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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Böyük ədəbiyyat hadisəsi olan bədii 

əsərlər dünya ədəbi fikrinin təcrübəsi fonunda dəyərləndirilərkən onların milli və bəşəri 

mahiyyəti bütün dolğunluğu ilə üzə çıxır. Uzun zaman müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq 

anlamı “ədəbi təsir”, “ədəbi əlaqələr” çərçivəsində öyrənilmiş, Azərbaycan 

ədəbiyyatının XIX-XX əsrdə qazandığı ən böyük ideya-bədii dəyərləri bir çox 

məqamlarda birbaşa ədəbi təsirlə izah olunmuşdur. Şübhəsiz, böyük ədəbi nümunələr 

dünya ədəbi fikirin nailiyyətləri ilə qovuşur və bunsuz ədəbi tərəqqi də mümkün 

deyildir.  

Lakin hər bir milli ədəbiyyatda baş verən tərəqqinin əsasında milli-ictimai 

gerçəkliyin mahiyyətinin dayanması şübhəsizdir. Bu mənada XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının klassiklərindən olan İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı ədəbi-estetik fenomen 

kimi XX əsr Azərbaycan gerçəkliyinin bəhrəsidir. Bununla yanaşı, İ.Əfəndiyev irsində 

XX əsr dünya ədəbiyyatında şəxsiyyət və cəmiyyət probleminin bədii inikası ilə 

əlaqədar müxtəlif ədəbi cərəyanlara mənsub yazıçıların yaradıcılığı ilə səsləşən poetik 

məqamlar çoxdur və bunlar onun irsinin müqayisəli təhlilində öz real dəyərini tapır. 

Məlum siyasi məhdudiyyətlərlə bağlı Azərbaycan ədəbiyyatının son iki əsrdəki 

tarixi inkişaf prosesi türk xalqlarının ədəbiyyatı ilə ədəbi-nəzəri və milli-estetik 

baxımdan müqayisəli şəkildə kifayət qədər öyrənilməmişdir. Halbuki, ortaq dəyərlərə, 

dil-din birliyinə mənsub xalqlarınədəbiyyatının müqayisəli-tipoloji təhlili zamanı elmi 

dəyərləndirmənin obyektiv əsasları formalaşır. İ.Əfəndiyevin XX əsr ədəbiyyatına 

gətirdiyi ədəbi-bədii yeniliklər türk ədəbiyyatının klassiki Rəşad Nuri Güntəkinin 

yaradıcılığı ilə müqayisəli araşdırma zamanı bütün dolğunluğu ilə üzə çıxır. 

İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin ilk növbədə eyni əsrdə yaşamış, eyni milli- mənəvi, 

dini dəyərlərə bağlı olan, eyni milli-tarixi kökə mənsub olan XX əsr ədəbiyyatının 

görkəmli təmsilçiləridir. Onların ədəbiyyata gəldikləri vaxt, ədəbi dünyagörüşlərinin 

formalaşdığı ictimai gerçəklik mahiyətcə fərqli idi. Azərbaycanda sosializm 

quruculuğu, II Dünya müharibəsi kimi tarixi prosesin mənəvi problemləri arxada idi.  
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Rəşad Nuri yaradıcılığının formalaşdığı dövrdə Türkiyə I Dünya müharibəsindən 

çıxmışdı. Respublikanın siyasi, iqtisadi, mənəvi institutları yaranırdı. Bu iki tarixi 

gedişatda müxtəlif ictimai quruluşların özəllikləri ilə yanaşı, yeni insan münasibətləri 

də formalaşırdı. R.N.Güntəkin bələd olduğu Avropa ədəbi dəyərləri fonunda Türkiyə 

cəmiyyətinə öz romanları ilə yenilik gətirmiş oldu. I Dünya müharibəsindən sonra 

Avropa ədəbiyyatında şəxsiyyət, onun cəmiyyətdə statusu ilə bağlı baxışlar müxtəlif 

ədəbi cərəyanların, o cümlədən romantik çalarla zəngin realist türk ədəbiyyatının 

inkişafına təkan verdi. R.Nuri dünya ədəbiyyatına cəmiyyətin bütün mahiyyətini 

özündə ehtiva edən qəhrəman tipləri gətirdi. Bu qəhrəmanların ömür yolu türk və 

dünya ədəbiyyatının zəngin ənənələri zəminində yeni bədii üslubda - lirik-psixoloji 

səpkidə reallaşdı. 

XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısından etibarən sovet ictimai-siyasi məkanında 

gedən yeniləşmə, şəxsiyyətin mənəvi azadlıqlarının yeni hüdudları ədəbiyyatda da yeni 

poetik axtarışlara təkan verdi. Poeziyada siyasi ritorikanı, tərənnüm üsulunu dərin bir 

lirizm əvəz etdi, lirik başlanğıc önə keçdi. Nəsrə yeni qəhrəmanlar gəldiyi kimi, onların 

bədii obrazlarının əyaniləşdiyi üslub rəngarəngliyi yarandı. Şəxsiyyət, fərdi insan 

taleləri kütlə psixologiyasının mərkəzindən çıxmağa başladı. Həyatda bir-birinə 

bənzəməyən, öz mənəvi dünyası, həyat haqqında öz qənaətləri olan insan tipləri 

ədəbiyyatda da öz təzahürünü tapdı, böyük oxucu kütləsinin həsrətində olduğu bədii 

ünsiyyət tipi ədəbi prosesə gəldi.  

XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında ədəbiyyatda gedən üslub axtarışlarının 

aparıcı simalarından biri kimi İ.Əfəndiyev haqqında ədəbi-nəzəri fikirdə belə bir 

ümumi qənaət formalaşıb ki, o lirik-psixoloji üslubun yaradıcılarından biri, yeni 

qəhrəman tipləri ilə zəngin romanlar müəllifidir. O, eyni zamanda artıq etiraf olunmuş 

“İ.Əfəndiyev teatrı”nın banisidir.  

Rəşad Nuri Güntəkin də romanlarında cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin 

problemlərini, insanların daxili dünyalarını, duyğu və düşüncələrini lirik-psixoloji 

üslubda ifadə etmişdir. Onun “Çalıquşu” (1922), “Damğa”(1924), “Dodaqdan 

qəlbə”(1925), “Acımaq”(1928), “Yarpaq tökümü” (1930), “Akşam günəşi” (1926), 

“Bir qadın düşməni” (1927), “Yaşıl Gecə” (1928), “Dəyirman”(1944) və 
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“Xarabalıqların çiçəyi” (1953) və s. romanlarında klassik roman janrının yeni üslub 

keyfiyyətlərini görürük. 

 İnsanın mənəvi yaşantılarına yönələn aparıcı istiqamət yazıçı üslubunun bütün 

komponentlərində təzahür edir. Lirik başlanğıc bu romanların üslubunu müəyyən edən 

təhkiyə quruluşunda, daxili monoloqun üstünlüyü, şüur axını, bədii-psixoloji təhlil və 

özünü təhlil, ekspressiv ifadə formasında əks olunur. Professor Birol Emil qeyd edir 

ki: “Çalıquşu” romanı həm Cumhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatında, həm də yeni dövr 

türk ədəbiyyatında böyük şöhrət qazanmış və türk cəmiyyətinin hər təbəqəsi tərəfindən 

sevilərək oxunmuşdur” [72, s.332]. 

Hər iki ədibin – İlyas Əfəndiyevin və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik 

– psixoloji üslubda əyaniləşən ədəbi qəhrəmanların daxili aləminin açıqlanmasına, 

onların fərdi-psixoloji dünyasının təsvirinə xüsusi diqqət ayrılmışdır. Bu da lirik – 

psixoloji üslubun üstün cəhətləri, xüsusilə nəsr əsərlərində, ilk növbədə romanlarda 

təsvir və tərənnüm imkanlarının əhatəli və geniş olması ilə bilavasitə bağlıdır. Lirik-

psixoloji üslubun ən üstün bədii imkanı insanın daxili aləminin və onun iç dünyasının 

daha dolğun təsvirini verə bilməsidir.  

Bu konteksdən çıxış etsək, lirik-psixoloji üslub fərdin və ya qəhrəmanın daxili 

ziddiyyətlərini üzə çıxarmaqla onların xüsusiyyətlərini, davranışını, həyata yanaşma 

tərzini, fikir və düşüncələrinin görünməyən tərəflərini açıqlayır, iç aləmdə baş verən 

emosional proseslərin təsirini ətraf aləmə çıxarır. Lirik-psixoloji üslub özünün 

əlamətləri ilə kifayət qədər digər ifadə formalarından fərqlənir.Lirik təsvirdə insan 

şəxsiyyətinin, dünyaya münasibətinin dərin qatları yer alır və bütün bunlar bədii 

dərketmənin ən çətin formalarından olan lirik-psixoloji üslubda əyaniləşir. Hər iki 

böyük ustad – İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkin lirik-psixoloji üsluba özlərinin 

təkraredilməz möhürlərini vurmuşlar və bu üslubun vasitəsilə öz qəhrəman tiplərini 

yaratmışlar. 

