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Azərbaycan xalqının öz ruhundan doğan, milli azadlıq hərəkatının yekunu kimi yara-

nan AXC xalq hakimiyyətinin respublika formasını, siyasi inkişafın Qərbdə böyük uğurlara 

nail olmuş sosial-demokratiya istiqamətini, ümumbəşəri tərəqqinin həm Qərb, həm də Şərq 

meyllərini özündə birləşdirirdi. Bununla əlaqədar olaraq bütün təşkilatlara, partiyalara eyni 

hüquqlar verilirdi. M.Ə.Rəsulzadə "Əsrimizin Səyavuşu” əsərində yazırdı: "Azərbaycan Cüm-

huriyyətinin əsas idarəsi bütün vətəndaşlarının bərabər hüquqla yaşaması üzərində qurul-

muşdu. Burada hər bir insanın möhtərəm şəxs Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün hüququ sax-

lanılırdı. Burada bir sinif digər sinfə hakim deyildi. İnsan nə varına görə haqlı, nə də yox-

sulluğuna görə haqsız görünürdü...” (1, səh.6). Bütün bu hüquqlardan tam olaraq istifadə edən 

partiyalar nəinki öz təşkilatlarını möhkəmləndirdilər, həm də özlərinin təşkilatlarının rayon, 

şəhər bölmələrini yaratmaqla möhkəmlənə bildilər. Bundan sonra isə onlar öz niyyətlərinə 

uyğun fəaliyyətini davam etdirməyə başlamışdılar. Bunlara misal olaraq Rusiya Sosial-De-

mokrat Fəhlə partiyasının Bakı komitəsini göstərmək olar. Bu partiya yaranmış şəraitdən tam 

istifadə edərək, hətta 1919-cu ildə Azərbaycan Sosial-Demokrat Fəhlə partiyasını yarada 

bilmişdilər. 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sol yönümlü partiyaların fəaliyyəti” mövzu-

sunun tarixşünaslığı birbaşa AXC ilə bağlı olduğu üçün AXC haqqında yazılan əksər kitab-

larda bu haqda məlumat tapmaq mümkündür. Problemin xronoloji çərçivəsi bilavasitə 1918-ci 

ilin mayın 27-dən 1920-ci ilin aprelin sonlarına qədər olan dövrü əhatə edir. Tədqiq olunan 

problem vətən tarixşünaslığında tarixşünaslıq baxımından araşdırılmamışdır. Ayrı-ayrı dövr-

lərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə həsr olunmuş əsərlərə ideoloji tələblərdən yanaşılmış, 

bu isə bir-birinə zidd olan müxtəlif konsepsiyaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Mövzuya 

aid olan ədəbiyyatları şərti olaraq dörd qrupa bölmək olar: 1) Cümhuriyyətin qurucuları və ya 

o dövrün şahidləri tərəfindən yazılan əsərlər. 2) “Qırmızı professorlar”-ın yazdığı əsərlər. 4) 

Sovet dövrünə aid əsərlər. 5) Müstəqillik qazandıqdan sonra yazılan əsərlər. 

Birinci qrupu əks etdirən tədqiqatlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aiddir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında müstəsna xidmətləri olan M.Ə.Rəsulza-

dənin “Əsrimizin Səyavuşu”, “Çağdaş Azərbaycan tarixi”, Ə.M.Topçubaşovun “Memeran-

dum”, “Azərbaycanın təşəkkülü”, “Paris məktubları”, A.Ziyadxanlının “Azərbaycan”, “Azər-

baycan tarixi, ədəbiyyatı, siyasətinə dair oçerklər”, R.Vəkilovun “Azərbaycan respublikasının 

yaranma tarixi” C.Hacıbəylinin “İlk müsəlman respublikası – Azərbaycan” Y.V.Çəmənzəmin-

linin “Azərbaycan muxtariyyatı”, “Müstəqilliyimizi istəyiriksə” əsərləri qiymətli mənbələr 
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olmaqla, problemin tarixşünaslığının əsasını qoymuşdur. Ə.M.Topçubaşovun “Azərbaycanın 

təşəkkülü” kitabı onun İstanbula fövqəladə səlahiyyətli nazir kimi göndərilməsindən sonra 

