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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatında son onilliklərdə təşəkkül 

tapmış postmoderniist ədəbiyyat bir sıra özünəməxsus bədii xüsusiyyətləri 

araşdırılır. Bu poetik xüsusiyyətlərdən biri də tarixi keçmişin və klassik 

eposun dekonstruksiya edilməsidir. Epik qəhrəmanların adi insanlara xas 

olan hissləri, eposdakı qorxaq, hiyləgər qəhrəmanların isə əksinə qəhrəman 

məzmununda təqdimi verilir. Bununla da, oxucu qavrayışı dinamikləşir, 

ənənəvi tarixi miflər, ehkamlara ironiya və şübhə ilə yanaşılır. Tarixi 

keçmişin, tarixi personajların insani təbiəti aşkarlanır.   
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Abstract. The paper analyses a number of unique 

artistic features of postmodern literature that has 

formed in Azerbaijani literature over the past 

decades. One of these poetic features is the 

deconstruction of the historical past and the 

classical epic. The feelings of the heroes of the 

epic are typical for ordinary people, and the 

cowardly and cunning heroes of the epic are 

presented in heroic content. At the same time, the 

reader's perception is dynamized, traditional 

historical myths and doctrines are viewed with 

irony and skepticism. The human nature of the 

historical past and historical characters is revealed. 

Keywords: postmodernism, history, epic, novel, 

deconstruction, intertext. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И ЭПОС 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ПОСТМО-

ДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ 
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Резюме. В статье исследуется ряд уникальных 

художественных особенностей постмодернист-

ской литературы, сформировавшейся в азер-

байджанской литературе за последние десяти-

летия. Одна из таких поэтических черт – декон-

струкция исторического прошлого и классичес-

кого эпоса. Чувства героев эпоса типичны для 

обычных людей, а трусливые и хитрые герои 

эпоса представлены в героическом содержа-

нии. В то же время восприятие читателя дина-

мизируется, традиционные исторические мифы 

и доктрины рассматриваются с иронией и 

скептицизмом. Раскрывается человеческая при-

рода исторического прошлого и исторических 

персонажей. 

Ключевые слова: постмодернизм, история, 

эпос, роман, деконструкция, интертекст. 

  

 

Azərbaycan ədəbiyyatında XXI əsrin ikinci onilliyindən təşəkkül tapan postmodernist 

ədəbiyyatın mühüm mövzu və süjet qaynaqlarından biri milli tarix və eposdur. Tarixi keçmiş 

və klassik epos postmodernist yazıçıların yaradıcılığını milli mədəniyyətdə əhəmiyyətli yer 

tutan ənənəvi motivlər, hadisələr, personajlarla təmin edir. Lakin postmodern əsərlərdə, bu 

bədii yaradıcılığın tipoloji özünəməxsusluğuna uyğun olaraq, tarix və milli eposa ənənəvi 

ictimai şüurdan və mədəniyyətdən tamamilə fərqli münasibət aşkarlandığından, postmodernist 

yazıçıların tarixi keçmişə, şəxsiyyətlərə, hadisələrə şablon qavrayış və dəyərləndirmələrdən 
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uzaq və əksər hallarda onlara zidd münasibəti bir çox oxucu və mütəxəssislərdə tənqidi 

münasibət oyatmışdır. Kamal Abdulla, İlqar Fəhmi, Fəxri Uğurlu, Rafiq Tağı, Murad 

Köhnəqala, Həmid Herisçi, Azad Yaşar, Rasim Qaraca, Şərif Ağayar kimi Azərbaycanın ilk 

postmodernist və ya postmodernizmə yaxın yazıçılarının tarixi hadisələrə və şəxsiyyətlərə, 

eposa və epik qəhrəmanlara ənənəvi ehkam və şablonlardan, qavrayış qəliblərindən uzaq 

münasibəti qızğın müzakirələr və diskussiyalar doğurmuşdur. Bu şərhlərin böyük qismində 

postmodernist yaradıcılığın mahiyyəti və səciyyəsi nəzərə alınmamış, tarixi keçmişin bu 

əsərlərdə özlüyündə obyektiv reallıq kimi deyil, müasirliyə, çağdaş həyata və insana 

postmodernizmə xas konseptual münasibətin ifadəsi üçün vasitə kimi aktuallaşdığı sanki 

unudulmuşdur. Nəzərə alınmamışdır ki, postmodernizmə xas dünya modeli, bu dünyanı və 

onun daxilində insanı inikas edən ənənəvi mədəniyyətdən fərqlənir. Burada modernizmə xas 

xüsusiyyət – insanın mühitdən təcridlənib özünə qapılması da önəm kəsb etmir. 

