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UOT 94 (479.24)

RUHƏNGİZ KƏRİMLİ
(AMEA. A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu)

1920-40-CI İLLƏRİN SOVET TARİXŞÜNASLIĞINDA 
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNƏ MÜNASİBƏT

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, sovet ideologiyası, siyasi rejim, sovet hakimiyyəti, 
Müsavat partiyası, Zaqafqaziya seymi

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin 
sovet tarixşünaslığmda tədqiqi məsələsi AXC- 
yə bir dövlət kimi münasibətin müəyyənləşdi- 
rilməsini tələb edir. Bildiyimiz kimi, siyasi reji
min cümhuriyyətə baxışı birmənalı-mənfi oldu
ğundan, sovet tarixşünaslığı da mövcud haki
miyyətin tələblərinə tabe edildiyindən cümhu
riyyətə münasibət əsas məsələlərdə dəyişməz 
olmuşdur. Əsas məsələlər dedikdə, cümhuriy
yətin respublika quruluşunun inkarı, müstəqil 
siyasətinin olmaması, aqrar məsələnin həll edil
məməsi və s. nəzərdə tutulur. Qeyd edilən mə
sələlərdə sovet müəllifləri istisnasız olaraq, 
yekdillik nümayiş etdirirlər. Sovet tarixçiləri 
konkret şəkildə cümhuriyyəti dövlət kimi qəbul 
etməməklə, digər mübahisəli məsələləri də 
“həll” etmiş olurlar. Buna görə də sovet tarixşü- 
naslığmda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 
bir dövlət kimi səthi yanaşıldığmdan, daha də
qiq desək, cümhuriyyət dövlət kimi qəbul olun
madığından bu mühüm tarixi hadisəyə xüsusi 
əsər yazılmamışdır.

Yalnız A.Rayevskinin 1927-ci ildə nəşr 
olunmuş “Английская интервенция и Муса- 
ватское правительство”, A.Steklovun “Армия 
Мусаватского Азербайджана” (1928), N.Pçe- 
linin “Крестьянский вопрос при Мусавате” 
(1931) əsərlərində Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti “Müsavat hökuməti” istilahı ilə dövlət kimi 
təsdiq olunur. Gördüyümüz kimi, müəlliflər, 
qeyd edilən əsərlərin adında cümhuriyyət əvəzi
nə “Müsavat” partiyasının adını verməklə, 
Azərbaycan dövlətini bir siyasi təşkilatın fəaliy
yəti çərçivəsində məhdudlaşdırmağa çalışırlar. 
Digər qrup müəlliflər isə ümumiyyətlə, 1918- 
20-ci illərdə Azərbaycanda hər hansı bir höku
mətin varlığını qeyd belə etmirlər. Adıgedən 
müəlliflər əsas etibarilə, Azərbaycanda bol
şevik diktaturasının qurulmasında fəal iştirak 
edən Q.Musabəyov, M.Quliyev, Ə.Qarayev,

M.C.Bağırov və digərləri məhz bu qrupa daxil 
olan yazarlardır. Həmin müəllifləri peşəkar təd
qiqatçı hesab etmək olmaz, çünki hadisələrin 
birbaşa iştirakçısı olması onlarm məsələlərə ob
yektiv münasibət göstərməsini mümkünsüz 
edir. Sovet müəlliflərinin tədqiqat obyekti 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deyil, Azərbay
canda sovet hakimiyyətinin qurulması məsələ
sinin araşdırılması olmuşdur. Ümumiyyətlə, so
vet müəllfləri cümhuriyyət dövrünə Azərbay
canda sovet hakimiyyətinin qurulmasını araşdı
rarkən qismən toxunmuşlar.

Qeyd edək ki, 1920-40-ci İlər sovet tarixşü- 
naslığını məzmun və mahiyyətinə görə iki his
səyə ayırmaq olar. Bu barədə fikir müxtəlifliyi
ni nəzərə alaraq, qeyd olunan dövrü 1920-30-cu 
və 1940-cı illər tarixşünaslığı formatmda xarak
terizə edə bilərik.

1920-30-cu illərdə sovet tarixşünaslığı for
malaşmadığından, yəni tarix elmi qarşısında si
yasi rəhbərlik tərəfindən birxətli ideoloji istiqa
mət müəyyənləşdirilmədiyindən, dövrün müəl
lifləri bir qədər müstəqil, əslində isə ziddiyyətli 
mövqe sərgiləmişlər. Bu baxımdan 20-30-cu il
lərin sovet tarixşünaslığmda AXC-yə münasibət 
sonrakı dövrlərlə müqayisədə daha dəqiq və əgər 
belə demək mümkünsə, obyektiv olmuşdur.

1940-cı illərin sovet tarixşünaslığı isə öz 
xarakterik xüsusiyyətləri ilə 1920-30-cu illər
dən fərqləndiyindən onu ayrıca səciyyələndir
məli olduq.

Qeyd edilən dövrün siyasi cəhətdən təzadlı 
xarakterini nəzərə alaraq, 20-40-cı illərin sovet 
tarixşünaslığmda cümhuriyyətə münasibət mə
sələsini araşdırmağa qərar verdik.

1920-40-cı illərin ilk müəllifi hesab edilən 
R.B.İsmayılov cümhuriyyət hökumətində məsul 
vəzifədə çalışmış, milli hakimiyyətin süqutun
dan sonra Bakıdakı 18 saylı məktəbdə tarix 
müəllimi işləmişdir. 1923-cü ildə çap olunmuş,
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qədim zamanlardan Azərbaycanda sovet haki
miyyətinin yaranmasına qədər olan dövrü əhatə 
edən “Azərbaycan tarixi” əsərində Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinə bir dövlət kimi sovet ta- 
rixşünaslığmda ilk dəfə məhz R.B.İsmayılov to
xunub. Müəllif, Zaqafqaziya seyminin dağılma
sı ilə “Azərbaycan Milliyəsinin” maym 28-də 
1918 sənədə” Azərbaycan Cümhuriyyətini elan 
etdiyini, eyni zamanda on iki nazirdən ibarət 
hökumət yaratdığmı qeyd edir (3,s. 128). Müəl
lif, faktları tarixçi kimi obyektiv qiymətlən
dirmiş, cümhuriyyəti ictimai-siyasi proseslərin 
şərtləri altında meydana gəlmiş qanuni haki
miyyət kimi interpretasiya etmişdir. R.B.İsma
yılov, Azərbaycan hökumətinin yaradıcısı si
masında “Müsavat” partiyasının birləşdiricilik 
qüvvəsini və milliyini, vahidliyini etiraf edir: 
“Sırf milli Müsavat fırqəsi Azərbaycan türkləri
ni bayrağı altında birləşdirməklə çox böyük 
qüvvəyə malik idi”(3,s.l30). Eyni zamanda 
müəllif, cümhuriyyətin bir siyasi təşkilatm- 
“milli Müsavat fırqəsi”nin fəaliyyətindən dola
yı ortaya çıxdığı qənaətindədir. Bununla da 
R.İsmayılov, Azərbaycanın siyasi həyatında 
“Müsavat” partiyasının tarixi rolunu qəti şəkil
də aşağıdakı ifadə ilə müəyyənləşdirərək, Azər
baycan dövlətinin qurulduğunu açıq mətnlə bil
dirir: “Əsas məqsədi müstəqil Azərbaycan döv
ləti qurmaq olan müsavatçılar” (3,s.l30). Bu
nunla bərabər R.İsmayılov, Türkiyə və İngiltərə 
komandanlıqlarının Azərbaycana gəlişini “Mü
savat hökuməti”nin vahid xətt və proqramının 
olmamasma bağlamaqla, Azərbaycan hökumə
tinin müstəqil siysət yeritmədiyini sübuta çalışır 
(s. 139). 1918-ci il noyabrm 17-də ingilis ordu
sunun gəlişini vurğulayan R.İsmayılov, onların 
Azərbaycanda düz bir il hökmranlıq etdiyini 
(s. 139), bütün hakimiyyətin ingilis komandanlı
ğının əlində cəmləşdiyini, hətta ordu və höku
mətin təşkilinin belə ingilis komandanlığnm 
icazəsi ilə baş tutduğunu bildirməklə Cümhu
riyyətin müstəqil olmadığına işarə vurur. Müəl
lif, bir il ərzində ingilis zabitlərinin rüşvətxor
luq və həyasızlıqla Azərbaycanın sərvətlərini 
çapıb-taladıqlarını və azərbaycanlıları “qara 
qul” saydıqlarına diqqət çəkməklə, Cümhuriy
yəti mənfi müstəvidən təhlil edir.

Göründüyü kimi, R.İsmayılov Azərbaycan 
cümhuriyyətini sovet siyasi görüşlərinin təzyiqi 
altında mənfi aspektdən işıqlandırmağa cəhd 
göstərir. Lakin bununla belə, tarixi faktların 
təhlili nəticəsində sözügedən hakimiyyəti müs

bət tərəfdən xarakterizə etməli olur. Müəllif, 
ideoloji sistemin tələb və təyin etdiyi məzmun
da əsər yazmağa çalışsa da, obyektivlikdən yan 
qaça bilmir. Əsərin müəyyən hissələrində Azər
baycan cümhuriyyətinə açıq rəğbət müşahidə 
olunur. Bu da müəllifin azərbaycanlı olması və 
cümhuriyyət hökumətində məsul vəzifə tutması 
ilə bağlıdır. Milli məsələ ilə əlaqədar ikili 
münasibətinə baxmayaraq, R.İsmayılov sətiral- 
tı, yeri gəldikcə isə açıq ifadələrlə erməni sepa
ratizmini və şovinizmini ifşa edir. Əsərini ağu 
senzura şərtləri altında ərsəyə gətirməsinə bax
mayaraq, müəllif, milli hökumətə rəğbətini giz
lədə bilməmiş, sonuncu hissəni “Azərbaycan 
Cümhuriyyəti” adlandırmışdn. Qətiyyətlə de
mək olar ki, sovet tarixşünaslığmda heç bir 
tarixçi Azərbaycan cümhuriyyətinə R.İsmayı- 
lov qədər obyektiv yanaşmamışdu. Bu da 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, müəllifin milli 
mənsubiyyəti ilə bağlıdu.Bir sözlə, R.İsmayılov 
əsərində cümhuriyyət haqqında sərt mülahizə
lərə yer ayumu, milli Azərbaycan hökumətini 
səciyyələndirərkən yumşaq və zəif tənqid meto
duna üstünlük verir.

