  

Beləliklə, tədqiqatın mənbə-informasiya bazasının forma-
laşdırılması zamanı təkcə bu bazanın kəmiyyət və keyfiyyət 
həcmini deyil, onun tədqiq edilən problemə nə dərəcədə uyğun 
gəlməsini də müəyyənləşdirmək lazımdır. 
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Tarixi tədqiqat probleminin formalaşdırılması və mənbə-
informasiya bazasının müəyyənləşdirilməsi bu bazanın təhlili 
üçün düzgün metodların müəyyənləşdirilməsini zəruri edir. 
Tarixi tədqiqatların həyata keçirilməsinin bir aspekti də onun 
mənbəşünaslıq bazası təhlilinin xüsusi metodologiyasının 
olmasıdır. Başqa sözlə tarixçi həm mənbə bazasının təhlili, həm 
də problemin həllinin metodları üzərində düşünməli və obyektiv 
seçim etməlidir. Bu isə seçilən metodların əlaqələndirilməsi və 
kompleksli istifadəsini tələb edir.  

Tarixi tədqiqat metodu seçilərkən, rəhbər götürülən əsas 
şərt öyrənilən tarixi obyektin təbiətinin müəyyənləşdirilməsidir. 
Öyrənilən obyektin təbiət və mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
ilk növbədə onun həlli üçün zəruri olacaq ümumtarixi 
metodların təyin edilməsinə imkan verir. Tədqiq olunan 
obyektin öyrənilmə səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi 
ümumtarixi metodlar içərisində ona daha uyğun olanının 
seçilməsinə kömək edir. Bu prosesdə mənbələrin informasiya 
bazasının xüsusiyyətləri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir və 
hansı tarixi metodun daha əlverişli və zəruri olması məsələsinə 
aydınlıq gətirir.  

Beləliklə, tarixi tədqiqat metodunun düzgün seçilməsi 
üçün birincisi, öyrənilən obyektin mahiyyəti və təbiətinin, onun 
haqqında formalaşmış nəzəri biliklərin öyrənilməsi, ikincisi isə, 
mənbə-informasiya bazasının imkan və xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Lakin tarixi problemlərin həlli zamanı təkcə ümumtarixi 
deyil, konkret-tarixi metodların da təyin edilməsi lazımdır. 
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Tədqiqat metodu ilk növbədə elə seçilməlidir ki, tədqiq edilən 
obyektin tarixi reallığa adekvatlığı və uyğunluğu təsdiq oluna 
bilsin, yəni əldə edəcəyimiz biliklərin elmi olduğunu sübut 
etmək mümkün olsun. Bunun üçün konkret-tarixi metod 
tədqiqat probleminin xarakteri və mənbə-informasiya bazasının 
imkanına uyğun gəlməlidir. 

Tarixi tədqiqat obyektinin formalaşdırılması mənbə-
informasiya bazasının, ümumi və konkret-tarixi tədqiqat 
metodunun müəyyənləşdirilməsi problemin həlli üçün yol açmış 
olur. Bu yol tədqiqata aparan yoldur və bir neçə mərhələdən 
ibarətdir. 

Tarixi gerçəkliyin təzahürünün müxtəlifliyi, mürəkkəbliyi 
və rəngarəngliyi çox zaman reallığın təzahürü ilə mahiyyəti 
arasında uyğunsuzluğun yaranmasına səbəb olur. Məhz buna 
görə də obyektiv reallığın dərk edilməsində adətən iki səviyyə 
müəyyən edilir: 1) təzahürün dərk edilməsi və onun haqqında 
empirik biliklərin yaranması; 2) təzahürün mahiyyətinin 
açılması və onun haqqında nəzəri biliklərin formalaşması. (5) 

Bəs tarixi dərk etmə prosesində empirik biliklərlə nəzəri 
bilikləri necə ayırmaq olar? Tarix elmində bir qrup alim empirik 
biliklərin sadə müşahidə nəticəsində əldə edilən və obyektlərin 
xarici əlamətləri haqqında informasiya verən, nəzəri biliklərin 
isə obyektlərin daxili mahiyyəti, qanunauyğunluq və əlaqələrini 
açıqlayan biliklər olmasını qəbul edir. Digər qrup isə empirik 
bilikləri obyektin müəyyən təzahürü və tərəfləri haqqında, nəzəri 
bilikləri isə onun ümumi mahiyyəti haqqında biliklərlə 
eyniləşdirir. (6) 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

112 

Bütövlükdə tarixi gerçəkliyin bərpası həm empirik, həm 
də nəzəri biliklərin kompleks təhlili, tarixçinin intuisiya və 
fərziyyəsi, gerçəkliyi əks etdirmə qabiliyyətinə söykənir. Burada 
gizli informasiyanın qeydə alınması və təhlili məsələsini də 
nəzərə almaq lazımdır. Müasir dövr tarixçiləri mənbələrdə əks 
olunan gizli informasiyanın qeydə alınması, mənbələrdə silinmiş 
məlumatların bərpası və s. sahədə mühüm nəticələr əldə etmiş 
və tədqiqat texnikasını kifayət qədər təkmilləşdirmişlər. 

Tarixi tədqiqat obyektinin müəyyənləşdirilməsi problemin 
formalaşdırılması və onun tədqiqi üçün mənbə-informasiya 
bazasının yaradılması, tədqiqat metodunun seçilməsi, obyekt 
haqqında empirik və nəzəri biliklərin toplanması ilə nəticələnir. 
Tarixi tədqiqatın digər mərhələsi toplanan biliklərin izahı və 
onlar əsasında elmi nəticələrin əldə edilməsidir.  

Qeyd edildiyi kimi tarixi obyekt haqqında empirik biliklər 
tədqiqatçının empirik, hissi qavraması, nəzəri biliklər isə onun 
daxili mahiyyətinin açılmasına imkan verir. Empirik mərhələdə 
tədqiqat obyektinin təsviri ifadəsi, nəzəri mərhələdə isə onun 
izahı həyata keçirilir. Məhz buna görə qeyd etmək lazımdır ki, 
istənilən elmi dərketmə prosesində iki növ bilik istifadə olunur. 
Birinci növ biliklər obyekt haqqında məlumat verən mənbə-
informasiya bazasına əsaslanır və empirik bilik mərhələsini əks 
etdirir. İkinci bilik isə qeyri-mənbə və ya mənbəyə 
əsaslanmayan bilik olub,  obyektin mövcud olduğu, fəaliyyət 
göstərdiyi və inkişaf etdiyi ətraf mühit haqqında  ümumi 
bilikləri əhatə edir. Bu biliklərin zəruriliyi obyektin izah 
olunmasının elmi şəkildə həyata keçirilməsinə əsaslanır. 
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Tarix elmində tarixi problemlərin izahının bir neçə növünü 
müəyyən edirlər: qanun vasitəsilə izah, səbəb, mənşə, struktur 
və funksional izah. Bunların içərisində ən başlıcası qanun 
vasitəsilə izah sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür izah 
forması materialist konsepsiya tərəfdarları tərəfindən inkişaf 
etdirilir və mahiyyəti tarixi gerçəkliyin, ictimai reallığın 
mövcudluğu, fəaliyyəti və inkişafının müəyyən genetik qanuna 
əsasən dövran etməsi ilə izah olunur. Bu yolla adətən 
fundamental tədqiqat problemləri, kütləvi xarakterli məsələlərin, 
siyasi sistemlərin təhlili və s. izah olunur. 

Tarixi tədqiqatlarda səbəb-əlaqə izahı da mühüm rol 
oynayır. Bu izah növü insanın və bəşər cəmiyyətinin ətraf mü-
hitə təsiri nəticəsi olaraq yaranmış tarixi hadisələrin araş-
dırılması zamanı tətbiq olunur. Sözsüz ki, bu cür izahda 
subyektiv faktorlara diqqət artır. Lakin subyektin fəaliyyətini 
şərtləndirən obyektiv şəraitin təhlili elmi cəhətdən aparılarsa, 
səbəb-nəticə izahı problemin düzgün izahına imkan yaradar. 

Tarixi proses və hadisələrin mahiyyətinin açıqlanması 
zamanı genetik izahdan da istifadə olunur və bu halda tarixi 
problem araşdırılarkən müəyyən zaman çərçivəsindən kənara 
çıxma hallarına təsadüf edilir. Bu isə dövr və şəraitin hərtərəfli 
təhlilini tələb edir. Tarixi problemlərin struktur təhlili mövcud 
ictimai-tarixi sistemlərin mahiyyətinin araşdırılmasına imkan 
verir. Bu cür izahın əsas mahiyyəti sistemləri xarakterizə edən 
keyfiyyət göstəricilərinin və onlar arasında əlaqələrin 
açılmasıdır.  
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Tarixi problemlərin funksional izahı əslində sistemli 
izahın bir formasıdır. Bu izah ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri və 
səviyyəsində obyekt və sistemlərin özünəməxsusluğu və mahiy-
yətinin araşdırılmasına imkan verir.  

Beləliklə, tarixi məlumatın izahının müxtəlif növləri 
mövcuddur və onlar obyekt haqqında mükəmməl biliklərin 
formalaşdırılması, onların mahiyyət və xüsusiyyətlərinin 
açıqlanmasına imkan verir. Lakin bu izahlar əsasında nəzəri 
biliklərin toplanması mürəkkəb elmi prosesdir. Bunun üçün 
empirik bilikdən nəzəri biliyə keçid tələb olunur. Bu isə ilk 
növbədə tarixi tədqiqatlarda ideya və hipotezlərin formalaş-
dırılması deməkdir. İdeya və hipotezlər isə tədqiq olunan 
obyektlər haqqında toplanan empirik biliklər süzgəcindən 
keçirilməli və onlar tərəfindən təsdiq olunduğu halda nəzəri 
biliklərə çevrilməlidir. Lakin tədqiq olunan obyekt haqqında 
təsdiq olunmuş nəzəri biliklərin formalaşdırılması heç də tarixi 
tədqiqatın sona çatmasına dəlalət etmir. Obyekt haqqında 
konkret nəzəri biliklərin əldə edilməsi elmi tədqiqat prosesinin 
ən yüksək mərhələsi sayılır. Bu biliklər əsasında elmi 
nəzəriyyələrin formalaşdırılması isə elmi tədqiqatın başa 
çatdığını göstərir. 

Beləliklə, tarixi elmi tədqiqat işi mürəkkəb dərketmə 
prosesi olub bir-birini tamamlayan və bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqədə olan bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bu mərhələlərin nə 
dərəcədə bir-birini tamamlaması ilk növbədə öyrənilən 
problemin mənbə-informasiya bazasının kəmiyyət və 
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keyfiyyətindən, sonra isə tədqiqatçının tədqiqat aparmaq, 
analitik düşüncə və təhlil qabiliyyətindən asılıdır. 
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III. MƏNBƏŞÜNASLIQA GİRİŞ 

1. Mənbəşünaslığın predmet və vəzifələri 

 Yazılı tarixi mənbələri öyrənən və onlarda əks olunmuş 
informasiyanın təhlili metodları haqqında elm kimi formalaşan 
mənbəşünaslığın tədqiqat obyekti tarixi mənbələr toplusudur. 
Tarixi mənbə dedikdə isə biz insanın şüurlu fəaliyyəti 
nəticəsində yaranmış və insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

116 

əks etdirən istənilən abidəni nəzərdə tuturuq. Mənbəşünaslığın 
əsas suallarını mənbələrin yaranması və müəllifinin 
müəyyənləşdirilməsi, yazılması metodları və şərhi, mənbədə əks 
olunan informasiyanın bütövlüyü və həqiqətə uyğunluğunun 
sübut olunması və s. təşkil edir. Bir elm kimi mənbəşünaslıq iki 
funksiyanı, evristik və analitik-metodoloji funksiyaları, həyata 
keçirir. Mənbəşünaslığın evristik funksiyası tarixi mənbələrin 
xülasəsi, təsnifatı və ayrı-ayrı tip və növlərinin xarakteristikasını 
əhatə edir. Analitik-metodoloji funksiya isə mənbələrin daha 
dərin və hərtərəfli təhlilini nəzərdə tutaraq, onlarda əks olunmuş 
informasiyanın əldə edilməsi metodunun təkmilləşdirilməsi, 
mənbə keyfiyyətinin, yenilik və tarixiliyinin sübutu məsələsi 
kimi problemlərin həllinə yönəldilmişdir.  

Mənbəşünaslığın tarixi təfəkkürün metodolo;i problemləri 
ilə qarşılıqlı əlaqəsi mənbənin təbiətinin müəyyənləşdirilməsi və 
tarixi təfəkkür prosesində obyekt və subyektin dialektikasının 
təhlili üzrə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar mənbəşünaslıq 
nəzəri və tətbiqi olmaq şəritilə iki yerə bölünür. Nəzəri 
mənbəşünaslıq əsasən mənbələrin təbiətinin, onlarda real 
gerçəkliyin əksolunma qanunauyğunluğunun və bu 
əksolunmanın obyektivliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul 
olur.  

İstənilən tarixi mənbə üç komponentdən ibarət infor-
masiya prosesinin nəticəsidir. Bu üç komponent obyekti (yəni 
tarixi gerçəklik), subyekti (yəni bu gerçəkliyi əks etdirən insan) 
və tarixi gerçəkliyin insan təfəkküründə əksi nəticəsində 
yaranmış informasiyanı əhatə edir. Artıq qeyd edildiyi kimi 
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əksetmə prosesi praqmatik xarakter daşıyaraq, kortəbii şəkildə 
baş vermir. İnsan ətraf mühiti məqsədli əks etdirir. Lakin 
informasiya prosesinin praqmatik xarakter daşıması mənbədə 
əks olunan informasiyaının obyektivliyinə xələl gətirmir. Belə 
ki, tarixi gerçəkliyi əks etdirən insan bu prosesdə həm subyekt, 
həm də obyekt kimi iştirak edir. Ətraf reallığı əks etdirərkən 
insan, subyekt rolunu oynayır. Lakin insan mənbədə 
bilməyərəkdən özünün maraqları, ətraf mühiti dərketmə, 
qavrama səviyyəsi haqqında da məlumat verir və bununla da 
obyekt kimi çıxış edir. Tarixi mənbələrin ikili xarakter daşıması, 
yəni onların həm obyektiv, həm də subyektiv olması, məhz bu 
xüsusiyyətdən irəli gəlir. İnformasiyanın özü obyektiv mühitin 
rəngarəng təzahürünün əks olunmasıdır. İnformasiya əslində 
subyektin təfəkküründə reallığın xüsusiyyət və əlamətlərinin 
əksindən başqa bir şey deyildir. Tarixi mənbə gerçəkliyi əks 
etdirməklə yanaşı, eyni zamanda onun bir hissəsi kimi də çıxış 
edir. Mənbə nəinki tarixi keçmişi əks etidirir, eyni zamanda bu 
keçmişin tənqidi üçün zəruri informasiya da verir.  

Tarixi mənbələrin tənqidi təhlili onların və onlarda əks 
olunan informasiyanın tarixi fakt olub-olmaması məsələsinin 
aydınlaşdırılmasını tələb edir. Tarixin bu problemi müxtəlif 
məktəbin nümayəndələri tərəfindən müxtəlif cür şərh edilirdi. 
Pozitivist istiqamətin tərəfdarları tarixi gerçəkliyin tarixi fakt 
kimi qəbul olunması və bu faktların tarix elminin faktları ilə 
eyniləşdirilməsi mövqeyindən çıxış edirdilər. Əksinə, subyekti-
vistlər tarixi faktın obyektivliyini inkar edir və tarixi mənbələrin 
mahiyyətinin tarixçi, tədqiqatçı tərəfindən müəyyənləşdirildiyini 
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iddia edirdilər. Tarixi faktları təbiət elmləri faktlarına qarşı 
qoyan subyektivistlər əslində tarixi gerçəkliyin reallığını də 
inkar edirdilər. Və nəhayət, materialist baxış tarixi faktın üç 
novünü müəyyənləşdirərək, xarakterizə edirdi: 1) tarixi 
gerçəkliyin faktı, 2) tarixi mənbənin faktı və 3) elmi fakt. Tarixi 
gerçəkliyin faktı həm tarixi mənbə yaradıcısına, həm də 
tədqiqatçı alimə münasibətdə obyektivdir, dəyişməzdir, 
əbədidir. Tarixi mənbələrin faktı obyektiv reallığın subyekt 
tərəfindən əksi olaraq, subyektivdir, lakin dəyişməz və əbədidir. 
Elmi faktlara gəlincə isə onlar obyektiv reallığın ikiqat 
subyektivləşdirilmiş əksi olaraq, dəyişən və inkişaf edəndirlər.  

Mənbəşünaslığın nəzəri problemlərinin ən mühüm hissəsi 
mənbələrin tarixi gerçəkliyi əks etdirmə obyektivliyini əhatə 
edir. Bu məsələ tarixi mənbələrdə əks olunmuş tarixi faktların 
obyektivliyinin müəyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu isə öz 
növbəsində faktların mahiyyətinin düzgün dərk edilməsini tələb 
edir. Mənbələrdə əks olunan informasiya və faktların 
mahiyyətinin şərhi ilə məşğul olan sahə germenevtika (düzgün 
şərh etmə) adlanır. Germenevtika mənbələrin obyektivliyinin 
onlarda əks olunmuş informasiyanın şəhr olunması ilə 
müəyyənləşdirilməsidir.  

Mənbəşünaslığın ikinci qolu olan tətbiqi mənbəşünaslıq 
daha çox tarixin müxtəlif dövrləri, fəsilləri və illərinin hadisələri 
üzrə mövcud olan mənbələrin müəyyənləşdirilməsi və tədqiqi ilə 
məşğul olur. Tarixi mənbələrin təhlili əsasən iki istiqamətdə 
aparılır. Birincisi, mənbələrin təhlilinin ümumi nəzəri-
metodoloji problemləri, ikincisi isə, mənbələr qrupunun növ və 
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ya tip üzrə xarakterizə olunması. Bütövlükdə mənbəşünasın işi 
mənbələrin informasiya vermə qabiliyyətinin artırılmasından 
ibarətdir. Bu problem müasir mənbəşünaslıqda yeni yazılı, 
vizual və səsli mənbələrin elmi dövriyyəyə gətirilməsindən 
başqa təkmilləşdirilmiş metodlarla mənbələrdə əks olunan gizli 
inofrmasyianın aşkarlanmasını da əhatə edir. Mənbələrin 
informasiya vermə imkanlarının genişləndirilməsi zəruriliyi ilk 
növbədə mövcud informasiya bazasının müasir tarixi 
problemlərin həlli üçün kifayət olmaması ilə əlaqədardır. Bunun 
əsas səbəbi isə mənbə yaradıcısının qarşısına qoyduğu məqsədlə 
mənbədən istifadə edən tarixçinin məqsədi arasında 
uyğunsuzluğun olmasıdır.  

Beləliklə, mənbəşünaslığın əsas predmetini tarixi mənbə-
lərin yaranması qanunauyğunluğu və onlarda tarixi gerçəkliyin 
əks olunması obyektivliyi təşkil edir. Mənbəşünaslığın vəzifəsi 
isə mənbələrin tarixi gerçəkliyi nə dərəcədə adekvat əks 
etdirməsinin müəyyənləşdirilməsi və onlarda əks olunmuş 
informasiyanın təhlili metodlarının müəyyənləşdirilməsindən 
ibarətdir.  

Ən qədim zamanlardan müasir dövrümüzə qədər 
yaradılmış yazılı tarixi abidələr ikili xarakter daşıyaraq, eyni 
zamanda həm mənbə, həm də bəşəriyyətin tarixi təfəkkürünün 
inkişaf istiqamətini əks etdirən tarixi əsər kimi qiymətləndirilə 
bilər. Müxtəlif tarixi dövrlərdə tarixi gerçəklik mənbələrdə fərqli 
əks olunmuşdur. Bu, ilk növbədə tarixi yaradanların 
dünyagörüşü, iş metodu, informasiya bazası və s. ilə izah 
olunmalıdır. Məhz bu baxımdan tətbiqi mənbəşünaslıq antik, 
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orta əsr, yeni və ən yeni dövr olmaqla bir neçə mərhələni əhatə 
edir.  

2. Yunan-Roma tarixi mənbələri mənbələri 

Müasir tarixi məktəb nümayəndələri belə hesab edirlər ki, 
tarixin yazılması e. ə. YI-Y əsrlərdə yaşamış Polibiy, Fukidid və 
Herodotun əsərləri ilə deyil, e. ə. XIY əsrdə yaşamış Hittitin 
əsəri və yəhudi tarixi yazıları ilə başlanır. Tarixşünaslıqda 
praqmatik əksetmənin banisi hesab edilən yunan tarixi 
mənbələri “allahların qorxusundan və inamdan uzaq” yaranmış 
və inkişaf etmişdi. Təəccüblü deyil ki, tarixin qoruyucusu 
sayılan Klio sözünün mənası da “şöhrətləndirmək, baş əymək, 
sitayiş etmək” demək idi.  

Praqmatik yunan tarixi məktəbinini əsas xüsusiyyəti 
tarixin təzahür və hadisələrinin, insan fəaliyyətinin səbəbinin 
tapılması idi. Bu tarixi abidələrdə insan və ayrı-ayrı fərdlərin 
fəaliyyəti olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir, tarixin əsas 
faktoru kimi təqdim olunurdu. Humanist xarakter daşıyan yunan 
tarixi mənbələri əslində ətraf mühitin, təbiətin tarixə, 
şəxsiyyətlərə və insanın ətraf mühitə təsirini öyrənməyə 
yönəlmişdir. Antik tarixi mənbələr keçmiş tarixi izah etmək 
üçün bir neçə faktorun vacibliyini qeyd edirdilər. Bunların 
arasında birincisi və ən əhəmiyyətlisi şəxsiyyətlərin psixoloji 
motivləri və onların ətraf mühitə təsiretmə üsulları idi. Tarixi 
proseslərin daim dəyişildiyini qeyd edən antik tarixi mənbələr 
bunun səbəblərini açıqlamamış və bu dəyişkənliyi dərk edə 
bilməmişlər. Qədim tarixi əsərlər əsasən təsvir, izah və 
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inkişafdan ibarət idi. Təəssüf ki, yunan-roma tarixi məktəbi orta 
əsr tarixi məktəbi ilə müqayisədə yaradılan əsərlərin  qorunması, 
surətinin çıxarılması və köçürülməsi sahəsinə lazımi diqqət 
göstərməmişdir. Yunan-roma tarixi ədəbiyyatında məkan və 
zaman faktorlarına ciddi diqqət verilməməsi tarix elminin 
sonrakı inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Bu əsərləri 
tarixdən çox kvazi-tarix adlandırsaq daha düzgün olardı. Çünki 
bu əsərlərdə biz tarixin cəmiyyət, bəşəriyyət qarşısında qoyduğu 
suallarına cavab tapmırıq. Onlar tədqiqat işi deyil, ədəbi əsər 
təəssüratı bağışlayırlar. Bu əsərlər insan hərəkətinin təhlili deyil, 
bu hərəkətin qabaqcadan duyulması cəhdi idi. Bu əsərlərdə 
allahlar və şahların fəaliyyəti tədqiqat obyektinə çevrilirdi. Məhz 
bu baxımdan qərb ədəbiyyatında bu əsərlər teokratik əsərlər 
kimi xarakterizə olunur. Bu əsərlərin böyük əksəriyyəti mifik 
xarakter daşıyırdı.  

Mif və teokratik tarixin birləşdiyi klassik əsərlər yəhudi 
yazıları sayılır. Yəhudi əlyazmaları bu cəhətdən Misir və Meso-
patamiya yazılarından bir o qədər fərqlənməsə də, onlarda allah 
və teokratik elementlər universal xarakter daşıyırdı. Assur-Babil 
yazıları ilə müqayisədə yəhudi əlyazmaları insan mənşəyinin 
köklərini ümumi deyil, konkret halda, yəni ayrı-ayrı şəxslərin 
tarixi şəklində təqdim etməyə çalışırdı. (1) 

Təəssüf ki, bəşər tarixinin bir çox qaranlıq qalmış 
sahələrinə işıq sala biləcək yəhudi əlyazmalarının böyük 
əksəriyyəti müəyyən tarixi səbəblər üzündən məhv olmuş və 
dövrümüzə onların yalnız bir qismi, və əsasən də bizim 
eramızda yarananlar gəlib çıxmışdır. Tarixdə «kumran 
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tapıntıları» adı ilə daxil olmuş qədim yəhudi əlyazmaları qədim 
xalqların tarixi-dini görüşlərinin tədqiqi baxımından 
əvəzedilməz mənbələr sayılır. (2) 

Ən qədim yəhudi əlyazmaları perqament  üzərində əks 
olunmuşdur. Bu əlyazmalardan biri 1947-ci ildə bir bədəvi 
tərəfindən Ölü dənizin şimal nöqtəsində qədim bir mağarada 
aşkar edilmişdir. Yəhudi əlyazmalarının öyrənilməsi, araş-
dırılması və yaranma tarixinin müəyyənləşdirilməsi müəyyən 
çətinliklərlə üzləşsə də, dini tarix və yəhudi sivilizasiyası ilə 
məşğul olan tədqiqatçılar bu mənbələrin əhəmiyyətini dərk 
edərək, onların hərtərəfli araşdırılmasına mühüm əhəmiyyət 
vermişlər. Çox təəssüf ki, orijinalların itirilməsi mənbələr 
haqqında ətraflı və tam təsəvvür yaratmaq imkanı vermir. 
Bütövlükdə isə indiyə qədər aşkar edilmiş bütün yəhudi 
əlyazmalarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti Əhdi-Ətiqin ən 
qədim surətləri və hissələri, digər dini materiallar və mətnlərdən 
ibarətdir. Bu mətnlər nəinki yəhudi dini və psixologiyasının, 
eyni zamanda xristianlığın kökləri və əsaslarının öyrənilməsi 
üçün dəyərli mənbələrdir.  

Ən qədim dini əlyazmaları yunan mənbələri ilə müqayisə 
etsək, onların tarix elmində yeni bir mərhələ olduğunu qeyd 
etmək olar. Əvvəla, yunan alimləri artıq dərk edirdilər ki, tarix 
elmdir. Onlar dərk edirdilər ki, bu elm insan fəaliyyətini tədqiq 
edir. Bu tarix artıq əfsanə deyil, tədqiqatın bir növüdür. Bu 
baxımdan yunan tarixi abidələrini xarakterizə edən dörd faktoru 
qeyd etmək olar: 1) bu tarix elmi xarakter daşıyırdı; 2) bu tarix 
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humanist tarix idi; 3) bu tarix rasional idi və 4) bu tarix tarixin 
mahiyyətini açıqlamağa çalışırdı. (3) 

Təxminən Herodotun dövründən yunan təfəkküründə anti-
tarixi tendensiya formalaşmağa başlamışdır. Bu tendensiyaya 
görə elm olan tarix insan fəaliyyətindən ibarət idi. Tarixin 
vəzifəsi isə insanların keçmişdə etdiklərini müasirlərinin 
qarşısına qoymaqdır. Yunan təfəkkürünü narahat edən və anti-
tarixi metafizikanın formalaşmasına səbəb olan faktor dünyanın 
dəyişkənliyi idi. Əgər dünyada hər bir şey dəyişirsə, və heç nə 
əbədi deyilsə, insan təfəkkürü nə üçün onu anlamağa çalışır? 
Yunanların fikrincə əsl elm dəyişməz və daimi olanları 
öyrənməli və tədqiq etməli idi. Məlum olan müəyyən 
olunmalıdır, müəyyən olunan tamamlanmış olmalıdır. Bu 
nöqteyi-nəzərdən çıxış edərək, yunan tarixi məktəbi tarixi 
incəsənət və mədəniyyətə yaxınlaşdırırdı. 

Qədim yunan fəlsəfəsi iki növ təfəkkür və düşüncəyə 
malik idi: xüsusi biliklərə və mülahizəyə. Tədricən yunan 
alimləri ətraf mühitin dəyişilməzliyi konsepsiyası və xarici 
biliklər çərçivəsindən çıxaraq, yeni bir mərhələyə qədəm 
qoydular. Artıq dünyada heç bir şeyin daimi və dəyişməz 
olmadığını anlayan yunan tarixi məktəbi dünyada başa vermiş 
dəyişikliklər və onların xronoloji ardıcıllığı üzərində düşünməyə 
başladılar. Bu tarixi təfəkkür ictimai həyatın bir nəsildən 
digərinə dinc şəraitdə ötürülməsi ideyasını deyil, müqavimət, 
faciəli dəyişikliklərin bir-birini əvəz etməsi, zəifdən güclüyə, 
kiçikdən böyüyə doğru, qürurdan alçaqlığa, xoşbəxtlikdən 
bədbəxtliyə doğru gedən yolun ideyasını araşdırmağa 
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əsaslanırdı. Yunan tarixi məktəbi cəmiyyətlərin həyatını onların 
faciəsi ilə izah etməyə çalışırdı. Yunan tarixi məktəbinin 
yaratdığı tarix həyatın obyektlərini talan və taran etməsinə 
sevinirdi. Yunan allahlarının gücü haqqında hər bir yunanın 
malik olduğu biliklər bu tarixi əsərlərdə əks olunurdu. 

Lakin bütün bunlarla yanaşı tarix yunanlar üçün qiymətli 
idi. Bu tarixdə ümumi götürdükdə hər bir şeyin, hər bir 
hadisənin öz səbəbi var idi və hər bir hərəkət və səhvin əvəzini 
vermək lazım gəlirdi. Bu tarix qiymətli idi və onun 
öyrənilməsinin insan üçün mühüm əhəmiyyəti var idi. Yunan-
ların yaratdığı konsepsiyaya görə tarixdə baş verən hər bir 
şeydən qaçmaq olar. Əgər insan hər hansı çətin vəziyyətə 
düşürsə, demək o, bu çətinliyi görmək üçün kifayət qədər 
diqqətli olmayıb. Əgər o, bu çətinlikləri görsə idi və ya onları 
görmək istəsəydi, onlara qarşı müdafiə oluna bilərdi. Yunanların 
insan həyatı və taleyini insanın öz əlində olması, insanın öz 
həyatına nəzarət etmək üçün kifayət qədər gücə malik olması 
ideyası yunan tarixi məktəbinin elmi əsasını təşkil edirdi. Bu 
imkan, bu güc insan bilikləri ilə məhdudlaşırdı. Yunan nöqteyi-
nəzərinə görə insanın öz əlində olan taleyi dağıdıcı gücə 
malikdir, çünki onu işlədəndə insan korlaşır. Onun necə 
işlədilməsini anlamayan insan onun haqqında heç olmazsa 
müəyyən təsəvvürə malik olmaq üçün hüquq əldə etməlidir. 
Yalnız bu fikirlərin köməyi ilə insan gücü bu taledən qaçmaq 
üçün ona imkan yaradan mövqeni tuta bilər.  

Yunan tarixi məktəbi tarixin başlıca subyektinin dərk 
edilməsinin qeyri-mümkünlüyü ilə əlaqədar onun dəyərinin 
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azaldığını da qeyd edir. Məhz buna görə Aristotel hesab edirdi 
ki, ədəbiyyat tarixdən daha elmidir, çünki tarix empirik faktların 
toplanması, ədəbiyyat isə bu faktlar əsasında universal 
mühakimənin yürüdülməsi deməkdir. Məhz bu nöqteyi-
nəzərdən çıxış edən yunan alimləri tarixi hisslərin, duyğuların 
toplusu hesab edirdilər. Bəs onların fikrincə tarixi sübutun 
konsepsiyasına nə daxil idi? Yunan tarixi məktəbinin fikrincə 
tarixin sübutu tarixi hadisələrin şahidi olub onları nəql edən 
əsərlərin, hekayələrin faktlarıdır. Tarixin sübutu şahidin 
salnaməsi, hekayəsidir, tarixi metod isə oradakı faktları qeydə 
almaq imkanı verməlidir.  

Əgər Herodotun iş üsulu tənqid olunarsa, onu şahidin 
yazılarını qeyri-tənqidi qəbul etməkdə günahlandırmaq olmaz. 
Əslində Herodot öz mənbələrinə olduqca tənqidi yanaşmışdır. 
Əsl yunan olan Herodot malik olduğu mənbələri hakim ciddiliyi 
ilə tənqid süzgəcindən keçirmişdi. Məhkəmə praktikasının 
inkişafı sayəsində yüksək tənqidi təfəkkürə  malik olan yunanlar 
üçün bu o qədər də çətin deyildi. Yunan tarixçiləri üçün 
Herodotdan başlamış Fukididə kimi müasir şahidin 
mülahizələrinin mühakiməsi tarixçinin kiminlə şəxsi əlaqədə 
olmasından asılı idi. Tarixin bərpasının keyfiyyəti eyni zamanda 
tarixçinin tədqiqatçılıq qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Tarixçi malik 
olduğu mənbələrə qarşı elə suallar qoymalı idi ki, onlar tarixçiyə 
keçmişi tam və hərtərəfli bərpa etmək imkanı versin.  

Tarixi mənbələrdə əks olunmuş fakt və informasiyanın 
öyrənilməsi yunan tarixçilərində informant fikrin toplanmasına 
və keçmiş haqqında müəyyən biliklərin yaranmasına imkan 
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verirdi. Bundan sonra yunan tarixçiləri topladıqları bilikləri 
özünəməxsus tərzdə təhlil edirdilər. Sözsüz ki, yunan tarix-
çilərinin tədqiqat metodu müasir tarixçilərin tədqiqat metod-
larından köklü surətdə fərqlənirdi. Bu metodun üç məhdud 
cəhəti mövcud idi: birincisi, bu metod tarixin oxucularına tarixin 
qısa perspektivlərindən başqa bir şey təqdim etmək imkanına 
malik deyildi; müasir tarixçilər aydın bilirlər ki, onların 
imkanları olsaydı, bəşəriyyətin bütün tarixini əks etdirərdilər. 
Lakin hadisələri bərpa etməyə çalışan yunan tarixçiləri heç 
zaman bütövlükdə öz dövrlərini bərpa etməyə cürət etməzdilər. 
Onların metodu yalnız yaddaşlarda həkk olunmuş tarixi əks 
etdirmək imkanı verirdi. Yalnız uzaq keçmişin tarixini effektli 
bərpa etmək imkanına malik olan yunan alimləri öz dövrlərinə 
yaxınlaşdıqca tədqiqatlarının effektivliyinin azaldığını 
anlayırdılar. 

İkincisi, yunan tarixçilərinin istifadə etdikləri metod onları 
tədqiqat obyekti seçmək imkanından məhrum edirdi. Bu metod 
tədqiqat obyekti seçimini məhdudlaşıdırırdı. Yunan alimləri 
yalnız o hadisələri bərpa edə bilirdilər ki, onların şəxsi 
kontaktda olduğu insanların yaddaşında bu hadisələr həkk 
olunmuşdur. Bu metoddan çıxış edərək, demək olardı ki, tarixçi 
öz nəslinin avtobioqrafı idi.  

Üçüncüsü, yunan tarixi məktəbinin tədqiqat metodu yalnız 
konkret götürülmüş bir tarixi yazmaq imkanı verirdi. Bu metod 
ayrı-ayrı tarixlərin ümumi tarixi əsər halında birləşdirilməsi 
üçün yararlı deyildi. Yunan tarixi məktəbi üçün yalnız yunan 
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tarixi mövcud idi, bu məktəb müxtəlif hadisə və tarixləri 
yaxınlaşdıra və birləşdirə bilmirdi.  

Tarixin atası sayılan Herodotun əsərinin qiyməti ilk 
növbədə, onda yunan tarixi fikrinin ümumi tendensiyasının əks 
olunmasında idi. Herodotu yunan filosofu Sokratla yanaşı qoyan 
ingilis tarixçisi R.Kollinqvud belə hesab edirdi ki, “heç bir şeyi 
bilmədiyini etiraf edən və diskussiya etmək qabiliyyətinin 
əsasını qoyan Sokrat kimi Herodot da biliklərin təfəkkürdə 
ümumiləşdirilməsi nəticəsində özünü doğrultmayan xəyalların 
toplanmasından qorxmamışdır”. (4)  

Tarixin yaranıb formalaşmağa başladığı dövr təbiət 
elmlərinin çiçəkləndiyi bir vaxta təsadüf edirdi. Yunan elmi 
təfəkkürünü isə belə bir fikir düşündürürdü: əgər tarix elmdirsə, 
nə üçün o öz taleyini yalnız mədəniyyətlə bölüşdürür, nə üçün o 
təbiət elmləri ilə yanaşı durmur? 

Bu sualın cavabını anti-tarixi tendensiyaya malik yunan 
təfəkküründə axtarmaq lazım idi. Herodotun dahiliyi bu 
istiqamətdən yüksəkdə durması idi. Herodot tarixdə elmi 
təfəkkürün formalaşdırılmasına can atırdı. Əsl elmi tədqiqatlar 
dünyada daim mövcud olan obyektləri əhatə etdiyindən 
Herodotdan sonra uzun müddət «elmi təfəkkür» olmaq statusunu 
qazanmağa çalışan tarixi təfəkkürün fəaliyyəti dəyişməz və daim 
mövcud olan obyektlərin axtarışı ilə məhdudlaşmışdır. Bu faktın 
möhkəmləndiyi ilk əsər Fukididə məxsusdur. 

Herodotla Fukididin dünyaya elmi baxışları onların ədəbi 
stili ilə fərqlənirdi. Herodotun stili sadə, spontan və inandırıcı 
idi. Fukididin üslubu kəskinliyi, süniliyi ilə seçilirdi. Və bu 
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üslubun səbəbi Fukididin tarixi fakt və hadisələri sübuta 
yetirmək cəhdləri ilə izah olunurdu. Müasir tarixçilər belə hesab 
edirlər ki, Fukididin elmi təfəkkürü təkcə tibb elmi deyil, 
psixologiyanın da atası sayılan Hippokratın təsiri altında 
formalaşmışdır və buna görə də onun müharibə və hadisələrin 
təsviri zamanı ümumi hərbi gərginliyi əks etdirməsi bu faktla 
izah olunmalıdır. Herodot tarixin atasıdırsa, Fukidid psixoloji 
tarixin atası sayılmalıdır. 

Bəs psixoloji tarix nə idi? Bu, sözsüz ki, geniş mənada 
tarix deyil, xüsusi növ təbiət elmi idi, o, salnamə faktları üçün 
deyil, psixoloji qanunların təsdiqi üçün formalaşmış elm sahəsi 
idi. Psixoloji qanun isə “nə hadisə, nə də hadisələr kompleksi 
idi; o, hadisələr arasında münasibətləri idarə etmək üçün 
dəyişilməz qayda idi”. Fukidid Herodotun tarixi təfəkküründən 
bəhrələnmiş, lakin onu anti-tarixi konsepsiyaya qarşı duran şəxs 
kimi qiymətləndirmişdir.  

Eramızdan əvvəl V əsrdən sonra yunan tarixi fikri zaman 
çərçivəsində genişlənməyə başladı. Makedoniyalı İsgəndərin 
dövründən bütün dünyaya yayılan və inkişaf edən yunan 
təfəkkürü bir nəslin nöqteyi-nəzərindən kənara çıxaraq, bu 
inkişafa xüsusi istiqamət verdi. Yunan alimlərinin nəzərində 
tarix yalnız xüsusi bir sosial birliyin zaman daxilində 
götürülmüş xüsusi tarixi idi.  

Ellinizm dövrü tarixi təfəkkürü tədqiq etdiyi sosial 
cəmiyyəti digər cəmiyyətlərdən təcrid olunmuş halda öyrənirdi. 
Digər cəmiyyətlərin bu təfəkkürə daxil edilməsi onların “dost və 
ya düşmən” statusu ilə bağlı idi. Eyni nöqteyi-nəzərdən çıxış 
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edən Herodot öz əsərində farsları təsvir edirdi, «ona görə yox ki, 
Herodot farslarla maraqlanırdı, ona görə ki, farslar yunanların 
düşməni idi». (5) Yunan tarixi təfəkkürinə görə insan dünyası 
birliyi xüsusi sosial biliklərin totallığı tarixi deyil, coğrafi birlik 
mənası verirdi. Bu birlik haqqında yaranmış təfəkkür tarixi 
deyildi. Ellinizm dövrü tarixi təfəkkürü üçün aykumena tarixi, 
dünya tarixi qəbulolunmaz ideya idi. Məhz bu baxımdan 
ellinizm dövrü tarixi məktəbi yunan dövrü tarixi məktəbinin 
məhdudiyyətlərini aşa bildi. Əvvəla, bu məhdudiyyəti yaradan 
yunanlarla barbarlar arasında dil müxtəlifliyi aradan qaldırıldı. 
Barbarların tədricən yunanlaşması və yunan mədəniyyətinin 
bütün dünyanı əhatə etməsi barbarlarla yunanlar arasında 
əlaqələrin güclənməsi, fərqlərin azalması və təfəkkürlərin 
yaxınlaşmasına gətirib çıxardı. Barbarlar yunan mədəniyyəti, 
dili və yunan tarixi təfəkkürünü qəbul edirdilər, onlar arasında 
olan düşmənçilik tədricən əriyirdi.  

İkincisi, Makedoniyalı İsgəndərin işğallarından sonra 
dünyanın böyük bir hissəsi yunan mədəniyyətinin təsiri altına 
düşərək, vahid siyasi birliyə çevrildi. Dünya coğrafi birlik 
məfhumundan daha dərin tellərə malik bir birlik mənası kəsb 
etməyə başladı. Makedoniyalı İsgəndərin qüdrətli imperiyası 
indi yunan tarixini bölüşdürürdü. İndi yunan tarixi Adriatik 
dənizindən Hindistana, Dunaydan Saxaraya qədər geniş bir 
ərazini əhatə edirdi. Yunan tarixi əslində dünya tarixinə 
çevrilirdi. Dünya tarixinin vahid tarixə çevrilməsi isə artıq stoik 
ideya idi, stoisizm isə (stoisizm b.e.ə. IV əsrdə yaşamış Sitiumlu 
Zenonun yaratdığı fəlsəfə idi və bu fəlsəfəyə görə müdrik insan 
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öz hiss və ehtiraslarını nümayiş etdirməməli idi) elmi dövrün 
tipik məhsulu idi.  

Üçüncüsü, dünya tarixi təkcə müasirlərin şahidliyi ilə 
yazıla bilməzdi. Tarixi tədqiqat metodunun təkmilləşdirilməsinə 
məhz bu dövrdə ehtiyac duyuldu. Konkret dövrdə konkret 
ölkələrin konkret tarixini əks etdirən tarixçilərin əsərlərindən 
istifadə etmək, onlarda əks olunan faktları öyrənmək labüd və 
zəruri idi. Bu isə R.Kollinqvudun “kəs və bitişdir” adlandırdığı 
metodun formalaşmasına yol açırdı. Sözsüz ki, bu metod Sokrat 
dövründə mövcud olan metodla müqayisədə zəif idi. Bu metod 
bütövlükdə tənqidi metod deyildi. Çünki tarixi mühakimə ayrı-
ayrı müəlliflərin yazdıqlarının düzgün olub-olmaması əsasında 
yürüdülürdü. Lakin ellinizm dövrü tarixçiləri istinad etdikləri 
əsərləri kifayət qədər tənqid etməmiş onların informasiyasından 
istifadə etmirdilər.  

Beləliklə, ellinizm dövrü tarixi təfəkkürü məkan və zaman 
çərçivəsini genişləndirərək, dünya tarixini yaratmaq iddiası ilə 
özündən əvvəl yazılan əsər və salnamələrin ciddi tənqidi 
əsasında yeni tarix yaratmağa cəhd göstərirdi. Bu tarixin effektli 
yazılması tarixçilərin nə qədər çox mənbə və fakt toplamasından 
asılı idi.  

Bu yeni tarixin yaradılması ideyası tam mənada ilk dəfə 
Polibiyin əsərində reallaşmışdı. Bütün həqiqi tarixçilər kimi 
Polibiy də tarixdə müəyyənləşdirilmiş mövzuya malik idi və bu 
mövzu Romanın dünyanı istilası idi.  

Polibiyin yeni tarixinin xüsusiyyəti onun öz dövrünün 
hadisələrini deyil, tarixi 150 il öncə, yəni beş nəslin tarixini 
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əhatə etmək cəhdi ilə müəyyənləşdirilir. Belə bir cəhdin 
edilməsi ilk növbədə Polibiyin Romada yaşaması, Roma tarixi 
fikri ilə yunan tarixi təfəkkürü arasında ciddi fərqlərin olması ilə 
izah olunur. Romalılar öz evlərində təkcə sələflərinin şəkillərini 
deyil, onların adət və ənənələrini də qoruyurdular. Polibiyin 
əsərlərində keçən dövrlə müasir həyatın kompleksli tədqiqi əldə 
olunan mənbələrin tənqidi təhlili və yalnız inandırıcı salnamə və 
yazıların tədqiqata cəlb etməsi ilə əldə olunur. Polibiy “tarix” 
sözünü onun əsl mənasında “tədqiqat” kimi deyil, müasir 
anlamda tarixin mənası, yəni öz adına ehtiyac duyan xüsusi növ 
tədqiqat kimi istifadə edirdi. (6) O, tarixə universal dəyər verən 
bir elm kimi baxırdı. Anti-tarix və ya substansialist xüsusiyyət 
daşıyan yunan tarixi fikrinə görə tarix elm deyildi və onun 
dəyəri də nəzəri biliklərin əldə edilməsi ilə ölçülməməli idi. 
Tarixin təcrübə dəyəri mövcud idi və bu dəyər biliyə oxşar bir 
şeyi təcəssüm etdirirdi. Bu bilik nə isə dəyişilməz və daimi olan 
bilik deyil, dəyişkən və hiss edilən bilik idi. Bu konsepsiyanı V 
əsrdə qəbul edən şəxs həm də qəbul etməli idi ki, tarixin dəyəri 
onun fərdi mühakimələri inkişaf etdirməsindədir. Bu fikir IV 
əsrdə Sokrat tərəfindən müdafiə oluna bilərdi, lakin Polibiy üçün 
qəbul olunmaz idi. Çünki Polibiy inanmırdı ki, tarixi biliklər 
insanlara keçmişin səhvlərini təkrarlamamaq və çətinlikləri 
müvəffəqiyyətlə adlamaq imkanı verə bilər. Polibiyə görə 
faciənin qəhrəmanlarından biz bu faciələri təkrarlamamağı deyil, 
onları mərdliklə qarşılamağı öyrənməliyik. Bu faciələrdən yaxa 
qurtarmaq və qaçmaq mümkün deyil, onlar taleyin hökmüdür. 
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Tale ideyası tarixə determinizmin yeni elementi kimi daxil 
oldu. “Tarixçinin tarixi yaratdığı kətan böyüdükcə orada 
fərdlərin hərəkətinə ayrılan yer də azalırdı”. Bu tarixdə insan öz 
taleyinin sahibi deyil, tale onun sahibi idi. Onun şəxsi azadlığı 
ətraf mühit hadisələrinin deyil, onun daxili xarakterində 
üzləşdiyi hadisələri nəzərdə saxlaması ilə məhdudlaşırdı. Burada 
Polibiy tarixə stoik və Epikürün etikaya göstərdiyi münasibəti 
nümayiş etdirirdi. Bu məktəblərin fikrincə mənəviyyat problemi 
bizi əhatə edən mühitin hadisələrini nəzarət etməyimiz deyil, 
xarici hadisələri nəzarətdə saxlamaq qadağan olunan zaman 
təfəkkürün daxili bütövlük və balansını qorumağımızdır. 
Ellinizm dövrü təfəkkürünə görə özünüdərketmə dünyanın fəthi 
demək idi; bu, insanı xarici düşmənçilik və üsyandan qoruyan 
qala idi. Polibiyin köməyi ilə ellinist təfəkkürü və tarixi 
düşüncəsi Roma tarixi məktəbinə keçirdi. Bu təfəkkürün yeganə 
inkşaf etdirildiyi əsər Tit Livinin qədim dövrləri əhatə edən 
Romanın bütöv tarixinə həsr olunmuş əsəri idi. (7) Yaradı-
cılığının əksər hissəsinin V əsrə təsadüf etdiyi Polibiy tarixi 
bərpa edərkən “kəs-yapışdır” metodundan istifadə etmişdir. 
Onun əsərlərinin yalnız girişi ondan öncə yaşamış mütə-
fəkkirlərin yazdıqlarına əsaslanırdı. Tit Livinin dayaq mərkəzi 
isə artıq başqa idi. Onun əsərində giriş yox idi və Roma tarixinə 
dair yazılmış əsər tamamilə ondan əvvəl yaşamış alimlərin 
əsərlərinə söykənirdi. 

Tit Livi Roma tarixçiləri içərisində ən fəlsəfi tarixçi idi. 
Əvvəla, ona görə ki, onun əsərində orijinal tədqiqat yaratmaq və 
orijinal metod kəşf etmək istəyi hiss olunmurdu. Tit Livinin 
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əsərində elmi tələb kifayət qədər aşağı səviyyədə idi. İkincisi, öz 
təsvirində o, mənəvi faktorlara üstünlük verir, oxucunu uzaq 
keçmiş haqqında səyahətə dəvət edir, onun qarşısında Roma 
cəmiyyətinin mənəvi dünyasını açmağa çalışırdı. Üçüncüsü, Tit 
Livi açıq yazırdı ki, tarix humanist elmdir. Tarix onu oxuyanın 
qürurunun və şöhrətinin yüksəldilməsi üçün deyil, bəşəriyyətin 
fəaliyyət və həyatını təsvir etmək üçün yazılır.  

Roma elmi və tarixi düşüncəsi dünya elminə yeni bir şey 
gətirməyərək, yunan tarixi məktəbi ənənələrini faktiki olaraq, 
davam etdirmişdir. Roma məktəbinə yenilik gətirən yeganə 
mütəfəkkir isə Tit Livi olmuşdur. Ondan sonra yaradan Tasit 
tarixin inkişafı üçün böyük xidmətləri olduğunu qeyd etdiyi 
alimlərin nə dərəcədə tarixçi olması haqqında düşünmürdü. 
Bunun isə əsas səbəbi Tasitin heç bir zaman tarixin fundamental 
problemlərinə maraq göstərməməsi idi. Onun əsas fikri tarixin 
fəlsəfi fundamenti haqqında idi.  

