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Ön söz 

Coğrafi  vəziyyətinə görə və taleyin hökmü ilə həmişə 
geo si yasi oyunlar üçün meydan və ya şahmat taxtası rolunu 
oy na  mış Mərkəzi Qafqazda (Zaqafqaziyada) müxtəlif si vi-
li za si ya ların təmasları, qarşılıqlı fəaliyyəti və münaqişələri 
prob le ma tikasından bəhs edən məqalələrimin, – bu məqa-
lə lər əv vəl lər «Кавказ и глобализация» jurnalında dərc 
edil mişdir, – top lu su barədə bir neçə söz deyərkən qeyd et-
mə li yəm ki, hə min mə qalələrdə regiondakı çoxsaylı si vi li za-
si ya la ra rası kom mu ni ka siya proseslərinin və antaqonizmlərin 
bü tün məcmusunun tam və ya sistemli təhlil olunduğunu id-
dia etmirəm. Məqalələrin məz munu XVIII əsrin üçüncü qə ri-
nəsində – XX əsrin əv vəl lə rin də Böyük Qafqaz sıra dağ la rının 
hər iki tərəfi ndə si vi li za si ya la rın, dövlətlərin, mə də niy yət lə rin 
yanaşı yaşaması və qarşı dur ma sı tarixinin ay rı-ay rı as pekt lə-
rinə müəllifi n subyektiv nöq te yi-nə zərini açıq la yır. 

Məqalələrdə Mərkəzi Qafqaz tarixinin ayrı-ayrı ha di sə-
lərinə və aspektlərinə «Şimaldan baxışı» əks etdirilir və ola 
bilər ki, müasir tarix elminin bəzi nümayəndələri müəllifi n 
ba xışını bir mənalı anlamasınlar və qəbul etməsinlər. Bununla 
belə, ümid et mək istəyirəm ki, məqalələr Mərkəzi Qafqaz re-
gionu öl kə lə rinin tarixi ilə bağlı olan tam bir sıra ümdə mə-
sə lələr barəsində görüş və düşüncələrin palitrasını və dia pa-
zonunu genişləndirəcək, in tel lektual axtarışlarında ta ma mi lə 
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başqa sivilizasiya dəyərlərinə və mənəvi ideallara əsas la nan 
həm karlarıma tarixi prosesin ha mı mı za məlum mən ti qi ni on-
ların dünyabaxışına xas olmayan möv  qe dən dərk et mək və 
qiy mət ləndirmək imkanı verəcəkdir. Top  lu  da ve ri lən üç mə-
qa lənin hər biri Rusiya imperiyasının və onun ta ri xi hüquqi 
va ris lərinin Cənub, konkret olaraq Qaf qaz istiqamətində xa-
ri ci siyasətinin və fəaliyyətinin məntiqi ba xım dan təhlilinə 
həsr edilmişdir, həm də bu təhlil zamanı müa sir Ru siyaya ti-
po loji xas olan intellektual dəyərlər və ideal lar əsas gö tü rül-
müşdür. Fikrimizcə bizə, toxunulan hər bir ta ri xi və ya siya si 
mövzunun məzmununa monoxrom qiymət xa rak te ris ti  ka  la rı 
verilməsindən uzaq dayanmaq və mövzu çərçivəsində möv -
cud olan problematikanın kompleks təhlili səviyyəsinə yük -
səl  mək mümkün olmuşdur. Nəzərdən keçirilən elmi ax ta-
rış və id rak problemləri ətrafında diskussiya zamanı biz son 
həqiqəti söy lə diyimizi iddia etmirik, yalnız humanitar elm lə-
rin Mərkəzi Qaf qazda cərəyan edən sosial-siyasi proseslərin 
təd qi qi ilə məş ğul olan nümayəndələrinin yeni dialoqa baş la-
ma sı na impuls vermək istəyirik. Məlum olduğu kimi, bə şə riy-
yə tin tarixi felin şərti for masını tanımır, tarix olduğu kimidir, 
baş qa heç bir şəkildə ola bilməz. Amma tarix bu və ya digər 
hadisənin nəyə görə baş ver diyini və bir dəfə reallaşmış mənfi  
ssenariyə bir daha yol ver mə mək üçün nə etməyin gərək ol-
du ğu nu anlamağa imkan verir. Tarix elminin sivilizasiya mis-
si ya sı məhz bundan ibarətdir.

Toplu «Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi maraqlarının 
və prioritetlərinin təkamülü» məqaləsi ilə açılır. İlk dəfə 
2012-ci ildə «Кавказ и глобализация» jurnalında dərc 
edilmiş mə qa lədə XVIII əsrin son qərinəsində – XX əsrin əv-
vəllərində Ru si yanın Qafqaza ekspansiyasının bu gün bəzi 
azər baycan, erməni, gürcü və rusiya tarixçiləri tərəfi ndən tam 
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adekvat qavranılmayan məntiqini izah etməyə cəhd gös tə ril-
mişdir. XVIII və XIX əsr lər ərzində iki aparıcı imperiyanın 
xa rici siyasətinin əsas məz mu nu nu təşkil edən qlobal Ru-
siya – Osmanlı qarşıdurması şəraitində Mərkəzi Qafqaz 
bu dövlətlərin hər biri üçün yalnız əsas hərbi əməliyyatlar 
meydanı – əvvəlcə Şimali Qara dəniz bölgə sin dən, sonra isə 
Balkanlardan qüvvələrin bir hissəsini cəlb et mə li olan və ya 
düşmən qüvvələrinin bir hissəsinin əl-qolunu bağ la yaraq 
onların Cənub-Şərqi Avropaya keçirilməsinə yol ver mə mə li 
olan ikinci dərəcəli hərbi əməliyyatlar meydanı idi. 

“Gülüstan müqaviləsi: 200 ildən sonra: (1804–1813-cü 
il lə rin Rusiya – İran müharibəsi hadisələrinin və Gülüsnan 
mü qa vi lə si nin mahiyyətinin onun 200 illiyi konteksində qav-
ra nılması təc rübəsi)» məqaləsi topluda mərkəzi yer tutur. Mə-
qalənin məz  mu nu müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin və ona 
uyğun gə lən cəmiyyətin milli-siyasi eyniyyətinin tarixi kök-
lə rinin dərk edil məsi ilə birbaşa bağlıdır. Azərbaycan xalqının 
ta rixi ta le yi üçün prinsipial əhəmiyyətinə baxmayaraq, dün-
ya tarixi kon teks tin də 1813-cü ilin Gülüstan müqaviləsi o 
dövrün aparıcı döv lət lə ri nin geosiyasi ağalıq uğrunda mü-
ba ri zəsinin bu dəfə Mərkəzi Qaf qaz da növbəti silahlı toq-
quş ma sının aralıq nəticəsini təs bit edən ayrıca bir faktdır. 
Bu gün biz tamamilə obyektiv və əsas lı olaraq deyə bilərik 
ki, 1804–1813-cü illərin Rusiya – İran müharibəsi XIX əs rin 
əvvəllərində Avropa geosiyasəti pro ses lə rinin və meyl lə rinin 
qanunauyğun davamı və nəticəsi ol muş dur, həm də bu geo-
si yasətin qidalandırıcı mühitini Böyük Bri ta ni ya nın Hin di-
stan yarımadasında və Mərkəzi Asiyanın onun la həm sərhəd 
olan dövlətləri barəsində həyata keçirdiyi müs  təm  lə kə çilik 
siyasəti yaradırdı. Həmin müharibədə o dövrün aparıcı oyun-
çu ları regionda yerli əhalinin istəklərinə və maraqlarına mə-
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həl qoymadan Azərbaycan ərazisində öz geosiyasi oyunlarını 
oynayırdılar.

Toplu «Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: «sivilizasiyaların 
toq quş ma sı?» Samyuel Hantinqtonun nəzəriyyəsi Dağlıq Qa-
ra bağ münaqişəsinin kulturoloji mahiyyətini necə izah edir» 
məqaləsi ilə başa çatır. Bu məqalədə Azərbaycanın er mə-
nilər tərəfi ndən iş ğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və yeddi ra-
yo  nu üstündə erməni – azər baycan qarşıdurmasının də rin 
sosial-psixoloji səbəblərinə müəl lifi n baxışını tarixi-kul tu ro-
lo ji sivilizasiya yanaşması əsa sın da izah etməyə cəhd gös tə-
ril miş dir. Məqalənin nəzəri ba zi si ni mil lətlərarası və kon fes-
siyalararası münasibətlərin ida rə edil məsi sahəsində gör kəm li 
Amerika eksperti Samyuel Fil lips Han tinqtonun 1990-cı 
illərdə işləyib hazırladığı, bir növ post modern dövrü po li to lo-
giyasının «yeni İncil»inə çev ril miş «si vi li zasiyaların toq quş-
ma sı» modeli təşkil etmişdir. Bu nə zə riy yə nin müddəlarına 
uy ğun olaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müa sir dövrün 
mü na qişələri arasında ən çətin həll edilə bilən mü na qi şə ki mi 
təh lil edilir, çünki burada qarşı duran tərəfl ər ara sın da «par-
ça lan ma xətti» eyni vaxtda beş müstəvidə – ərazi, di ni, milli, 
kul tu roloji və hətta irqi müstəvilərdə yerləşir, ona görə də 
Azər bay can torpaqlarının xeyli hissəsinin 20 ildən çox davam 
edən işğalı şəraitində münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi 
get  dikcə daha az real görünür. 

Ümid etmək istərdim ki, topluda təqdim edilən məqalələr 
Mər  kəzi Qafqaz regionu ölkələrinin və xalqlarının tarixi və 
si yasi talelərinə Rusiya tərəfi nin keçmişdəki və indiki mü na-
si bə ti barədə suallara cavab tapmağa imkan verəcəkdir. XXI 
əsr mə də niyyətləri olmasa da, dünya anlayışı üsullarını və 
va sitələrini yaxın laşdırmağı bizim xalqlarımız qarşısında zə-
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ru ri bir tələb ki mi irəli sürür. Ən yaxın perspektivdə bizim 
əməkdaşlığımız bu nun əsasında qurulmalıdır. 

Müəllif Qafqaz Strateji Tədqiqatlar İnstitutunun rəh bər -
li yi nə və «Кавказ и глобализация» sosial-iqtisadi və siya si 
təd qi qatlar jurnalının redaksiyasına Mərkəzi Qafqazın keç-
mişi və indisi ilə bağlı aktual məsələlərə dair nöqteyi-nə zə rini 
oxuculara çatdırmağa imkan verdiklərinə görə min nət dar lı-
ğını bildirir. 

Oleq Yuryeviç Kuznetsov, 
tarix elmləri namizədi, 

Ali Sosial-İdarəçilik Konsaltinqi 
Məktəbinin (İnstitut) elmi iş üzrə prorektoru

(Moskva, Rusiya Federasiyası)



10

Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi 
maraqlarının və prioritetlərinin 
təkamülü 

Məqalənin mövzusu ilə bağlı olan məsələni araşdırmağa 
baş la mazdan əvvəl prinsipial saydığımız bir sıra qeyd-şərtləri 
bil dir məliyik. 

Əvvəla, burada və irəlidə «Rusiya» terminini işlədərkən 
biz tarixin müxtəlif dövrlərində həm müasir Rusiya Fe de ra-
si ya sının ərazisində, həm də 1918-ci il fevralın 1-dək Ru si-
ya im pe ri ya sının tərkibinə daxil olan digər müasir döv lət lə-
rin ərazisində mövcud olmuş dövlət qurumlarının ümu mi 
məcmusunu nəzərdə tutacağıq. Başqa sözlə, Rusiya Fe de ra-
siyasının bu gün, onun sə ləfi  olmuş siyasi-dövlət qu rum la rı-
nın – SSR İttifaqının və Ru siya imperiyasının isə keçmişdə 
dünyada və Avrasiya qitəsində təş kil etdiyi güc və geosiyasi 
tə sir mərkəzini ifadə edən an la yı şın Avropa və Şimali Ame-
rika oxucusu tərəfi ndən daha rahat qav ranılması üçün biz bu 
ter mindən dövlət-hüquq nöqteyi-nə zə rindən deyil, yalnız po-
li to loji baxımdan istifadə edəcəyik. 

Tamamilə aşkardır ki, həmin dövlətlərdə müxtəlif vaxt-
lar da hakim olmuş ideologiyaların bir-birindən nə qədər fərq-
lən mə sinə və bir-birinə nə qədər zidd olmasına baxmayaraq, 
geo si ya si maraqların, prioritetlərin və iddiaların iki əsrdən 
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Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi maraqlarının və prioritetlərinin təkamülü

ar  tıq davam edən strateji varisliyi müşahidə edilməkdədir və 
bu mə na da müasir Rusiya Federasiyası həm Sovet İttifaqının, 
həm də Ru siya imperiyasının tam hüquqlu varisidir. Amma 
bu heç də təəc cüb lü deyildir, çünki Rusiya kimi geniş miq-
yas lı dövlət üçün xa rici sabitliyin qorunub saxlanılması mən-
tiqi xarici siyasət xət tin də varisliyi bir zərurət kimi irəli sürür. 
Bu gün həmin xa ri ci siyasət xəttinin (eləcə də xarici siyasət 
prio ri tetlərinin) dəyiş di ril məsi bəlkə də mümkündür, lakin bu 
də yişiklik yalnız qonşu öl kə lərin strateji maraqlarını nəzərə 
alan təkamül yolu ilə həyata keçirilə bilər. 

İkincisi, tədqiqatımızın ərazi sərhədləri barəsində da-
nı  şar  kən biz «Zaqafqaziya» terminini əvvəllər Rusiya im-
pe ri yasının tər kibinə daxil olmuş müasir Mərkəzi və Cə-
nubi Qafqaz əra zi lə rinin məcmusuna (E.R.İsmayılovun və 
V.Q.Pa pavanın me to do lo giyasında), o cümlədən həm su-
ve ren Azər baycan, Ermənistan və Gürcüstan dövlətlərinin, 
həm də qismən tanınmış Abxaziya və Cənubi Osetiya döv-
lət lərinin, özbaşına elan olunmuş «Dağ lıq Qarabağ Res pub-
li ka sı»nın, habelə 1919–1923-cü illərin İs tiq lal savaşı nə-
ti cə sində yenidən Türkiyə Respublikasına bir ləş di ril miş 
Art vin və Qars tarixi vilayətlərinin ərazilərinə aid edə cəyik. 
Bu mənada «Zaqafqaziya» termini də regionşünaslıq kon tek-
stinə deyil, sırf politoloji kontekstə malikdir və biz bu ter mi-
ni müasir Mərkəzi və Cənubi Qafqaz ərazilərinin Azər bay  can 
və Gürcüstan politoloqları tərəfi ndən qəbul edilmiş ümu mi 
anlamının sinonimi kimi işlədirik1. Odur ki, politoloji qiy mət-
lər üçün «Zaqafqaziya» terminindən, regionşünaslıq mə sə lə-
lə rini nə zər dən keçirmək üçün müvafi q olaraq «Mərkəzi Qaf-
qaz» və «Cə nubi Qafqaz» terminlərindən istifadə edə cə yik.

1 Bax: Исмаилов Э.Р., Папава В.Г. Центральный Кавказ: исто-
рия, политика, экономика. Москва: Мысль, 2007.
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Oleq Kuznetsov

«Slavyan» Avropasında Rusiyanın 
geosiyasi hegemonluq iddiaları

Mərkəzi və Cənubi Qafqaz ərazilərindən ibarət olan 
Za  qaf  qa ziya regionu nəinki dünyanın bu hissəsində Ru si-
ya nın geo si ya si maraqları vektorunun transformasiya də-
yi şik lik lərinə mə ruz qal masının, həm də onun real xarici 
si ya sə tinin məz mu nu nun əməli surətdə mərhələ-mərhələ tə-
ka mü lə uğ ra ma sı nın mümkünlüyünə əyani nümunədir. Biz 
ma ra ğı olan oxu cu la rın diqqətini bu məsələlərə cəlb et mək 
is tər dik. Əslində, bu gün deyə bilərik ki, Rusiya Za qaf qa zi-
ya re gionunda öz prio ri tetlərinin qütblərini dünya si vi li za si-
ya sı nın və dip lo mati ya sı nın tarixi baxımından sürətlə, lakin 
sı ra vi insanın nöq te yi-nə zə rindən ağır-ağır dəyişməyi başa 
çat dır maqdadır. Bu isə Ru si yanın siyasi isteblişmentindən 
nəin ki əsrlər boyu möv cud olmuş ideoloji stereotipləri ara-
dan qaldırmağı, həm də on la rın əvəzinə prinsipcə yeni si ya-
si-ideo loji imperativləri müəy yən ləş dir məyi obyektiv su-
rət də tələb etmişdir və indi də tə ləb edir. Doğrudur, həmin 
im pe rativlərin açıqlanması həm Ru si ya ictimaiyyətinin, həm 
də bütövlükdə dünya birliyinin bu na ha zır olmaması üzün-
dən qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salı nır. Ona görə də el mi 
nəzakət qaydalarını gözləyərək, biz Mər kə zi və Cə nubi Qaf-
qaz mə kanında Rusiyanın xarici siyasət prio ri tet lə ri nin məz-
mun tu tumunun yenidən dərk edilməsi prosesində bu cür «pa-
ra diq ma dəyişikliyi»nin mövcudluğunu yalnız ehtimal edə 
bi lə rik. Öz nöqteyi-nəzərimizi əsaslandırmaq üçün müəyyən 
fak  to  lo ji və məntiqi dəlillər də gətirəcəyik 

Bütün Qafqaz, o cümlədən Zaqafqaziya regionuna Ru-
si ya nın siyasi və hərbi-siyasi iddiaları XVIII əsrin sonuncu 
rü bün də ideoloji və hərbi-siyasi forma almışdır. İmperator II 
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Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi maraqlarının və prioritetlərinin təkamülü

Ye ka te ri na nın tapşırığı ilə kansler, qraf A.A.Bezborodkonun 
işləyib ha zır la dığı «yunan layihəsi» deyilən layihə o vaxt 
Ru siya im pe ri ya sının xarici siyasət hədəfl əri sistemində üs-
tün lük təşkil et mə yə başlamışdı2. Geniş miqyaslı «yunan 
layi həsi»ndə onun praktik həyata keçirilməsinin iki is ti qa-
məti – hərbi-stra te ji və ideoloji istiqamətləri nəzərdə tu-
tu lur du. Məcmu hal da bu iki is ti qamət uzun onilliklər və 
hət ta yüzilliklər üçün Ru si ya nın xarici si ya sə ti nin «cənub 
is ti qa məti»nin vektorunu müəy yən ləş dir miş di. Bu si ya sət-
də Cə nubi Qafqaza birinci dərəcəli rol olmasa da, mühüm rol 
verilirdi. 

1783-cü ildə Krım yarımadasının və Krım xanlığının 
Şi  ma li Qara dəniz bölgəsindəki bütün qitə ərazilərinin Ru-
si ya ya bir ləşdirilməsinin tam başa çatdırılması nəinki təbii 
hü dud lara – Qara dənizə və Dnestrə çıxış əldə edilməsi fak-
tı hesabına im pe ri yanın cənub sərhədlərinin strateji təh lü kə-
sizliyini təmin et di, həm də II Yekaterinanın uzaq məq sədlə-
ri nin həyata ke çi ril mə sinin başlanğıcını qoydu. O vaxt Rusiya 
imperatriçəsi nə nə idi, Aleksandr və Konstantin Pavloviçlər 
adlı iki nəvəsi var dı. Birinci nəvəsini o, oğlu, böyük knyaz 
Pavel Petroviçin sü la lə varisliyi hüququna məhəl qoymadan, 
Ru siya taxtına ha zır la yır dı, ikinci nəvəsi üçün isə Yunanıstan 
kral taxtını nəzərdə tut muş du, baxmayaraq ki, o dövrdə Yu-
na nıstan ərazisi Osmanlı im pe ri ya sının hakimiyyəti altında 
idi. Hətta Konstantin adı da ona təsadüfi  verilməmişdi – Pa-
leo loq lar nəslindən olan sonuncu Bizans imperatorunun adı 
belə idi. Bu imperatorun qızı Moskva böyük knyazı III İvan 
Vasilyeviçin arvadı olmuşdu. Yeni do ğul muş körpəni (söh-

2 Парсамов В.С. История России: XVIII – начало XX в. М.: 
Академия, 2007. Səh. 156.



14

Oleq Kuznetsov

bət böyük knyaz Konstantin Pavloviçdən ge dir) yunan qa-
dın Yelena öz südü ilə bəsləmiş, ona yunanca sər bəst da-
nış mağı öyrətmişdi. Elə o vaxt II Yekaterinanın sa ra yın da 
el lin mədəniyyəti dəbə minmişdi və məqsədyönlü su rət də 
ya yı lırdı. İmperatriçənin Volter ilə yazışmasında Av ro pa öl-
kə lə rində yunan mədəniyyətinin dirçəldilməsinin və pay tax -
tı məhz Konstantinopol (İstanbul) olmaqla yunan döv lə ti nin 
bərpa edil məsinin, o cümlədən Rusiya quru ordusunun və 
do nan ma sı nın bi la vasitə iştirakı ilə silahlı yolla bərpa edil-
mə sinin müm kün lü yü məsələsi müzakirə olunurdu3. İm-
pe rat ri çə II Yekaterinanın ürəyinə bu qədər yaxın tutduğu 
«yu nan layihəsi»nin hərbi-siyasi istiqaməti məhz Balkan ya-
rı ma da sının Osmanlı imperiyasından müharibə yolu ilə alın-
ma sından, əvvəllər orada mövcud olmuş və indi artıq Ru si-
ya xarici siyasətinin nüfuz dairəsinə salınmış Bi zan sın və ya 
Şər qi Roma imperiyasının «slavyan-pravoslav» Re kon kis ta-
sın dan ibarət idi. 

Rusiyanın cənub istiqamətində (yenə də bu terminin po li-
to loji kontekstində) bu qədər geniş miqyaslı ekspansiyasının 
hə ya ta keçirilməsi obyektiv olaraq ideoloji əsaslandırma və 
tə mi nat tələb edirdi, özü də Avropa ictimaiyyətindən daha 
çox Ru si ya cəmiyyətinin özünün nəzərində, çünki Krım xan-
lı ğının əra zi si nin birləşdirilməsi yolu ilə Rusiyanın cə nub 
sər həd lərinin hər bi təhlükəsizliyi təmin edildikdən son ra Ru-
siya cəmiyyəti Ru si ya–Osmanlı qarşıdurmasının güc lən mək-
də da vam etməsini is tə mirdi. Bu məqsədlər üçün Bizans və 

3 Мирзеханов В.С. Идеология и дипломатия России в эпо ху Ека-
те рины II: историография последних десятилетий // Исторические, 
куль турные и экономические связи между Турцией и Россией: Ма те-
риа лы международного симпозиума, Стамбул, 5 апреля 2012 г. / Сост. 
О.Ю.Куз нецов. М.: Турецко-русский культурный центр, 2012. Səh. 34.
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Roma imperiyalarının döv lət-hüquqi varisliyinə dair hələ XV 
əsrdə formalaşdırılmış, da ha çox «Moskva – Üçüncü Ro-
ma» adı ilə tanınan (əv vəl cə ümumxristian, sonra isə pra vos-
lav sivilizasiyasının mər kəz lə ri nin ardıcıl dəyişməsi nə zər də 
tutulur: Roma – Konstantinopol – Moskva) siyasi-dini kon-
sepsiya işə salındı. O dövrdə obyek tiv olaraq kütləvi in for-
ma si ya vasitələrinin sosial-siyasi fun k si  ya  sını yerinə yetirən 
rus pravoslav kilsəsi bu ideyanı Rusiya cə miy yə tinin bütün 
tə bəqələrinin və zümrələrinin şüuruna ye rit mə yə başladı. Be-
lə liklə, geosiyasi «yunan layihəsi»nin müəl lifl  ə ri onun həyata 
ke çirilməsinə hərbi-strateji tərkib ünsürləri ilə ya na şı, bir ne-
çə mədəni və siyasi özül də daxil etdilər. 

Hər şeydən əvvəl, pravoslav dövlətçilik və dini mər kə-
zi ki mi Konstantinopolun bərpa edilməsi dini qisas ideyası 
ilə bağ la nır dı: «əzəli» pravoslav paytaxtı «kafi rlər»dən ge-
ri alınmalı və onun əvvəlki dini-mədəni və ya si vi li za si-
ya əhəmiyyəti bər pa edil məli idi. Bundan savayı, Ru si ya nın 
Cə nuba doğru hə rə kə ti nə, Av ro pa mentaliteti ba xı mın dan 
«vəh şi» Qara dəniz mə ka nı nın ram edilməsinə «si vi li za-
si ya» nın «barbarlıq» üzə ri nə hü cu mu kimi baxılırdı. Bu 
məsələdə imperatriçə II Yekaterina həm Rusiyanın birinci 
im pe ratoru I Pyotrun işinin birbaşa davamçısı kimi, həm də 
Ru siyanın siyasi tarixində onun əzəmətinin rə qi bi kimi çı xış 
edirdi. O vaxtkı Rusiya cəmiyyətinin ziyalı qis mi nin nü ma-
yən dələrinin ümumi fi krinə görə, əgər I Pyotr «bar bar» Ru-
si yanı sivilizasiyalı Qərbə doğru aparırdısa, indi özü «si vi li-
zasiyalı» olan Rusiyanın başçısı kimi II Yekaterina «bar bar» 
Şər qə və Cənuba doğru irəliləyərək, oralara mədəni tərəqqi 
apa rırdı4. Əslində, XVIII əsrin sonuncu rübündə imperatriçə 

4 Виноградов В.Н. Двуглавый российский орел на Балканах. 
1683-1914. М.: Индрик, 2010. Səh. 78-79.
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II Ye ka terinanın hakimiyyəti zamanı Rusiya müsəlman Ön 
Asi yasına və Yaxın Şərqinə qarşı avropalıların növbəti, sayca 
onuncu, ya xud on birinci «səlib yürüşü»nün təşəbbüsçüsü ol-
du. Amma bu də fə həmin yürüş katolik şüarları və ələmləri 
al tın da deyil, sırf pra vo slav şüarları və ələmləri altında həyata 
keçirilməli idi. 

Qraf A.A.Bezborodkonun «yunan layihəsi»nin II Yeka te-
ri nanın, necə deyərlər, «xarici istifadə üçün» nəzərdə tu tu lan, 
əslində isə nəcib bir ideya ilə pərdələnməklə, Osmanlı im -
pe ri ya sın dan silah gücünə daha çox həmsərhəd ərazi qo par-
mağa yö nə lən növbəti ideoloji-təbliğat fəndi olduğuna dair 
Rusiya «klas sik» tarix elmində mövcud olan təsəvvürü bu 
gün həmin döv rün reallıqlarına adekvat hesab etmək çə tin ki 
mümkün ol sun. İmperatriçə daha möhtəşəm bir planı fi k rin-
də tutmuşdu və bu plan «Şimal – Cənub» mehvəri bo yun ca 
yerləşən məkanı si ya si, sosial və mədəni cəhətdən kö kün dən 
dəyişdirməklə bağlı idi. Onun mahiyyəti bundan iba rət idi ki, 
ellin mədəniyyətinin va ri si olan, onun kökləri ilə qidalanan 
Bizans Rus torpağına hə qi qi iman və maarif gə tir mişdir, Rus 
torpağının dövlət və dini ba xım dan hüquqi va ri si isə Rusiya 
imperiyası hesab edilirdi. Be lə lik lə, Rusiya mə dəni və dini 
dəyərlər estafetini Bizansdan təh vil alaraq, əsrlər boyu 
qoruyub saxlamış və artırmışdır, Bi zans özü isə səlcuq türk-
lərinin və osmanlıların təzyiqi qar şı sın da duruş gətirə bil mə-
yib süquta uğramışdır. Bizansdan həm də sülalələrarası kəbin 
nə ticəsində aldığı (bu, iki ölkənin döv lət çi lik-hüquqi və dini-
mə dəni varisliyinin həmin dövr üçün sə ciy yəvi olan hüquqi 
və ideoloji əsasını təşkil edirdi) pra vo slav döv lətçiliyinin 
mə nə vi dəyərlərini qoruyub saxlayan və ar tı ran Rusiya indi 
müs tə qil yunan dövlətinin bərpası yolu ilə bu dəyərləri ona 
qay tarmağa hazır idi. II Yekaterinanın və kans ler A.A.Bez-
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borodkonun fi krincə, əvvəlki kimi yenə də Kon stan ti nopol 
Rusiyanın üç əsr ərzində miras kimi saxladığı və mü ha fi  zə 
etdiyi pravoslavlığın və klassik mədəniyyətin mərkəzinə çev-
ril məli idi. Bu isə Rusiya sivilizasiyasının inkişaf vektorunu 
da də yi şirdi – indi o, I Pyotrun dövründəki kimi Şimal-Qərbə 
deyil, Cə nuba yönəlmişdi. Nəticədə Rusiyanın geosiyasi 
maraqları mər kəzi də öz yerini oraya dəyişmişdi. 

XVIII əsrdə dövlətçilik-dini xilaskarlıq ideyası həm etnik 
özə yi ruslardan ibarət olan pravoslav slavyanlarına, həm də 
döv lət yaradan etnosu osmanlılar sayılan Osmanlı im pe ri ya-
sının is lam dininə etiqad edən çoxsaylı türk xalqlarına ey ni 
dərəcədə xas idi. O dövrdə Rusiyada da, Osmanlı im pe ri-
ya sında da dini hə yat tamamilə dünyəviləşdirilmişdi, yə ni 
inzibati baxımdan döv lə tə tabe edilmişdi. Rusiyada müs-
təqil (avtokefal) rus pra vos lav kilsəsi de-yure mövcud deyil-
di, çünki 1716-cı ildən kil sə dövlət idarəsi (Müqəddəs Ali 
Sinod) və ya xüsusi dini ida rə (prikaz) sayılırdı, onun baş-
çı sı isə patriarx (bugünkü real lı ğa uyğun) deyil, ali dün yə vi 
(in zi bati-dövlət) və dini (dini-kil sə) ha ki miyyəti bir ləş di rən 
im perator idi. Tarix elminin ter mi no lo gi ya sında bu na «müt-
lə qiyyət» adı verilmişdir. Ona görə də im pe riya dövrünün 
Ru siyasında istənilən dini-kilsə doktrinası öz-özünə xarici 
si ya sətin kontekstinə çevrilirdi. Osmanlı im pe ri ya sın da da 
sul tan yaşayış yerindən asılı olmayaraq bütün mö min mü-
səl man ların xəlifəsi, yəni dini rəhbəri idi. XVIII əs rin so-
nun cu rübündə Rusiya və Osmanlı imperiyaları öz si ya si-
döv lət qu ru luşuna görə bir-birindən mahiyyətcə heç nə ilə 
fərq lən mirdilər (hər ikisi «klassik» mütləq monarxiya idi), 
am ma son dərəcə ciddi amil olan dini-siyasi amil istisna təş-
kil edirdi: Rusiya slav yan-pravoslav oykumenasında, Os-
man lı imperiyası isə ərəb-türk-islam oykumenasında geo-
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si ya si hegemonluğa can atırdı, özü də onların hakimlik 
id diaları heç də təkcə dini sahəyə aid deyil di. Hələ Bizans 
dövründən pravoslav xristianlar Cənub-Şər qi Avropanın bir 
sıra vilayətlərində – müasir Moldova, Bol qa rı stan, Ru mı-
niya, Yunanıstan, Makedoniya, Serbiya əra zi lə rin də və di gər 
əra zi lərdə yaşayırdılar. O dövrdə bu əra zi lər müa sir ad la rın-
dan bir qədər fərqlənən öz adları altında Os man lı im pe  ri ya sı-
nın tərkibinə daxil idilər və dini baxımdan Ru si ya Si no duna 
deyil, Konstantinopol patriarxına tabe idi lər. XIV əsrin əv-
vəl lərindən etibarən müsəlmanlar artıq Ru si ya nın tər ki binə 
da xil olan Orta və Aşağı Volqaboyu, Şimali Qaf qaz re gion-
la rın da ənənəvi yaşayırdılar, ona görə osmanlı ha ki  miy  yət 
or qan ları islam barəsində özlərinin siyasi-hüquqi an  la  yı  şı  na 
əsaslanaraq, həmin müsəlmanlar üzərində təkcə di ni de  yil, 
həm də inzibati hakimliyə iddia edirdilər. Osmanlı sul ta  nı -
nın müsəlman etiqadlı təbəələri barəsində bu cür id dia la rı  nın 
qarşısını almaq üçün Rusiya nəinki osmanlılara qarşı bir sı-
ra mü ha ribələr aparmalı, həm də 1774-cü il 10 (21) iyul ta-
rix li Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsinin mətninə xüsusi bir 
ar ti kul (maddə) daxil etməli olmuşdur. Nəticədə türk sul ta-
nı nın Krım, Kuban, Həştərxan, Kazan, Volqa tatarları, ha be-
lə no qay lar, çərkəzlər və Rusiyanın digər müsəlman xalq la rı 
üzə rin də in zibati-siyasi rəhbərlikdən imtinası həmin mü qa vi-
lə də bey nəl xalq hüququn xüsusi norması kimi təsbit edil miş-
dir. Doğ ru dur, bu xalqlar «dini etiqad məsələlərində» hə lə bir 
müd dət sul tanın tabeliyində qalmış və dini məsələlərdə müs-
tə qil liyi qə ti olaraq yalnız keçmiş Krım xanlığının və Taman 
yarı ma da sı nın torpaqlarının və əhalisinin Rusiya imperiyası 
tər ki bi nə keç mə sini hüquqi cəhətdən təsbit edən 1783-cü il 
28 dekabr ta rix li Rusiya–Türkiyə sazişinə uyğun olaraq əl-
də et miş lər. Ona görə də biz yəqinliklə söyləyə bilərik ki, 
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XVIII yü zil lik də Ru siya ilə Osmanlı imperiyası arasında apa-
rılmış bütün mü ha ri bələr mübahisəli sərhədyanı ərazilər və ya 
iqtisadi-ticarət im ti yaz ları uğrunda silahlı mübarizə xa rakteri 
daşımaqla yanaşı, həm də Qa ra dəniz, Balkan və Qaf qaz re-
gio nunda dini üstünlük və ideo lo ji hakimlik naminə mü ba rizə 
xüsusiyyətlərinə malik olmuşdur. 

Gördüyümüz kimi, XVIII əsrin son onilliklərində Ru si-
ya dövlətinin «yunan layihəsi»ni həyata keçirməyə baş la ma-
sı ilə Rusiya və Osmanlı imperiyaları məcburən hərbi-stra te ji 
qarşıdurmadan daha çox tərəfl ərdən hər birinin dini xi las-
karlıq niyyətinə əsaslanan kəskin ideoloji mübarizə mər hə-
ləsinə daxil olmuşlar. Məhz buna görə Qara dəniz – Xə zər 
regionunda onların geosiyasi rəqabəti bu qədər kəs kin və sü-
rək li xarakter daşımışdır. Həqiqətən, əgər Rusiya – Os man lı 
və ya Osmanlı – Rusiya münasibətlərinin tarixinə obyektiv 
nə zər salsaq, bu iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərinin bü-
tün sonrakı tarixinə imperatriçə II Yekaterinanın «yunan la-
yi hə si»nin təsirini 1914–1918-ci illərin Birinci dünya mü ha-
ribəsinin hadisələrinədək izləyə bilərik. Ona görə də həmin 
qarşıdurmanın hərtərəfl i xa rak ter aldığına və Şimali Qara də-
niz regionundan başlayaraq, az sonra Qafqaz regionuna, da ha 
sonra isə Balkan yarımadasına və bu gün Mərkəzi və Cə nubi 
Qafqaz adlandırılan Zaqafqaziyaya ya yıldığına təəc cüb lən-
mək lazım deyildir. 