Hər iki ustadın romanlarında lirik-psixoloji üslubun təşəkkülü prosesində dərin 

lirizm, bədii-psixoloji təhlillər, bədii qəhrəmanların şəxsiyyət və cəmiyyət problemləri 

konteksində incələnməsi, insan amilinin millilik və müasirlik aspektində araşdırılması 

ədəbiyyatşunaslığımız qarşısında dayanın aktual problemlərdən biridir. Bütün bunlar 
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“İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun 

təzahür formaları” mövsuzunda dissertasiya mövzusunun araşdırma zərurəti olan 

tədqiqat işi kimi xarakterizə edir. 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarinda lirik-psixoloji üslubun 

təşəkkülü, onun ümumi və fərdi cəhətləri ədəbi tənqidin, ədəbiyyatşunasların, görkəmli 

ədəbiyyat və elm xadimlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur.  

İlyas Əfəndiyev üçün bu tarix daha fəal surətdə XX əsrin ortalarından, Rəşad Nuri 

Güntəkinin üçün isə XX əsrin 20-30-cu illərindən götürülə bilər. İ.Əfəndiyev və 

R.N.Güntəkinin bütöv yaradıcılıqları, eləcə də seçilən konkret mövzu ilə bağlı ədəbi-

nəzəri materiallar Azərbaycan və Türkiyədə ədəbiyyatşunaslıq elminin də inkişaf 

xüsusiyyətlərini əks etdirir. İ.Əfəndiyevin ədəbiyyata gətirdiyi yeni bədii təhlil üsulu, 

qəhrəman tipləri ətrafındakı mübahisələr ədəbi tənqidə də mübahisə, elmi axtarışlar 

üçün əsas verdi.  

Mövcud nəzəri-estetik qəliblərə, donmuş elmi qənaətlərəyeni bucaqdan qayıtmaq 

üçün ədəbi-bədii zəmin yarandı. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı barəsində Mirzə 

İbrahimov, Kamal Talıbzadə, Mehdi Hüseyn, Cəfər Xəndan, Məmməd Arif, Qulu 

Xəlilov, Abbas Zamanov, Yaşar Qarayev, Bəxtiyar Vahabzadə, Bəkir Nəbiyev, Əziz 

Mirəhmədov, Xəlil Rza Ulutürk, Zəlimxan Yaqub və digər nüfuzlu ədəbiyyat 

xadimləri dəyərli fikirlər bildirmişlər. İlyas Əfəndiyevin ədəbi fəaliyyəti üzrə 

araşdırmalarda Yəhya Seyidov, Yaqub İsmayılov, Şirindil Alışanlı,Aida Salahova, 

Vaqif Yusifli və digərlərinin əməyini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

 Bundan əlavə, lirik-psixoloji üslubun xüsusiyyətləri, istiqamətləri üzrə tədqiqat 

işləri aparmış və monoqrafiyalar ərsəyə gətirmiş M.İmanov, M.Hüseynova, 

Ə.Tinayeva, B.Babazadə, M.Əyyubqızı, Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, M.Əlizadə, 

T.Məmmədova, H.Ənvəroğlu, X.Fərziyev, A.Səadət, S.Xudiyeva, T.Məmmədov və 

digər ədəbiyyatşünas alimlərin adlarını qeyd etmək olar. Burada XX əsr ədəbiyyatı 

məsələləri seriyasından İ.Əfəndiyevə həsr olunmuş elmi məcmuəni xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. 

Rəşad Nuri Güntəkinin ədəbi irsi, yaradıcılığı və xüsusilə onun romanlarında 

lirik-psixoloji üslubun təzahüri üzrə türk tədqiqatçılarından və ədəbiyyatşünaslardan 
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Birol Emil, Bülent Sakça, Binnur Çelebi, Türkan Erdoğan, Hanifə Nalan Genç, Cahit 

Kavcar, Fateh Nanelidere, Aykar Sönmez, Atiye Tekelioğlu, Şövket Toker, Nebahat 

Yusifoğlu, Alemdar  Yalçın, Taylan Altug, Ahmed Tanpınar, Fethi Naci, Ramazan 

Korkmaz, Selim İleri, Recep Duymaz və digərlərinin elmi əsərləri bu yazıçı haqqında 

dolğun təsəvvür yaradır.  

Azərbaycan və türk ədəbi mühitində İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin 

irsinə maraq yüksək olaraq qalmaqdadır. Bu baxımdan, iki böyük ədibin milyonlarla 

oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmış 15 romanının (5-i İlyas Əfəndiyevin, 10-u isə 

Rəşad Nuri Güntəkinindir) bir tədqiqat işində təhlil edilməsi, bu romanlarda lirik-

psixoloji üslubun təzahür formalarının əhatəli şəkildə tədqiq edilməsi həm 

Azərbaycan, həm də Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfədir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyektini İlyas Əfəndiyev və Rəşad 

Nuri Güntəkinin romanları,bu romanların obrazlar sistemi, həmçinin bu iki  ədibin 

yaradıcılığı, janr və üslub xüsusiyyətləri barədə araşdırmalar təşkil edir. 

Tədqiqatın predmeti isə, İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında 

lirik-psixoloji üslubun təzahür formalarının, şəxsiyyət və cəmiyyət problemlərinin 

ideya-bədii və ictimai-sosial mahiyyətinin, lirizmin obrazların mənəvi yaşantılarının 

ifadəsində bədii-estetik başlanğıc kimi və daxili monoloqun lirik-psixoloji üslubun 

əyaniləşməsində rolunun araşdırılmasıdır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas məqsədi – türk dünyasının 

görkəmli ədiblərindən olan İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında 

lirik-psixoloji üslubun araşdırılmasından, başlıca xüsusiyyətlərinin 

fərqləndirilməsindən və ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. Bu mürəkkəb problemin 

yetərincə açıqlanması və həlli üçün dissertasiya işində aşağıdakı vəzifələr qarşıya 

qoyulmuşdur: 

− Hər iki müəllifin romanlarında “lirik-psixoloji üslub”un mahiyyətini açıqlamaq 

və bunu mənəvi-əxlaqi düşüncənin göstəricisi kimi təhlil etmək; 

− İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirizmin obrazların 

mənəvi yaşantılarının ifadəsində bədii-estetik başlanğıc kimi rolunu müəyyən etmək; 
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− İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin yaradıcılığında lirik-psixloji 

üslubun reallaşma elementi kimi bədii-psixoloji təhlilin oxşar və fərqli cəhətlərini təhlil 

etmək; 

− İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında şəxsiyyət 

konsepsiyasını araşdırmaq; 

− İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında şəxsiyyət və cəmiyyət 

problemlərinin ideya-bədii və ictimai-sosial mahiyyətini araşdırmaq; 

− Hər iki yazıçının bədii təhkiyəsini müqayisə etmək. Daxili monoloqun lirik-

psixoloji üslubun əyaniləşməsində rolunu aşkarlamaq; 

− İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin bədii üslubunda ötən zamana, keçən günlərə 

qayıdışın bədii məzmununu izah etmək. Yazıçı fərdiyyəti, tarix və müasirlik 

müstəvisində təhlillər aparmaq və s. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqat işinin metodoloji yanaşmalarının və üslublarının 

seçilməsində əsas prioritetləri kimi İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin 

romanları, bu romanların obrazlar sistemi, həmçinin bu iki ədibin yaradıcılığı, janr və 

üslub xüsusiyyətləri barədə araşdırmalara dair əsərlər, həmçinin onların romanlarında 

lirik-psixoloji üslubun təzahür formalarının, şəxsiyyət və cəmiyyət problemlərinin 

ideya-bədii və ictimai-sosial mahiyyətinin, lirizmin obrazların mənəvi yaşantılarının 

ifadəsində bədii-estetik başlanğıc kimi və daxili monoloqun lirik-psixoloji üslubun 

əyaniləşməsində roluna dair fikir və mülahizələr nəzərə alınmışdır. Tədqiqat 

prosesində müqayisəli-tipoloji təhlil üsulu əsas kimi götürülmüşdür. İşdə həmçinin 

Azərbaycan və dünya ədəbi-nəzəri fikrində lirik-psixoloji üslubla bağlı konsepsiyalar, 

fundamental elmi araşdırmalardan ortaya çıxan müddəalara söykənilmişdir. 

