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Dürdanə SƏMƏDOVA  
 

ƏDƏBİYYATDA FANTASTİKA JANRI:  
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞUNA DAİR 
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“Phantastike” – yunan sözü olub mənası xəyal etmək sənəti deməkdir. 

Çağdaş dönəmdə fantastika dedikdə ədəbiyyatın ayrıca, müstəqil bir növü 
nəzərdə tutulur. Fantastik ədəbiyyat isə reallığa zidd olan, uyğun gəlməyən, 
dünyanın qeyri-adi, möcüzəvi mənzərəsini sözlə yaradan, təsvir edən ədəbiyyat 
anlayışını ehtiva edir. Fantastika özü nəzəri ədəbiyyatlarda bir neçə istiqamətə 
bölünür ki, bunlardan ən əsasları aşağıdakı formada qruplaşdırılır: 

 Elmi fantastika 
- əsl elmi fantastika 
- kosmik fantastika 

• kosmik odisseya 
• planetar roman 
• kosmik opera 

 Döyüş fantastikası 
 Yumoristik fantastika 
 Məhəbbət fantastikası 
 İctimai fantastika 
 Fentezi 
 Mistika və dəhşət 

  Yuxarıda göstərilənlər son zamanlar ədəbi aləmdə fantastikanın ən 
geniş yayılmış növləri sayılır. Onların hər birinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
nəzərdən keçirək.  
 Elmi fantastika. Fantastikanın bu növü ədəbiyyatdan başqa kino 
istehsalı sahəsində də istifadə olunur. Bu janrda real dünyada baş verən 
hadisələr təsvir olunur, amma onları reallıqdan fərqləndirən bir qisim cəhətlər 
mövcud olur. Yəni bu hadisələr tarixi gerçəkliyə uyğun olmur. Bu 
uyğunsuzluqlar isə texnogen, elmi sosial, tarixi və s. aspektləri əhatə edir. Elmi 
fantastikada bu aspektlər müxtəlif ola bilir, ancaq magik, sehrli aspekt istisna 
təşkil edir. Çünki bu halda elmi fantastika öz mahiyyətindən, yəni elmiliyindən 
uzaq düşə bilər. Bir sözlə, elmi fantastika elmi-texniki tərəqqinin insanın adi, 
gündəlik həyatına təsirini əks etdirir. Bu janrda yazılmış əsərlərdə ən geniş 
yayılmış süjetlər isə başqa planetlərə səfərlər, robotların kəşfi, mövcudatın yeni 
formalarının kəşfi, yeni silahın yaradılması və s.-dir. Bədii ədəbiyyatda bu 
janrın ən məşhur əsərləri kimi Ayzek Əzimovun “Mən robotam”, Piter 
Hamiltonun “Pandoranın ulduzu”, Boris və Arkadi Struqatskilərin “Qaçışa 
cəhd”, Kim Stenli Robinsonun “Qırmızı Mars” əsərlərini göstərmək olar.  

Elmi fantastika, öz növbəsində, iki yerə bölünür: əsl elmi fantastika və 
kosmik fantastika.  

Əsl elmi fantastika. Əsl elmi fantastika, yuxarıda da qeyd etdiyimiz 
kimi, elmi fantastikanın bir yarımjanrı hesab edilir. Bu yarımjanrın janrın 
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özündən, yəni elmi fantastikadan fərqi ondan ibarətdir ki, elmi fantastikadan 
fərqli olaraq, əsl elmi fantastikada elmi faktlar və elmi qanunlar təhrif olunmur 
və dəyişdirilmir.  

Belə ədəbiyyatın əsasında konkret elmi baza durur. Baxmayaraq ki, 
müəlliflər bu elmi bazadan istifadə edərək öz fantaziyalarına güc verirlər. 
Amma bütün süjet konkret elmi ideya ətrafında cərəyan edir. Belə əsərlərin 
süjet xətti hər zaman sadə və məntiqi olur. Zaman maşını, ekstrasensotika, 
ekstrahissiyyat, işıq sürəti ilə kosmosda hərəkət və s. mövzulara həsr olunmuş 
bədii fantastik əsərlər məhz əsl elmi fantastika hesab olunur.  

Kosmik fantastika. Elmi fantastikanın digər yarımjanrı olan kosmik 
fantastikanı digərlərindən fərqləndirən səciyyəvi cəhət – məkan eyniliyidir. 
Yəni kosmik fantastika yarımjanrında yazılmış əsərlərdə süjet xətti sadəcə bir 
məkanda – kosmosda və ya Günəş sisteminin digər planetlərində cərəyan edir.  