Qafqaz Rusiyanın geosiyasi 
maraqları orbitində 

Mərkəzi və Cənubi Qafqaz regionları əsas səylərini «yu-
nan la yi həsi»ni gerçəkləşdirmək üzərində cəmləşdirən Ru si-
ya im periyasının geosiyasi maraqlar dairəsinə müəyyən də-
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rə cə də təsadüfən düşmüşdür, çünki burada hakimlik uğrunda 
mü ba ri zə də İran dövləti ilə Osmanlı imperiyası qarşı-qarşıya 
gəl miş di lər, gah bu tərəfi n, gah da digər tərəfi n üstünlük qa-
zan dığı rə qa bət yanaşı vilayətlərin sərhədlərini keçmirdi. 
Bal kan lara geo si ya si ekspansiyasının başlanğıcında Rusiya 
Os man lı im pe ri ya sı na qarşı Qafqazda və ya Zaqafqaziyada 
«ikinci cəbhə» aç maq barəsində düşünmürdü, çünki bundan 
ötrü onun nə qüv və lə ri, nə vəsaiti, nə də resursları var idi. 
Hə min regiona o, da ha çox məcburən, özündən asılı olmayan 
xa ri ci səbəblərin tə si ri altında diqqət yetirmişdi – 1768-ci il-
də Kartli və Kaxeti gür cü knyazlıqlarının hakimi II İrakli os-
man lılara qarşı hərbi yar dım üçün Rusiyaya müraciət etmişdi. 
Taxtda onun sələfi  ol muş VI Vaxtanq 1722-ci ildə Rusiya 
imperatoru I Pyotr ilə müt tə fi q lik müqaviləsi bağlamışdı. 
1768–1772-ci illərdə müa sir Gürcüstanın ərazisində general-
po ru çik (general-ley te nant), baron Q.K.H.Totlebenin ko-
man dan lığı altında rus qo şun ları dəs təsi fəaliyyət göstərirdi. 
Q.K.H.Tot le ben döyüş mey dan la rın da şücaəti ilə şöhrət qa-
zan sa da öm rünün digər dövrlərində prin sip siz liyi, avan tü-
riz mi və intriqaçılığı ilə tanınmışdı. Bir sı ra hərbi uğurlara (o 
cüm lədən Kutaisinin alınması və Potinin mü ha sirəsi) bax ma-
ya raq, Gürcüstanda onun əməliyyatları Ru si ya ya əhəmiyyətli 
siyasi fayda gətirmədi, çünki bu general gür cü çarı II İrakli 
ilə nəinki mübahisə edib savaşmış, həm də 1770-ci ildə Axal-
six yaxınlığındakı döyüşdə ona osmanlılar qar şı sın da xə ya-
nət etmiş, üstəlik, gürcü taxtı uğrunda mübarizədə rə qib lə-
ri nin tərəfi ni saxlamaqla yenidən xəyanət etmişdi5. Ge ne ral 
Q.K.H.Totlebenin dəstəsinin Kürün digər sahilinə ek spe di-
si ya sının yeganə geosiyasi nəticəsi bu olmuşdu ki, rus hərbi 

5 Потто В.А. Кавказская война: В 5-ти тт. Т. 1. С древнейших 
вре мен до Ермолова. М.: Центрполиграф, 2006. Səh. 128-132.
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ko man dan lığı region barəsində müfəssəl məlumat alaraq, 
ora nın hər bi-to poqrafi k xüsusiyyətlərinə bələd olmuş, bu isə 
gələcəkdə hə min ərazidə eventual döyüş əməliyyatları ke çi-
ril məsini plan laş dır mağa imkan vermişdi. Əslində, məhz ba-
ron Totlebenin sa yə  sin də Mərkəzi və Cənubi Qafqaz Ru si ya-
nın diqqət dairəsinə düş müş dü, baxmayaraq ki, dərhal onun 
geo siyasi maraqlar zo na sı na çevrilməmişdi. 

İkinci dəfə Zaqafqaziya Rusiyanın hərbi-siyasi baxımdan 
diq  qə  tini 10 il sonra, 1782-ci ildə cəlb etmişdi. O vaxt bir tə-
rəf dən Kartli və Kaxeti, digər tərəfdən Rusiya arasında bu 
gür cü tor paq ları üzərində Rusiyanın hərbi protektoratının 
müəy yən edil mə sinə dair danışıqlar başlanmış, 1783-cü il 
iyulun 24-də (av qus tun 4-də) məlum Georgiyevsk trak ta tı nın 
imzalanması ilə ba şa çatmışdı. Bu sənədin məzmunun təh li-
linə varmadan qeyd edək ki, müqaviləni hər iki döv lət cəmi 
4 il ərzində, 1787-ci ilə dək icra etmiş, sonra isə os man lı-
ların təzyiqi altında rus qo şun la rı (2 piyada batalyonu) Şər-
qi Gürcüstandan (Kartli-Kaxetidən) çı xa rıl mışdır, bax ma ya-
raq ki, Rusiya bu torpaqları özünün vas sal mülkü say maq da 
davam etmişdir. Bunu imperatriçə II Ye ka terinanın Ku ban 
kor pusunun komandanı, general-feld mar şal, qraf İ.V.Qu do vi-
çə 1795-ci il 4 sentyabr tarixli əmri də sübut edir. Əmrdə de-
yilirdi ki, İran şahı Ağa Məhəmməd xan Qa ca rın başçılığı ilə 
İran qoşunlarının Tifl isə (Tbilisiyə) yü rü şü nü dəf etmək məq-
sədi ilə «çar İrakli ilə traktata əsasən onun düş mən çi lik qəsd-
lə rindən müdafi əsi üçün Rusiyanın vas sa lı kimi ona ve ril məli 
olan iki tam piyada batalyonu ilə ona kö mək gös tə ril sin»6. 
İran qoşunları sentyabrın 12-də gürcülərin pay tax  tı nı da ğıt dı-
lar (general Qudoviç isə II İrakliyə hərbi yardım gös tə ril mə si-
nə dair əmri yalnız oktyabrın 1-də aldı). 

6 Yenə orada. Səh. 135.
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1783-cü ildə Rusiyanın Şərqi Gürcüstan üzərində pro tek-
to ra tının bərqərar edilməsi və daha sonra, 1801-ci ildə Şər-
qi Gür cüstanın imperiya tərkibinə daxil olması Rusiyanın 
Qaf qaz da iki strateji rəqibinə – Osmanlı imperiyasına və 
İran şah lı ğı na qarşı bir sıra müharibələr aparmasına gətirib 
çıxardı. Bu iki ölkənin daimi sərhəd münaqişələrində olması 
onlarla si lah lı qar şı durmada Rusiyanın işini asanlaşdırırdı. 
Ru siyanın hə min ölkələr ilə silahlı münaqişələri sırasında ge-
neral-anşef (ge ne ral-polkovnik), qraf V.A.Zubovun ko man-
dan lığı altında rus Ku ban korpusu qüvvələrinin İran şa hı nın 
qo şunlarına qarşı Şi ma li Azər baycana yürüşünü – im pe rat ri çə 
II Yekaterinanın ölü mü səbəbindən tam baş tutmamış yü rü-
şünü; 1804–1813-cü il lərin və 1826–1828-ci illərin Ru siya–
İran müharibələrini; 1806–1812-ci illərin və 1828–1829-cu 
illərin Rusiya–Os man lı müharibələrini göstərmək la zım dır. 
İm periyanın döv lət sər həd ləri Mərkəzi və Cənubi Qaf qaz re-
gion larına lap ya xın laş dı ğın dan məhz həmin si lah lı mü na qi-
şələrin planlaşdırılması və ge di şi za manı bu re gion lar da Ru-
si yanın geosiyasi maraqlarının və hə dəfl  ərinin cizgiləri üzə 
çıx mağa, məzmunu müəyyən olunmağa baş la mışdır. 

Yuxarıda göstərilmiş bütün silahlı münaqişələrin yaran-
ma  sı üçün əsas səbəb Qafqazda Rusiya, İran və Osmanlı 
im  pe  ri ya sı arasında nizamlanmamış sərhəd məsələsi və Za-
qaf  qa zi ya nın feodal dövlət-ərazi qurumlarında – müxtəlif 
ma  hal lar da, şah lıq larda, xanlıqlarda hökmranlıq uğrunda 
mü  ba  ri zə ol muş dur. Qaf qaz da bu üç qüvvə arasında ma raq-
lar mü na qişəsinin ob yek tiv mövcudluğu şəraitində ix ti lafl  a-
rın ara dan qaldırılması üçün çıxış nöqtəsi kimi Qafqaz xalq-
la rı nın dini suverenliyi se çil mişdir. Deyilənlərin təsdiqi üçün 
Ru siya ilə Osmanlı im pe ri ya sı arasında 1791-ci il 29 de kabr 
(1792-ci il 9 yanvar) ta rix li Yassı sülh müqaviləsinin müd-
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də ala rı nı göstərmək olar. Hə min müqaviləyə görə, Rusiya 
ilə Osmanlı imperiyası ara sın da sərhəd Kuban çayı boyunca 
müəyyən edilirdi, Qafqazın bü tün xristian xalqları – osetinlər 
və şərq gürcüləri, onların tor paq la rı isə osmanlılar tərəfi ndən 
Ru siyanın geosiyasi ma raq la rı zonası hesab edilirdi7. La kin 
Qaf qazda geosiyasi ma raq dairələri arasında bu cür hədd qo-
yul ması İran şahı Ağa Mə həm məd xan Qacarı razı sal ma dı və 
o, 1795-ci və 1797-ci il lər də Kartli-Kaxetiyə iki dəfə hücum 
etdi. Qərbi Gürcüstanın mü səl man xalqları da Kartli-Kaxetiyə 
və İmeretiyə basqınları da vam etdirirdilər. Bütün bunlar gür-
cü torpaqlarının sonuncu müs tə qil çarı XII Georgini Ru si-
ya dan təkcə hərbi deyil, həm də dövlət yardımı istəməyə 
sövq etdi. Kartli-Kaxetinin Rusiya tər ki bi nə daxil olmasının 
siyasi və hüquqi aspektləri yaxşı öy rə nil diyindən və məlum 
olduğundan8, onu ətrafl ı nəzərdən ke çir mə yəcəyik. Bircə bu-
nu deyəcəyik ki, Gürcüstanın Rusiyaya bir ləşdirilməsi haq-
qın da imperator manifesti 1802-ci il aprelin 12-də Sioni baş 
kilsəsində rəsmən oxunduqdan sonra Rusiya Cə nu bi Qafqaz 
regionunda öz geosiyasi maraqlarının və prio ri tet lərinin ifadə 
edilməsi məsələsinə yaxınlaşdı.

Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi maraqlarının müəy-
yən  ləş dirilməsi ilk növbədə yeni birləşdirilmiş torpaqların 
hər  bi-strateji təhlükəsizliyi amili ilə şərtlənmişdi. Bundan öt-
rü Qaf qa zın təbii sərhədlərinə çıxmaq zəruri idi. Həmin sər-

7 Подробное описание пути чрезвычайнаго и полномочнаго 
Рос сийскаго Императорскаго Посольства, после Ясскаго мира, от 
Ру щука чрез Шумлу в Константинополь, в 1793 году. С воен ны ми 
за ме чаниями о земле, с показанием способа провесть и про до вольс-
твовать от 30-ти до 40-ка тысяч войска / Прим. Н. А. Осокина // Рус-
ская старина, 1878, № 1 (Т. 21). Səh. 100-124.

8 Авалов З.Д. Присоединение Грузии к России. СПб.: Тип. Монт-
вида, 1906.
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həd lər əsa sın da nəinki ərazilər arasında hədd qoymaq, həm 
də eşe lon laş dı rıl mış müdafi əni təşkil etmək mümkün idi. Bu 
cür təbii hü dud lar yalnız Araz çayı (cənubda) və Çorox çayı 
(qərbdə) ola bi lər di. Bu hüdudlara çatmaq üçün Rusiya XIX 
əsrin birinci qə ri nə sin də yuxarıda göstərilən bir sıra hücum 
müharibələri apar mış dı. Rusiyanın geosiyasi maraqları komp-
lek  sində Mərkəzi Qaf qa zın yeri, rolu və əhəmiyyəti məhz Ru-
siya və Osmanlı im pe ri ya ları arasında qarşılıqlı ərazi id dia ları 
ilə müşayiət olu nan hə min müharibələr və onlardan son ra baş 
ve rən silahlı mü na qi şə lər kontekstində nəzərdən ke çi ril mə li dir.

İlk növbədə qeyd edilməlidir ki, dünya xəritəsində müs-
tə  qil subregion və geosiyasi diqqət obyekti kimi Mərkəzi 
Qaf  qaz yalnız Rusiyanın sayəsində yaranmışdır. Onun mə kan 
ba xı mın dan lokallaşması, hüquqi formalaşması və son ra kı 
po li to lo ji əla hid dələşməsi Rusiyanın İran və Osmanlı im pe-
riyası ilə bey nəl xalq mü qavilələrinə əsasən yeni tor paq la rın 
onun tərkibinə da xil ol ma sı yolu ilə həyata keçmişdir. Hə-
min müqavilələrə İran ilə 1813-cü il 12 (24) oktyabr tarixli 
Gü lü stan sülh müqaviləsi, 1828-ci il 10 (22) fevral tarixli 
Türk mənçay sülh müqaviləsi, elə cə də Osmanlı imperiyası 
ilə 1812-ci il 16 (28) may tarixli Bu xa rest sülh müqaviləsi 
(1826-cı il 25 sentyabr (7 oktyabr) ta rix li Akkerman kon ven-
si ya sı ilə birlikdə), 1829-cu il 2 (14) sent yabr tarixli Adria-
no pol sülh müqaviləsi, habelə 1878-ci il 1 (13) iyul tarixli 
Ber lin traktatı aid edilməlidir. Bu beynəlxalq hü quq aktlarının 
müd də alarına görə, Dağıstan, Kartli, Kaxeti, Meq re li ya, İme-
re tiya, Quriya, Abxaziya torpaqları, Bakı, Qa ra bağ, Gən cə, 
Şir van, Şəki, Dərbənd, Quba, Talış, Naxçıvan, İrə van xan lıq-
la rı nın əraziləri, Qara dənizin Kuban mənsəbindən baş la mış 
Müq. Nikolay körpüsünədək olan bütün şərq sahilboyu Ana-
pa, Su cuq qala və Poti qalaları ilə birlikdə, habelə osmanlı pa-
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şalıqları Axalsixe, Axalkalaki, Batum, Qars, Ərdəhan, Artvin 
Ru si yaya birləşdirilmişdi. Beləliklə, tarixi-hüquqi nöqteyi-nə-
zər dən bütün bu torpaqlar Mərkəzi Qafqaz regionuna da xil 
edil məli və kompleks tədqiqat obyekti olmalıdır, çünki on la-
rın son ra kı tarixi taleyini de-fakto müəyyən etmiş Rusiyanın 
imperiya tə si ri altında olmuşlar. 

Mahiyyətcə biz deyə bilərik ki, bu gün Mərkəzi Qafqaz 
re gio nunun subyektləri Rusiya Federasiyası, Türkiyə Res pub-
li ka sı, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası, 
Gür cü stan, habelə qismən tanınmış və ya tanınmamış dövlət 
qu rum ları – Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dağlıq Qarabağdır. 
La kin bu re gio nun bəzi ölkələrinin siyasi elitaları, habelə on-
ları do la yı sı ilə dəs təkləyən dünya güc mərkəzləri Rusiyanın 
və Tür ki yə nin re gio na təsirini zəifl ətməyə və ya hətta on la rı 
Mər kəzi Qaf qaz re gio nunun subyektləri siyahısından çı xa ra-
raq, yalnız Azər bay ca nı, Ermənistanı və Gürcüstanı sax la ma-
ğa fəal surətdə çalışırlar. 

Mərkəzi Qafqaz regionuna bu cür politoloji yanaşma 
ap riori qey ri-məqbuldur, çünki nəinki tarixi reallıqları və 
ənə nələri in kar edir, həm də yerli siyasi elitaların ayrı-ay rı 
qrup larına və on la rın arxasında dayanan beynəlxalq ma liy yə-
sə naye dai rə lə ri nə xoş gəlsin deyə region xalqlarının ta ri xi-
mə dəni irsini rədd edir. XIX əsrin ikinci qərinəsindən baş la ya-
raq, Mərkəzi Qafqaz Ru si ya nın nəinki geosiyasi ma raq la rı nın, 
həm də prioritetlərinin zo na sı olmuşdur və olaraq qa lır. Ru si-
yanın həmin region barəsində si ya səti son iki əsr ər zin də mü-
hüm transformasiyaya məruz qal mışdır və bu, müəy yən bir 
ten den siyanı ifadə etməyə imkan ve rir. 

Cənub-Şərqi Avropa regionundan fərqli olaraq, Mərkəzi 
Qaf  qaz regionu heç vaxt Rusiyanın dini ekspansiya obyekti 
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ol  ma mış dır, çünki yerli əhalisi ənənəvi müsəlman olan (ib ti-
dai büt pə rəst lik dən aralandıqdan sonra) ərazilərdə öz siyasi 
hökm  ran lı ğı nın təməli kimi xristianlığı yaymaq mənasızdır. 
Xris tian lı ğın tarixən yayıldığı və XIX əsrin əvvəllərində feo-
dal ictimai mü na si bət lərinin artıq təşəkkül tapdığı torpaqlar, 
de mək olar, ağ rı sız su rətdə Rusiya dövlətinin və cəmiyyətinin 
tər kibinə daxil edil di və bu zaman hakim regional elitadan 
tək-tək şəxslərin mə na fe lərinə toxunuldu.  

Zaqafqaziyanın ənənəvi müsəlman əhalisinə malik döv-
lət-ərazi qurumlarının Rusiya imperiyasının tabeliyinə keç-
mə si nin in zi bati proseduru daha mürəkkəb idi, amma bu da 
mən tiqi cə hət dən anlaşılan idi: yerli feodal hakimləri əv vəl-
ki inzibati sta tus la rını ömürlərinin son gününədək qo ru yub 
saxlayırdılar (doğ ru dur, bu zaman siyasi suverenliyi iti rə rək), 
onların varisləri, xə ləfl  əri və yaxınları bütün əmlak və silk 
im tiyazlarına malik olan Rusiya zadəganlarına çev ri lir di lər. 
Əs lin də, Cənubi Qafqaz vi la yətlərinin Rusiya ha ki miy yəti 
altına keçməsi sosial-əmlak və inzibati-təsərrüfat mü na si bət-
lərinin onlar üçün ənənəvi xa rak te rini dəyişmədi, ona görə də 
əha linin əsas kütləsi tərəfi ndən la qeyd qarşılandı. 

Buna parlaq nümunə kimi, yerli müsəlmanlar sırasından 
olan «əsirlər» – «canlı əmtəə» ilə hətta Rusiya imperiyasının 
hü  dud larını aşan ticarətə (xüsusən, qızların və gənc qa dın-
ların Tür ki yə hərəmxanalarına satılmasına) yeni rus ha ki miy-
yət or qan la rı nın, demək olar, etinasız münasibət bəs lə mə sini 
gös tərmək olar. İmperiyanın yeni birləşdirilmiş ra yon ların-
da mü səlman kənd icmalarının hüdudları daxilində əsir ti-
ca rə ti sərbəst həyata ke çi ri lirdi, əsir (qul, nökər) alın ma sı 
və satılması faktının özü isə döv lət xəzinəsinə rüsum ödə-
nil mək lə Rusiya pristavlarının qə bul et dikləri xüsusi aktlar 



27

Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi maraqlarının və prioritetlərinin təkamülü

vasitəsi ilə təsdiqlənirdi9. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qayda 
Rusiyanın «xristian» hissəsində təh kimli kəndlilər barəsində 
qüvvədə olan qaydanın tam eyni idi, ona görə də Qafqazın və 
Rusiyanın Avropa hissəsinin yerli əha lisinin həyat tərzi bir-
birindən az fərqlənirdi. Bütün bunlar tamamilə qəti surətdə 
be lə söyləməyə imkan verir ki, Rusiya tə rə fi n dən Qafqazın 
müs təmləkələşdirilməsi yolunda heç bir so sial-iqtisadi çə tin-
lik yox idi. 

Rusiya tərəfi ndən Qafqazın müstəmləkələşdirilməsinin 
ilk onil likləri ərzində yerli müsəlman əhali bu prosesə siyasi-
di ni ma neə törətmirdi. Buna ən parlaq sübut kimi 1828–1829-
cu il lə rin Rusiya–Osmanlı müharibəsinin qızğın çağında 
müa sir Azər bay canın yeni birləşdirilmiş torpaqlarında rus 
Əla hid də Qaf qaz kor pusu üçün dörd atlı-müsəlman polkunun 
(hə rə sin də 720 at lı olmaqla) və Kəngərli süvari dəstəsi adı al-
tın da xü su si atlı divizionun uğurla formalaşdırılmasını gös-
tər mək olar. On lar Şərqi Anadolu ərazisində öz din daş la rı na 
qarşı dö yüş lər də ni zami rus ordusundan da çox fərq lən miş-
di lər10. Hə min mü ha ribə başa çatdıqdan sonra bu gün Cə nu-
bi Qafqaz ad lan dı rı lan əra zidə xüsusi Zaqafqaziya mü səl man 
kazak qoşununun for ma laş dırılması məsələsinə belə ba xıl-
mış dı. Lakin bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan qüvvə və va si-
tə lərin 1830–1831-ci il lə rin Polşa üsyanını yatırmağa gön də-

9 Емельянова Н.М., Экзеков М.Х. Торговые и культурные свя зи 
Рос сийской, Османской империй и народов Кавказа в первой по ло-
ви не XIX века // Исторические, культурные и экономические связи 
меж ду Турцией и Россией: Материалы международного симпозиума, 
Стам бул, 5 апреля 2012 г. / Сост. О.Ю.Кузнецов. – М.: Турецко-рус-
ский культурный центр, 2012. – Səh. 45-47.

10 Утверждение русского владычества на Кавказе: К 100-летию 
при соединения Грузии к России: В 5-ти тт. / Под ред. В.А.Потто. 
Тиф лис, 1909. Т. 4 (ч. 2). Səh. 415-416.
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ril məsi zərurəti həmin pla nın tam həyata keçirilməsinə imkan 
vermədi11. 1840-cı il lər də Dağıstanda və Çeçenistanda imam 
Şamilin başçılığı ilə dağ lı xalqlar üsyan qaldırdıqdan sonra 
isə bu plan tamamilə unu dul du. Bütün bu deyilənlərdən belə 
bir nəticə çıxarmaq olar ki, çox mil lət li və çoxdinli Rusiyada 
tə bəələrin dini etiqadı məsələsi yal nız onlar öz hüquqa zidd 
hərəkətləri ilə qayda-qanunu poz duq ları zaman ortaya çıxırdı. 

«Erməni məsələsi» Qafqazda Rusiya 
geosiyasətinin vasitəsi kimi 

Mərkəzi Qafqazın Rusiya tərəfi ndən müstəmləkələşdiril-
mə sin də dini-konfessional çalara malik bircə məsələ var idi. 
Söh bət «erməni məsələsi» deyilən məsələdən gedir, o mə sə lə 
ki, Rusiyanın Zaqafqaziyada həyata keçirdiyi bütün si ya sət lə 
uy ğun suzluq təşkil edir, Rusiyanın bu regionda geo si ya sə ti-
nin for ma laşması məntiqini əsaslı surətdə pozurdu. Bəri baş-
dan qeyd etmək lazımdır ki, biz bu məsələni milli deyil, məhz 
dini-kon fes sional məsələ kimi nəzərdən keçiririk, çünki Ru si-
ya da di ni etiqad azadlığı haqqında imperiya qanununun qəbul 
edil diyi 1914-cü ilin fevral ayınadək şəxsiyyətin formal-hü-
qu qi xa rak te ris tikasının bir elementi kimi «milliyyət» anlayışı 
yox idi və onu şəxsiyyətin konfessional və ya dini etiqad 
mən su biyyəti mə lum dərəcədə əvəz edirdi. Odur ki, Rusiyada 
döv lət-hüquq nöq teyi-nəzərindən «erməni məsələsi» mövcud 
deyildi və prin sip cə mövcud ola bilməzdi, bu problemin ayırd 
edilməsi üçün «er mə ni-qriqorian məsələsi» ifadəsinin işlə-
dilməsi daha dəqiq ola caq dır. 

11 Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской империи. 
Мос ква: Новый аргумент, 2006. Səh. 93-98.
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Rusiya imperiyasında erməni etnosunun sosial-hüquqi 
at  ri  butu olan erməni-qriqorian məzhəbinə aid mərasimlər və 
at  ri but lar pravoslav mərasimlərinə və atributlarına bən zə-
di yin  dən bu məzhəb siyasi-dövlət isteblişmentinin dünyəvi 
nü  ma  yən də ləri tərəfi ndən yanlış olaraq kilsə qaydaları ba-
xı mın dan pra vos lav lı ğa yaxın hesab edilirdi. Bunun bir sə-
bə bi o dövrdə pra vos lav ilahiyyatının inkişaf etməməsi idi. 
İla hiy yat ehkamçılığı mə sə ləsinin dərinliyinə dalmadan bir-
cə mə qamı qeyd edək ki, er məni apostol kilsəsi Qədim şərq 
pra vos lav kilsələri qrupuna aid dir, IV Ümumdünya kil sə 
məc li sin də iştirak etməmiş və onun qərarlarını qəbul et mə-
miş dir, ona görə də öz ehkamlarında yal nız ilk üç Ümum-
dün ya kilsə məclisinin qərarlarına əsas la nır və «Təcəssüm 
et miş Söz Tanrısının vahid təbiəti»nə (mia fi  zit çiliyə) eti qad 
edən İsgəndəriyyəli Müqəddəs Kirilin Xal ki dondan qa baq kı 
xristologiyasını rəhbər tutur. Erməni-qri qo rian təlimi Müq. 
Üç Üqnumu inkar etməsi ilə pravoslav eh kam çı lı ğın dan 
fərqlənir, bu isə onun tərəfdarlarını yəhudi dininin mən sub la rı 
və «jidçilər»in müxtəlif saxta xristian sektalarının – du xo bor-
la rın, molokanların və digərlərinin ardıcılları ilə ya xın laş dırır. 
Ona görə də müasir xristian (həm katolik, həm də pra vo slav 
və hətta protestant) ilahiyyatı nöqteyi-nəzərindən qri qo rian 
ermənilər sözün tam mənasında xristian sayıla bilməzlər, 
lakin Qafqazdakı rus hərbi-inzibati hakimiyyət orqanları bu 
məz hə bin ehkam xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirmir, onun 
ar dıcıllarını Cənubi Qafqaz regionunda öz hərbi-siyasi plan la-
rı nın və iddialarının həyata keçirilməsi işində müttəfi q hesab 
edir di lər. Mahiyyət etibarı ilə biz inamla söyləyə bilərik ki, ar-
tıq XIX əsrin ikinci rübündə «erməni məsələsi» Rusiyanın Za-
qaf qa zi yadakı geosiyasətinin özəyinə çevrilmiş və iki əsrdən 



30

Oleq Kuznetsov

bir qədər az müddətdə, XXI əsrin əvvəllərinədək bu cür özək 
olaraq qalmışdır. 

Rusiyanın Mərkəzi Qafqaz ərazisini İrandan və Osmanlı 
im periyasından qoparması və bir neçə onillik ərzində burada 
möh kəm lənməsi Rusiya dövlətinin qriqorian ermənilər ba-
rə sin də fəal köçürmə siyasəti ilə müşayiət olunmuşdur. Er-
mə ni lər İrandan və Osmanlı imperiyasından məqsədyönlü 
şə  kil  də çı xa rı la raq, Rusiyaya birləşdirilmiş Zaqafqaziya tor-
paq  la rın da yer ləş dirilirdi. İranla bağlanmış Türkmənçay sülh 
mü qa vi lə sin də və Osmanlı imperiyası ilə bağlanmış Ad ria no-
pol sülh mü qa vi lə sin də bu barədə xüsusi maddələr nəzərdə 
tu tulurdu. Er mə ni lə rin Zaqafqaziyaya köçürülməsi kütləvi 
xarakter daşı yır dı: tam rəsmi Rusiya məlumatlarına görə, 
təkcə 1829-cu ilin payızında – 1830-cu ilin yazında Osmanlı 
im periyasından 15000 erməni ailə si köçürülmüşdü ki, bu da 
90 mindən 100 mi nə dək erməni de mək idi. Həm də bunlar 
yalnız Ərzurum və Qars pa şa lıq la rın dan gətirilənlər idi12. 
Rusiya Zaqafqaziyasına təqribən elə bu qə dər erməni iki il 
əv vəl İrandan, daha 30 minə qədər erməni isə Trabzondan 
köçürülmüşdü. Faktiki olaraq, üç ildən bir qədər az müd dətdə 
Cənubi Qafqazın erməni əhalisi milyonun üçdə bi ri qədər art-
mışdı. Eyni vaxtda bu qədər erməninin Rusiya ha ki miy yəti 
tə rəfi ndən sanksiya verilmiş, təşkil edilmiş və ma liy yə ləş di-
ril  miş kütləvi köçünü bütünlüklə Rusiyanın Cənubi Qaf qaz da 
geo siyasətinin təzahürü hesab etmək olar. 

Bu müddəa ilə biz qriqorian ermənilərin qədimdən Za-
qaf qa zi ya ərazisində yaşaması faktını şübhə altına almağa 
ça lış  mı rıq. Lakin 1820–1830-cu illərin hüdudunda İrandan 

12 Утверждение русского владычества на Кавказе… Т. 4 (ч. 2). 
Səh. 453-454.
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və Os man lı imperiyasından ermənilərin bu qədər kütləvi 
surətdə kö çü rül mə si Rusiyaya yeni birləşdirilmiş torpaqlarda 
bu xalqın nü ma yən də lərinin ərazicə yerləşməsi strukturunu 
kökündən də yiş dir miş dir. O vaxtadək Zaqafqaziyanın feodal 
döv lət-ərazi qu rum larında qriqorian ermənilər dağınıq halda 
yer ləşmiş, heç yer də (hətta İrəvan xanlığında) etnik çoxluq 
təş kil etməmişlər, an caq 1830-cu ildə Şərqi Anadoludan kö-
çü rül dükdən son ra Cə nu bi Qafqazın ayrı-ayrı yerlərində yığ-
cam şəkildə məs kun la şa raq, etnik çoxluq təşkil etmişlər. Bu-
na misal kimi Osmanlı im pe riyasından çıxmış ermənilərin 
rus Qaf qaz administrasiyası tə rə fi ndən Gümrü və Lori va di si 
ət rafl  arında məskunlaşmasının təş kil edilməsini13 gös tər mək 
olar. Son ralar bu ərazi müasir Er mə ni stan milli döv lət çi li yi-
nin özə yini təşkil etmişdir. 

Görə bilərik ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda geo si ya sə-
tinin hə ya ta keçirilməsi üçün başlıca milli-dini vasitə mü səl-
man azər bay can lılar deyil, hətta Rusiyaya və onun geosiyasi 
maraqlarına sə daqətini döyüş meydanlarında əldə silah də-
fə lərlə sübut etmiş xris tian gürcülər deyil, məhz qriqorian 
er mə nilər – dini-kilsə mə ra simlərinin və atributlarının ox-
şar lı ğından savayı, Rusiya qar şı sında heç bir xüsusi xidmət 
gös tər məmiş ermənilər oldular. Bu nun nəyə görə baş verdiyi 
tədqiqatımızın mövzusu ilə bağlı mə sə lə deyildir. Odur ki, bu 
vəziyyətin yaranması səbəblərini nə zər dən keçirmədən yalnız 
məsələnin mövcudluğu faktını qeyd et məklə kifayətlənirik. 

Bütün XIX əsr ərzində və XX əsrin əvvəllərində Ru si-
ya nın Cənubi Qafqaz regionunda geosiyasətinin prio ri tet-
lə rini «erməni vektoru» müəyyən etmişdir. O dövrün bü tün 
Rusiya–Türkiyə müharibələrində rus qoşunlarının Za qaf qa-

13 Yenə orada.
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zi ya da hərəkətinin hərbi-strateji baxımdan elə də mü na sib 
ol  ma yan, amma hərbi-siyasi nöqteyi-nəzərdən tam izah edi-
lə bi lən baş istiqaməti deyilənlərə əlavə bir sübut ola bi lər. 
Os man lı imperiyası ilə son dörd müharibədə (1828–1829, 
1853–1856, 1877–1878 və 1914–1918-ci illərdə) rus hər-
bi ko mandanlığı Trabzonu və ya Sinopu de yil, məhz Ər zu-
ru mu Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsinin içə ri lə rinə doğ ru 
hü cu munun başlıca istiqaməti və eyni zamanda, son mən-
tə qə si hesab etmişdir, halbuki Trabzonun və ya Si no pun tu-
tul ması Anadoluda vuruşan rus qoşunlarının dəniz yo lu ilə 
təc hi zatını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırardı. Lakin bu mü-
ha ribələrin heç birində Qara dənizin türk sahilboyunun ələ 
ke çi ril məsi strateji vəzifə kimi qarşıya qoyulmamışdır. Bu de-
yi  lən lərdən belə bir qənaət hasil olur ki, hərbi-strateji və iq ti-
sa di əhəmiyyəti çox şübhəli olan, lakin əhalisinin xeyli fai zini 
qri qo rian ermənilər təşkil edən bir sıra vilayətlərin Os manlı 
im pe ri ya sın dan qoparılması Rusiya üçün geosiyasi prio ri tet 
olmuşdur. Bü tün bunlar belə söyləməyə imkan ve rir ki, yü-
zil liklər boyu Ru si ya da «yunan layihəsi»ndən əla və, «er mə ni 
layihəsi» də ol muş dur, baxmayaraq ki, onun möv cud lu ğunu 
heç kəs elan et mə miş dir. 

Antanta ölkələri və Osmanlı imperiyası arasında 1918-ci 
il 30 oktyabr tarixli Mudros barışığının və 1920-ci il 10 av-
qust ta rix li Sevr sülh müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Bi rin-
ci dünya mü ha ri bəsi gedişində Rusiya tərəfi ndən Os man lı 
imperiyasından iş ğal edilmiş ərazilərdə yaradılması nə zər-
də tutulan «Böyük Er mə ni stan»ın elan olunmasını Ru si ya-
nın «erməni layihəsi»nin hə ya ta keçirilməsi ilə birbaşa ey-
ni ləş dirmək üçün əlimizdə ki fa yət qədər və mötəbər sənədli 
mə lu mat yoxdur. Lakin Rusiya 1918-ci il 3 mart tarixli 
Brest-Litovsk sülh müqaviləsinə uy ğun ola raq müharibədən 
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bir tərəfl i qaydada çıxdıqdan sonra onun əv vəllər işğal etmiş 
olduğu türk ərazilərinin erməni mil lət çi lə ri nə ve ril məsinə 
cəhd göstərilməsi faktı özlüyündə sübut edir ki, Ru si yanın 
və qismən də Fransanın yeritdiyi «erməni la yi hə si» Bi rin ci 
dün ya müharibəsində Rusiyanın hərbi-siyasi məğ lu biy yə tin-
dən sonra da öz aktuallığını saxlamışdır. Yalnız 1919–1923-
cü illərin İstiqlal savaşında Qazi Mustafa Kamal paşa Ata türk 
tərəfdarlarının qalib gəlməsi həmin layihənin üstündən qə ləm 
çəkdi. Bu savaşın tərkib hissələrindən biri 1920-ci ildə türk–
erməni silahlı münaqişəsi olmuşdur. Münaqişə əvvəlcə Ru si-
ya qoşunlarının, sonra isə erməni silahlı birləşmələrinin işğal 
et dik ləri Şərqi Anadolu vilayətləri üzərində gələcək Türkiyə 
Res pub li kasının dövlət suverenliyinin bərpa edilməsi ilə başa 
çat mış dır. 