yazılmış və Azərbaycan Respublikasının yaranması haqqında nəşr edilmiş ilk əsərdir. Əsərin 

girişində müəllif yazır: "Ulu qardaş Osmanlı türk milləti tərəfindən yardımlar alan Azərbay-

canın nasıl doğulmuş və siyasi istiqlalının həyata təməlini nasıl qurmuş olduğunu göstərən bu 

kiçik risalə Azərbaycan Cümhuriyyətinin rəsmi vəsiqələrindən təlxis və iqtibas surətilə vücuda 

gəlmişdir. Türk aləmi qarelərinə naciz bir tarixi ərməğan olmaq üzrə təqdim edilir” (2, səh.7). 

Beş kiçik bölmədən ibarət olan bu əsərdə digər mühüm məsələlərlə yanaşı Azərbaycanın 

istiqlaliyyətinin elan edilməsinin diplomatik zəminləri, Qafqaza münasibətdə alman-türk 

ziddiyyətləri, habelə Osmanlı dövləti tərəfindən Azərbaycana göstərilən siyasi, hərbi və diplo-

matik yardım məsələləri qısaca olaraq öz əksini tapmışdır. Adil xan Ziyadxanlının əsasən 

Avropa oxucuları üçün nəzərdə tutulmuş 1919-cu ildə Azərbaycan və fransız dillərində çap 

edilən “Azərbaycan” kitabı da tarixşünaslığımız üçün qiymətli əsərlərdəndir. Daha çox tarixi 

publisistika təsiri bağışlayan “Azərbaycan” kitabı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixini, 

onun çətin şəraitdə yeritdiyi xarici siyasətini öyrənmək baxımından mühüm tarixi əsərdir. 

M.Ə.Rəsulzadənin "Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsəri dövrün beynəlxalq münasibətlərini araş-

dırmaq baxımından, Birinci dünya müharibəsinin Azərbaycan üçün nəticələri, yaranmış mü-

rəkkəb vəziyyətlə əlaqədar Türkiyədən yardım alınması, Mudros sülhünün Qafqazdakı siyasi 

vəziyyətə təsiri və Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutunda rol oynamış işğal faktını, xarici 

amilləri öyrənmək baxımından qiymətli tarixi mənbədir. "Əsrimizin Səyavuşu”, "Çağdaş 

Azərbaycan tarixi”, "Panturanizm” haqqında əsərlərində müəllif digər mühüm məsələlərlə 

yanaşı Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici siyasət fəaliyyətinə toxunmuş və Azərbaycan xal-

qının beynəlxalq siyasətdəki mənafeyini, onun tək keçmiş deyil, eyni zamanda gələcək diplo-

matiyasının əsas meyllərini müəyyən etmişdir. M.B.Məmmədzadənin 1938-ci ildə Berlində, 

1991-ci ildə Ankarada yenidən nəşr edilən "Milli Azərbaycan hərəkatı" əsəri ötən əsrin 50-ci 

illərində Azərbaycan mühacirlərinin Türkiyədə buraxdığı "Azərbaycan” dərgisində çap edil-

miş "Avqust 1918”, "İstiqlalın diplomatik cəbhəsi", "Qırmızı rus istilası" məqalələri Azərbay-

can milli hökumətinin diplomatik fəaliyyətinin öyrənilməsində və tarixi həqiqətlərin bərpa 

edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli icti-

mai xadimi Ü.Hacıbəyovun da xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, “Azərbay-

can” qəzetinin redaktoru olan Ü.Hacıbəyli Cümhuriyyət Parlamentinin iclaslarının stenoqram-

larının nəşr olunmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. 