R.B.İsmayılovdan sonra Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti bolşevik yazarların əsərlərində 
işıqlandnıln. Yuxanda da qeyd etdiyimiz kimi, 
Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulma
sında (cümhuriyyətin yıxılmasmda-R.K) iştirak 
etmiş bir sua bolşeviklər bu haqdakı əsərlərində 
cümhuriyyətə yer verməyə məcbur olmuşlar. Sö
zügedən müəlliflərin siyasi iştirakçı olduğunu 
nəzərə alaraq, onların əsərlərini qruplaşdndıq.

Qeyd edilən müəlliflərdən ilk olaraq bolşe
vik Ə.Qarayev, Azərbaycanda sovet hakimiy
yətinin qurulmasına (cümhuriyyətin yıxılması- 
na-R.K.) həsr etdiyi “Из недавнего прошлого” 
əsərində (1926) bolşeviklər partiyasının təşki
latçılığı və rəhbərliyi ilə baş tutan fəhlə tətillə
rini işıqlandırır. Müəllif, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin adını çəkmir, lakin “maym 
28-də Azərbaycanın “müstəqilliyinin ildönü
mü” qeyd edilir” (16,s. 19) ifadəsi ilə milli haki
miyyətin mövcudiyyətini təsdiq edir.

Qeyd edilməlidir ki, bolşevik ideologiyası
nın alovlu tərəfdarı Ə.Qarayev, milli hökumətə 
qarşı mübarizə apararaq, Azərbaycanda haki
miyyət çevrilişində fəal iştirakçılardan biri ol
maq etibarilə, sovet hakimiyyətinin qurulmasın
dan sonra (cümhuriyyətin devrilməsindən-R.K) 
fəaliyyətinin qarşılığı olaraq hakimiyyətdə təm
sil olmuşdur. Bu mənada, Ə.Qarayevin yanaş
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masını bolşevik kimi tərəfli və qərəzli hesab 
edə bilərik. Çünki, Ə.Qarayevin siyasi para
metrlərə görə cümhuriyyətə qarşı əks düşər
gədə-bolşevik partiyasında yer tutan fəallardan 
biri sifətində obyektiv fikir bildirməsi mümkün 
deyildir. Başqa sözlə, Ə.Qarayev siyasi rəqib 
kimi iddialıdır və bu səbəbdən də cümhuriyyətə 
mənfi münasibət göstərir.

Ə.Qarayevin ideya yoldaşı M.Quliyev 
Azərbaycanda “əksinqilabm fəaliyyətinə” həsr 
etdiyi “Враги октября в Азербайджане” əsə
rində (1927) açıq göstərməsə də, sətiraltı ifadə
lərlə cümhuriyyətə diqqət çəkir. Müəllif, Azər
baycan burjuaziyası və burjua ziyalılarının 
Azərbaycanda oktyabr inqilabına mənfi müna
sibət bəslədiklərini yazır: “xalqların öz müqəd
dəratını təyin etmə”, “azadlıq” və “müstəqillik” 
frazaları ilə pərdələnən Azərbaycan burjuazi
yası və burjua ziyalıları (17,s.l0), oktyabr inqi
labı ilə Azərbaycan arasına çin səddi çəkməyə 
çalışırlar” (17,s.ll). Maraqlıdır ki, müəllif, 
cümhuriyyətdən hökumət olaraq bəhs etmir, 
lakin əsərinin bir bölümünü “Bəy və mülkədar
lar öz mülkiyyətlərini qorumaq üçün respublika 
yaradırlar” (17,s.l0) adı altında milli hakimiy
yətin təhlilinə həsr edir. M.Quliyev fikirlərini 
davam etdirərək, “Müsavat Azərbaycanı” ad
landırdığı cümhuriyyətin 1920-ci ilin aprelində 
oyuncaq evcik kimi dağıdıldığını nəzərə çatdı
raraq, burjuaziyanm cəhənnəm silahlarmdan 
əhaliyə qarşı istifadə edə bilmədiyini yazır 
(17,s.46). Müəllif, Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətini qansoran, talançı, rüşvətxor, qarətkar 
kampaniya adlandıraraq, cümhuriyyət rəhbərlə
rinin “vətəni satdıqlarma görə qovulduqlarmı” 
göstərməklə, milli Azərbaycan hökumətinin, 
eyni zamanda Azərbaycanın işğalma haqq qa
zandırır (17,s.47). M.Quliyev azərbaycanlı ol
masına baxmayaraq, cümhuriyyəti qanundan- 
kənar, bir qrup bəy və mülkədarın hakimiyyəti 
kimi görür.

M.Quliyev, Azərbaycan milli hökumətini 
burjuaziya və burjua ziyalılarının öz məqsədlə
rini həyata keçirmək üçün yaratdığı qeyri-ciddi 
qurum hesab edir. Müəllifin bolşevik düşüncə
sinə görə, bolşeviklərdən başqa heç kim xalqm- 
fəhlə və kəndlilərin mənafeyini ifadə edə bil
məz. Qeyd edək kı, M.Quliyev, xalq dedikdə 
yalnız fəhlə və kəndliləri nəzərdə tutur.

M.Quliyevin “fəaliyyətinə” Azərbaycan 
siyasi müharicətinin görkəmli simalarından biri 
M.B.Məmmədzadə aşağıdakı qiyməti vermişdi:

“maarif komissarlığından qovulduqdan sonra 
özünü tamamilə “Müsavat’h “ifşaya” həsr 
etmişdi” (5,s.l90).

M.Quliyevin fikirlərini davam etdirən 
Q.Musabəyovun Azərbaycanın sovetləşməsinə 
həsr edilmiş, 1930-cu ildə nəşr olunan “İki yol” 
əsən iyirminci əsrin 20-30-cu illərinin siyasi 
hadisələrini əks etdirir. Əsərinin əvvəlindən 
M.Ə.Rəsulzadəni tənqid hədəfinə çevirən 
Q.Musabəyov, cümhuriyyət haqda heç bir mə
lumat vermir. Müəllif, “Müstəqil Azərbay
can ın  ilyarımlıq həyatını” (7,s.l8) xarakterizə 
edərkən, “imperialist qüvvələrlə” (7,s.l8) 
əməkdaşlığına toxunaraq, cümhuriyyətin varlı
ğına işarə vurur (7,s.l8). Müəllif, M.Ə.Rəsul- 
zadəni“ M üsavaf’m banisi kimi vurğulayaraq, 
partiyanın təsisini “fəhlə sinfmə xəyanət” hesab 
edir(7,s.l9). Maraqlıdır ki, Azərbaycan cümhu
riyyətinə inkarçılıq mövqeyindən yanaşan 
Q.Musabəyov, əsərinin bir bölümünə “Müsavat 
hökumət başında” admı verməklə (7,s.26), onu 
qanuni hakimiyyət kimi təsdiq etmiş olur. 
Müəllif, 1918-ci ilin iyunun 15-də nizami türk 
qoşunlarının gücü ilə “əksinqilabi Azərbaycan 
hökumətinin” yaradıldığına diqqət çəkir 
(7,s.38). Q.Musabəyov, Y.Rathauzer kimi cüm
huriyyətin yaranma tarixini təhrif edir. Q.Musa
bəyov əsərində ziddiyyətli fikirlər irəli sürür. 
Belə ki, o, əvvəlcə Nuru paşanm “inqilabçı Ba
kıya hücum etmək” barədə müsavatçılarla 
(cümhuriyyət rəhbərləri ilə-R.K.) razılığa gəl
diyini bildirir, ikinci tərəfdən isə M.Ə.Rəsulza- 
də və firqəsini “Türkiyə xalqına” xəyanətdə 
günahlandırır (7,s.38). Konkret olaraq Q.Musa
bəyov, Azərbaycanın sovetləşməsi yolunda 
Azərbaycan cümhuriyyətini və onun rəhbərlə
rini, xüsusən də M.Ə.Rəsulzadəni əsas maneə 
kimi görür.

Ümumiyyətlə, Q.Musabəyov digər bolşe
vik yazarlardan fərqli olaraq, cümhuriyyət və 
onun qurucularına, xüsusilə M.Ə.Rəsulzadəyə 
düşmən münasibəti ilə seçilir. Müəllif, əsərində 
əsas diqqəti Azərbaycanın sovetləşməsinə de
yil, başda M.Ə.Rəsulzadə olmaqla, cümhuriy
yət rəhbərlərinin şəxsiyyətinin “ifşa” və təhqi
rinə verir. Belə ki, müəllif, M.Ə.Rəsulzadəni 
xain, mürtəd (7,s. 18,24,33,36,87), proletar inqi
labı xaini (7,s.l9) və s. ifadələrlə təhqir edir. 
M.Ə.Rəsulzadənin 1923-cü ildə Türkiyədə Ata
türk mükafatına layiq görülmüş “Azərbaycan 
Cümhuriyyəti” əsərini “kitabça” adlandıran 
müəllif, onu az qala səhifə-səhifə “təhlil” edir.
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Q.Musabəyov Azərbaycan milli hakimiyyətini 
tanımır, lakin hər sətirdə cümhuriyyət rəhbər
lərini inqilaba, fəhlə və kəndlilərə qarşı düş
mənçilikdə günahlandırır. Müəllifin qənaətincə, 
dövlət yaratmaqla cümhuriyyət rəhbərləri “ci- 
nayət”lə bərabər “Azərbaycan xalqına xəyanət” 
ediblər. Q.Musabəyovun inqilabçı məntiqinə 
görə, qırmızı oktyabr inqilabmı (bolşevik işğa- 
lmı-R.K) qəbul etməyənlər xaindir. Müəllifin 
fikirlərini ümumiləşdirsək, Azərbaycanda “fəh
lə və kəndli sinfinin diktaturası” fonunda bolşe
vik partiyasının hakimiyyətindən başqa heç bir 
hökumətə yer yoxdur. Konkret olaraq Q.Musa
bəyov, cümhuriyyətin varlığına Azərbaycanın 
“fəhlə və kəndli sinff’nin haqlarının tapdalan
ması kimi baxır.