«Erməni layihəsi»nin izləri Rusiyanın ən yeni ta ri-
xi dövrdə hə yata keçirdiyi xarici siyasətdə də özünü gös tər-
miş dir. 1990-cı il lərdə SSRİ-nin dağılmasından sonra Dağlıq 
Qa rabağ ətrafında cə rə yan edən silahlı münaqişə şəraitində 
Ru si ya Federasiyası əzəl dən fəal ermənipərəst mövqe tut-
muş dur. Cənubi Qafqaz re gio nun da müasir Rusiyanın xarici 
siya sətinin bu cür vektorunun se çil mə si nə bir sıra tarixi şəx-
siy yətlərin subyektiv təsiri ba rə sin də müfəssəl söhbət aç ma-
ya cağıq, çünki tarixçilərin ənənəsində sağ adamlara qiy mət 
ve ril məsi yoxdur, yalnız Rusiya siyasi is teb liş men ti dai rə-
lə rində «erməni lobbisi»nin mövcudluğu ba rə sin də ümu mi 
qeydlə kifayətlənəcəyik. Son illərdə «erməni lob bi si» nin əsas 
nümayəndələrinin cismən qocalaraq Mərkəzi Qaf qaz re gio-
nun da Rusiya geosiyasətinin məzmununa təsir gös tər mək qa-
bi liyyətini və imkanını getdikcə daha çox itirməsi sə bə bin dən 
bu lobbinin nüfuzu azalmaqdadır. 
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Rusiyanın Zaqafqaziyada yeni geosiyasi 
prioritetləri

Bu gün Rusiya Zaqafqaziyada öz geosiyasətinin prio ri tet-
lə ri ni mərhələ-mərhələ dəyişərək, onu prinsipcə başqa əsaslar 
üzə rin də və indiki dövrün reallıqlarına müvafi q surətdə təşkil 
edir: Mər kəzi Qafqaz regionunda beynəlxalq iqtisadiyyat və 
xarici si ya sət məsələlərində qatı milli-dini çalara malik olan 
əvvəlki ideo lo ji determinizmin yerini praqmatizm tutmuşdur. 
Tamamilə aş kar dır ki, Rusiya özü üçün bu qədər vacib olan 
isti qamətdə xa ri ci siyasət xəttini bir an içində dəyişdirməyə 
obyektiv qadir de yil dir – iki əsr davam etmiş ətalət son də-
rəc ə güclüdür, onu ara dan qaldırmaq üçün qüvvə, vaxt və 
siyasi iradə gərəkdir. Son vaxt lar siyasi iradənin mövcudluğu 
da ha qabarıq şəkildə təzahür edir, baxmayaraq ki, Mərkəzi 
Qaf qa zın, demək olar, bütün öl kə lə rinin siyasətçiləri ilk bö-
yük yu bi leyin – milli dövlətçiliyin 20 il liyinin verdiyi məst-
lik dən tə sirlənərək bunu görməzliyə vur ma ğı üstün tutur, 
vər  diş et dik ləri geosiyasi koordinatlar sis te min də qalmaqda 
da vam edirlər.

SSRİ-nin dağılmasından sonrakı iyirmi il ərzində Rusiya 
hər bi-siyasi baxımdan ən sabit və davranışı bəlli yeni dövlət 
ki mi məhz Ermənistanı Zaqafqaziyada özünün təbii müttəfi qi 
say mış dır. 1990-cı illərdə Ermənistanın və ermənilərin Mər-
kə zi Qaf qaz regionunda üstünlük uğrunda birgə səylər gös tər-
diyi şə rait də Gürcüstan və Azərbaycan öz daxili si ya si di diş-
mələri üzün dən permanent anarxiya ərazilərinə bənzəyirdi və 
hətta bir müd dət belə ərazilərə çevrilmişdi.

Hazırda Mərkəzi Qafqaz ölkələrində şərait prinsipcə də -
yiş miş dir və Rusiya təkcə Zaqafqaziyada deyil, həm də bü-
tün Ön Asi ya da öz kursunu həyata keçirmək üçün yeni tə-



35

Rusiyanın Zaqafqaziyada geosiyasi maraqlarının və prioritetlərinin təkamülü

rəf daş lar ax tar mağa məcbur olmuşdur. Ermənistan iqtisadi 
cə hət dən zəifdir, mil li dövlətçiliyinin bütün ən yaxın tarixi 
ər zin də Rusiyanın və er məni diasporunun maliyyə yardımı 
hesabına yaşayan re si pi yent ölkədir, ona görə də perspektivdə 
Rusiyanın Mərkəzi və Cə nu bi Qafqazda strateji müttəfi qi 
ola bilməz. Gürcüstan və Azər bay can da son illərdə Rusiya 
barəsində bir sıra qeyri-dost de marş la rında təzahür etmiş 
siya si və ya milli-dini səbəblər üzün dən obyektiv surətdə Ru-
si yanın Zaqafqaziyada geosiyasi tə rəf da şı nın boş olan yerini 
tu ta bilməzlər, çünki onlar üçün bu, dün ya nın digər güc mər-
kəz ləri qarşısında götürdükləri öh də lik lər kompleksinin yeri-
nə yetirilməsindən birtərəfl i imtina edil mə si ilə bağ lı ola-
caq dır. Bunu isə onlar obyektiv olaraq bir an için də edə 
bil  məz lər. 

Odur ki, yaranmış şəraitdə Rusiya Mərkəzi və Cənubi 
Qaf qaz regionuna öz təsirini qoruyub saxlamaq üçün müt tə-
fi q ləri bölgənin hüdudlarından kənarda axtarmağa məcburdur. 
Müttəfi q ki mi o, yalnız iki ölkəni – İran İslam Respublikasını 
və Türkiyə Res pub likasını nəzərdən keçirə bilər, baxmayaraq 
ki, birinci öl kə xarici siyasətinin spesifi kası və əvvəlcədən 
bəl li olmaması, bu siyasətin islam (xüsusən şiə) aləmində 
İran siyasi-dini eli ta sı nın aşkar ifadə edilən dini xilaskarlığı 
ami linin təsirindən ası lı lı ğı üzündən Ön Asiyada strateji tə rəf-
daş roluna az yarayır. De mə li, Ön Asiyada, Mərkəzi və Cə-
nu bi Qafqaz regionlarında Ru si ya nın geosiyasi tərəfdaşı ro lu-
na ən çox ehtimal edilən na mi zəd Tür kiyə olur. Son illərdə 
bu ölkə ilə münasibətlər həm si ya si-dövlət, həm də iqtisadi 
və hu manitar sahələrdə sü rət lə in ki şaf edir. Beləliklə, biz Ru-
si ya nın Zaqafqaziyada və bütün Ön Asi ya da geosiyasi prio-
ri tet lərinin dəyişilməsi tendensiyasının ol du ğu nu inamla 
söy lə yə bilərik; özünü doğrultmamış «yunan» və «erməni» 
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layihələrini yeni «türk» layihəsi əvəz edir. Belə bir la yi hənin 
mövcudluğu ilə bütün Qafqaz ölkələri artıq bu gün he sab laş-
ma lı olurlar.

Rusiya ilə Türkiyənin hər gün yeni təşkilati cizgilər kəsb 
edən strateji iqtisadi ittifaqı labüd surətdə suveren Qafqaz 
döv lət lə rini nəinki dünya səviyyəsində, həm də regional sə-
viy yədə stra te ji siyasi təsirdən məhrum edəcək, yəni bu döv-
lətlər digər dün ya və ya dini güc mərkəzlərindən hər han sı 
birbaşa texniki yar dım almaq imkanından de-fakto məh rum 
olacaqlar. 2008-ci ilin avqust ayında Cənubi Osetiya si lah lı 
münaqişəsi zamanı Tür ki yə Respublikası hakimiyyət or qan-
larının Rusiyaya pas siv kö məyi onun isteblişmentinin xam-
mal və digər iqtisadi im ti yaz lar mü qa bilində Qafqazda geo-
si yasi prioritetləri Rusiyaya gü zəş tə getməyə hazır olduğunu 
bütün dünyaya bir daha nü ma yiş etdirdi. Son illərdə Rusiya 
ilə Türkiyənin siyasi-iqtisadi tə rəf daş lı ğı «avrasiyaçılıq» şək-
lin də qarşılıqlı surətdə faydalı ideo lo ji tərtibat almağa baş la-
mış dır. İki ölkədə təkcə siyasi sə viy yə də deyil, həm də elmi-
nəzəri səviyyədə geniş rəvac verilən bu ideologiya fi krimizcə, 
ən yaxın perspektivdə labüd olaraq «slav yan-türk Avrasiya 
bir liyi» şəklində qarşılıqlı məqbul ideo lo ji kon sepsiyanın ha-
zır lanmasına gətirib çıxaracaq və bu kon sep si ya da Qafqaz 
xalq larının siyasi cəhətdən müstəqil milli-dövlət və et nik-dini 
maraqlarına yer olmayacaqdır. 

Rusiyanın Zaqafqaziyada xarici siyasət vektorunun də -
yiş  mə si nəticəsində orta müddətli perspektivdə ən bö yük 
faydanı Mər kə zi Qafqaz regionunun bütün ölkələri ara sın-
da Azərbaycan gö tür məli olsa da o, öz qarşısında açı lan üs-
tün lüklərdən istifadə et mə yə nədənsə tələsmir. Üs tə lik, Ru-
siya imperiyasında Azər bay can xalqının guya «soy qı rımına 
məruz qalmasının iki yüz illiyi» ideyasının Azərbaycanda 
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ya yıl ması ilə bağlı Ru si ya ya qarşı yönələn ideoloji-təbliğat 
ri to rikası son bir ildə güc lən mə yə başlamışdır. Bu ritorika 
Ru si yadakı azərbaycanlı dias po ru nun rusdilli nəşrlərində 
(«İRS-Наследие» jurnalında, «Азер бай джан ский конгресс» 
qə ze tində) daha aşkar surətdə təzahür edir (hə min nəşrlərin 
sə hi fə lərində və elektron versiyalarında «Soy qı rı mı nın 200 
illiyi» rubrikası vardır). Şəxsən biz başa düşürük ki, bu ideo-
loji-təbliğat ritorikasının hədəfi  Ermənistan və Bi rin ci dün ya 
müharibəsi illərində «ermənilərin soy qı rı mı» ide yasıdır. La-
kin həmin nəşrləri tam miqyasda ma liy yə ləş dirən rəsmi Ba kı 
və onların arxasında dayanan Azər bay can diasporunun struk-
tur la rı nədənsə unudurlar ki, 2013-cü il Ru siya ilə İran ara-
sın da Gülüstan sülh müqaviləsi bağ lan ma sı nın 200 illiyinin 
ta mam olduğu ildir. Əvvəllər iranlıların əsa rə tin də olmuş 
Azər  bay can etnosunun millətə çevrilməsi bu müqavilənin 
bağ  lan ma sı nəticəsində mümkün olmuşdur. Hər halda bu pro-
ses yal nız Ru si ya dövlətinin onu məskunlaşdıran bütün xalq-
lar və on la rın dini etiqadları barəsində tolerantlığı şəraitində 
baş verə bi lər di, bunsuz azərbaycanlıların dövlət yaradan mil-
lət kimi möv cud lu ğu da mümkün ola bilməzdi (müasir İran da 
onlar Cənubi Azər bay can dövlətçiliyi yarada bilmirlər, bax-
mayaraq ki, yüz ildən bə ri bu barədə söhbətlər gedir). 

Bu gün biz Mərkəzi Qafqaz və qismən Cənubi Qaf qaz re-
gio nu barəsində Rusiya geosiyasətinin qlobal trans for ma si ya-
sı nın şahidləri və iştirakçılarıyıq, «erməni» və «yunan» la yi-
hə lə rini «türk layihəsi»nin əvəz edib-etməyəcəyini ən yaxın 
onil lik də öz gözümüzlə görüb yəqin edəcəyik. Rusiyanın Za-
qaf  qa zi ya da geosiyasətinin məzmununun təkamülünə həsr 
et  di yi miz tədqiqatın birinci qənaəti «Avrasiya slavyan-türk 
bir liyi» geo si ya si ideyasının real mövcudluğu faktının və bu 
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gün Rusiya ilə Tür kiyənin həmin ideyanı həyata keçirmək 
üçün fəal iş apar dıq la rının təsdiq edilməsidir. Hazırda «türk 
layi həsi» Rusiya xa ri ci siyasətinin obyektiv imperatividir, bu 
layi hənin həyata ke çi ril məsi Mərkəzi Qafqaz ölkələrində şə-
rai tə əhəmiyyətli təsir gös tə rəcəkdir. 

Mərkəzi Qafqazın müstəqil dövlətləri və özbaşına elan 
olun muş dövlət qurumları Qafqaz-Qara dəniz regionunda 
geo  si  ya sət kontekstinin dəyişməsini istənilən halda nəzərə al-
ma lı ola caq lar. Mərkəzi Qafqazın ayrı-ayrı ölkələrində siyasi 
eli ta la rın özlərinə təbii müttəfi q saydıqları Avropa İttifaqı və 
NATO öl kə ləri həmin geosiyasətin məzmununa təsirlərini 
get  dik  cə daha çox itirirlər. Qafqaz regional geosiyasətində 
güc mər kəz lə ri nin yer də yişməsi labüd surətdə Azərbaycanı, 
Er  mə  ni s ta nı və Gür cü sta nı daha qüdrətli və məsuliyyətli siya-
si oyun çu la rın ma raq mü na qişələri üzərində müvazinət sax-
lamaq imkanından məhrum edə cək dir, çünki həmin oyun çu-
ların bir hissəsi Mərkəzi Qafqaz öl kə lərinin siyasi elitalarının 
kor porativ maraqlarına zidd olan öz korporativ maraqlarını 
əldə etmək üçün birləşəcəkdir. 

İstənilən halda ən yaxın onillikdə bütün Qafqaz regio-
nu nu onun dünya sisteminə sonrakı inteqrasiyasına yönələn 
cid di trans for  masiya prosesləri gözləyir. Bu gün regional 
mü na qişələr hə min inteqrasiyanın yolunda maneədir. Mər-
kə zi Qafqaz re gio nu keyfi yyətcə dəyişmişdir və onun si ya si 
elitaları baş vermiş də yi şikliklərə necə uyğunlaşmaq mə sə-
ləsini həll etməlidirlər. 
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(1804 – 1813-cü illərin Rusiya – İran müharibəsi 
hadisələrinin və Gülüstan müqaviləsinin mahiyyətinin 
onun 200 illiyi konteksində tarixi qavranılması təcrübəsi)

Rusiya imperiyası ilə İran dövləti arasında XIX əsrin ən 
uzun sürən müharibəsi olmuş, 1804-cü ildən 1813-cü ilə-
dək təq ri bən 10 il davam etmiş müharibəyə son qoyan Gü-
lü stan mü qa viləsinin imzalanmasının 200 illiyi 2013-cü il 
okt yab rın 24-də tamam oldu. Avropada və Şimali Af ri ka da 
Na po leon müharibələrinin 15 illik dövrünü nəzərə al ma saq, 
əsrin heç bir açıq silahlı qarşıdurması bu qədər çək mə miş-
di. Amma Na po leon bir neçə müharibə aparmışdı, özü də bu 
müharibələr za man ca qısa müddətli, miqyas ba xı mın dan lo-
kal hərbi mü na qi şə lər idi. Məhz buna görə də on la rı bə şər 
ta ri xində ilk dünya mü ha ri bə si hesab etmək müm kün de yil-
dir. 1804–1813-cü il lə rin Ru si ya–İran mü ha ri bə si nin gedişi 
və nəticələri ilə bağlı bir çox sual lar in di yə  dək qal maq da dır. 
Bu suallara prinsipial və doğ ru-düz gün ca  vab  lar hələ də ve-
ril mə mişdir. Halbuki bu mü ha ri bə Azər bay can xalqının ta ri xi 
müqəddəratı üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edə rək, yü zil lik-
lər ərzində onun milli, intellektual, si ya si və döv lət çilik in ki-
şafının hansı yollarla gedəcəyini müəy yən ləş dir miş dir. Ona 
görə də həmin müharibə ilə bağ lı ta ri xi boş luq lar vicdan və 
dürüstlüklə doldurulmalıdır. Biz o döv rün ha di sə lə rinin, hər-
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bi, siyasi fəaliyyətlərinin və bun lar la bağlı olan dip lo matik 
ge diş lərin hərtərəfl i təh li li ni ver məyə iddia et mi rik, çün ki bu, 
jur nal məqaləsinin de yil, ge niş bir mo no qra fi  ya nın və zi fə si-
dir. Bununla belə, Ru si ya, Azər bay can və İran tarixçiləri tə rə-
fi n dən bir daha dərk edilməsinə ehtiyacı olan bəzi məsələlərə 
to xun ma ğa çalışacağıq.

Rusiya tarix elminin sovet dövründən əvvəlki ənənəsi 
(onun ən parlaq nümayəndələri Sankt-Peterburq Elmlər 
Aka  de  mi ya sı nın daimi akademik-katibi general-leytenant 
N.F.Dub ro vin və Ru siya İmperator ordusunun Qafqaz hərbi 
dai rə si qərargahının hər bi-tarix şöbəsinin rəisi general-ley te-
nant V.A. Potto idi) bu mü haribənin əsas və bəlkə də ye ga-
nə sə bə bi ni Rusiya im pe ri ya sı nın öz geosiyasi təsirini Bö yük 
Qaf qaz dağları sil si lə sin dən mümkün qədər uzaqlara doğ ru 
mak si mum ge niş lən dir mək niyyətində görürdü. Bu is ti qa-
mət də fəa liyyət 1801-ci ildə Gür cüs tanın birləşdirilməsi ilə 
baş lan mışdı1. «Pro le tar bey nəl mi ləl çi li yi» ideoloji pos tu-
la tı na əsas lanan sovet tarixşünaslıq ənə nə si – həm Rusiya, 
həm də Azərbaycan tarixşünaslığı ya bu möv zu dan yan keç-
mə yə çalışmış, ya da bunu Azərbaycan xal qı nın Rusiya im-
pe ri ya sı nın tərkibinə daxil olmaq kimi «tarixən şərt lən miş» 
niyyətinin gerçəkləşməsi ilə bağlamışdır2. Ən ye ni döv-

1 Bax: Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на 
Кавказе: В 8-ми тт. СПб.: Тип. Департамента уделов, 1871-1888. т. IV; 
Пот то В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, ле  ген-
дах и биографиях: В 5-ти тт. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887-1889. 
т. I; Утверждение русского владычества на Кавказе: 1801-1901. К сто-
ле  тию присоединения Грузии к России: В 4-х тт. / Под ред. Н.Н.Бе-
ляев  ского, В.А.Потто. Тифлис: Тип. Я.И. Либермана, 1902. т. I.

2 Məsələn, bax:: Ибрагимбейли Х.М. Россия и Азербайджан в пер -
вой трети XIX века (из военно-политической истории). М.: Наука. 
Глав   ная редакция восточной литературы. 1969; Мустафаев Дж.М. Се-
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rün (yəni SSRİ-nin dağılmasından sonrakı dövrün) Ru si-
ya və Azər baycan tarix elmi 1804–1813-cü illərin Ru si ya–
İran müharibəsi mövzusuna son 20 ildə bir dəfə də mü  ra ciət 
etməmiş, onun başlanmasının və ya qurtarmasının 200 il-
liyi ki mi «xronoloji» cəhətdən əlverişli şəraitin ya ran ma sı-
na bax ma ya raq, bu müharibəyə dair, ümumiyyətlə, heç bir 
mo no qra fi k təd qiqat ortaya qoymamışdır. Bu, müa sir Azər-
bay canda və ya Ru si ya da rəsmi akademik sə viy yə də hə min 
mü haribənin ha di sə lə rinə və nəticələrinə real ma ra ğın ol ma-
dı ğı nı bir daha təs diq edir. 1804–1813-cü il lə rin Rusiya–İran 
mü ha ribəsinin ba şa çat ma sının 200 illiyi fak tı na mü nasibət 
bil dirən yeganə qu rum özünün tədqiqat fəa liy yə tin də çox 
qə rəz li mövqe tutan Ən Ye ni Dövlətlər Beynəlxalq İn sti tu tu 
olmuşdur. 2013-cü ilin əvvəllərində bu institut konkret ta rixi 
məzmundan xa li olan, aş kar siyasi mahiyyət daşıyan «Gü-
lüstan sülh mü qa vi lə si nin müa sir əhəmiyyəti» adlı 28 sə hi-
fə lik məruzəni3 ki tab ça şəklində nəşr etmişdir. Bütün bunlar 
bizə tamamilə qəti su rət də belə söy lə məyə imkan verir ki, 
Azər baycan xalqının və ümu miy yət lə, bütün digər Qafqaz 
xalq la rının tarixi müqəddəratı üçün nə ti cə lə ri nin xüsusi ak-
tual lı ğına baxmayaraq, 1804–1813-cü illərin Ru si ya–İran 
mü ha ri bəsi əvvəlki kimi yenə də naməlum və ya «unu dul-
muş» müharibə olaraq qalır.

вер ные ханства Азербайджана и Россия (конец XVIII – начало XIX в.). 
Ба ку: Эльм. 1989; Петрушевский И.П. Ханства Азербайджана и воз ник-
новение русской ориентации // Известия АН АзССР (отдел. общ. наук). 
Вып. II. Баку, 1946, № 5; Присоединение Азербайджана к Рос сии и 
его прогрессивные последствия в области экономики и куль туры (XIX 
– нач. XX в.) / Под ред. А.С.Сумбатзаде, Баку: АН Азер байджанской 
ССР. Институт народов Среднего и Ближнего Вос тока, 1955.

3 Современное значение Гюлистанского мирного договора. М.: 
Меж дународный институт новейших государств, 2012.
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Bütün bunlar bizi postsovet məkanında müasir tarix el-
min də yaranmış bu boşluğu doldurmağa cəhd göstərməyə 
məcbur edir...

Biz öz qarşımıza 1804–1813-cü illərin Rusiya–İran mü-
ha ri bə sinin səbəblərinə, gedişinə və nəticələrinə dair ge niş 
oçerk yaz maq vəzifəsini qoymamışıq (bu vəzifəyə mo noq-
ra fi ya həsr et mək olar), bununla belə, əvvəllər Rusiya və ya 
Azər baycan ta rix el minin maraq dairəsinə daxil ol ma mış və 
şübhəsiz, dərindən dərk edil məyə layiq olsa da, hə lə tədqiqat 
predmeti olmamış bu mü ha ri bənin faktlarına, ha di sə lə rinə 
və ya proseslərinə həm kar la rımızın diqqətini cəlb et mək is-
təyirik. Bu, ilk növbədə Azər bay can elmi məktəbi üçün xü-
susilə aktual olacaqdır. Son 20 ildə bu məktəbin nü ma yən-
də  ləri sovet tarix elminin ideo lo ji şərtlənmiş in tel lektual 
konstruksiyalarını uğurla söküb da ğıt mış, am ma bunların qa-
lıqları üzərində özlərinin məntiqi cə hət dən bit kin, faktoloji 
cəhətdən əsaslı olan, bir çox tarixi ha di sə ləri və pro  ses  ləri 
adekvat izah edən elmi mühakimələrini irə li sürmə miş lər. 
Əslində, biz Azərbaycanın peşəkar tarixçiləri qar şı sın da tam 
bir sıra suallar qoymaq niyyətindəyik. Ümid edirik ki, gə lə-
cək də nə vaxtsa onlar bu suallara doğru-düzgün cavablar (ilk 
növ bə də özləri üçün) tapacaqlar.

Müharibənin səbəblərinə və başlanmasına 
dair müzakirələr

1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinin geo-
si yasi səbəbləri aşkardır. Ən üzdə olan səbəb Rusiya im pe-
ri ya sının Qaf qaz da İrandan formal-hüquqi asılı olan ərazilər 
hesabına öz möv cudluğunu genişləndirmək niyyətidir. Bu 
yolda ilk ad dım 1783-cü il tarixli Georgiyevsk traktatına mü-
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va fi q surətdə Gür cüs tanın birləşdirilməsi olmuşdur. Elə bu-
nun qədər aşkar olan ikin ci səbəb İran dövlətinin Qafqazdakı 
vassallarını şimaldan gə lən xarici hərbi-siyasi təhlükədən 
hər bi müdafi ə etməklə bağlı sü ze ren lik vəzifələrini yerinə 
ye tir məyə obyektiv iqtidarsızlığı ol muş dur. Bu fi krin doğ-
ru lu ğunu Gürcüstanın Rusiyaya bir ləş di ril mə sinə nə İran 
hökm darı Fətəli şah tərəfi ndən, nə də vəliəhd Ab bas Mirzə 
tə rə fi n dən heç bir münasibət bildirilməməsi bir da ha sü-
but et mişdir. İranın Qafqazda (bu sözün ən geniş an la mın-
da) yer  ləşən, sonralar vahid Azərbaycan xalqının, ardınca 
isə Azər  bay can millətinin formalaşması üçün etnik təməl ro-
lu nu oy  na  mış müxtəlif türk tayfalarının məskunlaşdığı əra-
zi lər in zi ba ti baxımdan vəliəhd Abbasa Mirzəyə tabe idi. 
Mahiyyət eti ba rı ilə, Rusiyanın Qafqazdakı hərbi ko man-
dan lı ğı müxtəlif bə ha nə lər dən və səbəblərdən istifadə edə-
rək, Qafqazda yerli feo dal zadəganları ilə vəliəhd Abbas 
Mir zə hakimiyyəti arasında qar şı lıq lı münasibətlərin irsi xa-
rak ter daşıması ilə əlaqədar əs lin də özü-özünü idarə edən 
və buna görə də xarici təcavüzdən mü da fi ə üçün İran si lah lı 
kon tingentlərinin mövcudluğundan və kö mə yin dən məh rum 
olan ərazilər hesabına öz ölkəsinin sər həd lə rini ge niş lən dir-
məyə hazır idi və ən başlıcası, buna qa dir idi. Be lə lik lə, döv-
lət-hüquqi statusuna görə Avropa her soq luq la rına yaxın olan 
xanlıqlardan ibarət pərakəndə-feodal Şi ma li Azər  bay canı os-
manlılar ilə döyüşlərdə bərkimiş Rusiya qo şun ları üçün nis-
bə tən yüngül qənimət idi. Bu əraziləri az qan tök mək lə fəth 
et mək mümkün idi. Bu isə generallar və za bit lər üçün çox-
saylı mükafatlar, şan-şöhrət demək idi. Belə dav ranış mən ti qi 
bütün dünya imperiyalarına xasdır, bu mənada Ru siya im pe-
ri ya sı istisna təşkil etmirdi. Zəif ya tabe olmalı, ya da məhv 
ol ma lı idi. Tertium non datur – üçüncü yol ve ril mə miş dir.
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Yuxarıda göstərilən iki aşkar səbəbdən savayı, aşkar ol-
ma  yan, amma eyni dərəcədə əhəmiyyətli olan bir sıra başqa 
sə  bəb lər də var idi. Bu səbəblərin mövcudluğuna nə Rusiya, 
nə də Azər baycan tarix elmi heç vaxt diqqət yetirməmişdir, 
diq  qət ye tir sə də bundan geniş ictimaiyyət üçün açıq olan nə-
ti cə lər çı  xar mamışdır. Bu səbəblərdən biri Azərbaycan xan-
larının öz İran süzerenlərinə münasibətdə separatizmi ol-
muş dur. C.M.Mus ta fa yev «Azərbaycanın şimal xanlıqları 
və Rusiya (XVIII əsrin son ları – XIX əsrin əvvəlləri)» adlı 
əsə rin də belə bir faktı çox inandırıcılıqla sübut etmişdir ki, 
XVIII əsrin sonlarında Ba kı, Gən cə, Şəki, Şamaxı və on la-
rın qonşuları sosial-iqtisadi in ki şaf ba xı mından İran im pe-
ri ya sının öz ərazilərini geridə qoy muş dular. Bu isə tam bir 
sıra Qafqaz xanlarının Təbriz və Teh ran dan maksimum ge-
niş miqyasda aralanmaq və hətta İran dan siyasi suverenlik 
əl də etmək niyyətinin maddi səbəbi və əsası olmuşdu. Daha 
iri xan lıq larda bundan ötrü nəinki ilkin şərt lər, həm də öz 
ma liyyə-fi skal sistemləri, pul vahidləri, İra nın ölçü və çəki 
sis tem lərindən tamamilə fərqlənən ölçü və çə ki sistemləri 
şək lində əsaslar da var idi. 1812-ci ilin iyun ayın da, müa-
sir Azər baycanın böyük hissəsinin ərazisi Rusiyaya de-fak-
to bir  ləş dirildikdən az sonra Gürcüstandakı ali baş ko man-
dan, Gür cüs tanda, Qafqaz və Həştərxan quberniyalarında 
mül ki şöbənin və sərhəd işlərinin baş müdiri (bu vəzifəni o, 
1811–1815-ci illərdə tutmuşdur), Rusiyanın Qafqazda ən bö-
yük rəisi olan infanteriya generalı N.F.Rtişşevin sərəncamı 
ilə son ra lar Gülüstan müqaviləsinə əsasən Rusiyaya de-yure 
bir ləş dirilmiş torpaqların kameral təftişi (və ya Qərbi Av ro pa 
ənənəsində lüstrasiyası) aparılmışdı. Ali Gürcüstan hö ku mə-
ti nin dövlət ekspedisiyası tərəfi ndən aparılan təftiş inandırıcı 
su rət də göstərmişdi ki, Qafqaz xanlıqları İran dövləti ilə qar-
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şı lıq lı münasibətlərdə inzibati və təsərrüfat baxımından ta ma-
mi lə müstəqil olmuşlar. Yerli xanlıqların inkişaf etmiş fi s kal 
və ka me ral strukturlarının mövcudluğu da bunu sübut edir di. 
Hər xan lı ğın öz pul sistemi, zərbxanası və xəzinəsi var idi4. 
Bu fakt bi zim belə bir tezisimizə bir daha dəlalət edir ki, Qa-
ra bağ, Gən cə, Şir van, Şamaxı xanları İran hökmdarlarından 
si ya si cəhətdən ası lı ol maqdan açıq-aşkar usanmışdılar və 
on la rın ha ki miy yə tin dən azad olmağın və ya ən azı, süzereni 
dəyişməyin əley hinə de yil dilər.

Onların bu meylini gücləndirən bir amil də İran dövləti 
da  xi lin də siyasi qeyri-sabitliyin, daha dəqiq deyilsə, sülalə 
qeyri-sa bit liyinin hökm sürməsi idi. Bütün XVIII əsr bo yun-
ca İran yal nız sözdə imperiya olmuşdu, əslində isə şa hən-
şah lıqdan baş qa bir şey deyildi; şahın ali hakimiyyəti yer li 
xanların inzibati su ve ren liyi ilə məhdudlaşırdı. Bundan baş-
qa, Zəndlər, sonra isə Qacarlar sülaləsi nümayəndələrinin 
ali hakimiyyətinə tayfa bir lik lərinin irsi hökmranlığı xey li 
dərəcədə hədd qoyurdu və bu nun özü də dövlətin mər kəz-
ləş məsinə kömək göstərmirdi. Əs lin də İran ərazisində ya-
ran mış vəziyyət elə həmin dövrdə alman knyaz lıq larında 
və ya Reç Pospolitada mövcud olan vəziyyətə bən zə yir di. 
Bu və ziyyət alman knyazlıqlarının xaricdən zo ra kı lıq yo-
lu ilə mər kəz ləşdirilməsinə, Reç Pospolitanın isə hərbi və 
ya döv  lət çilik baxımından daha güclü olan qonşular ara sın-
da par   ça lanıb bölünməsinə gətirib çıxarmışdı. Öz daxili qu-
ru lu şu na (si ya si-hüquqi və ya kulturoloji baxımdan) İran 
alman millətinin Mü qəd dəs Roma imperiyasından az fərq-
lə nirdi. Məlum olduğu ki mi, Müqəddəs Roma im pe ri ya-

4 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: 
В 13-ти тт. Тифлис: Тип. Главного Управления Наместника Кав каз-
ского, 1866-1904. т. 5. С. 201-207.
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sı nın tərkibinə müxtəlif müs tə qil lik dərəcəsinə malik olan 
350-dən çox dövlət daxil idi, on la rın arasındakı fərq yal-
nız yarımsuveren subyektlərin sa yın da idi. Bir qədər irə liyə 
gedərək və retrospektiv siyasi-hü qu qi müqayisələr apa ra raq 
tam obyektiv surətdə söyləyə bi lə rik ki, XIX əsrin əv vəl lə-
rin də Qafqazda vəziyyətin inkişafı for ma və məzmun ba xı-
mın dan Mərkəzi Avropada cərəyan edən döv lət-hüquq pro-
ses lə ri nin tam eyni idi. 1806-cı ildə Na po leon Bo na partın 
çox say lı alman knyazlıqlarına silah gücünə qə bul etdirdiyi 
Al maniya Konfederasiyası, ardınca isə Reyn İt ti faqı alman 
döv lətçiliyinin suveren subyektlərinin sayını 350-dən 36-ya 
endirdi və bundan sonra, 1871-ci ildə vahid Al ma ni ya im pe ri-
ya sının yaradılması mümkün oldu. Buna bən zər şə kil də, Ru-
si  ya nın Qafqazdakı istilaları pərakəndə Azər bay can xan lıq la-
rı nı və tayfalarını Rusiya imperiyasının inzibati yurisdiksiyası 
al tın da birləşdirərək, əvvəlcə Azərbaycan Demokratik Res-
pub lik a sı nın, son ra isə Azərbaycan SSR-in və müasir suveren 
Azər bay ca nın yaranmasının təməlini qoydu.

XVIII əsrin sonlarında – XIX əsrin əvvəllərində Azər bay -
can–İran və ümumiyyətlə Qafqaz–İran (o cümlədən Gür cüs-
tan–İran və Dağıstan–İran) münasibətləri sadəcə münaqişə 
deyil, həm də açıq qarşıdurma vəziyyəti almışdı. Buna milli-
dini amil də xeyli şərait yaradırdı. Zəndlər sülaləsindən olan 
şah la rın hökm ranlığı dövründə müasir Azərbaycan torpaqları 
si  ya si ba xım dan əyalət idi, bu torpaqların əhalisi İran aris-
tok  ra ti ya sı nın öz ba şınalığından və təzyiqlərindən əziyyət çə-
kir di. Bütün bun lar 1780-ci illərdə ölkə daxilində feodal mü-
ha ri bəsinin baş lan ma sına səbəb olmuş və Azərbaycan (ərazi 
əla mətinə görə) sü la lə sinin, tam dəqiq deyilsə, qacarların 
Gən cə sülaləsinin ha ki miy yətinin qurulmasına gətirib çı xar-
mış dı. Qacarların ha ki miy yətə gəlməsi Azərbaycan–İran ix ti-
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lafl  a rına sanki bir «ay dın lıq» gətirdi, birinci tərəfi  yüksəltdi, 
di gər tərəfi  isə alçaltdı, am ma eyni zamanda, Azərbaycan da-
xilində ixtilafl arın kəs kin ləş mə si nə səbəb oldu.

Heç kəs üçün sirr deyildir ki, 1783–1784-cü və 1797–
1799-cu illərdə Cavanşirlər nəslindən olan Qarabağ ha kimi 
İb  ra  him  xəlil xan Zəndlər barəsində bütün vassallıq qay da-
la rı nı pozaraq Qa rabağ xanlığının Rusiya himayəsinə qəbul 
edil məsinə dair gizli danışıqlar aparırdı. 1795-ci və 1797-ci 
illərdə isə o, İran da qacarlar sülaləsinin banisi olan Ağa Mə-
həm məd xanın (1796-ci ildən – şah) başçılığı ilə Qarabağı 
vi ran qoymuş İran qo şun larının hücumlarına qarşı müstəqil 
mü qa vimət gös tər miş di. Doğ rudur, Qarabağ xanlarının saray 
ta rix çisi Mirzə Ca mal Ca vanşirin yazdıqlarına inansaq, İb-
ra him xəlil xan öz xan lı ğın da müt ləq hakim idi («Qarabağa 
gəldikdə İbrahimxəlil xan müs təqil xan və hakim oldu, heç 
kəsə tabe olmadan hökm ran lıq etdi»), lakin bu belə bir fak-
tı təkzib etmir ki, Zəndlər döv lə ti nin paytaxtı İsfahan və Qa-
car lar dövlətinin paytaxtı Teh ran onu itaətsiz olsa da, hər 
hal da vassal sayırdılar. Bu sta tu su nu o, atası Pənahəli xan 
Cavanşirdən miras almışdı. Pə na hə li xana isə xan rütbəsini 
İran hökmdarı Adil şah 1748-ci il də vermişdi5. Qarabağ xan-
ları ilə yanaşı, Şəki xanları da, xü su sən bu xanlığın ba ni si, 
Qa ra Keşiş nəslindən Hacı Çələbi xa nın nəvəsi Mə həm məd-
hə sən xan İran qacar dövlətinə heç də rəğbət bəsləmirdi. 
1795–1797-ci illərdə Ağa Məhəmməd şah Qa ca rın başçılığı 
ilə İran qoşunlarının basqını zamanı o, xan lı ğın hü dud larını 
tərk etməyə məcbur olmuş, 1805-ci ildə isə Ru siya im pe ri ya-
sının təbəəliyinə keçmişdi. Qacarların da ha bir düş məni Mir 
Mus ta fa xan Talışlı idi. 1795-ci ildə o, Rusiyanın himayəsinə 

5 Джаваншир М.Д. История Карабаха. Баку: Изд-во АН Аз .CCР, 
1959. С. 13, 47.
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keç mək xahişi ilə müraciət etmiş, Rusiya–İran müharibəsi 
baş lan dıq dan sonra öz xanlığını Rusiyanın protektoratına çe-
vir miş di. Bu protektoratı Abbas Mirzə yalnız 1809-cu ildə 
ləğv edə bil miş di. Bu xanların ziddinə olaraq Gəncə hakimi 
Cavad xan Qa car açıq-aşkar İrana meylli mövqe tutmuşdu. 
İran hökm dar la rı nəslinin kiçik bir qolunun nümayəndəsi 
olan bu xan XVIII əsrin sonlarında – XIX əsrin əvvəllərində 
Qafqazda baş verən bütün ara müharibələrində öz əsgərləri 
ilə birlikdə həmişə İran şah sülaləsinin nümayəndələri sı ra-
sından olan qan qohumlarının tərəfi ndə çıxış edirdi. Bir sözlə, 
haq qında bəhs edilən dövrdə müasir Azərbaycan əra zi sində 
permanent bellum omnium contra omnes – hamının hamıya 
qar şı müharibəsi, XII–XVI əsrlərdə Avropa ölkələri üçün sə-
ciy yəvi olan müharibə gedirdi.