Ümumilikdə, tədqiqat işində müqayisəli-tipoloji təhlillə yanaşı  bədii-psixoloji təhlil, 

özünətəhlil, tarixi-müqayisəli, psixoloji-analitik, sistemli-tipoloji, psixoloji təhlil  kimi 

tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Dissertasiya işində əsasən bu müddəalar 

müdafiəyə çıxarılır: 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji 

üslubun təzahür formalarının və ədəbi-bədii qaynaqlarının müəyyənləşdirilməsi; 
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 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji 

üslubun üstünlüyü və onun özünəməxsus bədii ifadə imkanlarının 

müəyyənləşdirilməsi; 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında obrazların fərdi-

psixoloji keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması və bu cəhətlərin ədəbi prosesdə rolunun 

müəyyənləşdirilməsi; 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkin ədəbi irsinin bədii-psixoloji çalarları 

və xarakter yaratmaq imkanları, qəhrəman tiplərinin özünəməxsusluğu; 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında əsas qəhrəmanların 

fərdi keyfiyyətlərinin dərinliklə üzə çıxarılması, onların tipologiyasının fərqli çalarları; 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında şəxsiyyət və cəmiyyət 

probleminin  fərdi və tipoloji keyfiyyətlər müstəvisində təqdimi; 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında müasirlik probleminin 

milli-bədii estetik kontekstdə təzahür formaları və həlli yolları. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiyada İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri 

Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun bədii-estetik mahiyyəti müqayisəli 

təhlil edilmiş və aşağıdakı elmi nəticələr əldə edilmişdir: 

- Lirik-psixoloji üslub haqqında nüfuzlu elmi araşdırmalar təsdiq edir ki, ədəbi 

tərəqqidə üslub təkamülü xüsusi rol oynayır, İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin böyük 

nüfuz qazanmasında mənsub olduqları ədəbi üslubların xüsusi rolu olmuşdur [50; 55; 

56; 100]; 

- Hər iki yazıçının fərdi üslubunun formalaşmasında lirik duyum və düşüncə 

tərzinin rolu müəyyən edilmişdir [99; 148]; 

- Bədii psixologizmin xarakter yaratma prosesində İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin 

irsi əsasında şərh edilmişdir [48; 51]; 

- Hər iki yazıçının romanlarında qəhrəmanların tipologiyası verilmiş, onların 

ümumi cəhətləri ilə yanaşı fərqlilikləri üzə çıxardılmışdır [49; 99]; 

- İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin şəxsiyyət və cəmiyyət problemi araşdırılmışdır 

[52; 57]; 
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- İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin romanları zəminində lirik-psixoloji üslubda bədii-

təhkiyə, zaman və məkan kateqoriyalarının təzahür özəllikləri təhlil olunmuşdur [50; 

55; 100].  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiyada İlyas Əfəndiyev və 

Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında üslub problemləri nəzəri və təcrübi əhəmiyyət 

kəsb edir. İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin yaradıcılığında lirik-psixoloji 

üslubun müqayisəli təhlili ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbiyyat tarixi baxımından 

materiallar kimi əhəmiyyətlidir. 

Tədqiqat işinin nəticələrindən İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin ədəbi-

bədii irsinin qiymətləndirilməsində, öyrənilməsində, bunlarla bağlı kütləvi, elmi-

təcrübi tədbirlərin, seminarların keçirilməsində, dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin, 

həmçinin metodiki vəsaitlərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri, əsas yenilikləri müəllifin 

Azərbaycanda və xarici ölkələrdə Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə 

etdiyi jurnallarda, Respublika elmi-nəzəri, elmi praktik konfranslarında, beynəlxalq 

simpoziumlarda çap etdirdiyi 7 məqalə və 8 tezisdə əks olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirdiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının tədqiqat 

istiqamətlərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə 

olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.  Giriş 8 səhifə, I fəsil 59 səhifə, II fəsil 36 səhifə, 

III fəsil 25 səhifə, Nəticə 8 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 12 səhifə,   Ümumi 

həcmi 150 səhifə  (274340 işarə sayı).                                     
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I FƏSİL. İLYAS ƏFƏNDİYEV VƏ RƏŞAD NURİ GÜNTƏKİNİN 

ROMANLARINDA LİRİK-PSİXOLOJİ ÜSLUBUN ƏDƏBİ-İCTİMAİ 

QAYNAQLARI VƏ TƏŞƏKKÜLÜ. 

 

1.1. Ədəbi-nəzəri fikirdə lirik-psixoloji üslub problemi. Lirik-psixoloji üslub 

özünəməxsus dəyərlər kontekstində 

 

Üslub problemi ötən əsrin bütün tarixi mərhələrində ədəbi-nəzəri fikiri 

məşğul etmişdir. Ədəbişünaslıq nəzəri-metodoloji cəhətdən inkişaf etdikcə, onun 

digər humanitar elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi artdıqca üslub kateqoriyasının şərhində 

də yeni konsepsiyalar meydana çıxmışdır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində formal ədəbiyyatşünaslıq məktəbinin 

nümayəndələri üslub haqqında elmi təsəvvürün hüdudlarını genişləndirdilər [130; 

125]. Hazırda üslub incəsənətin bütün növlərinə, hətta obrazlı düşüncəyə malik 

olmayan sahələrə də aid edilir. Gündəlik həyatımızda “iş üslubu”, “yazı üslubu”, 

“geyim üslubu” və s. ifadələrlə hər gün rastlaşırıq. Bizim tədqiqat predmeti olan 

lirik-psixoloji üslubun yaranmasında, onu öz əsərlərində ifadə edən yazıçının bədii 

təfəkküründə kompleks həyat vərdişləri, düşüncə elementləri, şəxsiyyətlə 

cəmiyyətin münasibətləri başlıca rol oynayır.  

1960-70-ci illərdə ədəbi üslub problemi ədəbi tərəqqinin göstəricilərindən biri 

kimi tədqiq olunmağa başlandı. Xüsusən, kollektiv müəllif heyətinin yazdığı 

çoxcildlik “Ədəbi üslublar nəzəriyyəsi” fundamental əsər kimi bu sahədəki 

təsəvvürlərə aydınlıq gətirdi, ədəbiyyatşünaslıq elmi ilə dilçilik, sənətşünaslıq, 

mədəniyyətşünaslıq arasındakı yaxın elmi qənaətlərlə yanaşı, fərdi cəhətləri də 

müəyyən etdi. Ədəbi üslubun regional üslub, milli üslub, ədəbi cərəyanların 

üslubu, fərdi üslub kateqoriyaları bu sanballı tədqiqatlarda ən görkəmli 

mütəxəssislər tərəfindən tədqiq olunmuşdur [134, s.328; 133, s.292; 116, s.431]. 

Y.Y.Elsberq, A.V.Mixaylov, M.M.Qirşman, D.M.Urnov, Y.B.Borev, 

V.D.Skvoznikov, Q.A.Belaya və digər görkəmli nəzəriyyəçi alimlərin 

tədqiqatlarında belə bir yekdil qənaət mövcuddur ki, lirik-psixoloji üslub 
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gerçəkliyin bədii təsir sistemini həyata keçirən ifadə sistemi kimi ayrıca ədəbi – 

estetik kateqoriyadır. Hər bir yazıçının fərdi üslubu özündə dominant şərtləri əks 

etdirdiyi kimi, yazıçının, onun yaşadığı zamanın da ictimai, ədəbi-bədii görüşlərini 

özündə ehtiva edir. İstənilən yazıçının üslubu onun ruhi vəziyyəti ilə bağlıdır, 

təcrübəli nəzərlə üslub əsasında ruhu görmək olar. 

Ədəbi fikrin tarixinə nəzər yetirdikdə görürük ki, cərəyanların üslubu ilə fərdi 

üslubların kəsişən və ayrılan məqamları zaman-zaman mövcud olmuşdur. XX əsrin 

ədəbiyyatında müxtəlif ədəbi cərəyanların üslubu ilə yanaşı, realist, romantik, 

sentimental ifadə sisteminin birləşdiyi elə əsərlər olmuşdur ki, bu onların 

müəllifinin yaşadıqları dövrün, milli ədəbi ənənələrin və cəmiyyətdə baş verən 

mənəvi proseslərin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. İ.Əfəndiyev və R.Güntəkinin 

yaradıcılığında təhlilə cəlb etdiymiz fərdi üslub lirik–psixoloji ifadə sistemi ilə 

birbaşa bağlanır. Bu mənada ədəbiyyatşünaslıqda, teatrşünaslıqda qəbul edilmiş 

lirik-psixoloji üslub bu iki yazıçının mənsub olduğu ədəbi-estetik təmayülün 

daşıyıcısıdır. “Bu gün cəsarətlə demək olar ki, İ.Əfəndiyevin fərdi lirik-psixoloji 

üslubu, ümumən, XX əsr ədəbiyyatımızın (sovet dövrü) bədii-estetik məzmun 

yönümünə böyük təkan verdi... 30-40-cı illər ədəbi prosesində mövcud olan 

ritorika, sosial-ictimai əsası olmayan pafos ədəbiyyata öz ali missiyasını icra 

etməyə mane olurdu. İ.Əfəndiyevin müraciət etdiyi bütün janrların baş qəhrəmanı 

yazıçı özüdür və bu hekayə, povest, roman və dramların cəmliyində reallaşan 

yazıçı üslubudur. 