Bu cəhətdən Tasitin əsərlərində ciddi mütəfəkkir 
fikirindən çox ritorik ruhun olduğunu qeyd etmək olar. (8) O, 
tarixin sistematikliyini dağıdaraq, onu xarakterlərin toqquşması 
kimi təqdim edirdi. Tasitin xarakterləri təsvir etmək prinsipi 
əslində tarixi həqiqəti əks etdirmirdi. Xarakterlərin təqdimatında 
fərdlərin xarakterləri ilə onların sosial mühitinin uyğunluğu 
məsələsi Tasitin qavramında fərdlərin xarakterindən irəli gələn 
fəaliyyət kimi qiymətləndirilirdi. Əslində tarixin gedişatını 
mənəvi dünya, etik dəyərlər, fərdlərin xüsusiyyəti və onların 
sosial mühitilə bağlayan Tit Livi və Tasit tarixə böyük xidmət 
göstərməyə hazır idilər. Lakin onların istifadə etdiyi sadə metod, 
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keçən əsr müəllifləri əsərlərinin sadəcə nəqli, bu missiyanın 
həyata keçirilməsinə mane olurdu. 

Yunan-roma tarixi məktəbinin çatışmayan cəhətlərinə 
baxmayaraq, tarix elminin formalaşmasında onun xüsusi 
xidmətləri olmuşdur. Bu məktəb ilk növbədə humanistliyi ilə 
seçilirdi. Bu məktəb insan tarixinin, insan fəaliyyətinin və 
müvəffəqiyyətinin, ehtiyac və məğlubiyyətinin hekayəsi idi. 
Lakin yunan-roma humanizminin özünəməxsus zəifliyi mövcud 
idi və bu zəiflik ilk növbədə onun mənəvi və ya psixoloji 
cəhətdən qeyri-adekvat anlaşılmasında idi. Bu isə insanın ağla, 
dərrakəyə məxsus heyvan olması ideyasından irəli gəlirdi.  

Sözsüz ki, hər bir insan imkan daxilində öz həyatını 
qurmaq üçün müəyyən cəhdlər göstərir, fəaliyyətə qoşulur. 
Məhz bu baxımdan o, tarixi yaratmağa başlayır. Ellinizm 
ideyasına görə məhz bu zaman insan siyasi həyatda gücə 
çevrilir, dərrakəli, düşüncə və ağılla yaşamaq qabiliyyəti əldə 
edir, öz rasionallığı arxasında gizlənir. Lakin bu prosesin ən azı 
iki tərəfini qeyd etmək olar. Bir tərəfdən, insan xüsusiyyəti onun 
hərəkəti, fəaliyyəti və təcrübəsi əsasında formalaşır, digər 
tərəfdən isə insanın özü öz fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, 
dəyişikliklərə məruz qalır, yəni insanların böyük əksəriyyəti hər 
hansı bir hərəkəti etməyincə onun mahiyyətini anlamır, yalnız 
bu hərəkət həyata keçdikdən sonra onun mahiyyətini dərk edir. 
İnsan fəaliyyətinin böyük bir qismini onun nə ilə 
nəticələnəcəyini bildiyindən deyil, nə ilə nəticələnəcəyi ilə 
maraqlandığından icra edilir. Yəni insan cəmiyyətinin böyük bir 
hissəsinin, etdiyi hərəkətinin nə ilə nəticələnəcəyini bilmir və 



Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

135 

bunu anlamaq, görmək, dərk etmək istədiyindən onu icra edir. 
Yunan-roma dünyasının etik fikri tarixdə hərəkət və fəaliyyətin 
nə ilə nəticələnəcəyi və sonluğuna deyil, başlıca rol oynayan 
faktorun plan və siyasətinə diqqət verirdi. Əgər yunan-roma 
humanizmi bu tarixi məktəbin ən qiymətli dəyəri və qazancı 
idisə, substansionalizm onun ən böyük çatışmaz cəhəti hesab 
edilməlidir. Yunan-roma tarixi məktəbinin metafizika sistemi 
əsasında qurulması, onun əsas elementinin materiya, substansiya 
olmasına gətirib çıxarmışdı. Yunan metafizikləri belə hesab 
edirdilər ki, heç bir substansiya materiya ola bilməz, məhz buna 
görə də tarixi fikirdə substansiya fiziki substansiya və ya sual 
kimi nəzərə alınmırdı.  

Herodot tarixin real, həqiqi nöqteyi-nəzərini tapmağa cəhd 
göstərirdi. Onun fikrincə tarixi hadisələr onların özlüyündə və 
onlar haqqında biliklərdə böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Lakin 
Fukididə görə tarixi hadisələr onların baş verdikləri xarici və 
substansional varlıqların keçdikləri işıqla mühüm əhəmiyyətə 
malikdirlər. Beləliklə, Fukidid tarixin nöqteyi-nəzərini 
substansionalizmlə qaranlıqlaşdırmağa çalışırdı. Bu proses Tit 
Livinin əsərində tam başa çatdırılmışdır.  

Çox zaman yunan fəlsəfəsi ilə qeyri-fəlsəfi roma 
təfəkkürünü qarşı-qarşıya qoyurlar. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, Roma tarixi məktəbinin metafizik substansializmə meyilliliyi 
yunan tarixi məktəbindən deyil, Roma qanunlarının 
xüsusiyyətlərindən irəli gəlirdi. Roma qanunu substansional 
metafizik prinsip əsasında yaranmış struktura malik idi və bu, 
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Roma tarixçiləri Tit Livi və Tasitin əsərlərində parlaq əks 
olunmuşdur. 

Qarşısına Roma tarixini yazmaq məqsədini qoyan Tit 
Livinin əsəri müasir interpretasiyada Roma institutlarının və 
tipik Roma xarakterinin inkişaf tarixinin yaradılması cəhdi ola 
bilər. Lakin Tit Livi Romaya dəyişməz və daim mövcud olan 
substansiya kimi yanaşmışdır. Məhz bu baxımdan Roma indiyə 
qədər “əbədi şəhər” statusu almışdır. Çünki Tit Livinin 
düşüncəsi və təfəkküründə o əbədi şəhər idi.  

Substansializmin parlaq əks olunduğu və əsas elmi 
prinsipə çevrildiyi ikinci əsər Roma alimi Tasitə məxsusdur. 
İmperiyanın xüsusiyyətlərinin insanın xarakterindən asılı olaraq, 
Tiberinin simasında təsvirinə cəhd göstərən Tasit tarixi prosesi 
şəxsiyyətin struktur və formasında baş verən dəyişikliklər deyil, 
onda olan gizli xüsusiyyətlərin aşkarlanması kimi qələmə 
verirdi. Tasitə görə Tiberinin xarakterində olan, uzun müddət 
gizli qalmış, lakin sonra aşkarlanan xüsusiyyətlər imperiayanın 
xarakterinə ciddi təsir göstərmişdir. Tasit nə üçün faktları belə 
təhrif etməyə cəhd göstərmişdir? Tasitə görə inkişaf ideyası 
xarakterdir, Tasitə görə ideya metafizika nöqteyi-nəzərindən 
qəbul olunmazdır. Xarakter isə faktordur, fəaliyyət deyil. 
Tiberinin və ya Neronun xarakterindəki xüsusiyyətlər isə 
onlarda daim olub, onların üzə çıxması üçün isə yalnız müəyyən 
zaman zəruri idi. Yaxşı insan həmişə yaxşıdır. Əgər insan ahıl 
yaşında ideal şəxsiyyətdirsə, demək o, gənc yaşlarında da ideal 
olub. Hakimiyyət insan xarakterini dəyişə bilməz, o yalnız 
insanın kim olduğunu göstərə bilər. 
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Yunan-roma tarixi təfəkkürü məhz bu baxımdan tarixin 
necə yarandığını açıqlaya bilmirdi. Bu təfəkkürə görə mövcud 
olan hər bir şey tarixdən əvvəl mövcud olub. Tarixin 
dünyagörüşü isə insanların və əşyaların nə etdiyini təsvir 
etməklə məhdudlaşır. İnsan və əşyaların mahiyyəti və mənşəyi 
tarixi görüşdən kənarlaşdırılırdı. Belə olduğu halda tarix nə üçün 
lazım idi? Platonizmə görə tarix praqmatik dəyərə malik idi, bu 
ideya Sokratdan başlayaraq, Tasitə qədər intensiv inkişaf 
etdirilmişdir. Və bu fikir inkişaf etdikcə tarixdə düzgünlük və 
həqiqət haqqında məğlubçuluq, tarixi təfəkkürdə isə 
dərkedilməməzlik konsepsiyası möhkəmlənməyə başladı. 

Olduqca zəngin bazaya malik yunan-roma tarixi məktəbi 
Qafqaz və Azərbaycanın qədim tarixi və onun müxtəlif 
istiqamətləri haqqında da maraqlı məlumatlar qoruyub. Yunan 
və Roma alimlərinin Qafqaz tarixinə müraciəti sözsüz ki, 
bilavasitə onların öz maraqları ilə izah olunmalıdır. Yunan-roma 
mənbələrinin əks etdirdiyi tarixdə Qafqaz və o cümlədən 
Azərbaycan ərazisi haqqında tamamlanmamış, bəzən ziddiyyətli 
və izaha ehtiyacı olan, bəzən isə qeyri-real görünən 
məlumatların toplanması da məhz bu rakursdan 
əsaslandırılmalıdır. Əsərlərinə Qafqaz və Azərbaycan haqqında 
məlumatlar daxil etmiş yunan alimləri Miletli Hekatey (b.e.ə.VI-
V əsrlər), Herodot (b.e.ə. V əsr) və Strabonun (b.e.ə.I-e. I 
əsrləri) yaradıcılığı xüsusi maraq doğurur. Bu mənbələr Qafqaz 
və Azərbaycanın mülki və siyasi tarixinin bərpasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin, tarixi sərhədlərin, əhalinin 
etnik strukturu və mənsubiyyətinin, məişət həyatının müxtəlif 
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məqamları haqqında informasiyaya malikdir. Qədim 
Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş Manna, Kiçik Midiya, 
Atropatena, Qafqaz Albaniyası dövlətlərinin antik dövr tarixi 
maddi-arxeoloji mənbələrlə yanaşı sinxron yunan-roma 
mənbələri hesabına bərpa edilmişdir. Məhz bu baxımdan yunan-
roma tarixi məkbəti nümunələrinin tariximizin antik dövrünün 
araşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu söyləmək 
olar.  

Yunan mənbələrindən fərqli olaraq, roma tarixi yazıları 
Qafqaz və Azərbaycan haqqında daha geniş və hərtərəfli 
məlumata malikdirlər. Bu, bir tərəfdən Roma dövlətinin siyasi 
aktivliyi ilə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin 
dirçəlişinin eyni tarixi zamana təsadüf etməsi, digər tərəfdən isə 
imperiyanın xarici siyasət istiqamətləri ilə izah olunmalıdır. 
Məşhur Roma alimlərindən Petroniy Arbitr (I əsr), Hay Pliniy 
Sekund (I əsr), Patrokol (I əsr), İosif Flaviy (I əsr), Tit Livi (I-II 
əsrlər) , Korneli Tasit (I-II əsrlər), Klavdiy Ptolemey (I-II 
əsrlər), Plutarx (I-II əsrlər) və b. əsərlərində Qafqaz və 
Azərbaycanın antik dövrü üzrə olduqca maraqlı məlumatlar 
toplanmışdır. Bu mənbələr içərisində Hay Pliniy Sekundun 
“Naturalis Historia” (Təbii tarix) adlı əsəri xüsusi maraq 
doğurur. 37 kitabdan ibarət olan bu əsərin I kitabında Xəzər 
dənizi ətrafında məskunlaşmış etnoslar haqqında ətraflı 
məlumatlar verilir, onların yaşadığı yer dəqiq lokallaşdırılır. 
Onun verdiyi məlumata görə «Kir çayından başlanan bütün 
düzənlik albanlar tərəfindən məskunlaşdırılmışdır, onlardan 
sonra isə albanlarla Qafqazdan Kir çayına tökülən Okazan çayı 
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vasitəsilə ayrılan iberlər yerləşir. Albanların baş şəhəri 
Kabalaka, iberlərinki isə Hermastdır. ....Albaniyanın 
sərhədlərindən başlanan ərazidə vəhşi silv, lupeniya, didur və 
sod tayfaları yaşayırlar. Sağdan dənizə (Xəzər) girişdə boğazın 
ən son nöqtəsində skif tayfaları olan udinlər yaşayır. Sonra 
albanların sərhədi boyunca, udin tayfalarından yuxarıda 
sarmatların, utidorsların... torpaqları yerləşir, onların arxasında 
isə amazonlar və savramatidlər yaşayır». (9)  

Digər maraq doğuran əsər Korneli Tasitə məxsusdur. 
Olduqca zəngir yaradıcılığa malik Tasit bir neçə elmi əsərin 
müəllifi olmuşdur. Onun «Natiqlərin dialoqu», «Tasitin 
kürəkəni Qney Yuliy Aqrikolanın bioqrafiyası», «Tarix», 
«Annallar» kimi əsərləri dünya tarixinin inciləri sayılır. 16 
kitabdan ibarət «Annallar» adlı əsərində Romanın qədim tarixi 
Avqustun ölümünə qədərki dövrə qədər təsvir olunur. Bizim 
dövrümüzə natamam gəlmiş bu əsərdə Tasit başqa alimlərin və 
tarixçilərin əhəmiyyət vermədiyi məqamları işıqlandırmış, sosial 
tarixi, ixtişaş və konfliktləri ön plana çəkmişdir. Qafqazın qədim 
toponimikası haqqında maraqlı informasiya verən alim siyasi 
tarixi imperiyanın maraqları baxıınından şərh edir.  

Yunan-roma mənbələri içərisində əvəzedilməz sayılan 
digər əsərin müəllifi Klavdi Ptolemeydir. İmperator Mark 
Avrelinin müasiri olmuş alimin yazdığı «Coğrafi rəhbərlik» adlı 
əsər bir neçə əsr alimlərin stolüstü kitabına çevrilmişdir. Əsərə 
daxil edlimiş xəritə və atlaslar, coğrafi şərhlər nəinki erkən orta 
əsr, hətta ərəb müsəlman tarixi-coğrafi nümunələrinin 
yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. Klavdi Ptolemeyin 
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əsərinin 11-ci fəslinin 8-ci paraqrafında Albaniyanın coğrafi 
sərhədləri təsvir edilir: «Albaniya şimaldan...Sarmatiya, qərbdən 
İberiya..., cənubdan Böyük Ərməniyə...., şərqdən isə Girkan 
dənizinin bir hissəsi ilə həmsərhəddir». (10)  

Antik dövr yunan-roma mənbələrindən fərqli olaraq, erkən 
orta əsrlər dövrünə təsadüf edən əsərlərdə diqqət tarixi sərhəd və 
etnik strukturdan çox siyasi və mülkü tarixi məsələlərə 
yönəldilmişdir. Sözsüz ki, bu, tarixin inkişaf istiqamətləri və 
dövrünün ən qüdrətli dövləti olan Roma imperiyasının siyasi 
xəttindən irəli gəlirdi. Bu dövrün görkəmli yazarları içərisində 
Ammian Marsellini və Qeysəriyəli Prokopinin adı qeyd 
olunmalıdır. IV əsrin müəllifi Ammian Marsellinin «Tarix»i 
imperiyanın 4 əsrlik (Nervdan Valentə qədər) tarixini əhatə edir. 
31 kitabdan ibarət olmuş bu əsərin yalnız ilk 13 kitabı 
dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. IV əsrin ortalarında farslarla 
müharibədə iştirak etmiş Ammian Marsellin əsərini yazarkən 
Rufiy Fest, Klavdi Ptolemey və Plininin əsərlərinə istinad 
etmişdir. Əsərin dövrümüzə gəlib çatmış hissələrində Qafqaz və 
Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış tayfalar və dövlətlər, onlar 
arasında mövcud olan münasibətlər haqqında maraqlı 
məlumatalr var: «Fars şimal tərəfdən Kaspi darvazalarına qədər 
kadusilər və çoxsaylı skif tayfaları ilə həmsərhəddir....qərb 
tərəfdən Ərməniyə və ...Asiyada yaşayan albanlar ilə sərhədə 
malikdir». (11) Qeysəriyyəli Prokopiyə gəlincə isə o artıq 
qüdrətli Roma imperiyasının iki hissəyə parçalanmasından və 
Qərbi Roma imperiyasının süqutundan sonra yaşayıb 
yaratmışdır. Təxminən VI əsrin əvvəllərində Bizans hərbi 
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başçısı Velizarinin katibi təyin olunmuş Prokopiy bir neçə tarixi 
əsərin müəllifidir. Onun «Yustinian müharibələrinin tarixi» adlı 
əsəri 8 kitabdan ibarət olaraq, dövrünün siyasi və vətəndaş 
tarixini tamamilə əhatə edir. Qeysəriyyəli Prokopinin türk 
mənşəli sabir, hun tayfalarının tarixi haqqında verdiyi 
məlumatlar xüsusi maraq doğurur: «Sabirlər hunn tayfalarıdır; 
onlar Qafqaz dağı yaxınlığında yaşayırlar. ...onlar görəndə ki, 
romalılar nə etdiklərini bilmirlər elə bir şey fikirləşdilər ki, bu, 
dünya yaranandan bəri nə romalıların, nə farsların, (baxmayaraq 
ki, hər ikisində kifayət qədər mühəndis var idi) nə də heç kimin 
ağlına belə gəlməmişdir». (12)  

Beləliklə, antik dövr tariximizin bərpası üçün yunan-roma 
mənbələri əvəzedilməz qiymətə malikdir. Öz metodu və iş 
üsulundan, maraq və məqsədlərindən irəli gələn ziddiyyət və 
çatışmamazlıqlarına baxmayaraq, bu məktəbin yaratdığı 
nümunələr vətənimizin ərazisində mövcud olmuş qədim 
dövlətlərin tarixi coğrafiyası, əhalisinin etnik strukturu, siyasi və 
mülkü tarixinin araşdırılmasında, mübahisəli və qaranlıq qalmış 
problemlərin həllində mühüm əhəmiyyətə malikdir.  
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4. Erkən orta əsr xristian dini mənbələri 

Erkən orta əsrlər Qərbi Roma imperiyasının barbarların 
işğal və hücumları nəticəsində darmadağın edilməsi, imperiya 
ərazisində xristianlığın aktiv yayılması və dövlət dininə 
çevrilməsi ilə xarakterizə olunur. Erkən xristian ədəbiyyatına 
müraciət ilk növbədə Qafqaz ərazisində yaşayan xalqların 
həyatında xristianlıqla bağlı dəyişikliklərin araşdırılması ilə 
bağlıdır.   

Erkən xristian ədəbiyyatı məktublar şəklində yazılaraq, 
epistolyar xarakter daşıyırdı. Bu mətnlər erkən xristian 
icmalarının ibadəti, təhsili, apoloqetika və dini debatları 
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haqqında mühakimə yürütmək imkanı verir. Erkən xristian 
mətnləri papiruslar üzərində yazılmış boru şəkilli kitabələrdən 
ibarət idi. Bu kitabələrdə müəllifin adı mətnin əvvəlində deyil, 
sonunda axırıncı sətrin sağ tərəfində qeyd olunurdu. Eramızın 
təxminən II əsrində boru şəkilli kitabələrdən əlyazma lövhələrə 
keçid baş vermişdi.  

II-III əsr xristian ədəbiyyatı nümunələri apokrif  
(müqəddəslərin həyatı və faciəsinə həsr olunmuş) ədəbiyyat 
xarakteri daşıyırdı. Bu dövrdə Roma, Antiox, Qeysəriyyə və 
İsgəndəriyyədə fəaliyyət göstərən kilsələr əslində erkən xristian 
ədəbiyyatının yaranması və yayılması mərkəzinə çevrilmişdilər. 
Yaradılmış xristian mətnləri içərisində “Çoban Hermas”ın 
mətnini və Antiox keşiş İqnatiusun məktublarını misal gətirmək 
olar. Onlar təkcə müqəddəs mətnin izahı deyil, eyni zamanda 
Kiçik Asiyada xristinalığın yayılması ilə əlaqədar bu ölkələrin 
nümayəndələri ilə mərkəzi xristian kilsələrinin yazışması 
haqqında da məlumat verirdi. ”Çoban Hermas”ın mətninin 
indiyə qədər iki redaksiyası-yunan və latın, redaksiyaları aşkar 
edilmişdir.  

Eramızın təxminən 207-208-ci illərində Tertullian tərəfin-
dən tərtib edilmiş “Adversus Marcionem” də bu qəbildə 
yazılmış əsərlərdəndir. Erkən xristian mətnlərinin mənbələrinə 
gəldikdə isə burada qaranlıq səhifələr olduqca çoxdur. Erkən 
xristian mətnlərinin qorunub saxlanılması işini III əsrin 
əvvəllərində yaşamış İsgəndəriyyəli Paul Origen həyata 
keçirmişdir. O, erkən xristian dövründə yaşamış yeganə müəl-
lifdir ki, həyatı və əsərləri haqqında müasir dövrümüzə ətraflı 
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məlumatlar çatıb. Eramızın II-III əsrlərində yaşamış Origen 
Bibiliyanın mətnini bərpa etməyə çalışmış, müqəddəs mətnə bir 
sıra izah və tənqidlər əlavə etmişdir.  

IV əsr ilk xristian xronikalarının yarandığı dövrdür. 
Xristianlığın məhz bu dövrdə Roma impeiyasında dövlət dini 
statusunu alması, imperiya daxilində başlanan sosial gərginlik, 
qul və kolonların üsyanları, xristian kilsəsinin müxtəlif 
təriqətlərə qarşı mübarizəyə qalxması və s. faktorlar bu 
xronikaların yaranmasının əsas səbəbləri idi. Xristian 
xroikalarının ilkin nümunələrinin yaradıcılarından biri 
Qeysəriyyəli Yevsevi olmuşdur. Onun «Xronika»sı iki hissdən 
ibarət olaraq, dünyanın ən qədim dövründən 325-ci ilə 
qədərkitarixini əhatə edirdi. Bu əsərin əsas tarixi-siyasi ideyasını 
dünyanın idarəçiliyində ardıcıllıq və irsilik prinsipinin 
mövcudluğunu sübuta yetirmək təşkil edirdi. Roma imperiyasını 
dünyanın qüdrətli imperiyaları olan Aşşur-Babil, Midiya-Fars və 
Yunan-Makedoniya imperiyalarının varisi hesab edən müəllif bu 
siyasi qurumların sturktur və idarəçiliyində analogiyalar 
axtarırdı. Siyasi tarixlə yanaşı əsərin «Xronoqrafiya» hissəsində 
müəllif xronoloji sistemlərin-antik, qədim şərq və Bibliya 
xronoloji sistemlərinin müqayisəli təhlilini də vermişdir. 
Qeysəriyyəli Yevsevinin əsəri Yeronim tərəfindən davam 
etdirilmiş, hadisələrin şərhi 378-ci ilə qədər çatdırılmışdır.  

IV-V əsr xristian ədəbiyyatının ən parlaq nümunələri isə 
Avqustin və Yeremiyə məxsusdur. Avqustinin iki məşhur əsəri – 
“De Trinitate” (eramızın 398-419-cu illərində tərtib olunmuşdur) 
və “De Civitate Dei”(eramızın 426-cı ilində yazılmışdır) dini 
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mətnlərin izahının ən tamamlanmış forması idi. Məhz bu dövrdə 
xristian ədəbiyyatında yeni bir janrın-aqioqrafik nümunələrin 
əsası qoyulmuşdur. Xristian övliyələrinin həyatına həsr olunmuş 
bu mənbələr erkən xristian icmalarının mənəvi-etik dünyasının 
araşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Xristian tarixi ədəbiyyatının yaranması əslində tarixi fikrin 
yeni mərhələ və istiqamətinin əsasının qoyulması demək idi. 
İngilis alimi R.Kollinqvudun yazdığı kimi Avropa tarixşünaslığı 
mövcud olduğu dövrdən indiyə qədər üç böyük böhran dalğası 
keçmişdir. Birinci böhran dalğası tarixin elm olması və onun 
tədqiqat metodunun formalaşmalaşdırılması ideyasının 
yarandığı e.ə.V əsrə təsadüf edir. İkinci böhran dalğası 
xristianlığın inqilabi təfəkkürünün təsiri altında yeniləşdirilmiş 
tarix ideyasının eramızın IV-V əsrlərində formalaşdığı dövrü 
əhatə edir. Bu dövr xristian tarixi təfəkkürü yunan-roma tarixi 
məktəbinə məxsus iki əsas aparıcı ideyanı-birincisi, insan 
təbiətinin optimist təbiəti ideyasını, ikincisi isə tarixi dəyişkənlik 
prosesi əsasında yerləşən əbədi varlığın substansialist ideyasını, 
alt-üst etmişdir.  

Yunan-roma tarixi təfəkkürünə məxsus insan təbiətinin 
optimist təbiəti ilk növbədə xristianlığın mənəvi təcrübəsi ilə 
inkar edilirdi. Xristian doktrinasına görə insan fəaliyyətinin 
kortəbii xarakteri onun özünəməxsus fərdi xüsusiyyətləri ilə izah 
olunmamalıdır. İnsanların kortəbii hərəkəti qaçılmazdır. Əgər 
yunan-roma tarixi təfəkkürü insanların səhvlərini onların 
qarşıdan gələn təhlükəni görməməsi və ya görmək istəməməsi 
ilə izah edir və insan taleyinin onun öz əlində olduğunu 
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vurğulayırdısa, xristian təfəkkürü tale, qismət anlamını mərkəzi 
ideyaya çevirirdi.  

Eramızın IV-V əsrlərində xristian fəlsəfəsi bir az da uzağa 
gedərək, yunan-roma tarixi məktəbinin substansiya haqqında 
metafizik doktrinasını «yaradıcı» doktrina ilə əvəz etdi. Bu 
doktrinaya görə həyatda Allahdan başqa əbədi heç bir şey 
yoxdur və hər bir şey Onun tərəfindən yaradılmışdır. İnsan ruhu 
keçmiş varlıqdan başqa bir şey deyil və onun əbədiliyi yalnız 
əfsanədir. Sadə dillə desək, bu konsepsiyaya görə insanlar və 
xalqlar kollektiv substansiya deyil, Allah tərəfindən 
yaradılmışlardır. Yaratdığı insanlara Allah həmçinin xarakter də 
verir. Qədim tarixi təfəkkürə uyğun olaraq, insan yenə də 
substansiya kimi qəbul olunurdu, lakin artıq bu insan Allah 
tərəfindən yaradıldığı üçün müəyyən xüsusiyyətlərə malik və 
müəyyən şəraitə uyğun yaradılmış substansiya idi. Allahın özü 
də substansiya kimi qəbul olunurdu, lakin bu substansiya dərk 
edilməz idi. Bizim Allah haqqında biliklərimiz yalnız onun 
fəaliyyəti ilə məhdudlaşırdı.  

Beləliklə, xristian təfəkkürü və fəlsəfəsinin təsiri altında 
tamamilə yeni bir tarix yaranırdı. Bu tarix xristian təfəkkürünün 
bir neçə elementinə əsaslanırdı.  

Birincisi, bu təfəkkürə görə hərəkətdə olan tarixi proseslər 
insanların məqsədləri əsasında deyil, Allahın məqsədi ilə idarə 
olunurdu. Allahın məqsədi insanların məqsədi idi. Bu fəlsəfəyə 
görə hər bir insan öz məqsədini anlayırdı, lakin nə üçün buna 
can atdığını izah edə bilmirdi. Çünki bu istək və arzu onun 
ruhuna Allah tərəfindən qoyulmuşdur, bu Allahın istəyi idi. Bir 
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tərəfdən bu fəlsəfəyə görə tarixdə baş verən hər bir şey insan 
arzusu və məqsədi ilə, insanın fəaliyyəti ilə izah olunurdu, digər 
tərəfdən dünyada hər şeyin təkanı və məqsədinin bir əsası- Allah 
olduğu vurğulanırdı.  

İkincisi, tarixə bu yeni baxış nəinki tarixin hərəkətverici 
qüvvələrinin fəaliyyətini anlamaq, hətta bu qüvvələrin mahiyyət 
və təbiətini açıqlamaq imkanı verirdi. Bu konsepsiyaya görə 
fərdi ruh müəyyən dövrdə müəyyən xüsusiyyətlərlə müəyyən 
missiyaları həyata keçirmək üçün Allah tərəfindən 
yaradılmışdır, bu missiyanı həyata keçirdikdən sonra bu fərd 
tarixdən silinib gedir. Xxristian tarixi təfəkkürü Roma 
imperiyasının yaranması və məğlub olaraq, tarix səhnəsindən 
getməsini bu konsepsiyanı təsdiqləyən faktor kimi misal 
gətirirdi. Bu isə tarixi təfəkkürdə əsl inqilab idi. Əslində bu 
konsepsiya iddia edirdi ki, tarixi dəyişkənlik prosesi əşyaların 
axımı və onların hadisələrə təsiri deyil, onları öz arxasınca 
aparan substansiyanın real yaranması və darmadağın 
edilməsidir. Başqa sözlə, yunan-roma təfəkkürünün iddia etdiyi 
kimi tarix öz-özünə deyil, Allah tərəfindən yaranıb və idarə 
olunur.  

Üçüncüsü, xristian təfəkkürü tarixi günah, rəhimdillik və 
xəlq olunmuş olmaqla üç hissəyə ayırırıdı. Üçüncü faktor 
xristinalığın universal mövqeyinə əsaslanırdı. Xristinalığa görə 
bütün insanlar Allahın kölgəsi altında bərabərdirlər, heç bir 
xalqın, irqin, sinfin heç bir üstünlük və imtiyazı yoxdur. Bütün 
insanlar Allahın məqsədi və arzusu ilə fəaliyyət göstərirlər. 
Xristianlıq məhz bu baxımdan Roma tarixi, Yəhudi tarixi və ya 
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digər tarixləri qəbul edə bilmirdi, xristian tarixi dünya tarixinə, 
insan həyatı üçün Allahın məqsədinin inkişafına əsaslanırdı. 
Beləliklə, xristian tarixi təfəkkürü yunan-roma tarixi məktəbinə 
məxsus humanizm və substansionalizmdən başqa, xüsusilik 
ideyasını da kənara atmışdır. Məhz bu baxımdan xristianlıq 
prinsipləri əsasında yaradılan istənilən tarix “universal, 
providensial, apokaliptik və dövrü” olmalı idi. Bu xüsusiyyətlər 
xristian tarixi mənbələrinin əsasını təşkil edirdi.  

Bu tarix universal olmalıydı, çünki bu tarix insan 
mənşəyini izah etməyə çalışırdı. Bu tarix müxtəlif irqlərə 
məxsus insanların yaranması və bəşəriyyətin müxtəlif nöqtə-
lərində fəaliyyət göstərməsi səbəbini izah etməli idi. Bu tarix 
sivilizasiyaların yaranması və məhv olması səbəblərini izah 
etməli idi. Bu baxımdan yunan-roma tarixi məktəbi universal 
tarixi yarada bilməmişdi, onun yaratdığı tarixin ağırlıq mərkəzi 
xüsusilik idi. Bu tarix hadisələri insan müdrikliyindən irəli 
gələrək deyil, Ruhun fəaliyyəti ilə izah etməli idi. Providensial 
tarix Allahın fəaliyyət göstərdiyi səhnə idi, lakin bu səhnənin 
sevimli xarakterləri yox idi, bu səhnədə hamı Allahın kölgəsi 
altında bərabər idi.  

Bu tarixin mərkəzi nöqtəsi Məsihin fəaliyyəti olmalı idi. 
Məhz buna görə xristian təfəkkürü tarixi Məsihin anadan olması 
dövründən iki hissəyə ayırırdı. Bu hissələrin hər birinin 
özünəməxsus xüsusiyyətləri var idi: birinci dövr gələcəyə doğru 
yönəlmiş kortəbii hadisələrdən ibarət xarakterlərin hazırlanması, 
ikinci isə keçmişə qayıdan xarakterlərdən ibarət idi.  
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Keçmiş tarixi iki hissəyə ayıran xristian təfəkkürü onu 
eyni zamanda iki dövrə, Məsihin doğumundan əvvəl və sonra 
olmaq şərti ilə bölürdü. Beləliklə, dövrü tarixin əsası qoyulmuş 
oldu. Xristian tarixi məktəbinə xas olan bu üç  faktor erkən orta 
əsr xristian tarixi mənbələrinin ayrılmaz hissəsi idi və demək 
olar ki, o dövrün hər bir mütəfəkkürünün yaradıcılığında əks 
olunmuşdu. 

Bununla belə erkən orta əsr xristian tarixi məktəbi ellinizm 
dövrü və roma tarixi məktəbinin ənənələrini davam etdirirdi. Bu 
tarixi məktəb özündən əvvəl mövcud olmuş tarixi məktəb kimi 
tarixi fakt və ənənələrdən asılı idi. Lakin yunan-roma tarixi 
məktəbi nümayəndələrindən fərqli olaraq, orta əsr yaradıcıları 
malik olduqları tarixi materialları universal tarix nöqteyi–
nəzərindən imtahan edirdilər. Millətçiliyin artıq real mövcud 
olduğu erkən orta əsrlərdə bu faktora istinad edən tarixçilər səhv 
etdiklərini artıq anlayırdılar. Bu tarixçilər tarixi yaradarkən hər 
hansı ölkənin nüfuzunu artırmaq və ya ucaltmaq məqsədi 
güdmürdülər, onların məqsədi tarixi özünəməxsus məqsədlərə 
malik bir proses kimi təsvir etmək idi. Bu tarixin əsas mərkəzi 
Allahın qüdrətindən asılı tarixin yaradılması idi. Bu tarixdə 
tarixi hərəkətə gətirən insanlar deyil, Allah idi və hər şey onun 
istək və arzularından asılı idi. Erkən orta əsr tarixi təfəkkürünün 
ən böyük vəzifəsi bu obyektiv və müqəddəs tarixi araşdırmaq və 
izah etmək idi. Esxatologiya (dünyanın sonu haqqında dini 
təsəvvürlərin məcmusu) tarixin ayrılmaz elementi idi. Bunu 
rəhbər tutan orta əsr tarixçilərinin fikrincə alimlərin əsas vəzifəsi 
gələcəyi görmək yox, keçmişi öyrənməkdir. Məhz bu mərhələdə 
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erkən orta əsr təfəkküründə Allahın obyektiv məqsədləri ilə 
insanların subyektiv məqsədləri arasında qarşıdurma yaranır. Bu 
ideyaya görə tarixi və bəşəriyyəti insanların məqsədəyönümlü 
fəaliyyəti deyil, müqəddəs qüvvənin fəaliyyəti dəyişir. Orta əsr 
tarixi təfəkküründə Allah həm də fəaliyyət idi. Tarixin ali 
planını araşdırmağa can atan erkən orta əsr tarixi təfəkkürü bu 
planın insana deyil, Allaha məxsus olduğunu qəbul edirdi. Məhz 
buna görə də bu tarixin tənqidi metodu olduqca zəif idi. Bu 
zəiflik isə mənbələrin məhdudluğundan irəli gəlmirdi. Bu zəiflik 
erkən orta əsr tarixçilərinin tarixin aktual faktlarını araşdırıb 
obyektiv təhlil etmək istəməməsindən irəli gəlirdi. Bu zəiflik 
onların müqəddəs atributların araşdırılması və elmin 
mənimsənilməsi istəyindən irəli gəlirdi. Məhz bu səbəbdən orta 
əsr tarixçilərinin böyük əksəriyyəti axıra qədər tarixi mənbələrin 
tənqidi təhlili metoduna və faktların alim və tədqiqatçı 
mövqeyində təsdiqi üsuluna yiyələnə bilmədilər.  
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 Erkən orta əsrlər dünya tarixində yeni bir mərhələnin, 
feodalizmin, başlanması və iki yeni dinin, xristianlığın və 
islamın, yayılması ilə xarakterizə olunur. Bu iki faktor dünya 
xalqlarının nəinki iqtisadi və mənəvi, eyni zamanda siyasi və 
sosial həyatında iniqilabi dəyişikliklərə səbəb oldu. Dünyanın 
siyasi xəritəsində yeni dövlətlər, dövlətlərin ərazisində yeni 
etnoslar və bu etnosların mənəvi-etik, mədəni normativlərini və 
sosial təfəkkürünü formalaşdıran kriteriyalar yaranmağa 
başlandı. Dünya tarixinin ziddiyyətli, rəngarəng və mürəkkəb 
hadisələri ilə zəngin olan bu mərhələsinin bərpası bilavasitə şərq 
mənbələrinə söykənir. Qədim tarixi ənənələrə malik farslar, 
albanlar, ermənilər, gürcülər, suriyalılar və sairələrinin 
yaratdıqları əsərlər erkən feodalizm dövrü reallıqlarının 
bərpasında mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Erkən orta əsr şərq 
mənbələrinin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilk növbədə onların 
yarandığı tarixi şərait, onları yaradanların siyasi baxışları, maraq 
və məqsədləri prizmasından izah və təhlil olunmalıdır.  

 

a. Alban mənbələri 

Erkən orta əsr alban tarixi təfəkkürünün formalaşması 
alban dövlətçiliyinin bərpası və möhkəmləndirilməsi, alban 
yazısının tərtibi və Qafqaz Albaniyası ərazisində xristianlığın 
yayılması ilə bir dövrə təsadüf edir. Məhz bu dövrdə alban tarixi 
ənənələrinin dirçəldilməsi, alban çarlığı və alban kilsəsində 
irsilik və vərəsəlik prinsipinin qorunması fikrinin 
möhəmləndirilməsi, vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsi 
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fundamental tarixi əsərlərin yaradılmasını zəruri edir. Bu 
məqsədlə Mehrani sülaləsinin ən nüfuzlu hökmdarı Cavanşir 
ölkəsinin ümumi tarixinin yazılmasını sifariş edir. Bütövlükdə 
Albaniyada yaradılmış tarixi mənbələri tarixi-təsviri, dini, və 
qanunvericilik olmaq şərtilə üç qrupa bölmək olar. Birinci qrupa 
Moisey Kalankaytuklunun «Alban tarixi», Mxitar Qoşun 
«Albaniya salnaməsi», Kirakos Qanzakesinin «Tarix» adlı 
əsərlərini daxil etmək olar.  

M.Kalankaytuklunun «Alban tarixi» əsəri VII əsr 
Azərbaycan tarixi üzrə yeganə yerli orijinal yazılı mənbədir. 
Mənbə dövrümüzə qrabar dilində gəlib çatmışdır. Əsər haqqında 
ilk məlumatı X əsr erməni katolikosu Anani Monasi verir. 
«Alban tarixi»nin müəllifi haqqında ilk məlumata isə XII-XIII 
əsr müəllifi Mxitar Ayrivansinin əsərində rast gəlinir. 
M.Kalankaytuklunun əsərindən hissələr ilk dəfə olaraq, 1848-ci 
ildə fransız tədqiqatçısı E.Borenin fransız dilinə tərcüməsində 
nəşr olunmuşdur. 1860-cı ildə əsər bütünlüklə qədim erməni 
dilində N.O.Emin tərəfindən Moskvada işıq üzü görmüşdü. 
Əsərin rus dilində ilk nəşri 1861-ci ildə K.Patkanyan tərəfindən 
həyata keçirilmişdir. XX əsrin 60-cı illərində əsər ingilis dilində 
Ç.Dovset tərəfindən Londonda nəşr etdirilmişdir. İndiyə qədər 
M.Kalankaytuklunun «Alban tarixi» əsərinin üç siyahısı 
müəyyənləşdirilmişdir: 1) Eçmiadzin siyahısı iki redaksiyadan 
(1279 -1311-ci illər redaksiyası və tarixi müəyyən edilməmiş bir 
redaksiya) ibarətdir; 2) Peterburq siyahısı 1829-cu il redak-
siyasından ibarətdir; 3) Matenadaran siyahısı isə səkkiz, 1289, 
1829, 1664, XVIII əsr, 1761, 1839, 1848, 1858-ci illər, 
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redaksiyasından ibarətdir. M.Kalankaytuklunun tarixi əsərinin 
tədqiqi erməni alimi T.İ.Ter-Qriqoryana və azərbaycanlı alban-
şünas F.C.Məmmədovaya məxsusdur. T.Ter-Qriqoryan belə 
hesab edir ki, «Alban tarixi» əsəri iki müəllif tərəfindən 
yazılmışdır. Əsərin qədim dövrdən VII əsrə qədər olan dövrünü 
əhatə edən birinci iki kitabı Moisey Kalankaytkulunun, VII-X 
əsrləri əhatə edən üçüncü kitabı isə Moisey Dasxuransinin 
əməyinin məhsuludur. Bu fikirlə Azərbaycan tarixşünaslığı da 
(Z.M.Bünyadov, F.C.Məmmədova) razılaşır.  

«Alban tarixi» əsərinin dövrümüzə qrabar dilində gəlib 
çatmasına baxmayaraq, onun orijinalının alban dilində yazılması 
ehtimal olunur. Tədqiqatçıların fikrincə əsərin tərcüməsi ya 
alban, ya da erməni dilini yaxşı bilməyən şəxs tərəfindən həyata 
keçirilmişdir. Əsərin qrabar dilinə tərcüməsi isə çox güman ki, 
siyasi-sosial faktorlarla, yəni Albaniya əhalisinin bir qisminin 
erməniləşməsi və alban kilsəsinin qriqorianlaşması və erməni 
katolikosatlığının siyasəti ilə izah olunmalıdır.  

M.Kalankaytuklunun «Alban tarixi» əsərinin mənbəşünas-
lıq bazası olduqca geniş olmuş və əsər yerli yazılı və şifahi alban 
mənbələrindən başqa, erməni, gürcü, yunan, roma, bizans və 
suryani mənbələr əsasında tərtib edilmişdir. Əsərdə kompilyativ 
(köçürülmə) hissələrə rast gəlinsə də, bu hal kütləvi xarakter 
daşımır. Bundan başqa müəllif köçürülən faktlara özünəməxsus 
şərh və düzəlişlər etməklə onlara tamam başqa rakursdan 
yanaşır. «Alban tarixi» əsərinin müəllifinin ilkin informasiya 
mənbəsi erməni tarixi məktəbi nümunələri, xüsusən də 
F.Buzandın «Tarix» əsəri olmuşdur. Lakin erməni 
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mənbələrindən fərqli olaraq, M.Kalankaytkulu əsərində 
Albaniya tarixinə aid olmayan hadisə və faktların şərhindən 
qaçır, ölkəsinin tarixini daha dərindən və hərtərəfli təhlil edir, 
erməni kilsəsi və erməni naxararlarının mövqeyini müdafiə edən 
informasiyaya tənqidi yanaşır. Əsərin quruluşu onun tərtibi 
zamanı iki xronoloji sistemdən istifadə edildiyini söyləməyə 
əsas verir. Əsərdə daxili hadisələr Alban çarları və 
katolikoslarının hakimiyyət illəri üzrə, xarici hadisələr isə İran 
və Bizans şahlarının hakimiyyət illəri üzrə şərh olunur.  

Qafqaz Albaniyası tarixi məktəbinin ikinci böyük siması 
XII-XIII əsr müəllifi Mxitar Qoş olmuşdur. Tovuzlu Vardapet 
Yoxanesin şagirdi olmuş Mxitar Qoş 1130-cu ildə Gəncədə 
anadan olmuşdur. M.Kalankaytukludan fərqli olaraq, M.Qoşun 
milliyyəti mübahisə doğurur və bir qrup alim onun alban 
olduğunu qəbul etmir. Ənənəvi olaraq, erməni tarixşünaslığı 
M.Qoşun erməni müəllifi olduğunu iddia edir. Lakin bu 
məsələdə Azərbaycan tarixşünaslğında da mübahisə var. Məs., 
Albaniya tarixinin tədqiqatçılarından biri T.M.Məmmədov 
M.Qoşun erməni olduğunu qəbul edir. Təhsilini Kilikiyada 
tamamlamış M.Qoş 1184-cü ildə alban katolikosu III 
Stepannosla münaqişədən sonra Xaçenə köçür və yerli knyaz 
Vaxtanqın köməyi ilə Yeni Qetik monastrını inşa edərək, 
ömrünün axırınadək orada yaşayır. Dövrünün görkəmli 
alimlərindən sayılan M.Qoş ensiklopedik biliyə malik olmuşdur. 
Onun «Alban salnaməsi» əsəri XII əsrin sonlarında qələmə 
alınmış və əsasən səlcuq dövrü tarixini, yəni 1130-1162-ci 
illərin tarixini, əhatə edir. Əsərin indiyə qədər iki redaksiyası – 
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1) Venesiyadakı mxitarçı San-Lassaro monastrında yerləşən 
1237 saylı nüsxə və 2) unitar monastrında yerləşən 8 saylı 
nüsxə, müəyyən edilmişdir. Əsər ilk dəfə 1901-ci ildə erməni 
dilində F.Əlişanyan tərəfindən çap olunmuşdur. 1958-ci ildə 
əsərin ingilis variantı Ç.Dovset tərəfindən həyata keçirilib. 
Qələmə aldığı tarixi hadisələrin bilavasitə şahidi və 
müşahidəçisi olmuş alim tədqiqatçıların fikrincə 
M.Dasxuransinin əsərini davam etdirmək istəmiş, lakin ölkədə 
başlayan siyasi gərginlik üzündən bu işi başa çatdıra 
bilməmişdir.  

Alban tarixi məktəbinin üçüncü tarixi-təsviri nümunəsi 
Kirakos Qanzakesi tərəfindən yaradılmışdır. K.Qanzakesi, XIII 
əsrin müəllifi, M.Qoşun şagirdi Vanakan Vardapetin tələbəsi 
olmuşdur. M.Qoş K.Qanzakesinin xaç atası olmuşdur. Olduqca 
maraqlı və ziddiyyətli bir dövrün müasiri olmuş K.Qanzakesinin 
tarixi salnaməsi dini xarakterli mənbələrə (Qeysəriyyəli 
Yevseviy, Sokrat Sxolast və s.), müqəddəs kitab, alban, erməni 
mənbələrinə söykənir. Əsər ilk dəfə rus dilində Bakıda 1946-cı 
ildə T.İ.Ter-Qriqoryanın redaktəsi altında «Tarix» adı ilə nəşr 
olunmuşdu. Maraqlıdır ki, 1976-cı ildə həyata keçrilən Moskva 
nəşrində kitab «Erməni tarixi» adı ilə çap olunmuşdu.  Əsərdə 
Cənubi Qafqazın üç dövlətinin tamamlanmış tarixi verilir. 
Erməni tarixi 22, alban tarixi 18, gürcü tarixi isə 7 fəsildən 
ibarətdir. Əsərin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri Qafqaz xalqla-
rının siyasi tarixinin qarşılıqlı əlaqəli şəikldə təsvir edilməsidir. 
K.Qanzakesi «Tarix» əsərində Cənubi Qafqaz xalqlarının siyasi 
tarixindən başqa, dini məsələlər, beynəlxalq münasibətlər, 
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Hülaki işğalları və bu işğalların adı çəkilən ərazidə doğurduğu 
əks-sədanı təsvir edir. Albaniyanın tarixi ta qədim, əfsanəsi 
dövrdən, monqol işğallarına qədər təsvir edilir.  Qeyd etmək 
lazımdır ki, K.Qanzakesinin əsərinin bu hissəsi kompilyativ 
xarakter daşıyır, erməni mənbələri və M.Kalankaytuklunun əsəri 
əsasında tərtib edilmişdir.  

 Alban mənbələrinin ikinci qrupunu qeyd edildiyi kimi 
dini mövzuda yazılmış əsərlər təşkil edir. Ermənistandan fərqli 
olaraq, Albaniyada Sasani nüfuzunun uzun müddət saxlanılması, 
atəşpərəstliyin böyük sosial bazası, xristianlığın isə əksinə, geniş 
yayılmaması tarixi-dini əsərlərin və aqioqrafik (müqəddəslərin 
həyatı) nümunələrin Cənubi Qafqazın digər regionları ilə 
müqayisədə nisbətən zəif formalaşmasına səbəb olmuşdur. 
Digər tərəfdən albanların yazılı mənbələrə loyal münasibəti də 
yazılı abidələrin qorunub saxlanılmasına mane olmuşdur. 
Nəticədə dövrümüzə alban dini ədəbiyyatından yalnız iki 
nümunə gəlib çatmışdır. Onlardan birincisi Mehrani Cavanşirin 
ölümünə şair Davdəkin həsr etdiyi elegiyadır. Mənbə VII əsr 
abidəsi hesab edilir. Əsərdə müəllif Cavanşirin ölümünün 
Albaniya üçün ağır itki olduğunu vurğulayır. İkinci mənbənin 
müəllifi artıq qeyd olunmuş Mxitar Qoşun «Xosrov Qanzaklının 
həyat və əzabları» adlı əsəridir. Əsər XII əsr nümunəsidir və iki 
hissədən ibarətdir. Əsərin giriş hissəsində səlcuq işğalları dövrü 
baş vermiş ara müharibələri və feodal toqquşmalarının nəticəsin-
də alban xalqının düşdüyü ağır və acınacaqlı vəziyyət təsvir 
olunur. Əsərin ikinci hissəsində isə müəllif bilavasitə qəh-
rəmanın, yəni Xosrov Qanzaklının, faciəsindən bəhs edir.  
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Alban yazılı abidələrinin üçüncü qrupu qanunvericilik 
sənədlərini təşkil edir. Bu qrup bir neçə mənbə ilə təmsil 
olunmuşdur. Onlardan birincisini III Vaçaqanın hakimiyət 
dövrünə təsadüf edən Aquen kilsə məclisinin qəbul etdiyi 
qanunlar məcəlləsi təşkil edir. Mənbə V əsrin sonlarında 
yaradılmışdı və xristian albanların ictimai-siyasi və sosail-
iqtisadi həyatının tənzimlənməsi məqsədi daşıyırdı. Mənbə 21 
maddədən ibarətdir ki, bunlar da şərti olaraq, dörd qrupa 
bölünürlər. Birinci qrupa din xadimlərinin status, vəzifə, hüquq 
və səlahiyyətlərini müəyyənləşdirən maddələr daxil edilmişdir. 
İkinci qrup din xadimləri ilə ali təbəqənin münasibətlərini 
nizamlayan maddələrdən ibarətdir. Üçüncü qrupa isə dini 
institutlarla sadə xalqın əlaqələrini nizamlayan maddələr aiddir. 
Nəhayət, dördüncü qrup hüquqi xarakterli maddələrdən təşkil 
olunmuşdur. Alban qanunvericilik abidəsinin ikinci nümunəsini 
isə Partav kilsə məclisi qanunları təşkil edir. VIII əsrə təsadüf 
edən bu mənbə haqqında çox təəssüf ki, olduqca səthi 
təsəvvürümüz var.  

