YYSQ – www.yysq.org
www.elmler.net
İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
“Gənc elektron elm” N 70 (22 - 2014)

Aydın Xan Əbilov
Kreativ innovasiya: qlobal
mədəniyyətin şifrələri
İntellektual–kultoroloji
araşdırmaları

2014

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

www.elmler.net
Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında
“Gənc elektron elm”: 70 (22 - 2014)
Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun ―Gənc elektron elm –
Virtual İnternet resurs mərkəzi” innovativ-intellektual layihəsi
çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır.
Elektron kitab N 70 (22 - 2014)

Layihənin maliyyələşdirir:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Gənclər Fondu:
http://youthfoundation.az

YYSQ - http://www.yysq.org
http://www.elmler.net
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),
yazar-kulturoloq

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

2

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

3

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

4

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya:
qlobal mədəniyyətin
şifrələri
İntellektual–kultoroloji
araşdırmaları

Bakı, YYSQ – 2014

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

15
5

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

I Bölüm

Kultoroloji araşdırmalar

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

6

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Kulturologiya: zamanın nəbzini tutan
baxış...
Çağdaş kulturologiya klassik düşüncə texnologiyalarına
rəğmən daha çevik və qlobal geo-mədəni, milli və bəşəri
baxışlar sistemini özündə birləşdirir. Bu mənada bir nümunə
göstərmək mümkündür. İslam Şərqini, eləcə də Hindistan,
Çin,

ABŞ,

Qərb

müsəlmanlarını

çalxalayan

növbəti

təhrikedici ―incəsənət‖ nümunəsi - ABŞ vətəndaşı rejissor
Sem Besilin çəkdiyi qalmaqallı, heç bir sənət dəyəri kəsb
etməyən, islamafobiyanın növbəti göstəricisinə çevrilmiş
―Müsəlmanların məsumiyyəti‖ adlı film bir daha sübut etdi ki,
ənənəvi baxışlarla mədəniyyətə qiymət vermək olmaz. Hətta
bir çox kulturoloqlar da orta məxrəcə gəlməyə başlayıblar ki,
hər yaradılan sənət nümunəsini böyük mənada mədəniyyət
əsəri saymaq olmaz. Məlum mövzuda təhrikedici karikatura,
eləcə də bu mənasız növbəti film qalmaqalı İslam dünyasında
Qərbə qaşı növbəti əks-reaksiyaya səbəb oldu: bir sıra
ölkələrdə ABŞ səfirliyinə hücum, diplomatların həyatına qəsd
və başqa şiddət halları göstərir ki, sivilizasiyalararası
münaqişəyə, insanların hiddətinə səbəb olan, dini baxışlara
həqarət edən, mədəniyyətin dialoquna xələl gətirən istənilən
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əsər rədd edilməlidir. Bir sözlə, bu cür mənfienerjili ―sənət
əsərləri‖ bəşəriyyətin, hər hansı millətin, yaxud qrupun
incəsənətinə aid edilməməli, pislənilməli, ictimai-mədəni
şəkildə bu cür nümunələri yaradanlardan üz çevirmək lazımdır
ki, başqalarına da ibrət olsun...
Azərbaycan cəmiyyəti qədim Şərqin və inkişaf etmiş Qərbin
müxtəlif dəyərlərini özündə birləşdirən kulturoloji məkana
malikdir. Əsrlər boyu dünyanın elə bir intellektual-kreativ
dəyərini tapmaq mümkün deyil ki, məmləkətimizə öz təsirini
bağışlamasın. Azərbaycanda tarixən də, indinin özündə də
atəşpərəstlik məbədi ilə xaçpərəstlik kilsəsi müsəlman məscidi
ilə yanaşı qurulub, büxtəlif inanclı, dünyagörüşlü insanları bir
araya gətirib. Klassik şairlərdən tutmuş, ta alim və indiki
yazarlara qədər dünyanın sivil dəyərlərini öyrənib öz
yaradıcılıqlarında, əsərlərində təbliq ediblər. Nizami, Tusi,
Nəsimi, Füzuli, Axundov, Cavid, Səməd Vurğun, Rəsul Rza
kimi klassiklərin əsərlərini yada salaq. Axtarsaq, Hindistan,
Çin kimi nisbətən yaxın ölkələrlə yanaşı, hətta uzaq Güney
Amerika kimi bir mədəni mühitin Markes, Borxes, Kastaneda
kimi

nümayəndələrinin

əsərləri,

yaxud

hindu-Maya

mədəniyyəti, fəlsəfəsi vasitəsilə bizə xüsusi təsirini görə
bilərik. Bu isə, Azərbaycanda dünyaya çıxarılası universal,
multimədəniyyət nümunələrinin yaranmasına stimul verir.
Aydın Xan Əbilov
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Dünya Alim Qasımovun ifasında milli muğamlarımızı məhz
bu səbəbdən rahat qavraya, qəbul edə bilir. Biz hələ Üzeyir
Hacıbəyov,

Qara

Qarayev,

Fikrət

Əmirov

kimi

bəstəkarlarımızın, Səttar Bəhlulzadə, Toğrul Nərimanbəyov,
Tahir Salahov kimi rəssamların yaratdıqları ümumbəşəri
əsərləri demirik.
Ölkəmizdə təşkl olunan dünya mədəniyyətlərarası forumlar,
müxtəlif beynəlxalq tədbirlər, sivilizasiya və dinlərarası
dialoqa xidmət edən konfrans iştirakçıları da vurğulayır ki,
Azərbaycan

Şərq-Qərb

inteqrasiyasında

özünəməxsüs

dəyərlər, töhfələr verməklə, müxtəlif qütblərə ayrılmış
bəşəriyyəti bir amal uğrunda – tolerant birgəyaşarlıq
mədəniyyətinin inkişafına xüsusi təkan vermiş olur...
Respublikamızda son illər kitabxana, teatr, kino, ədəbiyyat,
muzeylər, tarixi yerlər və abidələr, təbiət qoruqları, ekoloji
mühafizə, elektron dövlət, virtual kitabxanalar, təhsil, elm və
incəsənətin inkişafı ilə bağlı yeni-yeni dövlət proqramları
həyata

keçirilir.

Dövlətin

bu

qayğı

və

diqqət

isə

cəmiyyətimizin kulturoloji inkişafına yönəlib. Əlbəttə hər bir
sahədə işlərimizin yüksək səviyyədə getdiyini söyləmək
olmaz. Milli kino, elitar musiqi sahələrimiz, eləcə də
kulturoloji təhsil, elmin bu istiqamətinə diqqət, maraq hələ də
arzuolunan səviyyədə deyil. Təəssüflər olsun ki, bizdə hələ də
Aydın Xan Əbilov
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kulturologiyanı nəhəng bir elm – intellektual-kreativ düşüncə
sahəsi olduğunu anlayan insanların sayı yetərincə deyil.
Qonşu Rusiya və dünyanın aparcı ölkələrində hələ orta
məktəb – liseylərdə ―Kulturologiya‖, ―Kulturologiynın tarixi‖,
―Kulturologiyanın əsaslarə və nəzəriyyəsi‖ kimi məcburi
fənlər ayrıca dərs sahəsi kimi keçirildiyi halda, Azərbaycanda
heç ali təhsil ocaqlarının rəhbərləri bu elmin mahiyyətini
anlamırlar. Bu da öz növbəsində cəmiyyətin bütün sahələrinə
nüfuzetmə imkanına malik bir düşüncə texnologiyası, elm
sahəsi olan milli kulturologiya səhəsinin inkişafını ləngidir,
bəzi hallarda isə onun bağlı olduğu digər elmi-praktiki
istiqamətləri zəiflədir.
Ölkəmizdə hələ də kulturologiya aid kitablar – nəşr olunan
dərsliklər, monoqrafiyalar, dərs vəsaitləri, elmi məqalələr,
analitik yazıların sayı o qədər azdır ki, onlar hətta beynəlxalq
katoloqlara

düşmür.

Milli

kulturoloji

ədəbiyyatın

keyfiyyətindən danışmağa belə dəyməz: problem o

qədər

aktualdır ki, bəzən ciddi fəsadlara aparıb çıxarır. Bu günlərə
Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi ali
məktəblərin birində kafedra müdiri işləyən bir alimin
kulturologiyaya aid dərsliyinin pirat olduğunu, başqa alimlərin
uyğun kitablarından köçürmələrin baş verdiyini elan etdi.
Onsuz da bu sahə Azərbaycanda az inkişaf edib, onu daha çox
Aydın Xan Əbilov
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mədəniyyətşünaslıq kimi qəbul edirlər. Peşəkar kulturoloq
alimlərin,

mütəxəssislərin

sayı

məhdudur,

onların

da

imkanlarından istifadə olunmur. Bura bizim kulturologiya
ədəbiyyatımızın

böyük

hissəsinin

ruslardan

və

başqa

millətlərin alimlərindən tərcümə edilmiş əsərlərdən ibarət
olduğunu da əlavə etsək, problemin aktualığı aydın sezilər.
Şəxsən biz humanitar kulturologiyaya aid iki kitabın, çoxsaylı
məqalələrin müəllifi olaraq bir sıra ali təhsil ocaqlarına
Kulturologiya fənnini keçməklə bağlı müraciətlər etsəm də,
hamı vacibliyini vurğulayır, amma qabağa düşəni olmur,
mövcud təhsil siyasətində dəyişikliklərə imkan vermədiyini
söyləyirlər. Bir daha ölkə ictimaiyyətinə, təhsil sahəsinin
mütəxəsisləri. Aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət edib
deyirik:

nəinki

ali

təhsil

ocaqlarımız,

universitet

və

texnikumlarımızda, eləcə də orta məktəb – liseylərimizdə
mütləq

―Kulturologiya‖,

―Kulturologiyanın

əsaslarə

―Kulturologiynın
və

nəzəriyyəsi‖,

tarixi‖,
―Çağdaş

kulturoloji məktəblər‖ kimi məcburi fənlər ayrıca fənn sahəsi
kimi keçirilməli, yeni nəslin dünyagörüşündə kulturoloji
baxışlar möhkəmləndirilməlidir...
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İnformasiya savaşına kulturoloji
yanaşma...
Son illər bütün dünyada informasiya savaşı, eləcə də ideoloji
mübarizəylə bağlı müxtəlif beyin mərkəzlərinin, analitikinformasiya qruplarının, eləcə də ekspertlərin fikir və
təklifləri, araşdırmaları, cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə
yönəli açıq, eyni zamanda şifrəli mesajlarının şahidi oluruq.
Qonşu Ermənistan tərəfindən Qarabağ probleminə, regional
münaqişə və müharibəyə cəlb olunmuş Azərbaycan da bu
mənada çox mürəkkəb proseslərin içindədir. İKT və sosial
şəbəkələrin günü-gündən gücləndiyi bir vaxtda informasiya
cəmiyyətinin, virtual aləmin formalaşdığı zamanda ideolojiinformatik cəbhədə yeni-yeni fikir – PR texnologiyalarından
bəhrələnənlər, - daxili və xarici qüvvələr, güc-beyin
mərkəzləri,

ayrı-ayrı

―ekspert‖lər,

-

imkan

düşdükcə

ölkəmizin ictimai-sosial düşüncəsində ―təxribat‖lar törətməyə
çalışırlar. Yay aylarında Qarabağda, eləcə də AzərbaycanErmənistan sərhədlərində baş verən məlum olaylar zamanı bu
informasiya savaşının zərəli təsirini yeni media – sosial
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şəbəkələrlə yanaşı, hətta ənənəvi mətbuat – yazılı və elektron
KİV-də də şahidi olduq.
İdeoloji-informativ savaş məsələsi, fikrimcə, çox ciddi
intellektual-kulturoloji proqram şəklində, dövlət qurumları və
rəsmi orqanların, beyin mərkəzlərinin, yaradıcı təşkilatların,
analitik qrupların, ayrı-ayrı fərdlərin, QHT-lərin, düşünən
bütün insanlarımızın, o cümlədən 50 milyonluq soydaşımızın
da hansı işlər görəcəyini nəzərə almaqla, ciddi bir konsepsiya
formasına salınmalı, xüsusi bəndləri olan çoxillik sənəd
şəklində araya-ərsəyə gətirilməsinin zamanı çıxdan çatıb.
Ermənistanla aparılan informasiya savaşı davamlı bir proses
kimi inkişaf etdiyindən bu sahədə bütün cəmiyyətimizin daim
aktiv və məlumatlı olması vacibdir. Bu baxımdan cəmiyyətin
müxtəlif təbəqələri sözügedən məsələdə intensiv olaraq
təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Sohbət daha çox ideolojiinformatik mübarizədən getsə də, analitiklər, aidiyyəti dövlət
qurumların rəsmiləri bu sahədə lazımi məlumatlar, bilgilər
götürməli,

analizlər

aparmalı,

uyğun

qərarlar

qəbul

etməlidirlər.
O da bəllidir ki, son dövrlərdə bu məsələdə ermənilərə qarşı
daha uğurla mübarizə aparmağa başlamışıq. Artıq qonşu
ölkənin

dövlət,

siyasi

və

ictimai

xadimləri

bu

məğlubiyyətlərini boyunlarına alır, Azərbaycan tərəfinin
Aydın Xan Əbilov
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çoxistiqamətli qlobal siyasi-informativ uğurlarından nəticə
çıxarmağın

zamanı

yetdiyini

dilə

gətirirlər.

Bununla belə, qeyd etdiyim kimi ki, informasiya və ideoloji
savaşın əsas xüsusiyyəti onların daimi proses formasında
inkişafıdır. Yəni dəfələrlə vurğulanıdığı kimi, bu prosesdə
həmişəlik məğlub və ya qalib yoxdur. Ona görə də düşmən
istər torpaqlarımızı işğal etməkdən, istərsə də mədəniyyətimiz,
tariximiz və başqa milli-mənəvi sərvətlərimizi öz adlarına
çıxmaqdan əl çəkməyənə qədər Azərbaycan tərəfi bu prosesdə
ermənilərdən qat-qat aktiv olmalıdır. Bu baxımdan sözügedən
mövzu

ilə

bağlı

intensiv

müzakirələr

zəruridir.

Ötən əsrin əvvəllərindən bu günə qədər indiki Ermənistan
adlanan ərazidə yaşayan ermənilərlə azərbaycanlılar arasında
bəlli regional münaqişələr baş verib. Mərhələ-mərhələ gah
öləzləyən, hgah da alovlanan bu münaqişələrin – bəzi hallarda
isə hərbi müdaxilələrin - müharibənin kökü, əslində, bir neçə
əsr bundan əvvələ gedib çıxır. Yəni 19-cu əsrdə RusiyaTürkiyə, Rusiya-İran müharibələri nəticəsində Qafqaza, yəni
bizim tarixi ərazilərimizin böyük hissəsi sayılan Qərbi
Azərbaycana, Qarabağa xeyli sayda erməni köçürüləndən
sonra o xalqın nümayəndələri kompakt halda ərazilərimizdə
məskunlaşdılar. XX əsrdə isə bir neçə dəfə ermənilərlə bizim
kəskin münaqişəmiz baş verib: hər dəfə də ―Böyük
Aydın Xan Əbilov
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Ermənistan‖ adlı sərsəm xülyaların ucbatından. Əslində
münaqişələr problemin bir tərəfini təşkil edir. Problemin alt
qatında isə çox böyük informasiya, intellektual-kulturoloji
mübarizə - savaş dayanır. Bu savaş ilk vaxtlarda Qarabağda və
indiki Ermənistan ərazisindəki tarixi torpaqlarımızın adlarının
dəyişdirilməsi, ermənilərin adlarına çıxılması ilə başladı.
Qarabağdakı Alban kilsələrinin erməni kilsələri kimi qələmə
verilməsi və alban dilində olan materialların, tarixi sənədlərin
"erməni tarixi" adı altında saxtalaşdırılması, bir çox arxeoloji
qazıntı nümunələrinin, qədim əşya və tapıntıların, o cümlədən
heykəllərin düşmənlərimiz tərəfindən dəyişdirilməsini, erməni
əlifbası ilə "yazılması"nı da bura əlavə edəndə, məsələlərin
―gizli siyasət‖ şəklində, davamlı surətdə necə uğurla həyata
keçirilməsini aydın görə bilirik.
Son 20 ildə isə ermənilər yeni texnologiyalardan yararlanaraq
Azərbaycana qarşı çox istiqamətlərdə - ciddi məsələlərdə
hücuma

keçdilər

və

müstəqilliyimizin

ilkin

illərində

informasiya savaşında bizi yaman üstələdiklərinin şahidi
oluruq. Nümunə kimi göstərə də bilərəm: İnternetdə
Azərbaycan, Bakı, Qarabağ domenlərinin axtarışını verəndə,
bunların 90 faizinin sahibi bu və ya digər ölkədə yaşayan
erməniəsilli

şəxslər

çıxır.

Amma sevindirici haldır ki, artıq Azərbaycanda dövlət
Aydın Xan Əbilov
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səviyyəsində bu düşmənlərimizin bu kulturoloji-intellektual
savaşına qarşı beynəlxalq, qlobal miqyaslı proqramlar ortaya
qoyulub. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət
orqanları, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun bu sahə ilə bağlı
böyük və önəmli layihələr həyata keçirilir. Bu layihələr – XX
əsrin

əvvəllərində

Bakı,

Quba,

Gəncə,

Lənkəranda

düşmənlərimizin törətdikləri qətlamlar, eyni zamanda 20
Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar, habelə
Azərbaycan və Dağlıq Qarabağla bağlı bizim münasibətimizi,
tarixi həqiqətləri özündə əks etdirən faktların, materialların
dünyaya çatdırılması, ermənilərin törətdiyi çoxsaylı insan
tələfatları ilə bağlı rəsmi - şəkilli sənədlərin bütün dünyada
nümayiş etdirilməsi, İnternetdə bir sıra saytın yaradılması,
―Virtual Qarabağ‖ İKT Mərkəzinin təşkili, onun şəbəkə
resursunun hazırlanması, respublikamızda və bizə yaxın
ölkələrdə mədəniyyətimizin təbliği ilə bağlı görülən işlər
erməni

təxribatçılarına,

ideoloji

düşmənlərimizə

qarşı

düşünülmüş, konsepsiya şəklində ortaya qoyulan dövlət
siyasətinin

əsasını

təşkil

edir.

Məlum məsələdir ki, informasiya savaşı daha çox qeyri-rəsmi
səviyyədə, yəni təşəbbüslərin yalnız cəmiyyətdən gəlir, yaxud
cəmiyyətimizin müxtəlif təbəqələr tərəfindən aparılır. Bu
baxımdan
Aydın Xan Əbilov

sual

ortaya

çıxır:

ictimaiyyətimiz

hansı
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təşəbbüslərlə çıxış edə bilər? Hər hansı
aksiyalara

tədbirlərə və

ehtiyac

varmı?

Dünyanın güc-analitik mərkəzlərinin yerləşdiyi Fransa, Böyük
Britaniya, Rusiya, ABŞ, Türkiyə, İran, hətta bir çox Cənubi
Amerika ölkələrində ermənilər məhz ictimai qurumlar və
fərdlər

şəklində

olaraq

informasiya

və

mədəniyyət

müharibəsinə qalxıblar. Mətbuat, eləcə də İnternet saytlarında
gedən bu mövzuyla bağlı məlumatlardan da bilirik ki, milli
mətbəximizi, xalq mahnılarımızı, bəstəkar musiqilərimizi öz
adlarına çıxmaqdan tutmuş, xalçalarımızın "erməni malı"
brendi

adı

altında

təqdim

edilməsinə

qədər

həmişə

informasiya savaşı aparan rəqiblərimizə qarşı müxtəlif
istiqamətlərdə mübarizə aparmaq vacibdir. Bu mübarizə
pafoslu metodlarla deyil, məhz intellektual, kreativ, yüksək
səviyyədə

aparılmalı,

tarixi-müqayisəli,

faktiki-məntiqli

üsullarla qurulmalıdır.
Bu baxımdan bir məqamı da qeyd edim ki, milli diaspor
qurumlarımız da artıq ciddi əsaslar, Prezident İlham Əliyevin
diplomatlarımızkla illik görüşlərdə irəli sürdüyü ideoloji
plotforma

çərçivəsində

formalaşıb.

Bir

çox

diaspor

təşkilatımız, xaricdəki mədəniyyət mərkəzlərimiz, ictimai
qurumlarımız,

lobbi

qruplarımız

dünyanın

müxtəlif

ölkələrində milli mədəniyyətimizin, tarixi həqiqətlərimizin,
Aydın Xan Əbilov
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iqtisadi,

ictimai,

siyasi,

mədəni,

intellektual,

kreativ-

kulturoloji uğurlarımızın təbliği ilə yanaşı, ermənilərə qarşı
əks-arqumentlərlə də çıxış etməyi intensivləşdiriblər. Bu
yöndə ölkəmizdə keçirilən çoxsaylı elmi-mədəni, qlobal,
yaxud regional tədbirləri – forumları, qeyri-rəsmi görüşləri,
ciddi musiqi festivalları, idman yarışları, dünya, eləcə də
Avropa

çempionatları,

gənclərlə,

qadınlarla,

uşaqlarla,

alimlərlə bağlı həftəliklər, müxtəlif ölkələrin milli mədəniyyət
günləri, multikulturalizm, sivilizasiyalararası dialoq, dini
dözümlülük, tolerantlıq kimi sahələrə aid qlobal samitləri,
―Avrovizion‖ televiziya musiqi yarışması kimi kreativ
incəsənət müsabiqələrini yada salmaq yerinə düşərdi. Üstəlik
də

dünyanın

aparıcı

yazılı

və

elektron

KİV-lərində,

telekanallarında, İnternet portalarında Azərbaycanla bağlı
hazırlanan çoxsaylı mətbu, görüntülü, səsli, multimedik
materialların

da

piaredici,

müsbət

imic

formalaşdıran

tərəflərini xatırlaya bilərik.
Saxtakar erməni siyasətini, onların mədəni-tarixi sahədə
terrorunu ifşa edilməsi məsələsində düşünürəm ki, hər bir
soydaşımızın

boynunda

Vətəndaşlarımız,

xüsusən

böyük
də

bir

məsuliyyət

ziyalılarımız,

var.
qələm

adamlarımız, alimlərimiz, media əməkdaşlarımız dövlət və
ictimai qurumlarına əlindən gələn köməkliyi əsirgəməməlidir.
Aydın Xan Əbilov
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Yeri gəlmişkən, bu baxımdan rəhbərlik etdiyim AYB Analitik
İnformasiya Mərkəzi ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunün nümayəndələri, eləcə də şəxsən özüm dəfələrlə
ölkə

xaricində,

habelə

respublika

daxilində

keçirilən

tədbirlərimizdə məntiqli aqrumentlərimizi və sübutlarımızı
ortaya qoymuşuq. Bununla yanaşı, təşkilatımız 10-dan çox
İnternet resursu yaradıb və bu saytlar məhz mədəniyyətimiz,
ədəbiyyatımız, kulturoloji proseslər, tarixi və milli sivilizasiya
proseslərimiz barədə maarifləndirici materialları müxtəlif
dillərdə virtual aləmdən istifadə edənlərin ixtiyarına verib.
Yarandığı vaxtdan üzü bəri, 3 illik tarixində 4 milyon
istifadəçiyə xidmət edən www.kitabxana.net ünvanlı Milli
Virtual-Elektron

Kitabxanada,

www.kitab.biz,

www.elmlər.net kimi elektron-intellektual resurslarımızda,
eyni zamanda gündəlik üzvlərinin sayının 40 minə çatan
Feysbuk sosial şəbəkəsindəki qruplarımızda Azərbaycan
mədəniyyəti,

həqiqətləri,

tarixi,

kulturoloji

sərvətləri,

intellektual xəzinəsi ilə bağlı materiallara, xəbərlərə, müxtəlif
yazıçılarımıza,

ziyallılarımıza,

dövlət

adamlarımıza,

alimlərimizə, bir sözlə, tanınmış şəxsiyyətlərimizə həsr
olunmuş elektron səhifələr, klassik və çağdaş ədəbiintellektual irsimizi özündə cəmləyən elektron kitablara,
nəşrlərə geniş yer ayırmışıq. Bütün bunlar isə informasiya və
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

19

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

ideoloji savaşın kreativ formaları, kulturoloji tərəfləri kimi
düşünülərək reallaşdırılıb.
Bəs ideoloji savaşı - informasiya yarışması sahəsilə bağlı
hansı strategiya daha məntiqli, xeyirgətirici, ağlabatan sayıla
bilər? Zənnimcə ermənilərə, ümumiyyətlə, bizimlə kəskin
rəqabət aparan xalqlara nəyi isə sübut etmək kimi köhnə
metodlardan

imtina

etməliyik.

Azərbaycanımızın

müstəqilliyini, inkişafını, dünya düzənində söz-yer sahibi kimi
güclənməsini sevməyən o qüvvələr, eləcə də ermənilər nə
qədər yalançı siyasət yürütsələr də, saxtakarlıq etsələr də,
onlara

qarşı

nümunələrimizi,

hər

yerdə

yalnız

intellektual-kreativ

yüksək

mədəniyyət

uğurlarımızı

ortaya

qoymaqla, həqiqətlərimizi dünyaya tanıtmaqla, başqa sözlə,
xalqımıza aid yazılı mənbələri, kitabları, materialları xarici
dillərə çevirib bir çox ölkədə, mədəniyyət mərkəzlərində nəşr
etdirməliyik. O materialları isə beynəlxalq təşkilatların
saytlarına, elektron poçtlarına, xarici siyasətçilərə, yazıçılara,
alimlərə, ictimai-siyasi xadimlərinə, kulturoloqlarına və
mədəniyyətşünaslarına göndərməklə ermənilərin bizə qarşı
informasiya savaşını iflasa uğrada bilərik. Nəzərə alsaq ki,
Azərbaycan milli sivilizasiya tarixi bir neçə minilliyi əhatə
edir, ölkədə olan maddi-mənəvi sərvətimiz ermənilərinkindən
qat-qat yüksəkdir, toplum olaraq onlardan sayca dəfələrlə
Aydın Xan Əbilov
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çoxuq,

ədəbiyyat,

mədəniyyət

baxımından

dünya

sivilizasiyasına böyük imzalar vermişik, ermənilərə qarşı çox
güclü kulturoloji-ideoloji silahlarla çıxmış oluruq. Məsələn,
bizim Zzərdüşt peyğəmbər - ―Avesta‖ və "Kitabi-Dədə
Qorqud" kimi milli sivilizasiya pasportumuzu əvəzləyən
yazılı-tarixi kitabələrimiz, Xaqani, Tusi, Nizami, Nəsimi,
Füzuli, Xətai kimi yüzlərlə mütəfəkkirimiz var. Dünyaya
sübut edə bilərik ki, biz bir neçə min il bundan öncə burada
olanda və mədəniyyət əsərlərini yaradanda ermənilər hələ
tarix

səhnəsinə

çıxmamışdılar.

Düşünürəm ki, çox ciddi intellektual-kulturoloji proqram
şəklində aparılması vacib olan bir siyasətin tərkib hissələrini
təşkil edən sahədir. Dövlət qurumları və rəsmi orqanların,
ayrı-ayrı fərdlərin, QHT-lərin, düşünən bütün insanlarımızın,
o cümlədən 50 milyonluq soydaşımızın hansı işlər görəcəyini
planlaşdıran imic xarakterli, həm də düşmənlərimizə layiqli
cavab vermək baxımından bir konsepsiya ərsəyə gətirməyə
ehtiyac var.
50

milyonluq

dünya

azərbaycanlılarının

fəal

üzvləri

ermənilərə qarşı informasiya savaşına mütəşəkkil qoşulmaları
üçün

təşəbbüslərin

duyulur. Xüsusən

reallaşmasına
də

bu

da

istiqamətdə

xüsusi

ehtiyac

yeni

nəslin

nümayəndələri, gənc kreativ və intellektulların, sosial şəbəkə
Aydın Xan Əbilov
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fəallarının rolu böyükdür. Onların kreativ, innovativ, yeni
texnologiyalara söykənən, qlobal maştabda qəbul olunan
formalara cavab verən təkliflərin reallaşması üçün dövlətimiz
qrantlar
Dünya

ayıra
azərbaycanılarının

bilər.

qurultaylarında,

diaspot

nümayəndələrinin forumlarında çıxış edən dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, bütün
azərbaycanlıların

prezidentiyəm.

Bu

baxımdan

dünya

azərbaycanlılarının mütəşəkkil hala gəlməsi üçün istər vaxtilə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, istərsə də onun layiqli
davamçısı İlham Əliyevin, eləcə də Mehriban xanım
Əliyevanın çoxsaylı təşəbbüsləri, əslində ideoloji sahədə əsl
proqramxarakterli tezislər kimi qəbul olunmalıdır. Dünya
azərbaycanlılarınını qurultaylarının, müxtəlif tədbirlərinin
təşkil olunması, bu mötəbər məclislərdə qarşıya konkret vəzifə
və

tapşırıqlar

qoyulması

soydaşlarımızı

xeyli

mütəşəkkilləşdirib.
Artıq

milli

diaspor

qurumlarımız

formalaşıb

və

soydaşlarımızın yaşadığı ölkələrdə nəinki Azərbaycanla bağlı
təşkilatlarla, eləcə də müxəlif dövlətlərdəki səfirliklərimiz
arasındakı münasibətlər intensivləşib. Eyni zamanda dünyanın
aparıcı ölkələrində mədəniyyət mərkəzlərimiz, Azərbaycanı
tanıtma ocaqlarımız yaradılıb. Avropa və Şərq ölkələrində
Aydın Xan Əbilov
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milli mədəniyyət günlərimiz keçirilir, çoxsaylı nəşrlərimiz
yayılır. Azərbaycandili məktəblər yaradılıb fəaliyyət göstərir,
İnternet

portallarımız

fəaliyyətdədir.

Bunların

hamısı

sözügedən sahədə problemlərin həllinə yönəlib və dünya
azərbaycanlılarını bu məsələdə birləşmək üçün ciddi mesajlar
verməkdədir.
Bu sahədə xüsusilə gənc və ortayaşlı şəxslərin gördüyü işlər
şəxsən məni çox qane edir. İKT-dən bəhrələnməklə bu
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi effektiv nəticələr əldə etməyə
imkan yaradır. Belə ki, müasir insanların tələbatına uyğun
formalarda bu gün bütün informasiyaları dünyaya çıxarmalı,
beynəlxalq ictimaiyyətin fəal nümayəndələrinə çatdırmalıyıq.
İnformasiya savaşında daha çeviklik əldə etmək üçünsə ilk
növbədə

kreativlik,

intellektuallıq

və

yeni

metodlara

arxalanmaq vacibdir...

Aydın Xan Əbilov
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Dəyişikliklərə ayaqlaşmayan sözümüz,
düşüncəmiz
Dövrümüzün ən nüfuzlu fizika nəzəriyyəçilərindən sayılan,
Böyük Britaniya alimi Stiven Vilyam Hokinq 1996-cı ildə
"Kainatda həyat" adlı məşhur mühazirəsində maraqlı mülahizə
ortaya atdı. Alimə görə, bəşəriyyət öz inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoyub və bu dövrün təkamül proseslərində
insan şüuru heç də əsas faktor kimi iştirak eləmir. 3,5 milyard
tarixi olan, ləng sürətli bioloji təkamülün indiki sivil insanın
formalaşmasındakı rolunu vurğulayan S. Hokinq, bizim daxil
olduğumuz

yeni

mərhələni

"kənar

bağlantılar"

dövrü

adlandırır. Bu isə o deməkdir ki, insanın təkamülünü DNK-lar
deyil,

bizi

əhatə

edən

çoxistiqamətli,

müxtəlifqatlı

informasiyalar istiqamətləndirir...
Əslində insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi sayılan dil, əlifba yazı, elmi düşüncə tərzi, mətbuat, kitablar, radio, TV, mobil
və ağıllı telefonlar, İKT, kompyuter, İnternet, sosial şəbəkələr,
multimedik imkanlar, informasiya cəmiyyəti, virtual aləm
kimi "kənar təsirlər" insan təkamülünün sürətini yüzilliklərlə
deyil, günlərlə, bəlkə də saatlarla ölçməyə şərait yeradır.
Əvvələr dünyada, eləcə də ədəbiyyatda, elmi-humanitar
Aydın Xan Əbilov
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düşüncədə baş verənlər bir neçə ildən sonra bizə gəlib
çatırdısa, indi planetin elə bir nöqtəsi yoxdur ki, oradakı
xəbərlərdən, informasiyalardan dərhal xəbər tutmayaq. İnkişaf
etmiş, sivil, intellektual, kreativ cəmiyyətlər çoxdan bu
maraqlı qlobal proseslərə uyğun inkişaf istiqamətlərini
müəyyənləşdiriblər...
Sadalananlar dünya ədəbi-estetik, intellektual-kulturoloji,
kreativ-mədəni proseslərinə güclü təsir göstərib, amma
Azərbaycan cəmiyyəti hələ də nağıllara, folklora, dastan,
yaxud şerə sığınıb: halbuki dünya və Avropa oxucusu çoxdan
elmi-fantastik ədəbiyyata, bilgili kitablara keçib və nəticə
olaraq da intellektual tərəqqiyə, sürətli inkişafa nail olublar.
Ətrafımızda sürətli elmi-texniki tərəqqi baş verdiyi halda,
toplum olaraq heç bir yeniliyə də cəhd göstərməməyimiz
bizim elmi-mədəni, estetik-ədəbi düşüncəmizə, ana dilimizin
müxtəlif üslubi-leksik qatlarına, kreativ-intellektual fikrimizə
də mənfi təsir edib. Yalandan tərifləməklə deyil, əgər bizdə
postmodernizm, yaxud kulturalogiya, tutalım, İnternet kəşf
olunmayıbsa, sözsüz, Azərbaycan dilində də onlara uyğun
terminlər yaranmayacaq. Necə ki avropatipli bədii roman
janrını dünyadan götürmüşük, eləcə də dilimizdəki yeni
ifadələr, anlayışlar, terminləri də "art-idxal" edirik.

Aydın Xan Əbilov
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AMEA-nın Ədəbiyyat, Dilçilik, Fəlsəfə və başqa elmitədqiqat

institutları,

universitetlərindəki

müxtəlif

kafedralar,

özəl,
elmi

yaxud

dövlət

qurumlar,

ictimai

təşkilatlar - beyin mərkəzlərimiz süsqun gündədirsə, heç
olmasa,

yeni

virtual

nəslin

əzmkarlıqla

dilimizə,

ədəbiyyatımıza, düşüncəmizə gətirdiyi yenilikləri təmkinlə
qarşılayaq, dəstəkləyək. Ədəbiyyat İnstitutu nə vaxt ciddi
surətdə

tutalım

dünya

ədəbiyyatında

baş

verən

postmodernizmi, fəlsəfəçilər kulturalogiyanı tədqiq edib sadə,
anlaşıqlı dildə populyarlaşdırdı - kütləviləşdirdi ki, söz
sənətimizdə,

elmi

təfəkkürümüzdə

bu

qlobal

düşüncə

cərəyanları dəyərli sənət-intellekt hadisəsinə çevrilmədi!?
Yaxud, Dilçilik İnstitutu və yüzlərlə dilçi alimlər hələ də
İnternet səhifələrinin ünvanlarındakı "w", yaxud e-mail
ünvanlardakı "@" işarələrinin "milliləşdirilməsiylə" haçan
məşğul olacaqlar? Axı dilimizə və yazımıza, xüsusən də
azərbaycancamızın virtual, yaxud elektron yazı üslubuna bu
―yeniliklər‖

çoxdan

daxil

olub.

İngiliscənin

Amerika

variantından ixrac etdiyimiz yüzlərlə belə yeniliklər var ki,
onlarsız Azərbaycan insanı İnternetdən yararlana, istifadə edə
biməz: tutalım, yaşlı nəsil nümayəndələri istəməsə belə,
gənclər

və

uşaqlar

"www.facebook.com"

yazıb

―Feysbuk.(nöqtə)kom‖ deyirlər, bütün buların rəsmi formada
Aydın Xan Əbilov
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dil normalarımıza salmağın vaxtı yetişməyib!? Dil isə həm
təfəkkürün, həm kreativ-elmi düşüncənin, həm də ədəbiyyatın
əsas materialıdır, ana dilimiz o mənada ya "çinləşir", ya da
qlobal təsirlər altında get-gedə zəifləyər...
Ədəbiyyatımızın dərdi kimi, ədəbi nəşrlərimizin, söz-düşüncə
adamlarımızın da durumu çox ağırdır: intellektual-mədəni
mühitimizin xaricdən, az qala, sunami dəhşətliliyilə üstümüzə
gələn bu təsirlərə cavabverəsi yüksək elmi-estetik səviyyəyə
malik deyil. Tutalım, Rusiya, yaxud Türkiyə elmi-mədəni
mühiti kimi bir intellektual-kreativ məkana malik cəmiyyətdə
yaşamırıq ki, öz milli trendlərimiz, kreativ brendlərimizi
ortaya qoyaq, Nobel mükafatı alaq, fərqli İKT, ədəbiyyat,
sənət yenilikləri ilə dünyanı heyrətləndirək. Avrovizion və
idman sahəsində uğurlar qazanırıqsa, istəsək, Güney Koreya
kimi, başqa sahələrdə də istənilən nailiyyətlərə imza ata
bilərik...
Çox istərdim ki, yeni "Ədəbiyyat qəzeti" bu fikirlərimə uyğun
ədəbi-estetik prosesləri istiqamətləndirən bir xətt tutsun,
dünyadan çox geri qalırıq, inkişaf baxımından yaman
axsayırıq, yazı-pozu dostlarımız...

