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Giriş

Müsavatçıların Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizəsi 
ölkəmizin Sovet (bolşevik) Rusiyası tərəfindən işğal edilməsindən dərhal 
sonra başlamışdır. Belə ki, yeni gerçəklik ortalığa çıxdığından “Müsavat” da 
dəyişməyə, fərqli fəaliyyət proqramı həyata keçirməyə məcbur idi. Buna görə 
də 1920-ci ilin 28 aprel tarixindən sonra bu partiya yenilənmiş mahiyyətlə 
siyasi meydana çıxmışdır. Həm də o zaman artıq keçmiş rəhbərlik ölkəni tərk 
etmiş, bəziləri isə bolşeviklərlə anlaşma əldə etmişdilər. Buna görə partiya 

gənclər tərəfindən yenidən qu-
rulmuş, onun daxilində solçuluq 
meyilləri artmışdır. Beləliklə, işğal-
dan sonra “Müsavat” solçu türk 
millətçi partiyası kimi fəaliyyətini 
gizli şəkildə davam etdirmişdir. 
Gizli “Müsavat” Azərbaycanda 
bolşeviklərlə mübarizə aparan ən 
mütəşəkkil və əhəmiyyətli siya-
si qurum olduğundan işğalın ilk 
günündən sovet rejiminin rep-
ressiya maşını məhz ona qarşı 
yönəlmişdir.

Gizli təşkilatın fəaliyyətini ətraflı 
və ardıcıl təsvir edən yeganə mənbə 
sovet rejiminin xüsusi xidmət or-
qanı olan Azərbaycan Dövlət Siya-
si İdarəsinin (ADSİ) müstəntiqləri 
tərəfindən tərtib edilmiş  yeddi 
cilddən ibarət olan və Azərbaycan 
Respublikası Döv-lət Təhlükəsizlik 
Xidmətinin arxivində saxlanılan 

“Dadaş Həsənov və başqalarının istintaq işi"dir (arxiv nömrəsi 500518). Bu 
araşdırmada tarixi hadisələr bu sənədin əsasında verilmişdir, ancaq eyni za-
manda digər mənbələrə və tədqiqatlara da müraciət edilmişdir.

1. Birinci gizli təşkilatın fəaliyyəti (1920-1923) 
 
Gizli fəaliyyətin başlanması. İşğaldan dərhal sonra bolşeviklər 

Azərbaycanın bütün siyasi partiyalarına yeni hökuməti tanımaq tələbi 

Şəkil 1. 
Dadaş Həsənov və başqalarının istintaq işi



STRATEJİ TƏHLİL | Say 1-2 (23-24) • 2018

381

irəli sürdülər. Nəticədə onların çoxu 
fəaliyyətlərinə son qoydular, ya da 
Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Par-
tiyasının sıralarına daxil oldular [4, s. 147].

Ən nüfuzlu olan “Müsavat” partiya-
sına gəldikdə isə XI Qızıl ordu ölkəni 
işğal edən kimi onun daxilində parça-
lanma baş verdi, solçular qolu üstünlük 
əldə etdi. Gizli Mərkəzi Komitənin (MK) 
üzvü Məmməd Sadıq Quliyevin sözlərinə 
görə, “solçu” müsavatçılar “bürokratiya və 
partiyaya soxulmuş burjua ünsürləri ilə 
mübarizə aparacaqlarını bəyan etdilər” 
[9, s. 2]. Yeni solçu “Müsavat”ın təşəbbüs 
qrupuna 25 nəfər daxil oldu, onlardan 
Əbdül Vahab Məmmədzadə (Yurtsever), 
Məmməd Sadıq Quliyev, Rasim Qasımov, Seyid Zərgərin adları istintaq 
işində göstərilmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiş 
keçmiş Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə isə 
müqavimət hərəkatının mənəvi rəhbəri oldu.

29 aprel 1920-ci il tarixində “Müsavat” partiyasının fövqəladə konqresi 
keçirildi. Orada onun bir neçə üzvü partiyanın buraxılması və bolşeviklərin 
tərəfinə keçməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Ancaq çoxluq bu təşəbbüsü 
rədd edib Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi və işğalçıların 
ölkədən çıxarılması tələblərində israrlı oldular [4, s.148-149]. Bu konqresdə 
Bakı Universitetinin tələbələri daha çox fəallıq göstərirdilər.

Konqresdə yuxarıda adları çəkilən üzvlər daxil olmaqla “Müsavat”ın yeni 
MK-sı da seçildi. Bolşeviklərə açıq fəaliyyət göstərmək tələbi irəli sürülsə 
də, onlar bunu rədd etdilər.

 İşğala qarşı gizli müqavimətin təşkil edilməsi üzrə iş 1920-1922-ci illər 
ərzində aparıldı. Müsavatçılar inanırdılar ki, dünyadakı mürəkkəb vəziyyətdə 
işğal uzun sürməyəcək və buna görə də təkcə partiya strukturları deyil, 
həm də hərbi təşkilat yaradılmalıdır. Fəaliyyət iki istiqamət üzrə aparılırdı: 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının təbliği və işğalçılara qarşı 
silahlı üsyanın təşkili.

Birinci gizli təşkilatın rəhbərlərinin gizli toplantıları daha çox müqavimət 
hərəkatının ən fəal üzvlərindən biri olan Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
terapevtik hospitalının həkimi doktor Dadaş Həsənovun evində keçirilir-
di. Müsavatçıların arasında o, daha çox Həsənzadə kimi tanınmışdır, onu 

29 aprel 1920-ci il tarixində 
“Müsavat” partiyasının 
fövqəladə konqresi keçirildi. 
Orada onun bir neçə üzvü 
partiyanın buraxılması və 
bolşeviklərin tərəfinə keçməsi 
təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. 
Ancaq çoxluq bu təşəbbüsü 
rədd edib Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin bərpa 
edilməsi və işğalçıların 
ölkədən çıxarılması 
tələblərində israrlı oldular. 
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M.Ə.Rəsulzadə bu adla xatırlamışdır [5, s. 22]. Bu toplantılarda mühacirət 
etmiş keçmiş cümhuriyyət xadimləri şiddətli tənqid edilmişdilər. MK sədri 
Məmmədzadə və başqaları onları ən ağır vaxtlarda ölkəni atıb getməkdə 
və xaricdə olarkən fəaliyyətsizlikdə suçlayırdılar. Onların sözlərinə görə, 
mühacirətə arxalanmaq və onlar tərəfindən hansısa işlərin görülməsini 
gözləmək olmaz. Azərbaycanda olan müstəqillik mübarizləri özləri 
müqavimət hərəkatını təşkil etməli, bolşeviklərə qarşı üsyan hazırlamalı-
dırlar [9, s. 7].

