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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ 1960-1970-сi İLLƏR 
MƏRHƏLƏSİ VƏ “ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT” QƏZETİ 
 

Açar sözlər: “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, ədəbi mühit, publisistika, ədəbi 
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Keywords: The newspaper “Adabiyyat ve injasanat”, literary environment, 
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1960-1970-ci illər ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ayrıca 

mərhələ kimi səciyyələndirilir. Bu mərhələdə sovet dövrü davam etsə də, milli 
ədəbiyyatda dövrün çərçivələrini aşaraq bir çox yeni xüsusiyyətlər, zamanın 
tələbi ilə köklü dəyişmələr baş vermişdir. Yazıçılar ideologiyanın təsirindən 
uzaqlaşa bilmiş, əsərlərində sosializm realizmi yaradıcılıq metodunun 
qəliblərindən çıxaraq, həyata, gerçəklərə daha yaxın olmuşlar. Ədəbiyyat əsas 
bədii tədqiq obyekti olan insana daha həssas olmuş, milli insanın, milli 
cəmiyyətin həqiqətlərini əks etdirməyə çalışmışdır. Həm klassik ədəbiyyatın, 
həm də müasir dünya ədəbiyyatının qabaqcıl keyfiyyətlərindən bəhrələnərək, 
1960-1970-ci illər ədəbiyyatı yeni ədəbiyyat kimi meydana çıxmışdır. 1960-
1970-ci illər ədəbiyyatının həm ümumi xüsusiyyətləri, mövzuları, problemləri 
barəsində, həm də ayrı-ayrı nümayəndələri haqqında kifayət qədər tədqiqatlar 
aparılmış, neçə-neçə monoqrafiyalar çap olunmuş, saysız-hesabsız məqalələr 
yazılmışdır. Bəkir Nəbiyev “Ədəbi düşüncələr”, (Bakı, “Gənclik”, 1971); Mir 
Cəlal Paşayev, Firidun Hüseynov “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” (Bakı, 
“Maarif”, 1974); Məmməd Cəfər “Sənət yollarında” (Bakı, “Gənclik”, 1975); 
Məmməd Arif Dadaşzadə “Sənətkar qocalmır” (Bakı, “Yazıçı”, 1980); Yaşar 
Qarayev “Realizm: sənət və həqiqət” (Bakı, “Elm”, 1980); Xeyrulla 
Məmmədov "Əkinçi"dən "Molla Nəsrəddin"ə qədər” (Bakı, “Yazıçı”, 1987); 
Mehdi Hüseyn “Ədəbiyyat və həyat” (Bakı, “Yazıçı”, 1989); Nizami Cəfərov 
“Azərbaycanşünaslıq məsələləri” (Bakı, BDU, 2001); Nərgiz Paşayeva 
“Yeniləşən ədəbiyyatın yeni insanı” (Xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığı 
əsasında) (Bakı, ATİ, 2004) və başqalarını misal göstərmək olar. 

