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İNTERNET ƏDƏBİYYATI – YANAŞMA BUCAQLARI, 
MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİ 

 
2014-cü il oktyabrın ilk həftəsində Bakıda keçirilən IV Bakı Beynəlxalq 

Humanitar Forumu bizləri artıq hər kəsə bəlli olan bir həqiqətlə bir daha üz-üzə 
qoydu: ölkələrin uğurlu inkişafını elmi-texniki tərəqqi, texnologiyanın gücü və 
tətbiqi müəyyən edir. Və o da aydın oldu ki, XXI əsrdə qloballaşan dünyada 
Azərbaycanın yeri bu prosesdə ön cərgədə olan dövlətlər sırasındadır. 

Qloballaşmanın şərtlərindən biri yüksək texnologiyaların tətbiqidir. Son 
illərdə ölkəmizdə bu sahədə əldə olunmuş parlaq nəticələr Azərbaycanın 
prosesə çox sürətlə və aktiv inteqrasiyasının bariz nümunəsidir. 2013-cü il 
Azərbaycanda informasiya texnologiyaları kimi tarixə döndü ki, bu da təsadüfi 
deyildi. 8 fevral 2013-cü ildə Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki 
fəzaya qaldırıldı. Bu isə birmənalı şəkildə bütün sahələrdə yeni bir mərhələ, 
səhifə deməkdi. 

Texnologiyanın inkişafı kütləvi informasiya vasitələrində də böyük bir 
təkana səbəb oldu. Klassik medianın nüfuzunu sarsıdan internet mediası öz 
mövqeyini daha da gücləndirdi, sosial media ənənəvi medianı artıq 
sıxışdırmağa başladı. 

Sivil cəmiyyətdə sözün ifadəsinə, özünütəsdiqə yönələn bu texnoloji proses 
ədəbiyyatdan da yan keçmədi. Nəinki yan keçmədi, hətta son illərin 
müşahidələri göstərir ki, texnologiyanın yaratdığı imkanlardan ən çox 
bəhrələnənlər sırasında söz, fikir, ədəbiyyat yaradıcılığı ilə məşğul olanlar daha 
böyük üstünlük təşkil edirlər. Və bu da, öz növbəsində, ədəbi leksikonumuza 
“internet ədəbiyyatı”, “şəbəkə sənəti” kimi ifadələr gətirdi. İnternet milli 
ədəbiyyatımıza çox sürətlə nüfuz etdi. Texnologiyanın ədəbi ifadə üçün açdığı 
imkanlar ilkin mərhələdə müəyyən qədər çaşqınlıq, bir nizamsızlıq yaratsa da, 
sonradan tədricən klassik ədəbi mühit özü də bu yeniliklə barışdı və hətta 
ayaqlaşmağa başladı. Bu il keçirilən humanitar forum bir daha təsdiq etdi ki, 
ədəbi aləmə nüfuz edən bu proseslə bağlı milli ədəbi mühitdə yaranan 
nizamsızlıq qloballaşma, texnoloji yenilənmə yolunu seçmiş əksər ölkələrdə 
müşahidə edilir və müsbətli-mənfili təzahürləri, eləcə də özüylə gətirdiyi yeni 
qaydalar toplusuyla ən aktual mövzular sırasındadır. 

Sual eynidir: internet ədəbiyyatımıza nə gətirdi? “İnternet ədəbiyyatı” kimi 
xarakterizə etdiyimiz bu yazı nümunələri nə dərəcədə ciddi ədəbiyyat sayıla 
bilər? İnternet ədəbiyyatını müasir ədəbiyyatımızın yeni ünvanı kimi qəbul 
etmək olarmı? 
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Milli internet məkanında özünü ədəbi sayt, ədəbi dərgi kimi təqdim edən 
xeyli portal var. Maraqlı olan budur ki, sırf ədəbi prizmadan yanaşdıqda bu 
portalları bir-birindən peşəkarlığına, auditoriyasına, həmçinin yazarlarına, 
burada mütəmadi və ya təsadüfi çıxış edən kontingentə – yəni peşəkar və ya 
həvəskar ədəbiyyatçı kimi çeşidləmək cəhdi özünü doğrultmur. Bu saytları 
yalnız, ən başlıcası, kəmiyyət – oxucu sayına – keyfiyyət baxımından isə 
mövzu rəngarəngliyinə görə fərqləndirmək mümkündür. Bu o deməkdir ki, 
Azərbaycan ədəbiyyatında hələ ki heç bir sayt ədəbi “brend” ola bilməmişdir. 
Təbii ki, iddialılar var və bu saytların ədəbi brendə çevrilmək cəhdi kimi 
xarakterizə edilə bilən çabaları da, əslində, ümumilikdə ədəbiyyatın inkişafına 
xidmət etmək anlamında çox təqdirəlayiqdir. Lakin sual yaranır: oxucu sayı 
amilini nəzərə almadan brend olmağın şərtləri nədir və bu, ümumiyyətlə, bizim 
indiyədək bildiyimiz anlamda olan ədəbiyyatın analoji variantıdırmı? 