1922-ci ildən başlayaraq, gizli təşkilat “İstiqlal” adlı qəzet yayımlama-
ğa başlamışdı. Onun cəmi 18 nömrəsi işıq üzü görmüş, hər sayı 30-50 
nüsxədən ibarət olmuşdu. Bundan başqa, gizli mətbəədə partiyanın proq-
ramı və müxtəlif vərəqələr dərc edilib yayılırdı.

Gizli təşkilatın strukturu. 1923-cü ildə sovet xüsusi xidmət orqanı olan 
ADSİ tərəfindən darmadağın edilənə qədər birinci gizli “Müsavat”ın 1921-
ci ildə qurulmuş aşağıda göstərilən strukturu olmuşdur:

1. Mirzə Bala Məmmədzadənin sədrlik etdiyi MK;
2. Əbdül Vahab Məmmədzadənin sədrlik etdiyi Bakı Komitəsi (BK)
3. Hərbi təşkilat;
4. Bakı və qəzalarda fəaliyyət göstərən yerli təşkilatlar. Bakıda üçlüklər 

tərəfindən idarə edilən dörd rayon təşkilatı olmuşdur. Bundan başqa, 
Salyanda və Lənkaranda da yerli təşkilatlar fəaliyyət göstərirdilər. An-
caq ən güclü təşkilat Gəncədə qurulmuşdu. Dağıstan və Türküstanda da 
“Müsavat”ın özəklərinin yaradılması planlaşdırılmış, ancaq bu niyyətlər ob-
yektiv səbəblər üzündən həyata keçirilməmişdi.

Hərbi təşkilatın strukturu və məqsədləri. Gizli “Müsavat”ın fəaliyyətində 
1923-cü ilə qədər Dadaş Həsənovun başçılıq etdiyi hərbi təşkilatın xüsu-
si yeri olmuşdur [7, s. 18]. Məsələ burasındadır ki, müstəqillik mübarizləri 
məhz silahlı üsyan yolu ilə işğala son qoymaq niyyətində idilər.

1923-cü ilin əvvəlindən MK-ya tabe olan hərbi təşkilat Məmməd Sa-
dıq Quliyev, Əhməd Hacınski, İbrahim Axundzadə, Əli Hüseyn Dada-
şov və İsfəndiyar Vəkilov tərəfindən idarə edilirdi. Bu beşliyin toplantıları 
Ə.H.Dadaşovun evində keçirilirdi. Bundan başqa, BK-nın nəzdində də hərbi 
təşkilat fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Ona Nurulla Qulubəyov (təşviqat 
işləri), İbrahim Axundzadə (təşkilat məsələləri), Nurulla Rzabəyov (təchizat), 
Mövsüm İbrahimov (rabitə), İbrahim Atakişiyev (hərbi qruplarla iş) rəhbərlik 
edirdilər. Təşkilatın fəaliyyətində həm də Mövsüm Bəydəmirov və Nəsrulla 
Rzabəyli də fəal iştirak edirdi. BK-nın hərbi təşkilatının qurulmasında Dadaş 
Həsənov və Əhməd Hacınski də böyük rol oynamışdı. Onun rəhbərlərinin 
toplantıları əsasən Dadaş Həsənovun evində keçirilirdi. O həm də hərbçilər 



STRATEJİ TƏHLİL | Say 1-2 (23-24) • 2018

383

arasında təbliğat aparmaq üçün fəalların üçlüklərini qəzalara göndərirdi.
Hərbi təşkilatın aşağıda göstərilən şöbələri olmuşdur:
1. Yeni üzvlərin cəlb edilməsi ilə məşğul olan təşkilat şöbəsi;
2. Qızıl ordu hissələri haqqında kəşfiyyat xarakterli məlumatların əldə 

edilməsi ilə məşğul olan operativ şöbə;
3. Üsyançıları silah və sursatla təchiz edə biləcək təchizat şöbəsi;
4. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ideyalarını, işğalçılara 

qarşı silahlı üsyana qalxmağın və strateji obyektlərin ələ keçirilməsinin va-
cibliyini təbliğ edən təşviqat şöbəsi. Bu şöbənin fəalları həm də Qızıl ordu-
nun əsgər və zabitlərinin öz tərəflərinə cəlb edilməsi işini həyata keçirirdilər.

Hərbi təşkilatın rəhbərləri Bakını sek-
torlara bölmüşdülər, onların hərəsində 
özəklər yaradılmışdı. Üsyan başlayan kimi 
bu özəklərin rəhbərləri milləti səfərbər 
etməli idilər.

Üsyanın hansı tarixdə başlaması haq-
qında dəqiq məlumat verilmirdi, bütün 
özəklər bu barədə “Müsavat” MK-sının hər 
dəqiqə verilə bilən əmrini gözləyirdilər. 
Hər halda gözlənilən üsyan Gürcüstanda 
planlaşdırılan üsyanın davamı kimi baş-
lamalı idi. Üsyançıları silahla Xalq Hərbi Dəniz Komissarlığı qərargahının 
təchizat komandasının rəisi Mövsüm İbrahimov təchiz etməli idi.

