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Kipr mövzusu Rusiya tarixşünaslığında kompleks şəkildə 1950-ci illərin ikinci yarısın-

dan etibarən araşdırığılmağa başlanmışdır. Məhz bu dövrdə ortaya çıxan tədqiqatlar problemin 

nəzəri tərəflərini də əhatə etmiş, beynəlxalq münasibətlərlə əlaqəli şəkildə araşdırılmışdır. 

Hərçənd ki, bu illərdə yazılan tədqiqatların böyük əksəriyyətində Kipr məsələsi bu və ya digər 

müəllifin hadisəyə şəxsi baxışı çox güclüdür. 

Konkret tarixi və tarixi-siyasi tədqiqatlara gəlincə, Kipr problemi bu istiqamətdə də ge-

niş şəkildə əhatə olunmuşdur, amma bu illərdə hələ Kiprşünaslıq elmi ortaya çıxmamışdır. Bu 

dövrdə yazılan ən səciyyəvi əsərlər A.N.Krasilnikov (1), Y.A.Tarabrin (2), V.Q.Truxanovski 

(3) kimi tarixçilərin əsərləridir. Onların da əsərləri başlıca olaraq İngiltərənini xarici siyasət 

konsepsiyası daxilində Kipr məsləsini tədqiq edir. Təbiidir ki, bu illərdə nəşr olunan əsərlər 

çox güclü ideoloji təsirə məruz qalmışdır və tarixçilərin Kipr problemini obyektiv araşdırma-

sına mane olmuşdur, daha doğrusu, tarixçilərin tədqiqat üsullarını məhdudlaşdırmışdır. Bu-

nunla yanaşı, adları çəkilən müəlliflərin əsərləri Kipr probleminin və ümumilikdə 1950-60-cı 

illərin beynəlxalq münasibətləri tarixininin bir çox məqamlarına aydınlıq gətirə bilmişdir. 

Məsələn, A.N.Krasilnikovun əsəri, heç şübhəsiz, sovet tarix elmi üçün ciddi əsər idi və 

Kipr problemi üzrə böyük sayda sənədlərin təhlili baxımından əhəmiyyətli sayılmalıdır (1). 

Y.A.Tarabrinin əsəri Böyük Britaniyanın Kipr siyasətini araşdırmaqla, adanın siyasi tarixində 

müstəmləkəçiliyin ağır nəticələrini üzə çıxara bilmişdir (2). V.Q.Truxanovskinin əsərlərində II 

Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq vəziyyət, Bəyük Britaniyanın Kiprdə siyasətinin 

mahiyyəti, ingilis hakim dairələrində Kiprin taleyi ilə bağlı planlar təhlil olunur (3). 

Bu illərdə yazılan əsərlər içərisində Kipr məsələsi ətrafında böyük dövlətlərin arasın-

dakı münasibətləri araşdıran tədqiqatlar da vardır. Ələlxüsus Kipr məsələsi ilə bağlı İngiltərə-

ABŞ münasibətləri İ.M.Leminin (4-5), O.E.Tuqanovanın (6) əsərlərində araşdırılır. Bu əsər-

lərin xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki, bu müəlliflər Kipr məsələsini araşdırarkən İngiltə-

rəni ABŞ-ın bölgədəki kiçik tərəfdaşı kimi təqdim edirlər və İngiltərənin Kipr siyasətini Yaxın 

Şərq siyasətinin konteksində araşdırırlar. 

Göründüyü kimi, 1950-60-cı illərdə sovet tarixçiləri tərəfindən yazılmış əsərlərin bö-

yük bir qismində Kipr məsələsi Böyük Britaniyanın xarici siyasəti və ya beynəlxalq müna-

sibətlər konteksində araşdırılmışdır.  

Bununla yanaşı, rus tarixçilərinin bir qisminin əsəri konkret Kiprin tarixinə həsr olun-

muşdur. S.M.Leonidovun “Kiprin müstəqillik uğrunda mübarizəsi” adlı əsərini xüsusi olaraq 

göstərə bilərik ki, bu kitab konkret olaraq Kiprdəki milli hərəkata həsr olunmuşdur. Kitabın 

müəllifi ingilislərin 1878-ci ildə Kipri işğal etməsindən başlayaraq 1960-cı illərdə Kipr 
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Respublikasında baş verən hadisələrə qədər olan böyük bir dövr çərçivəsində Kiprin tarixi 

araşdırır (7).  