Nəhayət, alban qanunvericilik abidəsi nümunəsi kimi 
Mxitar Qoşun «Datastanaqirk» (Qanunnamə) əsərini göstərmək 
olar. Mənbə 1954-cü ildə İrəvanda «Erməni qanunnaməsi» adı 
ilə nəşr olunsa da, onun məhz alban xalqına aid olduğunu 
göstərən bir neçə fakt mövcuddur. Albanşünas alim 
F.Məmmədovanın fikrincə Mxitar Qoşun «Qanunnamə»sinin 
yaranmasının bir neçə səbəbi olmuşdu: 1) ərəb işğallarından 
sonra yaranmış tarixi şərait xristian albanların ictimai həyatını 
nizamlamaq üçün xüsusi hüquqi sənədə ehtiyacı olduğunu 
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göstərdi. Xristian ermənilərin bu dövrə qədər istifadə etdikləri 
Odznesinin «Kanonaqirk»i albanların tələbatını ödəmədiyi üçün 
onlar öz qanunnamələrini yaratmalı idilər; 2) müxtəlif din və 
təriqətlərin gücləndiyi bir vaxtda yad dini-siyasi təzyiqlərdən 
qorunmaq üçün belə bir sənədin yaradılması zəruri idi; 3) qonşu 
xristian kilsələrin təzyiqindən qorunmaq üçün albanlar öz 
qanunnamələrini yaratmalı idilər. Mxitar Qoşun qanunnaməsi 
erməni xalqı üçün yazılsaydı, bu qanunnamənin yaranmasından 
100 il sonra yeni bir erməni qanunnaməsinə, yəni Smbat 
Sparpetin «Qanunnamə»sinə, heç bir ehtiyac olmazdı. Belə ki, 
tarixən ermənilər uzun əsrlər stabil olaraq, bir qanunnamənin 
müddəaları altında yaşamağa üstünlük vermişlər. VIII əsrdən 
XII əsrədək ermənilər Odznesinin «Kanonaqirk»indən istifadə 
etmişlər. Mxitar Qoş öz qanunnaməsini yaradarkən Odznesinin 
qanunnaməsinə müraciət etmişdir. Bütün bu faktlar sübut edir 
ki, digər alban mənbələrinin acı taleyi, yəni süni şəkildə 
erməniləşdirilməsi,  Mxitar Qoşun  qanunnaməsindən də yan 
keçməmişdir.  

Beləliklə, tarixi şərait və məlum səbəblər üzündən  Qafqaz 
Albaniyası ərazisində yaradılmış alban dilli yazılı mənbələrin 
hamısı dövrümüzə qədim erməni dilində (qrabarda) gəlib 
çıxmışdır. Bu mənbələrin təhlili və informasiya mənbəsinə 
çevrilməsi onlara tənqidi yanaşmanı tələb edir. Belə ki, alban 
mənbələrinin böyük əksəriyyəti erməni tarixi məktəbinin nümu-
nələrin əsasında yaradılmışdır. Bu səbəbdən mənbələrdə qeyd 
olunan informasiya və şərhlərin yoxlanılması və parallel, yəni 
sinxron mənbələrlə tutuşdurulması zəruridir. Digər tərəfdən 
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alban mənəbələrinin yaradıcılarının özləri də alban kilsəsinin 
apologeti kiimi çıxış edərək, bəzən informasiyanın obyektivliyi 
prinsipini pozmuşlar. Erkən orta əsr tarixi təfəkkürünün 
formalaşması dövrü üçün normal sayılan bu xüsusiyyətlər həmin 
dövrün mənbələrindən istifadə edilərkən nəzərə alınmalıdır.  

Ədəbiyyat və Ədəbiyyat siyahısı 

1. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. B., 1989 
2. Qanzakeüi Kirakos. İstoriə Armenii. M., 1976 
3. Qoş Mxitar. Albanskaə xronika. B., 1960 
4. Kalankatuyskiy M. İstoriə Aqvan. B., 1960 
5. Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. 

Alban salnaməsi. B., 1993 
6. Mxitar Qoş. Armənskiy sudebnik. Erevan, 1954 
 

b. Türk mənşəli mənbələr 

Türkdilli xalqlarda dövlətçilik ənənələrinin olduqca qədim 
tarixə malik olmasına baxmayaraq, türk tarixi təfəkkürünün 
formalaşması və ilk türk yazılı abidələrin yaranması erkən orta 
əsrlərə təsadüf edir. Bu mənbələr türkdilli xalqların tarixi 
keçmişini izləmək, adət-ənənəsini, dövlətçilik və mənəvi 
dünyasını tədqiq etmək baxımından qiymətli tarixi abidələrdir. 
Qədim türkdilli mənbələr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

1. Orxon abidələri, bunlar iyirmidən çox yazılı mənbələri 
(Ongin, Kültikin, Bilgə kaqan, Tonyukuk və s. 
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abidələri) əhatə edir. Tədqiqatçıların fikrincə bu 
mənbələr VII-VIII əsrə aiddir. 

2. Yenisey abidələri təxminən 145 yazılı mənbəni  
birləşdirir. Onlar Yenisey çayının yuxarı hissəsində, 
Tuva, Xakas respublikalarında, Rusiyanın Krasnoyarsk 
vilayətinin Minusinsk rayonunda tapılmışdı. Yazılma 
tarixinə görə Orxon abidələrindən daha qədim hesab 
edilən Yenisey abidələri P.M.Melioranskinin fikrincə 
V-VI əsrlərdə yaradılmışdı.  

3. Şərqi Avropa ərazisində tapılmış türk abidələri; bunlar 
şərti olaraq, iki yarımqrupa bölünürlər- 1) Donetsk 
abidələri. Bu abidələr Rusiyanın Novoçerkask 
şəhərində iki su qabı üzərində olan yazıdan və 
Sarkeldən tapılan kərpic üzərində olan işarələrdən 
ibarətdir; və 2) Dunay əlyazmaları. Bunlara «Attilanın 
xəzinəsi» adlanan və Macarıstanın Nadsentmikloş 
kəndi yaxınlığında tapılan qızıl qablar üzərində olan 
yazılar, metal lövhə üzərində olan kiçik yazılar aiddir.  

4. Şərqi Türküstan abidələri. Bunlar Mərkəzi Asiya, 
əsasən də Qırğızıstanda tapılan və Talas adlandırılan 
abidələrdir. Bu qrup abidələri də şərti olaraq, iki yerə 
bölünürlər: 1) çubuq üzərində yazılan 12 abidədən 
ibarət Talas mənbələri və 2) keramika və metal üzə-
rində qısa yazılardan ibarət olan Fərqanə abidələri.  

Türkologiyada türk yazılı abidələrinin tarixi-siyasi (və ya 
etnik) və janr-məzmun təsnifatı mövcuddur. Siyasi  mənşəyinə 
görə türk yazılı mənbələrini aşağıdakı qruplara bölürlər: Şərqi 
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Türk xaqanlığına (VII-VIII əsrləri əhatə edən Orxon-Yenisey və 
Altay yazıları) aid abidələr, qədim Qırğız dövlətinə aid abidələr, 
Kurıkan qəbilələri ittifaqına (VIII-IX əsrlər) aid yazılar, Qərbi 
Türk xaqanlığına (VI-VIII əsrlərə aid Talas və Fərqanə 
abidələri) aid mənbələr, Monqolustandakı Uyğur xaqanlığına 
(VIII əsrin II yarısı-IX əsrin əvvəlləri) aid abidələr, Şərqi 
Türküstandakı Uyğur dövlətinə (IX-X əsrlər) aid abidələr, Xəzər 
xaqanlığına və Peçeneq qəbilə ittifaqına aid olan abidələr.   
Məzmunca türk yazılı abidələri tarixi-bioqrafik, epitafi, cadu-
gərlik və dini, hüquqi olmaqla bir neçə qrupa bölünürlər.  

Qədim türk yazılı abidələri haqqında ilk məlumat ərəb 
alimi Alaəddin Ata Məlik Cuveyni tərəfindən qeydə alınmışdı. 
XIII əsrdə iki dəfə Monqolustana səyahət etmiş alim ilk dəfə 
1260-cı ildə yazmış olduğu «Dünya fatehinin tarixi» adlı 
əsərində türk yazılı abidələri haqqnıda məlumat verir. Avropada 
türk yazıları haqqında ilk məlumat isə Niderlandın Amsterdam 
şəhərinin burqomistri Nikolas Vitzem tərəfindən yayılmışdı. 
Sibirə səyahətindən sonra 1692-ci ildə «Şimali və Şərqi 
Tatarıstan» adlı kitab nəşr etdirmiş N.Vitzem «elm aləminə 
məlum olmayan yazılar» haqqında məlumat verir.  

İlk dövrlərdə runik yazı adlandırılan türk yazılı abidələrin 
göytürk əlifbası ilə yazılması artıq təsdiqlənmiş elmi faktdır. 
Lakin elm aləmində bu əlifbanın nə zaman və harada yaranması 
haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Bu əlifbanın oxunması və türk 
yazılı abidələrin tədqiqində Rusiya, Finlandiya, Monqolustan və 
s. ölkələrin alimlərinin xüsusi xidmətləri olmuşdu. Türk yazılı 
abidələri yarı- siyasi, yarı-hərbi, yarı-tarixi əsərlər olub, qədim 
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türk xalqlarının etnoqrafiyası, tarixi, mədəniyyəti, hərbi sənəti, 
daxili və xarici siyasəti haqqnıda məlumat verən əvəzolunmaz 
mənbələr sayılır.  

Türk xalqlarının qədim və erkən orta əsrlər dövrü tarixinin 
bərpası üçün digər mənbə məşhur «Kitabi Dədə- Qorqud» 
dastanlar toplusudur. «Kitabi Dədə Qorqud» abidəsinin ilk 
nüsxəsi Almaniyanın Drezden şəhərində kral kitabxanasında 
aşkar edilmiş 154 səhifədən ibarət azərbaycan dilində yazılmış 
əsərdir. Bu əsər ilk dəfə alman şərqşünas alimi Dits tərəfindən 
1815-ci ildə aşkar edilmişdi. Bu toplunun ikinci nüsxəsi 
Vatikanda aşkar edilmiş 109 səhifəlik əsərdir. 6 boydan ibarət 
olan Vatikan nüsxəsi XVI əsr türkcəsinə yaxın dildə yazılmışdı. 
Bu tarixi abidə ilk dəfə olaraq, 1950-cı ildə Bakıda məşhur 
alimlər H.Araslı və M.Təhmasib tərəfindən nəşr etdirilmişdi. 
«Kitabi Dədə-Qorqud» dastanlar toplusunun yarandığı dövrün 
və yerinin müəyyənləşdirilməsi tədqiqatçı alimlər arasında 
müəyyən mübahisələr doğurmuşdu. Məs., məşhur şərqşünas 
alim V.V.Bartold belə hesab edirdi ki, bu abidə türkmənlərə 
aiddir. A.Yakubovski əksinə dastanların XV əsrdə Azərbaycan 
ərazisində yarandığını söyləyirdi. Tədqiqatçıların fikrincə epik 
janrda yazılmış «Kitabi Dədə-Qorqud» dastanlar toplusunun 
qəhrəmanı X-XI əsrlərdə yaşamış tarixi şəxsiyyət, dövlət xadimi 
və diplomat hesab edilir. Bu dövr əsasən oğuzların Yenikənddə 
hökmranlığı dövrünü əhatə edir. Bu tarixi abidə qədim teoloji və 
mifoloji janrın real tarixi hadisələrlə birləşdirilməsi 
nümunəsidir. Dastanlar toplusunun ən qədim hissələri b.e.ə. III-
IV əsrlərə aiddir. Abidənin mərkəzi mövzusu VI-VIII əsrlərldə 
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cərəyan etmiş tarixi hadisələri əhatə edir. «Kitabi Dədə-
Qorqud»un ilk hissələri şifahi şəkildə formalaşmış, yazılı 
hissələr isə X-XI əsrlərə aiddir. Bu tarixi abidənin 
məlumatlarından ilk dəfə yazılı şəkildə XIV əsr alimi Əbubəkr 
ibn Abdullah ibn Aybək-əd-Dəvadari istifadə etmişdi.  

«Kitabi Dədə-Qorqud» dastanlar toplusu qədim türkdilli 
xalqların, xüsusən də oğuzların dini-mifoloji baxışlarının, sosial-
iqtisadi həyatının, təsərrüfat və mədəniyyətinin öyrənilməsi, VI-
VIII əsr siyasi və tarixi hadisələrin bərpası baxımından olduqca 
qiymətli mənbədir.  

Türkdilli xalqların tarixinin tədqiqi baxımından XI əsr 
müəllifi, görkəmli alim Mahmud Qaşqarlının ərəb dilində 
yazılmış üç cildlik «Divanu-luqatat-türk» (Türk 
dialektlərinin/ləhcələrinin lüğəti) adlı əsəri mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Kitab ilk dəfə 1912-ci ildə Türkiyənin xalq təhsili 
nazirliyi tərəfindən nəşr etdirilmişdi. Əsərində türkdilli xalqların 
folklor və ədəbi irsini ümumiləşdirən alim olduqca maraqlı 
məsələlərə –IX-XI əsrlərdə Ərəb xilafatında yaranmış ictimai-
siyasi vəziyyət, xilafatda türkdilli xalqların mövqeyi, türk dilinin 
əhəmiyyəti, türklərlə ərəblər arasında ədəbi-mədəni yaxınlığın 
kökləri və s.toxunur.  

XI əsrin digər böyük mütəfəkkiri, şair və filosofu Yusif 
Balasaquninin yazdığı «Kutaqlu bilik» (Səadət gətirən bilik) adlı 
əsəri də türkdilli xalqların tarixi, ictimai-siyasi həyatı və mənəvi 
dünyasının tədqiq etmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Türkdilli xalqların tarixi üzrə bir qrup abidələr də 
epistolyar xarakter daşıyır. Onların içərisində ən məşhuru 
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Yəhudi-Xəzər yazışmalarıdır. X əsrə aid bu məktublarda türk 
xalqlarının mənşəyi, qədim tarixi, etik dəyərləri və s. haqqında 
maraqlı məlumatlar toplanmışdır. Məs., Xəzər xaqanı İosifin  
yəhudi elmi məclisinin rəhbəri İsaakın oğlu Xasdaya yazdığı 
cavabda onun «Yafet oğullarından, Toqarma nəslindən» olduğu 
vurğulanır. «Mən öz əcdadlarımın şəcərə kitabından bilirəm ki, 
Toqramanın 10 oğlu vardı; onların adları budur: ilk-Aviyor, 
ikinci-Turis, üçüncü-Avaz, dördüncü-Uquz, beşinci-Biz-l, 
altıncı-T-r-na, yeddinci-xəzər, səkkizinci-Yanur, doqquzuncu-B-
lq-r, onuncu-Savir. Mən Xəzərin oğullarından, yeddinci oğuldan 
törəməyəm», deyə xaqan davam edir. ( 4) 

Türkdilli tarixi yazılı abidələrin öyrənilməsinə ilk cəhtlər 
keçən əsrin əvvəllərində edilmişdi. Çox təəssüf ki, sonralar bu 
sahədə aparılan tədqiqatlar müəyyən səbəblər üzündən 
məhdudlaşdırılmışdır. Məhz buna görə müasir dövrümüzdə 
erkən orta əsr türkdilli abidələrin yenidən tədqiqi və 
araşdırılmasına böyük ehtiyac duyulur. Bu sahədə əldə ediləcək 
nailiyyətlər Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış bir çox 
etnosların keçmişinin aydınlaşdıırlmasına yardımçı ola bilər.  

 
Ədəbiyyat və mənbələr 
Ədəbiyyat siyahısı 

1. Kitabi Dədə Qorqud. B., 1988 
2. Malov S.E. Pamətniki drevnetörkskoy pisğmennosti. M., 

1950 
3. Rəcəbov E., Məmmədov Y. Orxon Yenisey abidələri. B., 

1993 
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4. Kokovüev P.K. Evreysko-xazarskaə perepiska v X veke.  
L., 1932, s. 91-92 

c. Fars dilli mənbələr 

Erkən farsdilli mənbələr çox təəssüf ki, dövrümüzə Sasani 
dövründə yenidən işlənmiş və ya redaktə olunmuş şəkildə gəlib 
çatmışdır. Bu dövr farsdilli yazılı mənbələr əsasən dini 
xarakterli aqioqrafik (zərdüşt övliyələrinin həyatına həsr 
olunmuş əsərlər) nümunələr, epos və tarixi hekayələrdən 
ibarətdir. Bütövlükdə dövrümüzə qədər gəlib çatmış erkən 
farsdilli yazılı mənbələri dini-fəlsəfi və dünyəvi olmaq şərtilə iki 
qrupa bölmək olar. Sözsüz ki, farsdilli mənbələr içərisində dini 
və fəlsəfi motivlər üstünlük təşkil edirdi. Bu mövzuya həsr 
olunmuş əsərlər əsasən Avesta mətninin şərhindən ibarət idi. 
Zənd (İzah, şərh), Denkard (Dinin əməli), Bundaxşın (Əsas xəlq 
olunmuş) və s. kimi əsərlərdə dünyanın yaranması, əfsanəvi 
sülalərin tarixi, zərdüştlük dininin əsas qanunları, erkən orta əsr 
cəmiyyətinin mənəvi-etik normaları öz əksini tapmışdır. Doqquz 
kitabdan ibarət Denkartda Zərdüştlüyün tarixinə, ənənələrinə və 
əsas konsepsiyasına, Sasani dövrü hüquqi normativlərinə və s. 
həsr olunmuş geniş məlumat toplanmışdır.  

 Mani yazılı abidələri erkən farsdilli dini ədəbiyyatın 
xüsusi nümunəsini təşkil edir. Bu yazılar nəinki Zərdüştlüyün 
əsas doqmatikası və qanunlarını, eyni zamanda onun digər 
dinlərə münasibətini araşdırmaq üçün əvəzedilməz mənbədir. 
Mani yazılarında bu təriqətin ideoloqlarının xrinstian kilsəsi ilə 
apardığı polemika, zərdüştlük-xristianlıq, zərdüştlük-ellinizm və 
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Asiya dini fəlsəfi əlaqələri, zərdüştlük-buddizm və s. aspektlər 
öz əksini tapmışdır. Maraqlıdır ki, mani mətnləri Mərkəzi 
Asiyada da olduqca geniş yayılmışdır. Dövrümüzə qədər gəlib 
çatmış qədim türk-uyqur mani yazılarında onların bu əraziyə 
göstərdikləri böyük mənəvi təsir qeyd olunmuşdur. 

 Dünyəvi xarakterli erkən farsdilli mənbələrdə ictimai 
həyatın müxtəlif aspektləri-siyasi, sosial, mədəni problemlər öz 
əksini tapmışdır. Bu baxımdan dünyəvi mənbələri təsviri, 
salnamə, qanunvericilik, coğrafi olmaq şərti ilə bir neçə qrupa 
bölmək olar. «Qubadın oğlu Xosrov və gənc» (VI-VII əsrlər), 
«Tansarın məktubu», «Papaqın oğlu Ərdəşirin əməllər kitabı» 
(VI əsr) və s. təsviri xarakterli mənbələr tarixi roman janrında 
yazılmış əsərləri xatırladır. Bu əsərlərdə dövlət idarəçiliyi, 
Sasani imperiyasının daxili idarəetmə sistemi, saray həyatı və 
idarə aparatının formalaşması, iqtisadi məsələlər işıqlandırılırdı. 
Qanunvericilik sənədlərinin ilkin nümunələrindən olan «Min 
məhkəmə qərarının kitabı» hüquqi sənədlər toplusu olub, Sasani 
dövrü məhkəmə və hüquq sisteminin müxtəlif məsələlərinə həsr 
olunmuşdur. Coğrafi təsvir xarakterli digər bir mənbə qədim 
İran və Sasani imperiyasının nəzarət etdiyi ərazilərdə mövcud 
olmuş şəhərlərin təsvirinə aiddir. «İranın şəhərləri» (bizim 
dövrümüzə VIII əsrin redaksiyası çatmışdır) adlı bu mənbə 
qədim Azərbaycan şəhərlərinin tarixindən maraqlı məlumatlar 
verir. Erkən farsdilli mənbələr içərisində salnamə xarakterli bir 
abidə də mövcuddur ki, dövrümüzə ərəb coğrafişünas 
alimlərinin əsərlərinə və Firdovsinin «Şahnamə»sinə əlavə kimi 
gəlib çatmışdır. «Xvatay namak» («Xuday namə» və ya «Hökm-
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darların kitabı») adlanan bu mənbə fars tarixi təfəkkürünün ən 
erkən nümunələrindən biri saylır. Mənbənin xarakterik cəhəti 
fars tarixinin əfsanəvi dövrünün real dövrlə sintez şəklində 
təqdim olunmasıdır. Erkən farsdilli mənbələr Qafqaz və 
Azərbaycanın erkən feodalizm dövrü haqqında qiymətli 
materiallara malikdir. Bu mənbələr qeyd olunan ərazidə baş 
vermiş siyasi proseslərin, daxili idarəçilik prinsipləri, mənəvi 
həyat, dini görüşlərin, sosial-iqtisadi həyatın problemlərini 
araşdırmaq imkanı verir. 

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Kniqa deəniy Ardaşira, sına Papaka. M., 1987 
2. Kasumova S. Azerbaydcan v III-VII vv. B., 1993 

ç. Erməni mənbələri  

Erkən orta əsrlər dövrü tarixini hərtərəfli və mükəmməl 
əks etdirən digər mənbələr toplusu erməni tarixi abidələridir. 
Erməni tarixi məktəbinin formalaşması üç faktorla bağlıdır. 
Bunlardan birincisi Ermənistan ərazisində xristainlığın 
yayılması, ikincisi, İranda Arşakilər sülaləsinin hakimiyyətdən 
getməsi, üçüncüsü isə Ermənistan dövlətçiliyinə son 
qoyulmasıdır. Arşakilər sülaləsinin idarəçiliyi dövründə İran 
tabeliyində olan ərazilərdə zərdüştlüyün köklərinin möhkəmlən-
dirilməsində maraqlı idi. İşğal edilən ərazilərin həm siyasi, həm 
də mənəvi təzyiq altında saxlanılması Arşaki sülaləsinə xas olan 
taktika idi. Arşakilərin hakimiyyətdə olduğu bir dövrdə 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

168 

Ermənistanda bu siyasətin ardıcıl olaraq, həyata keçirilməsi 
çətin deyildi. Çünki Ermənistan ərazisində siyasi hakimiyyət 
İran Arşakiləri ilə sıx qohümlüq əlaqələrinə malik yerli Arşaki 
sülaləsinin əlində idi. Belə əlverişli siyasi vəziyyət İran 
Arşakilərinə Ermənistan və Azərbaycan ərazisində xristianlığın 
ilk rüşeymlərinin cücərməsi faktına göz yummağa imkan 
verirdi. Lakin İranda Arşakilər sülaləsinin devrilməsi və 
hakimiyyətə yeni Sasani sülaləsinin gəlməsi vəziyyəti kökündən 
dəyişmiş oldu. Sasanilərlə heç bir qohumluq əlaqəsinə malik 
olmayan, əksinə siyasi rəqib olan Ermənistan Arşakiləri dini 
faktordan siyasi mübarizə aləti kimi istifadə etməyə başladılar. 
Dini faktor Bizans imperiyası tərəfindən də Sasani İranına qarşı 
mübarizədə əlverişli vasitə hesab edilir və Ermənistanı potensial 
müttəfiqə çevirmək üçün tətbiq olunurdu. IV əsrin sonunda İran-
Bizans qarşıdurması nəticəsində Ermənistanın iki imperiya 
arasında bölüşdürülməsi və beləliklə də Ermənistan 
dövlətçiliyinə son qoyulması vəziyyəti daha də gərginləşdirdi.  

IV əsrdə Ermənistanın problemləri təkcə xarici faktorlarla 
bitmirdi. Daxili vəziyyətdə yaranmış gərginlik, ziddiyyət və 
qarşıdurmalar da ciddi problemlərə səbəb olmuşdu. Belə ki, 
Sasanilərin Ermənistan Arşakilərinə qarşı mübarizəsi yerli iri 
naxararlar arasında müstəqillik və mərkəzdənqaçma 
tendensiyasının güclənməsinə gətirib çıxardı. Siyasi mübarizəyə 
qoşulmuş xristian kilsəsinin daxilində gedən çəkişmələr son 
nəticədə Ermənistanda mərkəzi dövlətçilik ideyasının tamamilə 
zəifləməsi və nəhayət, onun süqutuna gətirib çıxardı.  
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Bütün bu hadisələr V əsr erməni tarixi ədəbiyyatının 
formalaşmasında həlledici rol oynadı. Erməni tarixi məktəbinin 
formalaşması məhz bu baxımdan üç faktorla-xristianlığın 
yaranması, erməni əlifbasının tərtib edilməsi və erməni 
dövlətçiliyinin süqutu ilə şərtlənir. Buna görə də demək olar ki, 
bu məktəbin qarşısında qoyduğu əsas məqsəd xalqa onun 
tarixinin yazılı şəkildə çatdırılması, onun tarixinin qorunması, 
xalqın birləşdirilməsi və assimilyasiyasının qarşısının alınması, 
xalqın dövlətçiliyin bərpası uğrunda mübarizəyə qaldırılması və 
onda mübariz ruhun tərbiyə edilməsindən ibarət idi.  

Erməni tarixi mənbələrinin ilkin nümunələri V əsrə 
təsadüf edir. Bu mənbələrin müəllifləri əksərən dini xadimlər 
olub, siyasi və mülki tarixi dini konteksdə təqdim etməyə 
çalışmışlar. Bu mənbələrdə qonşu xalqların, yəni alban və 
gürcülərin, tarixinə müraciət, müstəqil xarakter daşımayaraq, 
Ermənistan tarixi kontekstində şərh edilir. Cənubi Qafqaz 
ərazisində ilk xristian icmalarının yaranması, xristianlığın bu 
ərazidə yayılması xüsusiyyətləri, zərdüştlük və xristianlığın  
münasibətləri V əsr müəllifləri Aqatanqelos («f» və «o»hərfləri 
erməni əlifbasına Mesropdan sonra əlavə olunmuşdur), Yegişe, 
Sebeos və s. əsərlərində hərtərəfli işıqlandırılmışdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, erməni dilində yazıb-yaratmış bu müəlliflərin heç də 
hamısı milliyyətcə erməni olmamışlar. Məs., Aqatanqelosun 
yunan mənşəli, Sebeos Baqratuninin yəhudi mənşəli olması 
haqqında fikirlər erməni tarixşünaslığında da səslənir. Favstos 
Buzand (Bizanslı) əsərində ermənilərə müraciətdə «biz 
ermənilər» deyil, «onlar, ermənilər» ifadəsini işlədir, və bununla 
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da özünün erməni olmadığına işarə vurur. Erkən orta əsr 
Azərbaycan tarixinin bərpası üçün olduqca mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən erməni mənbələri Qafqazın, o cümlədən də 
Azərbaycanın siyasi və mülkü tarixinə dair olduqca geniş 
məlumat verirlər. Koryun «Mesrop Maştosun həyatı» adlı 
əsərində Cənubi Qafqaz ərazisində xristianlığın yayılması və 
bununla əlaqədar əlifbaların tərtib edilməsi və məktəblərin 
açılması, bu ərazidə məskunlaşmış xalqların mənəvi dünyası, 
etik dəyərləri haqqında məlumat verir. Favstos Buzand, Yeqişe, 
Movses Xorenasi öz əsərlərində siyasi tarixə daha çox üstünlük 
verirlər. Yeqişenin «Vardan və erməni müharibəsi haqqında» 
adlı əsərində Erməni–Sasani qarşıdurması xristianlığın 
zərdüştlüyə qarşı mübarizəsi kimi təqdim olunur, xristianlığın 
qanunları zərdüştlüyün doqmalarına qarşı qoyulur. 428-ci ildən 
464/465-ci ilə qədər olmuş siyasi hadisələri təsvir edən müəllif 
əsas diqqəti 451-ci il Avarayr döyüşünə yönəldir.  

V əsr erməni yazıçısı Lazar Parpesi yaratdığı əsərlərilə 
erməni tarixi məktəbində salnamə ənənəsinin əsasını qoy-
muşdur. Onun əsərlərində («Ermənistan tarixi», «Erməni 
hökumdarı Vaan Mamikonyana məktub») Cənubi Qafqaz 
xalqlarının IV-V əsrlərdə Sasani İranına qarşı apardığı mübarizə, 
Şimali Qafqazın dağlı tayfalarının Albaniyaya yürüşü və s. 
məsələlər işıqlandırılmışdır.  

Ermənistan tarixinin atası sayılan Movses Xorenasinin 
əsərləri kamilliyi və bütövlüyü ilə seçilir. Onun «Ermənistan 
tarixi» əsəri erməni naxararı Saak Baqratuninin sifarişi ilə 
yazılmışdır. Əsərdə Albaniyanın, Gürcüstanın siyasi və mülkü 
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tarixinə kifayət qədər yer ayrılmış, onların ən böyük şəhərləri 
geniş təsvir edilmişdir.  

VII-VIII əsr erməni müəllifləri sələflərindən fərqli olaraq, 
siyasi tarixə daha çox üstünlük vermişlər. Yepiskop Sebeos 
Baqratuninin əsərində erməni xalqının tarixi ən qədim dövrdən 
(Hayk, Arşakuni sülaləsi, Sasani-Ermənistan qarşıdurması və s.) 
VII əsrin I yarısına qədər şərh edilmişdir. 646-cı il Dvin kilsə 
məclisinin iştirakçısı olmuş Sebeos zəngin mənbə bazasına 
malik əsərinə Cənubi Qafqazın, o cümlədən, Albaniyanın qədim 
və erkən orta əsrlər dövrünə dair maraqlı məlumatlar daxil 
etmişdi.  

Erməni tarixi məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən 
olan Gevond Vardapet «Xəlifələrin tarixi» adlı əsərin müəl-
lifidir. Əsər Şapur Baqratuninin sifarişi ilə yazılmış və 157 illik 
tarixi (631-ci ildən 788-ci ilədək) əhatə edir. Gevond əsərində 
Albaniyanın tarixinə xüsusi əhəmiyyət vermiş, bu ərazilərə 
türkdilli tayfaların yürüşləri, Albaniyanın və İberiyanın dini, 
etnik strukturu, əhalisinin dili, məşğuliyyəti, təbii-coğrafi şəraiti, 
inzibati-ərazi bölgüsü haqqında məlumatlar daxil etmişdir.  

Erməni tarixi mənbələrindən danışarkən bir epistolyar 
abidənin adını da çəkmək lazımdır. «Qirk tltos» (Məktublar 
kitabı) adlanın bu mənbə əsasən Cənubi Qafqaz xalqlarının 
mənəvi həyatının bəzi məqamlarına, xristianlığın bu ərazidə 
oynadığı rol və xristian kilsələri arasında liderlik uğrunda gedən 
mübarizəyə həsr olunmuşdur. Alban və Gürcü din xadimlərinin 
Yunan və Suriya xristian kilsələri ilə yazışmalarından ibarət 
olan bu mənbə V-VII əsrlər tarixini əhatə edir.  
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Beləliklə, erməni tarixi mənbələri Albaniya və Cənubi 
Qafqaz xalqlarının erkən orta əsr tarixinin bərpası üçün müvafiq 
və qiymətli mənbələr olaraq, Qafqazın siyasi və mülkü tarixinin 
bərpasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu mənbələrin 
verdiyi informasiyadan istifadə tənqidi xarakter daşımalı, 
onların yarandığı şərait, onların yaranma məqsədi və əsas 
ideyası, informasiya mənbəsi, müəllifin siyasi oriyentasiyası, 
məqsəd və vəzifələri təhlil olunmalıdır.  

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Qevond (Levond) İstoriə xalifov Vardapeta Qevonda, 
pisatelə VII v. SPb., 1862 

2. Eqişe. O Vartane i voyne armənskoy. Erevan, 1971 
3. İstoriə Armenii Favstosa Buzandi. Erevan, 1953 
4. Korön. Jitie Maştoüa. Erevan, 1962 
5. Lazarğ Parbeüi. İstoriə Armenii i poslanie 

Lapmivertüi. Povestvovanie Vardapeta Aristakgsa 
Lapmivertüi. M., 1968 

6. Moisey Xorenskiy. İstoriə Armenii. M., 1893 
7. Sebeos. İstoriə episkopa Sebeosa. Erevan, 1939 
8. Şirakaüi A. Aşxaraüuyü (Kosmoqrafiə). Erevan, 1962 
 

d. Gürcü mənbələri 

Erkən orta əsr şərq mənbələri içərisində özünəməxsus yer 
tutan gürcü mənbələrinin ilk nümunələri V əsrdə yaransa da, 
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dövrümüzə gəlib çatmış abidələr VI-VII əsrlərə təsadüf edir. 
Erkən orta ərs gürcü tarixi fikri üçün iki növ mənbə:1) 
müqəddəslərin (dini) və 2) şahların (dünyəvi) həyatı, 
xarakterikdir. Yeni dövrə qədər gürcü salnamələri demək olar ki, 
adsız tərtib edilirdi. Tarix üzrə yaradılan salnamələr adətən 
«rissə», «matiane» (salnamə), Gürcüstanın həyatı (Kartlis 
Sxovreba), gürcülərin həyatı (sxovreba kartvelta), Gürcüstan 
salnaməsi (matiane Kartlisa), Gürcüstan haqqında rəvayət 
(ambavni Kartlisa), şahların həyatı, şahlar kitabı və s. kimi 
ümumi adlara malik idi. Tarixdə aqioqrafik ədəbiyyat kimi 
tanınan dini xarakterli hissələr fəsil və paraqraflara bölünürdü. 
Onlar əsasən şifahi xalq ədəbiyyatı bazasında yaradılmışdır. Bu 
mənbələrin böyük əksəriyyəti Gürcütanın xristainlaşması və 
müqəddəslərin həyatına həsr olunmuşdur. Bunların içərisində 
xüsusilə məşhurlaşmış «Müqəddəs məlikə Şuşanikinin 
şəhidliyi», «Müqəddəs Yevstafiy Msxetskinin əzabları» və s. 
göstərmək olar. Erkən orta ərs gürcü tarixi təfəkkürünün ən 
parlaq nümunələri isə Vaxuşti Baqrationinin adı ilə bağlıdır. 
Onun Gürcüstan tarixinə həsr olunmuş əsəri ölkə tarixi və 
coğrafiyasından başqa, xronoloji faktlar, geneoloji cədvəllər, 
coğrafi atlaslarla zəngindir. Dini xarakter daşımasına 
baxmayaraq, gürcü aqioqrafik abidələri mülkü tarixlə sıx bağlı 
olmuş, bu əsərlərdə ölkənin ictimai-siyasi və sosial həyatı, 
xalqın məişəti, mədəniyyəti və mənəviyyatı haqqında dəyərli 
məlumatlar öz əksini tapmışdır.  

Gürcüstan dünyəvi abidələrinin ən qədim nümunəsi, 
«Gürcüstanın çevrilməsi (dininin dəyişdirilməsi) salnaməsi», IX 
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əsrin naməlum müəllifi tərəfindən yaradılmışdır. Əsər iki 
hissədən ibarət olaraq, Makedoniyalı İsgəndərin şərq 
yürüşündən IX əsrə qədərki dövrü əhatə edir. Əsərə qədim 
zamanlardan qeyd edilən dövrə qədər Gürcüstanı idarə etmiş 
şahların siyahısı və katolikosların adı daxil edilmişdir. Əsərin 
ikici hissəsi Şərqi Gürcüstanda xristianlığın yayılmasına həsr 
edilmişdir. Əsərdə Gürcüstanın xristinalşadırılması məlikə 
Kappodokiyalı müqəddəs Ninanın adı ilə bağlanılır. Çox güman 
ki, əsərin tərtib edilməsi zamanı müəllif Qafqaz tarixinə həsr 
olunmuş əsərlərdən, erməni, suryani, fars və yunan 
mənbələrindən istifadə etmişdir.  

Erkən orta əsr dünyəvi gürcü tarixi abidələri yazılı 
ənənələrə daha yaxın duraraq, lakonikliyi, faktların sadə 
sadalanması, çoxlu sayda plaqiarizmləri ilə seçilir. Bu əsərlərdə 
dini abidələrdən fərqli olaraq, dini opponentlərə loyal münasibət 
üstünlük təşkil edir. Belə ki, müəllifləri dini problemlərdən çox 
siyasət və siyasi mənsubiyyət  maraqlandırırdı. Onların 
içərisində VII-IX əsr hadisələr salnaməsindən ibarət «Moksevay 
Kartlisay», Cavanşirin XI əsr tarixi hadisələrinə həsr olunmuş 
«Vaxtanq Qorqasalın həyatı», Leonti Mrovelinin XI-XII əsrlərə 
aid «Kartli şahlarının həyatı» adlı əsərlərini göstərmək olar. Bu 
əsərlərdə erkən orta əsrlərin aktual ictimia-siyasi, sosial-iqtisadi 
problemləri öz əksini tapmış, Qafqaz ərazisinə  türkdilli 
tayfaların çoxsaylı basqınlarından, həmçinin Qafqaz 
Albaniyasının siyasi və mülki tarixindən fraqmentlər daxil 
edilmişdir.  
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Sözsüz ki, gürcü tarixi məktəbinin ən parlaq nümunəsini 
XII əsrdən formalaşmağa başlamış və təqribən XIX əsrədək 
təkmilləşdirilən və tamamlanan Kartlis Sxovreba (Gürcüstanın 
həyatı) adlı salnamələr toplusu təşkil edir. Kartlis Sxovreba ilk 
dəfə olaraq, əsərin XII əsrin ikinci yarısında tərtib edilmiş 
erməni versiyasında müqəddəs Arçilin həyatından sonra 
xatırlanmışdır. Kartlis Sxovrebanı mövcud olan siyahıların 
redaktə olunma xüsusiyyətləri, təkmilləşdirilmə yolları və 
tamamlanmasına görə iki qrupa bölmək olar: 1) XIV əsrədək 
yaradılmış Qədim Kartlis Sxovreba və 2) qədim Kartlis 
Sxovrebanın XIV-XVIII əsrlər arası redaktə olunmuş və 
tamamlanmış nüsxələrinin siyahısı. Gürcü tarixi təfəkkürünün 
ən parlaq nümunəsi olan bu salnamələr toplusu təkcə 
Gürcüstanın deyil, erkən orta əsr Qafqazın digər xalqlarının 
tarixini tədqiq etmək üçün qiymətli mənbələrdən hesab edilir.  

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Ançabadze Z.V. Kıpçaki Severnoqo Kavkaza po dannım 
qruzinskix letopisey XI-XIV vv. Nalğçik, 1960 

2. İstoçniki po istorii Qruzii. Tbilisi, 1985 
3. Mroveli L. Jiznğ Kartliyskix üarey. Tbilisi, 1979 
4. Sabanidze İoann. Muçeniçestvo Abo Tbileli. Tbilisi, 

1956 
5. Djanaşvili M.Q. Kartlis Üxovreba. Jiznğ Qruzii. Sb. 

materialov dlə opisaniə mestnostey i plemen Kavkaza. 
Tiflis, 1905, vıp. 35 
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e. Suryani mənbələr 

Aramey dilinin xüsusi dialekti olan suriya dili eramızın ilk 
əsrlərində Yaxın, Orta və Uzaq Şərqin beynəlxalq dilinə 
çevrilmişdir. Bu, ilk növbədə suriyalıların iki imperiyanın, Şərqi 
Roma imperiyasının şərq sərhədləri ilə Sasani imperiyasının 
qərb əyalətləri arasında yerləşən ərazilərdə məskunlaşmaları və 
iqtisadi proseslərlə izah olunmalıdır. Olduqca mahir tacir olan 
suriyalılar dəniz ticarəti ilə məşğul olmuş və bununla da öz dil 
və mədəniyyətlərinin geniş ərazilərə yayılmasına təkan 
vermişlər. Suriya dili erkən əsrlərdə monofizit və nestorian 
kilsələrinin rəsmi dili, VII əsrin sonlarına kimi isə Əməvilər 
xilafatında dövlət dili statusuna malik bir dil olmuşdur. Erkən 
orta əsrlərdə Suriyalı alimlər özlərinə qədər yaradılmış zəngin 
elmi irsi öz dillərinə tərcümə etmiş və bu irsin dünya xalqları 
içərisində yayılmasına təkan vermişdilər. Artıq II-III əsrlərdə 
Suriyalılar yunan elmi və ədəbi nümunələrinin böyük 
əksəriyyətini öz dillərinə çevirmiş, bununla kifayətlənməyərək, 
bu əsərləri elmin yeni nailiyyətləri ilə zənginləşdirmişdilər. 
Suriya yazısı, estrangela, qədim türkdilli tayfalar arasında da 
yayılmışdı. Suryani mənbələrin formalaşması eramızın II-III 
əsrlərinə təsadüf edir. Məhz bu dövrdə suriyalılar ilk məktəb və 
akademiyalarını yaratmış, elmi biliklərini nizamlamağa, suriya 
dili qrammatikasını təkmilləşdirməyə cəhd göstərmişlər. Bu 
dövrdə Suriyada Bardesan, Avropada Afraat adı ilə tanınmış 
Fərhad, Suriyalı Yefrem, Reşaynlı Serqiy kimi alimlər yaşayıb 
yaratmışlar. Onların əsərlərinin böyük əksəriyyəti dini mövzuda 
olsa da, tarixin müxtəlif mərhələləri və problemlərinin bərpası 
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üçün əvəzedilməz əhəmiyyətə malikdirlər. Bütövlükdə Suriya 
tarixi fikri və məktəbinin fıormalaşması beş mərhələdən 
keçmişdir. Birinci mərhələ II-V əsrləri əhatə edir və bu dövr 
üçün dini xarakterli yazıların, yəni apokrif və martiroloqların 
yaradılması xarakterikdir. Bu yazılar xristianlığın müqəddəs 
kitabının müxtəlif müddəalarının şərhi, müqəddəslərin həyatı, 
xristianlığını təriqətləri və s. məsələləri işıqlandırır. Bu dövr 
Suriya elmi məktəbinin ən görkəmli nümayəndələri II əsr alimi 
Bardesan, IV əsrdə yaşamış Fərhad və suriyalıların peyğəmbəri 
sayılan Yefrim Sirin olmuşdur. Bardesan Suriya dilində erməni 
şahlarının tarixini yazmış ilk alimdir. Onun «Ölkələrin qanunu» 
kitabı fəlsəfə sahəsində yazılmış ən müdrik əsərlərdən sayılır.  

Fars mənşəli müdrik filosof Fərhadın yaradıcılığı əsasən 
dini mövzularda yaradılmış əsərlərdən ibarətdir. Bunların ən 
məşhuru və dövrümüzə qədər gəlib çatmışı xristian dininin 
müxtəlif məsələləri üzrə şərhlərə həsr olunmuş əsərdir. Mar 
Afrem (Yefrem Sirin) isə özünün Şöhrətlənmə, Vəsiyyətnamə, 
Şərh və Əhdi-vədid adlı dini kitabları ilə şöhrət tapmışdır.  

Suriya tarixi fikrinin ikinci mərhələsini təşkil edən V-VI 
əsrlər tarixi şərhlərdən ibarət ilk kitabların işıq üzü görməsi ilə 
xarakterizə olunur. Bu dövrün ilk tarixi əsərinin müəllifi Efesli 
İoan olmuşdur. Onun əsərində ilk dəfə olaraq, şəhərlər, vergi 
sistemi, feodal mükəlləfiyyəti, kəndli iğtişaşları haqqında 
məlumatlar verilir. Suriyanın ən görkəmli təbibi, naturfilosofu 
Reşaynlı Sirin də məhz bu dövrdə yazıb yaratmışdır. Bu dövrün 
ən tamamlanmış tarixi əsəri isə Mitilenli Zaxari Ritora 
məxsusdur. Onun «Salnamə» adlı tarixi əsəri mülki tarixin gözəl 
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nümunələrindən hesab edilməlidir. Əsərdə daxili və xarici 
proseslər, Sasani imperiyası ilə türkdilli tayfaların toqquşması 
(Firuzla hunların müharibəsi) təsvir edilir.  

Suriya tarixi məktəbinin formalaşmasının üçüncü 
mərhələsi VII-X əsrlərə təsadüf edir. Bu dövrdə Suriya dilinin 
qrammatikasının formalaşması başa çatmış, tarixi hadisələrlə 
zəngin əsərlər yaradılmışdır. VII əsr müəllifi Efesli Yakovun 
«Salnamə»si Yaxın Şərqdə baş vermiş hadisələrə həsr 
olunmuşdur, Bar Penkayın «Ümumi tarix» üzrə kitabında 
ərəblərin tarixi xəlifə Muaviyyənin dövrünə qədər təsvir 
edilmişdir. Həmin dövrdə ərəblərə həsr olunmuş daha bir 
anonim salnamə və Makedoniyalı İsgəndərin tarixinə həsr 
olunmuş əfsanə yaradılmışdı. Son illərdə yaradılmış əsərlərdə 
isə səlcuq və monqol işğalları dövrünün şərhi geniş yer almışdır.  

Suriya tarixi təfəkkürünün formalaşmasında dördüncü 
mərhələ hesab edilən XI-XIII əsrlər Suriya elminini çiçək-
lənməsi dövrü sayılır. Bu dövrün ən görkəmli alimləri Suriyalı 
Mixayıl və Əbül Fərəc İoan Qriqori Bar Ebrey olmuşlar. 
Meliten şəhərindən olan Suriyalı Mixayıl XII əsrin görkəmli din 
xadimi, şərqin monofizit patriarxı olmuşdur. Çox güman ki, 
yəhudi mənşəli olan bu alim özündən sonra zəngin bir irs 
qoymuşdur. Onun «Salnamə» adlı tarixi əsəri qədim dövrdən XI 
əsrin 40-cı illərinə qədər baş vermiş hadisələrə həsr olunmuşdur. 
Suriyalı Mixayılın əsərinin ən erkən redaksiyası 1598-ci ilə 
təsadüf edir. Əsərin ən erkən tərcüməsi isə 1248-ci ildə erməni 
alimləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Əsər giriş və 21 
kitabdan ibarətdir. Əsərin giriş hissəsində müəllif informasiya 
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mənbələri haqqında məlumat verir. Əsərdə erkən orta əsrlər 
dövrünün tarixi hadisələri, erkən türklər, kilsə tarixi, ərəblər və 
səlcuqlar haqqında geniş məlumatlar verilir. «Salnamə»də 
verilən son tarixi hadisə 1199-cu ili əhatə edir. 1195-ci ildən 
1199-cu ilə qədər olan hadisələr isə Suriyalı Mixayılın qardaşı 
tərəfindən əlavə edilmişdir.  

Qeyd olunan dövrün ikinci böyük alimi Əbül Fərəc İoan 
Qriqori Bar Ebrey olmuşdur. XIII əsr alimi Əbül Fərəc 
ensiklopedik biliyə və dövrünün məşhur elm və siyasi xadimləri 
arasında böyük nüfuza malik bir şəxs olmuşdur. Marağada 
yerləşən Yeni Yakovit monastrında Evklid haqqında 
mühazirələr oxuyan Əbül Fərəc dövrünün bir sıra görkəmli 
siyasi xadimləri  Abaqa xan, Əhməd Tokudar və s. şəxsən tanış 
olmuşdur. Alim özündən sonra zəngin elmi irs qoymuşdur. 
Onun yaradıcılığı tarixi, dini, fəlsəfi, tibbi, astroloci və bədii 
əsərlərdən ibarət olmuşdur. Əbül Fərəcin tarixə həsr olunmuş 
«Ümumi tarix» adlı əsəri iki hissədən ibarətdir:1) «Dünyəvi 
tarix», 2) «Kilsə tarixi». Birinci hissədə ən qədim dövrdən 1285-
ci ilə qədər baş vermiş tarixi hadisələrin təsviri verilir. Əsərin 
1286-1297-ci illər tarixinə həsr olunmuş hissəsi Əbül Fərəcin 
qardaşı Bar Sauma tərəfindən yazılmışdır. «Kilsə tarixi» adlı 
ikinci hissədə isə Əbül Fərəc avtobioqrafiyası və yaradıcılığı 
haqqında məlumatı və xristian kilsəsinin tarixini təqdim edir. 
Kilsə tarixi Antioxiya patriarxlarının fəaliyyətini əhatə edən V 
əsrdən 1285-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Burada eyni 
zamanda Suriya kilsəsinin şərq qolunun (nestorian) tarixi də 
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təsvir olunur. Bar Sauma bu tarixi 1286-cı ilə qədər davam 
etdirmişdir.  

Suriya elmi fikri inkişafının son mərhələsi, XIV-XVII 
əsrlər, həm də onun tənəzzül dövrü hesab edilməlidir. Bu dövrdə 
yaradılmış ən maraqlı əsər XIII-XIV əsrlərin hadisələrinə həsr 
olunmuş uyqur mənşəli patriarx III Yabalaxa və Rabban 
Saumanın həyatına həsr olunmuş əsərdir.  

Beləliklə, suryani mənbələr erkən orta əsr tarixi fikrinin 
formlaşması və inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edərək, 
antik dövr elmi və mədəniyyəti ilə orta əsr şərq və qərb dünyası 
elmi ictimaiyyəti arasında körpü rolunu oynamışdı. Onların 
qoruduqları və zəngirləşdirdikləri antik yunan elmi müdrüklüyü 
və mədəniyyəti nümunələri ərəblər vasitəsilə qərbə ötürülmüş, 
sonradan bu nailiyyətlər gələcək elmi araşdırlmalarda mühüm 
rol oynamışlar. Suryani tarixi mənbələr həmçinin Şərq dünyası 
tarixinin müxtəlif mərhələləri haqında əvəzedilməz məlumatlar 
bazası rolunu oynayırlar.  