Bununla əlaqədar tamamilə əsaslı bir sual ortaya çıxır: 
nə yə görə İrandan vassal asılılığı olan Qafqaz vilayətlərinin 
– Gür cü stanın, Qarabağın, Şəkinin, Naxçıvanın birdən-birə 
bir neçə hökmdarı 1783-cü ildə Rusiya Kuban korpusunun 
ko man danı ge neral-poruçik P.S.Potyomkin ilə danışıqlara 
baş ladı, Kartli-Ka xeti çarı II İrakli isə hətta Rusiyanın hi ma-
yə sinə keçmək ar zu su nu bildirdi, nəticədə 1783-cü il iyu lun 
24-də (avqustun 4-də) Georgiyevsk qalasında Geor gi yevsk 
traktatı imzalandı? İş bu ra sındadır ki, 1747-ci il dən İran 
dövləti daxili iğtişaşlar dövrü nə daxil olmuşdu. Bu iğ ti şaş-
la rın əsas mahiyyəti Zəndlər sü la ləsi ətrafında bir ləş miş İran 
tay faları ilə qacarların başçılıq et di yi Qafqaz və Xəzəryanı 
türk tayfaları arasında hakimiyyət da va sın dan ibarət idi. Şi-
mali Azərbaycan xanları yaxşı başa dü şür dü lər ki, əlləri qana 
bat mış müstəbid Ağa Məhəmməd xan on la rın hökmdarı ola 
bi lər. Bu şəxsin adı, indi deyildiyi kimi, in san lı ğa qarşı hərbi 
ci nayətlər ilə bağlanırdı. Xanlar təklikdə ona mü qavimət gös-
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tərməyə qadir deyildilər, odur ki, özləri və tə bəə ləri üçün Bö-
yük Qafqaz sıra dağlarının o tayında – Rusiyada hi ma yə və 
mü dafi ə axtarmağa məcbur idilər. 

Əgər bu nöqteyi-nəzəri bir qədər də inkişaf etdirsək, ta-
ma milə qəti şəkildə söyləyə bilərik ki, 1804–1813-cü illərin 
Ru si ya–İran müharibəsində, ilk dəfə nə qədər qəribə səslənsə 
də, azər baycan xanlıqları da maraqlı idilər. Rus süngülərinin 
kö mə yi ilə onlar özləri üçün İran hakimiyyəti dövründə malik 
ol duq la rına nisbətən daha çox hüquq və imtiyazlar almağa 
ümid bəsləyirdilər. Əlbəttə, bu mülahizə müasir Azərbaycan 
mil li mənlik şüuru üçün qəribə görünə bilər, amma onun ta-
ri xi hə qi qət dən çox uzaq olduğunu söyləmək olmaz. Yada sa -
laq ki, Osmanlı imperiyasının bir çox dövlət xadimləri çox əs-
r lik Rusiya–Osmanlı ixtilafl arının və düşmənçiliyinin ye ga nə 
mənbəyinin Krım tatarları olduğunu bildirərək, öz hökm-
dar la rını – sultanı və padişahı Krım tatarları üzərində dövlət 
və din süzerenliyindən imtina etməyə çağırmışdılar6. 1768–
1774-cü il lərin Rusiya–Türkiyə müharibəsi zamanı Feo do-
siyada yer lə şən sərəskər İbrahim paşanın osmanlı yeniçəriləri 
kor pusu Krı mın son xanları Dövlət IV Gireyin və Bahadır II 
Gi reyin on lar üçün yabançı olan maraqlarını müdafi ə etməyə 
o qədər də can at madığı kimi7 Fətəli şah ordusunun iranlı 
sər baz ları da Azər bay can xanlarının mənafeləri naminə qan 

6 Ресми-эфенди А. Сок достоверного: О сущности, начале и 
важ  нейших событиях войны, происходившей между Высокою Пор-
тою и Россией от 1182 до 1190 год гиджры: Рассказ Ресми-эфен-
дия, оттоманского министра иностранных дел, о семилетней борь бе 
Турции с Россией (1769-1776) / Пер. с турецкого О.-Ю.И.Сен ков ско-
г о // Биб лиотека для чтения, Т. 124. СПб., 1854. С. 9, 77-78.

7 Неджати-эфенди Э.-М.-А. Крымская история: Записки Му-
хам  ме  да Неджати-эфенди, турецкого пленного в России в 1771-
1775 гг. / Пер. с турецкого В.Д. Смирнова // Русская старина, 1894, 
№ 3-5. № 4, С. 190-194
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tök mə yə meyl gös tər mirdilər, şah özü isə hüsn-rəğbətini tez-
tez dəyişdirən azər bay can lı təbəələrinin problemlərini yer li 
qüvvələrin və vasitələrin kö mə yi ilə həll etməkdə oğlu Ab bas 
Mir zəyə tam sərbəstlik ver miş di. Nəticə etibarı ilə bu, mü ha-
ri bədə İranın hərbi-siyasi məğ lu biy yə ti nə gətirib çıxardı.

1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinin aşkar 
ol ma yan mühüm səbəblərindən biri də XVIII əsrin sonlarında 
– XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan xanlıqlarının 
mə  də  ni inkişaf səviyyəsi ilə bağlı idi. Bakı, Gəncə, Nuxa, Şa-
m a xı, Şuşa o dövr və region üçün yüksək dərəcədə inkişaf 
et  miş təsərrüfata, sənətkarlığa və ticarətə malik idilər. Buna 
əya ni sü but kimi, həmin xanlıqların öz pul sistemlərinin və 
zərb  xa na la rı nın olmasını göstərə bilərik. Bunlar İran döv lə-
tinin oxşar in ki şaf göstəricilərini geridə qoyurdu. Lakin şi-
ma li Azərbaycan xan lıq la rı öz inkişafının sənaye dövrünə da-
xil olmuş Avropa öl kə lə ri ilə müqayisədə mədəni baxımdan 
azı iki əsr geridə idi lər. Burada ictimai münasibətlərin təş-
ki li nin sənaye (və ya klas sik marksizm terminologiyasında 
bur jua ziya) tipinə uy ğun gə lən siyasi inkişaf yox idi. Bə-
şər ta rixinin dövrlərə ayrıl ma sı na formasiya yanaşması ter-
mi no lo giyasından istifadə et sək, Rusiya ilə birlikdə Avropa 
artıq Yeni dövrdə idi, İran və Azər bay can isə hələ Orta əsrlər 
dövründə qalmışdılar. Bu hal Ru si ya imperiyasının öz hərbi-
siyasi ağalığını təkcə Qafqaz is ti qa mə tin də deyil, həm də 
müsəlman oykumenası ilə təmas xəttinin hər yerinə – Qara 
də nizin şimal sahilboyuna, Balkanlara və Or ta Asiyaya yay-
ma sını xeyli asanlaşdırırdı, çünki XVIII əsrin son la rın da 
– XIX əsrin əvvəllərində təkcə İran deyil, həm də Osmanlı 
im  pe  riyası özünün mədəni, iqtisadi və bunlarla bağlı olan 
hər bi-tex ni ki inkişafında Avropa dövlətlərindən keyfi yyətcə 
geri də qa lır dı.
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Başqa sözlə, müasir Azərbaycanın ərazisi Rusiya tərə fi n-
dən il haq edilməyə məhkum idi, necə ki, bir vaxtlar Hindistan 
Bö yük Britaniya tərəfi ndən ilhaq edilməyə məhkum ol muş-
du. Tək cə bu ilhaqın hansı üsulla – hərbi, yoxsa sülh yo lu ilə 
həyata ke çi ri lə cəyi barədə sual açıq qalırdı. Tarixi ha di sə lə rin 
sonrakı ge di şinin də göstərdiyi kimi, Azərbaycan tor paq la-
rının Rusiya im pe ri ya sı nın hakimiyyəti altına keçməsi qarışıq 
xarakter da şı yır dı – xanların bir hissəsi könüllü birləşdirildi, 
digər his sə si isə az qan tökülməklə, yerli əhali tərəfi ndən qız-
ğın mü qa vi mət göstərilmədən və daha sonra partizan mü ha-
ri bə si apa rıl ma dan zəbt edildi. Faktiki olaraq deyə bilərik ki, 
müa sir Azərbay can ərazisinin Rusiya imperiyasının tərkibinə 
da xil olması in teq ra si ya-müstəmləkə xarakteri daşıyırdı, yəni 
im pe riya yurisdiksiyası altına könüllü keçmək barəsində elita 
ilə danışıqlar aparılması yo lu ilə həll edilə bilməyən ixtilafl ar 
silahlı zorakılıq vasitəsilə ara dan qaldırılırdı. 

Yuxarıda deyildiyi kimi, XVIII əsrin sonlarında – XIX 
əs rin əvvəllərində İranın və Azərbaycanın mədəni inkişaf ba-
xı mın dan Avropa ölkələrindən geriliyi 1804–1813-cü illərin 
Ru si ya–İran müharibəsinin əsas səbəblərindən biri idi. XVIII 
əs rin ikinci yarısı o dövrün əsas imperiyalarının geosiyasi 
hökm ran lıq sahələrinin sərbəst genişlənməsinin başa çatdığı 
və bu sa hələr arasında hədd qoyulmağa başlanıldığı bir dövr 
idi. Dün ya obyektiv olaraq öz zəmanəsinin altı əsas im pe ri-
ya sı nın – Avstriya, Britaniya, Osmanlı, İran, Rusiya və Fran-
sa imperiyalarının təsir sahələrinə bölünmüşdü, özü də bu 
im  pe  ri ya lar o vaxtadək Skandinaviyada, Baltikyanı bölgədə, 
al man knyaz lıq la rında, Balkanlarda, Şimali Afrikada, Qaf-
qaz da, Şi ma li və Mərkəzi Amerikada formal müstəqil olan 
«bufer zo na la rı»nı bu və ya digər şəkildə ilhaq edərək öz 
geosiyasi təsir sa hə lə ri nə daxil etmişdilər. Bir sözlə, dünyanın 
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ilkin bölgüsü apa rıl mış və bundan sonra dünya geosiyasi 
təsir sahələrinin per ma nent bölgüsü dövrünə daxil olmuşdu. 
Bu bölgü bizim za man da da davam edir. Son iki əsr ərzində 
baş vermiş hər bir lokal mü ha ri bənin arxasında bu və ya di-
gər regiondakı geosiyasi rə qi bi nin mövqeyini və təsirini özgə 
əli ilə zəifl ətməyə çalışan han sı sa imperiyanın maraqları da-
yan mışdır. 1804–1813-cü il lə rin Rusiya–İran müharibəsi dün-
ya nın bölüşdürülməsi uğ run da ilk müharibələrdən biri oldu. 
Bu müharibədə İranın ar xa sın da Böyük Britaniya və Fransa 
da yan mışdı. Onlar Rusiya im pe ri ya sı nın Köhnə dünyadakı 
stra teji imkanlarını zəifl ətmək üçün onun mümkün qədər çox 
sayda qüvvə və vasitələrini Av ro pa dan Qafqaza çəkib apar-
ma sını istəyirdilər. Əlbəttə, XIX əsrin əv vəl lə rində nə İran 
hökmdarı Fətəli şah, nə vəliəhd Abbas Mirzə, nə də Azər bay-
can xanları dünyaya ağalıq uğrunda böyük geosiyasi oyu nun 
şah mat taxtasında yalnız ayrı-ayrı fi qurlar olduqlarını ba şa 
düş mək istəmirdilər. 

1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsi qlobal Ru-
si ya–Britaniya qarşıdurmasının məntiqi davamı olmuşdur. 
Həmin qarşıdurmanın ilkin səbəbi isə Qafqazdan və Azər-
bay candan coğrafi  cəhətdən uzaqda yerləşən Malta adasına 
görə ixtilafl arın ni zama salınmaması olmuşdur. 1799-cu il-
də baş lanmış bu mü na qi şənin tarixçəsi çox maraqlı oldu-
ğun dan onun barəsində bir qə dər geniş söhbət açılmasına 
də yər. Məsələ burasındadır ki, Ru siya imperatoru I Pavel 
tax ta çıxdıqdan az sonra, 1797-ci il  də özünü Avropanın ən 
qə dim dini-cəngavər ordeninin – bu gün Malta Ordeni adı 
ilə daha çox tanınan müq. İoann Ye ru sə lim linin Hərbi Qos-
pi tal yer lər Ordeninin müdafi əçisi elan et di. 1798-ci ilin ya-
yın da Malta Napoleon Bonapartın başçılıq et di yi Fransa 
qo şun larına döyüşsüz təslim oldu, nəticədə Malta Or de ni 



53

Gülüstan müqaviləsi: 200 ildən sonra

bö yük magistrsiz və yersiz qaldı, ordenin cəngavərləri isə 
kö  mək üçün Rusiya imperatoru I Pavelə müraciət etdilər. 
İm  pe  ra torun Malta ordenini himayəsinə qəbul etməsi mü-
qa bi lin də ona Or denin böyük magistri elan edilməsi vədi 
ve rildi. 1798-ci il de kab rın 16-da I Pavel Malta Ordeninin 
böyük magistri seçildi və dər  hal «Rusiya imperiyasının 
quberniyası» elan olunmuş Malta adasını boşaltmağı Fransa 
imperatoru Napoleon Bonapartdan tə ləb etdi. Bonapart 
Rusiya imperatorunun iddialarını təmin et mək dən boyun 
qaçırdı, bu isə Rusiyanın Napoleon əleyhinə 1-ci koa  lisiyaya 
qoşulmasına səbəb oldu və general-feldmarşal (son ra lar – ge-
ne ra lissimus) A.V.Suvorovun komandanlığı altında Ru  si ya 
qo şunları korpusunun 1799-cu ilin əfsanəvi İtaliya yü rü şün-
də iştirakını şərtləndirdi. Bu yürüş 1799–1800-cü illərin qı-
şın da Alp dağlarından heyrətamiz keçidlə başa çatdı. 1800-cü 
il sentyabrın 5-də ingilislər Napoleon Bonapart qoşunlarının 
Mi sir də məğlubiyyətə uğramasından istifadə edərək Mal-
ta nın pay tax tı Valettanı tutdular. Bu dəfə I Pavel «Malta qu-
ber ni ya sı»nı Ru siyanın yurisdiksiyası altına qaytarmaq tələbi 
ilə Bri taniya taxt-tacına müraciət etdi, amma yenə də rədd 
cavabı aldı. Ru si ya və Britaniya imperiyaları Avropa qitəsinin 
müxtəlif tə rəfl  ə rində yerləşdiklərinə görə onların arasında 
müharibə prak ti ki mümkün deyildi, odur ki, imperator I Pavel 
1801-ci il fev ra lın 28-də Don kazak qoşununu Britaniyanın 
Hindistandakı ko lo ni ya larına qarşı cəza əməliyyatı üçün 
tam tərkibdə yürüşə gön dər mə yi qərara aldı, lakin 1801-ci il 
martın 11-dən 12-nə keçən ge cə imperatorun qətlə yetirilməsi 
üzündən bu yürüş başa çat dı rıl madı8. 

8 Безотосный В.А. Наполеоновские планы Павла Петровича // 
Ро  ди  на. 2008, № 7, səh. 56-62; Краснов П.Н. Поход в Индию // Рус-
ский инвалид, 1900, № 22-23; Митрофанов А.А. Русско-французские 
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Rusların Hindistana soxulmaq niyyəti barəsində alı-
nan xə bər lər Britaniya hökumətini olduqca narahat etdi və 
Ru siya ilə Bri taniya arasında rəqabətin yaranmasına tə kan 
ver di. Son ra lar bu rəqabətə «böyük oyun» (Britaniya ənə-
nə sin də) və ya «köl gə lər turniri» (Rusiya ənənəsində) adı 
ve ril miş di, həm də əgər bi rinci termin hər halda daha bö yük 
də rə cədə Mərkəzi Asiyada geo siyasi hegemonluq uğ run-
da mübarizəyə aid idisə, ikinci ter min daha çox məhz Za-
qaf qa zi ya regionunda qarşıdurmanı nə zər də tuturdu9. Hicri 
1215-ci il şaban ayının 12-də, yəni 1800-cü il dekabrın 29-
da Teh randa İngiltərə–İran hərbi və ticarət mü qa vi lələrinin 
im za lan ması Böyük Britaniya tərəfi ndən aparılan «bö yük 
oyun»un tərkib hissəsi oldu (Britaniya mənbələrində mü -
qa vi lə lərin imzalanması tarixi 1801-ci il 4 yanvar gös tə ri-
lir). Mü qavilələrin imzalanmasında Britaniya adından ka pi-
tan Con Mal kolm, İran adından sədrəzəm (baş vəzir) Ha cı 
İbra him xan iş ti rak etmişdilər. Yaxşı məlumdur ki, Hin di-
stan da kı Britaniya ha ki miyyət orqanları C.Malkolmu Fə-
tə li şahın yanına Fransa ilə İranın yaxınlaşmasına mane ol-
maq, fransızların Hindistana bas qı nı üçün İran ərazisindən 
əməliyyat meydanı kimi istifadə edilməsinin (hələ 1796-cı 
ildə Olivye missiyasını İrana gön dər miş Fransa hökuməti bu-
na çalışırdı) qarşısını almaq, habelə Hin dis tan dakı ingilis tor-
paq larının əfqan müdaxiləsindən təh lü kə siz liyini qorumaq 

от но  шения в зеркале бонапартистской пропаганды. 1800-1801 гг. // 
Фран  цузский ежегодник 2006. М.: Наука, 2006. Səh. 184-190; Шиль-
дер Н.К. Император Павел I. М.: Вече, 2009. С. 308-312.

9 Леонтьев М.В. Большая Игра: Британская империя против 
Рос  сии и СССР. М.: Астрель, Спб.: Астрель-СПб, 2012; Сергеев Е.Ю. 
Боль  шая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских от-
но шений в Центральной и Восточной Азии. М.: Товарищество науч-
ных изданий КМК, 2012; Хопкирк П. Большая Игра против России. 
Азиат ский синдром. М., 2004.
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məq sədi ilə göndərmişdilər. Hər bi-si ya si müqaviləyə görə, 
şah Hindistandakı ingilis torpaqlarına Əf qa nı sta nın basqın 
edə cəyi halda Əfqanıstana qoşunlar göndərməyi, fran sızları 
qov mağı və bundan sonra İrana buraxmamağı öh də si nə gö-
tür müşdü. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müqabilində 
Bri  taniya İranın Fransa və ya Əfqanıstan tərəfi ndən hücuma 
mə  ruz qalacağı halda onu hərbi ləvazimatla təchiz etməyi 
öh dəsinə gö türmüşdü. Dolayı olaraq bu müqavilə Britaniya 
qoşunlarının Mal tanı tutmasından sonra Fransanın müttəfi qi 
sayılan Rusiyaya qar şı da yönəlmişdi.

Böyük Britaniya ilə hərbi ittifaq bağlanılması indiyədək 
neyt ral və hətta dost ölkə olan İranı Rusiya ilə qarşı-qarşıya 
qoy du, onu bir sıra düşmənçilik hərəkətlərinə sövq etdi. Baş-
lı ca düş mən çilik əməli Xəzərin Hirkan körfəzindəki Aşur-
ada da yer lə şən, tarixdə daha çox «Astrabad faktoriyası» adı 
ilə tanınan Ru si ya ticarət faktoriyasının bağlanılması ol-
du. Əl bəttə, bu hə rə kət təkcə İranın Böyük Britaniya ilə ya-
xın laş ma sından və onun la bağladığı ticarət müqaviləsi üz rə 
öh də liklərini icra et mə sin dən deyil, həm də Gürcüstan ha-
kim lə rinin İranın vassal asılı lı ğından çıxaraq 1801-ci il yan-
va rın 18-də imperator I Pa ve lin manifestinə əsasən Rusiya 
tə bəəliyinə keçməsinə mü na si bət bildirilməsi niyyətindən irə -
li gələ bilərdi. 1801-ci il mar tın 11–12-də saray çevrilişi za-
manı atası imperator I Pavel öl dü rül dük dən sonra Rusiya tax-
tı na çıxan imperator I Aleksandr İran ha ki miyyət or qan la rı nın 
Astrabad faktoriyasını bağlamasına ca vab olaraq 1802-ci il 
dekabrın 19-da Gürcüstandakı baş ko man dan, ge ne ral-ley te-
nant P.D.Sisianovun adına reskript qə bul etdi. Res kript Xə-
zər də dəniz ticarəti üzərində Rusiyanın in hi sa rı nı müəy yən 
edir di. Azərbaycan xanları yalnız balıqçı qa yıq la rı do nan-
ma sı na malik ola bilərdilər, özü də bu imkan on la ra «hü quqa 
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gö rə deyil, taxılın qayıqlarla gətirildiyi əya lət lə rə il ti fat gös-
tə ril məklə və bu kirjimlərin (sahilboyu üz mək üçün uy ğun laş -
dı rılmış yastı dibli iri qayığın yerli adı) də niz gə mi lə rin dən da -
ha çox qayıqlar şəklində olması nəzərə alın maq la» ve ri lir di10.

Gördüyümüz kimi, 1800–1801-ci illərin qışı Qafqazın ta-
ri xi üçün taleyüklü əhəmiyyətə malik idi; Qafqaz o dövrdə 
dün ya da möv cud olan altı imperiyadan dördünün geosiyasi 
ma raq larının toq quşduğu regiona çevrilmişdi. Nəticədə Bö-
yük Britaniya tə rə fi n dən hərəkətə gətirilən İran və Fransa 
tə rə fi ndən hərəkətə gə ti ri lən Rusiya böyük sürətlə bir-birinə 
qar şı müharibəyə ya xın la şırdılar. Taleyin hökmü ilə müasir 
Azər baycan ərazisi isə hər bi əməliyyatlar meydanı kimi se-
çil mişdi. Tamamilə müm kün dür ki, hər iki ölkə çoxvektorlu 
xa ri ci təsirə və hət ta təz yi qə məruz qalmasaydı, silahlı mü-
na qişədən qaçına bi lər di və son ra lar baş verdiyi kimi, ayrı-
arı xanlıqları siyasi su ve ren lik dən və inzibati müstəqillikdən 
məh rum etmək yolu ilə Qaf qaz da təsir sahələrinin bölünməsi 
ba rə də nisbətən dinc yolla, si lah lı münaqişəni on il süni 
surətdə uzatmadan razılığa gələ bi lər di, lakin Britaniyanın 
və Fransanın təsirinin obyektiv möv cud lu ğu öz işini gördü 
– Rusiya–İran müharibəsi başlandı. Bu za man indiki Azər-
bay can torpaqlarına tərəfl ər əzəl başdan qalib üçün mükafat 
kimi baxmırdılar – daha böyük ehtimalla bu əra zi «kölgələr 
turniri»nin və ya «böyük oyun»un iştirakçıları üçün şah mat 
taxtası idi və qalib gələni daha böyük qazanc – Hin di sta nın 
sərvətləri gözləyirdi.

Müharibənin hansı hadisə ilə başlandığı sualı indiyədək 
ak tual dır. İmperiya və sovet dövrünün Rusiya tarixşünaslığı 
bu suala anlaşıqlı bir cavab vermədən hərbi əməliyyatların 

10 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею: 
1868. т. II.. С. 789.
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baş  la  nıl ma sı üçün məsuliyyəti dolayı olaraq İran tərəfi nin 
üzə  ri nə qoy muş dur. Nəticədə belə bir fi kir kök salmışdır ki, 
Ru si ya ilə İran arasında müharibənin başlanıldığı tarix İran 
hökm da rı Fə tə li şahın və ya Baba xanın Rusiyaya mü ha ri bə 
elan et diyi 1804-cü il 10 iyun günü hesab edilməlidir (bun-
dan üç il əvvəl o, Böyük Britaniya ilə ittifaq bağlamışdı). 
Lakin o döv rün hadisələrinə qərəzsiz baxılarsa, döyüş əmə-
liy yatlarının başlanılması üçün məsuliyyət eyni dərəcədə 
Ru si ya nın üzərinə də qoyula bilər. 1804-cü il yanvarın 3-də 
Ru si yanın Gürcüstan korpusunun qoşunları İranın vassalı 
olan Azərbaycan Gəncə xan lığının paytaxtı Gəncəni hücumla 
tut muş dular. Gəncənin fəth edilməsi Sankt-Peterburqda və 
Tifl isdə Rusiyanın Qaf qaz da kı müstəmləkəçilik si ya sə ti-
nin növ bəti addımı kimi nə zər dən keçirilirdi Bu, 1801-ci il-
də Gür cüstanın Rusiyaya bir ləş di ril məsindən mən ti qi su rət-
də irəli gələn bir addım idi. Gəncənin iş ğalının Ru si ya–İran 
münasibətlərini kəskinləşdirəcəyi dü şü nül mür dü, çünki Ru-
si ya nın ali hakimiyyəti və onun Qaf qaz da kı ad mi nis tra si ya sı 
Avropa ənənəsinə uyğun olaraq (al man millətinin müqəddəs 
Roma imperiyasının iştirakçıları ilə ana lo giya üzrə) Gəncə 
xanlığını müstəqil feodal dövləti he sab edir di lər. Lakin 
Teh ran da və Təbrizdə bu hadisəyə tamamilə zidd möv qe-
dən yanaşılırdı, ona görə də Gəncənin işğal edilməsinə tək-
cə İrana qarşı deyil, həm də Gəncəni ata-baba mülkü (yaxud 
Qər bi Avropa ənənəsində domen) sayan Qacarlar sülaləsinə 
qar şı birbaşa hərbi təcavüz aktı kimi baxılırdı. 1804–1813-cü 
il lər də Rusiya ilə İran arasında müharibənin səbəbinə bu ba-
xış bucağından nəzər salınarsa, onda həmin müharibə əv vəl cə 
Ru si ya–Qacar, sonra isə Rusiya–İran müharibəsi he sab edil-
mə lidir. Bu mənada adı çəkilən müharibə müasir Azər bay-
can tarix el mi nin belə bir konsepsiyasına tam uyğun gəlir ki, 
1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsi və ona yekun 
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vurmuş Gü lü stan müqaviləsi Azərbaycan dövlətçiliyinin tə bii 
inkişafını ya rı da kəsmişdir və bu inkişafın nəticəsi təkcə Qaf-
qa zın böyük his sə si ni deyil, həm də Cənubi Xəzəryanı böl gə-
ni, yəni müasir Şimali İra nı əhatə edən Böyük Azərbaycanın 
yaradılması ola bilərdi. 

1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinin aş kar 
ol ma yan daha bir mühüm səbəbi marksist elmi me to do lo gi-
ya nın «ta rixdə şəxsiyyətin rolu barəsində» tezisinə müvafi q 
surətdə Ru siyanın Qafqazdakı baş hakimi, infanteriya ge ne-
ra lı Pavel Dmit ri yeviç Sisianovun (1754–1806) mənşəyi və 
bununla bağlı olan sub yektiv dünyagörüşü hesab edilə bi-
lər. O, Kartlidən olan Çi çiş vili (Panaskerteli) soyadlı gürcü 
knyaz ları nəslindən idi. Bu nəslin nümayəndələri 1724-cü 
ildə çar VI Vaxtanqın məiy yə ti nin tərkibində Rusiyaya köç-
müş dülər. Üstəlik, Sisianov ana tə rəf dən gürcü çarları ilə qo-
hum idi (çar XII Georginin ikinci ar va dı olan sonuncu gür-
cü çarı, Kartli-Kaxeti çarı Mariam (Ma riya) Georgiyevna 
Çi çiş vili onun qohumu idi). Məlumdur ki, 1797-ci ildə Ağa 
Mə həmməd şah Qacarın başçılığı ilə İran qo şun larının Gür-
cüs tana yürüşü zamanı knyazlar Çiçişvili–Si sia nov ların 
Mdzrov re ti dərəsindəki ata-baba kəndləri talan edil miş di. 
Nə ti cə də 1803–1804-cü illərdə rus qoşunlarının Gəncəyə yü -
rü  şü nə – 1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinə sə-
bəb olmuş və qacarların Gəncə nəslindən Cavad xanın qət-
lə ye ti ril məsi və xanlığın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə ba şa 
çatmış yü rü şü nə çiçişvililərin qacarlardan qisas almaq niy-
yə tinin də tə si ri olmuşdur. Bütün bunlar bizim belə bir te zi-
si mi zi bir daha təs diq edir ki, əzəldən müharibə İran əley-
hi nə və ya Azərbaycan əley hi nə deyil, qacarlar əleyhinə 
xa rak ter daşımışdır. Həm də ona gö rə ki, knyaz P.D.Sisianov 
1806-cı il fevralın 8-də (23-də) Ba kı nın İçə rişəhər qalasının 
yaxınlığında öldürülənədək Qaf qaz da kı Ru siya qoşunları ko-
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man danının hərəkətlərinin səbəbləri ara sın da qa carlardan qi-
sas amili mühüm rol oynamışdır.

Yeni dövrdə (tarixin dövrlərə bölünməsinin Avropa ənə-
nə sin də) və ya XVIII əsrdə müsəlman oykumenasının pe ri-
fe  ri ya sında yerləşən bir çox xalqlar öz milli müqəddəratını 
təyin et mək problemini başqa dinlərdən olan qonşuları 
ilə ittifaq he sa bı na həll etmək fi krinə düşmüşdülər. Belə 
niyyətdə olanlar tək cə azərbaycanlılar deyildi, ingilislərin 
və fransızların köməyi ilə ərəblər Məğribdə osmanlılardan 
ayrılır, Rusiya və Avstriya im pe ri yasının yardımı ilə yunanlar, 
rumınlar və onlarla qonşu olan slavyan xalqları Balkanlarda 
türklərin hakimiyyəti altından çı xır, britaniyalıların dəstəyi 
ilə Pamir sakinləri isə İran və ya əf qan ağalığından azad olur-
dular. Müasir Azərbaycan tarix el mi nin 1804–1813-cü il lərin 
və 1826–1828-ci illərin Rusiya–İran mü ha ri bə lərinin, Gü-
lüstan və Türkmənçay müqavilələrinin öz mil  li tarixində ro-
lu na, yerinə və əhəmiyyətinə qiymət verilməsi mə sə lə sini nə-
yə görə həll edə bilməməsi bir çox cəhətdən bu amil  lə izah 
olu nur. Bu gün Azərbaycan tarix elmi qarşısında son də rə cə 
mü rək kəb olan mənəvi seçim problemi dayanır: qar şı du ran 
iki tərəfi n ağalıq uğrunda mübarizəsi nəticəsində is ti la edil-
miş xalqın xələfl ərinin hansı tərəfə rəğbət bəsləməli olduqları 
se  çil  məli və müəyyən edilməlidir. Zənnimizcə, bu vəziyyətdə 
bir  mə nalı seçim etmək prinsipcə mümkün deyildir, ona görə 
də Azər baycan tədqiqatçılarının verdikləri qiymətlər bundan 
son  ra da subyektivizmi ilə seçiləcək və bu qiymətlərin səs  lən-
di ril di yi zamanın ideoloji və siyasi konyunkturasından tam 
asılı ola caq dır.

Bu cür seçim edilməsinin nə qədər mürəkkəb məsələ ol-
du ğu nu göstərən parlaq nümunə Azərbaycan tədqiqatçılarının 
1805-ci ildə bir sıra Azərbaycan xanlıqlarının – Qarabağ, Şə-
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ki, Şir van xanlıqlarının, habelə Şuragöl sultanlığının kö nül lü 
və ya demək olar, könüllü olaraq müqavilə əsasında Ru si ya 
im pe riyasının hakimiyyəti altına keçməsi faktına mü na si bət  lə-
ri ni müəyyənləşdirərkən və ifadə edərkən nə qədər zidd möv-
qe lər tutması da göstərir. Rusiyanın Qarabağ və Şəki xan-
lıqları ilə bağ la dığı Kürəkçay müqavilələrinin və «Rusiya 
təbəəliyinə da xil olarkən şirvanlı Mustafa xanın xahişlərinin 
və andlı vəd lə ri nin» legitimliyi bu gün Azərbaycanda şüb-
hə altına alınır, san ki Qarabağ hakimi İbrahim xan, Şə ki ha-
kimi Səlim xan və Şir van hakimi Mustafa xan bu sə nəd lə ri 
yalnız Rusiya torlarının ağ zı na qoyulduqdan sonra im za la-
mışlar. Elə isə bu faktı necə izah etmək olar ki, hələ Ru si ya 
imperiyasının təbəəliyinə keç mə yə dair müqavilə bağ la maz-
dan əvvəl qarabağlı İbrahim xan və liəhd Abbas Mirzəyə və 
ümumiyyətlə, qacarlara qarşı qi yam qal dırmış, onun çı xı şı nı 
yatırmaq üçün göndərilmiş İran qo şun larını 1804-cü il də Di-
zan yaxınlığında yalnız öz qüv və lə ri ilə, Ru si ya sün gü lə ri nin 
və toplarının köməyi olmadan darmadağın et miş dir? XIX əs-
rin birinci onilliyində Azərbaycan milli eli ta sı iki bəladan da ha 
kiçik olanı seçmək zərurəti qarşısında qal mış dı. O, öz se çimini 
edərək, İran hökmdarlarının ağalığı al tın da qal maq dan sa daha 
kiçik olan bəlanı – Rusiya təbəəliyinə keç mə yi seçdi.

Müharibə geosiyasət prizmasında

1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinin hər-
bi as pekt ləri təkcə Rusiya, İran və ya Azərbaycan mən bə lə-
rin dən və tədqiqatlarından deyil, həm də ingilis və ya fransız 
qay  naq la rın dan və araşdırmalarından kifayət qədər yaxşı mə-
lum dur, ona görə də həmin kampaniyada tərəfl ərin döyüş fəa-
liyyəti ba rə sin də prinsipcə yeni bir mülahizə söyləmək çə tin 
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ki mümkün olsun. Bu nun la birlikdə, müəllifl ərin az bir qismi 
həmin müharibəni dün ya geosiyasəti kontekstində nə zər-
dən keçirmişdir və mü ha ri bə nin hadisələri Rusiya-sovet ta rix 
elmində bu nöqteyi-nəzərdən heç vaxt öyrənilməmişdir (ən 
azı ümumi istifadə üçün açıq olan əsər lər formasında). Ona 
görə də biz təkcə Qafqazın deyil, həm də bütövlükdə Av ra si-
ya qitəsinin tarixi taleyinə bu müharibənin nə qə dər mühüm 
tə sir göstərdiyini anlamaq üçün bu boşluğun dol du rul masını 
va cib hesab edirik.

1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsi hərbi cə-
hət dən «qəribə müharibə» idi: döyüş əməliyyatları gah fəal 
su rət də aparılır, gah barışığa əsasən birdən-birə dayandırılır, 
gah yeni dən başlayır, gah öz-özünə səngiyir, gah da yenidən 
alov la nır dı. Bu müharibəni tonqalla müqayisə etmək olar. Bir 
kərə od tutan ton qal bir müddət gur yanır, odunlar qaralıb kü-
lə döndükcə alov təd ri cən zəifl əyir, kömürlər közərməyə baş-
layır, amma gecənin qa ran lığında kömürlərin verdiyi işığın 
haləsindən kənarda da yan mış kiminsə əli tonqala yenidən 
odun atdıqdan sonra bir da ha tutuşub alovlanır. Belə bir tə-
səv vür yaranır ki, döyüş əmə liy yat larının başlanğıcında nə 
İran, nə də Rusiya bir-birinə qarşı ge niş miqyaslı müharibə 
apar mağı nəzərdə tutmurdu və bu toq quş manı hər iki tərəfi n 
öz iradəsi ziddinə qoşulduğu lokal sər həd münaqişəsi hesab 
edirdi. 1804-cü ildə Böyük Qafqaz sı ra dağlarının hər iki tə-
rə fi ndə Rusiya imperator ordusunun Gür cü stan korpusunun 
sa yı nın 10 min nəfərə güclə çatdığı bir şə rait də Rusiyanın 
han sı geniş miqyaslı müharibə aparmasından söh bət gedə 
bi lərdi? 1805-ci il mayın 1-nə olan vəziyyətə görə, Qaf qaz-
dakı Rusiya qoşunlarının ümumi sayı dəqiq məlumdur. Piya-
da hissəsində 42 ştab-zabit, 286 ober-zabit, 755 unter-za bit, 
326 musiqiçi, 6055 sıravi, 883 qeyri-nizami aşağı rütbəli, sü-
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va ri hissəsində 4 ştab-zabit, 25 ober-zabit, 57 unter-zabit, 15 
mu si qiçi, 485 sıravi, 59 qeyri-nizami, kazak polklarında və 
ko man da larında 4 ştab-zabit, 29 ober-zabit, 19 uryadnik, 5 
katib, 840 ka zak11 var idi. Qoşunlarda, generalları saymasaq, 
9888 adam var idi. Bu qədər qüvvə ilə çoxmilyonlu əhalisi 
olan re gio na qar şı hansı planauyğun təcavüzdən söhbət ge də 
bilərdi? La kin iş ti rak çı tərəfl ərin iradəsinə zidd olaraq mü ha-
ri bə düz 10 il da vam etdi və bu danılmaz fakt belə deməyə 
əsas verir ki, mü ha ri bə va si təsi ilə heç də Rusiyanın və ya 
İra nın maraqları müdafi ə edil mirdi.