Q.Musabəyovun siyasi mövqeyini bölüşən 
M.C.Bağırov, adından da göründüyü kimi, 
Azərbaycanda və Bakıda bolşevik təşkilatları
nın tarixindən bəhs edən “Из истории больше
вистской организации Баку и Азербайджа
на” (1948) əsərində cümhuriyyət haqqında bəhs 
etmir, amma AXC hökumətinin Bakıya köçmə
sini təsdiq etməyə məcbur olur: “1918-ci il sen
tyabrın 15-də alman-türk qoşunları və onların 
müsavatçı muzdluları neft Bakısına soxuldular” 
(10,s. 195). Siyasi rejimin prinsiplərini rəhbər 
tutan M.C.Bağırov Bakıya köçən “müsavat hö
kumətinin müdaxiləçilərin əlində oyuncağa 
çevrildiyi” qənaətindədir (10,s. 195). 1934-cü il
dən 1954-cü ilə qədər Azərbaycan kommunist 
(bolşeviklər) partiyası Mərkəzi komitəsinin bi
rinci katibi kimi respublikanın rəhbəri olmuş 
M.C.Bağırov, siyasi rəhbər sifətində cümhuriy
yəti xarici işğala yol verməkdə ittiham edir. Bu
na baxmayaraq, siyasi proseslərin istiqamətve
rici qüvvəsi funksiyasında cümhuriyyət höku
mətini mənfi tərəfdən də olsa, gündəmə gətirir.

Qeyd edilməlidir ki, Ə.Qarayev, M.Quli
yev və Q.Musabəyovun Azərbaycanda sovet 
hökumətinin rəsmi nümayəndələri olaraq, cüm
huriyyəti mənfi aspektdə təqdim etmələri tə
biidir. Çünki, bolşevik ideyalarmı qəbul edərək, 
Azərbaycanın qırmızı bolşeviklər tərəfindən iş
ğalına dəstək verən, bütün həyatını kommunist 
partiyasına həsr edən şəxslərdən başqa müna
sibət gözləmək mümkün deyil. M.C.Bağırov isə 
bolşevik olmaqla yanaşı, həm də AKP (b) MK- 
nm birinci katibi kimi partiya strukturunda on
lardan daha üstün mövqeyə malik olmasına 
baxmayaraq, cümhuriyyət haqqmda çox sərt fi
kir yürütmür. Maraqlıdır ki, qeyd edilən

müəlliflərdən Ə.Qarayev və M.C.Bağırov cüm
huriyyət haqqmda kəskin olmayan mülahizələr 
irəli sürür. Ə.Qarayev cümhuriyyəti şərh edər
kən “Bəy və mülkədarlar öz mülkiyyətlərini qo
rumaq üçün respublika yaradırlar” və “əksinqil- 
abm fəaliyyəti” formasında sətiraltı ifadələr iş
lədir. Digər iki müəllif-M.Quliyev və Q.Musa
bəyov isə cümhuriyyət haqqındakı fikirlərində 
radikallıq nümayiş etdirərək, cümhuriyyətin ya
radılmasını xalqa xəyanət kimi təqdim edirlər. 
Əsərlərin təhlilindən görünür ki, müəlliflər so
vet ictimai xadimləri statusunda totalitar reji
min siyasi dayaqlarını möhkəmləndirməyə cəhd 
edirlər. Peşəkar sovet tarixçilərindən fərqli ola
raq, bu müəlliflər elmi metodologiyadan istif
adə etmir, yalnız siyasi publisistika üslubunda 
yazırlar. Məhz buna görə də, qeyd edilən müəl
liflərin əsərlərini sırf elmi ədəbiyyata aid edə 
bilmərik. Bu müəlliflər siyasi fiqur kimi xidmət 
etdikləri avtoritar-totalitar sistemin elmi-siyasi 
nəzəriyyəsini formalaşdırmaq niyyəti ilə me- 
muar xarakterli əsər yazmaqla mövqelərim 
əsaslandırmağa cəhd edirdilər.

Cümhuriyyət haqqmda elmi müstəvidə 
yazan ilk müəlliflər sırasında Moskva Qırmızı 
professorlar institutunun məzunu A.Rayevskini 
göstərə bilərik. Azərbaycanda sovet hakimiyyə
tinin qurulmasına dair silsiləəsərlər müəllifi 
A.Rayevskinin təkcə 1927-ci ildə iki tədqiqatı 
çapdan çıxmışdır. 1927-ci üdə A.Rayevskinin 
Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəa
liyyətinə həsr edilmiş “Английская интервен
ция и Мусаватское правительство” əsən nəşr 
olunmuşdur. Gördüyümüz kimi, müəllif, cüm
huriyyəti “Müsavat hökuməti” adlandırmaqla 
xalqm deyil, bir partiyanın hakimiyyəti statu
sunda, kiçik bir qnıpun mənafeyinə xidmət et
diyini vurğulayır. Yuxarıda göstərilən səbəblər
dən dolayı, əsər mahiyyət etibarı ilə tənqidi və 
inkarçılıq ruhundadır.A.Rayevski Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 28 mayda yaradıldığını 
və türk süngülərinin köməyilə Gəncədən Bakı
ya gəldiyini qeyd edir. Xidmət etdiyi siyasi sis
temin yetirməsi olan A.Rayevski, cümhuriyyə
tin elan olunmasını Azərbaycanın Türkiyə tərə
findən işğalı kimi qiymətləndirir(21,s.31).Bir 
sözlə, A.Rayevski cümhuriyyəti, Azərbaycanı 
ələ keçirmək üçün Türkiyənin istəyi ilə mey
dana gəlmiş oyuncaq bir qurum kimi təqdim 
etməklə, onun beynəlxalq hüququn subyekti 
olmadığına diqqət çəkir. Ardınca müəllif, Ən
zəli danışıqlarını Azərbaycan cümhuriyyətinin
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iflasına gətirib çıxardığını, eyni zamanda Azər
baycanın müstəqilliyinin qorunması üçün cüm
huriyyət rəhbərlərinin göstərdikləri cəhdlərin 
heç bir nəticə vermədiyini nəzərə çatdırmaqla, 
bir-birinə daban-dabana zidd olan fikirlər irəli 
sürür (21,s.33). Maraqlıdır ki,A.Rayevski Ən
zəli danışıqlarında Azərbaycanı tərəf kimi gös
tərməklə müstəqilliyi etiraf edir, digər tərəfdən- 
sə, bu danışıqlarda müstəqilliyin itirilməsindən 
yazır. Müəllif, cümhuriyyət rəhbərlərinin fəa
liyyətini işıqlandırmaqla, onların dövlət başçısı 
statusunu faktiki olaraq təsdiqləyir.

Göründüyü kimi, A.Rayevski, əsərində 20- 
30-cu illər sovet tarixşünaslığmm xarakterik 
xüsusiyyətlərini əks etdirir. Çünki müəllif, bir 
tərəfdən cümhuriyyətin türk süngülərinə əsasla
nan hakimiyyət olduğunu, digər tərəfdən isə, 
Azərbaycanm müstəqilliyinin qorunması üçün 
hökumət rəhbərlərinin fəaliyyətini işıqlandırır.

A.Rayevskinin digər-1927-ci ildə Bakıda 
çapdan çıxmış, “ingilis imperialistləri”nin Azər
baycana gəlişi və Bakı nefti uğrunda “Sovet 
Rusiyası” ilə “mübarizə”sinə həsr olunan “Ан
глийские “друзя” и Мусаватские “патриоты” 
əsərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
rəsmi adı qeyd olunmur. Müəllif, ingilislərin 
hakimiyyətin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi 
Müsavat partiyası ilə iş birliyi və razılaşmasını 
qeyd edir, lakin sözügedən hakimiyyətin hansı 
hökuməti təmsil etdiyini açıqlamır (22,s.ll). 
“Müsavat hökuməti” (22,s.7), “Müsavat res
publikası” (22,s.l2) istilahlarma üstünlük verən 
müəllif, birmənalı şəkildə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə mənfi münasibətini ortaya 
qoymuş olur.

A.Rayevski fikirlərim ümumiləşdirərək, 
1929-cu ildə Bakıda nəşr olunmuş üçüncü- 
“Партия Мусават и её контрревоюционная 
работа” tədqiqatında cümhuriyyətə lokal müs
təvidə yanaşır. Admdan da göründüyü kimi, 
A.Rayevski əsərində Müsavat partiyası və onun 
əksinqılabi fəaliyyətini təhlil etməli idi. Lakin 
müəllif, əsərin cüzi hissəsində Müsavatm parti
ya kimi fəaliyyətinə toxunaraq partiyanın yara
dılması və baniləri haqda müxtəsər məlumat 
verməklə, onun sosial-siyasi bazasının mövcud 
olmadığını vurğulayır və (23 ,s.ll) əsas diqqəti 
AXC-nin yaranması və fəaliyyətinə cəlb edir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, A.Rayevski, siyasi 
proseslərə ikili münasibət bəsləyir. Belə ki, 
müəllif, bir tərəfdən Müsavatın sosial-siyasi ba
zasının olmadığını, ikmci tərəfdən isə, “sosial-

siyasi bazası olmayan” partiyanın Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti təsis etdiyini yazır. Müəllif, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini natamam bır 
qurumun təşkilatı kimi nəzərə çatdırır: “1918-ci 
il mayın 28-də Zaqafqaziya Seyminin türk his
səsi Tiflisdə Azərbaycanı təntənəli şəkildə 
“müstəqil demokratik respublika” elan etdilər” 
(23,s.ll). Tənqidi və bəsit münasibətinə bax
mayaraq A.Rayevski, cümhuriyyəti Azərbaycan 
türklərinin yaratdığını təsdiqləyir. Müəllif, eyni 
zamanda, Azərbaycan cümhuriyyətinin türk qo
şunlar mm köməyi ilə yarandığını və ona arxa
landığını, bununla da müstəqil olmadığım qeyd 
edir: “Azərbaycan hökuməti türk qoşunlarının 
himayəsi altında Tiflisdən Gəncəyə köçərək or
da məskunlaşdı” (23,s.ll). A.Rayevski sovet si
yasi baxışlarının təmsilçisi olaraq, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətini az qala hər sətirdə inkar 
etməyə cəhd göstərir.