O zaman Qızıl ordu hissələrində aparılan təbliğat nəticəsində müsa-
vatçılar öz tərəflərinə çoxlu zabit cəlb edə bilmişdilər. İstintaq işində on-
lardan bəzilərinin - hərbi məktəbin pulemyot komandasının rəisi İshaq 
Dadaşevin, mühəndis dəstəsinin rəis köməkçisi Zəkəriyyə Vəkilovun, ba-
tareya komandirinin köməkçisi Söyün Paşayevin, Xalq Hərbi Dəniz Ko-
missarlığı qərargahının komendant köməkçisi gizir Süleyman Hacıyevin 
adları çəkilmişdi. Üsyanı həm də hərbi məktəbin 80-ə yaxın kursantı da 
dəstəkləməli idi.

İstintaq işinə görə, 1923-cü ildə “Müsavat”ın gizli hərbi təşkilatının 
özəkləri hərbi məktəbdə, Aviasiya məktəbində, Azərbaycan SSR Konvoy 
komandasında, Gəncədə yerləşən Azərbaycan diviziyasının 3-cü alayında 
olmuşdu.

Gizli hərbi təşkilat həm də Xalq Hərbi Dəniz Komissarlığı qərargahının iş 
icraçısı Seyid Mir Bağır Rzayevin vasitəsi ilə məxfi məlumatları da əldə edə 
bilirdi, onları Dadaş Həsənova və Əhməd Hacınskiyə ötürürdü.

Türkiyənin nümayəndələri ilə əlaqələr. Gizli “Müsavat”ın MK-sı 1920-

İstintaq işinə görə, 1923-
cü ildə “Müsavat”ın gizli 
hərbi təşkilatının özəkləri 
hərbi məktəbdə, Aviasiya 
məktəbində, Azərbaycan 
SSR Konvoy komandasında, 
Gəncədə yerləşən Azərbaycan 
diviziyasının 3-cü alayında 
olmuşdu.
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1921-ci illərdə Bakıda yerləşən Türkiyənin konsulluğu və şəxsən konsul 
Memduh Şevket bəylə əlaqə saxlayıb, ondan kömək gözləyirdi. Ancaq 
türklər müsavatçılara heç bir əhəmiyyətli yardımlar etməmiş, onlara yalnız 
az miqdarla pul ötürmüş və rabitə ilə kömək etmişdilər. 

İstintaq materiallarına görə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin Finlandiya 
sərhədindən xaricə qaçırılması və sonra İstanbula gəlməsi əməliyyatında 
türk kəşfiyyatı da iştirak etmişdi. Bu məxfi əməliyyatı “Müsavat” partiyası 
MK-sının qərarı ilə 1922-ci ildə Dadaş Həsənov, Rəhim Vəkilov və tanınmış 
tatar maarifçisi Musa Bigiyev həyata keçirə bilmişdilər [7, s.18]. 

Bundan başqa, Mirzə Bala Məmmədzadənin 1922-ci ildə Acarıstan üs-
yanı zamanı orada hansısa məxfi iş görən Edin adlı bir türklə yazışması 
böyük maraq doğurur [9, s. 22-23]. M.B.Məmmədzadə ona Azərbaycanın 
o zaman planlaşdırılan SSRİ-nin tərkibinə girməsi haqqında öz fikirlərini 
bildirmişdir. Onun fikrincə, əslində o ittifaqda respublikalar azad olmaya-
caqlar, sadəcə bolşeviklər Azərbaycanı Rusiyanın tərkibinə qatmaq və işğalı 
hüquqi cəhətdən əsaslandırmaq istəyirlər.

Daha sonra M.Məmmədzadə yazırdı ki, dekabrın 2-dən başlayaraq 
Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibinə daxil olmasına qarşı etiraz olaraq Qara-
bağ və Şamaxıda üsyan başlamış, Bakını su ilə təchiz edən Şollar kəməri 
partladılmış, qəzalarda Kommunist Partiyasının bəzi fəalları öldürülmüş, 
Bakıdan Rusiyaya neftlə dolu gəmiləri yola salan “Qafqaz və Merkuri” 
gəmiqayırma zavodu yandırılmışdı. Onun yazdığına görə, Bakı kəndlərində 
də vəziyyət gərgin idi: mədənlər yandırılmış, Rusiyaya neftin nəqli da-
yandırılmışdı. Məktubun sonunda M.B.Məmmədzadə Edinə imkanların 
çox məhdud olduğunu, Türkiyənin yardımı olmasa, üsyançıların məğlub 
olacağını bildirmişdi. Ancaq cavab məktubunda Edin ona yalnız mənəvi 
dəstəyini sərgiləmiş və Türkiyədən müsavatçılara bir qədər maddi yardımın 
ediləcəyini vəd etmişdi.

“Gürcüstanın Müstəqillik Komitəsi” ilə əməkdaşlıq. Birinci gizli 
“Müsavat”ın fəaliyyətində Gürcüstanın müstəqillik hərəkatı ilə əlaqələrin 
qurulmasına böyük önəm verilirdi [11]. Çünki həm Azərbaycanda, həm də 
Gürcüstanda Sovet İttifaqı əleyhinə mübarizə aparan təşkilatların məqsədi 
dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi idi. Bundan başqa, müsavatçılar 
gürcülərin vasitəsi ilə Antantanın yardımına ümid edirdilər.

Bolşevik Rusiyasının qoşunu Gürcüstanı işğal edəndən sonra bu 
ölkənin əsas partiyaları öz aralarında olan ziddiyyətləri bir qırağa qoyub 
ümumi mübarizəyə qalxmaq qərarına gələ bilmişdilər. Bu da “Gürcüsta-
nın Müstəqillik Komitəsinin” yaradılması ilə nəticələnmişdi. Ona “Paritet 
Komitəsi” də deyirdilər.
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1921-ci ildə Mirzə Bala Məmmədzadə üç dəfə Tiflisdə olmuş və Gür-
cüstanın gizli hərəkatının rəhbərlərindən biri olan Silvestr Cibladze ilə 
görüşmüşdü. Gürcülər belə bir komitənin Azərbaycanda və Qafqazın baş-
qa diyarlarında da yaradılmasında israrlı idilər. Bundan sonra onlar bu 
komitələrin vahid mərkəzinin yaradılmasını və onun Rusiyaya qarşı qaldı-
rılan ümumqafqaz üsyanına rəhbərlik etməsini planlaşdırırdılar. Gürcülər 
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının köməyinə ümid edirdilər. Onların 
ermənilərlə anlaşma cəhdləri uğursuzluqla nəticələnmişdi.