Tədqiqata cəlb olunan hər iki yazıçının bədii təsvir sistemindəki yaxınlıq, 

tipoloji keyfiyyətlər onların bir fərd kimi psixologiyalarının kəsişən tərəfləri ilə 

əlaqədar olmaqla yanaşı, yaşadıqları ədəbi-mədəni mühitin özəllikləri ilə də bağlı 

idi. Lirik-psixoloji üslubu şərtləndirən əsasamil yaradıcılıq prosesində lirik 

başlanğıcın aparıcı olmağıdır. Bu isə bədii təsir prosesində psixologizm, onun 

ifadə imkanları ilə həyata keçirilir. Yəni, tədqiq olunan hər iki yazıçının 

yaradıcılığında lirizmə, onun bədii təcəssümünün göstəricisi olan bədii 

psixologizm onların təhkiyəsində, daxili monoloq və şüur axınında, portret, peyzaj 
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kimi detallarda ortaq cəhətlərlə yanaşı, milli ictimai – sosial amillərlə bağlı fərdi 

çalarlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, lirikanın başlıca əlaməti və xüsusiyyəti subyektivlikdir, 

başqa sözlə, subyektivlik lirikanın əsasında durur. Lirika insanın iç dünyasının 

xüsusiyyətlərini real həyat mühitinə çıxarır və subyektiv düşüncələrlə sosial 

mühitə inteqrasiya olunur. Lirika insanın iç dünyasının iztirablarını və 

ehtiraslarını, emosiyalarını özündə əks etdirir, onları musiqi və həzinlik 

ritmlərindən mayalanmış və formalaşmış duyğular kimi təqdim edir. Lirika öz 

qəhrəmanının və potensial subyektinin psixoloji real durumunu və vəziyyətini 

göstərir.Lirikanın bu cəhətini T.Silman “Lirik konsentrasiyanın durumu” kimi 

qələmə vermişdir [129, s.85]. Əslində lirik xüsusiyyətlər subyektin müəyyən bir 

formada və zamanda hissiyyatlarının büruzə verməsi ilə ifadə olunur və bu hal 

insanın özünü ifadə etməsi ilə birbaşa bağlıdır. Lirik əsərdə qəhrəmanın 

emosional-hiss ovqatı qısazamanda gerçəkləşdiyi halda, digər ədəbi növ janrlarda 

bu uzun müddətli proses xarakteri qazanır və bütün hallarda heç də həmişə lirik 

qəhrəmanın “lirik konsentrasiyasının durumu”nu əks etdirmir. Bütün hallarda 

nəzərə almaq lazımdır ki, insan faktoru ilə bağlı olduğu üçün lirik-psixoloji xəttin 

bədii əsərdə təzahüründə nə məhdudiyyət var, nə də bədii estetik normalar. Sadəcə 

olaraq, lirik-psixoloji xətdən istifadə prinsipləri zəruri fərqlər yaradır [32, s. 74]. 

Bu zaman duyğular və emosiyalar qabararaq müəllifin iç dünyasının təqdimatı 

məcmusunu formalaşdırır, onun dünyagörüşünü, mənfi və müsbət cəhətlərini, 

pozitiv və romantik duyğularını, insanın subyektiv iç dünyası ilə çarpışan 

hisslərini və düşüncələrini ifadə edir. Lirik-psixoloji üslub formasında təqdim 

edilən dünya duyumu və daxili hisslərin məcmusu qəhrəmanın fərdi 

keyfiyyətlərininvə dünya görüşünün lirik formada təsviri kimi 

qiymətləndirilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, lirik-psixoloji üslub daha geniş 

formada ədəbiyyatın nəsr sahəsində yayılmışdır, bu isə nəsrin daha geniş 

təsviretmə dipazonu ilə bilavasitə bağlıdır. Haqlı olaraq Ə.Tinayeva yazır: “Lirik-

psixoloji üslublu yazıçılar diqqəti daha çox qəhrəmanın çəkdiyi mənəvi əzaba, 

ağrıya yönəldir, bu cür qəhrəmanları təsvir etmək üçünsə lirik nəsr daha geniş 
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imkanlara malikdir... Lirik-psixoloji üslub yazıçının obyektiv gerçəkliyə subyektiv 

münasibətinin nəticəsi, subyektivlik prizmasından keçən hadisələrin və 

xarakterlərin təsviri olur” [43, s. 52-53]. Lirika şəxsiyyətin, individin kompozitiv 

formada sanki fiqurunu çəkir və həyat yolunu təsvir edir, onun taleyini, 

psixologiyasını göstərir, “plastik xüsusiyyətləri”nin ədəbi təsvirini özündə 

tərənnüm edir [132, s.54]. Lirika - qeyri sujet janrıdır və hissləri, elementləri, 

hərəkətləri bir yerdə emosiyalar formasında ötürür. [108, s.94]. Lirika konkret və 

personal xarakter daşıyır və real olaraq hər hansı fərdin mənəvi dünyası kimi 

xarakterizə olunur və bununla da insan lirikanın subyekti kimi çıxış edir, özü 

haqqında hisslərini bölüşür və sanki yeni həyat dövrünü başlayır. Bu halda lirik 

subyekt bədii əsərin müəllifi ilə oxşar ola bilər və yaxud ondan fərqlənər. Fərqlər 

xarici görünüşlə bərabər, həm də müəllifin daxili keyfiyyətləri ilə bağlı ola bilər. 

Əgər lirik subyektlə müəllif arasında fərqlər açıq-aşkardırsa və müəyyən bədii 

məna kəsb edirsə, bu halda lirik qəhrəmandan söhbət gedə bilər. “Lirik aləm təkrar 

olunmaz fikir dünyası, konkret şəxsin fikir burulğanı və emosiyalarından ibarətdir” 

[110]. Lirika xarici aləmə köklənməyib, o daxili dünyada formalaşır və ifadə 

olunur, müasir dildə desək müəllif dünyası xarakterini daşıyır. “Lirika üçün 

yüksək emosiyalar, psoxoloji maraq daha çox xarakterikdir. Lirik şüur hadisənin 

təsvirini ifadə etməyə yox, özünün ona münasibətinin bildirilməsində maraqlıdır” 

[119]. Lirika sanki çoxfunksiyalı təsir qüvvəsinə malik komponent kimi çıxış edir, 

fəlsəfi-psixoloji və tərbiyyəvi elementləri özündə birləşdirir, insanın özünü 

dərketməsində, şəxsiyyət kimi formalaşmasında və inkişafında, ətraf aləmlə daxili 

varlıqdan yoğrulan və formalaşan fikir və düşüncələrlə təmasda olmaqda, özünün 

subyektiv düşüncələri ilə real dünyanın qayda-qanunlarına, həyat elementlərinə, 

yaşayış tərzinə, məişət və ictimai davranışına münasibətini əks etdirmək 

iqtidarındadır. Lirika iç dünyanın mənəviyyatı kimi qəlbin dərinliklərindən 

qoparaq emosiyalar formasında sanki qaranlıq dünya ilə çarpışır və ideal, saf 

mühitli bir dünyaya can atır. Lirik duyğular və düşüncələr insan aləminin və onun 

tamamı ilə saf hesab etdiyi iç dünyasının istinad mənbəyi, bununla bağlı proseslər 

subyektiv elementlərlə zəngin olsa da, insana inac və ümid, taleyini həll edə 
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biləcək bir məkan və varlıq kimi təsir bağışlayır. “Bu aləmdə insan və onun hissləri 

ən yüksək emosional həddə çatır və çox keçmədən ifadə formasına keçir” [141, 

s.108]. Emosiyalar, ürək çırpıntıları, duyğusal hisslər güclü bir axına çevrilir və 

bir hədəfə - fərdin özünü ifadəetməsinə istiqamətlənir. “Dərin, həm də şəxsi 

emosiyalar, fərdi düşüncələr və müşahidələr sanki bir kompozitdir” [144]. Lirik 

təsvir və lirik-psixoloji yanaşma insanın iç dünyası ilə bərabəronun mənəvi 

varlığını və məzmununu açıqlayır, “iztirab, qəlb acılarını və arzularını, niyyət və 

fantaziyalarını əks etdirir” [146, s.154]. Lirik üslub fikir və emosiyalardan ibarət 

olmaqla bərabər, eyni zamanda Q.Hessin təbirincə “formal struktura və 

düşüncələr toplusuna malik bir ifadə formasıdır” [144]. 