Aydın Xan Əbilov
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İsa Hüseynov - Ìóüàííà: ustad
þìðöíün ədəbi-əbədi yazısı
Açÿðáàéúàíûí õàëã éàçû÷ûñû, ÿìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè,
ìöõòÿëèô

èëëÿðäÿ

êå÷ìèø

ÑÑÐÈ,

eləcə

də

ìöñòÿãèë

ðåñïóáëèêàìûçûí “Èñòèãëàë”, “Ãûðìûçû ÿìÿê áàéðàüû” âÿ áàøãà
îðäåíëÿðëÿ òÿëòèô îëóíìóø, éàçäûüû áÿäèè íÿñð íöìóíÿëÿðèéëÿ
‟ “Úûüûðëàð”, “Äÿðä”, “Çÿùÿð”, “Äÿôí”, “Àðõ” âÿ á.
ùåêàéÿëÿðè, “Ñàç”, “Òöòÿê ñÿñè”, “Òåëåãðàì”, “Ãóðó áóäàã”,
“Êîëëó êîõà”, “Øÿïïÿëè”, “Áàøà äöøÿ áèëìèðÿì”, “Þìöð
êàðâàíû”, “Ôàúèÿ” “Ùèíêèð-Ìèíêèð”, “Áÿøÿðèí òàëåéè” êèìè
ïîâåñòëÿðè, “Èäåàë”, “Ìÿùøÿð”, “Þëöì-äèðèì”, “ÝöðÖí”,
“Úÿùÿííÿì”,

“Èñàùÿã,

Ìóñàùÿã”

ðîìàíëàðû,

ùÿì÷èíèí

÷îõñàéëû î÷åðê, ìÿãàëÿ, êèíîññåíàðè, äðàì ÿñÿðëÿðè èëÿ þòÿí
ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäàí ìèëëè bədii söz sənətində “éåíè íÿñð”èí
áàøëàíüûúûíû (õàëã éàçû÷ûñû Àíàð) ãîéàí Èñà Ùöñåéíîâ ‟
Ìóüàííà èëÿ ýþðöøìÿê ìÿíèì ÷îõäàíêû àðçóì èäè. Hələ beş
il bundan əvvəl 2003-cü il iéóíóí 12-äÿ ýþðêÿìëè íàsèðèí
äöíéàéà ýþç à÷ìàñûíûí 80-úè éàéû òàìàì îëan ərəfədə
îíóíëà ýþðöøìÿê ìÿíÿ íÿñèá îëäó...
ßñëèíäÿ ðåäàêñèéàíûí òàïøûðûüû èëÿ éóáèëåé ìàòåðèàëëàðûíû
ùàçûðëàìàã ö÷öí ýåòìèøäèì böyük éàçû÷ûíûí az qala qalasına
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

28

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

çevirdiyi mənzilinə. ×îõ ãÿðèáÿ èäè êè, éàçû÷ûíûí áåøèíúè
ìÿðòÿáÿäÿ éåðëÿøÿí ìÿíçèëèíÿ ãàëõàíäà äà, ïèëëÿëÿðëÿ àøàüû
‟ ùÿéÿòÿ åíÿíäÿ äÿ áèð ìÿøùóð çÿðáè-ìÿñÿë áåéíèìäÿ
ôûðëàíûðäû: “Dîüìà õàëãûíûí àðàñûíäà “ïåéüÿìáÿð” olmaq
ãåéðè-ìöìêöíäöð”...
Ìóüàííàéëà ‟ õàëãûìûçûí áó ìàðàãëû, ùÿëÿ þéðÿíèëìÿëè,
òÿäãèã åäèëìÿëè ýþçÿë ñÿíÿòêàð íöìàéÿíäÿñè èëÿ áèçèì äöç
àëòûñààòëûã áèð ñþùáÿòèìèç àëûíäû. ×îõ ìþâçóëàðäàí äàíûøäûã:
ìèëëÿòèìèçè

äöøöíäöðÿí

ëîêàë

ìÿñÿëÿëÿðäÿí

òóòìóø,

áÿøÿðèééÿòèí ãàðøûëàøäûüû ãëîáàë ïðîáëåìëÿðÿ ãÿäÿð. Ôÿãÿò
àðàäà ìÿí ðåäàêñèéà òàïøûðûüûíû äà óíóòìàäûì. ßäÿáèééàò
àäàìëàðûìûçû, õöñóñÿí äÿ éåíè íÿñèë îõóúóëàðû ìàðàãëàíäûðàí
Èñà Ùöñåéíîâ ‟ Ìóüàííà êèìè ñÿíÿòêàðûí ÿäÿáè-ôÿëñÿôè
ýþðöøëÿðè, õöñóñÿí äÿ ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí ÷îõ ìöðÿêêÿá,
åéíè çàìàíäà çÿíýèí áèð äþâðö áàðÿäÿ ‟ þòÿí éöçèëëèéèí
èêèíúè éàðûñû ùàãûíäà îëàí ùèññÿëÿðè äèêòàôîíóìóí ëåíòèíÿ
êþ÷öðÿ-êþ÷öðÿ äöøöíöðäöì: áèç íåúÿ äÿ ìàðàãëû áèð
çÿìàíÿíèí þâëàäëàðûéûã. Sonralar həmin görüşün məndə
oyatdığı təəssüratları iki materiala – elmi məqalə və ədəbi
söhbət formasında – ―Ədəbiyyat qəzeti‖nin 2003-cü il iyun
saylarında işıq üzü gördü...
...Èñà Höseynov „ Muğanna: nóðàíè áèð ñèìà, áàõûøëàðûíäàí
ìöäðèêëèéÿ èøàðÿ îëàí èøûã âÿ ÿëáÿòòÿ, ñàô èíñàíëàðà ìÿõñóñ
õÿôèô òÿáÿññöì, ən əsası isə yaradıcı intellektual düşüncə
Aydın Xan Əbilov
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sahibi kimi 80 èëëèê ùÿéàòûíûíın ÷îõ áþéöê ùèññÿñèíè „ 60
ilini milli ədəbi-bədii ñþç ñÿíÿòèìèçÿ, áþéöê ÿäÿáèééàòàùÿñð
ådib. Bir kulturoloq kimi şÿõñÿí ìÿíèì ö÷öí ÷îõ
ìàðàãëûäûð êè, ömrönön bahar çağında ÿäÿáèééàòäàêû êþâðÿê
àääûìëàðûíû 1949-úó èëäÿ, èíäèêè “Àçÿðáàéúàí” äÿðýèñèíäÿ
÷àï îëóímuş “Àíàäèë þòÿí éåðäÿ” î÷åðêè ilə àòàí Èñà
Ùöñåéíîâ nə üçün èëê þíúÿ ðåàëèñò íÿñðə meyl göstərirdi. Ùÿð
ùàëäà,

ÿëèìèçèí

àëòûíäà

îëàí

ÿäÿáèééàòà

àèä

ñîðüó

êèòàáëàðûíäà məhz áåëÿ éàçûëûá „ yazıçı qələmini məhz ilk
dəfə áÿäèè íÿñðdÿ sınayıb. İsa müəllimin özünün etiraflarına
görə, ―...Ìÿí ùå÷ òÿñÿââöð åòìÿçäèì êè, íÿ âàõòñà ÿëèìÿ
ãÿëÿì àëûá ÿñÿð, ùåêàéÿ, éàõóä ðîìàí éàçàúàüàì. Þòÿí
ÿñðèí ãûðõûíúû èëëÿðèíèí ñîíóíäà âÿòÿí ùàããûíäà áèð øåð
éàçäûì âÿ ýþíäÿðäèì keçmişdə rəsmi mətbu orqanı sayılan
“Êîììóíèñò” ãÿçåòèíÿ. Î çàìàíëàð “Êîììóíèñò”äÿ Ðçà
Øàùâÿëÿä àäëû áèð éàçû÷û èøëÿéèðäè âÿ îíóí èìçàñû èëÿ ìÿíÿ
ñòàíäàðò úàâàáëû áèð ìÿêòóá ýÿëäè: “Ñÿí éàçà áèëÿðñÿí, ÷îõëó
ìöòàëèÿ åëÿ” ...
Ñåâèíúèìèí ùÿääè-ùöäóäó îëìàñà äà, áó ùàäèñÿíè ÷îõ òåç
óíóòäóì. Ãàçàõûí Êÿñÿìÿíëè êÿíäèíäÿ éåðëÿøÿí ìÿêòÿáèí
äèðåêòîðó Ñÿëèì Øÿíäèëëè àäëû ÿäÿáèééàò ìöÿëëèìè ñþç
ñÿíÿòèíÿ

îëàí

ùÿâÿñèìè

ýþðöá

ìÿíèìëÿ

éàõûíäàí

ìàðàãëàíìàüà áàøëàäû. Ìöùàðèáÿäÿí ñîíðàêû èëëÿð èäè. Àúëûã
äþâðö îëäóüóíäàí ÿðçàãäàí êîðëóã ÷ÿêÿí êÿíäèìèçäÿ
Aydın Xan Əbilov
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÷îõëàðû êèìè, Ñÿëèì ìöÿëëèì äÿ ùÿéÿòéàíû ñàùÿñèíäÿ
ãàðüûäàëû ÿêìèøäè. Áèð äÿôÿ Ñÿëèì ìöÿëëèì áèçèì ñèíèô
óøàãëàðûíû ùÿéÿòèíÿ èøëÿìÿéÿ àïàðäû. Éåðè ýÿëìèøêÿí,
ìÿíèì àòàì Èêèíúè Äöíéà ìöùàðèáÿñèíèí èøòèðàê÷ûñû êèìè
÷îõ òàíûíìûø áèð àäàì èäè. Áó ôàêò èñÿ ìÿíèì ìöòàëèÿéÿ
îëàí ìàðàüûìû øèääÿòëÿíäèðìèøäè: áåëÿ òàíûíìûø àäàìûí îüëó
îõóìàëû, ñàâàäëû îëìàëû èäè. Íÿ èñÿ, Ñÿëèì ìöÿëëèì áöòöí
óøàãëàðû èøëÿòñÿ äÿ, ìÿíÿ ùå÷ íÿ òàïøûðìàäû. Ñÿáÿáèíè
ñîðóøàíäà, ÿëèíäÿêè áèð êèòàáû ìÿíÿ óçàäûá ãàéûòäû êè, àë,
áóíó äèããÿòëÿ îõó. Ëàòûí ãðàôèêàñû èëÿ íÿøð îëóíìóø ãàëûí áèð
êèòàá èäè. Ñòèâåíñîíóí “Äÿôèíÿëÿð àäàñû” ðîìàíûíû ñÿùÿð
Ñÿëèì ìöÿëëèìÿ ãàéòàðàíäà îíà ãÿðèáÿ ýÿëäè: “Íèéÿ
ãàéòàðûðñàí?” Úàâàá âåðäèì êè, îõóéóá áàøà ÷àòäûðìûøàì. Î
ìÿíÿ Ïóøêèíèí “Êàïèòàí ãûçû” àäëû íÿñð òîïëóñóíó áàüûøëàäû.
Áåëÿëèêëÿ, ìÿíèì ÿäÿáèééàòà îëàí ùÿâÿñèì áþéöê ìàðàüà,
ñîíðà èñÿ ýöúëö ìÿùÿááÿòÿ ÷åâðèëäè...”
Əslində bayaq qeyd etdimiz “Àíàäèë þòÿí éåðäÿ” î÷åðêi
gələcək yazıçının mətbuatda èøûã öçö ýþðìöø èëê ÿñÿðè
äåéèëdi. Tÿäãèãàò÷û, yeri gəlmişkən, həm də Muğannanın qızı
Ñåâèíú Ìóüàííà sənətkarın àðõèâènäÿ èøëÿéÿí çàìàí ìàðàãëû
áèð ôàêòı üzə çıxarıb. Ñîíðàëàð dəqiqləşdirilib ki, İsa
Hüseynovun ùÿëÿ 1947-úè èëäÿ “Àðõ” àäëû èëê ùåêàéÿsi
qəzetdə èøûã öçö ýþðöá...
İsà ìöÿëëèì î ìàðàãëû ùàäèñÿíè òÿôñèëàòû èëÿ xatırlayırdı. O
Aydın Xan Əbilov
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vaxtlar “Àçÿðáàéúàí ýÿíúëÿðè” ãÿçåòèíäÿ ùåêàéÿ ìöñàáèãÿñè
êå÷èðèëèðäè. Gənc yazıçı da “Àðõ” àäëû ùåêàéÿsini î mötəbər
sənət ìöñàáèãÿsinÿ ýþíäÿðèr. Həmin zamanlar İsa Hüseynov
Àçÿðáàéúàí

Dövlət Òèáá

İnstitutunun

áèðèíúè

êóðñóíó

éàðûì÷ûã áóðàõûá àðòûã óíèâåðñèòåòèí ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿñèíÿ
äàõèë îëìóøäó. Ìöíñèôëÿð ùåéÿòèíèí ñÿäðè, õàëã éàçû÷ûñû ßëè
Âÿëèéåâ onun îõóäóüó óíèâåðñèòåòÿ ‟ ÿäÿáèééàò äÿðíÿéèíèí
ðÿùáÿðè ïðîôåññîð Úÿôÿð Õÿíäàíà çÿíý açmış, tələbə-yazarı
ãÿçåòèí ðåäàêñèéàñûíà ÷àüûðtdırìûøäû.
Tanınmış nasir ona: “Òÿáðèê ådirÿì, müsabiqəyə yolladığın
ùåêàéÿí áÿéÿíèëèá. Ýåò êàññàäàí ìöêàôàòûíû àë!” ‟
äåéÿíäÿ İsa Hüseynov ùÿì ñåâèídi, ùÿì äÿ òÿÿúúöáëÿíäè.
Ùåêàéÿíèí èêèíúè âàðèàíòûíû éàçìàüû ondan òÿëÿá åòäèêäÿ isə
yaman øöáùÿlənmişdi. Ovaxtkı “êîíôëèêòñèç” ÿäÿáèééàòûyla
ùå÷ äöç ýÿëìÿéÿí, þëöìëÿ, áÿäáèíëèêëÿ ãóðòàðàí ùåêàéÿíèí
áÿéÿíèëìÿéèíÿ

ùåéðÿòëÿíÿ-ùåéðÿòëÿíÿ

ÿëëè

ìàíàòëûã

ãîíîðàðûìû àëan gənc yazıçı òÿëÿáÿ éîëäàøëàðûìà ïèâÿ
ãîíàãëûüû âåðìişdi. Daha sonar yîíóëóá, èõòèñàð îëóíìóø,
ÿúàèá øÿêëÿ ñàëûíìûø „ özgələşmiş “Àðõ” hekayəsini áÿëêÿ
äÿ áóíà ýþðÿ óíóòìóøäó İsa müəllim…
Öz yerlisi sayılan o dövrön òàíûíìûø éàçû÷ûsı Ìåùäè
Ùöñåéíëÿ tanışlığı isə gənc istedadın sonrakı yaradıcılıq
inkişafına xüsusi təsiri oldu.

“Àíàäèë þòÿí éåðäÿ” î÷åðêè

“Èíãèëàá âÿ ìÿäÿíèééÿò” ‟ èíäèêè “Àçÿðáàéúàí” æóðíàëûíäà
Aydın Xan Əbilov
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èøûã öçö ýþðÿíäÿí ñîíðà áàø ðåäàêòîð Ìåùäè Ùöñåéí onu
éàíûíà ÷àüûðûá ùåéðÿòëÿnmişdi: “Ñÿíè òÿíáåù åëÿéÿúÿì.
Î÷åðêè íèéÿ þç àòàíäàí éàçìûñàí?!”
Dilli-dilavərli cavan kimi o dəqiqə qayıtmışdı êè: “Ìåùäè
ìöÿëëèì, ÷öíêè àòàìû éàõøû òàíûéûðàì!” Onun bu sözlərinə
Ìåùäè ãàüà øàããàíàã ÷ÿêmişäè. Ñîíðàëàð onlar hər dəfə
ýþðöøÿíäÿ, î ñþùáÿòè éàäà ñàëan tanınmış yazıçı ýöëəðäi. Áó
ÿùâàëàò èñÿ î âàõòäàí äèëÿ-àüûçà äöømuşäö...
...İsa Hüseynovun aòàsı ìöùàðèáÿäÿí ãàéûäàíäàí ñîíðà
ìÿøùóð

Ãàðàéàçû

ìåøÿñèíè

áÿðïà

åòìÿê,

Ãàçàõäàí

Ýöðúöñòàíà ‟ Ïîéëó êþðïöñöíäÿí áàøëàìûø äöç Òèôëèñÿ
ãÿäÿð óçàòìàã ôèêðèíÿ äöøìöøäö. Î âàõòëàð yaradıcı gənc
kimi böyük ÿäÿáèééàòëà ýöúëö ìàðàãëàíûð, ÷îõëó ìöòàëèÿ åäèð
âÿ ãåéðè-èõòèéàðè éàçìàüà úàí àòûðäû.
Óíèâåðñèòåòèí äþðäöíúö êóðñóíäà îõóéàíäà òÿùñèëènè äàâàì
åòäèðìÿêäÿí þòðö İsa Hüseynovu Ìîñêâàéà ‟ Ìàêñèì
Ãîðêè àäûíà Äöíéà ßäÿáèééàòû Èíñòèòóòóíà ýþíäÿðirëÿð. Î
çàìàí

ßäÿáèééàò

Èíñòèòóòóíóí

äèðåêòîðó

Azərbaycan

éàçû÷ûëàðûíın éàõûí äîñòó, ìÿøùóð òÿíãèä÷è Ïéîòð Ôàòåéåâ èäè.
Îíóíëà ýþðöøləri çàìàíû ùàíñû êóðñäà îõóìàã èñòÿäèéènè
ñîðóøóá êþìÿéèíè yazıçıdan ÿñèðýÿìÿmişäè. Onlar başqa bir
istedadlı şairlə - Íÿáè Õÿçðè èëÿ áèð êóðñäà îõóyurdular.
Ìîñêâà

èëëÿðèíèí

Hüseynovun

onların, xüsusən də ədib kimi İsa

äöíéàýþðöøöíön

Aydın Xan Əbilov

ôîðìàëàøìàñûíäà

ñÿíÿò,
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áàõûøëàðûnûí çÿíýèíëÿøìÿñèíäÿ õöñóñè òÿñèðè, böyük izləri
oldu. İsa Hüseynov o illərdə ùÿòòà “Áèçèì ãûçëàð” àäëû ‟
yazıçının èíäè artıq áÿéÿíìÿäèéè ‟ ïîâåñòènè ðóñúà éàçûá
Ìîñêâàäà íÿøð åòäèðìişdi. Ðóñ âÿ äöíéà àëèìëÿðèíèí
áÿøÿðèééÿòèí ìÿäÿíèééÿòè, òàðèõè, õöñóñÿí äÿ Øÿðãëÿ áàüëû
÷îõ íàäèð êèòàáëàðû oxuyan, ôÿëñÿôÿíè äÿðèíäÿí þéðÿíən
yazıçının qarşısında áåëÿ áèð dilemma vardı: sənətkar kimi
ôîðìàëàøìàq üçün Øÿðã, Àçÿðáàéúàí-òöðê ÿäÿáè-åñòåòèê
äÿéÿðëÿðèíèí əsas götürməli, éîõñà Àâðîïà-ðóñ êóëòóðîëîæè
ÿíÿíÿëÿðèí òÿñèðènə düşməklə millilikdən uzaq, ultraçağdaş
əsərlər yaratmalı...
Məhz belə bir məqamda ―qızıl ortaq‖ fəlsəfəsi onun karına
gəldi:

artıq

püxtələşməkdə

olan

yazıçı

hÿð

èêèñèíèí

âÿùäÿòèíäÿí áÿùðÿëÿíìÿyə üstünlük verdi ki, bu da onun
sonrakı yaradıcılığında özünün böyük izini buraxmış oldu.
Xüsusən də milli ədəbiyyatımız tarixində nisbətən yeni janrlar
sayılan avropatipli bədii povest və romanlarında Muğanna
dünya söz sənətinin bütün istiqamətlərinin izlərini ustalıqla
əks etdirməyi bacardı...
İsa Hüseynov geriyə - Áàêûéà ãàéûòäûãäàí ñîíðà yenicə
bitirdiyi “Äàí óëäóçó” ïîâåñòènè jurnal redaksiyasına təqdim
etsə də, baş redaktor Ìåùäè Ùöñåéí ö÷ äÿôÿ əsəri ýåðè
ãàéòàðäû

êè,

Aydın Xan Əbilov

öñòöíäÿ

éåíèäÿí

èøëÿməli.

Ñÿáÿáè

ilə
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maraqlananda, ustad ədəbiyyatçı cavab vermişdi: “ßñÿðèí
“ìåéäàíû” èëÿ èøòèðàê÷ûëàðûí ÷îõëóüó óçëàøìûð”.
Äîüðóäàí äà áåëÿ èäè: hələ də peşəkar ədəbiyyatçı kimi
yaxşıca püxtələşməmiş İsa Hüseynovun bu êè÷èê ïîâåñòinäÿ
÷îõëó áÿäèè ñóðÿò yaradılmışdı. Áó, ÿñëèíäÿ, onun öçün èëê
əsl böyük ñÿíÿò äÿðñè èäè.
Söz yox ki, Moskva illəri İsa Hüseynova böyük həyat və
ədəbiyyat bilgiləri vermişdi. İndinin özündə də Muğannadan
jurnalistlər soruşanda ki, ―Döíéà və ðóñ ÿäÿáèééàòûíäàí hansı
sənətkarları ãÿáóë åäèðñèç?” - ədibin cavabı birmənalı olur:
“Ðóñ ÿäÿáèééàòûíäà Òîëñòîéó, Äîñòîéåâñêèíè, Òóðýåíåâè
ñåâÿ-ñåâÿ

ìöòàëèÿ

åòìèøÿì,

ôðàíñûçëàðûí

“íàòóðàëèñòëÿð”

ìÿêòÿáèíäÿí Áàëçàê, Ìîïàññàí, Çîëéà âÿ áàøãà éàçû÷ûëàðà
ÿââÿëúÿ

âóðóëäóì.

Ðîìàíûí

òåõíèêàñû

âÿ

ïîåòèêàñûíû

îíëàðäàí þéðÿíìèøÿì. Àììà éàðàäûúûëûüûìûí ñîíðàêû ‟
ïåøÿêàð äþâðöíäÿ þç fərdi sənət éîëóìó òàïäûì âÿ î éîëëà
äà èðÿëèëÿìÿéÿ áàøëàäûì”...
Èñà Höseynov böyük ÿäÿáèééàòà ýÿëÿíäÿ Àçÿðáàéúàíûí da
äàõèë îëäóüó sabiq ÑÑÐÈ ìÿêàíûíäà ÷îõ ìöðÿêêÿá,
çèääèééÿòëè

ïðîñåñëÿð

baş

verirdi.

Èêèíúè

Äöíéà

ìöùàðèáÿñèíäÿí ñîíðàêû èëëÿðäÿ ïëàíåòäÿ iri iqtisadi-siaysi
mərkəzləri sayılan böyük äþâëÿòëÿðèí ýöú íöìàéèø åòäèðìÿñè
íÿòèúÿñèíäÿ áåéíÿëõàëã geoñèéàñè məkandakı ýÿðýèíëèéè äÿ
áóðàéà ÿëàâÿ åòñÿê, onun áèð éàçû÷û êèìè ÿäÿáèééàò
Aydın Xan Əbilov
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meydanına

ãÿäÿì

ãîéìàsı

müxtəlif

ìöãàâèìÿòëÿðëÿ

ãàðøûëàíäû.
Dözdür, ötən əsrin 50-úè èëëÿðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ ùÿëÿ à÷ûã
ìåéäàí, ñèéàñè “mülayimləşmə” éîõ èäè. Belə bir mürəkkəb
äþâðäÿ “êîíôëèêòñèç” ÿäÿáèééàòà ãàðøû èëê äÿôÿ ÷ûõàí İsa
Hüseynov îëäó. Ìÿhz ondan ñîíðà “éåíè íÿñð” àäëàíàí
ÿäÿáè ùÿðÿêàò áàøëàíäû êè, îíó äà èíêèøàô åòäèðÿíëÿð
“altımışıncılar”ın

nümayəndələri

sayılan

Àíàð,

ßêðÿì

ßéëèñëè, Åë÷èí, Éóñèô Ñÿìÿäîüëó âÿ áàøãà èñòåäàäëû ÿäèáëÿð
îëäó.
Nasirin o çàìàíëàð çapdan buraxılan êèòàáëàðûíın âÿ
ÿñÿðëÿðèíin àäûíà íÿçÿð ñàëàíäà, ‟ “Éàíàð öðÿê”, “Äîüìà
âÿ éàä àäàìëàð”, “Òåëåãðàì”, “Òöòÿê ñÿñè”, “Êîëëó êîõà”,
“Ìÿùøÿð”

‟

ìàðàãëû

áèð

úÿùÿòi

ìöøàùèäÿ

etmək

mümkündür. Sənətkar ñàíêè ÷öðöìÿéÿ áàøëàéàí sabiq sovet
äþâëÿò ñèñòåìèíÿ ãàðøû þçöíöçöí ñÿíÿòêàð åòèðàçûíûçû à÷ûãàøêàð áèëäèðìÿêäÿí ÷ÿêèíìèðdi...
Bunu da normal hal kimi qarşılamaq lazımdır. O, àðòûã
àéûëìûøäû və yaxşı bilirdi ki, qəddar kommunistlərdən ibarət
dövlət aparatı möõòÿëèô ñÿáÿáëÿðè áÿùàíÿ ýÿòèðərək doğma
ÿìèëÿðènè ýöëëÿëÿìèødi. Hətta aòàsını da ýöëëÿëÿéèá àäûíû
ãîémuşäóëàð êè, “ ağırìàøûí ãÿçàñûíà äöøöá”. Əsl həqiqəti
öyrənəndən ñîíðà ñîâåò ñèñòåìèíÿ ãàðøû onda åòèðàç, ùÿòòà
íèôðÿò éàðàíìûøäû.
Aydın Xan Əbilov
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1947-úè èëäÿ sənətkar ən irihəcimli və möhtəşəm romanını “Éàíàð

öðÿê”

ÿñÿðèíè

éàçìàüà

áàøëàäû.

Î

ÿñÿðäÿí

áàøëàéàðàã ñîíðàêû ðîìàíëàðûnà ãÿäÿð ñèñòåìÿ ãàðøû øöóðëó
éàçû÷û åòèðàçûnû àíà õÿòò êèìè ýþñòÿðìÿéÿ ÷àëûøûðäû. Áó
ÿñÿðëÿðin demək olar ki, böyük əksəriyyəti ùÿì ðåàëèñò ïëàíäà
éàçûëìûøäû, ùÿì äÿ öñéàíêàð õàðàêòåðëè èäè. Əýÿð oxuçular
yazıçının mürəkkəb éàðàäûúûëûüûyëà ñèñòåìëè òàíûøëûüû âàðñà,
asanca anlayacaq êè, məhz bu səbəbdən İsa Hüseynov özünün
şah əsərini - “Éàíàð öðÿê” povesti üzərində möhkəmcə
işləmiş, sonralar òàìàì onun ədəbi-estetik konsepsiyasının
tamam

äÿéèøÿðÿê

“Èäåàë”

ðîìàíû

øÿêëèíÿ

gətirmişdi.

Ìÿñÿëÿí, romanın son variantında Ñîëòàí ßìèðëè êèìè ÿñàñ
ñóðÿòèí öñòöíäÿí òàìàì õÿòò ÷ÿêèëèá...
...Èñà Ùöñåéíîâ èìçàñûéëà âàõòèëÿ îõóúóëàðà òÿãäèì îëóíàí
áèð ñûðà íÿñð íöìóíÿëÿðèíäÿí èìòèíà åäÿí Ìóüàííàíûí
“Èäåàë” ðîìàíûíûí ÷îõëó ñàéäà âàðèàíòëàðû âàð êè, îíëàðûí äà
ìöãàéèñÿëè

òÿäãèãàòà

úÿëá

îëóíìàñûíà

áþéöê

åùòèéàú

äóéóëóð. Ìöÿëëèôèí áèëäèðäèéèíÿ ýþðÿ, “Èäåàë” ðîìàíûíûí
ñîíuncu êàìèë âàðèàíòû ÿëéàçìà øÿêëèíäÿäèð âÿ zamanını,
bəlkə də õåéðèééÿ÷èñèíè ýþçëÿéèð êè, èøûã öçö ýþðñöí...
...Ìóüàííà ÿñàñ ôÿëñÿôè êðåäîñó îëàí “Äöíéà äöçÿëìÿñÿ,
èíñàí äöçÿëìÿç” èäåéàñûíû, þçöíöí òÿáëèü åòäèéè “ÑàôÀü
Åëìè” ‟ Êàèíàò ùÿãèãÿòëÿðèíè à÷ûãëàéàí “ÑàôÀü” ðîìàíëàð
ñèëñèëÿñèíè ‟ “ßí øÿð ‟ ìÿí øÿð”, “Èäåàë”, “Úÿùÿííÿì”,
Aydın Xan Əbilov
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“ÝóðÖí”, “Èñàùÿã, Ìóñàùÿã” ÿñÿðëÿðèndə tàðèõÿ, çàìàíà,
áÿøÿðèééÿòèí êå÷äèéè ìÿðùÿëÿëÿðÿ, äèëÿ þçöíÿõàñ áàõûøëàðû
bənzərsiz ôèêèðëÿðè ôÿëñÿôÿ, êóëòóðîëîýèéà, òàðèõ, åòíîãðàôèéà,
ëèíãâèñòèêà, ñèéàñÿòøöíàñëûã, ìÿíòèã âÿ á. åëì ñàùÿëÿðèíèí
ãÿðèáÿ ñèíòåçèíÿ àèädir.
İsa Hüseynov – Muğanna ilə bir canlı polemikamız zamanı
onun maraqlı fikirləri ilə yazımı bitirmək istəyirəm:
‟ Ustad, sèçúÿ, ÷àüäàø ÿäÿáèééàòûí ãàðøûñûíäà ùàíñû ãëîáàë
ïðîáëåì äóðóð.
‟ ...Íÿèíêè ÿäÿáèééàòûí, ùÿì äÿ äöíéàíûí ‟ áÿøÿðèééÿòèí
ãàðøûñûíäà ÷îõ ìöùöì áèð âÿçèôÿ äóðóð: ãëîáàëëàøìà âÿ
äöíéàíûí áèðëÿøìÿñè...
‟ ...ßýÿð éàçû÷û îëìàñàéäûç...
‟ ...Ìöìêöí äåéèë. Éàçû èëÿ ìÿøüóë îëìàã ýþéëÿðäÿí
ýÿëÿí ÿìðäèð. Ìÿíñÿ î ýþñòÿðèøè éåðèíÿ éåòèðèðÿì ‟
èíñàíëàðà àëè ùÿãèãÿòèí ñèðëÿðèíè ÷àòäûðûðàì...”

Aydın Xan Əbilov
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Çingiz Abdullayev: milli kreativ
brendimiz...
Azərbaycan ədəbi-mədəni ictimaiyyəti, dünyanın hər yerində
yaşayan yüzminlərlə oxucu 7 aprel tarixini xalq yazıçısı,
"Şöhrət" ordenli Çingiz Abdullayevin 55 illik yubileyini
əlamətdar hadisə kimi qeyd edir. Tez-tez təkrarlamağı
xoşladığımız – bir neçə yazımızda xüsusi vurğuladığımız
kimi, dünyaşöhrətli məşhur detektiv ustası özünün çoxsaylı
kitabları, oxunaqlı əsərlərilə dünyaya çıxarılası milli kreativ
sərvətimizə çoxdan çevrilib.
Bəli, indiki inteqrasiya dövrünün dəbdə olan ifadəsiylə
yazsaq, insan kapitalının, intellektual-kulturoloji zəhmətin
payının get-gedə artdığı bir vaxtda, geniş oxucu kütləsinə
ünvanlanmış dəyərli əsərlər yaradan yaradıcı şəxslərimizdən
biri

–

qlobal

kreativ

sənət

sahəsində

öz

yerini

möhkəmləndirən, davamlı olaraq ədəbi məhsullarını xaricə
çıxarda bilən Azərbaycan milli kreativ brendidir, Çingiz
Abdullayev.

Onun

məhsuldar

yaradıcılığı

nəinki

respublikamızda, – boynumuza alaq, son illərə qədər bir neçə
rusdilli romanını çıxmaq şərti ilə, yazıçının əsərləri ölkəmizdə
Aydın Xan Əbilov
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mütəmadi işıq üzü görmürdü, yalnız son illər geniş oxucu
auditoriyasına malik istedadlı qələm sahibinin 30-a yaxın
irihəcmli detektiv kitabı müxtəlif nəşriyyatlarımız tərəfindən
təkrar-təkrar nəşr olunub, – eləcə də ölkəmizin hüdudlarından
çox-çox

kənarlarda,

daha

dəqiq,

MDB

dövlətlərində,

Avropada, Şimali Amerikada, Şərqdə, qardaş Türkiyədə
kifayət qədər tanınır, qələmindən çıxan ədəbi nümunələr
milyon nüsxə tirajla yayılır, satılır.
Prezident

İlham

Əliyevin

sərəncamıyla

xalq

yazıçısı

Azərbaycanımızın yüksək dövlət mükafatlarından biri ilə "Şöhrət" ordeniylə təltif olunanda, ədəbi ictimaiyyətimiz bir
daha əmin oldu ki, istedadın sərhədləri hüdudsuzdu, dünəndə,
bu gün də olmasa, sabah, gələcəkdə fitri peşəkarlığa, bacarığa
malik şəxslər tarix qarşısındakı xidmətlərinə görə əvvəl-axır
dəyərini, qiymətini alırlar. Ədəbiyyat, mədəniyyət, humanitarestetik sahələr üzrə aparılan bir çox sosioloji və kulturoloji
sorğuların nəticələri göstərir, Çingiz Abdullayev cəmiyyətdəki
nüfuzuna, mövqeyinə, tutduğu yerinə görə ictimai-mədəni
hadisələrə təsir imkanlarıyla yanaşı, yaratdığı əsərlərilə də
həmyaşıd yazıçılarımızdan xüsusi olaraq fərqlənir.
Müxtəlif nəsil Azərbaycan oxucusu nüfuzlu nasir, ustad
detektiv kimi bu imza sahibinin hər yeni əsərini maraqla
izləyir,

kitablarında

Aydın Xan Əbilov

toxunduğu

məsələləri,

cəmiyyəti
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düşündürən problemləri zamanında ədəbiyyata gətirdiyini
razılıqla qarşılayır, aktual saydığı hər hansı bir mühum sosialsiyasi prosesi, hadisəni, hərəkəti ictimai polemikaya transfer
etmək baçarığını yüksək dəyərləndirir. Söz yox, Çingiz
Abdullayevin çoxşaxəli, çoxhəcimli

yaradıcılığı barədə

ümumiləşdirilmələr, konkret mülahizələrsiz yazmaq qeyrimümkündür: nəzərə almaq lazımdır ki, ustad detektivin
irihəcmli əsərlərinin, roman və povestlərinin sayı iki yüzü ötür
və əgər onun qələmindən çıxan hər bir ədəbi nümunə
haqqında ayrıca yazsaq, onların məziyyətlərini oxuculara
çatdırmaq istəsək, cild-cild monoqrafiyalara sığışmayan
filoloji araşdırma aparmaq lazım gələcək...
Milyonların sevimli yazıçısının 55 illik yubiley təbriki əvəzinə
qələmə aldığımız bu yazını yazıçıdan, rəsmi ədəbiyyat
məmurundan çox, – Çingiz müəllimin Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin katibi, milli Pen-klubun prezidenti, MDB ölkələri
Yazıçılar İttifaqları Konfederasiyasının İdarə Heyətinin üzvü
və bu kimi məsul vəzifələrdə çalışdığını bilməyən az-az adam
tapılar, – XX əsrin ziyalılığı ilə İyirmi birinci yüzilliyin
intellektuallığını özündə cəmləyən bir milli qürur timsalı olan
sadə, lakin böyük şəxsiyyət kimi obrazını canlandırmaq
istəsək də, deyəsən, ―ədəbi tərifçilik‖dən sona qədər qurtula
bilmədiyimizdən, qeydlərimiz ənənəvi ―yubileynamə‖ janrının
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tələblərindən kənara çıxmır. Azərbaycan ədəbi mühitində,
həm də cəmiyyətimizin indiki mürəkkəb dövründə çox az-az
adam tapmaq mümkündür ki, Çingiz Abdullayev kimi insani
saflığını, ruhi duruluğunu saxlaya bilsin.
Çingiz Abdullayevin qələm "işlətdiyi" ədəbiyyatın bədii nəsr
qolu, istiqaməti detektiv, bellestrika məhsulları bir çoxlarının
ədəbi ―marağ‖ına uyğun gəlməyə bilər. Fəqət bu da sirr deyil
ki, nəvaxtlarsa uşaqlıq, eləcə də yeniyetməlik çağlarımızda bu
qəbil bədii nümunələri böyük maraq və həvəslə oxumuşuq.
İndilərdə yalnız peşəmizlə əlaqədar, ədəbi tənqidçi, daha çox
isə kulturoloq kimi bu maraqlı ədəbiyyat nümunələrini,
xüsusən də sevimli yazıçımızın sayı yüzlərlə ölçülən
kitablarıyla yaxından tanış oluruq. Ədəbi zövq məsələsində
mübahisələrin məntiqsizliyini yada salıb, bir məsələni də
xüsusi

vurğulamaq

istəyirəm:

real

həyatla

daha

çox

yaxınlığıyla seçilən, bir sıra hallarda müəllifdən futuroloji
bilgilər, analitik təfəkkür, intellektual hazırlıq, müxtəlif
biliklərə

eyni

səviyyədə

yiyələnmək,

cəmiyyətdə

baş

verənlərlə yaxından, davamlı tanışlıq tələb edən detektiv
ədəbiyyat, eləcə də onun ən çox oxunan janrları sayılan siyasi,
tarixi, xəfiyyə, eləcə də polis detektivləri yaratmağın çətinliyi
göz qabağındadır. Çingiz Abdullayev hələ gənc yaşlarından öz
çiyinlərini bu ağır ədəbi yükün altına verib: Qərb, eləcə də rus
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yazıçıları tərəfindən artıq inhisara alınmış bir estetik-bədii
sahədə özünün məhsuldar yaradıcılıq yolunu sala bildi, dünya
oxucusu tərəfindən maraqla qarşılanan çoxsaylı detektiv
əsərlərini ustalıqla yaradaraq, nəinki lokal milli ədəbiyyat
meydanında, eyni zamanda qlobal çap-nəşriyyat biznes
sahələrinə çıxış əldə etdi. Yazıçının dünyanın 40-dan çox
ölkəsində nəşr olunan əsərləri, əksər ölkələrdə milyon
nüsxələrlə satılan kitabları və oxucular tərəfindən diqqətlə
qarşılanan

imzası

dünyada

Azərbaycanı,

milli-mənəvi

varlığımızı piar – təbliğ edən əsl qlobal kbrendimizə çevrilib.
Azərbaycan – müsəlman yazıçısı olaraq bütün sadalanan ağrılı
problemlərə sinə gərən bir yazar kimi Çingiz Abdullayev
titanik kreativ əməyi nəticəsində millətimiz, dövlətimiz üçün
bu qədər iş görürsə, onun kimi milli sərvətimizə - insan
kapitalımıza

dəyər

verməmək,

gənc

nəslə

nümunə

göstərməmək mümkündürmü!?
Siyasi, eləcə də xəfiyyə detektiv kitablarındakı silsilə
romanlarında yazıçı çağdaş həyatımızın kriminal nəbzini
tutmağı bacarır: baş verən siyasi-sosial olaylara müəllifin
özünəməxsus baxış bucağından nəzər salır və geniş mənada
bu mürəkkəb hadisələrin arxasındakı böyüklü-kiçikli, milli,
yaxud qlobal səbəbləri, motivləri, problemləri, hətta nəticələri
görür. Çox hallarda isə ustad detektivin romanları bu
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proseslərin əsl mahiyyətini, əsas səbəblərini öyrənmək
baxımından

oxucuları

üçün

əsl

kriminal-ədəbi

ensiklopediyaya çevrilir. Yaradıcı insanın dəqiq-intiutiv
proqnozlarının hətta reallıqda da – kriminal proseslərin
əsərdən başqa, həm də yaşadığımız günlərdə də inkişafi
baxımından (Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik
və Daxili İşlər nazirlikləri tərəfindən ifşa olunan müxtəlif
silahlı dəstələr, ölkəmizdə və xaricdə baş verən hadisələr
barədə ölkə mətbuatında gedən məlumatları xatırlayaq) Çingiz
Abdullayevin qələmindən çıxan bu detektiv romanları əsl
ədəbi-dövrü hadisə də saymaq olar. Ən azı ona görə ki, bu
olaylar yaşadığımız mürəkkəb, qarmaqarışıq, ictimai-sosial
proseslərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrün ―məhsul‖udur, istəristəməz biz də onun ya aktiv, ya da kənardan müşahidə edərək
heyrətlənən müşahidəçiləri, bəzi hallarda isə iştirakçılarına
çevrilirik.
Baş qəhrəmanı Dronqo olan, eləcə də başqa silsilə detektiv
romanları klassik siyasi-kriminal detektiv janrın tələblərinə
uyğun yazan Çingiz Abdullayev, bu əsərlərdə dramatik süjet
xətti, kriminal faktların çoxluğu, şər və xeyir qüvvələrin
qarşılıqlı mübarizəsi, cəmiyyət ilə ayrı-ayrı fərdlərin, dəstə və
qrupların, klan və beynəlxalq terrorçu şəbəkələrin münaqişəsi,
intriqalar, real həyatdan götürülmüş hadisələr, bir sözlə,
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oxucunu əvvəldən axıra qədər gərginlikdə saxlayır. Müəllifin
öz dəst-xəttilə əsərlərində yaratmış olduğu müxtəlif dolğun
surətlər, eləcə də çoxsaylı köməkçi obrazlar, cani dünyasının
incəlikləri, mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin iş prinsipləri,
hüquq-mühafizə qurumlarının, digər dövlət təşkilatlarının
apardığı

mübarizə

metodları,

cinayətkarların

psixoloji

xarakterik xüsusiyyətləri kimi ənənəvi cəhətlərlə bol olan bu
detektiv zəmanənamələrə maraq heç vaxt zəifləmir. Yazıçı
tərəfindən işıqlandırılan hadisələrdəki real sübutlar, dəlillər,
faktlar, həmçinin, məhkəmə-istintaq materialları ilə zəngin,
üstəlik də ictimai təhlükəli qüvvələrə, mənfi ünsürlərə qarşı
amansız

mübarizəyə

strukturlarında

başlamış

çalışan

rəsmi

peşəkarların

iş

hüquq-mühafizə
üslubu

Çingiz

Abdullayevin yaradıcılığına ədəbiyyatsevərlərin marağını hər
zaman təmin edir...
Çingiz müəllim bir neçə vaxt bundan əvvəl bildirmişdi ki,
yaradıcılığının yeni mərhələsində tarixi və intellektual, bir
qədər də fəlsəfi nəsr əsərləri ilə oxucularını təəccübləndirəck.
İnanırıq ki, bu mərhələ tezliklə başlayacaq və sevimli
yazıçımız çağdaş ədəbiyyatımızı zənginləşdirən əsərlərlə
oxucularımızın zövqünü oxşayacaq...
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Kulturoloji kinoresenziya
"Dolu" bədii filmi: fərqli kino, yoxsa...
Tanınmış yazıçı-publisist, millət vəkili Aqil Abbasın son illər
ədəbiyyatımızın uğurlu nümunələrindən hesab olunan "Dolu"
romanı, həqiqətən, məmləkətimizin maştabında əsl ―dolu‖
sənət əsəri sayılar bilər. Onun ekran həllini səbirsizliklə
gözləmiş sənətsevərlər isə indi müqayisə aparmaq, polemik
fikirlərini bölüşmək imkanı qazanıblar.
Axı Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, doğma torpaqlarımız
hələ geri qaytarılmayıb, heç Aqil Abbas da bu ağrılı mövzuda
yazıb-yaratmağa son qoymayıb: Nizami Kino Mərkəzindəki
media və ziyalılar üçün keçirilən filmin təqdimatı zamanı
yazıçının yeni kitabını da buna sübut kimi göstərmək
mümkündür...
Ssenari müəllifi Aqil Abbas, quruluşçu rejissoru Elxan
Cəfərov, quruluşçu operatoru Nadir Mehdiyev, quruluşçu
rəssamı Rafiq Nəsirov, bəstəkarı Polad Bülbüloğlu olan, əsas
rollarda Məmməd Səfa, Rza Rzayev, Elvin Əhmədov, Fuad
Poladov, Gülzar Qurbanova, Şamil Süleymanlı və başqa
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aktyorlar çəkilən, 12012-ci ildə ekranlaşdırılan ―Dolu‖ filmi
haqqında yazılan çoxsaylı resenziyalardan fərqlənən bu
yazımın

mübahisələr

müzakirələrin

doğuracağını

gərəkliyini,

son

bilsəm

illərdə

də,

belə

öləzləyən

kino-

tənqidçilik sahəsinə bir canlama gətirəcəyini düşünürəm.
Özünəməxsus

estetiktiv

baxışlarıyla

seçilən,

bənzərsiz

yaradıcılıq imkanlarıyla oxucularını heyrətləndirən tanınmış
yazıçı Aqil Abbas zəmanəmizin bu ağrılı probleminə hələ çox
əsər yazacaq, onlar əsasında yeni-yeni filmlər çəkiləcək deyə,
tamaşaçılar tərəfindən birmənalı qarşılanmayan, fəqət maraqlı
ekran həllinə görə son illərin sənət nümunələri arasında
fərqlənən

"Dolu"

tammetrajlı

bədii

filmi

haqqında

mülahizələrimi bölüşürəm ki, ―Qarabağnamə‖lər mövzusunda
araya-ərsəyə gətiriləcək işlərin səviyyəsi daha yüksək olsun:
fikirlərimin subyektivliyini və ola bilər, bu ekran əsərinə ilkin
təəssüratlardan yarandığını vurğulamaq yerinə düşər...
Bir daha vurğulayım: bəlkə də bu mülahizələrimin bir qismini
"Dolu" filminə şamil etmək olar, ancaq onları oxucuların
diqqətinə çatdırıram ki, hərb və müharibə, bir sözlə, Qarabağ
mövzusunda ekran əsərləri çəkiləndə, mütləq aşağıdakı
məsələlərə xüsusi diqqət verilsin.
Yeni sənət əsərləri, kreativ düşüncə məhsulları olaraq,
müəlliflərinə şöhrət gətirə, yaxud, əksinə, tez də unudula bilər:
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bu mənada haqqında danışdığım bədii filmin yaradıcı
heyətinin estetik zəhmətini dəyərləndirir, mətbuatda ―Dolu‖
haqqında təriflər yazanların fikirlərinə əksər halarda şərik
çıxır, bununla yanaşı, bəzi tənqidi düşüncələrimi ədəbimədəni sahənin adamlarıyla bölüşmək, kino ictimaiyyətimizin
diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.
Dəyərli ədəbiyyat nümunələrinin, o cümlədən Aqil Abbasın
maraqlı - oxunaqlı ―Dolu‖ romanını kino dilinə çevirməyin,
tam dolğunluğu ilə əhatə etməyin çətinliyini xatırlatmaqla,
əvvəlcədən söyləyim ki, sözügedən bu ekran əsəri bədii
filmdən çox, hansısa telesserialın qayçılanmış variantını
xatırladır. Yeri gəlmişkən, bu forma dünya kino sənətində
qəbul ediləndir: tutalım, M.Bulqakovun eyniadlı romanı
əsasında çəkilmiş ―Master və Marqarita‖ telesserialının
ikihissəli bədii film kimi işlənmiş qısa variantı da var.
Böyük ekran əsərlərinin üç növu olur: kommersiya kinosu,
müəllif kinosu, dövlət kinosu (keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil
olan respublikalara aiddir) - söhbət sənətkarlıq cəhətdən yox,
kulturoloji-ideoloji, maliyyə-texniki, bir qədər də estetik
tərəflərdən gedir. "Dolu" filmi dövlət sifarişi ilə çəkildiyinə
görə sonunculara aiddir, bu isə öz növbəsində, yaradıcı
heyətin üzvlərini müəyyən mənalarda, çərçivəyə salıb,
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məhdudlaşdırmalara vadar edib. Bu mənada filmi daha çox
ideoloji savaş kinosu kimi də xarakterizə etmək mümkündür.
Filmin başlanğıcında, ən azı, 20-25 dəqiqə stabil, dinamikasız
bir gedişat var ki, müharibə mövzulu savaş filmlərində bu
məqbul sayıla bilməz. Bundan sonrakı hadisələrin nəqletmə
dinamikası bədiiliyi üstələdiyinə görə filmin estetik - sənət
tərəfini bir qədər zəiflədir.
Ənənəvi realist üslubda lentə alınmış bu ekran əsərinin
mübahisəli tərəflərindən biri də baş qəhrəmanın mövcud
olmaması, yaxud dörd surət arasında bölünməsidir: komandir,
raykom katibi, ―Drakon‖ ləqəbli obraz, polis rəisi. Bu dörd
surətin hər biri müsbət qəhrəman obrazında göstərilsə də,
əslində klassik - ənənəvi kinonun estetik tələblərindən kənara
çıxılıb. Bir daha vurğulayım ki, filmdə əsas baş qəhrəman
yoxdur, bu isə ənənəvi, realist janrda çəkilmiş filmləri seyr
etməyə meyilli Azərbaycan tamaşaçısını da, elə tənqidçiləri də
qıcıqlandırır.
Romanda isə əksinə, qəhrəman aydın görsənir: ermənilərə
qarşı mətin mübarizə aparan Ağdam - Qarabağ, yaxud
zamanın və müharibənin özüdür. Fəqət vizual sənət növü
sayılan kino baş qəhrəmansız bir qədər baxımsız təsiri
bağışlayır, tamaşaçısını tez yorur.