Qeyd edək ki, A.Rayevski, Azərbaycanda 
sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizədənbəhs 
etdiyihər üç əsərinin adma “Müsavat” partiyası
nın adını verməklə, onun yeganə siyasi qüvvə 
olduğunu təsdiqləyir və Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətini bir partiyanın təsis etdiyi birparti- 
yalı qurum kimi qiymətləndirir. Müəllif, cüm
huriyyətin bir qrupun-siyasi elitanın maraqları
nın müdafiəsi məqsədilə yaradıldığını bildir
məklə, bolşevik işğalma legitimlik donu geyin
dirməyə çalışır. A.Rayevski siyasi mühitin təsi
ri ilə ikili standartlardan çıxış etməyə məcbur 
olur. Məsələ ondadır ki, müəllif, üzvü olduğu 
totalitar cəmiyyətin direktivlərinə əməl edərək, 
Azərbaycan milli hökumətini rəsmi adı ilə bir 
dəfə də olsun qeyd etmir. Amma bununla belə, 
mənəvi məsuliyyətin tələbi ilə həqiqəti etiraf 
edərək, əsərlərində “Azərbaycan hökuməti” 
(23 ,s.ll) ifadəsini “Müsavat hökumətf’nin si
nonimi kimi işlədir. Azərbaycandakı fəaliyyəti 
“İstiqlalın yazılarma cavab” vermək” (5,s. 191) 
dən ibarət olan A.Rayevski, siyasi stereotiplərin 
formalaşdın İmasına mükəlləf olduğundan,
müəyyənləşdirilmiş qaydalara “lazımi” qədər 
riayət edib. Lakin müasiri olduğu dövrün do
ğurduğu ziddiyyətlər A.Rayevskinin əsərlərinə 
də öz “möhürünü” \urub. Qeyd etmək yerinə 
düşür ki, A.Rayevskinin hər üç əsəri eyni səpki
də yazılıb və bir-birinin təkrarı olduğundan on
lara ayrıca şərh verməyi lazım bilmədik.

A.Rayevski ilə həmfikir olan Y.Rathauze- 
rin Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurul
ması (cümhuriyyətin devrilməsi-R.K) uğrunda
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mübarizəyə həsr olunmuş “Şura Azərbaycanı 
uğranda mübarizə” əsəri 1929-cu ildə Bakıda 
nəşr edilmişdir. Y.Rathauzer müsavat hökumə
tinin bacarıqsızlığının inqilabm qələbəsinə kö
mək etdiyini yazır (8,s.3). Yuxarıdakı müəllif
lərdən fərqli olaraq Y.Rathauzer cümhuriyyətin 
yaradıldığı tarixi göstərmir. Yalnız cümhuriy
yətin torpaq haqqmda iyun ayının 22-də verdiyi 
qərardan danışarkən, Azərbaycan hökumətini 
“1918-ci il iyunun 19-da təşkil edilən Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti hökuməti” (8,s.4) kimi 
təqdim edir.

Gördüyümüz kimi, Y.Rathauzer Azərbay
can hökumətini “müsavat hökuməti” adlandır
maqla milli dövlətin və müstəqlliyin üstündən 
xətt çəkməyə çalışır. Müəllif, milli hakimiyyətə 
“müsavat hökuməti” “damğa”sını vurmaqla, 
onun siyasi əhəmiyyətini azaltmağa, belə de
mək mümkünsə, lokallaşdırmağa cəhd göstərir. 
A.Rayevskidən fərqli olaraq, Y.Rathauzer real
lığı qəbul edərək, milli hakimiyyəti “Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti hökuməti” formasında 
ifadə edir (8,s.4).

Qeyd edilməlidir ki, M.B.Məmmədzadə 
Qırmızı professorlar institutu məzunlarının, o 
cümlədən, A.Rayevski və Y.Rathauzerin Azər
baycana gəlişini azərbaycanlı bolşevik müəl
liflərin “öz vəzifələrini yaxşı yerinə yetirə bil
mədikləri” (5,s. 190) ilə bağlayır.

A.Rayevski və Y.Rathauzerdən sonra cüm
huriyyətə geniş münasibət M.Ağayevin əsərin
də müşahidə edilir. M.Ağayev AXC hökuməti
nin aqrar siyasətinə həsr olumnuş “Müsavatın 
aqrar siyasəti” (1930) əsərində Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını, ümumiy
yətlə qeyd etmir. Lakin əsərinin “Mülkədarlar 
iş başında” bölümündə (l,s.22) türk qoşunları
nın köməyi sayəsində müsavatçıların Gəncəni 
tutduğunu bildirir (l,s.22). Qeyd edilməlidir ki, 
M.Ağayev, bununla da, A.Rayevskinin cümhu
riyyətin Gəncədə yaranması haqdakı fikirlərini 
təsdiqləyərək, cümhuriyyətin yaranma tarixini 
təhrif edir. Müəllif, müsavatçıların türk qoşun
ları vasitəsilə hərəkət etdiyini, onlara tabe oldu
ğunu sübut etməyə çalışır. Eyni zamanda, 
müəllif, milli şuranın birinci hökumətinin hara
da və nə vaxt təsis olunmasını göstərmədən, 
birbaşa milli şuranın ikinci müvəqqəti hökumət 
təsis etdiyini bildirir: “17 iyunda milli şura ora
da (yəni Gəncədə-R.K.) 2-ci müvəqqəti höku
mət düzəltdi” (l,s.22). Beləliklə, M.Ağayevin 
əsərində AXC siyasi hakimiyyət kimi tanınmır,

amma onun aqrar siyasəti təhlil olunur. Gördü
yümüz kimi, M.Ağayevin əsərinin məzmununu 
cümhuriyyətin aqrar siyasəti təşkil etsə də, 
müəllif cümhuriyyətə qeyri-obyektiv münasibət 
bildirməkdən çəkinmir.

M.Ağayevin fikirlərini bölüşən N.Pçelinin 
“Крестьянский вопрос при Мусавате” (1931) 
əsəri aqrar sahəyə dair peşəkar tədqiqat əsəri ol
sa da, siyasi konyukturadan xali deyil. Müəllif, 
tədqiqatında cümhuriyyətin aqrar siyasətini 
təhlil edir. Maraqlıdır ki, N.Pçelinin sözügedən 
əsərində cümhuriyyətin adı heç bir yerdə keç
mir, lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Bakıya köçməsini “türk süngülərinin köməyi ilə 
Bakmm işğalı” (20,s.21) k imi qiymətləndirir. 
Bununla da N.Pçelin, Azərbaycan hökumətinin 
mövcudiyyətini təsdiq etməyə məcbur olur. La
kin bolşevik ideologiyası mənafeyinin müdafiə
çisi, tarixi hadisənin təfərrüatına varmayan 
N.Pçelin də, məlum strategiyaya uyğun mövqe 
bildirərək, digər sovet tarixçiləri ilə həmrəylik 
nümayiş etdirir. N.Pçelin “Müsavat Azərbayca
nı” ifadəsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 
sinfi kontekstdə şərh etməklə, siyasi mövqeyini 
ortaya qoyur.

Sovet tarixşünaslığmda cümhuriyyətin or
du quruculuğuna dair yeganə peşəkar əsər 
A.Steklovun “Армия Мусаватского Азербай
джана” (1928) adlı tədqiqatdır. Əsərdə Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ordu qu
ruculuğu sahəsindəki işlərin müəyyən qədər 
işıqlandırılmasına cəhd göstərilib. 1918-ci ıl 
maym 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin elan edilməsini Azərbaycanın Türkiyənin 
əsarətinə könüllü daxil olması faktı kimi izah 
edən A.Steklov fikirlərini əsaslandırmağa çalı
şaraq bildirir ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini 
Türkiyə komandanlığı ilə müəyyən razılaşma
lara getdikdən sonra elan edib (25,s.6). Təzadlı 
mövqe nümayiş etdirən A.Steklov, eyni zaman
da, iyunun 17-də Gəncəyə köçməsindən bir gün 
sonra, AXC hökuməti ilə türk komandanlığı 
arasında münasibətlərin pozulmasından yazır.

Göstərilənlərdən aydm olur ki, müəllif, 
cümhuriyyətin yaranması məsələsinə birmənalı 
münasibət bəsləmir. Başqa sözlə, A.Steklov 
Azərbaycan cümhuriyyətini Zaqafqaziya sey- 
minin tərkibindən çıxmış Milli Şuranm təşkilatı 
kimi xarakterizə edir. Müəllif, cümhuriyyətin 
mövcudluğunu hakim hərbi-siyasi doktrinanın 
tələbləri baxımından qiymətləndirir. Sovet kul- 
tu formalaşmadığmdan A.Steklov, əsərdə fərqli
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dəyərlərin mövcudluğunu mütəmadi olaraq ifa
də edir. Buna görə də, istər-istəməz Azərbaycan 
cümhuriyyətinə münasibət bildirmək zərurəti 
yaranır.