Ədəbiyyat siyahısı 
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İslam tarixi məktəbi 500 ilə yaxın bir dövr ərzində 
yaradılmış klassik filologiya və tarix elmi nailiyyətlərini əhatə 
edir. Bu məktəbin fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətini tarixin obyekt 
və konsepsiyasının müsəlman dini nöqteyi-nəzərindən şərh 
olunması təşkil edir. “Tarix” ərəb dilində “zaman”, “era” kimi 
tərcümə olunsa da, erkən müsəlman tarixi ədəbiyyatında bu 
terminin müxtəlif izahları mövcud olmuşdur. Məs., İbn Xəldun 
tarixin “xüsusi dövr və ya tayfanın xüsusiyyətlərini açıqlayan 
hadisələr”, Əl-Məqrizi “dünyada nə vaxtsa baş vermiş hadisələr 
haqqında məlumat verən elm» olduğunu qeyd edirdilər. (1)  

Müsəlman tarixşünaslığının əsasını qoymuş ərəb dünya-
sının islamdan əvvəlki tarixi baxışları və tarixi təfəkkürü 
haqqında fikir yürütmək mənbə çatışmamazlığı üzündən 
olduqca çətindir. Qədim yunan və roma tarixi nümunələrində 
olduğu kimi islama qədərki ərəb tarixi ədəbiyyatında da ayrı-
ayrı şəxslərin və tarixi hadisələrin, xüsusilə də hərbi döyüşlərin 
təsvirinə xüsusi diqqət verilirdi. Erkən ərəb tarixi ədəbiyyatı 
nümunələrinin tədqiqatçısı V.Qaskelin fikrincə təsviri xarakterli 
ərəb tarixi mənbələri eramızın üçüncü əsrindən tez olmayaraq, 
yaranmışdır. Bu abidələr ərəb tarixi ədəbiyyatının inkişafında o 
qədər də dərin iz buraxmasalar da, onların yaradılma texnikası 
və forması müsəlman tarixşünaslığının formalaşmasına 
müəyyən təsir göstərmişdir.  

Müsəlman tarixşünaslığının yaranması sözsüz ki, ilk 
növbədə islamın banisi Məhəmməd peyğəmbərin adı ilə 
bağlıdır. Xristian və yəhudi tarixi görüşünə görə insan bu 
dünyada heç nədən yaranmır və öz-özünə mövcud olmurdu. 
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İnsan müəyyən tarixi konteksdə yaşayır, onun tarixi isə ondan 
çox-çox əvvəl yaranmış dünya ilə başlanır. Məhəmməd 
peyğəmbərin dünyagörüşünün formalaşması onun xristian və 
yəhudi dini fəlsəfəsi ilə tanışlığı əsasında baş vermişdir. İslama 
qədərki dinlərin formalaşdırdığı tarixi konstruksiyaya dəyişiklik 
gətirən Məhhəmməd peyğəmbər ilk növbədə dünyanın 
gələcəyini Məşhər günü ilə müəyyənləşdirmiş, əslində bu qüd-
rətli günün gələcək tarixin müəyyən edilmiş və məlum hadisəsi 
olmasını vurğulamışdı.  

Əlverişli tarixi şəraitdən istifadə edən ərəblər hərbi 
şücayətləri və islamın köməyi ilə çox qısa bir müddətdə dün-
yanın intellektual sərvətini özündə birləşdirən əraziləri nəzarət 
altına alaraq, bu sərvəti mənimsəməyə başladılar. Yunan, 
Suriya, Hindistan və digər qədim sivilizasiyaların elmi və dini 
ədəbiyyatının ərəb təfəkkürü süzgəcindən keçirilərək, ərəb dilinə 
tərcüməsi ərəb xilafatında yeni elmi ideologiyanın, dövlət 
idarəçliyinin, iqtisadi sistemin formalaşadırılmasına yardımçı 
oldu. Bütün bu səylər nəticəsində artıq IX əsrdə müstəqil islam 
sivilizasiyasının formalaşması başa çatdı.  

Ümumiyyətlə, ərəb alimləri çox zaman tarixi sərbəst bir 
elm sahəsi kimi qəbul etməyərək, ona praktik elm kimi 
yanaşmışdılar. Bu praktik elm ərəb elmi dünyasında oxuma və 
yazma, qrammatika, iqtisadi hesablama, əlkimya, bioqrafiya, 
tarix və s. əhatə edirdi. X əsrin ortalarında yaşamış və Abu Zəyd 
əl-Bəlhinin şagirdi hesab edilən İbn Fəriqun tərəfindən tərtib 
edilmiş “Cavami əl-Ulum” əsərində tarix müdrüklük kimi 
xarakterizə edilərək, onun nadir, unikal hadisələr məs., daşqın-
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lar, zəlzələlər, epidemiyalar, aclıqlar, əsasında yazıldığı vur-
ğulanırdı.  

Sonrakı əsr tarix elminin inkişafı onu teologiyanın 
xidmətində saxlamağa cəhd göstərən din xadimləri ilə mü-
barizədə keçmişdir. Məhz bu dövrlərdə müsəlman tarixi məktəbi 
tarixi informasiya, tarixi məlumat haqqında fikirlərini 
formalaşdırmağa başlayır. Müsəlman tarixi məktəbi artıq tarixi 
məlumatı və tarixi tədqiqatı ehtimallar kimi deyil, faktik 
informasiya (xəbər) kimi qiymətləndirir, tarixin yaradıcısı isə 
məlumatları toplayan (cami) adlandırılırdı. Bütün bunlara 
baxmayaraq, tarix müsəlman ali təhsilinin bir hissəsi kimi qəbul 
olunmurdu. Məhz buna görə tarix nə yunan elminin tədqiq 
edildiyi mühitdə, nə də müsəlman dini təhsilinin formal 
sistemində akademik elm sayılmamışdır. Sübutun kifayət qədər 
tam olmaması, yəni tarixi informasiyanın obyektivliyinə 
inamsızlıq, İslamın mövcud olduğu hər bir mühitdə tarixin tədris 
planına salınmaması üçün kifayət etmişdir. Məhəmməd 
pyğəmbərin bioqrafiyası bu sahədə öyrənilsə də, tarixi ədəbiyyat 
və mənbələrə istinad demək olar ki, nadir hal sayılırdı.  

Müsəlman dini məktəbinin tarix elmini diqqətdən kənarda 
qoymasına baxmayaraq, əslində tarix müsəlman təhsilinin 
özəyində duran elmlərdən biri idi. Ərəb xilafatının sülalə kitab-
xanası minlərlə tarixi kitabla zəngin idi. Tarixi mənbələrin 
verdiyi məlumata görə Misir Fatimilər sülaləsinin iki milyon 
cilddən ibarət kitabxanasında təkcə Ət-Təbərinin “Tarix”inin 
1220 əlyazması mövcud idi. (2)  
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Ərəb xilafatı xəlifələrinin və şahzadələrinin tarixə olan 
marağı və hörməti dövlət idarəetmə aparatı işçilərinin, rəsmi 
nümayəndələrin, tələbələrin də bu sahəyə olan marağının 
artmasına səbəb olmuşdu. Dövlət məmurlarının keçmişi 
bilməsinin eyni zamanda praktiki əhəmiyyəti var idi. Belə ki, bu 
biliklər dövlət idarəçiliyində və işğal olunmuş ərazilərin idarə 
olunmasında istifadə olunurdu. Dövlət məmurları ən azı üç tarixi 
–Bizans, Fars və müsəlman tarixini bilməli idilər.  

Tarixin yazılmasında müsəlman tarixi məktəbinin 
nümayəndələri əsasən sələflərinə və müasiri olduqları hadisə-
lərin şərhinə əsaslanırdılar. Erkən müsəlman tarixi məktəbi heç 
zaman tarixə təbliğat aləti kimi baxmamışdı. Din xadimləri və 
teologiya mütəxəssisləri tarixi yazanları istifadə etdikləri 
mənbələrin məlumatlarına tənqidi yanaşmağa və məlumatların 
obyektivliyini yoxlamağa çağırırdılar. Lakin xaç yürüşləri 
zamanı tarixçilər öz şahlarının xidmətində duraraq, onların 
siyasi maraqlarına xidmət etməyə başlayırlar. Məhz bu dövrdən 
müsəlman tarixşünaslığında hadisələrin siyasi mühakiməsinə 
cəhdlər edilir.  

 Müsəlman tarixi abidələrinin ən erkən nümunələri 
döyüşləri təsvir edən hekayələrdən o qədər də fərqlənmirdi. 
Bunlar əsasən bir neçə səhifədən ibarət konkret hadisələrə həsr 
olunmuş təsvirlər idi. Bu nümunələr “xəbər”(əxbar) adlanırdı. 
Bir qədər geniş həcmli tarixi nümunələrdə isə “xəbər” başlıq 
mənasında işlənirdi. Bundan başqa tarixi əsərləri “əmr”, “hədis” 
də adlandırırdılar. Məs., XV əsr müəllifi Əs-Sahəvinin “İlan” 
əsərində “tarix” terminin linqvistik və texniki araşdırılması 
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verilir. Müəllifin fikrincə linqvistik cəhətdən “tarix” “zamanla 
əlaqəsi olan informasiya” mənasını verir. Texniki termin kimi 
isə “tarix” müəyyən hadisələrin həyata keçirilməsi üçün zəruri 
olan şəraitin yaradılmasına xidmət edən zamanın 
müəyənləşdirilməsi deməkdir. (3)  

Müsəlman tarixi məktəbində ilk annal nümunəsi yaradan 
böyük tarixçi ət-Təbəri olmuşdur. Onun “Tarix”i ilk dəfə olaraq, 
X əsrin birinci on illiyində yaradılaraq, 914-15-ci illəri əhatə 
emişdi. Lakin ət-Təbərinin kitabının həcmi belə bir mülahizə 
yürütməyə imkan verir ki, ondan öncə də müsəlman tarixi 
məktəbində annal tipli əsərlər mövcud olmuşdur. Ət-Təbəridən 
bir neçə on il əvvəl yaşamış Əbu İsa bin əl-Münəccim yəhudi-
xristian stilində yazılan xronoloji tarixi əsərləri analiz edərək, 
özünün “Dünyanın tarixi” adlı əsərini yaratmışdır. Lakin çox 
güman ki, bu əsər müsəlman tarixşünaslığına aid deyil. Ondan 
başqa daha bir neçə tarixi əsərlər mövcud olmuşdur ki, onlarda 
xronoloji üsluba riayət edilib-edilməməsini söyləmək olduqca 
çətindir.  Klassik yunan tarixi ədəbiyyatının heç bir 
nümunəsinin ərəb dilinə tərcümə olunmamasını nəzərə alaraq, 
qeyd edə bilərik ki, bu sahədə müsəlman tarixşünaslığı ilk 
növbədə suryani mənbələrə istinad etmişdir. Suryani mənbələr 
içərisində annal tipli bir neçə fundamental tarixi abidə 
mövcuddur. Bunların içərisində VI əsrdə yaradılmış Edessa 
xronikasını, VII əsr abidəsi olan Edessali Yakovun tarixi əsərini 
misal gətirmək olar. Bu tipli əsərlərin hamısında zəlzələlərə, 
yolxucu xəstəliklərə, aclığa, təbii fəlakətlərə xüsusi diqqət 
verilirdi. Məhz buna görə ehtimal etmək olar ki, müsəlman tarixi 
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məktəbinə annal tipli abidələr yunan-suryani tarixi ədəbiyyat 
vasitəsilə gəlmişdir. Müsəlman tarixi məktəbinin dahiləri sayılan 
ət-Təbəri, əl-Yəqubi və Abu l- Fida xristian ərəb müəllifi Harun 
bin-Əzzurun əsərindən çox güman ki, istifadə etmişdilər. 
Sonrakı nəsl müsəlman tarixi məktəb nümayəndələrinin 
əsərlərində isə Yevsevinin və ondan sonra yaşamış 
Andronikusun “Bizansın qısa tarixi”, Nisibisli Yeliazarın 
“Xronika” adlı əsərlərinə istinadlara daha tez-tez rast gəlinir. 
Ümumiyyətlə, keçmiş tarixi yazan alimlər istər- istəməz keçmiş 
və xarici alimlərin yazılarına istinad etməli olurdular. Məhz bu 
baxımdan müsəlman tarixşünaslığı da büdpərəst yunan və erkən 
xristian roma tarixi məktəbi nümunələrini araşdırmış, onlarla 
yaxından tanış olaraq, onların məlumatlarını istifadə etmişdir. 
Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, müsəlman tarixinə sözsüz 
ki, heç bir təsir göstərməmiş və antik tarixin tamamlanmış 
tərcüməsini təşkil edən yeganə əsər kimi Orosiusun “Adversus 
paganos” adlı əsəri qeyd olunmalıdır. Bu əsərin surəti təxminən 
948-49-cu illərdə Roma imperatoru (çox güman ki, Konstantin) 
tərəfindən İspaniyaya Abd ər Rəhman ən-Nəsirə göndərilmişdir. 
Bu əsərində Orosius özündən əvvəl yazmış tarixçilərin, xüsusilə 
də İbn Xəldun və əl-Məğrizinin əsərlərindən istifadə etmişdir.  

Müsəlman tarixi ədəbiyyatının inkişafı müxtəlif tarixi yazı 
tiplərinin sintezi nəticəsində baş vermişdir. Bu tiplərin biri. 
Geneologiyaya olan maraq tarixi yazının yaranmasından əvvəl 
formalaşmışdır. Ərəb dünyasının ictimai maraqları, Qureyşilərin 
Əlinin ailəsi ilə bağlı sektant maraqları, və nəhayət, hər bir ərəb 
tayfasının öz nəsli ilə fəxr etməsi bu tipli yazıların çox erkən 
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zamanlardan inkişaf etməsinə şərait yaratmışdır. Məhz buna 
görə müsəlman yazılı tarixi abidələrinə geneologiyanın xüsusi 
təsiri olmuşdur. əl-Bəlazurinin “Kübarların geneologiyası 
kitabı”, İbn əl-Asirin “əl Kamil fit tarix” (Mükəmməl tarix) 
əsərləri geneologiyanın ciddi təsiri altında yazılmışdır. Bu cür 
tarixi yazılarda təsvir olunan xəlifənin və ya sülalənin 
üzvlərindən başqa onların etnik mənşəyi (məs., Buid, Monqol, 
barbar sülalələri və s.) haqqında geniş məlumat verilirdi.  

Müsəlman tarixi ədəbiyyatı nümunələrinin bir növü də 
bioqrafiyalar idi. Bioqrafiyalar tarixi təsvirin ən qədim və geniş 
yayılmış növlərindən biridir. Bioqrafiyalar müsəlman tarixi 
məktəbinin formalaşdığı ilk dövrlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb 
etmiş və müasir dövrə qədər də öz əhəmiyyətini itirməmişlər.  

Müsəlman tarixşünaslığında bioqrafik xarakterli mən-
bələrdən başqa coğrafi informasiyanın üstünlük təşkil etdiyi 
əsərlər də mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Müsəlman tarixçiləri 
coğrafi xarakterli məlumatların toplanması üçün müxtəlif 
ölkələrə səyahət edir, bu ölkələrin sakinləri vasitəsi ilə infor-
masiya toplayırdılar. Məs., tarixçi-coğrafişünas əl-Yəqubi öz 
əsərinin elmi məlumatlarını məhz bu yolla toplamışdır. O, 
ölkələri gəzərək, müsəlmanlar tərəfindən işğal olunmuş əra-
zilərin tarixi, coğrafiyası, iqtisadi və inzibati həyatı haqqında 
bilikləri qeyd etmiş, sonradan isə onları öz əsərinə daxil et-
mişdir. Şübhəsiz ki, onun müasirləri olan alimlərin böyük 
əksəriyyəti istədikləri məlumatları qədim mənbələrdə tapma-
dıqda bu üsuldan istifadə edirdilər.  
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Coğrafiyanın tarixlə sıx əlaqəsinin müsəlman tarixşü-
naslığı nöqteyi-nəzərindən bir sıra səbələri var idi. Əvvəla, 
Məhəmməd peyğəmbərin bioqrafiyasına həsr olunmuş əsərlərdə 
verilən coğrafi məlumatlar o qədər də aydın deyildi və onların 
izahına ehtiyac duyulurdu. İkincisi, ərəb işğalları coğrafi bilik-
lərin genişləndirilməsi və inkişafını tələb edirdi. Ərəb xilafatı 
işğal etdiyi ərazilərin coğrafi koordinatlarını dəqiqləşdirməli, 
onlarda olan əhalinin sayını, bu ərazilərin iqtisadi imkanlarını 
müəyyənləşdirməli idi. Ərəb inzibati idarə aparatının effektli 
fəaliyyəti, vergi sisteminin, xilafatın ayrı-ayrı hissələri arasında 
əlaqələrin yaradılması və s. üçün də coğrafi biliklərin inkişafı 
labüd idi. Nəhayət, müsəlman tarixi məktəbinin əsaslandığı dini 
konsepsiyalar və işğal olunmuş ərazilərdə dini mərasimlərin tam 
qayda ilə icra olunması zəruriliyi (namazın qılınması üçün 
Məkkənin istiqamətinin dünyanın istənilən nöqtəsində müəyyən 
eidlməsi, Həcc ziyarəti) bu biliklərin inkişafına gücli təkan 
verirdi. Müsəlman tarixi ədəbiyyatında dünyanın başlanğıcı ilə 
əlaqədar yazıların artması da tarix ilə coğrafiyanın birləşməsi və 
kosmoqrafik ədəbiyyatın yaranmasına şərait yaratmışdır. 
Kosmoqrafik ədəbiyyatın yaranması təxminən IX - X əsrin əv-
vəllərinə təsadüf edir.  

Müsəlman tarixi məktəbində tarixi və elmi coğrafiyanı 
birləşdirən ilk müəllif əl-Məsudi olmuşdur. Bu üslubda yazan 
dahi alim əl-Yəqubinin əsərində belə tarixi və coğrafi 
məlumatlar ayrı-ayrılıqda təqdim olunmuşdur. əl-Məsudi isə 
tarixi rəvayətə keçməmişdən öncə yer üzünün formasının, 
şəhərlərin, diqqəti cəlb edən coğrafi fenomenlərin, okeanların, 
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dağların, çayların, adaların, göllərin, fiziki keçidlərin və s. 
təsvirini verir. Əsərin «Tənbih» hissəsində müəllif ona məlum 
olan xristian alimlərinin tarixi kitablarından məlumat verərək, 
müasiri olduğu dövr üçün tarix və coğrafiyanın yüksək 
səviyyədə kombinasiyasından ibarət bir əsər yaratmışdır. Əsərin 
girişində, «Murüc» hissəsində, dünyanın başlanğıcı, 
kosmoqrafiya və coğrafiya haqında məlumat verən əl-Məsudi 
bunları islamın dini qaydasından uzaq olaraq, elmi predmet 
adlandırmışdır.  

Fəlsəfə yəqin ki, bəşər cəmiyyətinin tarix qarşısına 
qoyduğu suallırın bir çoxunun həllinə effektli yardımçı olan bir 
sahədir. Lakin bu elm heç bir zaman müsəlman tarixi məktəbi 
tərəfindən lazımi səviyyədə istifadə olunmamışdır. Tarixi 
informasiya və materialların tarixi həqiqəti nə dərəcədə düzgün 
və obyektiv əks etdirməsi sualı din xadimləri və filosofları 
düşündürsə də, müsəlman tarixi abidələrində bu sual öz ətraflı 
şərhini tapmamışdır. Hələ İbn Xəldun qeyd edirdi ki, əgər tarixçi 
səhvdən və tarixin saxtalaşdırılmasından uzaq olmaq istəyirsə, 
onun iki şeyə- tarixi informasiyanı rəngarəngləşdirməyə və onu 
yaxşı tənqid etməyə, ehtiyacı var. Müsəlman tarixi məktəb 
nümayəndələrinin istifadə etdikləri tarixi informasiya və faktlara 
münasibəti isə ilk dövrlərdə tənqidi təhlili ilə seçilməmişdir. 
Bununla əlaqədar C.Bodin öz “Metod” kitabında 
yazırdı:”Türklər deyilənə görə keçmişə ona görə heç bir 
əhəmiyyət vermirdilər ki, onun (keçmişin) hər hansı bir insan 
tərəfindən şaiyələrə əsasən həqiqi yazılacağına inanmırdılar. 
Lakin onlar eyni zamanda hadisələrin müasiri olmuş insanların 
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da yazdıqlarına etibar etmir və bu yazıların qorxu, rüşvət və ya 
şahzadələrə nifrətdən doğduğunu iddia edirdilər». (4)  

Tarixi ədəbiyyata fəlsəfi müdriklik müsəlman tarixi 
məktəbinə çox güman ki, fars tarixşünaslığından keçmişdir. 
Bioqrafik materiallara müraciət edən fars alimləri hər zaman 
həyatlarını təsvir etdikləri şəxslərin müdriklüyünə fəlsəfi 
nöqteyi-nəzərdən yanaşırdılar. Məhz buna görə həyatın qısalığı, 
şöhrətin ömrünün azlığı haqqında fəlsəfi mühakimələr 
müsəlman tarixşünaslığında geniş şərh olunurdu. IX əsr tarix 
dünyasına Yunan və Hindistan tarixi fikrinin daxil olması 
müsəlman tarixi ədəbiyyatında fəlsəfi ideyalara geniş istinad 
edilməsi ilə nəticələndi. Eyni zamanda məhz bu dövrdə 
müsəlman ədəbiyyatında tarixi tənqid məsələlərində fəlsəfəyə 
xüsusi yer ayrılması cəhdləri hiss olunmağa başlayır. Məs., 
Sinan bin Təbibin “Tarix” adlı əsəri bioqrafik abidə nümunəsi 
olub, etik və siyasi məsələlər üzrə Əflatunla diskussiya şəklində 
təqdim olunmuşdur. Tarixlə fəlsəfənin sıx əlaqələri əl-Mutahhar 
bin Tahir əl- Məqdisinin “Bad va-t-tarih”  ( Tarixin başlanğıcı, 
966-cı il) adlı əsərində daha qabarıq göstərilmişdir.  

Sosial elmlər isə müsəlman ədəbiyyatına yunan iqtisa-
diyyatı vasitəsilə daxil olmuşdur. Yunan mənşəli ensiklopediya 
adlandırılan bu əsərlərin bir qismi tarixi şərh və materiallara 
malik idi, lakin onlarda tarixlə sosial elmlərin təhlili həyata 
keçirilməmişdir. Bu əsərlərdə vergi sistemi və maliyyə 
problemləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Müsəlman tarixi 
məktəbi nümayəndələri statistik materiallardan, iqtisadi 
məlumatlardan geniş istifadə edir və onları əsərlərinə daxil 
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edirdilər. Bu əsərlərdə tarixi və sosial ideyalar vasitəsilə 
müsəlman iqtisadi nəzəriyyəsinin inkişaf istiqamətlərini qeyd 
etmək olar. Bu əsərlər içərisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 
Qudama ibn Cəfərin “Xərac və katiblik sənəti kitabı” adlı 
əsəridir. Özündən əvvəl yaratmış və iqtisadi problemlərlə 
maraqlanan Cudca Əbu Yusif və Yəhya ibn Adəmin, eləcə də 
maliyyə idarəsinə həsr olunmuş Əbdu Ubayd bin Salləmin 
əsərlərindən istifadə edən Qudama ibn Cəfər onlardan fərqli 
olaraq, kitabının ən böyük hissəsini müsəlman işğallarına həsr 
etmişdir. Bütün işğallar leqal bazaya malik müsəlman vergi 
sistemi ilə əsaslandırılmış və imkan daxilində işğalların sübutu 
kimi vergi sistemi problemlərinə həsr olunmuş yazılar misal 
gətirilmişdir. Qudamanın misalında vergi problemlərinin 
müzakirəsi tarixi materialların coğrafi və tarixi məlumatlar 
əsasında genişləndirilməsi cəhdi idi. Qudama öz əsərinə nəinki 
işğallar haqqında materiallar, hətta Ərəstun, İsgəndər, Ənuşirvan 
və s. haqqında informasiyanı birləşdirən tarixi məlumatları da 
daxil etmişdir. Əsərinə sosial və siyasi elmlərin sistematik 
təsvirini daxil edən Qudama eyni zamanda insan varlığının 
geyimə, qidaya, cinsi əlaqələrə olan ehtiyac səbəbləri, xüsusi 
sosial idarə orqanlarına malik şəhərlərin, pulun, əşyaların, 
xüsusi keyfiyyətlərə malik və xüsusi siyasət yeridən 
hökmdarların, siyasi məsləhət verən spesifik qrupların 
mövcüdluğu səbəbləri haqqında geniş mülahizələr yürütmüşdür. 
Qudama ibn Cəfərdən sonra bu ənənəni davam etdirən ən 
qüdrətli alim XIV əsrin son rübündə yaşamış İbn Xəldun 
olmuşdur. O, tarix elmini siyasi, sosial, fəlsəfi və iqtisadi elmlər 
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ilə əlaqələndirməyə cəhd etmiş ilk alim idi. Bilik mənbəyinin 
elmlər, hüquq və tarixşünaslığın fundamental prinsipləri 
olduğunu qeyd edən İbn Xəldunun ən böyük xidməti siyasi və 
sosial ideyaların tarixlə birləşdirilməsi cəhdləri olmuşdur.  

Müsəlman tarixi məktəbində mənbələrin istifadəsinin bir 
neçə yolları mövcud idi. Əvvəla, orta əsr müsəlman tarixi 
məktəbi yazılı abidələrdən başqa şifahi tarixi qalıqlara, tikililər 
və onların üzərində qeyd olunmuş yazılara, qədim sikkələrə, 
möhürlərə və s. böyük əhəmiyyət verirdi. Yazılı abidələr 
içərisində ərəblər təkcə ərəb dilində deyil, onlara tanış olan 
bütün dillərdə, və əsasən də fars dilində olan mənbələri, tədqiq 
edirdilər.  

Bütövlükdə müsəlman tarixi nümunələrini (1) qarışıq 
tarixi əsərlər, (2) incəsənət tipli əsərlər və (3) tarixi novellalar 
olmaqla üç qrupa bölmək olar. Öz növbəsində hər bir qrupa 
daxil olan yazılı ədəbiyyat nümunələri bir neçə hissəyə ayrılır. 
Qarışıq tipli tarixi abidələr içərisində dünya tarixinə, yerli tarixə 
və müasir tarixə həsr olunmuş əsərləri ayrımaq olar. 

X əsrdən başlayaraq, müsəlman tarixşünaslığında üç tip 
dünya tarixinə rast gəlmək olar. Bunlar Bibiliya, Fars və 
islamaqədərki dövr tarixinin sinxronlaşıdırılmış tarixidir. 
Universal tarixin üç tipini özündə birləşdirən ilk əsər əl-
Yəqubinin “Tarix” əsəridir. Əsərin girişini dünyanın yaranması 
və Bibiliya tarixi ilə başlayan müəllif, xronoloji qayda ilə 
peyğəmbərlərin, şahların həyatını təsvir edir. İncilin  təsvirindən 
sonra əl-Yəqubi siyasi tarixdən mədəni tarixə keçir. Bu hissədə 
yunan, Hindistan və islama qədərki ərəblər haqqında məlumat 
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verən müəllif qədim dövrün məşhur alimləri Ərəstun, Hipokrat, 
şərq şairləri, şahmatın yaranması və s. bu növ məlumatları 
xatırladır. Mümkün olduğu qədər qədim mənbələrə müraciət 
edən əl-Yəqubi dini ədəbiyyatdan geniş istifadə edir və 
xronoloji ardıcıllığa riayət edərək, müsəlman mədəniyyəti və 
tarixinin təsvirini verir. Müsəlman tarixində əl-Yəqubi vacib 
bilik sahəsi, müdriklik nümunəsi olan Əli bin Əbu Talibə xüsusi 
diqqət yetirir. Müəllifin istifadə etdiyi küllü miqdarda ədəbiyyat 
və mənbələr əsərin biblioqrafiya hissəsində qeyd edilmişdir. 
Peyğəmbərin həyatı və fəaliyyəti müsəlman tarixşünaslığına xas 
olan qayda ilə şərh edilmişdir.  

Müsəlman tarixşünaslığının dünya tarixinə həsr olunmuş 
ikinci qüdrətli əsəri ət-Təbərinin qələminə məxsusdur. ət-
Təbərinin əsəri teologiya, siyasət və hüquq elminin 
məlumatlarına əsaslanmışdır. Onun əsəri nəinki müasirləri, hətta 
gələcək nəsil tarixçiləri üçün də tarixin yazılması nümunəsi 
olmuşdur. Onun yaratdığı islama qədərki tarix Bibliya, ərəb və 
fars tarixinin sinxronlaşdırılmış təqdimi idi. Məhəmməd 
peyğəmbərin həyatı bu əsərdə sirah üslubunda təqdim olunmuş, 
xəlifələrin hökmranlığı isə ayrı-ayrı xəbərlərdə təqdim 
edilmişdir. Hər hansı bir il üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
hadisələr aid olduqları illərin təsviri hissəsinin girişində 
verilimişdir. ət-Təbəri əsasən xəlifələrin hökmranlığının son 
illərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Təsvir etdiyi tarixi hadisələr 
haqqında mühakimə yürütməyən ət-Təbəri dövrünə 
yaxınlaşdıqca öz nöqteyi –nəzərini şərh etməyə başlayır. Əsərə 
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daxil edilmiş “Zayl al muzayyal” adlı xüsusi hissədə ilk 
müsəlmanların həyatı haqqında məlumat verilir. 

Müsəlman traixşünaslığının dünya tarixinə aid üçüncü 
fundamental əsəri əl-Məsudiyə malikdir. Müəllifin kiçik 
şərhinin yerləşdirildiyi “Kitab ən tənbih” hissəsində tarixi 
mənbələrə əsaslanaraq, verdiyi təhlil ona dünya tarixini 
bütövlükdə əhatə etmək imkanı vermişdir. əl-Yəqubidən fərqli 
olaraq, əl-Məsudi tarixin universal mədəni interpretasiyasını 
yaratmağa müyəssər olmuşdur. “Murüc” əsərində müəllif 
dünyanın yaranmasını yer üzünün təsviri ilə başlayır. İslama 
qədərki ərəb dünyasının mədəni nailiyyətlərindən söz açan 
müəllif bu hissədə X əsr ərəb dünyasına tanış olan bütün xalqlar 
haqqında informasiya verir. əl-Məsudinin əsərində peyğəmbərin 
həyat və fəaliyyətinə o qədər də geniş yer verilməmişdir. 
Peyğəmbərin həyatı və fəaliyyəti ciddi xronoloji qayda ilə 
Hicridən əvvəl və sonra olmaq şərti ilə qısa təsvir edilmişdir. 
Xəlifələrin tarixi onların hökmranlıq etdikləri illər üzrə şərh 
edilmişdir. Poetik, ədəbi və bu istiqamətdə yazılmış əsərlər 
müəllifin xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Əsərə bir sıra 
siyasi-fəlsəfi məlumatlar da daxil edilmişdir.  

Əl-Yəqubi, ət-Təbəri və əl-Məsudinin əsərləri X əsr dünya 
tarixinə həsr olunmuş müsəlman tarixi məktəbi üçün tipik tarixi 
abidələr idi. Bu əsərlərdə tarixi problemlər fəlsəfi nöqteyi-
nəzərdən şərh olunurdu. Fəlsəfi, teoloji və elmi mübahisələr çox 
zaman bu əsərlərin tarixi xüsusiyyətinə kölgə salır, onlarda 
islam tarixinə azacıq bir hissənin həsr edilməsinə gətirib 
çıxarırdı.  
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X əsr intellektual inkişafın nəticəsi olaraq, ismaililik 
fikrinin və şiəlik konsepsiyasının formalaşması bir sıra qüdrətli 
tarixi əsərlərin yaranmasına təkan verdi. Bu əsərlərin içərisində 
dini təfəkkürün inkişaf istiqamətlərini özündə daha parlaq əks 
etdirən fars milli filosofu Miskəveyhin qələminə məxsus 
“Tacarib əl- umam” ( Xalqların tərcürəbi) əsərini göstərmək 
olar. Bu əsərdə tarixi mənbələrdə küllü miqdarda istifadə 
olunmamış zəruri informasiya və məlumatların olduğunu qeyd 
edən müəllif xalqların təcrübəsini oxuculara misal kimi göstər-
məyə hazırlaşdığını qeyd edirdi. Siyasi tarixi fars şahlarının 
tarixi ilə başlayan ibn Miskəveyh əsəri fars imperiyasının 
məğlubiyyəti ilə davam etdirir. Dünya tarixinin ayrı-ayrı 
dövrlərinə və müxtəlif ölkə və xalqların tarixinə toxunan alim 
hər zaman tarixi hadisələri fars tarixi ilə bağlamağa cəhd 
göstərir.  

Ümümiyyətlə, X əsr müsəlman tarixi məktəbinin inkişafı 
və püxtələşməsi bilavasitə islam dininin siyasi səhnədə hakim 
mövqe tutması və Abbasilər xilafatınını çiçəklənməsi ilə bağlı 
idi.  

XIII əsrdən başlayaraq, ərəb və fars ədəbiyyatının dünya 
tarixinə həsr olunmuş abidələrində stabillik dövrü başlanır. Bu 
dövrdə islama qədərki dövrün tarixi və teoloji məlumatlar 
dünyanın yaranması və Bibliya tarixi ilə əlaqədar xatırlanır. 
Tədricən dünya tarixinə həsr olunmuş əsərlər müəyyən illərdə 
anadan olmuş ayrı-ayrı şəxslərin bioqrafiyasına çevrilir. Çox 
zaman bu əsərlər sadəcə olaraq İslamın tarixinə həsr olunurdu. 
Beləliklə, XII əsrin sonu XIII əsrə doğru müsəlman 
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tarixşünaslığının dünya tarixinə həsr olunmuş əsərlərində tarixi 
material öz yerini tədricən dini və bioqrafik xarakterli 
məlumatlara vermiş olur. Universal tarixşünaslıq dünya tarixinin 
hərtərəfli təsvirini vermək gücünü itirmiş olur. Bu dövrdə 
yazılmış əsərlərdə yalnız müsəlman dünyası tarixi üstünlük 
təşkil edir, dünyanın qalan hissəsi isə getdikcə daha səthi və zəif 
işıqlandırılmağa başlanır.  

Müsəlman tarixi məktəbində yerli tarixə diqqətin 
yaranması və inkişafı bilavasitə islamın teoloji-hüquqi təfəkkü-
ründən irəli gəlmişdir. Başqa xalq və ölkələrin tarixinə xüsusi 
əhəmiyyət vermək və eyni zamanda öz ölkəsinin tarixinə laqeyd 
münasibət orta əsr müsəlman tarixi ənənəsində tənqid olunurdu. 
Müsəlman dünyasının qərb hissəsində lokal dünyəvi xarakterli 
abidələr Məğrib və müsəlman İspaniyasının təsvirinə həsr 
olunmuşdur. İslamın bu hissəsinin tarixi digər hissəsinin 
tarixindən köklü şəkildə fərqlənir və ümumdünya tarixinin annal 
və sülalə tipli analogiyasını təşkil edirdi.  

İranın şərqində isə bu dövrdə fars vətənpərvərliyindən irəli 
gələn yerli dünyəvi tarixi ədəbiyyatın çiçəklənməsi prosesi 
başlanmışdır. Bəlx və Xorasanın tarixi İranın ziyalıları 
tərəfindən mədh edilirdi. Lakin ilk dövrlərdə bu əsərlər tarixdən 
çox coğrafiya və mədəniyyətə aid idilər. Həmzə əl-İsfahani 
tərəfindən yazılan “İsfahanın tarixi” keçmiş və müasir dövrün ən 
mühüm tarixi hadisələrinin qeyd olunması və şərhi baxımından 
böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. ən-Narşahinin “Buxaranın tarixi” 
əsərində isə giriş hissəsindən sonra Buxaranın tarixi, 
topoqrafiyası və iqtisadi həyatı əks olunmuşdur. Bu sırada 
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Həsən bin Muhəmməd əl-Quminin qələminə məxsus “Qumun 
tarixi” adlı əsər qeyd oluna bilər. Fars tarixçilərinin əsərləri 
içərisində İbn İsfəndiyarın “Təbəristanın tarixi” adlı əsəri xüsusi 
maraq doğurur. Əsər tarixşünaslıqla başlayır və ayrı-ayrı siyasi 
şəxslərin həyatı və siyasi tarix haqqında məlumatlarla zəngindir. 
Dini xarakterli yerli abidələrin şərhinə keçməzdən əvvəl qeyd 
etmək lazımdır ki, yerli dünyəvi tarixi ədəbiyyatın bir 
xüsusiyyəti də onların həsr olunduğu bölgə və şəhərlərin valiləri, 
idarə heyəti, bir sözlə rəsmi nümayəndələrinin tarixinin bu 
əsərlərə daxil edilməsindən ibarətdir. Məs., əs-Səlaminin 
“Xorasanın valisinin tarixi”, “Kufənin valisinin tarixi” və ya “əl-
Kufi və əl-Bəsrənin qazisinin (sudya) tarixi” adlı əsərlər bu 
səpgidə yazılmış abidələrdəndir. XV əsr tarixçisi əs-Səhavinin 
“Tarixçilərin əks tənqidinin açıq mühakiməsi” (əl-İlan bi-tavbih 
li-man damma ahl ət-tavrih) adlı əsərində yerli tarixə aid əsər 
yazmış şəxslər içərisində bizi maraqlandıran iki müəllifin – 
Azərbaycandan İbn Abi l-Hayca əz-Zəvvad və Arrandan Əl-
Bərdənin adı çəkilir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, V.Minorskiyə 
görə 1937-ci ildə Londonda nəşr olunmuş “Nüdud əl-alam” 
əsərinin müəllifi Əbu l-Haycadır. (5) İkinci müəllif və onun 
əsəri haqqında isə dövrümüzə təəssüf ki, heç bir məlumat 
gəlməmişdir.  

Müsəlman tarixi nümunələrinin digər növünə müasir tarix 
və memuarları (və ya qısa bioqrafiyalar) aid etmək olar. Bu 
tarixi abidələr dünya və yerli tarixə həsr olunmuş tarixi 
yazılardan o qədər də fərqlənmirdi. Müasir dövr haqqında əsər 
yazan tarixçilər mütləq keçmiş tarixə müraciət edir və bu haqda 
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qısa da olsa məlumat verirdilər. Bu məlumatlar müasir tarixi 
hadisələri anlamaq və dərk etmək üçün açar rolunu oynayırdı. 
Beləliklə, müasir tarixi əsərlərdə bir tərəfdən keçmiş tarixi 
məlumatlar əks olunur, digər tərəfdən isə müəllifin müasir dövr 
haqqında mülahizələri şərh edilirdi. Adətən bu əsərlərin 
yazılması hər hansı hökmranın və ya sülalənin müasir tarix üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyətinin onun bioqrafiyası 
baxımından şərhinə əsaslanırdı. Məs., Mahmud Qəznəvi, 
Səlahəddin, Sultan Süleyman haqqında yazılmış əsərlər bu 
səpgidədirlər. Bu əsərlərin mənbə bazasını onları yazan şəxslərin 
xatirələri, qeydləri və ya gündəliyi təşkil edirdi. Sözsüz ki, bu 
növ materiallarda əks olunan məlumatların obyektivliyi və 
dəqiqliyi müəyyyən suallar doğurur, lakin onlarda orta əsrlər 
haqqında olduqca qiymətli məlumatlar əks olunub.  

Ərəb tarixi ədəbiyyatı müsəlman xalqlarının yazılı ədə-
biyyatı içərisində xüsusi yerə malikdir. Bu ədəbiyyat müsəlman 
intellektual dünyasına olduqca güclü təsir göstərərək, müsəlman 
sivilizasiyasının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 
Yarandığı VIII əsrdə Bizans, Yunan, Suriya, Hindistan, İran və 
Çin intellektual dünyasının və mədəniyyətinin güclü təsiri 
altında olmuş ərəb elmi dairəsi özünün qızıl, Abbasilər dövründə 
ən yüksək inkişaf nöqtəsinə çatmışdır. Xaç yürüşləri və İspan 
müsəlman ədəbiyyatının formalaşdığı bir dövrdə tarix müasir 
dövrün hadisə və faktlarının əks olunması ilə zənginləşdi. XIV-
XV əsrlərdə, sosiologiyada tənqidi təhlilin və hüquqi 
metodologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə, nəinki ərəb dilli, eyni 
zamanda qeyri-ərəb dilli xalqların, türk, fars və digərlərinin 
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intellektual həyatında tarixi ədəbiyyat elmi fəaliyyətin inkişafına 
təkan verdi. Müsəlman tarixşünaslığı müsəlman xalqlarına 
keçmişi, ötən dövrlərin tarixini yadda saxlamaq, milli qüruru 
qorumaq imkanı verdi. 

Müsəlman tarixşünaslığı qərb sivilizasiyasına da güclü 
təsir göstərmişdi. İlk növbədə unudulmuş yunan, Suriya elmi 
ədəbiyyatının tərcüməsi, astronomiya, coğrafiya və tibb 
sahəsində əldə edilən nailiyyətlər qərb sivilizasiyasını zəngin-
ləşdirmişdi. Qərb tarixşünaslığından fərqli olaraq, müsəlman 
tarixşünaslığı daha zəngin, daha dolğun, daha parlaq və çox 
şaxəli idi. Bu da qərb tarixşünaslığının müsəlman tarixşünaslığı 
ilə bəhrələnməsinə şərait yaratmışdı.  

Dünya uzun müddət öz tarixini müsəlman tarixi məktəbinə 
məxsus yazılı abidələr vasitəsilə bərpa etmişdir. Bu cəhətdən 
Qafqaz və o cümlədən Azərbaycan tarixi də istisna deyil. Belə 
ki, ərəbdilli mənbələr Qafqazın və eləcə də Azərbaycanın bir 
neçə əsr tarixinin (təx.VII-XV əsrlər) bərpasında misilsiz 
əhəmiyyətə malikdirlər. Qafqaz tarixinin müxtəlif mərhələ və 
problemlərini əhatə edən müsəlman tarixi mənbələri məzmun və 
xarakterinə görə sırf tarixi, tarixi-coğrafi, tarixi-iqtisadi olmaq 
şərtilə üç qrupa bölünürlər.  

Ərəblərin Qafqazla ilk tanışlığı bu ərazilərin coğrafi 
təsviri, əhalisnin adət-ənənələrinin və məişət həyatının öyrə-
nilməsilə başlanmışdı. Ərəb alimləri və dövlət qulluqçuları 
tərəfindən toplanılan bu məlumatların ərəb xilafatının idarə 
olunması üçün praktik əhəmiyyət daşımasına baxmayaraq, onlar 
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özlərində xalqımızın tarixinin mühüm və əhəmiyyətli məqam-
larını əks etdirirlər. 

Qafqaz tarixinin müxtəlif mərhələlərinin əks olunduğu ilk 
tarixi əsərlər IX əsrdə yaradılmışdır. Tarixi əsərlərdə siyasi, 
vətəndaş tarixinin müxtəlif problemləri (ərəblərin Qafqazı işğalı, 
yerli əhali ilə münasibətlərin nizamlanması, köçürmə siyasəti, 
ərəblərin idarəçilik sistemi, milli-azadlıq hərəkatı, siyasi və 
iqtisadi həyat, şəhərlərin inkişafı, islamın yayılması və s.) öz 
əksini tapmışdır. Müsəlman tarixi məktəbinin bu istiqamətdə ən 
uğurlu nümunələri ət-Təbəri (IX-X) Cəfər əl-Yəqubi (VIII-IX), 
əl-Məsudi (VIII-IX), Əbu Duləf (X), Əhməd ibn əl -Kufi (X) və 
s. qələminə məxsusdur. Ət-Təbərinin məşhur «Tarix ər-rusul və-
l-muluk» (Peyğəmbərlərin və hökmdarların tarixi) adlı əsəri ərəb 
yürüşlərində bilavasitə iştirak etmiş şəxslərin (əl-Vahidi, əl-
Mədaini, Abu Minhaf, Əbu Maşar və s.) məlumatları əsasında 
yazılmışdır. Bu baxımdan ət-Təbəri qələmə aldığı hadisələr 
haqqında kifayət qədər dolğun və hərtərəfli məlumat verir. Məhz 
buna görə ət-Təbərinin əsəri ərəb hərbi komandanlığı ilə yerli 
əhali arasında bağlanılan ilk müqavilələrin mətnləri saxlanılan 
nadir mənbələrdən sayılır. Bu əsərdə Utba ibn Fərhadın 639-cu 
ildə «Azərbaycanın, onun düzləri və dağlarının əhalisi»ilə 
bağladığı mühafizə fərmanı, Bukayrın Muğan əhalisi ilə 
bağladığı fərman, Surakın Ərməniyyə və əl-Arranın əhalisi ilə 
bağladığı fərmanların mətni verilmişdir. IX əsrin digər müəllifi 
Cəfər əl-Yəqubinin «Tarix» adlı əsəri də Qafqaz və 
Azərbaycanın tarixi üzrə orijinal məlumatlarla zəngindir. əl-
Məsudinin «Muruc az-zahab va maadin al cavahir» (Qızıl 
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yuyulan yer və cavahirat mədənləri) adlı əsərində isə 
Azərbaycanın qədim şəhərlərinin tarixi, Şimali Qafqaz 
əhalisinin etnik tərkibi. Xəzər xaqanlığı, Qafqaz xalqları 
arasında mövcud olan siyasi münasibətlər, islam və onun 
yayılması və s. məsələlər əks olunmuşdur. Əbu Duləfın 
«Qeydlər» adlı əsəri isə ərəblərə qarşı yönəlmiş xürrəmilər 
hərəkatı haqqında maraqlı məlumatlarla zəngindir. Əhməd ibn 
əl-Kufinin «İşğal tarixi» adlı əsərində isə Əbu Bəkrin 
hakimiyyət illərindən əl-Mustainin dövrünə qədərki tarixi 
hərtərəfli təsvir olunmuşdur. Bu əsərdə Azərbaycan və Qafqazın 
digər şəhərlərinin tarixi, iqtisadi və siyasi həyatı, mədəni 
vəziyyəti haqqında maraqlı məlumatlar var. Əl-Kufinin əsərində 
xilafatın şimal bölgələrinin məskunlaşdırılması prosesi, bu 
ərazilərdə gedən feodallaşma, torpaq mülkiyyət formaları və s. 
haqqında informasiya vardır. Dərbənd şəhərinin etnik tərkibi 
məsələsinə toxunan alim ərəb işğalları dövründə şəhərin yerli 
əhalisinin ərəblərlə dəyişdirilməsi, şəhərin hərbi-siyasi 
mərkəzdən, iqtisadi, ticarət və mədəni mərkəzə çevrilməsi 
haqqında məlumat verir.  

Ərəb elmi dairələrinin yaratdığı zəngin coğrafi ədəbiyyat 
Qafqaz və Azərbaycanın tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən problemlər üzrə məlumatları əks etdirir. Görkəmli 
coğrafişünas alimlərdən İbn Xordadbeh (IX-X), əl-Bəlazuri 
(VIII-IX), əl-Həmədani (X), əl-İstəhri (IX-X), İbn-Havqəl (X) 
və b. əsərlərində coğrafi məlumatlardan başqa tarixi, etnoqrafik, 
mədəni informasiya da qeydə alınmışdır. Xronoloji cəhətdən ən 
erkən yaradılmış coğrafi əsərlərin birinin müəllifi olan əl-
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Bəlazuri «Ölkələrin fəthi kitabı» adlı əsərində ərəblərin işğalları, 
işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan əhalinin iqtisadi və siyasi 
həyatı, mədəni inkişaf səviyyəsi haqqında maraqlı məlumatlar 
verir. Əsərdə ərəb hərbi komandanlarının yerli əhalinin 
nümayəndələri ilə apardığı danışıqlar, bağlanan müqavilələr və 
ərəblərin köçürmə siyasəti haqqında informasiya da vardır. 
Məs., əl-Bəlazuri (eləcə də İbn Asama əl-Kufi) yazırdı ki, sülh 
müqavilələri ərəb hərbçiləri tərəfindən onlara uzunmüddətli və 
şiddətli müqavimət göstərən şəhərlərin əhalisi ilə bağlanılırdı. 
əl-Bəlazurinin yazdığına görə ərəblərin ilk yürüşlərində Şimali 
və Cənubi Qafqaza Kufi hərbi dəstələri göndərilirdi. 
Məsləmənin dövründə Dərbənd əhalisi əsasən Suriya və 
Fələstindən gəlmiş ərəblərdən ibarət düşərgə-şəhərə çevrilmişdi. 
Artıq bu dövrdə antiəməvi əhval-ruhiyyəli Kufi dəstələrinin 
işğal olunmuş ərazilərə göndərilməsi dayandırılmışdı. Əsərin 
digər hissəsində Xəzər yürüşlərindən narahat olmuş I Xosrov 
Ənuşirvan ilə xaqanın danışığı haqqında məlumat verilir, bu 
görüşdən sonra iki dövlətin hökmdarı arasında yeni sərhədlərin 
müəyyənləşdirildiyi haqqında məlumat verilir. İbn Xordadbehin 
«Kitab əl-masalik va-a-mamalik» (Yollar və məmləkətlər 
haqqında kitab) əsəri onda olan unikal məlumatları ilə 
qiymətlidir. Əsərdə Cənubi Qafqazın ərəblərə qədər mövcud 
olmuş inzibati-ərazi bölgüsü, tarixi və coğrafi sərhədləri, təbii 
sərvətləri haqqında məlumatlar var. «Kitab əl-buldan» 
(Ölkələrin kitabı) əsərinin müəllifi əl-Həmədani Azərbaycanın 
qədim tarixi, «Azərbaycan» sözünün mənşəyi və bu ərazilərdə 
ərəblərin yeritdikləri vergi siyasəti haqqında məlumatlar verir. 
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Əl-İstəhrinin əsəri kompilyativ xarakter daşısa da (onun əsərinin 
əsas mənbəsi X əsr müəllifi əl-Bəlxinin «İqlimlərin təsviri» əsəri 
olmuşdur və əl-İstəxri bu əsəri atlasları və xəritələri ilə birgə öz 
əsərinə daxil etmişdir) Qafqazın hər iki tərəfi haqqında maraqlı 
məlumatlarla doludur. Əsərdə Azərbaycan, Arran və Ərməniyə 
bir iqlimdə təsvir edilir. Bu ölkələrin ən böyük şəhərlərinin 
təsviri və xarakteristikası verilir. Müəllif Arranın ən böyük 
şəhərləri içərisində Bərdə, Əl-Bab və Tiflisin adını çəkir. Dəbil 
və onun ətrafında yaşayan əhalinin erməni, Bərdə və onun 
ətrafında yaşayan əhalinin isə arran dilində danışdığını qeyd 
edən müəllif göstərir ki, Ərməniyyə, Arran və Azərbaycanda 
əsasən fars və ərəb dili işlənir. Mənşəcə iranlı olan İbn Havqəlin 
yazdığı «Yollar və məmləkətlər haqqında kitab» adlı əsərində X 
əsrin mühüm siyasi hadisələri haqqında məlumat vardır. Qafqaz 
və onun böyük şəhərlərinin xəritələrini təqdim edən müəllif 
bolqar və xəzərlərin ruslarla toqquşması haqqında yazır. İbn 
Havqəl də öz dövrünün digər yazarları kimi Azərbaycan, Arran 
və Ərməniyyəni vahid inzibati qurum kimi təsvir edir. Əsərdə 
Cənubi Qafqazın məşhur alimləri və təbibləri haqqında da 
maraqlı məlumatlar vardır. X əsr müəllifi əl-Müqəddəsinin 
«İqlimlərin öyrənilməsi üçün ən yaxşı bölgü» adlı əsəri tarixi-
coğrafiyaya həsr olunmuş fundamental əsərlərdəndir. Əsərdə 
Qafqaz və Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 
bölgələrinin tarixi, etnoqrafik, coğrafi, siyasi, iqtisadi və mədəni 
problemləri olduqca dəqiq və ardıcıl təsvir edilir. XI əsr 
müəllifi, mənşəcə türk olan, lakin əsərini ərəbcə yazmış 
Münəccimbaşının «Cami ət-düvəl» adlı əsəri də bölgənin 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

204 

tarixini və coğrafiyasını öyrənmək baxımından xüsusi maraq 
doğurur.  