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

49

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Bayaq da qeyd etdiyim kimi, dövlət sifarişi ilə araya-ərsəyə
gələn "Dolu" filmi ənənəvi ekran əsəri sayılır, əgər
postmodern bir film olsaydı, məsələn, serb rejissoru Əmir
Kustirisa,

yaxud

bizim

Vaqif

Mistafayev

üslubunda

çəkilsəydi, onda başqa məsələ, istənilən sənət sınaqlarına göz
yummaq olardı. Tutalım, hər cür müqayisə birtərəfli olsa da,
Qarabağ mövzusunda ilk ciddi böyük ekran əsəri sayılan
"Fərhad" filmində əksər obrazlar, bütün köməkçi süjet xəttləri
əsas qəhrəmanın dolğun surətinə canlandırmağa, tamaşaçı
yaddaşına həkk olunmasına xidmət edir. "Dolu"da isə
tamaşaçının, belə demək mümkünsə, rəğbəti bayaq qeyd
etdiyimiz dörd qəhrəman üzərində yönələndirməklə, rejissor
əsas mətləbdən uzaqlaşır.
Filmdəki iki əsas epizoda, yumuşaq ifadə etsək, qeyrisəmimilik müşahidə olunur: erməni qızını əsir tutan
kəşfiyyatçı dəstənin üzvləri onu sərbəst buraxırlar. Halbuki
sonralar

―Pələng‖

ləqəbli

obraz

yaralanıb

keçinəndə

―Drakon‖a son sözü bu olur: "Mən qız üzü görmədim!" Real
müharibə şəraitində - insanlığın arxa plana keçdiyi bir vaxtda
qadın əsl qənimət sayılır, özü də düşmən cəhbəsində olan
yaraşıqlı incə varlıq olanda, tamam başqa situasiya yaranır.
Dünyada son illər çəkilən, keçmiş Yuqoslaviya, MDB
ölkələrindəki oxşar münaqişələrin acı reallıqlarına həsr
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edilmiş kino əsərləri xatırlayaq. Yeri gəlmişkən, bu, tipik
azərbaycanlı gəncinin düşüncəsi idi: əslində isə o epizodda
Vətən, torpaq üçün, yaxud Qarabağdan, Ağdamdan ötrü
"canım qurban" deyə bilərdi.
Düzdür, film yaradıcıları erməni əsir qadını epizodunda, özlərini sığortalayaraq, - ―Drakon‖un dilindən bu sözləri də
söyləməyi unutmurlar: "Mən arvadlarla döyüşmürəm..."
Amma müharibə müharibədir və onun öz həqiqətləri,
reallıqları, dəhşətləri, ağrıları, acıları var. Məlumdur ki, bəzi
hallarda hər iki tərəfdən əsir alınmış nəinki qadınlar və qızlar,
həmçinin əsgərlərin də seksual işgəncələrə, zorrakılığa məruz
qalmışlar: bu barədə yaxın keçmişimizdə çoxlu tarixi faktlar
var. Yanılmıramsa, başqa bir filmimizdə bizim qadınların
erməni vəhşiləri tərəfindən zorlanması faktı da göstərilib. Mən
hələ publisitik kitablarda, mətbuat yazılarında, sənədli və
televiziya

filmlərindəki

çoxsaylı

faktları

yada

salmaq

istəmirəm.
Filmdə

―qarabağizm‖,

məhdudlaşdırılması

anlaşılan

problemin
deyil:

Ağdam

məgər

ilə

müharibədə

Qarabağdan olmayan, yaxud qeyri-ağdamlı şəhidlərimizin
sayı azdır?! Senarist olaraq A.Abbas da filmin əvvəlində
göstərir ki, Lənkərandan 25 nəfər könüllü Vətən uğrunda
canından keçmək üçün Ağdama gəlir. ―Drakon‖ ləqəbli obrazı
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oynayan Rza Rzayevi, - yeri gəlmişkən, bu gənc aktyor, eləcə
də ―Pələng‖ rolunu oynayan Elvin Əhmədov kinomuz üçün
kifayət qədər yeni tapıntı sayıla bilər, - tutalım, elə öz ləhcəsi
ilə danışdırıb naxçıvanlı, ya da qubalı kimi göstərmək
olmazdı? Axı Qarabağ, Ağdam, işğal altında olan başqa
doğma torpaqlarımız yalnız orada doğulan, şəhid olan, yaxud
yaşayanların deyil, bütöv Azərbaycanın yaralı ürəyidir...
Ekran əsrindəki jurnalist obrazı natamamdır: halbuki o rolda
çox yaraşıqlı bir aktyor çəkilib. Bu obrazı daha da inkişaf
etdirmək mümkün idi, axı Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid
olan jurnalist, qələm əhlinin sayı heç də az deyil?
―Drakon‖ obrazı bizim ―Rembo‖muz olmasa da, onunla bağlı
epizodlar tələsik çəkilmiş və sanki tamamlanmamış təsiri
bağışlayır: məsələn, İnterpolun axtardığı, Ağdam kəndlərində
soyqırım dəhşətlərinə başçılıq edən erməni terroristini
öldürmə səhnəsi çox zəif və aztəsirlidir. Halbuki onun başının
kəsilməsi səhnəsini verməmək şərtilə, daha maraqlı, ən azı,
hələ də müharibə şəraitində yaşadığımıza görə, ideoloji
obrazlılıqla göstərmək mümkün idi.
Heç şübhəsiz, ―Dolu‖ bizim yaxın keçmişimiz haqqında bir
ideoloji filmdir və orada heç olmasa, pafosa, milləti iki yerə
parçalayan ideoloji-siyasi yanlışlığa yer vermək lazım deyildi.
Xalq artisti Fuad Poladovun ustalıqla yaratdığı raykom
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katibinin respublikanın ozamankı rəhbərliyinə qarşı ―qiyamı‖
inadırıcı görsənmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, o vaxtlar
respublikamızda indiki imkanlar yox idi, üstəlik bir sistemdən
ayrılıb, digərinə ―oturuşmamışdıq‖ hələ: Azərbaycan bir neçə
istiqamətdə savaşa girişmişdi, ən azından hakimiyyət uğrunda
çoxsaylı siyasi oyunlar gedirdi. Belə bir şəraitdə 20-25 il
bundan əvvəlki hadisələrə bugünkü baxışla qiymət vermək nə
qədər düzgündür? Filmə baxan zaman belə bir fikir yaranır:
güya rəsmi qurumlar heç bir iş görmür, müdafiə nazirliyi və
Milli Ordu bilərəkdən Ağdamı ermənilərə təslim edir, xalq
hərəkatı lazımsızdır, Qarabağ - Ağdam uğrunda yalnız lotular,
həbsxanada oturanlar vuruşur.
Erməniləri unudub, düşməni öz aramızda axtarmaq nə qədər
düzgündür?! Ermənilərə o illərdə, yazıçının da vurğuladığı
kimi,

sovet-rus

ordusu

və

dünya

terroristlərinin

ən

tanınmışları yardım edirdi, yazıq azərbaycanlılar isə obrazlı
ifadə etsəm, sıravi insanların umidinə qalmışdı. Film rejissoru
nədənsə bu incəlikləri unudur sanki.
Təkrar etməyə məcburam: "Dolu", söz yox, "Hərb və sülh"
filmi deyil, fəqət, Qarabağ müharibəsi, erməni işğalı yalnız
Ağdamla məhdudlaşmırdı, kinoda isə şərti olaraq ―ağdamizm‖
saydığım baxış çox güclüdür. Belə çıxır ki, o zamanlar
Azərbaycan dövləti, o cümlədən xalqımız Ağdamı sadəcə
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hadisələrin ixtiyarına buraxmışdı. Axı elə deyildi axı: ən azı
bunu o rayonun bir çox kəndlərinin işğaldan qorunduğu faktı
sübut edir. O vaxtlar Azərbaycanın hər yerindən Qarabağ
müharibəsinə insanlar axışır, ərzaq, silah, texnika alınıb
göndərilirdi...
Təəccüblüdür, filmdə gender balansı pozulub: amma bir
balaca yaddaşımızı silkələsək, Qarabağ və Ağdam uğrunda
savaşa çıxan nə qədər igid qız-gəlinlərimiz, tibb bacılarımız,
xanım həkimlərimiz vardı, onların ―haqqını kəsmək‖ nə qədər
düzgündür? Bir obrazı çıxmaq şərtilə, qadınlarımız yalnız
öldürülür, ya da acıları görüb fəryad qoparanlar kimi
göstərilir...
Film Ağdam şəhərinin ermənilərin işğalı ilə bitir və axırda
müəlliflər ruhları zəbt olunmuş torpaqlara yollamaqla ideoloji
vəzifəsini bitmiş hesab edir. Üstəlik də əsas qəhrəmanların
hamısı həlak olur. Ağdamın yarısı bizdədir, zənnimizcə,
filmin sonluğu Ağdamın hansısa kəndinə real hücumuyla
bitsəydi,

daha effektli, təsirli,

necə deyərlər, "hərbi-

vətənpərvərlik ruhunda‖ alınardı. Axı bu sənədli film deyil,
bədii ekran əsəridir: arzuları obrazlı formada verməkdə
çəkinmək lazım deyildi.
Bütün sadalanan cəhətlərinə baxmayaraq, "Dolu" maraqlı bir
ekran əsəri, savaş filmi və yaxın tariximizi özündə əks etdirən
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sənət nümunəsidir, ona baxmayanlar çox şeyi itirmiş olurlar.
Yuxarıdakı fikirlərim isə, yalnız "Dolu" filminə aid deyil,
bəlkə də bundan sonra çəkiləcək ekran əsərlərinə - bədii və
televiziya nümunələrinə, sseriallara, hətta yaranacaq ədəbiyyat
nümunələrinə daha çox aiddir.
Kiçik

bir

yazıda

―Dolu‖

filminin

yaxşı

tərəflərini

sadalasaydıq, yəqin bir neçə qəzet səhifəsi həcmində material
alınardı: tutalım, quruluşçu rejissorun estetik tapıntılarını, baş
operatorun əla işini, bəstəkarın yazdığı uğurlu kinomusiqisini, aktyor oyununu xatırlaya bilərəm.
Bu barədə isə ayrıca bir yazımda qənatələrimi bölüşmək
fikrindəyəm...
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Ədəbi tənqid, yoxsa “ədəbsiz” tərif?!.
Tarixini görkəmli mütəfəkkiriz M.F.Axundovun ədəbi təhlil
və məktublarıyla başlayan Avropatipli peşəkar milli ədəbi
tənqidimizin bugünkü acınacaqlı durumu göz qabağındadır:
vaxtilə

çağdaş

söz

sənətimizin

formalaşmasında,

istiqamətləndirilməsində, zənginləşdirilməsində - estetikkulturoloji dəyər qazanmasında xüsusi rolu, önəmli çəkisi
olan bu analitik-intellektual, yaradıcı-elmi düşüncə sahəsi, söz
yox ki, indi öz böhran mərhələsindədir. SSRİ dağılandan
sonra ədəbi tənqid deyil, onun hər zaman öz diqtəsi - basqısı
altında saxladığı ədəbiyyatçılar bədii düşüncəmizdə xüsusi
mövqe əldə etməyə çalışdılar. Bunun nəticəsi olaraq get-gedə
səviyyəsi aşırı dərəcədə enən poeziyamızın, bədii və sənədli
nəsrimizin, filoloji-poetik, elmi-sətri tərcümə sənətimizin
zəifləməsini gördük, milli dramaturgiya, kinossenaristika,
publisistika və nisbətən cavan söz sənəti istiqamətləri sayılan
digər janrlardan heç danışmağa dəyməz.
Çağdaş ədəbi-tənqidi yazılar altında oxuculara sırınan
materiallarda analitik təhlil, söz sənəti haqqında intellektualestetik fikirdən başqa hər şey oxumaq olar. Haqlı olaraq
oxucularımız ədəbi tənqidi daha çox ―ədəbsiz tərif‖ sayırlar:
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əsl həqiqətdə də çoxsaylı yazılara belə ―qiymət‖ vermək
mümkündür. Ən maraqlı cəhət isə odur ki, tənqidçilər bir
ortabab yazıçı, ya da şair haqqında nəsə tənqidi bir fikir yazan
kimi bu müəlliflər, az qala, ədəbiyyat qəhrəmanına çevrilir,
bir qədər sonra elə o yazanlar tərəfindən günümüzün söz
sənətkarı səviyyəsinə qaldırılır.
XX əsrin sonu və müstəqilliyimizi ikinci dəfə bərpa edəndən
bu yana milli ədəbi tənqidimizdə çoxsaylı peşəkar, eləcə də
başqa filoloji sahələrdən ―gəlmiş‖ ədəbi tənqidçilərdən haqq
dünyasında olan Kamal Talıbzadə, Əziz Mirəhmədov, Bəkir
Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Şamil Salmanov, Akif Hüseynov,
Qulu Xəlilov, Şamil Qurbanov, Asif Əfəndiyev (Ata), eləcə
də Tofiq Hacıyev,

Elçin, Nizami Cəfərov, Nizaməddin

Şəmsizadə, Kamal Abdulla, Vaqif Yusifli, Arif Əmrahoğlu,
Şirindil Alışanov, Tehran Əlişanoğlu, Rüstəm Kamal, Rahid
Ulusel, Cavanşir Yusifli, Aydın Talıbzadə, Azər Turan, Əsəd
Cahangir, Bəsti Əlibəyli, Elnarə Akimova, Nərgiz Cabbarova,
İradə Musayeva, Elnarə Tofiqqızı, Qan Turalı, daha başqa
məhsuldar imzaların böyük əksəriyyəti ədəbi həyatda sanki
unudulmağa başlanılıb və onların iti qələmi, cəsarətli
mülahizələri, estetik-elmi qənaətlərinə həm yazıçılarımız, həm
də oxucularımız darıxmağa başlayıb...
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Bu

sintetik

filoloji-mədəni

sahəyə

aid

bir

yazımda

vurğulayırdıq ki, öhdəsinə çoxistiqamətli mürəkkəb vəzifə
düşən ədəbi tənqidin əhatə dairəsi çox genişdir: ədəbiyyat
hadisələrinə qiymət vermək, ədəbi mühiti izləməklə, onun
uğurlu və zəif tərəflərini işıqlandırmaq, yaranan bədii
nümunələrin vaxtında, özü də obyektiv təhlilini aparmaq, milli
söz sənətimizdə gedən mürəkkəb prosesləri dünya estetikintellektual fikir kontekstində dəyərləndirmək, klassik irslə
qələmə alınan yeni əsərlərin oxşar, eləcə də fərqli tərəflərini
müəyyənləşdirmək, kulturoloji duruma aydınlıq gətirmək,
kreativ mühitin elmi-filoloji çərçivələrini müəyyənləşdirmək,
ənənələri yaşatmaqdan ötrü müəlliflərlə oxucular arasında
ikitərəfli əlaqələri yaradıb möhkəmləndirmək, ədəbi-mədəni
ictimaiyyəti mədəniyyətin çağdaş durumu ilə müntəzəm,
sistemli tanış etmək, zamanın tələblərinə uyğun estetik
dəyərləri formalaşdırmaq və b.
Ədəbiyyat – hər hansı bir ictimai-mədəni məkan-zaman
daxilində çox mühüm bir hadisə kimi təsiredici vasitə, milli
şüuru formalaşdırmaqda xüsusi rolu olan, ümumi ictimai fikri
istiqamətləndirən intellektual-yaradıcı sahədir. Söz sənətinin
―hakim‖i rolunda isə, əlbəttə, ədəbi tənqid çıxış etməlidir.
Geridə qoyduğumuz son on beş – iyirmi ildə cəmiyyətimizdə
belə fikir formalaşmağa başladı: ədəbiyyat, yazılan əsərlər və
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ədəbi-mədəni həyatımızda baş verənlərin təhlilinə aid
yazılanlar ədəbi tənqiddən çox ―ədəbsiz tərif‖ə aid edilə bilər.
Bir çox tənqidçilər ictimai-mədəni vəzifəsinin öhdəsindən
gələ bilmədiyinə görə, daha asan yol seçdilər: nə tələb edirlər,
qonorarını – haqqını alaq, boğazdanyuxarı tərif yazaq, təki
yaxamızdan əl çəksinlər! Hətta fərdi və fərqli tənqidçi
yaradıcılığına

malik

―özünüqoruma‖

səviyyəli

metoduna

qələm

üstünlük

sahibləri

verməklə,

bu
ədəbi

tənqiddəki fikri böhranı daha da dərinləşməsinə şərait
yaratdılar. Məhz belə bir şəraitdə ədəbi tənqidimiz dinamik,
çox zaman isə ―enişli-yoxuşlu‖, Şərqdən-Qərbdən təsirlər
altına düşən, çabalarıyla irəliləyən çağdaş ədəbiyyatdan geri
qaldı və günbəgün də o geriləmənin qarşısını almaq çətin olur.
İşıq üzü görən ədəbi nümunələrə diqqət ayıranda təhlükəli dini
cərəyanların təsiri ilə qələmə alınmış əsərlərdən tutmuş,
erotika-pornoqrafiya saçan, ideoloji ziyanlı, milli-mənəvi
şifrələrimizi dağıdan, oturuşmuş dəyərlərimizi alt-üst edən,
ana dilimizin müxtəlif qatlarını dağıdan, minillik estetikmədəni düşüncəmizi parçalayan kitablara qədər əsasən yeni
nəslin beyinlərini yumağa yönəli ―ədəbi-mədəni bombalar‖ı
görürük. Düşüncələrdən dilə, oradan sözə-ədəbiyyata, daha
sonra mətbuata, İnternet resurslarına, elektron KİV-ə – teleradio efirlərinə uzanan bu qaraniyyətli plana qarşı isə ilk
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növbədə ədəbi tənqidimiz mübarizə aparmalıydı, fəqət,
görürükmü bunu?!
Ötən yüzilliyin ortalarından etibarən dünya ədəbiyyatında
ədəbi tənqid özünün ən yeni forma və məzmunu ilə filoloji
elmin qabaqcıl istiqamətinə çevrilməkdə idi. Tənqid fəlsəfəylə
birləşib yeni kulturoloji mahiyyət, məna kəsb etməyə başladı.
Qərbdə, tarixini ötən əsrin iyirminci illərindən götürən
strukturalizmin Fransadakı spespik forması – elmi-fəlsəfi
istiqaməti güclü inkişaf edir, onun ictimai-mədəni-fəlsəfi
mahiyyətini qabartmağa başladılar. Yaxud Azərbaycanın
vaxtilə bir elmi-mədəni məkanda qonşu olduğu Rusiyada
struktralistlərdən təsirlənən, semiotika tərəfdarı kimi tanınan,
görkəmli alim Mixail Baxtinə ―filoloji müxalifət‖də duran
Yuri Lotman məktəbinin ədəbiyyatşünaslığa gətirdikləri yeni
elmi-kulturoloji düşüncə texnologiyası, nədənsə, bizim milli
ədəbi tənqidimizə təsiri az oldu: səviyyəmiz yetərincə deyildi,
yoxsa lazımi mühitə malik deyildik, bax bunu qoy
tədqiqatçılar

araşdırsınlar.

Bu

məsələdə

ədəbiyyatşünaslarımız, ədəbiyyat tarixçilərimiz və tənqidin
tənqidi ilə məşğul olan filoloq alimlərin tədqiqatlarına ehtiyac
duyulur: qoy zəhmətə qatlaşıb hansısa on beşinci əsrin ortabab
saray şairinin mədhiyyələrini araşdırmaqdansa, daha aktual
olan bu problemlərə baş vursunlar.
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Klassik - ənənəvi ədəbi tənqid bir tərəfdən bədii ədəbiyyatla
bağlı intellektual yaradıcılq sahəsi hesab olunursa, digər
yandan söz sənətini öyrənən elmi-analitik düşüncə forması
sayılır. Zaman və məkan baxımından çıxış edərək yaranan
bədii nümunələrin anlamını və qiymətini verməklə, ədəbi
prosesə fəal müdaxilə edən, habelə ictimai düşüncəni
istiqamətləndirmək baxımından ədəbi tənqid çağımızda çox
mürəkkəb və rəngarəng filoloji sahədir. Hər bir filoloji-elmi
sahə kimi ədəbi tənqidin də müxtəlif janrları, formaları,
çalarları mövcuddur: resenziya, hər hansı bir əsər haqqında
tənqidi material, icmal, problematik məqalə, çağdaş ədəbi
proses barədə monoqrafiya, esse, ön söz, qəzet məqaləsi,
ədəbi portret, polemik replika, ədəbi söhbət, müsahibə,
biblioqrafik qeydlər və b. Bu mənada tənqidçi özündə
nəzəriyyəçi,

kulturoloq,

filoloq,

filosof,

ictimaiyyətçi,

publisist, politoloq, sosioloq, psixoloq, estet kimi keyfiyyətləri
birləşdirməlidir: intellektual səviyyə, istedad, elmi hazırlıq,
zəhmətsevərlik kimi cəhətlər də öz yerində.
Çağdaş ədəbi prosesdə, ümumən isə milli mədəniyyətimizdə
baş verən müxtəlif olaylara nəzər salanda, onların lokal – yerli
səciyyəli, yoxsa qlobal – dünya əhəmiyyətli kulturoloji
hadisələr olduğunu təyin və təhlil etmək, yeni tariximizin
tələblərinə uyğun dəyərlərin, meyarların müəyyənləşdirilməsi
Aydın Xan Əbilov
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çox vacib məsələ, ədəbiyyat tədqiqatçılarının – tənqidçi və
kulturoloqların bu gün qarşılarında duran ciddi, əsas
vəzifələrindəndir.
Son on-on beş ildə baş verən ədəbi-mədəni hadisələrə, ədəbi
proseslərə qiymət vermək, əsas hadisələri müəyyənləşdirmək
nə qədər çətin olsa da, onun zamanı artıq çoxdan gəlib çatıb.
Qloballaşmağa doğru sürət götürmüş çağdaş dünyada baş
verən

böyük

proseslər,

xüsusən

də

mədəniyyətlərin

inteqrasiya pərdəsi arxasında intellekt və milli dünyagörüş
sistemlərinin yarışı – bəlkə də daha dəqiq desək, savaşı
zamanı zəif dəyərlər dəyişilmiş, dövrün tələblərinə uyğun
forma və məzmun rəngarəngliyi meydana çıxmışdır. Bu fərqli
fəlsəfi-estetik dərketmə vasitəsini kifayət qədər sayda anlayan
hazırlıqlı fərdlər ortaya çıxıb. Bizdə ədəbiyyatı və yaradıcı
sənətin bütün növlərini, o cümlədən ictimai, siyasi, iqtisadi,
fəlsəfi, elmi, intellektual, mənəvi, dini, pisixoloji sahələri
əhatə edən modernizmi və postmodernizmi cəm halda bilən,
hətta onlar barədə ümumi məlumatlara malik insanların
sayının məhdud olması bu baxımdan tənqidi fikrimizin
inkişafına mane olur, mühit formalaşmağa təkan vermir, bir
inkişaf etmiş cəmiyyət kimi dünyada özümüzü tanıtmağımıza
maneçilik törədir.
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Ədəbi

tənqidimizin

geniş

və

konkret

istiqamətlərini

müəyyənləşdirərkən, bir sıra maraqlı nəticələr ortaya çıxdığını
görürük. Bu gün milli tənqidimizin dünya ədəbi-fəlsəfi
düşüncə standartlarına cavab verəcək dörd əsas yönünü
müəyyənləşdirmək mümkündür: ədəbi tənqidin ənənəvifiloloji istiqaməti; ədəbi tənqidin ideoloji-ictimai istiqaməti;
ədəbi tənqidin kulturoloji-estetik istiqaməti; ədəbi tənqidin
texnoloji-kreativ istiqaməti.
Son illər göstərdi ki, keçmiş sovet ideologiyasından gen-bol
bəhrələnən klassik ədəbi-tənqidi düşüncəmiz artıq son böhran
dövrünü yaşadı və tarix arxivinin ədəbiyyat adlı rəfində özünə
yer tutdu. Hazırda ədəbi tənqidimizin kulturoloji-estetik
istiqaməti daha çox inkişaf edir. Ədəbi tənqidin texnolojikreativ istiqaməti barədə araşdırmalar aparan filoloqlar
nümunə kimi anadilli mətnləri təhlilə cəlb etməkdə çətinlik
çəkirlər. Halbuki ədəbi tənqidin texnoloji-kreativ istiqaməti
əvvəlkiləri – həm ənənəvi, həm ideoloji, həm də kulturoloji
istiqamətləri özündə birləşdirir və daha çox intellektual
ruhuna görə fərqlənir. İnternet və şəbəkə ədəbiyyatının açarı
sayılan bu istiqamət dünya səviyyəsində özünün inkişaf
sürətinə görə daha çox seçilir.
Özlərini

―postmodern‖

sayan

və

intellektual

gəncliyi,

ədəbiyyat meydanında kövrək addımlarını atan yeni ədəbi
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nəsli,

sadəcə,

heyrətləndirməklə

məşğul

olan

qələm

adamlarının yazıb-yaratmaq haqlarına hörmətlə yanaşsaq da,
bəzi

fikirlərimizi

onlara xatırlamağa məcburuq. Yazı,

ədəbiyyat – dünyanın bədii formasının bir parçası olamaqla
yanaşı,

həm

də

ictimai-mədəni

hadisə,

zaman

və

sivilizasiyanın qeyri-maddi daşıyıcısı sayılır. Sözsüz ki, hər
şeydən, istənilən üslubda yazmaq olar, fəqət, mətni – bəşəri
harmoniyanın daşıyıcısını korlamaq, ədəbiyyatın ruhunu
―qaraltmağa‖ nə ehtiyac var?! C.Coys, F.Kafka, U.Folkner,
Q.Markes, İ.Brodski, U.Eko, O.Pamuk kimi nəhəng qələm
ustadları ədəbi-estetik cərəyanlar deyil, böyük sənət əsərləri
yaradıblar. Axı bizdə ABŞ, Avropa, Yaponiya, Çin kimi ciddi
intellektual ədəbi-fəlsəfi mühit hələ yetişməyib ki, hər
yerindən duran yeni estetik cərəyan, fikir təlimləri irəli sürsün.
Əlbəttə, bu, həm də bizim hamımızın böyük arzusu olaraq
qalır ki, milli estetik düşüncəmizdə dünyaya çıxarılası ən yeni
cərəyanlarımız yaransın. Biz hələ onu demirik ki, dünyada
gedən estetik-nəzəri, ədəbi-fəlsəfi proseslərdən başı çıxan,
ədəbi ictimaiyyətimizə əsl sənət həqiqətini göstərəcək milli
Lotmanlarımız, Baxtinlərimiz, Lixaçovlarımız formalaşmayıb.
Fəqət hər şey əksinədir: ciddi tənqidçilərimiz və ədəbiyyat
nəzəriyyəçilərimizin öz yaxalarını qırağa çəkmələri ona
gətirib

çıxarıb
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intellektualizm,

postintellektualizm,

multikulturalizm,

virtualizm kimi ədəbi-kulturoloji cərəyanlar, metod və sənət
görüşləri barədə özlərini eksperimentçi ―modern‖, yaxud
―postmodern‖ yazar adlandıran cavanlar oradan-buradan
eşitdiklərini ədəbi ictimaiyyətimizə, hazırlıqsız oxucularımıza
sırımağa nail olurlar. Fitri istedada malik yaradıcı insan yeni
sənət cərəyanı, fəlsəfi əksetdirmə metodu təklif edə bilər.
Lakin bunun üçün o şəxsin həm də dərin zəkası, çoxqatlı
intellekti, başqa sözlə, ciddi intellectual-kreativ səviyyəsi,
analitik ümumiləşdirmə və fərqli sistemləşdirmə bacarığı,
intuitiv düşüncə sürəti olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, son on
beş ildə biz özümüzün milli-elmi kulturoloji mühitimizi hələ
də lazımi səviyyədə formalaşdıra bilməmişik.
XIX-XX əsrin elmi-psixoloji məktəblərindən – kulturo-tarixi
psixologia, psixoanalizm, analitik psixologiya, individual
psixologiya, humanitar və koqnitiv psixologiya, həmçinin
ötən yüzilinə ən maraqlı, dəbdə olan fəlsəfə istiqamətlərindən
– fenomenologiya, fundamental ontologiya, hermenevtika,
Frakfurt məktəbinin tənqidi fəlsəfəsi, poststrukturalizm,
postmodernizm, analitik fəlsəfə kimi intellektual sahələrdəki
fəlsəfi-nəzəri, elmi-estetik düşüncə hadisələrində klassik,
eləcə də çağdaş ədəbiyyatın müxtəlif tərəflərini, mahiyyətini
açan

maraqlı,
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bir-birinə

zidd

metodlara,

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

65

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

mülahizələrə rast gəlmək mümkündür. Hələ fəlsəfə ilə
ədəbiyyatın sintezini işləyən cərəyan və istiqamətləri demirik.
Bütün bunlara isə cavab verən ədəbi tənqid məktəbimiz hələ
də formalaşmaqdadır.
Çox istərdik ki, ―İnternet tribuna‖da fikirlərini bölüşəcək
həmkarlarımız bu mürəkkəb problemlər barədə fikirlərini
ədəbi-mədəni ictimaiyyətimizlə bölüşsün, yeni müzakirələrə
rəvac versinlər…
P.S. Ədəbi-mədəni prosesdə olan, vaxtilə qələmiylə ədəbi
mühiti

canlandıran,

söz

sənətimizi

istiqamətləndirən,

zamanında onun kulturoloji-estetik qiymətini, tarixi-filoloji
əhəmiyyətini,

elmi-mədəni

dəyərini

müəyyənləşdirən

tənqidçilərə, ədəbiyyatşünaslara, esseistika, eləcə də ədəbi
publisistika, mədəniyyət jurnalistikası və yazıçı tənqidiylə
məşğul olan şəxslərə, hətta intellektual – savadlı ədəbiyyat
oxucularına, İnternetdə ―klaviatura döyəcləyən‖ blogerlərə –
şəbəkə yazarlarına ―İnternet tribuna‖ ayırır. Sadalanan
sahələrin

adamları

ədəbiyyatımızın,

humanitar-estetik

düşüncəmizin, kulturoloji fkrimizin və çağdaş ədəbi-poetik
sözümüzün ən aktual problemləri, qarşıda duran filoloji
məsələlər

haqqında

analitik-ədəbi,

tənqidi-publisistik

yazılarını bizə yollaya bilərlər. Biz isə, öz növbəmizdə,
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―mətbu debat‖ formatında – silsilə şəklində bu materialları
ədəbi-mədəni ictimaiyyətimizin, eləcə də ədəbiyyatsevər
oxucularımızın müzakirəsinə verəcəyik.

“Ədəbiyyat qəzeti”
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Çağdaş “Qarabağnamə”lər:
düşmənlərimizə intellektual cavab
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinə ikinci dəfə
nail olandan sonra ölkəmizdə və xaricdə, yaxın həm də uzaq
keçmişimizdə baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi, ədəbimədəni hadisələri əks etdirən onlarla kitab nəşr olunub,
saysız-hesabsız sənədli-publisistik yazılar işıq üzü görüb. Bu
nəşr materiallarında 20-ci yüzildə Azərbaycan xalqının
qarşılaşdığı bir çox qanlı faciələrdən – Qarabağ müharibəsi,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, milli-azadlıq mübarizəsi,
20

Yanvar

hadisələri,

Xocalı

soyqırımı,

müxtəlif

deportasiyalar və represiyalar barədə tarixi fakt və sənədlərlə
danışılır, əsl həqiqət respublika və dünya ictimaiyyətinin
nəzərinə, ocümlədən gənc nəslin diqqətinə çatdırılır. İrihəcmli
əsərlər sırasında müxtəlif illərdə ölkəmizdə işıq üzü görmüş
ədəbiyyatlara nümunə kimi yerli müəlliflərdən Bəxtiyar
Vahabzadənin «Şənbə» gecəsinə gedən yol, «Tofiq Şirinovun
«Qarabağın İlqarı», Əşrəf İbrahimovun «Şahid şəhidlər
haqqında», Vaqif Arzumanlı ilə Nazim Mustafayevin «Tarixi
qara səhifələri, deportasiya, soyqırım, qaçqınlıq», Nəsiman
Aydın Xan Əbilov
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Yaqublunun «Xocalı qırğını», Könül Nazimqızının «Çingiz
ömrü», Ziyəddin Sultanovun «Xocalı faciəsi», Vasif Səmədov
ilə Salar Aslanovun «Vətən üçün lazım gəlsə», Tofiq Köçərli
«Qarabağ:

yalan

və

həqiqət»,

Vilayət

Quliyevin

«Azərbaycanda erməni zülmü», Rafiq Səməndərin «Şəhidlər»,
Abdulla Qurbaninin «Şəhidlər danışır», Qulu Kəngərli
«Erməni lobbisi… Azərbaycan faciəsi» və başqalarının
kitablarını, həmçinin əcnəbi müəlliflərdən Robert Arakelovun
«Dağlıq Qarabağ: faciənin müqəssirləri məlumdur», Yuri
Pompeyevin «Qarabağ qan içində», Tatyana Çaladzenin
«Qarabağ: müharibədəki simalar» (Foto-albom), «Həmdərd»
kimi yüzlərlə tarixi-publisistik, bədii-sənədli nəşrlər milli,
eləcə də xarici oxucuları, xüsusən də gənclərimizin diqqətini
bir neçə cəhətinə görə daha çox cəlb edir. Azərbaycanda və
ölkəmiz ətrafında yaxın keçmişdə baş verənlər haqqında adları
sadalanan tarixi-sənədli nəşrlər həm gənclərimizə, həm də
gələcək

nəsillərə

çağdaş

tariximizin

əsl

həqiqətlərini

çatdırmaq işində əvəzolunmaz, qiymətli mənbələrdir.
Çağdaş tariximizin az işıqlandırılmış səhifələrinə nəzər
salınan, üzdəniraq qonşularımızın və sovet imperiyasının
xalqımızın

başına

gətirdikləri

müsibətləri

unutmağa

qoymayan əsərlərə gənclərimizin daha böyük ehtiyacı var.
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Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, respublikamızın bütün
bölgələrində dövlət müstəqilliyimiz və torpaqlarımız uğrunda
vuruşmuş, canlarını fəda etmiş və şəhid olmuş xalqımızın
igid, qəhrəman övladları haqqında çoxlu ədəbiyyat, soraq
kitabları çap edilmişdir ki, onların hamısının adını qeyd etmək
belə imkan xaricindədir.
Maraqlı cəhət odur ki, artıq ədəbiyyatşünas alimlərimiz,
tədqiqatçı-filoloqlar bu mövzuda yaranmış ə\sərlər haqqında
araşdırmalar aparır, monoqrafiyalar yazırlar ki, onlardan da
nümunə kimi Elçin Mehrəliyevin «Müharibə və ədəbiyyat» və
Mərziyə Nəcəfovanın «Qarabağ mövzusu bədii publisistikada
(90-ci illər)» və başqa elmi əsərləri göstərə bilərik.
Bu istiqamətdə araşdırmalar apararkən, xüsusilə bir müəllifin
həm kitabı, həm də son illərdə keçdiyi həyat yolunu
öyrənəndə, çox maraqlı məsələlərlə qarşılaşdıq. «Mən bu
kitabı məhz yetim uşaqların göz yaşlarının, qaçqınların əzabəziyyətlərinin və valideynlərin kainata sığmayan kədərinin
mərkəzi olan Azərbaycanda yazmağa qərara aldım…» Latviyalı jurnalist, vaxtilə Qarabağ müharibəsində vuruşaraq
yaralanmış və sonralar Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
münaqişələrin

əsl

həqiqətlərini

dünya

ictimaiyyətinə

çatdırmaqdan ötrü bir çox məqalələr, kitablar yazmış Tatyana
Saladzenin Bakıda – «Azərbaycan» nəşriyyatında, rusca işıq
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üzü \görmüş «Sostradanie» («Həmdərd») sənədli-publisistik
əsəri bu sözlərlə başlayır. Ötən yüzilliyin son illərində
respublikamızda

baş

vermiş

ictimai-siyasi

proseslər,

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Qarabağ müharibəsi, bir
milyondan çox qaçqın və didərginlərimiz barədə ölkəmizdə
çoxlu sayda kitablar buraxılsa da, əcnəbi müəllifin tarixi fakt
və sənədlərlə zəngin olan bu əsəri əsl həqiqəti dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün əlimizdə qiymətli mənbədir.
Kitab 1993-cü il oktyabrın 10-da ümummilli liderimiz o
zamankı

ölkə

Prezidenti

Heydər

Əliyevin

andiçmə

mərasimində söylədiyi çıxışı ilə açılır.
Müəllifin qısa ön sözündə vurğulanır: «Jurnallistik, əsl
həqiqətdə, xüsusi peşədir və biz ancaq Tanrı qarşısında cavab
verməliyik».