Bu saytlara ədəbiyyat səhifələri olan qəzetlərin elektron versiyalarını, 
bloqları, şəbəkə söz sənətini də əlavə etdikdə, bəlli olur ki, ümumilikdə 
“internet ədəbiyyatı” termini kifayət qədər böyük bir sahəni əhatə edir və bu 
müstəvidə hansıların əsl ədəbiyyat, hansıların həvəskar olduğunu müəyyən 
etməyin özü böyük bir müzakirə, debat mövzusudur. Təsadüfi deyil ki, bu 
mövzular ümumi texnoloji tərəqqi, yayım imkanlarının gətirdiyi yeniliklərin 
tətbiqi ilə paralel şəkildə, elə prosesin içindəcə müzakirə edilir. İnformasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının, internet, kompüter və sosial şəbəkələrin 
ədəbiyyata gətirdiyi yeni ab-hava, söz sənətinin inkişafında yaratdığı yeni 
meyillər, təsir nümunələri, internet ədəbiyyatının sərhədləri – virtual, elektron, 
yaxud sosial şəbəkə – texnoloji yeniliyin diktəsinin sövqü ilə formalaşmaqda 
olan yeni ədəbi dəyərlər sistemi, meyarlar, həmçinin milli ədəbi yaradıcılıq 
sahəsində vərdişlər toplusunun xarakteri, oxucunun ədəbi məhsuldan tələbi 
mövzuları hazırda ədəbi-mədəni ictimaiyyətin müzakirə etdiyi ən aktual 
mövzular sırasındadır. 

Doğrudanmı, biz milli ədəbiyyatımızda bir çox mənalarda tam yeni bir 
mərhələnin müasirləriyik? 

Yazıçı-publisist, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun 
müəllimi, sosial şəbəkələrdə fəallığıyla seçilən Natəvan Dəmirçioğlunun 
fikrincə, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, kompüter, internet və 
sosial şəbəkələrin çağdaş ədəbiyyatımızın inkişafında rolu çox böyükdür və söz 
sənətinin inkişafında ən yeni texnologiyalardan niyə də faydalanmamalıyıq? 
Lakin bunun da öz şərtləri var. N.Dəmirçioğlunun sözlərinə görə, milli 
ədəbiyyatımız öncə texniki yeniliklərə, fərqli estetik vərdişlərə yiyələnməlidir. 
“Bizə lazımdır ki, ictimai-mədəni düşüncəmiz, milli söz sənətimiz forma 
dəyişikliklərinə, fərqli estetik texnologiyalara, kreativ-texniki yeniliklərə hazır 
olsun, durmadan öz səviyyəsini artırsın. Hələliksə biz bunu müşahidə eləmirik: 
milli söz sənətimiz bu sahədə yüksək vərdişlərə yiyələnməyib. Nəticədə isə nə 
görürük? Milli ədəbi-mədəni düşüncəmiz sürətlə üzərinə gələn texnoloji 
inqilabın qarşısında sanki sarsılır, hətta bacardıqlarını belə şaşırır, yaxud da 
zəif bildiyi texnika ilə işləyərək, əvvəlki sürətini, işgüzarlığını itirir. 
Ədəbiyyatımız texniki yeniliklərə, fərqli estetik vərdişlərə uyğunlaşmalıdır. 
Buna münbit zəmin də var. İnternet istifadəçisinin say göstəricisinə görə 
Azərbaycan MDB və Orta Asiya ölkələri içərisində lider yerlərdən birini tutur. 
Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında ölkəmiz “şəbəkələşmə hazırlığı 
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indeksi”nə görə dünyanın 144 ölkəsi arasında 56-cı yerdədir. Bu gün kosmik 
dövlətlər sırasındayıq, ölkəmizdə internet istifadəçilərinin sayı yetmiş faizdən 
çoxdur və onlar sürətlə artır” [1].  