Postmodernizm artıq inikas olunmuş, qavranılmış kənar aləmə meyl etmir, özünü əks etdirir. 

Burada ənənəvi tərzdə qavranılmış aləmə, reflektiv təfəkkürə qarşı total tərəddüd, şübhə, 

ironiya meydana çıxır və həm də bu “şübhəli” aləm təqlid olunur. İnikas deyil, təqlidilik olan 

postmodernist yaradıcılıq müəllifi mənbəyə sədaqət məsuliyyətindən azad edir bu isə özü ilə 

oyunvarilik gətirir, yaradıcılıq oyun, təqlid olunan kənar aləm isə mətn kimi qəbul edilir. 

Bununla da əsərdə dünyanın, kənar aləmin inikası deyil, yeni mətn-aləmlərin, mənbəyə 

əsaslanmayan mətn-dünyaların yaradılması ilə qarşılaşırıq. Obyektivlik bununla 

əhəmiyyətsizləşir, reallığa şübhə və məsxərəyə əsaslanan oyunvari virtuallıq önə çıxır, bu 

virtual mühitdə yeni tarix mətni yaradılır. 

Bu baxımdan Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı fərqli semantik layların 

– Gəncə zəlzələsi, Şah İsmayıl obrazı və taleyi, “Kitabi Dədə Qorqud” eposunun, müasirliyin 

eyni mətn daxilində kəsişərək dinamik bir vəhdət yaratdığı postmodernist əsər kimi diqqəti 

cəlb edir. Dünya ədəbiyyatında müxtəlif örnəklərini gördüyümüz bu funksional çoxqatlı 

strukturun “Yarımçıq əlyazma”ya qədərki örnəkləri müasir ədəbiyyatımızda Mövlud 

Süleymanlının “Köç” və Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” romanlarında aşkarlanmışdı. 

Lakin bu əsərlərdə poetik strukturun çoxqatlılığı ilk növbədə mifopoetik çalar daşıyır və 

kompozisiya xüsusiyyəti olaraq funksionallaşırdı. Bu cəhət “Köç”də, bir tərəfdən, etnik 

toplumun arxaik keçmişi və müasirliyi ilə, digər tərəfdən, getdikcə əzəli dəyərlərini itirən 

cəmiyyət və saf təbiət arasında oppozisiyada və sakral personaj İmirin irrasional təxəyyülündə 

təzahür edirdi. Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında isə, məkanlar və zamanlar 

arasında təzad və kəsişmələr mənəvi-sosial və qismən siyasi aspektdə üzə çıxır. Burada 

fantasmaqorik məkan olan kaha, Orta əsrlərdən qaynaqlanan Şair və Hökmdar əksliyi və 

müasirliyin fərqli personajları bütün bu dövrlər üçün səciyyəvi olan universal anlamları 

işarələyir. Bu aləmləri birləşdirən amil isə, “Köç”də olduğu kimi, sakral patoloji personaj – 

real adı olmayan, fantasmaqorik Kirlikir, yəni mifdə zaman anlamını bildirən siçovul obrazı 

ilə təmasa girən, beləliklə də öz universal semantikasını təsbitləyən xəstə obrazı olur. Bu 
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metafizik poetik mühit qeyd etdiyimiz mətnləri modernizm və onun magik realizm kimi 

modifikasiyalarına aid etməyə imkan verir.  

Kamal Abdullanın bu romanını isə tanınmış tənqidçi Vaqif Yusiflinin fikrinə  

qoşularaq, postmodernizmə aid edə bilərik: “Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı 

postmodernizmin poetikası ilə birbaşa səsləşən əsər olduğu üçün onu Azərbaycan 

ədəbiyyatında ilk postmodernist roman kimi qəbul etmək olar” [7]. 

Bu əsərin postmodern poetikasına uyğunluğu da tipoloji səciyyə daşıyır və romanda 

postmodernizmin universal bədii təbiətinə uyğun olaraq, burada da “Kinayə, batin, 

immanentlik, özündəyetərlik səciyyəvi cəhətlərə çevrilir... (əsərin – T.Ə.) poetikasını... 

müəllif kateqoriyasının silinməsi, ilkin mənbənin əhəmiyyətsizləşməsi, fraqmentarlıq, 

irreallıq, quramalıq, mərasimilik, məntiqsizlik, mətn-söyləmin aqrammatikliyi fərqləndirir. 