Yalnız

rastlaşdığı

hadisələri,

şahidlərin

söylədiyi, sənədlərlə təsdiqlənən həqiqətləri yazmağı qərara
aldığını yazan müəllif iki hissəyə ayırdığı kitabının əvvəlində
Azərbaycana nə üçün gəldiyini göstərir. Keçən əsrin 90-cı
illərindən etibarən Latviya mətbuatında Azərbaycana qarşı
birtərəfli, qərəzli yazıların getməsinə etiraz əlaməti olaraq
respublikamıza

səfər

etməsindən,

Qarabağ

münaqişəsi

haqqında əsl həqiqətləri öyrənib dünyaya çatdırılmasından
yazan T.Çaladze ikinci hissədə bir çox elmi məxəz və
ədəbiyyatlardan bəhrələnərək regional münaqişənin tarixinə
Aydın Xan Əbilov
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diqqətlə nəzər salır. Döyüşçü-jurnalist, qəzet materialları,
müharibə

qurbanlarının

aqibətini

əks

etdirən

faktları

göstərməklə, özünəməxsus üslubda, maraqlı bir sənədlipublisistik əsəri oxucularına təqdim edir.
Müəllifin döyüşçü dostlarının şəkilləri də verilmiş kitabda
vaxtilə respublikamızın və Rusiya Federasiyasının dövri
mətbuatında dərc olunmuş məlumatlara da nəzər salınır. 1990cı ilin qanlı 20 Yanvar hadisələrinin qurbanları barədə geniş
söhbət açılır, o dövrlərdə sovet ordusunun vəhşiliklərinin canlı
şahidləri olmuş insanların dediklərini ürəkağrısı kimi verir.
Bir sıra kiçik yanlışlaqlara baxmayaraq, Tatyana Çaladzenin
bu dəyərli əsərini yüksək qiymətləndirir və gələcəkdə də bu
istiqamətdə apardığı axtarışların bəhrəsi kimi yeni-yeni
əsərləri ilə oxucuların görüşünə gələcəyinə inanmaq istərdik.
Baltikyanı

respublikada

–

Latviyada

yaşamış,

vaxtilə

Azərbaycana gəlmiş və Qarabağ müharibəsində iştirak edərək
yaralanmış Tatyana Çaladze bir zamanlar Latviya Xalq
Cəbhəsinin fəal üzvü kimi ölkəmiz barədə həqiqətləri,
həmçinin ermənilərin Qarabağla bağlı tarixi özlərinə sərfəli
şəkildə saxtalaşdırmalarına qarşı kəskin məqalələr yazmışdır.
Ölkəmizin hələ indi də informasiya blokadasında olduğunu
xatırlasaq, əcnəbi müəllifin qələmə aldığı kitabın əhəmiyyətli
bir mənbə olduğunu nəzərə alsaq, belə müəlliflərə dövlətimiz
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və xalqımız tərəfindən mənəvi-maddi dayaq çox vacibdir. Bu
kitabı lazım gəlsə, Avropa Şurasının tədbirlərində iştirakçılara
paylamaqla düşmənlərimizin xaricdəki güclü diasporalarının
köməyi ilə ölkəmiz ətrafında qurduqları süni informasiya
blokadasının dağıtmaq mümkündür.
Bu cür kitabların yeniyetmə və gənclərimizin vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyəsindəki müsbət əhəmiyyətini qeyd etmək
yerinə düşərdi. «Həmdərd» kitabının üstün cəhətlərini
sadalayan zaman bildirmək yerinə düşər ki, respublikamızdan
uzaqda yaşamış əcnəbi yazarın tarixi fakt və sənədlərlə zəngin
olan əsəri ilə dünya ictimaiyyətinə ölkəmiz barədə həqiqətləri,
xalqımızın başına gətirilən müsibətləri, həmçinin ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi barədə dolğun, düzgün məlumatları
çatdırması gənc nəslə də bir örnək olmalıdır.
«Mənim qəlbim erməni variantını qəbul etmirdi…» - deyə
yazan müəllifin məlum hadisələrin iştirakçısı – canlı şahidi
kimi araya-ərsəyə gətirdiyi bu kitabı rus və erməni
mətbuatının yaydığı, əsl həqiqətləri təhrif edən yalan
informayalara qarşı yaxşı bir intellektual mübarizə vasitəsidir.
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, çox vaxt dərdlərimizi yerli
KİV-də işıqlandırmaqla özümüzə təsəlli veririk və əsl həqiqəti
xaricdə, əcnəbi dillərlə yazmağın vacibliyini unuduruq. Bu cür
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kitablar yazmağın, aparıcı dillərə sevirərək yaymağın həm
dünya ictimaiyyəti, həm də özümüz üçün çox önəmi var.
Aydın

məsələdir

ki,

indiki

qloballaşma

dövründə

Pribaltikadan gəlmiş, millətcə latış olan, gürcü soyadını
daşıyan, rusca Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsindən
yazan müəllifə Avropada daha çox inanarlar. Altı ay Bərdə
rayonundakı qaçqın düşərgəsində yaşamış Tatyana Çaladze bu
müddət ərzində «Üçüncü minilliyin soyqırımı salnaməsi» adlı
layihə üzərində işləyib. Kitabının ikinci hissəsini yazmaqla
yanaşı, bədənində güllə yarası gəzdirən qaçqın uşaqlarının
azərbaycanlılara qarşı əsl soyqırımın aparılması faktını
təsdiqləyən canlı sübut olduğunu görür. Qaçqınların başına
gətirilən müsibətləri sübutu kimi sənədlər toplayan Tatyana
Çaladze Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ermənilərin
vəhşilikləri ilə bağlı müraciətlər edir. Müəllif kitabının ikinci
hissəsi ilə sanki Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları siyasətə
– mənəvi, maddi və psixoloji zərbələrə görə əvvəl-axır
ermənilərin – düşmənlərimizin cavab verəcəyini göstərmək
istəyir.
Fikrimizcə, Tatyana xanımın gördüyü bu işlər, yazdığı
kitablar ermənilərin yalançı təbliğatına qarşı əsl intellektualhüquqi cavabdır…
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Kağız, yoxsa elektron kitab?!
Heç kimə sirr deyil ki, son illər İnternet resursları və İK
texnologiyalarının inkişafı ədəbiyyata, eləcə də kitab bazarına
güclü təsir göstərə bilib. Müxtəlif nəsil oxucular, ən əsası da
gənclər və tələbələr kağız nəşrlərə deyil, elektron kitablara
üstünlük verməyə başlayıblar. Sosial şəbəkələrin yaranması,
inkişafı və günü-gündən genişlənməsi, həyatımızın bütün
sahələrinə nüfuz etməsi isə virtual yazı, elektron kitab, şəbəkə
ünsiyyəti, İnternet resurslar və elektron kitabxanalara meyli
daha da həvəsləndirib.
Hazırda dünya özünün innovativ-informativ mərhələsini
yaşayır. Yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyaların
özünün də diqtə etdiyi fərqli düşüncə tərzi, virtual dərketmə
məqamlar yaranıb. Bu baxımdan bütün dünyada olduğu kimi,
Azərbaycanda

da

e-kitab,

şəbəkə

ədəbiyyatı,

İnternet

hipermətnlər, və bunların məntiqi ardı olaraq elektron
kitabxanalar dövrü başlayıb. Azərbaycanda bu mərhələ 90-cı
illərin axırları 2000-ci illərin əvvəllərində vüsət aldı,
Azərbaycan ədəbiyyat nümunələrinin, milli kitabların, çağdaş
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

75

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

bədii söz örnəklərinin elektron variantları meydana gəldi.
İnsanların bu elektron və ya şəbəkə ədəbiyyatına kütləvi
maraq göstərməsi bir qədər ləng xarakter alsa da, hər halda bu
proses başladı, get-gedə də genişləndir. Daha sonra dünyada
gedən ədəbi-kulturoloji, texnoloji proseslər Azərbaycanda öz
əksini tapdı. Məşhur ―Qüttenberq‖ deyilən bir layihə var.
Layihənin məğzi o idi ki, indiyə qədər bəşəriyyətin yaratmış
olduğu yazılı informasiyaların, mətnlərin, elmi,bədii və dini
kitabların elektron variantı hazırlansın. Kompyuter və
sürətçıxarma cihazları vasitəsilə hazırlanan bu variantlar
xüsusi proqramlarla rəqəmsal formaya salınır, İnternetin
müxtəlif resurslarda, o cümlədən elektron kitabxanalarda
yerləşdirilir ki, bütün dünya onlardan yararlanmaq imkanı
qazansın. Belə bir şəraitdə biz də bu prosesdə geri qalmadıq,
ölkəmizdə

bir

neçə

ciddi

intellektual-kreativ

İnternet

resursları, o cümlədən elektron kitabxanalar yaradıldı. Həmin
kitabxanlarımızda ənənəvi nəşrlərin – kağız kitabların elektron
formaları yox, eyni zamanda müxtəlif intellektual, kreativ və
ədəbiyyata aid yazıları yerləşdirilərək geniş oxucu kütlələrinə
çatdırılır. Anl.az, kitabxana.net, kitab.biz portalları kimi
elektron
dünyanın

kitabxanalardan
hər

yalnız

yerindəndaxil

Azərbaycandan

olurlar

və

bizim

deyil,
milli

kitablarımızın elektron variantlarından geniş istifadə olunur.
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Buna görə də ydüşüncə adamlarımızın, alimlərimizin, yazıçı
və şairlərimizin elektron kitabları, dərsliklər, elmi və dini
kitablar, ümumiyyətlə, gərəkli olan əksər əsərlər dünyanın
aparıcı dillərində, amma sözsüz ki, ilk növbədə Azərbaycanca
kitabxanalarımızda yerləşdirilib.
Əlbəttə, istər dünya, istər müasir Azərbaycan ədəbiyyatında
elə kitablar, o cümlədən elmi-intellektual əsərlər, ali və orta
məktəb dərslikləri var ki, onların elektron versiyası təəssüf ki,
yaradılmayıb.

O

səbəbdən

bizim

milli

elektron

kitabxanalarımızda da onları tapmaq mümkün deyil.
Azərbaycanda üç böyük elektron kitabxana var: Prezident
Elektron Kitabxanası, ikincisi M.F.Axundov adına Milli
Kitabxananın elektron resursu və nəhayət, üçüncü Milli
Virtual-Elektron portal - kitabxana.net. Milli kitabları əsasən
bu üç mənbədə yerləşdirilir. Düzdür, son illər çoxsaylı
electron resurslar yaradılsa da, onlara hələ electron kitabxana
demək bir qədər çətindir, gərək müəyyən standartlara cavab
verən səviyyəyə qədər inkişaf etsinlər. Qeyd edim ki, bu üç
kitabxana bir-biri ilə mütəmadi olaraq əlaqəli şəkildə işləyir.
Prezidentin Fondundan bizim kitabxanalara maliyyə yardımı
göstərilir. Digər dövlət qurumlarının və Yazıçılar Birliyinin də
maliyyə və texniki, o cümlədən yaradıcı imkanlarından
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istifadə

olunaraq

ədəbiyyatımızın

elektronlaşdırılmasını

sürətləndirmişik.
Yazıçı və şairlərin, alim, müəlliflərin yaradıcılığını təbliğinə
electron kitabların çox böyük təsiri var: dünyada İnternetdə
yayımlanan materiallara görə reytinq müəyyənləşdirilmə
sistemləri indi dəbdədir. Azərbaycanda kitabların nəşri
sahəsində müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır: tirajı
500-1000 nüsxədən yuxarı kitab çap olunmur. Onlar əlli
milyonluq azərbaycanlının heç 1 faizinə də çatmır, nəinki
dünyada, Azərbaycanda və türk dillərindən istifadə edən
kitabsevərlərə.
kitabxanalarda

Bu

mənada

yerləşdirilən

İnternetdə

e-kitablar

-

elektron

istənilən

şəbəkə

istifadəçisi üçün əlçatandır.
Bir çox istifadəçi elektron kitabxanalarımızın sistemli deyil,
dağınıq

və

səpələnmiş

olduğundan

şikayət

edir.

Kitabxanalarımızda müəyyən axtarış sistemlər var. Həm
müəlliflər, həm də ölkələr üzrə axtarış etməklə istənilən kitabı
tapmaq

olar.

Üstəlik,

elektron

kitabxanalar

çoxsaylı

bölümlərdən ibarətdir. Kitablar klassika, dünya ədəbiyyatı,
lüğətlər və ölkələr üzrə sistemləşdirilir. Düzdür, onların
hamısını biz hələlik komplektləşdirmək mümkündeyil, həm də
dünya dillərində saysız-hesabsız kitablar var, hamısını İnternet
resurslarında yerləşdirmək çətindir, heç buna iddialı da olmaq
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lazım

deyil.

Hazırda

dünyadakı

innovativ-intellektual

proseslərə cavab verən işlər görülüb, Azərbaycanın klassik və
müasir ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrini elektron
kitabxanalarımızda yerləşdirmişik.
Sual oluna bilər: bəs bu elektronlaşma ənənəvi ədəbiyyata –
kağız kitabın inkişafına mane olmurmu?! İndi kifayət qədər
elektron

kitabxananı

özündə

ehtiva

edən

İnternet

texnologiyaları çıxıb. Onlardan rahatca kitabları oxumaq
mümkündür. Azərbaycanda olan elektron kitablarla kağız
kitabları

müqayisə

etsək,

ənənəvi

nəşrlərin

get-gedə

zəiflədiyini, satışının və istifadəçisinin azaldığının şahidi
oluruq. Əksinə, yeni nəsil, gənclər və cavanlar daha çox
elektron daşıyıcılardan yararlanır, ağıllı cihazlardan - e-kitab,
smartfon,

planşet,

kompyuterlərdən

mətnlər

oxumağa

üstünlük verirlər.
Vaxtilə əlyazmadan mexaniki nəşr olunan kağız kitaba keçid
nə qədər zərüri idisə, indi də elektron kitab, İKT yayımlarına
öyrəşmək bir o qədər gərəklidir. Elektron kitabın və
İnternetdəki virtual kitabxanaların üstünlüyü həm də ondadır
ki, istədiyin sayda kitabı anındaca əldə etmək imkanını bizlərə
verir. Bu isə sürət əsrinin ən önəmli tələblərinə cavab verən
amildir.

saxlamaq imkanın olur. Amma əksinə, ənənəvi

nəşrlərə diqqət ayıraq: iki otaqlı evdə min kitabı saxlamaq
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qeyri-mümkündür, üstəlik də kağız çap məhsullarının
qiymətinin baha olması, tirajının məhdudluğu, satış və yayım
imkanlarının daralmasını da bura əlavə etsək, məsələ bir az da
qəlizləşir.
İndi zəmanə mobillik, İK texnologiyalarından baş açmaq,
elektron yazı və e-oxu bacarıqlarını inkişaf etdirmək kimi
kreativliyi-innovativliyi tələb edir. Biz axırıncı dəfə nə zaman
kağız məktub yazmışıq? Bütün günü ―sms‖lə və sosial
şəbəkələrdə yazışmaqla, kompyuter avadanlıqlarından eoxumaqla məşğuluqsa, bir yandan da kağız kitabların qiyməti
bahadır. Elektron kitabxanalar bizim üçün müasir dövrdə
qaçılmaz bir fürsətdir.
İstənilən halda kağız, ya elektron kitab problemi istifadəçilərin
zövq və vərdişiylə bağlı bir
məsələ olduğundan hələlik onların paralel inkişafına ehtiyac
duyulur. Bir də unutmayaq, söhbət ənənəvi və elektron kitabın
mətnindən edeyil, formasından gedir...
P.S. ABŞ-dakı beyin mərkəzlərinin apardığı tədqiqatlara və
araşdırmalara görə yaxın 4-5 ildə istənilən kağız və çap
məhsulu öz yerini elektron daşıyıcılarına verəcək: hazır olun
buna.
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Kreativ inkişaf, yaxud muzeylərə
gedirikmi
İnkişaf etmiş Qərb ölkələrində insanlar xalqın maddi
durumunun (iqtisadiyyat, yaşam üçün çoxsaylı tələbat və s.)
yüksəlməsilə

yanaşı,

əksər

fərdlərin

mənəvi,

estetik,

intellektual zənginliyinə xüsusi önəm verirlər ki, cəmiyyət
mədəni cəhətdən daha da inkişaf etsin, maddiyyatla bərabər,
mənəviyyat da tərəqqiyə yönəlsin. Sirr deyil ki, cəmiyyətin,
insanların mənəvi aləmini zənginləşdirmək üçün ədəbiyyat,
kitab, musiqi, teatr, kino, təsviri sənət, balet, opera, bir sözlə,
yaradıcı sənətin müxtəlif sahələrilə bərabər, fərqli funksiyalı
muzeylər mədəni şəxsin formalaşmasına kömək edən ən
önəmli

vasitələrdən

sayılır.

Bəs

bizim

cəmiyyət

və

Azərbaycan insanı bu kreativ vasitələrdən lazımınca istifadə
edirmi: məsələn, il ərzində nə qədər insan muzeyləri ziyarət
edir, kinoya, baletə, teatra, kitabxanaya gedir?!
Dünyada, inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə insanlar yalnız maddi
sərvətlərlə maraqlanmır, eyni zamanda mənəvi zənginliklərlə
də məşğul olmağı xoşlayırlar. Tarixə nəzər saldıqda görürük
ki, insanlar ədəbiyyat, incəsənət, musiqi və digər sahələrlə
daha çox ciddi məşğul olublar. Aqillər fikirləşiblər ki,
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cəmiyyətin

ayrı-ayrı

təbəqələrini

mədəniyyət

vasitəsilə

sivilləşdirmək, tərbiyələndirmək mümkündürsə, niyə də bu
sahələr zənginləşdirilməsin? Daha sonralar insanlar yaranmış
olan qeyri-maddi – sözlə musiqi sənəti nümunələri və maddi incəsənət, mədəniyyət əsərlərini gələcək nəsillərə çatdırmaq
haqqında düşünüblər. Ona görə də vaxtilə sivilizasiya bəşəriyyət tarixində ilkin muzeylərin təməli qoyulub.
Muzey mədəniyyəti əksər Avropa ölkəsində, xüsusən də
maarifçilik və romantizm dövründə daha çox inkişaf edib.
Orta əsrlərdən başlayaraq, - indiki anlamda, - artıq ilk
muzeylər yaranmağa, formalaşmağa başlanmışdı: kralların,
varlıların saraylarında fəaliyyət göstərən bu tipli estetik
saxlanğıcların tarixçəsi isə sözsüz, qədim Yunanıstan, Roma,
Şərq ölkələrinə gedib çıxır. Yaxın Şərq ölkələri, Hindistan,
Misir, Çin kimi fərqli sivilizasiyalar tarixində isə saray
xəzinələri, məscidlər, məbədlər, dini ocaqlar həm də muzey
funksiyasını daşıyıblar. Bunlar cəmiyyətin geniş təbəqələri
üçün həmişə açıq olmasa da, öz kreativ missiyasını yerinə
yetiriblər: tarixin müxtəlif çağlarının əyani şahidi kimi.
Axı bizə də maraqlıdır ki, keçmişdə bizim babalarımız hansı
işlərlə məşğul olub? Tanınmış incəsənət, ədəbiyyat, elm
adamlarının taleyi, onların keçdiyi həyat yolu necə olub?
Bunları muzeylərdəki çoxsaylı eksponat, eləcə də digər
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əşyalar vasitəsilə öyrənmək, tədqiq etmək mümkündür. Ən
azından, ənənəvi muzeylər bir çox əyani vəsaitləri, tarixi
qiyməti olan fərqli əşyaları özündə cəmləyir. Zaman-zaman
insanlar da gedib onlara baxır, lazım gəldikdə tarixi
canlandırmaqda bu eksponatlardan yararlanırdılar.
Azərbaycanda Qərb tipli muasir muzeylər bir mədəniyyət
hadisəsi kimi tarixini nisbətən gec başlayıb: bildiyimiz kimi,
keçmişdə şahların, xanların saraylarında, varlıların evlərində
xüsusi qapalı guşələr olub. Onlar həmin guşələrdə qədimi
kitabələr, xalçalar, zərgərlik nümunələri, incəsənət əsərlərini,
tətbiqi

sənət

məhsullarını

qoruyub

saxlayıblar.

Lakin

Azərbaycanda müasir anlamda - Qərb tipli muzeylərin tarixi
Rusiya işğalından sonra başlayır. XIX əsrin sonu XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanın bir qrup maarifpərvər ziyalılarının
təşəbbüsü ilə müəyyən muzeylər yaradılıb, bu mədəniyyət
ocaqları

sabiq

sovetlər

zənginləşdirilib.
kəndlərimizdə

dövründə

Rayonlarımızda,
müxtəlif

təmayüllü

inkişaf

etdirilib,

hətta

ayrı-ayrı

muzeylərimiz

olub.

Tutalım, Lerikdəki ―Uzunömürlülər‖ muzeyi, Ağdamdakı
―Çörək muzeyi‖ dünyada analoqu olmayan kreativ təsisatlar
kimi tanınır.
Yaşlı nəsil nümayəndələri yaxşı xatırlayarlar, əvvəllər bizim
insanlar ailəlikcə muzeylərə gedər, tələbələri, məktəbliləri
Aydın Xan Əbilov
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vaxtaşırı müxtəliftəmayüllü muzeylərə aparardılar. Təəssüflər
olsun ki, dövrümüzdə bu gözəl ənənə bir qədər zəifləyib.
Səbəb kimi müxtəlif bəhanələr gətirilsə də, artıq problem
kreativ böhran səviyyəsinə qədər enə bilib: adamlarımız hər
həftə restoranlara, toya, yasa gedə bilir, fəqət, məsələ
muzeylərə ziyarət etməyə çatanda, maddi durumlarının aşağı
olmasını bəhanə edirlər. Yaxşı haldır ki, ölkə rəhbərinin
təklifi,

dövlət

qurumlarının

təşkilatçılığıyla

müxtəlif

rayonlarda yaşayan şagirdlər Azərbaycanın görməli yerlərinə
ekskursiyaya aparılır, oradakı muzeylərə ictimai baxışlar
təşkil olunur, məmləkətimizi yeni nəsil nümayəndələrinə
əyani formada tanıdılırr, sevdirilir.
Avropada, hətta bir çox Şərq ölkələrində, qonşu dövlətlərdə
aylıq, hətta illik ailə büdcəsi planlaşdırılanda mütləq muzey,
kino və teatrlaraa gediş üçün, başqa sözlə, insanların estetikyaradıcı

dünyagörüşlərinin

müəyyən

məbləğdə

pul

formalaşdırılmasından
vəsaitləri

ayrırlar.

ötrü

Məsələn,

Almaniyada il ərzində müxtəlif muzeylərə 200 milyondan çox
giriş olur. Fransada, İtaliyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında
insanlar öz ailə büdcələrini, məmurlar isə istehlak səbətini
formalaşdıranda mənəvi tərəflərə, estetik tələbatlara xüsusi
fikir verirlər. Ay ərzində muzeylərə, teatrlara, konsertlərə
gediş haqqlarını da o büdcə xərclərinə daxil edirlər.
Aydın Xan Əbilov
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Bizdə

―Beynəlxalq

muzey

günü‖ndə

muzsözügedən

mədəniyyət ocaqlarına giriş pulsuz olur. Eyni zamanda,
Azərbaycan vətəndaşları üçün biletlər xarici vətəndaşlara
nisbətən iki dəfə ucuzdur. Tələbələr, şagirdlər və təqaüdçülər
üçün də müəyyən güzəştlər olur, amma bu imtiyazlardan çox
az adam yararlanır. Bu problemin səbəbini araşdıranda
gəldiyimiz qənaət budur ki, muzey mədəniyyəti bizdə hələ də
zəif inkişaf edib. Ümumiyyətlə, bizdə tarixə bu cür biganə
münasibət hökm sürür: imperiyalar yaratsaq da, onu
əbədiləşdirə bilməmişik. Eyni zamanda arxivə və qədimliyə
çox diqqət yetirmirik. Hətta bizdə vaxtilə - keçmiş SSRİ
dağılandan sonra -

arxivlərin dağıdılması prosesi gedirdi.

Düzdür, son zamanlar dövlət bunun qarşısını ala bildi.
Azərbaycanda anlaşılması çətin olan proses baş verdi:
kitabxanaların bir çoxlarında kiril əlifbası ilə olan kitablar
məhv edilirdi: buna isə ad qoyurdular ki, bəs onlar rus
dilindədir və ya erməni müəlliflərinə məxsüsdür.
Bu qədər bəsit ictimai-mədəni düşüncənin sahibi olan
cəmiyyətin

nümayəndələri,

əlbəttə,

muzeylərə

getməz.

Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Məsələn,
Almaniyada faşist dövründə nəşr olunan kitablar, nasistlərə
aid olan tarixi eksponatlar muzeylərdə indiyəcən də saxlanılır.
Bizdə isə hər dəfə sistem dəyişəndə ondan əvvəlkilərə aid
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olanlar məhv edilir: ötən əsrin otuzuncu illərində dağıdılan
məscidlər, yandırılan, basdırılan ərəb qrafikalı kitabələri
xatırlayaq. Bu bərbad ictimai münasibət, söz yox, muzeyə
gedən insanları da həvəsdən salır. Biz restoranlara, əyləncə
mərkəzlərinə, toya hər gün gedə bilirik, amma muzeyə
baxmaq üçün biletə iki manat verməyə, teatra getməyə
ərinirik. Bizdə mədəni istirahət sahəsində bu cür biganəlik
gündən-günə aşınma formasını alır.
Muzeylərlə bağlı dövlətin özünün də ciddi konsepsiyası var.
Muzeylərin bir çoxu yenilənib və təmir olunub, hətta yeniləri
yaradılıb. Muzeylərin faydalılığıyla bağlı kütləvi təbliğatın
aparılması

vacibdir:

bundan

ötrü

müasir

İKT

texnologiyalarından yararlanmaq lazımdır. Gənclər arasında
muzeylərə ziyarəti ictimai-mədəni dəb halına salmaq gərəkdir.
Yazılı və elektron KİV-də, sosial şəbəkələrdə muzeylərdəki
kreativ-estetik

imkanların

reklamını

aparmaq

vacibdir.

İnsanlara anlatmaq lazımdır ki, kinoya, teatra, muzeyə
getməyən adamdan intellektual, zəngin mənəvi dünyagörüşü
olan kreativ şəxs çıxmaz. Kreativliyə, intellektuallığa dəyər
verilməyəndə, yetişən nəsil nümayəndələri sabahın potensial
cinayətkarı,

narkotik

vasitələrinin

istifadəçinə

çevrilmə

qorxusu var.
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Biz çox vaxt unuduruq ki, müasir muzeylər həm də alternativ
təhsil forması kimi fəaliyyət göstərə bilər. Təhsil müəssisələri
ayda

iki-üç

çalışmalıdırlar.

dəfə

muzeylərdə

Mən

universitetdə

açıq
dərs

dərs

keçməyə

deyəndə,

açıq

dərslərimin bir çoxunu Nizami adına Milli Ədəbiyyat
Muzeyində keçirdim. Bu addımımı həmin universitetin
idarəçiləri heç çür başa düşmürdü. Çox acınacaqlı hallarla
qarşılaşırdım: tələbələrimin əksəriyyəti Bakının mərkəzindəki
bu unikal muzeyə birinci dəfə gedirdi, buranı, ümumiyyətlə,
heç tanımırdılar. Tələbələrimə, eləcə də hər zaman gənclərə
deyər ki, bölgələrimizdən, yaxud xaricdən qonaqlarınız
gələndə onlara restoranda qonaqlıq verməklə yanaşı, bir dəfə
də muzeyə aparın.
Təəssüflər olsun ki, gənclərimiz bizim hansı sərvətlərə malik
olduğumuzu bilmirlər. Qərbi Azərbaycan və Qarabağdan olan
―qaçqın‖ muzeylərimiz, mədəniyyət ocaqlarımız dirçəldilməli,
əhalimizin əllərində olan qədimi əşyalar saxlamaq üçün
muzeylərə verilməlidir. Muzeylərimizin virtual – İnternet
variantları yaradılmalı, sosial şəbəkələrdə özlərinin ayrıca
səhifələri olmalıdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində bu
məsələ ilə bağlı müəyyən proqramlar həyata keçirilir, amma
istiqamətdə

fəaliyyəti

sürətləndirməli,

gücləndirməliyik.

Dünyanın istənilən muzeyinə virtual gəzinti edə bilərsiniz.
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Bizdə

o

imkanlardan

yararlanırlarmı?!

Azərbaycan

muzeylərindəki köhnə iş sistemlərindən imtina etmək
lazımdır. Uşaq, yeniyetmə və gəncləri muzeylərə ziyarət
etməyə həvəsləndirməkdən ötrü oralarda lotareyalar oynamaq,
müxtəlif kreativ kampaniyalar təşkil etmək mümkündür. Bu
problemlərdə muzey işçilərinin ixtisas artırılmasına maraq
göstərməməsi,

zamaın

tələblərinə

uyğun

işlərini

qura

bilməməsi də öz təsirini göstərir: onlardan innovativ, kreativ
fəaliyyət gözləmək çətindir...
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Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

88

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Azərbaycanın çağdaş ailə modeli: necə
olmalıdır?!
Milli dəyər sayılan ailə institutunu qorumaq və gələcəyə
sağlam ənənələrlə getmək üçün yeni modelin zəruriliyi
cəmiyyətimizdə son illər ən çox müzakirə olunan, ictimai
debatlar mövzusu olan məsələlərdən birinə çevrilib.
Ailə hər zaman xalqımızın yüksək mənəvi dəyərlərinin
qorunduğu,
təsisat

kimi

genofondumuzun
sivilizasiya

saxlanıldığı

tariximizdə

və

ictimai-sosial
milli

inkişaf

yolumuzda mühüm rol oynayıb. Sirr deyil ki, hər bir sivil
cəmiyyətin

və

oturuşmuş

dövlətin

formalaşmasında,

demokratik dəyərlərin inkişafında ailə mühüm yer tutur. Fiziki
və mənəvi baxımdan sağlam ailə intellektual cəmiyyətin,
güclü dövlətin əsasını təşkil edir. Təəssüf ki, bu gün dünyada
gedən

proseslər,

qloballaşma,

xalqların

inteqrasiyası,

televiziya ilə İnternetin həyatımıza nüfuz etməsi, sosial
şəbəkələrin genişlənməsi, müxtəlif texnologiyaların inkişafı
kimi mühum amillərin zərbələri Azərbaycan ailəsindən də yan
keçməyib. Bu inkişaf bir tərəfdən müsbət yeniliklər gətiribsə,
digər tərəfdən milli-mənəvi dəyərlərin aşınmasına, ailə
Aydın Xan Əbilov
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institutunun deformasiyaya uğramasına səbəb olmaqdadır.
Tarixən ailə hər zaman Azərbaycanda müqəddəs ocaq, kiçik
dövlət hesab olunub. Bəs günümüzdə bu mənada durum
necədir?

Azərbaycan

ailəsində

yaranan

problemlər

doğrudanmı dünyada gedən inkişafdan, tez-ytez dəyişən
zamandan qaynaqlanır?
Qlobal bir dünyada yaşadığımızdan artıq Azərbaycan ailəsi
anlayışı deyiləndə yalnız bu taylı Azərbaycanda yaşayan və 9
milyon 500 min insanı əhatə edən ailələri deyil, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş 50 milyondan çox
soydaşımız,

həmçinin

qarışıq

nikahlardan

doğulanların

sonralar yaratdıqları ailər də nəzərdə tutulur.
Son 10 ilin araşdırmaları göstərir ki, hər il ölkəmizdə dünyaya
göz açan 120 - 130 oğlana rəğmən, 100 qız uşağı doğulur.
Deməli, 10-15 ilin statistikası üst-üstə gələndə bəlli olur ki,
biz yaxın gələcəkdə oğlan uşaqlarımızı evləndirməyə qız
tapmayacağıq. Ona görə biz yaxın gələcəkdə qlobal ailə
tiplərini Azərbaycan ailəsi ilə müqayisə etməyə, yaxud da
milli ailəmizin yeni-yeni fərli formaları haqqında daha çox
danışmağa məcbur olacağıq...
Klassik Azərbaycan ailəsi və onun dəyərləri, o dəyərlərin
müasir

dövrdə

cəmiyyətşünaslar,
Aydın Xan Əbilov
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barədə

kulturoloq

sosioloqlar,
və

filosoflar
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arasında hələ ötən əsrdən üzü bu yana ciddi müzakirələr,
gərgin mübahisələr gedir. Düzdür, bütün dünyada aparılan bu
müzakirələr Azərbaycanda

daha çox radio, televiziya və

İnteret saytlarında aparılır. Daha ciddi konfranslarda və
alimlərin əhatəsində bu problem ətrafında elmi, sosial, mədəni
müzakirələr formasında aparılmır, ya da məsələyə elə də ciddi
yanaşılmır. Yaxud bu istiqamətdə debatlar gedirsə belə, orada
iştirakçıların sayı az olur, ictimai rezonansa doğuran nəticələri
görmürük. Baxmayaraq ki, hər kəsə bəllidir: bu məsələ nəinki
bizim cəmiyyəti düşündürür, həm də müasir dövrün ən böyük
problemlərindən birinə çevrilib.
XX əsrə və İyirmi birinci yüzilliyin əvvəllərinə nəzər salanda,
Azərbaycan ailələrini əsasən iki qrupa bölmək mümkündür.
Birincisi, daha çox əyalətdə yaşayanlar və Şərq-müsəlman ailə
tipi, milli mentalitetə tam uyğun ailə forması. İkincisi isə daha
çox böyük şəhərlərdə, Bakıda və dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan ailələr. Bunların arasında müəyyən
fərqlər var və fərqlər get-gedə daha da kəskinləşməkdədir. Bu
fərqlər ətrafında mübahisələr edib, fikir söyləmək olar, amma
fakt budur ki, biz indiyəcən əsasən bu iki ailə tipi ilə
rastlaşırdıq və hətta bunların özlərinin də müxtəlif problemləri
meydana çıxırdı.

Aydın Xan Əbilov
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Əvvəllər daha çox kişi və qadın arasında bağlanan nikahdan
yaranan, çoxuşaqlı, nəsillə bağlılığı güclü olan ailə modelləri
var idi. Belə ənənəvi ailə tipinə, bütün dünyadan fərqli olaraq,
hələ də şəhərləşmənin təsirlərinə güclü məruz qalmamış
Azərbaycanda daha çox rast gəlinirdi. Amma indi qadın və
uşaq, kişi və uşaqdan ibarət ailə formaları artmaqdadır. Son
illərdə isə boşanmaların sayının artması, eləcə də Qərbdən
gələn tendensiyalara uyğun olaraq vətəndaş nikahına girməklə
yaranan, eyni zamanda Şərqdən gələn çoxarvadlılığa uyğun,
siğə - kəbin vasitəsilə meydana çıxan ailələrə də rast gəlmək
mümkündür.
Biz hələ son vaxtlar Azərbaycanda da bütün dünyada gedən,
klassik ailə tipini dağıtmağa yönəli mənfi tendensiyalı modern
ailə tipləri barədə bilərəkdən söhbət açmırıq. İnsan haqları
bəhanəsi ilə özü-özülə, kompüterilə, itilə, həmcinsi ilə nikaha
girən

sarsaqlar

son

vaxtların

media

marağındadırlar.

Bilərəkdən, ya məlumatsızlıqdan tirajlanan bu cür ―şok‖
faktlar milli ailə obrazımıza sarsıdıcı təsirlərə məruz qoyur,
gənclərin mənəviyyatını pozur, ənənəvi ailə bağlantılarımızı
qırır. Düzdür, bu sadalananlar Azərbaycan cəmiyyəti üçün
tipik deyil, ailə müqəddəsliyinə inanclarımızı sarsıda bilər.
Azərbaycan üçün daha çox ―qadin, kişi və iki-üç uşaq‖ ailə
forması məqbul sayilir: bu tip daha çox inkişaf edib. Bunun
Aydın Xan Əbilov
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özü

də

klassik

milli

ailə

ittifaqı

sayılmır,

çünki

məmləkətimizdə tarixən çoxuşaqlı ailələrin sayı, cəmiyyətin
inkişafında, ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində daha
önəmli rolu olub. Ana kitabımız sayılan ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ eposundakı ailə modellərimizlə bağlı dəyərləri yada
salmaq kifayətdir ki, yuxarıdakı fikrimiz aydın olsun.
İndi həm əyalətdə, həm Bakıda yaşayan bir çox qadın və kişi
başqa ölkələrə işləməyə gedir, bu da klassik - milli
Azərbaycan ailəsinin uzun müddət parçalanmasına aparıb
çıxarır. Bəzən 3-5 il qadın uşaqları ilə yaşayır, amma
yanlarında ata olmur, yaxud ailə başçısı ildə bir neçə dəfə,
bayramlarda, şənliklərdə, yaslarda evinə ―qonaq‖ gəlir. Başqa
tipik fakt: qadınıyla boşanmış, yaxud arvadını itirmiş kişi
uşaqlarını yaxın qohumlarının, – əsasən baba və nənələrin, –
yanında, ya da dövlət internat məktəblərində qoyur, özü tək
yaşayır.