Bu texnoloji yeniliyi ədəbi inkişafa yeni və qüvvətli bir təkan kimi 
dəyərləndirən N.Dəmirçioğludan fərqli olaraq, tənqidçi Vaqif Yusifli hesab 
edir ki, bunun ədəbiyyatımıza xeyirdən çox ziyanı olacaq. “Çap ədəbiyyatının 
yaşarı ənənələri var. Bu ədəbiyyatla oxucular arasındakı münasibətlərin də öz 
ənənələri var. Bu ənənələrin hardasa qırılması ədəbiyyatın xeyrinə deyil” [2]. 

V.Yusifli internetin yeni, bizə bəlli olmayan ədəbi nümunələrlə tanışlıq 
imkanı yaratması amilini müsbət dəyərləndirsə də, bunun kitab satışına və 
yayımına mənfi təsirinin də qaçılmaz olduğunu deyir. “Elə adamlar var ki, 
onlar həmişə kitab mağazalarına müraciət edirdilər. Həmin mağazalarda gözəl 
kitablar var, ancaq alıcıları yoxdur, satılmır. Yəqin ki, bu kitabların bəziləri 
internetdə çap olunur. Ona görə alıcıların sayı azalır” [2]. 

Tənqidçinin bu sözlərini internetin yaratdığı yeni ədəbiyyatın xarakterinə 
yönəlik olmasa da, hər halda bu texnoloji yeniliyə əvvəlki nəsil ədəbiyyat-
şünasların, söz xiridarlarının mühafizəkar münasibəti kimi qəbul etmək olar. 

Təsadüfi deyil ki, bu müzakirələr təsirindən heç zaman qaça bilmədiyimiz 
Rusiya ictimaiyyətinin dəyirmi masasına çoxdan tanışdır. Rus ədəbi mühiti 
eyni suallar ətrafında debatlara bizdən xeyli əvvəl başlayıb. Onlar bu prosesi 
hansısa nəzəri müstəviyə oturtmağa cəhd edir, proqnozlar verir, dəyərlər, 
meyarlar sistemini müəyyən etməyə çalışırlar. İnternetin ədəbiyyata mənfi və 
müsbət təsirini xarakterizə etməklə yanaşı, həm də bu texnoloji yeniliyin 
mahiyyətini araşdırırlar. Rus şairi, ədəbi-tənqidçi, ədəbiyyatşünas, eyni 
zamanda naşir Dmitri Kuzmin bu mövzunun aktuallığını hələ ötən əsrin 
sonlarında qabartmışdı [3]. Məqalədə internetin ciddi yazıçılardan çox 
qrafomanlar üçün geniş imkanlar açdığını və diletant ədəbiyyatın 
populyarlığına rəvac verdiyini qeyd edən tənqidçi ciddi ədəbi saytların 
yaranması üçün əsl ədəbiyyatın internetə yolunun açılmasını şərt kimi irəli 
sürür və internetin ədəbi forma və janrlara mümkün təsirlərini 
proqnozlaşdırmağa çalışır. Bu isə italyan filosofu, yazıçısı və tənqidçisi 
Umberto Ekonun 1996-cı ilin noyabrında Kolumbiya Universitetində oxuduğu 
“İnternetdən Qutenberqədək: mətn və hipermətn” adlı məşhur məruzəsində 
kitabların, ədəbi mətnin gələcək taleyilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin Rusiyada 
müzakirəsindən doğan yanaşma idi. Yeri gəlmişkən, Eko eyni mühazirəni il 
yarım sonra – 1998-ci ilin mayında, Moskvaya səfəri zamanı Moskva Dövlət 
Universitetində də oxumuşdu [4]. Eko yüksək texnologiyanın inkişafına 
rəğmən mətnin (oxu: ədəbi mətnin) kitab versiyasının gələcəyi barədə çox 
nikbin danışır və heç bir halda kağız ədəbiyyatının hipermətnə 
uduzmayacağını, həmişə tələb olunacağına ümidini ifadə edir. Lakin 
texnologiyanın bu gün üçün belə fantastik həddədək inkişafını məşhur italiyalı 
da proqnozlaşdıra bilməzdi. Eko hipermətn dedikdə kompüterin bu prosesdə 
yalnız bir alət kimi rolunu və yaratdığı yeni oxu imkanını nəzərdə tuturdu, 
onun bu mühazirədə dedikləri “internet” adlı inqilabın özüylə gətirdiyi 
interaktivliyə, rəqəmsallığa, bədii mətnin məsafəsiz və aralıqsız yayımına aid 
edilə bilməzdi. Ekonun dedikləri həmin dövrdəki texnologiyanın mövcud 
durumu baxımından nikbin görünsə də, XXI əsrin ilk illərindən ümidsizliyə və 
iflasa uğradı. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı 
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tək informasiya emalının ən təkmil aləti kimi təzahür etmədi, eyni zamanda 
ədəbi mühiti də geniş açılmış qollarla ağuşuna aldı və ədəbi mətn, bir sözlə, 
ədəbiyyat interaktiv bir materiala çevrildi. Və təsadüfi deyil ki, rus ədəbi 
mühiti bu prosesi elə o zamandan daha soyuqqanlıqla dəyərləndirdi. Rusiyanın 
uşaq yazıçısı, marginal filosof kimi tanınan Sergey Kornev «Сетевая литера-
тура» и завершение постмодерна. Интернет как место обитания 
литературы» [5] adlı məqaləsində hələ ötən əsrin sonlarında çap dəzgahlarının 
gələcəyi ilə bağlı fikirlərini deyir və dərhal da bu barədə danışmağın hələ tez 
olduğunu vurğulasa da, o günlərin çox uzaqda olmadığını açıqlayır. O, interneti 
ədəbiyyatı oxucu ilə müəllif arasındakı məsafədən və çap maşınından qurtaran 
xilaskar kimi xarakterizə edir və eyni zamanda onun ədəbi aləmdə açdığı yeni 
səhifəni dəyərləndirir. Onun qənaətlərindən bəzi maraqlı məqamlar hazırkı 
durumu çox dəqiq şəkildə əks etdirir.  