Beləliklə, lirik-psixoloji komponentlərlə və elementlərlə zəngin xüsusi fərd 

düşüncəsi məcmusu və yaxud müəllifin rəssam çalarlı tablosu ərsəyə gəlir. Lirik-

psixoloji formatda insanın portreti bir fiqur və şəxs kimi qarşıda durur, o müxtəlif 

formalarda və mimikalarda göstərilir, bu halda lirik subyekt iki istiqamətdə - fikir 

düşüncəsi ilə dolmuş bir məkanda avtonom surət və ədəbi mühitdə fərdin 

portretinin öz yerini axtaran, personajlar içərisində özünü yüksək səviyyədə ifadə 

etməyə cəhd göstərən bir surət kimi təzahür edir. Lirik-psixiloji üslub əslində 

romantik baxışların və axınların vəhdətində qəhrəmanın fərdi keyfiyyətlərinin və 

hisslərinin tərənnümü və təzahürü kimi formalaşır, xarakterin açılışı və ürəkdən 

qopan hisslərin gerçək aləmin reallıqlarına münasibətidir. S.Pavlova qeyd edir ki,  

“lirik-psixoloji üslub fəlsəfi baxımdan çox zəngindir, fərdin daxili aləmi və məişəti 

ilə bağlı problemləri çözmək üçün psixoloji təsir özünü daha çox göstərir, bu üslub 

olduqca məhsuldardır, davamlı haldır və daim inkaşafdadır. Lirika şəxsiyyətin 

hissiyyat dünyasının lirik tərənnümüdür və o, qəhrəmanın emosional vəziyyətinin 

ifadəsidir. Bununla belə, lirika insanlar arasında mənəvi münasibətlərə və ciddi 

insani problemlərə toxunduğundan özünün lirik-psixoloji üslubu ilə təbii, əxlaq və 

etik problemlərin həllinə münasibəti, fərdin-qəhrəmanın bunlarla bağlı 

üzüntülərini və düşüncələrini əks etdirir” [123, s.17]. Fərdin emosiyalarında və 

yaxud lirik qəhrəmanın düşüncələrində əsasən onların yaşayış tərzi, üzüntüləri, 

həyat çırpıntıları, həyat eşqi, məişət problemləri, sevgi hissləri, sevinc və iztirab, 
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kədər və qüssə, ağrılar, acılar, ətraf mühitə, təbiətə, ətrafdakı insanlara, sevdiyi 

şəxsə, doğmalarına ünvanlanmış hissiyyatların məcmusu formalaşır və ifadə 

olunur. Lirik-psixiloji üslub qəhrəmanın həyat mücadiləsinin və keçdiyi ömür yolu 

ilə bağlı emosional hisslərinin müxtəlif detallarını qabardır və real həyatdakı 

hadisələrə münasibətini bildirir. Bu emosional çırpıntılar və düçüncələr içərisində 

olan fərdin və ya qəhrəmanın həyatın ən mühüm anları ilə bağlı verdiyi qərarlar və 

qəbul etdiyi, seçdiyi həyat cığırları-həyat yolu çox vaxt lirik təhkiyənin subyektinə 

çevrilir. Lirik-psixoloji təsirin altında insanın ətraf dünyaya baxışlarının 

çoxobrazlı ifadələri və yanaşmaları formalaşır, şəxsiyyətlər arasında, bir-birinə 

laqeyd olmayan insanlar arasında bağlılıq tellərinə, insani münasibətlərə, sevgi-

məişət problemlərinə, haqsızlıqlara, ədalətsizliyə, mənəviyyatsızlığa qarşı fərdin 

və ya qəhrəmanın münasibətini göstərir. Lirik-psixoloji üslub fərdin və ya 

qəhrəmanın bədii keyfiyyətlərini və hisslərini daha qabarıq verir, fikir və 

düşüncələrini harmoniyalaşdırır, insanın iç dünyası ilə bağlı duyğularını sanki 

muncuq kimi ipə düzür və onları nizamlayır, insan təbiətinin mürəkkəbliyindən 

doğan incə məqamları açıqlayır, onu narahat edən problemlərə və məsələlərə 

cəsarətli münasibət bildirir, iç dünyası ilə üz-üzə qalan həyat reallıqlarına, real 

mühitə və təmasda olduğu insanlara psixiloji aspektdən yanaşır, fikir və hisslərin 

ən alisini, qaranlıq dünyaya işıq saça biləcək qığılcımlardan ən parlağını, 

alışqanlısını seçir və lirik-psixoloji üslubda təqdim edir. Lirik-psixoloji üslub 

insan və qəhrəmanla, fərd və şəxsiyyətlə bağlılığından asılı olmayaraq, real olaraq 

həyatın gerçəkliyində-həyat materialında təbii və subyektiv transformasiyaların və 

deformasiyaların, irili-xırdalı dəyişikliklərin nəticəsində formalaşır, yeni 

situasiyaya və şəraitə rəğmən lirik-psixoloji tərənnüm həyata keçirilir və ifadə 

olunur. Bu halda, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi insan öz acı və ağrılarının, yaxud 

qəm və kədər hisslərinin təsiri altında onunla bağlı baş verən hadisələrə, əlamətdar, 

gərgin, sevincli, kədərli və üzüntülü anlara öz münasibətini bildirir, insan kövrək 

və emosional düçüncələr içərisində daha da saflaşır, obyektivləşir, bununla belə, 

lirizmə məxsus subyektiv formada həyat etirafını edir. Belə çırpıntı içərisində 

insan ətraf dünyaya lirik-psixoloji üslubda özünün “mən”ini göstərir. Bu hisslərin 
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və duyğuların, düşüncələrin tam mənada məcmusunu verə biləcək ədəbi-bədii 

üslublardan biri kimi lirik-psixoloji üslub kifayət qədər geniş manevr imkanlarına 

malikdir. Lirik-psixoloji üslub insanları düşüncəyə qərq edir, onları mənəviyyatca 

gücləndirir, kamilləşdirir, mənəvi-əxlaqi dəyərləri aşılayır, insanların həyatda 

qarşılaşa biləcəyi haqsızlıqlara, eybəcərliklərə, hər cür mənfiliklərə qarşı 

mübarizədə kəskin ifşa gücünə malik olub incə yaradıcılıq ştrixlərinə meydan 

verən lirizminə, problem məsələlər doğuran psixoloji dərinliyinə görə müasir 

ədəbiyyatşünaslıqda aparıcı üslublardan biri kimiözünü təsdiqləmişdir. Bu 

üslubun əsas göstəricisi və meyarı dərin psixologizm və romanti, sentimental 

tutumlu lirizmdir. 

 

1.2. İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında lirika fərdi                       

üslubun  elementi kimi 

 

 Lirik-psixoloji anımlar insan qəlbinin dərinliyinin, yəni onun daxili aləminin 

ən dərin qatlarının estetik dərkinə, bədii təhlilinə imkan verən fikir və düşüncələrin 

məcmusu kimi çıxış edir. Lirik-psixoloji başlanğıc əslində insanın özünü 

dərketmə, özünü ifadəetmə və özünü təsdiqetmə üçün dəyərli və insanın mənəvi 

problemlərini kifayət qədər açıqlamağa imkan verən istinad mənbəyi qismində 

xarakterizə oluna bilər. Bu halda insanın fərdin psixologiyası, xarakteri, fərdi 

düşüncə tərzi və taleyi sanki kino lenti kimi göz önündən keçir, onun daxili aləmi 

və bütövlükdə mənəvi dünyası canlı və təbii formada öz əksini tapır. 

Lirik materialda və təsvirdə fərdin və ya müəllifin şəxsi hissləri və 

düşüncələri ilə bərabər, onların qeyri-adi müşahidələri də yer alır, bu zaman həm 

də “daxili çalarlar, iç dünyanın subyektiv və mistik düşüncələri, hələ arzu və 

xəyalların təsvirində olan yeni bir aləmin - dünyanın axtarışı gedir” [140, s.148]. 

Lirika subyektiv duyğu dairəsi əhatəsində hadisələr və bir saf mənbədən – 

mərkəzdən çox-çox uzaqda olan əlçatmaz, ancaq sonsuz xəyalların və düşüncələrin 

məkanı olan yeni bir dünyaya can atmağın bədii təsviri kimi emosional və 

subyektiv təsvirlə bərabər, fərdin arzu və düşüncələrinin, hisslərinin bütləşmiş, 
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ilahiləşmiş, səcdə edilmə həddinə çatmış tamamıilə yeni bir varlığın, saf dünyanın, 

sevgi və qəlb bağlantılarının, həyəcan və ürək döyüntülərinin, şüurun və 

düşüncənin dərketmə dünyasına ən yüksək emosional təsiretmə axını formalaşdırır 

və beləliklə, fərdin – insanın və yaxud müəllifin daxili aləminin lirik təqdimatını 

reallaşdırma prosesi baş verir və lirik təqdimetmə ifadə formasını alır. 