Aparılan danışıqlardan sonra M.B.Məmmədzadə həmin komitənin 
bənzərinin Azərbaycanda yaradılmasına cəhd etmiş və bu məqsədlə silah-
daşlarının vasitəsilə Tiflislə daimi əlaqələrdə olmuşdur. Əvvəlcə bu iş Əlövsət 
Nəcəfova tapşırılmışdı, ancaq onun 1923-cü ildə həbs edilməsindən sonra 
onu müvəqqəti olaraq Dadaş Həsənov əvəz etmişdi. M.Məmmədzadə onu 
Tiflisə, Gürcüstanın azadlıq hərəkatına 
rəhbərlik etmək üçün mühacirətdən qa-
yıtmış keçmiş menşevik hökumətinin 
nazirlərindən biri olan Noy Homeriki ilə 
danışıqlar aparmağa göndərmişdi [9, s. 
31]. O zaman həm də Bakıda gürcülərin 
səlahiyyətli nümayəndəsi Q.Salukvadze 
fəaliyyət göstərmiş və D.Həsənov onun-
la daimi əlaqədə olmuşdur. Daha sonra 
gürcülərlə işləri Əli Yusifzadə aparmışdır, 
ancaq 1924-cü ildə o, Q.Salukvadze ilə 
birlikdə həbs edilmiş, sonra isə müəyyən 
şərtlərlə azadlığa buraxılmışdır.

Birinci gizli təşkilatın sonu. ADSİ 
Azərbaycan və Gürcüstanın sovetlər əleyhinə birliyin yaradılması cəhdlərini 
izləyərək müsavatçılara ağır zərbələr endirmişdir. 1923-cü ildə ilk həbslər 
həyata keçirilmiş, ancaq tutulanlardan bəziləri öz silahdaşlarını əksinqilabi 
fəaliyyətdən çəkindirmək şərti ilə azadlığa buraxılmışdılar. O zaman Mirzə 
Bala Məmmədzadənin yaydığı vərəqədə təkcə müsavatçıların deyil, həm 
də onlarla heç bir əlaqələri olmayan Azərbaycan ziyalılarından bir ço-
xunun təqib edilməsi qeyd olunmuşdur. ADSİ əməkdaşları onların ha-
mısına qarşı işgəncələr tətbiq edərək müsavatçı olduqlarını, ancaq indi 
bolşeviklərin tərəfinə keçdiklərini elan etməyə məcbur etmişdilər. Vərəqədə 
M.B.Məmmədzadə bu zorakılığa etiraz edərək bəyan etmişdi ki, müsavat-
çılar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəni davam etdirirlər və 
bolşeviklərin tərəfinə keçmək fikirləri yoxdur.

Azərbaycanda gizli təşkilatın 
darmadağın edilməsi 
ümumqafqaz üsyanının 
qaldırılması planlarının 
gerçəkləşməsinə imkan 
vermədi. Çünki ADSİ 
demək olar ki, “Müsavat”ın 
fəaliyyətini iflic edə bilmiş, 
onun bütün strukturlarını 
dağıtmış, fəallarının çoxusunu 
həbs etmişdi. 
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Daha sonra “Müsavat”ın MK-sı tam tərkibdə təqiblərə məruz qalmış, 
Əbdül Vahab Məmmədzadə,  Rəhim Vəkilov, Kərbəlayı Vəli Mikayılov 
və başqaları həbs edilmişdilər. Bu zaman Mirzə Bala Məmmədzadə giz-
li təşkilatın işini fəallaşdırmağa cəhd etsə də, ancaq bunun cavabı olaraq 
ADSİ yeni kütləvi həbslər həyata keçirmiş, “İstiqlal” qəzetinin mətbəəsini 
aşkar edərək onun fəaliyyətinə son qoymuşdu. M.Məmmədzadə isə İra-
na mühacirətə qaçmışdır. O zaman doktor Dadaş Həsənova, şair Əhməd 
Cavada və Rəhim Vəkilova  da mühacirətə getmək təklif olunsa da, onlar 
bunu rədd edərək demişdilər: “Mən gedim xarici ölkəyə, sən get, o getsin, 
çox yaxşı, bəs bu bədbəxt və talesiz günləri millətlə kim bölüşsün?” [1]. İs-
tintaq işinə görə, M.B.Məmmədzadə getməmişdən əvvəl Dadaş Həsənova 
və Əhməd Hacınskiyə bildirmişdi ki, MK qərarı ilə onlar “Müsavat”ın yeni 
rəhbərləri təyin edilirlər və partiyanın fəaliyyətini davam etdirməlidirlər [9, 
s.33]. 

Azərbaycanda gizli təşkilatın darmadağın edilməsi ümumqafqaz üsya-
nının qaldırılması planlarının gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Çünki ADSİ 
demək olar ki, “Müsavat”ın fəaliyyətini iflic edə bilmiş, onun bütün struk-
turlarını dağıtmış, fəallarının çoxusunu həbs etmişdi. O zaman gürcülərə 
qarşı da zərbə endirilmiş, 1924-cü ilin avqust-sentyabr aylarında baş tutan 
üsyanlar isə Qırmızı ordu tərəfindən asanlıqla darmadağın edilmişdi.

2. İkinci gizli təşkilatın fəaliyyəti (1923-1926)

Gizli fəaliyyətin bərpa edilməsi. Birinci gizli təşkilatın darmadağın 
edilməsindən sonra azadlıqda qalan və bir qədər sonra sovet hökumətinə 
qarşı fəaliyyət göstərməmək şərti ilə azadlığa buraxılan fəal müsavatçılar 
partiyanın fəaliyyətinin bərpa edilməsi istiqamətində işə başladılar [13, s. 
48]. 

