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Xülasə. Məqalə müstəqillik illərində yazıçı publisitikasında mədəniyyət və 

incəsənət məsələlərinin təhlilinə həsr olunmuĢdur. Təhlil Xalq yazıçıları 

Anar və Elçinin yaradıcılığı əsasında aparılmıĢdır. 

 

Açar sözlər: publisistika, müstəqillik, mədəniyyət, incəsənət. 
        

CULTURE AND ARTS ISSUES IN WRITING 

PUBLICISM IN THE INDEPENDENCE YEARS   

 

Leyla Mammadaliyeva 
Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The paper is devoted to the analysis of 

culture and art issues in the writer's journalism 

during the years of independence. The analysis is 

based on the works of People's Writers Anar and 

Elchin. 

Keywords: publisistics, independence, culture, art. 

ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

В ПИСАТЕЛЬСКОЙ ПУБЛИСИСТИКЕ В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Лейла Маммадалиева 
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. Статья посвящена анализу проблем 

культуры и искусства писательской журна-

листики за годы независимости. Анализ осно-

ван на произведениях народных писателей 

Анара и Эльчина. 

Ключевые cлова: публицистика, независи-

мость, культура, искуcтво. 

 

1. Giriş 

Məlumdur ki, hər bir xalqın tarixi təkamülünün inkiĢafında mühüm amillərdən biri də 

mədəniyyət və incəsənətdir.  Mədəniyyət və incəsənət arasında qırılmaz bir üzvi əlaqə 

olduğundan hər ikisinin adı qoĢa çəkilir, birini digərindən ayrı təsəvvür etmək olmur. 

Mədəniyyət hər bir xalqın milli ruhunu özündə yaĢadan, milli kimlik məsələlərinə dəlalət 

edən məfhumdur. Ölkəmizin müharibə Ģəraitində olduğu, günahsız qanlar axıdıldığı, 

torpaqlarımızın zəbt olunduğu bir vaxtda məhz mədəniyyət məsələlərinə diqqət ayrılması 

günün vacib və təxirəsalınmaz problemlərindən biri idi. ġübhəsiz ki, ölkəsinin mədəniyyəti, 

incəsənətinin çiçəklənməsi bir ayıq düĢüncəli ziyalı, ictimai xadim kimi Xalq yazıçıları Anar 

və Elçini də ciddi  Ģəkildə düĢündürürdü. 

Müstəqillik illərində Anarın publisistikasının böyük bir qolunu mədəniyyət 

məsələlərinə həsr edilmiĢ məqalələr, təkliflər, çıxıĢlar təĢkil edir. “Mədəniyyətə, mənəviyyata 

qarĢı təcavüz torpaqlarımıza təcavüz qədər qorxunc və təhlükəlidir” [3, s.109] – söyləyən 

publisist bu iĢdə bütün aidiyyəti olan orqanları həyəcanla dəstək olmağa səsləyirdi.  

Hələ illər öncə dahi dramaturq Hüseyn Cavid mədəniyyət anlamına aid haqlı olaraq bu 

sətirləri yazırdı:  
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Turana qılıncdan daha kəskin, ulu qüvvət, 

Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət [6, s. 27]. 

KeçmiĢi itirilən mədəniyyətin gələcəyinin də təhlükə altında ola biləcəyindən böyük 

təĢviĢ keçirən müəllif bu sahədə istər ədəbiyyat, istər kino-teatr, nəĢriyyatların, xalça 

muzeylərinin və digər mühüm mədəniyyət mərkəzlərinin yarıtmaz vəziyyətindən də 

ürəkağrısı ilə söz açır. Xalqımızın minillik tarixi olan mədəniyyətinin tarixdə məhv olmasının 

qarĢısını almaq məqsədilə publisist “Yaradıcı, Elmi və Texniki Ziyalılar Müstəqil hərəkat –

AYDINLAR OCAĞI” yaradılmasını tövsiyə edir. Bu cür mühüm və gərəkli bir qurumun 

yaradılmasında bütün vətəndaĢları həmrəy olmağa səsləyən müəllif məhz bu qurum vasitəsilə 

qəzet, jurnal buraxmaq, nəĢriyyatlar yaratmaq, xarici ölkələrlə mədəni əlaqələr qura 

biləcəklərinə də böyük ümid bəslədiyini bildirir. Xatırlatmaq yerinə düĢərdi ki, məhz Anarın 

bu təklifləri “Azərbaycanın elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin Bəyanatı” adıyla və 

26 ziyalımızın imzasıyla “Ədəbiyyat qəzetin”də [2, s. 5] dərc edilmiĢdir. 

