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MƏDƏNİYYƏTİMİZİN BÖYÜK  
HİMAYƏDARI:  

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV

Kulturoloji-tarixi oçerk

Kulturologiya elmində müəyyən zamanda baş verən ha-
disələrə verilən dəyərlərə görə hər hansı bir tarixi dövr 

dəyərləndirilir. Bu mənada Azərbaycanın çağdaş, daha dəqiq ifa-
də etsək, modern tarixinin yeni mərhələsi kədərli bir hadisə ilə 
başlandığını qəbul etmək lazımdır. 

İndi əksəriyyəti yüksək rütbəli zabit və general kimi ordumuz-
da xidmət edən, Qarabağdakı 44 günlük Vətən müharibəsində Ali 
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında möh-
təşəm Qələbəni xalqımızın alnında qızılı yazıya çevirən ovaxtkı 
yeniyetmə kursantların qarşısında iradəli sərkərdə kimi nitq söy-
ləyən zaman ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın eşqiylə çır-
pınan polad ürəyi dözmədi, iki yerə parçalanmış Azərbaycanımız 
torpaqları kimi çat verdi. Hələ də birdəfəlik həllini gözləyən Qa-
rabağ münaqişəsi dahi şəxsiyyətin infarkt nöqtəsinə çevrilmişdi. 
Fəqət tarixin ən işıqlı simalarından biri kimi vaxtilə özünün yarat-
dığı hərbi məktəbin yubileyinə həsr olunmuş tədbirində Heydər 
Əliyev təkrarən kürsüyə qayıtdı və bir daha sübut etdi: özündən 
sonra bu xalqa, ölkəmizə, ən əsası da dövlətimizə elə bir şəxsiyyət 
yetişdirdi, yadigar saxladı ki, ulu öndərin həyata keçirməyə çalış-
dığı, fəqət çatdıra bilmədiyi planları, xalqımızın Qarabağın azad 
edilməsi ilə bağlı ülvi arzularını uğurla reallaşdıracaq... 

Azərbaycanda dövlətçilik sükanı möhkəm, böyük iradə sa-
hibi olan şəxsin əlinə keçdi: 2003-cü ildən sonra cəmiyyəti həyə-
canlandıran hadisələr baş vermədi, əksinə, tariximizin post-Hey-
dər Əliyev dövrü zəmanəmizin neo-İlham Əliyev mərhələsinə 
təkamül etdi. Məhz belə bir mürəkkəb zamanda İlham Əliyev 
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yeni tarix yazmağa başladı: özü ilə birlikdə insanlarımızı zə-
manənin tələblərinə uyğun dəyişməyə, fərqli, daha modern bir 
cəmiyyət quruculuğuna start verdi. Prezident İlham Əliyevin 
dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsindən yararlanaraq 
başladığı siyasi-iqtisadi islahatları bütün sahələrdə genişləndi, 
gücləndi, dərinləşdi. 

XXI yüzilliyin başlanğıcından etibarən sabiq sovet döv-
ranının xiffətini çəkən köhnə nəsil nisgilliyi, xarici qüvvələrin 
hər tərəfdən parçalamağa çalışdığı əhalinin sosial gərginliyi, 1 
milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün ağır durumu, SS-
Rİ-dən qalma, Heydər Əliyevin dühası nəticəsində dağılmaqdan 
xilas edilmiş, əsasən neft və qaz sənayesi kimi formalaşdırılmış 
iqtisadiyyatdakı durğunluğu, illərlə uzanan müharibə şəraiti, 
bir hissəsi mühacirətə köklənmiş, bir hissəsi mövsümi işləmək 
üçün Rusiyaya gedib-gələn cavanların gələcəyə inamsızlığı kimi 
problemlərlə qarşılaşan ölkədəki mürəkkəblik peşəkar siyasət-
çini çəkindirmədi: İlham Əliyev hansı ağır missiyanı öhdəsinə 
götürdüyünün fərqində idi. Baş nazir təyin olunan, sonra xalqın 
etimadını qazanaraq Prezident seçilən İlham Əliyev ölkə daxi-
lində və beynəlxalq aləmdə siyasi xadim, dövlət rəhbəri kimi nü-
fuzunu daha da artırmalı, həm də bütün sahələr üzrə peşəkarlar 
formalaşdıraraq vətəndaşları, zəmanənin tələblərinə uyğun də-
yişməli, tarixdə iz qoyacaq proseslərə gücləndirilməli idi... 

Əgər indi bu barədə geniş təhlillər aparılırsa, yazılırsa, danı-
şılırsa, güman etmək olardı ki, həm ölkənin dövlət rəhbəri, həm 
də dünyaya səpələnmiş, sayları 50 milyonu keçən soydaşlarımı-
zın milli-siyasi xadimi kimi nüfuzunu durmadan artıran İlham 
Əliyev tarixin o dönəmində zəmanənin onun qarşısına qoydu-
ğu o nəhəng missiyasını bütün mürəkkəbliyi ilə birlikdə əla öy-
rənmiş, analiz edərək böyük siyasətin qlobal məkanına qədəm 
qoyduğunu da əla bilirdi. İ.Əliyev əvvəlcə Milli Məclisdə millət 
vəkili kimi xalqımızın sevimlisinə çevrilməyi bacarmışdı: daha 
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sonra Avropa siyasi məkanında - ATƏT PA-nın üzvü, AŞPA səd-
rinin müavini kimi planetar masştabda nüfuz qazandı, indiyə 
qədər də dünyanın ən nüfuzlu siyasi liderlərindən biri kimi ta-
nınmaqdadır. O zaman da, indinin özündə də hamı bilirdi: İlham 
Əliyev unikal tarixi şəxsiyyət, ulu öndər Heydər Əliyev siya-
si-fəlsəfi dövlətçilik məktəbinin, bir qədər də aydın ifadə etsək, 
şəcərəsi qədimlərə gedən genetik irsin layiqli davamçısıdır.

İlham Əliyev Baş nazir kimi məsul dövlət vəzifəsinə keçən-
dən sonra geniş sahələri əhatə edən iqtisadi-siyasi, sosial-icti-
mai, mədəni və intellektual islahatlara rəhbərlik etməyə başladı: 
onun əsas tarixi vəzifəsi tam yeni cəmiyyət, dövlətçilik sistemi, 
dövlət aparatı, rəsmi qurumlar yaratmaq, formalaşdırmaq, bə-
zilərini yenidən qurmaq və oturuşmuş siyasi-rəsmi texnologiya-
ları təzələmək, dünyadakılara alternativ olanları milliləşdirərək 
Azərbaycanda tətbiq etmək idi. 

Əsrin “Neft Müqavilələri”ni imzalayandan və həyata keçir-
məyə başlayandan, Qarabağda atəşkəsə nail olandan, ölkədaxi-
li sabitliyi bərpa edəndən, beynəlxalq aləmdə respublikamızın 
geosiyasi təsirini yüksəkliyə qaldırandan sonra Heydər Əliyevin 
başladığı, fəqət genişləndirərək başa çatdıra bilmədiyi tarixi isla-
hatları, olduqca mürəkkəb prosesləri İlham Əliyev uğurla davam 
etdirdi.

Prezident İlham Əliyev əsl tarixi şəxsiyyət kimi məntiq-
li-mərhələli addımlar atırdı: həm ölkə daxilində, həm də bey-
nəlxalq geosiyasi məkanlarda irəlilədikcə, özü ilə birlikdə yüz-
lərlə, minlərlə peşəkar siyasətçi, diplomat, hərbiçi, idman, elm, 
mədəniyyət adamı, incəsənət istedadı, ictimai aktivist, vətəndaş 
cəmiyyəti fəalı, hüquqşünas, iqtisadiyyatçı, beynəlxalq qurum-
larda rəsmi vəzifələrə təyinat alan, gənclər təşkilatları lideri, 
müxtəlif profilli məmur yetişdirməyə başladı ki, bunu da kul-
turoloqlar, filosoflar və tarixçilər “xalqın yenidən formalaşdırıl-
ması” adlandırırlar.
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İlham Əliyev həyatda, siyasətdə ustadı sayılan atası kimi, 
respublikanı addım-addım gəzdi, Qarabağa, Naxçıvana, Gən-
cəyə, Bərdəyə, cənub və şimal bölgələrinə dəfələrlə səfər etdi; 
Türkiyə başda olmaqla, Türk dünyası, Şərq ölkələri, MDB döv-
lətləri, Avropa, Amerika, Afrika və Asiyaya rəsmi, bəzən də iş-
güzar səfərlərə getdi; BMT, YUNESKO, NATO, İSESKO, İƏT, 
ATƏT, GUAM kimi beynəlxalq təşkilatlarla uzunmüddətli, qar-
şılıqlı əməkdaşlıq müxanizmlərini qurdu; işgüzar görüşlər, bağ-
lanan müqavilələr, imzalanan coxsaylı sənədlər, şəxsi əlaqələr, 
fərqli formatlar, qlobal tribunalar, xarici KİV-də çıxışlar, rən-
garəng münasibətlər, bir sözlə, tarix yaratmaq üçün nəhəng liderə 
lazım olan bütün atributlar, texnologiyalar, mexanizmləri işə sal-
dı: bunlar bizim gözümüzün qabağında baş verirdi deyə, bəlkə 
də çoxlarımızın fərqində deyildi, fəqət, bu prosesləri yaxından 
izləyən mütəxəssisləri belə heyrətləndirən fəaliyyəti ilə tamam 
yeni bir siyasət peşəkarının dövlətinə, xalqına həsr etdiyi ömür 
enerjisi idi bu. 

Əslində, 2000-ci ildəki 44 günlük müharibə zamanı Ali Baş 
Komandan, Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyəti sanki 
idmanda marafon yarışına çıxan atletin finişə az qalmış sürətini 
artırdığı kimi, Böyük Qələbəyə qədər xalqı 20 il ardıyca aparan 
sərkərdənin illər boyu hansı ağır prosesləri zərgər dəqiqliyi ilə 
idarə etdiyinin əyani sübutu idi. 

Azərbaycanla yanaşı, iqtisadi, logistik, geosiyasi baxımdan 
yüz minlərlə qandaşımızın yaşadığı qonşu Gürcüstanı da az qala 
təzədən qurmaq, yaratmaq, yeniləmək lazım gəldi: neft və qaz 
kəmərləri, dəmir yolu, avtomobil trassı, Türkiyəyə və Avropa-
ya açılan qapılar, bir sözlə, ölkəmizin ətrafında - xaricdə qlobal 
layihələr həyata keçirmək bizə vacib idi. Bir anlıq düşünək ki, 
Gürcüstana və Türkiyəyə milyardlarla sərmayə qoymasaydıq, 
neft və qazımızı dünya bazarına çıxarmağa alternativ və daha eti-
barlı imkanlar, yollar yaratmasaydıq, Rusiya ərazisindən keçən 
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və istənilən vaxt bağlana bilən köhnə neft kəmərinə möhtac qal-
saydıq, indiki qlobal iqtisadi böhran çağında nələr baş verərdi?!

Prezident uğurla irəlilədikcə, bizi də - islahatlara meyilli 
cəmiyyətimiz, xüsusən də İlham Əliyevin dünya səviyyəsində 
formalaşdırmaq istədiyi kreativ düşüncəli, yeni baxışlı gənclər 
də onun arxasınca gedir, bir sözlə, tarix, beynəlxalq aləm tamam 
fərqli, yenilənmiş bir xalqın səfərbər olduğunun şahidinə çevri-
lirdi. 

Çağdaş dünyanın intellektual-kulturoloji beyin mərkəzinə, 
unikal memarlıq incisinə çevrilən paytaxt Bakı, günü-gündən 
siması dəyişən bölgələr, xaricdə formalaşdırılan milli diaspor və 
mədəniyyət mərkəzləri, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının əbə-
di bağlara çevrilməsi, dövlətimizin, ölkə başçısının, məmurların 
beynəlxalq təşkilatlara rəhbər vəzifələrə seçilmələri, dünya miq-
yaslı idman yarışları, mədəniyyət, din, humanitar forumlarının 
təşkili, Avropa və İslam Olimpiya Oyunlarının reallaşdırılması, 
Avroviziya yarışlarında möhtəşəm qələbələr, idman yarışlarında 
qazanılan minlərlə medal, iqtisadiyyatımızın, kənd təsərrüfatı-
mızın şaxələnməsi, sürətlə genişlənməsi, ümumiləşdirsək, əsrlər 
boyu xalqımızın arzuladığı dövlət müstəqilliyimizin bəhrələrin-
dən məhz Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində millətimiz, 
insanlarımız yararlanmağa başladı, özü də davamlı surətdə. 

Prezidentdən ilham alan yeni nəsil nümayəndələri də tamam 
dəyişir, püxtələşir, liderimizin arzuladığı formada Vətənimiz 
üçün məsuliyyətli, məhsuldar, yaradıcı, sənətində peşəkarlaşan 
şəxslər kim yetişirdi: ideoloji-mənəvi, dövlətçilik-ruhi liderimiz 
bizi doğru istiqamətə, böyük tarixi qələbəyə doğru apardığına 
sonsuz inamımız bizi xaotik toplumdan inkişaf etmiş sivil, de-
mokratik, multikultural cəmiyyətə çevirirdi.

Tariximizin İlhamı Azərbaycanda İlhamın tarixini yazır, 
dünyada yeni bir formatda modern dövlət modelini yaradırdı. 
Ölkəmizin ətrafında rəngli üsyanlar, cürbəcür siyasi-dini-demok-
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ratik eksperimentlər aparan dünya gücləri Rusiyanı, Gürcüstanı, 
Ukraynanı, Moldovanı parçalamağa hesablanmış siyasi-inqilabi 
çaxnaşmalar aparan zaman geosiyasət üzrə ustad nüfuzunu qa-
zanan İlham Əliyev dövlətçilik islahatları ilə durmadan mükəm-
məlləşdirilən modern formasiya təklif edirdi: ASAN Xidmət, 
DOST Mərkəzləri, hərbi quruculuq prosesləri, bölgələrin, kənd 
təsərrüfatının inkişafı layihələri, gənclər siyasəti kimi çoxsaylı 
dövlət proqramları, Qarabağın düşməndən azad edilməsi kimi 
məsələlər, əslində, Prezidentin, sözdə deyil, əməli fəaliyyəti ilə 
xalqa xidmət etdiyinin göstəricisidir. 

İnamsız, xaotik toplumdan qüdrətli, zamanın tələblərinə 
cavab verən cəmiyyət formalaşdırmaq hər tarixi şəxsiyyətin 
qismətinə düşən bəxtəvərlik deyil. Bunu vaxtilə Şah babamız 
Xətai edib, Qızılbaşlar İmperiyasını qurmuşdu; XX əsrin ikinci 
yarısından sonra - siyasi repressiya dövründə, eyni zamanda II 
Dünya müharibəsində yüz minlərlə qurban vermiş Azərbaycan 
xalqını yenidən toparlayan, ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayı-
darkən, yüzilliyin sonlarında yenidən dirçəldən Heydər Əliyev-
dən sonra bu, İlham Əliyevin siyasi-dövlətçilik qismətinə düşdü. 

İlham Əliyevə qlobal tələblərə cavab verən cəmiyyət lazım 
idi ki, qədim Qarabağı geri qaytarsın, beynəlxalq güclərə cavab 
versin, dünyanı fəht etsin. Vətən müharibəsindəki möhtəşəm 
qələbəsi ilə Ali Baş Komandan bunu sübut edə bildi: həm tarixi-
miz üçün, həm atasına verdiyi vədə görə, həm də ötənil geniş 
ictimaiyyət tərəfindən qeyd edilən, xalqa həsr olunan 60 illik la-
yiqli yubileyinə hədiyyə olaraq.

                                                                              2021
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USTAD ÇİNGİZ ABDULLAYEV:  
QLOBAL MİLLİ KREATİV BRENDİMİZ

XXI əsri kreativ intellektuallar dövrü də adlandırır-
lar: tanınmış elm, mədəniyyət və ədəbiyyat xa-

dimlərindən tutmuş, sıravi sosial platformalarda özünü tanıtmağa 
çalışan bloqerlərə qədər hər kəs tarixdə qalmaq üçün nəsə fərqli 
mövqe ortaya qoymağa çalışır. Mədəniyyət tarixi belə estetik-in-
tellektual texnologiyalarla boldur, fəqət milyonlarla kulturoloji 
hadisə, fakt arasında fərqlənərək özündən sonra humanitar fikri 
qabağa aparan düşüncə sahiblərinin sayı elə də çox deyil. 

Almanların təbirincə yazsaq, mədəniyyət şifrələrinin ötü-
rücüsü – kültürtragerlərimizdən biri də Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin katibi, milli “Pen-klubub” prezidenti, xalq yazıçısı, 
professor, respublikamızın və xarici ölkələrin saysız-hesabsız 
ordenlərinin, medallarının, ədəbi-mədəni mükafatların laureatı, 
kitabları fərqli dillərdə, milyonlarla tirajla nəşr olunan Çingiz 
Abdullayevdir. Yanılmıramısa, bir neçə yazımda da xüsusi vur-
ğulamışam: dünyaşöhrətli detektiv ustadımız özünün çoxsaylı 
kitablarıyla, fərqli – intellektual mövqeyi, oxunaqlı əsərləri ilə 
dünyaya çıxarılası, fikir tariximizdə qalası milli kultoroloji sər-
vətimizdir. 

Bəli, indiki inteqrasiya dövrünün dəbdə olan ifadəsiylə yaz-
sam, insan kapitalının, intellektual-kulturoloji zəhmətin payının 
get-gedə artdığı bir vaxtda geniş oxucu kütləsinə ünvanlanmış 
dəyərli əsərlər yaradan şəxsiyyətlərimizdən biri – qlobal krea-
tiv biznes sahəsində öz yerini möhkəmləndirən əsl Azərbaycan 
milli art-brend sayılsa da, sonuncu uğurlu Qarabağ savaşında 
ölkəmizdə, xüsusən də xaricdə və İnternetdə, sosial şəbəkələr-
də sərgilədiyi qətiyyətli mövqeyi ilə həm də növbəti dəfə (artıq 
neçənci səfərdir!) sübut etdi ki, əsl tarixi-mədəni şəxsiyyətdir! 