Kosmik fantastika, öz növbəsində, bir neçə növə bölünür: kosmik 
odisseya, planetar roman, kosmik opera.  

Kosmik odisseya dedikdə, planetlərarası hərəkət edən kosmik gəmilərdə 
baş verən hadisələri, kosmik gəmi heyətinin yerinə yetirdiyi qlobal bir missiya 
kimi süjet xətləri nəzərdə tutulur. Bu qlobal missiya son nəticədə Yer kürəsinin 
və insanların xilasına yönəlmiş olur.  

 Planetar roman dedikdə, hadisələr konkret olaraq bir planetdə cərəyan 
edir. Bu planetin özünəməxsus sakinləri, ekzotik heyvanat və nəbatat aləmi 
təsvir olunur. İnsanların planetlərarası hərəkətlərini, planetlərə səyahətlər, 
dünyanın və insanların gələcəyini təsvir edən fantastik əsərlər də planetar 
roman hesab olunur. Planetar romanın məqsəd və əsas tematikası bütün əsərlər 
üçün eynidir – qəhrəmanların konkret planetlərdə hərəkətlərinin təsviri.  

Kosmik opera dedikdə, qəhrəmanlar arasında konfliktin yaranması və 
inkişaf etməsi ilə səciyyələnən fantastik əsərlər nəzərdə tutulur. Belə əsərlərdə 
konflikt yeni texnologiyalara əsaslanan silahların tətbiqi, Qalaktikanın fəthi, 
planetin kosmik düşmənlərdən xilası, humanoidlərlə müharibə və s. üzərində 
qurulur. Bu fantastik əsərlərdə qəhrəmanlar şücaəti ilə fərqlənir. Kosmik opera 
ilə elmi fantastikanın başlıca fərqi ondan ibarətdir ki, kosmik opera janrında 
yazılan əsərlərdə elmi bazadan tamamilə imtina baş verir. Yəni əsərlər sadəcə 
fantastikaya əsaslanır və bu əsərlərin elmi əsası olmur.  

Kosmik fantastika janrında yazılmış əsərlərə aşağıdakıları misal gətirə 
bilərik: “İtmiş cənnət”, “Əsl düşmən” (Andrey Livadnı), “Polad siçan dünyanı 
xilas edəcək” (Harri Harrison), “Ulduz kralları”, “Ulduzlara dönüş” (Edmond 
Hamilton), “Qalaktikada avtostop gəzinti” (Duqlas Adams) və s.  

Döyüş fantastikası. Döyüş fantastikası fantastika janrının elə bir 
növüdür ki, burada uzaq gələcəkdə baş verən döyüş səhnələri təsvir olunur. Bu 
əsərlərdə təsvir olunan bütün döyüş səhnələri qeyri-adi, güclü və yeni, çağdaş 
insana tanış olmayan, habelə fantastik silahların tətbiqi ilə həyata keçir. Döyüş 
fantastikasında qəhrəmanlar çox zaman robotlar olur.  

Bir janr kimi döyüş fantastikası digər fantastik janrlara nisbətən daha 
“gənc” sayılır, yəni daha sonralar yaranmış hesab olunur. Alimlər fantastikanın 
bu növünün XX əsrin ikinci yarısında, konkret olaraq ABŞ-ın Vyetnamdakı 
döyüş əməliyyatları zamanı təşəkkül tapdığını göstərirlər. Hətta bir çox 
tədqiqatçılar bu janrda əsərlər yazılmasını dünyada konfliktlərin, xüsusilə hərbi 
konfliktlərin çoxalması ilə əlaqələndirirlər.  
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Bu janrda yazılmış bədii əsərlərə misal olaraq “Sonu olmayan 
müharibə” (Coy Holdeman), “Bill – qalaktikanın qəhrəmanıdır” (Harri 
Harrison), “Sabah müharibədir” (Aleksandr Zoriç), “Adilik” (Oleq Markelov) 
və s. əsərləri göstərmək mümkündür.  

Yumoristik fantastika. Fantastikanın bu janrında yazılmış əsərlərdə 
bütün fantastik hadisələr və situasiyalar yumoristik planda təsvir olunur. Bu 
janr fantastik əsərlər içərisində ən qədim hesab edilir. Alimlərin böyük 
əksəriyyəti yumoristik fantastikanın hətta antik dövrlərdə mövcudluğunu irəli 
sürür.  