Qlobal

dövrümüzdə

bu

problemlər

get-gedə

aktuallaşır və son vaxtlar boşanmaların sayı günü-gündən
artır. Bu da klassik ailə tipinin inkişafına və dəyərlərin
saxlanmasına mənfi təsir göstərir.
Sual oluna bilər: bəs müasir milli ailə modeli necə olmalidir?
Normal qəbul edib-etməməyimizdən asılı olmayaraq, bu gün
çağdaş ailə modelərimizdə müxtəlif dəyişikliklər baş verir.
Bunun qarşısını almaq üçün tarixdə və yaxın keçmişimizdə ən
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yaxşı ailə ənənələrimizi dirçəltməli, möhkəmləndirməliyik.
Əvvəllər çoxuşaqlı - 5-10 uşaqlı ailə modellərinin sayı
həddən-artıq idi. Üstəlik də bu cür ailələr yaxın qohumların
əhatəsində olurdu: söhbət xala, bibi, dayı, əmi, baba, nənədən
gedir. Təəssüflər olsun ki, indi bunların çoxu yoxdur. Artıq
ötən əsrin 80-ci illərindən bu yana respublikamızda ən uzağı
iki və ya üç uşaqdan ibarət ailələrin sayı çoxalmağa başladı.
Odur ki indi əksər uşaqların xala, bibi, əmi, dayı deyilən
qohumları yoxdur. Bundan sonra daha böyük problemlərlə
rastlaşacağıq, çünki bu qohumluq anlayışları get-gedə
azalacaq. Evdə bir oğlan və tək qız varsa, onlar evlənəndən
sonra uşaqlarının xalası, yaxud dayısı, və ya bibisi-əmisi
olmayacaq.
Digər tərəfdən, heç də birmənalı demək olmaz ki, klassik
Azərbaycan ailəsinin bütün dəyərləri idealdir. Azərbaycanda
boşanma faktları hər zaman ictimai qınağa məruz qalıb, pis
hal sayılıb. Bütün dünyada isə psixoloqların, ailələrlə bağlı
araşdırma mərkəzlərinin tədqiqatları, xüsusilə sosioloqların
çoxsaylı araşdırmaları göstərir ki, boşanmalar olmayanda
ailədaxili zorakılıq halları durmadan artır. Belə hallar isə
gələcək nəslin formalaşmasında öz mənfi təsirini daha çox
göstərir. Boşanmayaraq üzün müddət münaqişəli ailələrdə
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yaşayanların psixoloji problemləri cəmiyyətə daşınma halları
da artır, cinayət faktlarının çoxu məhz onlardan qaynaqlanır.
Azərbaycanda çox vaxt gənclər ata, ana məsləhəti ilə
evlənirlər

və

onların

psixoloji

cəhətdən

bir-birlərinə

uyğunluğu nəzərə alınmır. Son araşdırmalar göstərir ki,
ənənəvi ailə modelində qadın və kişi arasındakı sevgi
münasibətləri üç ildən artıq davam etmir. Daha sonra ya
uşaqlarla bağlı maraqlar və yaxud ailəni qorumaqla əlaqədar
milli-mental dəyərlər ailəni möhkəmlədir, boşanmaların
qarşısını alır. Ailədə tərəflər arasında məlhəm - intim
münasibətlərə bütün dünyada önəmli məsələ kimi baxılır. İki
fərdin arasındakı ülvi münasibətlərin möhkəmlənməsindəki bu
münasibətlər üç ildən sonra ya azalır, ya da adiləşir. Eyni
zamanda ailə modelinin möhkəm qalmasında bir çox
dəyərlərin yaşamasının və ictimai qınağın önəmli rolu var.
Ailə münasibətlərində əsas amillərdən biri də iqtisadi məsələ,
birgəyaşarlığın maddi-sosial təminatıdır. Boşanmalarla bağlı
statistik məlumatları diqqətlə nəzərdən keçirəndə, məlum olur
ki, yaranmış və sonradan dağılmış ailələrə əsasən iqtisadi
çətinliklər problem yaradır. Ən qəribəsi budur ki, pulun həm
az, həm də çox olması dağılan ailələrə önəmli mənfi təsir
göstərir. Pul az olanda, kişi qadın arasında münasibət
kəskinləşir və bu da boşanmaya aparıb çıxarır. Yaxud ailəsini
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yüksək səviyyədə dolandıra bilməyən kişi məcburən Rusiyaya
və ya digər xarici ölkələrə işləməyə gedir.
Boşanmaların başqa bir səbəbi isə qadının ailədə söz sahibi
olmağa çalışmasıdır. İşgüzar qadın karyera qurur və iqtisadi
cəhətdən müstəqil olan kimi öz fikirlərini diqtə etməyə
başlayır ki, bu da ailənin dağılmasına aparıb çıxarır. Axı əsrlər
boyu formalaşan milli mentalitetimizə görə ailədə əsas söz
sahibi kişidir.
Sadalanan problemlərin qarşısını, əlbəttə, dünyanın ən
qabaqcıl sivil cəmiyyətlərində olan ailə modellərini götürüb
müqayisəsini aparmaq, onları milli-tarixi dəyərlər süzgəcindən
keçirmək və Azərbaycan üçün optimal ailə formalarını
yaradıb, ortaya qoymaqla ala bilərik. Amma bunun üçün ailə
ilə bağlı ciddi tədqiqat institutlar yaradılmalı, araşdırmalar
aparmalı, onların elmi-praktik nəticələri real həyatda tətbiq
olunmalıdır.
Bizdə ailəyə elmi yanaşma çox zəifdir, dünyanın hər yerində
ailə psixoloqları deyilən böyük bir mütəxəssislər ordusundan
ibarət sistem işləyir. ABŞ, Rusiya və digər ölkələri nümunə
göstərmək olar. Bu ölkələrdə məktəb psixoloqundan tutmuş
ailə psixoanalitikinə qədər fərqli mütəxəssislər var. Əlbəttə,
ailə

modelinin

möhkəmlənməsində

bu

ixtisaslaşmış

mütəxəssislər böyük rol oynayır. Bizdə isə tamam başqa
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

96

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

ictimai ailə münasibətləri mövcuddur: çox vaxt görürük ki,
ailə daxilində ciddi problemlər yaşanır. Bu zaman tərəflər
ortaya çıxan məsələləri mütəxəssislərlə araşdırmaq,

həll

etmək əvəzinə, ata-anaya, qayınana-qayınataya, qohumlara –
yaşlı nəslin nümayəndələrinə üz tuturlar. Əslində belə
problemlər olanda psixoloq və psixoanalitikə müraciət etmək
daha məntiqlidir. Onlar ailənin qorunması ilə bağlı müəyyən
bilgilər verə bilərlər. Bu mənada ənənəvi ailə modelini inkişaf
etdirməyin və bu ənənələrinin yaşadılması vacibdir. Nə qədər
qəribə

görünsə

də,

xaricdə

yaşayan,

hər

iki

tərəf

azərbaycanlıdan ibarət ailələrdə milli adət-ənənələr və klassik
ailə modeli daha çox qorunur, nəinki müasir dövrdə
Azərbaycanın özündə yaşayan insanlar arasında.
İctimai düşüncəmizə təsir edən əsas amillərdən biri də
elektron KİV, İnternet, sosial şəbəkələrdir. Telekanalların
çoxunda ailə qurulması, eləcə də nikahın dağılmasıyla bağlı
müxtəlif

verilişlər

yayımlanır.

İnternetdəki

tanışlıq

saytlarında, sosial şəbəkələrdə insanlar bir-birlərilə tanış olub
ailə qururlar. Əlbəttə, onlar yüz faiz xoşbəxt olmurlar. Real
həyatda olduğu kimi, virtual və digər formalarda ailə quran
insanlar arasında da müəyyən

problemlər yaşanır. Yeni

texnologiyaların tətbiqinin tərəfdarı olsaq da, unutmamalıyıq
ki, biz azərbaycanlıyıq və öz dəyərlərimiz var. Ən yeni
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texnologiyalar insanlara xoşbəxtlik verməklə bərabər, onlara
böyük bədbəxtliklər də gətirə bilər. Bunun da artıq bir çox
işartılarını görürük.
Bu gün, zamanın diqtələrini də nəzərə almaqla, Azərbaycanda
yeni, bir qədər də modern ailə modellərinin hazırlanmasına
ehtiyac duyulur. Azərbaycanın çağdaş ailə modeli millət
olaraq

bizim

qiymətli

mənəvi

dəyərlərimizdən

birinə

çevrilməlidir. Elə bir mənəvi dəyər ki, bunu bütün dünyada
təbliğ etmək lazımdır və bunu əcnəbilər də etiraf edirlər. XXI
əsrdə dünyada, həm də bizim yaşadığımız cəmiyyətdə elə
proseslər gedir ki, mənəvi problemlər sanki arxa plana keçib,
əksinə maddi tələbatlar önə çıxıb. Xoşagəlməz hal budur ki,
maddi

tərəflərə

üstünlük

verdiyimiz

halda,

mənəvi

dəyərlərimiz güclü təzyiqə məruz qalır, televiziya kanalları,
yaxud İnternetin, sosial şəbəkələri mənfi təsirilə bu dəyərlərdə
sürətli aşınma baş verir. Məhz bunların qarşısını almaqdan
ötrü ən qiymətli ailə dəyərlərimizi dirçəltməli, zamana uyğun
olmayan bəzi cəhətlərini islah etməliyik.
Bu mənada ictimai müzakirələrə, mütəxəssislərin rəyinə,
tanınmış yazıçı, alim, ziyalı və düşüncə adamlarının elmitəcrübi mülahizələrinə böyük ehtiyac duyulur...
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Köhnə kişilərin son
nümayəndələrindən biri...

Əvvəllər, yəni 10 il bundan qabaq indi çalışdığım ―Ədəbiyyat
qəzeti‖ redaksiyasının dəhlizi və iş otaqları söz sənəti
adamları ilə qaynaşardı, xatırlayırsız da, onda hələ sözün
həqiqiliyinə,

aliliyinə,

müqəddəsliyinə

inanların

sayı

indkindən min kərə çox idi. Redaksiyanın ―Azərbaycan
nəşriyyatının

doqquzuncu

mərtəbəsindəki

dəhlizi

qəlbi

ədəbiyyat, ruhu sözlə dolu maraqlı şəxslərin görüş yerinə
çevrilmişdi: yaşlı, ortayaşlı eləcə də gənc ədəbi nəslin
nümayəndələri, eyni zamanda ədəbiyyatsevər oxucular bizə
tez-tez qonaq gələr, kimisi yazı, ən çox da şeir, kimisi məqalə,
bir başqası isə oxunaqlı materiallar gətirər, çap olunmasını
arzulayardılar.
İllərcə növbə gözləyənlərin narazılığı, təzə gələnlərin həvəsi,
oxucuların rəyi, müəlliflərin haqlı-haqsız etirazları, redaksiya
əməkdaşları ilə mübahisələr, eləcə də gənc əməkdaş və liberal
estetik

dünyagörüşünə

sahib

olan

bir

şəxs

kimi

konservatorluğuyla tanınan, amma yeniliyə diqqət ayıran baş
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redaktorumuz Ayaz Vəfalı ilə polemikalarımız, redaksiya
işçiləri

ilə

fikir

mübadiləsi,

çox

zamansa

qızğın

diskussiyalarımız gündəlik narahat işimi daha maraqlı, canlı
edirdi. Heyif o vaxtlardan, həmin zamanlarda publisist-şair
Davud Nəsib və Kamilə Nemət hələ sağ idi, gələnlərin
əksəriyyəti də onların dost-tanışlarıydı. Xalq şairləri, yazıçılar,
alimlərlə görüşlərin bir ayrı ləzzəti vardı...
Belə qaynar mətbuat günlərinin birində redaksiyamıza
ortaboylu, simasında gülüş, dilində zarafat əskik olmayan bir
müəllif təşrif buyurdu. ―Ədəbiyyat qəzeti‖nin şöbə müdiri,
gözəl şair Davud Nəsibin - ―Qağa, yaxından tanış ol, siz
cənubluları haçana qədər mən qazaxlı dostlaşdıraram!?‖ zarafatından sonra bu müsbət auralı şəxsin məhz tanınmış
yazıçı-publisist, gözəl insan, ağsaqqallığı və ziyalılığı ilə bu
sarsaq, get-gedə də xarablaşan, zayı çıxan dünyada köhnə
kişilərin son nümayəndələrindən birinə oxşatdığım Ağəddin
Mansurzadə olduğunu bildim.
Ağəddin Mansurzadə - bu maraqlı yaradıcılıq imkanlarına
malik imza sahibi ilə dövri mətbuatda və kitablardan tanış
olsam da, ilk dəfə idi ki, onunla real həyatda görüşürdüm.
İndilərdə artıq cavanlıq dövrünə qədəm qoymuş ―Gənclər
şəhəri‖ Sumqayıtda yaşayan – və əksər bölgə yaradıcı
adamlarının ―bəxtsiz‖ taleyini bölüşən – mənimlə eyni
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bölgədən olan bu ağsaqqal eloğlumun hələ üstəlik də vaxtilə
―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə çalışdığını biləndə, XX əsr mədəniyyət
və bədii-poetik, ictimai-elmi düşüncəmizin canlı şahidi ilə
görüşdüyümü

elə

ilk

söhbətimizdən

anladım.

Geniş

söhbətimiz əsnasında onun ailəsində bir neçə şairin olduğunu
öyrənəndə, kiçik qardaşı

Fəxrəddin

Ziya ilə dostluq

əlaqəqələri saxlayandan sonra, Ağəddin müəllimin nədənsə
mənə bir köynək daha yaxın olduğunu qəbul etməyə
başladım...
Ağəddin Mansurzadə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında,
publisistikasında, jurnalistikasında öz sözünü deyən milli, özü
də xüsusi çəkisi olan yaradıcı şəxslərimizdəndir. ―Öz sözü‖
ifadəsi burada sadə, səmimi, xalqın ulu yaddaşından süzülüb
gələn, əsrlərin-nəsillərin hikmətindən su içən, zəmanəsində,
vaxtında-vədəsində deyilən fikirlər sahibinin düşüncələrini –
yazılı əsərlərini və indilərdə hamımızın xoş xatirələrinə
çevrilmiş sifahi hekayətlərini nəzərdə tuturam. Ağəddin
Mansurzadənin bədii-publisist yaradıcılığı ortabab, ya da əsl
sənət tələblərinə cavab verən bir ədəbi hadisə ola bilər, kimsə
onu bəyənə, yaxud zövqünə uyğun olaraq qəbul etməyə bilər,
fəqət bu düşüncə məhsulları məhz ona məxsusdur, onun
ədəbiyyatla çırpınmış səmimi ürəyindən - qələmindən çıxan
düşüncə nümunələridir.
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Təəssüflər olsun ki, son zamanlar ədəbiyyatda səmimi sözə,
ürəkdən gələn, müdrikliyin əlaməti sayılan sadə-saf fikirlərə
çox nadir hallarda rast gəlirik: hətta bu anlam mənasında
yazılanların alt qatında ruhsuzluğu apaydın hiss edirik. Böyük
sözün isə fəlsəfi qatında belə bir sadə ruh, özü də yazarın
mənsub

olduğu

etnosun

milli-kulturoloji,

estetik-bədii

dəyərləri durmursa, eyni zamanda yaşadığın zəmanənin nəbzi
görünmürsə, deməli müəllif həm özünü, həm də ədəbiyyatı
aldatmış olur. Amma Ağəddin Mansurzadənin əsərlərindəki
sözündə, bədii-publisistik fikrində ziyalı bir ağsaqqal yazarın
cəmiyyətimizi qayğılandıran məsələlərə sadə, həyati-xəlqi
münasibət görmək mümkündür. Onun istər əvvəllər, istərsə də
son illərdə qələmə aldığı ictimai-mədəni məqalələri, nəşr
olunan kitabları, işıq üzü görən xatirələrini davamlı izləmək
bəs edir ki, son 40-50 ilin ədəbi-mədəni proseslərinin
panoramatik cizgiləri gözümüzün qarşısında çoxçalarlığıyla
canlansın...
Yeniyetmə ikən bu tanınmış yazıçının qələmə aldığı əsərlərdə
həvəslə oxuduğum, Ağəddin Mansurzadənin uşaqlar üçün
yazdığı nağıl, hekayə və povetlərdə, eləcə də oçerk, xarici
səfərlərdəki qeydlər, portret məqalələrdə sezdiyim bir cəhət
onun bütün yaradıcılığına şamil etmək istəyirəm: həyat
reallığına sadiqlik. Göylərdən, mücərrəd məsələlərdən deyil,
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məhz yerdəkilərdən, ətraf mühitdə gördüyü gerçək hadisələrə
işıqlı münasibət yazıçının yaradıcılığında düz xətt kimi keçir.
Söz yox, bir sıra yazarlar kimi Ağəddin Mansurzadə də ailə
həyatındakı problemlərin, gündəlik işlərin, xüsusən də
jurnalistlik, sonralar həm də naşirlik fəaliyyəti onun bədii
yaradıcılıq imkanlarının qarşısında böyük sədd kimi dururdu.
Eləcə də yazıçının yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü
zəmanənin çox ağrılı, mürəkkəb, problemli dövrünə, milliazadlıq hərəkatının qızğın çağlarına təsadüf etdiyini də
unutmaq olmaz. Bu elə vaxtlar idi ki, bədii söz, obrazlı
təhkiyə öz yerini pubisistik düşüncəyə, vətəndaş mövqeyinə,
bir sözlə realistik ifadəyə verməyə məcbur idi. Belə çağlarda –
ötən əsrin 80-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq Ağəddin
Mansurzadənin yaradıcılığında da yeni mərhələ başladı.
Ədibin bu dövrdə qələmə aldığı yazıların əksəriyyəti
publisistika məhsuları idi və əgər çağdaş milli publisistikanın
dəyərli nümunələrindən ibarət antologiya hazırlansa, Ağəddin
Mansurzadənin bir sıra yazıları mütləq orada özünəlayiq yer
tuta bilər.
Vətəndaşlıq mövqeyi, ziyalı sözü, vicdanlı ictimai fikri, ədəbiestetik düşüncəsi ilə xüsusi fərqlənən bu məqalələri oxuyan
hər

kəsdə

işıqlı,

ümumiləşdirilmiş
Aydın Xan Əbilov

nurani,

fikirlə

ifadə

intellektual,
etsək,

ciddi

ağsaqqal,
yaradıcılıq
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imkanlarına malik, gələcək bütün nəsillərin öyrənəsi çox
müsbət cəhətlərin sahibi olan bir şəxsiyyətin nurlu obrazı
canlanacaq: Azərbaycanımızın köhnə kişilərindən biri –
Ağəddin Mansurzadə...

Aydın Xan Əbilov
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Yenə də ədəbi nəsil barədə...
On il bundan qabaq məndən ədəbi nəsil anlayışı ilə bağlı
açıqlama istəsəydilər, böyük həvəslə, bəlkə də şövqlə geniş bir
mühazirə söyləyər, fikirlərimi beləcə bölüşərdim:
―...Ədəbiyyatımızın inkişafında ―klassiklər-mühafizəkarlar‖
(M.Hadi, H.Cavid ...) ―mollanəsrəddinçilər‖ (Mirzə Cəlil,
M.Ə.Sabir...), ―romantiklər‖ (A.Şaiq, Ə.Cavad, M.Müşfiq...),
―yenilikçilər‖

(S.Rüstəm,

―ənənəçilər‖

(Ə.Vahid

texnologiyalarına
―sosrealistlər‖
―əllincilər‖

M.Cəlal,
kimi

üstünlük
(M.İbrahimov,

(İ.Hüseynov-

S.Rəhimov...),

Şərq

verən

poetik-estetik

əruz-qəzəlçilər...),

S.Vurğun,
Muğanna,

M.Rahim...),
İ.Əfəndiyev...),

―modernistlər‖ (R.Rza, Ə.Kərim...), ―altmışıncılar‖ (Anar,
Elçin, V.Səmədoğlu, Fikrət Qoca...), yetmişincilər (R.Rövşən,
M.İsmayıl,

Z.Yaqub,

M.Süleymanlı...),

―səksənincilər‖

(S.Rüstəmxanlı, V.B.Odər, R.Behrudi, A.Həsənli, A.Cəmil...),
―doxsanıncılar‖
R.Tağı,

(O.Fikrətoğlu,

Kəramət,

M.Cəfərli,

E.Hüseynbəyli...),

M.Köhnəqala,

―postmodernistlər‖

(R.Qaraca, H.Herisçi, A.Yaşar...), ―ikiminincilər‖ (özüm də
daxil olmaqla, S.Babullaoğlu, G.Anarqızı, Ə.Qoşalı, Q.Ağsəs,
İ.Fəhmi, Z.Əzəmət, Aqşin...), ―ən yeni‖ (Ə.Əlioğlu, Qismət,
Aydın Xan Əbilov
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Fərid...)

kimi

ədəbi

nəslin

nümayəndələri

yaradıcılıq

uğurlarıyla fəal iştirak ediblər...‖
Fəqət bu gün, - özüm də peşəkar ədəbiyyatla ciddi məşğul
olduğum

bir vaxtda, - bəlağətli,

ağızdolusu,

pafoslu

cümlələrlə, yağlı fikirlərlə ―ədəbi nəsil‖ haqqında şişirdilımiş
fikirləri dilimə, qələmimə gətirə bilmərəm. Bir məsələ gün
kimi aydındır ki, indi də müzakirələrə səbəb olan, dillərdən
düşməyən

bu

―ədəbi

nəsil‖

anlayışı

biz

ədəbiyyat

mütəxəssisləri tərəfindən ortaya gətirilmiş təsnifati bir
ifadədən başqa bir məna yükünə malik deyil. Ədəbiyyat
tarixçiləri,

nəzəriyyəçilər,

ədəbi

tənqidçilər,

fikirlərini

ümumiləşdirməkdən ötrü eyni dövrdə yazıb-yaratmış, yaxud
bədii-poetik söz meydanında fəallıq göstərmiş yazar qrupunun
yaradıcılıq məhsullarına bu yarlığı yapışdıraraq, işlərini
asanlaşdırmağa çalışırlar.
Fikrimi sadə dildə ifadə etməyə çalışacağam: meyvə deyəndə
müxtəlif ağacların bəhrəsi olan alma, alça, armud və başqa
təbiət nemətləri nəzərdə tutulur. Onların isə həm dadı, həm
görünüşü, həm də insana verdiyi xeyri cürbəcür olur: hətta
elələri də var ki, ziyanlı sayılır...
Ədəbi nəsil ifadəsiylə toparlaşdırılan yaradıcı insanların əqliestetik məhsulları da cürbəcür olur, onları eyniləşdirmək,
banan ilə gilasın fərqinə varmamaq kimi bir şey alınar...
Aydın Xan Əbilov
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O da məlumdur ki, heç kim bir kimsənin əvəzinə nə düşünür, əlbəttə, təsirlər, bəhrələnmələr, plagiatlıq hallarını unutmaq
olmaz, – nə də yazıb-yaratmır. Əsl yazar ortaya məhz ciddi
sənət

əsəri

qoymaqla

tanınır,

başqalarından

fərqlənir,

zamanında seçilir. Füzulinin dövründə qəzəlbazların sayı,
şişirtmə olmasın, bəlkə də o böyük söz sənətkarının qələmə
aldığı

misraların

sayını

üstələyirdi.

Bir

ədəbi

nəslin

nümayəndələri sayılan minlərlə imza sahibindən yalnız on-on
beşi ədəbiyyat tariximizdə yada salınırsa, oxucuların, xüsusən
də mütəxəssislərin diqqətini cəlb edirsə, onların yazdıqları
araşdırmalar predmetinə çevrilirsə, deməli yaradıcılıqda
―coxluq - cəmlik‖ deyil, ―təklik - fərdilik‖ əsas cəhətdir.
Peşəkar ədəbiyyat kollektiv əməyin məhsulu ola bilməz: fəqət,
ədəbi mühitin zənginliyi, estetik prosesin çoxşaxəliyi lokal
toplumun - adını ―ədəbi nəsil‖ qoyaq, fərqi yoxdur – bir qrup
intellektual imza sahibinin kulturoloji fəallığı nəticəsində
mümkündür.
Şeyx Nizami Gəncəvidən sonra dünya və Şərq ədəbiyyatında
―Xəmsə‖

mövzularında məsnəvilər, mənzum

romanlar,

poemalar

yarandı, Nəsiminin fəlsəfi şeiri poetik söz

sənətimizdə intellektual poeziya hərəkatına güclü təkan verdi,
Füzulidən sonra milli qəzəl çiçəkləndi, M.F.Axundov
tərəfindən təməli qoyulmuş dramaturgiyamız zaman ötdükcə
Aydın Xan Əbilov
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zənginləşdi (bu kimi misalları artırmaq da mümkündür...):
nəhəng sənətkarlar dövrünün ədəbi proseslərini, estetik
mühitlərini, poetik-texnoloji proseslərini formalaşdırdılar,
mürəkkəb ictimai-mədəni siyasətə çevirə bildilər.
Əgər Nizami yaradıcılığıyla binövrəsi möhkəmlənməsəydi,
onda Azərbaycan tarixində ilk renesans – Şərq intibahı
mərhələsi, Nəsimi və Füzuli azadlıqsevər, mübariz ədəbiyyat
məhsulları zamanında meydana çıxmasaydı, sivilizasiya
gedişatımızda ikinci, özü də əsl milli-etnik İntibah hadisəsi –
Avropanın bir hissəsi olduğumuzdan, bizim milli-etnik
oyanış-dirçəliş mərhələmiz Qərb intibahıyla, demək olar, eyni
vaxta təsadüf edirdi: ana dilimizin dövlət səviyyəsinə
qaldırılması,

imperiyamızın

yaranması,

ədəbiyyatımızın

milliləşməsi, xəlqiləşməsi, demokratikləşməsi (Nizaminin
şahzadə, İskəndər kimi obrazları aşıq poeziyasındakı sadə
insanlar, gözəllərlə əvəzlənməsi faktlarını yada salaq), Təbriz
miniatür məktəbi çiçəkləndi və s. – baş verməz, Səfəvilərin
yaratdığı, Nadir şahın dənizdən okeana qədər uzatdığı
imperiyamız, dövlətçilik zirvəmiz olmazdı...
Beləcə, ―ədəbi nəsil‖ anlamı ətrafında bir balaca kulturoloji
ekskurs edəndə, ona lokal – milli baxımdan deyil, qlobal –
planetar, bir qədər də sivilizasiya proseslərinin işığında qısaca
nəzər salanda, çox geniş nəticələr əldə edə bilərik.
Aydın Xan Əbilov
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Fəqət, hər şeydən əvvəl unutmamalıyıq ki, əsl şedevr əsərin
yaranmasında bu və ya digər səbəblərdən ədəbi mühit, estetik
tələblər, mədəni dəyərlər, kulturoloji proseslər, zamanın
poetik dəbləri kimi amillərin təsiri böyük olsa da, əsas
yaradıcılıq ağırlığı məhz müəllifin, söz adamının istedadının,
təxəyyülünün, intellektinin üzərinə düşür...

Aydın Xan Əbilov
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II Bölüm

Araşdırmalar
Tərcümələr

Aydın Xan Əbilov
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Klassik Koreya poeziyası: sico
Bir xalqın tarixi, indiyəcən qazandıqları uğurların və yaşadığı
problemlərinin şifrələri ilk növbədə onun ədəbiyyatında –
milli ruhunun daşıyıcısı sayılan bədii-poetik nümunələrində
axtarmaq lazımdır. Bu mənada son illər iki dövlət şəklində
mövcüd olan qədim Koreya torpağı - dünya ölkələri sırasında
özünəməxsüs yüksək mövqey tutan, ―Şərq əjdahala‖rından
sayılan, Azərbaycanla iqtisadi-siyasi əlaqələrin inkişafına görə
fərqlənən Cənubi Koreya, eləcə də onun rəqib qonşusu
sayılan, XX əsrdə parçalanaraq ayrıca sosialist dövlət kimi
formalaşan Şimali Koreyadır.
Koreya iki yerə parçalanmış Azərbaycana oxşar tarixi olan
qədim Uzaq Şərq ölkəsidir: tarixən böyük imperiyaların
maraq dairəsində olması onun bütün varlığına, eləcə də
ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, incəsənətinə, dininə, ən əsası da
insanına nüfuz edib. İndiyəcən də iki tərəfə - Cənubi və Şimali
Koreyaya bölünən, müxtəlif inkişaf yolunu keçən bu maraqlı
ölkəni və koreyalıları birləşdirən yeganə nöqtə vahid dili, eyni
zamanda, ədəbiyyatı, poeziyasıdır...
Azərbaycanda bu ölkəylə əlaqədar kimdən maraqlansan, yaşlı
adamlar daha çox sosialist - Şimali Koreyanı xatırlayar;
Aydın Xan Əbilov
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nisbətən orta və yeni nəsil nümayəndələri isə kapitalist,
inkişaf etmiş, ―Hünday‖, ―Kia‖ markalı maşınları, ―Samsunq‖,
―LG‖ markalı məişt avadanlıqları, kompüter və smartfonları
ilə dünyada tanınan kapitalist – Cənubi Koreya barədə
İnternetdən götürdükləri məlumatları yada sala bilərlər. Fəqət
bu qədim mədəniyyətə, zəngin ədəbiyyata malik xalqın
estetik-intellektual sərvətləri, bədii-poetik söz sənəti, folkloru,
yaradıcılıq nümunələri haqqında çox az sayda insanımız
hansısa məlumatlara malikdir.
Koreya poeziyası XX əsrə qədər əsasən şifahi formada inkişaf
edib, böyük bir hissəsi isə Çin – xança adlanan stildə qələmə
alınıb. Ümumiyyətlə, qeyd etdiyim kimi, Yaponiya və Çin
kimi müxtəlif güclü imperiyaların ictimai-siyasi, dini-mədəni
işğalına məruz qalan Koreyanın milli

ədəbiyyatı, əsasən,

adıçəkilən imperiya xalqlarının əlifbası, şeir formaları,
janrları, dini təsiri altında formalaşsa da, doğma dildə yaranan
poetik-bədii əsərlərlə zəngin bir tarixə sahibdir.
Qədimdə, bizim eradan dörd əsr əvvəl Koreya ustadları
(şairləri belə adlandırırdılar) klassik Çin üslubunda, dördlük
şeir şəklində poetik nümunələr yazırdılar. Koreya ədəbiyyatı
tarixində ilk yazılı nümunə isə eramızdan əvvəl 17-ci ildə
qələmə alınmış ―Çar Yurinin sarı quşlar barədə nəğməsi‖
adlanır. Koreya şairləri isə Çinin Tan sülaləsinin və
Aydın Xan Əbilov
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konfusiliyin təsiri altında, - şi poeziya formasında şeirlərlə, 935-ci ildən bu yana lirik-fəlsəfi əsərlər yazmağa başlamışlar.
Bu şeirlər, lap bizim aşıq poeziyası nümunələri kimi, əsasən
də şifahi formada yayılırdı. Kitab və toplular isə çox az sayda
nəşr olunub.
Koreya milli poeziyası aşağıdakı şeir janrlarında yaradılıb:
hanqa – klassik Koreya şeir janrı; Kore nəğmələri - Çin
heroqlifləri ilə qələmə alınan şeirlər, pxelqok, tallençxe və
yecançxe adlandırılan şəkilləri var; sico (bəzən siçjo kimi də
yazılır) - əvvəllər tanqa (qısa nəğmələr) adlandırılan üç
misralıq şeir forması; kasa - orta əsrlərdə yaranan irihəcmli
şeir forması və b.
Çağdaş dövrümüzdə Koreyada XX əsr Qərb və Şərq poeziya
texnologiyaları təsiri ilə modern, sərbəst, postmodern şeir
formaları inkişaf etsə də, koreyalı şairlər klassik janrlara teztez müraciət edirlər.
Fərdi

kitabxanamda

rusca

olan

dünya

ədəbiyyatı

antologiyalarından birini oxuyan zaman, klassik Koreya
ədəbiyyatı, onun zəngin poeziya qolu haqqında genş
məlumatlarla

tanış

oldum.

Oxuduqlarımdan

bəzi

şeir

nümunələrini azərbaycancaya çevirərək geniş oxuculara
təqdim etməyi faydalı saydım. Düzdür, indiyə qədər Koreya
şeirindən bəzi nümunələr rus dili vasitəsilə ana dilimizə
Aydın Xan Əbilov
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çevrilsə də, o iş davamlı aparılmadığından, milli oxucularımız
bu xalqın zəngin ədəbiyyatı haqqında çox az bilgilərə
sahibdirlər.
Azərbaycan ədəbi-mədəni ictimaiyyət arasında indiyə qədər
də Koreya bədii söz sənəti haqında az təsəvvürlər var,
baxmayaraq ki, son illər koreyalıların səyi nəticəsində ədəbi
əlaqələrimizdə müəyyən ünsiyyətlər qurulub, hətta bu uzaq
Şərq ölkəsinin yazarları ilə bizim qələm adamlarının birgə
ikidilli antologiyası da hazırlanaraq oxucuların ixtiyarına
verilib.
XIII əsrdə, Çoson (1392-1910) epoxası zamanı peşəkar
ədəbiyyat növü kimi yaranmış sico janrında şeirlər yazan
müəlliflərin çoxunun imzası naməlum qalsa da, tanınmış
Koreya şairlərindən Yun Son Do, Pak İn No, Çon Çxol (bu
şairin bəzi şeirləri dilimizə şair Rafiq Yusifoğlu tərcümə
edib), Kim Çxon Txek və başqalarının qələmə aldığı qiymətli
nümunələr dünyanın aparıcı dillərinə çevrilib.
Sico janrında yazılan şeirlərin əsas ideyası fərd və cəmiyyət
arasındakı münaqişələrdir: hətta dağ və çay kimi təbiət
hadisələri haqqında yazılsa da, mətnaltı bir üsyan sezilib bu
lirik-fəlsəfi

əsərlərdə.

Obraz

və

metaforalar

o

qədər

mükəmməldir ki, sico müəlliflərinin öz dövründən yuxarıda
durduğunu göstərir.
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Aşağıda filoloji tərcüməsini verdiyimiz sico şeir forması lirik
poeziya janrı sayılır və yapon haykularına bənzəsə də,
özünəməxsusluğuyla fərqlənir. Koreya dilindəki orijinalda üç
uzun misrada qələmə alınsa da, hər misranın ortasında xüsusi
fasilə olduğuna görə, başqa dillərə, o cümlədən ruscaya
tərcümə edilən zaman bölünərək üç beytlik formaya salınır.
Sicoları filoloji tərcüməsi zamanı mən də bu formaya üstünlük
verdim. Ola bilsin gələcəkdə ana dilimizə orijinaldan
koreyacadan tərcümə edəcək mütərcimlər formanı olduğu
kimi saxlamağa üstünlük verəcəklər.
Koreya klassik şeiri, xüsusən də sico janrında yaradılmış
dəyərli

poetik

nümunələrinin

bizim

mütərcim

və

filoloqlarımızın diqqətini cəlb edəcəyinə inanıram.
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Yun Son Do
Əsl dostlarım: yaşıl bambuk,
Dağ çayı, daş və küknar.
Ay qaranlıqdan çıxanda,
İkiqat xoşbəxt olam.
İnan, mənə lazım deyil,
Əlavə heç bir dostum.
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Naməlum müəlliflərin
sicolarında nümunələr
Dünən gecə əsən o möhkəm külək,
Ərik çiçəklərini tökdü yerə.
Süpürüb həyəti təmizləməkçün,
Əlində süpürgə gəlir bir oğlan.
Gül eynidir, yerə səpilsə belə,
Onu niyə yığışdırırsan, bala?!

***
On il sərhasər yaman zəhmət çəkdim,
Dağlarda özümə bir daxma tikdim.
Evin yarısını külək zəbt etdi,
Bir hissəsini gecələr Ay tutdu.

Aydın Xan Əbilov
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Yer qalmadı dağlar ilə çaylara,
İndi əhatəmdə, baxıram onlara.

***
Bədirlənmiş Ay, de görüm, baxdınmı,
Yar yatan otağın pəncərəsinə.
Ay, söylə, o indi yalqızmı yatır,
Yoxsa sevgilisinin ağuşunda?
Xəbər et gördüyün hər şey barədə,
Onda bilərəm - yaşayım, ya ölüm.

***
Yenidən doğulsaq biz bu dünyada,
Sən mən olardın, mənsə, əlbəttə, sən.
Hisslərimizi bölüşüb onda biz,
İndiki tək dəli kimi sevərdik.
Aydın Xan Əbilov
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Onda əzablarımı anlayardın,
İçimi didən qəmimi görərdin.

***
İki kəpənək güllər üstə uçur,
İki qurd da çəmənlikdə sürünür.
Qoşa uçanlar həmişə birgədir,
Birgə sürünənlər də yanaşıdır.
Yenə sevgi qayıtsa qəlbimizə,
Yüz il yaşayarıq səninlə birgə.

***
Qonşu əl işarəsiylə çağırır,
Arvad isə evə gəl deyir mənə.
Məgər yaxşı haldır ki, yadın biri,
Ona yad olan işə tez baş qoşur.
Aydın Xan Əbilov
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İçimdəki o narahat ruhumsa,
İki bədənçün vurxunur elə hey.

***
Yanımda sansam da, uzaqlardasan,
Budur, indi qırada yol gedirsən.
Orda dağlar nəhəng, çay gurultulu,
O barədə düşünmək də qorxulu.
Bütöv Aya dönmək istərəm indi,
Yoluna işıq salmaqdı istəyim.

***
Yarım məndən inciyib getdi, indi Səni sevgilim adlandıracağam.
Əvvəl-axır nə fərqi var mənimçün,
Sən, ya o! Mənə heç kim gərək deyil.
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

120

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

O, ya sən, əzizim, təzə, ya köhnə,
Yaxşı olmaz ki, uzanıb yatım tək?

****
Dünən, ola bilsin, bəlkə srağagün,
Gündüz, bəlkə də gecənin yarısı.
Hara getmişəm, kimlə görüşmüşəm,
Kimlə qalmışam, unutmuşam artıq!
Fəqət, biz sən ilə görüşdük bu gün,
Məgər sən hamıdan yaxın deyilsən?!

***
Armud çiçəklərinə yağış dəyir,
Getməməyini xahiş etdim səndən.

Aydın Xan Əbilov
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İndi yarpaqlar düşüb, külək əsir,
Barəmdə, sevgilim heç düşündünmü?
Lap uzaqdan, buradan on min metrdən,
Yuxuma gəlib-gedirsən elə hey!

“Ədəbiyyat qəzeti”

Aydın Xan Əbilov
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Yapon nəsrinin ustadı: Yasunari
Kavabata
Özünəməxsus estetik və sənət dəyərlərinə malik qədim
Yaponiya mədəniyyətinin,

onun böyük bir hissəsini təşkil

edən yapon ədəbiyyatının tarixi minilliklərlə ölçülür. Yapon
bədii-fəlsəfi

fikir

tarixini

araşdıran

mtəxəssislərin

də

vurğuladığı kimi, buddizm və konfusizm dəyərləri təsiri ilə
meydana çıxan bu Uzaq Şərq ada-ölkəsinin milli poeziyası
dünya

mədəniyyətinin

incilərindən

sayılır.

Azərbaycan

oxucuları müxtəlif şairlərimiz və tərcüməçilərimiz tərəfindən,
davamlı da olmasa, vaxtaşırı rusdili vasitəsilə çevrilərək
təqdim edilən klassik yapon poeziya nümunələri ilə yanaşı,
gündoğar ölkənin bədii nəsri də yaxşı tanışdır. Son illər
dünyaşöhrətli

yapon

nasirlərindən

Yasunari

Kavabata,

Akutaqava Rünoske, Kobo Abe və Haruki Murakaminin
müxtəlif əsərləri ana dilimizdə tərcümə olunaraq Azərbaycan
oxucusuna tqdim edilib.
XX əsr Yaponiya və dünya bədii söz sənətinin görkəmli
nümayəndəsi sayılan Yasunari Kavabata (1899—1972)
ədəbiyyat səhəsində 1968-ci ildə Beynəlxalq Nobel mükafatı
Aydın Xan Əbilov
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alan ilk yapon yazıçısıdır. Nasir Osakada, kofayət qədər
imkanlı

bir

ziyalı

ailəsində

doğulmuş,

üç

yaşında

valideynlərinin hər ikisini itirmişdi. Ana tərəfdən baba və
nənəsi bacısıyla onu himayələrinə alsa da, altı yaşındakən
nənəsi və bacısı da dünyasını dəyişir. Həyatda qrşılaşdığı
faciəvi olaylar gələcək yazıçının mənəvi aləminə, psiхikasına
təsirsiz ötüşmədi: Kavabata ilk əsərlərindən sayılan və
həyatdakı sonuncu yaхın adamının – babasının ölümündən az
əvvəl 1914-cü ildə yazdığı "On altı yaşlı oğlanın gündəliyi"
avtobiqrafik hekayəsində taleyinə düşən ağır sınaqları qələmə
alır.
Balaca Yasunari məktəb vaxtlarından Qərb, eləcə də klassik
Avropa mədəniyyətinə хüsusi maraq göstərir, 1920-ci ildə
Tokio universitetinin ingilis dili və ədəbiyyatı bölümünə daхil
olsa da bir il sonra yapon ədəbiyyatını seçməli olur. Fitri
istedadı,

zəngin

təxəyyülü,

intellektual

səviyyəsi

ilə

tələbələrdən fərqlənən yazıçı sonuncu kursdaykən o dövrün
məşhur yapon ədəbi nəşri hesab edilən "Buncay syuncyu"
("Dövrün ədəbiyyatı") jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
seçilir. Ötən əsrin başlanğıcında - 20-ci illərin ortalarında isə
o, bir qrup gənc yazıçı ilə birlikdə yapon ədəbiyyatında
modernist istiqamətinin mayakına çevrilən "Bunqey dziday"
("Müasir ədəbiyyat") jurnalının yaradır.
Aydın Xan Əbilov
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Elə bu vaxtlarda qələmə aldığı "Rəqqasə İdu" (1925) povesti
gənc nasirin ilk uğurlu əsəri sayılır. "Quşlar və vəhşi
heyvanlar"

(1933)

kitabında

dövrün

yeni

nəsil

nümayəndələrinin obrazlı ifadəsi kimi yaratmış olduğu gənc
qəhrəmanı insanlarla təmasdan qaçır, təbiətə sığınır, yalnız
sevdiyi qızın хəyalı ilə yaşadığı göstərilir.
Sənət və yaradıcılıq təcrübəsi artıqca, Kavabata əsasən
Avropa

mədəniyyətindən

qaynaqlanan

yaradıcılıq

eksperimentlərindən uzaqlaşmış və milli yapon ənənələrinə
daha çoх bağlanmışdı.
Yaponiya tariхinin mürəkkəb mərhələlərində - ölkənin
sarsıdıcı məğlubiyyətə uğradığı II Dünya müharibəsi illərində,
eyni zamanda sonrakı dövrdə Kavabata siyasi proseslərdən
uzaq olmağa çalışır, əksər vaхtını ilkin orta əsrlər yapon
romanının məzmun və üslubunun öyrənilməsinə sərf edirdi.
Sırf yapon təfəkkürünün nümunəsi kimi Qərbdə məşhurlaşan
"Min qanadlı durna" (1949) povesti məhz orta əsrlərlə
səsləşdiyi üçün maraq doğurur: yeri gəlmişkən bu əsər ana
dilimizə tərcümə olunub.
Kavabata əsərlərində hissi-erotik duyğuların təsvirinə də
xüsusi yer ayırırdı: ədib bu vasitəylə insan psiхologiyasının
daha mürəkkəb qatlarına nüfuz etmək istəyirdi. Yazıçı "Göl"
(1954), "Yatmış gözəllərin evində" (1961) povestlərində məhz
Aydın Xan Əbilov
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bu həssas və хüsusi estetik-ruhi həssaslıq tələb edən mövzunu
seçib.
İsveç Ədəbiyyat Akademiyası 1968-ci ildə "yapon şüurunun
mahiyyətini əks etdirən yaradıcılıq məharətinə görə" Yasunari
Kavabatanı Nobel mükafatına layiq gördü. Rəsmi təqdimat
mərasimindəki təşəkkür nitqində əsl yapon təvazökarlığı ilə
böyük şərəfin məhz öz payına düşməsindən heyrətləndiyini
gizlətməyən mütəfəkkr yazıçı şöhrətin sənətkar üçün ağır yük
olduğunu bildirdi, bundan sonra yaradıcılıq ənənələrinə sadiq
qalaraq təbiilik və gözəllik hissinə sədaqətini qoruyubsaхlayacağını bəyan etdi.
İlk yapon Nobel laureatının həyatı faciəvi sonluqla bitdi. Belə
ki, 1970-ci ildə dostu Misima yapon hərbi bazalarından
birində əsgərləri hökumət əleyhinə üsyana qaldırmaq cəhdi
uğursuzluqla bitəndən sonra хarakiri edərək özünü öldürdü.
Bu faciəli hadisə Kavabatada dərin sarsıntıya səbəb oldu: nasir
yaşadığı mənzildə özünü qazla zəhərləyərək intihar etdi.
Bu tanınmış yapon yazıçısının intihar etməsi taleyin
qəribəliklərindən

sayıla

bilər:

çünki

Kavabata

Nobel

mühazirəsində məhz müasir dünyada geniş vüsət alan intihar
olaylarına toхunaraq bildirirdi: "İnsanın dünyaya yadlaşma
dərəcəsindən asılı olmayaraq, intihar etiraz forması sayıla
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bilməz. İntiharla həyatına son qoyan insan nə qədər ideal olsa
da, müqəddəs adlandırıla bilməz"...
Y.Kavabata dünyanın müxtəlif ölkələrinin, o cümlədən
Yaponiya, ABŞ,

Almaniya və Fransanın bir sıra ədəbi

mükafatlarını da qazanmışdı. 1948-1965-ci illərdə o, yapon
PEN-klubunun sədri, 1959-cu ildən həyatının sonuna qədər
isə

Beynəlхalq

PEN-klubun

vitse-prezidenti

vəzifəsini

daşımışdı.
―Ədəbiyyat qəzeti‖nin dəyərli oxucularına yazıçının ―Ovuciçi
böyüklüyündə hekayələr‖ silsiləsindən üç hekayə təqdim
edirik. Bu nəsr əsərlərinin hər birində Y.Kavabatanın ustad
sənətkar kimi fitri istedadının şahidi oluruq.

