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Xülasə.  Məqalədə müstəqillik dövründə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

fəaliyyəti və onun sədri yazıçı Anarın xidmətləri təhlil olunmuşdur. Məqalədə 

Sovet İmperiyası tərəfindən  işğal olunmuş dövrdən, müstəqiliyə qovuşana 

qədər Azərbaycan xalqının özünüifadəsində  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

həlledici rolu araşdırılır. 

 

Açar sözlər: Yazıçılar birliyi, sovet, senzura, müstəqillik. 

        

THE REGULATORY ROLE OF ANAR, THE 

CHAIRMAN OF THE AZERBAIJAN 

WRITERS' UNION, IN LITERARY 

DISCUSSIONS  

 

Aynur Hasanova  
Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan 

  

Abstract: The article analyzes the activities of the 

Azerbaijan Writers' Union during the period of 

independence and the merits of its chairman, the 

writer Anar. The decisive role of the Azerbaijan 

Writers' Union in the self-expression of the 

Azerbaijani people from the period of occupation 

by the Soviet Empire to gaining independence is 

considered. 

Keywords: Writers Union, Soviet, censorship, 

independence. 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙ-

ДЖАНА АНАРА В ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ДИСКУССИЯХ  

 

Айнур Гасанова  
Университет  Азербайджан, Баку, Азербайджан 

 

Резюме: В статье анализируется деятельность 

Союза писателей Азербайджана в период 

независимости и заслуги его председателя, 

писателя Анара. Рассматривается решающая 

роль Союза писателей Азербайджана в 

самовыражении азербайджанского народа с 

периода оккупации Советской империей до 

обретения независимости. 
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyi  yarandığı gündən ölkənin ictimai-siyasi və sosial həyatının 

təməlində dayanaraq ədəbi fikrin istiqamətlərini və təmayüllərini müəyyən edən instansiya 

olaraq XXI əsrin  ədəbi-nəzəri fikrinin də mərkəzində olmaqda davam edirdi. Lakin müstəqillik 

illərində ədəbi tənqid bədii yaradıcılığı özünə tabe etmək statusunu itirmişdi. Bu baxımdan 

Yazıçılar Birliyində gedən müzakirələr cağdaş dövrün ədəbi nəzəri fikrində oxucunun 

istəklərini təmin edən əsərlərin təhlilinə fokuslanmışdır. Vaxtilə mövcud ideologiyaya qarşı 

yazılan əsərlər ədəbi tənqidin qılıncından keçirdilirdisə, bu gün  zəif hesab edilən əsərlər özü-

özlüyündə  ədəbi arenadan sıxışdırılaraq yoxa çıxırlar. Bu baxımdan oxucular arasında rəğbət 

qazanan, dövrün ictimai-sosial problemlərini özündə əks etdirməyi bacaran əsərlərin müəllifi 

Yazıçılar Birliyinin diqqətindən yayınmır.   

 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar rəhbərlik etdiyi qurumun 85 

illik yubileyi zamanı qeyd edir ki, “Sovet İttifaqının süqutundan sonra əksər ölkələrdəki 

yazıçılar birlikləri dağıldı. Bizdə isə ulu öndər Heydər Əliyev yazıçıları himayəsinə götürdüyü 
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üçün Yazıçılar Birliyi yaşadı. Güman edirəm ki, 85 il yaşamışıqsa, şərəflə yaşamışıq. 

Tariximizdə qara səhifələr də, faciəvi illər də olub. Bütün bunlara baxmayaraq, Yazıçılar 

Birliyi Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, mənəviyyatını qoruyub, yazıçıların müqəddəs ocağı 

kimi fəaliyyət göstərib, bundan sonra da göstərəcək”.”[1] 