A.Steklovun xələfi A.Dubner Bakı fəhlələ
rinin hakimiyyət uğrunda mübarizəsinə həsr et
diyi “Бакинский пролетариат в годы револю
ции (1917-1920)” (1931) tədqiqatında ingilis
lərin Azərbaycan hökumətini tanımağa məcbur 
olduğunu vurğulamaqla, faktiki olaraq, cümhu
riyyət hökumətim hüquqi subyekt kimi təsdiq 
edir(13,s.l04). Bununla yanaşı, A.Dubner, so
vet sosial-iqtisadi, siyasi görüşlərinin nümayən
dəsi olaraq, hər vəchlə cümhuriyyəti, Azərbay
can dövlətini qanuni hakimiyyət kimi qəbul et
mədiyini sübuta çalışır. Belə ki, o, Bakı fəh
lələrinin tətilləri haqda mülahizə yürüdərkən 
Azərbaycanın suverenliyini ciddi qəbul etməyə
rək, onun müstəqlliyini şübhə altma aln 
(13,s.113). Azərbaycanm müstəqlliyi haqda 
mənfi fkirdə olan A.Dubner, cümhuriyyəti xa
rakterizə edərkən təzadlı mülahizələr yürüdür. 
Müəllif, cümhuriyyəti “səbatsız, mənasız, “Mü
savat” siyasəti” (13,s.113), “Müstəqil Azərbay
canın burjua-mülkədar mahiyyəti” kimi etalon 
ifadələrlə şərh edir.

Qeyd edək ki, A.Dubner sovet rejiminin 
konsepsiyasına uyğun olaraq, cümhuriyyəti 
mənfi yönümdən şərh etməlidir. Lakin A.Dub
ner, Azərbaycandakı ictimai-siyasi hadisələri 
kompleks şəkildə açıqlaması səbəbindən cüm
huriyyəti inkar etmək əvəzinə təsdiqləməyə 
məcbur olur. Bakı fəhlələrinin inqilabi fəaliyyə
tinin dinamikliyini göstərmək üçün onların 
mövcud hakimiyyətə qarşı mübarizəsinin təsvi
rini verərkən, cümhuriyyəti real hökumət statu
sunda təqdim edir. Milli mənsubiyyətinə görə 
A.Dubner, R.İsmayılovdan fərqli olaraq, Azər
baycan hökumətinə loyallıq nümayiş etdirmir 
və rəğbət göstərmir. Bir sözlə, A.Dubner sırf 
bolşevik təbliğatçısı funksiyasını “lazımınca” 
yerinə yetirir. Bu, onun peşə kodeksinə zidd 
olsa da, A.Dubnerin əsərində, yaşadığı mövcud 
rejimin zəruriyyətindən irəli gələn situasiyanın 
mənzərəsi aydın şəkildə görünür.

Yuxarıdakı müəlliflərdən radikallığı ilə se
çilən S.E.Sef, “Революционный пролетариат 
Баку в борбе за власть” (1934) adlı, hakimiy
yət uğrunda (cümhuriyyətin devrilməsi-R.K) 
Bakı proletariatının mübarizəsini əks etdirdiyi 
əsərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini sə- 
tiraltı ifadələrlə “burjua-mülkədar əksinqilabı-

nın birləşmiş cəbhəsi” (24,s.l5), “müsavat ağa
lığı dövrü” (24,s.20) kimi xarakterizə edir. 
S.E.Sef digər müəlliflərdən fərqli olaraq, cüm
huriyyəti ümumiyyətlə, hökumət kimi vurğu- 
lamır.

Qeyd edək ki, S.E.Sef digər həmkarları ki
mi sovet hakimiyyətinin emissarlarmdan biri
dir, buna görə də Azərbaycan milli hökumətini 
konkret şəkildə səciyyələndirmir. Ümumiyyət
lə, S.E.Sef, Azərbaycan cümhuriyyətini hər 
hansı bir formada müzakirəyə çıxarmır, hətta 
digər müəlliflərin işlətdiyi “Müsavat hökuməti” 
ifadəsini belə qeyd etmir. Amma bununla belə 
tarixi faktları kompleks şəkildə təhrif edə bil
mir, sözügedən klişelərlə cümhuriyyətin möv
cudiyyətini ortaya qoyur.

İkinci dünya müharibəsi elmin başqa sahə
lərində olduğu kimi, tarix elmində də, durğun- 
luğa səbəb olmuşdu. Qeyd edək ki, bu dövrdə 
sovet hökumətinin bütün təbliğat vasitələri Al
maniya üzərində qələbəyə yönəldildiyindən da
xili məsələlərə diqqət zəifləmişdi. Buna görə 
də, qeyd edilən dövrdə cümhuriyyət haqqında 
məlumatlara nadir hallarda rast gəlinir.

Bildiyimiz kimi, 1941-45-ci illər sovet ta- 
rixşünaslığmda Vətən müharibəsi kimi xarakte
rizə olunur. Bu dövr tarixşünaslıqda yeni dö
nəmin başlanması ilə əlamətdardır. Xalqın bir 
hissəsi kimi, tarixçilər də sovet xalqının taleyini 
bölüşərək,bir çoxu cəbhəyə getmiş və həlak ol
muşdular. Konkret olaraq, tarix elminin tədqi
qat sferası 1941-1945-ci illərdə hərbi-vətənpər- 
vərlik müstəvisinə keçirilmişdi. Məsələn, 1941- 
ci ildə tərkibinə Qrekov, Baxruşin, Tarle, Qot- 
ye, Mins, Xvostov, Rubinşteynin daxil olduğu 
SSRİ elmlər akademiyasının elmi təbliğat bü
rosu yaradıldı. 1942-cı ildə A.Nevski, A.V.Su- 
vorov, M.İ.Kutuzov, 1943-1944-cü illərdə 
B.Xmelnitski, F.F.Uşakov, N.S.Naximov or
denləri təsis və bərpa edildi.

Bununla yanaşı, qeyd edilən dövrdə siyasi 
rəhbərliyin göstərişinə əsasən ideoloji təbliğatı 
canlandırmaq üçün Azərbaycanda sovet haki
miyyətinin qurulmasına dair əsərlər də yazılırdı.

Bu dövrün əsas müəllifi kimi Y.A.Tokar- 
jevskini göstərə bilərik. Çünki, Y.A.Tokarjev- 
skinin 1942-ci ildə “Azərbaycan fəhlə və 
kəndliləri sovet hakimiyyətini necə əldə etdilər” 
və 1949-cu ildə “Бакинские большевики-ор
ганизаторы борьбы против турецко-герман
ских и английских интервентов в Азербай
джане в 1918 году” (1949) tədqiqatları işıq
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üzü gördü. Bundan əlavə, 1949-cu ildə iki dıl- 
də-Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunmuş 
“Azərbaycan tarixinə aid məqalələr” məcmuəsi 
(“Сборник статей по истории Азербайджа
на”) məcmuəsində Y.A.Tokarjevskinin “Боль
шевики Азербайджана в борьбе за упроче
ние советской власти в 1920 году” adlı geniş 
həcmli məqaləsi nəşr olunmuşdur.

1942-ci ildə Y.A.Tokarjevskinin Azərbay
canda sovet hakimiyyətinin qurulmasına həsr 
edilmiş “Azərbaycan fəhlə və kəndliləri sovet 
hakimiyyətini necə əldə etdilər” (1942) əsərin
də cümhuriyyət aşağıdakı formada işıqlandırı
lır: “Bakı kommunası yıxıldıqdan sonra Azər
baycanda müsavatçı əksinqilabçıların qanlı ağa
lıq dövrü başlandı”(9,s.27). Göründüyü kimi, 
müəllif, 20-30-cu iilərin tarixçilərindən fərqli 
olaraq, AXC hökumətinin adını hallandırmır. 
Lakin “müsavatçılar hakimiyyəti ələ alan kimi 
kəndli çıxışları zamanı bəylərin çəkdikləri 
zülmlərin əvəzini kəndlilərdən qat-qat artıqla- 
masilə almağa başladılar” (9,s.28) və “Müsa
vat-burjua mülkədar hökuməti alman imperia
listlərinə nökərçilik edirdi” (9,s.29) cümlələri 
ilə müəllif, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
bir qrupun mənafeyinə xidmət üçün kənar siya
si qüvvələrin diqtəsi ilə yaradıldığını və müs
təqil olmadığım nəzərə çatdırır.

Y.A.Tokarjevski peşəkar tarixçi kimi cüm
huriyyətin rəsmi adını qeyd etməsə də, haki
miyyətin “müsavatçılara” məxsusluğunu vurğu- 
lamaqla, Azərbaycandakı hökumətin cümhuriy
yət olduğunu bildirir. Mənsub olduğu siyasi re
jimin ideyalarını prioritet götürdüyü üçün 
Y.A.Tokarjevski, elmi metoddan istifadə edə
rək, cümhuriyyət hökuməti haqda da məlumat 
verməyə borclu idi. Bu mənada, Y.A.Tokar
jevski, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqda 
mənfi də olsa, mülahizə yürüdür.

Y.A.Tokarjevskinin elmi-siyasi çəkisinə 
görə əvvəlki əsərindən müsbət mənada fərqlə
nən, Azərbaycanda “alman-türk və ingilis mü
daxiləçilərinə qarşı” bolşeviklərin mübarizəsini 
işıqlandırdığı “Бакинские большевики-орга
низаторы борьбы против турецко-герман
ских и английских интервентов в Азербай
джане в 1918 году”(1949) araşdırmasında 
cümhuriyyətin adı qeyd edilmir. Müəllif, cüm
huriyyət qurucularını əsasən, bir qayda olaraq, 
sinonim kimi “müsavatçılar” sözü ilə əvəzləyir. 
Belə ki, Y.A.Tokarjevskinin yazısmda müsa
vatçıların Gəncədə türk qoşunlar min gəlişini

gözləməsi, Nuru paşa ilə görüşə hazırlaşmaları 
barədə məlumatlar yer alır (26,s. 169). Bununla 
yanaşı, əsərm müxtəlif hissələrində müsavat 
bandaları (26,s.l78), müsavatçılar (26,s.l69, 
216, 217, 218), “müsavat hökuməti (26, 184, 
214, 219 və s.)”, “müsavat rəhbərləri” (26,s.214) 
və s. ifadələri keçir. Y.Tokarjevskinin əsərinin 
məzmununu bolşeviklər partiyasının Bakı uğ
randa 1918-ci ilin yaymdakı mübarizəsi təşkil 
edir. Y.A.Tokarjevski Azərbaycanda sovet ha
kimiyyətinin qurulmasında kommunist (bolşe
viklər) partiyasının rolunu daha yüksək səviy
yəyə qaldırmaqla, inqilabm qələbəsini (cümhu
riyyətin süqutunu-R.K.) elmi-nəzəri cəhətdən 
əsaslandırmağa cəhd göstərir.