İkinci gizli təşkilatın fəalları 1923-cü ilin noyabrında Dadaş Həsənovun 
evində ilk toplantılarını keçirdilər. Burada tərkibində D.Həsənonun, 
Ə.Hacınskinin, Əbülfəz Babayevin, Əbdül Əbdülzadənin, Əli Yusifzadənin 
olduğu MK-nın yeni heyəti seçildi. Ancaq sonra Ə.Əbdülzadə gələcək top-
lantılarda iştirak etmədiyinə görə bu tərkibdən çıxarılmış, Ə.Babayev isə 
həbs edilmişdir. Ona görə də MK-da yalnız göstərilən üçlük qalmışdı. İkinci 
gizli “Müsavat”ın MK sədri və faktiki olaraq rəhbəri Dadaş Həsənov (1897-
1927) [9, s.70], katibi isə Əhməd Hacınski olmuşdur [10].

Yeni MK Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizəni 
davam etdirəcəyini bəyan etmişdir. Bununla belə, müsavatçılar öncə plan-
laşdırılan ümumqafqaz silahlı üsyanının hazırlanması prosesindən aralan-
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dılar. Bu dönüş təkcə onların məhdud imkanlarına görə deyil, ümumiyyətlə, 
partiyanın mübarizə metodlarının dəyişməsindən irəli gəlirdi. Məsələ bu-
rasındadır ki, müsavatçıların mənəvi rəhbəri M.Ə.Rəsulzadə 1924-cü ilin 
noyabr ayında üsyanların qaldırılmasının əleyhinə çıxış etmişdi. O hesab 
edirdi ki, “Rusiya hansısa ciddi müharibəyə girməsə, ya da onun daxilində 
ciddi problemlər ortaya çıxmasa, heç bir silahlı üsyan nəticə verməyəcək. 
Bunu etsək, biz millətimizi faciələrə sürükləyəcəyik və azadlığımızın əldə 
olunması qeyri-müəyyən vaxta uzadılacaq [13, s. 53].

Beləliklə, 1924-cü il ərzində gizli təşkilat əsasən repressiya olunmuş 
müsavatçıların ailələrinə yardım etmək üçün maddi vəsaitlərin tapılması 
ilə məşğul olmuşdur. [13, s. 69]. Ancaq maddi imkanlar olduqca az idi və 
demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Ona görə yardımları əsasən aylıq üzv-
lük haqlarının hesabına edirdilər (partiyanın üzvləri ayda 220-230 manata 
qədər üzvlük haqqı ödəyirdi. Göründüyü kimi, müsavatçılar heç bir maddi 
maraq güdməmiş, əqidəli insanlar olmuşdular. Hətta öz şəxsi zəhmətləri ilə 
qazandıqları vəsaiti bu mübarizəyə xərcləyirdilər.

1925-ci ilin əvvəlindən başlayaraq gizli təşkilat öz işini fəallaşdırmışdır. O 
zaman Dadaş Həsənovun evində keçirilən toplantıda ikinci gizli “Müsavat”ın 
yeni MK tərkibi (D.Həsənov, Ə.Hacınski, Ə.Babayev, M.H.Vəliyev (Baharlı) və 
R.Vəkilov) təsdiqlənmişdir. Həmçinin, BK-nın da yeni tərkibi elan edilmişdir. 
Onun üzvləri Mir Əbdül Qəni Mir Qasımov, Qəzənfər Sultanov (Pedaqoji 
İnstitutun tələbəsi), Süleyman İsrafilov  (Tibb İnstitutunun tələbəsi), Həbib 
Məmmədov (N.Nərimanov adına texnikumun müəllimi) olmuşdular. 

Həmin vaxt müsavatçıların qəzalarda da işləri fəallaşmışdır. “Müsavat”ın 
Qarabağ təşkilatı güclənmiş və 1925-ci ilin yayında Şuşada onun toplantısı 
keçirilmişdir. Toplantıda Dadaş Həsənov da iştirak etmişdir [3, s.148]. 

“Müsavat”ın MK sədri doktor Dadaş Həsənov ancaq yoxlanılmış adam-
larla işləməyə üstünlük verərək partiyaya yeni üzvlərin qəbul edilməsini 
dayandırmışdır. Təbii ki, bu addımı o, məcburiyyət üzündən etmişdir, çün-
ki gizli fəaliyyət göstərən təşkilata satqınların girmə ehtimalı böyük idi. 
Onun qəzalara göndərdiyi göstərişinə görə, partiya üzvləri öz sıralarını 
təmizləməli, biganələri, eləcə də əqidəsiz və fəaliyyətsiz adamları təşkilatdan 
xaric etməli, repressiyalara uğramış silahdaşlarının ailələrinə maddi yardım 
etməli, maarifçilik işlərini aparmalı idilər [9, s.43]. O, həmçinin müsavatçı-
lara sovet hökuməti ilə açıq ixtilaflara girməkdən çəkinməyi tapşırmışdır, 
çünki nəticədə çoxlu günahsız insan məhv ola bilərdi. O, təxribatları törədə 
biləcək başqa qruplara (xüsusən də “ittihadçılara”) qarşı mübarizə aparma-
ğın vacibliyini vurğulamışdır. 

Dadaş Həsənov hesab edirdi ki, müsavatçılar öz tərəfinə təkcə bitərəfləri 
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və istiqlal tərəfdarlarını deyil, həm də kommunistləri çəkməlidirlər. 
Bu məqsədlə onların arasında da fəal təbliğat gedirdi. İstintaq işində 
“Müsavat”ın tərəfinə keçən AK(b)P üzvləri Süleyman Hacıyevin və Seyid 
Pzayevin adları çəkilmişdir. Eyni zamanda, təşkilat üzvlərinə müsavatçı ol-
duqlarını gizlədərək AK(b)P-nin sıralarına (onu içəridən dağıtmaq üçün) 
daxil olmaq tövsiyə edilirdi. Yenə istintaq işinə görə, 1925-ci ildə AK(b)P-yə 
Ağdam müsavatçısı Əsəd Nəsirov və Mövsüm İbrahimov daxil olmuşdular 
[9, s. 44].