Fövqəlmətnlik (intertekstlik), sitatçılıq (sentonsitatlardan ibarət mətn), mətnin «ikinciliyi» 

(simulakr-mənbəsiz nüsxə, nüsxənin nüsxəsi), irrasionallıq (şizoanaliz) və s.... üstünlük təşkil 

edir” [2, s.191-192]. 

Bu xüsusiyyətlər romanda ilk növbədə tarixi proseslərə, şəxsiyyətlərə ümummilli 

şüudakı şablon münasibət qarşı yönəlir, əsərdə tarixə və eposa ənənəyə əks olan, bunu 

məsxərəyə qoyan yanaşma, təfsir və şərh aşkarlanır. Tarixin ideallaşdırılması ilə seçilən 

ictimai şüurumuzda keçmişə belə “kiçildici” münasibət, təbii ki, fəal müqavimət doğurdu. 

Asif Hacılının haqlı olaraq yazdığı kimi, “Adi və peşəkar oxucu qavrayışı epik və tarixi 

qəhrəmanlara ədəbiyyatımızdakı ənənəvi normativ münasibəti görməyib gərginləşdi, bir 

müddət duruxdu: bəziləri bütləşmiş obrazların tam başqa təfsirinə qeyzləndi (“biz Dədə 

Qorqud, Babək, Koroğlu nəsliyik” patetikasıyla), ayrıları bədii mətndə tarixi faktların dəqiq 

inikasını axtarmağa başladı (sosialist realizminin tarixiliyi təriqində), bir başqaları, guya, 

adekvatlığını itirmiş milli dəyərlərin müdafiəsinə qalxışdı, dediyimiz kimi, qələmini itiləyib 

Kamal Abdullanın “aşkarladığı” hipotetik əlyazmanın təhlilinə girişənlər də oldu...” [1, s.54]. 

 Fikrimizcə, bütün bunlar təbii qarşılanmalı idi, çünki postmodernizm yalnız 

ədəbiyyatı deyil, bütövlükdə cəmiyyəti, ictimai şüuru, mədəniyyəti əhatə edən fenomendir. 

Azərbaycan postmodernist yazıçılarının postmodernist bədii mətnlərində tarixə və milli 

varlığın təməl anlayışlarından olan eposa özünəməxsus münasibət, klassik meyarlarla, xətti 

məntiqlə formalaşmış oxucu və mütəxəssislərdə milli mənlik şüuruna zidd hesab edilirdi. 

Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanında müəllif tarix və eposun yeni mətnini 

yaratmaqla milli şüurumuzda “mifi tarixiləşdirilməsi və tarixin mifləşdirilməsi”nə [1, s.55] 

qarşı çıxır, tarixin və eposun postmodern kontekstində yeni mətnini yaradır. Tarix və eposun 

yeni mətninin yaradılmasının əsas məqsədi isə - oxucuya tarixi keçmişi və eposu özünə 

qapanmış immanent sistem deyil, bu günümüzə yönəlik fəal evristik-qavrayış sistemi, tarixlə 

produktiv dialoqa imkan verən intellektual qavrayış modeli kimi aktuallaşdırılmasıdır. Mif, 

epos, tarix bu postmodernist romanda donuq, patetik, olduğu kimi qəbul edilən şablon sxem 

olmaqdan çıxır və oxucunu nəinki düşünməyə, bu günə yönəlik kreativ qavrayış və funksional 
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davranış modelləri yaratmağa sövq edir. Tarixin və eposun və bununla da müasirliyin canlı, 

alternativ inkişaf modifikasiyaları olan canlı, hərəkətli, dəyişkən, yeni təfsirlərə və variantlara 

imkan açan modeli yaradılır. Bu dinamik model klassik epos qəhrəmanlarını canlı şəxslər 

kimi təsəvvür etməyə, tarixi hadisələri fərqli axarda davam etdirməyə, beləliklə, gerçəkliyi, 

keçmişi və indini mahiyyət etibarilə, olmuş və ola biləcək alternativ variantları ilə qavramağa 

imkan verir. Bununla da, digər bir cəhət – poststrukturalizmdən gələn postmodern müəllif 

konsepsiyası, yəni müəllifin oxucu tərəfindən qavranılan mətndən kənarlaşması, “müəllifin 

ölümü” təsbitlənir. 