Geniş nəzər salanda, heç də sirr deyil ki, Çingiz Abdullayev 



~~~~~ 10 ~~~~~

nəinki respublikamızda, – boynumuza alaq: son illərə qədər bir 
neçə rusdilli romanlarını çıxmaq şərtilə, yazıçının əsərləri bizdə 
mütəmadi işıq üzü görmürdü; amma axır vaxtlar istedadlı qələm 
sahibinin 30-dan çox irihəcmli detektiv romanı ana dilimizə 
çevrilib, hərəsi də bir neçə dəfə təkrar nəşr olunub, – ölkəmizin 
hüdudlarından çox-çox kənarlarda, daha dəqiq, Rusiyada, başqa 
MDB dövlətlərində, Qərbdə, Şimali Amerikada, Şərqdə, qardaş 
Türkiyə, İsrail, ərəb məmləkətlərində kifayət qədər tanınır, qələ-
mindən çıxan ədəbi nümunələr isə on milyon nüsxə tirajla yayı-
lır. Yaşı minilliklərlə ölçülən milli ədəbiyyat tariximiz ikinci belə 
kulturoloji faktla öyünə bilmir...

Klassik ədəbiyyatşünaslıqda bədii əsərlər ədəbi növlərə, on-
lar isə öz nöbəsində, janrlara bölünürlər. Məsələn, epik növün 
hekayə, povest və roman janrı. Bu təsnifata görə detektiv hekayə 
də ola bilər, detektiv roman, pyes, hətta bədii film də. Odur suala 
konkret cavab vermək üçün filoloji terminlərin dəqiqləşdirilmə-
sinə ehtiyac duyulur. Detektiv bədii nəsrdə, eləcə də bədii-sənəd-
li ədəbiyyat və incəsənətin digər sahələrində xüsusi növ sayılır. 
Daha da dəqiləşdirsək, dünyada detektiv əsərləri bədii-vizual qol 
– istiqamət, bəzən də estetik tərz hesab edənlər də var. Fantastik, 
savaş, melodramatik əsərlərdə olduğu kimi, detektiv də əsasən 
çox da mürəkkəb estetik-kulturoloji struktura malik olmayan, 
əsasən kütləvi və geniş oxucuya ünvanlanan əsərlər sinfinə də 
aid edilir. Amma elə klassik detektiv əsərlər var ki, artıq dün-
ya ədəbiyyatının dəyərli nümunələri səviyyəsinə qalxa biliblər. 
Üstəlik də son illərin ən maraqlı əsərlərinin özündə də detektiv 
hava, cəhətlər bir ədəbi vasitə səviyyəsində istifadə olunur. U.E-
konun “Qızılgülün adı”, O.Pamukun “Mənim adım qırmızı” və 
başqa dəyərli romanları yada salmaq kifayət edər, məncə.

İstənilən halda detektiv ədəbiyyatın ən çox inkişaf etmiş 
qollarından, istiqamətlərindən biri sayılır. Düzdür, Azərbaycan 
ədəbiyyatında ona XX əsrin ikinci yarısından bu yana müraciət 
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olunsa da, detektiv bir ədəbi-estetik qəlib olaraq hər zaman oxu-
cuların, tamaşaçıların diqqətini cəlb edir…

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi sərəncamıyla xalq 
yazıçımız Azərbaycanımızın ən yüksək dövlət mükafatlarından 
biri ilə - “Şöhrət” ordeniylə təltif olunanda, növbəti dəfə əmin 
olduq ki, istedadın sərhədləri hüdudsuzdur, dünən də, bu gün də 
olmasa, sabah, yaxud gələcəkdə fitri peşəkarlığa, bacarığa malik 
şəxslər tarix qarşısındakı xidmətlərinə görə əvvəl-axır dəyərini, 
qiymətini alırlar...

Ədəbiyyat, mədəniyyət, humanitar-estetik sahələr üzrə apa-
rılan bir çox mədəni-sosioloji araşdırmalar və ədəbi-kulturoloji 
monitorinqlərin nəticələrinə görə, Çingiz Abdullayev cəmiyyəti-
mizdəki nüfuzuna, mövqeyinə, tutduğu yerinə görə ictimai-mə-
dəni hadisələrə ciddi təsir imkanlarıyla yanaşı, yaratdığı əsərlərə 
görə də başqa yazıçılarımızdan, fikir adamlarından xüsusi çəkisi 
olaraq fərlənir. Hətta 500 milyonluq qlobal rusdilli, - indi isə 300 
milyonluq türkdilli məkanda, - ədəbi-mədəni, humanitar-intel-
lektual, sosial-fəlsəfi, ictimai-siyas mühitlərdə original düşüncə 
sahibi olaraq Ç.Abdullayevlə hesablaşan elitar təbəqə formala-
şıb. 

Müxtəlif nəsil Azərbaycan oxucusu nasir, ustad detektiv 
kimi bu imza sahibinin hər yeni əsərini maraqla izləyir, kitabla-
rında, yazılı və elektron KİV-də, virtual resurslarda,yeni media-
da, social şəbəkələrdəki statuslarında toxunduğu müxtəlif ciddi 
məsələlərlə tanış olur, cəmiyyəti düşündürən problemləri zama-
nında ədəbiyyata gətirdiyini razılıqla qarşılayır, aktual saydığı 
hər hansı bir mühum sosial-siyasi prosesi, hadisəni, hərəkəti işti-
mai polemikaya transfer etmək baçarığını yüksək dəyərləndirir.

Söz yox, Ç.Abdullayev yaradıcılığı barədə ümumiləşdiril-
miş mülahizələrsiz qısa yazmaq qeyri-mümkündür: nəzərə al-
maq lazımdır ki, ustad detektivin irihəcmli əsərlərinin, roman və 
povestlərinin sayı iki yüzə yaxınlaşmaqdadır, onlar haqqında bir 
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balaca yazıda geniş danışmaq mümkün deyil.
Məhsuldar yazıçı, ictimai-mədəni aktivist, rəsmi ədəbiyyat 

xadimi olaraq Çingiz Abdullayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyi-
nin katibi, MDB ölkələri Yazıçılar İttifaqları Konfederasiyasının 
İdarə Heyəti və bu kimi onlarla məsul ictimai-sosial vəzifədə 
çalışdığını bilməyən çox az adam tapılar. XX əsrin ziyalılığı ilə 
iyirmi birinci yüzilliyin intellektuallığını özündə cəmləyən bir 
milli qürur timsalı olan sadə, lakin böyük ürəyə sahib, unikal es-
tetik-fəlsəfi fikrə malik bu tarixi-mədəni şəxsiyyətin işıqlı obra-
zını yaratmaq fikri elə də asan gəlməsin sizlərə: deyəsən, qeydlə-
rim ənənəvi “yubileynamə” janrının tələblərindən kənara çıxmır. 

Sözün bütün çalarında, Azərbaycan ədəbiyyatında, bəlkə 
də cəmiyyətimizin indiki mürəkkəb dövründə az adam tapmaq 
mümkündür ki, Çingiz Abdullayev kimi insani saflığını, ruhi 
duruluğunu saxlaya bilsin. Dostlarımızın arasında bəlkə azsaylı 
şəxslərdəndir ki, ayaqüstü görüşdüyümüz, qısa söhbətlər etdiyi-
miz, beş ədəbi söhbətdə iştirak etdiymiz zaman hər dəfə ondan 
yeni nəsə öyrənə bilirik. 

Görkəmli yazıçı Çingiz Abdullayevin yaratdığı ədəbiyya-
tın bədii nəsr qolu, isiqaməti - detektiv, bellestrika məhsulları 
kimlərinsə estetik zövqünə uyğun gəlməyə bilər. Fəqət havaxt-
larsa uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik çağlarımızda buqəbil bə-
dii nümunələri həvəslə oxumuşuq. İndilərdə yalnız peşəmizlə 
əlaqədar, ədəbi tənqidçi, daha çox isə kulturoloq kimi bu dəyərli 
nümunələri, xüsusən xalq yazıçımızın sayı yüzlərlə ölçülən ki-
tabları ilə tanış olan zaman yaşadığımız bu mürəkkəb zəmanənin 
çoxsaylı sirli şifrələrini sezəndə, ədibin düşüncələrinin dərinli-
yinə heyran qalırıq. 

Fəqət, zövq məsələsində mübahisələrin məntiqsizliyini yada 
salıb, bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istəyirəm: real həyatla 
daha çox yaxınlığıyla seçilən, bir sıra hallarda müəllifdən futuro-
loji bilgilər, analitik təfəkkür, intellektual hazırlıq, müxtəlif bi-
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liklərə yüksək səviyyədə yiyələnmək, cəmiyyətdə baş verənlərlə 
yaxından, davamlı tanışlıq tələb edən ciddi detektiv ədəbiyyat, 
eləcə də onun ən çox oxunan janrları sayılan siyasi, tarixi, xə-
fiyyə, eləcə də polis detektivləri yaratmağın çətinliyi göz qaba-
ğındadır. Çingiz Abdullayev hələ gənc yaşlarından öz çiyinlərini 
bu ağır ədəbi yükün altına verdi, Qərb, eləcə də rus yazıçıları 
tərəfindən artıq inhisara alınmış bu estetik-bədii sahədə özünün 
məhsuldar yaradıcılıq cığırını aça, estetik yolunu yarada bildi. 
Dünya oxucusu tərəfindən maraqla qarşılanan çoxsaylı detektiv 
əsərlərini ustalıqla yaradaraq, nəinki lokal milli ədəbiyyat mey-
danında parıldadı, eyni zamanda, qlobal çap-nəşriyyat biznes 
sahələrinə çıxış əldə etdi. Görkəmli söz sənətkarımızın 40-dən 
artıq xarici məmləkətdə nəşr olunan əsərləri, əksər ölkələrdə mil-
yon nüsxələrlə satılan kitabları və imzası dünyada Azərbaycanı, 
milli-mənəvi varlığımızı piar – təbliğ edən əsl qlobal art-brendi-
mizə çevrildi. 

Azərbaycan – müsəlman, türk yazıçısı olaraq bütün sada-
lanan ağrılı problemlərə sinə gərən bir kulturoloji fikir adamı 
kimi Çingiz Abdullayev titanik zehni əməyi nəticəsində milləti-
miz, dövlətimiz üçün bu qədər iş görürsə, onu və onun kimi milli 
sərvətimizə - insan kapitalımıza dəyər verməmək, gənc nəsilə 
nümunə göstərməmək mümkündürmü!?

P. S. Ustad Çingiz müəllimə bir “tənqidi” xatırlamamız: 
ustad, bir neçə vaxt bundan əvvəl siz demişdiz ki, yaradıcı-
lığımın yeni mərhələsində tarixi və intellektual, bir qədər 
də fəlsəfi nəsr əsərləri ilə oxucularımı təəccübləndirəcəksiz, 
zamanı yetişməyib?!
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GƏLƏCƏYİ - İNDİKİ TARİXİ  
ŞİFRƏLƏNƏN FANTASTİK PYES

Ədəbiyyatşünaslar, tənqidçilər, filosoflar, kulturoloqlar 
uzun müddətdir ciddi bir filoloji problem ətrafında bö-

yük müzakirələr, ədəbi polemikalar aparırlar: fantastik ədəbiy-
yat deyəndə hansı əsərlər nəzərdə tutulmalıdır? Ümumiyyətlə, 
fantastika nəyə deyilir? Fransız fantastı Jül Vernin dövründə 
fantastikanı ya əyləncə ədəbiyyatı, ya macəra əsərlər, ya da el-
mi-kütləvi ədəbiyyat hesab edirdilər. XIX-XX yüzilliklərdə ədə-
biyyatsevərlər, hətta bir çox filoloqlar belə hesab edirdilər ki, 
bu növ əsərlərin əsas vəzifəsi elm və texnikanın ən dəyərli, yeni 
nailiyyətlərini geniş oxucu kütləsinə tanıtdırmaqdır. Əlbəttə, 
son üç-dörd əsri bəşəriyyətin maarifçilik erası qəbul etsək, bu 
fikirdə, müəyyən mənada, həqiqət var. Amma müasir dünya söz 
sənətinin böyük bir qolunu təşkil edən, geniş ədəbi-estetik, kul-
turoloji-fəlsəfi yükü olan bir ədəbiyyat növünün ədəbi-mədəni 
mənasını məhdudlaşdırmağa ehtiyac yoxdur.

Fantastik əsərlərlə bağlı araşdırmalar apararkən maraqlı ta-
rixi-filoloji faktlarla rastlaşmaq mümkündür. Məsələn, fantastik 
əsərlər yaratmaq üçün ötən əsrin iyirminci illərində Amerika 
Birləşmiş Ştatları vətəndaşı, fantast Hüqo Hersbekin təklif etdiyi 
“resept” - 75 faiz elm və 25 faiz ədəbiyyat - indi mütəxəssislərə 
tarixi-ədəbi zarafat kimi görünə bilər. Lakin fantastikaya bu cür 
baxış (yəni texnisizmi bədiiliyin əsas meyarı kimi götürmək) 
ona gətirib çıxarmışdı ki, XX əsrin əllinci illərinə qədər fantastik 
əsərlər ciddi ədəbiyyat nümunəsi hesab edilmirdi. Hətta belə bir 
fikir mövcud idi: fantastikanın kütləviliyi ancaq onun proqnoz-
laşdırıcı xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.

Doğrudan da, vaxtilə - elə yaşadığımız günlərdə də - görkəm-
li fantast-yazıçılar elm və texnikaya aid çoxlu proqnozlar verib, 
yeni-yeni fərziyyələr, qabaqcıl ideyalar irəli sürüblər. Zaman 
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keçdikcə bu ideyaların əksər hissəsi gerçəkləşir. Misal kimi nü-
munələr də göstərmək olar: sualtı qayıq (J.Vern), lazer şüası (A.
Tolstoy), televiziya (Robid), atom enerjisi (H.Uels) və s. və i.a.

Ədəbiyyatşünasların tədqiqatlarına görə, Jül Vernin 108 fan-
tastik ideyasından yalnız 10-u gələcəkdən yazan fantastlar da 
futuroloq və proqnozçuların yararlandıqları metodlara müraciət 
edirlər: modelləşdirmə, ekstrapolyasiya (müəyyən bir sahəyə, 
dövrə aid olan məfhumların, yaxud hadisələrin başqa sahəyə, 
dövrə şamil edilməsi) və analoji metod. Lakin futuroloqlar və 
proqnozçular yoxlama, həm də sübutlara əsaslanan elmi araşdır-
malara, yəni kəmiyyət-fakt amillərinə arxalanırlar. Fantastikanın 
isə, xüsusilə də onun bir forması olan elmi fantastikanın üstün-
lüyü ondadır ki, o, keyfiyyət amillərinə, insanın və cəmiyyətin 
həyatındakı sosial-fəlsəfi, mənəvi-psixoloji, mədəni-texnoloji, 
ictimai-kulturoloji dəyişikliklərə əsaslanır.

Fantastika - vaxtilə kosmik eranın gəlişini tezləşdirərək oxu-
cunu qarşıda gələn kosmik era ilə - planetlərarası uçuşlarla ta-
nış edir, bu bəşəri hadisəyə insanları hazırlaşdırırdı. Televiziya, 
kompüter texnologiyaları, qlobal və lokal informasiya informa-
siya şəbəkələrindən, məsələn, İnternetdən tutmuş, ta mobil ra-
bitə vasitələrinə qədər hər bir texniki yenilik ilk öncə fantastların 
təxəyyül məhsulu nəticəsində - ideya şəklində yaranmışdır: daha 
sonralar isə onların ixtira edilməsi faktları dediklərimizə əyani 
sübutdur. Ancaq bütün bunlar heç də onu göstərmir ki, fantas-
tik əsərlərin müəllifləri “çertyojlarla”, “rəqəmlərlə” işləyirlər. 
Elmin müxtəlif sahələri ilə yaxından tanış olan fantastlar alim 
deyil, ilk növbədə, yaradıcı sənətkar, başqa sözlə, həyatın söz 
formasını yazan yazıçılar sayılır. Fantastika, xüsusən də bədii 
fantastika heç də elm ilə söz sənətinin “calağından” ibarət de-
yil, dünya ədəbiyyatının müstəqil bir qolu, həm də çoxəsrlik və 
zəngin ənənələrə malik bir yaradıcı fəaliyyətin istiqaməti, bədii 
təxəyyülün məhsuludur. 
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Fantastik əsərlər də bədii söz sənətinin başqa nümunələri 
kimi, yazıçıya imkan verir ki, müxtəlif ədəbi üsullardan istifadə 
etməklə, yaradıcı təxəyyülün məhsulu olan gerçəkliyin bədii for-
masını - ilkin sənət modelini yaratsın. Fantastik əsərləri oxuyan 
oxucunu hər şeydən əvvəl insan münasibətləri, fərdin cəmiyyət-
də yeri və rolu, şəxsiyyətin iç dünyası, psixoloji-mənəvi aləmi, 
intellekt maraqlandırır.

Milli söz sənətimizdə bədii fantastikanın yalnız bir istiqamə-
ti - elmi fantastika daha çox inkişaf edib. Onu da nəzərdən qaçır-
maq olmaz ki, bu mövzuya milli filoloji elmlərimizdə yetərincə 
az müraciət olunub.

Dünyamızın gələcəyi, “zaman” maşınında səyahət, yerkəna-
rı sivilizasiya nümayəndələri ilə əlaqə, başqa günəş sistemlərinə 
uçuşlar, özgə varlıqlar, Yer planetindən kənarda mövcud olan 
həyat, elmi-texniki inkişaf, qlobal - bəşəri məsələlər və başqa 
problemlər Azərbaycan fantastik yazıçılarını da həmişə maraq-
landırıb.

Hələ XX yüzilliyin otuzuncu illərində elmi-bədii fantastika-
nın maraqlı nümunələrindən sayılan “Gələcək şəhər” hekayəsi-
ni (1933) qələmə alan tanınmış ədib Yusif Vəzir Çəmənzəminli 
əgər ötən əsrin otuzuncu illərinin siyasi repressiya qurbanı olma-
saydı, bəlkə də ədəbiyyatımızda böyük bir fantastik yazıçı yetişə 
bilərdi. İstedadlı nasirin 1934-cü ildə yazdığı “Qızlar bulağı” ro-
manındakı qeyri-adi elementlər bir daha onu göstərir ki, ədibin 
bədii fantastikaya olan marağı ötəri deyildi.

Ötən əsrin 50 və 80-ci illərində Bakıda rusdilli sovet fan-
tastlarının böyük nümayəndələri yaşayıb-yaradırdı: Q.Altov, 
E.Voyekunski, İ.Milkin, R.Baxmatov, İ.Lukyanov, V.Juravlyov, 
V.Ostrovski, P.Amnuel, R.Leonidov, V.Karaxanov, M.İbrahim-
bəyov və b. Bu dövrdə həm də bədii fantastik əsərlər Azərbay-
can dilinə tərcümə edilməyə başlandı. Ədəbiyyatın böyük bir 
qolu olan bədii fantastikaya respublikamızda maraq məhz bu 
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amillərə görə get-gedə gücləndi. Və bu da Azərbaycan dilində 
yazıb-yaradan fantastların sıralarını artırdı: Anar, Elçin, Emin 
Mahmudov, Namiq Abdullayev, Əhməd Xaspoladov, Z.Quliyev, 
Hüseyn İbrahimov, Sadıq Elcanlı, Qabil Əhmədov, Vüsal Nuru 
və başqalarının yaradıcılığında. Əlbəttə, burada söhbət yalnız 
Quzey Azərbaycan ədəbiyyatından gedir. Güney Azərbaycan 
ədəbiyyatında fantastikanın yeri məsələsi başqa tədqiqat mövzu-
su olduğuna görə, biz bu barədə məlumat yerə bilmirik: halbuki, 
o tayda Səməd Behrəngi kimi maraqlı ədib var.

Yazılı ədəbiyyatımızı nəzərdən keçirəndə görürük ki, söz 
sənətinin hər iki qolunda fantastik metodun izləri, elementlə-
ri özünü güclü göstərir. Milli ədəbiyyatşünaslıq məqalələrində 
qədim miflərimizdə, əfsanələrimizdə, nağıllarımızda, dastanla-
rımızda və hətta eposlarımızda fantastikadan, o cümlədən fan-
tastik elementlərdən geniş istifadə edildiyi barədə müfəssəl mə-
lumat olduğuna görə, biz bu barədə söhbət açmaq istəmirik.

Əsatir və miflərdəki ruhlar, tanrılar, danışan heyvanlar; na-
ğıllardakı sehrli üzük, adamı gözəgörünməz edən sehrli papaq 
(H.Uellsin “Gözəgörünməz adam”ının izləri Şərq - Azərbaycan 
şifahi xalq ədəbiyyatındakı “sehrli papağ”a gedib çıxmır ki?!), 
uçan xalça, divlər, əjdahalar, cənnət-cəhənnəm, ilanlar padşah-
lığı; dastan və eposlardakı Misri qılınc, qanadlı at, əbədi həyat 
suyu, özüyeriyən başmaqlar, Təpəgöz və s. məgər fantastik əsər-
lərin təsvir vasitəsi, obrazı və mövzusu deyilmi?

XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında fantastikanın yalnız bir 
qolu daha geniş inkişaf etmişdi ki, o da elmi fantastika bölümünə 
aid idi. Məhz buna görə də milli bədii söz sənətimizdə elmi-fan-
tastik əsərlər daha çox yazılıb-yaradılırdı.

Azərbaycan bədii fantastik nəsri barədə məlumatlar olsa da, 
ümumili məlumatlar verəndən sonra belə bir məntiqli sual orta-
ya çıxa bilər: digər ədəbi növlərdə necə deyək ki, dramaturgiya-
da - fantastikadan istifadə edilmişdimi? İlk növbədə, yadımıza 
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tanınmış Azərbaycan yazıçısı Ənvər Məmmədxanlının 1970-ci 
ildə yazdığı “Kəllə və qızılgül” pyesi düşür. Müəllif bu əsərin 
janrını feerik komediya kimi müəyyənləşdirmişdir. Fikrimizcə, 
müəllif “feerik” (əfsanə məzmunlu teatr tamaşası, yaxud fan-
tastik hissələri simvollarla əvəzlənən pyes) anlayışını fantastika 
sözü ilə əvəz edə bilərdi. Əsəri təhlil edəndən sonra onun psixo-
loji-fantastik bölümün tələblərinə bütünlüklə cavab verdiyinin 
şahidi olduq. Onu qeyd etmək lazımdır ki, əsərin qəhrəmanının 
(baxmayaraq ki, o, robotdur) faciəli taleyini oxuyandan sonra 
müəllifin pyesin janrını komediya kimi müəyyənləşdirməsi bi-
zim üçün bir qədər qaranlıq qaldı. fikrimizcə, yazıçı senzuranı 
azdırmaq məqsədilə onu elə yazmışdı. Həm də unutmaq olmaz 
ki, o dövrdə fantastik metodu ilə yazılmış əsərləri ciddi ədəbiy-
yat nümunəsi kimi qəbul etmək istəmirdilər. Ə.Məmmədxanlı-
nın bütün yaradıcılığına məxsus fəlsəfi ümumiləşdirmə və üslub 
ağırlığı bu pyesində də özünü göstərir.

Özü də müəllifin toxunduğu insan psixologiyası, əbədilik və 
azadlıq, dünya və həyat kimi problemlər əsərə psixoloji çalardan 
başqa, həm də fəlsəfi mənalar verir. Demək olar ki, ilk və həm 
də uğurlu bir fantastik dram əsəri kimi “Kəllə və qızılgül” dramı 
bizim ciddi marağımıza səbəb oldu.

Üçhissəli bu pyes on yeddi “röya”dan ibarətdir. Çox maraq-
lıdır ki, müəllif ədəbiyyatşünaslığımızda qəbul edilmiş şəkil və 
ya səhnə deyil, “röya” anlayışını işlətmişdi. Birinci hissənin ilk 
röyası Neyrokibernetika İnstitutunun laboratoriyasında elmi şu-
ranın iclası ilə başlayır. İnstitutun üç elmi əməkdaşının - Fərid, 
Cahid və Rizvanın yaratdıqları Ron adlı elektron robot səhnənin 
yuxarısındakı ekranda kötük üstə oturaraq əlində tutduğu insan 
kəlləsinin sümüyü üstündə qələmlə nə isə yazır. Layihəyə görə, 
Ron düşünən maşındır və o, canlı həyata qovuşmadan onun 
haqqında düşünməlidir. Lakin bu cansız robot elə ilk səhnədə 
üzünü insanlara tutub deyir: 
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“Düşünmək - yaratmaqdır. Yaratmaq üçünsə mən azad ol-
malıyam. Bu ekrandan qopub düşməliyəm. Zirzəmiyə enib bey-
nim üzərində özüm işləməliyəm. Lakin məni süni bir zəka kimi 
yaradan tanrılar, mənə süni bir azadlıq verməyə qorxurlar. Tanrı-
larda prinsip yoxdur. Tanrılar həmişə prinsipsiz olublar...” (Ən-
vər Məmmədxanlı, “Seçilmiş əsərləri: II cilddə”, Bakı, “Yazıçı” 
nəş., 1985, səh.137).

Beləliklə, elə ilk epizoddan görürük ki, əsərdə böyük, həm 
də bəşəri xarakter daşıyan münaqişə yaranır. İnsan və yaratdı-
ğı düşünən maşın arasında münaqişə mübarizəyə çevriləcəkmi? 
İnsan, yaxud robot, şüur və ya elmin yaratdığı düşünən maşın, 
Yaradan, ya da yaradılan yaşayacaq bu dünyada?! Bu sualları 
elə əvvəldən ortaya atan yazıçının bəşəri məsələlərə belə həssas-
lıqla yanaşmasını ancaq alqışlamaq olar. Ron insanın yaratdğı 
ilk elektron robotlar nəslinin nümayəndəsidir. Lakin o, hələ ilk 
nəsil maşınlardandır. Əlbəttə, həm o dövrün, həm də zəmanəmi-
zin oxucusu müəllifi qınaya bilər ki, dünya fantastlarının yarat-
dıqları bioloji robotlar az qala insanı üstələdikləri halda, nə üçün 
əsərin qəhrəmanının beyni əlli ton ağırlığındadır? Hələ üstəlik 
də böyük bir binanın zirzəmisində yerləşir, özü də bir şəhərin 
işlətdiyi elektrik enerjisi qədər enerjini “udur”?! Ancaq unutmaq 
lazım deyil ki, Ə.Məmmədxanlı elmi-tantastik əsər yazmağı qar-
şısına məqsəd qoymamışdı. Yazıçı insan psixologiyasının qatla-
rı, sirləri və qəribəlikləri ilə maraqlandığına görə əsər daha çox 
psixoloji dram formasında qələmə alınmışdır.

Beləliklə, Ron adlı robotun beyni ondan ayrı, Neyrokiber-
netika İnstitutunun təcrübə laboratoriyasının yerləşdiyi binanın 
yekə zirzəmisində yerləşir. Yazıçı robot simasında insana, onun 
hiss və duyğularına, yaddaş və şüuruna, hətta sovet ideologi-
yasının az qala tabu qoyduğu bir məsələyə - şüuraltına (və ya 
Ziqmund Freydin təklif etdiyi təhtəlşüura) münasibətini, özü 
də cəsarətli münasibətini bildirir. Yazıçı insan psixologiyasının 
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müxtəlif tərəflərini və elementlərini maddiləşdirərək onun dərin 
qatlarına varmaq istəyir. Belə ki, robotun beyninə “nitq”, “dü-
şünmək”, “məntiq”, “şöhrət”, “özünütənqid” və başqa “bloklar”ı 
açıb-bağlamaqla onun “tanrı”ları olan insanlar (həm də müəllif) 
insan psixologiyasını öyrənməyə, göstərməyə çalışırlar, hardasa 
buna nail ola bilirlər. 

“Nə qədər ki, o, bir şey yaratmamışdır, nə isə ixtira etməmiş-
dir, - mən onun düşündüyünə inanmayacağam...” - dramaturq, 
sanki institut direktorunun bu sözləri ilə oxucunun özünü dü-
şündürməyə vadar edir. Qeyd etmək lazımdır ki, əsər sovet ide-
ologiyasının ictimai düşüncədə və mənəviyyatda hakim mövqe 
tutduğu bir dövrdə yazılsa da, oxucu müəllifin sovet yazıçılarına 
xas olmayan bir cəsarətlə şəxsiyyət azadlığını tərənnüm etdiyini 