 Həqiqətən tarixçiliyin və həyat həqiqətlərinin qorunub saxlanmasında 90-cı illər ədəbi 

prosesin inkişaf və istiqamətinin müəyyənləşməsində Yazıçılar İttifaqının fəaliyyəti öz 

bəhrəsini verməkdə idi. Bu isə ilk növbədə, Qarabağ müharibəsinin güclü ictimai-siyasi təsiri 

ilə izah edilməlidir.  Yazıçılar İttifaqı hətta ağır 1990-cı illərin ağrısından-acısından kənarda 

qalmamış, millətin azadlıq uğrunda, digər tərəfdən torpaqlarımızın mənfur qonşularımız 

tərəfindən işğalı ilə mübarizəsində fəal iştirak etmişdir. Belə bir dövrdə Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyi IX qurultayını da keçirmiş və bu qurultayda ölkənin indiki və gələcək durumu 

müzakirəyə çıxarılmışdı. Ümumiyyətlə, müstəqilliyi əldə edən dövlətimiz bu xalqın yazıçı və 

şairlərinə də borcludur. Xalqın şüurunda azadlıq hisslərinin yaşadılmasında daha da 

güclənməsində onların əlahiddə xidmətləri vardır. Onların Azərbaycan dilinin də inkişafındakı 

rolu Yazıçılar Birliyində keçirilən  tədbirlərlə tənzimlənmişdir. Bu baxımdan qeyd etmək 

lazımdır ki, Sovet İttifaqının  ağır dövrlərində kargüzarlığın azərbaycan dilində aparılması 

yalnız Yazıçılar İttifaqında mövcud idi. Hətta ölkədə ruslaşdırma siyasətini yürüdən bəzi 

partiya məmurları da Yazıçılar Birliyində keçirilən tədbirlərdə azərbaycanca danışmağa məcbur 

olurdular. Keçən əsrin 40-50-ci illərində Yazıçılar Birliyindən başqa Bakı şəhərində heç bir 

müəssisədə, yığıncaqlarda, idarələrdə Azərbaycan dilində rəsmi tədbirlər, iclaslar keçirilmirdi.  

Bu da ana dilimizin qorunmasında onun inkişaf etdirilməsində, o cümlədən bədii dilin 

zənginləşməsində Yazıçılar Birliyinin  həlledici rola malik olmasını sübuta yetirir. Qloballaşma 

şəraitində Azərbaycan ədəbiyyatının qarşısında duran  mürəkkəb problemlər məhz bu təşkilatın 

himayəsi ilə öz həllini tapmağa cəhd edir. Müxtəlif siyasi baxışları olan yazıçıların bir 

təşkilatda, ədəbiyyat vasitəsilə birləşməsi cəmiyyətin sosial problemlərini özünəməxsus 

çalarlarla həll olunmasına gətirir.  

Yazıçılar İttifaqının 1991-ci ildə keçirilmiş pleniumunda da bu hadisələr geniş 

müzakirəyə  çıxarılmış və bu haqda AYB-nin sədri Anar çıxış edərək qeyd edirdi ki, “1990-cı 

ilin avqustunda  Yazıçılar İttifaqımızın Qarabağda keçirilən səyyar  Plenumu ərəfəsində  

Ağdamda  3 məzarı ziyarət etdik. Gürçüstanda bіr şücaət göstərən  28 gürcünün həyatını təbii 

fəlakətin pəncəsindən xilas etmiş və  bu yolda canını  fəda etmiş Rahib  Məmmədovun, doğma 

torpağın bütovluyu ugrunda Əsgəranda sinəsini güllə  qabağına vermiş Quliyev Bəxtiyarın və 

Hacıyev Əlinin məzarlarına baş əydik. Bəzən  gəncliyimizi inamsızlıqda günahlandırırıq.  

Gəncliymizin həqiqi və ən yüksək timsalı Ülvidir. Rahibdir, Əlidir, Bəxtiyardır, İlһamdır, 

Fərizədir, Salatındır. Dar məqamda hansı  millətə, һansı xalqa mənsub olduğunu ağlına  belə 

gətirmədən yardım əlini uzatmaq  öz həyatı bahasına belə kimi isə ölümdən qurtarmaq doğma 

torpağın qorunması üçün canından keçmək, qədim dastanlarmızı andıran məhəbbət, etibar, 

vəfa faciəsi – bu gənclərimizin və neçə neçə başqa fəlakət zədələrimizin taleyini, aqibətini 
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düşünəndə məhz bu məsələlər durur gözlərimiz önündə...”[2] qurultayda gedən müzakirələrdən 

məlum olur ki, AYB-nin o zaman yeni seçilən sədri   yazıçı Anar cəmiyyətdə baş verən 

hadisələrə zamanında düzgün dəyərləndirməyə nail olmuş, rəhbərlik etdiyi qurumda keçirilən 

ardı arası kəsilməyən müzakirələr o dövrdə xalqın müstəqilliyə qovuşmasında mühüm rol 

oynamışdır.  