“Ədəbiyyat qəzeti”
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"Ovuciçi böyüklüyündə hekayələr"

Yasunari Kavabata
Kasıbların aşnası
(Hekayə)
Limon onun özünə rəva bildiyi yeganə naz-nemət idi. Məhs
limona görə dərisi hamar, ağappağ görsənir, xüsusi təravət
saçırdı. O, meyvəni dörd yerə bölür, bir parçasından tualet
suyu - ətirləndirici vasitə hazırlayırdı ki, bu da ona gün
ərzində bəs edirdi. Qalan üç dilimi ehmalca papiros kağızına
bükürdü ki, qarşıdakı növbəti günlərdə istifadə etsin. Açılan
səhərin gözəlliyini də məhz limon suyu ilə sifətini
təravətləndirəndə duyardı. Kişidən gizlin bu gün həm də sinəsi
ilə budlarına sürtmüşdü ondan.
Kişi onu öpərək ucadan dedi:
- Limon! Deyəsən, sən limon çayında çimmisən. Ey, limon iyi
burnuma dəydi, ürəyimdən portağal keçir.

Aydın Xan Əbilov
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- Bu dəqiqə, - ona hay verdi, beş senlik (ienin yüzdə birinə
bərabər pul vahidi, - A. X.) xırda pulu götürüb portağal
dalınca yollandı: baxmayaraq ki, bununla da vanna qəbul
edəndən sonra dərisindəki limon ətrinin kişi tərəfindən
qoxulamaq sevincindən məhrum oldu.
Sikkədən və limon qoxusundan savayı onun evində bir şey
qalmamışdı. Kişi, heç kimin ondan almaq istəmədiyi, sonu
görünməyən uzun-uzadı pyesini masanı əvəz edən köhnə
dərgilərin qalağı üstündə yazmaqla məşğul idi.
- Birinci səhnədəki hadisələr limon ağacının fonunda baş
verəcək – xüsusi olaraq sənə görə! Sözün düzü, özüm də heç
vaxt limonluğu görməmişəm. Kiidə (Yaponiyada şəhər, A.X.) olanda bir dəfə yamacda naringi ağacları ilə
maraqlanmışam. Aylı payız gecələrində, hətta Osakadan
(Yaponiyada şəhər, - A. X.) da çoxları onlara tamaşa etməyə
gələrdilər. Ay işığında naringilər bataqlıq məşəlinə - əsl
nağılvari atəş dənizinə bənzəyirdilər. Limonlar naringiyə
nisbətən işıqlıdırlar, onların rəngi adamda hərarət duyğusu
qaldırır... Hərarətli sarı məşəllər... Əgər bu hissləri səhnədə
vermək mümkün olsaydı...
- Aha.
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- Sənə maraqlı deyil? Çətin ki, indi mən işıqlı, cənub koloritli
pyes yaza biləm. Öncə şöhrət qazanmaq, məşhurlaşmaq
lazımdır.
- Nə üçün bütün adamlar mütləq şöhrət qazanmalıdırlar?
- Ona görə ki, başqa cür yaşaya bilməzlər. Doğrusu, mənim
indi heç bir uğur qazanmağıma ümidim yoxdur.
- Mənə o uğur gərək deyil. O, adama nə verir ki?
- Bu, nə isə yeni bir şeydir! Sən indiki tələbələr kimi
düşünürsən. Onların üstündə durduqları bünövrəni görən
gözləri yoxdur. Fəqət, hətta zəhlələri getmirsə belə, deməli, ən
azı onun məqsədəuyğunluğuna şübhə edirlər. Onlar belə hesab
edirlər ki, o bünövrəni dağıtmaq lazımdır. Və onun haçansa
dağılacağına inanırlar. O kəslər ki, həyatda uğur qazanmağa
çalışır, dağılmalı bünövrə üzərində durduğunu anlamaqlarına
baxmayaraq, pilləkənlərin pillələrini dırmaşırlar. Nə qədər ki,
mənsəbpərəst daha yuxarı pilləyə qalxır, bir o qədər də onu
təhlükə gözləyir. Beləcə, mənsəb arzusunda olan insan bunu
bilə-bilə yenə də dırmaşmağındadır - ətrafdakı şərait, həm də
özünün meyli onu buna vadar edir. İndiki mənsəbpərəstlik
vicdansızlıqla bağlıdır. Mənsəbpərəstlik zamanın əlamətidir.
Bu gün qaranlıq və kasıbçılıq içində yaşamağa məhkum
edilmiş

mənim

Aydın Xan Əbilov
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meyilliyəm. Sən kasıbların limon meyvəsi kimi işıqlısan və
yəqin bu problemə başqa tərzdən yanaşırsan.
- Amma mən yalnız kasıbların aşnasıyam. Qoy bütün kişilər
həyatda uğur qazansınlar: axı onlar yalnız bu barədə
düşünürlər. Qadınlar isə başqa məsələ. Onları iki yerə ayırmaq
olar – kasıbların aşnaları və varlıların məşuqələri.
- Yox a, bunu yaman tapmısan!
- Sizsə mütləq qabağa gedəcəksiniz! Bu mənada, kişilərin
aqibətini əvvəlcədən görürəm: öncədən hər şey mənə aydındır
və

heç

vaxt

yanılmıram.

Həqiqəti

deyirəm:

uğur

qazanacağınıza əmin ola bilərsiz.
- Və mən səni atacağam?
- Hökmən!
- Onda mənə yüksəlmək lazım deyil.
- Elə deməyin. Mən həmişə hər bir kişinin uğuruna
sevinmişəm. Hərdən düşünürəm ki, sanki mən xoşbəxtlik
yumurtası qoyulmuş quş yuvasına bənzəyirəm.
- Səfeh-səfeh danışmağı qurtar və ümumiyyətlə, nəzərə al:
mənə sənin uğur qazanmış əvvəlki kişilərin barədəki
xatirələrini dinləmək ləzzət eləmir. Vərdişin isə adlı-sanlı
xanımları o mənada yada salır ki, sən də limondan istifadə
edirsən.
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- Siz nə danışırsız? Adlı-sanlıların bura nə dəxli? Limon on
senə satılır, mən isə onu dörd hissəyə bölürəm. Belə çıxır ki,
bir günün gözəlliyi mənə iki yarım senə başa gəlir.
- Yaxşı-yaxşı! Sən öləndən sonra məzarının üstündə limon
ağacı əkəcəyəm.
- Təşəkkür. Çox vaxt düşünürəm, ölsəm, məzarımın başında
nişanə olmayacaq, ora yalnız kiçik bir qəbirüstü yazı lövhəciyi
basdırılacaq, amma onu ziyarət etməkdən ötrü maşınlarda
yaraşıqlı geyinmiş kişilər gələcək.
-Yaraşıqlı kişilər barədə çərənləməyin yetər və bir də mənim
yüksəllişim barədəki öncədən dediklərini başından çıxart.
- Lakin mən bilirəm: yaxın gələcəkdə sizi uğur gözləyir.
Onun inamı taleyin özü kimi sarsılmaz idi. O, kişilərdən
hansının yüksələ biəcəyini səhvsiz təyin edə bilirdi və özünü
də ancaq onların içindən oynaş seçərdi. Onun ilk sevgilisi öz
əmisi oğlu olmuşdu. O, varlı ailədən olan nişanlısını atmış və
bu qadınla birlikdə şəhər qırağında acınacaqlı bir kiçik otağa
köçmüşdü. Hər ikisi həddindən artıq kasıb idi, lakin o,
universiteti bitirdikdən sonra diplomatik vəzifə üçün keçrilən
müsabiqədən üçüncü yeri tutub Romaya təyinat alanda,
keçmiş nişanlısının atası hörmətlə yanına gəldi və qızıyla
evlənməyi ona təklif etdi. Aşnası ona mane olmadı.
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Onun ikinci sevgilisi tibb fakultəsinin kasıb tələbəsi çıxdı.
Axırda da onu atdı və tikilməkdə olan xəstəxananın
podratçısının qızıyla evləndi. Üçüncüsi isə radioqəbuledicilər
satan yoxsulun biri idi.

Bir dəfə qadın da bilirdi ki, o

bədnəzərdir və buna görə də varlana bilmir. Onu atdı və şəhər
qırağında olan dükanını əvvəlki varlı məşuqəsinin sahibi
olduğu evin yerləşdiyi mərkəzi küçəyə köçürdü. Dördüncü
oynaş... Beşinci oynaş...
Onun bu növbəti sevgilisi – kasıb dramaturq – qadının evinə
radikal əhval-ruhiyyəli tədqiqatçı-sosioloqlar ayaq açandan
sonra nəhayət ki, özünün uzun-uzadı pyesini bitirdi. Qadına
verdiyi sözü yerinə yetirdi və pyesə limon ağacları ilə bağlı
səhnə daxil etdi. Düzdür, əsl həyatda işıqlı limon ağaclığını
heç vaxt axtarıb tapa bilmədi. Limonluq əsərin epiloqunda
peyda olur: dramaturqun vaxtilə dediyi bünövrə dağılandan
sonra ideal dünyanın kişisiylə qadını limon ağaclarının
arasında söhbət edirlər. Öz pyesi sayəsində o, cağdaş teatr
turuppasının primadonası ilə tanış oldu və onunla məlhəm
münasibətlərə başladı.
Yenə əvvəlki tək ―limonlu‖ sevgilisi yaddan çıxdı. Onun
öncədən dedikləri gerçəkləşdi. Hər halda, dramaturq böyük
uğurlar qazandı. Pilləkənlərin pillələri ilə yuxarı dırmaşdı.
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Növbəti sevgilisi vaxtilə dramaturqun evində olmuş və
natiqliyi çox xoşlayan fəhlə idi. Ancaq... əsl həqiqətdə, çox
güman ki, o, yaradan tərəfdən verilmiş vergini həyatda
qazananacan

kişilərin

gələcəyini

göstərmək

bacarığını

itirmişdi: fəhlə yüksələ bilmədi. Bu az imiş kimi tezliklə
təbliğat üstündə onu işdən çıxardılar. Qadın öz vergisi ilə
yaşayırdı, onu itirən kimi həyata olan-qalan marağı da öldü.
Bəlkə də o, uğurlar haqqında əvvəlcədən xəbər verməkdən
yorulmuşdu, ola bilsin ki, bu dəfə düzəlməsi mümkünsüz olan
səhvə yol vermişdi...
Onun cənazəsini torpağa tapşıran günü dramaturqun pyesinin
ilk tamaşası oldu. O, baş rolda oynayan yeni sevgilisinin
monoloqunda ―limonlu‖ qadının ədalarının təqlidini hiss etdi.
Tamaşaçıların sürətli alqış sədaları altında səhnə əsəri
bitəndən sonra, epiloq hissəsindəki limonları maşınlara
yükləyib kasıbların aşnasının təzəcə qazılmış qəbirinin
üstündəki taxta lövhəciyinin qarşısında, bir-birindən fərqli
olan, on üçüncü gecənin ayına bənzəyən (qəməri təqvimi ilə
doqquzuncu ayın 13-dən 14-nə keçən gecə bədirlənmiş ay çox
gözəl görünür, ona işarədir - A. X. Ə.) iri, limon rəngli
qəndillər qalanmışdı.
- Deməli, burada da onun öz limon ağacları varmış, - kişi
pıçıldadı...
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Mərhumn yazıq siması
(Hekayə)
- Necə səbirsizliklə yazığı görmək istədiyinizi başa
düşürəm, - tez-tələsik onu dünyasını dəyişmiş həyat
yoldaşının cənazəsi uzadılmış otağa ötürən qaynanası söylədi.
- Budur, baxın görün, ölüm onun başına nə oyun açdı, - əlavə
etdi və cənazənin üstünə salınmış bəyaz örtüyü qaldırmaqdan
ötrü əyildi.
Lakin kürəkəni tələsik ona mane oldu:
- Bir dəqiqə gözləyin. Ona kənar şəxslər olmadan baxmaq
istərdim. Olmaz ki, məni onunla tək buraxasınız?
- Onun bu sözləri otağa dolmuş qohum-əqrəbaya

bir

qədər qəribə təsir bağışladı. Arxalarınca syodzni (ənənəvi
yapon evlərində qapı yerinə açılıb-bağlanan arakəsmə, - A.X.)
çəkərək hamı çölə çıxdı.
O, bəyaz örtüyü qaldırdı. Qadının solğun simasında əzablı
ifadə donub qalmışdı. Sanki sümüyə yapışmış yanaqları
çökmüş, yarımçıq ağızda isə sapsarı saralmış dişləri görsəndi.
Papiros kağızı kimi bəyaz və nazik görsənər yuxarı göz
qapaqları elə bil yapışqanla göz almacıqlarına yapışdırılmışdı.
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

135

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Onun alnındakı şişmiş damarları çəkdiyi əzab-əziyyətin
nişanəsi idi.
Tərpənməyə

ürək

etməyən

ər

mərhumun

əzab-

əziyyətindən eybəcər hala düşmüş simasına baxa-baxa oturub
qalmışdı. Sonra o, ayağa qalxdı, cənazəyə yaxınlaşdı, əli əsəəsə onun cənəsini sıxmağa çalışdı. Amma əlini çəkən kimi
mərhumun dişləri yenə ağardı. Bir daha onun ağzını qapadı,
lakin qadının dodaqları yavaş-yavaş əyildi, qabağa çıxan
eybəcər dişləri yenə görsəndi.
Beləcə, o, bir neçə dəfə əbəs yerə bayaqkı hərəkətini
təkrarladı. Bir azdan o, qadının dodaqlarının ətrafındakı
işgəncə əks etdirən ağız qırışlarının necə yumşaldığını,
incəldiyini sezdi.
O, birdən-birə barmaqlarında güclü hərarət hiss etdi, sanki
bədəninin bütün istiliyi axıb onlara keçmişdi. Odur ki, cəld
onun

alnındakı

şişmiş

damarları

və

qalın

qırışları

ovuşdurmağa başlasdı. Ovucları qızışana kimi işindən
qalmadı.
Bu vaxt cənazənin yanındaca yerə əyləşdi və əyilib onun
əlinin hərarətindən mərhumun başqa hala düşmüş – nəsə dinc,
daha sakit və mehriban görünən simasına diqqətlə baxmağa
başladı.
Bu vaxt qaynanası ilə kiçik baldızı otağa daxil oldu.
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- Yəqin ki, yol sizi əldən salıb. Sizə nahar etmək və
dincəlmək lazımdır.
Amma birdən qaynanasının gözləri yaşardı və səsi titrəyətitrəyə dilləndi.
- Aman Allah! İnsan ruhunun gücünə bax! Yazıq qızcığaz
sizin qayıdışınıza qədər heç ölmək istəmirdi! Və budur, əsl
möcüzə baş verdi. Sizin ona bircə dəfə baxmağınız kifayət
etdi ki, onun simasına qəribə bir sakitlik, şəfqət qonsun... İndi
isə yetər... Qoy yazıq sakitcə özü üçün uyusun.
Mərhumun kiçik bacısı özünün ağlasığılmaz dərəcədə
cazibəli və işıqlı baxışlarını onun sərsəmlik yağan gözlərinə
zillədi, sonra hönkürərək dizləri üstə çökdü.
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Ürək
(Hekayə)

Qadın sevmədiyinə görə onu atıb getmiş ərindən məktub
aldı. Məktub onun gedişindən iki il sonra, uzaq diyardan
gəlmişdi.
O yazırdı:
―Uşağı topla oynamağa qoyma. Onun zərbələri gəlib mənə
çatır və ürəyimə dəyir."
O da doqquzyaşlı qızından rezin topu alıb gizlətdi.
Ərindən yenə məkub gəldi. Çox uzaq bir diyardan
göndərmişdi.
―Qoy qız, – o yazırdı, - dəri başmaq geyinib məktəbə
getməsin. Ayaqlarının tappıltısı gəlib mənə çatır, mənə elə
gəlir ki, ürəyimi tapdalayırlar...‖
O,

dəri

ayaqqabılar

əvəzinə

qızına

zəif

keçədən

hazırlanmış yumşaq səndəllər verdi. Qız çox ağladı və axırda
məktəbə getməyin daşını atdı.
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İkinci məktubun ardınca bir ay keçəndən sonra əri birini
də göndərdi. Xətti kələ-kötür idi, inamsız qocalara xas
yazılmışdı.
O yazırdı:
―Qızı çini kasada yeməyə qoyma. O, qabın cingiltisi gəlib
mənə çatır və ürəyimi parçalayır...‖
Və o, üç yaşdakı uşaqlar kimi qızını taxta cubuqlarla
yedizdirməyə başladı. Qızının üç yaşı olduğu vaxtlar yadına
düşdü: əri də şad, özündən razı halda hələ onlarla birlikdə
yaşayırdı.
Bir dəfə qızı ona bir söz demədən dolaba yaxınlaşdı və öz
kasasını götürdü...
Ana tez-tələsik qızından çini kasanı dartıb aldı və bağa
tulladı. Kasa daş döşənmiş cığıra dəyib çilikləndi. Ona elə
gəldi ki, sanki ərinin ürəyi parça-parça oldu. Bəlkə doğrudan
da indi onun qəlbi sındı. Nahar masasına əl atdı və o da bağa
tərəf uçdu. Bax, bu oldu səs! O, kağızdan düzəldilmiş, açılıbörtülən arakəsməyə tərəf atıldı, dəli kimi yumruqlarıyla onu
döyəcləməyə başladı və bədəninin ağırlığından onu cıraraq
döşəməyə yıxıldı.
A-na! – qız hönkürərək ona tərəf qaçdı.
A-na... A-na...
O, ayağa qalxdı və qızın yanağına şillələdi.
Aydın Xan Əbilov
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- Bu səsi eşidirsən, eşidirsən, yaramaz qız?!
Və yenə əri məktub göndərdi. Kağız lap uzaqdan - yeni bir
diyardan ünvanlanmışdı.
Əri yazırdı:
―Siz bundan sonra heç bir səs çıxartmamalısınız. Siz qapı
və pəncərələri nə açmalı nə də bağlamalısınız, siz saatı
qurmamalısınız ki, onun əqrəblərinin taqqıltısı eşidilməsin.
Siz nəfəs almamalısınız‖...
-

Siz

etməməlisiniz...

siz

etməməlisiniz,

siz

etməməlisiniz...
Başqa sözlə, ana və qız öldü.
Amma, nə qədər qəribə olsa da, balışın üstündə keçinmiş
arvadın üzü ilə yanaşı, onun ölmüş ərinin uyuyan sifəti də
görünürdü...

“Ədəbiyyat qəzeti”
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Borxesin "Qum kitabı": sözdə dünya
ruhu
XX əsr dünya ədəbiyyatında elə nəhəng mütəfəkkir yazıçılar
var ki, onların həm öz zəmanəsində, həm də söz sənətinin
sonrakı tarixində əhəmiyyətli dərəcədə təsirləri olub. Bu
görkəmli imza sahiblərinin əksəriyyəti öz dövründə heç bir
nüfuzlu ədəbi mükafata layiq görülməsə də, kitabları milyon
tirajla nəşr olunub yayılmasa da, onlar əsl kreativ mayak kimi
bəşəriyyətin estetik-fəlsəfi düşüncəsində, bədii-poetik fikrində
mühum yerlər tutur, hər zaman nüfuzedici, istiqamətverici
mövqeləri görünməkdədir. Elə mütəfəkkirlərin qələmindən
çıxan hər bir əsər cild-cild kitablara, qalın romanlara, elmi
monoqrafiyalara bərabər fəlsəfi-estetik yükə malikdir. Fəqət
burada bir cəhəti də vurğulamaq lazımdır: belə dəyərli
yazıçıların, şairlərin yaratmış olduqları sənət nümunələrinin
hərtərəfli

anlamını

ədəbiyyatşünaslardan,

verməkdən

ötrü

tənqidçilərdən

araşdırıcılardan,
unversal

bilik,

kulturoloji düşüncə tərzi, kreativ-analitik təfəkkür qabiliyyəti
tələb olunur.
Bu

kulturoloji

araşdırmada

XX

yüzillikdə

dünya

ədəbiyyatında öz zəngin, dəyərli yaradıcılığıyla məktəb
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yaratmış,

magik

realizm,

fəlsəfi-modern

nəsr

qolunu

formalaşdırmış bir yazıçının - Luis Xorxe Borxesin qəribə bir
hekayə-pritçasının bəzi maraqlı tərəfləri haqqında məlumat
vermək fikrindəyik: ədəbiyyatın – mətnin öz içindən çıxış
edib, hipertekstuallığın imkanları daxilində, ədəbi fikirlərimizi
oxucularla bölüşməyə çalışacağıq.
Dünya ədəbiyyatı tarixində L.X.Borxesə tay olan çox az sayda
mütəfəkkir yazıçı tapmaq mümkündür: bu qəribə taleli,
həyatının əksər hissəsini gözləri tutulmuş vəziyyətdə yaşamış
ustad söz-fikir sənətkarının çoxşaxəli, mürəkkəb yaradıcılığı
indiyə qədər də araşdırmaçılar arasında xüsusi diqqətlə
öyrənilir. Ədəbiyyatda, sənətdə və həyatda kimlərinsə
bütləşdirilməsi yolverilməzdir, o cümlədən Borxesin həyat və
yaradıcılığından da əfsanələr yaratmaq lazım deyil. Amma
əsrlər boyu dünya estetik fikrini bəşəriyyətin fəlsəfikulturoloji düşüncə səviyyəsinə qaldıran sənətkarlar var ki,
onlar sevilməyə, təriflənməyə layiqdirlər.

Belə böyük

sənətkarlardan biri də XX əsr dünya ədəbiyyatının ustad
sənətkarı, zəngin yaradıcılığıyla özündən əvvəl gələnlərlə
zamandaşlarını və gələcək nəsillərin ruhunu birləşdirməyə nail
olmuş sirli-sehrli Xorxe Luis Borxesdir.
Kimisi ona şair deyir, kimisi esseist,

biblioqraf, mifoloq,

nasir, kitabxanaçı, kulturoloq, filoloq, filosof, tənqidçi,
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ədəbiyyatşünas, naşir, antologiya tərtibçisi, yeni ədəbi janr və
istiqamətlərin banisi sayanlar da var bu böyük insanı: bizim
fikrimizcə isə o, XX əsrin Amerika və dünya ədəbiyyatının
istiqamətvericilərindən

biridir.

Latın

Amerikası,

Qərb

ədəbiyyatından çıxan istənilən tanınan imza sahibinin
yaradıcılığını qurdalasan, mütləq Borxesin güclü təsirini
görəcəksən: Nero, Markes, Kastaneda, Koelo və b. Bu ustad
sənətkarın hətta ABŞ ədəbiyyatının ünlü yazarlarına da güclü
kreativ təsiri olub...
Borxesin haqqında danışmaq istədiyimiz həcmcə kiçik ―Qum
kitabı‖ adlı magik hekayə-pritçasını oxuyan zaman (həm də
vaxtilə onu üç dəfə dilimizə çevirmişik) hər dəfə yeni-yeni
nəsə özümüz üçün tapırdıq: çox az sayda nəsr nümunəsi var
ki, adama düşünmək üçün belə ―beyin fırtınası‖ təsirini
göstərir. Borxes yaradıcılığı, ümimiyyətlə, obrazlı, fəlsəfi
düşüncənin

əsl

güzgüsüdür.

Tədqiqatçıların

yazdığına,

özümüzün də qənaətimizə görə, alman klassik filosofu Artur
Şopenhauerin ―Dünya iradə və təxəyyül (ideya, görüntü)
kimi‖ əsəri Borxesin bir yazıçı kimi formalaşmasına daha çox
təsir edib. Haqqında danışdığımız bu hekayədə də həmin
təsirin izlərini görmək mümkündür.
Kitab obrazı, labirint, fırlanıb geri qayıdan zaman, ölüm,
nəhayətsizlik, sirr kimi simvollar Borxesin istər bədii nəsr,
Aydın Xan Əbilov
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istər esse və araşdırmaları, isərsə də poeziyasında əsas ədəbifəlsəfi atributlardan sayılır. İnsan bu dünyada kainatın
mərkəzidirmi, kitab dünyanı əvəzləyə bilərmi, keçmiş və
gələcək zaman indikinin uşaqlığı, yaxud qocalığıdırmı, ŞərqQərb sivilizasiyası kitabda – yazıdamı birləşir, ya ayrılır kimi
suallar

bədii

formada,

şifrəli

şəkildə

―Qum

kitabı‖

hekayəsində oxuculara ünvanlanır.
Hekayənin əvvəlində Corc Herbertdən sitat gətirilən "Sənin
qum kanatın..." epiqrafı verilib. Əsərin özündə bu sualına
cavab var: ―...Onun kitabı ―Qum kitabı‖ adlanır, çünki kitabın
da, qumun da, nə başlanğıcı, nə də ki, sonu var...‖ Borxes
yaradıcılığı ilə dərindən tanış olmaq üçün xüsusi hazırlıqlı
intellektual oxucu tələb edir: əbəs yerə deyil ki, bu böyük
mütəfəkkir

dünya

ədəbiyyatında

intellektual-modern

ədəbiyyatın banilərindən sayılır. Heç vaxt irihəcmli əsər –
povest, roman, epopeya qələmə almayan yazıçının ―Qum
kitabı‖ magik hekayəsində də biz bunu müşahidə edirik.
Bəşəriyyətin - Şərqin və Qərbin, Asiyanın və Cənubi
Amerikanın

–

Maya

sivilizasiyasının

ilkin

mifoloji

dünyagörüşdən tutmuş, dini baxışlara qədər, fəlsəfədən
tutmuş, kitab nəşrinin mexaniki inkişafına kimi, bu hekayədə
sivil dünyanın özünü intellektual dərkinin yeni – modern
mərhələsinə, ictimai maarifçilik dövrünə virtual səyahət var.
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Buna görə də Borxesin başqa hər bir əsəri kimi də ―Qum
kitabı‖ hekayəsi də oxucular tərəfindən lazımi səviyyədə dərk
edilmir. Yazıçı sadə situasiyalardan – hadisə və süjet
xətlərindən istifadə edir ki, ilk baxışdan hekayə asan oxunan
bir pritçanı xatırladır, fəqət iç qatındakı sivilizasiyaların
kulturoloji şifrələri intellektual oxucuda şok kreativ yaradır.
Kitablar kitabı, sirli Hindistan, yazı – mətnin magik təsiri,
dünyaya bərabər hipertekstuallıq, ümumiyyətlə isə kitab kultu
bu hekayəni cild-cild romanları əvəzləyə biləcək əsər
səviyyəsinə qaldırır.
Hekayədə ―Qum kitabı‖nın boz rəngdə olmasının özünün də
simvolik mənası var: bildiyimiz kimi, Borxes ötən əsrin
ortalarından etibarən Latın Amerikası, ümumiyyətlə, dünyada
gedən silahlanma, diktatorların hərbi çevrilişləri, irqçilik,
apardeidə qarşı mübarizə, kapitalizm və sosializm düşərgəsi,
atom müharibəsi qorxusu, kosmos uğrunda rəqabət, xalqların
milli-azadlıq

hərəkatı,

imperiyaların

dağılması,

siyasi

sistemlərin laxlaması, hippilər hərəkatı kimi mürəkkəb
ictimai-siyasi
əsərlərində

hadisələrə
müxtəlif

birbaşa

formada

öz

qarışmasa
mövqeyini

da,

əksər

şifrələrlə

göstərməyə çalışırdı. Bu mənada başı siyasi qətllərə, diktator
siyasətbazlıqlarına qarışmış Argentina və dünyanın o dövrkü
qatı çalarına bir işarə idi, yəqin bu qum bozluğu...
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Hekayədə təsvir olunan kitabın hər səhifəsinin bir dəfə
gorunməsi, itməsinin də öz izahı var. Əsərin əvvəlinə diqqət
verək: ―Xətt saysız-hesabsız nöqtələrdən ibarətdir: küllimiqdarda xətlərdən müstəvi, sonsuz müstəvilərdən fəza
yaranıb, kainat isə nəhayətsiz fəzalar toplusudur...‖ Borxesi
hər zaman düşündürən, fəlsəfi narahat edən nəhayətsiz zaman
və məkan anlayışı bütün fəlsəfəsi ilə bu hekayədə əks
olunmuşdur. Yazıçı sanki insan həyatına da xüsusi təsiri olan
məkan və zamana bədii tərtibat verməklə hər birimizin məkan
və vaxta sahib durmağımıza işarə edir. Müəllif ―indi və
burada‖nı idealizə etməklə insanı Tanrıya yaxınlaşdırmağa
çalışır ki, bu mövqeyi ilə də Borxes dərindən öyrəndiyi
hürufizm və sufizmə, buddizm,

ibranilik və Maya dini

baxışlarına yaxınlaşır. ―Əgər məkan nəhayətsizdirsə, biz onun
bütün nöqtələrində ola bilərik. Əgər zaman sonsuzdursa, yeə
də biz onun bütün nöqtələrində, anlarında ola bilərik...‖ –
sanki yazıçı bunu söyləyir. ―Qum kitabı‖nın səhifələrində
görünən təsvirlər, vərəqlərin xaotik nişanlanması, bir səhifədə
yalnız bircə dəfə nəyisə görmək mümkünlüyü də məhz ona
işarədir. Rəmzi olaraq bu kitab varolmanın simvoluna –
hipertekstual formada bəşər tarixinə işarədir. Yeri gəlmişkən,
kompyuter və İnternetin hələ yaranmadığı bir vaxtda Borxes
onun ədəbiyyatda poetikasını bu hekayə-pritçasıyla gözəl
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təsvir edib. Təsəvvür edin ki, siz milyonlarla sayt,
milyardlarla elektron səhifələri bircə anın içində gəzirsiz və
onların çoxunu unudur, harada – hansı elektron məkanda
yerləşdiyini yadda saxlaya bilmirsiz. Yaxud e-arxivlərdə
dondurulan zamana səyahət edirsiz. Baxın, məhz bunları ilk
dəfə Borxes öz hekayəsində gözəl təsvir edib.
Hekayədə haqqında danışılan ―Qum kitabı‖nın əvvəli, ortası,
sonu olmayan, ―burada və indi‖ anının təkrarlanmadığı
səhifələrdən ibarətdir, onun hər səhifəsi, Tanrının zərrəsi kimi,
həm də bütövlüyü özündə əks etdirir, kainatın özü tək dəhşətli
bir şeydir. Deməli, bu kitablar kitabı elə Tanrının özüdür,
hürufilər demişkən, Allah özünün müqəddəs Quran kitabının
səhifələrinə

parçalanmış

müqəddəs

sözlərdən

ibarətdir.

Əslində isə hekayədə bir kitab kultu var ki, bizə diqtə edir: bu
kitablar kitabı elə intellektual və yaradıcı şüurumuzun obrazlı
əksidir – istədiyi vaxt seçdiyi müxtəlif məkanlarda ola bilən
idrakımızın bədii təsviridir...
Yazıçı göstərir ki, kitab tam olaraq pula satılmır, kitaba
dəyişdirilir: bunu anlamaq üçün Borxesin öz həyat tarixçəsinə
xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. Həyatın qaranlıqlarını, şərini
görməməsi üçün Ulu Yaradan sanki Borxesi dünya işığından
məhrum

etmişdi.

Adəmdən

indiyəcən

bu

ağlı-qaralı

dünyamıza təşrif buyurmuş milyardlarla insandan biri kimi 24
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avqust 1899-cu ildə Buenos-Ayresdə doğulmuş, - bəlkə də o
dünya üçün ölmüş, - Xorxe Luis Borxes 14 iyun 1986-cı ildə
bu dünyadan köçəndə, həm də o dünya üçün təzədən
doğulanda, hələ də insanlar onu anlamırdı. Sirli-sehirli Borxes
çox soyuq (bəlkə də İlahi) bir yazar, mütəfəkkir və
kulturoloqdur. Onun əsərlərini oxuyanda adamı soyuq - İlahi
bir tər basır. Lakin sonra hiss edirsən ki, bu soyuqluq, əslində,
sənin qəlbinə od salıb: ardınca isə şiddətlənən sənət atəşində,
heç özün də hiss etmədən, alışıb-yanmağa başlayırsan. Belə
müqəddəs duyğular içində yaşayanlar üçün bu kobud
həyatımızın maddiyyat tərəfi o qədər də maraqlı deyil, çünki
Borxes öz oxucusuna dünyanı öz içində əritməyi, ruhuna
qarışdırmağı öyrədir.
Bu məqamda Borxesi filosof, ya da ədəbi kahin saya bilərik:
artıq tarixə qovuşmuş XX əsrdə bəşər mədəniyyətinə ümumdünya ədəbiyyatına Borxes qədər kulturoloji, - anlamın
geniş mənasında, - təsir edən ikinci bir sənətkar tapmaq
çətindir.

Borxesin

yaradıcılığı

kimi,

şəxsiyyəti

və

dünyagörüşü də, az qala, mifə çevrilib. Elə belə də olmalıydı:
axı bu şəxsiyyət bütün yaradıcılığını və özünüdərkdən sonrakı
olan-qalan ömrünü mifologiyaya, mifləri öyrənilməsinə, daha
sonra isə sənət mifləri yaratmağa sərf edib. O mənada həm
Borxes, həm də onun bir çox ədəbi surətləri - hekayə
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qəhrəmanları dünya mədəniyyətində elə bir iz qoydu ki, bu
―çapıqlarsız‖ çağdaş kulturoloji durum belə inkişaf etməzdi,
bəlkə də yerində çabalayardı...
Dünya ədəbiyyatında kor kitabxanaçı (Argentinanın Milli
Kitabxanasının direktoru təyin ediləndə Borxesin gözləri
tamam tutulmuşdu) surətlərinin sayı-hesabı yoxdur: Umberto
Ekonun ―Qızılgülün adı‖ romanındakı baş (mənfi) qəhrəmanı
- Xorxeri xatırlayaq. Lakin həyatı ilə obrazları arasında bu
qədər yaxınlığı heç bir yazarın yaradıcılığında müşahidə
etmək mümkün deyil. Borxesin qəhrəmanları - müxtəlif
obrazlar öz şəxsi iradəsini göstərmək üçün dirilirlər (―Telyon,
Ukbar,

Obris

Tertius‖

-

―Üçüncü

Dünya‖),

ya

da

qəhrəmanlarının özləri kimlər tərəfindənsə yazılmış ədəbi
surətlər olurlar (―Alovun dairəsi‖). Xəfiyyəni hansısa tələyə
salmaq üçün caniyə kompyuter proqramına - İnternet
şəbəkəsinə oxşar düşünülmüş məntiqli konstruksiya - sənət
labirinti yaratmaq lazım gəlir (―Babil Kitabxanası‖). İlk
baxışdan Borxesin yaratdığı əsərlərin mövzusunu bir cümləylə
ifadə etmək mümkündür, çünki özü kimi, yazdıqları da
quruluşca

sadə,

mənaca

mürəkkəb,

sonluğuna

görə

özlənilməzdir. Əslində, onun həyatı ilə yaradıcılığı bir-birinə
elə qarışıb ki, əsərlərini oxuyanda düşünürsən: ―Borxes, bəlkə
də bizim özümüz - hamımız deməkdir...‖ Ustadın ruhu
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inciməsəydi, həm də belə demək mümkündür: bəlkə də o,
sadəcə, İlahi sənətkardır, içimizdə hər gün qətlə yetirdiyimiz
ruhumuz, düşüncəmizdə zorladığımız intellektimizin obrazlı,
maddiləşən-bədənləşən formasıdır. İndi Borxes bu dünyada
olmasa da, əsərləri bizimlədir, yaxud bizdədir: əslində,
sevimli, sehirli yazar və onun bizə hələ də yaxşı tanış olmayan
yaradıcılığı həm mənim, həm də hamımızın ruhuna qovuşub,
özü də lap çoxdan - dünya yaranandan...
Əsərdə təhkiyəçi qeyd edir: "...Hardansa oxumuşdum ki, ağac
yarpağını meşədə gizlətmək daha düzgündür". Buna görə də
kitabı Argentina kitabxanasınada gizlədir. Bu, qəhrəmanın
özüyçün xilas olsa da, əslində mistikanın davamı deyildimi?
Mistik görünən hər bir şeyin arxasında real nəsə durur: sadəcə
intellekt – ağıl işlətmək lazımdır ki, nəsnələrin içində gizlənən
o magik mahiyyəti özün üçün aydınlaşdırasan. Onillər bundan
əvvəl qələmə aldığı bu hekayə-pritçasında dünya yazarları
arasında ən çox sevdiyim mütəfəkkir yazıçı İnternetin fəlsəfiədəbi obrazını necə ustalıqla yaradıb...
Hiper kitab - virtual dünya - İnternet haqqında bu qədər
dahiyanə və sadəliklə heç nə oxumayacaqsan daha. Meşə
virtual aləm, İnternet, sosial şəbəkələr, yarpaq isə biz və indiki
anımızdır, bax, özümüzü necə də sərbəst, eyni zamanda azad
hiss edirik bu açıq məkanda? Yeri gəlmişkən, oxuculara
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məsləhət görərdim ki, Borxesin başqa əsərləri ilə yanaşı,
―Qum kitabı‖ hekayəsini də oxumamışdan əvvəl özlərini
mütləq psixi və ruhi sakitləşdirsinlər, çünki sinirləri zəif intellekti aşağı olanlara o dahiyanə mətn çox dəhşətli təsir edə
bilər.
Nobel mükafatçısı Orxan Pamukun "Yeni həyat" romanında
da əsərin qəhrəmanı kitabdan xilas olmaq istəyir, bu paralel
məqamlar tədqiqatçı kimi diqqətimi çəkir. Borxes öz
dövründə və özündən sonrakı bütün intellektual sənətkarlara
təsir edib, o cümlədən diqqətlə axtarsaq, Orxan Pamuk
yaradıcılığında da biz bunu müşahidə edirik. Ümumiyyətlə,
kitab kultu, kitabın bütləşdirilməsi, kitablar kitabı, kitaba qarşı
üsyan, kitabın həyatı və dünyanı əvəzləyə bilməsi kimi
düşüncələr tarixən də yazıçı və filosofları çox düşündürüb. Bu
mənada elə bizim Mirzə Cəlilin ―Anamın kitabı‖ pyesi, yaxud
Muğannanın ―İdeal‖ əsərindəki gizli kitablarla bağlı hissələri
də yada sala bilərik.
Bu hekayə, dünya ədəbiyyatnın şedevrlərindən sayılır, bəs
Borxes o əsəri ilə oxuculara ötürmək istədiyi əsas mesaj
nədir?! Suala birmənalı cavab vermək çətindir: əslində,
bayqdan bunun anlamını verməyə çalışırdım, fəqət Borxes
yaradıcılığının şah nümunələrindən sayılan bu hekayəpritçanın yalnız mətnin özündə görünən məqamları deyil,
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onun bizim şüurumuzda oyandırdığı cəhətlərə diqqət ayırmağı
üstünlük verərdik. Əsərdə cavabı axtarılan kitab, insan,
zaman-məkan, dünya sirlərinin cavablarını da məhz bunda
aramaq lazım gəlir...