Ərəb alimlərinin bilavasitə iqtisadi pproblemlərə həsr 
olunmuş əsərləri o qədər də çox deyil. Ümumiyyətlə, ərəbdilli 
mənbələrin hamısında ərəblərin vergi siyasəti, torpaq mülkiyyət 
formaları və s. haqqında məlumatlar vardır. Ərəb müəiflərinin 
yazdığı kimi ərəblərin işğal olunmuş ərazilərə münasibəti işğalın 
xarakteri ilə müəyyənləşdirilirdi. Bu prinsipə görə Ərəb 
xilafatına qatılmış torpaqlar üç kateqoriyaya bölünürdülər: 1) 
silah gücünə işğal olunmuş ərazilər, bu torpaqlar bilavasitə 
dövlətin mülkiyyəti hesab olunur, hərbçilər arasınla 
bölüşdürülür və ya xəlifin arzusuna uyğun paylaşdırılırdı; 2) 
«kafirlər» tərəfindən tərk edilmiş torpaqlar əsasən 
müsəlmanların mülkiyyəti hesab edilirdi. Bu kateqoriyaya daxil 
olan torpaqlar ya dövlətin mülkiyyətinə çevrilir, ya da vəqf 
torpaqları statusu alırdılar; 3) məğlubiyyət və ya müqavilə 
nəticəsində əldə edilmiş torpaqlar xərac və cizyənin ödənilməsi 
şərti ilə əvvəlki sahiblərinin ixtiyarında qalırdı.  

VIII əsr müəllifi, Bağdadın qazisi Əbu Yusif əl-Kufinin 
müsəlman qanunvericiliyinə, ərəb xilafətinin iqtisadi 
qanunlarına və vergi siyasətinə həsr olunmuş «Xərac» adlı 
əsərində Qafqaz və o cümlədən Azərbaycanda ərəblərin yeritdiyi 
vergi və idarəçilik siyasəti şərh olunur. Eyni mövzuya həsr 
olunmuş digər əsər X əsrin müəllifi Kudama ibn Cəfər tərəfin-
dən yazılmışdır. Müəllif Azərbaycanın Ərdəbil, Mərənd, Varsan 
və s. şəhərləri haqqında məlumat verir, Azərbaycanın illik 
vergisinin 4.500.000 dirhəm məbləğində olduğunu vurğulayır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Müqəddəsinin yuxarıda adı çəkilən 
əsərində də iqtisadi problemlərə geniş yer verilmişdir.  

Qafqaz və o cümlədən Azərbaycanın erkən orta əsr 
tarixinin bərpasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ərəbdilli tarixi 
abidələrin bir nümunəsi də hədislərdir. Erkən ərəb tarixi 
təfəkkürünün formalaşması dövrünə təsadüf edən hədis 
ədəbiyyatı şifahi yaradıcılığa söykənmişdir. Türklərə həsr 
olunmuş xüsusi hədislərin yaradılmasının bir neçə səbəbi 
olmuşdur. Onların iərisində ən mühümü kimi IX əsrdən 
başlayaraq, türk muzdlu qoşun dəstələrinin xilavat ordusunda 
nüfuzunun artması göstərilə bilər. Mənbələrin verdiyi məlumata 
görə sonrakı dövrlərdə türk hərbi dəstələri bütövlükdə xilafatın 
ictimai-siyasi həyatını nizamlayan qüvvəyə çevrilirlər. 
Hədislərdə türkdilli xalqlar haqqında maraqlı məlumatlar 
toplanmış, onların şücaət və qəhrəmanlığı təsvir edilmişdir. 
Hərbi qabiliyyətləri yüksək qiymətləndirən türklərə ilk 
dövrlərdə münasibət birmənalı olmamışdır. Bu hədislərdə 
türklərə aid və guya ki, Məhəmməd peyğəmbərə məxsus bir çox 
mülahizələr qeydə alınmışdır. Məs., hədislərin birində göstərilir: 
«Peyğəmbər demişdir : nə qədər ki, türklər sizə toxunmayıb, 
onlara toxunmayın». Xəlifə Ömərin adından yazılır ki, «türklər 
elə bir xalqdır ki, onlarla mübarizə uzun vaxt aparır, onlardan 
gələn gəlir isə xeyrisiz olur». (6)  

Təxminən IX əsrdən başlayaraq, ərəblər türklərə aid 
xüsusi traktatlar tərtib etməyə başlayırlar. Bu abidələrdə 
türklərin mənşəyi, adət-ənənələri, mədəniyyəti, dini görüşləri, 
ərəb xilafatı tarixində yeri və s. haqqında məlumatlara rast 
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gəlinir. Bunların içərisində Əbu Usman Əmr ibn Bəhr əl-
Cahizinin «Türklərin və xəlifənin digər ordusunun dəyəri 
haqqında» (IX əsrin birinci yarısı), İbn əl-Fakih əl-Həmədaninin 
«Ölkələr haqqında xəbərlər» (X əsr), İbn Xassulun «Türklərin 
digər döyüşçülər üzərində üstünlükləri və sultanın ali işinin 
dəyəri haqqında kitab»  (XI əsr) və b.əsərlərini göstərmək olar. 
Ərəb xilafatında şubi ədəbiyyatı və hərəkatının (Şubiyyə adı ilə 
tanınmış bu hərəkat ərəb xilafatında qeyri-ərəb xalqlar 
tərəfindən aparılırdı, hərəkatın əsas mahiyyətini müsəlman 
xalqları arasında heç olmazsa, nəzəri  bərabərliyin bərqərar 
olması tələbi təşkil edirdi) çiçəkləndiyi bir dövrdə türklərə aid 
bu cür trakttaların yaradılması görkəmli şərqşünas P.K.Juzenin 
dediyi kimi, «türk xalqlarında Səlcuqların Bağdadı işğalından 
sonra daha da güclənən sağlam milli hisslərin oyanışı kimi 
qiymətləndirilməlidir». (7)  

Bütövlükdə ərəbdilli mənbələr Qafqazın, o cümlədən 
Azərbaycanın siyasi, vətəndaş və hərbi tarixi haqqında zəngin 
məlumatlarla doludur. Bu mənbələr ərəb işğallarının tarixi və 
xarakteri, ərəblərin işğal olunmuş ərazilərdə yaratdıqları 
inzibati-idarə sistemi, islam dininin yayılması, ərəblərin vergi 
siyasəti, iqtisadi qanunları və s. məsələlərə aydınlıq gətirirlər. 
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a. Farsdilli mənbələr 

XI-XVII əsrləri əhatə edən klassik feodalizm dövrü 
farsdilli tarixi məktəb bir neçə inkişaf mərhələsi keçmişdir. Ərəb 
işğalları ilə qədim tarixi ənənələrinə müvəqqəti son qoyulmuş 
İran dövlətində yerli feodal xronikalarının yaradılması 
xilafatının süqutu ilə demək olar ki, eyni vaxta təsadüf edir. 
Məhz bu dövrdə fars dilində orijinal əsərlərin yaradılmasına ilk 
cəhtlər göstərilmişdir. Bu sahədə ilk addımı isə Samani vəziri, X 
əsr müəllifi Məhəmməd əl-Baləmi atmışdır. 963-cü ildə 
Məhəmməd əl-Baləmi ərəb alimi ət-Təbərinin məşhur 
«Peyğəmbərlərin və hökmdarların tarixi» adlı əsərini fars dilinə 
tərcümə etmişdir. Artıq bu dövr üçün yeni fars dilinin, darinin, 
formalaşması başa çatmışdır. Bu dildə ilk əsərlərin hələ XI əsrin 
ortalarında yaradılmasına baxmayaraq, onlar dövrümüzə tam 
şəkildə gəlib çatmamışdır.  

Bütövlükdə XI əsr fars ədəbiyyatı və tarixi ənənələrinin 
dirçəldilməsi dövrü hesab edildməlidir. Bu dövrdə naməlum 
müəllifin «Dünyanın sərhədləri» adlı coğrafi əsəri, Abd əl-Hay-i 
Qərdizinin «Xəbərlərin bəzəyi» adlı əsəri yazılmışdır. Axırıncı 
əsər yeni fars, yəni dari dilində yazılmış ilk orijinal əsər idi. Fars 
dilli tarixi abidələrin formalaşması səlcüq, monqol, teymuri və 
səfəvi dövrlərində özünəməxsus inkişaf mərhələsi keçmişdi. 

Səlcüq dövləti türk mənşəli olmasına baxmayaraq, türklər 
dövlət aparatını fars məmurlarına həvalə edərək, yalnız hərbi və 
vergi sahəsini nəzarətdə saxlayırdı. Bu isə dövlət aparatında 
yazışma və sənədləşmənin fars dlilində aparılmasına şərait 
yaratmış, nəticədə fars yazılı ənənələrinin inkişafı üçün geniş 
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imkanlar açılmışdı. Təəssüf ki, səlcuq dövrü Qafqaz və 
Azərbaycan tarixinin bərpası üçün kifayət qədər və lazımi 
mənbə bazası yaradılmamışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri 
kimi Səlcuq imperiyasında baş verən arasıkəsilməz hərbi 
yürüşlər və işğallar göstərilməlidir. Digər tərəfdən natural 
təsərrüfatın hökmranlığı, iqtisadi və ticarət əlaqələrinni zəifliyi 
fundamental tarixi əsərlərin yaradılmasına imkan verməmişdi. 
Buna baxmayaraq, bu dövr ədəbiyyat və incəsənətin inkifaşı 
baxımından böyük nailiyyətlər dövrü olmuş, dövrün ən görkəmli 
şair və ədibləri saraya yaxın olmuş və siyasi proseslərin 
bilavasitə iştirakçısı olmasalar da, şahidinə çevrilmişdilər. Orta 
əsr görkəmli Azərbaycan ədiblərindən Xaqani Şirvani, 
Əfzaləddin Xaqani, Nizami Gəncəfi, Qətran Təbrizi, Fələki 
Şirvani, və b. əsərlərində səlcüq dövrünün mühüm və 
yaddaqalan hadisələri ədəbi dildə təsvir olunmuşdur. Bu dövrün 
ən məşhur tarixi əsərləri sırasında isə səlcuq vəziri Nizam əl-
Mülkün «Siyasətnamə» və Nizami Əruzi Səmərqəndinin «Dörd 
məqalə» əsəri qeyd olunmalıdır. Səlcuq sultanlarından Alp 
Arslanın və onun oğlu Məlikşahın vəziri olmuş Nizam əl-Mülk 
Səlcuq dövlətinin olduqca geniş əraziləri əhatə etdiyi bir dövrdə 
30 il dövləti demək olar ki, tam müstəqil idarə etmişdir. Onun 
«Siyasətnamə» əsəri Səlcuq dövlətinin idarə sistemi, vergi 
qaydaları, hərbi quruluşu və digər qayda-qanunlarını öyrənmək 
üçün mötəbər tarixi mənbələrdən sayılır. Əsərin yazılma səbəbi 
kimi müəllif keçmiş tarixlərin, şah və hökmdarların idarə-
üsulunun təhlili, baş verən mənfi hadisələrin araşdırılması və 
səbəblərinin aşkarlanması, idarə sisteminin kamilləşdirilməsi və 
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təkmilləşdirilməsini ön plana çəkir. Əsər şərq tarixinin ərəb 
xilafatından başlayaraq, təhlilinə həsr edilmişdir. Əsərdə 
xürrəmilər hərəkatına aid maraqlı mülahizələr yürüdülür, bu 
hərəkatın məğlubiyyətlə bitməsinin xilafat üçün əhəmiyyətindən 
danışılır.  

Tarixi əsərlərin yaradılması ənənələrinin bərpası monqol 
dövründə daha da inkişaf etdirilmişdi. Monqol dövrü fars dilli 
mənbələrin xarakterik xüsusiyyəti onların əsasən siyasi və hərbi 
tarixə həsr olunmasıdır. Bu əsərlərdə sosial-iqtisadi, ticari, 
məişət msələləri olduqca səthi əks olunur. Onlarda fundamental 
tarixə də az rast gəlinir. Onların içərisində sırf Azərbaycana həsr 
olunmuş əsərlər yox dərəcəsindədir. Bütün bu faktlar 
monqolların ilk dövrdə işğal etdikləri ərazilərdə yeritdikləri 
iqtisadi siyasətlə bağlı idi. Köçəri həyat tərzi keçirən monqollar 
oturaq həyat (şəhər həyatı) ilə bağlı problemlərə ciddi yanaşmır 
və onların qorunması və inkişafı barəsində düşünmürdülər. 
Nəticədə monqolların ilk işğalları dövrü Azərbaycanda da digər 
ərazilərdə olduğu kimi iqtisadi və mədəni tənəzzül dövrü 
başlamışdı. Lakin Hülakilər dövründə monqolların işğal 
etldikləri ərazilərdə yeritdiyi siyasət kəskin dəyişmiş, hakimlər 
köçəri əyanlardan çox, yerli əyanları dəstəkləməyə və oturaq 
həyat tərzini dirçəltməyə cəhd göstərmişlər. Məhz bu dövrdə 
fars tarixi məktəbi bir sıra maraqlı tarixi əsərlərlə 
zənginləşmişdi. Onların ən parlaq nümunəsi monqol vəziri 
Rəşidəddinə məxsusdur. Fəzlullah Rəşidəddin dövrünün yüksək 
təfəkkürə, ensiklopedik biliyə malik şəxsiyyətlərindən olmuş və 
maraqlı həyat yolu keçmişdir. İxtisasca təbib olan Rəşidəddin 
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faktiki olaraq, Elxani hakimləri Arqun və Qazan xanın vəziri 
olmuş, bu dövlətin ərazisində böyük xeyriyyəçilik işləri aparmış, 
elm və mədəniyyətin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.  

Fəzlullah Rəşidəddin zəngin irsə malik alimlərdəndir. 
Onun «Cami ət tavarix» və ya «Ümumdünya tarixi» (və ya 
«Salnamələr məcmuəsi») adlı əsəri Qazan xanın sifarişi ilə 
yazılmağa başlamış (təxminən 700/1300-1301-ci il), lakin onun 
ölümündən sonra, 1307-ci ildə tamamlandığından Qazan xanın 
qardaşı Ulcaytu xana təqdim edilmişdir. Əsərin yaranmasını 
şərtləndirən amillərdən biri kimi o dövr Yaxın Şərqdə yaranmış 
vəziyyət əsas götürülməlidir. Belə ki, müxtəlif ərazilərdə 
hakimiyyətə gəlmiş türk sülalələri öz tarixi ənənələrinə 
söykənmiş tarixi əsərlərin yazılmasında maraqlı idilər. Məhz bu 
baxımdan Rəşidəddinin «Cami ət tavarix» əsəri türk tayfalarının 
tarixinə həsr olunmuş və bu tarixi dünya tarixi kontekstində 
təqdim etmiş ilk fundamental əsər statusuna iddiaçı ola bilər. 
Əsər tam şəkildə dövrümüzə qədər gəlib çıxmasa da, onun 
müxtəlif hissələri və fraqmentləri türk tayfalarının ictimai və 
siyasi həyatı haqqında dolğun və hərtərəfli fikir yaratmaq 
imkanı verir. Rəşidəddin üç cildlik əsər yazmağı planlaşdırsa da 
onun yalnız birinci iki cildini tamamlaya bilmişdir. Əsərin əsas 
mənbələri Çingiz xanın rəsmi tarixi sayılan «Qızıl kitab», 
monqol yürüşlərinin hərtərəfli təsvirini qorumuş monqol 
əlyazmaları və Cuveyninin salnaməsi olmuşdur. Əsərin birinci 
cildi iki hissədən ibarət olaraq, monqol və türk tayfalarının 
adlarının sadalanması və Çingiz xan və onun xələflərinin tarixini 
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əhatə edirdi. İkinci cild də iki hissədən ibarətdir və sultan Ulcay-
tunun hökmranlığı dövrü və dünya tarixini əhatə edir.  

«Cami ət tavarix»in bir fraqmenti hesab edilən 
«Oğuznamə» əsərinin nə zaman və harada yaradılması haqqında 
müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Alimlərin fikrincə 
(A.N.Bernştam, İ.P.Petruşevski, R.M.Şükürova və b.) əsər ya 
Azərbaycan, ya da Anadolu ərazisində və Qazan xanın 
hakimiyyətinin son dövrü və ya Ulcaytunun hökmranlığı 
dövründə yazılmışdır. Əsərdə əsas hadisələr Oğuz xanın 
hakimiyyəti dövrü ilə onuncu hökmdar İnalsır Yavkunun 
dövrünə təsadüf edir. Beləliklə, əsər b.e.ə. VII əsrdən 
başlayaraq, iki min illik tarixi əhatə edir. Yəhudi tarixi 
ənənələrinə dərindən bələd olan mənşəcə yəhudi olan 
Rəşidəddin məhz İudey tarixi fikrinə söykənərək Orta Asiya 
türk tayfalarının qərbə yürüşünü b.e.ə.VII əsrə bağlayır. Yazılı 
deyil, şifahi xalq yaradıcılığı əsasında formalaşmış 
«Oğuznamə»nin əsas xüsusiyyətlərindən biri onda reallıqla 
əfsanəvi tarixin vəhdət təşkil etməsidir. Bu baxımdan əsərin 
mənbə kimi istifadəsi xüsusi mənbəşünaslıq təhlili tələb edir. 
Digər tərəfdən «Oğuznamə» hansısa konkret tayfanın və ya 
xalqın yaradıcılıq məhsulu deyil. Bu mənbədə türk və şərqin 
digər tayfa və xalqlarının tarixi gerçəkliyi əks olunmuşdur.  

Rəşidəddinin xüsusi maraq doğuran əsərlərindən biri də 
onun «Yazışmasıdır». Oğluna məktublardan ibarət olan bu əsər 
Elxani dövləti tarixinin mühüm bir sahəsini, dövlət 
idarəçiliyinin, iqtisadi və vergi siyasətinin əsas istiqamətlərinin 
öyrənilməsi üçün əvəzsiz mənbədir. Əsərdə müəllif alimdən 
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çox, dövlət xadimi, kamil iqtisadçı və bacarıqlı idarəçi kimi 
çıxış edir. Tarixdə Qazan xan islahatlarının ideoloqu kimi 
tanınmış Rəşidəddin bu əsərində Elxani dövlətinin idarə sistemi, 
dövlət aparatının iş mexanizmi haqqında hərtərəfli informasiya 
verir. Əsərdə şərqin beş tarixi mərhələsi-patriarxax 
münasibətlərin formalaşması, sinfi münasibətlərin formalaşması, 
hun dövrü, Mode ilə birləşmə, VI-VIII əsr türk dövrü və IX-XII 
əsr peçeneq-qıpçaq dövrü, təsvir olunur.  

Rəşidəddinin şagirdi, məsləkdaşı, görkəmli tarixçi 
Həmdallah Qəzvini «fars tarixşünaslığının qızıl əsrlərinin» 
(V.V.Bartold) müasiri olmuşdur. XIV əsrdə yaşamış Həmdallah 
Mustovfi Qəzvini dövrünün məşhur dövlət xadimi və tarixçısi 
olmuşdur. Dövrümüzə onun bir neçə əsəri gəlib çıxmışdır. 
Onların içərisində «Tarix-e qozide» (Seçilmiş tarix), «Zeyl-e 
tarix-e qozide», «Zəfərnamə», «Nüzhət əl kulub» (Ürəklərin 
rahatlığı») və s. göstərmək olar. Qəzvininin birinci iki əsəri 
tarixi proseslərin qədim dövrdən XIV əsrin ortalarınadək olan 
xronoloji təsviridir. Bir çox tarixi hadisələrin şahidi olmuş 
müəllif əsərlərində feodal ara müharibələri, xalq çıxışları, 
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət haqqında geniş 
məlumat verir. 1344-cü il Təbriz üsyanı haqqında ətraflı 
məlumat verən alim xalq kütlələrinin ağır vəziyyəti və bunun 
səbəbləri üzərində dayanır. Coğrafi traktat olan «Nuzhat əl 
qulub» adlı əsərində isə Qəzvini monqol işğallarına məruz 
qalmış ölkələrdə yaranmış siyasi şərait, bu istilalardan əvvəl və 
sonra məşhur şəhərlərdə baş vermiş dəyişikliklər, təbii şərait, 
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sosial-iqtisadi durum əkinçilik, sənətkarlıq və ticarətin vəziyyəti 
haqqında maraqlı məlumatlar verir. 

Qəzvininin oğlu Zeynəddin Qəzvini «Zeyl-e tarix-e 
qozide» adlı əsərində atasının təsvirini davam etdirir. Bu əsərdə 
1341-1392-ci illərdə baş vermiş hadisələr əks olunur. Teymuri 
yürüşlərinin şahidi olmuş müəllif əsəri yazarkən, özündən 
əvvəlki tarixçilərin məlumatlarına istinad etmişdir. Onun 
mənbələri içərisində atası Qəzvininin əsərlərindən başqa, 
Azərbaycan tarixçisi Əbu Bəkr əl-Qütbi əl-Əhərinin «Tarix-e 
şeyx Uveys» adlı əsəri qeyd olunmalıdır. Bu əsər orta əsr 
Azərbaycanında baş vermiş tarixi hadisələrin bərpası üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, müəllif əsasən 
Azərbaycanda və ətraf əyalətlərdə baş vermiş hadisələri qələmə 
almağa çalışmışdır. Zeynəddin Qəzvini də əsasən siyasi tarix 
üzərində dayanır, feodal çəkişmələri nəticəsində xalqın düşdüyü 
ağır vəziyyəti şərh etməkdən çəkinmir.  

XIV əsr fars tarixi məktəbinin incilərindən biri də 
Azərbaycan alimi Əbu Bəkr əl-Qütbi əl Əhərinin qələminə 
məxsusdur. Onun «Tarix-e şeyx Uveys» adlı əsəri geniş tarixi 
çərçivəyə malik olub Adəmdən müəllifin dövrünə qədər olan 
hadisələri əhatə edir. İki hissədən ibarət olan bu əsərdə müəllif 
ərəb alimi ət-Təbərinin, Firdovsinin, Nizami Gəncəvinin 
əsərldərindən geniş istifadə edir. Əsərin birinci hissəsi 
kompilyativ xarakteri daşıyır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək la-
zımdır ki, iqtibas məsələsi fars tarixi məktəbində xüsusi yer 
tutur və onun bir neçə növü mövcud olmuşdur. Azərbaycan 
alimləri M.D.Kazımov və V.Z.Piriyevin yazdığı kimi fars 
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mənbələrində «məlum materiallardan istifadə etmə və onu yeni 
şəkildə təqdim etmə bir yaradıcılıq üslubuna çevrilmişdir». (1) 
Bu cəhət Zeynəddin Qəzvini və əl-Əhərinin əsərlərində də 
özünü biruzə verir. İqtibas vermənin ikinci üsulu isə tam şəkildə 
köçürmədir. Bu üsul əvvəlki müəlliflərin əsərlərində verilmiş 
tarixi hadisələrin olduğu kimi köçürülməsi və ya müəyyən 
təhriflərlə yeni əsərə daxil edilməsindən ibarətdir. 

 XIV əsrin digər görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmməd 
ibn Hinduşah Naxçıvani olmuşdur. Onun «Dastur əl-kətib» adlı 
əsərinin indiyədək altı nüsxəsi tapılmışdır. Əsər fars tarixi 
məktəbinin mürəkkəb dildə yazılmış nümunələrindən sayılır. 
Əsərdə 100-dən çox terminin siyahısı verilir, onların mənası 
açıqlanır. Bundan başqa əsərdə çoxlu ərəb, türk, fars mənşəli 
sözlər var ki, bunlar da tərcüməni çətinləşdirən faktolrlardandır. 
Əsər 1366–cı ildə tamamlanmışdır. M.Naxçıvaninin əsəri mək-
tublar şəkilində yazılmış və onda məktubların, cavabların, 
şikayətlərin, müxtəlif silkin nümayəndələri arasında aparılan 
yazışmaların nümunəsi verilmişdir. Əsər ön sözdən, iki hissədən 
və nəticədən ibarətdir. İki kitabdan ibarət olan birinci hissə 4 
mərtəbəni (bölməni) birləşdirir. Birinci mərtəbə 23 fəsildən 
ibarətdir və şahların, onların həyat yoldaşlarının, uşaqlarının 
titullarına, ləqəblərinə və onlar arasında gedən yazışmalara həsr 
olunmuşdur. İkinci mərtəbə əmirlərin, qazilərin, vəzirlərin və 
digər dövlət qulluqçularının titul və ləqəblərini və onlar arasında 
yazışmaları açıqlayır. Bu mərtəbə 43 fəsildən ibarətdir. 57 
fəsildən ibarət olan üçüncü mərtəbədə kübar insanlar arasında 
yazışmalar şərh edilir. Və nəhayət, 20 fəsildən ibarət olan 
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dördüncü mərtəbədə hökmran sülalənin üzvləri ilə dövlət aparatı 
işçilərinin yazışmaları verilir.  

Kitabın ikinci hissəsi iki babdan (hissədən) təşkil 
olunmuşdur. Birinci bab monqol əmirlərinə, vəzirlərinə və din 
xadimlərinə vəzifələrin verilməsinə (57 fəsil), ikinci bab isə 
xeyirxah işlərə, müxtəlif müraciətlərə, məhdudiyyətlərə, 
qadağalara həsr olunmuşdur (32 fəsil).  

Bütövlükdə monqol dövrü fars tarixi abidələrinin təhlili 
onların bir neçə xüsusiyyətinin aşkarlanmasına imkan verir. 
Qeyd edildiyi kimi bu əsərlərdə sosial-iqtisadi problemlər, aşağı 
təbəqələrin vəziyyəti, həyat şəraiti, iqtisadi probblemlərlə bağlı 
baş vermiş ixtişaşlar haqqında olduqca səthi məlumatlar var. 
Məs., 1344-cü il Təbriz üsyanı yalnız Həmdallah Qəzvininin 
əsərində geniş şərh olunur. Fars mənbələrində əsasən siyasi və 
hərbi tarix ön plana çəkilir. Bu mənbələrdə etnik problemlər, 
dini, maliyyə məsələləri, şəhər quruculuğu, tarixi terminlər və s. 
məsələlərə də rast gəlinir. Demək olar ki, bütün fars abidələri 
Hülaki dövləti tarixini bütövlüklə əhatə edirlər. Azərbaycana 
həsr olunmuş əsərlər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Lakin 
XIII-XIV əsr farsdilli mənbələrin bəzisində Azxərbaycana 
xüsusi diqqət verilir. Bu isə ilk növbədə Azərbaycanın Hülakilər 
dövlətinin mərkəzi vilayəti olması, Təbrizin isə onun paytaxtı 
olması ilə izah olunur. Bəzi farsdilli mənbələr salnamə şəklində 
tərtib olunmuşlar. Məsələn, Abdallah Kaşaninin «Tarix-e 
Ulcaytu» əsəri bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, monqol dövrü fars 
abidələri nəsrlə yazılmışdır. Lakin onların içərisində şeirlə da 
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yazılan əsərlərə (Həmdəllah Qəzvininin «Zəfərnamə»si) rast 
gəlinir.  

Demək olar ki, bütün farsdilli abidələrdə müəllif özü 
haqqında geniş məlumat verir. Lakin bəzilərində bu ənənə 
pozulur. Məs., Zeynəddin Qəzvini əsərində özü haqqında yalnız 
kimin oğlu olması barəsində məlumat verməklə kifayətlənir. 
Farsdilli abidələrin xronoloji çərçivəsi də müxtəlifdir. Onlar 
içərisində bir ilin (naməlum müəllifin «Tarix-e vaqiyya-e 
Təbriz), on illiyin (Həmdəllah Qəzvini), bir əsrin (Rəşidəddin) 
tarixinə həsr olunmuş əsərlər var.  

XIV-XV əsr fars dilli abidələri Teymuri imperiyasının 
yaranması dövrünə təsadüf edir. Dövrümüzə Əmir Teymurun 
onun sifarişi ilə yazılmış rəsmi tarixinin üç versiyası gəlib 
çatmışdır. «Zəfərnamə» adlı bu əsərin müəllifi Şərafəddindir. 
Bundan başqa Teymurun bir neçə rəsmi tarixi də yazılmışdır ki, 
onlar dövrümüzə kiçik hissələrlə gəlib çatmışdır. Teymuri 
dövrünün ilk mənbələrindən biri Təbrizli alim Nizaməddin Şami 
tərəfindən yaradılmışdır. Teymur Təbrizi işğal edərkən bu 
şəhərdə yaşamış alim ondan sadədilli bir tarixi salnamə yazmaq 
sifarişi almış və əsəri çox güman ki, XV əsrin əvvəllərində 
tamamlamışdır. Teymuru səfər və yürüşlərində müşayət etmiş 
alim Cənubi Qafqazda əmirin apardığı xarici siyasəti şərh 
etmişdir. «Zəfərnamə» adlı əsərdə 1399-cu ildən başlayaraq, on 
il ərzində baş vermiş hadisələr şəxsi müşahidilər əsasında 
qələmə alınmışdır.  

Teymuri dövrünün ən məşhur və kamil əsəri isə Hafiz 
Əbrunun qələminə məxsusdur. XV əsr müəllifi Hafiz Əbru 
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ümumi tarixə aid iki əsər hazırlamışdır ki, onların birincisi 
kompilyativ (köçürmə) xarakteri daşıyır. Bu əsərdə qədim 
dövrdən 908-ci ilədək olan hadisələr ət-Təbərinin «Tarix al rusul 
va-l-muluk» əsərinin al-Baləmi tərəfindən həyata keçirilmiş 
tərcüməsinə, 908-ci ildən 1304-cü ilə qədər olan hadisələr, 
əsasən də monqol işğalları və monqol dövrü tarixi, 
F.Rəşidəddinin «Ümumi tarix» adlı əsərinə istinadən yazılmışdı. 
Bu dövrdən sonra gələn hadisələr, Teymurun tarixi və işğalçı 
yürüşləri isə Nizaməddin Şaminin «Zəfərnamə» əsəri əsasında 
bərpa edilmiş və hadisələrin şərhi 1403-cü ilə qədər 
çatdırılmışdır. Əsərin son hissələri, monqol dövlətinin İran 
dövrü (1304-cü ilə qədər), Teymurun hökmranlığının son illəri 
və Şahruxun 1446-cı ilə qədərki hakimiyyət illəri isə bilavasitə 
Hafiz Əbru tərəfindən yazılmışdır.  

1423-cü ildə Əbru özünün tarixə aid orijinal əsərini 
yazmışdır. Ümumdünya tarixinə həsr olunmuş bu əsər Şahruxun 
oğlu Baysunqurun sifarişi ilə yazılmışdır. «Zubdat ət- tavarix» 
(Salnamələrin qaymağı) adlı bu əsər dörd cilddən ibarətdir. 
Əsərin birinci cildi müsəlmanlığa qədərki tarixi əhatə edir. 
İkinci cilddə peyğəmbərin və ilk xəlifələrin tarixi verilir. 
Üçüncü cildə isə müəllif şərqi müsəlman və monqol sülaləlirin 
tarixini şərh edir. İki hissədən ibarət olan dördüncü cilddə isə 
Teymurun və Şahruxun tarixi verilir. Əbrunun əsərində 
Azərbaycanda baş verən hadisələrə xüsusi fikir verilir. Lakin 
Azərbaycan ilə yaxından tanış olmayan müəllif çox vaxt coğrafi 
adların yerini, hadisələri dəqiq şərh etmir.  
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XV əsrin digər müəllifi Mirxond «Peyğəmbərlərin, şahlar 
və xəlifələrin həyatına aid bağlar təmizliyi» adlı əsərin 
müəllifidir. Yeddi cildən ibarət bu əsərdə dünya tarixi aşağıdakı 
struktur üzrə şərh edilir: 1) müsəlmanlığa qədərki tarix; 2) 
peyğəmbər və ilk xəlifələrin tarixi; 3) 12 şiə imamlarının, 
Əməvi və Abbasilərin tarixi; 4) İran və Hinqdistanda Əməvi və 
Abbasilərin müasirləri olmuş sülalərin tarixi; 5) monqol 
imperiyasının tarixi; 6) Teymur və Teymurilərin 1469-cu ilə 
çatdırılmış tarixi və nəhayət, 7) sultan Hüseynin 1469-1506-cı 
illər arası tarixi. Əsərin sonunda Mirxond coğrafi əlavələr 
vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Mirxondun əsəri sonralar 
onun nəvəsi Qiyasəddin tərəfindən davam etdirilmişdir.  

Teymuri dövrünün digər maraqlı əsəri Fasih Əhməd ibn 
Cəlaləddin əl-Xavafiyə məxsusdur. «Fasihin əsəri» adlı bu 
kitabda ümumdünya tarixi ta qədim dövrdən XV əsrədək şərhini 
tapmışdır. Əsər iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə qədim 
zamanlardan 622-ci ilədək olan hadisələri, ikinci hissə isə 622-ci 
ildən 1442-ci ilədək olan hadisələri əks etdirir. Əsərdə 
Azərbaycanla yanaşı İran, Əfqanıstan, Qızıl Orda, İraq, Türkiyə 
və digər şərq ölkələrinin tarixinə geniş yer verilir.  

XV əsrin ikinci yarısından baş vermiş hadisələr, xüsusilə 
də Teymuri imperiyasının dağılmasından sonra İran və 
Azərbaycan ərazisində baş vermiş ara müharibələri, qarşı-
durmalar və hakimiyyət uğrunda mübarizə Əbu Bəkr Tehraninin 
«Kitabi-Diyarbəkriyə» əsərində öz əksini tapmışdır. XV əsrin 
müəllifi, İsfahan hakiminin dəftərxanasında münşi vəzifəsində 
çalışan Əbubəkr Tehrani təsvir etdiyi hadisələrin çoxunun şahidi 
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olmuşdur. Belə ki, o, Şahruh Cahanşahın bir sıra yürüşlərində 
iştirak etmişdir. «Kitabi-Diyarbəkriyyə» Ağqoyunlu dövlətinin 
banisi Uzun Həsənə həsr olunmuşdur. İki hissədən ibarət olan 
bu əsərdə Ağqoyunluların Osman bəy Qarayolukdan başlayaraq, 
1457-ci ilədək olan tarixi şərh edilir. Əsərin ikinci hissəsi isə 
Qaraqoyunlulara, xüsusilə də Cahanşah Qaraqoyunluya və 
Teymurilərə həsr edilmişdir. Müəllif XV əsrdə İranda və Cənubi 
Qafqazda yaranmış siyasi şəraitdən bəhs edir, Uzun Həsənin 
Gürcüstana iki yürüşündən, Sarvanqulunun rəhbərliyi ilə 
Təbrizdə baş vermiş üsyandan söz açır. Əsər Uzun Həsənin 
İranın vilayətləri və Azərbaycan üzərində hakimiyyətinin 
bərqərar olunması, Əbu Səid Teymurinin Azərbaycana 
yürüşünün təsviri ilə tamamlanır. Əbu Bəkr Tehrani 
Qaraqoyunlu və Ağqoyunluların dövlət institutları, bu 
dövlətlərin etnik tərkibi, hərbi təşkilatı, feodal yerarxiyası, şərti 
torpaq sahibliyi, türkdilli tayfalar və s. haqqında geniş məlumat 
verir. Əbu Bəkr siyasi hadisələri təsvir edərkən, feodal ara 
müharibələri və çəkişmələri nəticəsində xalqın düşdüyü ağır 
vəziyyəti obyektiv təsvir edir. Təəssüf ki, bir çox hadisələr 
haqqında məlumat verən alim onların dəqiq tarixi haqqında 
informasiyanı qeydə almır.  

XVI-XVIII əsrləri əhatə edən Səfəvi dövrü mənbələri fars 
tarixi məktəbinin yaratdığı abidələr içərisində ən bəsit 
öyrənilənlərindəndir. Özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan 
Səfəvi dövrü mənbələri sosial-iqtisadi, şəhər həyatı, kənd 
təsərrüfatı, sənətkarlıq, ticarət əlaqələri, əhalinin vəziyyəti 
haqqında olduqca ötəri məlumatlar verir. Bu mənbələrdə hərbi 
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və siyasi tarix əsas tədqiqat obyektinə çevrilir. Səfəvi sülaləsinin 
olduqca geniş bir əraziyə hökmranlıq iddiası bu hakimiyyətin 
qanuni və irsi olması fikrini əsaslandıracaq əsərlərin 
yaradılmasını tələb edirdi. Səfəvi sülaləsindən olan hökmranlar 
bu ideyanın yaradılması və möhkəmləndirilməsi üçün 
fundamental tarixi əsərlərin yazılması və Səfəvi dövləti tarixinin 
bütövlükdə İran dövləti kontekstində təqdim edilməsində 
maraqlı idilər. Bu sahədə ilk addımı da məhz ilk hökmdar şah 
İsmayıl atmışdır. Qeyd olunan dövrdə yaradılmış ilk təsviri 
(narrativ) əsərin müəllifi Sədrəddin Soltan İbrahim əl-Əmini 
olmuşdur. Dövrünün görkəmli alimlərindən olan Xorasanlı əl-
Əmini Teymuri şahzadəsi sultan Müzəffər Hüseyn Mirzənin 
yanında xidmət edirdi. 1507-ci ildə Xorasan və Herat Şeybanilər 
tərəfindən tutularkən bütün səlahiyyətlərindən və mülkündən 
məhrum edilmiş alim təqiblərə məruz qalmışdı. Lakin 
Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra o əvvəlki vəziyyətini 
bərpa edə bilmiş və hətta İsmayıl Səfəvi tərəfindən saray 
tarixçisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. əl-Əmininin Şah İsmayılın 
sifarişi ilə yazdığı «Şah zəfərləri» adlı əsəri iki hissədən 
ibarətdir. Əsər şah İsmayılın 1513/14-cü illərə qədər apardığı 
hərbi yürüşlərə həsr edilmişdir. İki cildli əsərin birinci hissəsi 
beş fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə dünyanın yaranması və 
müsəlman dininin banisinin mənsubiyyətindən bəhs edilir. İkinci 
fəsildə Məhəmməd peyğəmbərin həyat və fəaliyyətindən 
danışılır. Üçüncü fəsil xəlifə Əli və şiə imamlarının tarixinə həsr 
olunmuüşdur. Dördüncü fəsildə şah İsmayılın sələflərindən 
danışılır və onların imam Museyi əl-Kazım ilə qohumluq 
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əlaqəsinə malik olması və onun vasitəsilə də peyğəmbərlə 
qohumluğu fikri irəli sürülür. Nəyahət, beşinci fəsil bilavasitə 
İsmayılın öz həyatına həsr edilmişdir. Bu hissədə İsmayılın 
uşaqlıq dövrü əhatə olunur. Əsərin «Şahənşahnamə» adlanan 
ikinci cildində isə şah İsamyılın hərbi yürüşləri şərh edilir.  

Qafqaz və eləcə də Azərbaycan tarixinin Səfəvi dövrünün 
bərpası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən mənbələrdən biri də 
XVI əsrin naməlum müəllifinin dövrümüzə çatmış «Tarix-e şah 
İsmayıl Səfəvi» adlı əsəridir. Əsər şah İsmayılın sələfləri 
tarixinə qısa şərhlə başlayır, İsmayılın hökmranlıq illərini tam 
əhatə edərək, I Təhmasibin Təbrizdə taxta oturması ilə 
tamamlanır. Bu əsərin indiyə qədər iki nüsxəsi aşkar edilmişdir. 
Nüsxələrin hər ikisi İngiltərədə saxlanılır. 307 səhifədən ibarət 
bu əsərə 21 miniatür daxil edilmişdir. Çox güman ki, müəllif 
əsəri yazarkən Xondəmirin «Həbib əs-siyar», Bezzadın «Səffət 
əs-səfa» əsərlərindən mənbə kimi istifadə etmişdir. Əsərdə 
bütün hadisələr xronroloji ardıcıllıqla əks olunur. Müəllif 
qızılbaşlar hərəkatının ilk dövrləri haqqında maraqlı məlumatlar 
verir. Bununla yanaşı əsərdə Azərbaycan və İranın Xəzəryanı 
əyalətlərinin sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında da məlumatlar 
vardır. 

«Tezkire-ye şah Təhmasib» adlı digər mənbə bəzi 
tədqiqatçıların fikrincə şah Təhmasibin qələminə məxsusdur. 
Memuar şəklində yazılmış bu əsərin iki variantı mövcuddur. 
«Şah Təhmasibin rum səfirləri ilə apardığı söhbətləri» adı ilə 
tanınan bu mənbənin iki siyahısı (Sankt-Peterburq və Tbilisi) 
mövcuddur ki, onlar da tam identikdir. Mənbədə hadisələr 
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birinci şəxsin, yəni şah Təhmasibin adından şərh edilir. 
Xronoloji ardıcıllığa riyaət edilməsə də mənbədə hadisələrin 
şəxsi düşüncələr ilə müşayət olunması onun dəyərini daha da 
artırır. Sankt-Peterburq nüsxəsi beş müstəqil rəvayətdən 
ibarətdir: 1) Ulama bəy haqqında rəvayət; 2) Qazı xan Təkəli 
haqqında rəvayət; 3) Alxas Mirzə haqqında rəvayət; 4) İsgəndər 
paşa haqqında rəvayət; 5) Sultan Bəyazid haqqında rəvayət. 
Mənbədə şah İsmayılın ölümündən sonra baş vermiş qızılbaşlar 
üsyanı, XVI əsrin I yarısı səfəvi-osmanlı hərbi münaqişəsi, 
Şirvanşahların Səfəvi dövlətinə birləşdirilməsi və s. haqqında 
ətraflı məlumat verilir.  

XVI əsrin görkəmli şəxsiyyətlərindən olan Əli Zeyna-
labdin Abdi bəy Şirazinin «Xəbərlərə əlavə» adlı əsəri Səfəvi 
dövrünü tədqiq etmək üçün maraqlı mənbələrdən biridir. Əsər 
dörd fəsildən ibarətdir və onun sonuncu fəsli Səfəvilərin ilk iki 
hökmdarının hakimiyyəti dövrünə həsr edilmişdir. Əsərdə XVI 
əsrin ictimai-siyasi məsələləri geniş işıqlandırılır.  

XVI əsrin digər görkəmli elm xadimi Qubad əl Hüseyni 
şah Təhmasibin sarayında yaşamış Əhmədnahar hökmdarının 
nümayəndəsi olmuşdur. Onun «Nizamşahdan sonrakı tarix» adlı 
əsəri ümumdünya tarixinə həsr olunmuş və yeddi fəsildən 
ibarətdir. Əsərin sonuncu fəsillərində Azərbaycan Qaraqoyunlu 
və Ağqoyunlu dövlətlərinin siyasi tarixi, Səfəvilərin hakimiyyəti 
dövrü və osmanlı-səfəvi müharibələri haqqında məlumatlar 
verilir.  

Səfəvi dövlət aparatının kiçik məmurlarından olan Budaq 
Qəzvini 678 səhifədən ibarət bir əsərin müəllifidir. Əsər 
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avtobioqrafik xarakter daşıyır və Səfəvi dövlət aparatının kiçik 
rütbəli məmurunun həyat və fəaliyyəti timsalında Səfəvi dövləti 
idarə aparatının strukturu və işi, sosial-iqtisadi vəziyyəti, vergi 
siyasəti və s. məsələləri işıqlandırır. Əsərin xronoloji çərçivəsi 
olduqca genişdir və müsəlmanlığa qədərki dövrdən II şah 
İsmayılın hakimiyyəti illərinə qədər olan bir dövrü əhatə edir. 
Mənbədə Şah Təhmasibin ölümündən sonra ölkədə yaranmış 
hərc-mərclik, qızılbaş qiyamları və s. haqqında maraqlı 
məlumatlar vardır.  

XVI əsr müəllifi Həsən bəy Rumlu özünün çox cildli 
«Əhsən ət-tavarix» adlı əsərində Qafqaz və eləcə də Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif dövrləri haqqında maraqlı məlumatlar verir. 
Əsərin sonuncu hissəsində Məhəmməd Xudabəndənin 
hakimiyyətə gəlməsi və onun dövrünə aid tarixi hadisələr qeydə 
alınmışdır. Rumlu öz əsərində xalqın sosial vəziyyəti, ixtişaş və 
üsyanlar (məs., 1571-73-cü il Təbrizdə yoxsulların üsyanı), bu 
ərazilərdə yaşayan müxtəlif xalqlar haqqında dəyərli 
informasiya verir.  

Səfəvilər dövrünə aid digər mənbənin müəllifi Qazi 
Əhməd Hüseyn Kumi zəngin yaradıcılığa malik alimlərdən 
biridir. Onun «Xülasat ət-tavarix»(Tarixin xülasəsi) adlı əsəri 
elm aləminə 1935-ci ildən məlumdur. Təəssüf ki, əsərin yalnız 
axırıncı hissələri dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Bu 
hissələrdə Səfəvi dövlətinin tarixi əhatə olunmuşdur. Qazi 
Əhməd bu əsəri yazarkən Həsrəvinin «Fütuhati-şahi», Seyfi 
Qəzvininin «Lübbət ət-tavarix», Mir Mahmud bin Xondəmirin, 
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Qazi Əhməd Qaffarinin, Həsən bəy Rumlunun və s. əsərlərindən 
mənbə kimi istifadə etmişdir.  

XVI əsrin digər müəllifi Qazi Əhməd Qaffari əl Qəzvini 
dövrünün görkəmli alimi, şairi, filosofu, salnaməçisi olmuşdur. 
Şah İsmayılın oğlu Sam Mirzənin sarayında yaşayan Qaffari 
mühüm tarixi sənədləri əldə etmək imkanına malik idi. Bundan 
başqa o dövrünün bir çox mühüm hadisələrinin bilavasitə 
iştirakçısı və ya şahidi olmuşdu. Bütün bu faktlar onun verdiyi 
məlumatların dəqiqliyi və obyektivliyinə dəlalət edir. Onun 
«Dünyanı bəzəyən tarix» adlı əsəri böyük bir tarixi dövrü əhatə 
edir və əsasən Səfəvi dövlətinin tarixi üzərində dayanır. 
Qaffarinin ikinci tarixi əsəri «Nigaristan» adlanır. Əsərdə 300 
tarixi rəvayət, nağıl və əhvalatlar toplanmışdır.  

Ruhani ailəsində tərbiyə almış XVI əsr müəllifi Mahmud 
bin Hidayətulla Natanzi iki cildlik tarixi əsərini Təhmasibin 
ölümündən başlayır. İyirmi üç illik tarixi əhatə edən bu əsərdə 
olduqca maraqlı və orijinal məlumatlar toplanmışdır. Natanzinin 
əsərində II şah İsmayılın ölümündən sonra ölkədə yaranmış 
hərc-mərclik, sosial-iqtisadi vəziyyət və həyata keçirilən 
islahatlar haqqında geniş məlumatlar verilir.  

XVI əsrin digər müəllifi, Bidlis vilayətinin hakimi, 
Şərəfxan Bidlisinin «Şərəfnamə» adlı əsəri kürd xalqının 
tarixinə həsr edilmiş ən mükəmməl və orijinal tarixi əsər hesab 
edilir. Şərəfxan Bidlisinin tutduğu mövqe və tarixi proseslərdə 
bilavasitə iştirakı ona obyektiv və tarixi reallığı tam gerçəkliyi 
ilə əks etdirən bir əsər yaratmaq imkanı vermişdir. Müəllif 
dövrünün mühüm hadisələrini əks etdirərkən Azərbaycanda 
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mövcud olan daxili vəziyyət, vergi sistemi, 1578-ci il Osmanlı 
işğallarına qədər dövlətimizdə mövcud olmuş şərait haqqında 
qiymətli məlumatlar verir.  