Sovet senzurasının xəbəri olmadan əsərlərinin gizli və ya sətiraltı yazmağa cəhd edən  

dissident yazıçıları müdafiə edən ilk növbədə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev olmuşdur . 

1997-ci ildə Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında çıxış edərkən ümumilli lider deyir: 

“Yaxşı ki, dissident olmusunuz. Əgər dissident olmasaydınız, Azərbaycan xalqında bu milli 

ruhu, əhvali-ruhiyyəni qaldıra bilməzdiniz. Əgər Bəxtiyar Vahabzadə dissident olmasaydı, 

Azərbaycan xalqının, gənclərinin şüuruna təsir edə bilməzdi. Əgər Xəlil Rza dissident 

olmasaydı, onun əsərlərinin təsiri güclü olmazdı. Əgər o vaxtlar onlar təqib olunmayıbsa, başqa 

yerlərdə olduğu kimi, onları dissident adlandırmayıblarsa, onları nədənsə məhrum 

etməyiblərsə, demək, bu da bizim nailiyyətimizdir, bu da bizim o vaxtlar, çətin dövrdə 

apardığımız düzgün siyasətin nəticəsidir” [3]. Məhz Heydər Əliyevin qayğısı ilə Yazıçılar 

Birliyinin mütəşəkkilliyi qorunub saxlanılmış, bu günə kimi onun nəzdində dörd dərgi və iki 

qəzet fəaliyyət göstərməkdədir. Bundan başqa tərcümə mərkəzinin də Yazıçılar Birliyində 

açılması və fəaliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbi-estetik düşüncə tərzinə  daxil 

olmasına, məşhur estetik konsepsiyaların, əsərlərin  dilimizə tərcümə olunmasına,  

ədəbiyyatşünaslığımızın inkişaf etməsinə xidmət edən amil olaraq dəyərləndirilir.  

Yazıçı Anar 1987-ci ildə Sovet dönəminin süquta yeridiyi bir zamanda “Kommunist” 

partiyasının göstərişi ilə deyil məhz dövrün fəal yazıçı və şairlərinin təkidi ilə Yazıçılar 

Birliyinə sədr seçilmişdi. O sədr seçildikdən sonra akademik Ağanbekyanın Parisdə 

Azərbaycan torpağı Qarabağın Ermənistana verilməsi bəyənatına Yazıçılar Birliyinin  ilk etiraz 

bildirən məktubu M. Qorbaçova göndərildi. Bundan sonra da aramsız olaraq  keçirilən 

görüşlərdə,  göndərilən məktublarda  Qarabağ probleminin həll olunması üçün  ilk mübarizə 

meydanına atılan 1991-ci ildən etibarən Birlik adlanan Yazıçılar İttifaqının   sədri və üzvləri 

oldu.    

 Sovet dönəmində  olduğu kimi yazılan əsərlərin hər hansı bir ideologiyanın süzgəcindən 

keçmək məcburiyyətində olmaması  ilə yanaşı onun mahiyyətinin , təsir qüvvəsinin 

məsuliyyətini müəyyənləşdirmək də Yazıçılar Birliyinin üzərində vəzifə olaraq qalmaqdadır.  

İdeoloji senzuranın olmaması əslində yazıçıların öhdəsinə mənəvi senzura yükünü qoyur. 