Söhbətin nədən getdiyini adekvat anlamaq üçün həmin 
mü  ha ribə zamanı Qafqazdakı Rusiya qoşunlarının quruluşu 
ba  rə sin də bir neçə söz söyləmək lazımdır. 1804-cü ildəki və-
ziy yə tə gö rə, onlar imperator I Pavelin 1796-cı ildə apardığı 
hər bi-in zi ba ti islahat çərçivəsində yaradılmış Qafqaz ins-
pek si ya sında bir ləş di rilmişdi. Hərbi-ərazi idarəsi olan bu 
cür inspeksiyaların sə la hiy yə tinə qoşunların yerbəyer edil-
məsin dən və təchizatından baş la mış döyüş hazırlığınadək 
bü tün məsələlər daxil idi. Döyüş əmə liy yat larının aparılması 
üçün səhra korpuslarından, piyada və sü va ri diviziyalarından 
ibarət fəaliyyətdə olan ordu və ya or du lar yaradılırdı. Onların 
tərkibinə müxtəlif inspeksiyalara təh kim edilmiş hissələr və 
birləşmələr təyin edilir və daxil olurdu (Qaf qaz, Orenburq və 
Sibir inspeksiyaları bu qaydadan istisna təş kil edirdi, onların 
qoşunları fəaliyyətdə olan orduya təyin edil mir, qarnizon 
və sərhəd xidməti çəkirdilər). Beləliklə, Ru si ya tərəfi ndən 
İranla müharibəyə Qafqaz inspeksiyasının hissələri da xil 
oldular, halbuki bu inspeksiyanın ilkin vəzifəsi hücum de-
yil, müdafi ə idi. Müharibənin elan edilməsindən başlamış 
Uzun  kil sə barışığı bağlananadək Qarabağ ərazisində və İrə-

11 Дубровин Н.Ф. Указ.соч.,. С.. 437.
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van is tiqa mətində müharibənin birinci mərhələsinin dö yüş 
və vu ruş ma la rının ağırlığı məhz bu qoşunların üzərinə düş-
müş dü. Ba rı şıq bağlanılması 1807-ci ilin fevral ayında Qaf-
qaz ins pek si ya sının qoşunlarını yenidən təşkil etməyə im-
kan verdi. İns pek si ya 19-cu və 20-ci piyada diviziyalarına 
çev ril di, 19-cu və 20-ci artilleriya briqadaları onlara verildi. 
Bu nun la da hərbi ida rə et mə nin və təchizatın strukturu mü-
da fi ə müharibəsinin de yil, hücum müharibəsinin şəraitinə 
uy ğun laşdırıldı12. Məhz bu mə qam dan Rusiyanın Qafqazda 
mü tə şəkkil və məqsədyönlü hər bi ekspansiyasının baş la nıl-
ma sın dan danışmaq olar. Buna qə dər Qafqazdakı baş ha kim 
knyaz P.D.Sisianovun iradəsi ilə yö nəl di lən Rusiya hökm ran-
lı ğı Böyük Qafqaz sıra dağlarının o ta yı na başlıca olaraq re-
gio nun daxili siyasi həyatında cə rə yan edən hadisələrin təbii 
gedişi nəticəsində yayılmışdı – əgər Qa ra bağ, Şəki, Şamaxı, 
Şu ragöl Rusiya imperiyasının sü ze ren li yi ni əldə etmək is-
tə yir di lərsə, onu əldə edirdilər. Lakin əv vəl cə fransalı, sonra 
isə britaniyalı müttəfi qlərin təzyiqi nə ti cə sin də iranlılar 1808-
ci ildə barışığı pozduqdan və sülh mü qa vi lə si im za la maqdan 
im tina etdikdən sonra Rusiya hərbi ko man dan lı ğı nın qa car-
la ra və Şimali Azərbaycan xanları sırasından on la rı dəs tək-
lə  yən lərə mümkün qədər böyük hərbi-texniki zi yan vur maq 
məq  sə di ilə Qafqazda planauyğun istilalara baş la maq dan sa-
va yı al ter na tivi qalmadı.

Rusiya–İran müharibəsi xronoloji cəhətdən iki dövrə – 
Uzun kil sə barışığından əvvəlki və sonrakı dövrlərə bö lü nür. 
Mü ha ri bə nin knyaz P.D.Sisianovun adı ilə qırılmaz su rət-
də bağlı olan birinci mərhələsi Qafqazdakı Rusiya ko man-
dan  lı ğının qa car la ra, onların qohumlarına və müttəfi qlərinə 

12 Керсновский А.А. История Русской армии: В 4-х тт. М.: Голос, 
1992. т. 1, С. 184.
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mak simum zə rər ye tir mək, yeni meydana çıxmış bu şah sü-
la lə sinin bütün əleyh dar larını Rusiyanın regiondakı geo si ya-
sətinin orbitinə cəlb etmək niyyəti ilə səciyyələnir. 1804-cü 
ilin yayından 1806-cı ilin sonlarınadək Qafqazdakı Rusiya 
hərbi administrasiyası Azər bay can xanlıqlarını dəqiq ifadə 
edilmiş belə bir ideoloji prin si pə əsasən «qütbləşdirirdi»: 
kim qacarlara qarşıdırsa, bi zim tə rə fi  miz də dir; müasir Şimali 
Azər baycanın bu prinsipial mə sə lə də öz mövqeyini dəqiq 
müəy yən edə bilməyən yerli ha kim lə ri nə qarşı, qətl də daxil 
ol maqla, – Qarabağ hakimi İb ra him xə lil xan Cavanşirin öl-
dü rülməsi kimi, – müxtəlif məc bu riy yət tədbirləri tətbiq edi-
lir di, amma belə tədbirlər o döv rün prak ti ka sı na tam uyğun 
idi (hətta Rusiya imperatoru I Pa vel İngiltərənin Sankt-Pe-
ter burq dakı səfi ri Çarlz Uitvortun dəstəklədiyi saray çev-
ri li şi nəticəsində öldürülmüşdü). Əgər 1804–1813-cü il lə-
rin Ru siya–İran müharibəsinin birinci mərhələsi şərti olaraq 
«qa car la ra qarşı» müharibə idisə, 1808-ci ildə başlanmış 
ikinci mər hə lə si «İrana qarşı» müharibə oldu. Bu mərhələnin 
vəzifəsi isə İra nın ardıcıl hərbi-strateji və hərbi-texniki məğ-
lu biy yətə uğ ra dıl ma sı, əvvəlcə Böyük Britaniyadan, son-
ra Napoleon Fran sa sın dan, daha sonra isə Böyük Bri ta ni ya-
dan avropalı müt tə fi q lə rin İra na göndərdikləri hərbi əmlakın 
məhv edilməsi və ya ələ ke çi ril mə si kimi müəyyən edilmişdi. 

Avropa siyasətində cərəyan edən hadisələr 1804–1813-
cü il lə rin Rusiya–İran müharibəsinin dinamikasına bilavasitə 
təsir gös tərirdi. Fətəli şah və onun oğlu Abbas Mirzə ardıcıl 
ola raq 10 il ərzində Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki rəqibləri 
Bri taniya və Fransa imperiyalarının Qafqazdakı geosiyasi 
ma raq larını mü da fi ə edirdilər. 1804-cü ilin iyun ayında Ru-
si yaya qarşı hərbi əmə liy yat lara başlayarkən hər iki İran ha-
kimi Britaniyanın hərbi-tex ni ki yardımının davam edə cə yi-
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nə ümid bəsləyirdi. Bu yardım iki ölkə arasında 1801-ci il 4 
yanvar tarixli siyasi və ticarət mü qa vi ləsinin şərtlərinə uy ğun 
olaraq Böyük Britaniyanın Hin dis tan dakı müstəmləkə tor-
paq larından daxil olmalı idi. Adı çə ki lən müqavilədə Bri ta ni-
yanın Hindistandakı torpaqlarına əf qan tayfalarının müm kün 
basqınının dəf edilməsində İran qo şun la rı nın işti ra kının təmin 
olunması üçün onlara silah və dö yüş sur sa  tı göndərilməsi 
nəzərdə tutulurdu. Lakin Fətəli şah və Ab bas Mir zə in gi lis-
lər dən aldıqları bütün silah-sursatı Ru si  ya  nın Qaf  qaz da kı qo-
şunlarına qarşı yönəltdilər, döyüş əmə liy yat larının apa rıl dığı 
iki il ərzində bütün bu müharibə va si tə ləri işlənib tü kən dik-
dən və bu səbəbə görə Uzunkilsə ba rı şı ğı bağ lan dıqdan son ra 
hər bi-texniki yardım üçün yenidən Böyük Britaniyaya mü ra-
ciət etdilər. Lakin bu dəfə onlara silah və döyüş sursatı gön-
də  ril  mək dən imtina edildi. Britaniya hakimiyyət orqanları öz 
mad di resurslarını Hindistanda hökmranlığın təmin edilməsi 
ilə bağ lı olmayan məqsədlər üçün sərf etmək istəmirdilər.

Belə olduqda Fətəli şah kömək üçün fransızların im-
pe ratoru Na poleon Bonaparta müraciət etməyi qərara aldı, 
Fran sa–İran it ti faqının tez bir zamanda bağlanılması üçün öz 
nü mayəndəsi Mir zə Rzanı onun yanına göndərdi. 1807-ci il 
mayın 4-də Na po leo nun Finkenşteyn yaxınlığındakı dü şər-
gə sində Müdafi ə və hü cum ittifaqı haqqında müqavilə im-
za lan dı və bundan son ra general Qardan başda olmaqla 70 
nə fər lik Fransa hərbi mis si ya sı İrana göndərildi. Qardan 
İra  na gəldikdən sonra şah mü qa vi lə ni təsdiqlədi və eyni za-
man da, fransızlara böyük ticarət gü zəşt ləri, habelə geniş hü-
quq lar və imtiyazlar verdi, lakin İran–Fransa hərbi-tex ni-
ki əməkdaşlığının sonrakı inkişafına geo si ya sət mane ol du: 
1807-ci il iyulun 9-da Napoleon Bonapart Ru si ya ilə Til zit 
sülh müqaviləsi imzaladıqdan sonra Rusiyaya qar şı mü ha-
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ri bə də İran hakimlərinə kömək göstərməkdən imtina et di və 
ge neral Qardanın missiyasını geri çağırdı. Fransanın İra na 
tə si rini minimuma endirmək üçün Hindistandakı Bri ta ni ya 
müs təm ləkə administrasiyası da tədbirlər görürdü: İran la Bö-
yük Britaniya arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın bər pa sı nın 
müm kün lüyü barədə danışıqlara başlanmışdı. Bütün bun la-
rın nəticəsində İran Fransadan heç nə ala bilmədi. Cə mi iki 
ay çəkən qısamüddətli Fransa–İran yaxınlaşması və po zu luş-
ma sı Uzun kil sə barışığının qüvvədən düşməsinə, dö yüş əmə-
liy  yat la rı nın yenidən başlanmasına, Qarababa ya xın lı ğın da 
İran or dusunun məğlubiyyətə uğramasına və rus qo şun la rı nın 
Nax çı va nı tutmasına gətirib çıxardı. 1808-ci il kam pa ni ya-
sı İran döv lətinin hərbi-texniki zəifl iyini və xaricdən yar dım 
al ma dan öz qüv vələri və resursları ilə müharibə apar ma ğa 
qa dir ol ma dı ğı nı əyani surətdə bir daha göstərdi. Qa ra ba ba 
ya xın lı ğında məğ lu biy yət dən sonra iranlıların döyüş əmə liy-
yat la rı öz-özünə kə sil di və yalnız il yarım sonra, Fətəli şah və 
Abbas Mirzə öz cəb bə xa na la rını doldurmaq üçün yeni mənbə 
tap dıqdan sonra yeni dən başlandı. Bu dəfə də həmin mənbə 
Böyük Britaniya ol du.

Məsələ burasındadır ki, Tilzit sülh müqaviləsi de-yure 
Ru si ya nın və Fransanın xarici düşmənlərə qarşı birgə hücum 
və mü da fi ə əməliyyatları aparmasını nəzərdə tuturdu və o 
vaxt bu düş mənlərin sırasında Böyük Britaniya və İran da var 
idi. Mü qa vi lə nin bağlanması Britaniyanın Hindistanda ağa-
lığı üçün po ten sial təhlükə törədirdi (Napoleon hələ 1798-ci 
ildən Hindistana yü rüş etməyi arzulayırdı), odur ki, Lon don 
özünü sığortalamağı və Fransanın o vaxtkı müttəfi qi Ru si-
ya ya qarşı Qafqazda ye ni dən döyüş əməliyyatlarına baş la-
ması üçün İranı pul və mü ha ri bə vasitələri ilə təchiz et mə yi 
qərara aldı. Hərbi-texniki yar dım göstərilməsi hər iki tə rə fi n 
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«ilkin müqavilə» adlandırdığı «it ti faq və dost luq haq qın da» 
müqavilənin bağlanması for ma sın da rəsmiləşdirildi. Mü-
qa vilə 1809-cu il martın 12-də səd rə zəm Mirzə Məhəmməd 
Şəfi  və İngiltərənin səlahiyyətli el çi si, bri qa da generalı Har-
ford Cons tərəfi ndən imzalandı. Mü qa vi lə yə görə, şah Bö yük 
Britaniyaya düşmən olan Fransa və digər döv lət lər ilə mü-
na sibətləri kəsməyi öhdəsinə götürür, Böyük Bri ta niya isə 
Rusiya ilə müharibə qurtaranadək İrana hər il 160 min tümən 
məbləğində subsidiya ödəməyi və İran ordusu üçün hər-
bi təlimatçılar və silah göndərməyi öhdəsinə götürürdü. Bu 
müqaviləyə uyğun olaraq, 1812-ci ilin iyun ayında ingilis ge-
ne ralı, ser Con Malkolm 350 Britaniya zabiti və unter-za bi ti 
ilə İrana gəldi. Özləri ilə onlar gəmilərdə İrana 30 000 tü fəng, 
12 top və sərbazlara mundirlər tikilməsi üçün mahud gə tir-
miş dilər13. Məhz bu adamlar, silah və vasitələr Abbas Mir zə-
yə 1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsində so nun-
cu yü rü şü təşkil etmək imkanı verdi. Bu yürüş böyük uğurla 
baş  la  dı, 1812-ci ilin avqust aynda Lənkəran və Ərkivan tu-
tul du. Lakin yü rüş oktyabr ayında Aslandüz yaxınlığında ağır 
məğlubiyyətlə başa çatdı, özü də sonuncu vuruşmada Bri ta-
niya hərbi mü şa vir lə ri nin xeyli hissəsi həlak oldu və ya əsir 
alın dı, nəticədə onların ad la rı və hərbi rütbələri Rusiya tə rə fi -
nə mə lum oldu.

Beləliklə, biz tam əminliklə söyləyə bilərik ki, bu mü -
ha  ri bə nin həm birinci, həm də ikinci mərhələsində – Uzun-
kil sə ba rı şı ğın dan əvvəl də, sonra da İran sərbazları 
Ru  si ya əsgərlərinə qarşı ingilis silahı ilə vuruşur, hərbi əmə-
liy yat larda iştirak et mək üçün zəruri olan hər şeylə Bri ta ni-

13 Kaye J.W. The life and correspondence of major-general sir John 
Mal colm, from unpublished letters and journals: In 2 vol. London: Smith, 
El der and Co., 1856. vol. 2. Р. 625.
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ya pulları hesabına təc hiz edilirdilər. Odur ki, Böyük Bri-
ta  ni yanı da bu silahlı mü na qi şə nin iştirakçısı hesab edə 
bi lə rik. Əslində, 1804–1813-cü il lər də Rusiya ilə İran ara-
sın da mü haribə Dumanlı Albion üçün «mə sa fədən» aparılan 
ilk müs təmləkəçilik müharibəsi idi. Av ro pa qitəsində əsas 
geo si yasi rəqibi olan Rusiya imperiyasına qar şı bu mü ha-
ri bədə Böyük Britaniya birbaşa silahlı toq quş ma dan qa çı-
na raq, onu hərbi cəhətdən zəifl ətmək üçün baş qa döv lə tin 
si lah lı qüvvələrindən istifadə edirdi (Britaniya öz gə si nin 
müs təmləkəçilik müharibəsinə «yumşaq» müdaxilə təc  rü  bə-
sin dən təkrarən 1904–1905-ci illərdə Rusiyaya qar şı istifadə 
et di və Yaponiyanın hərbi-dəniz donanmasına kəş fi y yat mə-
lu matları və ən yeni artilleriya atəşlərini idarəetmə sis tem ləri 
gön dər di). Qaf qaz da itirdiyi təsiri bərpa etməyə çalışan və 
var gücü ilə Ru si ya ya qarşı vuruşan İran isə əslində heç də 
öz mənafelərini və Azər baycan xalqının mənafelərini müdafi ə 
et mirdi, Hindistanı – «Britaniya imperiyasının incisini» 
(1857-ci ildə ingilislər si pa hi lə rin üsyanını yatırdıqdan son ra 
Hin distana bu adı vermişdilər) şi maldan cidd-cəhdlə mü ha fi -
zə edirdi.

İlk baxışdan nə qədər qeyri-adi görünsə də, bu iddiada 
sağ lam düşüncə yox deyildir. Əvvəlki onilliklər ərzində so-
vet və Ru si ya tarix dərsliklərində (hətta ali məktəb dərs lik lə-
rin də) yaz ma dıqları kimi, bu gün də yazmırlar ki, Fransa ilə 
Ru siya ara sın da Tilzit sülh müqaviləsinin bağlanması ilə əla-
qə dar olaraq Ru siya və Böyük Britaniya 1807-ci ilin noyabr 
ayın dan 1812-ci ilin iyul ayınadək müharibə vəziyyətində 
ol muş lar və Atlantik okea nında, Aralıq, Adriatik, Barens və 
Bal tik dənizlərində bir ne çə dəniz döyüşü aparmışlar (gö rü-
nür, iki tərəfi n quruda bir ba şa hərbi toqquşması olmadığına 
gö rə Rusiyada bu mü ha ri bə nin möv cudluğunu nədənsə 
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«unut mağa» üstünlük ver miş lər). Mə sə lən, 1808-ci il mayın 
3-də Cənubi Afrikanın Say mons taun li ma nın da ingilislər elmi 
iş lər üçün Sakit okeana gedən V.M.Qo lov ni nin komandanlığı 
al tın da «Diana» gəmisini saxlamış, av qus tun 26-da Baltik 
də ni zinin Roqervik körfəzində (müasir Es to ni ya nın ərazi su-
la rın da) Rusiyanın 74 toplu «Vsevolod» xətt gəmisini və 
3 kanoner qayığını batırmış, 1809-cu il mayın 17-də ingilis 
es kad rası (3 xətt gəmisi, 4 freqat və 1 briq) Tri yest də birinci 
dərəcəli kapitan Bıçevskinin komandanlıq etdiyi rus gəmiləri 
dəstəsinə (5 xətt gəmisi, 1 freqat, 2 korvet) basqın et miş, la-
kin müqavimətlə qarşılaşaraq dənizə doğru getmiş, iyu nun 
12-də Reveldən Sveaborqa gedən yolda Britaniyanın «Sal set» 
fre qatı Q.İ.Nevelskinin komandanlığı altında 14 toplu «Opıt» 
ka te rini ələ keçirmişdir (hərbi-dəniz münaqişələrinin siya hı-
sını davam etdirmək olar). Üstəlik, dənizdə İngiltərə–Ru si ya 
mü ha ri bəsi quruda Rusiya ilə İsveç arasında başqa bir mü ha-
ri bəyə səbəb olmuş və bu müharibə 1809-cu ildə Fridrisxqam 
sülh müqaviləsinin şərtlərinə görə Finlandiyanın və Baltik 
də  ni zin dəki Aland adalarının Rusiyaya birləşdirilməsi ilə ba-
şa çat mış dır. Əslində, biz deyə bilərik ki, İran ilə İn gil tə rə 
ara  sın da 1809-cu il martın 12-də bağlanmış Tehran mü qa vi-
ləsi 1807–1812-ci illərdə aparılan İngiltərə–Rusiya mü ha ri-
bə sinin Qaf qaz da cənub quru cəbhəsinin təşkilinə və mad di 
təminatına yö nəl dil miş di. Bu, ingilislərin bir il əvvəl Skandi-
naviyada hə ya ta keçirdikləri tədbirin eyni idi. Ona görə də 
1808–1809-cu il lərin Rusiya–İsveç müharibəsinin və 1804–
1813-cü illərin Ru siya–İran müharibəsinin nəticələrində ümu-
mi və ta mamilə qa nu na uy ğun bir məntiq vardır: quruda hər bi 
əmə liy yatlar mey da nın da Rusiyaya qarşı Britaniyanın ya ban-
çı mənafelərinin si lah lı müdafi əsinə görə İsveç Finlandiyanı, 
İran isə Azərbaycanı itir mişdir.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Uzunkilsə barışığı im za lan dıq-
dan son ra Rusiya imperiyasının Qafqazda müharibəni davam 
et dir mə yə obyektiv ehtiyacı yox idi, çünki bu kampaniyanın 
əv və lin də ümid və iddia edə bildiyi hər şeyi və hətta bundan 
artığını da əldə etmişdi. 1806-cı ilin sonlarınadək bu və ya 
di gər legitim (ya xud nisbətən legitim) formada Qarabağ, Şa-
ma xı, Şəki, Şu ra göl, Bakı, Talış, Gəncə de-yure onun yuris dik-
siyası altına keç miş di. Bu ərazilərin əldə edilməsi müharibənin 
zə fərlə başa çat dı ğı nı hesab etməyə tam hüquq verirdi. Üstəlik, 
Avropada hər bi-stra teji şərait Qafqazda müharibənin tez bir 
zamanda ba şa çatdırılmasını tə kid lə tələb edirdi. Ona görə də 
Uzunkilsə ba rı şı ğı po zul duq dan sonra sülh danışıqları düz 5 
(!) dəfə – əv vəl cə 1810-cu ildə, son ra isə 1812-ci ildə iki dəfə 
və 1813-cü il də yenə də iki dəfə gah yenidən başlandı, gah da 
da yan dırıldı. Bu bi zim belə bir te zi si mizi bir daha təsdiq edir 
ki, həmin mü ha ri bə nin İrandan və Ru siyadan savayı, digər 
iştirakçıları da var idi və on lar mü ha ri bə nin tezliklə başa 
çatmasında maraqlı deyil di lər.

Xarici amilin təsirinin mövcudluğunu müharibənin 1808-
ci ildə başlanan ikinci dövründə İran ordusunun apardığı 
döyüş əmə liyyatlarının xarakteri də göstərir. Şahzadə Abbas 
Mirzə müa sir Şimali Azərbaycanın bu və ya digər xanlıqlarını 
tutmağa və əldə saxlamağa yönələn mütəşəkkil hücumlar 
aparmırdı, onun bütün hücum əməliyyatları xarakterinə görə 
yürüş və ya bas qın lardan ibarət idi. Bu yürüş və basqınların 
başlıca hə də fi  mü ha ri bə də əsaslı hərbi-strateji üstünlüyə nail 
olmaq de yil di, yal nız rus qoşunlarının əl-qolunu bağlamaq 
və onları Qaf qaz hər bi əməliyyatlar meydanında mümkün 
qədər çox qal ma ğa məcbur etmək idi. Belə bir təsəvvür 
yaranır ki, Fətəli şah və Ab bas Mirzə üçün əsas məsələ yeni 
qoşunlar toplamaq, si lah lan dır maq və aqibətini düşünmədən 
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onları döyüşə göndərmək idi. Bu hal bizə tam qəti şəkildə 
söyləməyə imkan verir ki, Ru si ya ya qarşı müharibə onlar 
üçün nəticə əldə etmək vasitəsi de yil, bir növ oyun, proses 
idi. Öz silahlı qüvvələrinin hazırlıq key fi y yəti və döyüş qa-
bi liyyəti, – bunlar isə Rusiya qoşunlarına nisbə tən son dərə-
cə aşağı səviyyədə idi, – İran hakimlərini açıq-aş kar ma raq-
landırmırdı, onlar bu istiqamətdə heç bir dəyişiklik et mək 
istəmir, düşməni qoşunların sayı hesabına əzib məhv et mə yə 
çalışırdılar. 1809–1812-ci illərdə Böyük Britaniyadan ki fa-
yət qədər hərbi-texniki yardım alan İran öz ordusunu heç cür 
mo dern ləşdirə bilmədi (bəlkə də bunu istəmədi?), döyüş əmə-
liyyatlarının aparılmasında orta əsrlərdən qalmış taktikanı qo-
ru yub saxladı. Bu taktika talançı basqınlara və dinc əhalinin 
qul edi lib aparılmasına əsaslanırdı. Krım xanlığına, Osmanlı 
im pe ri ya sı na və Şimali Qafqaz dağlılarına qarşı mübarizə 
illərində bu cür müharibə aparılması sahəsində zəngin təcrübə 
toplamış ni za mi Rusiya qoşunları həmin basqınları nisbətən 
asanlıqla dəf edir di lər. Əliyalın əhalini qarət etmək üçün İran 
sərbazlarının tak ti ki hazırlığa, döyüş əlaqəsinə, hərbi in ti-
zama ehtiyacı yox idi, am ma silahlı qüvvələrin nizamlı təş-
ki li nin bu komponentləri ol ma dan onlar Rusiya Gürcüstan 
kor pu sunun qoşunlarına uğurla mü qa vimət göstərməyə qadir 
deyil dirlər.

Buna ən parlaq və danılmaz sübut kimi 1813-cü il 
yanvarın 1-nə (13-nə) keçən gecə general-mayor P.S.Kot lya-
rev skinin dəs tə sinin Lənkərana hücumunun nəticələrini gös-
tər mək olar. Hər bi iş nəzəriyyəsi ilə azacıq tanışlığı olan hər 
kə sə məlumdur ki, hü cum edən tərəf müdafi ə olunan tərəfdən 
üç dəfə çox itki ve rir. Lən kərana hücumdan əvvəl general 
P.S.Kot lya revskinin özü də da xil olmaqla, rus dəstəsinin sa-
yı 1761 nəfər təşkil edir di. Bun la rın 6 nəfəri ştab-zabit, 57 
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nə fə ri ober-zabit, 131 nə fə ri unter-zabit, 37 nəfəri musiqiçi, 
1530 nəfəri sıravi idi. Lən kə ran qarnizonunun sayı isə 4000 
nəfər qiymətləndirilirdi. Hü cum ge dişində rus qoşunlarından 
341 nəfər öldürüldü, 609 nə fər yaralandı, iranlıların itkiləri 
isə 3737 nəfər oldu, özü də şə hərdən qaçarkən suda batanlar 
və şəhər sakinləri bu saya da xil deyildir14. Sadə riyazi he-
sab lamalar apararaq, asanlıqla bu qə naətə gəlmək olar ki, 
hə min gün hücum edən rusların it ki lə ri müdafi ə olunan 
iran lı ların itkilərindən 12 dəfə az idi, bu isə onu göstərir ki, 
Ru si ya qoşunlarının döyüş qabiliyyəti İran qo şun la rının dö-
yüş qabiliyyətindən 36(!) dəfə yüksək idi. Yuxarıda söy lə-
ni lən lərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Rusiya–İran 
mü ha ribəsinin ikinci mərhələsində döyüş əməliyyatları öz 
şöh rət pərəst iddialarını təmin etmək naminə, yaxud bri ta ni-
ya lı və fran salı sponsor-müttəfi qləri qarşısında qəbul et dik ləri 
öh də lik lə ri icra etmək üçün qacarlar tərəfi ndən İran döv lə-
tinin kişi əha li si nin hərb meydanlarında metodik surətdə qır-
ğı na verilməsi xa rak te ri almışdı.

Bu gün Azərbaycanın bəzi tarixçiləri Abbas Mirzəni öz 
xal qı nın milli maraqları uğrunda sonadək müharibə aparan 
milli qəh rəman kimi təqdim etməyə üstünlük verirlər. Bəs 
əs lində be lə idimi? Cavab mənfi dir, buna ən yaxşı sübut isə 
onun bi la va sitə iştirakı ilə bağlanmış İran–Fransa və ya İran–
İngiltərə mü qa vi lə lərinin iqtisadi şərtləri və bunların İran 
xalq ları üçün nə ti cə ləridir. 

İran ilə Fransa arasında 1807-ci il mayın 4-də bağ lan-
mış Müdafi ə və hücum ittifaqı haqqında Finkenşteyn Mü qa-
viləsinin – bu müqavilə həm də Kameneski traktatı (trak tat 
Kamieniecki) adı ilə də tanınır, – şərtlərinə görə, şah İn gil-

14 Соллогуб В.А. Биография генерала Котляревского. 2-е изд. 
СПб.: Тип. К. Крайя, 1855. С. 230-233.
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tərə ilə bütün si ya si və ticarət münasibətlərini kəsməyi, ona 
müharibə elan et mə yi və əfqanları da buna sövq etməyi, öz 
qoşunlarını Hin dis tan da kı ingilis torpaqları üzərinə gön dər-
mə yi, habelə Fransa qo şu nla rını İrandan Hindistana bu rax-
ma ğı və onları ərzaqla təc hiz etməyi öhdəsinə götürmüşdü. 
Mü qaviləyə əlavə edilən və 1807-ci il dekabrın 24-də general 
Qar danın başçılığı ilə Fran sa mis si ya sı Tehrana gəldikdən 
son ra ortaya çıxan gizli mad də yə uy ğun olaraq iranlılar Xarq 
ada sı nı Napoleona güzəşt edir, fran sızlara Qombrunda və Bu-
şir də hərbi faktoriyalar qur maq hüququ verirdilər. Başqa söz-
lə, dünya tarixində ilk dəfə ola raq, Fətəli şah və Abbas Mirzə 
öz ərazisində xarici dövlətə İra nın yurisdiksiyasının şa mil 
edilmədiyi eksterritorial hərbi ba za lar yaratmağa icazə ve rir, 
bununla da sonralar Avropa müs təm lə kə çi lə rinə və im pe ria-
listlərinə digər ölkələri və xalqları for mal olaraq öz hökm-
ran lı ğına tabe etmədən hərbi-siyasi tə si ri ni əs lin də maneəsiz 
yaymaq imkanı vermiş diplomatik və hü qu qi pre sedent ya-
rat mış olurdular. Məgər qacarların bu hə rə kət lə ri İran və ya 
Azər baycan xalqlarının milli maraqlarının mü da fi ə si nə yö nəl-
miş hərəkətlər sayıla bilərmi?

Lakin İngiltərə–İran sazişlərinin şərtləri İranın bey nəl-
xalq mey danda suverenliyinin qorunması vəzifələrinə daha 
az uy ğun gəlirdi. 1800-cü il dekabrın 29-da Tehranda Böyük 
Bri  ta ni ya ilə ticarət müqaviləsi imzalamaqla qacarlar 1763-
cü il ta rix li İngiltərə–İran sazişinə uyğun olaraq Zəndlər tə-
rə fi n dən İran ərazisində ingilis və hind tacirlərinə verilmiş və 
iyulun 2-də Şirazda Kərim xan Zəndin ingilis Ost-İnd şir  kə -
tinin adı na verdiyi fərmanla rəsmiləşdirilmiş bütün gü zəşt -
lə ri və im ti yaz la rı bir daha təsdiq və təsbit edirdilər. Fər  man 
ingilislərə bir sı ra mühüm üstünlüklər, o cümlədən İran kör-
fə zi limanlarında (mə sə lən, Bəndər-Buşirdə), eləcə də İra nın 
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digər məntəqələrində möh kəm lən dirilmiş ticarət fak to ri ya -
ları yaradılması üçün tor pa ğa sahiblik hüququ, ingilis mal  la-
rının satışından əldə edilən qı zıl və gümüşün İrandan apa rıl-
ma ması, İran mallarının satın alın ma sı na yönəldilməsi ki mi 
yeganə bir şərtlə sərbəst və rüsumsuz ti ca rət hüququ, yun 
məmulatının ölkəyə gətirilməsi üzərində in hi sar hüququ ve-
rir, ingilis faktoriyalarının qulluqçularını hər cür ver gi lə rin 
ödə ni şindən azad edirdi. Bunun nəticəsində İran nəin ki Bri ta-
niya sənayesi məhsullarının preferensial sa tış ba za rı na çev ril-
di, həm də xarici hərbi bazaları və ticarət nü ma yən də lik lə rini 
öz ərazisinə buraxdı, əcnəbilər üçün azad iqtisadi zonalar ya-
ratdı. Faktiki olaraq Fətəli şah və Abbas Mirzə öz ölkəsinin 
resurslarını başqa ölkələrdən olan zirək insanların istismarına 
verərək konsessiya iqtisadi siyasətinin əsasını qoydular. On-
la rın şah taxtındakı varisləri bu siyasəti yüz ildən artıq bir 
dövr də, 1925-ci ilədək davam etdirdilər, o vaxtadək davam 
et dir di lər ki, xarici təzyiqin və müdaxilənin doğurduğu daxili 
iğ ti şaş lar şəraitində qacarlar sülaləsi Rza Pəhləvi tərəfi ndən 
ha  ki miy yət dən devrildi. Lakin Fətəli şahın və Abbas Mir zə-
nin başladığı bu si yasətin nəticələri İranda qəti olaraq yal-
nız «1357-ci il İn qi lab ı»n dan sonra aradan qaldırıldı və ləğv 
edildi. Daha çox 1978–1979-cu illərin İslam inqilabı ki mi ta-
nınan bu inqilabın döv lətin siyasi həyatında başlıca nə ti cə si 
ölkə ərazisindəki xarici kom mer siya mülkiyyətinin mil li ləş-
dirilməsi, konsessiyaların ləğv edil məsi və bütün təbii re surs-
ların islam dövlətinin yu ris dik si ya sı altına keçməsi ol du. Gör-
düyümüz kimi, Fətəli şah və Ab bas Mirzə qacarlar tə rə fi n dən 
təməli qoyulmuş ölkənin xarici ka pi tal dan iqtisadi asılılığının 
zə rərini dərk etmək üçün İran xalq la rı na 170 il gərək ol-
muş dur. Bu əsarətdən qurtulmaq üçün İran xalqları min lər cə 
qurban verməli olmuşlar. Maraqlıdır, əgər 1804–1813-cü illər 
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müharibəsində cəsur Rusiya qoşunları deyil, şöh rət pərəst və 
bə si rətsiz qacarlar üstün gəlsəydilər, müasir Azər bay ca nın və 
onun xalqının taleyi necə olardı?