Mir Yəhya ibn Əbdüllətif əl-Hüseyni əl-Qəzvini «Lübbət 
ət-tavarix» (Tarixin ürəyi) adlı əsərin müəllifidir. Bu əsər şah 
Təhmasibin dördüncü oğlu şahzadə Bəhram Mirzəyə həsr 
edilmişdir. Dörd hissədən ibarət olan bu əsərdə tarix Məhəmməd 
peyğəmbərin həyatından başlayaraq, I Təhmasibin dövrünə 
qədər davam etdirilir. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onda 
sosial-iqtisadi vəziyyətə dair küllü miqdarda faktik materialın 
toplanmasıdır. Müəllif I şah İsmayılın İranın müxtəlif vilayət 
hakimləri ilə mübarizəsindən bəhs edir, feodal-torpaq 
münasibətlərinə aydınlıq gətirir.  

Tarixçi Mirxondun nəvəsi Xondəmir ləqəbli Qiyasəddin 
əl-Hüseyni Sultan Hüseynin böyük oğlunun yanında xidmət 
edirdi. 1524-cü ildə tarixi əsərini tamamlayan Xondəmir 
Hindistanda Böyük Moğol imperiyasının banisi yanında xidmət 
etmişdir. Üç cilddən ibarət bu əsərdə müəllif siyasi proseslərlə 
yanaşı sosial-iqtisadi şərait, xalq kütlələrinin ağır vəziyyəti, 
Uzun Həsən və Gödək Əhmədin islahatları haqqında məlumat 
verir. Əsərin son hissələri I Şah İsmayılın dövrünü əhatə edir. 
Qızılbaşlar dövlətinin qızğın tərəfdarı olan alim Səfəvilərin 
hakimiyyət dövrünü müsbət tonlarla qələmə alır.  

Beləliklə, klassik feodalizm dövrü fars tarixi məktəbi ol-
duqca uzun və mürəkkəb inkişaf mərhələçi keçmişdir. Siyasi 
proseslərin və ictimai hərəkatların bilavasitə təsiri altında 
yaranmış farsdilli mənbələr aid olduqları dövrün özünəməxsus 
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xüsusiyyətlərini və xarakterini əks etdirir. Fars tarixi məktəbi 
nümunələrinin böyük əksəriyyəti tarixi şəxsiyyət və 
hökmranların sitfarişi ilə yazılmışdır. Bu baxımdan onların elmi 
dövriyyəyə gətirilməsi zamanı müəllifin cəmiyyətdə tutduğu 
mövqe, sosial mənşəyi, siyasi hakimiyyətə münasibəti və s. 
şəxsi məsələlərin aydınlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Əhəmiyyət kəsb edən digər məsələ fars dilli mənbələrin 
müəlliflərinin informasiya mənbəsinin müəyyənləşdirilməsidir. 
Fars dilli mənbələr adətən uzun bir tarixi dövrü əhatə etdiyindən 
müəllflər çox zaman keçmiş tarixi bərpa etmək üçün özlərindən 
əvvəl yazılmış əsərlərə müraciət edir və bu zaman informasiya 
müəllifinin nə qədər obyektiv olduğunu yoxlamağı lazım 
bilmirdilər. Fars tarixi məktəbi üçün xarakterik olan 
mənimsəmələr isə onlarda olan səhvlərin təkrarlanması və ya 
təhrifi ilə nəticələnirdi. Bu baxımdan digər mənbələrdə olduğu 
kimi fars dilli mənbələrdə də müəlliflərin istəyindən aslı 
olmayaraq, tarixi hadisələrin saxtalaşdırılması, faktların 
dolaşdırılması və s. rast gəlinir. Lakin bütün bunlar fars tarixi 
məktəbi nümunələrinin tarixi şahidliyinə zərrə qədər də xələl 
gətirməyərək, tədqiqatçının daha professional və hazırlıqlı 
olmasını tələb edir.  
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kak istoçnik po istorii Zakavkazğə pervoy çet- 
verti XV v. İstoçnikovedçeskie razıskaniə. Tbi- 
lisi, 1979 

b. Osmanlı yazılı mənbələri 

Müasir dövrümüzün irili xurdalı 38 dövlətini uzun müddət 
hakimiyyəti altında birləşdirmiş Osmanlı imperiyası 600 ildən 
çox bir müddət ərzində mövcud olmuşdur. Bu tarixi dövr 
ərzində imperiya ərazisində baş vermiş hadisələr, tarixi reallıq 
və gerçəkliklər Osmanlı alimləri tərəfindən tərtib edilmiş səfər-
namələrdə (səyyahətlər haqqında kitab), zəfərnamələrədə (qələ-
bələr şərəfinə yazılmış əsərlər), və fəthnamələrdə (işğallar 
haqqında əsərlər) əks etdirilmişdir. Dövrümüzə qədər gəlib 
çatmış, Qafqaz və eləcə də Azərbaycan tarixinə həsr edilmiş 
bütün klassik feodaldizm dövrü osmanlı mənbələrinin əks 
etdirdikləri informasiyanı xarakterinə görə iki yerə ayırmaq olar: 
1) təsviri xarakterli narrativ əsərlər, salnamə və xronikalar; 2) 
osmanlı dəftərləri adlandırılan sənədli mənbələr. 

Osmanlı təsviri materialları, salnamə və xronikaları əsasən 
dövrün ən maraqlı və əhəmiyyətli problemlərinə, yəni Osmanlı 
sultanlarının apardığı işğalçı müharibələrə, hərbi toqquşmalara 
və siyasi proseslərə həsr edilmişdir. Strukturuna görə osmanlı 
salnamə və xronikaları ərəb və fars tarixi məktəb 
nümunələrindən bir o qədər fərqlənmir, hətta eyni adlara (Cami 
ət-tavarix, Ümdəd əl-əxbar və s.) malik idilər. Bu əsərlər giriş, 
hissə, fəsil (bab), bölmə və nəticədən ibarət idi. Osmanlı narrativ 
mənbələrində giriş mühüm əhəmiyyət kəsb edir və müəllifin özü 
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haqqındla qiymətli materiallar verirdi. Girişdə müəllif eyni 
zamanda əsərin yazılma səbəblərini də açıqlayırdı. Adətən 
osmanlı narrativ mənbələrinin birinci hissəsi qədim dövrləri 
əhatə edir və əfsanəvi tarixin təsviri ilə tamamlanırdı. İkinci 
hissə islama qədərki dövlətlərin tarixi və Məhəmmədə qədərki 
peyğəmbərlərin həyatını əhatə edirdi. Üçüncü hissədə müəlliflər 
Məhəmmədin həyatı və yeni dinin yaranması haqqında 
informasiya verirdilər. Dördüncü hissədə isə ilk dörd xəlifənin, 
Həsən və Hüseynin həyatı əks olunurdu. Osmanlı təsviri 
mənbələrinin beşinci hissəsi adətən qüdrətli müsəlman 
dövlətlərinin tarixini əks etdirirdi. Osmanlı müəllifləri bu 
hissəyə 50-yə yaxın müsəlman dövlət və sülalələrin tarixini 
daxil edirdilər. Osmanlı mənbələrinin sonuncu, altıncı hissəsi isə 
bilavasitə Osmanlı imperiyasının tarixinə həsr edilirdi. Bu 
struktur demək olar ki, uzun müddət dəyişilməz qalmış və 
osmanlı tarixi məktəb nümunələrini xarakterizə edən 
xüsusiyyətlərdən birinə çevrilmişdir. Yalnız XVII əsrdən 
başlayaraq, osmanlı alimləri əsərlərinin sturkturunda kiçik 
dəyişikliklər etməyə başlayırlar. Bu dəyişikliklər, ilk növbədə 
əsərlərə yeni elmi kəşflərin, qeyri-müsəlman dövlət və sülalələr, 
antik imperiyalar, erkən orta əsr feodal dövlətləri haqqında 
informasiyanın daxil edilməsi ilə bağlı idi.  

Xronoloji cəhətdən dövrümüzə gəlib çatmış ilk osmanlı 
təsviri nümunəsinin müəllifi XV-XVI əsrlərdə yaşamış Dursun 
bəydir. Onun «Tarixi Əbül Fəth» adlı əsəri də məhz yaşadığı 
dövrün tarixi hadisələrini əks etdirir. Əsərdə Mehmet Fateh ilə 
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Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən arasındakı siyasi münaqişə və 
hərbi toqquşmalar əks etdirilir.  

Bidlisli Şükrünün və Mustafa Cəlalzadənin «Səlimnamə» 
adlı əsərlərində isə Osmanlı-Səfəvi toqquşmaları, Çaldıran 
döyüşü, sultan Yavuzun Azərbaycana, sultan Səlimin  «Əcəmə 
yürüşü» əks etdirilir. Xoca Sadəddin Əfəndinin «Tacut tavarix» 
əsəri bir qədər geniş dövrü əhatə edir. Əsərdə XIII–XVI əsrin 
birinci rübündə baş verən hadisələr təsvir olunur. Mehmet 
Fatehlə Uzun Həsən arasında baş vermiş 1473-cü il Otluqbeli 
döyüşü və sultan Səlimlə şah İsmayıl arasında 1514-cü ildə baş 
vermiş Çaldıran döyüşü əsərdə xüsusi rəngarəngliklə təsvir 
edilmişdir. XVI əsrin müəllifi Mustafa Əli Əfəndi osmanlı tarixi 
məktəbində xüsusi yeri olan alimlərdəndir. Onun «Gülxül 
əxbar» adlı əsəri strukturuna görə digər narrativ mənbələrdən 
fərqlənir. Alim əsərinin birinci hissəsinə ilk dəfə olaraq, 
dünyanın coğrafi təsvirini daxil etmişdir. Onun əsərlərinə 
ictimai-siyasi, hərbi tarixdən başqa sosial-iqtisadi problemlərə, 
şəhər həyatı, yerli hakimlərin tarixinə aid maraqlı və qiymətli 
məlumatlar daxil edilmişdi. Məsələn, adı çəkilən əsərdə müəllif 
Şirvanın tarixini, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu hökmdarlarının 
fəaliyyətini, şah İsmayılın həyatını təsvir edir. Mustafa Əli 
Əfəndinin «Nüsrətnamə» və «Fürsətnamə» adlı əsərlərində 
osmanlı işğalları, xüsusilə də Sənan Ciğalzadənin Qafqaz yürüşü 
əks olunmuşdur.  

XVI əsr müəllifi İbrahim Rəhimzadə bir neçə əsərin 
müəllifi olmuşdur. Onun «Zəfənrnameyi sultan Murad Sales» 
adlı əsərində dövrün siyasi hadisələri əks olunur. «Gənceyi- 
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fəthi Gəncə», «Qönçeyi-baği Murad» adlı əsərləri isə Osmanlı 
sultanlarının şərq yürüşünə həsr olunmuşdur. «Tarixi Cövrü» 
əsərinin müəllifi Cövrü Çələbi III sultan Muradın Qafqaz 
yürüşünü təsvir etmişdir. XVII əsr müəllifi Mehmet Qüdsi 
Ramazanzadə «Dünyanın güzgüsü» adlı əsərində Osmanlı 
imperiyasının və dövrünün əhəmiyyətli hadisələrinin təsvirindən 
sonra dünyanın müxtəlif ölkələri, xalqları, onların adət-
ənənələri, mədəniyyəti, dili haqqında maraqlı məlumatlar verir. 
Osmanlı narrativ əsərlərinin strukturunda edilən bu dəyişikliklər 
sonralar XVII əsrin digər müəllifi Xəzərfən tərəfindən istifadə 
edilmiş və «Tənqih ət tavarix» əsərində Roma imperiyasının, 
Bizans, Çin tarixinin təsviri verilmiş, sonra isə Amerikanın kəşfi 
haqqında məlumat daxil edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki,  
məhz bu dövrdən türkdilli xalqların mənşəyi və geneologiyasına 
olan maraq daha da artmışdır. Bu mövzuya həsr olunmuş ən 
möhtəşəm əsər isə XVII əsrdə yaşamış Xivə xanı Əbül Qazinin 
qələminə məxsusdur. Onun özbək dilində yazılmış «Şəcərey-i 
tükr» adlı əsərinin sonuncu fəsilləri xüsusi maraq doğurur. Əsər 
ilk dəfə rus dilinə 1906-ci ildə Q.S.Sabluks tərəfindən tərcümə 
olunmuşdu.  

XVIII əsrin görkəmli nümayəndələrindən mənşəcə macar 
olan İbrahim Peçevinin «Tarix» adlı əsəri də diqqətəlayiqdir. İki 
əsrlik bir dövrü əhatə edən bu əsər   kompilyativ xarakter 
daşıyır.  

Osmanlı təsviri mənbələri içərisində tarixi, siyasi və hərbi 
məsələlərə həsr olunmuş əsərlərdən başqa coğrafi xarakterli 
yazılara da rast gəlinir. Onların ən məşhuru sözsüz ki, Evliyə 
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Çələbinin qələminə məxsus «Səyyahın tarixi» adlı əsəridir. 
XVII əsr ərzində iki dəfə Cənubi Qafqazda olmuş Evliyə Çələbi 
bu ərazilərin coğrafiyasını olduqca diqqətlə öyrənmiş və maraqlı 
məlumatlarla zəngin bir əsər yaratmışdı. Əsərdə Qafqazın 
yaşayış məntəqələri, sosial-iqtisadi durumu, tarixi, mədəniyyət 
abidələri, adətləri, və s. haqqında qiyməitli materiallar vardır. 
Qədim Azərbaycan şəhərlərindən Qarabağlar, Təbriz və Bakının 
təsvirini verən müəllif bu yerlər haqqnıda geniş məlumata malik 
olduğunu nümayiş etdirir.  

Osmanlı təsviri mənbələri içərisində özünəməxsus yerə 
malik osmanlı xronikaları əsasən hərbi və siyasi tarixi əks 
etdirir. Bunların içərisində dövrümüzə qədər gəlib çatmış 
Gürcüzadənin «Tbilisi şəhərinin işğalı tarixi» və Mustafa 
Kəmani Ağanın «İrəvan şəhərinin işğalı tarixi» adlı əsərləridir. 
Adları çəkilən əsərlərdə XVIII əsrin əvvəllərində baş vermiş 
hadisələrdən, yəni Cənubi Qafqazın Osmanlı ordusu tərəfindən 
işğalı və bu ərazidə Osmanlı idarə üsulunun tətbiqi 
məsələsindən, eləcə də Qafqaz xalqlarının osmanlı işğalçılarına 
qarşı təşkil olunmuş müqavimət hərəkatından danışılır. 
Müəlliflər Osmanlı sərkərdələrinin yürüşləri zamanı Qafqaz 
əhalisinin bir cəbhədə vuruşduğunu, azərbaycanlı, gürcü və 
ermənilərin osmanlılara qarşı birgə mübarizəsini əks etdirir. 
Mustafa Kəmani Ağanın əsərində İrəvan qalasının alınması və 
erməni-qızılbaş əlaqələri xüsusilə geniş təsvir edilir.  

Osmanlı tarixi mənbələrinin digər qrupunu qeyd edildiyi 
kimi sənədli materallar təşkil edir. Bu materiallar sosial-iqtisadi 
tarixin öyrənilməsi üçün əvəzedilməz əhəmiyyətə malikdirlər. 
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Osmanlı dəftərləri adlandırılan bu mənbələr dövlət, inzibati və 
maliyyə orqanlarının qeyd, sərəncam, qərar və aktlarından ibarət 
kitablarıdır. Məzmun və tərtib olunma xüsusiyyətlərinə görə bu 
sənədlər bir neçə qrupa bölünürlər: 1) Osmanlı sultanlarının 
xarici dövlət başçıları ilə yazışmasından, beynəlxalq müqavilə 
və aktlardan ibarət olanlar. Onlar «nameyi-humayun» dəftərləri 
adlandırılır; 2) sultan tərəfindən verilən mühüm sərəncamların 
qeydiyyat kitabçası olan «mühüm dəftərlər»; 3) sənədlərin 
nüsxəsindən, daxil olan və göndərilən materialların 
qeydiyyatından ibarət «kuyudat dəftərləri»; 3) əhalinin 
siyahıyaalınmasını əks etdirən «təhrir dəftərləri»; 4) gəlirlərin 
əks olunduğu «varidad dəftərləri»; 5) maliyyə hesabatlarından 
ibarət «mühasibə dəftərləri»; 6) yanıçar korpusunun fəaliyyətini 
əks etdirən dəftərlər və s. Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət 
dəftərxanasının maliyyə qulluqçuları tərəfindən hazırlandığı və 
iqtisadi əhəmiyyətli olduğu üçün bu dəftərlər ilk növbədə 
dəqiqliyi və obyektivliyi ilə seçilirlər. Osmanlı dəftərlərinin iki 
növü - geniş və qısa, məlumdur. Bu dəftərlər hazırlanarkən 
tədqiq olunan ərazilərdə hər bir evin (xanə) sosial-iqtisadi 
durumu müəyyənləşdirilir, əldə edilən məlumatlar 
ümumiləşdirilir və bunun əsasında vergi siyasətinin istiqamətləri 
hazırlanılırdı. Dəftərlər qanunnamə ilə başlanır və iki nüsxədə 
tərtib olunurdular. Dəftərin birinci nüsxəsi divanda saxlanılır, 
ikinci nüsxəsi isə nəzərdə tutulmuş bölgəyə göndərilirdi. 
Qafqazın XVI-XVIII əsr sosial-iqtisadi tarixinin öyrənilməsi 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu mənbələrdə səfəvi-
osmanlı müharibələrindən sonra yaranmış vəziyyət hərtərəfli əks 
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olunmuşdur. Məsələn, «1727-ci il Gəncə şəhərinin geniş dəftəri» 
və «1727-ci il Naxçıvan sancaqlığının geniş dəftəri» adlı mən-
bələrdə qeyd olunan inzibati vahidlərin dəqiq coğrafi sərhədləri, 
əhalisinin sayı və etnik tərkibi, inzibati bölgüsü, əhalisinin 
sosial-iqtisadi durumu, məşğuliyyəti haqqında qiymətli 
məlumatlar əks olunmuşdur.  

Beləliklə, osmanlı təsviri və sənədli mənbələri bütövlükdə 
səfəvi-osmanlı müharibələri dövrünü əhatə edərək, dövrün 
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi durumunu müəyyənləşdirmək 
üçün böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Bu mənbələrin demək olar 
ki, böyük əksəriyyəti dəqiqliyi və obyektivliyi ilə seçilir. Bu 
mənbələrin müəllifləri çox zaman təsvir etdikləri hadisələrin 
şahidi və ya bilavasitə iştirakçısı olmuşlar. Səfəvilərin siyasi 
rəqibi olan osmanlı mənbələrinin çatışmayan cəhəti kimi onların 
siyasi oriyentasiyası göstərilə bilər.  
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c. Şəxsi mənşəli mənbələr 

Şəxsi mənşəli mənbələr klassik feodalizm dövrünün məh-
sulu olsa da çiçəklənmə dövrünü yeni dövrdə, yəni kapitalizm 
dövründə yaşamışdı. Memuarlar, gündəliklər, məktublar, 
yazışmalar və s. qruplara bölünən bu sənədlər həm yazılma 
üslubu, həm də tarixə şahidlik etmək metodları baxımından 
digər yazılı mənbələrdən kəskin surətdə fərqlənirlər. Bu 
mənbələrdə tarixi faktlar, hadisə və proseslər həddən artıq 
çoxdur. Çünki şəxsi mənşəli mənbələrin yaradıcısı ya bu 
hadisələrin müasiri və şahidi olmuş, ya da təsvir etdiyi tarixi 
proseslərdə bilavasitə iştirak etmişdi. Məhz bu baxımdan şəxsi 
mənşəli mənbələr digər tarixi mənbələrin verə bilmədiyi bir 
imkanı, yəni təsvir olunan dövrün abı-havası, siyasi və sosial 
atmosferasını bərpa etmək imkanı verir. Məhz bununla da bu 
mənbələrdə cəmiyyətin müxtəlif sosial təbəqə və siniflərinin bu 
və ya digər tarixi hadisəyə, prosesə münasibətini 
müəyyənləşdirmək, onların bu proseslərdə tutduğu mövqeyini 
aydınlaşdırmaq mümkün olur.  

Şəxsi mənşəli mənbələrin çatışmayan cəhəti də möv-
cuddur. Adətən müəlliflər bu sənədləri hadisələrin baş verdiyi 
dövrdən bir qədər sonra qələmə alırlar. Bu da bəzən mənbələrdə 
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qeyd olunan adların təhrif edilməsi, tarixi faktların, zaman və 
illərin qarışdırılması ilə nəticələnir. Bundan başqa müəllif tarixi 
hadisələri onların baş verdiyi dövrün təsiri deyil, yazıldığı 
dövrün təsiri altında təqdim edir. Bu mənbələrin digər mənfi 
cəhəti onlarda mərkəzi fiquranın tarixi hadisə və proseslərin 
deyil, müəllifin özünün olmasıdırı. Hər hansı bir dövrü və ya 
hadisəni təsvir edən müəllif ön sıraya öz fəaliyyətini və bu 
proseslərdə oynadığı rolu çəkir. Bu isə bəzən daha lazımi və 
əhəmiyyətli məsələlərin arxa plana keçməsi ilə nəticələnir. Buna 
baxmayaraq,   bu faktlar şəxsi mənşəli mənbələrin obyektivlik 
səviyyəsinə o qədər də ciddi xələl gətirmir. Belə ki, bu mənbələr 
təsvir etdiyi dövr haqqında subyektiv məlumat versə də onun 
yaradıcısı haqqında tam obyektiv və qərəzsiz məlumat əldə 
etmək imkanı yaradır.  

Şəxsi mənşəli mənbələr əhatə etdiyi dövr və problemin 
çərçivəsinə görə də fərqlənir. Məs., elə xatirə və memuarlar var 
ki, onlarda yalnız bir tarixi hadisə təsvir olunur, bəzi memuarlar 
müəyyən tarixi dövrü və ya yarıməsrlik bir tarixi mərhələni 
əhatə edir. Bəzi xatirələr, memuarlar yarımprotokol xarakteri 
daşıyır, onlarda tarixi hadisələr xronoloji ardıcıllıqla, faktların, 
hadisələrin sadalanması ilə tərtib olunur. Bəziləri isə əksinə 
tarixi sənəddən çox bədii ədəbiyyat nümunəsini xatırladır. Bütün 
bu xüsusiyyətlər şəxsi mənşəli mənbələrin təhlili və tədqiqata 
cəlb olunması zamanı nəzərə alınmalı, onların informasiya 
vermə qabiliyyətindən maksimum istifadə olunmalıdır.  

Qafqaz və Azərbaycan tarixinin bərpası üçün istifadə 
olunan şəxsi mənşəli mənbələrin yaradılması dünyanın müxtəlif 
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nöqtəsindən müxtəlif məqsədlərlə bu ərazilərə gəlmiş 
səyyahların, siyasətçi-diplomatların, missionerlərin, tədqiqatçı-
alimlərin və s. adı ilə bağlıdır. Xronoloji cəhətdən ilk belə 
mənbənin müəllifi XIII əsrdə yaşamış səfir Vilhelm Rubrukdur. 
Roma papası IV İnnokenti və Fransa kralı IV Lyudoviq 
tərəfindən Böyük monqol xaqanı Munke xanın yanına 
Qaraqoruma göndərilmiş V.Rubruk Cənubi və Şimali Qafqazın 
bir neçə məşhur şəhərlərində (Dərbənd, Şamaxı, Muğan, 
Naxçıvan və s.) olmuş, Kiçik Asiya ərazisindən keçərək, vətənə 
dönmuşdu. Səyahətini başa vurduqdan sonra öz xatirələrini kitab 
halına salmış V.Rubruk klassik dövr Qafqazın sosial-siyasi, 
mənəvi-mədəni həyatı haqqında maraqlı məlumatlar verir. 
Qafqaz haqqnıda ən erkən şəxsi mənşəli digər mənbənin müəllifi 
məşhur səyyah Marko Polodur. Onun XIII əsrin sonlarına 
təsadüf etmiş səyahəti «Dünyanın təsviri» adlı əsərin yaranması 
ilə başa çatmışdı. Əsər M.Polonun söhbətləri əsasında tərtib 
olunsa da, orada Qafqazın sosial-iqtisadi həyatı, şəhərləri, 
təsərrüfatı haqqında maraqlı məlumatlar toplanmışdı.  

XIV əsrin sonu - XV əsr Qafqaz və eləcə də Azərbaycan 
ərazisində feodal dağınıqlıqları, feodal ara müharibələri, 
yürüşlər və işğallar dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu dövr həm 
də Qafqaz ərazisinə müxtəlif dövlətlərdən göndərilən 
missionerlər, xəfiyyələr və hərbiçilərin aktiv fəaliyyətə başladığı 
bir dövr idi. Xarici dövlətlər şərqin strateji mövqeyə və zəngin 
təbii sərvətlərə malik bu hissəsini xristianlaşdırmaq, kiçik 
dövlətləri bir-birinə salışdırmaqla onları zəiflətmək və regionda 
siyasi qeyri-stabilliyi saxlamaq məqsədi güdürdülər. Bu, onlara 
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qeyd olunan əraziləri tam və daha asan nəzarətdə saxlamaq 
imkanı verirdi. Məs., Naxçıvanı xristianlaşdırmaq məqsədilə 
Roma papası tərəfindən bu əraziyə göndərilmiş arxiyepiskop 
İoann Qolonifontibus yerli əhalinin adət-ənənələri, dini 
baxışları, mənəvi-etik, ədəbi normaları ilə yaxından tanış olmuş 
və bunları «Dünyanı dərk etmək haqqında kitab» adlı əsərində 
geniş şərh etmişdi.  

XV əsr Osmanlı – Avropa qarşıdurmasını yubatmaq 
məqsədilə Avropa dövlətlərinin bir qisminin, xüsusilə də şərqlə 
ticarəti nəzarətdə saxlayan Venesiya respublikası və Genuya 
diplomatlarının Qafqaz ərazisində fəaliyyəti nəticəsində dövrün 
siyasi proseslərini və beynəlxalq vəziyyəti əks etdirən maraqlı 
məlumatlar yaradılmışdı. XV əsrin ikinci yarısından XVI əsrin 
sonunadək qeyd olunan dövlətlər Qafqaz ərazisində mövcud 
olmuş imperiya-dövlətləri (Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri) 
Osmanlı dövləti ilə toqquşdurmağa cəhd edərək, bununla 
Osmanlıların qərb yürüşünü ləngitməyə çalışmışdılar. Bu 
məqsədlə Ağqoyunlu dövlətinə göndərilmiş Venesiya 
respublikasının səfirləri Katerinə Dzeno (1471-73-cü illərdə 
Uzun Həsən sarayına göndərilmişdi), İosafat Barbaro (1474-78-
ci illərdə Uzun Həsən sarayına göndərilmişdi), Ambrocio 
Kantarini (1474-77-ci illərdə Uzun Həsən sarayın göndəril-
mişdi), Covanni Dario (XV əsrin sonlarında Azərbaycana gön-
dərilmişdi), Konstantino Laskari (XVI əsrin əvvəllərində Şah 
İsmayılın hərbi düşərgəsində olmuşdu), Vinçenso d’Allesandri 
(XVI əsrin sonlarında şah Təhmasibin sarayına göndərilmişdi) 
və başqaları öz respublikalarının parlamentinə təqdim etdikləri 
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hesabatlarında, məktub və yazışmalarda hər iki şərq dövlətinin 
siyasi durumu, hərbi imkanları, qarşılıqlı münasibətləri və s. 
haqqında maraqlı məlumatlar vermişlər. XVI əsrin italyan 
salnaməçisi Marino Sanudanın «Gündəliklər»ində də Qafqaz və 
Azərbaycan tarixinin klassik feodalizm dövrünə aid zəngin 
məlumatlar toplanmışdı. 42 cilddən ibarət bu salnaməyə Səfəvi 
dövrünə aid 937 sənəd daxil edilmişdi. «Gündəlik»də şah 
İsmayıl Səfəvinin ilk hərbi yürüşləri, şiəliyin yayılması, Səfəvi 
dövlətinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, siyasi tarixi haqqında 
materiallar vardır.  

Orta əsr Qafqazında italyan səfir və missionerlərindən 
başqa alman dövlətlərinin də nümayəndələri olmuşdur. XVII 
əsrin birinci yarısında alman dövlətinin Azərbaycana ilk səfirliyi 
yollanmışdı. Stefan Kakaşın rəhbərlik etdiyi bu səfirliyin əsas 
missiyasını səfirliyin katibi Qeorq fon der Yabel Tektander 
həyata keçirmişdi. 1603-cü ildə şah Abbas tərəfindən qəbul 
edilən Tektander iki ilə yaxın İranda yaşamışdı. 1605-ci ildə 
vətənə dönən Tektander fəaliyyəti haqqında öz hökumətinə 
ətraflı hesabat vermişdi. Hesabatda XVII əsr Azərbaycanının 
daxili və xarici vəziyyəti, sosial-iqtisadi durumu, şah Abbasın 
siyasəti, hərbi yürüşləri haqqında maraqlı məlumatlar 
toplanmışdı.  

Qafqaz və Azərbaycan haqqında maraqlı məlumatlar 
toplamış digər alman səyyahı-məşhur alim Adam Olearidir. 
1636-1639-cu illərdə iki dəfə Moskva dövlətində və Azərbay-
canda olmuş A.Oleari «Moskvaya, Moskvadan İrana və geriyə 
səyahətin təsviri» adlı əsərin müəllifidir. Əsərdə şərqin bir sıra 
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inkişaf etmiş şəhərləri (Qəzvin, Sultaniyyə, İsfahan, Cavad, 
Şamaxı, Ərdəbil, Muğan və s.), regionun yollarının təsviri, 
müxtəlif etnik qruplar, ərazinin coğrafiyası, təbii şəraiti və s. 
haqqında məlumatlar verilir. A.Olearinin əsəri illüstrasiya və 
şəkillərlə bəzədilmiş, ona Xəzərin, Qafqazın və Gilanın 
xəritələri daxil edilmişdi. 

XVI əsrin ikinci yarısından başlayaraq, İngiltərə döv-
lətinin Qafqaza və İranın Xəzəryanı vilayətlərinə olan marağı 
güclənir. Bu maraq ilk növbədə şərqlə ticarətin nəzarətə 
alınması və bu sahədə əldə edilən gəlirlərin Osmanlı xəzinəsinə 
axmasının dayandırılması ilə bağlı idi. Bu məqsədlə İngiltərə 
hökuməti 1557, 1561-63, 1566-72-ci illərdə A.Cenkinskonun 
rəhbərliyi altında Rusiyaya, İran dövlətinə və onun Xəzəryanı 
vilayətlərinə bir neçə ekspedisiya göndərmişdi. Bu 
ekspedisiyaların əsas məqsədi İran mallarının Avropaya 
Osmanlı imperiaysının nəzarət etdiyi Kiçik Asiya ərazisindən 
deyil, Volqa-Xəzər dəniz yolu ilə göndərilməsinin təşkili idi. Bu 
missiyanın uğursuz başa çatmasına baxmayaraq, (Osmanlı 
imperiyası ilə yeni sülh müqaviləsi bağlamış Səfəvilər yenidən 
müharibəyə başlamaq iqtidarında olmadığından bu planı rədd 
etdilər) A.Cenkinskonun tərtib etdiyi xəritə və atlaslar, səyahət 
marşurutunun təsviri o dövr tarixinin bərpası üçün olduqca 
dəyərli məlumatlar verir.  

Qafqaz və eləcə də Azərbaycan haqqında maraqlı 
məlumatlar tərtib etmiş digər ingilis tədqiqatçısı R.Conson 
olmuşdu. İlk dəfə 1558-ci ildə A.Cenkinskonun, sonradan isə 
1565-ci ildə özünün rəhbərlik etdiyi iki ekspedisiyanın iştirak-
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çısı olmuş R.Conson olduqca maraqlı marşrut seçmiş və 
Azərbaycandan keçərək, cənuba doğru irəliləmişdi.  

XV əsrdən başlayaraq, Qafqaz və həmçinin Azərbaycan 
ərazisində rus tacirləri, missioner və səfirlərinin aktivləşdiyi 
müşahidə olunur. Qafqaza böyük səyahət təşkil etmiş ilk rus 
səyyahı məşhur tacir Afanasiy Nikitin olmuşdu. 1466-72-ci 
illərdə bu ərazilərdə olmuş A.Nikitin əsasən yerli əhalinin 
iqtisadi həyatı, məişəti, sosial şəraiti, ticarət yollarının vəziyyəti 
və s. ilə maraqlanmışdı. Siyasi problemlər və mülkü tarixə 
səyyah-tacir ötəri toxunmuşdu. A.Nikitinin topladığı məlumatlar 
onun ölümündən sonra Moskvanın böyük knyazı Vasilinin 
dyakonu Mamırev tərəfindən tapılmış və rus salnaməsinə daxil 
edilmişdi. «Üç dəniz ətrafına səyahət» adlı əsər ilk dəfə elmi 
dövriyyəyə M.Karamzin tərəfindən gətirilmişdi. Qafqaz 
haqqında digər məlumatların müəllifləri XVII əsrdə Rusiya 
dövlətinin İrana göndərdiyi səfirliklərin nümayəndələridir. 
1613-14-cü illərdə İran hökumətinə səfir kimi göndərilmiş M.N. 
Tixonov Xəzəryanı vilayətlərin bir sıra şəhərlərində (Lənkəran, 
Şamaxı, Ərdəbil və s.) olmuş, onlar haqqında maraqlı 
məlumatlar toplamışdı. Bu məlumatlar səfirliyin fəaliyyətini əks 
etdirən məcmuəyə daxil edilmişdi. 1618-ci il M.P.Baryatinski 
səfirliyinin tərtib etdiyi maddələr üzrə düzülmüş siyahıda 
Qafqazın sosial-iqtisadi vəziyyəti, feodal münasibətlərinin 
xüsusiyyəti, yerli zadəganlarla mərkəzi hakimiyyət arasında olan 
münasibətlər və s. məsələlər işıqlandırılır.  

XVII əsrin birinci rübünə aid rus mənşəli digər mənbənin 
müəllifi F.Kotovdur. 1623-cü ildə Qafqazda olmuş F.Kotov 
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səyahəti bitdikdən sonra «Fars dövlətinə yol» adlı ticarət 
yolçusu tərtib etmişdi. Bu məlumat kitabçasında Moskvadan 
Həştərxana kimi dəniz yolu təsvir edilmiş, bu marşrut boyunca 
məskunlaşmış əhalinin adət-ənənələri, dini, bayramları, şəhərləri 
və s. haqqında məlumatlar verilmişdi. XVII əsrin sonu – XVIII 
əsrin əvvəllərinə dair mühüm siyasi məsələlərin işıqlandırıldığı 
digər mənbənin müəllifi Böyük Pyotrun İran dövlətiinə elçisi, 
dövlət xadimi A.P.Volınskidir. 1715-ci ildə İran şahı yanına 
ticarət müqaviləsi bağlamaq üçün göndərilmiş A.P.Volınski 
İranın şimal əyalətlərinin hərtərəfli və dərin təsvirinin daxil 
olduğu hesabat hazırlamışdı. Hesabatda qeyd olunan ərazinin 
iqtisadi durumu, hərbi-siyasi vəziyyəti, şəhərlərin inkişaf 
səviyyəsi və s. məlumatlar daxil edilmişdi.  

Klassik feodalimz dövründə Qafqaz ərazisində fəaliyyət 
göstərmiş bir qrup missioner və səyyahlar Fransanı təmsil edirdi. 
Onların içərisində A.Filin və C.Şardenin adlarını çəkmək olar. 
A.Filin fransız yezuit ordeni tərəfindən qərbdən Çinə aparan 
quru yollarının tədqiqi məqsədilə göndərilmiş missioner idi. 
Cənubi Qafqazı qarış-qarış gəzmiş fransız missioneri tərtib 
etdiyi hesabatda keçdiyi marşrut üzrə yerləşmiş şəhərlərin hərbi 
vəziyyəti, yolların texniki imkanları, dayanacaq məntəqələrində 
şərait haqqında məlumatlar verir. 

J.Şardenə gəlincə, o uzun müddət İranda yaşamış, fars 
dilini öyrənmiş, yerli adət-ənənələrlə yaxından tanış olmuşdu. 
Onun topladığı məlumatlar bir neçə əsərdə əks olunmuşdur. 
Tarixi hadisələr əsasən «Fars şahı III Süleymanın taxta çıxması 
haqqında hekayə» və «Fars müəlliflərinə əsasən tərtib olunmuş 
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Farsın qısa tarixi xülasəsi» adlı əsərlərində toplanmışdı. Coğrafi 
məlumatlar «Farsın coğrafiyası» adlı əsərdə şərh edilmişdi. 
J.Şardenin məşhur «Səyahət» adlı əsərində isə Parisdən 
Menqreliyaya aparan yolun təsviri verilmiş, bununla paralel 
iqtisadi, sosial, siyasi, hərbi və mülkü tarixə ekskursiyalar 
edilmişdi. J.Şardenin müəllifi olduğu tarixi abidələrin 
çatışmayan cəhəti məlumatların yerli əhalidən deyil, bu ərazilərə 
gəlmiş xarici, əsasən də xristian missionerlərdən toplanmasıdır. 
Bu məlumatlar təbii ki, çox zaman təhrif edilmiş və 
saxtalaşdırılmış şəkildə təqdim edilirdi.  

Qafqaz və Azərbaycan haqqında maraqlı məlumatlarla 
dolu digər kitabın müəllifi mənşəcə türk olan, Avropada Farsdan 
olan Don Juan ( Don Juan Persidski) adı ilə tanınmış Oruc bəy 
Bayatlıdır. XVI əsrin sonlarında İran səfirliyinin tərkibində 
vətənini tərk etmiş Oruc bəy xristianlığı qəbul edərək, 
İspaniyada məskunlaşmışdır. Səfəvi səfirliyinin katibi olan Oruc 
bəy XVI-XVII əsrin əvvəllərində demək olar ki, bütün Avropanı 
gəzərək, maraqlı səyahəti haqqında əsər yazmış, bu əsərə 
vətənin tarixi, maddi və mənəvi həyatı haqqında informasiya 
daxil etmişdi. Əsər  ilk dəfə ispan dilində 1604-cü ildə, sonralar 
isə ingilis ( 1926-cı il) və rus (1988-ci il) dillərində işıq üzü 
görmüşdü. 

Beləliklə, Qafqaz və o cümlədən Azərbaycan tarixi üzrə 
mövcud olan şəxsi mənşəli mənbələr əsasən xarici missionerlər, 
səyyah və səfirliklərin nümayəndələri tərəfindən tərtib olunmuş 
tarixi abidələri təşkil edir. Bu abidələrin yaradılması zamanı 
informasiya mənbəsinin dəqiqləşdirilməsinə və yoxlanılmasına 
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çox zaman fikir verilməmişdi. Müəlliflər informasiya 
mənbələrinə tənqidi yanaşma ilə seçilmirlər. Lakin bu 
mənbələrdə əks olunan məlumatların rəngarəngliyi və 
müxtəlifliyi, bir qisminin isə rəsmi hökumət dairələrinin sifarişi 
ilə tərtib edilməsi onlarda dəqiq və obyektiv informasyianın 
mövcudluğuna dəlalət edir. Şəxsi mənşəli mənbələrdə tarixi 
abidənin yaradıcısının fəaliyyətinin ön plana çəkilməsi, onun 
mənbənin qəhrəmanına çevrilməsi çox zaman diqqətin əsas 
tarixi faktlardan yayınmasına gətirib çıxarır. Bununla belə, bu 
mənbələr yaradıcının aid olduğu sosial təbəqənin, sinfin siyasi 
və mənəvi görüşlərinin, etik normalarının öyrənilməsi 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Ədəbiyyat siyahısıƏdəbiyyat siyahısı 

1. Adam Oleari. Opisanie puteşestviə v Moskoviö i çerez 
Moskoviö v Persiö i obratno. SPb,. 1906 

2. Aliev F.M. Missiə poslannika Russkoqo qosudarstva 
A.P. Volınskoqo v Azerbaydcane. B., 1979 

3. Anqliyskie puteşestvenniki v Moskovskom qosu-
darstve v XVI v. L., 1937 

4. Kniqa Orudj-beka Baəta, Don Juana Persidskoqo. B., 
1988. Perevod i kommentarii d.i.n. O.Gfendieva, k.i.n. 
A.Farzalieva 

5.  Puteşestvenniki ob Azerbaydjane. B., 1961, t.1-2- 
6. Streys Ə.Ə. Tri puteşestviə. M., 1985 
7. Şilğtberqer İ. Puteşestvie po Evrope, Azii i Afrike s 

1394 po 1427 q. B., 1984 
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ç. İqtisadi-coğrafi təsvirlər 

Akt sənədlərinin bir növü olan iqtisadi-coğrafi təsvirlərin 
yaranması və inkişafı klassik feodalizm dövrünün son 
mərhələlərinə təsadüf edir. Əsasən dövlət mənşəli olan bu 
sənədlərdə aid olduqları ərazinin sosial-iqtisadi və təbii-coğrafi 
təsviri öz əksini tapmışdı. Qafqaz və eləcə də Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif məsələlərinin iqtisadi-coğrafi materiallarda 
təsviri Rusiya imperiyası inzibati orqanlarının bu ərazidə 
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bir neçə növə bölünən iqtisadi –cobrafi 
təsvirlərdə tədqiq edilən ərazinin sosial və iqtisadi durumu, 
əhalinin etnik və sosial tərkibi, məşğuliyyəti, sənaye və ticarətin 
inkişafı, təbii sərvətləri, coğrafi imkanları və s. haqqında 
hərtərəfli məlumatlar toplanmışdı.  

İqtisadi-coğrafi təsvirlər 1) iqtisadi qeydlər, 2) hərbi-
topoqrafik qeydlər, 3) səyyah qeydləri, 4) coğrafi lüğətlər, 5) 
təsərrüfat və statistik qeydlər, 6) qubernator hesabatları və s. 
olmaqla bir neçə növə bölünürlər. Bu materialların böyük qismi 
xəritələr, atlaslar və digər texniki əlavələrlə zənginləş-
dirililmişdi. Bu sənədlərin mütəxəssislər və müşahidəçilər 
tərəfindən tərtib edilməsi onlarda əks olunan informasiyanın 
dəqiqliyinə və obyektivliyinə dəlalət edir. Digər tərəfdən bir çox 
sənədlər hökumətin sifarişi ilə tərtib edildiyindən onların 
dəqiqliyi və obyektivliyi ən yüksək səviyyədə təmin edilmişdi.  

Umumilikdə iqtisadi qeydlər ölkə ərazisinin maliyyə-
iqtisadi təsvirinin tamamlanması üçün həyata keçirilmiş 
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torpaqların mərzləşdirilməsi idi. Bu sənədlər vahid struktura və 
sistemə malik idilər və ərazinin iqtisadi-maliyyə durumunu 
müəyyənləşdirən geniş suallar qrupunu əhatə edirdilər. XIX 
əsrin ikinci yarısında bu sənədlərin tərtibat qaydasında müəyyən 
dəyişikliklər baş verdi və onlarda torpaq məsələlərindən başqa 
sənaye-ticarət xarakterli məsələlər də əhatə olunmağa başlandı.  

Hərbi-topoqrafik qeydlər XIX əsrin birinci yarısından 
tərtib olunmağa başlanmışdı. XIX əsrin ortalarında Ali ştab 
tərəfindən hazırlanmış 18 cildli «Rusiya imperiyasının quber-
niya və vilayətlərinin hərbi-statistik təsviri» adlı məcmuə nəşr 
etdirilmişdi. Hər bir cildi 6 bölmədən ibarət olan bu məcmuədə 
inzibati vahidlərin ərazisi, əhalisi, sənayesi, ticarəti və kənd 
təsərrüfatı, əhalinin təhsil səviyyəsi, hərbi-topoqrafik təsvir, 
qəza şəhərləri və s. haqqında ətraflı məlumat tolanmışdı.  

Rusiya alim-səyyahlarının qeydləri də o dövrün iqtisadi-
sosial durumunun öyrənilməsi üçün qiymətli informasiya 
mənbəyi sayılır. Alman səyyahı E.Kempfer XVII əsrin 
sonlarında Moskva və İran dövlətinə göndərilmiş İsveç 
səfirliyinin katibi sifətində Qafqazda olmuş və missiyasını başa 
vurduqdan sonra məşhur «Amoenitates Exotisae» adlı əsərini 
yazmışdı. Əsərdə Xəzər dənizinin fiziki təsviri, Xəzər ətrafı 
vilayətlərin fauna və florası, Abşeron yarımadasının təbii 
sərvətləri, əsasən də neft mənbələri, Qafqaz sıra dağlarının 
quruluşu haqqında məlumatlar verilir. Əsərin sonuna 
Abşeronun, Bakı, Şamaxı, Ağsu və s. şəhərlərin təsviri və 
xəritəsi daxil edilmişdi.  
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XVIII əsrin sonlarında Rusiya Elmlər Akademiyasının 
sifarişi ilə Qafqazın tədqiqi ilə məşğul olmuş alman alim-
botaniki Q.Qmelin «Təbiətin üç şahlığının təsviri üçün Rusiyaya 
səyahət» adlı beş cildlik kitab hazırlamışdı. Bu nəşrdə Qafqazın 
təbii-coğrafi təsviri ilə yanaşı əhalinin etnoqarfik tarixi, 
şəhərlərin vəziyyəti (Bakı, Dərbənd, Qızlar), ayrı-ayrı siyasi 
xadimlərin bioqrafiyası ( Qubalı Fətəli xan, Gilanlı Hidayət xan, 
Nadir şah) haqqında geniş məlumatlar toplanmışdı. Təsvirin 3-
cü cildinə rus-türk-fars-gilan lüğəti daxil edilmişdi.  

XVIII əsrin digər məşhur təsviri alman alimi, kimyaçı 
professor, həkim Yakob Reyneqs tərəfindən tərtib olunmuşdu. 
Uzun müddət Gürcüstan hakimi II İraklinin sarayında xidmət 
etmiş Y.Reyneqs Qafqazı hərtərəfli öyrənmiş, Qafqaz dillərinin 
bəzisinə yiyələnmişdi. Onun tərtib etdiyi «Qafqazın və orada 
yaşayan müxtəlif xalqların tarixi, topoqrafik və fiziki təsviri» 
adlı əsəri 1786-cı ildə knyaz Potemkinə təqdim edilmişdi. 
Əsərdə Qafqazın tam coğrafi təsviri, xəritə və atlaslarla yanaşı, 
Qafqaz xalqlarının linqvistikası, iqtisadi həyatı, tarixi, 
etnoqrafiyası və s. haqqında maraqlı məlumatlar toplanmışdı.  

İqtisadi-coğrafi təsvirlərin mükəmməl formalarından biri 
XIX əsr Rusiyasının görkəmli elm və mədəniyyət, dövlət 
xadimləri tərəfindən hazırlanmış 4 cildli «Qafqazın o tayındakı 
Rusiya mülklərinin statistik, etnoqrafik, topoqrafik və maliyyə 
baxımından təhlili» adlı təsvirdir. XIX əsrin əvvəllərində 
Qafqazın öyrənilməsi zəruriliyi ilə əlaqədar imperatora 
ünvanlanan müraciətlər hərbi-komendant idarə-üsulunun özünü 
doğrultmadığını və regionun  idarəçiliyində köklü islahatlara 
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ehtiyac duyulduğunu sübut edirdi. Bununla əlaqədar hazırlanan 
layihədə Qafqazın inzibati, məhkəmə və hüquq sahəsindəki 
idarəsini ümumimperiya idarəçiliyi sisteminə tabe etdirmək və 
yerli qüvvələrdən idarəetmə apparatında istifadə etmək təklif 
olunurdu. Layihə 1836-cı ildə qəbul edilmişdi. Layihədə Qafqaz 
əhalisinin sayı, etnik tərkibi, dil və dini mənsubiyyətə görə 
mənşəyi, tarixi, sosial durumu və s. haqqında ətraflı məlumat 
toplanmışdı. 

Qeyd olunan dövrə aid ilk orijinal coğrafi lüğət «Böyük 
cizgi kitabı» adlı məlumat kitabçasıdır. Özündən əvvəl tərtib 
edilmiş bütün cizgilərin, atlas və xəritələrin məlumatlarını 
birləşdirən bu kitab coğrafi lüğətlərin tərtibatının ilk təcrübəsi 
idi. 8 redaksiyadan ibarət olan «Böyük cizgi kitabı»nın ilk nəşri 
1775-ci ildə N.İ.Novikov tərəfindən Sankt-Peterburqda həyata 
keçirilmişdi. Qafqaz haqqında bir sıra mühüm məlumatların da 
daxil olduğu bu liğətdə Azərbaycanın şimal-şərq şəhərləri 
haqqında geniş informasiya verilir.  

Təsərrüfat, statistik qeydlər və qubernator hesabatlarına 
gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, onların tərtibatının geniş 
tətbiqinə XVIII əsrin II yarısından başlanılmışdı. Rəsmi 
xarakterli bu məlumatlara inzibati-ərazi vahidinin sosial-iqtisadi, 
siyasi və mədəni durumunu müəyyən edən müxtəlif məlumatlar 
daxil edilirdi. Bu məlumatlar adətən qubernatorun idarə aparatı 
tərəfindən toplanılır və ildə bir dəfə olmaq şərti ilə mərkəzə 
təqdim edilirdi. Rusiyanın Qafqazı işğalından sonra bu ərazilərə 
aid informasiya regionun müvafiq dövlət qurumları tərəfindən 
tərtib edilərək, mərkəzə göndərilirdi. Statistik təsvirlərin 
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nümunələrindən biri görkəmli rus yazıçısı, dövlət xadimi, 
diplomatı  A.S.Qriboedov tərəfindən yaradılmışdı. Onun 1833-
cü ildə işıq üzü görmüş  «Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri»  
müasirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. Əsər faktik 
materiallarla zəngindir və aktuallığını hələ də itirməmişdir.  

Qafqazın hərtərəfli tədqiqi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən daha bir mənbə XIX əsrin sonlarında yaradılmışdı. Bu, 
Qafqazın ali komandanlığı dəftərxanasının mülki hissəsi 
tərəfindən hazırlanmış «Qafqaz ərazisinin və tayfalarının 
təsvirinə dair materiallar toplusu» adlı məcmuədir. Əsərdə 
Qafqaz ərazsinin iqtisadi, maliyyə, fiziki-coğrafi durumu, 
əhalisinin tərkibi, məşğuliyyəti və s. haqqında maraqlı 
məlumatlar toplanmışdır.  