1918-1920-ci illərdə yazılmış əsərlərdən fərqli olaraq 1920-ci ilin aprelində Azərbay-

canda bolşevik işğalı həyata keçiriləndən sonra bolşevik ideologıyasının təbliği ilə bağlı mey-

dana çıxan əsərlərin müəllifləri 1920-1930-çu illərdə Moskvadan Azərbaycana ezam olunmuş 

Qırmızı Professorlar İnstitutunun məzunları idi. Gəlmə alimlərin əksəriyyətinin bir sıra yerli 

partiya ideoloqları ilə birlikdə 1917-1920-ci illərdə Bakıda cərəyan edən hadisələrlə məşğuİ 

olması Sovet Azərbaycanının alternativi olan Müsavat hökumətini "darmadağın etmək” zəru-

rətindən irəli gəlirdi. Mərkəz bu tarixçilərin qarşısına belə vəzifə qoymuşdu ki, 1918-1920-ci 

illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qazandığı bütün uğurlara kölgə 

salınmalı və sovet cəmiyyəti üçün şərəfli olan tarix yaradılmalıdır. Bu cəhətdən Y.Ratqauze-

rin, A.Rayevskinin, A.Steklovun, S.Sefin, A.Manvelovun, M.Hüseynovun, Ə.Q. Qarayevin, 

və digərlərinin 20-30-cu illərdə çap edilmiş kitab və kitabçalarında elmi tədqiqatdan daha çox 

təbliğat məqsədləri güdülsə də, ümumilikdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin daxili və xarici si-

yasətini öyrənmək üçün diqqəti cəlb edir. Azəbaycanın 1917-1920-ci illər tarixinin tədqiq 

olunmasında mühüm əhəmiyyət daşıyan əsərlərdən biri də Y.Ratqauzerə məxsusdur. O, “Ba-
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kıda inqilab və vətəndaş müharibəsi” adlı əsərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran-

ması və Bakı sovetinin süqutu ilə bir sıra hadisələrə münasibət bildirmişdir. O, Azərbaycana 

türk-hərbi yardımının hadisələrin sonrakı gedişinə mühüm təsir göstərdiyini vurğulasa da, 

Bakı sovetinin məğlubiyyətinin əsas səbəbini erməni zabitlərinin və onların tabeçiliyndə olan 

ordu hissələrinin fərariliyində görürdü. Ratqauzer ümumiyyətlə Bakını Azərbaycanın və azər-

baycanlıların hesab etmir, ona Rusiyanın bir əyaləti, lakin olduqca mühüm, mərkəz üçün hə-

yati əhəmiyyət daşıyan bir bölgə kimi baxır. O, bununla bağlı əsərlərin çıxış yolu kimi Bakıya 

ingilislərin dəvət edilməsini görmələrini və bunu geniş xalq kütlələri arasında təbliğ etmələ-

rinə toxunaraq yazır: "Aydın idi ki, Sovet Rusiyası tərəfindən kömək göstərməyə daha böyük 

əsas var idi, ingilislərin dəvət edilməsi isə Sovet Rusiyasının Bakı ilə əlaqəsini kəsmiş olurdu" 

(3. səh.123). Ratqauzer bununla Bakının Sovet Rusiyası üçün böyük əhəmiyyət daşımasını 

göstərməklə yanaşı, digər tərəfdən, Denstrvilin başçılığı altmda gələn ingilis qoşunlarının say-

ca az və hərbi cəhətdən əhəmiyyətsiz olmasını da qeyd edir. A.Rayevskinin AXC-nin xarici 

siyasəti ilə bağlı yazmış olduğu ilk irihəcmli əsəri "İngilis müdaxiləsi və Müsavat hökuməti" 

adlanır. A.Rayevski göstərilən əsərində ciddi-cəhdlə AXC hökumətinin antixalq siyasəti yü-

rütdüyünü, Azərbaycanı İngiltərənin müstəmləkəsinə çevirmək cəhdlərini sübut etməyə çalı-

şır. Müttəfıq qoşunlarının Bakıya daxil olması kimi beynəlxalq əhəmiyyətli hadisəni şərh edən 

A.Rayevski. ümumilikdə AXC-ni beynəlxalq münasibətlər sistemindən təcrid edərək, hadisəni 

lokal zəminə salır, ona yalnız ingilis-"müsavat" qarşılıqlı əlaqələri kontekstində baxır. 

20-30-cu illərdə yazılan əsərlərdən biri Rəşid bəy İsmayılovun "Azərbaycan tarixi" ki-

tabıdır. Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq baxımından bu əsərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri 

müəllifin özünün bilavasitə Cümhuriyyət dövrünün hadisələrinin bir çoxunun iştirakçısı olma-

sıdır. 1918-ci ilin sonlarından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasında məsul 

vəzifədə çalışmış Rəşid bəy demokratik quruculuq işlərində də yaxından iştirak etmişdir. 