Bu ədəbiyyatın necə yaranması, tədricən sovet dönəmi içərisində 
formalaşıb ortaya çıxmasının səbəb və motivləri tədqiqatçılar tərəfindən ciddi 
araşdırılmışdır. Bəs həmin dövrün ədəbi məhsulu “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetinin aynasında necə görünür? Tədqiqatçılar araşdırmalar zamanı istər-
istəməz qəzetin materiallarına müraciət etsələr də, ayrıca olaraq bu məqama 
diqqət yetirməmişlər. Halbuki 1960-1970-ci illər ədəbiyyatının meydana 
gəlməsinin mexanizmini başa düşmək üçün “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti ən 
geniş mənbə rolunu oynaya bilər. O cümlədən qəzetin 1960-1970-ci illərdə, 
yəni iki onillik ərzində fəaliyyəti bu ədəbiyyatın formalaşdığı dövrü yaxından 
müşahidə etməyə zəngin materiallar verir. 
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Doğrudur, qəzet roman, povest, poema kimi irihəcmli əsərlərin çapı üçün 
məqbul deyildir, habelə hekayə və şeirlər də “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetinin səhifələrində seçmə olaraq dərc olunmuşdur. Amma ümumi ictimai- 
siyasi və ədəbi-mədəni atmosfer, ideoloji ab-hava və ədəbi mühitin mənzərəsi, 
ədəbi prosesin xarakteri və ədəbi həyatın faktları ən dolğun şəkildə məhz 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin səhifələrində əksini tapmışdır. Romanlar, 
povestlər və poemaların təhlili, tənqidi və müzakirəsi, yeni çıxan kitabların 
icmalı, şərhi və resenziyalaşdırılması, hekayə və şeir problemləri, yeni mövzu 
və təmayülləri də ilk növbədə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində yer almışdır. 
Dövrün cəmiyyət və ədəbiyyat problemlərinin publisistikada ifadəsini də, 
oxucu və ədəbiyyat münasibətlərini də ən yaxından “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetində izləmək olar.  

Beləliklə, hər biri ayrıca bir araşdırma tələb edən bu məsələlərin 1960-
1970-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində ümumi mənzərəsi 
tədqiqatımızda başlıca yer tutmuş, qəzetdə 1960-1970-ci illər ədəbi prosesinin 
inikası üzə çıxarılmışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşanda həmin dövrdə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin fəaliyyətində iki başlıca aspekt müşahidə 
olunur: 

1) “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı və 
Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı kimi ümumi ədəbi-mədəni prosesi əks etdirir, 
dövlətin ədəbiyyat və incəsənət sahəsində həyata keçirdiyi siyasətə ayna salır, 
tədbirləri işıqlandırır; 

2) “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti özü də fəal ədəbi proses iştirakçısı 
kimi ədəbiyyatın və sənətin inkişafına yönələn tədbirlər həyata keçirir: 
cəmiyyət həyatına və ədəbi həyata aktiv müdaxilələr edir; materiallar, yazılar 
hazırlayır; müzakirələr, dəyirmi masalar, oxucu konfransları keçirir. Yazıçılar 
İttifaqının İdarə Heyəti ilə birgə ən müxtəlif ədəbiyyat tədbirləri təşkil edir. 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin hər iki istiqamətdə fəaliyyəti 1960-
1970-ci illər ədəbi prosesinin mürəkkəbliyi və zənginliyini müşahidə etməyə 
imkan verir. Belə məsələlərdən biri də qəzet səhifələrində öz əksini tapmış 
sənət və ideologiya münasibətləri olmuşdur. 

1960-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın da daxil olduğu sovet ölkə-
sində hələ 1950-ci illərin ortalarından, Stalinin ölümündən sonra başlanmış 
mülayimləşmə ab-havası davam edirdi. Ölkənin və Kommunist Partiyasının 
başçısı N.S.Xruşşovun Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişin tənqidi ilə başlanan 
“yuxarıdan islahatlar”ı cəmiyyətdə və ədəbiyyatda dirçəlişə səbəb olmuşdu. 
Amma bu heç də göründüyü qədər sadə proses deyildi. Ölkənin başında duran 
Kommunist Partiyası bütün səhvləri və günahları bir nəfərin – Stalinin üstünə 
yıxmaqla özünü təmizə çıxarmağa çalışır, kommunizm və sosializm 
ideologiyasını daha da gücləndirirdi.  