L.Malyukova bildirir ki: “lirika fərdin özünün estetik keyfiyyətlərindən formalaşır 

və bu halda lirika “kiçik dünya”nın mərkəzləşdirilməsi rolunda çıxış edir” [113, 

s.204]. Bu halda lirikanın subyekti kimi müəllif və ya müəlliflər, yaxud 

düşünülmüş lirik qəhrəman ola bilər. Ümumiyyətlə, “lirik yaradıcılıq sonsuz 

fikirlərin xüsusi formada ümumiləşdirilməsi” kimi də baxıla bilər [109]. Lirik 

yaradıcılıqda ilk növbədə “insan fantaziyasının gücü və yaddaşı” bir-birinə sıx 

bağlılığı ilə diqqət çəkir [107]. Lirik yanaşmada, lirik-psixoloji təsvirdə 

qəhrəmanın portretinin müxtəlif səpkili cizgiləri çəkilir, onun xarakteri incələnir, 

mənəvi keyfiyyətləri, əxlaq meyarları, psixoloji dayanıqlıq və iradəlilik, həm də 

fərdin daxilini, iç dünyasını xarakterizə edən hisslərin və düşüncələrin sanki 

sonsuz bir dəryasından ən dəyərliləri, emosiyalarla zəngin olanları seçilir və ifadə 

olunur. M.Mixaylov qeyd edir ki: “lirika ilk növbədə təsvir etmək yox, fərdin və 

ya müəllifin özünü ifadəetməsidir. Bundan əlavə, lirika onu yaradanın özünü 

estetik və bədii təsdiq etməsi, mədəniyyətin və bədənin qarmoniyasının, onun 

ürəyinin lirik gözəllikdə döyüntülərinin təsviri, nəhayət fərdin “yüksək ideal 

aləmdə” özünü təsdiqetməsi və ifadəetməsidir” [115, s.183]. Lirik ifadəetmədə 

qəhrəmanın hərəkətlərinin və onun hisslərinin tam başa düşülməsi, 

ümumiləşdirilməsi və ifadə edilməsi düşüncəyə qərq olmuş fərdin və ya müəllifin, 

başqa sözlə yaradıcı insanın emosiyalarının ən yüksək həddə çatması ilə 

nəticələnir və subyektivlik meyarlarının tam ifadə olunduğu bir şəraitdə daxili 

aləmin dolğun və eyni zamanda “çılğın” portreti ifadə olunur.  

İ.Əfəndiyevin nəsri, onun ədəbi dili, formalaşdırdığı lirik-psixoloji üslub öz 

dövrünün hər cür qadağalarına baxmayaraq, ədəbi prosesə yeni ab-hava gətirirdi. 

İ.Əfəndiyev sovet dövrünün yazıçısı idi və bu dövrün hakim yaradıcılıq metodu – 

sosialist realizmi mövcud idi. Lakin həqiqi yazıçı istedadı istənilən bədii 
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məhdudiyyətin sərhədlərinə sığmır. Sovet nəzəri fikrində böyük mübahisələrə 

səbəb olmuş Səməd Vurğun yazırdı: “Mənim nəzərimdə kiçik insan yoxdur, yalnız 

kiçik sənətkarlar vardır. Adi dəmir yolu fəhləsini, sürücüsünü və ya kənd 

müəllimini bütöv, müəyyən zəngin bir şəxsiyyət kimi bizə sevdirən bədii fikrin 

müasir həyata, xalqın keçmişinə, onun mənəvi varlığına məhəbbətlə yanaşması, 

hər şeyi insan ləyaqətini, onun mənlik və qeyrətini ucaltmaq üçün səfərbər 

etməsindədir” [5]. İ.Əfəndiyev də mövcud yaradıcılıq metodunun tələblərinə kor-

koranə əməl edən sənətkar deyildi və belə olsaydı o, yeni bir üslubun yaradıcısı 

olmazdı. Azərbaycan ədəbiyyatında İ.Əfəndiyevin, türk ədəbiyyatında 

R.N.Güntəkinin adı ilə bağlı ədəbi üslubu ədəbi təmayül kimi müəyyənləşdirən 

müəlliflər əslində onların yaradıcılıq fəaliyyətini daha obyektiv və dürüst 

səciyyələndirən lirik-psixoloji üslub anlamını da təsdiq edirlər. Ədəbi üslub 

anlayışı bu yazıçıların yaradıcılığının tarixi və müasir ədəbi-estetik missiyasını 

obyektiv təhlil etməyə imkan yaradır. İ.Əfəndiyevin dram əsərləri ilə teatr və 

dramaturgiyamızda lirik-psixoloji üslubun formalaşdığı kimi, onun nəsr əsərləri 

də bu üslubun parlaq nümunələrindəndir. Onun romanlarının hər birinin daxili 

quruluşunda obyektiv aləmə fərdi yazıçı baxışında lirizm aparıcı mövqedədir.  

İ.Əfəndiyevin romanlarında qəhrəmanların obrazında dövrün mühüm ictimai 

hadisələri, mühitin dərin sosial çalarları öz əksini tapmaqla bərabər, lirik-psixoloji 

ifadə zamanı bu hadisələr və münasibətlər, hisslər və düşüncələr insanın, fərdi-

mənəvi dünyasının güzgüsü kimi təqdim olunmuşdur. Biz irəlidə bu kimi 

obrazların daxili aləmi və varlıqlarını əks etdirən nümunələri verəcəyik. Rəşad 

Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının yazıldığı ərəfə Türkiyədə - Anadoluda 

insanların əzablı həyatı, təhsildən məhrum olması, bunlarla bağlı həqiqətlər belə 

romanın lirik – psixoloji məzmununa kölgə sala bilməmişdir. Belə ki, dövrün 

həqiqətləri, iztirabları və haqsızlıqları, baş verən hadisələr “Bir mövzu ətrafında 

Fəridə ilə Kamranın bir-birinə olan məhəbbətləri ilə birləşdirilərək ifadə 

olunmuşdur. Onun qəhrəmanları ölkəsinin təhsili, inkişafı, yeniləşməsi üçün 

sağına və soluna baxmadan çalışan ideal insanlardır” [63]. Lirik – psixoloji ifadə 

baxımından Fəridə obrazında həyat yollarının acılarını görmüş, başqalarının edə 
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bilmədiyini cəsarətlə etmək gücündə olan bir gənc qızın həyat hekayəsi 

cəmlənmişdir. Fəridə çevikdir, duyğusaldır, baş verən hadisələrə qarşı 

üsyankardır, amma bunların çoxunu iç aləmində boğmağı da bacarır. Fəridə 

çətinliklərə dözür, amma sevməyi də bacarır, qiymətləndirir, sevgisinə vəfalı qalır, 

ətraf aləmdə baş verən hadisələr, haqsızlıqlar onu hiddətləndirsə də, sevgisinin 

təravətini, gözəlliyini azalda bilmir. “Çalıquşu” romanının əsas qəhrəmanının – 

Fəridənin obrazında belə bir fikir “həqiqi məhəbbətin arasına nə qədər böyük 

maneələr girsə belə, bu məhəbbətə əngəl ola bilməz” romanın ana xətti – ana fikri 

kimi diqqət çəkir. “Çalıquşu” romanı ilə R.N.Güntəkin adı yurdun dörd bucağına 

yayılmışdır. Romanın qəhrəmanı Fəridə obrazının bir çox gənc qızların həyatında, 

formalaşmasında böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti olmuşdur” [86, s.92.]. Lirik – 

psixoloji üslubun nəsrdəki – romandakı manevr imkanlarından böyük ustalıqla 

istifadə edən R.N.Güntəkin Fəridə obrazı ilə sevgi və əzabları, xalqına sevgi və 

xidmət sədaqətini, həyata sonsuz sevgi və məhəbbətini tam varlıqda öz lirik – 

psixoloji üslubun incə çalarları ilə özündə ifadə edir. “Gözəl, zəki, güclü 

mənəviyyata sahib bir İstanbul qızını yazıçı həm romantik bir sevgili, həm xalqını 

sevən, ürəyi xalqa xidmət eşqi ilə dolu bir müəllim kimi Anadolunu kəndbəkənd 

gəzdirir. Bu qız eşq və şöhrət təsadüfi ilə taleyin girdabına düşsə də, sıxıntını 

özünə bir zövq, dost sayaraq büdrəsə də, yıxılmayan nağıl qəhrəmanlarına 

bənzəyir” [29, s.105]. Tədqiqatçı Səlim İlərinin “iç dünyasını sevgi, mərhəmət və 

şəfqət meydana gətirmişdir” söylədiyi “Çalıquşu” romanının hər hissəsində 

Fəridənin içindəki bitib tükənməz şəfqət duyğusunun izlərini görürük [80, s.306]. 