1920-ci il aprelin 27-də XI rus ordusunun Azərbaycana müdaxiləsinin nəticəsi olaraq Azər-

baycan Xalq Cümhuriyyəti devrildikdən sonra Rəşid bəy mövcud vəziyyətlə barışmalı olaraq 

Bakıda qalır və 18 saylı şəhər məktəbində tarix müəllimi işləyir. Rəşid bəy İsmayılovun həm 

AXC hökumətinin keçmiş fəal üzvü, həm də onu əvəz etmiş sovet siyasi quruluşunun vətənda-

şı kimi hadisələrə münasibət bildirdiyi zaman tarixi obyektivliyi qoruyub saxlamağa çalışması 

yalnız heyrət doğura bilər. R.İsmayılov əsərində müsavat dövrü ilə bağlı olan hadisələri 

"Azərbaycan Cümhuriyyəti" başlığı altında vermişdir. R.İsmayılovun bolşeviklərin Bakıda 

yerli əhali arasında heç bir sosial dayağa malik olmadıqlarını nəzərə çatdırmaq cəhdi daha 

təqdirəlayiqdir. Bununla bağlı Rəşid bəy yazır: "Menşeviklər, eserlər [sosial-revolyusionerlər], 

sağ daşnaklar tərəfındən işçilər arasında hökumətə qarşı yapıldığı odlu təbliğat və şiddətli 

təhrikat, mart vüquatında daşnakların iştirak etməsindən müsəlmanlar arasında bolşeviklərə 

qarşı tovlid olunan ədəmi-etimad və iaşə müşkülatı şura hökumətinin vəziyyətini tam bir böh-

ran halına gətirmişdir" (4, səh.76). Müəllif bununla Bakı Sovetinin antixalq siyasətini nəzərə 

çatdırmaqla yanaşı, həm də onun süqutunun səbəblərini obyektiv surətdə göstərməyə çalışır. 

Bundan başqa, ən əsası R.İsmayılov 20-30-cu illərdə əsası qoyulan sonrakı dövr sovet tarixşü-

naslığı üçün başlıca konsepsiya kimi irəli sürülən "geniş xalq kütlələrinin bolşevizmə meyli" 

fıkrini bir daha təkzib edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bəzi səhifələrini əks 

etdirən əsərlərdən biri də Bakı kommunasının rəhbəri, mart soyqırımının təşkilatçısı Stepan 

Şaumyanın oğlu Suren Şaumyanın "Bakı kommunası" əsəridir. Hadisələrin bir çoxunun yaxın 

iştirakçısı olmuş müəllifin tarixə münasibətdə çox zaman açıq etiraf mövqeyində durması 

onun əsərinin tədqiq edilən mövzu baxımından daha da əhəmiyyət daşımasına səbəb olur. 

Sov.İKP-nin XX qurultayından sonra yaranmış siyasi ab-hava əyalətlərdə 1917-1920-ci illər 
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dövrünün tədqiqinə yenidən qayıtmaq imkan verdi. Çünki Mərkəz, artıq bolşevik konsepsi-

yasının hazırlamasını başa çatdırmışdı, əyalətlər isə icraçı kimi Mərkəzin sifarişlərini yerinə 

yetirməli idilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi ilə bağlı diqqəti cəlb edən əsərlərdən 

biri Z.İbrahimovun 1957-ci ildə çapdan çıxmış "Sosialist inqilabı uğrunda Azərbaycan 

zəhmətkeşlərinin mübarizəsi" adlı irihəcmli monoqrafiyasıdır. 585 səhfəlik tədqiqat 1917-