1920-40-cı illərin müəlliflərindən olan 
Q.Şteyn populyar oçerk formatında çap olunmuş 
“Бакинская коммуна” (1928) adlı əsərinin 
“Müsavat-türk cəbhəsi” başlıqlı bölümündə 
Azərbaycan cümhuriyyətini bəy-xan əksinqılabı- 
nm rəsmi təşkilatlanması kimi qiymətləndirərək, 
“15 iyunda Yelizavetpolda Azərbaycan dövləti 
yaradıldı” cümləsində şərh edir (28,s.67). 
Q.Şteynin yanaşmasında diqqət çəkən məqam, 
cümhuriyyəti rəsmi şəkildə dövlət olaraq dəyər
ləndirməsidir. Müəllif, Azərbaycan hökumətinin 
dəstələrinin şimala doğra hərəkətini nəzərə çat
dıraraq, Bakmı azad etdiyini (28,s.67) bildirir.

Müəllif, araşdırmasında cümhuriyyətə 
qeyri-müəyyən münasibətini ortaya qoyur. 
Q.Şteyn, mənbə göstərməsə də, bolşevik mət
buatına müraciət etdyi şübhəsizdir. Müəllifin 
cümhuriyyətə münasibətini dəqiq müəyyən
ləşdirmək mümkünsüzdür, çünki Q.Şteyn Qır
mızı professorlar institutunun məzunu olmasına 
rəğmən, “Azərbaycan dövləti yaradıldı” ifadəsi 
ilə özü də istəmədən Cümhuriyyətin legitimli
yini təsdiqləyir.

Q.Şteyn ikinci-1949-cu ildə çap olunmuş, 
Paris sülh konfransının gedişini əks etdirən 
’’Русский вопрос” на Парижской мирной 
конференции (1919-1920 гг)” əsərində Azər
baycanın de-fakto tanmması məsələsi yer alır. 
Paradoksal haldır ki, müəllif, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətini dövlət kimi ümumiyyətlə, qeyd 
etmir, amma onun tanınması haqda Paris sülh 
konfransına Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
təqdim etdiyi xüsusi memorandumu (29,s. 190) 
göstərməklə özünü təkzib edir.

Mənsub olduğu ideoloji sistemin nümayən
dəsi olan Q.Şteynin Azərbaycan cümhuriyyə
tinə münasibətini birmənalı qiymətləndirmək
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mümkün deyil. Çünki Q.Şteyn yalnız tarixçi 
deyildi, həm də siyasi təşviqatçı vəzifəsində 
sovet ideologiyasmı təbliğ etməyə göndərilmiş 
birisi idi. Q.Şteynin əsərlərinə nəzər yetirdikdə 
zahiri cəhətdən konsepsiyaya uyğunluq qayda
larının pozulması hiss edilmir, lakin inzibati- 
amirlik quruluşunun müəyyənləşdirdiyi kon
tekstdən kənara çıxmalar müşahidə olunmaq
dadır. Müasirləri kimi B.E.Şteyn də, sovet to
talitarizminin standartlarına əməl etməyə cəhd 
göstərir, lakin faktlarm təhlili nəticəsində Azər
baycan dövlətini simvol kontekstində izah et
məli olur. Bütün bunlarla yanaşı, Q.Şteyn yaşa
dığı cəmiyyətin nümayəndəsi kimi cümhuriy
yətə avtoritar sistemin diqtə etdiyi kodeksi 
çərçivəsindən baxır.

Qeyd edilməlidir ki, müharibədən bır 
müddət sonra da elmi sferada tədqiqat əsərləri 
deyil, geniş həcmli məqalələr meydana çıxdı. 
Ölkənin digər sahələri kimi elmi ictimaiyyət də 
bir növ “böhran” keçirirdi və dəqiq araşdırma
lara hazır deyildi. Buna görə də boşluğu dol
durmaq məqsədilə genişmiqyaslı elmi məqalə
lərin yazılmasına başlanıldı. Məqalələr 1949-cu 
ildə iki dildə-Azərbaycan və rus dillərində 
“Azərbaycan tarixinə aid məqalələr məcmuəsi” 
(“Сборник статей по истории Азербайджа
на” (1949) adı ilə toplu şəklində çap edildi. 
Topludakı məqalələrdə Azərbaycanda sovet ha
kimiyyətinin qurulması və möhkəmləndirilməsi 
aspektində cümhuriyyətə son dərəcə üstüörtülü 
və müxtəsər toxunulduğundan, həmin yazıları 
təhlil etməyi lazım bildik.

Müəlliflərdən İ.Ə.Hüseynov “Из истории 
борьбы за советскую власть в Азербайджане 
в 1917-1918гг” (1 l,s .146-160) məqaləsində 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini “xarici impe
rialistlərdən asılı, Azərbaycanda yaradılmış 
əksinqilabi, cinayətkar burjua-mülkədar döv
ləti” (11 ,s. 156) adlandırır. Müəllif, cümhuriy
yəti xalqa düşmən hakimiyyət hesab etsə də, 
hər halda dövlət olaraq təsdiqləyir. İ.Ə.Hüsey
nov cümhuriyyəti arqument gətirmədən qeyri- 
qanuni hökumət kimi təqdim edir.

İ. Ə. Hüseynovun mülahizələrini müdafiə 
edən H.Hüseynov “Lenin-Stalin işi uğrunda 
mərd mübarizlər” (2,s.l61-178) məqaləsində 
“1918-ci il noyabr aymm 17-də müsavat höku
mətinin rəsmi orqanı olan “Azərbaycan” qəze
tində ingilis qoşun dəstəsinin Bakıya girməsi” 
haqda məlumat verildiyini (2,s.l68) bildirərək, 
“müsavat daxili işlər naziri, müsavat hökuməti,

müsavat hökumətinin baş naziri Xan-Xoyski” 
ifadələri ilə (2,s.l69) cümhuriyyət barədə müx
təsər şəkildə məlumat verir. Təbii ki, H.Hüsey- 
novun məqsədi cümhuriyyəti təhlil etmək deyil. 
Amma tarixi hadisələrin obyektiv gedişi nəticə
sində müəllif, milli Azərbaycan hökumətini 
dövlət kimi xarakterizə edir. Azərbaycanlı 
müəllif olması etibarilə, H.Hüseynovun baxış
larında Azərbaycan cümhuriyyətinə müsbət 
münasibət müşahidə olunur.

M.Qazıyevin əvvəlki məqalələrindən fərqli 
olaraq, bioqrafık səciyyə daşıyan “Мешади 
Азизбеков в борьбе за установление совет
ской власти в Азербайджане в 1917-1918 го
дах” məqaləsində (15,s. 195-205) cümhuriyyət 
haqda müxtəsər məlumat verilir. Müəllif, 
“1920-ci il aprelin 28-də Bakı proletariatı və 
Azərbaycan kəndlilərinin Qırmızı Ordunun qar
daşlıq köməyi ilə müsavatçı burjua-mülkədar 
dövlətini devirməsi və Azərbaycanda həmişəlik 
Sovet hakimiyyəti” (15,s.204) qurmasından 
bəhs edərək, cümhuriyyətin mövcudluğuna diq
qət çəkir. M.Qazıyevin əsərində demək olar ki, 
cümhuriyyət siyasi proseslərdən təcrid olunmuş 
şəkildə işıqlandırılır. Bu baxımdan müəllif, 
mövcud Azərbaycan hakimiyyətini passiv sta
tusda səciyyələndirir.

Qeyd edək ki, 1949-cu il məcmuəsində 
təkcə rus və azərbaycanlı müəlliflərin deyil, 
erməni əsilli müəlliflərin məqalələrinə do yer 
verilmişdir. Erməni müəlliflərin Azərbaycan 
cümhuriyyətinə münasibəti milli-etnik ziddiy
yətlərlə “zəngin” olduğundan yazımızda onları 
da təhlil etməli olduq.

Erməni müəlliflərdən M.Osipov (19,s.218, 
s.219) “К вопросу об английской интервен
ции в Азербайджане” məqaləsində (19,s.206- 
220) “Britaniya hökuməti ilə Azərbaycan höku
məti arasmdakı münasibətdən” (19,s.214), 
“Azərbaycan hökumətinin Rusiya dövləti ilə 
əməkdaşlığından”, əksinqilabi Azərbaycan hö
kumətinin” əslində müstəqil olmadığından 
(19,s.215), “ingilis generalı Komun müsavat 
hökumətinə” məlumatından (19,s.219) yazır. 
Müəllif, əvvəlcə cümhuriyyətin yuxarıdakı döv
lətlərlə münasibətini vurğulayır, lakin ardınca 
açıq mətnlə Azərbaycan hökumətinin müstəqil 
olmadığını yazır. Bu mülahizələri ilə müəllif, 
siyasi mövqeyinin təzadlı olduğunu ortaya qo
yur. M.Osipovun milli mənsubiyyəti cümhuriy
yət hökumətinə münasibətdə özünü aydm şə
kildə bümzə verir. Çünki erməni kimliyini
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gizlədə bilməyən M.Osipov milli məsələnin qa- 
bardılmasmda maraqlıdır və Azərbaycan cüm
huriyyətinin mövcudiyyəti onun erməni məna
feyinə sərf etmir.