*İnternet texniki nöqteyi-nəzərdən çox əlverişli publikasiya, yayım, 
müzakirə və kollektiv mətnin yaradılması üçün ideal bir mühitdir və onun gec-
tez, ədəbi həyatın məkanına çevrilməsi qaçılmazdır [5]. 

Zaman göstərir ki, ən sanballı müəlliflər, yazıçı və şairlər, eləcə də 
tənqidçilər bu gün öz yaradıcılıq nümunələrini onları oxuculara daha əlçatan 
edən internet ədəbiyyatı bazarına çıxarmaqda maraqlıdırlar. Söz adamlarının 
şəxsi saytlarının açılmasına maraq göstərmələri, ədəbiyyat indeksli bloqların 
çoxalması, sosial şəbəkələrdə gedən ədəbi müzakirələr və digər analoji 
məkanlar və oxşar proseslər hazırda ədəbiyyatımızın bu qaçılmazlığı 
yaşadığının göstəricisidir. 

*İnternetin meydana çıxması ilə eyni zamanda cəmiyyətdə ədəbi mətnin 
taleyi də dəyişdi. Mətnin nəşr olunması üçün daha çap maşınlarına, pula, 
nüfuza ehtiyac qalmadığından ədəbiyyatın arxasında dayanan, yayımaqədərki 
bu mexanizmi internet yerli-dibli dağıtdı və bununla da ədəbi mətnin forma və 
məzmununda köklü dəyişikliklərə səbəb oldu [5]. 

*İnternetdə – ədəbiyyatın yeni məkanında müəllif və onun oxucu ilə 
münasibəti tamamilə fərqli xarakter daşıyır. Müəllifin mistifikasiya 
imkanlarına və “virtual şəxsiyyətlər” formasında tirajlanmaq imkanları nəzərə 
alınarsa, müəllif obrazının özü internetdə, az qala, ədəbi yaradıcılığın xüsusi 
bir janrına çevrilir. Həmçinin kağız formasında – kitab şəklində yayım zamanı 
müəlliflə oxucu arasındakı status fərqi internet məkanında minimuma enir, 
əksər hallarda isə tamamilə yoxa çıxır ki, bu, da şəksiz hər iki tərəfə təsirsiz 
ötüşmür [5]. 