Maarifçilik fəaliyyəti. İkinci gizli təşkilatın işinin əsas istiqaməti xal-
qın maarifləndirilməsi, onda vətənpərvərlik ruhunun tərbiyə edilməsi idi 
[2, s.197]. Bu istiqaməti M.Ə.Rəsulzadə də dəstəkləmiş, əhalinin şüurunda 
müstəqillik və türk birliyi ideyalarının həkk edilməsi üçün işlərin görülməsini 
vacib hesab etmişdir [8, s.34]. 

Dadaş Həsənova görə, qarşıda qoyulan məqsədlərə “savadlı kadrla-
rın yetişdirilməsi ilə nail olmaq olar. Onlar dövlət və təhsil strukturlarına 
daxil edilməlidirlər. Belə adamların sayı artdıqca hakimiyyət müstəqillik 
tərəfdarlarının əlinə keçəcək” [9, s.43]. 

1925-ci ilin noyabrında Əhməd Hacınski tərəfindən təhsil müəssisələrində 
və maarifləndirmə dərnəklərində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 
“Gənclərin partiyadan kənar tərbiyələndirmə təlimatı” adlı iş planı hazır-
lanmışdı [9, s.47-49]. Bu plana görə, gənclərə türk birliyinə sevgi hissləri 
aşılanmalı, onlar türk millətinə mənsub olduqlarına görə fəxr etməlidirlər. 
Eyni zamanda, gənclik işğala və ruslaşdırma siyasətinə qarşı müqavimət 
göstərməlidir. Təlimatda qeyd edilmişdir ki, gənclik yalnız mövhumata 
qarşı çıxış etməli, xalqın dininə və ənənələrinə hörmət etməlidir. Uşaqlara 
dərs keçəndə Azərbaycan, Türkiyə və başqa türkdilli ölkələrin tarixinə önəm 
verilməli, ölkəmizin bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal edildiyi vurğulanma-
lıdır. Ədəbiyyat üzrə dərslərə də xüsusi fikir verilməlidir. Bu dərslərdə so-
vet hökuməti tərəfindən qadağan edilmiş Orta Asiya, Tatarıstan və Türkiyə 
ədiblərinin əsərləri öyrənilməlidir. Coğrafiya üzrə dərslərdə türkdilli ölkələr 
və bölgələrin öyrənilməsinə daha çox vaxt ayrılmalı, Rusiyanın təsiri altın-
dan çıxan başqa ölkələr haqqında da məlumat verilməlidir. Müəllimlər bü-
tün bu bilgiləri həm də sovet hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş tədris 
planları çərçivəsində imkan tapıb gəncliyə ehtiyatla çatdırmalı idilər.

Gizli “Müsavat”ın maarifləndirmə proqramı 1925-1931-ci illərdə çoxlu 
sayda vətənpərvərlik cəmiyyətlərinin və dərnəklərinin yaranmasına gətirib 
çıxarmışdır. Onlar həm də Azərbaycanın təhsil müəssisələrində fəaliyyət 
göstərirdilər [6, s.136]. Beləliklə, təşkilatın fəaliyyəti nəticəsində gənclər 
arasında millətçi əhval-ruhiyyəsinin artması müşahidə edilmişdir. İstintaq 
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materiallarına görə, artıq 1925-ci ildə “18 №-li məktəbin və Pedaqoji Tex-
nikumum komsomol təşkilatlarına qarşı “Türk xalqının gənclər təşkilatı” ya-
radılmış, divarlara millətçi ruhlu vərəqələr vurulmuşdur” [9, s.50]. Həmin 
vərəqələrdə rus dilinin Azərbaycanda hakim statusuna və gənclərin türk 
dilində səviyyəli təhsilalma imkanlarının məhdudlaşdırılmasına qarşı etiraz 
edilirdi. 

Eyni zamanda, sovet hökuməti tərəfindən qadağan olunmuş millətçi 
ədəbiyyat yayılırdı. Belə ki, respublikada M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycanın 
keçmişi və gələcəyi”, “Türkçülüyün əsasları” kitabları, Türkiyədə onun 
tərəfindən buraxılan “Yeni Qafqasiya” jurnalının bir neçə nömrəsi, eləcə də 
müxtəlif vərəqələr yayılmışdır.

Daha sonra gizli təşkilatda Bakıda 1926-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılan 
türkoloji konfransa münasibət bildirilmişdir. Qərara alınmışdır ki, “Müsavat” 
bu tədbiri ümumiyyətlə dəstəkləyir, ancaq ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə 
əvəz edilməsinə qarşı çıxış edir [6, s.134]. Bu barədə yayılmış vərəqədə mü-
savatçılar qeyd etmişdilər ki, əlifba dəyişikliyinə ehtiyac vardır, ancaq məsələ 
burasındadır ki, bu iş bolşeviklər tərəfindən həyata keçirilir. Onlar isə bunu 
türk dünyasını parçalamaq və onun birləşməsinə əngəllər yaratmaq üçün 
edir və  siyasi məqsədlərini güdürlər. Yeni əlifba təkcə Azərbaycanda yox, 
həm də bütün türk dünyasında qəbul edilməli, hamı üçün bir olmalıdır. An-
caq bunu bolşeviklərin istəmirlər. Buna görə də hazırda yeni əlifbaya qarşı 
çıxış etmək və bu məsələni gələcəkdə bütün türk xalqları ilə birlikdə həll 
etmək lazımdır [9, s. 45-46].

Mühacirətlə əlaqələr. İstintaq materiallarına görə, 1925-ci ilin sonun-
da Dadaş Həsənovun evində Memduh Şevket bəy ona M.Ə.Rəsulzadənin 
məktubunu ötürdü. Bu məktubda o, müsavatçıların onunla əlaqələrinin 
müvəqqəti kəsilməsinin səbəbləri haqqında soruşmuş və son zaman-
lar Azərbaycandan xəbərlərin olmamasından şikayətlənmişdir. Həmin 
məktubda o yazmışdır ki, beynəlxalq vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qal-
maqdadır, ancaq bununla belə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa 
ediləcəyinə ümidləri kəsmək olmaz.