“Din mədəniyyətdir” adlı məqaləsində dinin hər Ģeydən əvvəl ən böyük əxlaq və 

mədəniyyət mənbəyi olduğunu diqqətə çatdıran Anar “dinə ən böyük zərbə onun fanatizm 

Ģəklinə salınmasıdır”, – söyləməkdə tamamilə haqlı idi. Ġslam dininin səmavi dinlər arasında 

sonuncu və ən tolerantlısı olduğunu qürurla dilə gətirən müəllif məhz bu dinin millətə 

aĢıladığı sağlam ailə münasibətləri, böyüyə-kiçiyə hörmət, gözütox, əlidüz, ehtiyacı olana 

yardım əli uzatma kimi ən ali keyfiyyətləri digər rituallardan daha vacib hesab edən publisist 

dinə münasibətini belə ümumiləĢdirir: 

Allaha inanıram. 

Dinə hörmət bəsləyirəm. 

Fanatizmə, mövhumata, xurafata nifrət edirəm [3, s.153]. Onun din haqqında verdiyi 

bu dəyərli fikirlər olduqca orijinal və təbii səslənir.  

Din haqqında Anarın “Gecə düĢüncələri” adlı toplusunda da çox dəyərli qeydləri 

vardır. Onlardan bəzilərini qeyd etmək olar: 

“Ġnsan nə qədər mürəkkəb və qəlizdirsə, allahı da bir o qədər mürəkkəb və qəlizdir. 

Dini xadimlər var ki, onlar üçün din əqidə və inam yox, peĢədir, iĢ yeridir” [2, s. 446-582]. 

“Mədəniyyət də istehkamdır, qaladır” adlı yazısını Anar ümumilli lider Heydər 

Əliyevin ziyalılarla görüĢündəki çıxıĢı əsasında qələmə almıĢdır. Burada müəllif yenə də 

xalqın bu sınaq illərində ən son müdafiəsi kimi onun mədəniyyətini, dil və mənəviyyatını 

üstün tutaraq mədəniyyəti haqlı olaraq bir istehkam, qala kimi insan mənəviyyatının keĢikçisi 

sayır. Anar məhz bu məqalə vasitəsilə böyük cəsarət nümayiĢ etdirərək ölkəmizin ağır böhran 

illərində dövlət və aidiyyəti orqan rəhbərlərinə üz tutaraq mədəniyyətin, ədəbiyyatın, 

nəĢriyyatların maliyyə böhranından qurtarmasına borclu olduqlarını bəyan edir, hər vasitə ilə 

istəklərinə nail olmağa çalıĢırdı. Bu ağır illərdə ulu öndər H. Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢını 

qədirbilən publisist haqlı olaraq belə qeyd edirdi: “H. Əliyev, bəlkə də, bu ağır gündə 

Azərbaycanımızın son Ģansıdır” [3, s.223]. O, müstəqillik illərində ölkəmizdə əldə edilmiĢ 
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bütün mədəni nailliyyətlərə görə yenə də hər cümləbaĢı Ümumilli liderin xidmətlərini 

layiqincə dəyərləndirməyi özü üçün bir ziyalı borcu sayırdı.  

“Mədəniyyət də müəyyən mənada meĢələr kimi milli sərvətdir, qırıldı, onu təzədən 

bərpa etmək çox çətindir”, –deyən publisist “Mədəniyyət haqqında qanun qəbul edilərkən” 

etdiyi çıxıĢında da dönə-dönə iĢğal altında olan torpaqlarımızda çox dəyərli maddi-

mədəniyyət abidələrimizin vəhĢicəsinə məhvindən, Naxçıvandakı Qarabağlar abidəsinin 

yarıtmaz vəziyyətindən də ürəkağrısı ilə söz açmıĢdır. 

 

2. Elçinin publisistikasında mədəniyyət və incəsənət məsələləri 

 ġübhəsiz ki, xalqın rifahı, onun firavan gələcəyini düĢünən Elçin də mədəniyyət və 

incəsənət  məsələlərinə biganə qala bilməzdi.  

“Mədəniyyət: bu gün və sabah” adlı məqaləsini müəllif bütövlükdə onu düĢündürən, 

sarsıdan və həlli vacib məsələlərə həsr edərək yazır: “Mədəniyyətə ən ekstremal, ən gərgin 

zamanlarda belə, indi olduğu kimi, ikinci dərəcəli bir Ģey kimi baxmaq olmaz” [4, s. 5]. 