1918-ci illər Azərbaycan tarixinin iqtisadi, siyasi və ictimai həyatının bütün sahələrini əks 

etdirən materiallar əsasında yazılmışdır. Əsərə yazdığı müqəddimədən müəllifin hadisələrə 

yanaşma metodunu müəyyenləşdirmək olur. Ənənəvi tendensiyaya və ideoloji xəttə müvafiq 

olaraq, "Rus fəhlə sinfi başda olmaqla ölkənin bütün xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xal-

qının fəal iştirakı və qəhrəmancasına səyi ilə həyata keçirilən Oktyabr inqilabı vətənimizi 

iqtisadi və milli fəlakət təhlükəsindən xilas etdi" konsepsiyasına sadiq qalan müəllif əsər boyu 

hadisələrə birmənalı yanaşma metoduna riayət etməli olur. Akademik T.Köçərlinin "Azərbay-

can xalqının taleyində tarixi dönüş" adlı kitabında Azərbaycan Respublikasının timsalında ye-

ni, respublika formasında hakimiyyətin yaranması etiraf edilsə də, guya bunu bəy və xanlar 

idarə etdiyi üçün xalqa heç nə vermediyi iddia edilir. Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin bərpa 

olunmasının müsbət əhəmiyyəti digər müəlliflər kimi T. Köçərli tərəfindən də inkar edilir. 

Azərbaycana münasibətdə dünya siyasətini, Rusiyada qarşı-qarşıya duran qüvvələrin müxtəlif 

yollarla imperiyanı bərpa etmək niyyətlərini və respublikanın daxilində gedən siyasi proseslə-

ri, milli münasibətləri nəzərə almadan müəllif yazır ki, müsavatçıların ağalığı dövründə kimlər 

Azərbaycan torpağına əl uzatmadılar, hansı ölkənin əsgərləri onun əzabkeş torpağını tapdala-

madı. 90-cı illərin əvvəllərində köhnə ehkamçılıq öz mövqeyini birdəfəlik itirdi və Azərbay-

can tarixşünaslığı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Cümhuriyyət tarixi çoxsaylı tədqiqatların 

obyektinə çevrildi. N.Nəsibzadənin, A.Balayevin, C.Həsənlinin və başqa müəlliflərin əsərləri 

tarixə yeni baxışın formalaşmasında və təsdiqində lazımı əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinə həsr edilən əsərlər içərisində N.Nəsibzadənin "Azərbaycan Demokratik 

Respublikası" əsəri diqqəti cəlb edir. Doxsan beş sehifelik bu əsər ön sözdən, altı məqalədən 

və sənədlərdən ibarətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixini real əks etdirən müəlliflər-

dən biri də Aydın Balayevdır. Onun 1990-cı ildə nəşr olunmuş. 95 səhifədən ibarət "Azərbay-

can milli-demokratik hərəkatı. 1917-1920-cı illər" əsəri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-

rünün obyektiv işıqlandırılması baxımından aktualdır. Əsərin III fəsli “Azərbaycan Respubli-

kasının ilk addımları [may-noyabr 1918]" adlanır. Bu fəsildə müəllif Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının yaradılması haqqında bəyanatı dünyanın bütün əsas dövlətlərinə çatdırılma-

sından bəhs edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin ardıcıl tədqiqatçılarından biri Cə-

mil Həsənovdur. 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq problemlə məşğul olan digər tarix-

çilərdən fərqli olaraq C.Həsənov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixini kompleks şəkildə 

araşdırmış və dünyada baş verən ictimai-siyasi prosesləriə əlaqəli şəkildə nəzər yetirmişdir. 

Müəllifin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığı ilə bağlı diqqəti cəlb edən əsər-

lərindən biri "Ağ ləkələrin qara kölgəsi" adlanır. Müəllif tutarlı faktlarla sübut etməyə çalışır 

ki, 1918-ci ilin mayında Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan edilməsəydi, Azərbaycan ərazisi 

qonşu dövlətlər tərəfindən bölüşdürüləcəkdi.(5. səh.123) Müəllifin Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyətinə həsr edilən sayca ikinci və belə demək olar ki, on sanballı əsəri "Azərbaycan bey-

nəlxalq münasibətlər sistemində. 1918-1920." adlanır. Beş fəsil, 362 səhifədən ibarət olan bu 

əsər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olması uğ-

runda mübarizəyə həsr edilmişdir.(6. səh.178) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixini real əks 

etdirən müəlliflərdən biri də İsınayıl Musayevdir. Onun 1996-cı ildə nəşr olunmuş "Azərbay-

canın Naxçıvan ve Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti [1917-
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1921-ci illər]" əsəri tədqiq olunan problemin araşdırılması baxımından aktualdır. Dörd fəsil, 