O cümlədən ədəbiyyatı və sənəti ideologiyanın təbliğində ən yaxın 
köməkçisi hesab edən Kommunist Partiyası yazıçıları, sənətkarları kommu-
nizm ideyalarının tərənnümünə çağırır, ədəbi və mədəni proses üzərində 
ideoloji nəzarəti həyata keçirirdi. 1960-cı illərin əvvəllərində “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetinin materialları da bu prosesi geniş əks etdirirdi. Bu illərdə 
qəzet nəinki ideoloji sahədə həyata keçirilən bütün tədbirləri işıqlandırır, 
habelə bir qayda olaraq ədəbiyyat sahəsində partiya direktivlərinə birbaşa 
reaksiya verməyə çalışırdı.  
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Təkcə qəzetin baş məqalələrinin başlıqlarına diqqət etmək kifayətdir: 
“Əzəmətli vəzifələr səviyyəsinə”, “Mübariz vəzifələr”, “Partiyalılıq sosialist 
ideyasıdır”, “Dəstədən geridə qalmamaq üçün”, “Kommunizm quruculuğu 
yolunda yeni mərhələ”, “Yaradıcılığa ruhlandıran sənədlər”, “Etimad və borc”, 
“İdeya-estetik tərbiyə ocağı”, “İnsan üçün, insanın rifahı naminə”, “Fərəhli 
günlər”, “Yeni vəzifələr qarşısında”, “Yüksək ideya tərbiyəsi uğrunda” və s. 
kimi redaksiya məqalələrində sovet xalqının qurduğu “kommunizm cəmiyyə-
ti”ndən, “əzəmətli kommunizm quruculuğu proqramı”nın ədəbiyyat qarşısında 
qoyduğu vəzifələrdən söhbət gedir: “Yazıçılarımız, bəstəkarlarımız və rəssam-
larımız bu böyük günlərdən ilham alaraq dövrümüzün əlamətdar hadisələrini, 
sovet adamının qüdrətini, marksizm-leninizm ideyalarının təntənəsini əks 
etdirən əsərlər yaratmalıdırlar” [2]. Qəzet habelə “yüksək quruculuq ideyaları” 
və pafosundan ilhamlanaraq görkəmli yazıçıların cavab yazılarına da yer 
verirdi. Sovet rəhbərlərinin ziyalılarla görüşü və “Kommunizmin böyük incə-
sənəti uğrunda” mövzusunda söhbətlərindən təəssüratlanan, kommunizm quru-
culuğu proqramını fəal şəkildə müzakirə edən Mirzə İbrahimovun “Dostluq və 
ilham”, “Gözəlliyin təntənəsi”, Zeynal Xəlilin “Böyük günlərimizin tələbi”, 
Mehdi Hüseynin “Biz böyük yürüşün iştirakçılarıyıq”, “Unudulmaz görüşdən 
sonra düşündüklərim”, Rəsul Rzanın “Yeni üfüqlərin fəthinə doğru”, Əli Vəli-
yevin “Kommunizm qurucularına layiq əsərlər uğrunda” məqalələri ideoloji 
tələblərin ədəbi dərkinə nümunə ola bilər [5]. Bu məqalələrdə həmçinin ədəbi 
ictimaiyyət tərəfindən geniş müzakirə olunan, 1961-ci ilin oktyabr ayında (17-
27 oktyabr) qəbul olunan Kommunizm Quruculuğu Proqramının eyni zamanda 
ədiblər qarşısında da irəli sürdüyü vəzifələrin məsuliyyətindən bəhs edilir. 

“Biz böyük yürüşün iştirakçılarıyıq” adlı məqaləsində Mehdi Hüseyn 
yazırdı: “Sovet yazıçıları realist inandırıcılıqla “üçüncü həqiqəti” – sabahkı 
günün çizgilərini də müasir adamların xarakterində, gələcəyin rüşeymlərini 
özündə toplayan adamların obrazlarında təcəssüm etdirməlidirlər. Axı dövrü-
müzün adamının hərəkət və fəaliyyətini göstərmədən onu doğru-düzgün təsvir 
etmək olmaz. Hərəkət isə – həm bu gün və keçmiş, həm də gələcək deməkdir. 
Buna görə də bugünkü sovet adamı haqqında, demək olar ki, o, bir çox insan 
nəslinin gələcək haqqındakı, kommunizm haqqındakı arzularını həqiqi surətdə 
özündə birləşdirən şəxsiyyətdir” [3].  