1992-ci ildə qələmə alınan məqalədə mədəniyyətimizin tarixi köklərini araĢdıran 

publisist bu sahədə böyük bir boĢluğun yarandığını təəsüflə qeyd edərək, bu boĢluğun 

yaranma səbəblərini axtarmaq üçün onun tarixən keçdiyi yolu araĢdırmaq istəmiĢdir. Bu 

məqalə elə bir dövrdə yazılmıĢdır ki, həmin dövr ölkəmiz fırtınalı bir dənizdə ləngər vuran 

gəmi kimi, hər an batmaq, məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə dayanmıĢdı. O dövrdə nəinki 

mədəniyyət, habelə bütün ictimai idarələrdə, incəsənətin bütün sahələrində durğunluq, ölü bir 

sükut hökm sürməkdə idi. Elçinin həmin dövrdə yazdığı bu publisistik əsəri sanki bu sükutu 

pozmağa xidmət edirdi.  

 Hələ XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mədəniyyətimizə hərtərəfli bələd olan “ən 

dərin köklərlə mənsub olduqları xalqın tarixi,” mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dili və folkloruna, 

məiĢət psixolojisinə yaxından bələd olan sanballı ziyalı zümrəsinin çox keçmədən dağılıb 

məhv olmasından böyük publisist təəssüf hissi keçirirdi. Elçin mədəniyyətimizin tarixi 

köklərini araĢdırarkən belə bir xronolioji ardıcıllıqla təsnifat tərtib edərək oxucuya hər Ģeyi 

əyani sübut etməyə çalıĢırdı. Həmin xronoloji ardıcıllıqda belə bir təsnifləĢdirmə fikrimizcə 

yerində və zamanında deyilmiĢdir. Diqqət edək: 

1. Xalqın maariflənməsi, milli Ģüurun və həmin zəmində ictimai fikrin inkiĢafı uğrunda 

mübarizə aparan müəyyən qism görkəmli ziyalılarımız rus müstəmləkəçiliyi təqibinə məruz 

qalaraq hələ XX əsrin əvvəllərində mühacirətə getmək məcburiyyətində qaldı (Ə. 

Hüseynzadə, Ə. Ağayev). 

2. 1920-ci il aprel iĢğalından sonra bir sıra görkəmli ziyalılarımız güllələnib məhv 

edildi. (F. Köçərli, N.Yusifbəyli). 

3. Elə həmin dövrdə digər böyük qism ziyalılar total qırğın təhlükəsindən mühacirətə 

qaçdılar. (M.Ə.Rəsulzadə, Ə.TopçubaĢov, C.Hacıbəyli, M.B.Məmmədzadə). 

4. Qalan qismi isə 37-ci ilin qanlı qurbanına çevrildi [5, s. 6] – deyən publisist nəticədə 

milli-mənəvi ənənələrimizin yerli-dibli baltalanmasından da eləcə təəssüf keçirərək digər 
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tərəfdən otuzuncu illərdən baĢlayaraq mədəniyyətimizdə baĢ qaldıran qütbləĢmədən də 

narahatlığını gizlətmir. Ġstər həmin illər (söhbət 30-40-cı illərdən gedir. – L. M.) orta və ali 

təhsilin rus və ya sırf Azərbaycan dilində aparılması hər iki qütbdən mədəniyyətimizin 

inkiĢafı üçün o qədər də ürəkaçan nəticələr vermir, əksinə bir az da onu kasıblaĢdırır. Bəs 

publisisti narahat edən nə idi? Milli ruhlu, soykökünə bütün varlığı ilə bağlı sənətkar 

düĢünürdü ki, əgər təhsil (orta və ya ali) sırf rus dilində alınarsa, o zaman “milli bünövrədən 

uzaqlıq sənət, yaradıcılıq vasitəsilə xalqı ifadə etməyə imkan vermir və kosmopolitizm də 

burada özünü büruzə verir”, – deyə bunu ənənələrimizə zidd kimi qəbul edirdi. Digər bir əks 

məsələ: yox əgər təhsil sırf ana dilində alınırsa (heç bir əcnəbi dil öyrədilmədən) “dünya 

mədəniyyətindən xəbərsizlik sayəsində onun əldə etdiyi müasir bədii-estetik səviyyə haqqında 

məlumatsızlıq yaranır və nəticə etibarilə də xalqı XX yüzilin estetik tələblərinə müvafiq 

hərtərəfli ifadə etmək mümkün olmur”, – söyləyən publisist məqalə boyu bu məsələ ilə bağlı 

öz narahatlığını gizlədə bilmir.  