Gülüstan sülhünün səhnəarxası 

Gülüstan müqaviləsi Rusiyanın və İranın qarşılıqlı düş-
mən  çi  liyə son qoyan sərbəst iradəsinin təzahürü deyildi. Bir 
çox cə hətdən bu müqavilə onlara kənardan qəbul etdirilmişdi 
və 1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinin ha di sə lə-
rin də son dərəcə böyük rol oynamış Britaniya imperiyasının 
xa rici si ya sət fəaliyyətinin nəticəsi idi. Məlum olduğu kimi, 
Gü lüstan sülh mü qaviləsi Böyük Britaniyanın İran sarayı ya-
nın dakı sə fi  ri və sə lahiyyətli naziri ser Qor Ouslinin (Uiz li-
nin) vasitəçiliyi ilə bağ lan mışdı. 1812-ci ilin iyun ayında o, 
Təb rizdə Abbas Mir zə ilə görüşərək, İran vəliəhdini Rusiya 
ilə növbəti sülh da nı şıq la rına başlamağa məcbur etdi. Bu mə-
qamda Qafqazda mü ha ri bə nin davam etdirilməsi Böyük Bri-
taniya üçün sərfəli deyildi, çün ki Avropada Rusiya ilə sülh 
bağ lanılmasına dair intensiv da nı şıq lar aparılırdı və az sonra, 
1812-ci il iyulun 18-də Erebru və ya Orebro şəhərində (İsveç) 
Bö yük Britaniya və Rusiya sülh mü qaviləsi imzalamışdılar. 
Bri taniya səfi rinin təzyiqi ilə Ab bas Mir zə danışıqlara baş la-
dı, amma Napoleonun Rusiyaya so xul ma sı və Moskvanı tut-
ması onun öz sülh təşəbbüslərini geri gö tür məsinə əsas ver-
di. Abbas Mirzənin sülh danışıqlarından im ti na etməsi Ru si ya 
qoşunlarının döyüş əməliyyatlarına dər hal yenidən baş la ması 
demək idi. Bu əməliyyatlar 1812-ci il ok tyab rın 19–20-də 
Aslandüz məntəqəsində iki günlük vu ruş mada İran or du su-
nun tamamilə darmadağın edilməsinə gətirib çı xar dı. Bun -
dan sonra sülh danışıqları yenidən başlandı. İran lı la rı mü-
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ha ri bə ni başa çatdırmağa «tələsdirmək» üçün de kabr ayı nın 
son la rın da general-mayor P.S.Kotlyarevskinin dəs tə si Mu-
ğan dü zün dən Talış xanlığının üzərinə göndərildi. 1813-cü 
il yan varın 1-nə keçən gecə dəstə hücum edərək, Lən kə ra-
nı ələ ke çir di və sayca özündən üç dəfə çox olan qar ni zo nu 
məhv etdi. Fətəli şahın və Ab bas Mirzənin sülhə məcbur edil-
məsi işində son nöqtəni isə Tifl is piyada polkunun pol kov ni-
ki A.V.Pestel qoydu. 1813-cü il martın 30-da öz əs gər lə ri ilə 
birlikdə o, Naxçıvanla İrəvanın sər hə din də yerləşən Qa ra-
bürk kəndi yaxınlığında İrəvan sərdarı Hü seyn xanın dəs tə-
sini – Qafqazdakı İran ordusunun sonuncu dö yüş qa bi liy yətli 
birləşməsini darmadağın etdi. Yalnız bundan son ra Abbas 
Mir zə məcbur qalıb Britaniyanın Tehrandakı sə fi  ri ser Q.Ous-
li nin nəzarəti altında öz nümayəndələrini sülh mü qa  vi  lə  si nin 
im za lanmasına dair ilkin danışıqlar aparmağa gön dər di. 

Britaniya diplomatı ser Q.Ousli bu beynəlxalq hüquq sə-
nə dinin məzmunun müəyyən edilməsində müstəsna rol oy-
na mış dı. Yəqin ki, o, Britaniya diplomatik korpusunda İran 
üzrə ən yaxşı mü təxəssis idi, bir neçə il İranın Londondakı 
səfi ri Mir zə Əbül hə sə nin yanında tərcüməçilik etmişdi. 1810-
cu il martın 10-da İn gil tə rənin İran sarayı yanında fövqəladə 
səfi ri və səlahiyyətli na zi ri təyin edildikdən üç ay sonra, 
iyunun 18-də o, arvadı, qar da şı Vilyam, ingilis missiyası və 
Mirzə Əbülhəsənlə birlikdə İn gil tə rəni tərk etdi və 1811-ci 
ilin aprel ayında Şiraza çatdı. 1811-ci ilin noyabr ayında ser 
Qor Ousli Tehrana gəldi və Fətəli şa ha təqdim edildi. 1812-ci 
il martın 14-də Fətəli şahla uzun dis kus si ya dan sonra İranla 
müqaviləni imzalaya bildi və buna gö rə şah onu almazlı 
Şir və Günəş ordeni ilə təltif etdi15. 1812-ci ilin av qust və 

15 Price W. Journal of the British Embassy to Persia, embellished 
with numerous views taken in India and Persia, also, a Dissertation upon 
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sentyabr aylarında Qafqaz baş valisi N.F.Rtişşev Ab bas 
Mirzənin yanına iki dəfə nümayəndələr göndərdi. Əvvəlcə 
ma yor Popov və saray müşaviri V.İ.Freyqanq, sonra isə 19-cu 
pi ya da diviziyasının komandiri general-mayor F.İ.Axverdov 
Abbas Mir zə yə yenidən sülh danışıqlarına başlamağı təklif 
etdilər. La kin hər iki dəfə İngiltərə və İran nümayəndələri – 
Mir zə Əb dül qa sım, ser Qor Ousli və Robert Qordon bu tək-
lifl  ə ri rədd edərək, Ru si yanın Zaqafqaziyadan qeyd-şərtsiz 
çıx masını tələb etdilər16. Elə bu vaxt Təbrizə xəbər gəldi ki, 
Ru siya ilə Böyük Britaniya ara sında Erebru sülh müqaviləsi 
im zalanmışdır. Ser Qor Ous li nin mövqeyi tamamilə əks is-
ti qamətdə dəyişdi. Bu dəfə rus pə rəst mövqe tutan ser Ous li 
səciyyəvi Britaniya inadkarlığı və tərs li yi ilə Abbas Mir zə-
dən sülh tələb etməyə başladı, necə ki, bun dan əvvəl on dan 
mü haribəni tələb edirdi. Ser Ousli döyüş mey da nın da Ru si-
ya ya məğlubiyyəti nə qədər çox arzulayırdısa, in di da nı şıq lar-
da İrana məğlubiyyəti ondan da çox arzulayırdı. Bun dan öt-
rü şəxsən Tifl isə gedərək, N.F.Rtişşev ilə görüşdü və İran şah 
sarayına qəbul etdiriləcək sülh şərtlərini onunla mü za ki rə et-
di. Britaniya diplomatiyasının bu cür taktikasını 150 il son ra 
baş nazir ser Uinston Spenser Çerçill özünün məşhur «Ful-
ton» nitqində belə səciyyələndirmişdi: «İngiltərənin daimi 
düş  mən  lə ri və daimi müttəfi qləri yoxdur, İngiltərənin daimi 
ma  raq  la rı var dır».

Məhz ser Qor Ousli Gülüstan sülhünün əsas prinsiplərini 
müəy yən etdi. Bunların arasında təməl prinsip status quo ad 
prae sentem – sərhədlərin işğal xətti boyunca müəy yən ləş-
di ril məsi prinsipi oldu. Nəticədə İran Dağıstanın, Kartlinin, 

the Antiquates of Persepolls, by William Price. London, 1825. Р. 84-86.
16 Утверждение русского владычества на Кавказе: 1801-1901. 

т. 2, С. 426, 428.
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Ka xe ti nin, Meqrelinin, İmeretinin, Quriyanın, Abxaziyanın 
və müa sir Azər baycanın bir hissəsinin – Bakı, Qarabağ, Gən-
cə, Şir van, Şə ki, Dərbənd, Quba xanlıqlarının və Talış xan-
lı ğının bir his sə si nin Rusiyaya keçməsini təsdiq etdi. Ser 
Q.Ous li Rusiya ilə İran arasında sülh müqaviləsinin mətnini 
ha zırlamaqla Ru si ya ya göstərdiyi diplomatik xidmətə görə 
1814-cü ilin yayında Teh ran dan Londona gedərkən yolüstü 
Pe terburqda olduğu zaman im pe rator I Aleksandr tərəfi ndən 
rəs mi qəbula layiq görüldü. Ru si ya monarxı onu müqəddəs 
Alek sandr Nevski ordeni ilə təl tif etdi və ona brilyantlarla 
bəzədilmiş, üzərində öz portreti olan qı zıl tütün qutusunu 
hədiyyə etdi. Bundan başqa, Britaniya ba ro ne ti Peterburq 
Elm lər Akademiyasının fəxri üzvü seçildi və Xa ri ci İşlər Na-
zir liyinin Dövlət kollegiyasından təşəkkürnamə al dı17. Ser 
Qor Ouslinin İrandakı səfi rliyinin katibi və tərcüməçisi Vil-
yam Praysın «İrandakı ingilis səfi rliyinin jurnalı» adlı kitabı 
(in gi lis dilində tam adı – «Journal of the British Embassy to 
Per sia, embellished with numerous views taken in India and 
Per sia, also, a Dissertation upon the Antiquates of Per se polls, 
by Wil liam Price») 1825-ci ildə Londonda nəşr edil miş dir. Bu 
kitabda o, 1804–1813-cü illərin Rusiya–İran mü ha ri bəsinin 
dip lo matik səh nə arxasının bütün gedişlərini və müəm ma la rı-
nı, əvvəlcə mü ha ribəni qızışdırmaq, sonra isə sa kit ləş dir mək 
üçün Böyük Bri ta ni yanın göstərdiyi səyləri açıq və vic dan la 
təs vir etmişdir. Gör dü yü müz kimi, Britaniya öz dip lo ma tik 
qə ləbələrini sirrə çe vir mir di, amma bunu bütün tarixi dövr lər-
də Rusiya barəsində söy lə mək mümkün deyildir... 

 Gülüstan müqaviləsinin bağlanması işində müstəsna ro-
luna bax ma yaraq, ser Qor Ousli Britaniyanın ön Asiyadakı 
xa rici si ya sə tinin əsl yaradıcısı olan ser Robert Stüart, vi kont 

17 Price W. Op.cit.P. 112, 114.
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Kaslri, mar kiz Londonderrinin ona tapşırdığı müxtəlif dip lo-
matik və hər bi-siyasi vəzifələrin daha çox «texniki icraçısı» 
idi. Ser Ro bert Stüart Kaslri 1807–1812-ci illərdə Böyük 
Bri ta niyanın hər bi na ziri və müstəmləkə işləri üzrə naziri, 
1812–1822-ci illərdə xa rici işlər naziri olmuşdu. Böyük Bri-
ta niyanın Napoleon Bo na par ta və onun müttəfi qlərinə qarşı 
üçüncü ölkələrin qüvvələri ilə hər bi əməliyyatlar aparması, 
bu yolla öz insan resurslarını qo ru ması və hərbi sənayesini 
in ki şaf etdirməsi ideyası Bri ta ni ya tarixində məhz onun adı 
ilə bağlıdır. Bu məqsədlə bağ lı və zi fə lərin yerinə yetirilməsi 
üçün o, hərbi fi tnəkarlıq akt la rı tö rə dilməsi və qabaqcadan 
mü haribə elan etmədən döyüş əmə liy yat larına başlanılması 
ba rə də əmrlər verməkdən çəkinmirdi. Bun la rın arasında ən 
çox tanınan müharibə 1807-ci il avqustun 14-dən sentyabrın 
21-dək davam etmiş İngiltərə–Danimarka mü ha ri bəsi olmuş-
dur. Q.Ouslinin missiyası da tamamilə onun tə şəb büsü idi. 
Qa car lar ordusuna Britaniya silahları gön də ril mə si nə dair 
əmr ləri də o verirdi. 1812-ci ilin iyul ayında Rusiya ilə Bö-
yük Britaniya arasında Erebru sülh müqaviləsi imzalandıqdan 
son ra Qaf qaz hərbi əməliyyatlar meydanında Rusiyaya mü na-
si bə ti kö kündən dəyişdirmək barəsində sərəncamı da o, qəbul 
et miş di. 

R.Stüart Londonderri və Q.Ousli əsl Britaniya dip lo mat-
ları idi lər, ona görə də Gülüstan müqaviləsinin ilkin mət ni ni 
elə tər tib etmişdilər ki, 1804–1813-cü illərin Ru si ya–İran mü-
ha ri bə sinin yekunlarına gələcəkdə yenidən bax maq imkanı 
qal sın. Mə sə lə burasındadır ki, müqavilənin 4-cü mad dəsi 
Qaf qaz da Ru siya ilə İran arasında sərhədin müəy yən ləş di ril-
mə si mə sə lə si nin qəti həllini sərhəd demarkasiyası üz rə iki tə-
rəfl i komissiyanın sə la hiyyətinə vermişdi, həm də bu za man 
komissiyanın tərkibi və işi ni başa çatdırılması müddəti müəy-
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yən edilməmişdi. Sülh bağ  la nıldığına görə infanteriya ge-
neralı rütbəsi verilmiş general-ley te nant N.F.Rtişşevin si ma-
sında Rusiyanın Qafqazdakı ad mi nis trasiyası bu «gecaçılan 
mi naları» görməyə bilməzdi, am ma əks tədbir görməkdə aciz 
idi, çünki onun sərəncamında müha ri bə ni davam etdirməyə 
qa dir olan yetərli sayda qoşun yox idi (1813-cü ildə Ru si-
yanın Qafqazdakı hər piyada polkunun tər ki bin də 10-15 za-
bit və 200-250 əsgər vardı). Avropada baş verən ha di sə lər 
üzün dən Britaniyanın hərbi-texniki yardımından mü vəq qə ti 
məh rum olmuş İran tərəfi nin də müharibəni davam et dir mək 
üçün qüvvə və vəsaiti yox idi. Ona görə də İran tərəfi  gə lə-
cək  də sərhəd ixtilafl arının real kəskinləşməsi imkanını nə zər-
də tutan müddəaların – zərurət olduqda casus belli-yə, yəni 
mü ha ri bə vəziyyətinin elan edilməsi səbəbinə çevrilə biləcək 
müd də ala rın müqavilədə mövcudluğuna qane olmalı idi. Be-
lə lik lə, biz tam qəti söyləyə bilərik ki, 1813-cü ildə Gülüstan 
mü qa vi lə si ol sa-olsa Qaf qaz da müharibəni dayandırdı, amma 
re gio na sülh gə tir mə di. 

Sərhədin demarkasiyası üzrə Rusiya–İran komissiyasının 
fəa liyyəti 1818-ci ildə Qafqaz korpusunun komandanı, ar-
til le ri ya generalı A.P.Yermolovun Təbrizə səfəri sayəsində 
başa çatdı və yal nız bundan sonra müqavilənin mətni rəsmən 
dərc edildi. Bü tün əvvəlki dörd il ərzində Böyük Britaniyanın 
dəstəyi ilə İran müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi 
uğrunda diplomatik mü ba ri zə aparır, 1801-ci ilin sərhədlərinə 
qayıdılmasında israr edir di. Başqa sözlə, Fətəli şah və Abbas 
Mirzə qacarlar müasir Gür cüs ta nın ərazisini Rusiyaya ver mə-
yə hazır idilər, amma əvə zin də indiki Azərbaycanın tor paq-
la rını öz yurisdiksiyası al tı na qay tarmaq istəyirdilər. La kin 
A.P.Yer molovun şəxsində İran dip lo ma tiyası və onun ar xa-
sın da dayanan Britaniya diplomatiyası Ru si ya nın Qafqazdakı 
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maraqlarının qızğın müdafi əçisi, Na po leon əleyhinə bütün 
müharibələrin döyüş meydanlarında şöh rət qa zanmış bir 
generalla qarşılaşmışdılar. Yalnız bunun sa yə sin də Ru si yanın 
işğal zonasının sərhədi şimala doğru bir metr də ol sa ye rini 
dəyişmədi. Ona görə də Gülüstan sülhünün ən mən fi  nə ti cə-
lə ri keçmiş Talış xanlığına toxundu. Bu xanlıq İran  la Ru si ya 
ara sında ikiyə bölünmüş vəziyyətə düşdü. Onun Lən kə ran la 
bir lik də şimal hissəsi Rusiyanın tərkibinə da xil oldu, Astara 
ilə bir lik də cənub hissəsi isə İranda qaldı18.

Rusiya ilə İran arasında qarşılıqlı ərazi iddiaları və sər-
həd mü ba hisələri Böyük Britaniya üçün sərfəli idi. O, für-
sət  dən istifadə edərək qacarlara təsirini genişləndirməkdə və 
güc  lən  dir mək də davam edirdi. Bu prosesin əyani təzahürü və 
nə ti cəsi 1814-cü il noyabrın 25-də Tehranda növbəti İn gil tə-
rə–İran mü qa vi lə si nin bağ lanması oldu. Bu dəfə «əbədi sülh 
haqqında» olan mü qa vi lə nin əsasını 1809-cu il 12 mart ta rix-
li «ilkin» mü qa vi lə təşkil edirdi. Müqavilənin şərtlərinə uy-
ğun olaraq, Fətəli şah və Abbas Mir zə qacarlar Britaniyaya 
düş  mən olan bütün Avropa dövlətləri ilə müqavilələri və it-
ti faq la rı ləğv etməyi; Avropa dövlətlərinin qo şun larını İran 
əra  zi sin dən Hindistana buraxmamağı; Xarəzm, Buxara və 
Sə mərqənd hakimlərini Avropa dövlətlərinin qo şun la rı-
nı öz ərazilərindən Hindistana buraxmamağa məcbur et-
mə  yi; Əf qanıstan ilə Britaniya Hindistanı arasında mü-
ha  ri bə tö rə nə cə yi təqdirdə İran qoşunlarını ingilislərin 
kö  mə yi nə göndərməyi; öz ordusu üçün hərbi təlimatçıları yal-
nız İngiltərədən və ya ona dost ölkələrdən dəvət etməyi öh-
də  lə ri nə götürürdülər. Bri ta ni ya isə hər hansı Avropa döv lə-

18 Обозрение российских владений за Кавказом в статисти чес-
ком, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях: 
В 3-х тт. СПб.: Тип. Департамента уделов, 1836. Т. 3. Səh. 175-176.
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ti nin İrana hücum edəcəyi təq dir də (bu ölkə özünün coğrafi  
və ziy yətinə görə yalnız Ru si ya im periyası ola bilərdi) İrana 
Hin di standan qoşunlar gön dər mək lə və ya 200 min tümən 
məb lə ğin də illik subsidiya ödə mək lə kömək göstərməyi; Gü-
lü stan müqaviləsi ilə müəyyən edil miş Rusiya–İran sər hə di-
nə yenidən baxılmasına nail olmağı; İra nın daxili iş lə ri nə qa-
rış ma mağı və onun ərazisinin hər hansı his sə si ni tutmamağı; 
İran ilə Əfqanıstan arasında müharibə tö rə nə cə yi halda bu 
mü haribəyə qarışmamağı öhdəsinə götürürdü. İlk baxışdan 
da görünür ki, «əbədi sülh haqqında» 1814-cü il tarixli İn-
gil tərə–İran müqaviləsi aşkar ifadə olunmuş an ti ru si ya yö nü-
mü nə malik idi və Britaniyanın xarici işlər naziri Stüart Lon-
don der rinin Rusiyanı Britaniya Hindistanının sər həd lə rin dən 
mümkün qədər uzaqda saxlamaq niyyətindən irəli gəlirdi. Əs-
lin də, XIX əsrin birinci rübündə Britaniya isteblişmentini Ru-
siya–İran ixtilafl arı və ya Şimali Azərbaycan xanlıqlarının ta-
ri xi müqəddəratı az maraqlandırırdı, o, Britaniya taxt-tacının 
dün ya ya ağalığı naminə istismar edilməli olan Hindistan ko-
lo ni ya larının sərvətlərinin təhlükəsizliyi üçün narahatlıq ke-
çi rirdi. Gü lü stan sülhünün bütün səhnəarxasının mahiyyəti 
məhz bu idi.

Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasının 200 illiyi bu sə-
nə din və onun imzalanmasından əvvəl baş vermiş hadisələrin 
müa sir Azərbaycan xalqının tarixi taleyində yerini yenidən 
dərk etmək üçün yaxşı əsas yaradır. Yuxarıda göstərilən fakt -
la rı və də lil ləri yekunlaşdırarkən biz qacarların kimliyi ba rə-
sin də mü la hi zə lər sürərək, onların azərbaycanlı, yoxsa yerli 
İran ha kim lə ri olduqları barədə fi kirlər yürüdərək mövzunu 
bə  sit  ləş dir mək səviyyəsinə enməyəcəyik. Hadisələrin üs tün-
dən 200 il keçdikdən sonra retroproqnostika ilə məşğul ol-
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maq və 1812-ci ildə Böyük Britaniyanın köməyi ilə İranın 
Ru si yaya qa lib gəldiyi və Böyük Qafqaz hüdudlarına çıxdığı 
halda nələrin baş verə biləcəyini fərz edərək, dünya tarixinin 
və ya regional ta ri xin al ter nativ inkişaf modellərini yaratmaq 
mənasız məş ğu liy yət dir. Məlum olduğu kimi, tarix felin şərt 
formasını ta nı mır. Odur ki, bu gün Rusiya və Azərbaycan 
ta rix çi ləri in gi lis, iranlı və fransız həmkarlarını köməyə ça-
ğı ra raq, öz səy lə ri ni bir ləş dir mə li və 1804–1813-cü illərin 
Ru siya–İran mü ha ri bə si nin ta ri xi ni kiminsə istəyinə uyğun 
ola raq deyil, reallıqda ol du ğu şə kil də yaz ma lıdırlar. Belə bir 
iş baş lanılarsa, bizcə aşa ğı da kı lar da nıl maz fakt lar kimi qəbul 
edil məlidir.

Bu gün biz tam obyektiv olaraq deyə bilərik ki, 1804–
1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsi XIX əsrin əv vəl-
lərində Av ropa geosiyasi proseslərinin və meyllərinin qa-
nu na uy ğun da va mı və nəticəsi olmuş, özü də onun üçün 
qi da lan dırıcı mü hi ti Böyük Britaniyanın Hindistan yarı ma da-
sın da və onunla həm sər həd olan Mərkəzi Asiya dövlətləri ba-
rə sində həyata ke çir diyi müstəmləkəçilik siyasəti yaratmışdır. 
Fak tiki ola raq, İran Ru siyaya qarşı 10 illik müharibədə özü-
nün Qaf qaz da kı Azər baycan torpaqlarını müdafi ə etməmiş, 
Bri taniyanın Hin dis tan da kı maraqlarını cidd-cəhdlə mühafi zə 
etmişdir. Hindistanın sər vətlərinə sahiblik üzərində inhisarın 
ləğv edilməsi, yaxud qo ru nub saxlanılması uğrunda bir-bi ri 
ilə rəqabət aparan Rusiya və Bri taniya imperiyalarını azər-
bay can lılar az maraqlandırırdı. On lar üçün İran Avropadan 
Hin dis tana gedən ən qısa quru ticarət yo lu nu açan və ya bağ-
la yan bir qapı idi. Britaniya bu qapını bərk-bərk bağlı sax-
la maq istəyir, Rusiya isə onu var gücü ilə aç ma ğa çalışırdı, 
həm də kilidaçan alət kimi müasir Azərbaycan tor paq la rın da 
və liəhd Abbas Mirzənin həyata keçirdiyi siya sət dən Azər bay-
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can xanlarının xeyli hissəsinin (Qarabağ, Şirvan, Ta lış) na ra zı-
lı ğın dan istifadə edirdi. Vəliəhd Abbas Mirzə isə bü tün ömrü 
boyu atasının kölgəsindən çıxmağa səy göstərsə də, tam ix ti-
yar sahibi olan hökmdar statusunu alacağı günədək ya şa ma dı.

Abbas Mirzə bu müharibənin ən faciəli şəxsiyyəti idi. 
O, özünün nə qədər dəyərli və qüdrətli olduğunu hamıya, ilk 
növ bədə isə özünə sübut etməyə çalışsa da, əslində bu mə ziy-
yət lər dən məhrum idi. O, sağlam düşüncəyə və ağlın gətirdiyi 
də  lil lərə baxmadan, nə mənəvi çərçivələrə, nə də İranın milli 
ma raq larına etina etmədən, hətta öz torpaqları daxilində eks-
ter ri to rial xarici hərbi bazalar yaratmaq (dünya tarixində ilk 
dəfə ola raq!) və ya ölkə iqtisadiyyatının və ticarətinin ən 
mən fəətli sa hə lərini ingilislərin və ya fransızların ida rə çi li-
yi nə vermək ba ha sına Rusiyaya qarşı «dava-dava oyu nu»n-
da intəhasız iş ti rak et mə yə hazır idi. Rusiya ilə mə na sız 
müharibə ölkə iq ti sa diy ya tı nı o dərəcədə dağıtdı ki, İra nın 
real vəsaiti, silahı, əs gər mun dir lə ri üçün mahudu qal ma-
dı, ölkə özü isə bir əsr yarımdan artıq müddətə Avropa (ilk 
növbədə Britaniya) konsessiyalarından tam təsərrüfat ası lı-
lı ğı na düşdü. Qacarların bu mirasını birdəfəlik məhv etmək 
və xa rici iqtisadi təzyiqdən qurtulmaq üçün İran xal qı 1978–
1979-cu illərdə İslam inqilabı etməli oldu. Fətəli şah və Ab-
bas Mirzə İranın nəinki Şimali Azərbaycan torpaqlarını, həm 
də iqtisadi müstəqilliyini itirməsi üçün məsuliyyət da şı yırlar. 
1804–1813-cü illərin Rusiya–İran müharibəsinin baş lı ca ye-
ku nu budur ki, Rusiya imperiyası müharibədə formal qa  lib 
ol sa da, onun hərbi zəfərindən bütün mənfəət Böyük Bri  ta ni-
ya ya çatdı.

Həmin müharibədə o dövrün aparıcı oyunçuları Azər bay-
can əra zisində, regionun yerli əhalisinin istəklərinə və ta le-
yinə mə həl qoymadan öz geosiyasi oyunlarını oynayırdılar. 
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Bu faktı heç kəs inkar etmir ki, müharibə nəticəsində Azər-
bay can xalqı bö lün müş xalqa çevrilmişdir, lakin bunun üçün 
mə suliyyət tək Ru si yanın üzərinə qoyulmamalıdır. Burada 
yal nız kollektiv mə su liyyətdən söhbət gedə bilər, tarixi ret-
ros pek tivdə həmin mə su liy yəti təkcə Moskva və Sankt-Pe ter-
burq deyil, həm də Tehran və Təbriz, London və Dehli, da şı-
ma lıdırlar.

Gülüstan müqaviləsinin imzalanmasının 200 illiyi ilə 
bağ  lı daha bir aspekt vardır ki, diqqət mərkəzindən, ilk növ-
bə  də beynəlxalq birliyin diqqət mərkəzindən kənarda qal ma -
ma  lı dır. Rusiya ilə İran arasında sülh müqaviləsinin adı onun 
im za lan dığı yerin – Azərbaycanın müasir Goranboy ra yo  nu -
nun əra zi sin də yerləşən Gülüstan kəndinin adından gö tü rül-
müş dür. Bu gün hə min kəndin bilavasitə yaxınlığından Azər-
bay can Res pub li ka sının silahlı qüvvələri ilə Dağlıq Qa  ra bağ 
se pa rat çı la rı nın si lahlı birləşmələrinin təmas xətti ke çir. Bu 
isə müqavilənin im za lan dığı yerdə hansısa xatirə təd bir lə ri-
nin keçirilməsi imkanını is tis na edir. Ona görə də bu gün Gü-
lüstan sülhü iki silahlı mü na qi şə ni xatırladır – bir 200 il öncə 
ba şa çatmış münaqişəni, bir də 20 il dən artıq davam edən mü-
naqişəni...
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«sivilizasiyaların toqquşması?»
Samyuel Hantinqtonun nəzəriyyəsi 
Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişənin kulturoloji 
mahiyyətini necə izah edir 

Samyuel Fillips Hantinqton (1927–2008) ən yeni döv-
rün, heç şübhəsiz, müasir geosiyasi proseslərin adekvat qav -
ra  nıl ma sına çox böyük nəzəri töhfə vermiş görkəmli cə miy-
yət şünasları və siyasi mütəfəkkirləri sırasına daxildir. Onun 
1993-cü il də Ame rikanın «Foreign Affairs»1 politoloji jur-
na lın da dərc edil miş «Thse Clash of Civilizations?» (rus di-
lin də “Cтолкновение ци ви лизаций»2) adlı konseptual mə-
qa lə sin də3 ilk dəfə irəli sür dü yü və əsaslandırdığı, sonra isə 
1996-cı ildə işıq üzü gör müş «The Clash of Civilizations 
and the Remaking of World Or der» («Sivilizasiyaların toq-
quş ması”)4 adlı tarixi-fəlsəfi  trak ta tın da (rus dilində kitab 

1 Huntington, The Clash of Civilizations?, Foreign Af fairs, Sum-
mer,1993 Vol. 72, № 3, 1993, P. 22-49.

2 Bax. Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций?. По-
лис,1994, №1

3 Huntington, The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs, Sum-
mer,1993 Vol. 72, № 3, 1993, P. 22-49.

4 Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations and the Rema-
king of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996.
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2003-cü ildə nəşr olunmuşdur)5 sis tem li şəkildə yenidən iş-
lə diyi və formalaşdırdığı «si vi li za si ya la rın toqquşması» nə-
zə riy yəsi ötən əsrin sonuncu rübündə tö rən miş regional (lo-
kal) müharibə və münaqişələrin mütləq ək sə riy yə ti nin, o 
cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin kök lə ri nin, ma hiy-
yə tinin və sonrakı inkişaf perspektivlərinin tam dərk edilməsi 
və obyektiv anlaşılması üçün ideal model və real im kan ya-
rat mışdır.

Nə qədər qəribə olsa da, belə bir faktı qeyd etmək la zım 
gə lir ki, Dağlıq Qarabağın və ona bitişik rayonların əra zi sin-
də Er mənistanla Azərbaycanın qarşı-qarşıya durduğu iyir mi 
beş il ər zində iki düşmənçilik edən ölkənin və millətin po li-
to loqları mü na qişənin köklərinin, təbiətinin və mümkün nə ti-
cələrinin si vi li zasiya-kulturoloji yanaşma mövqelərindən təh-
lili məqsədi ilə S.F.Hantinqtonun nəzəriyyəsini tətbiq etmək 
üçün bütün im kan lara malik olsalar da, bunu etməyə macal 
tapmamışlar. Ən azından bizə son iyirmi ildə rus dilində nəşr 
edilmiş, 1991–1994-cü illərin Qarabağ müharibəsi və bu 
müharibənin ar dın ca regionda baş vermiş hadisələr ba rə sin də 
Ermənistan və ya Azər bay can tərəfi nin mövqeyini Han tin q-
to nun nəzəriyyəsi kon teks tin də əks etdirən heç bir politoloji 
tədqiqat (dissertasiya işindən heç danışmırıq) məlum deyildir. 
Zən nimizcə, bu vəziyyət iki cür izah oluna bilər: ya həmin 
müd dət ərzində tərəfl ərdən heç bi rin də bu cür təhlili apara 
bi lən adam meydana çıxmamışdır, ya da be lə təhlil zamanı 
ha sil edilmiş nəticələr tərəfl ər üçün o qədər «na münasib» ol-
muş dur ki, onları dövlətin siyasi nüfuzu ilə bağlı mü la hi zə lə-
rə görə açıqlamaq mümkün olmamışdır.

Bununla belə, biz həmin boşluğu doldurmağa çalı şa-
cağıq...

5 Bax. Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. М., АСТ. 2003.
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Dağlıq Qarabağ: «parçalanma xəttində 
müharibə» 

Elə bilirəm, heç kəs belə bir faktı şübhə altına almır ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bir-birinə antaqonist olan iki si-
vi li zasiyanın (müvafi q olaraq erməni və Azərbaycan si vi-
li za si ya la rı nın) münaqişəsidir, hərçənd bu gün millətçi əh-
val-ruhiyyəli er məni ziyalılarının radikal nümayəndələri bu 
nöq teyi-nəzəri fəal surətdə təkzib edərək, özgün sosial or qa-
nizm kimi Azərbaycan et nosunun milli eyniyyətini tə yin et-
mək hüququnu inkar edir və onu «Qafqaz türkləri» ad lan dı-
rır lar. Bu nöqteyi-nəzər prin sip cə yeni deyildir və XIX–XX 
əsr lərin hüdudlarında azər bay can lı la rı müstəqil etnos say-
maq dan inadla boyun qaçıran və «Za qafqaziya ta tar la rı» ad-
lan dır maqda davam edən Ru si ya im pe ri yasının rəsmi ha-
ki miyyət orqanlarının yüz il əv vəl ki möv qe yi ilə bir çox 
cə hət dən səsləşir. Əslinə baxılarsa, er mə ni lə rin bir qis minin 
Azər baycan etnosunun müstəqil mövcudluq hüququnu in kar 
et məsi hər şeydən yaxşı sübut edir ki, bu iki xalqın qar şı dur-
ma sı sosial-iqtisadi və siyasi-dövlət deyil, parlaq ifadə olun-
muş si vi lizasiya xarakteri və ya mədəni-kulturoloji xarakter 
da şı yır.

S.F.Hantinqtonun terminologiyasında Dağlıq Qarabağ 
mü  na qi şəsi «parçalanma xətti boyunca müharibə»dir. Onun 
«Si vi li za si ya ların toqquşması və dünya nizamının dəyişməsi» 
ad lı trak ta tının 10-cu və 11-ci fəsilləri həmin müharibənin 
xa  rak te ris ti ka sına həsr edilmişdir. Özümüzdən əlavə edək 
ki, öz sə bəb lərinin və çıxış nöqtələrinin sayına görə bu mü-
na  qi şə müa sir dövrün bütün digər lokal münaqişələrini və re-
gio  nal per ma nent ləng gedişli müharibələrini (məsələn, Su-
da  nın cə nu bun da ya şa yan xristianlar ilə şimalında yaşayan 
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mü səl man lar ara sın da çox il lik qarşıdurmanı və ya Yaxın 
Şərqdə elə bu qə dər sü rəkli Ərəb–İsrail qarşıdurmasını) 
üstələyir. Dağlıq Qa ra bağ da mü na qi şə nin tərəfl əri arasında 
«parçalanma xətti»nin dərinliyi 1979–1989-cu illərdə SSRİ-
nin Əfqanıstanda apardığı müharibə, 1982-ci ilin İngiltərə–
Argentina (Folklend) müharibəsi və ya hət ta 1991-ci ildə 
İran körfəzində çoxmillətli koalisiya qüv və lə ri nin İraqa qarşı 
«Səhrada tufan» əməliyyatı kimi stereotip döv lət lə ra ra sı və 
ya millətlərarası münaqişəyə xas olan də rin lik lə mü qayisəyə 
gəlmir. «Parçalanma xətti» ilk baxışda gö rün dü yün dən çox-
çox dərindir, bir deyil, iki deyil, çox sayda amillər ilə müəy-
yən edilir. Aşağıda bu amillər barəsində söhbət gedəcəkdir. 

Samyuel Hantinqton «sivilizasiyaların toqquşması» nə-
zə riy yə si nin təməlinə belə bir tezisi qoymuşdur ki, yaxın 
onil lik lər ərzində sivilizasiyalararası münaqişələrin əsas hə-
rə kət ve ri ci qüv vəsi din amili olacaqdır. Bu mülahizəsində o, 
qis mən haq lı dır, amma yalnız o vaxtadək ki, indiki «dinlər 
toq quş ma sı» nı XX əsrin ikinci–dördüncü rüblərinə təsadüf 
etmiş «ideologiyalar toq quşması» dövrü ilə müqayisə edir. 
Bəşəriyyətin tarixində qlo bal dini müharibələr həmişə olmuş 
və çox vaxt xristian alə mi ilə islam aləmi arasında qarşıdurma 
xətti boyunca cərəyan et mişdir (XI–XV əsrlərin səlib 
yürüşləri də, VIII–XV əsrlərdə Re konkista da, XIV–XVII 
əsrlərdə osmanlıların Cənubi və Şərqi Av ropada müharibələri 
də buraya aiddir). Lakin bu o demək de yil dir ki, xristian və 
ya islam sivilizasiyasının daxilində baş ve rən dövlətlərarası 
müharibələrdə din amili heç olmamışdır; mə sə lən, XIII 
əsrdə Baltikyanı xalqlara xristianlığın qəbul et di ril məsi səlib 
yürüşü xarakteri daşımışdır, 1240–1242-ci il lər də şimal-şərqi 
Rus dövlətinə qarşı katolik Avropasının V sə lib yürüşünü 
heç demirik, Avropada Reformasiya dövründə ka to lik lər ilə 
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protestantlar arasında müharibələr fasilələr ilə bir əsrdən çox 
sürmüşdür, iranlılar ilə osmanlılar arasında xəlifəlik hüququ 
uğ run da müharibə bir neçə onillik davam etmişdir. Ona görə 
də biz erməni–azərbaycanlı qarşıdurmasının «Daşnaksütun» 
er mə ni inqilabi federasiyasının fəalları sırasından olan 
ideoloqları ki mi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini 
yalnız xristian er mənilərin əzəli düşmənlərinə – müsəlman 
türklərə qarşı dini mü haribəsi kimi səciyyələndirərək və 
bütün azərbaycanlıları da türk lərə aid edərək, münaqişənin 
anlayışını bəsitləşdirməli de yi lik və bəsitləşdirməməliyik. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sırf xristian–müsəlman 
dini qarşıdurması sayılmasına iki səbəb əhəmiyyətli dərəcədə 
mane olur. Bu səbəblərin üzə çıxarılması və dərk edilməsi 
erməni–azər bay canlı sivilizasiya qarşıdurmasının dərin 
köklərini müəy yən ləş dir mə yə və səciyyələndirməyə kömək 
göstərir. 