M.Osipovla həmfikir olan P.B.Mosesov 
“Бакинская рабочая конференция” (18,s.221- 
245) məqaləsində “1918-ci il iyulun 31-də Ba
kıda sovet hakimiyyətinin müvəqqəti yıxılma
sından sonra Bakı proletariatının həyatında yeni 
dövrün-xarici müdaxilə və əksinqilabi müsava
tın ağalığmm başladığını” (18,s.222) bildirir, 
“Azərbaycanda müsavat ağalığı dövrünün baş
ladığını, millətçi burjuaziyadan təşkil olunmuş 
antixalq hökuməti olan Müsavat hökumətinin 
ölkəni dalana dirədiyini, alman-türk işğalçıları
nın əmri ilə sovet hakimiyyətinin Bakıdakı bü
tün dekretlərini ləğv edərək, müsavat hökuməti
nin ingilis müdaxiləçilərinə xidmət etdiyini” 
(18,s.223) önə çəkir. Dövrün təzadlı cəhəti 
P.B.Mosesovun yazısında daha aydın müşahidə 
olunur. Belə kı, P.Mosesov bir tərəfdən cümhu
riyyət hökumətinin heç bir səlahiyyətə malik 
olmadığını və Azərbaycanın sahibi olan ingilis 
müdaxiləçilərinin sərvətləri taladığını, 1918-ci 
il dekabrın 24 və 28-də fəhlələrin ingilis müda
xiləçilərinə qarşı yönəlmiş siyasi tətilini 
(18,s.224), digər tərəfdənsə “əksinqilabi müsa
vat və xarici müdaxilə ağalığı dövründə Bakı 
proletariatmm qəzet buraxılışım təşkil etmək 
bacarığında” olduğunu vurğlayaraq, bolşevik 
mətbuatmı sadalayır: “Набат” (1-cı nömrəsi 
1919-cu il martın 10-da çıxıb), “Молот”(9 
iyul), “Пролетарий” (14 avqust), “Рабочий 
путь” (30 avqust), “Беднота” (14 sentyabr), 
“Новый мир” (7 dekabr). Müəllif, eyni za
manda “Известия Центральной и Бакинской 
Рабочей конфереции” qəzetinin və “Бедно- 
та”п т  Azərbaycan versiyasının (“Azərbaycan 
fuqarası”) nəşrini nəzərə çatdırır (18,s.225). 
Bundan başqa P.Mosesov, bu dövrdə bolşevik
lərin Bakı proletariatı arasmda təbliğatını qeyd 
edərək yazn ki, 1919-1920-ci illərdə maarifçi
lik işində əsas yeri həmkarlar təşkilatları tutur
du. P.B.Mosesov həmkarlar təşkilatlarını müsa
vat hökumətinə (cümhuriyyət hökumətinə- 
R.K.) qarşı mübarizədə ən güclü qüvvə hesab 
edir. Müəllifin fəhlə hərəkatına münasibətini 
təhlil etdikdə aydın olur ki, o, “Bakı fəhlə kon- 
ffansı”nı cümhuriyyət hökumətinə alternativ 
hesab edir (18,s.225). Bakı fəhlə konfransının 
müraciətindəki “fəhlələr anlamalıdır ki, onlar 
Azərbaycanın müstəqilliyinə lazım deyil,

Azərbaycanın müstəqilliyi də fəhlələr üçün de
yil” cümləsində Azərbaycanın müstəqlliyi ifa
dəsini “müsavat” sözü ilə əvəzləməsi P.Mose- 
sovun milli təəssübkeşliyinin nəticəsidir 
(18,s.227).

Ümumiyyətlə, P.Mosesovun cümhuriyyətə 
münasibətini “müsavat hakimiyyəti” (18,s.234), 
“müsavat hökumətinin hərbi naziri” (18,s.235), 
“müsavat hökuməti” (18,s.241, 242) və “haki
miyyətin təhvili haqda müsavat hökumətinə 
ultimatum verilməsi” ifadələri ilə aydmlaşdır- 
maq mümkündür. Belə ki, P.Mosesovun Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətini qanundankənar 
hakimiyyət statusunda təqdim etmək cəhdləri 
iflasa uğrayır, çünki müəllif, qeyd etdiyimiz 
şərhlərlə onun dövlət kimi xarakteristkasmı 
vermiş olur. P.Mosesov erməni olduğundan 
cümhuriyyət haqqındakı fikirləri M.Osipovun 
mülahizələri ilə mütənasibdir. Belə ki, P.Mose
sov M.Osipovla erməni həmrəyliyi göstərərək, 
Azərbaycanın müstəqilliyini istəmədiyini sətir- 
altı ifadələrlə bildirir. Doğrudur, müəlliflər si
yasi hakimiyyətin təyin etdiyi kriteriyalara uy
ğun mövqedən çıxış edirlər. Lakin digər tarix
çilərdən fərqli olaraq hər iki müəllifin məqa
ləsində Cümhuriyyətə münasibət şovinizmlə 
müşayiət olunur.

Sovet rejiminin tələblərini maksimum şə
kildə yerinə yetirməyə çəhd göstərən İ.Hüsey- 
nov “Борьба трудящихся Азербайджана про
тив Деникинщины в 1919-1920 гг” məqalə
sində (12,s.246-275) cümhuriyyətə açıq-aşkar 
dövlətçilik prizmasından yanaşır. Yazısının əv
vəlində İ.Hüseynov, “Müsavat” parityasmm da
xili və xarici siyasətindən bəhs edərək, “Müsa
vat hökumətini ingilis imperializminin rnario- 
netkası-oyuncağr adlandırır (12,s.246). Müəl
lifin ’’müsavat baş nazirinin Denikinlə danışıq
larda Denikinin Azərbaycanın “müstəqilliyini” 
açıq saxlaması” haqqındakı fikirləri cümhuriy
yətin dövlət statusunda izahıdn. Bütün bunlarla 
kifayətlənməyən müəllif yazır ki, Azərbaycan 
burjuaziyası Denikinm Azərbaycanın müstəqil
liyi barədə verəcəyi qərardan çox narahatdır. 
Konkret olaraq İ.Hüseynov, Azərbaycan bur
juaziyasının əsas məqsədinin Azərbaycanın 
müstəqlliyi olduğu qənaətinə gəlməklə, Azər
baycan siyasi elitasmm mövcudluğunu etiraf 
edir (12,s.247). Müəllifin cümhuriyyəti dövlət 
kimi xarakterizə etməsinin bariz nümunəsi 
“Müsavat Azərbaycanının hərbi naziri S.Meh- 
mandarovun baş nazirə məlumaf’ı ifadəsidir
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(12,s.249). İ.Hüseynovun dəfələrlə “müsavat 
hökuməti” (12,s.250, 251, 252, 264, 273, 274), 
“Azərbaycan hökuməti (12,s.260, 271, 272)” is- 
tilahmı işlətməsi, cümhuriyyətin orqanı olan 
“Azərbaycan” qəzetini “hökumətyönlü Azər
baycan” (12,s.265) adlandırması və “Müsavat 
hökumətinin Nazirlər Sovetinin sədri” 
(12,s.268), “Müsavat hökumətinin siyasəti” 
(12,s.271) ifadələri onun Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə müsbət münasibətinin təzahü
rüdür. Müəllif, cümhuriyyəti əsasən “Müsavat” 
partiyasının adı ilə vurğulayır, lakin bununla 
belə onun hökumət olmasını inkar etmir.

İ.Hüseynov, sovet ideologiyası çərçivəsin
də belə milli hakimiyyətə rəğbətini gizlədə bil
məmişdir ki, bu da onun milli mənsubiy-yətin- 
dən irəli gələn xüsusiyyətdir. İ.Hüseynovun 
Azərbaycan burjuaziyasının Azərbaycanın müs
təqilliyi ilə bağlı narahatlığını açıqlaması onun 
mövqeyinin ikili olmasını üzə çıxarır. Məqalə
sində Azərbaycan cümhuriyyətini “müsavat 
hökuməti” kimi xarakterizə etməklə, İ.Hüsey
nov totalitar siyasi mühitdə cümhuriyyət haq
qında təfərrüatlı olmasa da, hər halda məlumat 
verməyə müvəffəq olmuşdur. Qeyd edilməlidir 
ki, İ.Hüseynovun ziddiyyətli mövqeyi yazısında 
aydm şəkildə təzahür edir.

İ.Hüseynovla müttəfiqlik nümayiş etdirən 
Q.İsmayılov Azərbaycanda sovet hakimiyyə
tinin qələbəsi uğrunda mübarizə tarixindən (iş
ğal tarixindən-R.K) bəhs etdiyi “Из истории 
борьбы трудящегося крестьянства Азербай
джана против контрреволюционного муса- 
вата в 1918-1920 гг” (14,s.276-290) məqalə
sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini “xalqa 
qarşı siyasət yürüdən müsavat hökuməti” 
(14,s.276) adlandırır. Müəllif, Azərbaycan hö
kumətinin aqrar məsələni həll etməyə çalışdı
ğını ziddiyyətli (14,s.277) şəkildə nəzərə çatdı
rır. Belə ki, 1918-ci ilin iyununda hökumətin 
mülkədarların xeyrinə yönəlmiş qərarı haqda 
məlumat verən müəllif, bir qədər sonra “mü
savat parlamenti”nin sentyabr və oktyabr iclas
larında torpaq məsələsini müzakirəyə çıxardı
ğını (14,s.277) yazır. Müəllif, Azərbaycan haki
miyyətinin “burjua” mahiyyətini açmaqdan ötrü 
aqrar məsələyə istinad edir, lakin fikirlərinin 
sonucunda cümhuriyyətin məlum problemi həll 
etmək niyyətində olduğunu ortaya çıxarmış 
olur. Q.İsmayılovun yazısında müəyyənləşdiril
miş siyasi tələbin effektivliyi özünü doğrilda 
bilmir. Belə ki, müəllif, “Azərbaycanın mü

savat hökumətı”nin torpaq məsələsim müzakirə 
etdiyini bildirməklə, cümhuriyyət dövründə 
onun aktuallığına diqqət çəkir.