328 səhifədən ibarət olan bu əsərdə müəllif böyük dövlətlərin Azərbaycanla bağlı yürütdükləri 

siyasəti Naxçıvanda erməni idarəçiliyi, Zəngəzurda hərbi-siyasi şəraitin kəskinləşməsi və 

Cümhuriyyətin gördüyü tədbirləri işıqlandırmışdır. Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi"nin V 

cildinin IX-X fəsilləri Azərbaycan Cümhuriyyətinin iqtisadi və mədəni quruculuq sahələrinə 

həsr olunmuşdur. Beşinci cildin XI fəsli "Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutu" adlanır. Bu 

fəsildə Cümhuriyyətin süqutunu şərtləndirən daxili amillərlə yanaşı, yalnız mühacir tarixşü-

naslığında rast gəldiyimiz bir fakt da maraq doğurmaya bilməz. Burada oxuyuruq:"1920-ci 

ilin aprelində Bakıda hərbi çevrilişin hazırlanması və keçirilməsində burada olan Türkiyə hər-

bi xidmətçiləri və kommunistləri fəal rol oynayırdılar. Məhz onların köməyi nəticəsində şəhər-

də bir çox mühüm obyektlər, o cümlədən demiryol vağzalı tutuldu, şəhərin hərbi qubernatoru 

M.Q.Telexas həbs edildi."(7. səh. 141) Göründüyü kimi, çağdaş tarixçilərin əksəriyyəti ya bu 

faktı göstərməmiş, ya da belə bir halın mövcudluğuna şübhə ilə yanaşmışlar. Çağdaş tarix-

çilərdən Tadeuş Svyatoxovski də "Rusiya və Azərbaycan sərhədyanı bölgə keçid dövründə" 

adlı əsərində Cümhuriyyət tarixinə bəzən dürüst, bəzən də birmənalı qarşılanmayan müna-

sibətlərini bildirmişdir. Cümhuriyyət dövrünün müxtəlif məsələlərinin işıqlandırılmasında 

N.Yaqublunun da mühüm rolu var. N.Yaqublu "Müsavat partiyasının tarixi" adlı əsərində də 

Cümhuriyyət tarixinə münasibət bildirmişdir. Əsərin II fəslində müəllif 1918-ci ildə Azərbay-

can istiqlalının elan olunmasında və milli demokratik dövlət quruculuğu prosesində Müsavatın 

rolunu, Azərbaycan və Osmanlı imperiyası arasında siyasi, hüquqi və iqtisadi bağlılığı, eləcə 

də Cümhuriyyətin xarici siyasəti məsələlərini işıqlandırmağa cəhd göstərmişdir.(8. səh.208) 

Məryəm Oruclunun monoqrafiyasında da Azərbaycan tarixinin 1918-1920-ci illər dövrünə aid 

məlumatlar öz əksini tapmışdır. "1918-1920-ci illərdə Müsavat partiyasının milli dövlət quru-

culuğunda rolu, partiyanın II qurultayı" bölümündə müəllif 1917-ci il fevral burjua inqi-

labından sonra Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti təhlil etdikdən sonra,  

milli dövlət quruculuğu prosesində "Müsavat partiyası"nın rolu işıqlandırılmışdır. 

90-cı illərin sonundan başlayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ayrı-ayrı prob-

lemləri ilə bağlı çoxlu tədqiqat işləri aparılmış, dissertasiyalar müdafıə olunmuşdur. Bu nami-

zədlik və doktorluq dissertasiyaları içərisində İ.Ağayevin "1917-1920-ci illərdə Azərbaycan 

tarixi Türkiyə tarixşünaslığında", N.Nəsibzadənin "Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

xarici siyasəti (1918-1920), L.Məmmədovanın "Azərbaycanda erməni siyasi təşkilatlarının 

fəaliyyəti (1917-1920-ci illər)", S.Süleymanovanın "Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın ya-

ranması və inkişafı (XIX əsrin şonu-XX əsrin əvvəli)" İA.İsgəndərovun "Azərbaycanda 1917-

1918-ci illərdə türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaşlığı", Ə. Şahverdiyevin "Trab-

zon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi", H.Məmmədovanın "Azərbaycan 