Bütövlükdə iqtisadi-coğrafi təsvirlər Qafqaz ərazisinin 
qeyd olunan dövrdə hərtərəfli öyrənilməsi və sosial-iqtisadi 
durumunun, təbii sərvətlərinin, flora və faunasının tədqiqi 
baxımından əvəzedilməz mənbələrdir.  
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d. XVII-XIX əsr Qafqaz mənbələri 

XVII-XVIII əsrlər Qafqaz tarixinin ziddiyyətli, mürəkkəb 
və qarışıq dövrlərindən biridir. Arası kəsilməyən Səfəvi-osmanlı 
müharibələri, Nadir şahın yürüşləri, Qacarların işğalları, rus-iran 
və rus-turk müharibələri regionda sosial-iqtisadi və ictimai-
siyasi durumu olduqca gərginləşdirmiş, xalq kütlələrinin 
vəziyyətini dözülməz etmişdi. Bu dövrdə yaradılmış yazılı 
mənbələrin əsasən siyasi xarakter daşıması da məhz bununla 
izah edilməlidir. Səfəvi-osmanlı müharibələrindən ən çox 
əziyyət çəkən sərhəd zonalarında mçskunlaşmış əhali və 
sənətkarlar qrupu idi. Müharibə və talanlar əhalinin bu 
hissəsinin bir dövlətin təəbəliyindən digərinə keçməsinə bəhanə 
olur, insanları adət etdikləri mühit və şəraitdən qoparırdı. Bütün 
bu problemlər ermənidilli xronikalarda dolğun və ətraflı şərh 
ediliirlər. XVII əsrin ictimai-siyasi hadisələrini xronoloji 
cəhətdən dolğun və ardıcıl əhatə etmiş salnaməçilərdən biri 
Arakel Davrijesi-Təbrizli olmuşdur. Onun «Tarixlər kitabı» adlı 
əsəri XVII əsrin 50-60-cı illərində yazılmış və bütövlükdə XVII 
əsrin hadisələrini əhatə edir. 35 fəsildən ibarət bu əsərdə Səfəvi-
osmanlı müharibələrinin səbəb olduğu sosial və iqtisadi bəlalar, 
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əhalinin, xüsusən də xristian əhalisinin həyatında baş vermiş 
dəyişikliklər əks olunur. Müəllif ömrünün böyük bir hissəsini 
Eçmiadzin monastrında keçirmiş və erməni tarixi ənənələrinə 
sadiq olaraq, erməni əhalisinin başına gələn müsibətləri təsvir 
etməyə çalışmışdı. Müharibələr dövrü müsəlman dövlətlərinin 
yeritdiyi vergi siyasəti, iqtisadi problemlər, köçürmə siyasətinin 
mahiyyəti və s. məsələlər Osmanlı imperiyası və Səfəvi 
dövlətinin erməni əhalisinin  tarixi fonunda təsvir edilir. XVII 
əsrin digər müəllifi Zakariy Akulisskinin əsəri «Gündəliklər» 
adlanır. Bu əsərdə 1647-ci ildən 1688-ci ilədək baş vermiş tarixi 
hadisələr xronorloji ardıcıllıq və dəqiqliklə təsvir edilir. 
«Salnamə» adlı əsərin müəllifi Zakariy Kanakersi də dəqiqliyi 
və obyektivliyi ilə seçilən alimlərdəndir. Onun əsəri Osmanlı-
Səfəvi müharibələri zamanı xalqın düşdüyü ağır vəziyyəti, 
iqtisadi və sosial problemləri əhatə edir. Z.Kanakersinin əsəri 
XVII əsrin sonlarında yazılmışdı.  

XVIII əsr Azərbaycan tarixində Səfəvi sülaləsinin 
hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, mərkəzləşdirilmiş dövlətin 
süqutu və xanlıqlar dövrünün başlanması ilə xarakterizə olunur. 
Bu dövrdə yaradılmış mənbələrin böyük əksəriyyəti siyasi 
problemlərə həsr olunmuşdur. XVIII əsr feodalizm dövrü 
fundamental tarixi xronikaların yazıldığı son dövr kimi 
xarakterizə oluna bilər. Bu dövrdə yazıb-yaratmış erməni tarixi 
məktəbinin nümayəndələri əsas diqqəti Qafqazın xristian 
əhalisinə yönəldirlər. Arasıkəsilməz müharibələrdə xristian 
əhalisinin daha çox əziyyət çəkdiyi, yerlərindən-yurdlarından 
didərgin salındığı, iki dövlət arasında alver mənbəyinə çevrildiyi 
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qeyd olunur. Erməni tarixi məktəbi nümunələri erkən orta 
əsrlərdə olduğu kimi XVIII əsrdə də əsasən erməni katolikosatı 
və dini institutlarının nümayəndələri tərəfindən yazılmışdı. Bu 
əsərlər məhz erməni tarixinə və erməni xalqı və kilsəsinə xidmət 
edir, onun mənafeyini müdafiə edirdi. Məhz bu baxımdan 
erməni müəlliflərinin əsərlərindən istifadə edərkən onların yara-
dıldığı tarixi şərait və müəlliflərin qarşısında duran məqsəd və 
vəzifələr nəzərdən qaçırılmamalıdır. XVII əsrin birinci yarısında 
yaşamış Stepanos Şaumyants «Davud bəyin tarixi» adlı əsərində 
XVII əsrin 20-ci illərinin hadisələrini, İran hərbi xadimi Tamaz 
Qulu xanın (Nadir xanın) Cənubi Qafqazda apardığı işğalçılıq 
müharibələrini və onların region üçün nəticələrini təsivr etmişdi. 
Avraam Yerevansi «Müharibələr tarixi» adlı əsərində 1721-36-
cı illər Cənubi Qafqaz ərazisində getmiş Osmanlı-Səfəvi 
müharibələrini və onların nəticələrini şərh etmişdi. 1734-37-ci 
illərdə ermənilərin katolikosu olmuş Abraam Kretasi «Hekayət» 
adlı əsərində şahidi və iştirakı olduğu siyasi hadisələr haqqnıda 
maraqlı məlumatlar verir. İştirakçısı olduğu Muğan qurultayı və 
Nadir şahla görüşlərini təsvir edən müəllif əsarətdə olan erməni 
və gürcülərin Nadir şahdan alınması, ona ödənilən məbləğ 
haqqında ətraflı nəql edir. 1759-63-cü illərdə ermənilərin 
katolikosu olmuş Şamaxılı Akop «Tomaz Qulu xanın yürüşü və 
onun İran şahı seçilməsi» adlı əsərin müəllifidir. Əsərdə dövrün 
tarixi hadisələrinin xronoloji təsviri verilmişdir. Ondan sonra 
katolikos olmuş İrəvanlı Simeon «Yaddaş kitabı» adlı əsər 
yazmışdı. Əsərdə Qafqazın xristian əhalisi (erməni və gürcülər) 
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haqqında məlumat verilir, onların sosial və siyasi həyatı təsvir 
edilir.  

XVII-XVIII əsrlər Qafqaz tarixi Mehranilər sülaləsinin 
nümayəndəsi Yesai Həsən Calalyanın «Alban ölkəsinin qısa 
tarixi» adlı əsərinin əsas mövzusudur. Müəllif 1702-1728-ci 
illərdə Qanzasar monastrının patriarxı olmuşdur. Yazdığı əsər 
ilk dəfə qohumu Qarabağ mitropoliti Baqdasar Həsən Calalyan 
tərəfindən 1839-cu ildə Şuşada nəşr etdirilmişdi. Altı fəsildən 
ibarət olan bu əsər 1702-1722-ci illərin tarixi hadisələrini əhatə 
edir. Əsəri yazarkən Yesayi Həsən Calalyan Təbrizli Arakel 
Davrijesinin kitabına istinad etmişdi. Alban ölkəsinin qədim 
dövründən XVIII əsrə qədərki tarixini əhatə etmiş müəllif 
qızılbaşların hakimiyətə gəlməsi, şimali Qafqaz tayfalarının 
Alban ölkəsinə hücumları, Gəncənin İberiya hökmdarı Vaxtanqa 
qarşı mübarizəsi, Səfəvi hakimiyyətinə qarşı qiyamlar və s. 
haqqında maraqlı məlumatlar verir.  

Bu dövrün digər alban mənşəli mənbəsi yepiskop Makar 
Barxudaryans tərəfindən yazılmış «Arsax» əsəridir. Əsər XIX 
əsrin sonlarında erməni dilində yazılmışdı. Alban dini 
institutunun son nümayəndələrindən sayılan Makar 
Barxudaryans əsərini albanların tam erməniləşdiyi və 
qriqoryanlaşdığı bir dövrdə yaratmışdır. Məhz buna görə də 
müəllif əsərin «Böyük Ermənistanın» 15-ci dairəsi olan 
Arsaxaın tarixinə həsr olunduğunu qeyd edir və alban mənəvi-
mədəni irsini erməni irsi kimi qələmə verməyə çalışır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, tarixdə bu tendensiya hələ ərəb işğalları 
dövründə, VIII əsrdə başlamış və Rusiya işğalları dövründə başa 
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çataraq, Alban Apostol avtokefal kilsəsi yeparxiyasının Erməni 
Eçmiadzin kilsəsinə tabe edilməsi ilə başa çatmışdı. VIII əsrdən 
XIX əsrin ortalarınadək davam etmiş bu proses nəticə etibarı ilə 
albanların qismən erməniləşməsi və qriqoryanlaşması, qiəsmən 
də  gürcüləşməsi və türkləşməsinə səbəb olmuşdu. Adı çəkilən 
əsərdə Arsaxın tarixini erməni din xadimləri və alimlərinin 
yaratdıqları saxtalaşdırılmış konsepsiya çərçivəsində təqdim 
edən alimin topladığı faktik materiallar (Alban Apostol 
avtokefal kilsəsi irsinin, alban xristian əhalisinin vəziyyəti, 
maddi abidələr və s.) bu mülahizələrin tam yanlış olduğunu 
söyləməyə əsas verir. 

XVIII əsr müəllifi Molla Məhəmməd əl-Carinin ərəbcə 
tərtib etdiyi «Car salnaməsi» də qeyd edilən dövrün öyrənilməsi 
üçün qiymətli mənbələrdəndir. Siyasi prosesləri xronoloji 
ardıcıllıqla təsvir edən bu salnamədə Car-Tal cəmiyyətlərinin 
tarixi, sosial-iqtisadi və siyasi durumu haqqında maraqlı məlu-
matlar vardır. Əslində XVIII əsr salnamə və məktublar külliyatı 
olan Car salnaməsində siyasi tarix dini kontekstdə, yəni şiəliklə 
sünniliyin qarşıdurması kimi, təqdim edilmişdi. Car-Tal 
cəmiyyətlərinin qazisi olan Məhəmməd əl-Carinin salnaməsi 
XVIII əsrdə və bundan öncə də hərbi mükəlləfiyyət daşıyan, 
sərhəd qoruyucusu rolunu oynayan və buna görə də vergi 
toxuünulmazlığı qazanmış Car-Tal cəmiyyətlərinin Azərbaycan 
tarixində tutduğu yeri müəyyənləşdirmək baxımından olduqca 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyd edildiyi kimi, XVII-XVIII əsrlər Qafqaz tarixinin 
ziddiyyətli və mürəkkəb bir dövrünü əhatə edir. Səfəvi döv-

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

256 

lətinin dağılması, ayrı-ayrı vilayətlərin müstəqillik tendensiya-
sının güclənməsi, torpaqlar arasında başlanan qarşıdurma və ara 
müharibələri Cənubi Qafqazda siyasi durumu olduqca 
kəskinləşdirdi və xarici öləkələrin bu əraziləri nəzarətə almaq 
şansını gücləndirdi. Digər tərəfdən müstəqilliyini elan etmiş 
xanlıqlar hakimiyyətlərinin qanuniliyini təsdiqləmək və 
möhkəmləndirmək üçün yerli, lokal salnamələrin yaradılmasına 
təkan verdilər. Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalından əvvəl bu 
regionda mövcud olmuş ən güclü xanlıqlar torpaqların 
birləşdirilməsi və mərkəzləşdirilmiş dövlət yaradılmasına can 
atsalar da müəyyən səbəblər üzündən bu mümkün olmamışdı. 
Bu dövrdə yaradılan tarixi salnamələr siyasi prosesləri izləmək, 
tarixi şəraiti bərpa etmək baxımından böyük maraq doğurur. 
Regional salnamələrin böyük əksəriyyəti Qarabağ ərazisində 
yaradılmışdı. Bunun əsas səbəbi kimi xanlıqda mövcud olmuş 
ictimai-siyasi vəziyyət, onun etnik tərkibi və inzibati quruluşu 
göstərilməlidir. Erməni məliklərinin yeritdiyi separatçı siyasət, 
Rusiyanın bu ərazilərə olan marağı, Qarabağ xanlığının strateji 
mövqeyi regional salnamələrinin yaradılmasını şərtləndirən əsas 
amillər kimi qiymətləndirilməlidir. Mirzə Camal Cavanşir 
Qarabağinin «Qarabağın tarixi» adlı əsərində Ağa Məhəmməd 
şah Qacarın yürüşündən sonra xanlıqda yaranmış sosial-iqtisadi 
şərait və siyasi proseslər təsvir olunur. Əhməd bəy Cavanşirin 
«Qarabağ tarixi» adlı əsərində əsas diqqət beynəlxalq 
münasibətlərə, Rusiya imperiyası ilə Qarabağ xanlığının 
əlaqələrinə, Cənubi Qafqaz dövlət vahidlərinin yeritdiyi siyasətə 
yönəldilir. Mirzə Adıgözəl bəyin eyni adlı əsərində XVIII əsrin 
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sonu-XIX əsrin əvvəllərində baş vermiş siyasi hadisələr təsvir 
edilir. Qafqaz dövlətlərinin Rusiya imperiyası və İran dövləti ilə 
əlaqələri, Qafqazda mövcud olmuş dövlətlərarası münasibətlər, 
Rus-İran müharibələri əsərin əsas mövzusunu təşkil edir. 
Milliyyətcə erməni olan Mirzə Yusif Qarabağinin fars dilində 
yazılmış «Tarixi-Səfi» adlı əsərində XIX əsr Rus-İran 
müharibələrinin gedişi, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
tarixi təsvir olunur. Bundan başqa Qarabağ tarixini, Azərbaycan 
və Qafqazın XIX əsr tarixini əhatə edən Mir Mehdi Xəzaninin 
«Qarabağ tarixininin kitabı» adlı əsəri mövcuddur. Əsərdə 
XVIII əsrin sonu-1826-cı illərə qədər olan siyasi, tarixi hadisələr 
qələmə alınmışdı. Nəhayət, Kərim ağa Fatehin «Şəki xanlarının 
qısa tiarixi» əsəri regional tarixin bir nümunəsit kimi qeyd 
olunmalıdır. Əsərdə Haci Çələbi dövrü Şəki xanlığının ictimai-
siyasi vəziyyəti, iqtisadi proseslər və s. haqqında məlumat 
verilir.  

Qeyd olunan dövrdə Şimali Qafqaz üzrə də bir sıra tarixi 
abidə yaradılmışdı. Xronoloji cəhətdən ilk mənbə Məhəmməd 
Rəfinin XIV əsrdə tərtib edilmiş «Tarixi Dağıstan» adlı əsəridir. 
İndiyə qədər əsərin 16 nüsxəsi müəyyənləşdirilmişdi. Əsər ilk 
dəfə olaraq, Mirzə Kazım bəy tərəfindən 1851-cu ildə çap 
etdirilmişdi. Nüsxələrin təhlili onların bir-birindən kəskin 
fərqlənmədiyini və bir mənbəyə söykəndiyini söyləmək imkanı 
verir. Əsərdə Dağıstan hökmdarlarının genetik şəcərəsi, 
hakimiyyətə keçmə mərasimi, Dağıstan hökmdarlarının vergi 
siyasəti, «lənətlənmiş ruslarla» münasibəti və s. əks olunmuşdu. 
Salnamənin strukturunda dörd müstəqil mövzu 
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müəyənləşdirmək mümkündür: 1) atəşpərəstliyin və Avar 
vilayəti hökmdarlarının taleyi; 2) Dağıstan cəmiyyətlərinin 
müsəlmanlaşması; 3) Şamxallar və onların geneologiyası; 4) 
şamxalların vergi siyasəti. Salnamədə Kumuxun (XI əsr), 
Avarıstanın (XIII əsr) və Qaytaqın (XI-XII əsrlər) 
müsəlmanlaşmasına xüsusi diqqət verilir. İslam dininin 
yayılması ilə əlaqədar Kumuxda baş vermiş faciəli hadisələr - 
türklərin, avar və qaytaqların birləşmiş qüvvələri tərəfindən 
müsəlman Kumuxunda təşkil edilmiş qırğınlar tam təvsilatı ilə 
təsvir edilir.  

Bu dövrün digər diqqətə layiq abidəsi Məhəmməd Avabi 
Ağdaşinin «Dərbəndnamə»sidir. Müəllif bu əsəri Semiz 
Məhəmməd Gireyin sifarişi ilə yazmışdı. Əsərin iki versiyası - 
fars və türk variantı, mövcuddur. Əsərin türk versiyası beş 
nüsxəyə malikdir. Əsərdə Dağıstanın tarixi hərtərəfli və geniş 
şərh edilmişdi.  

Bütövlükdə regional xarakterli salnamələr dövrün ictimai-
siyasi vəziyyətinin, beynəlxalq münasibətlərin xarakter və 
məzmununu, gələcək tarixi proseslərin səbəbinin araşdırılması 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu salnamələrdə ilk 
növbədə nəzərə çarpan Qarabağ xanlığına olan xüsusi diqqətdir 
ki, bu da birtərəfdən xanlığın siyasi əhəmiyyəti, ikinci tərəfdən 
isə İbrahim Xəlil xanın şəxsi nüfüzü ilə izah olunmalıdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, İbrahim Xəlil xanın siyasi oriyentasiyası 
Şimali və Cənubi Azərbaycanın bir neçə xanlıqları üçün 
həlledici əhəmiyyət kəsb etmiş və Rusiya imperiyası ilə 
yaxınlaşmasını şərtləndirmişdi.  
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XVII-XVIII əsr tarixinin sosial-iqtisadi problemləri sosial 
xarakterli akt və sənədlərdə əks olunmuşdu. Sənədli mənbələr 
hesab edilən bu materiallar feodalizmin son dövrlərində Qafqaz 
ərazisində baş vermiş sosial-iqtisadi dəyişikliklər, Rusiya 
imperiyasının bu ərazidə yeritdiyi proteksionist siyasət, kəndli 
hərəkatı və s. haqqında təsəvvürlərin formalaşdırlmasına yardım 
edir. Tarixə «Qızlar komendatlığının sənədləri» və «Dərbənd 
komendatlığının sənədləri» adı ilə daxil olmuş bu materiallarda 
qaçqın kəndlilərin sosial statusu, etnik tərkibi, Şimali Qafqaz 
mülkədarları ilə kəndlilərin münasibətlərinin nizamlanması, 
Rusiya imperiyasının Qafqazda sosial dayaq yaratmaq məqsədi 
ilə qaçqın kəndlilərdən istifadə etməsi, imperiyanın erməni 
məsələsinə münasibəti və s. məsələlər işıqlandırılır. Məs., Qızlar 
komendatlığına məxsus sənədlərin birində Rusiya imperiyasının 
qaçqın kəndlilərlər əlaqədar 1783-cü il sərəncamı saxlanılır. 
Sənəddə xristianlığı qəbul etmiş qaçqın kəndlilərin sahibinə 
qaytarılması qadağan olunur və onların Tambov vilayətinə 
göndərilməsi tövsiyyə edilir. Qaçqın erməni və gürcü 
kəndlilərinə gəlincə isə onların həmin sərəncama uyğun olaraq, 
«Həştərxanda və ya onların istədiyi istənilən yerdə» 
məskunlaşmasına icazə verilməsi zəruri sayılır.  

Sənədli mənbələrin digər növü iqtisadi xarakter daşıyan 
«Şamxalların gəlirlərinin siyahısı» adlı materiallar toplusudur. 
Bu mənbə ilk dəfə Mirzə Kazım bəy tərəfindən Məhəmməd 
Rəfinin «Dərbəndnamə»sinə əlavə kimi 1851-ci ildə nəşr 
etdirilmişdi. «Şamxalların gəlirlərinin siyahısı» üç siyahıya 
malikdir: 1) Sankt-Peterburq siyahısı 1742-1743 illərə aiddir; 2) 
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Dağıstanda şəxsi kolleksiyada saxlanılan ikinci siyahı  XVIII-
XIX əsrlərə aiddir; 3) Dağıstanda şəxsi kolleksiyada saxlanılan 
üçüncü siyahının dövrünü məyyən etmək mümkün olmamışdı. 
Mənbədə şamxalların nəzarət etdikləri ərazilərin sərhədləri, bu 
ərazilərdə baş vermiş tarixi hadisələr əks olunmuşdu. Mənbə 
qədim dövrdən XIX əsrə qədər baş vermiş prosesləri əhatə edir. 
Məs., mənbənin maraqlı məlumatlarından biri Şimali Qafqaz 
xalqlarının ərəblərə qarşı ruslarla hərbi ittifaq yaratmaq cəhdinə 
aiddir.  

Şimali Qafqazın sosial-iqtisadi tarixinin öyrənilməsində 
əsas mənbələrdən sayılan «Avar cəmiyyətlərinin razılaşmaları» 
bu ərazidə hüquqi normativlərin inkişaf tarixini izləmək imkanı 
verən sənədlərdəndir. Ərəbdilli Avar razılaşmaları əsasən XVIII 
əsrdə tərtib edilmiş və icma üzvləri arasında, icma üzvləri ilə 
Dağıstan şamxalları arasında iqtisadi və hüquqi münasibətlərin 
nizamlanmasına həsr olunmuşdur. XVIII əsrin Kumux şəxsi 
aktları da bu qəbildən olan sənədlərdir. Bu sənədlərdə Kumux 
cəmiyyətlərində torpaq ticarətinin və sələmçiliyin inkişafı 
xarakterizə olunur.  

Beləliklə, XVII-XIX əsr Qafqaz mənşəli mənbələrin təhlili 
və elmi dövriyyəyə gətirilməsi müasir dövrdə xüsusi aktuallıq 
təşkil edən bir sıra sosial-iqtisadi, siyasi və hüquqi məsələlərin 
işıqlandırılmasına imkan yaradır. Bu mənbələr Qafqazda 
vətəndaş cəmiyyəti tarixinin izlənilməsi, iqtisaid həyat və sosial 
normativlərin tədqiqi baxımından əvəzedilməzdir.  

Ədəbiyyat siyahısı 
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6. Yeni dövr mənbələri dövr mənbələri 

a. Aktlar 

Məzmun və hüquqi mahiyyətinə görə bir-birindən 
fərqlənən sənədləri adətən aktlar və ya fərmanlar adlandırırlar. 
Xüsusi mülkiyyətin yaranması dövrünə təsadüf edən bu tarixi 
mənbələr mərkəzləşmiş hakimiyyətin və dövlətlərin 
yaranmasından sonra inkişaf edərək yeni forma almışlar. Aktlar 
təsnifatına görə şəxsi və dövlət mənşəli olmaqla iki yerə 
bölünürlər. Əks etdirdikləri məlumata görə isə akt və fərmanlar 
aşağıdakı növlərə bölünürlər: 1) feodalların torpaq uğrunda 
mübarizəsini əks etdirən sənədlər; 2) feodalların renta və işçi 
qüvvəsi uğrunda mübarizəsini əks etdirən sənədlər; 3) sənətkar-
tacir əhalinin vəziyyətini əks etdirən sənədlər; 4) xarici siyasəti 
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müəyyənləşdirən sənədlər; 5) feodal mülklərini dövlət vergi və 
mükəlləfiyyətlərindən azad edən aktlar; 6) ticarət və tranzit 
gömrüyündən azad edən aktlar; 6) torpaq alqı-satqısını 
rəsmiləşdirən sənədlər və s. Tamamlanmış şəkildə aktlar və 
fərmanlar üç hissədən ibarət olurlar: protokol, əsas mətn və son 
protokol. Sənədlərin birinci hissəsində dini müraciət, sənədi 
tərtib edən şəxsin titulu, adı, sənədin göndərildiyi şəxsin adı, 
titulu və kordinatları göstərilir. Əsas mətn preambula, sənədin 
tərtib olunması səbəbi, əxz olunan işin mahiyyəti, onu döğuran 
tarixi şərait və onu icra etmək üçün sərəncamı əhatə edir. Son 
protokolda isə sənədin tərtib olunduğu yer və vaxt, sənədin 
tərtib edilməsi ilə əlaqədar dini müraciət əks olunur.  

Qafqaz tarixi üzrə sənəd və aktların yaranması bu ərazidə 
ilk dövlət qurumlarının formalaşması ilə bağlıdır. Ən güclü 
mərkəzləşmiş dövlətlərdə fərmanlar əsasən iqtisadi və siyasi 
xarakter daşıyırdı. Sosial və dini məzmunlu aktlara bir qədər 
gec, yəni orta əsrlərdə rast gəlinir. Klassik dövr orta əsrlər akt və 
sənədlərin tam formalaşdığı və geniş yayıldığı bir mərhəni 
təşhkil edir. Orta əsr fars dilli sənədlər bu cəhətdən mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənədlərdə dövlətdə mövcud olan 
iqtisadi şərait, vergi siyasəti, əhalinin şikayətləri və müxtəlif 
məsələlərlə əlaqədar yazılmış şah fərmanları (məs., torpaqların 
bağışlanılması), mərkəzi orqanlarla yerli idarə orqanlarının 
əlaqəsi, onlar arasında mövcüd olan münasibətlər və s. əks 
olunur. XIII-XIV əsrlərdə bu sənədlər «yarlıq», XV-XVIII 
əsrlərdə «sözümüz» və ya «fərman» adlandırılır. Yazılış 
qaydasına və tərtibatına görə aktlar və sənədlər aşağıdakı 
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növlərə bölünür: 1) hökmdarların dilcavabı və ya yazılı göstərişi 
əsasında tərtib olunanlar; 2) ərizə əsasında ayrıca kağız üzərində 
yazılanlar; 3) təqdim olunmuş ərizənin kənarında dərkənar 
şəklində yazılmış və hökmdarın möhrü ilə təsdiq edilənlər; 4) 
yüksək rütbəli şəxslərin yazılı qeydləri əsasında tərtib edilən, 
sonra isə hökmdarların möhrü ilə təsdiqlənənlər; 5) yüksək 
divanın daimi dəftərlərindəki məlumatlar əsasında yarananlar. 
Fars dilli sənədlər adətən «dünya itaət etməli hökm oldu» 
cümləsi ilə başlanırdı.  

Qafqaz və həmçinin Azərbaycan tarixi üzrə digər geniş 
yayılmış aktlar və fərmanlar sənətkar-tacir təşkilatların, yəni 
axilərin, daxili strukturunu, dini-mənəvi-etik əsaslarını əks 
etdirən futufatnamə və risalələrdir. Bu sənədlər adətən üç dildə-
fars, türk və ərəb dillərində tərtib edilirdilər. Onların içərisində 
ən məşhurları XV əsr abidələri olan türk dilində tərtib olunmuş 
Pir Ömər Xəlvətinin, fars dilində tərtib olunmuş Seyyid 
Hüseynin, XVI əsr abidəsi olan Vaiz Kaşifinin 
fütüfatnamələridir. Fütüfatnamələr əsasən axilərin daxili 
qaydalarını əks etdirirdi, xüsusi aktlar olan risalələr isə bu 
təşkilatların istehsalat mexanizmlərini açıqlayırdı.  

Səfəvilər dövlətinin süquta uğraması və Nadir şahın 
ölümündən sonra Azərbaycan və Cənubi Qafqazda güclənən 
mərkəzdənqaçma tendensiyası aktlar və fərmanların tərtibatında 
ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. İlk növbədə dövlət mənşəli 
sənədlərin tərtibatının azalması və yerldi xarakterli sənədlərin 
üstünlük təşkil etməsi müşahidə olunur. Digər tərəfdən yaranmış 
tarixi şəraitlə əlaqədar iqtisadi xarakterli sənədlərin tədricən 
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azalması, əksinə beynəxalq münasibətləri və xarici siyasəti 
təsivr edən abidələrin sayının artması diqqəti cəlb edir. Bu, ilk 
növbədə yaranmış feodal dövlətləri  arasında gedən müharibələr, 
qarşıdurma və toqquşmaların nəticəsi idi. Qafqaz və həmçinin 
Azərbaycan üzrə tərtib olunmuş siyasi xarakterli sənədlərin, akt 
və fərmanların böyük əksəriyyəti italyan alimi T.Berşenin 1865-
ci ildə tərtib etdiyi «Venesiya respublikası və İran» adlı 
məcmüəsində toplanmışdı. XVI-XVII əsr üzrə tərtib edilmiş akt 
və fərmanların digər toplusu isə Marino Sanudonun 
gündəliyində nəşr olunmuşdu.  

Akt və fərmanların tənqidi təhlili ilk növbədə onların 
yarandığı tarixi şərait, zaman və yerin müəyyənləşdirilməsi ilə 
başlanmalıdır. Akt və fərmanların məzmunun təhlili və 
interpretasiyası onların xarakter və mahiyyyətinin araşdırılması 
üçün lazımdır. Bu sənədlər aid olduqları dövrün ictimai-siyasi, 
sosial-iqtisadi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, siniflər arası 
münasibətlər, sosial konfliktlərin mənşəyi, idarəçilik aparatının 
iş mexanizmi, xarici dövlətlərlə əlaqələr istiqaməti və s. 
məsələləri aydınlaşdırmağa ümkan verir.  

b. Qanunvericilik sənədləri 

Qanunvericilik sənədlərinin formalaşması cəmiyyətin 
sinfilərə və sosial qruplara bölünməsi, xüsusi mülkiyyətin və 
dövlətin yaranması ilə bağlıdır. Tipinə görə xüsusi və hökumət 
mənnşəli olan qanunvericilik sənədləri ali dövlət hakimiyyəti 
tərəfindən elan edilən, müəyyən olunmuş dövlət və ərazinin 
sərhədləri çərçivəsində ali hüquqi gücə malik mənbələrdir. 
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XIX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının tərkibinə 
qatılan Cənubi Qafqazın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatı 
Rusiya imperiyası qanunvericilik aktları və sənədləri ilə 
nizamlanırdı. Bu dövrdə imperator qanunvericilik təşəbbüsü ilə 
çıxış edə biləcək yeganə qüvvə idi. 1865-ci ilin aprel ayında 
verilən çar reskriptinə görə dövlət quruculuğu ilə bağlı bütün 
məsələlər üzrə həlledici sənəd və qanunların qəbul edilməis 
bilavasitə çarın səlahiyyətində idi. 1905-07-ci illər rus 
inqilabının nailiyyəti olan Dumanın çağırılması belə bu qaydanı 
ləğv etmədi. Dövlət Dumasına qanunvericilik təşəbbüsü ilə 
müraciət səlahiyyəti yalnız imperatora məxsus idi.  

Rusiya imperiyasında mütləqiyyətin mövcudluğu qanun-
vericilk sənədlərinin dəqiq təsnifatına imkan vermir. Belə ki, 
qəbul edilmiş qaydaya görə imperatorun istənilən istək və 
arzusu qanun qüvvəsi ala bilərdi. Buna baxmayaraq, qanun-
vericilik sənədlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) 
Manifestlər-fövqəladə hadisələrlə əlaqədar verilən və ölkənin 
sosial-iqtisadi və siyasi həyatında mühüm dəyişikliklərlə 
əlaqədar olan qanunlar; 2) Əsasnamələr- qanunvericilik 
aktlarının forması olaraq, dövlət və özəl təşkilatların fəaliyyətini 
nizamlayan sənədlər; 3) qanunlar - Rusiya imperiyasında Dövlət 
dumasının yaranmasından sonra meydana gəlmiş, ali hüquqi 
statusa malik sənədlər; 4) fərmanlar – Dumadan kənarda 
yaranmış qanunvercilik aktları olaraq, müxtəlif məsələlərin 
hüquqi normalarını müəyyən edən sənədlər; 5) nizamnamələr - 
siyasi üstqurumda mühüm dəyişiklikləri əks etdirən sənədlər; 6) 
Dövlət Şurasının aktları - iqtisadi məsələləri nizamlayan 
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sənədlər; 7) beynəlxalq paktlar- beynəlxalq münasibətlər və 
xarici siyasəti müəyyənləşdirən sənədlər. Sonuncular özləri bir 
neçə növə bölünürlər. Onların içərisində məktubları, müqavilə 
və sazişləri, konvensiya və protokolları göstərmək olar.  

Qunanvericilik sənədlərinin mənbəşünaslıq təhlili bu 
sənədlərin yaranma tarixi və şəraitinin aydınlaşdırılmasını tələb 
edir. Bu isə öz növbəsində aşağıdakıları müəyyənləşdirməyi 
zəruri edir: 1) siyasi üstqurumda və dövlət quruculuğunda baş 
vermiş dəyişikliklərin öyrənilməsi; 2) hər hansı qanunun 
yaranmasını zəruri edən konkret faktların, hadisə və proseslərin 
araşdırılması.  

İstənilən qanunvericilk sənədinin formalaşması qanun-
vericilik təşəbbüsünün yaranması, qanunvericilik layihəsinin 
yazılması və müzakirəsi, qanunvericilik sənədinin təsdiqi və 
elanından ibarətdir. Bu sənədlərin tənqidi tədqiqi qanunvericilik 
sənədlərinin hazırlandığı müəssisə və təşkilatların kargüzarlıq 
materiallarının təhlili, qanunların variant və layihələrinin 
öyrənilməsini tələb edir. Rusiya imperiyası tərkibində olan 
Qafqazın idarəçiliynə aid qanunvericilik sənədləri üç cilddən 
ibarət «Rusiya imperiyası qanunlarının tam külliyatı» 
toplusunda nəşr olunmuşdur. Toplunun sonuncu iki cildi 1881-ci 
ildən 1917-ci ilədək dərc edilmiş qanunları əhatə edir. Bu 
sənədlər Qafqazın idarə olunması sistemi və mexanizminin, 
Rusiya imperiyasının müstəmləkəçilik siyasəti istiqamətlərinin 
və mahiyyətinin, Qafqazın sosial-iqtisavdi və ictimai-siyasi 
həyatının nizamlanması, mənəvi və mədəni-dini dünyasının 
istiqamətləndirilməsi və s. məsələlərin işıqlandırılması və 
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öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
sənədlər həmçinin Rusiya qanunvericiliyinin inkişaf və tərəqqi 
istiqamətlərinin təhlili baxımından da əvəz edilməz mənbələr 
sayılır.  

c. Kargüzarlıq sənədləri 

Kargüzarlıq sənədləri müəssisə, təşkilat və idarələrin idarə 
aparatı fəaliyyətini əks etdirən mənbələr toplusudur. Bu 
sənədlərin yaranması kapitalist münasibətlərin inkişafı ilə bir 
dövrə təsadüf edir. Onların yaranma səbəblərini isə ilk növbədə 
dövlət aparatının idarəedmə funksiyasının genişlənməsi, 
ictimaiyyətin idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı 
məlumata olan tələbatının artması və kargüzarlıq sənədlərini 
qeydə almağa imkan verən texnikanın meydana gəlməsi ilə izah 
etmək olar. Kargüzarlıq sənədərinin bir neçə tipi mövcuddur. 
Bunlara birincisi, dövlət müəssisə, təşkilat və idarələrinin 
sənədləri, ikincisi, şəxsi təsərrüfat, təşkilat, müəssisə, 
kompaniya və bankların kargüzarlıq sənədləri, üçüncüsü, 
məhkəmə-istintaq orqanlarının sənədləri, dördüncüsü, siyasi 
partiya və təşkilatların sənədləri daxildir. Kargüzarlıq 
sənədlərinin hər bir tipi öz növbəsində bir neçə növə bölünür. 
Məsələn, dövlət müəssisə, təşkilat və idarələrinin kargüzarlıq 
sənədələrinin aşağıdakı təsnifatı mövcuddur: 1) protokol 
sənədlər; 2) hesabat sənədləri; 3) qubernator hesabatları; 4) 
reyestrlər; 5) müraciətlər; 6) yazışmalar; 7) göstərişlər; 8) 
sirkulyarlar; 9) sərəncamlar; 10) diplomatik sənədlər və s. 
Bunların içərisində qubernator hesabatları mühüm əhəmiyyətə 
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malikdirlər. Bu sənədlərdə quberniya ərazisinin təbii şəraiti və 
imkanları, sərvətləri, əhalisi, əhalinin sosial statusu, dini 
mənsubiyyəti, kənd təsərrüfatının vəziyyəti, sənayenin inkişaf 
səviyyəsi, kəndli və fəhlə hərəkatı və s. haqqında maraqlı 
məlumatlar əks etdirilir. Hesabat sənədlərində əsasən sosial-
iqtisadi xarakterli məlumatlar toplanmışdır. Bu sənədlərdə əmək 
haqqları, kadr məsələsi, fəhlə və mühəndis heyətinin tərkibi, 
dövlət müəssisələrinin iş üsulu və s. haqqında informasiya 
vardır.  

Diplomatik sənədəlr əsasən beynəlxalq münasibətlər və 
xarici siyasəti əks etdirən materiallardan ibarətdir. Bu sənədlər 
öz növbəsində notalar, memorandumlar, yaddaş qeydləri və s. 
bölünürlər. Notalar şəxsi və verbal olmaqla iki növə malikdir. 
Bunlar dövlətlərin ayrı-ayrı öhdəlikləri əsasında tərtib olunan 
sənədlərdir. Yaddaş qeydləri hər hansı faktın düzgün şərh 
edilməməsinin qarşısını almaq məqsədilə imzalanırdı. 
Memorandumlar isə konrket məsələlərin hüquqi tərəfini 
təsdiqləyən sənədlərə deyilir.  

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperi-
yasında ictimai-siyasi gərginliyin artması, inqilabi hərəkat və 
təşkilatların güclənməsi müşahidə olunur. Bununla əlaqədar çar 
hökumətinin siyasi cəhətdən etibarsız sayılan qüvvələrə qarşı 
mübarizəsini əks etdirən sənədlər siyasi proseslrəin daha 
obyektiv, elmi və dərindən təhlili baxımndan mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Məhz bunun üçün məhkəmə-istintaq orqanları 
materiallarının təhlili xüsusi maraq doğurur. Axtarışların, 
dindirmələrin, ifadələrin protokolu, hesabat sənədləri, 
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mühakimə aktları və s. ibarət olan bu sənədlər təkcə siyasi 
prosesləri izləmək baxımından deyil, çar Rusiyasının istintaq-
məhkəmə orqanlarının iş metodları və üsullarının tədqiqi 
baxımından da aktuallıq təşkil edir.  

Şəxsi müəssisə, təsərrüfat, təşkilat və bankların kargü-
zarlıq sənədləri sosial-iqtisadi xarakterli materialları əhatə edir. 
Bu sənədlər müttəfiq və kontrmüttəfiq aktlarından, mühasibat 
sənədlərindən, direktorların hesabatından, kargüzarlıq 
statistikasından və s. ibarətdir. Bu sənədlər təkcə əhalinin 
müxtəlif sosial təbəqə və qruplarının durumu və sosial vəziyyəti 
haqqında deyil, inqilabi hərəkatların, ilk növbədə fəhlə 
hərəkatının yaranması və inkşiafı tarixindən, sənaye və kənd tə-
sərrüfatının inkişaf istiqamətlərindən və s. məlumat verir.  

Ötən əsrin siyasi tarixinin araşdırılması baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənədlərin digər toplusunu siyasi 
partiya və təşkilatların kargüzarlıq sənədləri təşkil edir. Bunlar 
partiya və təşkilatların proqram sənədlərini (nizamnamə və 
proqramı), mətbuat orqanlarının fəaliyyətini tədqiq etmək 
imkanı verir. Kargüzarlıq sənədləri mürəkkəb və müxtəlif 
struktura malik tarixi mənbələrdir. Bu sənədlərin təhlili 
müəyyən qaydalara riayət olunmasını tələb edir. İlk növbədə 
nəzərə almaq lazımdır ki, bu sənədlərin müəlliflərinin, yarandığı 
yer və tarix şəratin müəyynələşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. İkincisi, kargüzarldıq sənədləri ayrı-ayrılıqda tam tarixi 
şəraiti bərpa etmək imkanı vermir, onlarda əks olunan 
məlumatın kompleks şəkildə tədqiqi zəruridir. Tədqiqata cəlb 
edilən kargüzarlıq sənədləri mütləq müəyyən prinsip əsasında 
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sistemləşdirilməlidir. Bu zaman sənədlərdə əks olunan mövzu, 
yəni məzmun, sənədlərin tərtibat strukturu və ya aid olduğu 
müəssisə və təşkilata görə sistemləşdirilməsi mümkündür. 
Nəhayət, kargüzarlıq sənədlərinin tam və obyektiv tədqiqi 
onların malik olduğu variant, nüsxə və qaralamalarının da təhlil 
edilməsini təəlb edir.  

ç. Statistik sənədlər  

XIX əsrdən başlayaraq, statistik məlumatların toplan-
masında keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. İlk dəfə olaraq, tarixi 
gerçəkliyi əks etdirən informasiya təsviri deyil, rəqəmsal 
xarakter daşımağa başladı. Statistik məlumatlar əsasən iştisadi-
coğrafi mənbələrdə əks olunurdu. Statistik mənbələr onlarda əks 
olunan informasiyanın məzmunu baxımından bir neçə növə 
bölünürlər: 1) demoqrafik statistika əhalinin siyahıyaalınması və 
xalq təsərrüfatının, iqtisadiyyatın, sosial problemlərin idarə 
olunması üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir; 2) aqrar statistika 
əsasən kənd təsərrüfatının inkişaf istiqaməti və surətinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün tərtib olunur; 3) sənaye statistikası iri 
sənaye müəssisələrindən tutmuş orta və xırda, kustar müəssi-
sələrin idarə aparatının statistik məlumatlarını əhat edir; 4) idarə 
statistikası ayrı-ayrı nazirliklərin nəzdində fəaliyyət göstərən 
statistik şöbvlərin işini əks etdirir; 5) şəxsi təşkilatlar, 
müəssisələr və kompaniyaların statistikası əsasən kapitalist 
idarələrinin mühasibat hesabatını əhatə edir.  

Qafqaz və Azərbaycan tarixi üzrə ilk statistik materialların 
toplanması bilavasitə kapitalist münasibətlərinin inkişafı və bu 
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ərazinin Rusiya imperiyası tərkibinə qatılması ilə bağlıdır. 
Rusiya statistikası öz növbəsində sistematik olmayıb, 
paərakəndə xarakter daşıyırdı. Rusiya imperiyasında iki 
mərkəzləşmiş statistik orqan fəaliyyət göstərirdi. Bunlar 1863-cü 
ildə yaradılmış Statistik komitə Mərkəzi və Statistik Şuradır. 
Bundan başqa imperiyanın hər bir nazirliyinin nəzdində statistik 
şöbələr var idı ki, onlar da statistik informasiya toplanması ilə 
məşğul olurdular.  

İmperiya ərazisində əhalinin ilk siyahıyaalnıması 1897-ci 
ildə həyata keçirilmişdi. Bu statistika mənbədə imperiya əhalisi 
təsərrüfatlar üzrə qeydə alınmışdı. Siyahıyaalınma sənədində 
aşağıdakı suallar qeyd olunurdu: vətəndaşın adı, soyadı, atasının 
adı, təsərrüfat sahibi ilə əlaqəsi, cinsi, yaşı, sosial zümrəsi, dini 
mənsubiyyəti, anadan olduğu yer, il, qeydiyyat yeri, ana dili, 
təhsil səviyyəsi, əsas məşğuliyyəti. Bu informasiyanı xüsusi 
təhkim olunmuüş inspektorlar toplayırdı. Ümumiyyətlə, Rusiya 
statistikası iki metodla işləyirdi- ekspedisiya və anket sorğusu 
üsulu ilə. Birinci metod xüsusi hazırlanmış inspektorların 
əvvəlcədən müəyyən edilmiş anket üzrə əhali arasında məlumat 
toplanmasından ibarət idi. İkinci üsul isə informasiyanın 
bilavasitə tədqiqat obyektləri, yəni vətəndaşlar tərəifndən 
verilməsindən (xüsusi tərtib olunmuş anketlərin doldurulması 
ilə) ibarət idi.  

Aqrar stiatiska imperiya ərazisində o qədər də inkişaf 
etməmişdi. Lakin Rusiyada məhsuldarlığın müəyyənləşdiril-
məsi, vergi siyasətinin nizamlanması, ölkənin kənd təsərrüfatı 
mallarına olan tələbatının ödənmə dinamikasının araşdırılması 
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müxtəlif növ aqrar statistik məlümatların toplanmasını zəruri 
edirdi. Bu məqsədlə imperiya daxilində 1907-ci ildən 
məhsuldarlığın müəyyənləşdirilməsi üçün statistik tədqiqat 
aparılırdı. 1910-cu ildə kəndli və mülkədar təsərrüfatlarının kənd 
təsərrüfatı alətləri və maşınları ilə təchiz olunma səviyyəsini 
müəyyənləşdirən bir statistik tədqiqat aparılmışdı. Birinci dünya 
müharibəsi başlandıqdan sonra aqrar sahədə ordunun kənd 
təsərrüfatı məhsulları ilə təchiz edilməsində aqrar sektorun 
imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün statistik məlumatlar 
toplanmışdı. İlk belə qeydəalınma 1916-cı ildə təşkil edilmişdi. 

Sənaye statstikasına gəlincə inqilaba qədər imperiya 
daxilində üç mühüm sənaye statistik tədqiqatı aparılmışdı: 1900, 
1908 və 1910-12-ci illərdə. 1900-cü il statistikası Rusiyanın 
Avropa hissəsini və qismən də Qafqazı əhatə etmişdi. Bu 
statistik tədqiqata Qafqazın üzərinə aksiz vergisi qoyulmamış və 
fabrik inspeksiyası nəzarətinə tabe olan emal sənayesi 
müəssisələri daxil edilmişdi. Bu tədqiqatın nəticələri «Aksiz 
vergisi qoyulmamış istehsal üzrə fabrik və zavodlar haqqında 
statistik məlumat» adlı topluda dərc edilmişdi. 1908-ci il 
statistik qeydə alma bütün Rusiya sənayesini (dağ-mədən və neft 
sənayesi istisna olmaqla) əhatə edirdi. Bu statistik qeydə 
alınmaya yalnız Bakı neft sənayesi müəssisələri daxil edilmişdi. 
Bu tədqiqatın nəticələri «1908-ci il üçün Rusiya imperiyası 
fabrik-zavod emal sənayesi üzrə statistik məlumatlar» adlı 
məcmuədə toplanmışdı. Sonuncu, 1910-12-ci il siyahıyaalınma 
isə Rusiyanın yalnız Avropa hissəsinə aid olmuşdu. Bu statistik 
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tədqiqatın nəticələri «Ümumi nəticələr» adlı məcmuədə nəşr 
olunmuşdu.  

Xüsusi kompaniya, təşkilat və müəssisələrin statistikası ilk 
növbədə bu idarələrin mühasibat kontorları və statistik 
şöbələrinin materiallarını əhatə edir. Bu sənədlər sənayenin 
müxtəlif sahələrinin inkişaf xüsusiyyətləri və dinamikasını 
öyrənmək, sosial-iqtisadi tarixin mühüm məsələlərini tədqiq 
etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. 1891-ci ildən 
Bakı sənayeçilərinin maliyyə yardımı ilə «Bakı neyt sənayesi 
müəssisələrinin icmalı» adlı məcmuə nəşr edilirdi. Bundan 
başqa 1902-1915-ci illərdə «Fabrik inspeoktorlarının hesabat 
toplusu» nəşr edilmişdi.  

Statistik materialların tənqidi ilk növbədə onların 
toplanılması zamanı təyin edilmiş ölçü vahidinin, müşahidə 
obyektinin və onları xarakterizə edən əlamətlərin düzgün və 
qanunauyğun şəkildə müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. Statistik 
mənbələrin obyektivliyi və gerçəkliyi olduğu kimi əks etdirməsi 
onların toplanma texnikası və metodundan da asılıdır. Statistik 
məlumatlar toplanarkən məlumatların uyğunluluğu, vahid 
tərkibli olması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Statistik 
məlumatların təhlili zamanı onların toplanılması məqsədləri və 
vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.  

d. Dövrü mətbuat 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperi-
yasında başlanan siyasi oyanış dövrü mətbuatın inkişafına güclü 
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təkan verdi. Bu dövrdə siyasi səhnədə fəaliyyət göstərən demək 
olar ki, bütün ictimai təşkilatlar və partiyaların mətbuat orqanları 
mövcud idi. Dövrü mətbuat materialları bu qurumların siyasi 
platforması, məqsəd və amallarını geniş ictimaiyətə çatdıran 
vasitə olmaqla yanaşı daha əhəmiyyətli missiyanı həyata 
keçiridi. Onlar gündəlik həyatın xroniki ardıcıllıqla axarını əks 
etdirməklə cəmiyyətin bütün sferaları haqqında informasiyanı 
yayımlayırdılar.  