Bədii ədəbiyyatda yumoristik fantastikanın ən bariz nümunələri 
Struqatski qardaşları (“Bazar ertəsi şənbədən başlayır”), görkəmli fantast Kir 
Buliçov (“Quslarda möcüzələr”) tərəfindən yaradılmışdır. Dünya 
ədəbiyyatında isə “Mən gecə yarısını geyinirəm” (Pradçet Terri Devid Jons), 
“Siz gözləyərsinizmi?” (Bester Alfred), “Onlar ətdən yaranıblar” (Bisson Terri 
Bellantin) yumoristik fantastika janrında yazılmış əsərlər kimi təqdim olunur.  

 Məhəbbət fantastikası. Məhəbbət fantastikası janrında yazılmış 
əsərlər romantik macəra əsərləri hesab olunur. Uydurulmuş ölkələrdə baş verən 
məhəbbət macəraları, uydurulmuş məhəbbət qəhrəmanlarının üstünlük təşkil 
etdiyi süjet xəttinin mövcud olduğu əsərləri bu janra aid etmək mümkündür. 
Məhəbbət fantastikası janrında adətən hadisələr xoşbəxt sonluqla bitir, 
qəhrəmanların möcüzəvi həmayilləri olur.  

Keyn Reyçel (“Gündüz olanlar”), Kim Harrison (“Adsız ifritə”), İrina 
Rodionova (“Eşq mələyinin oxu”) bu janrın nümayəndələridir.  

İctimai fantastika. Bu əsərlərdə cəmiyyətdəki insanlar arasındakı 
mürəkkəb münasibətlər təsvir olunur. Təbii ki, bütün bu münasibətlər fantastik 
aspektdə təqdim olunur. Əsas vurğu isə insanların qeyri-real, tamamilə 
uydurulmuş vəziyyət və situasiyalardakı hərəkətlərinə verilir. Dünya 
ədəbiyyatının ən məşhur fantastik əsərləri fantastikanın məhz bu növündə 
yazılmışdır: Struqats qardaşları – “Məhkum olunmuş şəhər”, Herbert Uels – 
“Zaman maşını”, Rey Bredberi – “Farenheyt üzrə 451 dərəcə” və s.  

 Fentezi. Bu janrda yazılmış əsərlər digər fantastik əsərlərdən köklü 
surətdə fərqlənir. Fentezi janrında fantastik qəhrəmanlar və hadisələr qədim 
tarixi hadisələrlə uyğunlaşdırılmış şəkildə verilir. Başqa sözlə, orta əsrlərin 
qəhrəmanlar və hadisələri fantastik, uydurulmuş hadisələrlə, əşyalarla 
qarşılaşırlar.  

Robert Jordan (“Zaman təkəri”), Ursula Le Kvin (“Atuanın çarxı”) və s. 
fentezinin gözəl nümunələridir.  

Mistika və dəhşət. Stiven Kinqin “Yaşıl mil” və “Ölü zona”, Oskar 
Uayldın “Dorian Qreyin portreti”, Mixail Bulqakovun “Ustad və Marqarita” 
əsərləri fantastika janrının bu növünə aid edilir.  

Beləliklə, fantastik ədəbiyyat elə geniş anlayışdır ki, özündə insan 
təxəyyülünün müxtəlif çalarlarını rahatlıqla əks etdirə bilir. Burada istər elmi, 
istər tarixi, istər fantastik, istər sehrli-magik, istər mistik hadisələr elə 
çuğlaşmış şəkildə verilə bilir ki, bəzən onların janr müəyyənləşməsini dərhal 
müəyyən etmək mümkün olmur.  
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FANTASY GENRE IN LITERATURE:  
TO STATEMENT OF A QUESTION 

SUMMARY 
 

Versatility of a fantasy became the allocation reason from it various 
currents and subgenres. Is conventional division of a fantasy into science 
fiction (in which allocate firm science fiction and a social fantasy) and a 
fantasy.  
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РЕЗЮМЕ 
 
Многогранность фантастики стала причиной выделения из неё 

различных течений и поджанров. Общепризнанным является деление 
фантастики на научную фантастику (внутри которой выделяют твёрдую 
научную фантастику и социальную фантастику) и фэнтези.  
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