Demokratik Respublikası dövründə Qarabağın dağlıq hissəsində erməni separatizminə qarşı 

mübarizə", R.Hətəmovun "Almaniya-Osmanlı münasibətlərində Azərbaycan amili (1917-

1918-ci illər)", M.Süleymanovun "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu tarixi", 

C.Rüstəmovanın "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli burjuaziya", S.Əzizbəyova-

nın "Rusdilli mətbuatda Azərbaycan milli hərəkatının tarixi-siyasi analizi (1917 mart-1918 

aprel)", K. Sofıyevanın "Osmanlı ordusunun Qafqaz hərəkatı və onun Azərbaycanda xilaskar 

rolu", M.Əlizadənin "Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımını öyrənmək üçün mənbələr 

(1918-1920-ci illər)", S.Yusifzadənin "Azərbaycan-Britaniya münasibətlərı (1918-1920-ci 

illər)", R.Süleymanlının "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin təşkil olun-

ması və fəaliyyəti" adlı tədqiqat əsərlərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici 

siyasəti haqqında bu və ya digər dərəcədə məlumatlar verilmişdir.  
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Çağdaş Azərbaycan tarixşünaslığında Azərbaycan tarixinin 1917-1920-ci illər dövrünü 

tədqiq edən tarixçilərdən biri də tarix elmləri doktoru, professor Anar İsgəndərovdur. Müəlli-

fin 2006-cı ildə nəşr olunmuş əsərində 1918-1920-ci illərdə Bakıda və Azərbaycanın qəzala-

rında Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımdan söhbət açılır, Bakıda və Azərbaycanın 

qəzalarında türk-müsəlman soyqırımına rəhbərlik edən Stepan Şaumyanın bu işdə birbaşa rolu 

faktiki mənbələr əsasında sübuta yetirilir. Müəllifin böyük xidmətlərindən biri odur ki, uzun 

müddət tarixşünaslıqda "vətəndaş müharibəsi", "sinfi mübarizə", "mart hadisəsi" kimi qiymət-

ləndirilən problemi monoqrafiyada ilk dəfə tarixşünaslıq baxımından ətraflı tədqiq etmiş, 

konkret faktlar və tarixi mənbələr əsasmda türk-müsəlman soyqırımı kimi sübut etmişdir (9, 

səh.189). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çağdaş tarixşünaslığı ilə bağlı diqqəti celb edən 

əsərlərdən biri də 2004-cü ildə Bakıda nəşr olunan "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklo-

pediyası"dır. İki cilddən ibarət olan bu ensiklopediya kollektiv əməyin bəhrəsidir. Əsər ensik-

lopedik xarakteri daşısa da, burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti geniş şəkildə işıqlandırıl-

mışdır. İki cildlik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 439 səhifədən ibarət 

olan I cildi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə çağdaş tarixçilər tərəfındən verilən müsbət qiy-

məti ilə xüsusi əhəmiyyət daşıyır (10, səh.87). Kollektiv əməyin bəhrəsi olan bu ensiklopedi-

yada sovet dövrü tarixşünaslığında Cümhuriyyətə verilən qeyri-obyektiv münasibət tənqid 

olunmuş, Cümhuriyyətin daxili və xarici siyasəti geniş şəkildə təhlil olunaraq öz obyektiv 

qiymətini almışdır. 
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Написано много научных трудов по историографии по теме «Действии левых 

ориентированных партий в Азербайджанской Демократической Республики". Хроноло-

гические рамки проблемы охватывает период с 27 мая 1918 до конца апреля 1920 года. 

Проблема не исследована как субъект в истории страны. В разные периоды произведе-
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ниям о ADR были приняты идеологические требования, которые привели к формиро-

ванию понятий в различных противоположных  концепции. 
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There are written a lot of scientific works about the historiography of the theme 

"Activity of the left-oriented parties in the Democratic Republic of Azerbaijan”. The 

chronological framework of the problem covers the period from the May 27, 1918 until the 

end of April 1920. The problem is not investigated in the history of the country as the subject. 

In different times in writtings about ADR  were taken ideological demands, which led to the 

formation the concepts in a variety of contradictory. 
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