Bu da danılmaz bir həqiqətdir ki, ədəbiyyatın interaktivliyi oxucuya istədiyi 
ədəbi mətn barədə düşüncəsini, münasibətini onun müəllifinə yubanmdan və 
heç bir xüsusi vərdişlər sistemi keçmədən münasibət bildirmək, hətta müəlliflə 
debata çıxmaq, ədəbi mətnin onun anladığı tərzdə və xarakterdə gündəmə 
gətirilməsi üçün yeni imkanlar açdı. Deməli, müəllif-oxucu münasibətlərinin 
indiyədək çoxlarının xəyallarda təsəvvür etdiyi tam yeni bir forması ilə üz-
üzəyik. 

*İnternet ədəbi yaradıcılığın marginal janr və tiplərinin inkişafı üçün 
olduqca əlverişli, rahat mühit yaradır. O, ədəbi məhsulla yaradıcılıq prosesinin 
yerini dəyişir ki, bu da əhəmiyyətli şəkildə yeni fiqurun – XX əsr 
intellektuallarının çoxdankı arzusunun gerçəyə çevrilməsi – “fəal oxucu” 
təbəqəsinin yaranması deməkdir. 
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*Çap maşınlarından imtina edildikən sonra internetdə yerləşdirlən istənilən 
mətn, o cümlədən ədəbi nümunələr avtodekonstruksiyaya məruz qalır və sonda 
bu virtual məkanda olan bütün mətnləri bir-biri ilə əlaqələndirən nəhəng bir 
ensiklopediyaya çevrilir [5]. 

Çoxlarına mübahisəli görünən bu mövqeyə müəllif birdən-birə gəlməyib. 
Məqalənin sonuna əlavə etdiyi qeydlərdə o, 30-dək məqaləyə istinad edir və 
fikirlərini o dövrə nəzərən yetərincə əsaslandırmağa çalışır. Məqalənin linkinə 
daxil omaqla, onun istinadları ilə daha yaxından tanış olmaq mümkündür. 

Nə qədər bir-birindən fərqli və oxşar fikirlər səslənsə də, Rusiya ədəbi 
mühiti bu gün də mövzunun müzakirəsini davam etdirir. 
“Ədəbiyyat+internet=?” sorğusuna müasir rus yazıçılarının verdiyi cavablar 
müxtəlif mövqeləri əks etdirir [6]. 

Rus yazıçısı və şairi Mariya Stepanovanın [7] fikrincə, internetin 
ədəbiyyata təsiri böyükdür. Bu, xüsusilə də qrafomanlar üçün göydəndüşmə 
fürsətdir. Onlar istədikləri yerdə və istənilən an çap olunmaq imkanı qazanıblar, 
oxucular isə sevdikləri və sevmədikləri yazıçılara, müvafiq olaraq, rəğbətlərini 
və ya iradlarını bildirə bilərlər. M.Stepanovanın dediklərinə görə, internet əsl 
yazıçılar üçün də göydəndüşmə məkandır, istəsələr, lap hər gün özlərini və 
kitablarını reklam edər, kitablarının satışını və reytinqini izləyərlər. 

Rusiyanın müasir nasiri Aleksandr Snegiryovun [8] mövqeyi isə bir qədər 
fərqlidir. Yazıçı internetin qrafomanların sayını azaldacağına ümid edir. 
“İnternetin gəlişi ilə barmaqdan mənasız fikirlər soranlar yoxa çıxacaq. Əsl 
yazıçılar isə onların həyatını təmin edəcək, yaradıcılıqlarının ən qiymətli 
incilərini yaratmaqla məşğul olacaqlar. İnternet insanlardakı şöhrətpərəstlik və 
pul hərisliyini azaltmayacaq, amma ədəbiyyatda səmimiyyət və keyfiyyət 
baxımından böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq”. 