Ümumiyyətlə, dövrü mətbuat bütün yazılı mənbələr 
içərisində seçilən, özünəməxsus xüsusiyyətlərə və geniş imkan-
lara malik informasiya daşıyıcısıdır. Bu mənbələr kütləvi 
xarakter daşıyaraq, cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, 
mədəni-mənəvi və s. sahələri haqqında məlumatların xronoloji 
ardıcıllıqla təsvirinə imkan yaradır. Lakin məlum olduğu kimi 
hər bir qəzet, mətbuat orqanı müəyyən qüvvələrin (siyasi, 
iqtisadi, ictimai, sosial və s.) təmsilçisi kimi çıxış edir və onların 
da maraqlarını müdafiə və ifadə edir. Bu baxımdan dövrü 
mətbuat orqanlarının mateiallarının ikili xarakteri müəyyən 
edilir. Dövrü mətbuat orqanlarında əks olunan informasiya 
istənilən tarixi mənbə kimi həm obyektiv, həm də subyektiv 
xarakter daşıyır. Onun subyektivliyinə işarə edən amillər daha 
çoxdur. Əvvəla, qəzet onu təsis edənin ictimai-siyasi, iqtisadi 
maraqlarının daşıyıcısıdır. İkincisi, qəzetin informasiya 
bazasının keyfiyyəti onun nəşrinə əmək sərf etmiş insanların, 
əsasən də redaktorun ictimai-siyasi baxışlarından asılıdır. 
Üçüncüsü, dövrü mətbuat müəyyən siyasi oriyentasiyaya malik 
olduğundan gerçəkliyi, tarixi reallığı tam müxtəlif rakursda, və 
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ya saxtalaşdırılmış şəkildə şərh edir. Bütün bunlara baxmayaraq, 
dövrü mətbuat materiallarında obyektiv informasiyanın 
oldmadığını söyləmək mümkün deyil. Əvvəla, dövrü mətubat 
tarixi gerçəkliyi xronoloji ardıcıllıqla bütöv bir sistem kimi 
təqdim edən demək olar ki, yeganə tarixi mənbədir. İkincisi, bu 
mənbənin materialları onun yaradıcıları, onların siyasi 
dünyagörüşü, motivləri, məqsədləri və s. haqqında obyektiv 
məlumat toplamaq imkanı yaradır. Çox zaman informasiyanın 
bu hissəsi gizli informasiya adlanır. Üçüncüsü, dövrü mətbuat 
materialları mənbələrdə çox az-az rast gəlinən bir anı qeydə 
almaq imkanı verir- dövru mətbuat materialları aid olduğu 
dövrün abı-havasını, ictimai atmosferanı, əhval-ruhiyyəsini 
anlamaq, dərk etmək imkanı verən mənbələr sırasına daxildir.  

Dövrü mətbuat orqanları materiallarının mənbəşünaslıq 
təhlili ilk növbədə onların siyasi yönümünün müəyyən 
edilməsindən başlanır. Mətbuat orqanının xarici əlamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi onun haqqında obyektiv məlumatın 
toplanmasına imkan yaradır. Tədqiqatçı mətbuat orqanının kim 
tərəfindən, nə zaman təsis edilməsi haqqında informasiyanı 
mətbut materiallarından müəyyən edir. Mətbuat orqanının nəşr 
olunma ardıcıllığı və tiracı onun təsisçisinin maliyyə və siyasi 
nüfuzuna, eyni zamanda cəmiyyətdəki populyarlığına işarə edə 
bilər. Mətbuat orqanının redaktorunun, onun sosial və siyasi 
mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Qəzetin neçə səhifədən ibarət olması, malik olduğu rubrika 
və bölmələri də onun xarici təhlilinə aiddir. Qəzet material-
larının daxili təhlili dərc olunan məqalələrin məzmun və 
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mənasının şərhindən başlanır. Bundan başqa qəzetin obyektivlik 
səviyyəsini müəyyənləşdirlmək üçün onun redaksiyasında 
toplanmış ilkin materialların araşdırılması da əhəmiyyət kəsb 
edir.  

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Qafqazda, o 
cümlədən də Azərbaycanda sağ ifrat təmayüldən tutmuş sol 
inqilabçılara qədər müxtəlif partiya və ictimai təşkilatlar fəaliy-
yət göstərirdi. Milli burcuaziyanın, ziyalıların öz mətbuat 
orqanları mövcud idi. Qeyd edilən dövrdə dövrü mətbuat 
orqanları demokratik, milli və inqilabi olmaqla üç qrupa 
bölünürdülər. Demokratik mətbuat əsasən milli burcuaziyanın 
maliyyələşdirdiyi və kapitalizm münasibətləri və sivil 
cəmiyyətin qurulmasını rəhbər götürmüş istiqamətin təmsiliçisi 
idi. Milli mətbuat da millii burcuaziyanın maliyyə dəstəyi ilə 
yaranmışdı, lakin əsasən milli təfəkkürün, dünyagörüşün, milli 
maraqların və dəyərlərin inkişafı və kütlələrə çatdırılması 
istiqamətində fəaliyyət gbstərirdi. İnqilabi mətbuat Rusiya 
imperiyası ərazisində bolşevik, menşevik, eser (sosial-
inqilabçılar), kadet (konstitusiyalı demokrtalar) və s. onlarla 
partiyanı təmsil edirdi. Bu partiyaların öz növbəsində fin, 
polyak, yəhudi, tatar və s. olmaqla bir neçə şöbə və bölmələri 
mövcud idi. Bu partiyaların mətbuat orqanları mövcud recimə 
qarşı fəal mübarizə apardıqları üçün hökumət tərəfindən 
təqiblərə və təzyiqlərə məruz qalırdı.  

Dövrü mətbuat orqanlarının informasiyasından istifadənin 
bir sıra xüsusiyyətləri mövcuddur. Əvvəla, dövrü mətbuat 
orqanları materiallarının kompleks şəkildə təhlili müsbət 
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nəticələr verir. Bu isə tədqiq olunan dövrə aid bir deyil, bir neçə 
ilin materiallarının təhlilini tələb edir. Əgər tədqiq olunan dövr 
olduqca genişdirsə, onda tədqiqatçı seçmə metodundan istifadə 
edərək, tədqiqata müəyyən dövrün materiallarını cəlb edə bilər. 
Seçmə üsulu tədqiqatçı iərəfindən müəyyənləşdirilir. Məs., 
tədqiqatçı on il üzrə materialları tədqiq edirsə, hər iki ildən bir 
nəşr edilmiş nömrələrin materiallarını təhlil edə bilər (buna 5%-
li seçmə deyilir). Və ya tədqiqat 50 və ya 100 ili əhatə edirsə, 
tədqiqatçı hər beş ilin materiallarından istifadə edə bilər. Əgər 
mtareiallar bir ili əhatə edirsə, müəllif hər üç aydan bir çıxan 
materialları tədqiqata cəlb edə bilər və s. İkincisi, dövrü mətbuat 
orqanlarının materiallarını sistemli şəkildə tədqiqata cəlb etmək 
səmərəlidir. Sistemləşdirmə tədqiq olunan problemə aid 
materialların seçilməsi, mətbuat materialları içərisində müəyyən 
problemə aid informasiyanın qeydə alınması deməkdir. Qeydə 
alınan informasiya və ya materiallar mütləq ümumi keyfiyyət 
xarakterinə malik olmalıdırlar. Dövrü mətbuat materiallarının 
kompleks və sistemli şəkildə təhlili onların öyrənilməsi zamanı 
müəyyən problemlər doğurur. Mənbələrin çoxluğu və kütləvi 
xarakter daşıması onların bir tədqiqatçı tərəfindən tam və 
hərtərəfli əhatə olunmasına imkan vermir. Dövrü mətbuat 
orqanları materiallarının tədqiq olunan dövr haqqnıda hərtərəfli 
və dolğun təsəvvür yaratması üçün çox zaman riyazi və 
kəmiyyət metodlarından istifadə olunur. Ən çox istifadə olunan 
metodlardan biri isə kontent-analiz (yəni təsviri təhlil) 
metodudur ki, bu da ictimai-siyasi problemlərin təhlili zamanı 
yküsək effekt verir.  
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Bütövlükdə dövrü mətbuat yazılı tarixi mənbə kimi böyük 
üstünlüklərə və eyni zamanda müəyyən ziddiyyətlərə malik 
informasiya daşıyıcısıdır. Onlarda əks olunan məlumatların 
obyektivlik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, onların 
kompeleks halda və sistemləşdirilmiş şəkildə təhlili isə təd-
qiqatçıdan müəyyən professionallıq və qabiliyyət tələb edir.  

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. B., 1989 
2. 25-letie tovarihestvo neftənoqo proizvodstva 

Br.Nobelğ. 1879-1904. SPb., 1904 
3. Aktı Kavkazskoy Arxeoqrafiçeskoy komissii. Tiflis, 

1866-1904 
4. Baku i eqo rayon. Eceqodnik. Baku, 1908 
5. Baku po perepisi 22.10.1903. q. B., 1905 
6. Voyna za Kavkazom v 1855 q. SPb., 1877 
7. Vsə promışlennostğ qoroda Baku i Bakinskoy 

qubernii. Baku, 1906 
8. Zakavkazskiy kray. SPb., 1857 
9. Kolonialğnaə politika rossiyskoqo üarizma v 

Azerbaydjane v 20-60-e qodı XIX v. M., 1936, t.2 
10. Obzor bakinskoy neftənoy promıqşlennosti za 1901 q. 

B., 1902 
11. Obzor bakinskoy neftənoy promışlennosti za 1914 q., 

B., 1915  
12. Obzor fabrik i zavodov Bakinskoy qubernii. Tiflis, 

1890 
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13. Obozrenie Rossiiyskix vladeniy za Kavkazom v 
statistiçeskix, gtnoqrafiçeskix, topoqrafiçeskix i 
finansovıx otnoşeniəx. SPb., 1836 

14. Opisanie Karabaxskoy provinüii.Tiflis, 1866 
15. Otçet qlavnoqo upravleniə namestniçestva Kavkaz-

skoqo za pervoe desətiletie upravleniə Kavkazom i 
Zakavkazskim kraem Velikim knəzem Mixailom 
Nikolaeviçem. 1862-1872. Tiflis, 1873 

16. Statistiçeskie svedeniə o fabrikax i zavodax po 
proizvodstvam, ne oblojennım aküizom. SPb., 1903 

17. Statistiçesike svedeniə po obrabatıvaöşey fabriçno-
zavodskoy promışlennosti Rossiyskoy imperii za 1908 
q., SPb., 1908 

18. Statistiçeskiy vremennik Rossiyskoy imperii. SPb., 
1866, ser.1, vıp.1 

19. Statistiçeskoe opisanie Naxiçevanskoy provinüii. SPb., 
1833 

7. Müasir dövr tarixi mənbələrin qısa təsnifatı 

Qədim yunanlar belə hesab edirdilər ki, tarixi yazmaq 
üçün əsas şərt tarixin şahidini və ya bu şahidin söylədiklərini 
əldə etməkdir. Qədim yunan tarixi məktəbinə görə tarixi yalnız 
onun şahidləri və ya şahidlərinin ifadələri bərpa edə bilər. Məhz 
buna görə də yunan tarixi məktəbinin zaman çərçivəsi müəyyən 
dövrlə məhdudlaşırdı. Müasir dövr tarixçiləri isə belə hesab 
edirlər ki, tarixin tədqiqatçıya yaxın olması heç də onun 
obyektiv bərpasına imkan yaratmır. Əksinə buna böyük əngəllər 
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törədir. Belə ki, tədqiqaçı tarixi gerçəkliyi öz zehni, düşüncə 
tərzi, ətraf mühiti qavrama prinsipləri ilə əks etdirir. Bunlar isə 
ona tam obyektiv olmaq və qərəzsiz tarix yazmaq imkanı 
vermir. Bu deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, tarixin 
yaradılması üçün ideal olan bir zaman çərçivəsi lazımdır. Bu 
zaman çərçivəsi tarixi bərpa etmək üçün zəruri olan mənbələrin 
qorunub saxlanılması qədər uzaq, tarixi proseslərin tədqiqatçının 
şəxsi maraqlarına toxunmayacağı qədər də yaxın olmalıdır. 

Müasir tarixi proseslərin bərpası təkcə tədqiqatçının dövrə 
yaxın olması və formalaşmış dünyagörüşünə, maraq dairəsinə, 
prinsiplərə malik olması ilə məhdudlaşmır. Bu mərhələdə 
önəmli olan digər istiqamət tarixin bir elm kimi hakim 
dairələrin, siyasi qüvvələrin və ictimaiyyətin ciddi təsiri altına 
düşməsi və bu üç faktorun təzyiqi altında yaradılmasıdır. 
Getdikcə sosiallaşan, qloballaşan və eyni zamanda da lokallaşan 
tarix siyasi qüvvələrin və hakim təbəqələrin siyasi 
oriyentasiyasının təsirini daha çox hiss etməkdədir. Bu dövrün 
üçüncü özünəməxsusluğu onun bərpası üçün yeni növ yazılı 
mənbələrin və informasiya bazasının formalaşmasıdır.  

XX əsr Qafqaz və eləcə də Azərbaycan tarixinin tədqiqi 
olduqca maraqlı və mübahisə doğuran problemlərin tədqiqi ilə 
xarakterizə olunur. Bu mərhələdə iki dəfə müstəqillik əldə etmiş 
Qafqaz ərazisində baş vermiş ictimai-siyasi, tarixi, sosial-
iqtisadi hadisələr olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Keçən 
əsrin əvvəllərində Qafqaz və Azərbaycanın siyasi və mülki 
tarixində baş vermiş proseslər bilavasitə Rusiya imperiyasının 
dağılması və oktyabr inqilabının nəticiləri ilə bağlıdır. Sovet 
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tarixşünaslığında uzun müddət qadağa qoyulmuş və ya 
saxtalaşdırılmış şəkildə təqdim və tədris edilmiş bu dövrün 
reallıqlarını bərpa etmək üçün aşağıdakı mənbələrin 
məlumatlarından istifadə etmək olar: 

1. Akt sənədləri - bunlar 1918-1921-ci illər arasında 
Qafqazda mövcud olmuş müstəqil dövlətlərin qanunvericilik, 
icraedici və məhkəmə orqanlarının hazırladıqları, elan edilən və 
dərc olunmuş sənədlərini əhatə edir. Bu sənədlərin informasiya 
bazası olduqca genişdir və tədqiq olunan dövrün ictimai-siyasi, 
sosial-iqtisadi, idarəetmə, mülki və vətəndaş tarixinin bərpası 
üçün əvəzedilməz əhəmiyyətə malikidir. Bu sənədlər öz 
növbəsində qanunlara, sərəncamlara, əmrlərə, qərarlara, 
yazışmalara, göndərişlərə, qətnamələrə, müqavilə və 
razılaşmalara və s. bölünürlər.  

2. Kargüzarlıq sənədləri- bunlar qeyd olunan dövrdə 
fəaliyyət göstərmiş hakimiyyət, məhkəmə və ictimai orqanların, 
siyasi partiya və təşkilatların şöbə və bölmələrinin hər-hansı 
əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsi zaman və ya hər hansı 
dövlət əhəmiyyətli sənədlərin hazırlanması zamanı yaradılan 
layihələr, variantlar və s. əhatə edir. Bu sənədlər iki əsas 
məsələni araşıdrmaq imkanı verir: 1) Qafqaz və o cümlədən 
Azərbaycan ərazisində qeyd olunan dövrdə dövlətçilik 
ənənələrinin inkişaf istiqamətləri və prinsiplərinin izlənilməsi; 
2) tədqiq olunan orqanların iş mexanizmi, fəaliyyət istiqa-
mətləri, səlahiyyət və vəzifələrinin öyrənilməsi. 

3. Statistik sənədlər- 1918-1921-ci illər arasında Qafqaz 
və Azərbaycan ərazisində baş vermiş iqtisadi, sosial və siyasi 
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dəyişikliklərin keyfiyyət və əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, o 
dövrün statistikası əsasən iqtisadi və sənaye statistikasından 
təşkil olunmuşdu. Məs., 1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik 
Cümhuriyyəti (ADC) hökuməti tərəfindən «Sənaye dövriyyəsi» 
adlı bir məcmuə buraxılmışdı. Bundan başqa Bakı neft 
sənayeçilərinin illik hesabat məcmuələri dərc olunurdu. «Adres-
təqvim» adlı məcmuədə ADC-nin ictimai həyatının müxtəlif 
istiqamətləri haqqında kəmiyyət xarakterli informasiya 
toplanmışdı.  

4. Qeyd olunan dövrün hərtərəfli və xronoloji bərpasında 
əvəzedilməz rol oynayan mənbələrdən biri də dövrü mətbuat 
materiallarıdır. Dövrün ziddiyyətli xarakter daşıması, 
demokratik abı-havanın mövcudluğu təbliğat-təşviqat sahəsində 
böyük canlanmaya səbəb olmuş, Qafqaz və Azərbaycan 
ərazisində onlarla müxtəlif siyasi yönümlü qəzet və curnalların 
nəşrinə imkan yaratmışdı. Ümumilikdə bu dövrdə qeyd olunan 
ərazidə dərc edilən mətbu orqanları milli demokratik (məs.. 
Kaspi, Azərbaycan), bolşevik (Bakinski raboçi, Qudok) olmaqla 
iki istiqamətə ayrılırdı. Hər bir istiqamət onu təmsil edən partiya 
və ictimai təşkilatların siyasi baxışları, amalları, məqsəd və 
vəzifələri haqqqında informasiya verir.  

5. Şəxsi xarakterli mənbələr əsasən xatirələri, gündəlik və 
məktubları, qeydləri əhatə edirdi. Qafqazın sovetləşməsindən 
sonra yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət bir sıra siyasətçiləri 
vətəni tərk etməyə və hadisələri kənardan, mühacirətdən 
izləməyə məcbur etdi. M.Ə.Rəsulzadənin, C.Hacıbəyovun, 
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M.Məmmədzadənin və b. yazdıqları şəxsi xarakterli əsərlərdə 
tədqiq olunan dövrün ziddiyyətləri, siyasi proseslərin axarı, 
ictimai-siyasi abı-hava və s. haqqında maraqlı məlumatlar 
mövcuddur. Bundan başqa o dövrdə yaşayıb yaratmış və 
bilavasitə Rusiya imperiyası, Qafqaz və Azərbaycanla əlaqəsi 
olmuş xarici dövlətlərin siysətçiləri də öz xatirələrində, məktub 
və yazışmalarlında bu ərazidə baş vermiş hadisələr, siyasi 
qüvvələr nisbəti, mövcud olan beynəlxalq münasibətlər və s. 
haqqında informasiya verirlər.  

Sovet dövrü üzrə mövcud olan mənbələri aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 

1. Sovet İttifaqı kommunist partiyası və müttəfiq 
respublikaların kommunist partiyalarının sənədləri: 
bunlara partiyanın nizamnamə və proqramı, partiya 
qurultayları, plenum və yığıncaqlarının stenoqrafik 
hesabatları, partiyanın qərar və qətnamələri, sərən-
camları, partiyadan kənar mövcud olmuş təşkilat və 
müəssisələrdə fəaliyyət göstərən partiya qruplarının 
sənədləri və s. daxildir. Bu sənədlər partiyanın ölkə 
həyatında tutduğu real mövqeyi və ictimai həyatda 
oynadığı rolu araşdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 

2. Qanunverici və icaraedici orqanların akt sənədələri: 
bunlara dekretlər, qərarlar, qətnamələr, konstitusiya, 
qanun və kodekslər (Cinayət kodeksi, Mülkü kodeks, 
Torpaq kodeksi və s.), Nazirlər Sovetinin qərarları, 
qətnamələri, icraedici və sərəncamverici sənədər, 
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beynəlxalq müqavilələr və s. daxildir. Bu sənədlər 
ölkənin ictimai həyatının müxtəlif sferalarını əks 
etdirən məlumatlar bazasıdır. 

3. Kargüzarlıq sənədləri: bunlara dövlət müəssisələri və 
ictimai təşkilatların təşkilatı, sərəncamverici sənədləri 
daxildir. Bu sənədlər əsasən sosial-iqtisadi və ictimai 
münasibətlərin təhlili zamanı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edirlər.  

4. Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması sənədləri ölkə 
daxilində iqtisadi inkişafla əlaqədar qəbul edilmiş cari 
və pespektiv planların öyrənilməsi, xalq təsərrüfatının 
inkişaf istiqamətləri, prioritetləri və s. haqqında 
məlumat verirlər. Bu sənədlər direktiv planlaşdırılma 
və cari və perspeiktvi planlaşdırma olmaqla iki yerə 
bölünürlər. 

5. Statistik sənədlər sənaye, fəhlə sinfi və ziyalılar, kənd 
təsərrüfatı və demoqrafik olmaqla bir neçə yerə 
bölünürlər. SSRİ ərazisində 1920-ci ildən başlayaraq, 
hər il sənayenin siyahıyaalınması keçirilirdi. Fəhlə 
sinfi və ziyalıların siyahıyaalınması 1920-40-cı illər 
arası bir neçə dəfə keçirilmiş, 1947-51-ci illərdə isə bu 
sahədə hər il siyahıyaalınma keçirilmişdi. Kənd 
təsərrüfatı siyahıyaalınması da demək olar ki, 1921-29-
cu illər arası ilbəil keçirilmişdi. SSRİ ərazisində  
ümumittifaq siyahıyalanıması isə təxminən on ildən bir 
keçirilirdi. Bəzi illər müəyyən səbəblər üzündən bu 
sistematiklik pozulmuşdu. İlk ümumittifaq 
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siyahıyalanıması 1926-cı ildə keçirilmişdi. Ondan 
sonra 1929, 1936, 1939, 1959, 1979-cu illərdə siyahıya 
alınma keçrirlmişdi. SSRİ ərazisində son ümumittifaq 
siyahıyaalınması 1989-cu ildə olmuşdu. 1936-cı ilin 
siyahıyaalınması nəticələri isə Stalinin əmri ilə 
«saxtalaşdırılmış» elan edilərək, məhv edilmişdi.  

6. Sovet mətbuatı bir mənbə kiim özünəməxsus xüsusiy-
yətlərə malikdir. İlk növbədə qeyd etmək laızmdır ki, 
birpartiyalı siyasi sistem və avtoritarizm SSRİ 
ərazisində partiya orqanlarından başqa hər-hansı 
alternativ təbliğat və təşviqat aparatının olmasını 
qadağan edirdi. Bu baxımdan sovet dövrü mətbuatı 
yalnız Kommunist partiyası və sovet hökumətini  
təmsil edirdi. Partiyanın qoyduğu qaydaya əsasən 
bütün qəzet redaktorları partiya üzvü olaraq, qəzetdə 
çıxan materiallara görə bilavasitə məsuliyyət 
daşıyırdılar. Partiyanın ideoloci orqanları mətbuat 
orqanlarını ciddi nəzarətdə saxlayır, sərt sovet 
senzurası çap məhsullarını saf-çürük edirdi. Bu 
xüsusiyyətlər sovet mətbuatı materiallarından istifadə 
edilərkən nəzərə alınmalıdır.  

Bütövlükdə sovet dövrü mənbələrinin bir sıra spesifik 
xüsusiyyətləri mövcuddur. İlk növbədə bu, partiyanın cəmiy-
yətin bütün ictimai həyat aspektlərini nzarətdə saxlaması 
cəhdləri ilə izah olunur. Bu baxımdan yaradılmış bütün yazılı 
mənbələr və informasiya partiyanın ciddi təsiri və təzyiqi altında 
formalaşmışdı. Siyasi həyatın qapalılığı, informasiya blokadası 
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və bütün məlumatların partiyanın imicinin qorunub saxlanılmaq 
şərti ilə paylanması sovet dövrü mənbələrinin obyektivliyinə 
ciddi xələl gətirən faktorlardandır. Lakin yuxarıda sadalananlar 
bu mənbələrin tam saxtalığına da dəlalət etmir. Əslində bu 
saxtalaşdırılmış məlumatlar o dövr siyasi hakimiyyətinin 
fəaliyyət prinsipləri, gerçəkliyi dərk etmə yolları və metodları 
haqqında obyektiv təsəvvür əldə etmək imkanı verir. 

XX əsrin sonunda Sovet İttifaqının süquta uğraması ilə 
müttəfiq respublikalar dövlət müstəqilliyini elan etdilər. O 
dövrdən bu günümüzədək baş vermiş tarixi hadisələrin 
araşdırılması və tədqiqi bilavasitə tarix deyil siyasət adlandırılsa 
da, gələcək nəsillər üçün onun mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi 
danılmazdır. Müasir dövrümüz yeni mənbələrin yaranması və 
artıq məlum olan mənbələrin inofrmasiya vermə qabiliyyətinin 
artırılması üçün yeni metodalrın tətbiqi ilə xarakterizə olunur. 
İnternet məlumatlarından istifadə, təbii elmlərin metodlarının 
tarixdə geniş tətbiqi indiyədək əldə edilmiş elmi nəticələrin 
korrektləşdirilməsi, mükəmməlləşdirilməsi və tamamlanması 
imkanı yaradır. Bu dövrün tədqiqi üzrə aşağıdakı mənbə-
informasiya bazasını formalaşdırmaq olar: 

1. Akt sənədləri: qanunverici, icraedici və məhkəmə 
orqanlarının sənədləri. Bu sənədlər müasir dövrdə 
dövlətçiliyin inkişafı istiqamətləri və cəmiyyətin müx-
təlif sahələrində aparılan işlərin tədqiqi baxımından 
əhəmiyyət kəsb edir.  

2. Kargüzarlıq sənədləri müxtəlif nazirliklərin, ictimai və 
siyasi partiya və təşkilatların mətbəx sənədlərinin, 
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qərar və qətnamələrin, sərəncam və yazışmaların, əmr 
və göndərişlərin külliyatını təşkil edir.  

3. Statistika ölkə iqtisadyyatının bütün sahələrində 
mövcud olan strukturların, bank və investisiya qurum-
larının fəaliyyətinin araşdıırlmasına, iqtisadi vəziyyətin 
öyrənilməsinə, ölkənin iqtisadi potensialı və iqtisadi 
inkişaf perspektivlərinin, sosial problemlərin 
xarakterinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.  

4. Dövrü mətbuat materialları müasir dövrümüzün 
tədqiqində əvəzedilməz informasiya bazası rolunu 
oynayır. Demokratik, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması 
yollarında atılan addımlar cəmiyyətin daha da açıq 
olmasına şərait yaradır. Bu ilk növbədə cəmiyyətin 
inofrmasiya əldə etmək imkanlarının genişliyi və əldə 
edilmiş informasyianın yayımlanma azadlığında özünü 
büruzə verir. Sovet dövründən fərqli olaraq, müasir 
dövrdə kütləvi informasiya vasitələrinin tərəqqisi və bu 
sahədə əldə edilən nailiyyətlər informasiya blokadasını 
qeyri-mümkün etməklə cəmiyyətlərin daha da 
yaxınlaşmasına imkan yaradır. Respublikamızda hal-
hazırda müxalifat, hakimiyyətpərəst və neytar olmaqla 
üç istiqamət, üç tip informaisya vasitəsi mövcuddur. 
Belə alternativlik cəmiyytəin siyasi-ideoloci, sosail 
vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri haqqında 
müəyyən fikir formalaşdırır. 

Beləliklə, mənbəşünaslıq kursu Qafqaz və Azərbaycanın 
antik dövrdən müasir dövrümüzə qədər olan tarixinin bərpası 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

288 

üçün lazım və zəruri olan mənbələrin təsnifatı və 
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Hər bir mənbə, hər bir 
informasiya bazası yarandığı tarixi şərait, yaranma səbəbləri və 
məqsədi baxımından tarix və ictimaiyyət qarşısında müəyyən bir 
missiyanın daşıyıcısıdır. Bu missiyanın tədqiqtçılar tərəfindən 
düzgün qiymətləndirilərək yönəldilməsi, tədqiq olunan 
problemlərin həqiqi informasiya bazasının formalaşdırılması, 
mənbələrin əsl elmi təhlilinin həyata keçirilməsi olduqca çətin 
və məsuliyyətli işdir. Mənbələrin düzgün seçilməsi və hərtərəfli 
obyektiv təhlili bizim keçmiş haqqında biliklərimizin nə 
dərəcədə obyektiv və elmi olacağına təminat verir. Keçmişi 
bərpa etməyə hazırlaşan hər bir tarixçi bu məsuliyyəti dərk 
etməli və elmi obyektivliyi subyektiv faktorlara qurban 
verməməlidir. 
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ƏLAVƏLƏR 

Əlavə № 1 

Roma rəqəmləri  
I-1 LXXXY-85 
II-2 XC-90 
III-3 XCY-95 
IY-4 C-100 
Y-5 CL-150 
YI-6 CC-200 
YII-7 CCC-300 
YIII-8 CD-400 
IX-9 D-500 
X-10 DC-600 
XX-20 DCC-700 
XXY-25 DCCC-800 
XXX-30 CM-900 
XXXY-35 M-1000 
XL-40 MD-1500 
XLY-45 MDC-1600 
L-50 MDCC-1700 
LY-55 MDCCC-1800 
LX-60 MCM və ya MDCCCC-1900 
LXV-65 MCMX-1910 
LXX-70 MCMXX-1920 
LXXY-75 MCMXXX-1930 
LXXX-80 MCMXL-1940 
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MCML-1950 MCMLXXX-1980 
MCMLX-1960 MCMXC-1990 
MCMLXX-1970 MM-2000 

  

  

   Əlavə № 2 

Orta əsr ərəbdilli müəlliflərin əsərlərindən   

XV əsrin müəllifi əl-Kəficinin “Tarixşünaslığa həsr 
olunmuş qısa əsər” (əl-Mühtəsər fit elm ət-tarih) adlı əsəri 1463-
cü ildə yazılmışdır. əl-Kəfici təx. 1386/7-ci ildə Anadoluda 
anadan olmuş və 1474-cü ildə vəfat etmişdir. Dövrünün ən 
görkəmli müəliflərindən olan əl-Kəfici olduqca məhsuldar 
yaradıcılığa malik olmuş, lakin onun əsərlərinin yalnız bir qismi 
nəşr edilmişdir. Professional tarixçi olmayan əl-Kəfici qeyri-
ənənəvi, qeyri-dini fənnlərin, fəlsəfənin və digər elmlərin 
tarixşünaslığa təsiri məsələlərini əhatə etməyə çalışmışdı. Bu 
əsər müsəlman tarix elmində məlum olan və tarixşünaslığın 
nəzəriyyəsinə həsr olunmuş ən qədim əsərdir. Tarixin nəzəri 
problemlərini Misirin 20 qədim əlyazmaları əsasında təhlil 
etməyə cəhd göstərmiş alimin seçdiyi mənbələr təəssüf ki, real 
tarixi deyil, ilahələr və peyğəmbərlərə həsr olunmuş rəvayətləri 
əks etdirir.  Əsər giriş və üç fəsildən ibarətdir. Əsərin giriş 
hissəsi orta əsr tarixşünaslığının tipik nümunəsi olaraq, dini 
xarakter daşıyır, birinci fəsil tarixşünaslığın prinsiplərini, ikinci 
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fəsil tarixşünaslığın əsas problemlərini, üçüncü fəsil isə tarix 
elminin tədrisi məsələlərini əhatə etmişdir. Əsərin ikinci 
hissəsində tarixçinin tədqiqat metodu probleminə toxunan 
müəllif qeyd edir ki, hər hansı hadisə haqqında yazmağa 
hazırlaşan tarixçi aşağıdakı təsəvvürlər nöqteyi-nəzərindən çıxış 
etməlidir: 

• hadisənin müasiri olaraq, gözünlə gördüyün hadisələr 
haqqında təsəvvür; 

• müəyyən biliklər haqqında təsəvvür; 
• güman edilən hadisə haqqında təsəvvür; 
• həyata keçməsi qeyri-mümkün olan ziddiyyətlər haq-

qında təsəvvür; 
• yuxarıda sadalanan hallardan fərqli təsəvvürlər (s.189). 
XV əsrin digər görkəmli nümayəndəsi Əs-Səhavi 

“Tarixçilərin ziddiyyətli təhlilinin açıq tənqidi” əsəri ilə ərəb 
tarixşünaslığının ən güclü əsərlərindən birini yaratmışdır. Bu 
əsərdə tarix akademik dini fənnlərin öyrənilməsində köməkçi rol 
oynayan elm sahəsi kimi təhlil edilir. Digər tərəfdən bu əsər 
yazılı tarixin yaradılması sahəsində tərtib edilmiş ən kamil 
tədqiqat əsəri sayıla bilər. Əsər müəllifin müasirləri olan və 
olmayan tarixçilərin yaradıcılığının tənqidi əsasında 
qurulmuşdur və müsəlman tarixşünaslığına yüksək səviyyədə 
həyata keçirilmiş səyahət sayıla bilər.  

Hüdud əl-Aləm. Dünyanın hüdudları. 982-ci il fars 
coğrafiyası. İngilis dilinə tərcümə və şərhlər V.Minorski 
tərəfindən həyata keçirilmişdir. V.Minorskinin fikrincə əsərin 
müəllifi X əsrdə yaşamış və Azərbaycandan olan İbn Abu l-
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Hayca ər-Rəvvaddır. Əsərin rus dilinə tərcüməsi Y.E.Borşevski 
tərəfindən həyata keçirilmişdir. Əsərin 35-ci bölməsində Azər-
baycan, Ərməniyyə, Arran vilayətlərinin və onların şəhərlərinin 
təsviri verilir. Təqdim olunan hissə V.Minorskinin ingilis 
nəşrindən təcümə edilmişdi. 

“Bu üç vilayət bir-birinə qonşudur. Onların sərhədləri bir-
birinin içərisinə girir. Bu regionun (nahiyənin) şərqi Gilan, 
cənubu İraq və Cəzirə, qərbi Rum və Sərir, şimalı isə Sərir və 
Xəzərlər (Xazaran) ilə həmsərhəddir. Bu ərazi bütün islam 
torpaqları içərisində ən gözəl və mülayimidir (bisyar ni 
mattarin). Bu nahiyə axar suları və gözəl meyvəsi ilə çox çiçəkli 
və yaraşıqlıdır. Bu ərazi dünyanın bütün hissələrindən inam 
dalınca bura gələn tacirlərin, mübarizkarların və xaricilərin 
sığınacaq yeridir.  

...1. Ərdəbil Azərbaycanın paytaxtı, divarları olan böyük 
şəhərdir. Bu çox sakit və gözəl bir şəhərdir. Bu şəhər 
Azərbaycan şahlarının iqamətgahı olan yerdir. Bu şəhərdə 
zolaqlı və müxtəlif rənglərdə olan məhsullar istehsal olunur.  

3. Təbriz Alə bin Əhməd tərəfindən tikilmiş divarları olan 
kiçik, lakin çiçəklənən və gözəl şəhərdir.  

4. Marağa böyük, çiçəklənən və gözəl, axar suları və çiçək 
açan bağları olan şəhərdir. Onun çox möhkəm divarları var idi, 
lakin Busacın oğlu onları dağıtdı. 

6. Muğan dəniz sahilində yerləşən və nahiyəsi olan 
şəhərdir. Onun nahiyəsində Muğan adlanan iki şəhər vardır. 
Muğandan küllü miqdarda boyaq məhsulları, taxıl, cuval və 
xalça ixrac olunur.” (s.142-143) 
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Əsərin bu hissəsində Azərbaycanın 7 şəhərinin adı çəkilir: 
Ərdəbil, Asna, Təbriz, Marağa, Vərzənd, Muğan, Varsan. 

Ərməniyyə və Arran bir yerdə təsvir olunur. Ərməniy-
yənin şəhərləri içərisində Urmiya, Samas, Xoy, Naxçıvan, 
Bidlis, Malazgird, Qaliqala, Erzurum, Mərənd, Əhər, Sincanın 
adları sadalanır. Ümumilikdə, Ərməniyyənin 19 şəhərinin adı 
göstərilir. 

Arranın 22 şəhərinin adı çəkilir və təsvir olunur. Onlar-
Qaban( Qafan), Bərdə, Beyləqan, Bəzgah (Çavad?), Gəncə, 
Xunan (Tiflisdən 22 fərsəng şərqdə), Varduqiya (Borçalı), Qala 
(Girdman), Tiflis, Şəkki, Mubaraki (indiki Yevlağın 
yaxınlığında), Süq əl-Cabal (müasir Ərəşin yaxınlığında, 
Kaxetiya yaxınlığında) Sunbatman (Bərdənin şimalında), Sanar 
(Şəki ilə İlisu arasındakı ərazi), Qəbələ, Bərdiç (Bərdə 
yaxınlığında ərazi), Şirvan, Gürzan, Kurtvan, Şabaran, 
Dərbəndi-Xəzəran, Bakıdır. Bunların içərisində ən geniş Şirvan 
təsvir olunur.  

“36. Şirvan, Kirzan (Bəlazuriyə əsaslanaraq, Bartold bu 
ərazini Lakz ilə eyniləşdirir, cənubi Dağıstan xalqlarının-buduq, 
xinaluq, kriz, haput və s. yaşadığı ərazi, Dərbəndlə Şirvan 
arasında, Qafqaz dağlarına yaxın olan ərazi), Lizan (“əl-Abxaz” 
(Şirvan (və ya Şabaran) ilə Samur çayı arasındakı ərazi, Lahıc, 
əhalisi iran mənşəli, türklər onları “tat” adlandırırdılar) bir şahın 
hakimiyyəti altında olan üç vilayətdir. O Şirvan-şah, Kirzan-şah 
və Lizan-şah adlandırılır. O, Şamaxıdan bir fərsəng məsafədə 
yerləşən hərbi düşərgədə yaşayır.” (s.143) 
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“29. Şakki, Ərməniyyənin çiçəklənən və gözəl bölgəsidir. 
Onun uzunluğu təxminən 70 fərsəngdir. Onun sakinləri 
müsəlman və kafirdirlər. (143-145) 

“Daxili Bulqarlar ölkəsinin təsviri 
Onun şərqi Mirvət (Madyar, Qara dənizin şimal sahili), 

cənubu Gurz dənizi, qərbi Səqləbs, şimalı isə Rus dağlarıdır. Bu, 
dağları olmayan ölkədir. Onun əhalisi mərd, igid və 
döyüşkəndir. Onların mənşəyi qonşuluqlarında yaşadıqları 
Xəzər ölkəsinin türkləri ilə eynidir. Daxili Bulqarlar bütün 
ruslarla müharibə şəraitindədirlər, lakin onların ətrafında 
yaşayan hamı ilə ticarət edirlər. Onların qoyunları, silahları və 
müharibə sursatları var. 

Mirvət ölkəsinin təsviri  
Onun şərqi bir sıra dağlar və Xəzər peçeneqləri, cənubu 

Xəzər peçeneqləri və Gurz dənizi, qərbi Gurz dənizi sahilləri və 
Daxili Bulqarlar, şimalı isə dəniz sahili və V.n.nd.r. dağları 
(Madyar ?) ilə həmsərhəddir. Onlar xristiandırlar və iki dildə - 
ərəb və rumi (Bizans yunanı?) dilində danışırlar. Onlar ərəblər 
kimi geyinirlər. Onlar türklər və Rum ilə dostluq 
münasibətindədirlər. Onların düşərgələri və mağaraları var.  

 

Xəzər peçeneqləri ölkəsinin təsviri 
Onun şərqi Xəzər dağları, cənubu Alanlar, qərbi Gurz 

dənizi, şimalı isə Mirvətdir. Onlar peçeneq türkü mənşəlidirlər. 
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Onlar bu əraziyə gəlmiş, işğal etmiş və məskunlaşmışdılar. 
Onların düşərgələri, mağaraları, mal-qarası və qoyunları var. 
...Xəzər qulları islam torpaqlarına əsasən bu ərazidən gətirilir. “ 
(s.160) 

“Alanların ölkəsinin və onun şəhərlərinin təsviri 
Onun şərqi və cənubu Sərir (Markvart və Bartoldun 

fikrincə avarların yaşadığı ərazi), qərbi Rum, şimalı isə Gurz 
dənizi və Xəzər peçeneqləridir. Bu ölkə dağlara bölünür və 
gözəl təbiətə malikdir. Onların şahı xristiandır. Onların 1000 
böyük kəndi var. Onların içərisində həm xristian, həm də 
bütpərəstlər var. Əhalinin bir hissəsi dağda, bir hissəsi isə 
düzənlikdə yaşayır.  

Sərir ölkəsinin və onun şəhərlərinin təsviri 
Onun şərqi və cənubi Ərməniyyə ilə, qərbi Rum ilə, şimalı 

isə Alan ölkəsi ilə həmsərhəddir. Bu ölkə dağlar və düzənlərdən 
ibarət olduqca gözəl təbiətə malikdir. Söyləyirlər ki, onun 
dağlarında cücə kimi böyük milçəklər uçur. Hərçənd ki, onların 
şahı bu milçəklərə kifayət qədər yem göndərir, lakin onlar ac 
olanda bu əraziyə gəlib istənilən kişini və ya mal-qaranı şikar 
kimi apara bilirlər. 

1. Şahın sürüsü dağlarda olan ən böyük sürüdür. 
...deyirlər ki, onun olduqca böyük qırmızı qızıl ehtiyatı 
var. 

2. Xandan şahın hərbiçilərinin yaşadığı şəhərdir.  
3. Qaytaq, Rubas iki çiçəklənən şəhərdir. 
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Bu ölkələrin hamısından islam torpaqlarına çoxlu qullar 
gətirilir.” (s.161) 

Qafqaz tarixinin öyrənilməsi. V.Minorski tərəfindən 
hazırlanmış materialdan hissələr. (Studies in Caucasian History. 
V.Minorsky. London 1953) 

Azərbaycanın Şəddadilər dövrü üzrə qiymətli 
mənbələridən biri XVI əsr müəllifi, tarixə Münəccimbaşı adı ilə 
daxil olmuş Əhməd bin Lütfullahın ərəb dilində tərtib olunmuş 
“Cami əl-duval” əsəridir. Əsərin müəllifi 1702-ci ildə Məkkədə 
vəfat etmişdir. Onun əsəri 1730-cu ildə Əhmət Nedim tərəfindən 
tamamlanmış və “Sahaif əl-əxbar” adı altında türk dilində nəşr 
edilmişdir. Münəccimbaşı əsəri tərtib edərkən küllü miqdarda 
tarixi mənbələrdən (təxminən 72 dildə olan müxtəlif tarixi 
mənbələrdən) istifadə etmişdir ki, onların içərisində bizim 
dövrümüzə gəlib çatmamış Bab əl-Abvab, Şirvan və Arranın 
(Tarix əl-Bab) yerli tarixi qeyd olunur. Münəccimbaşının 
sözlərinə görə bu mənbə 1106-cı ildə tamamlanmış, lakin 
Şəddadilərə aid iki mühüm fəsil və əl-Bab və Şirvanın tarixi 
yalnız 1075-ci ilə qədər təsvir edilmişdir. Məhz buna görə 
Münəccimbaşı öz əsərində Şəddadilərin Ani idarəçiliyi 
məsələsinə toxunmur. Əsərdə hadisələrin hərtərəfli təhlili 
V.Minorskiyə belə bir fikir yürütmək imkanı verir ki, müəllif 
Gəncəyə yaxın bir ərazidə yaşamış və ya bir sıra yerli xarakterli 
mənbələrdən istifadə etmişdir. V.Minorskinin fikrincə müəllifin 
xristianlığa sərt mövqeyi və eyni zamanda türklərə mənfi 
münasibəti onun yerli kürd və ya fars olması haqqında 
fərziyyələr irəli sürmək imkanı verir.  
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Mənbənin ingilis dilində təqdim edilmiş hissəsinin 
azərbaycan dilinə tərcüməsi. 

“VII bölmə IV fəsil: Şəddadilərin, Aran və Ərməniyyənin 
bir hissəsinin hökmranlarının sələfləri haqqında. 

Onlar 10 nəfərdirlər və mən belə fikirləşirəm ki, 
kürddürlər. Onların paytaxtı Dəbil, sonra isə Gəncə olmuşdur. 
Onların ilk yaranması 951-ci ilə, süqutu isə 1075-ci ilə təsadüf 
edir. Onlar 128 il hakimiyyətdə olmuşlar.  

§2. Arran cənubi Azərbaycanla həmsərhəd olan tanınmış 
ərazidir. Qərbdən o, Ərməniyyə ilə, şərq və cənubdan 
Azərbaycan ilə, şimaldan isə Qafqaz dağları ilə həmsərhəddir. 
Onun paytaxt şəhəri Naxçıvan 5-ci iqlimdə, 78° uzunluq və 42° 
enində yerləşir”. (s.5-6) 

“Şəddadilərin ilk nümayəndəsi Muhamməd bin Şəddad 
olmuşdur. Onun yüksəlməsi və hökmran olması səbəbi Salar 
Mərzban Muhəmməd bin Musafirin 948-ci ildə Rey yaxın-
lığında məğlub olması və dörd il həbsdə qalması ilə əlaqədar 
Azərbaycanın çətinliklərə düşməsi və hər bir tayfanın və ailə 
qrupunun ölkənin bir hissəsini mənimsəməsi ilə izah 
olunmalıdır. Və Məhəmməd bin Şəddad Dəbil və onun sakin-
lərini öz hakimiyyəti altına aldı, onlar onun hökmranlığını qəbul 
etdilər, çünki bu onları və onların qadınlarını himayə edir, qonşu 
düşmən qüvvələrdən, Deyləmilər (V.Minorskinin fikrincə İran 
mənşəli, Xəzər əyalətlərindən olan element) və başqalarından 
qoruyurdu. Və Muhəmməd bin Şəddad öz ailəsi, tayfası və 
davamçıları ilə 951-ci ildən Dəbildə hökmranlıq etməyə başladı.  
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Salar İbrahim bin Mərzban Azərbaycanın bir hissəsində 
əsir düşmüş atasının hərbi qulluqçusu kimi xidmət edirdi. Bu 
haqda ona xəbər çatan kimi o, Durmusun (Durlüs - Vayadzor?) 
hakiminə məktub göndərərək, onu Şəddadiyə qarşı çıxmağa və 
onu Dəbildən qovmağa çağırdı. Deyilənə görə o, bu çağırışa 
tabe oldu və erməni, lakz və digər kafirlərdən ibarət Mühamməd 
bin Şəddada qarşı qoşun topladı. ....Onlar iki çayın -Araz və 
Metsamaur (Azat?) çayının arasında görüşdülər. Müsəlmanlar 
qalib gəldilər, kafirlər isə məğlub oldular....Muhamməd bin 
Şəddadi qələbə ilə Dəbilə qayıtdı.” (s.8-9) 

“1031-ci il şənbə günü İd əl-Ədha Fədl bin Muhəmməd 
bin Şəddad öldü. Onun hökmranlığı 47 il sürmüşdü. 

Onu oğlu və varisi Abul-Fəth Musa bin Fədl bin 
Muhəmməd bin Şəddad 19 noyabr 1031-ci ildə əvəz etdi. Həmin 
il Rus ikinci dəfə gəldi və Musa onlara qarşı Bakuya 
yaxınlığında döyüşə girdi. O, onların çoxlu döyüşçülərini 
öldürdü və öz ərazilərindən uzaqlaşdırdı. 1034-cü ildə Ləşkəri 
Ali bin Musa öz atası Əbul-Fəth Musaya qarşı hücuma keçdi və 
onu xəyanətkarcasına öldürdü. Onun hökmranlığı 3 il davam 
etdi.” (s.17-18) 

“Həmin 1062-ci il Alanlar Alan darvazalarını keçərək, 
Aran ərazisinə soxuldular, çoxlu adamı öldürdülər və 20.000-
dən çox adamı, kişi, qadın və uşağı... əsir götürdülər. 1063-cü 
ildə Abül-Asvər Gəncə yaxınlığında möhkəmləndirilmiş divarlar 
tikdirdi. Onları möhkəm darvazalarla birləşdirdi və onların 
ətrafında dərin xəndəklər qazdırdı və Gəncənin ərazisi 
genişləndi.  
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Elə həmin il o, Şarvanın ərazisinə soxuldu və Gülmiyan 
qalasını ələ keçirdi. O, burada öz hərbçilərini və döyüşçülərini 
yerləşdirdi. Sonra o, Şarvan şəhəri üzərinə yeridi. Şarvanlılar 
ona qarşı vuruşdular, lakin məğlub oldular. O, onları izləyərək, 
çox hissəsini məhv etdi, əyanlar içərisindən 50-yə yaxın Lakz və 
Küvərvətdan (Dağıstanın cənub hissəsində) olan əsl-nəcabətli və 
mərd kişini əsir götürdü. O, olduğu bütün ərazilərdə var-dövlət, 
atlar və qənimət ələ keçirdi. Sonra o, Bərdiyə (əl-Yazdiyə-
Şamaxı) üzərinə hücum etdi və onun qızını, Şarvanın hakimi 
Saların həyat yoldaşını onun xəzinəsi və atları ilə birgə əsir 
götürdü. Sonra o, geriyə Arana qayıtdı, lakin həmin 1063-cü ilin 
Rəcəb ayında Şarvana qayıtdı və taxılı və kəndləri yandırdı, 
sonra isə geri qayıtdı. 1066/67- ci ildə Abul-Asvər yenidən 
Şarvana döndü K.r (?) və Qatranı mühasirəyə aldı və Haməvəri 
(?) işğal etdi. Kürd əyanları ona birləşdilər... Sonra o, öz 
paytaxtına döndü, bundan sonra onunla Şarvanın hakimi 
arasında 1064-cü ilin Rəcəb ayında sülh bağlandı və Abul-Asvər 
Gülmiyan qalasını ona qaytardı, sonra ondan 40.000 dinar 
(xərac) aldı. 

1065-ci ildə Sultan Alp Arslan Səlcuqi Ərməniyyə və Ru-
ma qarşı müqəddəs müharibəyə başladı. O, çoxlu qalalar işğal 
etdi və onları Abul-Asvərə, Aranın hakiminə etibar etdi ki, öz 
şahlığına əlavə etsin... 1065-ci ildə Abul-Asvər öz qoşunlarını 
səfərbər etdi və Ərməniyyə və Rumun ərazisinə soxuldu. O, Ani 
üzərinə yürüş etdi və orada qayda-qanun yaratdı. O, oraya öz 
maliyyə nümayəndəsini qoydu və onu öz ordusu, sursatı və 
döyüşçüləri ilə möhkəmləndirdi. Sonra o, Rumun içərisinə 

Ş.Məmmədova          Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş 
 
 

302 

doğru irəlilədi. Və o, Aninin qonşuluğunda olan güclü qalanı 
işğal etdi və onu öz adamları ilə möhkəmləndirdi. Sonra o, 
yolunu dəyişərək, Vucun (Zanda) qalası istiqamətində 
irəliləməyə başladı. O, düşərgəsini onun yaxınlığında saldı, 
qalanı hücümla aldı və orada etibar etdiyi adamları yerləşdirdi. 
Sonra o, geriyə Gəncəyə döndü.” (s.20-21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-cı səhifəyə aiddir (Klavdiy Ptolemeyin xəritəsi, b.e.II 

əsri) 
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61-ci səhiyəfə aiddir (əl-İstəxrinin xəritəsi, X əsr) 
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61-ci səhiyəfə aiddir (əl-İdrisinin xəritəsi, XII əsr) 