Tarixə və eposa postmodernist münasibət istedadlı yazıçı İlqar Fəhminin 

yaradıcılığında özünəməxsus və maraqlı ədəbi formalarda aşkar olunur. İlqar Fəhminin tarixi 

keçmişin, ilk növbədə, bu keçmişin əks olunduğu “Koroğlu” eposunun postmodernist təfsirinə 

həsr olunmuş, “Çənlibel tülküsü” adlı silsilədə birləşmiş "İlk sui-qəsd" (Çənlibel tülküsü - 1-

ci kitab -2005), "Qarğa yuvası" (Çənlibel tülküsü - 2-ci kitab - 2006), "Kölgədə əqrəb" 

(Çənlibel tülküsü - 3-cü kitab - 2007)  romanları oxucu və mütəxəssislərin dərin marağına 

səbəb olmuşdur. Bu əsərlər, bir tərəfdən milli mədəniyyətimizdə ənənəvi elmi, ictimai, 

mədəni dərk və təfsirini tapmış “Koroğlu” eposunun, digər tərəfdən, Cəlalilər hərəkatı 

dövrünün şəxsiyyəti hesab edilən tarixi Koroğlunun postmodernist bədii təfsiridir. Qeyd edək 

ki, silsilədə Orta əsrlərin digər hadisə və personajları, Səfəvilər və sairə də xatırlanır. İlqar 

Fəhminin bu romanları ilk növbədə eposa və tarixə milli-tarixi şüurdakından fərqli 

münasibətlə fərqlənir. Koroğlu bu romanda ümumiləşmiş cizgiləri olan, mütləq gücə malik 

epik qəhrəman deyil, ziddiyyətli, ikili xarakterli, fərdi xisləti olan adi insan kimi təqdim 

olunur. Mövcud tədqiqatlarda postmodernist romanlarda tarixi və epos personajlarına belə 

sərbəst, özünəməxsus münasibətin tipoloji mahiyyət daşıması bu ədəbi cərəyanın səciyyəvi 

xüsusiyyəti kimi qeyd olunmuşdur:  “Bədii obrazların və onların tarixi prototipləri arasında 

fundamental fərqlər müəlliflər tərəfindən şüurlu yaradılır. Bu tarixin müəllif interpretasiyası 

ilə sıx əlaqəlidir. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanında tarixi şəxsiyyət olmuş 

görkəmli Azərbaycan dövlət xadimi və şairi Ş.İ. Xətainin bədii obrazı ilə yanaşı, «Kitabi 

Dədə Qorqud» dastanındakı dastan qəhrəmanları Dədə Qorqud, Qazan xan, Beyrək, Burla 

xatun və bu romanda təhrif olunurlar. İlqar Fəhminin «Qarğa yuvası» romanında Koroğlu 

xalq yaddaşına hopduğu kimi deyil, əksinə yaltaq, qorxaq təsvir edilir. Romanda Keçəl 

Həmzə müsbət qəhrəman kimi, yəni dostluğa etibarlı bir insan kimi İ.Fəhmi tərəfindən təqdim 

edilir. Kəramət Böyükçölün «Çöl» romanında da Koroğlu qəhrəmanlıqdan, mərdlikdən uzaq 

bir qəhrəman kimi təqdim olunur” [6, s.78]. 

Tədqiqatçının qeyd etdiyi bu cəhət mahiyyət etibarilə, postmodernizm poetikasına 

uyğundur və burada, Ceyms Coysun modernist “Ulis”, U.Ekonun «Rozanın adı», Erza 

Paundun «İnanc rəmzi» kimi postmodernist romanlarında olduğu kimi, bu əsərlərdə ənənəvi 

qavrayış modellərinin və ənənənin dekonstruksiyası, ehkamlaşmış həqiqətə şübhə və klassik 

personajların məsxərəyə qoyulması və onların yeni – çoxmənalı çalarda təqdimi ilə 

qarşılaşırıq. İlqar Fəhminin tədqiqatçılar tərəfindən “yarımtarixi roman” adlandırılan [4] 
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“Qarğa yuvası”nda da biz personajların belə mahiyyətcə sinkretikliyini, daxili ziddiyyətini,  

ikiliyini görürük. Koroğlu özü əsərdə mütləq epik qüdrəti olan personaj deyil, zidd cəhətləri, 

igidlik və qorxunu birləşdirir, onun “Çənlibel tülküsü” adlandırdığı Həmzə isə, hiyləgər 

olduğu qədər də ağıllı, igid, comərd təqdim edilir. Hətta Çənlibeli Qara Mahmudun 

hücumundan qurtarır. Həmzənin mətn təhkiyəsində də mövqeyi eposdan fərqlidir – eposda 

kənardan, Çənlibel toplumuna yad və şübhəli personaj kimi təqdim olunan bu obraz İlqar 