Sovet və Rusiya ssenaristi, yazıçısı Mixail Lipskerov isə bu prosesi, 
dəyişikliyi nəzəri baxımdan əsaslandırmağa cəhd etmir və yeniliyi olduğu kimi 
qəbul edərək, ondan ədəbiyyatın xeyrinə istifadə etməyə çalışır. “Ədəbiyyatla 
internetin əlaqəsi barədə ağıllı bir söz deyə bilməyəcəyəm. Amma sizin 
diqqətinizə üç məktub təqdim edəcəyəm. Mən hər gün səhər bu məktubları 
yazır və “Rodistko Ket” nikli bir qadına göndərirəm. Mən bu qadını heç vaxt 
görməmişəm, onun haqqında, ümumiyyətlə, heç nə bilmirəm və bu qadın 
internetdən kənarda mövcud ola bilməz. Bu məktublar “Feysbukdan 
sevgilərlə” kitabımdam bir hissədir” [9].  

Göründüyü kimi, yazıçı internetin ədəbiyyatla hər hansı bir əlaqəsini təhlil 
etməsə də, yeni kitabının adı bəzi mətləblərə aydınlıq gətirir. 

Yenidən Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələrinin 
fikirlərinə qayıdaq. Rusiyada 15 ildir aktual olan “internet və ədəbiyyat” 
mövzusu milli yazarlarımızın diqqətini son illərdə cəlb edib və onlar da 
müəyyən qənaətlərlə çıxış etməyə başlayıblar. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının 
fikrincə, internet böyük inqilabi dəyişiklikdir. “Gözü kompüterə alışan yeni 
nəsil üçün kitab və kitabxana deyiləndə elə ekran yada düşəcək. Bu proses bu 
cür də davam edəcək. Bizim isə gözümüz zəngin kitab rəflərinə alışıb. Ona 
görə də bizim üçün kitab heç vaxt əhəmiyyətini itirməyəcək. Mən “kitab” 
deyiləndə onu ilk növbədə səhifələrdə təsəvvür edirəm. Təzə kitablarım 
kompüterdə yığılır, özüm redaktə edirəm, səhifələyirəm, fəsillərə ayırıram. Son 
variantını kağızda görməyənə qədər onu kitab şəklində təsəvvür edə bilmirəm. 
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Bu da bizim köhnə vərdişlərimizdir”[2]. S.Rüstəmxanlı ümumilikdə interneti 
missiyasını yerinə yetirməkdə yazıçının əlində daha yeni və təkmil bir alət kimi 
dəyərləndirir. “Yazıçı üçün önəmli olan onun sözünün yayılmasıdır. Fərqi 
yoxdur, bu, kağızda yayılsın, yoxsa internetdə. Dəyərli olan sözdür. Söz 
oxucuya hansı şəkildə tez çatırsa, ondan da istifadə etmək lazımdır” [2]. 

Nasir-publisist, "Ulduz" jurnalının və "Ədəbiyyat qəzeti"nin sabiq baş 
redaktoru Elçin Hüseynbəyli isə internetin yazıçının formalaşmasına mane 
olduğunu düşünür. Onun fikrincə, belə dərhal və sürətli yayım imkanı nəticə 
etibarilə sözü dəyərdən salır. “Onlar (oxu: yazıçı və şairlər) uzun ədəbi mərhələ 
və proses keçmirlər. Ona görə də bizdə internetdə yazılan ədəbiyyat 
nümunələri həm dil, həm stilistika, həm də düşüncə baxımından çox 
qüsurludur. Hətta mən bəzən fikir verirəm ki, aparıcı saytlarda gedən köşə 
yazıları feysbuk səhifəsindən götürülür” [2]. Bununla belə, o, ədəbiyyatın 
internetli gələcəyi barədə nikbin fikirdədir: “Düşünürəm ki, texnikanın inkişaf 
etdiyi belə bir dövrdə də ədəbiyyata ciddi yanaşan adamlar olacaq. Sadəcə, 
onlar az olacaq. Cavanların çoxu fikirlərini, sözlərini sosial şəbəkələrə 
xərcləyir. Bir də gözlərini açıb görəcəklər ki, ortaya dəyərli heç nə qoya 
bilməyiblər. Amma bu, faktdır ki, sosial şəbəkə ədəbiyyatı yaranır” [2].  