Rəşad Nuri Güntəkin böyük ustalıqla qələmə aldığı “Çalıquşu” romanı ilə özünün 

ədəbi taleyinin pik zirvəsinə çatmış və “bu roman demək olar ki, ədəbi taleyini 

həll edir...Müəllif romanın qəhrəmanı Fəridəni - Çalıquşunu şəhər həyatından 

ayıraraq, Türkiyənin ən ucqar kəndlərinə qədər qarış-qarış gəzdirir, müxtəlif 

təbəqələrə məxsus insanların riyakar və səmimi, bürokrat və xeyirxah, ağır 

güzəran və təmtəraqlı həyat sürən insanlarla qarşı-qarşıya qoyur. Çətin və 

məşəqqətli həyat tərzinə baxmayaraq öz məhəbbətinə sədaqət hissini və qızlıq 

şərəfini qorumağı bacaran Çalıquşunun taleyi xoş bir sonluqla tamamlanır”  [25, 
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s.5]. Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanında qəhrəmanların özünüifadə 

məqamları və mənəvi - əxlaqi prinsiplər müstəvisində onlarla və onları əhatə edən 

hadisələrlə bağlı təsvirlərdə dövrün mənəvi dəyərləri böyük ustalıqla 

qiymətləndirilmişdir. Fəridə uşaqlıq illərini, anasını itirdikdən sonra yaşadığı 

dövrləri belə xatırlayır: “Yazıq nənəm çaşıb qalmışdı. Məni yola vermək, doğrudan 

da, mümkün deyildi. Səhər alaqaranlıqla oyanaraq gecə yorğunluğundan bihuş 

düşənə qədər hay-küy salıb dəcəllik edərdim... Bir gün də yekə bir paltaryuyan 

təknəni sürüyə-sürüyə dənizə salıb içinə oturdum, ləpələr məni çəkib apardı. 

Bilmirəm başqalarında da belədir, ya yox? Bizim ailədə yetimlərə əl qaldırmaq 

günah sayılırdı” [25, s.20]. Bu onu göstərir ki, müəllif, dövrün toxunulmaz mənəvi 

bir dəyərini lirik – psixoloji üslubda təqdim etməklə, cəmiyyəti və insanları 

mərhəmətli olmağa, valideynini itirmiş körpələrlə, uşaqlarla doğma kimi 

davranmağa, onların itirdiklərini unutdurmağa, yardımçı olmağa səsləyir. Rəşad 

Nuri Güntəkin “Çalıquşu” romanında maarifçilik dəyərlərinə və mənəvi-əxlaqi 

prinsiplərə qarşı həssas, həm də qətiyyətli davranışı önə çəkir, məktəbin rolunu, 

əhəmiyyətini, toxunulmazlığını dəfələrlə tərənnüm edir. Müdirə xanım Fəridəyə 

deyir: “-Məktəb, məscid kimi müqəddəs bir yerdir. Onu dedi-qodudan, iftiradan 

və başqa ləkələrdən qorumaq bizim ən böyük vəzifəmizdir” [25, s.260]. Mənəvi-

əxlaqi varlığına söykənən və həyat mübarizəsindən çəkinməyən Fəridə Quşadasına 

təyinatını eşitdikdə sevinir: “- Quşadası elə mənim öz adımdır. Mən bu vaxta qədər 

axtardığım xoşbəxtliyi, könül rahatlığını, yəqin ki, orda tapacağam” [25, s.289]. 

Fəridənin həyat eşqi sönməyib, o, ümidsizliyə qapılmayıb, o, mübarizdir və bu 

qədər müxtəlif təzadlı, gərginliklə dolu hadisələri, davranışları böyük ustad 

birnəfəsə izləniləsi və oxunulası lirik-psixoloji süjetə yığa bilib, cəmləşdirib. 

Bunlarla yanaşı, “Fəridə ədəbiyyatımızda Anadoluya öz istəyi ilə sadəcə ilk dəfə 

olaraq gedən deyil, eyni zamanda getdiyi yerdəki məktəbi dəyişdirən və yerli əhali 

ilə qaynayıb qarışan ilk müəllimdir” [70, s.87]. Tədqiqatçı R.Korkmaz qeyd edir 

ki, “Məmləkət ədəbiyyatı çərçivəsində əsərlər yazan Rəşad Nuri “Çalı quşu” 

romanında baş qəhrəman  Fəridənin romantik sevgi macərası içində təhsil 

müəssisələri və Anadolunun ictimai vəziyyəti ilə bağlı bir sıra problemlərlə 
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oxucunu üzbəüz qoyur” [81, s.382]. Tədqiqatçı Taylan Altuğ əsərin mövzusunu 

“itirilmiş saf sevginin dərin ölçülərini ehtiva edən, təvazökar, incə cizgilərlə 

hörülmüş duyğusal dəyər dünyasına yenidən dönmə arxasındakı ümidsiz səy” kimi 

qiymətləndirir [87, s.19-20]. Yaşayarkən qiyməti bilinməyən, itirildikdən sonra 

məna qazanan hüznlü bir eşq... Bu eşq məşhur bəstəkar Kənan ilə 15 yaşlarında 

kiçik bir qız olan Lamiyə (Xınalı Yapıncaq) arasında yaşanır. Rəşad Nuri 

Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanı lirik-psixoloji üslubda öz dövrünün, o vaxt 

ki, türk milli ənənələrinin və dəyərlərinin, türk cəmiyyətində mövcud meyarların, 

davranışların, insanların bir-birinə olan münasibətlərinin, yaşayış tərzinin, 

Anadolunun özünə məxsus adət və dəyərlərini, təbii gözəlliklərini, bağ-bağatlarını, 

bağçalarını, şəxsiyyətin cəmiyyətdə rolunu, uşaqların və gənclərin ailədə və 

yaxınları içərisində yaşayış dönəmini, tərbiyyə formalarını, gənclərin erkən 

yaşlarında bir-birlərinə olan münasibətlərini, sevgi və məhəbbət dəyərlərini, 

cəmiyyətdə digərlərindən fərqlənən yüngül həyat tərzli hadisələrini və hallarını, 

əsas qəhrəmanları vasitəsilə - Lamiyə və Kənanın timsalında, bir-birlərinə olan 

münasibətlərində sevgi və məhəbbət yolunun məşəqqətlərini, saf sevginin 

əyilməzliyini, təmiz sevginin əyləncə ilə tam yadlığını, şəhvətdən uzaq olduğunu, 

bir anlıq hisslərlə düz gəlmədiyini, nəhayət saf sevginin məğrurluğunu, paklığını, 

onu özündə gəzdirməyi və qorumağı bacaran qəhrəmanı Lamiyənin isə mənəvi-

əxlaqi saflığına sadiqliyini, çətin və qarışıq həyat yolunda, ömür karvanında daha 

düzgün qərar vermək iradəsini, bütövlüyünü, sarsıntılar və od-alovlar içindən 

çıxaraq həyatın, saf sevgi ilə yaşamağın gözəlliyini, ailə dəyərlərinə hörmətlə 

yanaşmağın vacibliyini və mütləqliyini, öz ailəsini, sevgisini səmimi hisslərlə 

dəyərləndirməyi, qorumağı, lazım gəldikdə bütün bunların naminə nəyisə qurban 

verməyi bacarmağı aşılayır, təbliğ edir, milyonların diqqətinə çatdırır. Heç bir türk 

romançısı Rəşad Nuri qədər ilk əsərindən etibarən hər təbəqədən olan oxucu 

arasında bu qədər rəğbət qazanmamışdır. Rəşad Nuri Güntəkin dövrün 

məngənəsindən və ədalətsizliyindən doğan sıxıntıları göstərmək üçün öz 

qəhrəmanlarının cizgilərini, fikir və düşüncələrini, daxili və xarici aləmini,lirik 
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tərzdə və psixoloji dərinlikdə verərək milyonların anlayacağı, sevəcəyi, onlarla 

həmfikir olacağı obrazı yarada bilmişdir.  

Lirik-psixoloji üslubun gücü və üstünlükləri onun lirik təsvirinin insanlara 

daha tez təsir etməsi, rezonas doğurmasıdır. Lirik janr yeniliyin və originallığın, 

yaradıcılığın, polemikanın, məhəbbət mövzularının və “doğma ürəyin” 