“Ġkili inkiĢaf tendensiyasının mənəvi zənginliyə xələl” gətirəcəyini düĢünən publisist 

məhz Ü. Hacıbəyovun, C. Məmmədquluzadənın, S. Bəhlulzadənin bu “iki cəhətin üzvi 

vəhdətinin nəticəsi kimi meydana çıxdığı üçün heç bir coğrafi, siyasi-ictimai, milli sərhəd 

tanımadan Azərbaycan xalqının mənəvi zənginliyini təsdiq etmiĢdir”,– deyə bu bənzərsiz 

milli-mədəni simaların varlığından da iftixarla söz açaraq yazır:  

“Qara Qarayevin “Yeddi gözəl”indən tutmuĢ, Toğrul Nərimanbəyovun tablolarınacan, 

son yetmiĢ ildə mədəniyyət sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlərin – bu nailiyyətlər isə 

Ģübhəsizdir! – əsasında məhz bu iki cəhətin harmonik birliyi dayanmıĢdır. 

Uğursuzluqlarımızın da əsasını həmin cəhətlərin disharmoniyası təĢkil etmiĢdir” [4, s. 8]. 

 Mədəniyyətin inkiĢafında daim xarici dillərin öyrədilməsinin tərəfdarı olan publisist 

bunu milliliyimizin unudulması hesabına olmamasını düĢünürdü.  

Uzun illər Sovet imperiyasının məngənəsində sıxılmıĢ, olmazın ədalətsizliklərlə 

üzləĢmiĢ xalqımız öz qiymətli maddi və mənəvi sərvətlərinə sahib çıxa bilməmiĢdir. Elçinin 

təbirincə desək, “xalqı mənəvi qarətə məruz qoymuĢ” bu kimi hallar mədəniyyətimizin 

inkiĢafında ciddi əngəllərə, maneəyə səbəb olmuĢdur. Sovet imperiyasının müstəmləkəçilik 

siyasəti nəticəsində xalq öz “milli-mənəvi sərvətlərinə sahiblik hüququndan məhrum edilmiĢ”, 

nəticədə “ölkəĢünaslıq” , “sənətĢünaslıq” elminin inkiĢafına xeyli dərəcədə ziyan vurulmuĢ, 

xalqımız öz soykökünü, qədimliyini sübut etməkdə aciz qalmıĢdır. Bu kimi hallar Ģübhəsiz ki, 

mədəniyyətimizin tərəqqisinə öz əks təsirini göstərməyə bilməzdi.  

Mədəniyyətimizin inkiĢafına xələl gətirəcək digər səbəblərdən biri kimi “dil 

problemini” önə çəkən Elçin bunun həlli yollarını belə izah edirdi: 

 1. Azərbaycan dilinin türk dillərindən təcrid edilməsi, ahəng qanununu qəbul etməyən 

əcnəbi neologizmlərlə ağırlaĢdırılması, ərəb, fars anaxronizmlərinin saxlanılıb dilin 

inkiĢafında maneəçiliyə çevrilməsi və s. 

2. Əcnəbi dillərdən yalnız rus dilinin öyrədilməsi, baĢqa dillərin məsələn ingilis, 
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fransız, alman və s. öyrədilməməsi ölkəmizin digər dövlərlərlə diplomatik iĢlərinə əngəl 

törədir [5, s. 9]. 

Dillə bağlı həlli vacib problemləri təxirə salmadan həll etmək üçün “Dil Mərkəzi”nin 

yaradılmasını vacib hesab edən publisist heç Ģübhəsiz ki, mədəniyyətin tərəqqisində dil qədər 

vacib olan ikinci bir ünsür olmadığını düĢünməkdə tamamilə haqlı idi.  

1992-ci illərdə qələmə alınmıĢ bu məqalədə o dövr Azərbaycan mədəniyyətinin 

acınacaqlı vəziyyətini oxucunun gözləri qarĢısında canlandıran publisist həmin illər 

kitabxanaların bir sıra “maddi-mədəniyyət abidələrinin”, tarixi abidələrin, CavanĢir 

qalasından tutmuĢ son dərəcə zəngin heykəltəraĢlıq nümunələrinin qarın, yağıĢın altında 

qaldığını, nadanlığın sayəsində tamam məhvə məruz qalmıĢ əski Lerik qəbristalığınacan ən 

yarıtmaz bir vəziyyətdə “olduğundan da narahatlığını gizlətmir. Müəllif mədəniyyətin inkiĢafı 

ilə bağlı həlli vacib problem kimi aĢağıdakı müddəaları əsas götürərək fikirlərini belə 

ümumiləĢdirir: 

 1. Kökə, bünövrəyə qayıdıĢ, milli mədəni mənbələrdən faydalanmaq. 

 2. Məhdudluğa, özünəqapanmağa yol verməmək, dünya sivilizasiyasının mədəni 

nailiyyətlərindən istifadə etmək [5, s. 11]. 
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