Fəhminin qələmində aparıcı personajdır, Koroğlunun silahdaşıdır və təhkiyənin əsas məqamı, 

konfliktin həlli də məhz Həmzənin və Dəli Həsənin dilindən nəql olunur. Romanda eposdan 

fərqli mənfi çalarlı dekonstruksiyaya məruz qalan obrazlardan biri də Aşıq Cünundur, yazıçı 

bu obrazın Koroğlu haqqında bəlağətli mədhiyyəsini, tərifini digər personajların ironik 

qavrayışı ilə məsxərəyə qoyur. 

Özünəməxsus sinkretiklik silslədəki romanların janr sistemində də aşkarlanır: deyək 

ki, “Qarğa yuvası” “yarımtarxi roman” və həm də tarixi-detektiv mətn adlandırılır. Əsərdə, 

klassik eposda yalnız giriş hissəsində izlənən mistika elementləri də kifayət qədər geniş 

izlənir – gedər-gəlməz yer olan, insanların havalandığı Xallı qaya, sufi dərvişlər, işarələnmiş 

təsbeh dənələri, ölü qarğalar romana, eposun xalq realizmi ilə aşılanmış poetik sisteminə 

fərqli çalar gətirir.   

Silsilədə bəzən fərqli zaman və məkanların da sinkretikliyi izlənir – silsilənin üçüncü 

romanı olan “Kölgədə əqrəb” təhkiyə qızılbaş atlının ətraf təbiət haqqında düşüncələri və 

“əleyhürəhmət İsmayıl padşah Xətainin” buraları seyr edib şeir yazması barədə xatirələrlə 

başlayır, ağappaq Səmərqənd kağızı, şahı və şairin “Bahariyyə” şeiri kimi konkret detallar 

səslənir və təhkiyə yenidən Koroğlu mühitinə, Çənlibelə yönəlir. Lakin müəllif qızılbaşlıqla 

bağlı ilkin motivi unutmasa da, əsərdə Səfəvi xanədanının, qızılbaşlığın ideoloji təməli olan 

“din və təriqətlər məsələsinə ironik nöqteyi-nəzərdən yanaşır” [5]. Bütün bunlar son nəticədə 

keçmişi, gerçəkliyi müasir oxucunun qavrayışına uyğunlaşdırır, onun təsəvvürlərinə 

yaxınlaşdırır, mətn gerçəkliyi deyil, onun haqqında təsəvvürləri aktuallaşdırır.  

Postmodernizm və ümumən müasir ədəbiyyatşünaslıq məktəblərinin görkəmli 

tədqiqatçısı professor Qorxmaz Quliyevin yazdığı kimi, “postmodernistlər belə bir nəticəyə 

gəlmişlər ki, gerçəklik qismində qəbul olunan hər şey əslində onun haqqında təsəvvürlərdən 

başqa bir şey deyil. Bu təsəvvür müşahidəçinin nəzər nöqtəsindən asılıdır... Tarixilikdən və 

determinizmdən imtina “postmodernist epistem”in ən səciyyəvi cəhətidir” [3, s.261-262]. 

Beləliklə, Kamal Abdullanın və İlqar Fəhminin romanları əsasında ümumi cizgilərini 

göstərdiyimiz özünəməxsus “tarixilik” və “epiklik”, yəni milli tarixə və milli varlığın mühüm 

anlayışlarından olan klassik eposa – “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu”ya özünəməxsus 

münasibət postmodernizmin şablon qavrayış meyarlarına, milli şüurda kök salmış ehkamlara 

əks olan düşündürücü mahiyyəti, şərti qəhrəmanlıq rəmzlərinə çevrilmiş klassik personajların 

fərdiləşdirilməsi meyli, hər bir oxucu qavrayışının sərbəstləşməsi məqsədi, son nəticədə, 
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tarixə, müasirliyə şəxsi münasibətin, təsəvvürlərin, nəzər nöqtəsinin müncər edilməsi ilə izah 

oluna bilər. 
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