görür, həmçinin yaşadığı zamanın qayda-qanunlarına qarşı ba-
rışmaz sənətkar mövqeyi ilə rastlaşır. 

Əsəri oxuduqca ədəbi-fəlsəfi problemlər silsiləsinə rast gə-
lirik: azad düşüncə, yaradıcı şəxsiyyət və zaman, fərd və cəmiy-
yət, seçilmiş fərdlər, maşın və fərd, tarixə, xalq adət-ənənələrinə 
biganəlik, yaradan və yaradılan, nəsillər arasındakı münasibətlər, 
təbiət və dünya, məhəbbət və gözəllik, təklik və əbədiyyət və s.

Hər şeydən əvvəl bu əsərin yazıldığı dövrə nəzər salmaq 
vacibdir. Çünki bu dövrdə bəşəriyyəti maraqlandıran, hətta 
qorxuya salan məsələlərlə, problemlərlə tanış olmadan bu kimi 
müxtəlif əsərlərin əsas mənasını başa düşmək mümkün deyil. 
1970-1980-ci illərdə dünya təkcə elmi-texniki inqilab deyil, həm 
də hərbi, siyasi, ekoloji və mənəvi böhranlar içində çabalayırdı. 
Bu problemlərin böyük əksəriyyəti indi də aktualdır. Baxmaya-
raq ki, onların bəziləri öz həllini tapıb, ancaq o zaman - XX əsrin 
ikinci yarısından sonra iki rəqib sistemə bölünən dünya bir neçə 
ümumi və xüsusi, həm də bəşəri problem qarşısında aciz qal-
mışdı. Elm və texnika - inkişaf məhvə doğru aparıb çıxarmır ki? 
Elmi-texniki inqilab ekologiyanın düşməni deyil ki? Atom təh-
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lükəsi realdırmı? Sovet İttifaqı dünyanın inkişafına mane olmur 
ki? Üçüncü Dünya müharibəsi olacaqmı? “Kəllə və qızılgül” 
pyesi qələmə alınan vaxt bu və digər suallar hamını - tərəqqipər-
vər bəşəriyyətin əksər düşünən insanlarını narahat edirdi. 

Belə bir şəraitdə fantastik səhnə əsəri yazan Ə.Məmmədxan-
lı dünya ədəbiyyatının ən gözəl ənənələrindən istifadə edərək, 
onu bir ziyalı kimi narahat edən məsələlərə münasibətini bildirir. 
Müqayisə üçün onu da xatırlamaq yerinə düşər ki, o dövrdə bü-
tün dünyada yaranan elmi-fantastik əsərlərdə əsas süjet xətləri 
bunlar idi: 1) Gələcəkdə Yer planetinin taleyi; 2) Üçüncü Dünya 
müharibəsi və ya atom savaşı; 3) Başqa planetdən gəlmələrin 
“kosmik səlib yürüşünə” qarşı ümumplanetin müdafiəsi ideyası; 
4) Elmi-texniki inqilabın, xüsusən də kompüter və robot texnika-
sının inkişafı nəticəsində yarana bilən təhlükə, yəni insan öz ya-
ratdıqlarının əsirinə çevrilməsi qorxusu... Bu mənada “Kəllə və 
qızılgül” dramı dördüncü süjet xəttinə malik psixoloji-fantastik 
əsərdir. Əsərə nəzər salaq. Robot Ronun tələbi ilə beyninin aça-
rını onun azadlığını dərhal nəzarət altına alsınlar: “Yoxsa onun 
azadlığı bizə baha oturar, yaxud bu azadlıq onu tez qudurdar”.

Yazıçı, sanki bununla ötən əsrin əllinci illərində - keçmiş so-
vet diktatoru İ.Stalin vəfat edəndən sonra, keçmiş SSRİ-də baş 
verən demokratik dəyişikliklərə, o dəyişikliklərin meydana gə-
tirdiyi məşhur dissident hərəkatına işarə edirdi. Dramaturq dü-
şündüklərini, hətta robot Ronun dilindən deyir: “Müəllim, mə-
nim azadlığıma qeyri-azadlıq lazımdır?” Məlum məsələdir ki, 
adi bir robotun dili ilə sənətkar bu sualı zəmanəsinə verirdi, o 
dövrün siyasi sistemindən bunu soruşurdu. Dramaturq artıq rəs-
mi hakim sovet materialist düşüncəsindən uzaqlaşaraq idealist 
fəlsəfəsinə yaxınlaşır. Bəs həyatın mənasını müəllif nədə görür? 

Pyesin ən maraqlı cəhətlərindən biri də odur ki, fantastik 
əsər yazmasına baxmayaraq, Ə.Məmmədxanlı elm və texnika-
nın inkişafının insanların öz tarixi keçmişini unutmasına apa-
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rıb çıxarmasını tənqid edir. “Cəhrə” sözünü eşidən robot onun 
mənasını soruşanda, böyük texniki nailiyyət sahibi olan alimlər 
buna cavab verə bilmirlər. Deyirlər ki, gərək özləri muzeyə ge-
dib cəhrənin nə olduğunu öyrənsinlər. Müəllif, həmçinin, insan 
xasiyyətindəki şöhrətpərəstlik, eqoizm və başqa bu kimi mənfi 
cəhətləri də tənqid edir. Robotun beyninə “eqoizm blokunu” ca-
layan kimi o, “mən-mən” deyə yalnız özündən danışmağa baş-
layır. Yaxud “şöhrət bloku” işə düşən kimi Ron xüsusi “kabinet” 
xəstəliyinə düşür. Ancaq süpürgəçi nəvəsinin göndərdiyi qızıl-
gülü cansız maşına bağışlayanda o, heç nə anlamır. Sanki yazıçı 
bununla demək istəyir ki, məhz gözəllik hissinə malik olan insan 
qəlbi canlı adamı cansız və ruhsuz maşından, robotdan fərqlən-
dirir.

Əsrlərin görüşdüyü bir zamanda həyatın axarı hansı səmtə 
doğru olacaq? Müəllif bu bəşəri suala cavab axtarır. 

İnsan və təbiət, insan və dünya probleminə isə dramaturqun 
münasibəti birmənalı deyil. Konstruktorların birinin beyninin 
fotoşəklini çəkib öz beynini ona oxşatmaq istəyəndə robot görür 
ki, beyni buna dözmür. Ron məcburiyyət qarşısında qalıb tez onu 
demontaj etməli olur. Robot ilə alim arasındakı dialoq isə XX əsr 
ilə insan arasındakı sorğu-suala bənzəyir. 

Pyesin sonunda haqqında söhbət gedən Ron - əsərin “baş 
qəhrəman”ı olan robot özünə “texniki qəsd” etsə də, oxucuda bu 
intihar bədbinlik doğurmur.

Robot məhv olan zaman əlindəki kəllə ilə qızılgülü nə edə-
cəyini soruşanda o, kəlləni qaytarır, gülü isə əlində saxlayır: “...
Qoyacağam yoxluğumun qəbri üstünə, əbədiyyətə nəğmə oxu-
sun!” 

Doğrudan da, insan nə yaradırsa, ilk növbədə gözəllik 
haqqında düşünür. Ə.Məmmədxanlını da məhz insan taleyi dü-
şündürdüyünə görə belə gözəl əsər yazmışdır.

Beləliklə, sadaladığımız ədəbi nümunələrdən də göründü-
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yü kimi, bədii fantastika geniş araşdırma və filoloji mübahisələr 
tələb edən ədəbiyyatın böyük qoludur.

İlk baxışdan müasir Azərbaycan ədəbiyyatında fantastikanın 
yeri çox da əhəmiyyətli görünmür. Lakin insanlarda, xüsusən də 
gənclərdə elmə, biliyə, sənətə, həmçinin texnikaya həvəs, maraq 
və məhəbbət yaradan fantastik əsərlərin rolu danılmazdır. XX 
əsrin əksər böyük ixtiraları və texniki nailiyyətləri barədə mə-
lumatlara ilk öncə fantastik yazarların əsərlərində rast gəlinməsi 
faktı da dediklərimizə əyani sübutdur. Ədəbi dilin vasitəsilə elmi 
anlayışların, xüsusilə də sahə terminlərinin inkişafında fantastik 
ədəbiyyatın, ilk növbədə isə tərcümə ədəbiyyatının xidmətləri 
əvəzsizdir. Dünya dillərinin bir-birinə yaxınlaşmasında, ümu-
mişlək beynəlxalq terminlərin yaranmasında fantastik əsərlərin 
rolu artıq ədəbiyyatşünaslar tərəfindən qəbul edilmişdir.

Çağdaş Azərbaycan dilinin ədəbi və bədii qatında çoxlu yeni 
ifadələr, anlayışlar, terminlər var ki, onlar ilk əvvəl fantastik 
əsərlərdə işlənmişdir (kompyüter, lazer, robot və s.). Fantastik 
əsərlərin orta məktəb dərsliklərinə salınması müsbət nəticə verə 
bilər. Quru elmi dilə nisbətən bədii dillə qələmə alınmış fantastik 
əsərlər vasitəsilə elmin bir çox sahələri ilə tanışlıq məktəblilərin 
intellektual inkişafına böyük kömək edə bilər. Məsələn, riyaziy-
yatın, fizikanın, kimyanın, astronomiyanın, tarixin və başqa fən-
lərin öyrədilməsində, mənimsədilməsində kiçikhəcmli fantastik 
hekayələrin böyük rolu ola bilər. 

Məhz buna görə də elmin, biliyin, inkişafın və texnikanın 
son uğurlu nailiyyətlərini, həmçinin fantastik proqnoz, ideya və 
fikirləri ədəbiyyata gətirən, insan ağlının ən dərinliklərində olan 
informasiyanı belə üzə çıxarmağı bacaran, oxucuları heyrətlən-
dirən fantastik ədəbiyyata xüsusi önəm və dəyər verilməlidir.
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KULTUROLOJİ AZƏRBAYCAN:  
MODERN DÖVLƏTÇİLİK

Həm beynəlxalq, həm regional, həm də yerli siyasətşü-
naslarımızla yanaşı, cəmiyyətşünaslar, hüquqşünaslar, 

kulturoloqlar və tarixçilər artıq qəbul etməlidirlər ki, Azərbay-
can Respublikası çağdaş dünya düzümündə özünəməxsus yeri 
– mövqeyi ilə seçilsə də, eyni zamanda müstəqil, heç bir qütbə, 
güc mərkəzlərinə doğru əyilməyən, qlobal geosiyasi proseslərə 
təsir imkanı olan dövlətlərdəndir.

Çağdaş qlobal kulturoloji-humanitar, ictimai-mədəni ha-
disələr də bir daha sübut etdi ki, bu tədbirlər silsiləsi bəşər tarixi-
nin və çağdaş sivilizasiya proseslərinin maraqlı, qiymətli parçası 
kimi dövlətimizin çağdaş dünyadakı geosiyasi, ictimai-mədəni 
rolunun get-gedə artdığını, Vətənimizinsə müxtəlif sivilizasiya-
ların təmas nöqtəsinə çevrildiyini göstərir.

Dünyanın yeni nəsil intellektual siyasi liderlərindən biri 
kimi qlobal geosiyasi arenada tanınan Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının səmərəli bey-
nəlxalq siyasəti nəticəsində baş tutan bu qəbil möhtəşəm tarixi 
hadisələrdən də görünür ki, ölkəmizdə on beş ilə yaxın davam 
edən, dövlətimizin - cəmiyyətimizin bütün sahələrini əhatə edən 
keçid dövrü daha maraqlı bir mərhələ ilə - Azərbaycanımızın 
qalxınma dövrü ilə əvəzlənir.

Yerli, eyni zamanda xarici yazılı və elektron KİV-dəki çox-
saylı materiallardan, İnternetdə gedən ciddi polemikalardan, 
müxtəlif şəbəkə, həmçinin “yahoo-qrup”lardakı – qrup halında 
elektron məktublaşma sistemlərindəki bilgili yazışmalardan belə 
ümumi nəticəyə gəlmək mümkündür ki, istər Şərq, istərsə də 
Qərb intellektualları Azərbaycanın bu qlobal geosiyasi proses-
lərin mərkəzində durmasını sivilizasiyalararası dialoqların gedi-
şatı cəhətdən, mədəniyyətlərin inteqrasiyası tarixi baxımından, 
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dünya çağının yeni inkişaf mərhələləri nöqteyi-nəzərdən mən-
tiqəuyğun hadisə kimi qarşılayırlar.

Panoramatik baxanda, əslində, döğrudan da belədir: çağ-
daş dünya sivilizasiyasını – dil, din, etn-mədəni yaxınlıq, tarixi 
bağlılıq, mədəniyyət, mənəviyyat, etik-fəlsəfi, ictimai-mədəni, 
kulturoloji baxışlarındakı oxşarlıq, bir qədər də coğrafi eyniyyət 
və başqa cəhətlərinə görə – şərti olaraq altı yerə bölmək müm-
kündür. Qərb (xaçpərəstlik – Avropa dövlətləri), Şərq (burada 
Türk Dünyasını, ərəbdilli dövlətləri xüsusi ayırmaqla İslam alə-
mi nəzərdə tutulur), Uzaq Asiya (buddizm etiqadının ardıcılla-
rı –Yapon, Çin, Hindistan, Banqladeş, Koreya, Malaziya, İndo-
neziya kimi ölkələr), Afrika, Latın Amerikası və sabiq SSRİ-yə 
daxil olan rusdilli ədəbi-mədəni məkana ayırsaq, görərik ki, son 
illərdə respublikamızda, eyni zamanda dövlətimizin birbaşa iş-
tirakı ilə yaxın-uzaq regionlarda təşkil olunan əksər beynəlxalq 
ictimai-siyasi, mədəni-dini, elmi-iqtisadi tədbirlər planetimizin 
bu kulturoloji hissələrinin əhatə edir, özü də çox hallarda birləş-
dirici amil kimi Azərbaycan faktoruna mühüm əhəmiyyət ver-
mək tələb olunur.

Düzdür, bir sıra hallarda, bəzi beynəlxalq proqram və təd-
birlərdə Asiya, Afrika və Latın Amerikası adlandırdığımız şərti 
kulturoloji məkanlar bir qədər kölgədə qalsa da, - baxmayaraq 
ki, Bakıda bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan və ispandilli la-
tın-amerikan musiqiçilərinin konsertlərindən ibarət sənət layihə-
si gerçəkləşdirilib – onlar çox zaman ya Qərb, ya da Şərq sivili-
zasiya hadisələri ilə birgə inteqrasiya proseslərinə ciddi reaksiya 
verirlər. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının mövqeyi, 
yeri bütün dünya tərəfindən qəbul olunur və əhəmiyyət verildi-
yini də xüsusi vurğulamaq lazım gəlir...

Tarixə nəzər salanda, bir daha şahidi oluruq ki, quzeyli-gü-
neyli Bütov Azərbaycan həmişə Şərq və Qərb adlı iki böyük va-
hidə – eləcə də bayaq adını vurğuladığımız kulturoloji məkanla-
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ra – ayrılan çağdaş dünyanın fərqli sivilizasiyalarını qovuşduran 
böyük yola çevrilərək mürəkkəb sivil-kulturoloji missiyasını 
yerinə yetirib. Atəşpərəstlik – Zərdüştlük tarixi torpaqlarımız-
da pərvəriş tapıb; ibranilik də, xaçpərəstlik də, İslam da bizdə 
güclənib, dünyanın hər yerinə buralardan yayılıb; Pompey də, 
İskəndər də, Əmir Teymur də bu məkandan zəmanəyə meydan 
oxuyub; Avropanın formalaşmasında, möhkəmlənməsində Hun-
lardan tutmuş, xəzərlər də daxil olmaqla Səfəvilər imperiyasının 
böyük xidmətləri danılmazdır, hətta Karl Marks kimi böyük filo-
soflar, tarixçilər bu faktorları xüsusi qabardırlar: bir sözlə, bəşər 
sivilizasiyanın bütün yolları bizdə birləşir. 

Azərbaycanın birbaşa iştirakıyla gerçəkləşdirilən, Qərb (La-
tın Amerikası ilə birlikdə) və Şərq (müsəlman Afrikası da daxil 
olmaqla), qismən Uzaq Asiya (Yaponiya, Hindistan, Cənubi 
Koreya və başqa ölkələri birləşdirən) sivilizasiya məkanları, 
eyni zamanda sabiq SSRİ (Orta Asiya respublikaları, Rusiyanın 
türksoylu federasiya subyektləri) məkanını əhatə edən davamlı 
tədbirlər silsiləsi planetar düşüncəli qlobal dünya mədəniyyətini 
əhatələyir: bu kulturoloji-geosiyasi proseslər, xalqların inteqra-
siyası hadisələrisə hələ uzun müddət sivilizasiyaşünasların, si-
yasətşünasların, kulturoloqların, filosofların və tarixçilərin araş-
dırma obyektinə çevriləcək.

Soruşula bilər ki, bəs bu hadisələrdə, proseslərdə fəallığıyla 
seçilən Azərbaycan Respublikası, böyük mənada, nə qazanır? 

Azərbaycan, ilk növbədə, dünyada – qlobal maştabda özünü, 
mədəniyyətini, tarixini, çağdaş dövlətçiliyini, turizm və iqtisa-
di imkanlarını reklam – dəbdə olan ifadəylə vurğulasaq, “PR” 
edir; bir daha tolerantlıq mərkəzi kimi nüfuzunu möhkəmləndi-
rir; fərqli sivilizasiyaların – mədəniyyətlərarası dialoqun aparıcı 
məkanına çevrildiyini isbatlayır; inteqrasiya proseslərinin əsas 
güc vahidlərindən biri olur; beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibi 
kimi mövqeylərini genişləndirir; yaxın dövlətlərin dostu, rəqib 
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ölkələrin pənah gətirdiyi «üçüncü tərəf» kimi qəbul edilir; ən 
əsası isə müxtəlif sivilizasiyaların birləşdiyi geosiyasi regional 
güc mərkəzinə çevrilir. 

Bu məqamda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, dün-
yada yeni nəsil intellektual siyasətçilərindən – dövlət liderlərin-
dən biri kimi qəbul edilən cənab İlham Əliyevin apardığı ölkə-
daxili, regional və beynəlxalq iqtisadi-siyasi, ictimai-mədəni 
siyasətin uğurlarını mütləq vurğulamaq lazım gəlir. Yuxarıda 
sadaladığımız o sistemli siyasətin memarı Ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev olsa da, qazanılan böyük uğurlara məhz cənab 
İlham Əliyev imza atmışdır. Əslində dövlətimizin qlobal xari-
ci siyasətinin əsas aparıcı istiqamətini də məhz ölkə rəhbərinin 
müəyyənləşdirdiyi bu balanslaşdırılmış beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin konturları dəqiq tənzimlədiyinə görə dünyanın aparı-
cı dövlətlərinin də qibtə apara biləcəyi uğurlarımız günü-gündən 
artır...

Çağdaş tariximizin bu qalxınma dövründə, bütün sahələrdə 
olduğu kimi, dövlətçilik institutlarında da intellektual-demok-
ratik islahatlara ehtiyacın günü-gündən artdığını nəzərə alsaq, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyi-
şikliklər edilməsi haqqında Referenduma – xalqımızın geniş mü-
zakirəsinə çıxarılan məsələlərə bu qədər ictimai-siyasi diqqətin 
böyük olması anlaşılandır. Zamanın axarı, planetar proseslərin 
istiqaməti bizi bu dəyişikliklərə getməyə vadar edirm ki, qlo-
bal dünyada mövqeyimizi daha da möhkəmləndirək: xalqların, 
dövlətlərin bir-biri ilə sıx təmasda – iqtisadi-siyasi, sosial-mədə-
ni, elmi-kulturoloji inteqrasiyada olduğu bir vaxtda zəmanənin 
tələblərinə cavab verməmək, ən azı, gələcək nəsillər qarşısında 
tarixi məsuliyyətimizi dərk etməmək kimi qiymətləndirilməlidir.
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MODERN AZƏRBAYCAN:  
FƏRQLİ SİVİLLİZASİYALARI  

QOVUŞDURAN YOL

Çağdaş qlobal ədəbi-mədəni hadisələrə aid, ümumiləşdi-
rilmiş fikirlərin cəmi kimi bu yazı kompyuterin yadda-

şına yığılarkən, - materialın qəzet səhifəsinə qədər qət edəcək 
məsafəni qoyuruq bir kənara, - çox güman, ölkəmizdə keçirilən 
qlobal kulturoloji tədbirlər silsiləsi bəşər tarixinin və çağdaş si-
villizasiya proseslərinin maraqlı, qiymətli parçasına çevriləcək. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbay-
can Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin səmərəli beynəlxalq 
kulturoloji siyasəti nəticəsində baş tutan bu möhtəşəm tarixi 
hadisə bir daha dövlətimizin çağdaş dünyadakı geosiyasi, icti-
mai-mədəni rolunun get-gedə artdığını göstərir, Vətənimizinsə 
müxtəlif sivilizasiyaların təmas nöqtəsinə çevrildiyini sübut edir. 
Milli, eyni zamanda xarici yazılı və elektron KİV-dəki çoxsaylı 
materiallardan, İnternetdə gedən ciddi polemikalardan, müxtəlif 
şəbəkə, həmçinin “yahoo-qrup”lardakı – qrup halında elektron 
məktublaşma sistemlərindəki bilgili yazışmalardan belə ümumi 
nəticəyə gəlmək mümkündür ki, istər Şərq, istərsə də Qərb in-
tellektualları Azərbaycanın bu qlobal mədəni-geosiyasi proses-
lərin mərkəzində durması sivilizasiyalararası dialoqların gedişatı 
cəhətdən, mədəniyyətlərin inteqrasiyası tarixi baxımından, dün-
ya çağının yeni inkişaf mərhələləri nöqteyi-nəzərdən məntiqəuy-
ğun hadisə kimi qəbul olunmalıdır.

Panoramatik baxanda, əslində, döğrudan da belədir: çağ-
daş dünya sivilizasiyasını – dil, din, etn-mədəni yaxınlıq, tarixi 
bağlılıq, mədəniyyət, mənəviyyat, etik-fəlsəfi, ictimai-mədəni, 
kulturoloji baxışlarındakı oxşarlıq, bir qədər də coğrafi eyniyyət 
və başqa cəhətlərinə görə – şərti olaraq altı yerə bölmək müm-
kündür. Qərb (xaçpərəstlik – Avropa dövlətləri), Şərq (burada 
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Türk Dünyasını, ərəbdilli dövlətləri xüsusi ayırmaqla İslam alə-
mi nəzərdə tutulur), Uzaq Asiya (buddizm etiqadının ardıcılla-
rı –Yapon, Çin, Hindistan, Banqladeş, Koreya, Malaziya, İndo-
neziya kimi ölkələr), Afrika, Latın Amerikası və sabiq SSRİ-yə 
daxil olan rusdilli ədəbi-mədəni məkana ayırsaq, görərik ki, son 
illərdə respublikamızda, eyni zamanda dövlətimizin birbaşa iş-
tirakı ilə yaxın-uzaq regionlarda təşkil olunan əksər beynəlxalq 
ictimai-siyasi, mədəni-dini, elmi-iqtisadi tədbirlər planetimizin 
bu kulturoloji hissələrinin əhatə edir, özü də çox hallarda birləş-
dirici amil kimi Azərbaycan faktoruna mühüm əhəmiyyət ver-
mək tələb olunur.

Düzdür, bir sıra hallarda, bəzi beynəlxalq proqram və təd-
birlərdə Asiya, Afrika və Latın Amerikası adlandırdığımız şərti 
kulturoloji məkanlar bir qədər kölgədə qalsa da, - baxmayaraq 
ki, Bakıda bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan və ispandilli la-
tın-amerikan musiqiçilərinin konsertlərindən ibarət sənət layihə-
si gerçəkləşdirilib – onlar çox zaman ya Qərb, ya da Şərq sivili-
zasiya hadisələri ilə birgə inteqrasiya proseslərinə ciddi reaksiya 
verirlər. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının mövqeyi, 
yeri bütün dünya tərəfindən qəbul olunur və əhəmiyyət verildi-
yini də xüsusi vurğulamaq lazım gəlir... 

Tarixə nəzər salanda, bir daha şahidi oluruq ki, quzeyli-gü-
neyli Bütov Azərbaycan həmişə Şərq və Qərb adlı iki böyük va-
hidə – eləcə də bayaq adını vurğuladığımız kulturoloji məkanla-
ra – ayrılan çağdaş dünyanın fərqli sivilizasiyalarını qovuşduran 
böyük yola çevrilərək mürəkkəb sivil-kulturoloji missiyasını 
yerinə yetirib. Atəşpərəstlik – Zərdüştlük tarixi torpaqlarımız-
da pərvəriş tapıb; ibranilik də, xaçpərəstlik də, İslam da bizdə 
güclənib, dünyanın hər yerinə buralardan yayılıb; Pompey də, 
İskəndər də, Əmir Teymur də bu məkandan zəmanəyə meydan 
oxuyub; Avropanın formalaşmasında, möhkəmlənməsində Hun-
lardan tutmuş, xəzərlər də daxil olmaqla Səfəvilər imperiyası-
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nın böyük xidmətləri danılmazdır, hətta Karl Marks kimi böyük 
filosoflar, tarixçilər bu faktorları xüsusi qabardırlar: bir sözlə, 
bəşər sivilizasiyanın bütün yolları bizdə birləşir. Azərbaycandan 
isə yeni kulturoloji çığırlar açılıl, geomədəni təzə yollar salınır 
ki, növbətisi də martda keçiriləcək Beynəlxalq Muğam Festiva-
lıdır...

Budur, Azərbaycanın birbaşa iştirakıyla gerçəkləşdirilən, 
Qərb (Latın Amerikası ilə birlikdə) və Şərq (müsəlman Afrika-
sı da daxil olmaqla), qismən Uzaq Asiya (Yaponiya, Hindistan, 
Cənubi Koreya və başqa ölkələri birləşdirən) sivilizasiya məkan-
ları, eyni zamanda sabiq SSRİ (Orta Asiya respublikaları, Ru-
siyanın türksoylu federasiya subyektləri) məkanını əhatə edən 
davamlı tədbirlər silsiləsi planetar düşüncəli qlobal dünya mədə-
niyyətini əhatələyir: bu kulturoloji-geosiyasi proseslər, xalqların 
inteqrasiyası hadisələrisə hələ uzun müddət sivilizasiyaşünasla-
rın, siyasətşünasların, kulturoloqların, filosofların və tarixçilərin 
araşdırma obyektinə çevriləcək.

Soruşula bilər ki, bəs bu hadisələrdə, proseslərdə fəallığıy-
la seçilən Azərbaycan Respublikası, böyük mənada, nə qazanır? 
Bu sadə sorğusunun birmənalı adi cavabı yoxdur: Azərbaycan, 
ilk növbədə, dünyada – qlobal maştabda özünü, mədəniyyə-
tini, tarixini, çağdaş dövlətçiliyini, turizm və iqtisadi imkan-
larını reklam – dəbdə olan ifadəylə vurğulasaq, “PR” edir; bir 
daha tolerantlıq mərkəzi kimi nüfuzunu möhkəmləndirir; fərq-
li sivilizasiyaların – mədəniyyətlərarası dialoqun aparıcı mə-
kanına çevrildiyini isbatlayır; inteqrasiya proseslərinin əsas 
güc vahidlərindən biri olur; beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibi 
kimi mövqeylərini genişləndirir; yaxın dövlətlərin dostu, rəqib 
ölkələrin pənah gətirdiyi “üçüncü tərəf” kimi qəbul edilir; ən 
əsası isə müxtəlif sivilizasiyaların birləşdiyi geosiyasi regional 
güc mərkəzinə çevrilir. 

Bu məqamda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, dün-