Bundan sonra M.Ə.Rəsulzadə yazmışdır ki, bir qrup təxribatçı xarici 
qüvvələrdən çoxlu məbləğdə pul alaraq Azərbaycanla İranın sərhədində 
ixtişaşlar törətmək istəyir. Bunun  nəticəsində isə çoxlu sayda dinc sakin 
həlak ola bilər. Ona görə də müsavatçılar bunun qarşısını almaq üçün təcili 
olaraq o bölgəyə getməlidirlər.

Bundan başqa, M.Ə.Rəsulzadə xahiş etmişdir ki, müsavatçılar Bakıya 
yolladığı kitablarını və “Yeni Qafqasiya” jurnalının bir neçə nömrəsini sa-
tıb maya dəyərini ona yollasınlar, gəliri isə onun və başqa repressiya olu-
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nanların ailələri arasında bölsünlər. Bu, yenə də Azərbaycanın müstəqillik 
mübarizlərinin maddi cəhətdən  nə qədər imkansız olduğunu göstərir. Öz 
ailəsi ilə birləşmə imkanından məhrum olan M.Ə.Rəsulzadə 1929-cu ildə 
sərhəd qaydalarının sərtləşməsinə qədər mütəmadi olaraq ailəsi ilə əlaqə 
saxlamış və onlara maddi yardımlar etmişdir [8, s. 51].

İranda mühacirətdə olan Mirzə Bala Məmmədzadə də gizli təşkilatın 
vasitəsi ilə Azərbaycanda sovet rejimi tərəfindən qadağan olunmuş 
vərəqələri, Türkiyədən aldığı “Yeni Qafqasiya” jurnalının saylarını və başqa 
ədəbiyyatı yayırdı [12, s. 253].

Bundan başqa, istintaq işinə görə M.Ə.Rəsulzadə gizli “Müsavat” və 
Bakıda fəaliyyətdə olan Türkiyə nümayəndələri vasitəsilə hərbi xarakterli 
məxfi məlumatları əldə edirdi. 1925-ci ildə Dadaş Həsənov müsavatçıla-
ra belə bir göstəriş vermişdi: “Qəzalarda hərbçilərlə milisin sayı və onların 
komandirləri haqqında məlumatları əldə edin. Bizim onların top və pulem-
yotlarının olub-olmaması və sayı haqqında xəbərimiz olmalıdır. Bundan 
başqa, dəmir yollarının istismar strukturlarına fikir verilməli, orada bizim 
adamlar yerləşdirilməlidir” [9, s. 56]. 

İkinci gizli təşkilatın sonu. İstintaq işinin materiallarına görə, o za-
man Mir Cəfər Bağırovun (gələcəkdə AK(b)P katibi) rəhbərlik etdiyi “ADSİ-
yə məlum olmuşdur ki, Azərbaycanda “Müsavat” partiyasının yaxşı təşkil 
edilmiş mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onun özəkləri bütün respublikada var-
dır və o, xarici mühacirətlə əlaqədədir [9, s.1]. Beləliklə, 1926-cı il martın 
11-də ikinci gizli təşkilatın rəhbərləri - Dadaş Həsənov, Əhməd Hacın-
ski və Əli Yusifzadə həbs edilmişdilər. Bundan sonra Azərbaycanın bütün 
bölgələrində müsavatçıların kütləvi repressiyaları həyata keçirilmişdir.

D.Həsənovdan sonra gizli təşkilata 1926-cı ilin iyulunda həbs edil-
miş Ə.Babayev rəhbərlik etmişdi. Bundan da sonra rəhbərlərdən yal-
nız M.H.Baharlı və R.Vəkilov azadlıqda qalmış və çox sərt repressiyalara 
baxmayaraq öz fəaliyyətlərini davam etdirmiş, BK-nın yeni heyətini yara-
da bilmişdilər. Onun tərkibində Mir Əbdül Qəni Mir Qasımov, Qəzənfər 
Sultanov, Süleyman İsrafilov və Həbib Məmmədov olmuşdur. Beləliklə, 
gizli təşkilatın fəalları Azərbaycanda “Müsavat”ın tamamilə darmadağın 
edilməsinə imkan vermək istəmirdilər. Ancaq az sonra onlar da həbs olun-
dular.

Gizli təşkilatın darmadağın edilməsi əməliyyatı 1926-cı ilin oktyabr 
ayına qədər davam etmiş və ümumi sayla 34 nəfər həbs edilmişdir. On-
ları 1923-cü ildə ləğv edilmiş birinci gizli təşkilatın və onun hərbi qolu-
nun bərpa edilməsində, casusluq fəaliyyətində, xarici dövlətlərə kəşfiyyat 
xarakterli məlumatların ötürülməsində, AK(b)P-ni və dövlət strukturlarını 
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içəridən dağıtmaq, Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdlərində it-
tiham etmişdilər.

ADSİ Kollegiyasının məhkəmə iclasının 28 fevral 1927-ci il tarixli qərarı 
ilə Dadaş Həsənov, Mövsüm İbrahimov, Cavad Axundov və Mir Bağır Seyid 
Pzayev güllələnməyə, gizli təşkilatın qalan üzvləri isə altı ildən on ilə qədər 
sürgünə məhkum edilmişdilər. Onlar Moskvanın Butırka adlanan siyasi 
həbsxanasına göndərildilər, sürgündə onların bir çoxları həlak oldu. Qərar 
6 aprel 1927-ci il tarixində yerinə yetirilmişdir.

İkinci gizli təşkilatın darmadağın edilməsindən sonra “Müsavat”ın yeni 
güclü təşkilat mərkəzini yaratmaq mümkün olmamışdır. Buna baxmayaraq, 
onun ayrı-ayrı özəkləri uzun illər boyu fəaliyyət göstərmiş, onların üzvləri 
SSRİ xüsusi xidmət orqanları tərəfindən repressiyalara məruz qalmışdılar.

Şəkil 2. İkinci gizli “Müsavat” təşkilatının rəhbərləri ADSİ həbsxanasında: 
№4 – MK sədri doktor Dadaş Həsənov (Həsənzadə), 

№1 – MK katibi Əhməd Hacınski. Bakı, ADSİ həbsxanası.