Sayılan virtual ədəbi dərgilərdən olan Kulis.az-ın baş redaktoru Qan Turalı 
internetin ədəbiyyatın inkişafına zərbə vurması fikri ilə razı deyil. Onun 
sözlərinə görə, müəlliflə oxucunun yaxınlaşmasından sonucda ədəbiyyat udur. 
Qan Turalı bunun müasir dünyanın tələbindən irəli gəldiyini, tək ədəbiyyatın 
deyil, dünyanın virtuallaşdığını deyir. “Sovet dövründə yazıçılar deyirdilər ki, 
əsərimdən sonra filan qədər məktub gəldi. İndi də məktublar internet vasitəsilə 
gəlir. Şərt deyil ki, kağız məktub olsun, bu, ünsiyyətin daha sadələşmiş 
formasıdır. Mən bunu (oxu: interneti) kitabın tanıtımına əlavə dəstək kimi başa 
düşürəm. Əgər biz “internet kitabı yeyir” deyiriksə, bu proses dünyanın hər 
yerindədir: Belə çıxır ki, kitablar elektron çap olunmalıdır” [2].  

“Ulduz” jurnalının baş redaktoru Qulu Ağsəs isə rus ədiblərinin internet 
ədəbiyyatının aktuallaşdırdığı yazıçı şəxsiyyəti mövzusunu daha ağrılı hesab 
edir. “İnternetdə bir qrup yaranır, onlar öz yazılarını yerləşdirir və o çərçivədən 
kənara çıxmaq, kitaba meyil etmək istəmirlər. Onlar çağdaş Azərbaycan 
ədəbiyyatı, klassik ədəbiyyatı və dünya ədəbiyyatını internet portallarından 
axtarırlar. Bu, müəyyən qrup ədəbiyyatın yaranmasına gətirib çıxarır. Bəzən 
300-500 və ya minlərlə adam toplaşaraq öz dairələrini yaradırlar. Onlara elə 
gəlir ki, “ədəbiyyat camiyəsi” deyiləndə yalnız özləridir” [2].  

Qulu Ağsəs bu prosesi həm də təhlükəli sayır. “Onlar Azərbaycan dilinin 
ən ibtidai şərtlərini pozmaqla məşğuldurlar. Azərbaycan dilinin bazasında yeni 
internet əlifbası meydana gəlir. Süni bir əlifba gerçək dil qanunlarının hamısını 
ötüb keçir. Digər tərəfdən, sosial şəbəkələrdə yazısını paylaşan və “bəyənmək” 
işarəsi qazanmaq istəyən adam heç bir inkişafa can atmır. Virtual aləmin 
senzoru, redaktəsi, korrektoru yoxdur. Orada kim nə istəyir yaza və bölüşə 
bilir” [2]. Q.Ağsəs interneti milli ədəbiyyatımız üçün ciddi təhlükə hesab edir. 
“Təəssüflər olsun ki, bu, idarəolunmaz vəziyyətə gəlib çıxır. Demokratiyanın 
bolluğu, internet resurslarının azadlığı Azərbaycan ədəbiyyatının müflis 
olmasına, kasıblaşmasına gətirib çıxarır” [2]. 

XXI əsrin diktəsi olan internet və onun ədəbiyyatın yeni ünvanına çevril-
məsi cəhdi, imkanı, bu istiqamətdə baş verən dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin 
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sərhədlərini müəyyən etmək kifayət qədər ciddi araşdırmadır və bu, tək ədəbiy-
yatçıların, tənqidçilərin işi deyildir. Bu texnoloji yeniliyə qarşı çıxmağın müm-
kün olmadığı təqdirdə isə bu gün ədəbiyyatçılarımız, tənqidçilərimiz öz qarşıla-
rında duran vəzifələri, hədəfləri müəyyən etməlidirlər. Ən azı, bu texnoloji 
yeniliyin zəruri etdiyi mövzulara yanaşma bucaqları, ədəbi baxımdan dəyər-
ləndirmə meyarı ilə bağlı fikirlər, münasibətlər sistemi formalaşmalı və daha 
detallı, dəqiq, aydın, əhatəli təhlil edilməlidir. “İnternet və ədəbiyyat”, “internet 
ədəbiyyatı”, “şəbəkə ədəbiyyatı” və s. analoji ifadələrə aydınlıq gətirilməli, hər 
birinin xarakteristikası verilməli, ümumilikdə dağınıq, nizamsız şəkildə davam 
etdiyi düşünülən ədəbi prosesi izləməyin şərtləri ortaya qoyulmalıdır. 
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