~~~~~ 31 ~~~~~

yada yeni nəsil intellektual siyasətçilərindən – dövlət liderlərin-
dən biri kimi qəbul edilən İlham Əliyevin apardığı ölkədaxili, 
regional və beynəlxalq iqtisadi-siyasi, ictimai-mədəni siyasətin 
uğurlarını mütləq vurğulamaq lazım gəlir. 

Yuxarıda sadaladığımız o sistemli - dahiyanə siyasətin me-
marı Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev olsa da, qazanılan 
böyük uğurlara məhz cənab İlham Əliyev imza atmışdır. Əs-
lində dövlətimizin qlobal mədəniyyət siyasətinin əsas aparıcı 
istiqamətini də məhz ölkə rəhbərinin müəyyənləşdirdiyi bu ba-
lanslaşdırılmış beynəlxalq münasibətlər sisteminin konturları 
dəqiq tənzimləndiyinə görə dünyanın aparıcı dövlətlərinin də 
qibtə apara biləcəyi uğurlarımız günü-gündən artır...

Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması, ona 
möhtəşəm sarayın tikilməsi, İçərişəhər, Qobustandakı qayaüs-
tü rəsmlər – qədim sivilizasiya kodları, milli muğam və aşıq 
sənətinin YUNESKO-nun əsas siyahılarına salınması, habelə 
bəşəriyyətin qədim sivilizasiya dəyərləri, toxunulmaz sərvətləri 
kimi qorunması, daha neçə-neçə bu cür beynəlxalq uğurlarımız-
dan sonra artıq dövlətimizin mədəniyyət siyasətinin (planetar 
maştab istiqaməti) növbəti mərhələsinə gəlib çatıb. İndi çağdaş 
milli mədəniyyətimizin – incəsənət, ədəbiyyat, tətbiqi xalq sənə-
ti, xalçaçılıq, musiqi, rəssamlıq və başqa sahələrin kulturolo-
ji “məhsul”larını xaricə kütləvi ixracını təmin etmək gərəkdir. 
Bu istiqamətdə fərqli innovativ biznes qurumlarının fəaliyyətini 
güçləndirməliyik, parallel olaraq yeni-yeni kreativ – mədəni sə-
naye-biznes sahələrini yaratmalıyıq. İndiki qlobal iqtisadi böh-
ran zamanında buna daha böyük ehtiyac duyulur. 

Yaxından maraqlananda, nümunə kimi göstəririk, görürük 
ki, milli xalçalarımızın xaricə ixracını lazımi səviyyədə qura bil-
məyəndə, Qarabağ, Naxçıvan, Şirvan, Quba və başqa növ toxu-
culuq incilərimiz fars, erməni, ərəb xalçası brendi ilə satılır… 

Vaxtilə YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfi-
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ri, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, ozamankı millət vəkili, 
indi isə dövlət xadimi - Azərbaycan Respublikasının Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səyi nəticəsində milli 
muğamımızın qlobal dünya musiqi dəyərinə çevrilməsi, Alim 
Qasımov, Çingiz Abdullayevin yaradıcılıq məhsullarının bey-
nəlxalq sənət – zehni mülkiyyət nümunəsi kimi qəbul edilməsi 
faktları ölkəmizin qədim sivilizasiya nüfuzunun yenidən dirçəl-
dilməsinə xüsusi təkan verdiyini də xatırlatsaq, yaxın gələcək-
də Azərbaycanın qara qızılla yanaşı, “kulturoloji qızıl”larına da 
beynəlxalq aləmdə böyük ehtiyac duyulacaq ölkəyə çevriləcək.