“Ədəbiyyat qəzeti”, 15 iyul 2014-cü il tarixli sayı
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Xorxe Luis Borxes
Qum kitabı
“Sənin qum kanatın...”
Corc Herbert

Xətt saysız-hesabsız nöqtələrdən ibarətdir: külli-miqdarda
xətlərdən müstəvi, sonsuz müstəvilərdən fəza yaranıb, kainat
isə nəhayətsiz fəzalar toplusudur...
Xeyr, hekayəmi başlamaq üçün bu, şübhəsiz ki, heç də ən
yaxşı – geometrik – vasitə deyil. Hər hansı bir uydurulmuş
hadisə belə duruşların ədalətliliyini sübut edə bilər. Mənim
indicə danışdıqlarım isə heç də uydurma deyil...
Buenos-Ayresin Belqrano küçəsindəki binaların birinin
dördüncü mərtəbəsində mənzil kirayələyib tək yaşayıram. Bir
neçə ay bundan öncə axşamdan azca keçmiş qapının
döyüldüyünü eşitdim. Qapını açdım və astanada tanımadığım
bir adam gördüm. Bu, ucaboylu üzünün cizgiləri ilə
başqalarından seçilməyən bir adam idi – amma, ola bilsin ki,
mən yaxını pis görürdüm deyə, onun simasındakı cizgiləri
qarışdırdım. Əlində boz çamadan, əynində boz rəngli paltar
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geyinmiş bu adam çox təvazökar görsənirdi. Beləcə, mən o
dəqiqə başa düşdüm ki, qarşımdakı əcnəbidir. Əvvəlcə
naməlum şəxs mənim gözümə qoca görsəndi: lakin bir qədər
sonra onun az-az rast gəlinən, lap skandinaviyalılar kimi
parıldayan işıqlı simasına və saçlarına aldandığımı başa
düşdüm. Bir saatdan da az çəkən söhbətimiz əsnasında özüm
üçün aydınlaşdırdım ki, onun əsli Orkney adalarındandır.
Mən naməlum adamı içəri çağırıb ona oturmağa stol təklif
etdim. Danışmazdan əvvəl o, nəyə görəsə bir qədər susdu.
Nədənsə çox kədərli görünürdü: indi mən də elə o
vəziyyətdəyəm.
- Mən ―Bibliya‖ satıram, - qəfildən o dilləndi.
- Bu evdə, Con Viklif tərəfindən ilk dəfə nəşr edilən də daxil
olmaqla, bir neçə ingilisdilli ―Bibliya‖ var, – hədindən artıq
vasvasılıqla qeyd etdim, - mən hələ Kiprianno de Valerin
bədii nöqteyi-nəzərdən ən pisi sayılan Lüteran və Vulqatın
latınca ―Bibliya‖larını demirəm. Göründüyü kimi, mənim siz
düşündüyünüz qədər də, ―Bibliya‖ya ehtiyacım yoxdur.
Bir qədər susandan sonra dedi:
- Mən, sadəcə, ―Bibliya‖ satmıram. Sizə Bikaner ətrafında
əlimə düşən müqəddəs bir kitabı da göstərə bilərəm. Çox
güman ki, həmin kitab sizin marağınıza səbəb olar/
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O, çamadanından kitabı çıxardı və masanın üstünə qoydu.
Bu, kətan üzqabıqlı inoktavonun hansısa bir cildi idi. Şübhə
etməyə dəyməzdi ki, bu kitabın çoxsaylı sahibi olmuş və o,
əldən-ələ keçmişdi.
Kitabın üz qabığında bu sözlər həkk edilmişdi:
―Müqəddəs yazılar‖ və bir qədər aşağıda isə qeyd
olunmuşdu: ―Bombey‖
- Yəqin XIX əsrə aiddir, - soruşdum.
- Bilmirəm, - o, cavab verdi, - düzü, heç özüm də
müəyyənləşdirməmişəm.
Mən sadəcə elə-belə kitabı açdım. Səhifələrdəki hərflər
gözümə çox qəribə görsəndi. Lap ―Bibliya‖dakı kimi,
köhnəlmiş səhifələrdə səliqəsiz yığılmış şiriftlər iki cərgə
aşağı gedirdi: kiçik hərflər qısa sətirlərə düzülmüşdü. Mən
müşahidə edib gördüm ki, sol səhifənin nömrəsi, deyək ki,
40514 qeyd edilmişdirsə, əks tərəfdə yəni sağ səhifənin
nömrəsi 999 göstərilmişdi. Tez səhifəni çevirdim – burada
artıq səkkiz rəqəmli nömrə gözə dəyirdi.
Burada, həmçinin, lüğətlərdəki rəsmləri xatırladan, sanki
hansısa məktəblinin yöndəmsiz əl işinə oxşar – pero və
mürəkkəblə çəkilmiş kobud bir lövbər şəkli də var idi.
Bu zaman naməlum adam dedi:
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- Şəklə diqqətlə baxın. Siz onu bir də heç vaxt
görməyəcəksiniz.
Səhifənin nömrəsini yadımda saxlayaraq kitabı bağladım və
dərhal onu təzədən açdım. Lövbər şəklini tapmaq məqsədilə
mənasız yerə səhifəni səhifənin arxasınca çevirdim.
- Görünür bu Müqəddəs Yazıların hindcənin ləhcələrinin
birinə edilmiş tərcüməsidir, elə deyilmi?‖ – Özümü itirdiyimi
gizlətməyə çalışaraq soruşdum.
- Xeyr, - kişi cavab verdi. - Sonra sanki hansısa dəhşətli bir
sirri mənə açmaq istəyirmiş kimi, səsini alçaldaraq: - Uzaq
şəhərcikdə bir ətək rupi və təzə ―Bibliya‖ya dəyişərək bu
kitabı əldə etmişəm. Kitabın yiyəsi oxumağı bacarmırdı.
Güman edirəm ki, həmin adam bu Kitablar kitabını cadu
hesab edirdi. O, aşağı kastadan çıxmışdı və məhz buna görə də
toxunulmazlar

özlərini

ləkələməkdən

qorxmadan

onun

kölgəsini tapdalaya bilərdilər. Mənə dedi ki, onun kitabı Qum
kitabı adlanır, çünki kitabın da, qumun da nə başlanğıcı, nə də
ki, sonu var...
Naməlum qonaq məndən xahiş etdi ki, kitabın ilk səhifəsini
tapım.
Sol əlimi cildin üzqabığına qoydum və baş barmağımla titul
səhifəsini sıxaraq kitabı açdım. Sonra bir də çalışdım. Ancaq
bütün cəhdlərim boşa çıxırdı. Hər dəfə üzqabıqla barmağım
Aydın Xan Əbilov
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arasında bir neçə vərəq peyda olurdu: sanki onlar kitabdan
yenicə yaranırdılar.
- İndi isə sonuncu səhifəni tapın.
Mən yenə də uğursuzluğa düçar oldum.
- ―Bu, ola bilməz‖, - özüm də səsimi tanımadan
mızıldandım.
- Bu, ola bilməz, lakin o mövcüddür, - yad adam sakitcə
dilləndi: - Bu kitabın səhifələrinin sayı sonsuzdur – nə az, nə
də ki çox. Burada nə ilk səhifə var, nə də ki, son. Mən onu da
bilmirəm

ki,

səhifələr

nömrələnmişdir. Bəlkə

nə

üçün

təsadüfi

qaydada

də ona görə ki, külli-miqdarda

nəhayətsizliyə istənilən rəqəm daxil ola bilər...
Sonra sanki dərindən fikrə dalaraq o, qeyd etdi:
Əgər məkan nəhayətsizdirsə, deməli, biz onun istənilən
nöqtəsində ola bilərik.
Onun fikirləri məni yavaş-yavaş hövsələdən çıxardırdı.
- Siz çox güman ki, dindar adamsınız, – deyə xəbər aldım.
- Bəli mən presviterianam (İngiltərədə və Amerikada
yayılmış protestant məzhəblərindən birinin tərəfdarı, – A.
X.), vicdanım isə tərtəmizdir. Tamamilə əminəm ki, İblis
kitabının əvəzinə Tanrı kəlamını verməklə həmin yerli
adamı heç də aldatmamışam.
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Ona ürək-dirək verdim ki, vicdan əzabına qatlaşmağa
dəyməz: eyni zamanda bizim tərəflərə yolüstü gəlib çıxması
ilə maraqlandım. Məhz bu zaman mən bildim ki, o, əslən
Orkney adalarından olan şotlandiyalıymış. Mən vurğuladım
ki, Sitvesonla Yumu sevirəm və Şotlandiya ilə möhkəm
bağlılıq hiss edirəm.
- Siz yəqin ki, Sitivenson deyəndə Robbi Bernisi nəzərdə
tutursunuz, - o, düzəliş verdi.
Söhbət edə-edə mən nəhayətsiz kitabı öyrənməyə davam
edirdim. Marağımı gizlətməyə çalışaraq nəhayət ki, ondan
soruşdum:
- Siz bu nəhayətsiz kitabı Britaniya muzeyinə təklif etmək
istəyirsiniz?
- Xeyr. Mən onu sizə təklif edirəm, - deyə kişi cavab verdi
və çox iri bir məbləğin adını çəkdi.
Səmim-qəlbdən boynuma aldım ki, o qədər pulum yoxdur
və fikrə daldım. Bir neçə dəqiqədən sonra beynimdə plan
yarandı.
- Mübadilə təklif edirəm, - dedim, siz bu kitabı bir ətək rupi
və ―Bibliya‖ ilə dəyişmisiniz. Mən də sizə yenicə aldığım
təqaüdü və Viklif tərəfindən ingilis qotiki ilə çap edilmiş
dəyərli ―Bibliya‖nı təklif edirəm. Yeri gəlmişkən, o kitab
mənə ata-babadan miras qalıb.
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- Viklif, özü də qotik hərflərilə, - o, mızıldandı.
Yataq otağımdan pulu və kitabı gətirdim. O, əsl bibliofil
marağı ilə kitabı vərəqləməyə və titul səhifəsini gözdən
keçirməyə girişdi.
- Mən razı, - dedi.
Onun belə asanlıqla razılaşması məni heyrətləndirdi. Lakin
çox-çox sonralar anladım ki, o, əvvəlcədən kitabı satacağını
güman edərək, mənim evimə ayaq basıb.
O, pulları heç saymadan tez gizlətdi.
Daha sonra biz onunla Hindistan, Orkney adalarından və
haçansa oraları idarə edən Norveç müstəmləkəçilərindən
danışdıq.
O, gecədən xeyli keçmiş getdi. Mən onu bir daha
görməmişəm və adını da bilmirəm.
Qum kitabını kitab rəfinə, Viklifin boşalmış yerinə qoymaq
istədim, son anda qərara gəldim ki, onu ―Min bir gecə‖nin
köhnə cildlərinin arasında gizlədim. Yatağa uzandım, lakin
gözümə yuxu getmədi. Gecənin bir yarısı, saat üç, ya da dörd
olardı, işığı yandırdım və o qeyri-adi kitabı götürüb çevirməyə
başladım. Onların birində maska şəklinin həkk edildiyini
gördüm. Səhifənin yuxarı hissəsində isə doqquz rəqəmli
nömrə qeyd edilmişdi ki, indi onu mən heç cür xatırlaya
bilmirəm.
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Mən öz xəzinəmi heç kimə göstərmədim. Ona sahiblik
xoşbəxtliyinə onun oğurlanacağı vahiməsi və bir də bu kitabın
əsl həqiqətdə nəhayətsiz olmaması qorxusu qatılmışdı. Onsuz
da dostlarım azalmışdı, indi isə mən olan-qalanlarla da
görüşməkdən çəkinirdim.
Kitabın

əsiri

olmuşdum,

bir

yana

çıxmağı

belə

yadırğamışdım. Böyüdücü şüşədən kitabın yırtılmış kötüyünü
və üz qabığını nəzərdən keçirəndən sonra hər hansı bir
saxtalaşdırmanın olmadığını yəqin etdim. Təyin etdiyim kimi,
hər iki kitabçama qeyd etməyə başladım. Şəkillər bir də heç
vaxt təkrarlanmırdı. Gecələr yuxusuzluğun mənə bəxş etdiyi
bir röya anında da kitab yuxuma girirdi.
Yay öz gəlişini hiss etdirəndə mən anladım ki, bu, olduqca
dəhşətli kitabdır. Və ona nəzər sala-sala, kitabı əlimdə tutatuta, mən onu özümdən daha az dəhşətli saya bilərdimmi?
Hiss etdim ki, bu kitab elə bir dəhşətli əşya, yaramaz və
mənfur bir şeydir ki, gerçəkliyin özünü belə təhqir edir.
Mən od haqqında – kitabı tonqalda yandırmaq barəsində düşündüm, lakin qorxdum ki, atəş nəhayətsizliyə çevrilər və
bütün planeti öz tüstüsündə boğa bilər.
Yadımdadır, harada isə oxumuşdum ki, ağacın yarpağını
meşədə gizlətmək daha düzgündür. Təqaüdə çıxana qədər
Mexiko küçəsində yerləşən və içində doqquz yüz min cild
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kitab qorunan Argentina Milli Kitabxanasında işləmişdim.
Bilirdim ki, girişin sağ tərəfindəki dairəvi pilləkən içində
kitablar, xəritələr və dövri nəşrlər saxlanılan zirzəmiyə gedib
çıxır.
Bir dəfə mən ora yollandım, hündürlüyü və çıxışa qədərki
məsafəni unutmağa çalışaraq, köhnə iş yoldaşımın yanından
keçdim, tozlu rəflərin birində ―Qum kitabı‖nı başımdan
etdim...
Ruscadan çevirəni: Aydın Xan Əbilov
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Mövlanə Caminin yubileyinə
Sevindirici haldır ki, beynəlxalq mədəniyyət
təşkilatı olaraq YUNESKO 2014-cü ilи Mövlanə
Əbdürrəhman Caminin 600 illiк yubileyini bayram
kimi təmtəraqlı formada keçirmək barədə Tacikstan
Respublikasının

təklifini

dəstəkləyib

və

bu

münasibətlə xüsusi qətnamə qəbul edib.
Dahi tacik-fars şairi Mövlanə Nurəddin
Əbdürrəhman ibn Əhməd Cami yaradıcılığı həyat,
ədəbiyyat, fəlsəfə və mədəni epoxanın ən ziddiyyətli
cərəyanlarını özündə birləşdirərək, demək olar ki,
XV əsri əhatə edir. Şairin şöhrəti о hələ Xorasan və
Mavəraünnəhrdən

(VII-VIII

əsrlərdəki

işğalları

zamanı Amudəryanın sağ sahilindəki torpaqlara
ərəblərin verdiyi ad - tərc.) uzaqda yaşadığı zaman
Иран,

Hindistan,

İraq

və

Kiçik

Asiyayanın

ucqarlarına qədər gedib çatmışdı.

Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

162

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Əbdürrəhman Cami nəinki şairlər, qələm
adamları,
tələbələr

əsərlərinin
arasında,

təsiri
həm

də

altında

formalaşan

hökmdarlar,

eyni

zamanda, dövrünün hakim təbəqələri arasında böyük
şöhrət və həddindən artıq nüfuza malik idi.
Maverannahr, Türküstan, İraq, Azərbaycan, İran və
Türkiyənin poeziyayla birbaşa bağlı olan əksər
məşhur şair və yazıçıları Əbdürrəhman Camiyə
tanışlıq üçün öz əsərlərini yollayar, onunla söhbət
etməyə can atar, mütəfəkkirdən ustad dərsləri alar,
bacarıqlarını zənginləşdirərdilər.
Əbdürrəhman Cami öz əsərlərində Rüdəki,
Firdovsi, Nizami, Sənai, Əttar, Cəlalləddin Rumi və
başqa

sələflərinin

humanist

fikirlərini

davam

etdirərək insanları xeyirxah işlər görməyə can atmağa
çağırırdı.
Tanınmış şərqşünas və ədəbiyyatşünas alim
M.Zand

―Baharıstan‖

(rus

dilində

tərcümədə

«Весеннем саде» - ―Bahar bağı‖, - tərc.) və onun
yaradıcısı haqqında‖ adlı məqaləsində yazır:
Aydın Xan Əbilov
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Sən həyat məqsədin kimi xeyri seç!
Xeyir yoluyla get, xeyirxahlıq elə!
Qızıldan da, gümüşdən də bahadır,
Hakimiyyətdən də ucadır – xeyir bilgisi.
İnsanın ömrü çox qısadır,
Fəqət yaxşı ad əsrlərcə yaşayar.
(Sətri tərcümələr mütərcimindir - red.)
Cami əsərlərində qoyduğu əsas mövzulardan
biri də istedadlı və çalışqan şəxsləri tanımaq, eyni
zamanda layiqincə qiymətləndirmək idi. Bu mənada
Caminin gəldiyi qənaətə görə, şəxsin varlığı, şöhrət
və insan ləyaqəti var-dövlətdə, qazandıqlarında deyil,
məhz sənətdə əks etdiyi xeyirxahlıqda, elmdə, eləcə
də

müdriklikdə

özünü

büruzə

verir.

Çünki

yaradıcılıq, istedad, ilham, eyni zamanda, peşə insana
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yalnız

miras

kimi

verilmir,

həm

də

onun

cəmiyyətdəki yeri ilə statusunu müəyyənləşdirir,
fərdin şərəf və hörmətinin əsasını təşkil edir:
İnsan var-dövlət, bər-bəzəklə dəyərləndirilmir,
İnsanı öz biliyi ilə istedadı bəzəyir.

Yaxud:
Şər işdə qələbən – enişindir sənin.
Xeyirxahlığın – xilasındır sənin.

Yaxud:
Ləyaqəti bizə o adam öyrədə bilməz,
Özünü ləyaqətsiz aparır həmişə.

Yaxud:
Hay-küylü işlərin əks-sədası ucalsa da,
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

165

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Hər əks-sədanın da son həddi var.
Mövlanə Cami təcrübəсини, ustadlığını və
istedadını əks etdirdiyi əsərlərində əsl sənət meyarları
горunurdu.

Şairlər,

yazıçılar

və

zəmanəsinin

hökmdarları arasında belə bir əlahidə hörmət və
şöhrət

qazanmaq

bəşəriyyət

tarixinin

o

çətin

dövründə yalnız Cami kimi nadir istedadlara məxsüs
qabiliyyət idi.
Əbdürrəhman Caminin ilk elmi işi erkən
gənclik çağlarında yazdığı, onun dövrünün tanınmış
alimi Qazizadə Ruminin astronomiya sahəsinə aid
kitabının izahlı təfsiri idi. Müdrik, təcrübəli alim
Qazizadə Rumi ilə gənc müəllif Əbdürrəhman Cami
arasındakı elmi, eyni zamanda ədəbi münasibətlər,
dostluq yazışmaları sübut edir ki, o, sözün əsl
mənasında, fitri istedada və qeyri-adi biliklərə
yiyələnmiş insan olub.
Heç də təsadüfi deyil ki, Zeynəddin Mahmud
Vasifi
Aydın Xan Əbilov

özünün

məşhur

―Badoe-ul-vakae‖

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

166

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

(―Heyrətamiz hadisə‖) əsərində Mövlanə Camini o
dövrün beş valehedici şəxsiyyətindən biri hesab
etmişdir. Müxtəlif elmi sahələr, o cümlədən dilçilik
ilə ədəbiyyatşünaslıq, musiqi, eləcə də digər bilgilər,
eyni zamanda, poeziya, nəsr, qəsidə, məsnəvi, qəzəl,
dördlük və başqa fərqli ədəbiyyat janrlarının şərhi
sahəsində fəaliyyəti Mövlanə Caminin dünyada
tanınmasına səbəb olmuşdur.
Cami

yaradıcılığını

tədqiq

edənlər

mütəfəkkirin ədəbiyyat və mistikaya aid 50-dən
yuxarı əсərinin olduğunu bildirirlər. Bu əsərlərin
arasında isə ən məşhurları ―Baharıstan‖, ―Həftövrəng‖ məsnəviləri, üç hissədən ibarət divanı "Fətihətəş-şəbab"

("Gəncliyin

başlanğıcı"),

"Vəsitətül-İqd" ("Həmayılın ortası"), ―Xatimətülhəyat"

("Həyatın

"Həzəratül-Qüds"
dostluq

nəsimi‖),

sonu"),

―Həfəhatül-üns‖

(―Müqəddəs
―Yeddi

yerlərdən
tac‖

adı

və
əsən

altında

ümümiləşdirilmiş 7 poeması (―Leyli və Məcnun‖,
―Yusif və Züleyxa‖ ―İskəndərin müdrikliyi‖ və başqa
Aydın Xan Əbilov
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məsnəvilər),

ərəb

morfologiyası barədə

dilinin

qrammatikası

-

―Şərhi-Cami‖, ―Qırx hədis‖

kimi dəyərli nümunələrdir. Caminin bütün yazılı irsi
- məsnəvi, qəzəl, rübai, qitə kimi lirik şeir
formalarından ibarət kitabları, eləcə də ibrətamiz
rəvayətlər və pritçalardan ibarət topluları təsəvvüf
dünyagörüşlərinin təsiri ilə yaranıb. Cami, eyni
zamanda, müqəddəs ―Quran‖ın şərhi, İbn əlFərabinin sufi poeziyası, İbn əl-Ərəbinin yaradıcılığı
haqqında fəlsəfi traktatlar da yazıb. Elə bir klassik
janr yoxdur ki, Cami qəlяmini onda sınamasın.
Əbdürrəhman Caminin populyarlığının başqa
bir səbəbi də Hacı Bəhaəddin Nəqşibəndi tərəfindən
əsası

qoyulmuş

məşhur

nəqşibəndi

təriqətinin

tanınmış rəhbərlərindən olmasıydı. Təqribən 40 yaşı
olanda

Cami

Bəhaəddin

Heratda

Nəqşibəndinin

təsəvvuf
tələbəsi

yolunu
olmuş

seçir.
şeyx

S.Məhəmməd Qaşqari onun mənəvi ustadı idi, amma
sonralar həyatı boyu yazışdığı şeyx Ubaydulla
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Əhrərlə birləşən Cami fars, türk və hind sufilərinə
güclü təsir göstərib.
Elm və ədəbiyyat sahəsində tanınmış şəxsiyyət
sayılan Əbdürrəhman Caminin sufizmin bir qolu
sayılanlan nəqşibəndlik təriqətinə marağı heç də
təsadüfi deyildir. Bu təriqətin ―Bədəncə xalqla,
könülcə Yaradanla ol‖, ―Ürəyin Rəbbdə, əllərin
zəhmətdə‖ kimi əsas şüarları mütəfəkkiri hər zaman
maraqlandırmışdır:

yəni

gündəlik

həyatda

biz

cəmiyyətlə ayaqlaşmalı, öz zəhmətimiz və işimiz
hesabına dolanmalıyıq, eyni zamanda, duyğular
aləminə

və

mənəvi

dünyaya

yaxınlaşmağa

çalışmalıyıq.
Məşhurluğuna rəğmən, Cami çox sadə bir
həyat yaşayırdı. Zəmanədaşlarının əsərlərində onun
bənzərsizliyi, təvazökarlığı, sadəliyi, məntiqliliyi
xüsusi vurğulanır. O, zülmkarlıq edən despotları
tənqid atəşinə tuturdu:
Müdriklərdən ibrət götürdüklərimdən
Aydın Xan Əbilov
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Gəldiyim qənaətləri yadda saxla sən:
- Kim ki, rəhimsizcəsinə qılınc qaldırır,
Amansız qılıncla da taxt-tacdan salınır.
Əbdürrəhman Caminin dahi şəxsiyyəti və
bənzərsiz istedadı onun bədii əsərlərində xüsusi
olaraq nəzərə çarpır. ―Baharıstan‖, ―Həft-övrəng‖,
tacik-fars klassik ədəbiyyatının inciləri sayılan
divanlarındakı şeirləri ərəb, Аzərbaycan, türk, alman,
fransız, ingilis, çex, rus və dünyanın başqa əsas
dillərinə tərcümə olunandan sonra yer kürəsində
yaşayan xalqların arasında məşhurlaşıb.
Tacik-fars

klassik

ədəbiyyatının

qayda-

qanunları və ənənələri əsas götürən Əbdürrəhman
Cami özünəməxsüs imkanlar daxilində elmi-ədəbi
məktəbini yarada bilmişdir. Bunüfuzlu və təsiredici
məktəbdə keçmişin

ədəbi

ənənələri, ədəbiyyat

janrları Mövlanə Caminin dahiyanə ustadlığı və yeni
ideyaları nəticəsində təzədən dirçəldilir, onlara təzə
can verilir. Ona görə də, tacik camişünasları
Aydın Xan Əbilov
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onbeşinci yüzilliyi ―Fars poeziyasının dirçəliş əsri‖
adlandırır, Caminin özünü isə söz sənətinin dahi
ustadı, Xorasan və Mavəraünnəhrin elm və ədəbiyyat
sahəsinin lideri, qəyyumu hesab edirlər.
Bu

elmi-ədəbi

məkanda

Dövlətşah

Səmərqəndi, Cəlliləddin Davoni, Hüseyn Voizi
Koşifi, Abdullah Hətifi, Osafi Hirafi, Nizaməddin
Əhmədi Suhaylı, Əli Safi, Abdulqafur Lori, Hafiz
Əbru, Kəmaləddin Binai, Bədrəddin Hilali, Mirhond,
Zeynəddin

Mahmud

Vasifi,

klassik

özbək

ədəbiyyatının banisi Əlişir Nəvai kimi onlarla şair və
alim yetişib.
Burada o dövrün iki ədəbi-siyasi şəxsiyyətinin
– Cami ilə Nəvai arasındakı ustad və tələbə
münasibətlərinin möhkəmliyini, onların qarşılıqlı
əlaqələri, dostluqları, bir-birini dəstəkləmələri, eləcə
də

özlərini

ətrafdakılardаn

müdafiəsini

xüsusi

vurğulamaq lazımdır.
Mövlanə Cami kitabla tanışlıq, bilgi əldə
etmək,

şüur

Aydın Xan Əbilov
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istiqamətində

ustadın-müəllimin

rolunu

xüsusi

vurğulayar, bildirir ki, əgər ustadlar olmasa, dünya
savadsızların,

tərbiyəsizliklərin,

öz

əməllərinə

cavabdehlik daşımayanların ucbatından zülmətə qərq
olar:
Bu dünyada müəllim olmasaydı,
Divanəlikdən həyatı zülmət bürüyərdi.
Mövlanə

Cami

özünün

coxşaxəli

yaradıcılığında nəinki tacik-fars ədəbiyyatının ən
yaxşı ənənələrini birləşdirirdi, eyni zamanda, o
dövrün

mədəni

aləmini

işıqlandıraraq,

tarixi

missiyasını əla yerinə yetirirdi. Heç də əbəs yerə
deyil ki, Əlişir Nəvai onu günəşlə müqayisə edirdi.
Cami yaradıcılığında bu dirçəliş və yeniliklərin
mahiyyətini böyük alman mütəfəkkiri Höte aydın
ifadə

edir:

―Cami

yaradıcılıqlarının
Aydın Xan Əbilov
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birləşdirdiyindən,

onlarla

bir

cərcədə

durуr,

ənənələrini bərpa və inkişaf etdirərək, aydın şəkildə
onları yaradıcılığında birləşdirərək, sonra gələn
nəsillərə özünün ardıcılları olmaqdan başqa bir yol
saxlamadı...‖
Böyük məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik ki,
onillər boyu camişünaslıq Tacikstanda əsas və
məhsuldar

ədəbiyyat

istiqamətinə

çevrilib.

Bu

istiqamətdə Əloxon Afsaxzod və Musa Rəcəbov kimi
mərhum tacik tədqiqatçılarının dəyərli araşdırmaları
dünyanın nüfuzlu alimləri tərəfindən qəbul edilir.
Maarifpərvər şəxsiyyət olaraq Əbdürrəhman Caminin
ədəbi və elmi əsərlərində irəli sürdüyü əsas ideya
bilgi

nuruyla

qurtarmaq, onu

xalqı

cəhalətdən,

savadsızlıqdan

sakit qayğısız və rahat həyata

istiqamətləndirmək idi.
Mövlanə Cami humanist düşüncələri ilə insanı
şərəf və nəciblik hislərinin qorunmasına çağırırdı,
bugünkü nəsillər üçün də əvəzolunmaz dəyər kəsb

Aydın Xan Əbilov
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edən

şəxsi azadlıq və müstəqilliyin

həyatdakı

rolunun əhəmiyyətini vurğulayırdı.
Əsrlər və nəsиllər həmişə bir-birini əvəzləyir,
lakin Mövlanə Camiyə hörmət, onun misilsiz
yaradıcılığına münasibət yeni məna və aktualıq kəsb
edir. Buna sübut isə vətənində və xaricdə onun
yaradıcılıq nümunələrinin təkrar nəşri, əsərlərinin
dərcidir.

Zohir Saidov
Tacikistan Respublikasının
Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir
Ruscadan çevirən: Aydın Xan Əbilov
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Ədəbiyyat sehrbazı Qabriel Qarsia
Markes: ədəbi-əbədi tənhalıq
Ötən həftə ədəbiyyat üzrə Beynəlxalq Nobel mükafatı laureatı,
dünyaşöhrətli Kolumbiya yazıçısı Qabriel Qarsiya Markes 87
yaşında gözlərini əbədi yumdu. Uzun müddət pnevmaniyadan
müalicə olunan, XX əsrin ən tanınmış imza sahiblərindən
saılan, ədəbi-estetik düşüncəyə ―magik realizm‖i gətirən,
əsərləri ilə dünya oxucularının rəğbətini qazanan bu ustad ədib
aprel ayının əvvəlində xəstəxanaya yerləşdirilmiş, qısa
müddət sonra isə evə buraxılmışdı.
Azərbaycan
ölkəmizdə

Respublikasının
də

əsərləri

Prezidenti

sevilə-sevilə

İlham

oxunan,

Əliyev
dəfələrlə

romanları, povest və hekayələri nəşr olunan Qabriel Qarsiya
Markesin vəfatı ilə əlaqədar Kolumbiya prezidenti Xuan
Manuel

Santosa

başsağlığı

verib.

Dövlət

başçısının

məktubunda deyilir: ―Hörmətli cənab prezident, böyük yazıçı,
Nobel mükafatı laureatı Qabriel Qarsiya Markesin vəfatı
xəbəri bizi olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar
kədərinizi

bölüşür,

Aydın Xan Əbilov
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Kolumbiya xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından
dərin hüznlə başsağlığı verirəm‖.
Həyatın Markes çığırı
1927-ci il martın 6-da Cənubi Amerikada - Kolumbiyanın
Arakatak

şəhərində

dünyaya

göz

açıb.

1927-ci

ildə

valideynləri başqa şəhərə getdiyindən baba və nənəsi
tərəfindən böyüdülüb.
1936-cı ildə valideynlərinin yaşadığı Sukra şəhərinə gedir.
1946-cı ildə Boqote şəhərindəki Milli Universitetin hüquq
fakültəsinə daxil olur.
1947-ci ildə, tələbəykən ilk hekayəsi işıq üzü görür, bədii
ədəbiyyatla, şeirə həvəs göstərir.
1950-ci ildə ali təhsilini yarımçıq buraxıb peşəkar jurnalistika
və ədəbiyyatla məşğul olmağa qərar verir.
1951-ci ildə əsas mövzüsü tənhalıq olan "Xəzələ dönən
yarpaq" adlı ilk povestini yazır.
1955-ci ildə Kolumbiyanın odövrkü nüfuzlu mətbuat orqanı
sayılan "El Espektador" qəzetinin xüsusi müxbiri olaraq
Avropaya gəlir. Avropada yaşadığı illərdə peşəkar ədəbiyyatçı
kimi ciddi ədəbi-estetik dünyagörüşə sahib olur.

Aydın Xan Əbilov
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1958-ci ildə uşaqlıqdan tanıdığı və aşiq olduğu Mersedes
Barçla evlənir.
1961-ci ildə jurnalistikaya əlvida deyərək Mexiko şəhərinə
köçür və məhşur ―Polkovnikə heç kim yazmır‖

povestini

ayrıca kitab şəklində nəşr etdirir.
1967-ci ildə ona dünya şöhrəti gətirən, ən böyük romanı
sayılan, 16 il sonra "Yüz ilin tənhalığı" adlanacaq "Ev"i
yazmağa başlayır və tezliklə bu möhtəşəm əsər Avropanın
əksər böyük dillərinə tərcümə edilir.
1967-ci ildə İspaniyaya - Barselonaya gedir, eləcə də NyüYorkdakı Kolumbiya Universitetinin fəxri elmi dərəcəsinə
layiq görülür.
1982-ci ildə zəngin yaradıcılıq uğurlarına, magik realizmi
inkişaf etdirərək dünya səviyyəsində ədəbiyyat-düşüncə
texnologiyasına

çevirdiyinə

görə

ədəbiyyat

sahəsində

Beynəlxalq Nobel mükafatına layiq görülür: ona qədər
Kolumbiyada heç kim bu ödülə sahib olmamışdı.
1989-cü ildə həkimlər bu böyük sənətkarda xərçəng şişi
tapırlar.
1992-ci ildə ―On iki qəribə hekayə" adlı nəsr toplusu çap
olunur.
2002-ci ildə isə "Həyat haqqında danışmaq üçün yaşamalı"
adlı bioqrafik trilogiyanın ilk hissəsini çap etdirir.
Aydın Xan Əbilov
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2004-cü ildə "Kədərli məşüqələrimin xatirələri" adlı sonuncu
irihəcmli bədii nəsr əsəri işıq üzü görür və bütün dünyada əsl
ədəbi qalmaqala səbəb olur.
17 aprel 2014-cü ildə, Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhərində
dünyasını dəyişir.
Dünyanın Markesi...
Verilən xəbərlərə görə yazıçı nəşi krematoriyaya aparılaraq
yaxınlarının iştirakı ilə yandırılıb. Markesin külünün harada
basdırılacağı ilə bağlı yaxınları arasında anlaşılmazlıq yaranıb
və mübahisələr başlanıb. Kolumbiyada anadan olan Markes
son 50 ili Meksikanın paytaxtı Mexikoda yaşayıb. Ən son
xəbərə görə, məşhur yazıçının külləri doğulduğu ölkə
Kolumbiyaya və ana vətəni kimi gördüyü Meksikaya
səpələnəcək.
Azərbaycana doğma Markes...
Q.Q.Markes nəşrlərindən sonra əsl ədəbiyyat hadisələrinə
çevrilən ―Arzuedilməz saat‖ (1959), ―Yüz ilin tənhalığı‖
(1967), ―Patriarxın payızı‖ (1975), ―Gözlənilən bir qətlin
tarixçəsi‖ (1981), ―Taun xəstəliyi zamanı sevgi‖ (1985), ―Öz
labirintində olan general‖ (1989), ―Küskün gözəlçələrimin
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xatirələri‖ (2004) roman, eləcə də 40 povest və hekayə, 10
kinossenari, saysız esse, məqalənin müəllifidir.
Azərbaycan dilində yazıçının "Yüz ilin tənhalığı", "Patriarxın
payızı"

romanları,

―Polkovnikə

heç

kim

yazmır‖,

"Gözlənilməz bir qətlin tarixçəsi" povestləri, eləcə də çoxsaylı
hekayələri, esseləri və müsahibələri tərcümə olunaraq ayrıca
kitablar şəkilində dəfələrlə nəşr edilib.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla Qabriel Qarsia
Markesin ―Seçilmiş əsərləri‖ dövlət hesabına nəşr edilib.
―Yazıçının inqilabi borcu - yaxşı yazmaqdır,‖ – söyləyən
yazıçının

bu

kitabında

Q.Q.Markesin

Nobel

nitqi,

müsahibələri, romanları (―Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi‖,
―Küskün gözəlçələrimi xatırlayarkən‖, ―Patriarxın payızı‖),
povestləri (―Bizlərdə oğru yoxdur‖, ―Polkovnikə heç kim
yazmır‖) və 8 hekayəsi Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.
Milli tərcümə sənətimizin zənginləşməsində xüsusi təsitri
olmuş yazıçının azərbaycancaya çevrilən iri nəsr əsərləri
bnlardır: ―Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi‖ (tərcümə edən:
Ə.Əylisli), ―Patriarxın payızı‖ (tərcümə edən: A.Məsud),
―Sənin

qar

üzərindəki

izinlə‖

(tərcümə

edən:

N.Əbdülrəhmanlı), ―Polkovnikə heç kim yazmır‖ (tərcümə
edən: İ.İbrahimov), ―Yüz ilin tənhalığı‖ (tərcümə edən:
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G.Mövlüd),

―Bizlərdə

oğru

yoxdur‖

(tərcümə

edən:

M.Qarayev) və b.
Qabriel Qarsia Markesin fikirlərindən seçmələr
Bəzən elə danışmalısan ki, qarşındakı cavab verə bilməsin.
Bəzən də elə susmalısan ki, qarşındakı danışmağa cəsarət
etməsin.
Hər adam atasına oxşamağa başladığı anda yaşlandığını
anlayar.
Birindən uzaqlaşmanın ən pis forması, yanında oturub ona heç
bir zaman "çata bilməyəcəyini" bilməkdir.
Bitdi deyə kədərlənmə, "yaşandı" düşünüb sevin.
Bütün dünya üçün yalnız bir adam ola bilərsən, lakin bəziləri
üçün sən bir dünyasan.
Çox gözləyən, daha az olanı ümid etməyi də bilər.
Danışaraq izah edilməz hər şey, bəzən susmaq yetər əslində.
Unutma; danışmaq bir ehtiyac ola bilər, amma susmaq
anlayana cavabdır.
Əgər bir az ağılın varsa, xöşbəxtlik üçün istədiyin şərtləri tapa
bilməyəndə, tapdığın şərtlərdə xöşbəxt olmağı bacarmalısan.
Kiməsə növbəti bir şans verirsənsə, özünü bir daha aldatdını
gözə alırsan demək.
Aydın Xan Əbilov
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Əhəmiyyətli olan, həyatda başına nə gəldiyi deyil, nəyi necə
xatırladığındır.
Əsl dost o kəsdir ki, əlindən tutanda sənin qəlbini hiss edir.
Əslində həyatın heç bir mərhələsində pis insan yoxdur, hər
insan hüzur verər: kimi gəldiyində, kimi getdiyində.
Gerçək dost, əlini tutan, ürəyinə toxunandır.
Getmə zamanı gəlmişsə, "Dayan!"; vaxt keçmişsə, "Dön!";
eşq bitmişsə, "Yenidən!" demənin heç bir mənası yoxdur.
Heç bir zaman gülümsəməkdən imtina etmə, hətta kədərli
olduğunda belə. Gülümsəməyinə kimin, nə vaxt aşiq olacağını
bilməzsən.
Heç kim gözyaşlarına layiq olmaz, onlara layiq olan adam isə
onsuz da səni ağlatmaz.
Hər vaxt səni üzəcək bəziləri var, etməyin lazım olan isə
budur: insanlara güvənmək, kimə iki dəfə güvənəcəyinə daha
çox diqqət yetirmək.
Xoşbəxtlik qapısını bağladığında, başqası açılar, amma biz
bağlı qapıya o qədər baxırıq ki, açılmış olan yenisini
görmürük.
"Kaş ki tanımasaydım…" - dediyim heç kimim olmadı
mənim. "Kaş ki məni tanımasına icazə verməsəydim"
dediklərim çoxdur.
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Kimi nə qədər düşünursən düşün. Düşüncələrin ən dərini,
başına yastığa qoyduğun an başlar.
Olmursa məcbur etmə, ya xəyalların qırılar ya ürəyin.
Unutmuş

kimi

et.