Bundan əlavə, Q.A.Anatolyevin “Kipr problemi” kitabını (8), T.K.Kislitsinanın “Kipr-

də milli-azadlıq hərəkatı” adlı məqaləsini (9), V.İ.Kovalyovun “Kipr problemi və NATO” adlı 

məqaləsini və yenə onun “Kipr problemi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı” adlı dissertasiyasını 

(10-11), A.Nikolasın “Kipr problemi 1960-1975-ci illərin beynəlxalq münasibətlərində” adlı 

dissertasiyasını (12), V.A.Şahbazovun “Türkiyənin siyasətində Kipr məsələsi (1960-1975-ci 

illər) adlı dissertasiyasını (14), yenə onun” “1945-1960-cı illərdə yunan-türk münasibətlərində 

Kipr məsələsi” (13) və L.Türinanın “Kipr münaqişəsi” adlı məqalələrini (15) qeyd etmək olar. 

Rusiya tarix elmində Kipr probleminə marağın kəskin şəkildə artması 1970-ci illərin 

ortaları – 1980-ci illərə təsadüf edir. Bu da ilk növbədə, 1974-cü il hadisələri ilə bağlı olmuş-

dur. Marksist tarixçilər baş verən hadisələri, xüsusilə adaya türk qoşunlarının yeridilməsini və 

Yunanıstanın NATO-dan çıxmasını kapitalist dünyasındakı ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə 

bağlayırdılar. Bu illərdə Kipr tarixilə bağlı yazılan əsərlər sırasında Y.Q.Bronin, B.M.Potsxve-

riya, V.A.Şmarov kimi məşhur tarixçilərin kitabları geniş yayılmışdır.  

Y.Q.Bronin “Aralıq dənizi bölgəsində imperialist dövlətlərin siyasəti” (16), B.M.Potsx-

veriya “Türkiyənin İkinci dünya müharibəsindən sonra xarici siysaəti” və yenə onun “XX əs-

rin 60-80-ci illərində Türkiyənin xarici siyasəti” (17-18), V.A.Şmarov “Şərqi Aralıq dənizində 

imperializmin siyasətini xüsusiyyətləri” adlı əsəri (19) Kipr adasını NATO-nun strateji bazası 

olaraq təqdim edir, bu hərbi təşkilatın Şərqi Aralıq dənizindəki fəaliyyətini izləməklə Kipr 

hadisələrini də birbaşa onun siyasəti ilə bağlayırdılar. 

S.M.Leonidovun araşdırdığı problemi izləyən və bu problematikanı davam etdirən 

L.N.Anisimov 1980-ci illərin ortalarında apardığı araşdırmalarında Kiprin tarixini digər döv-

lətlərin xarici siyasəti konteksində deyil, müstəqil problem kimi araşdırır. Özünün “Kipr 

problemi. Tarixi və beynəlxalq hüquqi aspekti” adlı əsərində L.N.Anisimov Kiprin daxilindəki 

hadisələri və icmalar arasındakı ziddiyətləri tədqiq etmişdir (20). Müəllifin fikrincə, adada baş 

verən münaqişə türk və yunan icmaları arasındakı ziddiyətlərlə bağlı deyil, burada Yunanısta-

nın və Türkiyənin mövqelərinin toqquşması ilə bağlıdır. V.A.Şmarovun tədqiqatlarında isə 

Kipr hadisələri daha çox NATO-nun siyasəti konteksində araşdırılmışdır. 1986-cı ildə yazmış 

olduğu “Kipr NATO-nun Aralıq dənizi siyasətində” adlı monoqrafiyasında (21). A.Şmarov 

rus, yunan, ingilis dillərində olan sənədlərə istinadən Kiprin NATO siyasətində yerini müəy-

yən etməyə cəhd göstərmişdir, lakin təəssüf ki, sovet xarici siyasətinin ideoloji təsirindən çıxa 

bilməmişdir. 

1970-ci illərdə yazılan əsərlər içərisində O.B.Şparonun əsərini xüsusi qeyd etmək la-

zımdır; belə ki, bu əsər uzun müddət Kipr tarixilə maraqlananlar üçün stolüstü kitab olmuşdur. 

O.B.Şparonun “Kiprin İngiltərə tərəfindən zəbti” adlı kitabında adada ingilis müstəmləkəçili-

yinin ağır nəticələri təhlil edilmişdir, eyni zamanda Böyük Britaniyanın, Fransanın, Türkiyə-

nin, Yunanıstanın və nə qədər təəccüblü olsa da, Rusiyanın Kiprdəki maraq dairəsi araşdırıl-

mışdır (22). 