Dövlətimizin mədəniyyət sahəsinə verdiyi liberal sərbəstli-
yi, yaradıcı insanlara yaradılan hər cür şəraiti, milli estetik sər-
vətin inkişafındakı xüsusi dəstəyini yada salaq: “Bakı – İslam 
Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2009” Mədəniyyət İli çərçivəsində 
keçirilən tədbirlər də bir daha buna əyani sübut idi... 
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ƏDƏBİ NƏSİLLƏR –  
MƏDƏNİ KÖRPÜLƏR

On il bundan əvvəl məndən ədəbi nəsil anlamı ilə bağ-
lı münasibət açıqlamağı istəsəydilər, böyük həvəslə, 

bəlkə də şövqlə - bir neçə saat - geniş bir mühazirə söyləyərək 
fikirlərimi beləcə bölüşərdim: 

“...Ədəbiyyatımızın inkişafında “mühafizəkarlar” (M.Hadi, 
H.Cavid və b.) “Mollanəsrəddinçilər” (Mirzə Cəlil, M.Ə.Sabir 
və b.), “romantiklər” (A.Şaiq, Ə.Cavad, M.Müşfiq), “yenilik-
çilər” (S.Rüstəm, M.İbrahimov, S.Rəhimov...), “ənənəçilər” (Ə.
Vahid kimi Şərq poetik-estetik texnologiyalarına üstünlük verən 
qəzəlçilər), “sosrealistlər” (M.İbrahimov, B.Bayramov, M.Ra-
him...), “əllincilər” (İ.Hüseynov- Muğanna, İ.Əfəndiyev...), 
modernistlər (R.Rza, Ə.Kərim...), “altımışıncılar” (Anar, Elçin, 
V.Səmədoğlu), yetmişincilər (R.Rövşən, M.İsmayıl, M.Süley-
manlı...) “səksənincilər” (S.Rüstəmxanlı, V.B.Odər, R.Behrudi, 
A.Həsənli, A.Cəmil...), “doqsanıncılar” (O.Fikrətoğlu, M.Cəfər-
li, M.Köhnəqala, R.Tağı, Kəramət, E.Hüseynbəyli...), “postmo-
dernistlər” (R.Qaraca, H.Herisçi, A.Yaşar...), “ikiminincilər” 
(özüm də daxil olmaqla, Şərif Ağ, Z.Əzəmət, S.Babullaoğlu, 
Aqşin, Ə.Qoşalı, Q.Ağsəs, İ.Fəhmi...), “ən yeni” (Ə.Əlioğlu, 
Qismət, Fərid...) kimi ədəbi nəslin nümayəndələri yaradıcılıq 
uğurlarıyla fəal iştirak ediblər...”

Amma bu gün, artıq özüm də peşəkar ədəbiyyatla ciddi məş-
ğul olduğum bir vaxtda bəlağətli, ağızdolusu, pafoslu cümlələr-
lə, yağlı fikirlərlə “ədəbi nəsil” haqqında şişirdilımiş fikirləri 
dilimə, qələmimə gətirə bilmərəm. Bir məsələ gün kimi aydın-
dır ki, indi də müzakirələrə səbəb olan, dillərdən düşməyən bu 
“ədəbi nəsil” anlayışı biz ədəbiyyat mütəxəsisləri tərəfindən or-
taya gətirilmiş təsnifati bir ifadədən başqa bir məna yükünə ma-
lik deyil. Ədəbiyyat tarixçiləri, nəzəriyyəçilər, ədəbi tənqidçilər, 
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fikirlərini ümumiləşdirməkdən ötrü eyni dövrdə yazıb-yaratmış, 
yaxud bədii-poetik söz meydanında fəallıq göstərmiş yazar qru-
punun yaradıcılıq məhsullarına bu yarlığı yapışdşraraq, işlərinin 
asanlaşdırmağa çalışırlar. 

Fikrimi sadə dildə ifadə etməyə çalışacağam: meyvə deyən-
də müxtəlif ağacların bəhrəsi olan alma, alça, armud və başqa 
təbiət nemətləri nəzərdə tutulur. Onların isə həm dadı, həm görü-
nüşü, həm də insana verdiyi xeyri cürbəcür olur: hətta elələri də 
var ki, ziyanlı sayılır...

Ədəbi nəsil ifadəsiylə toparlaşdırılan yaradıcı insanların əq-
li-estetik məhsulları da cürbəcür olur, onları eyniləşdirmək, ba-
nan ilə gilasın fərqinə varmamaq kimi bir şey alınar...

O da məlumdur ki, heç kim heç kimin əvəzinə nə düşünür 
- əlbəttə, təsirlər, bəhrələnmələr, plagiatlıq hallarını da unutmaq 
olmaz – nə də yazıb-yaratmır. Əsl yazar ortaya məhz ciddi sənət 
əsəri qoymaqla tanınır, başqalarından fərqlənir, zamanında se-
çilir. Füzulinin dövründə qəzəlbazların sayı, şişirtmə olmasın, 
bəlkə də o böyük söz sənətkarının qələmə aldığı misraların sa-
yını 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 - fərdlik” 
əsas cəhətdir.

Peşəkar ədəbiyyat kollektiv əməyin məhsulu ola bilməz: 
fəqət, ədəbi mühitin zənginliyi, estetik prosesin çoxşaxəliyi lo-
kal toplumun - adını “ədəbi nəsil” qoyaq, fərqi yoxdur – bir qrup 
intellektual imza sahibinin kulturoloji fəallığı nəticəsində müm-
kündür. 

Şeyx Nizami Gəncəvidən sonra dünya və Şərq ədəbiyya-
tında “Xəmsə” mövzularında məsnəvilər, mənzum romanlar, 
poemalar yarandı, Nəsiminin fəlsəfi şeiri poetik söz sənətimiz-
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də intellektual poeziya hərəkatına güclü təkan verdi, Füzulidən 
sonra milli qəzəl çiçəkləndi, M.F.Axundov tərəfindən təməli qo-
yulmuş dramaturgiyamız zaman ötdükcə zənginləşdi (bu kimi 
misalları artırmaq da mümkün...): nəhəng sənətkarlar dövrünün 
ədəbi proseslərini, estetik mühitlərini, poetik-texnoloji proseslə-
rini formalaşdırdılar, mürəkkəb ictimai-mədəni siyasətə çevirə 
bildilər.

Əgər Nizami yaradıçılığıyla binövrəsi möhkəmlənməsəydi, 
onda Azərbaycan tarixində ilk renesans – Şərq intibahı mərhələ-
si, Nəsimi və Füzuli azadlıqsevər, mübariz ədəbiyyat məhsul-
ları zamanında meydana çıxmasaydı, sivilizasiya gedişatımızda 
ikinci, özü də əsl milli-etnik İntibah hadisəsi –Avropanın bir 
hissəsi olduğumuzdan, bizim milli-etnik oyanış-dirçəliş mər-
hələmiz Qərb intibahıyla, demək olar, eyni vaxt təsadüf edirdi: 
ana dilimizin dövlət səviyyəsinə qaldırılması, imperiyamızın 
yaranması, ədəbiyyatımızın milliləşməsi, xəlqiləşməsi, demok-
ratikləşməsi (Nizaminin şahzadə, İskəndər kimi obrazları aşıq 
poeziyasındakı sadə insanlar, gözəllərlə əvəzlənməsi faktlarını 
yada salaq), Təbriz miniatür məktəbi çiçəkləndi və s. - baş ver-
məz, 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 – pla-
netar, bir qədər də sivilizasiya proseslərinin işığında qısaca nəzər 
salanda, çox geniş nəticələr əldə edə bilərik.

Fəqət hər şeydən əvvəl ununtmamalıyıq 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 ağır-
lığı məhz müəllifin, söz adamının istedadının, təxəyyülünün, in-
tellektinin üzərinə düşür... 
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MULTİMƏDƏNİYYƏT: 
ƏDƏBİYYATIMIZDA İNTEQRASİYA VƏ 

SİVİLLİZASİYALARARASI DİALOQ 
MƏSƏLƏLƏRİ

Yaşadığımız yeni yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatındakı 
cagdas mürəkkəb proseslərini dəyərləndirərkən, uğur-

lu və problemli tərəflərini qiymətləndirərkən, dünya ədəbi-bədii 
söz sənətinin çagımızdakı tələblərindən ortaya cıxan estetik-fi-
loloji, bir qədər də fəlsəfi-sosioloji standartlarından - kulturoloji 
qəliblərdən yararlanmaq mütləq lazım gəlir: yoхsa qloballaşan, 
inteqrasiyaya məruz qalan planetar düşüncənin səviyyəsindən, 
kulturoloji-mədəni hadisələrin inkisafından geri qalacaq, milli 
ədəbiyyatımızın gedişatını, istiqamətini yanlış səmtə yönəldəcə-
yik. Bu mənada çağdaş ədəbiyyat hadisələrinin arasında elə nü-
munələri seçib qiymətləndirmək lazımdır ki, o, yalnız milli es-
tetik-bədii düşüncə məhsulu olaraq dəyər kəsb etməsin, əksinə, 
həm də dünya mədəniyyətinə, günümüzün bədii söz sənətinə 
yeniliklər qatsın, keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə aparıb 
çıxartsın, qlobal kulturoloji tələbata çevrilsin.

Son illər yaranan ədəbiyyat nümunələrinə, bir-birindən ma-
raqlı əsərlərə diqqət ayıran araşdırıcılar, sozsuz, sıravi qələm 
adamlarını deyil, peşəkar yazarların yaradıcılıgına daha sox 
diqqət ayırırlar ki, bu hal da anlaşılandır. Biz qapalı - rusdilli 
mədəni mühitdən qurtulub, dunya miqyaslı kulturoloji meydana 
qədəm qoyanda, elə ədəbi-bədii nümunələrlə, sənət hadisələri ilə 
cıxış etməliyik ki, elə ilk addımımızdan mədəniyyətimizi, ədə-
biyyatımızı, humanitar-yaradıcı düşüncəmizi tanıtmaq əvəzinə, 
“qara siyahı”ya düşüb, özümüzü “yandırmayaq”... 

 Bu baxımdan cağdaş Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsin-
də özünəməхsus yeri ilə seçilən, hər yeni əsəri ilə peşəkar fi-
loloqlardan tutmuş, adi oхuculara qədər ölkə ictimaiyyətinin 
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müхtəlif təbəqələrini yaradıcılıq uğurlarıyla maraqlandırmagı 
bacaran, tənqidcilər, mədəniyyət yazarları, filoloqların bilimsal 
müzakirələrinə rəvac verən, əsərləri respublikamızın müxtəlif ali 
təhsil ocaqlarının ədəbiyyat proqramlarına daxil edilən, bir söz-
lə, fərqli dəst-xəttilə yaşıdlarından seçilən istedadlı yazıçı-dra-
maturq, publisist-naşir, tərcüməçi Elçin Hüseynbəylinin bir sıra 
romanlarını nümunə kimi araşdırmaya cəlb etmək tədqiqatcıya 
xüsusi filoloji zövq verir.

Elçin Hüseynbəylinin yeni yaradıcılıq uğuru sayılan «On 
üçüncü Həvari - 141-ci Don Juan» roman-ekskursu ətrafında 
düşüncələri bölüşmək üçün ənənəvi ədəbi-tənqidi metodlardan 
yararlanmaq lazımi effekti vermədiyinə görə tədqiqatçıya daha 
geniş imkanlar verən kulturoloji-estetik düşüncə teхnologiyalar-
dan bəhrələnmək vacibdir ki, həm bu maraqlı, oxunaqlı bədii 
nəsr əsəri, həm də çağımızın ədəbi-fəlsəfi problemləri haqqında 
fikirləri bölüşmək asan olsun.

Əslində, bu, bir yaradıcı intellektual olaraq E.Hüseynbəyli-
nin sənət uğurudur ki, qələmə aldığı hər bir əsər, sadəcə, sükutlə 
qarşılanmır, əksinə, dövrün bir çoх ciddi problemlərinin araşdı-
rılması üçün ictimai-mədəni polemikalara təkan verir... 

Hər çağın oz dəbləri olur: bir müddət özünə ictimai şüurda yer 
edən bu ümumilik istər geyimdə, istər estetik düşüncədə, istərsə 
də mədəniyyət və ədəbiyyatda öz diqtəsini yeridir. Başqa sahələr-
lə işimiz yoхdur, mədəniyyətdə və ədəbiyyatda son illərin este-
tik-kulturoloji dəbləri barədə bilgilər, düşünürük ki, Azərbaycanın 
yaradıcı intellektuallarını da düşündürməli, çağın tələblərinə uy-
ğun ədəbi-mədəni nümunələr yaratmağa həvəsləndirməlidir...

Məşhur oхşatma var: tarlada yalnız lalələr gül açsa, başqa 
çiçəklər olmasa, çöl gözəl görünərmi? Bir ağızdan cavab vermək 
mümkündür ki, yoх! Təbiət gözəlliklərinin bütün çalarlarıyla 
birlikdə görünməsi üçün mütləq rəngarənglik mövcud olmalıdır: 
orada lalənin də, qızılgülün də, çinarın da, hətta qanqal və sarma-
şığın da öz yeri görünür.
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Əgər özündə varolmanın bütün incəliklərini gizlədən bu 
sadə fəlsəfəni estetik-bədii teхnologiyaya çevirsək və ondan 
multimədəniyyət – multiədəbiyyat anlayışlarının izahı kimi isti-
fadə etsək, əlavə şərhlərə ehtiyac qalmaz. 

Son illər dünya estetik-kulturoloji məkanında səs çıхarmış 
sənət nümunələrinə diqqətlə nəzər salanda, maraqlı müşahidələr 
əldə etmiş oluruq. Kulturoloqların, filosofarın, filoloqların, ən 
çoх da mədəniyyət yazarlarının - humanitaryönümlü jurnalistlə-
rin həvəslə ictimai düşüncəyə gətirdikləri yeni anlayışlar məhz 
multimədəniyyət, multisənət, multiədəbiyyat ifadələridir. Qlo-
ballaşan dünyada müхtəlif mədəniyyətlərin, fərqli millətlərin, 
yad хalqların, hətta bir-birinə rəqib - uzaq sivilizasiyaların ən 
dəyərli tərəflərindən bəhrələnərək yaradılmış ədəbi-mədəni sənət 
əsərləri multimədəniyyət – multimədəniyyət məhsulları sayılır. 

Sözsüz, bəşər sivilizasiyası tariхində müхtəlif хalqların 
bir-birinin mədəni-estetik düşüncə teхnologiyalarından - mə-
dəniyyətlərindən, ədəbiyyatlarından bəhrələməsi, yaхud sintez 
formasında Şərq və Qərb yaradıcılıq poetikalarının birləşdirməsi 
hadisələrinə aid minlərlə misal göstərmək mümkündür: dahi al-
man mütəfəkkiri İ.Hötenin «Şərq-Qərb» divanını, yaхud böyük 
Üzeyir Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasını yada salmaq 
kifayətdir. Fəqət bizim haqqında məlumat verdiyimiz multimə-
dəniyyət – multiədəbiyyat anlayışları daha geniş kulturoloji 
prosesləri özündə ehtiva edir ki, onu da, əslində, dövrün estetik 
dəbindən çoх, bəşər sivilizasiyasının indiyəqədər qazandıqları-
nın inkişaf etdirilərək yeni mərhələyə çevrilməsi - qlobal icti-
mai-mədəni hadisə kimi dəyərləndirmək, qəbul etmək vacibdir.

Qloballaşan dünyada özündə mədəniyyətlərin inteqrasiyası-
nı, fərqli sivilizasiyaların ən dəyərli tərəflərini cəmləyən este-
tik-ədəbi nümunələr yaratmaq, onu daha geniş insan kütlələrinə 
çatdırmaq işində yaradıcı intellektuallara elmi-teхniki tərəqqinin 
son nailiyyətləri - yazılı və elektron KİV, İnternet, elektron infor-
masiya daşıyıcıları, mobil rabitə vasitələri böyük yardımçı olur. 
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ABŞ-da yaşayan soydaşlarının həyatından yazan yapon yazarı-
nın romanını, yaхud da İstanbulda sərgisi açılmış Azərbaycan 
rəssamının yaradıcılıq uğurları barədə dünyanın hər yerində ya-
şayan insanlar sürətlə хəbər tuturlar: yetər ki, maraq və həvəs 
olsun. 

Bəs «On üçüncü Həvari - 141-ci Don Juan» roman-ekskur-
sunda bu sadalanan məsələlər necə, izlərini görmək mümkündür-
mü? Gəlin əsərin ilkin qatına nəzər yetirək: elə ilk səhifələrində-
cə Şərq və Qərb dünyasının paralel müqayisəsini, bir-birindən 
fərqlənən, eyni zamanda biri digərini tamamlayan bu siviliza-
siyaların arasında sıxılan bütöv Azərbaycan məsələsində yazıçı 
çox polemik, maraqlı nəticə, mülahizələr irəli sürür. Ola bilsin 
ki, bu təhtəlşüurdan irəli gələn fikirlərdir, bəlkə də bizim əsə-
rin alt qatından çıxartdığımız qənaətlərimiz kimi də qəbul et-
mək mümkündür: bir sıra tarixçilərin, alimlərin irəli sürdüyü 
elmi nəticələrə rəğmən, otaylı-butaylı Azərbaycan 1813-1828-
ci illər Rusiya-İran arasında bağlanan məşhur bölüşmə müqa-
vilələrindən sonrakı proseslərin məntiqi sonu kimi deyil, yəni 
Mirzə Fətəli Axundovdan üzü bu yana, maarifçilərin apardığı ic-
timai-mədəni hərəkat nəticəsində Avropaya istiqamətlənməyib, 
əksinə, Xətainin dövründən üzübəri Qərb dünyasının bir parça-
sına çevrilməyə başlayıb. Romanda bu mürəkkəb prosesin baş-
lanğıcı oxunaqlı formada izlənilir. Müəllif özü tarixi qəhrəmanın 
səfərinin marşurutu ilə demək olar ki, üst-üstə düçən bir məsafə-
ni qət edir və romanda tarixiliklə çağdaçlığın vəhdəti kimi pa-
ralel olaraq hər iki “yürüşü” oxucuya nəql etməklə həm çağdaş, 
həm də sırf tarixi roman texnologiyasının ortaq sintezini yara-
dır. Bakı-Lənkəran-Astara-Ərdəbil-Təbriz-Zəncan-İsfəhan-Ka-
şan-Qum-Qəzvin-Rəşt-Ənzəli-Astara-Lənkəran-Bakı-Pa-
ris-Madrid-Valyadolid-Valensiya-Madrid-Paris-Bakı marşurutu 
əslində Azərbaycanın Avropaya qovuşduğu uzun, böyük yoldur: 
qərbləşmək üçün biz İrandan bir neçə əsrlik “ayrıldıq”, Səfəvilər 
İmperiyası yaratdıq, xaçpərəstlərin təsiri ilə Osmanlı dövləti ilə 
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mübarizə apararaq Şərqi zəiflətdik, xanlıqlara bölündük, Güney, 
Quzey, Qərbi (indiki Dərbənd, Borçalı, İrəvan, Anadolu, Türk-
man və b. torpaqlarımız) Azərbaycana parçalandıq, bir hissəmiz 
çar Rusiyanın əsarəti altına düşdük, bir tərəfimiz İranda, digər 
bölümlərimiz isə Ermənistana, Gürcüstana, İraqa peşkəş edil-
dik, daha sonra sovetləşməli, sonda isə şimal tərəfimiz dövlət 
müstəqilliyini əldə edərək Avropa Şurasına daxil oldu – qarşıda 
isə Avropa Birliyinə üzvlük zirvəsini fəht etmək durur...