Nəticə

Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edilməsinə qarşı başlanan 
etiraz dalğası və kütləvi üsyanlar bir-biri ilə əlaqəsiz halda baş verirdi və 
heç bir mərkəzdən idarə olunmurdu. Ölkədə qalan və xaricə mühacirət 
etməyən müsavatçılar tərəfindən yaradılan gizli təşkilat əslində belə bir 
mərkəz rolunu oynayırdı.
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Bununla belə, yeni yaradılan gizli “Müsavat” Azərbaycanı müstəqilliyə 
aparan və 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərən partiyadan ideya 
istiqaməti baxımından bir qədər fərqlənmiş və sol millətçi təşkilata çev-
rilmişdi. Yeni müsavatçılar hesab edirdilər ki, mühacirətə getmiş partiya 
üzvləri Azərbaycanı işğaldan azadetmə imkanlarına malik olmadıqları-
na görə bu işi ölkə daxilində olan qüvvələr etməlidirlər. Onlar təşəbbüsü 
öz əllərinə alıb mübarizəyə qalxmalıdırlar. Müstəqillik mübarizlərinin 
əksəriyyətini gənc nəslin nümayəndələri və tələbələr təşkil edirdi. Onlar öz 
çiyinlərində mübarizənin bütün ağırlığını götürmüş və repressiyalara bax-
mayaraq güclü təşkilat yarada bilmişdilər. Müstəqillik mübarizləri bu yolda 
çoxlu itkilər verdilər, faciələr yaşadılar, ancaq əqidələrindən dönmədilər. 
Təşkilatın maddi imkanları məhdud olduğuna görə onlar əksər hallarda 
gizli fəaliyyəti özləri maliyyələşdirirdilər. 

Beləliklə, bu gənclik Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası yolunda həm 
canından, həm də malından keçdi. Buna görə də onlar müasir Azərbaycan 
gəncliyi üçün vətənpərvərlik, ordumuzun əsgərləri üçün isə düşmənə qarşı 
dayanıqlı olmanın örnəyidirlər.

Eləcə də bu gənclər Məmməd Əmin Rəsulzadəni təşkilatın mənəvi 
rəhbəri seçdilər və onun Finlandiya sərhədindən qaçırılmasını təşkil etdilər. 
Gələcəkdə isə onun göstərişlərini icra etdilər.

Şəkil 3. ADSİ Məhkəmə Kollegiyasının 28 
fevral 1927-ci il tarixli qərarı. Bu qərara görə 
4 nəfər güllələnməli, başqaları isə müxtəlif 

müddətə sürgünə edilməli idi.

Şəkil 4. ADSİ Məhkəmə Kollegiyasının 
qərarının icra edilməsi haqqında 6 aprel 

1927-ci il tarixli sənəd.
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İkinci gizli “Müsavat”ın  Azərbaycan xalqının maarifləndirilməsində 
də müstəsna rolu olmuşdur. Onların fəaliyyəti nəticəsində respublikanın 
müxtəlif yerlərində maarifçilik və vətənpərvərlik dərnəkləri yaradılmış-
dı. Bu dərnəklərdə Azərbaycan gəncliyi milli ruhda tərbiyələnmiş, ziyalı-
lar öz yaradıcılıq potensialını göstərə bilmişdilər. Burada milli özünüdərk 
prosesi gedirdi. Həmin proseslər o qədər dərinləşmişdi ki, hətta 1930-cu 
illərin sonlarında aparılan ən şiddətli repressiyalar onları aradan qaldıra 
bilməmiş, Stalindən sonra Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətində və ziyalıla-
rın fəaliyyətində öz əksini tapmışdır.

1991-ci il avqustun 30-da isə bütün bu proseslər öz məntiqi sonluğu-
na çatmış, Azərbaycan SSR Ali Soveti “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpası haqqında" bəyannamə qəbul etmişdir. Beləliklə, müstəqillik uğrun-
da vuruşan və canlarını qurban verən mübarizlərin məqsədləri gerçəkləşmiş 
oldu: müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikası sınaqlardan çıxa-
raq möhkəmlənmiş və inkişaf etmiş dövlətə çevrilmişdir. 
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Aydın Alizade
The “Musavat” Underground in The Fight for the Restoration 
of the State Independence of Azerbaijan (1920-1926)

This article explores the history of the struggle of the Musavat undergro-
und for the restoration of the state independence of Azerbaijan in 1920-1926. 
It describes methods of struggle, the structure of underground organizations, 
educational activity and the links of the underground with foreign partners 
and emigration. The study was carried out mainly on the basis of investigative 
cases of arrested members of the underground. In addition, other sources 
were also used in the work.

In connection with the consistent presentation of events, the article used 
the narrative method of study. The scientific novelty of the work is that this 
study is being conducted for the first time.

The main conclusion is that the Musavat underground laid the foundation 
for the struggle of the Azerbaijani people for the restoration of state inde-
pendence immediately after the occupation of the country by the troops of 
Bolshevik Russia and played an exceptional role in the growth of national self-
awareness.

Айдын Ализаде
Мусаватское подполье в борьбе за восстановление
государственной независимости Азербайджана (1920-1926гг)

В данной статье исследована история борьбы мусаватского подпо-
лья за восстановление государственной независимости Азербайджана в 
1920-1926 годах. Описаны методы борьбы, структура подпольных органи-
заций, просветительская деятельность, связи подпольщиков с зарубеж-
ными партнерами и эмиграцией. Исследование было проведено главным 
образом на основе следственных дел арестованных членов подполья. 
Помимо этого, в работе были использованы также другие источники.

В связи с последовательным изложением событий, в статье использо-
вался нарративный метод исследования. Научная новизна работы состо-
ит в том, что в данное исследование проводится впервые.
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Основной вывод состоит в том, что мусаватское подполье положи-
ло начало борьбе азербайджанского народа за восстановление госу-
дарственной независимости сразу после оккупации страны войсками 
большевистской России и сыграло исключительную роль в росте нацио-
нального самосознания. 
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