Əvvəla, 1918-ci ildə elan olunduğu vaxtdan Azərbaycan 
Res publikası özünü həmişə dünyəvi dövlət kimi göstərmiş 
və bu məsələdə təkcə Türkiyə Respublikasını deyil, həm də 
müsəlman oykumenasının digər dövlətlərini qabaqlamışdır. 
Bütün XX əsr ərzində Azərbaycanın və azərbaycanlıların hə-
yatında din ami li hansısa rol oynamışsa da, bu rol siyasi de-
yil, daha çox kul tu ro loji xarakter daşımışdır, ona görə də et-
nosun dövlətçilik hə ya tı na təsir göstərə bilməmiş və təsir 
gös tər məmişdir. Nə ti cə də dün yə vi «qeyri-siyasi» islamın 
müa sir Azərbaycan va rian tı lo yal lı ğı, tolerantlığı, digər din lər 
və mə dəniyyətlər ilə mü na qi şə dən büsbütün uzaq ol ması ilə 
sə  ciyyələnir ki, bu da onu son onil lik lər ərzində Ya xın Şərq-
də, Şimali Afrikada, son illərdə isə Qər bi Avropa öl kə lərində 
mü  haribələrin, zorakılığın və nifrətin mən bəyi olan digər 
«ərəb-məğrib» siyasi islamından keyfi yyətcə fərq lən dirir. 
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İkincisi, 1918-ci ilədək nəinki milli dövlətçilik təcrübəsi 
ol ma mış, həm də sosial inkişafının qəbilə-tayfa mərhələsini 
ya şa  mış erməni etnosu da öz ölkəsini rəsmən bəyan edi lən 
xris tian monofi zitizminin dini qaydaları əsasında yarat ma mış, 
çox vaxt öz milli mentallığının bütpərəstlik köklərinə mü ra-
ciət et miş dir. Bu onunla izah olunur ki, ermənilərin mü səl-
man oy ku me na sın da məskunlaşdığı bütün zamanlarda erməni 
apos tol kilsəsi er mə ni lər ilə onların yaşadıqları ölkələrin ti tul 
xalqlarının ha ki miy yət orqanları arasında qarşılıqlı müna si-
bətlərdə ənənəvi ola raq inzibati alət rolunu oynamış, müəy-
yən  ləşdirilmiş dün ya ni za mının bir hissəsini təşkil etmiş və 
er mə nilərin mü səl man xalq lar dan asılı vəziyyətini de-fakto 
dəs təkləmişdir. Bu sə bəb dən kilsə erməni-qriqorian dini ideo-
lo giyasının əsaslarından prin sip cə fərqli əsaslar üzərində hə-
ya ta keçirilməli olan erməni mil li eyniyyətinin təyin edil məsi 
pro sesinin nəinki inqilabi hə rə kət ve rici qüvvəsi, heç yönəl di-
ci təkamül qüvvəsi də ola bil mə miş dir. 

XIX əsrin sonlarında və bütün XX əsr boyunca er mə-
ni lərin si yasi özünüdərki və öz müqəddəratını təyin etməsi 
heç də xris tian mənəviyyatı və etikası əsasında deyil, tra di-
sio nalist büt pə rəst lik və ya yeni bütpərəstlik əsasında ger-
çək ləşmişdir. Bu pro ses sovet hakimiyyəti illərində xü su si lə 
intensiv getmiş, hə min prosesə Ermənistan SSR-in ha ki miy-
yət strukturları da kö mək göstərmişlər. Onlar üçün «Böyük 
Er mənistan», «Qədim er mə ni çarlığı», «erməni dövləti Urar-
tu» əfsanələri və elmi sü but bazasına malik olmayan di gər 
uydurmalar başqa bir şey de yil, bur jua və «üçüncü» dün ya 
ölkələrindəki erməni diasporu ilə ideo loji mübarizədə ko zır 
kartları olmuşdur. Onlar Sovet Er mə nis tanını «Böyük Er mə-
nis tan»ın reinkarnasiyası, bütün dün ya ermənilərinin cazibə 
mər kəzi hesab etmişlər. SSRİ-nin və Er mə nistan SSR-in 
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dövlət ideologiyasının antiklerikal xa rak te ri nəzərə alınarsa, 
sovet hakimiyyəti şəraitində erməni-qri qo rian kilsəsi erməni 
etnosunun ideoloji birləşməsi mərkəzi ro lunu oy na ma ğa prin-
sipcə qadir deyildi, ona görə də SSR İtti fa qının qır mızı bay-
ra ğı altında dünya ermənilərinin birləşməsi ideo lo gi ya sının 
ar xetip əsası kimi «icazəli şəkildə» yalnız müa sir er mə nilərin 
əc dadlarının və ya protoermənilərin bəşər si vi li za si ya sı nın 
so sial təkamülü baxımından qəbilə-tayfa münasibətləri döv-
rü nə uyğun gələn bütpərəst əfsanələrindən və əsatirlərdən is-
ti fa də edilə bilərdi.6 Odur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
er mə nilər və azərbaycanlılar arasında dini «parçalanma xətti» 
ilk baxışda göründüyündən daha dərin və keçilməzdir, çünki 
bu xətt dini və ya konfessional səviyyədə deyil, mental-
dünyagörüşü sə viy yəsindədir. 

Deməli, tamamilə qəti şəkildə söyləmək olar ki, Dağlıq 
Qa rabağ münaqişəsinin ideoloji komponentinin intellektual 
ba  zi si islam–xristian ixtilafl arı müstəvisində deyil, müasir 
döv rün əsas dünya dinlərinin kanonik ənənələri çərçivəsindən 
kə  na ra çıxan dərin dünyabaxışı laylarındadır. Müasir er mə-

6 Bu müddəanın erməni elmi ictimaiyyətində mənfi  rəy doğurması 
eh timalını nəzərə alaraq, dərhal ona əlavə şərh verməyi lazım bilirik: Cə-
nub-Şərqi Avropanın və Ön Asiyanın antik dünyası, eləcə də Aralıq dənizi 
bölgəsinin ellin aləmi aşkar ifadə olunmuş bütpərəst dünyabaxışına malik 
idilər, amma bu, həmin dünyabaxışının sosial təməli üzərində Aleksandr 
Fi lip pin Makedoniya çarlığı, Avqust Sezarın və Oktavian Avqustun Roma 
imperiyası da daxil olmaqla dünyanın ilk imperiyalarının yaradılmasına 
ma ne olmadı. Bəşər sivilizasiyasının inkişafının ilk mərhələlərində büt pə-
rəst lik sonrakı dövrlərin xristianlığı və islamı kimi dövlət yaradan ideo lo-
giya olmuşdur. Hətta apostola bərabər müqəddəs knyaz Vladimir – Ki yev 
böyük knyazı Vladimir Svyatoslavoviç 988-ci ildə Rus dövlətinin xris-
tian lığı qəbul etməsindən bir qədər əvvəl bütpərəst dünyabaxışı əsa sın-
da vahid Qədim Rus dövləti yaratmağa cəhd göstərmiş, 980-ci ildə şər qi 
slav yan lar üçün Perundan başlamış Simarqla qədər vahid (kanonik) tan rı-
lar pan teonu müəyyən etmişdi.
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ni si yasi eyniyyətinin əsasında heç də erməni-qriqorian eti-
qa  dının mə nə vi qayda-qanunları deyil, xristianlıqdan əv-
vəl ki qədim döv rün əfsanə və əsatirləri dayanır və buna 
əmin olmaq üçün er mə ni İnternasionalının və ya Ay Datanın 
kon tekstində yaradılan və «Daşnaksütun» erməni inqilabi 
federasiyasının ekstremist şüar la rı altında fəaliyyət göstərən 
elektron İnternet resurslarının ma te rial larına və tərtibatına 
baxmaq kifayətdir. İnternetin rus dil li seqmenti olan Runetdə 
bu cür resursların səciyyəvi nü mu nə  si «Daşnaksütun» erməni 
milli federasiyasının siyasi fəa liy yət praktikasına daxil olan 
«Bilmək! Bacarmaq! Ölmək!» şüarı altında işləyən www.
k4500.com saytıdır. Burada İsa, bə şə riy yə tin xilası naminə 
Onun çarmıxda özünü qurban verməsi, İncil, ümu miyyətlə, 
xristianlıq barəsində bir kəlmə də yoxdur, mənaca əsas diqqət 
isə hətta vizual səviyyədə də dünyanın yaradıcı tan rı sı Areyə, 
erməni güc və müharibə tanrısı Vaaqna, Aradan hökm darlıq 
əsası almış erməni əcdadı Hayka, e.ə. 2492-ci ildə Van 
gölünün şərq sahilində, Vayots dzorda Hayk ilə Babilistan ça-
rı Bəl arasında döyüşə yönəldilmişdir. Bütün bunlar bizə əsas 
ve rir, tam inamla söyləyək ki, müasir erməni etnosunun siyasi 
mən lik şüuru onun açıqda bəyan edilən xristian və ya erməni-
qri qo rian dini mənlik şüurundan son dərəcə uzaqdır. 

Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar: ya özlərinin 
bü tün tarixi ərzində ermənilər kilsə qaydaları ilə nəzərdə 
tu tu lan an lam da heç vaxt xristian olmamışlar və erməni 
apos tol kilsəsi möv cud olduğu bütün zamanlarda əsl milli 
büt pərəstliyin mü səl man lardan (XIX əsrdə isə həm də pra-
vos lav lardan) gizli sax la nılması üçün yalnız pərdə rolunu oy-
na mışdır, ya da müa sir er mə ni xalqının siyasi cəhətdən fəal 
olan eks tremist əhval-ru hiy yə li qismi həmin kilsənin etnosun 
mə nə vi tələb və istəklərini özün də təcəssüm etdirməyə və 
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tam həcm də ifadə etməyə qadir ol ma sın dan ümidini kəsərək, 
yeni büt pə rəstliyə üz tutmuş və mil li mənlik şüurunun büt pə-
rəst lik ar xetiplərinə müraciət edərək on la rın əsasında öz si -
ya  si ideo logiyasını formalaşdırmağa baş la mışdır. Biz bu və 
ya di gər tezisin düzgünlüyünə təminat verə bil mə rik, çün  ki 
onlardan hər birinin öz dəlil-sübut sistemi var dır. Am   ma əgər 
ikinci tezis düzgündürsə, yeni bütpərəstlik ideo  lo   gi  yasına 
müraciət edilməsi erməni etnosunun indiki si ya si is teb liş-
mentinin siyasi aqressivliyinin son dərəcə yük sək sə  viy yə-
də olduğunu göstərir. Bunu yalnız 1930-cu il lər də Üçün   cü 
Rey xin nasist rəhbərliyinə xas olmuş aq res siv lik sə viy yə-
si ilə mü qa yi sə etmək olar, lakin bir fərqlə ki, nasistlər üçün 
kollektiv su rətdə müəyyənləşdirilmiş düşmənçilik obyek-
ti yəhudilər idi, er mənilər üçün isə belə obyekt türk lər dir 
(müasir erməni mil lət çi liyinin ideoloqları hətta azər bay can-
lı ları da yalnız «Qafqaz türk ləri» adlandırırlar). Bununla əla-
qə dar narahatlıq doğuran fakt ermənilərin bütpərəstliyə get-
dik cə daha çox bağlanması de yil (təəssüf ki, bu meyl müasir 
dövrün bir çox xalqlarına xasdır), bu nu necə böyük vəcd lə 
etməsidir. Onların bu vəcdi ən yeni ta rix də özünü artıq gös-
tər mişdir (Xocalı qırğını buna misal ola bi lər) və yeni geo si-
ya si sarsıntılara gətirib çıxara bilər.

Bu gün «Daşnaksütun» erməni inqilabi federasiyasının 
və onunla qırılmaz surətdə bağlı olan Ay Data ümumdünya 
er  mə ni İnternasionalının partiyadaxili ideologiyasında ha-
kim möv qe tutan və fəal sitayiş obyekti olan erməni güc və 
mü ha ri bə tanrısı Vaaqnın adının yazılışı və tələffüzü xris-
tian lıq ənə nə sin də Şeytanın qardaşı olan və onunla bir lik-
də Ata-Tanrıdan ay rıl mış ümumsemit allahı Baalın adı na 
bənzəyir. Erməni ye ni büt pə rəstliyini bu kontekstdə nə zər-
dən keçirdikdə Dağlıq Qa ra bağ mü na qişəsi kulturoloji ba-
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xım dan Qiyamətdən xəbər vermə da da xil olmaqla tamamilə 
es xa toloji xüsusiyyətlər kəsb edir və bu mü naqişədə Azər-
bay can tərəfi  (yenə də xristian və ya islam me ta fi zikası 
möv qe yin dən) İşığı təcəssüm etdirir, ermənilər isə Zül mə-
ti təmsil edirlər. Lakin erməni bütpərəstliyinin dün ya ba xı  şı 
mövqeyindən erməni–azərbaycanlı qarşıdurmasının me ta fi -
ziki kök lərinin daban-dabana zidd yozumu da mümkündür. 
Be lə ol duq da bütün müsəlmanlar ermənilərin əcdadı Hayk 
tə rəfi ndən öl dü rülmüş Babilistan müstəbidi Bəl ilə eyni ləş di-
rilir (bu isə Əh di-Ətiqin Babil qalasının tikilməsi və da ğı dıl-
ması əhvalatının fabulasına və məzmununa ümumən uy ğun 
gəlir). Bu halda biz ye nə də esxatologiya dərəcəsinə ça tan 
me tafi zika ilə qarşılaşırıq, amma burada işarələrin qütb lə ri 
də yi şilir: ermənilər İşığı, türklər və azərbaycanlılar isə Zül-
mə ti təcəssüm etdirirlər.

Hər necə olsa da, əgər bu aspekt nəzərə alınarsa, Dağlıq 
Qa ra bağ ətrafında sivilizasiya münaqişəsi iki müasir dünya 
di ni arasında Hantinqtonun ənənəvi «parçalanma xətti bo-
yun ca mü haribə»sinin çərçivəsindən çox-çox kənara çıxır 
və tə rəfl  ər dən hər biri üçün Xeyir və Şər qüvvələr arasında 
ümum dün ya mü ba rizəsi pafosu kəsb edir. Onların hər biri 
bu mü ba rizə də iştirak edərkən özünü Xeyirin silahı kimi 
görür və anlayır. Özü də bu halda ermənilərin mentallığının 
arxetipikliyi azərbaycanlıların di ni men tallığına nisbətən 
daha böyük rol oynayır, belə ki, öz dün ya baxışının ənənəvi 
«dünyəviliyi» səbəbindən azər bay can lı lar radikal erməni yeni 
bütpərəstliyi mövqeyindən esxatoloji mü na qi şə kimi dərk 
edilən və ya ən azı açıq nümayiş etdirilən Dağ lıq Qarabağ 
münaqişəsini dövlətlərarası və ya millətlərarası mü na qişə 
kimi dərk etməyə daha çox meyl göstərirlər. 
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Etnosların milli mənlik şüurunun dərin arxetip ste re o  tip -
lə rin dən söhbət düşmüşkən, prinsipial əhəmiyyət ver di yi miz 
da ha bir cəhətə diqqət yetirməyi lazım bilirik: Dağlıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si hələ Yaxın Şərq və Şimali Afrika arealının 
əv vəl cə ba bi li stan lılar, sonra isə romalılar tərəfi ndən istila 
edil di yi qədim dövrlərdən bəri dünya tarixində obyektiv möv-
cud olan əzəli se mit–ari qarşıdurmasının izlərini özündə da-
şı yır. Özü də dörd min il lik xronoloji tarixdən fərqli olaraq, 
ha zır da təcavüzkar ro lu nu heç də arilərin övladları deyil, se-
mit lərin övladları oy na yır lar. Müasir geosiyasətə bu nöqteyi-
nə zərdən baxılarsa, tam qə ti olaraq söyləmək olar ki, XX və 
XXI əsrlərin hüdudu se mit xalq larının passionarlığının və 
bu nunla labüd bağlı olan tə ca vüz karlığının fəallaşması döv-
rü dür. Bu, son illərdə ərəb öl kə lə rin dən gəlmələrin Avropa 
öl kə lərində törətdikləri per ma nent iğ ti şaş larda və bütün Ya-
xın Şərqdə arası kəsilməyən mü ha ri bə lər də əyani surətdə tə-
za hür edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu geo siyasi pro ses-
lərin məcrasına tam məntiqi surətdə uyğun gə lir və başqa 
bir şeyi deyil, yalnız semit-ermənilərin ari-azər bay can lı la ra 
qarşı «qisas müharibəsi»ni təmsil edir. Radikal er mə ni mil li 
ziyalıları yeni bütpərəstliyin dini-esxatoloji ide ya la rı nı kö rük-
ləmək və diasporlara səpələnmiş həmtayfaları ara sın da fəal 
şəkildə yaymaq yolu ilə daim erməni etnosunu bu müha ri bə-
ni aparmağa həvəsləndirirlər (bunun bilərəkdən, yaxud bil-
mə yə rək dən edildiyi vacib deyildir). Ən azı pravoslav dininə 
etiqad edən insan vəziyyəti bu cür görür.

Yuxarıda deyilənlərə yekun vuraraq, tam aydınlığı ilə 
belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında 
müasir er mə ni–azərbaycanlı qarşıdurması «közərti» halında 
belə iki an ta qo nist sivilizasiyanın klassik toqquşmasına 
par laq və əyani nü mu nə dir. Həm də münaqişənin tərəfl əri 
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ara sında «parçalanma xət ti» daha dərindir, ona görə də 
da ha çətin keçiləndir və eyni vaxt da beş müstəvidə – döv lət-
lərarası, millətlərarası, dinlərarası, mə dəniyyətlərarası və irq-
lə rarası müstəvilərdə yerləşir. Məhz bu na görə də Dağlıq Qa-
ra bağ münaqişəsi bəşəriyyətin tarixində əv  vəl lər məlum olan 
müharibələrin heç birinə oxşamır.

Münaqişənin əsas əlamətləri 

1991–1994-cü illərin Qarabağ müharibəsi və onun ar-
dınca gələn «közərmə fazası» dövlətlərarası müharibə de-
yil di, çünki Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın rəsmi silahlı 
bir ləşmələrinə və polis qüvvələrinə qarşı heç də Ermənistan 
Respublikasının si lah lı qüvvələri deyil, yerli separatçıların 
və beynəlxalq ter ror çu la rın mütəşəkkil toplusu, o cümlədən 
MDB-nin nizami Bir ləş miş silahlı qüvvələrinin erməni mil-
lə tindən olan hərbi qul luq çu ları, Yaxın Şərq, Avropa ölkə lə-
rindən və ABŞ-dan gələn hər bi muzdlular fəaliyyət gös tə rir-
dilər. Mahiyyətinə görə Dağlıq Qa ra bağ da müharibə erməni 
İn ter nasionalının və ya Ay Datanın koa li si ya qüvvələrinin 
mü da xiləsi idi və bu müdaxilənin təş kil edi ci qüvvəsi ki mi 
müxtəlif təzahürlərə və inkarnasiyalara malik olan «Daş nak-
sü tun» erməni inqilabi federasiyası çıxış edirdi. XX əsrin son 
rübündə bu reinkarnasiyaların ən çox məlum olanı «Er mə nis-
ta nın azadlığı uğrunda erməni gizli ordusu» (ASALA və ya 
Ar menian Secret Army for the Liberation of Armenia) idi.

Ermənilərin beynəlxalq qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda 
Azər  baycan xalqına qarşı təcavüzü klassik və ya müasir an-
la  mın da müstəmləkəçilik müharibəsi, yəni təbii ehtiyatlar və 
ya ya şa yış əraziləri uğrunda müharibə də deyildi. Bu mü ha-
ribədə qə lə bə erməni tərəfi nə nə yeni xammal mənbələri, nə 
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də yeni sa tış bazarları gətirdi, ticarət-iqtisadi münasibətlərin 
vek torunu və ya balansını dəyişmədi (xüsusən, Ermənistan 
və ya Dağlıq Qa ra ba ğım özü üçün – onların iqtisadiyyatında 
feo dal natural tə sər rü fa tın xüsusiyyətləri indiyədək üstünlük 
təş kil edir). Dağlıq Qa rabağı işğal etmək və son iyirmi il ər-
zində onun hərbi və in zi ba ti-təsərrüfat infrastrukturunu cari 
sə viyyədə saxlamaq üçün er mə ni tərəfi nin xərclədiyi ümumi 
vəsait lərin əvəzi investorlara ödə nil məmişdir, onların mənfəət 
və ya heç olmasa, hər hansı mi ni mal dividend əldə etmək 
ümid lərinin həyata keçməsindən isə da nışmağa dəyməz.

Dağlıq Qarabağda münaqişə vətəndaş müharibəsi və ya 
ənə  nəvi anlamda öz müqəddəratını təyin etmək uğrunda mü-
ha  ri bə (müstəmləkəçilik əleyhinə müharibə) deyildir. Arsaxın 
er  mə ni separatçıları nəinki nəzarət etdikləri – azad edilmiş 
və ya is ti la edilmiş ərazidə ayrıca yaşamağa can atmırlar, 
həm də Er mə ni stanın içərilərinə və yaxınlıqda yerləşən, er-
mə  ni dias po ru nun ənənəvi məskunlaşdığı ölkələrə (ilk növ-
bə də Rusiyaya, Uk ray na ya, Abxaziyaya) siyasi və iqtisadi 
ek span siyanı fəal in ki şaf etdirilər. Ona görə də erməni tərəfi  
üçün Dağlıq Qarabağ mü na qi şə si təkcə Zaqafqaziyada və ya 
bütövlükdə Qafqazda de yil, həm də bütün Ön Asiyada er mə ni 
etnosunun geosiyasi hökm ran lı ğa və onunla qırılmaz su rət də 
bağlı olan iqtisadi ağalığa yi yə lən məsi uğrunda hərbi-tə sər rü-
fat ekspansiyasının – bir növ «so yuq» müstəmləkəçilik mü ha-
ri bə sinin tərkib hissəsidir. 

Dağlıq Qarabağda qələbə nə Ermənistana, nə də Arsaxa 
heç bir xarici siyasi, hərbi-strateji və ya iqtisadi fayda gə tir-
mə miş dir. Üs təlik, BMT təsisatları simasında beynəlxalq bir-
lik erməniləri tə cavüzkar, işğalçı və müdaxiləçi hesab edir. 
Bu isə erməni – azər baycanlı qarşıdurmasının döyüş əmə-
liy yat ları xarakteri da şı dı ğı 20 il əvvəlki beynəlxalq mü na si-
bətlər praktikasında möv cud olmamış müxtəlif sanksiyaların 
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indi və ya gələcəkdə Ar sax barəsində tətbiq edilməsi eh ti-
ma lının mümkünlüyü de mək dir (söhbət Ermənistan və Ar-
sax üzərində uçuşsuz zo na la rın müəy yən edilməsinin, ya xud 
ikiqat təyinatlı silah və ya tex no lo gi ya göndərilməsi üzə rin-
də embarqo qoyulmasının mümkünlüyündən ge dir). İs tə ni-
lən halda Qarabağ müharibəsi rasionalizm və ya «sağ lam 
düşüncə» baxımından Ermənistana və ermənilərə fay da dan 
çox zərər vermişdir, xeyli maliyyə itkiləri gətirir və gə ti  rə  cək-
dir. Deməli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi erməni tərəfi  üçün 
hərbi-iqtisadi deyil, siyasi-ideoloji prioritetə malikdir, ona 
görə də bu münaqişəni Samyuel Fillips Hantinqtonun tək  lif 
etdiyi terminologiyaya uyğun «eyniyyət müharibəsi» ki mi 
sə ciy yə ləndirmək olar. Başqa sözlə, münaqişə ermənilər tə rə-
fi ndən er mə ni lərin mənafeyi üçün və ermənilərin milli eyniy-
yə tinin qo ru nub saxlanılması üçün törədilmişdir.

Erməni eyniyyəti 

Bu gün ermənilər az sayda olan o xalqlardan biridir ki, 
nü ma yəndələrinin əksəriyyəti öz siyasi-dövlət qurumunun 
hü dud la rın dan kənarda (biz Ermənistan Respublikasını nə-
zərdə tu tu ruq) yaşayır. Başqa sözlə, «tarixi vətən» ad lan dır-
dıq ları ölkə ilə çox vaxt vətəndaşlıq şəklində siyasi bağ lı lı ğı 
ol mayan erməni dias po ru üzvlərinin ümumi sayı həmin döv-
lətin əhalisinin sa yın dan çoxdur. Buna baxmayaraq, et no qraf-
lar ehtimal edirlər ki, er mə ni diasporunun dağınıq yerləşməsi 
sə bəbindən dünyadakı er mə nilərin dəqiq sayını hesablamaq 
olmaz, lakin yüz min nə fə rə dək dəqiqliklə müəyyənləşdirmək 
hər halda mümkündür. Zən nim cə, belə desəm, yanılmaram ki, 
bu gün dünyada ermənilərin sa yı təqribən 11 milyon ya rım 
nəfərdir. Bununla bərabər, ha zır da Ermənistanda üç mil yon-
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dan bir qədər az erməni yaşayır ki, bu da onların ümumi sayı-
nın dörddə birini təşkil edir. Qalan dörd də üç hissə isə müx-
təlif ölkələrə səpələnmişdir. 

Əsasən səpələnmiş vəziyyətdə olan etnosun kon so li da si-
yası üçün xarici birləşdirici amil zəruridir və Dağlıq Qarabağ 
mü  na  qi  şə  si məhz belə bir amil rolunda çıxış etmişdir. Mü na-
qi şənin tö rə dil diyi tarixi şəraiti yada salmaq lazımdır: SSRİ 
döv ründə so vet Ermənistanının vətəndaşları ilə onların di gər 
həm tayfaları ara sın da «dəmir pərdə» asılmışdı və bu pər də-
nin mövcudluğu hə min etnosun nümayəndələrinin iki ti rə-
si arasında ideoloji təf ri qə nin mövcudluğunu nəzərdə tu-
tur du. Uzun illər ərzində SSRİ-də ermənilər dünyanın digər 
öl kə lə rin də – Livanda, Su ri ya da, ABŞ-da və ya Fransada 
məs kun laşmış həmtayfaları ilə mü qa yi sə də tamamilə baş qa 
mə nəvi dəyərlərə və məqsədlərə mü va fi q su rət də ya şa mış dı-
lar. Sovet İttifaqının dağılması və bu  nun nə ti cəsində keç miş 
sovet ermənilərinin öz milli döv lət çi li yi ni əldə etməsi on ların 
dünya erməniliyinə ən sürətli bir şə kil də inteqrasiya olun-
ması zərurətini doğurdu, çünki dias po run sayı suveren Er-
mə nistan Respublikasının yerli əhalisinin sa yın dan həmişə 
çox olmuşdur və bu gün də çoxdur. Ermənilər və dias por 
bir ləş məli idilər və ən yeni tarixdə 1991–1994-cü il lə rin Qa-
ra bağ müharibəsi adını almış Arsax uğrunda si lah lı mü ba-
rizə bu cür birləşmə üçün vadaredici səbəb oldu. Tə sər rü fat 
və sosial infrastrukturu zəif inkişaf etmiş postsovet Er mə ni-
sta nı (Ermənistanın bir çox rayonlarında bu gün heç su kə-
mə ri yoxdur) Arsaxsız ümumdünya erməni diasporundan 
olan in ves tor lar üçün indi onun təsəvvür etdiyi həcmdə in-
ves tisiya obyekti ro  lu  nu oy naya bilməzdi. Əslində, Qa-
ra bağ müharibəsi keçmiş so  vet (həm Yerevan, həm də 
Qa ra bağ) erməniləri üçün dünya er mə  ni bir liyinə bir növ bu-
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ra xı lış vəsiqəsi oldu. Arsaxa sahiblik müa  sir Er mənistan üçün 
diasporun investisiyaları və ya birbaşa sub  ven  si ya la rı he sa-
bına nisbətən sabit və fi ravan mövcudluğun baş lı ca üsu lu dur 
(bəlkə də mənasıdır), ona görə də o, Dağlıq Qa ra bağ mü na qi-
şə si ni indiki permanent «közərmə» halında mak si mum uzun 
müd dət saxlayacaqdır. 

Dövlət büdcəsinin formalaşması mənbələrinə görə Er mə-
nis tan kənardan təminatlı yardım alan resipiyent ölkədir. Er-
mə nis tan Respublikasının maddi rifahının başlıca mənbəyi 
onun öz ümu mi daxili məhsulundan əlavə, beynəlxalq qey-
ri-hökumət er mə ni təşkilatları sisteminin müntəzəm spon sor 
yar dımıdır. Bu təş ki latlar özlərinin «tarixi vətən»ini məq səd-
yön lü şəkildə təchiz et mək üçün erməni diasporundan pul 
top layırlar. Həmin vəsaitin il lik məbləği 10 milyard dollara 
ça tır. Başqa sözlə, indiki və ziy yə tində Ermənistan özünü tə-
min edə bilmir, ona görə də tam su veren dövlət deyildir. Er-
mə nis tanın həyat qabiliyyəti dün ya nın başqa ölkələrində 
ya şa yan və həmin ölkələrin vətəndaşları olan həmtayfaları 
sı ra sından onun milli-dövlət maraqlarına lob bi çi lik edənlərin 
fəa liy yətinin səmərəliliyindən və yardımının miq ya sın dan 
bir ba şa asılıdır. Dağlıq Qarabağ ətrafında erməni–azər bay-
can lı münaqişəsinin həllinə erməni diasporunun, daha dəqiq 
de sək, onun maliyyə elitasının marağı olsaydı, münaqişə çox-
dan ni za ma salınardı. Bundan ötrü onun Yerevandakı in di ki 
rejimi ma liy yələşdirməyi bir neçə aylığa dayandırması ki-
fa yət edərdi. La kin heç vaxt həmin rejimin ünvanına bu ba-
rə də eyham belə vu rul mamışdır. Deməli, onu ilk baxışdan 
səmərəsiz xərclərə sövq edən hansısa iqtisadiyyatdan kənar 
səbəblər vardır. 

Erməni diasporunun isteblişmenti üçün ləng gedişli Dağ -
lıq Qarabağ münaqişəsinin nəyə görə həyati vacib ol ma sı 
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sua lı nın cavabı Qafqazdakı bu beynəlxalq gərginlik oca ğı-
nın belə fəal surətdə və rasional nöqteyi-nəzərdən dü şün  cə-
siz şəkildə sax  la  nıl ma sı nın səbəbini izah edir. Bi zim fi k ri-
mizcə, erməni dias po ru nun isteblişmenti Dağlıq Qa ra ba ğa 
(Ar sa xa) onu ya xın laş maq da olan qlobal geosiyasi trans for-
ma si yalar və me ta mor foz lar şəraitində cismən xilas edə cək 
özü nə məxsus ikinci Nuh gə misi kimi baxır. Son iyir mi ildə 
bizim də müşahidə et di yi miz kimi, Avropanın fəal su rət də 
islamlaşması, Ön Asi ya da və Bal kan lar da siyasi is la mın ra-
di kallaşması erməni dias po ru nun ənə nə vi yaşadığı öl kə lər də 
– Suriyada, Livanda, Fran sa da, Bal kan döv lət lərində siyasi 
təsir spektrini və bununla bağ lı ma liy yə imkanlarını ob yek-
tiv olaraq məhdudlaşdırır. Av ro pa nın apa rıcı ölkələrinin yer-
li (titul) əhalisinin sayının azal ma sı, on la rın vətəndaşları ara-
sın da Afrika və Asiya öl kə lə rin dən (baş lı ca olaraq, Məğrib 
re gio nundan) gəlmiş mü səl man im miq rant la rın payının art-
ması, bu şəraitdə Qərbi Av ro pa öl kə lə rində xristian tra di sio-
na listlərinin və islam fun da men ta list lə ri nin fəal etirazlarını 
do ğu ran «liberal dəyərlər»in durmadan ya yıl ması ən yaxın 
gə ləcəkdə sosial ixtilafl arın bütün spektrinin kəs kin ləş mə sinə 
və «fundamentalist» dinlərin, ilk növbədə pravoslavlığın və 
is  la mın ardıcıllarının təsirinin və sosial-siyasi fəallığının güc-
lən mə si nə gətirib çıxaracaqdır. 

Qərbi Avropa ölkələrinin bir nəsil, yəni təqribən 20 il 
sonra göz ləməli olduğumuz tam islamlaşması «Bosniya sse-
narisi» üz rə, yəni hələ 1918-ci ildə Osvald Şpenqlerin uzaq-
görənliklə «Av ro panın süqutu» adlandırdığı radikal for-
ma da baş verərsə, mü səl manlara ənənəvi düşmən olan iki 
et nik və dini azlığın nü mayəndələrinin – ermənilərin və yə-
hu di lərin qitədən la büd surətdə və nisbətən sürətlə sı xış dı-
rı lıb çıxarılmasına gə ti rə cək dir. Belə bir aqibət Avropa xris-
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tian la rı nı da gözləyə bilər, la kin onların Rusiyaya köç yolu 
açıq ola caqdır (ola bilsin ki, ənə nəvi xristian dəyərlərinə 
sa diq ol duqlarını subyektiv açıq bə yan et mələri şərti ilə). 
Yəhu di ləri İsrail və ya ABŞ həmişə qə bul edə cəkdir. Avropa 
er mə nilərinə gəlincə, onlar erməni dias po runun tə sirinin 
güc lü olduğu ABŞ-a və Rusiyaya, eləcə də Ukray na ya, ya-
xud «ikinci Nuh gəmisi»nə – Dağlıq Qarabağa və ya Ar-
sa xa kö çə bilərlər. Problem bu cür qoyulduqda Ermənistan 
Res  pub  likası vasitəsi ilə erməni diasporunun Qarabağda er-
mə  ni mövcudluğunu strateji planda maliyyələşdirməsi də, 
Xan kən din də böyük sərnişin tutumuna malik hava gəmilərini 
qəbul et mə yə qadir olan beynəlxalq aeroportun tikilməsi 
də, Dağlıq Qa ra bağ münaqişəsinin nizama salınmasına dair 
istənilən sə viy yə li danışıqlarda rəsmi Yerevanın inadkarlığı 
da, Dağlıq Qa ra bağ və orada ermənilərin mövcudluğu möv-
zu su ilə bu və ya di gər şə kil də bağlı olan informasiya pro vo-
kasiyalarının mey da na çıx ma sı da ümumən izah edilir. Küt-
ləvi köçün təşkili me xa nizm lə ri nin sı naqdan çıxarılması və 
ni zamlanması üçün Suriyadan er mə ni lərin köçürülməyə baş-
lan ması bunu əyani təsdiq edir. 