Romanın əvvəlindəki Şərq mistisizmi, etnoqrafik rəngarəng-
lik əsərin sonunda Avropa rasioanallığı, Qərb multimədəniyyəti 
ilə əvəzlənir. Yazıçı həm İslam, həm də xaçparəst dini bilikləri, 
həm Azərbaycan - İran, həm də Avropa –İspaniya tarixini də-
rindən bildiyini tarixi və müasir ictimai-siyasi hadisələrə, mənə-
vi-milli proseslərə qlobal ponoramatik baxışlarını əsərdə əks et-
dirməklə sübut edir. Oxucu tarixi hadisələrin sanki canlı şahidinə 
çevrilərək bir çox məkanlarda Azərbaycanı, dolayısı da Azər-
baycan insanını, bəlkə də özünü axtarıb tapır. Ən yeni ədəbiyya-
tımızın azarına çevrilmiş sözbazlıq, dil oyunları ilə məşğul olan 
bəzi yazarlarımıza rəğmən müəllif özü də qeyd edir (səh. 45): 
“Professoru dinlədikcə, onun orta əsr saray dilinin xeyli çağdaş 
olduğunu düşündüm. Amma qınalılası da deyildi. Üstündən əsr-
lər keçdikdən sonra əcdadlarımızın necə danışdığını təsəvvür və 
təkrar eləmək çətiniydi. Mən buna o zaman da, ondan sonra da 
çox çalışdım. Nəhayət, anladım ki, mənimçün ən əsası düşün-
cədir. Həmin insanların düşüncəsi, məişəti, yaşam tərzi, ruhu. 
Ruha qovuşmaq gözəldir...” Bu cür dil rəvanlığı, sadəliyi 370 
səhifəlik romanı XXI əsrin - sürətli zəmanənin oxucularını usan-
madan həvəslə oxumasına stimul yaradır.

Multimədəniyyət – multiədəbiyyat hadisəsi müхtəlif dəyər-
lərdən yeni, daha qiymətli dəyər yaratmaq teхnologiyasıdır: bu, 
gündəlik tələbat mallarından tutmuş, ədəbiyyat və mədəniyyət 
nümunələrinə kimi hər şeyi özündə birləşdirən bir mürəkkəb 
prosesdir. Məsələn, hər hansı bir azərbaycanlı ana dilində əsər 
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yaradır, onu Çində istehsal edilmiş kompyuterdəki Amerika 
proqram təminatı məhsulunda latın şriftləri ilə yığır, ingiliscəyə 
çevirir, Rusiya İnternet resurslarındakı fərdi saytında yerləşdirir: 
əgər həmin şəхs yaratdığı dəyərli ədəbi-bədii nümunəni dünya 
oхucusuna çatdırmaq fikrinə düşübsə, o, yalnız Azərbaycan in-
sanını düşündürən məsələlərə toхunmamalıdır, əksinə, planeti-
mizin bütün sakinlərini narahat edən, özü də çoхları tərəfindən 
rahatlıqla qavranılan problemləri qabartmalıdır. Son illərin dü-
şüncə - əksetdirmə dəbinə çevrilmiş və get-gedə də mövqeyini 
möhkəmləndirməkdə olan multimədəniyyət – multiədəbiyyat 
teхnologiyasının poetikası bunu tələb edir.

Əlbəttə, multimədəniyyəti qloballaşmanın ideologiyası, 
yaхud kütləvi mədəniyyətin yeni forması kimi də qəbul etmək 
olar, amma geniş mənada o, planetar düşüncənin ən maraqlı is-
tiqaməti, çağımızın dəbdə olan kulturoloji qatı sayıla bilər. On-
suz da bütün dövrlərdə ictima-estetik düşüncənin elitar, ortabab 
və diletant nümunələri yaranıb: qlobal hadisə sayılan multimə-
dəniyyətin – multiədəbiyyatın da kütləyə, ciddi sənətə və əbə-
diyyətə ünvanlanmış məhsullar ortaya çıxarar...

Yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin oхuculara təqdim 
olunan «On üçüncü Həvari – 141-ci Don Juan» romanı-ekskursu 
bu baxımdan ilk çağdaş “milli” multimədəniyyət – multiədəbiy-
yat nümunəsi saymaq olar. Sonda fikirlərimizi daha geniş ifadə 
edəndə bu mülahizəmizin arxasında hansı məntiqin durduğu - nə 
demək istədiyimiz aydınlaşacaq...

Maraqlıdır, E.Hüseynbəyli nə italyan intellektual yazıçısı 
Umberto Eko (Qızılgülün adı, “Saatsaz Fuko”), yaxud türk no-
belçisi Orxan Pamuk (“Qara kitab”, “Mənim adım Qırmızıdır”) 
kimi yüksək sənət – estetik zövqə malik ədəbiyyatsevərlərə ün-
vanlanmış intellektual postmodern roman, nə də braziyalı bel-
lestrik nasir Poelo Kualo (“Kimyagər”, “Zair”), ya da dəbdə olan 
ingilis yazarı Den Braun (“Da Vinçinin kodları”) kimi ortasəviy-
yəli oxucular üçün nəzərədə tutulmuş art-modern məcara əsərlər 
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formasında deyil, məhz onların ortaq dəyərlərini, eyni zamanda 
Şərq ədəbiyyatının və Qərb romanının poetik-kulturoloji texno-
logiyalarının sintezini yaradaraq əsl multiədəbiyyat nümunəsini 
ortaya qoya bilmişdir. Əslində bu romanı sevgi, tarixi, modern, 
postmodern, sərgüzəşt, səyahət, etnoqrafiq, sənədli, neomemuar 
və sş janrlı əsərlərin həvəskarları eyni maraqla mütaliə edə bilər-
lər. Müəllif sözün yaxşı mənasında, ustalıqla hər cür oxucunun 
mütaliə həvəsini bu romana yönəldə bilir, hamını “aldadaraq” 
ciddi bir əsərə dövrümüzün bütün sənət dəblərindən estetik-po-
etik “don” geydirə bilir. Şərq – sufi fəlsəfəsi, tarixin sirləri, sə-
yahət – səfər sərgüzəştləri, Güney Azərbaycan etno-mədəni 
dəyərləri, Avropa saray intiriqaları, “Don Junalıq” sirləri, İspa-
niya mədəniyyəti, sivilizasiyaların toqquşması, Qərb incəsənəti, 
qadın-kişi münasibətlərinin psixoloji tərəfləri, insani münasibət-
lər, daha başqa mətləblər əsərin iki qəhrəmanı – Oruc bəy və 
müəllif tərəfindən intellektual süzgəgdən keçirilir... 

Dünya kulturoloji-fəlsəfi çevrələrində yaşadığımız çağ 
müхtəlif хalqların və fərqli mədəniyyətlərin, başqa sözlə, İslam, 
хristian, yəhudi, buddizm – Asiya, Şərq, türk, Avropa, Ameri-
ka, ərəb, Afrika sivilizasiyalarının inteqrasiyası dövrü kimi şərh 
olunmağa başlanıb. Ayrı-ayrı sahələrin mütəхəssislərinin, dün-
yanın aparıcı intellektuallarının, yaradıcı şəхslərinin, müхtəlif 
nüfuzlu düşüncə adamlarının fərqli – rəngarəng sivilizasiyaların 
qaynayıb-qarışdığı mərhələ kimi səciyyələndirdikləri bu dövr 
artıq özünün çiçəklənmə mərhələsinə qədəm qoyub. Lokal for-
matda, yəni ictima-siyasi, sosial-mədəni, kulturoloji-fəlsəfi for-
ma şəklində Avropa Şurası və Avropa Birliyi, bir qədər də poe-
tikləşdirsək, Avropa Evi ideyası məhz bu baхımdan gerçəkləşdi.

Bir qədər tariхə nəzər salsaq, görərik ki, imperiya, хilafət, 
Sovetlər Birliyi, qloballaşma adlanan bu planetar hadisələrin – 
beynəlхalq proseslərin indiyə qədər müхtəlif variantları mövcud 
olub. Amma dini basqıların, böyük millətlərin hökmranlığının, 
totalitar ideologiyaların məhsulu sayılan və şəхsiyyətin – fərdin 
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azadlığından çoх, fövqəlgücün diqtəsi ilə gedən butipli inteqra-
siyalaşma heç də uzunömürlü olmayıb – bəşəri хarakter daşıma-
yıb deyə dünya tariхinin arхivinə köçüb.

Yaşadığımız çağlarda dünya ölkələrinin – müхtəlif хalqla-
rın birləşməsinin iki forması özünü büruzə verməkdədir: Avro-
panın təklif etdiyi inteqrasiya və ABŞ-ın ortaya qoyduğu qlo-
ballaşma. Daha çoх mənəvi-mədəni dəyərlərə söykənən birinci 
forma – müхtəlif mədəniyyətlərə məхsus fərqli sivilizasiya da-
şıyıcılarının qarşılıqlı münasibətlər əsasında yaхınlaşaraq bir-
ləşməsi ideyası öz fəlsəfəsinə görə daha dayanıqlı, dərin və in-
tellektual sayılır ki, son nəticədə Avropa Birliyinin yaradılması, 
həm də genişlənməsi bunu əyani sübut edir. Əksinə, iri kapitalın 
diqtəsi, birqütblü güc mərkəzinin hökmranlığı və ictimai-siyasi, 
hüquqi-demokratik prinsiplərə söykənən, daha liberal proses-
lər, geosiyasi çevikliklər tələb edən qloballaşma prosesi Yaхın 
Şərqdə, Balkan ölkələrində, postsovet respublikalarındakı regi-
onal münaqişələr meydana çıхdığına, dünya dövlətlərini birinci, 
ikinci və inkişaf etməkdə olan ölkələrə böldüyünə görə hələ ki, 
uğur qazanmayıb. Baхmayaraq ki, ikinci format özünün fəlsəfə-
sinə görə daha qlobal, geniş və əhatəli sayılır. Amma son illərin 
qlobal maliyyə böhranının nəticələri də bir daha sübut edir ki, 
ABŞ-ın təklif etdiyi variant hələ “kiy” sayılır...

Bayaqda qeyd etdiyimiz kimi, bu proseslərin başında hə-
mişə düşüncə adamları, yaradıcı şəхslər durub. Dünyanın bir-
ləşdirilməsi, Avropa Evinin yaradılması ideyasını əvvəlcə yazı-
çılar, filosoflar, fantastlar, sosioloqlar, futuroloqlar, kulturoloqlar 
düşüncə meydanlarına gətirərək polemikalaşdırıblar, daha sonra 
bu intellektual - yaradıcı təkliflər, modellər ictimaiyyətçilər, si-
yasətçilər, hüquqşünaslar, dövlət adamları tərəfindən gerçəkləş-
dirilməyə başlanılıb: bəziləri uğurla, digərləri qüsurla.

Özünün coğrafi mövqeyinə, etno-kulturoloji düşüncəsinə, 
yaşam tərzinə görə Azərbaycan son beş əsrdə yaradılmasında 
fəal iştirak etdiyi Avropa məkanına daхil olan məmləkətlərdən 
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sayılır. Odur ki, biz ədəbiyyatçılar da Azərbaycanımızın Ümu-
mavropa Evində özünəlayiq mənzil qurması prosesində mütləq 
fəal iştirak etməliyik. 

Bu mənada yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin oхuculara 
təqdim olunan «On üçüncü Həvari – 141-ci Don Juan» romanı qlo-
bal məsələlər barədə düşünmək, ictima-kulturoloji polemika apar-
maq üçün maraqlı faktlarla zəngindir. Həmin dəyərli ədəbi-bədii 
əsərin filoloji təhlilinə dərindən varmadan, təkcə onu bildirməyi 
lazım gördük ki, bu roman inteqrasiya dövrünün ədəbiyyat nü-
munəsi kimi milli söz sənəti tariхimizdə artıq öz yerini tutub.

E.Hüseynbəyli Azərbaycanın Avropaya üz tutduğu çağlarda 
– 400 il bundan əvvəl baş vermiş tariхi hadisənin işığında Azər-
baycan – Avropa münasibətlərini milli ədəbiyyata gətirməyə 
müvəffəq olur və dünya söz sənətində yeni tendensiyalara cavab 
verən bir ədəbi nümunəylə oхucuları düşünməyə vadar edə bilir. 
Dövlətçilik tariхimizin şərəfli çağlarında Oruc bəy Bayatın avro-
palı Don Juana çevrilməsi labüd idimi?! 

Roman müəllifi özü şəхsən əsərini qəhrəmanının – Oruc bəy 
Bayatın ozamankı səfər marşurutu ilə üst-üstə düşən bir səyahətə 
çıхaraq (həm də bu paralel yolu öz əsərində göstərməklə) çağdaş 
Azərbaycan ictimaiyyətini illər boyu düşündürən bir çoх proble-
matik-fəlsəfi suallara kulturoloji-ədəbi cavablar aхtarır. Çağdaş 
Azərbaycan Şərq, yaхud Qərb, Avropa və ya Asiya ölkəsidir? 
Bizə Ümumuavropa Evində yer varmı? Tariхimizdən necə ya-
rarlanmalı və keçmişimizdən nələri öyrənməliyik? Azərbaycan 
insanı inteqrasiya və qloballaşma çağında özünün milli və et-
nik-mədəni simasını dəyişməlidirmi? 

Elçin Hüseynbəylinin yeni romanının alt qatlarında bu kimi 
cavabı mürəkkəb suallar çoхdur, hətta oхucuya elə gəlir ki, müəl-
lif bir çoхlarına cavab da tapıb. Fəqət, bu əsərin, ümumiyyətlə isə 
inteqrasiya çağının dəyərli ədəbiyyat nümunələrinin əsas uğuru 
ondadır ki, oхucuya analitik-kulturoloji biliyini artırmaq və ic-
timai-mədəni polemikalara qoşulmaq üçün böyük enerji verir...
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Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Mədəniy-
yət və Turizm Nazirliyinin birbaşa iştirakı ilə Beynəlхalq Düma 
– Qafqaz Turizm layihəsinə start verilib. 

Bəli, dünya turizm sənayesi artıq əyləncə hadisəsi funksi-
yasını dəyişərək, qlobal mədəniyyətlərarası mübadilə - tanışlıq 
prosesinə çevrilir. Aydın məsələdir ki, münaqişə bölgəsi sayılan, 
turizm infrastrukturları hələ də beynəlхalq standartlarına cavab 
verməyən Güney Azərbaycanı dünyanın müхtəlif ölkələrindən 
aхışan turistlərdən ötrü sivilizasiyaların qovuşduğu ecazkar, qə-
dim mədəniyyət məkanı kimi daha çoх maraqlıdır. 

Elçin Hüseynbəylinin roman-ekskursunu – «On üçüncü Hə-
vari – 141-ci Don Juan» kitabını oхuyandan sonra oxucu haqlı 
olaraq düşünür: nə üçün də Oruc bəy Bayatlı kimi Azərbayca-
nımızın keçmişini Avropa və dünya tariхinə calayan hadisələrlə 
bağlı qlobal turist marşurutlarını böyük mədəni-biznes layihəsi 
şəklində gerçəkləşdirilməsin?. Bununla isə Azərbaycan özünün 
mədəni sərvətlərini maddi zənginliyə çevirərək əcnəbi səyahət-
çilərinin aхışdığı kulturoloji turizm məkanına çevrilə bilər...

Qayıdaq ədəbi-filoloji məsələlərə: müasir dünya bədii söz 
sənətində gedən prosesləri izləyən oхucular gözəl bilirlər ki, son 
illər yaranan əksər dəyərli əsərlər məhz millilikdən çoх bəşə-
ri, qlobal əhəmiyyət, dünyəvi mahiyyət kəsb edir. X.L.Borхes, 
X.Kortasar, İ.Brodski, U.Eko, P.Züskind, R.Baх, X.Murakami, 
O.Pamuk, P.Kualo, V.Pelevin və başqa intellektual yazıçıların 
əsərləri ilə tanış olmaq kifayət edir ki, ədəbiyyatın yalnız mil-
li əhəmiyyət daşımadığını, daha çoх bəşəri məna kəsb etdiyini, 
хalqlararası yaхınlaşmaya yardımçı olduğunu, mədəniyyətlər 
arasında dialoq, sivilizasiyaların qarşılıqlı bəhrələnməyə çağır-
dığını görə bilək. Bu mənada Elçin Hüseynbəylinin «On üçüncü 
Həvari – 141-ci Don Juan» roman-ekskursunu – yeni kitabını da, 
qısqanmadan o sıraya daxil edə bilərik: nəzərə alsaq ki, yazıçı 
bu günlərdə işıq üzü görmüş növbəti uğurlu əsəri – “Şah Abbas” 
romanında da vurğuladığımız problemlərə qayıdır... 
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VİRTUAL AZƏRBAYCAN VƏ  
ELEKTRON KİTABXANALAR

Sabiq SSRİ dağıldıqdan sonra dünyada və Azərbaycanda 
maraqlı, çox mühüm proseslər baş verdi. Bir tərəfdən so-

sializmin dağılması, digər tərəfdən isə yeni ictimai-siyasi, sosi-
al-iqtisadi, ideoloji-mədəni dəyərlər, texnologiyalar həyatımızın 
bütün sahələrinə güclü nüfuz etməyə başladı. Üstəlik yeni mobil 
rabitə, İnternet, İKT, multimedik imkanlar, sosial şəbəkələrin 
gətirdiyi yeniliklərə Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusən də onun 
kövrək ictimai-mədəni düşüncəsi sadəcə hazır deyildi. İntelletu-
alizm, kreativlik, innovatsiya tələb edən zaman güc mərkəzləri-
nin, sivilizasiya və dinlərin qovuşduğu ölkəmizdə yeni bir ideo-
loji-texnoloji axtarışlar tələb edirdi. Belə bir vaxtda İnternet və 
İKT-nin verdiyi imkanlardan maksimum yararlanaraq biz nəinki 
respublikamızda yaşayan vətəndaşlarımızı, eləcə də dünyadakı 
50 milyonluq azərbaycanlını birləşdirəcək Virtual Azərbaycan 
Milli-Kulturoloji layihə, ona uyğun olan ideoloji dəyərlər tək-
lif etdik. İdeyanın çox sadə məntiqi var: qlobal informasiya mə-
kanının hiper resursları ətrafında – İnternet və sosial şəbəkələr 
üstündə Virtual Azərbaycan dövləti yaradaraq 50 milyon azər-
baycanlıları bir vahid ideoloji-kulturoloji məkanda birləşdir-
mək. Əsas prioritet məsələ isə milli olduğu qədər də, dünyaya 
açıq olan yeni intellektual-kreativ, innovativ-qlobal şəxsiyyət 
yetişdirməkdir. Devizimiz belədir: “Sən istənilən ölkədə yaşaya 
bilərsən, fəqət içində bir Azərbaycan gəzdirməli, vətəninin bir 
bütöv parçası olaraq dünyada və İnternetdə Virtual Azərbaycanı 
təmsil etmək üçün güclü potensialını inkişaf etdirərək bu yolda 
öz imzanı atmalısan!”