Beləliklə, 1960-cı illərin əvvəllərində ideologiyanın həyat üzərində 
aparıcı mövqeyi bilavasitə ədəbiyyat vasitəsilə də görünür və təlqin olunurdu. 
Həm də maraqlı olan cəhət bundan ibarətdir ki, “mülayimləşmə” mərhələsi 
bədii ədəbiyyatda sovet ideologiyasının təsirini, sosializm realizmi yaradıcılıq 
metodunun təzyiqini nə qədər çox azaltmışdısa, Kommunist Partiyası getdikcə 
daha radikal addımlarla bu ədəbiyyatın üzərinə getməyə, onu yenidən ideoloji 
nəzarətə götürməyə çalışırdı. Son halda sənətlə, bədii yaradıcılıqla ideologiya 
arasındakı bu gizli qarşıdurma partlayışa səbəb oldu və “mülayimləşmə dövrü” 
sona yetdi.  

Belə ki, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 8 dekabr 1962-ci il sayında 
“Xalqa, kommunizm işinə xidmət sovet incəsənətinin yüksək amalıdır” sərlöv-
həli rəsmi xəbərində 1 dekabr tarixində partiya və hökumət rəhbərlərinin Mos-
kva rəssamlarının sərgisində olduğu bildirilir. Sərgidə müasir avanqard sənə-
tinin nümunələrinin nümayiş etdirilməsi ölkə başçısının qəzəbinə tuş gəlir. 
Xəbərdə deyilir: “Həmin gün partiya və hökumət rəhbərləri bəzi “mücərrəd-
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çilər”in əsərlərinə baxmışlar. Heç cür mənası, məzmunu və forması olmayan 
bu cızmaqaralara baxdıqda adamı hiddət və qəzəb hissi bürüyür. Bu eybəcər 
əsərlər Qərb burjua aləminin çürük formalist sənətini miskincəsinə yamsılamaq 
deməkdir...” [ 7]. 

Bu məqamdan başlayaraq ədəbiyyat və incəsənət üzərinə rəsmi hücumlar 
başlanır, mülayimləşmə dövrünün irəli sürdüyü azad sənət prinsipləri, müasir 
incəsənət təqib olunmağa başlayır. Modernist sənətin kommunizm quruculuğu 
prosesi ilə bir araya sığmadığı mövqeyindən təbliğat kampaniyası güclənir və 
rəsmi dövlət mövqeyini ifadə edir, “yeni mərhələdə, yeni vəzifələrin” ortaya 
çıxdığı vurğulanır [4]. Belə ki, 1962-ci il dekabrın 26-da “Yaradıcı gənclərin 
qüvvəsini – böyük idealların xidmətinə” mövzusunda partiyanın keçirdiyi 
müşavirə, “Yüksək ideyalılıq və bədii sənətkarlıq sovet ədəbiyyatı və incəsə-
nətinin böyük qüvvəsidir” vurğusuyla keçən partiya və hökumət rəhbərlərinin 
ziyalılarla növbəti görüşü, SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin Plenumunun 
Kommunist Partiyasına ünvanladığı “Sovet ədəbiyyatı leninizm ideyalarına 
sadiqdir, həmişə partiya və xalqladır!” bəyanatı bütünlükdə növbəti illərin də 
ədəbiyyata ideoloji basqının güclənməsi, modernist və yeni sənətlə mübarizə 
şəraitində keçməsinə səbəb olur [8].  

O cümlədən qəzetin “Partiyamızın öyrətdiyi kimi”, “Kommunizmə səda-
qət ruhunda”, “İdeya silahımız təmiz olmalıdır”, “Tarixi günlər” sərlövhəli baş 
məqalələri ideoloji nəzarətin açıq şəkildə ədəbiyyata müdaxiləsini əks etdirən 
faktlar kimi nəzərə çarpır: “Görkəmli əsər – ədəbiyyat və incəsənətimizin ən 
yaxşı xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən, sosializm realizmi cəbhəsindən, 
kommunizm ideyaları mövqeyindən yazılan, partiya ilə xalqın, partiya ilə 
ədəbiyyatın və incəsənətin qranit vəhdətini yüksək bədii pafosla əks etdirən 
müxtəlif ədəbi janrların bir istiqamətə – kommunizmə yönəldilmiş əzəmətli 
yürüşü deməkdir” [2]. 