Həmkarlarının taktikasından yararlanan 
Mir Yusif Mirhadıyev “Azərbaycan İnqilab Ko
mitəsinin təşkili və ilk tədbirləri” (6,s.291-306) 
məqaləsində cümhuriyyətin rəsmi adı əvəzinə 
müsavat hökuməti (6,s.293,297), burjua-mülkə
dar üsul-idarəsi (6,s.296), burjua-mülkədar döv
lət maşını (6,s.297), Müsavat silahlı qüvvələri, 
əksinqilabçı müsavat hökuməti, müsavat ordusu 
(6,s.298), burjua-mülkədar aparatı (6,s.301), mü
savat hökuməti xidmətçiləri (6,s.302), burjua- 
mülkədar orqanları (6,s.305) ifadələrini işlədir. 
M.Y.Mirhadıyev, göstərdiyimiz ifadələrlə cüm
huriyyətin fəaliyyətini təhlil edir. Qeyd edək ki, 
M.Y.Mırhadıyevin təhlili həm də cümhuriyyətə 
münasibətini ortaya qoyur. Belə ki, M.Y.Mirha- 
dıyev əsərində cümhuriyyəti sovet hakimiyyəti
nə alternativ hakimiyyət kimi göstərir.

Maraqlıdır ki, tədqiqat obyekti İnqilab Ko
mitəsinin fəaliyyəti olan müəllif, əsas diqqəti 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə yönəldir. 
Gördüyümüz kimi, M.Y.Mirhadıyev dəfələrlə 
hökumət istilahma müraciət etməsinə baxma
yaraq, cümhuriyyətin rəsmi adını hallandırmır, 
lakin onun mövcud olduğu dövrdəki siyasi ha
disələri, habelə hökumətin qərar və tədbirlərini 
şərh edir.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 1940-cı 
illərin əsas müəlliflərindən Y.A.Tokarjevski, 
Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbə
sindən (bolşevik işğalmdan-R.K.) bəhs etdiyi 
“Большевики Азербайджана в борьбе за уп
рочение советской власти в 1920 году” 
(27,s.307-339) adlı məqaləsində “köhnə burjua- 
mülkədar dövlət aparatının zəhmətkeş kütlələrə 
yad olduğu üçün onları dövlət idarəçiliyindən 
məhrum etmişdi” (27,s.310) ifadəsi ilə cümhu
riyyətə işarə vurur. Y.A.Tokarjevskmin cümhu
riyyətə növbəti yanaşması “Azərbaycan kəndin
də “mülkədar diktaturası” (27,s.322) məzmu
nunda ortaya çıxır. Cümhuriyyəti müsavatçıla
rın ağalığı və xarici müdaxilə dövrü kimi qiy
mətləndirən müəllif, siyasi istiqamətə uyğun 
olaraq, milli hökumətin təfərrüatlı müzakirəsini 
vermir.

Göründüyü kimi, 1920-40-cı illər - sovet 
tarixşünaslığmda Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinə bir neçə aspektdən yanaşılır. Belə ki, bir 
qrup müəlliflər - R.B.İsmayılov, A.Steklov, 
A.Rayevski və digərləri Azərbaycan Xalq
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Cümhuriyyətinə müəyyən qədər ictimai-siyasi 
prosesin-Zaqafqaziya seyminin dağılmasının 
nəticəsi kimi yanaşaraq, onun qanunauyğunlu
ğunu təsdiq etmiş olurlar. Eyni zamanda, sözü
gedən müəlliflər, Azərbaycan hökumətini bir 
qədər geniş formada təsvir etməyə məcbur olur
lar. Çoxluq təşkil edən ikinci qrup müəlliflər isə 
- R.Rathauzer, A.Dubner, M.Ağayev, N.Pçelin, 
Y.Tokarjevski, S.Sef, B.Şteyn və digərləri cüm
huriyyəti dövlət kimi qeyd etməyərək, böyük 
tarixi hadisəyə müxtəsər şərh verməklə, cümhu
riyyətin mövcudiyyətini hər hansı bir ictimai- 
siyasi prosesin nəticəsi kimi deyil, qanunauy
ğunluğa əsaslanmayan fakt kimi təqdim edirlər.

1949-cu ildə iki dildə-Azərbaycan və rus 
dillərində nəşr olunmuş “Azərbaycan tarixinə 
aid məqalələr məcmuəsinin (Сборник по ис
тории Азербайджана) müəllifləri bir qayda 
olaraq, kommunist partiyasının siyasi xadimləri 
V.İ.Lenin, İ.V.Stalin, M.C.Bağırov, A.İ.Miko- 
yan, S.M.Kirov, S.Orconikıdze, Q.V.Xaçapu- 
ridzenin əsərlərinə, kommunist partiyasının qu
rultaylarına və arxiv materiallarına, bolşevik 
mətbuatına istinad etmişlər. Müəlliflərdən təkcə 
M.Osipov, yuxarıda göstərilən ədəbiyyatla ya
naşı, İngiltərənin baş nazirləri olmuş U.Çör- 
çilin, L.Corcun, ingilis generalı Denstervılin 
memuarlarma, hərb tarixinə dair M.Seyers və 
A.Kanın həmmüəllif olduğu, 1947-cı ildə çap
dan çıxmış məşhur “Тайная война против со
ветской России” əsərinə müraciət etmişdir. 
Demək olar ki, bütün müəlliflər, bəzi istisnalar 
olmaq şərtilə, eyni bolşevik mətbuat orqanla
rından sitat gətirirlər.

Maraqlıdır ki, 1920-40-cı illərin sovet ta- 
rixşünaslığı 1950-60-cı illərdə də tədqiqat möv
zusu olmuşdur. Belə ki, 1966-cı ildə çapdan 
çıxmış Z.İbrahimov və Y.Tokarjevskinin 20- 
40-cı illərin tarixşünaslığma həsr olunmuş iri
həcmli müştərək məqaləsində həmin dövrün 
tarixşünaslığı tənqidə məruz qalmışdır. Z.İbra- 
himov və Y.Tokarjevski həmin dövrə dair əsər
ləri müzakirə edərək, müəlliflərin burjua-mül- 
lətçı və eser-menşevik görüşlərin daşıyıcısı ol
duğunu bildirmişlər. Müəlliflər, R.B.Əfəndiye
vi konkret şəkildə burjua-millətçi, pantürkist 
adlandıraraq, onu “sinfi ziddiyyətləri” göstər- 
məməkdə ittiham etmişlər (4 ,s.ll). Müəlliflər 
həmçinin “Sovet hakimiyyətinə vicdanla xid
mət edən, lakin yeni marksist mövqelərə dərhal 
keçə bilməyən bəzi köhnə alimləri” də “unut
mamış”, onların əsərlərində “idealist və vulqar

materialist xarakterli səhvləfl’in “təzahür” etdi
yini bildirmişlər (4,s.l2). Müəlliflər, eyni za
manda Y.Rathauzer və Dubnerı Bakıda Sovet 
hakimiyyətini inkar etməkdə günahlandırırlar 
(4,s.25).

Gördüyümüz kimi, 1920-40-cı illərin tarix
çiləri mənsub olduqları rejimin sifarişini yerinə 
yetirmək məcburiyyətində idilər. Məhz buna 
görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ta
rixi sovet tarixşünaslığında birtərəfli və qərəzli 
işıqlandırılmış, faktlar təhrif edilmiş, dünya 
dövlətləri tərəfindən de-fakto tanınmış, 23 ay 
tarix səhnəsində mövcudluğunu qoruyub saxla
mağa müvəffəq olmuş müstəqil Azərbaycan 
dövləti sovet ideologiyasının təsiri ilə “müsavat 
hökuməti, müsavat bandası, bəy-xan, mülkədar 
rejimi” elan edilmişdir.

Qeyd edilən mərhələ sovet tarixşünaslığı- 
nm formalaşması dövrü idi və buna görə də bə
zi məsələlərə ziddiyyətli baxış meydana çıxır.

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurul
masına (cümhuriyyətin süqutuna - R.K.) dair 
əsərlərdə cümhuriyyətə münasibət səthi və 
müxtəlif olsa da, müəlliflər eyni ideoloji xəttin 
müdafiəçiləri olmaları səbəbindən vahid möv
qedən çıxış edərək, sovet ideologiyasının təz
yiqi ilə onu antixalq siyasəti yeridən yabançı 
qüvvə kimi qiymətləndirmişlər.
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SUMMARY 

Ruhangiz Karimli

Attitude to the Azerbaijan Democratic Republic in the Soviet historiography
20-40-ies of the XX century

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Soviet ideology, political regime, the Soviet 
power, Musavat’s party, Transcaucasian’s seym

The article analyzes the attitude of the Soviet historiography 20-40-ies of the XX century to the 
Azerbaijan Democratic Republic. Although the work of Soviet historians of this period mainly pos- 
vscheny on the establishment of Soviet power in Azerbaijan, in which, at least superficially, can be 
traced to the attitude of the Azerbaijan Democratic Respublic. The authors of these works under the
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pressure of ideological dictate speak with one voice and assessed the democratic republic as an 
alien force which conducted the anti-people policy. Despite this, the authors albeit indirectly, were 
forced to describe the Azerbaijan Democratic Republic as an independent state.

РЕЗЮМЕ 

Рухангиз Керимли

Отношение к Азербайджанской Демократической Республике в советской 
историографии 20-40-ых годов XX века

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, советская идеология, 
политический режим, Советская власть, Мусаватская партия, Закавказский сейм

В статье анализируется отношение советской историографии 20-40-ых годов XX века к 
Азербайджанской Демократической Республике. Хотя работы советских историков этого пе
риода в основном посвщены вопросам установления советской власти в Азербайджане, в 
них, хоть и поверхностно, прослеживается отношение к Азербайджанской Демократической 
Республике. Авторы этих работ, находясь под давлением идеологического диктата выступа
ли с единых позиций и оценивали демократическую республику как чуждую силу, прово
дившую антинародную политику. Несмотря на это, авторы хотя и косвенно, вынуждены бы
ли охарактеризовать Азербайджанскую Демократическую Республику как самостоятельное 
государство.
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