Bəs bu layihənin bir hissəsi kimi Kitabxana.net portalının 
yaradılmasında məqsəd nə idi? Layihə nəyə xidmət edir?

Məhz yuxarıda vurğuladığımız ideyalara xidmət etmək üçün 
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mütləq bilikli, intellektual, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətlə-
rin inkişafından ötrü 2009-cu ildə İnternetdə ilkin ciddi, peşə-
kar elmi-mədəni resurslarımızdan hesab olunan www.kitabxana.
net - Milli Virtual Kitabxanamızı yaratdıq. www.kitabxana.net 
elektron ədəbi-kulturoloji portal olaraq Azərbaycan, ingilis, rus 
və türkcə milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik 
kitablarının elektron variantını, lokal və qlobal elektron kitabxa-
naların şəbəkə ünvanlarını, yazarların bloqlarını, orijinal müəl-
lif yazılarını, art-xəbərləri özündə birləşdirir. Hər gün yenilənən 
kulturoloji e-resursu olaraq Milli Virtual Kitabxananda mədə-
niyyət və ədəbiyyat xəbərlərindən, kulturoloji-ədəbi layihələr-
dən, yazıçıların bloqlarından ibarət ayrıca resurslar yaradılıb. İki 
minə yaxın e-kitab, eləcə də minlərlə material, dünya ədəbiyya-
tı, kitablarının azərbaycanca və əksinə bizim əsərlərimizin xari-
ci dillərə tərcümələrlə bağlı xüsusi işlər görülüb. Onu da əlavə 
edim ki, portalımızın xətti ilə təkcə bu il 120 elektron kitab ha-
zırlanaraq kitabxanamızda yerləşdirilib və İnternet istifadəçiləri-
nin fərdi olaraq azad istifadəsinə təqdim edilib.

Bir faktdır ki, əyalətdə kitab dükanları yox dərəcəsindədir, 
kitabxanalara isə gedən yoxdur. Bölgələrdə kitab oxumağa ma-
rağı stimullaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır?

Əslində Bakıda və əyalətdə çoxsaylı kitab dükanları və 
köşkləri var, müxtəlif kitablar, nəşr məhsulları da geniş keşiddə 
satışda var, amma zaman artlıq öz sözünü deməkdədir. Ənənə-
vi kağış nəşr məhsulları öz yerini elekton kitab, İnternetdəki 
müxtəlif intellektual-kulturoloji, elmi-mədəni resurslara, blokla-
ra, ədəbi saytlara verməkdədir. Əgər problemə geniş baxsaq, indi 
ənənəvi mütaliəni innovativ – virtual oxu əvəzləyir. Tutalım Le-
rikdə, yaxud Londonda yaşayan azərbaycanlı Bakıda nəşr olu-
nan hər hansı aztirajlı kağız kitabı tapmaqda böyük problemlərlə 
rastlaşırsa, onun üçün vaxt və maddi itkilərə getməlidirsə, niyə 
də İnternetüstü onun elektron variantını elə bizim kitabxana.net 
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portalından almamlıdır ki?! Mən hələ kağız kitabın çapı üçün 
istifadə edilən maddi resurslar, ağacların qırılmasından tutmuş 
zavod və fabriklərin ekologiyaya vurduğu ziyan kimi məsələlə-
ri yada salmaq istəmirəm. Zənnimcə, ən yaxşı variant zamanın 
diktəsinə tabe olub yeni oxu və yazı vərdişlərinə, bacarıqları-
na yiyələnməkdir. Məsələn sonuncu dəfə əksəriyyətimiz kağız 
məktub sazmasaq da, hər gün mobil telefondan ismarıc, yaxud 
İnternet vasitəsi ilə elektron məktub yazırıq və oxuyuruq...

Azərbaycanda biznesin inkişafında kreativliyin və innovasi-
yaların rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Yerli biznes nə dərəcə-
də müasir tendensiyalara və innovasiyalara açıqdır?

Ağrılı məsələlərə toxunursuz. Bu istiqamətdə dünyada 
çox böyük işlər görülür. Postsənaye dünyası öz yerini kreativ 
sahələrə, innovativ layihələrə, İKT biznesinə ötürməkdədir. İndi 
artıq Azərbaycanda da kompyuter oyunları, şou-biznes, telesse-
riallardan tutmuş, ta virual ofislər, İnternet alış-verişinə qədər 
müxtəlif sahələrdə kreativ baxışların oturuşduğunun şahidio-
luruq. Turizm, toy biznesi, mədəniyyət və incəsənət layihələri, 
İnternet resursları kimi formatlar insanlarımızın kreativliyə və 
innovasiyaya açıq olduğunu göstəsə də, bu sahədə görüləsi çox 
işlərimiz var. İntellektuallığı zəifliyi, peşəkarlığın aşağı olması, 
yaradıcı münasibət, lazımi mütəxəssislərin olmaması, menc-
mentlik və marketinq texnologiyalarını bilənlərin azlığı müəy-
yən problemlər yaratsa da, yaxın gələcəkdə kreativ-innovativ 
modellərin həyatımızın bütün sahələrində müşahidə edəcəyik. 

Populyar bloqerlərin biznes layihələrə cəlb olunması biznes 
strukturlarının xeyrinə işləyə bilər? Nə düşünməyimizdən asılı 
olmayaraq, bu hal artıq modern, kreativ biznesin normasına çev-
rilmiş hadisədir. Özüm də daxil olmaqla əksər aktiv blogerlər PR 
mütəxəsissi olaraq müxtəlif biznes strukturlarında, hətta TV-lər-
də, dövlət qurumlarında, ictimai təşkilatlarda fəal işləyirlər. Söz 
yox ki, kreativ şəxslər blogerliklə yanaşı istənilən biznesə, işə 
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daha yaradıcı, çevik, qlobal yanaşdıqlarından, istər yerli, istərsə 
də beynəlxaq biznesin əsas ideya daşıyıcılarına, ictimai tanıtım 
mexanizminə çevrilməkdədirlər. Mən artıq 10 ilə yaxındır ki, 
Azərbaycanda art-menecerliklə məşğulam, eləcə də kreativ PR-
çı laraq da bilgilərimi gənclərlə bölüşməyə həmişə hazır olmaq 
lazımdır. 

Sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılan müxtəlif biznes struktur-
larının ən çeşidli mal, eləcə də fərqli xidmətləri hər zaman gö-
zümüzün önündədir: belə demək mümkünsə, addımbaşı PR və 
reklam ilə üzləşirik. Kulturoloq olaraq bu tendensiyanı necə qiy-
mətləndirik? İstənilən halda reklam məlumat və faydalı informa-
siya hesab olunur. İnsanın intellektual səviyyəsi, dünyagörüşün-
dən asılı olaraq onlardan yararlana, yeni ideyalar, fərqli xidmət 
vəmodellərdə onlardan istifadə edə bilər. Azərbaycanda qəribə 
bir baxış hələ sovet dövründən bu yana qalmaqdadır: əgər han-
sısa mal, yaxud xidmət reklam edilirsə, deməli o ya gərəksizdir, 
ya da satılmayan. Bax bu yanlış düşüncəni dağıtmaq vacibdir. 

Virtual kitabxana – o qədər də baha olmayan məsafəli təh-
silin inkişafı yolunda bir addımdır. Layihə İnternetdə daha dərin 
təhsil proqramları üçün əsas ola bilərmi?

 Əslində elektron kitabxananın ən böyük missiyası öyrətmək, 
innovativ maarifçilik, kreativ məsafəli təhsilə xidmət etməkdir. 
Alternativ öyrətmə forması olaraq elektron resurslar ilk növbə-
də yeni nəslin intellektual-kulturoloji düşüncəyə sahib olmasına 
istiqamətlənib. Azərbaycan dilində ədəbiyyatı tapmaq kifayət 
qədər mürəkkəbdir: bu boşluğu necə doldurmaq mümkündür. 
Dövlətimiz tərəfindən latın qrafikasıyla, yüksək tirajlı mindən 
çox adda yeni kitab nəşr olunub və pulsuz olaraq respublika ki-
tabxanalarına paylanılıb. Düşünürəm ki, idi də çağdaş ədəbiy-
yatımız, xüsusən də onun ən yeni istiqaməti olan İnternet – şə-
bəkə ədəbiyyatının inkişafı ilə bağlı xüsusi proqramın qəbuluna, 
həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. İnternetdə anadilli 
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ədəbiyyat, mədəniyyət, kreativ resursların, elektron kitabxanala-
rın inkişafına xüsusi diqqət ayrılmasının, onların zənginləşməsi 
üçün qrantların ayrılmasının vaxtı çoxdan yetişib. Yetər ki, ai-
diyyəti sahələrin məmurları bu həqiqəti vaxtında anlasınlar və 
qəti addımlar atsınlar. Prezident İlham Əliyev İnternetin inkişafı, 
elektron kitabxanalar, elektron hökümət, e-dövlətlə bağlı bağlı 
xüsusi sənədlər, proqramar imzalayaraq bu istiqamətdə rəsmi 
münasibətini ortaya qoyub. Dövlət strukturları o ciddi sənədlər-
də göstərilən aktual məsələləri həyata keçirilməsini sürətləndir-
mək lazımdır. 

Elektron kitabxanalar iqtisadiyyat və biznes mövzularında 
kitablar təklif edir, müəllif hüquqlarına necə qorunur kimi su-
allar da vaxtaşırı bizi düşündürür. Kitabxan.net portalı sahə və 
peşə ədəbiyyatına, azərbaycandilli iqtisadiyyatla bağlı e-kitabla-
ra xüsusi diqqət ayırsa da, nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, bu çox 
maddi vəsait tələb edən bir işdir. Məllif hüquqlarından tutmuş, 
qonorarlara qədər bir çox hüquqi-təşkilati problemləri aradan 
qaldırmaqla iqtisadiyyata aid müxtəlif əsərləri artıq yaymaqda-
yıq. Yaxın ünlərdə yeni layihəmiz var və sırf iqtisadiyyatla bağlı 
e-kitabların hazırlanaraq portalımızda yerləşdirməyi düşünürük.

Qeyd edək ki, kitabxanamız humanitar layihə sayılır və 
müəlliflər, yaxud onların vərəsələrinin razılığı ilə kitablar yal-
nız şəxsi istifadə üçün yayılır. Əsas şərtimizi beləcə irəli sür-
müşük:“Portalın materiallarından istifadə olunduqda www.
kitabxana.net-ə istinad edilməli, müvafiq e-keçidin qoyulması 
vacibdir. E-kitab, əsər, yazı, xəbər, şəkil və başqa materiallardan 
yararlanan zaman, onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucu-
larından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. Materiallardan 
kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. «Müəllif və əlaqəli 
hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu», eləcə 
də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsər-
lər, həmçinin digər materiallar “Creative Commons Attribution/
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Share-Alike 3.0” və “GFDL” lisenziyaları şərtləri əsasında dərc 
edilir.” 

Bütün dünyada kitabların rəqəmli versiyalarının yaradılması 
üzrə iş intensivləşdirilir. Bu sahədə Azərbaycanda da işlər gedir. 
Prezident Administrasiyasının Elektron kitabxanası, Milli Kita-
bxananın elektron variantı, bizim Milli Virtual Kitabxana, eləcə 
də ayrı-ayrı qurumlar, universitetlər, portallar ənənəvi kitabların 
rəqəmli variantını hazırlamaqla yanaşı, müstəqil olaraq özlərinin 
də sırf elekton nəşrlərini hazırlayır. Amma bunun üçün dövlət 
tərəfindən xüsusi qrantlara böyük ehtiyac var. Düşünürəm ki, 
yaxın gələcəkdə bütün kağız informasıyaların elektronlaşdırıl-
masını, milli ədəbiyyat, ənənəvi kitabların rəqəmli versiyaları-
nın İnternetdə yerləşdirilməsini yekunlaşdırmalıyıq ki, yaratma-
ğı arzuladığımız Virtual Azərbaycanın intellektual-kulturoloji 
bünövrəsi möhkəm olsun.
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ZAMANIN DİKTƏSİ, CƏMİYYƏTİN  
MƏSULİYYƏTİ

Fəaliyyət sahəmiz elədir ki, istər real həyatda, istər virtual 
aləmdə, istərsə də yazılı və elektron KİV-də, televiziya, İnter-
net, sosial şəbəkələr, elektron kitabxanalarda hər gün çoxsaylı 
insanlarla ünsiyyətdə olur, fikir mübadiləsi aparırıq. Son illərdə, 
xüsusən axır vaxtlarda dünyada, eləcə də onun həssas, mürək-
kəb geosiyasi, qlobal iqtisadi-mədəni maraqların toqquşduğu 
nöqtələrdən biri sayılan doğma Azərbaycanımızda baş verən 
proseslər hər birimizi düşündürür, qızğın müzakirələrə, icti-
mai-sosial diskussiyalara səbəb olur.

Bizi sevməyən xarici qüvvələrə rəğmən, Azərbaycan son il-
lər qətiyyətlə, yüksələnxətlə hərtərəfli inkişafını davam etdirir, 
demokratik ictimai-siyasi islahatlara gedir, uğurlu iqtisadi dir-
çəlişə yüksəlir, planetar əhəmiyyətli humantar-mədəni mövqeyə 
səy göstərir, çoxsaylı nailiyyətlərə imzalar atır. Qazanılan bu ta-
rixi nailiyyətlər, əldə edilən uğurlar, cəmiyyətin müxtəlif sahələ-
rindəki qalxınmalar, respublikamızda aparılan ciddi islahatlar 
dostlarımızı fərəhləndirsə də, ölkəmizi sevməyənləri qayğılandı-
rır və onlar hər kiçicik imkandan yararlanaraq qarayaxmalara əl 
atırlar. Bəzi hallarda məlumatsızlıqdan, ya da xarici qüvvələrin 
toruna düşən bəzi vətəndaşlarımız da – indiki İnternet və sosi-
al şəbəkələr əsrində nəhəng təsir texnologiyaları mövcuddur, – 
hansısa qüvvələrin təsirinə düşürlər...

Son bir həftədə bəzi rayonda əhalimizin bir qrupu toplaşa-
raq içində indilərdə düşdüyümüz dünya iqtisadi böhranın Azər-
baycana təsirinə görə fikirlərini açıq şəkildə bildirməsi, əslində, 
ölkəmizdəki vətəndaş cəmiyyətinin inkişafından, insanlarımızın 
sosial fərd olaraq ictimai mövqeyini çəkinmədən bildirməsin-
dən, respublikamızın müstəqilliyini ikinci dəfə bərpa edəndən 
bu yana cəmiyyətimizdə oturuşmuş demokratik dəyərlərin söz-
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də deyil, real əməldə də bərqərar olmasından xəbər verir. Söz 
yox, bu qrupların etirazlarının subyektiv və obyektiv səbəbləri 
var, eləcə də çox hallarda “bulanıq suda balıq tutmaq istəyən” 
xarici və daxili qüvvələrin mövcudluğunu unutmaq olmaz. Par-
tiyaların, siyasi təsisatların, hətta vətəndaş cəmiyyəti qurumları-
nın deyil, məhz daha həssas sayılan icmaların lokal sosial etiraz 
aksiyaları təşkilindəki iştirakı bir daha sübut edir ki, proseslərin 
alt qatında müvəqqəti iqtisadi çətinliklər, qlobal iqtisadi böhrana 
görə narahatlıqlar, eləcə də azad fikirli vətəndaşlarımızın dövlə-
tin idarə olunmasındakı roluna əyani nümunədir. 

İctimaiyyət arasında ünsiyyətdə olduğumuz hər kəs, eləcə 
də siyasi cəhətdən müxalifətdə duran insanlar da yaxşı anlayır 
ki, böhran varsa, hamımıza təsir edir və əgər bu proseslər dərin-
ləşsə, mənfi tərəfləri ilə bütün vətəndaşlar olduğu kimi, onlara da 
toxunacaq: təqaüdçü olan yaşlı qohumlarına, oxuyan məktəbli 
və tələbələrə, əlil, xəstə doğmalarına da təsir edəcək. Odur ki 
hər kəs indi daha məntiqli, səbirli olmalı, eləcə də ictimai-so-
sial mövqe nümayiş etdirməlidir. Bu mənada aparıcı müxalif 
qüvvələrdən sayılan Musavat və başqa partiyalar rayonlardakı 
qısamüddətli etiraz toplantılarının təşkilində heç bir rol oyna-
madıqlarını bəyan etməklə sağlam mövqeyləri ilə ölkəmizdəki 
sabitliyə maraqlı olduqlarını ifadə edirlər.

Hər zaman millətimizin yanında olmasıyla diqqəti cəlb 
edən, məmurlara vətəndaşların qulluğunda durmalı “xalqın xid-
mətçiləri” adlandıran Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev son 
vaxtlar imzaladığı sərəncamlarla yenə də ölkəmizdə baş verən 
proseslərə ciddi nəzarət etdiyini göstərir. Bir sıra intellektual-si-
yasi dövlətçilik islahatlarının nəticəsi olaraq qarşılarına qoyu-
lan vəzifələrini başa vurmuş dövlət qurumlarının ləğv edilmə-
si, yaxud başqalarıyla birləşdirilməsi, sosial sahələrə dəymədən 
dövlət büdcəsinə qənaət rejiminin işə salınması, xarici valyuta 
satışına nəzarətin gücləndiririlməsi, eyni zamanda gündəlik tə-
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labat mallarının, yerli ərzaq məhsullaının, dərmanların satış qiy-
mətlərinin tənzimlənməsi, süni qiymət artımının qarşısının alın-
ması istiqamətində kompleks tədbirlər məhz dövlət başçımızın 
son iqtisadi olayların mənfi təzahürlərindən xalqımıza, xüsusən 
də sosial cəhətdən nisbətən zəif müdafiə olunan vətəndaşlarımı-
za olan qayğısının bariz nüminəsidir. İlham Əliyev bir daha sü-
but edir ki, o sözdə deyil, real əməlləri ilə əsl tarixi şəxsiyyət, 50 
milyonluq azərbaycanlıların siyasi-dövlətçi lideri, rəhbəridir...

Yeni nəsil intellektual kreativlər öz aramızda müzakirələr 
apararkən bir çox mətləblərə geniş baxış sərgiləməyi xoşlayırıq: 
indiki zəmanədə özünü politoloq, cəmiyyətşünas sayan əksər in-
sanlara rəğmən, ölkədə son 10-15 ildə baş verən proseslərə daha 
qlobal hadisələrin bir hissəsi olaraq nəzər salırıq. Dollarla dünya-
ya rəhbərlik etmək istəyən qüvvələrin səyi nəticəsində neft-qaz 
ixracatı üzrə ixtisaslaşmış dövlətlərdən biri kimi Azərbaycana da 
son iki ildə dünyanı çalxalayan qlobal iqtisadi böhran həmlələ-
ri hücum etməkdədir. Çoxsaylı ölkələr, hətta, hələ bu günlərdə 
özünün Dövlət Neft Fondunu yartmağa məcbur olmuş Səudiyyə 
Ərəbistanı, həmçinin, Rusiya, Braziliya, Çin, İran kimi böyük 
dövlətlər belə bu aşırı iqtisadi böhran həmlələrinə qarşı tab gətirə 
bilmədiyi vaxtda neft və qazdan gələn xarici valyutanı səmərəli 
– məntiqli xərcləyən, iqtisadi dirçəlişə, sosial-mədəni quruculu-
ğa yönəldən Azərbaycan hələ indilərdə müəyyən obyektiv çətin-
liklərlə qarşılaşır. Neftin qiymətinin üç dəfə aşağı düşdüyü bir 
zamanda, sözsüz, belə çətinliklərin mənfi, eyni zamanda müsbət 
tərəflərivardır : tutalım, qeyri-neft sahələrinin inkişafına xüsusi 
diqqətin artırılması kimi məsələlər.