Çünki

gözəl

şeylər,

onları

heç

gözləmədiyində reallaşar.
Səni sən olduğun üçün deyil, səninlə birlikdə olduğumda mən
olduğum üçün sevirəm.
Heç vaxt unutmayın ki, bir evlilikdə ən əhəmiyyətli şey
xoşbəxtlik deyil, davamlılıqdır.
Zamanı, onu səninlə birlikdə keçirməyə hazır olmayan biriylə
keçirmə.
―Yüz ilin tənhaliğı‖ romanından seçmələr
İnsanın doğma adamını basdırmadığı torpağa bağlılığı ola
bilməz.
Ölülər qəbirlərindən çıxmır, biz vicdan əzabı çəkirik, məsələ
budur.
Ömür boyu dalınca ölü gəzdirməkdənsə, salamat adamı bir-iki
dəqiqə ora-bura sürümək yaxşıdı.
Vacib məsələlərdə bir-biri ilə razılaşa bilən iki rəqibin
mübarizə aparmağının mənası yoxdur.
Ən yaxşı dost, ölüb getmiş dostdur.
Aydın Xan Əbilov
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Arxayın

qocalığın

sirri

tənhalıqla

bağlanan

vicdanlı

müqavilədə imiş.
...Kinoya baxmaqdan imtina elədi: özlərinin yetərincə dərdisəri varkən, uydurma adamların uydurma faciələrinə göz yaşı
tökmək ağılsızlıq idi.
Adam ölməli olduğu vaxtda deyil, ölməyi bacaranda ölür.
Vicdanı rahat olan insan çeynəməkdən ağzı yorulana qədər
yemək yeyə bilər.
Sevginin bir növü onun başqa növünü sıradan çıxarır, çünki
insanın təbiətində elə bir şey var ki, o doyandan sonra yeməyə
marağını itirir.
Bəzi kişilər vaxtlarını öz murdar qarınlarına tamaşa edə-edə
keçirir, süfrəyə oturanda isə torağay ciyəri tələb eləyirlər.
Siz kişilər qəribə məxluqlarsız, ömür boyu dindarlarla
vuruşursuz, hədiyyəniz də dua kitabı olur.
Adamların özləri birinci dərəcəli vaqonlarda səfər eləyib,
kitabları

yük

vaqonlarında

daşımağa

başladıqları

gün

dünyanın axrı olacaq.
Bu nəslin birinci kişisini ağaca sarıyacaqlar, axrıncısını isə
qarışqalar yeyəcək.
Markesin həyat barədə fikirləri
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Mən səni kim olduğuna görə sevmirəm; mən sənin yanında
kim olduğuma görə səni sevirəm.
Heç kəs sənin bir damla göz yaşına layiq deyil. Layiq olanlar
səni ağlatmır.
Kimsə səni sənin istədiyin kimi sevmirsə, bu o demək deyil
ki, o səni cani-könüldən sevmir.
Əsil dost sənin əlindən tutan və ürəyini hiss edəndir.
Darıxmağın ən pisi odur ki, insanla olasan və anlayasan ki, bu
adam heç vaxt sənin olmayacaq.
Həmişə gülümsə,kədərli anlarında da gülümsə, çünki kimsə
sənin təbəssümünə aşiq ola bilər.
Ola bilər ki, sən bu dünyada sadəcə bir insansan, amma kimin
üçünsə sən - bütöv bir dünyasan.
Səninlə görüşməyə çalışmayan insana vaxtını sərf etmə.
Ola bilər - Tanrı istəyir ki, biz həyatımızın yeganə insanını
tapana qədər cox yanılaq, aldanaq ki, qismətimizi tapanda,
minnətdar olaraq.
Ağlama ki, hər şey bitdi. Gülümsə ki, bitənlər nə vaxtsa vardı.
Sənə əzab verəcək insanlar həmişə olacaq. Amma yenə də
insanlara inanmaq lazımdır, sadəcə bir az ehtiyatlı ol.
Əvvəl özünü anla, sonra rastlaşdığın insandan səni anlamağı
istə.
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Hər şeyin yaxşı olması üçün çox çalışma. Həyatda ən yaxşı
şeylər qəfildən baş verir.
Mənim əsas məqsədim odur ki, məni sevsinlər. Mən buna
görə yazıram.
Ədəbiyyat haqqında fikirlərindən
Sözsüz, yazıçı olmasaydım, barda pianoçu işləmək istəyərdim:
Orada cütlüklərin bir-birlərini daha da çox sevməsinə
çalışardım.
Kubada bir ədəbiyyat professoru ilə söhbət edirdim. O mənə
dedi ki, ―Yüz ilin tənhalığı‖ qeyri-adi əsərdir, amma o
problemin həlli yolunu göstərmir. Mən dedim ki, mənim
əsərlərim situasiyanı təsvir edir, həlli yolunu göstərmir.
Gənc olarkən yüngüləxlaqlı qadınlar mənim dostlarım idi.
Tənhalıqdan xilas olmaq üçün onlarla ünsiyyət qururdum.
Deyəndə ki, mən səhər yeməyini tək yeməmək üçün
evlənmişəm, Mersedes alçaq olduğumu söyləyir.
Nağıllar yazmağa cəhd elədim, heç nə alınmadı. Onlardan
birini övladlarıma göstərdim. Onlar oxuduqdan sonra mənə
dedilər ki, uşaqları bu qədər axmaq sayırsan?
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Yazmağı davam etdirmək istəyən məşhur bir yazıçı şöhrətə
qarşı özünü davamlı qorumalıdır.
Ədəbiyyat sehrbazının son ―sirri‖ - yeni romanı
Markes dünən vəfat etsə də, yaradıcılığı yenə də davam edir:
xarici mətbuatın verdiyi məlumata görə Bueones-Ayresin
ədəbiyyat kulislərində Markesin son romanı haqqında sözsöhbətlər dolaşmaqdadır. Gəzən şaiyələrə görə, yazıçı
ömrünün son günlərində ―Avqustda görüşərik‖ adlı romanını
tamamlaya bilib. Nəşri nəzərdə tutulan bu romanın bu ilin
avqust ayında satışa buraxılacağı deyilir. Roman hər il 16
avqustda anasının qəbrini ziyarət edən 53 yaşındakı Anna
Maqdalenadan bəhs edir. 28 il ərzində ərinə sadiq qalan qadın
ziyarətə gəldiyi gün qaldığı oteldə tanış olan adamla ərinə
xəyanət edir. Kişi isə stolun üstünə bilet qoyaraq otaqdan
çıxır...
Markes 1999-cu ildə iştirak etdiyi bir konfransda bu
romandan parçalar səsləndirib. Oxucuların maraqla gözlədiyi
Əsər haqda məlumat geniş olmasa da, romanın beş fəsildən
ibarət olacağı deyilir.
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Bir neçə il bundan əvvəl Markesin vida məktubu yayıldı.
Tanrı bir anlıq çınqıldan da balaca olduğumu unudub can
verərək məni mükafatlandırsa və ömrümü bir azca da uzatsa,
ağlıma gələn hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim, amma heç
olmasa,

dilimə

gətirdiklərimi

detallarıyla

keçirər

və

düşünərdim:
Əşyaların maddi tərəflərinə deyil, mənalarına dəyər verərdim.
Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə,
60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim.
Başqaları dayandığı zaman mən getməyə davam edərdim.
Başqaları yatarkən oyaq qalmağa cəhd göstərərdim.
Başqaları

danışarkən

dinləyər,

şokoladlı

dondurmanın

dadından zövq alardım.
Əgər Tanrı mənə bir az da ömür versəydi, sadə geyinər,
üzümü günəşə çevirər, yalnız bədənimi deyil, ruhumu da
bütün çılpaqlığı ilə açardım.
Tanrım, əgər bir ürəyim olsaydı, nifrətimi buzun üzərinə həkk
edər və günəşin doğub onu əritməsini gözləyərdim.
Səmadakı aya ulduzlar boyunca Van Qoq rəsmləri çəkər,
Benedetti şeirləri səsləndirər və serenadalar oxuyardım.
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Gözyaşlarımla gülləri sulayar, bədənimə batan tikanlarının
ağrısını hiss edərək dodaq qırmızısı tac yarpaqlarından öpmək
istəyərdim.
...Tanrım, bir qurtumluq həyatım olsaydı...
O gün olmazdı ki, qarşılaşdığım bütün insanlara onları
sevdiyimi söyləməyim. Bütün qadın və kişiləri ən sevdiyim
insanlar

olduqlarına

inandırardım.

Və

EŞQ

içində

yaşayardım...
Kişilərə, yaşa dolduqları vaxt eşqdən uzaqlaşmaqlarının nə
qədər səhv hərəkət olduğunu izah edərdim. Çünki insan
eşqdən uzaqlaşdıqca yaşlanır.
Uşaqlara

qanad

verərdim.

Amma

uçmağı

özlərinin

öyrənməyinə imkan yaradardım.
Yaşlılara isə ölümün yaşlanma ilə deyil, unudulma ilə
gəldiyini öyrədərdim.
EY İNSANLAR!
Sizlərdən nə qədər də çox şey öyrənmişəm. Bütün insanların xoşbəxtliyin həqiqəti görməkdən keçdiyini bilmədən dağların zirvəsində yaşamaq istədiyini öyrəndim.
Yeni doğulan balaca bir körpənin atasının barmağını sıxarkən
əslində onu özünə sonsuza qədər qandalla məhkum etdiyini
öyrəndim.
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Sizlərdən çox şey öyrəndim. Amma bu öyrəndiklərim çox işə
yaramayacaq. Çünki hamısını bir çantada kilidlədim. Bədbəxt
bir şəkildə...
ARTIQ ÖLƏ BİLƏRƏMMİ?..
P.S. Düzdür, Markes özü bu məktubu sadəcə müsahibəsi
əsasında jurnalistin hazırladığını söyləsə də, dünya ədəbimədəni ictimaiyyəti hələ də maraqla ondan danışır...
Hazırladı: Aydın Xan (Əbilov
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III Bölüm

Polemika
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İnternet ədəbiyyatı, yoxsa “şəbəkə” söz
sənəti?!
“İnternet ədəbiyyatı, yoxsa “şəbəkə” söz sənəti?!”
mövzusunda kreativ debatımızın qonağı yazıçıpublisist, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
BDU-nun müəllimi, sosial şəbəkələrdə fəallığıyla
seçilən Natəvan Dəmirçioğludur.
- Natəvan xanım, sizcə, yeni İKT texnologiyaların,
kompyuter,

İnternet

və

sosial

şəbəkələrin

ədəbiyyatın inkişafında rolu əhəmiyyətlidir?
- Şübhəsiz: hətta bunun nə qədər «debat‖ mövzusu
olması, adamda təəccüb doğurur. Bildiyiniz kimi
debat elə bir janrdır ki, burada reallıq, həqiqət əks
fikirlərin toqquşmasıyla, müxtəlif düşüncə tərzlərinin
dartışmasıyla ortaya çıxması əsas götürülür. Əlbəttə,
bir on il ötəndən sonra bu mövzu debat predmeti
olmayacaq, problem olaraq ya adiləşəcək, ya da
Aydın Xan Əbilov

Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri

191

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

aradan

qalxacaq.

kommunikasiya
İnternet

Doğrudan

da

informasiya-

texnologiyalarının,

və

sosial

kompyuter,

şəbəkələrin

çağdaş

ədəbiyyatımızın inkişafında rolu чох böyükdür.
Baxmayaraq ki, bunların özlərinin arasında kifayət
qədər fərqlər var. Ədəbiyyat dünənin və sabahın
sənəti olmaqla yanaşı, həm də İnternet dövrünün - bu
günün estetik sahəsidir. Günümüzdə texniki inqilab
varsa, İKT həyatın bütün sahələrini əhatələmişdirsə
bu açıqdan-açığa tərəqqiyə, inkişafa səbəbdirsə,
ədəbiyyat necə və niyə ondan kənarda qalmalıdır?!
Bir halda ki, Azərbaycan Respublikası, cəmi 24 illik
müstəqillik tarixi olmasına baxmayaraq, artıq İKT
sahəsində nüfuz sahibi olan ölkələr sırasında seçilir
və milli peykə malik azsaylı dövlətlərdən biridir, niyə
də

söz

sənətinin

texnologiyalardan

inkişafında

ən

yararlanmayаq?!

yeni
Yeni

texnologiyaların, kompyuter, İnternet və sosial
şəbəkələrin nəinki ədəbiyyatın

inkişafında rolu

əhəmiyyətlidir, həm də həyatımızın bütün sahələrinin
Aydın Xan Əbilov
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zənginləşməsində, proseslərin sürətlənməsində rolu
əvəzedilməzdir. Кimlərsə bunlardan səmərəli istifadə
edə bilmir, əksinə, bolluca vaxt itkisinə yol verirsə,
bu başqa problemdir və qoy elələri özlərindən
küssünlər, İKT-dən yox...
- Dünya və çağdaş milli söz sənətimiz forma
dəyişikliyinə, fərqli estetik texnologiyaya, texniki
yeniliklərə hazırdırmı?
-

Dünyanın

texnoloji

mədəniyyətə

müxtəlif

səviyyələrdə sahibliyini görürük. İKT-nin ayrı-ayrı
ölkələrdə fərqli durumdaдыр. Xaricdə söz sənətinin
yeni texnologiyalara hazırlıq səviyyəsinin də xüsusi
təsirləriни

görürürk.

Çox

az

ölkədə

müasir

texnologiya pik nöqtədədir və ədəbi-mədəni əlaqələri
fantastik səviyyədə asanlaşdırıb. Bunun bizə birbaşa
aidiyyəti yoxdur, amma dolayısı ilə təsiri var. Bizə
lazımdır ki, ictimai-mədəni düşüncəmiz, milli söz
sənətimiz

forma

dəyişikliklərinə,

fərqli

estetik

texnologiyalara, kreativ-texniki yeniliklərə hazır
olsun, durmadan öz səviyyəsini artırsın. Hələliksə biz
Aydın Xan Əbilov
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bunu müşahidə eləmirik: milli söz sənətimiz bu
sahədə yüksək vərdişlərə yiyələnməyib. Nəticədə isə
nə görürük? Milli ədəbi-mədəni düşüncəmiz sürətlə
üzərinə gələn texnoloji inqilabın qarşısında sanki
sarsılır, hətta bacardıqlarını belə şaşırır, yaxud da zəif
bildiyi texnika ilə işləyərək,

əvvəlki süрətini,

işgüzarlığını itirir. Ədəbiyyatımız texniki yeniliklərə,
fərqli estetik vərdişlərə

uyğunlaşmalıdır. Buna

münbit zəmin də var. İnternet istifadəçisinin say
göstəricisinə görə Azərbaycan MDB və Orta Asiya
ölkələri içərisində lider yerlərdən birini tutur. Dünya
İqtisadi

Formununun

hesabatında

ölkəmiz

―şəbəkələşmə hazırlığı indeksi‖nə görə

dünyanın

144 ölkəsi arasında 56-cı yerdədir. Bu gün kosmik
dövlətlər

sırasındayıq,

ölkəmizdə

İnternet

istifadəçilərinin sayı yetmiş faizdən çoxdur və onlar
sürətlə artır.
- İnternet

ədəbiyyatı dedikdə, nəyi nəzərdə

tutursуz: virtual, elektron, yaxud şəbəkə söz
sənətini?
Aydın Xan Əbilov
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- Sualınıza birbaşa cavab vermək bir qədər çətindir:
bu anlayışlar humanitar elmlərə yaxın zamanlarda
daxil olduğuna görə onların dəqiq izahını vermək
məsuliyyət tələb edir. Virtual, elektron fəaliyyət və
əlaqələr

barədə

чох

danışmaq

olar.

Şəbəkə

ədəbiyyatına isə ciddi ədəbiyyat kimi baxa bilmяrəm.
Şəbəkə ədəbiyyatını ―mini ədəbiyyat‖ adlandırmaq
olar. Fikir vermisizsə, sosial şəbəkədə bir bənddən
artıq şeir yerləşdirən müəllif санки adam ―itələyir‖.
Çünki

orada

Ədəbiyyatımızın

ciddi

ədəbiyyat

―alınmır‖.

―sosiallaşmasında

–

şəbəkələşməsində‖ hələlik müəyyən problemlər var.
Baxmayaraq

ki, Azərbaycan MDB məkanında

―elektron hökumət‖ layihəsi üzərində işlərin səmərəli
aparıldığı dördüncü ölkə sayılır. Bu gün dünyada
çoxəsrlik zəngin tarixi ənənəyə, uğurlu siyasi və
iqtisadi

inkişafa,

müxtəlif

xalqların

ümumi

yaşayışınа tolerant mühitə sahib olan Azərbaycan
üçün müasir texnologiyalardan yetərincə istifadə
qaçılmazdır. 2013-cü ildə ilk telekommunikasiya
Aydın Xan Əbilov
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peykimiz orbitə buraxıldı. 2015-ci ildə fəzaya
buraxılması

planlaşdırılan

―Azərspace-2‖

telekommunikasiya peykinin layihə sənədlərinin
hazırlığı

başa çatmaqdadır. Azərbaycan üçüncü

telekommunikasiya peykini isə 2017-ci ildə orbitə
çıxarılmasını nəzərdə tutur. Sual oluna bilər: bu
qədər yeniləşmə gedən ölkədə ədəbiyyatımızın
proseslərdən kənarda qalmağa nə dərəcədə haqqı
var?
- Sizin necə öz bloq, şəbəkə səhifəniz, Feysbuk
profiliniz,

saytınız

varınızdırmı?

Onlardan

səmərəli istifadə edə bilirsiz?
- Sadaladığınız və onlara bənzər nələrsə var, amma
səmərəlilikdən ürəklə danışa bilmərəm. İnternetdə
olan

materiallarım,

məlumatlar,

mənim

şəbəkə

haqqımda

olan

video-kanallarında

yerləşdirdiyim videolar kreativ «piar»ıma xidmət
edir. Hərdən özüm də onlara baxıram, nəzarətdə
saxlayıram. Feysbuk profilimi də demək olar ki, sıxsıx yada salıram, fasilələrlə daxil oluram. İnternetlə
Aydın Xan Əbilov
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fərdi əməkdaşlığımı dərs ili sona çatdıqda xeyli
gücləndirmək fikrindəyəm. Müasir dövrdə İKT-nin
inkişafı həm dövlət üçün, həm də hər bir şəxs üçün
etibarlı gələcək deməkdir. Azərbaycanda İKT ölkə
iqtisadiyyatında neftdən sonra ikinci sahə elan
olunub. Bu da maraqlı faktdır və biz yaradıcı adamlar
da yaradılan imkanlardan lazımınca bəhrələnməliyik.
- Feysbuk sosial portalındakı statusu yazılarını,
qeydləri, başqa materialları, onlara şərhləri,
aparılan

polemika

və

müzakirələri

şəbəkə

ədəbiyyatı nümunələri saymaq olarmı?
- Feysbukdakı status yazıları, qeydləri, onlara
ünvanlanan

şərhləri,

müzakirələri

şəbəkə

aparılan
ədəbiyyatı

polemika
predmeti

və
kimi

götürmək, əlbəttə, düzgün olardı. Heyif ki, onların
əksər hissəsini ciddi ədəbiyyat faktları kimi saymaq
mümkün deyil. O yazılanlar daha ciddi ola bilərdi,
amma, görünür, ciddiyyət sosial şəbəkələrdə lazımi
qədər nəzərə alınmadığına görə, bu, hələ ki mümkün
deyil və sanki heç alınmır da. Əslində şəbəkə
Aydın Xan Əbilov
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ədəbiyyatı ciddi, peşəkar sənət əsərindən çox, kreativ
olmalıdır.
Ustad İsa Muğanna rəhmətə gedəndə, daxili bir
ehtiyac hiss edərək bir status paylaşmışdım: ―Bəlkə
də dünyanın ən böyük acısı yarımçıq əsərə
yanmaqdır. Hətta, yarımçıq ömür də onun qədər acı
vermir. "Ölüm həmişə vaxtsızdır". Məncə, ömür
həmişə tamdır, nə vaxt bitməsindən aslı olmayaraq.
30-da da, 90-da da. Bitdiyi an ömür bitir. Yarımçıq
əsər isə heç vaxt bitmir... Yusif Səmədoğlunun
"Deyilənlər gəldi başa", İsa Muğannanın "Mənim
məhəbbətim" yandırdı məni‖. Təəssüflər olsun ki,
belə ağrılı statusa bir nəfər belə şərh yazmadı,
halbuki dostluğumda olan insanların 90%-i ədəbiyyat
adamıdır - ‖əsər yaradanlar‖dır.

Əsər onların

həyatının, ən azı, yarısı deməkdir. Amma hansısa
gəncin paylaşdığı фотоşəklə yüzlərlə ―bəyndim‖
gəlir, şərhlər yazılır...
- Ən çox hansı sosial şəbəkələrdən bəhrələnirsiz?

Aydın Xan Əbilov
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- Ən çox Google.com, Vikipediya, Youtube.com,
İnternet

Facebook.com,

TV-lərdən,

müxtəlif

saytlardan istifadə edirəm. Saytlardan, İnternet TVlərdən istifadə maraq dairəmdən, informasiya almaq
ehtiyacından, çox halda isə şəxsi tanışlıqlardan
bəzən

həmin

yerdə

kimsə

dostlardan,

ya

tələbələrimdən işləyir irəli gəlir.
-

Sizin yaradıcılığınızın təbliğinə, eləcə də

əsərlərinizin yazılmasına, imzanızın tanınmasına
İnternet və sosial şəbəkələrin təsiri varmı?
-

İnternetin

əhəmiyyətli

həyatıma
təsiri

olub.

və

yaradıcılığıma

Son

dövr

çox

yazılarımı

bilgisayarda özüm yazıram və eleкtron poçt vasitəsilə
istənilən yerə rahatca göndərirəm. Vaxta, pula, fiziki
zəhmətə qənaət olunur. Bu yaxınlarda Amerikada
povestim

çap

olunub.

BBununla

əlaqədar

yazışmalarım İnternet üzərindən həyata keçirilib.
Kitabı – toplunu da İnternetüstü elektron satışdan
almaq üçün sifariş verdim.

Aydın Xan Əbilov
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Sosial şəbəkələrin yaradıcılığımın təbliğində böyük
rolu ola bilərdi, amma, deyəsən, nəsə düz alınmır.
Səbəb sadə olduğu qədər mürəkkəb, mürəkkəb
olduğu qədər də sadədir. Sosial şəbəkələrdə ciddi
məhsul

―alınmır‖.

Dostluğunda

kifayət

qədər

ədəbiyyat, sənət, mədəniyyət, elm, düşüncə adamları
olan istifadəçi bir yazı nümunəsi paylaşır. Real
vəziyyətin konturlarını dəqiq cızsaq, belə bir
mənzərə alınır: oxunmasına azı 20 dəqiqə vaxt lazım
olan material şəbəkədə yerləşdirildiyi andan она
―bəyəndim‖ bonusu yığılmağa başlayır. Axı necə?
Bunu oxumaq, ya da dinləmək üçün müəyyən vaxt
lazımdır. Yox, həmin an ―bəyəndim» - «like‖ olunur.
Çünki sosial şəbəkələrdə də münasibətləri nüfuz,
populyarlıq, şəxsi əlaqələr, ―işi keçmək‖ ehtiyacı
tənzimləyir. Bəlanın biri bu. İkincisi, eyni adam
dəyərli iki bəndlik şeir qoyur, ya dörd sətirlik kreativ,
orijinal, intellektual məhsul yerləşdirir. Onu bəyənən
on

adam

olursa,

övladının,

nəvəsinin

şəklini

paylaşanda ona yüzlərlə rəy bildirilir. Anormal bir
Aydın Xan Əbilov
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vəziyyətdir. Mən bilmirəm, digər xalqların sosial
şəbəkələri necədir, amma bizdə vəziyyət səviyyəcə
çox aşağıdır. Nadir hallarda müzakirə qurmaq olуr və
ya intellektual söhbətlərə şərait yaranır. Üçüncü acı
hal isə odur ki, mən özüm də bəzən belə edirəm.
Bizdə hazırda cəmiyyətin formalaşması prosesinin
getdiyini, mədəni mühitin, elitar cəmiyyətin yeni
tələblərə uyğun, fərqli məzmunda qurulduğunu
formalaşdığını nəzərə alsaq, sosial şəbəkələrdə də
intellektual mühiti yaradılmasına böyük ehtiyac
duyulur.
- Ənənəvi söz sənəti, yoxsa şəbəkə ədəbiyyatı,
kağız kitab, yoxsa elektron kitab seçiminiz?
- Sizin ənənəvi söz sənəti ilə şəbəkə ədəbiyyatının
müqayisəsində hər ikisinin uduzan və udan tərəfləri
var. Ənənəvi ədəbiyyat fundamentaldır, ―yazıya pozu
yoxdur‖, ―göz görür, ağıl kəsir‖, əlin ilə toxunduğun
hər şey realdır. Şəbəkə ədəbiyyatı isə, adından da
göründüyü kimi, elektron formada yayılır, müasirdir,
gələcək onundur! Kağız kitab, yoxsa elektron mətn?
Aydın Xan Əbilov
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Artıq son dövrlərdə elektron variantda oxumaq mənə
ləzzət verir. Amma burada həcm problemi var.
İnternet üzərindən, nədənsə, hər şeydə mobillik
zəruri ehtiyaca çevrilib. Əlifba məsələsi də mütaliə
və oxunmaq üçün bizə ciddi problem yaradır. Bu həll
edilməlidir.

Yalnız

Azərbaycan

dilinin

orfoqrafiyasına məxsus olan ―ə‖, ―ı‖, ―ö‖, ―ü‖, ―ğ‖,
―ç‖, ―ş‖ hərfləri İnternet ədəbiyyatına əsl problemə
çevrilib. Görünür bu barədə də ciddi tədbirlər planına
ehtiyac var...
- Maraqlı söhbətə görə minnətdarıq.
- Debata dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Söhbətləşdi: Aydın Xan Əbilov
“Ədəbiyyat qəzeti”
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Kreativ debat: İnternet, yoxsa şəbəkə
ədəbiyyatı?!
Paytaxtımız Bakı ölkəmizin elmi-mədəni düşüncə mərkəzi
olaraq nəinki bölgələrimizə, həm də qonşu dövlətlərə - istər
soydaşlarımızın toplum halda tarixi torpaqlarımızda yaşadığı
İran, Rusiya, Gürcüstan, İraq, Türkiyə, istərsə də Orta Asiya
respublikalarına, başqa Şərq məmləkətlərinə kulturoloji
təsiri

hər

zaman

araşdırmaçıları,

tədqiqatçıları

təəccübləndirib. Nizami Gəncəvidən üzü bəri, Füzuli,
Nəsimi, Tusi, Axundov Mirzə Cəlil kimi söz-düşüncə
sahiblərimizin

təsiri

ilə

yazıb-yaradan

Şərq

mütəfəkkirlərinin ədəbi-intellektual irsini xatırlayaq. Günü
bu gün də bu təsirlər görünməkdədir: söz yox, bizim
yerləşdiyimiz geosiyasi məkana görə Azərbaycan humanitarintellektual düşüncəsi də müxtəlif xarici təsirlərə, həmlələrə
məruz qalır. Onları milliləşdirməyi, özümüzküləşdirməyi
yaxşı bacarırıq və eləcə də qonşu xalqlara da ötürəndə
özümüzdən çox şeyləri qatırıq.
Bəs son vaxtlar Bakıda da geniş vüsət tapmış yeni düşüncətəsvir vasitələri bölgələrimizə necə, gedib çatırmı?! Budəfəki
söhbətimiz də məhz bu yöndədir. Həmsöhbət olaraq
Aydın Xan Əbilov
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Gəncəbasardan olan cavan yazıçını - Göygöl rayonunun
Üçtəpə kəndində dəqiq elmlər üzrə pedaqoq kimi çalışan,
eyni zamanda “Sirli kainat”, “Fateh” kimi bədii-fantastik,
eyni zamanda “Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi
metodikası” adlı elmi-metodoloji kitabın müəllifi, Təhsil
nazirliyinin keçirtdiyi “İlin müəllimi” müsabiqəsinin qalibi,
elmi-fantastik əsərləri ilə İnternet məkanında kifayət qədər
oxucu qazanmış Nurlan Quliyevadır.
- Nurlan xanım, sizcə, həyatımıza yenicə daxil olmasına
baxmayaraq, ənənəvi təsəvvürlərimizi, düşüncə tərzimizi,
dünyagörüşümüzü, hətta gündəlik yaşam tərzimizi dəyişən
yeni İKT texnologiyaları - kompüter, İnternet, sosial
şəbəkələr

ədəbiyyatın

inkişafında

rolu

nə

qədər

əhəmiyyətlidir?
-

Yeni

İKT-nin

yaranması,

kompüterdən

istifadə

bacarıqlarının formalaşması, müxtəlif İnternet saytlarından,
elektron

resurslardan,

portallardan,

həmçinin

sosial

şəbəkələrdən istifadə cəmiyyətimizdə gedən qloballaşmanı
daha da sürətləndirdi. Zamanəmizdə istər Azərbaycanda, –
paytaxt Bakıdan tutmuş, ta əyalətlərə, kəndlərimizə qədər, istərsə də bütün dünyada, texnomodern Qərb mədəniyyətinin
təsiri ilə böyüyən, informasiya bolluğunda yaşayan gənc nəsil
Aydın Xan Əbilov
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yetişir. Məxsus olduğu xalqın milli-mədəni dəyərlərini əks
etdirdiyini nəzərə alsaq, bu mənada, tərbiyyəvi gücə malik
olduğunu

nəzərə

alsaq

İnternetdə,

sosial

şəbəkələrdə

ədəbiyyatın yayımlanması və təbliği zəruridir. Ədəbiyyatın
inkişafına isə həmişə zaman və məkan amili güclü təsir
göstərib. İKT-nin inkişafı ədəbiyyata yeni məzmun, ifadə
vasitələri, fərqli mövzular verir, geniş imkanlar açır. Əğər
müasir yazar informasiya mədəniyyətinə sahibdirsə, o
ölkəsinin sərhədlərini aşır, İntrnet vasitəsilə dünyaya çıxır,
sosial şəbəkələrdə yaradıcılığını formalaşdırır, 50 milyonluq
soydaşımızla virtual təmasa girir.
- Əyalətdə yaşayan bir yazıçı kimi necə düşünürsüz, dünya və
çağdaş milli söz sənətimiz forma dəyişikliyinə, fərqli estetik
texnologiyaya, texniki yeniliklərə hazırdırmı?!
- Öz ölkələrində intellektual-kreativ insan kapitalın inkişaf
etdirən dünya dövlətləri artıq İKT-dən istifadənin bütün
sahələrdə - elm, incəsənət, ədəbiyyat və s. bəhrəsini görürlər.
Texnologiyalar

bir

alimə

elmi

işini

modelləşdirmək,

fəaliyyətinin nəticəsini əvvəlcədən görmək imkanı verir. İKT
mədəniyyət - ədəbiyyat və incəsənətin bütün sahələrinə nüfuz
edir: postmodern ədəbiyyat nümunələri, bənzərsiz rəsm
əsərləri, müxtəlif məzmunlu və formalı filmlər və s. yaranır.

Aydın Xan Əbilov
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Bunlara görə demək olar ki, dünya söz sənəti yeniliklərə
hazırdır.
Çağdaş milli söz sətimizə gəlincə, hələ görüləcək işlərimiz
çoxdur. Dünya fikir tarixində öz sözünü demiş klassiklərimiz
ədəbiyyatda öz layiqli yerlərini tutublar. Müasir nəsil qələm
adamlarımız isə sözlərə yeni çalarlar verməli, ən əsası,
intellektual-fəlsəfi əsərlər yaratmalıdırlar ki, həm ingilis, rus,
türk dilləri vasitəsilə dünyaya çıxışını təmin etmiş bizim gənc
oxucuları, həm də xariciləri maraqlandıra bilsinlər. Bədii
ədəbiyyat milliliyi saxlamaqla dünyəvi ideyaları təblığ etməli,
yazıçı geniş dünya görüşünə malik olmalıdır. Çağdaş milli
ədəbiyyata

intellektuallıq,

texnologiyaları
yazılarımda

virtuallıq,

gətirilməlidir.

görmüşəm:

Mən

fərqli

bunun

azərbaycanca

düşüncə

gücünü

yazdığım,

öz

sosial

şəbəkələrdə paylaşdığım bədiiləşdirdiyim riyazi hekayələrim
xaricdə

yaşayan,

ana

dilimzdə

oxuyan

İnternet

istifadəçilərinin – türklərin, güneyli soydaşlarımızın diqqətini
başqa yazılarımdan daha çox cəlb edir.
- Maraqlıdır, bəs İnternet ədəbiyyatı dedikdə, şxsən siz
nəyi nəzərdə tutursuz: virtual, elektron, yaxud şəbəkə
ədəbiyyatını?
- İnternet ədəbiyyatı müxtəlif dövrlərdə yazılmış, hazırda
elektron varianta çevrilərək qlobal informasiya şəbəkəsində
Aydın Xan Əbilov
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yerləşdirilən mətnlər sayıla bilər. Ümumiyyətlə, oxucuya
virtual olaraq çatdırılan bütün növ ədəbiyyat nümunələri
İnternet ədəbiyyatı sayılmalıdır, əslində. Buraya İKT-nin
imkanları ilə əlaqədar yaranan və hətta sosial şəbəkələrdə
formalaşan ədəbiyyatı – profil yazılarını, qeydləri, şərhləri,
eləcə də, müxtəlif forumların, virtual debatların müzakirələrini
də əlavə etmək olar.
- Sizin necə, öz bloq, sosial şəbəkə səhifəniz, tutalım
Feysbuk

profiliniz,

yaxud

fərdi

saytınız

varmı?

Zəmanəmizin bu texniki imkanlarından səmərəli istifadə
edə bilirsiz?
- Sözsüz, özümün yaratdığım ―Mədəniyyət‖ adlı saytım,
müxtəlif İnternet resurslarındakı 10-a yaxın bloqum, bir çox
qlobal

şəbəkələrdə

səhifəm,

facebookda

profilim

və

mədəniyyətimizi təbliğ edən qrupum var. İmkan daxilində
bütün saytlarımı işlədirəm. Ən çox istifadə etdiyim isə Milli
Virtual-Elektron Kitabxanadakı - kitabxana.net portalında
yaratdığım bloqlar, mədəniyyətə aid nuraz.ucoz.ru ünvanlı
fərdi

saytım,

facebook.com

və

twitter.com

profil

səhifələrimdir.
- Feysbukda yazılan status yazılarını, qeydləri, onlara
ünvanlanmış

şərhləri,

aparılan

polemika

və

müzakirələrini, sizcə, şəbəkə ədəbiyyatı saymaq olar?
Aydın Xan Əbilov
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- Bilirsiz, İnternet, o cümlədən onun aparıcı istiqamətinə
çevrilmiş

sosial

şəbəkələr

artıq

dünya

dövlətlərinin,

beynəlxalq təşkilatları birləşdirən, müxtəlif

xalqların,

millətlərin, milyarlarla insanın bir araya gəldiyi virtual
məkana çevrilib, bir sözlə, real həyatın elektron variantı kimi
inkişaf etməkdədir. Bu məkandakı hər bir şəxs yalnız öz
mədəniyyətini, dünyagörüşünü deyil, həmçinin mənsub
olduğu millətin mədəniyyətini nümayiş

etdirir. Sosial

şəbəkələr vasitəsilə ədəbiyyatımızı dünya miqyasında təbliğ
edə, dünya söz – fikir sənətilə, fərqli mədəniyyətlərlə
yaxından tanış ola bilirik. Feysbukdakı statuslar, qeydlər,
şərhlər onu yazan şəxsin inteklektual səviyyəsindən asılıdır.
İstedadlı şəxsin yazdığı və şəbəkədə paylaşdığı mətn, fikir,
əsər gözəl bir ədəbiyyat nümunəsi də ola bilər. Polemika və
müzakirələrsə

müzakirə

olunan

məsələni

kimin

necə

görməsindən asılıdır...
-

Maraqlıdı,

ən

çox

hansı

sosial

şəbəkələrdən

bəhrələnirsiz?
- Mən daha çox artıq öyrəşdiyim Feysbuk və Tvitter kimi
qlobal sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Onlarda kifayət
qədər elektron izləyicim, virtual dostlarım və oxucularım var.
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- Şəxsən sizin yaradıcılığınıza, eləcə də əsərlərinzin
yayılmasına, imzanızın tanınmasına İnternet və sosial
şəbəkələrin təsiri böyükmü olub?
- Əlbəttə, yaradıçılığıma İnternetin çox böyük təsiri olub.
Məktəb illərindən bədii əsərlər yazırdım. Lakin yaşadığım
mühitdə bu haqda danışmaq mümkün deyildi. İlk dəfə evdə
―sirrimi‖ açdım. O anda köhnə kişilərdən olan müəllim atam
heç özü də nə söyləyəcəyini bilməyib xeyli fikirə getdi.
Amma məhz atam sonralar mənə çox dayaq oldu. Bilirsiz ki,
bölgələrdə yazıb-yaradanlar, xüsusən də hələ yenicə başlamış,
tanınmayan qadın müəlliflərin Bakıda öz əsərlərini çap etməsi
çox çətin məsələə idi. Amma mən təkidlə çap olunmaq
istəyirim. Göygöl, Daşkəsən rayonlarının, Gəncə şəhərinin
mətbuat orqanlarında silsilə yazılarım çap olundu. Paytaxt
qəzetlərinin biri fantastik hekayəmi nəşr etdi. Daha sonra 15 il
yaradıcılıqla məşğul olmadım. Son 10 ildə İKT və İnternetin
inqilabi inkişafı yaradıcılığıma təkan verdi. Riyaziyyat və
informatika müəllimi olduğumdan, kompüter texnologiyaları
bacarıqlarını çox tez mənimsəmişdim deyə, yeniliklərdən tez
xəbər tuturdum.
2009-cu ildə kitabxana.net saytında qeydiyyatdan keçib yeni
yazdığım

əsərləri

orada

yaratdığım

nuraz.kitabxana.net

ünvanlı bloqunda yerləşdirməyə başladım. Bununla da
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yaradıcılığımın yeni dövrü başladı. Az vaxta fantastik
əsərlərdən ibarət ―Sirli kainat‖ adlı kitabım araya-ərsəyə gəldi.
Kitabxan.net

portalından,

eləcə

də

Feysbuk

sosial

şəbəkəsindən virtual tanış olduğum Yeni Yazarlar və
Sənətçilər Qurumunun rəhbəri Aydın Xan Əbilov əsərlərimə
dəyər verdi və məni birliyin üzvlüyünə qəbul etdi. Bundan
sonrakı bədii yaradıcılığımdakı bütün uğurlarıma görə məhz
ona minnətdaram.
Bədii yaradıcılığım pedaqoji fəaliyyətimə təsir göstərdi.
Azərbaycan

Rspublikasının

Təhsil

Nazirliyi

tərəfindən

metodik vəsait kimi təsdiq olunan ―Riyaziyyatın konsruktiv
təlimlə tədrisi metodikası‖ adlı kitabımı yazdım. İlk olaraq
kitabdakı materialları Milli Virtual Kitabxanada yaratdığım
nuraz7.kitabxana.net saytında yerləşdirmişdim.
―Fateh‖ adlı üçüncü kitabımın materiallarını da vaxtaşırı
kitabxana.net saytında və Feysbuk sosial şəbəkəsindəki
profilimdə paylaşmışam. Oxucularımın, sənət dostlarımınn
rəy və təklifləri həmişə məni ruhlandırıb. İnternet və sosial
şəbəkələr mənimçün dahi şəxsiyyət, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini dərindən öyrənmək
imkanı yaratdı. Aydın Xan Əbilovla həmmüəllif olduğumuz
―Heydər Əliyev məktəbi‖ adlı kitabımızı işlədik. Hazırda
bütün kitablarım İnterdə paylaşılır. Bütün sahələrdə böyük
Aydın Xan Əbilov
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həvəslə işlərimi davam etdirirəm. Ötən ilin sonunda 12 saylı
Ərazı Vergilər Departamentindən ―Vergi dostları‖ layihəsinə
seçildim. Bu işimdəki uğurlarıma da İnternetin böyük təsiri
olur.
- Ənənəvi söz sənəti, yoxsa şəbəkə ədəbiyyatı, kağız kitab,
yoxsa elektron kitab: seçiminiz?!
- Ənənəviyə hörmət edərək, milliyi qoruyaraq yeniliyə doğru
getməliyik. Sözsüz şəbəkədəki hər əsər ədəbiyyat nümunəsi
ola bilməz – zaman özü mətnləri, yazıları ələyəcək, yaxşılarını
seçəcək. Amma İnternet şəbəkəsi gözlərimiz önündə geniş
imkanları olan bir dünya açır – biz o dünyanın sakinləriyik.
Zaman və məkanın tələblərinə uyğun yaşamağa məcburuq, o
mənada seçimim şəbəkə ədəbiyyatı - elektron kitabdır.

Söhbətləşdi: Aydın Xan Əbilov
“Ədəbiyyat qəzeti”
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