Müasir mərhələdə Rusiya tarixşünaslığında Kipr problematikası geniş yayılmamışdır: 

bu da ilk növbədə, problemin araşdırılması üçün gərəkli olan metodoloji istiqamətlərin böhran 

keçirməsi ilə bağlıdır. Belə ki, uzun müddət marksist metodologiyası ilə tarixi hadisələri təhlil 

edən rus tarixçiləri hazırda dondurulmuş vəziyyətdə olan Kipr münaqişəsinin başlıca səbəb-

lərini tapmaqda çətinlik çəkirlər. Sovet dövründə nəşr olunan kitablarda bu münaqişənin 

kökləri daha çox ingilis müstəmləkəçiliyi ilə izah edilmiş, sinfi mübarizəni dominant sayan 

marksist yanaşma ilə isə müasir dövrdəki münaqişələri izah etmək mümkün deyildir.  
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1990-cı illərdə Kiprşünaslıq elmi Rusiyada əsl böhran keçirmişdir desək, yanımarıq. 

Belə ki, keçən əsrin son onilliyində Kipr tarixi sözün əsl mənasında tarixçilərin diqqətindən 

kənarda qalmışdı. Təsadüfi deyil ki, həmin illərdə Kipr haqqında yalnız soraq kitabları nəşr 

olunurdu ki,bu da daha çox Rusiyadan olan iş adamlarının və turistlərin Kiprə cəlb olunması 

məqsədi daşıyırdı. Kiprin konkret tarixi üzrə əsərlər isə başlıca olaraq adanın qədim tarixinə 

və ya xaçlı dönəminə həsr olunurdu. Vəziyyət yalnız 2004-cü ildə Kiprin yunan icmasının 

Avropa İttifaqına daxil olması ilə dəyişməyə başladı: Rusiya elmi ictimaiyyəti dərhal bu hadi-

səyə reaksiya verdi və Kiprin siyasi, ictimai və iqtisadi həyatı ilə bağlı məqalələr, daha sonra 

dissertasiyalar və monoqrafiyalar yazıldı.  

Hazırda Kipr problemi Rusiya tarixşünaslığında yenə də araşdırılmaqdadır. Müasir 

Rusiya tarixşünaslığı Kipr münaqişəsi ilə bağlı mövqeyində bəzi dəyişikliklər də etmişdir: indi 

münaqişənini bütün faktorlarına eyni səviyyədə diqqət ayrılır və hadisələrə keçmiş Sovetlər 

İttifaqının mövqeyindən artıq baxılmır. Bu baxımdan O.N.Bredıxin, T.K. Batdıyev, B.T.Bikti-

mirov kimi müəllifləri qeyd etmək olar. Məsələn, O.N.Bredıxin “Kipr münaqişəsi beynəlxalq 

münasibətlər sistemində” adlı məqaləsində (23) və “Kipr münaqişəsi: genezisi və inkişafının 

əsas mərhələləri” adlı dissertasiyasında (24) problemi Şərqi Aralıq dənizi bölgənini ümumi 

tarixi və müasir beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində araşdırmışdır. Eyni mövqe T.K.Batdı-

yevin “Kiprdə BMT-nin hərbi qüvvələrinin hüquqi statusu” adlı məqaləsinə (25) və B.T.Bikti-

mirovun “1945-1965-ci illərdə Böyük Britaniyanın siyasətində Kipr problemi” adlı disserta-

siyasına (26) da aiddir. Hərçənd ki, bu sonuncu müəllif 1960-cı illərin hadisələrinin təhlilində 

sovet elminin təsirindən qaça bilməmişdir. 

Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, sovet tarixşünaslığında Kipr hadisələrinin araşdırılma-

sı zamanı adanın yalnız yunan icmasının mövqeyi əsas götürülmüş, türk icmasının maraqları, 

istəyi, mücadiləsi tamamilə unudulmuşdur. Müasir mərhələdə Rusiya tarixşünaslığında zəif də 

olsa, Şimali Kipr Türk Respublikasının tarixinə də yer ayırılır. Bu baxımdan əslən 

Azərbaycanlı olan F.Haciyevin “De-fakto müstəqillik: Şimali Kipr Türk Respublikası” adlı 

kitabı (27) diqqət çəkir. Əsərdə Kipr tarixi XIX əsrdən etibarən araşdırılır, münaqişənini 

kökləri üzə çıxarılır, adanın türk və yunan icmalarının sosial-iqtisadi həyatı təhlil edilir və 

nəhayət, Şimali Kipr Türk Respublikasının yaradılması və inkişaf tarixi araşdırılır. 