Bununla bağlı  yazıçının verdiyi müsahibələrin birində qeyd edilir ki,  təşkilatda keçirdiyimiz 

təqdimatların, yubiley tədbirlərin əsas məqsədi ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin  geri 

qalmaması, inkişaf etdiriməsi idi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qorunub saxlanılmasında 

dövlətin himayəçiliyi də səbəbsiz deyildi.  Bu onunla bağlıdır ki, tarixboyu Azərbaycanda 

mədəni-intellektual faktorlar milli varlığın əsaslarını təşkil etmiş, cəmiyyətin inkişafına maddi 

amil olaraq təsir göstərmişdir. Milli-estetik düşüncə müstəvisində ədəbiyyatın-bədii söz 
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sənətinin özünəməxsus yerinin olması onun inkişaf yolunu, istiqamətini də müəyyən edən amil 

olmasını danılmaz edir.  

 13 Mart 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük 

sənətkarımız Anar Rzayevin möhtəşəm fəaliyyətinə verdiyi dəyər biz söz adamlarını daha çox 

sevindirdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən, Anar Rəsul oğlu 

Rzayev Azərbaycan Mədəniyyətinin inkişafı və təbliğində uzunmüddətli səmərəli fəaliiyətinə 

görə, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib. Yazıçı Anarın 

sədrlik etdiyi Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti çox mürəkkəb, ziddiyyətli dövrə təsadüf edir. Sovet 

dövrünün süqutu, Müstəqillik qazanan Azərbaycan, köklü şəkildə dəyişən ictimai-siyasi 

anlayışlar,  çətin iqtisadi durum Yazıçılar Birliyinin qorunub saxlanılması, onun fəaliyyətində 

yeni şəraitə uyğun istiqamətlərin, meyarların müəyyənləşdirilməsində yazıçı Anarın əlahiddə 

xidmətləri  danılmazdır. Xalqın ağır problemlərinin də həllini imkan daxilində öz üzərinə 

götürməyə cəhd edən bu birlik siyasi məsələlərin də mərkəzində dayanır, fəallıq nümayiş 

etdirirdi. 1990-ci ilin Yanvar müsibəti, Xocalı faciəsi ilə bağlı Moskva mətuatında dünyaya car 

çəkən də ilk Azərbaycan Yazıçılar Birliyi olmuşdu. Müstəqillik dövründə müxtəlif siyasi 

partiyaların, ictimai qurumların bolluğu, mətbuat və söz azadlığının bərqərar olması Yazıçılar 

Birliyinin xalqımızın taleyüklü problemlərinə daha yaxın şəkildə yaradıcılıq məsələlərinə 

yönəlməsinə şərait yaratmışdır.  Anarın  Yazıçılar Birliyinə sədr seçilməsindən sonra  bu 

birliyin on bir filialı fəaliyyət göstərməyə başladı. Əvvəllər yalnız Mədəniyyət Nazirliyi ilə 

şərikli olan  “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti yazıçı Anarın sayəsində Yazıçılar Birliyinin orqanı 

olaraq “Ədəbiyyat” qəzeti kimi fəaliyyətinə davam edir. Həmçinin bu qəzetin tərkibində “Мир 

литературы” qəzeti də nəşr olunur.  Əvvəlki illərdə yalnız Mədəniyyət Nazirliyinə məxsus olan 

“Qobustan” toplusu indi  ancaq Yazıçılar Birliyinin orqanı kimi fəaliyyət göstərir.  Ənənəvi 

orqanlar olan “Azərbaycan”, “Ulduz” , “Литературный Азербайджан”  jurnalları ilə yanaşı 

sonralar yaranmış “Dünya ədəbiyyatı”, “Körpü”, “Mütərcim” toplularının nəşr olunması 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ölkəmizin ictimai-mənəvi həyatının inkişaf manerasına 

əvəzedilməz xidmətidir.  Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına misilsiz töhfə olaraq bəxş olunan 

həm də Yazıçılar Birliyinin tərcümə xidmətidir. Bəzən qeyd edirlər ki, sovet imperiyasının 

senzurasından qaçıb qurtarmaq üçün,  eyni zamanda ictimai həqiqətləri üzə çıxarmaq naminə 

Anar 60-cı illərdə daha çox tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Bu baxımdan Yazıçılar 

Birliyində tərcümə mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi  də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

 Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Sovet İmperiyası tərəfindən  işğal olunmuş dövrdən, 

müstəqiliyə qovuşması məqamında Azərbaycan xalqının özünüifadəsində  Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin həlledici rola malik olması şübhəsizdir.  
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