Amma qəzetin bəyan etməsinə rəğmən, ədəbi praktika artıq heç də bu 
ideoloji tələblərə mütləq şəkildə cavab vermirdi. Əksinə, ədəbiyyatla ideolo-
giyanın mübarizəsində rəsmi ideologiya uduzmuşdu, sosializm realizmi dəyər-
ləri yeni yaranan, müasir tendensiyalı əsərlərə birmənalı olaraq uduzmağa 
başlamışdı. Bu halda yazıçının qarşısına nədən yazıb-yazmamaq tələblərini 
qoymağın özü mənasız idi. Həmin dövrün rəsmi kommunist ideologiyasına 
tabe olmayan yazarlar sonradan bəyan edirdilər: “Ədəbiyyatda özgə zamanlar – 
sosrealizmin tükədilməsi dövrü başlamışdı, ona sədaqətlə and içir, adı ilə 
oynayır, intriqa aparırdılar” [6, 16].  

İdeoloji planda ölkə həyatında sonradan “durğunluq mərhələsi” adını 
almış zamanlar artıq başlamışdı. Tədricən ədəbiyyata aktiv ideoloji müdaxilə 
cəhdləri də bununla başa çatır. Rəsmi ideologiya açıq şəkildə kommunizm 
quruculuğu platformasının təbliğindən, dolayısı ilə ədəbiyyatın öz içindən təsir 
göstərmək yoluna üstünlük verir. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin səhifələ-
rindən də görürük ki, 1960-cı illərin ortalarından qəzet baş məqalələrlə çıxış 
etmək praktikasından əl çəkməyə başlayır, “Zəmanəmizə layiq böyük ədəbiy-
yat və incəsənət uğrunda!” mübarizəni (“Salam, Oktyabr!”) daha çox material 
özündə [1] əks etdirir. İdeoloji əhatə isə qəzetin ümumi kontekstində qalır, bir 
qayda olaraq publisistik yazılarda ifadə olunur. 
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“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində ideologiyanın qabarıq ifadəsi bir 
daha özünü 1970-ci illərdə göstərir. Amma artıq fərqli şəkildə, daha çox milli 
ideologiya kimi. 
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Period of Azerbaijani literature in 1960-1970 years and the 
newspaper “Adabiyyat ve injasanat” (“Literature and art”) 

S u m m a r y 
 
Period of Azerbaijani literature in 1960-1970 years is characterized as a 

particular period in the history of Azerbaijani literature. The activity of the 
newspaper in two decades gives a rich material for close observation of the 
formation period of the literature. The pages of the newspaper “Adabiyyat ve 
injasanat” (“Literature and art”) of 1960-1970 years reflect common view of 
the problems which requires individual investigation, illuminate expression of 
social and literary problems of journalism and relations of reader and literature 
of the time.  

 
Севиндж Аязгызы (Гейдарова) 

  
Период азербайджанской литературы 1960-1970-х годов и 

Газета «Эдебийят ве инджесенет» («Литература и искусство») 
Р е з ю м е 

 
 Литература 1960-1970-x годов характеризуется как отдельный 

период в истории азербайджанской литературы. Функционирование 
газеты в течение двух десятилетий даёт возможность детально изучать 
период формирования литературы. Общая картина проблем, каждая из 
которых является предметом отдельного исследования, отражение 
социальных и литературных проблем в публицистике, отношения 
читателя и литературы отражены на страницах газеты «Эдебийят ве 
инджесенет» 1960-1970-х годов. 
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