Müasir Rusiya tarixşünaslığında baş verən metodoloji dəyişikliklər ümumiyyətlə etnik 

və milli münaqişələrin tarixinə fərqli mövqenin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır və bu, öz 

əksini konfliktologiya üzrə yazılan ümumiləşdirici əsərlərdə də göstərir. Bu baxımdan 

A.R.Aklayev, N.V.Qrişina, A.V.Levaşova, M.M.Lebedeva, D.M.Feldman kimi tarixçilərin 

əsərlərində aydın göstərir (28-33). Bu müəlliflərin əsərlərində müasir dünyadakı münaqişələ-

rin, o cümlədən Kipr münaqişəsinin təkcə tarixi deyil, etno-siyasi məqamları, psixologiyası və 

həlli texnologiyası da araşdırılır.  

Kipr problemi – xarakter etibarilə regional münaqişə sayılır; ona görə də Türkiyə və 

Avropa tarıxşünaslığında bu problem daha geniş araşdırılmışdır, nəinki Rusiya tarixşünaslı-

ğında. Baxmayaraq ki, Rusiya tarix elmində Kipr problematikası üzrə əsərlər xeyli saydadır, 

biz yalnız o əsərləri nəzərdən keçirdik ki, bu əsərlərdə Rusiya tarixçiləri volens nolens – yəni 

“öz” maraqları olan tərəf kimi çıxış edirlər. Bu, bizə Kipr münaqişəsində digər dövlətlərin, o 

cümlədən Rusiyanın rolunu üzə çıxarmaq üçün çox gərəkli ola bilər. 

Ümumilikdə isə, Kipr tarixi, dəqiq desək, Kipr münaqişəsinin tarixi mürəkkəb, çoxşa-

xəli olduğu üçün, onun araşdırılması da eyni dərəcədə müxtəlif səviyyəlidir və tətbiqi əhəmiy-

yətə malikdir. Problemin tədqiqi sosial-humanitar idrak üçün əhəmjiyyətli olub qloballaşan 

dünyanın ziddiyətli şəklini obyektiv təqdim etməyə xidmət etməlidir. Kipr mövzusunu aktual 
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edən başlıca amillərdən biri – onun təkcə adanın tarixi üçün deyil, həm də ümumən Aralıq 

dənizi bölgəsinin tarixi üçün əhəmiyyəti ilə bağlıdır.  

Bu gün Yaxın Şərq bölgəsinin çox siyasiləşdiyi, burada yaşayan xalqların iqtisadi və 

mədəni inkişafı üçün hər cür şəraitin olduğu, lakin hərbi və etnik qarşıdurma yaratmaq cəhdlə-

rinin ara vermədiyi bir dövrdə Kiprin tarixinin obyektiv şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmasına 

böyük ehtiyac vardır. Şübhəsiz, bu amil belə əsərlərin müəllifinin qarşısına böyük məsuliyyət 

də qoyur: Kipr tarixinin araşdırıcısı tarixi gerçəkliyi obyektik şəkildə yazmaqla yanaşı, böl-

gədə məskunlaşmış hər bir xalqın eyni dərəcədə mədəni inkişaf tarixini həm elmi ictimaiy-

yətin, həm geniş oxucu kütləsinin nəzərinə çatdırmalı, hər hansı bir etnik zəmində qarşıdurma 

yarada biləcək fikirlərdən uzaq durmalı, siyasi tarixi təqdim edərkən çox ehtiyatlı olmalıdır. 
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О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕНИЯ КИПРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

 

В российской историографии изучение кипрской проблемы является одним из 

приоритетных. В 1950-60-е гг. основное внимание было уделено проблемам британской 

политике на Кипре. Начиная с 1970-х годов объектом исследований становится история 

возникновения кипрской проблемы. После распада СССР российскими авторами 

исследуются в основном экономические проблемы современного Кипра.  
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THE CYPRUS PROBLEM IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 

 

The report will address on the study of the Cyprus problem in Russian historiography. 

In Russian historiography of the Cyprus problem is one of the most extensively studied 

problems. In the 1950’s and 60’s Russian historians have studied the Cyprus problem in the 

context of British foreign policy. Beginning in 1970, this issue was the subject of separate 
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studies. But after the collapse of the Soviet Union Russian historians examine only the history 

of Southern Cyprus, and the history of Northern Cyprus is almost not studied. 
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