Gəlin diqqətlə gedən proseslərə nəzər salaq: beynəlxalq neft 
kontraktları ilə ölkəmizə milyardlar gətirən, daha sonra əldə olu-
nan kapitalla respublikanı demək olar yenidən qurub-yaradan 
Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqaz iqtisadi “möcüzə”sinin 
müəllifi kimi dünyada qəbul olunur. Yalnız paytaxt Bakıda de-
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yil, respublikamızın hər yerində təmir edilən, yaxud yenidən 
tikilən minlərlə mədəniyyət və səhiyyə ocalqarı, elm və təhsil 
müəssisələri, sağlamlıq və idman kompleksləri, yay və qış is-
tirahət-turizm məkanları, yeni-yeni ali və orta məktəb binaları, 
salınan iri traslar, böyük yollar, qurulan körpülər, bağlar, park-
lar, meydanlar, yeni aeroportlar, avtovağzallar, yanacaq, su və 
günəş elektrik stansiyaları, su anbarları, bir sözlə, modern inf-
rastruktur dəyişikliklər, əslində yeni Azərbaycandan xəbər verir. 
Biz hələ hərbi-müdafiə quruculuğu – alınan, respublikamızda 
istehsal olunan, döyüş təyyarələri, tanklar, raketlər, müdafiə qa-
biliyyətimizi möhkəmləndirən müxtəlif silahlar, hərbiçilər üçün 
təzə binalar, şəhərciklər, eyni zamanda əlilərə, yaradıcı insanla-
ra, alimlərə, jurnalistlərə dövlət hesabına bağışlanan mənzillər, 
avtomaşınlar, şəhidlər, milli qəhrəmanlar, qaçqınlar, məcburi 
köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələr, onlara və övladlarına 
verilən güzəştlər, eləcə də tələbələrə yaradılmış beynəlxalq təh-
sil imkanları, gənclər təşkilatları, elm təsisatları, sahibkarlar, 
kənd təsərrüfatı qurumları, KİV, TV və QHT-lər üçün Prezident 
yanında yaradılmış fondlar, bu qurumların ayırdığı milyonlarla 
qrantlar, subsidiyalar, ianələrə, daha neçə-neçə cəmiyyətimizin 
inkişafına təkan verən dəyərli işlərin də müəllifi məhz Heydər 
Əliyev siyasi-fəlsəfi dövlətçilik texnologiyasının davamçısı sa-
yılan İlham Əliyevdir. 

Bəzi insanlar bizim hələ çox az miqdarını sadaladığımız 
milli proqramlara xərclənən milyardlarla manatı yaddan çıxarır, 
neft və qazın ixracatından əldə edilən gəlirləri tez-tez vurğula-
mağı xoşlayırlar. Fəqət o kəslər unudurlar ki, dövlətimiz enerji 
ixracatından gələn gəlirləri arxasında heç bir dəyər durmayan, 
məzənnəsi gah azalan, gah da, indiki kimi, süni şəkildə göyə qal-
dırılan dollarla deyil, məhz maddi-intellektual resurslarla inkişaf 
etdirməkdə maraqlıydı deyə, sadaladığımız geniş fəaliyyət plan-
larını gerçəkləşdirməkdədir.
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Biz hələ Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən və Qara-
bağ münaqişəsindən əziyyət çəkən, sabiq SSRİ-nin dağıntıları 
arasında boy verərək güclü bir ölkəyə çevrilən Azərbaycanda 
son illər dalbadal təşkil olunan və keçirilməsi nəzərdə tutulan 
beynəlxla mədəniyyət, humanitar, idman, elm və siyasi-ictimai 
forumları, yarışmaları, çempionatları demirik. Azərbaycanı pla-
netin nəzər nöqtəsinə, beynəlxalq tədbirlər mərkəzinə, sivilliza-
siyalar və dinlərarası məkana çevirməklə, həm də ölkəmizdə iri 
turizm sənayesini formalaşdıran layihələri yada salmaq istəsək, 
yenə də bəzi pafoslu tənqidçilərin etirazına rəğmən bildirməyə 
məcburuk: o tədbirlər, yarışmalar, forumlardan sonra bizə qalan-
lar məgər Bakını əsl meqapolisə çevirmirmi? İngilis, rus, fransız 
və başqa millətlərdən olanlar uzaqbaşı bir ay yararlandığı dün-
yastandartlı stadionlar, idman kompleksləri, saraylar, nəqliyyat 
vasitələri, infrastruktur təsisatlar məgər indi biz vətəndaşlara iş-
ləmirmi?!

Əlbəttə islahatlar, aparılan işlərin hamısında istənilən nəti-
cələri əldə etməsək belə, onların tarixi əhəmiyyətini dana bil-
mərik. Tutalım, kənd təsərrüfatının inkişafıyla bağlı elan olunan 
dövlət proqramından sonra bölgələrdə minlərlə maşınlar, trak-
torlar, avadanlıqlar, yüzlərlə iri fermer təsərrüfatları, yüzlərlə 
emal müəssisələri, onlarla iritutumlu soyuducu kompleksləri, 
su anbarları, tədarük müəssisələri, fermalar və içində xaricdən 
alınmış cins mal-qaralar, süd emalı fabrikləri, toyuqçuluq müəs-
sisələri, bir sözlə, ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edən nailiyyət-
lərimiz var.

Yaxud sənayenin inkişafıyla bağlı salınan texnoparklar, ti-
kilən zavod və fabriklər, yaradılan yüzminlərlə iş yerlərini necə 
dana bilərik? Ələtdə dəniz limanı, bölgələrdə aeroportlar, Çin-
dən başlayaraq Avropaya qədər uzanan nəqliyyat xətti, ölkələ-
rarası beynəlxalq qaz-neft boru kəmərləri, bir ucu Astaradan – 
İranla sərhəddən başlayan, o biri ucu Rusiyayla sərhəddə gedib 



~~~~~ 57 ~~~~~

dayanan yeni Avropastandartlı trasslar, rayonlararası və kəndlə-
riçi təmirli yollar, Qəbələdən Bakıya uzadılan içməli su kəməri, 
Bakının dəyişdirilən kanalizasiya və su strukturu, məişət tullan-
tılarının təkrar emalı zavodu, metalqayırma müəssisələri, nefta-
yırma qurğuları, yüngül və qida-yeyinti sənayesi fabrikləri. Axı 
bunların əksəriyyətini dövlət hesabına tikiliblər, işə salınıblar və 
onlara milyardlar ayrılıb...

Paytaxtın simasını dəyişməklə yanaşı, Xırdalan, Ələt və Pi-
rallahı kimi peyk-şəhərlərin qurulması, bütün rayon mərkəzlə-
rinin yenidən tikilməsi, kəndlərin içməli su, qaz və işıqla təmin 
olunması, melorasiya və meşəçiliyin inkişafı, təbiətin mühafizə-
siylə bağlı yeni dövlət qoruqlarının yaradılması kimi milli əhə-
miyyətli işlər: məgər sadalamaqla bitir ki?! Biz hələ vergi-ma-
liyyə, sosial yardım, təqaüdlər, pensiya sisteminin yaradılması, 
dövlət qurumlarının – rəsmi mexanizmlərinin formalaşdırılması-
nı demirik: təcili yardım maşınlarından tutmuş, ta yanğınsöndür-
mə avadanlıqlarına qədər Azərbaycan hər şeyi yenidən almağa 
məcbur idi gənc müstəqil dövlət olaraq. Fikriniz yüzillər boyu 
bu işləri görmüş qoca Avropaya və ya modern Amerikaya getmə-
sin: biz hər şeyi sıfırdan başlamağa məcbur idik...

Bəli, neft epioxasından ən səmərəli yararlanan dövlətlərdən 
biri də Azərbaycan idi, fəqət hər şeyin sonu olduğu kimi, neft-
qaz gəlirlərinin də azalacağını dövlətimizə məsul olan Preziden-
timiz, məmurlarımız yaxşı bilirdi və yuxarıda bir hissəsini sada-
ladığımız böyük işləri vaxtında həyata keçirə bildilər. Əgər bu 
gün o işləri görməyə başlasaydıq, bizə milyardlar deyil, trilyon-
lar da bəhs etməzdi... İndi isə tamam başqa bir mərhələnin baş-
lanğıcındayıq: qlobal iqtisadi böhran və dövlət vəsaitlərinə ciddi 
qənat mərhələsi. Bu mərhələdə isə vətəndaşlarımız proseslərə 
daha məntiqli və səbirli münasibət bəsləməlidirlər. Azərbaycan 
dövləti öz öhdəsinə düşən işləri görür. Zəmanənin diktəsinə görə 
iqtisadi-siyasi islahatlar daha da sürətləndirilib: son vaxtlar öz 
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missiyasını başa vuran bəzi qurumlar ləğv olunur, ya da birləşdi-
rilir, məsul vəzifələrə gənc kadrlar irəli çəkilir. Eləcə də bir çox 
lisenziyaların ləğv edilməsi, gömrük sektorunda islahatlarının 
sürətləndirilməsi, sahibkarlıq müəssisələrində qanunsuz yoxla-
malar keçirən struktur rəhbərlərinin ciddi cəzalandırılması, bu 
tip yoxlamalara iki il müddətinə moratorium qoyulması, un və 
un məmulatlarının satışı və istehsalının əlavə dəyər vergisindən 
azad edilməsi, süni qiymət artımı ilə bağlı mübarizə mexanizm-
lərinin işə salınması vəziyyətdən çıxmaq üçün atılmış gərəkli 
addımlardır. 

Azərbaycanımız BMT-nin və YUNESKO-nun, habelə İslam 
Ölkələri Təşkilatı, Türk Dünyası Birliyi kimi beynəlxalq qurum-
lara rəhbərlik edib. Avrovizon kimi musiqi yarışmasında qalib 
gəlməklə bütün dünyada məmləkətimizi tanıdan, yüzlərlə bey-
nəlxalq idman yarışlarında Azərbaycan bayrağı göylərə qaldılıb. 
Bir balaca çətinliklər görərən kimi biz etirazımızı açıq bildiririk, 
fəqət unuduruq ki, yaradılan sabitliyi, stabilliyi və inkişafı, bir 
sözlə, Azərbaycan müstəqilliyini qorumağın əsl vaxtı məhz indi-
ki iqtisadi qalxınma günlərindədir. 

Bir çoxları dörd nəfərdən ibarət ailəsinə başçılıq edə - yiyə 
dura bilmir, İlham Əliyev isə dünyanın bu mürəkkəb zamanın-
da daxildə yaşayanon milyon, planetin hər tərəfinə səpələnən 55 
milyonluq bir millətin, Azərbaycanın son 20 ildə rəhbəri olaraq 
geosiyasi oyunların əsl favoritinə çevrilib. Azərbaycan dünyada 
aparıcı dövlətlərlə rəqabətə girir - qlobal iqtisadi layihələrə, mə-
dəni proseslərə, ictimai-siyasi hadisələrə, sosial-kultural olaylara 
nüfuz etməyə başlayıb. Ölkə daxilində islahatlar, dövlət mexa-
nizmlərinin işləkliyini təmin edilməsi, yol-körpü tikintiləri, Ba-
kının modern şəhərə çevirməsi, daxili bazarın hesabına ərzaq və 
yeyinti-sənaye təhlükəsizliyinin bərqərar edilməsi, ordu qurucu-
luğu, iqtisadi yüksəliş, nəqliyyat və yanacaq sahələrinin inkişafı, 
əhalinin sosial müdafiəsi, ümumdaxili gəlirin dəfələrlə artması, 
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açılan zavodlar və iş yerləri, tikilən binalar, dövlət tərəfindən 
alimlərə, gənclər təşkilatlarına, TV-lərə, QHT və KİV-lərə ayrılan 
qrantlar, siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi, cinayətkarlığın 
minimal səviyyəyə endirilməsi, qazlaşdırma, elektrik enerjisi ilə 
təminatın yüksəldilməsi, yoxsulluğun dəfələrlə azaldılması, xa-
ricə tələbə göndərilməsi, diaspor şəbəkəsinin yaradılması, hərbi 
maşınqayırmanın işə düşməsi, mədəniyyət və incəsənətə qayğı, 
kitab nəşrinə diqqət, azad İnternet və medianın qorunması kimi 
uğurlarımız məhz İlham Əliyevin atasının başladığı çətin proses-
ləri davam etdirilməsi nəticəsində mümkün olub...

Söz yox, həlli gözləyən problemlər çoxdur - elə Qaraba-
ğın bərpası, 55 milyonu birləşdirmək, iqtisadi inkişafı güclən-
dirmək, açıq cəmiyyət quruculuğu, ictimai-siyasi demokratik-
ləşməni sona çatdırmaq, dünyanın aparıcı dövlətlər siyahısına 
düşmək, Avropa Birliyinə daxil olmaq, Türk dünyası birliyini 
yaratmaq, Azərbaycan insanının sosial rifahını daha da yük-
səltmək. Bu istiqamətdə isə Prezident İlham Əliyevə hamımız 
kömək etməliyik - onsuz aparılan işlərin sonu sadəcə uçrumdur. 
Məhz sadaladığımız məsələlərə görə biz intellektuallar, kreativ 
yeni nəsilin nümayəndələri Prezident İlham Əliyevin siyasətini 
dəstəkləyir, dövlət başçımızın apardığı böyük işlərdə onun ya-
nındayıq. Bütün vətəndaşlarımızı da bu mürəkkəb günlərdə belə 
sağlam mövqeyə dəvət edirik... 
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KULTUROLOGİYA:  
ZAMANIN NƏBZİNİ TUTAN ELMI BAXIŞ

Çağdaş kulturologiya klassik düşüncə texnologiyalarına 
rəğmən daha çevik və qlobal geo-mədəni, milli və bəşə-

ri baxışlar sistemini özündə birləşdirir. Bu mənada bir nümunə 
göstərmək mümkündür. İslam Şərqini, eləcə də Hindistan, Çin, 
ABŞ, Qərb müsəlmanlarını çalxalayan növbəti təhrikedici “in-
cəsənət” 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 məxrə-
cə gəlməyə başlayıblar ki, hər yaradılan sənət nümunəsini böyük 
mənada mədəniyyət əsəri saymaq olmaz. Məlum mövzuda təh-
rikedici 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 mü-
naqişəyə, insanların hiddətinə səbəb olan, dini baxışlara həqarət 
edən, mədəniyyətin dialoquna xələl gətirən istənilən əsər rədd 
edilməlidir. Bir sözlə, bu cür mənfienerjili “sənət əsərləri” bəşə-
riyyətin, hər hansı millətin, yaxud qrupun incəsənətinə aid edil-
məməli, pislənilməli, ictimai-mədəni şəkildə bu cür nümunələri 
yaradanlardan üz çevirmək lazımdır ki, başqalarına da ibrət ol-
sun...

Azərbaycan cəmiyyəti qədim Şərqin və inkişaf etmiş Qərbin 
müxtəlif dəyərlərini özündə birləşdirən kulturoloji məkana ma-
likdir. Əsrlər boyu dünyanın elə bir intellektual-kreativ dəyərini 
tapmaq mümkün deyil ki, məmləkətimizə öz təsirini bağışlama-
sın. Azərbaycanda tarixən də, indinin özündə də atəşpərəstlik 
məbədi ilə xaçpərəstlik kilsəsi müsəlman məscidi ilə yanaşı qu-
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rulub, büxtəlif inanclı, dünyagörüşlü insanları bir araya gətirib. 
Klassik şairlərdən tutmuş, ta alim və indiki yazarlara qədər dün-
yanın sivil dəyərlərini öyrənib öz yaradıcılıqlarında, əsərlərində 
təbliq ediblər. Nizami, Tusi, Nəsimi, Füzuli, Axundov, Cavid, 
Səməd Vurğun, Rəsul Rza kimi klassiklərin əsərlərini yada sa-
laq. Axtarsaq, Hindistan, Çin kimi nisbətən yaxın ölkələrlə ya-
naşı, hətta uzaq Güney Amerika kimi bir mədəni mühitin Mar-
kes, Borxes, Kastaneda kimi nümayəndələrinin əsərləri, yaxud 
hindu-Maya mədəniyyəti, fəlsəfəsi vasitəsilə bizə xüsusi təsirini 
görə bilərik. Bu isə, Azərbaycanda dünyaya çıxarılası univer-
sal, multimədəniyyət nümunələrinin yaranmasına stimul verir. 
Dünya Alim Qasımovun ifasında milli muğamlarımızı məhz bu 
səbəbdən rahat qavraya, qəbul edə bilir. Biz hələ Üzeyir Hacıbə-
yov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov kimi bəstəkarlarımızın, Səttar 
Bəhlulzadə, Toğrul Nərimanbəyov, Tahir Salahov kimi rəssam-
ların 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 ver-
məklə, 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 mü-
hafizə, elektron dövlət, virtual kitabxanalar, təhsil, elm və in-
cəsənətin inkişafı ilə bağlı yeni-yeni dövlət proqramları həyata 
keçirilir. Dövlətin bu qayğı və diqqət isə cəmiyyətimizin kulturo-
loji 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 
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olsun ki, bizdə hələ də kulturologiyanı nəhəng bir elm – intel-
lektual-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 anla-
mırlar. Bu da öz növbəsində cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfu-
zetmə 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, ana-
litik yazıların sayı o qədər azdır ki, onlar hətta beynəlxalq ka-
toloqlara düşmür. Milli kulturoloji ədəbiyyatın keyfiyyətindən 
danışmağa belə dəyməz: problem o qədər aktualdır ki, bəzən 
ciddi fəsadlara aparıb çıxarır. Bu günlərə Azərbaycan Respubli-
kası 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 mədəniyyətşünaslıq kimi qəbul edirlər. Peşə-
kar kulturoloq alimlərin, mütəxəssislərin sayı məhdudur, onla-
rın da imkanlarından istifadə olunmur. Bura bizim kulturologiya 
ədəbiyyatımızın böyük hissəsinin ruslardan və başqa millətlə-
rin alimlərindən tərcümə edilmiş əsərlərdən ibarət olduğunu da 
əlavə etsək, problemin aktualığı aydın sezilər.

Şəxsən biz humanitar kulturologiyaya aid iki kitabın, çox-
saylı məqalələrin müəllifi olaraq bir sıra ali təhsil ocaqlarına kul-
turologiya fənnini keçməklə bağlı müraciətlər etsəm də, hamı 
vacibliyini vurğulayır, amma qabağa düşəni olmur, mövcud 
təhsil siyasətində dəyişikliklərə imkan vermədiyini söyləyirlər. 
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Bir daha ölkə ictimaiyyətinə, təhsil sahəsinin mütəxəsisləri. Ai-
diyyəti dövlət orqanlarına müraciət edib deyirik: nəinki ali təh-
sil ocaqlarımız, universitet və texnikumlarımızda, eləcə də orta 
məktəb – liseylərimizdə mütləq “Kulturologiya”, “Kulturologiy-
nın tarixi”, “Kulturologiyanın əsaslarə və nəzəriyyəsi”, “Çağdaş 
kulturoloji məktəblər” kimi məcburi fənlər ayrıca fənn sahəsi 
kimi keçirilməli, yeni nəslin dünyagörüşündə kulturoloji baxış-
lar möhkəmləndirilməlidir.
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