Ermənilər və Arsax 
Samyuel Fillips Hantinqton yazırdı ki, «parçalanma xət-

ləri bo yunca müharibələr güclənmə, coşma, yavaşıma, mü-
vəq qəti kə silmə və bəzən həll edilmə mərhələlərindən keçir. 
Adə tən bu pro seslər ardıcıl cərəyan edir, lakin çox vaxt üst-
üs tə yığılır və təkrar oluna bilir. Bir kərə başladıqdan sonra, 
par çalanma xət ti boyunca müharibələr digər icmalararası mü-
na qişələr ki mi öz axa rı ilə getməyə və «hərəkət–cavab» nü-
munəsi üzrə in ki şaf etməyə meyl göstərir. Əvvəllər çoxsaylı 
və təsadüfi  olan ey ni lik lər toplanır və sürətlənir; müvafi q ola-
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raq icma mü na qi şə ləri «eynilik müharibələri» adını alır7. Əs-
lin də, S.F.Hantinqton buna ey ham vururdu ki, «parçalanma 
xətləri boyunca müharibələr», – Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
isə məhz həmin müharibələr kateqoriyasına aiddir, – heç vaxt 
öz-özünə qurtarmır, çünki hər bir tərəf (və ya tərəfl ərdən bi-
ri) öz milli eyniyyətinin ifa də si ni müharibənin özünü ol ma-
sa da, heç olmasa, müharibə ru hu nu və ya duyğusunu sax-
la maqda görür. Dağlıq Qarabağ mü na qi şəsi kontekstində öz 
milli eyniyyətini nümayiş etdirmə pro sesi ermənilərdə da ha 
açıq və impulsiv şəkildə cərəyan edir: dünyanın heç bir er-
mə nisi Dağlıq Qarabağın – Arsaxın və ya erməniliyin ikinci 
Nuh gəmisinin Azərbaycanın qanuni tor pa ğı deyil, əzəli er-
mə ni torpağı olduğunu söyləməsə, erməni həm tay fa la rı tə-
rə fi n dən sayılmayacaqdır. Bunun izahı da var: orta müd dət li 
perspektivdə ermənilərin Arsaxa Həsrəti çəkilən diyar kimi 
inan  maq dan başqa çarəsi qalmır.

Bu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə erməni etnosunun 
psi  xo loji münasibəti aspektinin dərk edilməsi, başqa sözlə, 
mü  na qi şəyə etnopsixologiya nöqteyi-nəzərindən baxılması 
zə ru rə tini irə li sürür.

Qafqaz barəsində yazmış bir çox Rusiya etnoqrafl  a rı və 
me muaristləri Zaqafqaziya ermənilərinin et no psi xo lo gi ya-
sının baş lı ca immanent xüsusiyyətləri arasında on la rın mad di 
var lan ma ya, demək olar, patoloji hərisliyini, – doğ ru dur, on-
ların bu hə ris liyi heç vaxt dini etika qaydaları ilə zid diy yə-
tə girmirdi, – si mic lik dərəcəsinə çatan xəsisliyini, hər han sı, 
hətta ən kiçik mən fəət gözlənilən yerdə etnik-dini şə rəf siz-
lik lə bağlı olmayan is tə ni lən hərəkətə hazır olmasını8 gös  tər-

7 Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. c. 432.
8 Məsələn, bax: Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества 

русских на Кавказе: в 8-ми тт. Т. 2. СПб., 1871, c. 405-406.
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mişlər. Nəzəri üslubda de yil sə, hər yerdə və həmişə ermənilər 
həm adamlar, həm də on ları əhatə edən cəmiyyət barəsində 
öz lərinin xüsusi və ya ta mah kar maraqlarını hər şeydən üstün 
tut muşlar, amma yalnız o vax ta dək ki, söhbət dini etikanın 
ənə nəvi normaları ilə onlara yasaq edil miş hərəkətlərin edil-
mə sindən getməmişdir.

Artıq yuxarıda dediyimiz kimi, əsrlər boyu erməni et no-
sunu bir ləşdirən esxatoloji ideya öz milli dövlətçiliyinin əl də 
edilməsi (bu nun teokratik qədim erməni çarlığının dir çəl dil-
məsi, yaxud bur jua-respublika «Böyük Ermənistan»ının ya-
ra dıl ması for ma sın da olub-olmaması vacib deyildir) arzusu 
ol muş dur. So vet İt ti fa qı nın dağılması və nəticədə müstəqil 
Er mə nistan Res pub li ka sı nın da yaranması əslində dünya er-
mə ni lərini onların kol lek tiv milli-dini varlığının irrasional 
mə na sın dan məhrum et miş dir. Azərbaycan oxucuları mə-
ni ba ğış lasınlar, amma 1980-ci il lə rin sonlarında Yaxın Şərq, 
Av ro pa öl kələrindən və ABŞ-dan er mə ni yaraqlıları ye ni dən-
qur ma dövrünün qarışıqlığından is ti fa də edərək, kütləvi su-
rət də Ermənistana gəlirdilər ki, milli ide ya uğrunda so vet 
qoşunlarına qarşı vuruşsunlar, sovet qo şun la rı Za qaf qa zi ya dan 
çıxarıldıqdan sonra isə Dağlıq Qa ra bağ da er mə ni se pa rat çı la rı-
nın zərbə qüvvəsinə çevrildilər. Bu nun la bir lik də, mən heç də 
iddia etmək istəmirəm ki, Dağlıq Qa ra bağ da si lah lı mü naqişə 
«təsadüfi » müharibə olmuşdur. 1991–1994-cü il lə rin Qa rabağ 
müharibəsi yenidən «Böyük Er mə nis tan»ın əl də edil məsinə 
dair etnik-dini esxatoloji ideoloji qa yə nin təbii su rət də yox 
olmasının qanunauyğun nəticəsi, bil mək is tə yir si niz sə, er mə-
ni lərin buna kollektiv refl eksiyasının məh su lu ol muş dur. 

İnanılmaz olsa da, faktdır: ermənilər və xüsusən onların 
dü şü nən qismi, millətçi əhval-ruhiyyəli ziyalıları milli döv-
lət çi liyin əldə edilməsi ilə, demək olar, eyni vaxtda sosial 
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var lıq la rı nın mənasını itirmişlər. Onların can atacaqları bir 
ar zu və məq səd qalmamışdır. Buna parlaq nümunə kimi Pa-
ruyr Ay rik ya nın taleyini göstərmək olar. 1970-ci illərdə o, 
er məni mil li dis si dentləri arasında az qala 1 nömrəli sima 
sa yı lırdı, la kin can fə şanlıqla və səmimi surətdə mübarizə 
apar dığı SSR İt ti fa qı tarix səh nəsindən getdikdən sonra öz 
həm və tənlərinin əksəriyyəti üçün siyasi marginala çevrildi. 
Əs lində, o, sovet dövründə də si ya si marginal idi. Bu insanın 
fa ciə si ondan ibarətdir ki, ideyadan ruhlandığı halda real hə-
yat da özü barəsində özünün təsəvvür et di yindən tamamilə 
fərq li bir şəxs idi, hər şey aydınlaşdıqdan son ra isə bunu qə-
bul edə bilmədi. Bir an içində gözəl xəyaldan sərt reallığa 
çev ri lən Ermənistan Respublikası uzun illər həmin xə yal la 
yaşayanların şüurunda intellektual və emosional boşluq ya-
rat dı. Psixologiya elminin dilində danışsaq, fəaliyyət üçün 
ha kim konstellyasiyanın və vadaredici motivin itirilməsi frus-
t ra si ya doğurdu. Bu frustrasiyadan xilas yolunu yalnız prin-
sipcə yeni es xatoloji ideyanın meydana çıxması verə bilərdi. 
Ermənilər üçün belə bir ideya məhz Dağlıq Qarabağ uğrunda 
mü haribə ol du. Onlar Dağlıq Qarabağı öz xəyallarında zə fər-
dən sonra zəfər ki mi yaşadırdılar.

Həmin kampaniyanın aşkar hərbi-texniki uğuruna bax -
ma  ya raq, ermənilər sarsıdıcı psixoloji məğlubiyyətə uğ ra mış-
lar və on ların daha ayıq düşüncəli hissəsi bunun fərqindədir. 
«Böyük Er mə nistan» idealının əldə edilməsi kimi yaradıcı 
xarakter da şı yan və buna görə də öz təməlində pozitiv olan 
kol lektivçi ide ya öz yerini neqativ xarakter daşıyan, ona gö-
rə də gələcəyi ol ma yan ideyaya – Qarabağ cəbhəsində mü-
da fi ə müharibəsi ide ya sı na, əslində isə ermənilərin özləri 
üçün öz əlləri ilə yaratdıqları eks tre mal şəraitdə, insanın ta-
le yin təsadüfl əri ilə üzbəüz qaldığı şə rait də cansıxıcı və per-
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spek tivsiz sağ qalmaq ideyasına ver mişdir. Bu ideya onun 
ya radıcıları – orta və yaşlı nəsildən olan  er mə nilər üçün hə-
lə ki hansısa həyatı anlam daşıyır, amma on la rın uşaqları və 
nə vələri tərəfi ndən qətiyyən qəbul edilmir. Bunu sosial şə bə-
kələrdə gənc ermənilərin kontaktlarının məzmunu tam açıq-
lığı ilə nümayiş etdirir.

Yox, gənc ermənilərin əsas kütləsi öz ata-babaları kimi 
qa tı millətçidir, əcdadlarına nisbətən daha səylə dünyanı «öz-
lə ri nin kilərə» və «özgələrə» bölür, indi ermənilərin təkcə 
Ön Asi ya da, Avropada və ya Şimali Amerikada deyil, həm 
də Avs tra li ya da, Okeaniyada, Mərkəzi Afrika ölkələrində və 
hətta mil li men ta litetinə görə onlara tamamilə yad olan Ya-
po niyada və Çin də yaşamalarından nəşə ilə danışırlar. Bu-
nun isə bircə mənası var dır: müasir gənc ermənilər üçün 
on la rın «tarixi vətəni» ta ma mi lə maraqsızdır, onların sub-
yek tiv marağının cazibə mər kə zi və arzularının təcəssümü 
dias por dur. Daha onlar öz sub yek tiv həyat perspektivlərini 
Er mə nistanla bağlamırlar, Er mə nis tan idealı onları cəlb et-
mir, gənclər diaspora çıxıb get mə yin variantlarını və im-
kan la rını öyrənirlər, onların qəlb lə ri nə artıq Aqasfer hakim 
ol muşdur. Tarixi prosesin kəfkiri əks tə rə fə is ti qa mət gö tür-
müşdür – ermənilər «Böyük Ermənistan» idea lı na ar xa çe-
vi rə rək diaspora üz tutmuşlar, onların ən ye  ni dis  per  si ya sı 
başlanmışdır və bunun nəticəsi indiki Er mə ni stan Res pub-
li ka sının kifayət qədər tezliklə və labüd su rət də zəifl  ə mə si 
ola caq dır. Bu, bir ildən, iki ildən sonra baş ver mə yə cək dir, 
amma hök mən orta müddətli perspektivdə, ən yaxın onillikdə 
baş ve rə cək və bundan sonra həmin ölkənin iqtisadiyyatı və 
siyasəti qə ti olaraq staqfl yasiya – əvvəllər əldə edilmiş sə viy-
yənin aşağı en mə si və keçmiş dəyərlərin itirilməsi ilə bağlı 
olan permanent dur ğun luq vəziyyətinə düşəcəkdir.
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Bu halda Ermənistan və xüsusən Qarabağ onlar üçün 
Los-An  celosun Qlendeyl və ya Hollivud rayonlarında, Mon-
te bel loda və ya Burbankda, Kanadanın Toronto və ya Mon-
real şə hər lə rin də, – Rusiyanın cənubunu, Moskvanı və Sankt-
Peterburqu heç de mi rik, – öz həmtayfalarının mə həl lə lə rin də 
fi ravan həyata asan lıq la və vicdan əzabı çəkmədən də yiş dir-
dik ləri həminki uzaq mənəvi ideal olaraq qalacaqdır. Tə bii 
ki, erməni diasporu Er mə nistanda və Dağlıq Qarabağda qa-
lan həmtayfaları üçün ye nə də pul toplayacaq, çox vaxt bun-
dan ötrü yaşadıqları öl kə lə rin və vilayətlərin dövlət və ya bə-
lə diyyə büdcələrindən is ti fa də edəcəklər (məsələn, Fransada 
baş şura sədrinin etnik er mə ni Patrik Devecyan olduğu O-de-
Sen departamenti 2008-ci ildən başlayaraq hər il fransız vergi 
ödəyicilərinin və sait lə ri he sa bına Ermənistanın kənd yer lə-
rində kommunal inf ra struk tu run in ki şa fı na sponsorluq edir). 
Am ma bu, özünü erməni ad lan dır maq, bu nun la bağlı ne mət-
lər dən istifadə etmək, eyni za man da Er mə ni stan Res pub li ka-
sı nın vətəndaşı olmamaq, onun əra zi sin də və ya Dağ lıq Qa-
ra bağ da yaşamamaq imkanı üçün verilən haqq, bir növ dəbbə 
pu lu olacaqdır. 

Müasir transmilli qloballaşma şəraitində «Böyük Er mə ni-
stan» dini-mistik ideyası bütövlükdə erməni etnosunun möv-
cud  lu ğunun ideoloji əsası olmaqdan çıxmış, hakimiyyətə və 
pu la malik olaraq, özləri kimilər ilə işgüzar ünsiyyətdə ha ki-
miy  yə ti ni və pulunu artırmağa hazır olanların cəmiyyətdə qə-
bul edilmiş seçkin mövzularda fi kirlər yürütdüyü və üzvlük 
haq qı ödədiyi özünəməxsus qapalı elitar klub ideologiyasına 
çev ril miş dir. Etnik-dini əlamət üzrə təşkil edilən sosial-iş-
güzar kom mu ni ka siyaların bu cür strukturunun mövcud ol-
ma sı üçün Dağ lıq Qarabağda münaqişə məcburi şərtdir. 
Mə lum dur ki, in san ları heç nə sosial ortaqlıq və kollektiv 
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məsuliyyət hissi qə dər yaxınlaşdırmır. Ermənilər arasında 
bu hissi isə əsrlər boyu ciz yə ödəmə praktikası inkişaf et-
dir mişdir. İslam, sonra isə Ru si ya və sovet rəhbərlərinin ha-
ki miyyəti dövrü keçmişdir (Ye re van və Qarabağ erməniləri 
üçün), ümummilli ehtiyaclar üçün və sait lərin toplanması və 
bö lüşdürülməsi praktikası isə qal mış dır. Et nosun yaşadığı yü-
zilliklər həmin ənənənin ra sio nallığını və ya şa rı lığını sü bu ta 
yetir diyinə görə ondan imtina etməyə əsas yox dur. Ümum-
mil li ehtiyaclar üçün vəsait ayrılması dünyanın qal ma qallar, 
fə la kətlər və müharibələr dənizində erməni gə mi si nə la zımi 
da yanıqlıq verən ballasta bənzəyir. Bircə bu vəsaitin han sı 
məq səd üçün toplanıldığını müəyyənləşdirmək qalır.

Erməni diasporunun pulları Ermənistanda yaşayan er mə-
ni lərin saxlanılmasına xərclənə bilməz, çünki bunun nə ti cə-
sin də onlar xaricdəki həmtayfalarının boynuna min miş ələ ba-
xan la ra çevrilər. Erməni diasporu Ermənistan vətəndaşlarını 
ke  çin dir mə yə razı ola bilməz, çünki bu, onların immanent 
si mic lik və mən fəət pərəstlik hissinə ziddir. Pulları müharibə 
sə bəbindən eh ti yac çəkən həmtayfalarının xeyrinə vermək 
isə başqa mə sə lə dir. Bu mənada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
er mə nilər üçün xü su si və ictimai maraqlar arasında bir növ 
psixoloji komp ro mis dir. Öz etnik-dini mühitində ic ti mai mü-
na sibətlərin təş ki li nin əsrlər ərzində formalaşmış qay da ları-
nı və formalarını də yiş dir məməkdən ötrü bu münaqişə on-
lar üçün obyektiv zərurətdir. Dağlıq Qarabağda münaqişə 
dün ya ermənilərinə vərdiş etdikləri həyat tərzində və fi kirlər 
ste reo ti pində heş nəyi kökündən də yiş dirmədən özlərini er-
mə ni kimi hiss etmək imkanı verir. Dün ya yəhudiləri üçün 
eyni funksiyanı Yaxın Şərq münaqişəsi yeri nə yetirir. Hər iki 
mü naqişə əsasən diaspor xalqları olan er mə ni lə rə və yə hu di-
lə rə öz korporasiyaları daxilində milli-dini bir lik və şə rik lik 
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hissini qoruyub saxlamaq imkanı verir. Bunlar ol ma say dı, on-
ların etnik-dini mənlik şüuru puç olub gedərdi. 

Odur ki, dünya erməni diasporunun ümumi sayının cə mi 
iki faizini təşkil edən Qarabağ ermənilərinin taleyindən söh-
bət dü şən də başa düşmək lazımdır ki, söhbət onlardan deyil, 
ümu  miy yət lə erməniliyin indiki formasında mövcudluğu üsu-
lundan ge dir. Anlamaq gərəkdir ki, bugünkü Ermənistan Res-
publikası er mə ni diasporunun cazibə mərkəzi və hətta nöq-
təsi deyildir. Ar tıq biz onu gəmi ilə müqayisə etmişik. Əgər 
gəmiçilik ter min lə rin dən istifadəni davam etdirsək, dias por 
üçün Ermənistan gə mi yə üzmə keyfi yyətləri, suya otur ma 
dərəcəsi və dayanıqlıq ver mək dən ötrü gəmiyə xüsusi ola raq 
yüklənən ballastdır, Qa ra bağ və ya Arsax isə gəminin sual tı 
hissəsi ilə gəmidən kənardakı mü hit arasında qarşılıqlı əla-
qə nin həyata keçirilməsi aləti olan kinq ston dur. Başqa söz lə, 
əgər təşkilat və ya şəxs Qarabağ haq qın da danışarkən Ar sa-
xı nəzərdə tutursa, o, «ermənilərin dostu» sa yı lır, onların kö-
mə yi nə və dəstəyinə iddia edə bilər, amma əgər bu məsələyə 
dair hər hansı başqa nöqteyi-nəzəri açıq səs lən di rir sə, onu 
is lam aləmində ermənilərin özlərinin məruz qal dıq ları kimi, 
obstruk siyaya və təqibə məruz qoyurlar. 

Azərbaycan eyniyyəti 

Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin erməni tərəfi nin möv -
qe  yi barəsində kifayət qədər geniş danışdıq, onun hə rə kət lə-
rinin nə lər dən qaynaqlandığını, vadaredici motivlərinin nə-
lər dən iba rət olduğunu müzakirə etdik, hadisələrin inkişafının 
müm kün va riant larını proqnozlaşdırdıq. Bununla əlaqədar 
Azər bay can tə rə fi  nin mövqeyini necə gördüyümüz sualı or ta-
ya çı xır. Bu suala ca vab verilməsə, yuxarıda söylənənlər sə-
mi mi li yi və bütövlüyü ilə seçilməyəcəkdir. 
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1991–1994-cü illərin Qarabağ müharibəsi müasir Azər-
bay can etnosunun özünüeyniləşdirmə prosesinə və ya ey-
niy yə tinin formalaşmasına (S.F.Hantinqtona görə), şübhəsiz, 
müəy yən ləşdirici təsir göstərmiş, nəticədə o, dövlət yaradan 
mü kəm məl millətə çevrilmişdir. Bununla birlikdə, deməliyik 
ki, Azər baycanda bu prosesin vektoru öz istiqamətinə görə 
er mə ni lərin, habelə 1990-cı illərdə milli-dövlət müstəqilliyi 
əl də et miş xalqların əksəriyyətinin (onların arasında keçmiş 
Yu qos la vi ya nın, Slovakiyanın, Eritreyanın, Mərkəzi Asiya 
öl kə lərinin, qis mən Sudanın xalqlarını göstərmək olar) ideo-
lo gi ya sında möv cud olmuş vektordan fərqlənmişdir. Bu öl kə-
lə rin çoxunda (keç miş Yuqoslaviyada, Eritreyada, Su  dan  da), 
ha belə ermənilər tə rə fi n dən Dağlıq Qarabağ mü na qi şə sin də 
«par çalanma xətti bo yun ca müharibələr» hə min mü ha ri bə-
lər də iştirak edən et nos la rın milli-dini qütb ləş mə si nin nə ti-
cə si və çox vaxt başlıca ye ku nu olmuşdur. Azərbaycanda isə 
Dağ lıq Qarabağ müharibəsi küt  lə vi ictimai şüura dünyanın 
yu xa rı da sadalanan regionlarına nis bətən bir qədər fərqli tə sir 
gös tərmiş, bunun sayəsində ölkə və onun xalqı özünü heç də 
Za qafqaziya müsəlmanları kimi (onun erməni op po nent lə ri-
nin is təklərinə uyğun olaraq) deyil, məhz şüur lu olaraq və ar-
dı cıl surətdə vahid polietnik dövlət for ma laş dı ran millət kimi 
an la ya raq, milli-dövlət eyniyyəti əldə etmişdir. 

Bu fakt şübhə doğurmur ki, bir etnos ki mi azər bay can lı-
lar tə rə fi n dən öz eyniyyətini institusional laş dırmağın bu vek-
to ru nun seçilməsi müharibə ilə bağlı olan xarici amillərin tə-
si ri ilə şərt lənməmişdir, əvvəlcə Rusiya imperiyasının, son ra 
isə So vet İttifaqının tərkibində Azərbaycan millətinin et no-
ge ne zi pro se sinin məzmunu və gedişi ilə qabaqcadan müəy-
yən ləş miş dir. Həmin prosesin fərqləndirici xüsusiyyəti olan 
dün yə vi li yin Azərbaycan xalqının tarixi taleyinə təsiri 1918–
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1920-ci il lər də Azərbaycan Demokratik Respublikasının möv-
cud olduğu qı sa dövrdə (sivilizasiya nöqteyi-nəzərindən) da-
ha parlaq şə kil də tə za hür etmişdir. Azərbaycan Demokratik 
Res publikası is lam oy ku menasında dünyəvi dövlətçiliyin 
müm künlüyünü sü bu ta ye tir miş və onun ilk nümunəsi ol muş-
dur. Azərbaycan et no su (coğ rafi  baxımdan Xəzər dənizi, Araz 
çayı və Böyük Qaf qaz sıra dağ ları üçbucağı ilə ənənəvi lo-
kal laşdırılan müasir si ya si-döv lət çi lik anlamında) üçün islam 
yalnız şimal və şərq qon şu la rı na mü nasibətdə siyasi eyniyyət 
ami li olmuşdur, xalqın da xi li həya tın da isə ideoloji (sistem 
ya ra  dan) xarakter deyil, da ha tra di sio na list (fon) xarakter da-
şı mış, ona görə də onun öz ey niy yə tini tə yin etməsi pro se si et-
nik-dini deyil, dərin dünyəvi milli-dövlət xa rakteri da şı mış dır.

Yeri gəlmişkən, Samyuel Hantinqton ən yeni dövrün 
Azər bay can etnosunun eyniyyətinin dünyəvi xarakterini an la-
ya bil mə miş və ya onu görmək istəməmişdir, çünki bu dün yə-
vi lik onun «parçalanma xətti boyunca müharibələr» şəklində 
«si  vi li za siyalar toqquşması» konsepsiyasının çərçivələrinə 
sığ  ma mış dır. Həmin müharibələrin səbəbləri arasında o, din 
ami  li nə müəy yənedici rol verirdi. Bununla birlikdə, qeyd et-
mə mək ol maz ki, o, tamamilə haqlı olaraq din amilinin Dağ-
lıq Qa ra bağ da erməni separatizminin əsas hərəkətverici qüv-
və si ol du ğu nu gös tər miş, düzgün vurğulamışdır ki, Dağlıq 
Qa ra bağ er mə ni lə ri nin «yerli qruplaşmaları» «ən yaxşı halda 
rü şeym halında döv lət lər dir»9. Hantinqtonun həmin qeydi is-
tər-istəməz bu sua la cavab verir ki, indiki Dağlıq Qarabağ er-
mə nilərinin milli-di ni eyniyyətinin əsasını nə üçün məhz ye-
ni bütpərəstlik təşkil et miş dir: sosial inkişafının qəbilə-tay fa 
mərhələsində olan cə miy yət istər xristianlıq, istər islam, is-

9 Хантингтон, С.Ф. Столкновение цивилизаций. c. 444.
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tərsə də yəhudilik olsun, hər han sı dünya dininin mənəvi də-
yər lə rini əxz etməyə, təəssüf ki, ob yek tiv surətdə qadir deyil dir. 

Rəsmi Bakının etiraf etməyi istəyib-istəməməsindən 
asılı ol ma ya raq, məhz 1991–1994-cü illərin Qarabağ mü ha-
ribəsi Azər bay can etnosunu millətə çevirmişdir. 1990-cı il-
lə rin əv vəl lə rin də Qarabağda erməni separatizminin baş qal-
dır ması öl kə nin digər vilayətlərində də mərkəzdənqaçma 
meyl lərinin ya ran ma sı na səbəb oldu, bu isə ləzgilərin və ya 
avar ların ənənəvi yaşayış yer lərində separatçılıq əhval-ru-
hiy yəsinin törənməsinə, hətta cənubda Talış Muğan mux ta-
riy yətinin özbaşına elan olunmasına gətirib çıxardı, özü də 
bu cür yerli separatizm qismən ənənəvi islamdaxili şiə–sün-
ni ixtilafl arından güc alırdı. O dövrün konkret tarixi şə rai-
tində polietnik Azərbaycan üçün hər hansı bir milli-di ni 
eyniyyətdən söhbət belə gedə bilməzdi, ona görə də mil li-
döv lətçilik baxımından kollektivist özünüqoruma his si nə 
əsas la naraq, cəmiyyət vətəndaş-siyasi eyniyyətinin və bir-
li yi nin əldə edilməsi kursunu seçdi. Bu mənada Azərbaycan 
sa kin ləri özlərini ilk növbədə etatist kimi, sonra dünyəvi 
mil lətçi kimi, lap axırda isə müsəlman kimi ifadə etdilər və 
gös tərdilər. Ona gö rə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ic ma-
la rarası və dinlərarası qar şı durma kimi «sivilizasiyalar toq-
quş ması» haqqında Han tinq to nun kon sepsiyasına tam uyğun 
de yil dir. Dağlıq Qa ra bağ mü na qi şəsində əsas parçalanma 
xət ti Azərbaycan və tən daş la rı nın öz suveren dövlətçiliyini 
qo ru yub saxlamaq niyyəti ilə er mənilərin bu dövlətçiliyi 
da ğıtmaq niyyəti arasından keç miş dir. Bu xətt dövlətçilik 
ideyaları ilə anarxiya ideyaları, si vi lizasiya ideyaları ilə 
barbarlıq ideyaları arasında hədd qoy muş dur. Sivilizasiya ilə 
barbarlığın toqquşmasında taktiki üs tün lük hələ ki barbarlığın 
tərəfi ndədir, lakin son qələbə hər hal da sivilizasiyanın ola caq-
dır. Odur ki, əslində Dağlıq Qarabağ mü na qi şə si S.F.Han tinq-
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to nun nəzəriyyəsi üçün məcburi istisna təş kil edir, elə bir is-
tis na ki, qaydanın düzgünlüyünü təsdiqləyir. 

Tamamilə aşkardır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azər-
bay ca na kənardan, erməni İnternasionalı və ya Ay Data tə rə-
fi ndən qə bul etdirilmişdir. Hadisələrin gedişi üzündən Azər-
bay can əzəl  dən əlverişsiz şəraitə düşmüş, həmişə «qovub 
ça tan» və ya «mü  da fi əçi» vəziyyətində olmuş, yalnız er mə-
ni tərəfi nin hücum və həm lə lərinə cavab vermişdir. Bu mü-
na qi şədə Azərbaycan stra te ji təşəbbüskarlığa malik olmamış, 
dö yüş əməliyyatlarının fəal mər hə ləsi bitdikdən sonra da onu 
əldə edə bilməmişdir. Bi zim fi k ri mizcə, bunun başlıca səbəbi 
mü naqişənin nəticələrinin ni za ma salınması formalarına və 
üsul larına rəsmi Bakının bey nəl xalq hüquq prinsiplərini və 
nor ma larını, diplomatik mü na si bət lər praktikasını əsas gö tür-
mək lə rasionalist ya naş ma sı ol muş dur. Lakin onun istifadə 
et di yi ənənəvi vasitələr və döv lə tin ərazi bütövlüyünə riayət 
edil məsi barədə opponentlərinə ver di yi tə ləb lər güc və məc-
bu ret mə alətlərinin köməyi ilə ye tər li dəstək al ma mışdır. 
Bey nəl xalq birlik Dağlıq Qarabağ və Er mə ni stan er mə ni lə ri 
ba rə sində bu alətlərin tətbiqinə qərar verə bil mə miş dir. 

Azərbaycan milli eyniyyətinin göstərdiyimiz əsas xü-
su siy yət ləri – etatizm və dünyəvilik belə deməyimizə im kan 
verir ki, Dağ lıq Qarabağ torpaqları Azərbaycan döv lə ti nə 
qaytarıldıqdan son ra onların qeyri-ixtiyari idio sink raziyası, 
yəni bu qədər işğal il lə rin dən sonra ölkənin so sial or qa niz-
mindən qopması baş ver mə yə cəkdir. Müharibə döv rün də da-
xili sosial-siyasi ixtilafı ara dan qaldıra bilmiş millət kə nar dan 
qə bul etdirilmiş ərazi ixti la fı nın nəticələrini də aradan qal-
dırmağa qadirdir.

Arsaxın, Ermənistanın hakimiyyət orqanlarından və er-
mə ni diasporunun isteblişmentindən fərqli olaraq, rəsmi Ba-
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kı Azər baycanın tərkibinə qaytarılan Dağlıq Qarabağın və 
ona bi ti şik olan işğal edilmiş rayonların əraziləri ilə nə edə-
cə yini də qiq bilir. Bunu həmin torpaqların ölkə tər ki bi nə 
reinteqrasiya edil mə sinə dair tərtib edilmiş və tam əsas lan dı-
rılmış planların möv cud lu ğu da sübut edir. Azər bay can rəh-
bərliyində siyasi ira də nin və yetərli maddi resursların ola ca ğı 
təqdirdə həmin plan la rın hə ya ta keçirilməsi tamamilə müm-
kün kimi görünür10. Özü də de yə sən, onun həm siyasi iradəsi, 
həm də maddi resursları ki fa yət qə dər dir.

Sözü gedən planların məzmununun təhlili bunu söy lə-
mə yə imkan verir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasının 
öl  kə nin döv lət və ictimai həyatına reinteqrasiyası heç də Ba-
kı  nın bey nəl xalq aləmdə liberalizm baxımından müsbət imic 
ya  rat  maq məqsədilə bəzən bəyan etdiyi siyasi prinsiplər əsa-
sın  da hə ya ta keçirilməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ torpaqları 
qay  ta rıl dıq dan son ra orada iqtisadi, inzibati və humanitar 
mə sələlərin yoluna qo yul ması yenə də etatizm və dünyəvilik 
prin sipləri əsasında real laş dırılacaq, bu isə gələcəkdə erməni 
et nik azlığının hansısa mux tariyyət, hətta milli-mədəni mux-
ta riy yət əldə etməklə bağlı hər cür imkanını istisna edəcəkdir. 
Bu nunla belə, hadisələrin in ki şa fı nın bu modelini antierməni 
modeli hesab etmək, çətin ki müm kün olsun, çünki həmin 
mo del hazırda tolerant şəkildə Dağ lıq Qarabağ münaqişəsi 
ad lan dırılan 1991–1994-cü illərin Qa ra bağ mü haribəsinin 
nə ti cələri şəraitində və nəticələrinin tə si ri al tın da tam for ma-
laşmış Azərbaycan siyasi rejiminin indiki xa rak te ri nə bü tün-
lüklə uyğun gəlir.

10 Bax: Музаффарли Н., Исмаилов Э. Концептуальные основы вос -
ста новления постконфликтных территорий Азербайджана. Ба ку: Кав-
каз, 2010; Muzaffarly N., Ismailov E. Basic Principles for the Re ha bi li tation 
of Azerbaijan Post-Confl ict Territories. Stocholm: CA&CC Press, 2010.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 
salınması perspektivləri 

Münaqişənin hər hansı şəkildə uzadılması tərəfl ərin ey-
niy  yə tinin qütbləşməsinə və ziddiyyətlərin güclənməsinə gə-
ti rib çı xa rır. S.Hantinqton bu barədə belə yazırdı: «Zo ra kı lıq 
artdıqca or ta ya qoyulmuş ilkin problemlər yalnız «biz» «on-
lara» qarşı ter min ləri ilə adətən yenidən qiymətləndirilir, qrup 
getdikcə da ha sıx birləşir və əqidələr möhkəmlənir. Siyasi li-
derlər etnik və di ni loyallığa çağırışlarını aktivləşdirir, digər 
ey niyyətlərə mü na si bət də sivilizasiya mənlik şüuru güclənir. 
Bey nəlxalq mü na si bət lər dəki «təhlükəsizlik dilemması» ilə 
mü qayisə edilə bilən «nif rət dinamikası» əmələ gəlir, bu ra da 
qarşılıqlı əndişələr, eti mad sız lıq və nifrət bir-birini qi da lan-
dı rır. Tərəfl ərdən hər biri bo ya ları qatılaşdıraraq, xeyir və şər 
qüv vələr arasında fərqi dramatikləşdirir və şişirdir, nə ti cə eti-
ba rilə bu fərqi dirilər ilə ölü lər arasında əsas fərqə çe vir məyə 
ça lı şır»11. Özümüzdən əlavə edək ki, son nəticədə istənilən 
sü rək  li müharibənin cəbhə xətti la büd surətdə sərhədə çev ri-
lir, son ra bu sərhəd dünyanın siyasi xə ri təsinə köçürülür (mi-
sal ki mi Koreya yarımadasının 38-ci pa ra lel üzrə dövlət-si ya-
si cə hətdən bölünməsini göstərmək olar. Bu bölgünün əsası 
hə lə 1895-ci ildə qoyulmuşdur). 

Yuxarıda deyilənlərə yekun vuraraq, tam əsasla bu qə naə-
tə gə lə bilərik ki, indiki şəklində və halında Dağlıq Qarabağ 
mü na qişəsi yalnız ermənilərə lazımdır və başqa heç kəsə gə-
rək deyildir. Azərbaycanlılardan fərqli olaraq, onlar üçün Qa-
ra bağ ərazi deyildir (onlar orada yaşamırlar) və mad di ne-
mət lər mən bəyi deyildir (bu vilayətə pul vəsaitləri on la rın 
qay ta rıl ma sı na ümid etmədən qoyulur). Onlardan öt rü Qa-

11 Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. c. 433.
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rabağ, daha də qi qi isə Arsax «Böyük Ermənistan» ba rə sin də 
me ta fi  zik əf sa nə nin növbəti reinkarnasiyası, möv cud ol ma-
yan orijinal nüs xə nin surətidir, həmçinin son onil liklər ər-
zin də dəyişmiş dün ya nı tərəfdarlara və düş mən lə rə böl məyə, 
amma bu dəfə Er mə nis ta nın deyil, Ar sa xın tə rəf darlarına və 
düşmənlərinə böl mə yə imkan ve rən si mul yakrdır, yeni se-
mio tik işarədir. Ar sax ol ma sa, Er mə ni stan ol ma ya caq, Er-
mə ni stan olmasa, indiki şək lin də erməni diasporu ol ma ya-
caq dır. Bu faktı tam dəqiq və açıq ca sına anlamaq lazımdır. 
Bun dan yalnız bir nəticə çı xar maq olar: Azərbaycan hansı 
səy ləri göstərirsə göstərsin, ATƏT-in Dağlıq Qarabağ mü-
na qi şə sinin nizama salınması üzrə Minsk qrupundan olan 
bey nəlxalq vasitəçilər hansı tədbirləri gö rür lər sə gör sün lər, 
Dağlıq Qarabağın status ante bellum və ziy yə ti nə qay ta rıl ması 
prinsipcə mümkün deyildir. Ermənilər üçün də, azər bay can-
lı lar üçün də bu ərazi probleminin və hər bi-siyasi prob lemin 
həl li yalnız «ya hər şey, ya da heç nə» for ma tın da müm kün-
dür. Qədim latınlar demişkən, tertium non da tur – üçün cü yol 
verilməmişdir. Dağlıq Qarabağın ermənilər tə rə fi n dən iş ğa lı 
rejimi nə qədər çox davam edəcəksə, rəsmi Bakının onu özü-
nün nəinki faktiki, hətta formal yurisdiksiyasına yalnız dinc 
va si tə lər ilə qaytarmaq imkanı bir o qədər az olacaqdır. Bu 
cür geo siyasi problemlərin «nisbətən yumşaq» həll edil mə si-
nin ta rix dən məlum olan, Millətlər Cəmiyyətinin mandatları 
və ya anş lüs kimi üsulları Dağlıq Qarabağ barəsində kifayət 
qədər sə mə rə li liyə və legitimliyə malik olmayacaqdır... 

Artıq biz yazmışıq ki, bu lokal münaqişədə düşmənçilik 
edən tərəfl ər arasında sivilizasiya parçalanma xətti müasir 
pla  ne  tar miqyasda ən dərin və ən kəskin kənarlara malik olan 
xət dir. Bəşəriyyətin humanitar inkişafının düşə biləcəyi dalan 
da məhz bu cür ola bilər.