çırpıntılarının ahəngdar olduğu bədii təsvir janrıdır və lirik qəhrəmanın obrazının 

güclü şəkildə təsviri əsas məqsəddir, bütün diqqət ona yönəldilir, onun müsbət və 

mənfi cəhətlərini fərqləndirir, daxili aləmin hisslərini ətraf aləmə yetkin elegiya 

formasında çatdırır [120, s.134]. Lirik qəhrəmanın və ya fərdin mənəvi dəyərləri 

onların üzləşdikləri hadisələrin və cərəyanların içərisində ülvi və toxunulmaz 

saxladıqları müqəddəs bir varlıq kimi xarakterizə olunur. L.Zyamzina L.Tolstoyun 

“Müharibə və sülh” roman-epopeyasının materialları əsasında stil və janr üzrə 

araşdırmalar apararkən bu məqama ciddi diqqət yetirmiş və qeyd etmişdir ki, 

Tolstoya görə qəhrəmanın mənəvi varlığı onu bir lirik qəhrəman kimi xarakterizə 

edən müəyyənləşdirici və başlıca amildir. Bu amil imkan verir ki, şəxsiyyətə maraq 

artsın, onun inkişafı və özünü dərk etməsi mümkün olsun [105]. Digər tərəfdən, 

lirik- psixoloji təsvirdə və bədii ifadədə qəhrəmanın obrazının əsasında digərlərlə 

müqayisədə güclü emosiyalar və birmənalı inkişafa, sıçrayışa çağırış-mübarizə 

daha çox diqqət çəkir. Bu cür lirik yanaşma qəhrəmanın obrazının daha da 

yenilənməsinə və onun bədii təsvirinin güclənməsinə, dolğunlaşmasına imkan 

verir. Lirik ifadəetmə müəllifin istedadının və güclü müşahidə qabiliyyətinin 

məhsulu kimi də baxıla bilər və bu halda müəllifin yaşı, gənc və qoca demək 

olması demək olar ki, heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Əsas odur ki, müəllifin öz 

qəhrəmanının daxili aləminin üzə çıxara biləcək qədər ürəyi, düşüncəsi və 

ifadəetmə istedadı olsun. Amerika ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən 

olan Uliyam Braynt hələ 13 yaşında ikən yaradıcılığı ilə məşhurlaşmış, 16-ı yaşda 

olanda isə “Ölüm kabusu”nu yazmış, sonralar amerika təbiətinin gözəlliyini 

romantik və lirik üslubda dahiyanə təsvir etmiş, amerika ədəbiyyatında 

simvolizmin əsasını qoymuş, əsərlərində gül və çiçəklərlə, təbiətin yaratdığı 

gözəlliklərlə sanki dialoqda olmuş, o “təbiəti gözəl qadının ürəyi ilə müqayisə 
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etmiş”, eyni zamanda “həzin mehin, otların, yerlə sürünənlərin, yaşıl yarpaqların 

xışıltısının” təsvirini vermişdir. U.Braynt “gözəl çiçəklə xoşbəxt insanı müqayisə 

etməklə”, təbiətə olan sonsuz məhəbbətini nümayiş etdirmişdir. “Zərif bənövşənin 

köhnə yarpaqlar altından dirçəlməsini və mübarizəsini” ifadə etməklə, romantik 

hisslərin və lirik ifadənin ən gözəl nümunəsini yaratmağa nail olmuşdur [145]. Bu 

cür təsvir və ifadəetmə, təbiətlə təmas, təbii canlılarla dialoq, onların insanla, onun 

daxili aləmi ilə və hətta xarici mimikası ilə müqayisəsi bir daha göstərir ki, ədəbi 

tərənnümün və ifadənin diapazonu, meridianı, çərçivəsi sonsuz qədər genişdir, 

əhatəlidir, mənalıdır, düşüncəlidir, ibrətamizdir, insanların daxili dünyasının təbii 

güzgüsü kimidir və s. Bütün bu əlamətlər və keyfiyyətlər üstün mənada lirik-

psixoloji üslubda da özünü göstərir. Lirik-psixoloji üslub axtarışda olan romantik 

və son dərəcə həssas hissiyyata malik müəllif və ya hər bir çalarında, rənglərin 

dünyasında, fırçanın tərpənişində ürəyi və gözləri təbiətin və insanın daxili 

aləminin cizgilərini olduğu kimi görən rəssam üçün zəngin və sonsuz 

fantaziyalarla, hissiyyatlarla, bədii çalarlarla dolu olan ədəbi ifadəsi və ya sənətkar 

təsviri üçün unversial bir ədəbi-yaradıcılıq məkanı, yaradıcılıq dünyasıdır. “Lirik-

psixoloji üslubda ifadəetmə daxili dünyanı “diri gözlə” görməyə imkan verir, 

müəllif üçün subyektivlikdən uzaq bir aləm yaradır”. Lirik-psixoloji üslubda 

müəllifin lirik “mən”i əsasən onun özünün dünyagörüşünə, düşüncəsinə söykənir. 

Bu halda lirik qəhrəmanın daxili aləmi, onun mənəvi-əxlaqi vəziyyəti, psixoloji 

durumu müəllifin hissiyatının müəyyən anlarını və konkret zamanda formalaşan 

düşüncəsini ifadə etmiş olur. “Lirik qəhrəman müəllif düşüncəsinin ifadə 

məhsuludur. Müəllif lirik qəhrəmanı vasitəsilə hisslərini və fikirlərini müraciət 

formasında ifadə edir. Lirik personaj sanki müəllifin oynadığı lirik roldur və 

müəllif bu rol vasitəsilə insanın fikirlərini hiss və üzüntülərini ətraf aləmə 

çatdırır” [104]. Hər bir ədəbi təsvirdə və janrda müəyyən məntiq və meyarlar, 

bədii metodlar mövcuddur. N.Nekrasov yazırdı ki, “O, ədəbiyyatın inkişaf tarixini, 

bədii metodların xüsusiyyətlərini, həqiqi varlığı və şəxsiyyəti tərənnümetmə üçün 

təklif olunan üslubları təhlil edir” [137]. Bu baxımdan, lirik-psixoloji üslubun 

ədəbi təhlili, incələnməsi göstərir ki, qəhrəmanın varlığı, xüsusiyyətləri, onun 
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davranışları müəllifin təsvirində və ifadəetməsində o qədər güclü və inandırıcı 

verilməlidir ki, ətraf aləmə və cəmiyyətə təqdimolunan lirik qəhrəman təbiliyini 

və lirik-psixoloji çalarlarını saxlaya bilsin, özünün iç dünyasındakı hisslərin və 

emosiyaların vəhdətindən formalaşan ifadələrdə əks olunsun, təsvir edilsin və ətraf 

aləmə təqdim olunsun. Bundan əlavə onun şəxsiyyətinin daxili çalarlarını, mənəvi 

əxlaqi düşüncəsini “bişmiş format”da ortaya qoymalı olan lirik-psixoloji üslub 

həm də fərdin-insanın və ya lirik qəhrəmanın tam portretini ifadə edir. Burada 

şəxsiyyət və mənəvi meyarlar heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Şəxsi keyfiyyətlər 

və mənəvi-əxlaqi çalarların arxasında insanın fərdlərarası münasibətinin səviyyəsi, 

təbiətə və mədəniyyətə, ictimayətə olan münasibətlərinin məzmunu dayanır. 

İnsanlarda mənəvi-əxlaqi prinsiplərin və düşüncələrin formalaşması, onlara bu 

dəyərlərin aşılanması üçün cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətlərin sağlamvə 

səmimi olması, qarşılıqlı hörmət, insani dəyərlərin qiymətləndirilməsi, hər bir 

fərdin - şəxsiyyətin hiss və düşüncələrinə təbii yanaşılması vacib amillərdəndir. 

A.Qədirovanın təbirincə baxsaq, “hər qəhrəman üçün mövcud olan həqiqiət və 

yalan, səhv və düz, sevgi və nifrət, varlıq və heçlik arasındakı kəskin ziddiyyət” 

vardır, lakin bütün bunlar lirik-psixoloji üslubda emosional çalarlarla 

verildiyindən qəhrəmanın tam daxili aləmini əks etdirən bir ifadə kimi ortaya çıxır 

[36]. Bu halda, bədii qəhrəmanla müəllif arasındakı bağlılığın lirik-psixoloji 

çalarları və tərənnümü daha çox üstün mövqedə ifadə olunur, müəllif lirik 

qəhrəmanın sanki hər yeni emosional anında onun daxili aləminin yeni bir sirrini 

kəşf edir və bu cür tərənnümdə lirik-psixoloji qəhrəmanı daha təbii və dolğun 

təqdim edir. Akademik İ.Həbibbəyli qeyd edir ki, “lirik psixoloji üslub və düşüncə 

insan mənəviyyatının dərin qatlarının poetik kəşfi, müasirlik və fəal vətəndaşlıq 

mövqeyi”dir [31]. Lirik-psixoloji üslubun ifadə formaları və tərənnüm 

komponentlərinin əsasında hiss və düşüncələrlə bərabər, romantik duyğular və 

hisslər də sanki lirik təsvirlə kompozitləşir və vahid tərənnümə çevrilir. Romantik 

duyğular əslində elə lirik hisslər və düşüncələr kimi insanın daxili dünyasındakı 

proseslərdə, hissiyatlarda formalaşır. Romantika insanın romantik ideya-

emosional aləmidir ki, özünün ifadəsini romantizmidən uzaq ədəbiyyatda da tapa 
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bilər. Romantik formada, həm də lirik-psixoloji tərənnümdə əsas etibarı ilə 

qəhrəmanın şəxsi və daxili aləminin, onun hissiyyatlarının lirik təsviri verilir. 

M.Əyyubqızı yazır ki, “Romantizmin bütün özünə məxsusluqlarını sadalamağa 

ehtiyac yoxdur, indiki halda əsas məsələ onda lirik-psixoloji təmayülün özünə 

məxsus təzahür etdiyinə diqqət yetirməkdir. Bunların arasında həm məzmun, həm 

də ifadə planı baxımından yaxınlıqlar, müştərəklik kifayət qədərdir. Məzmun 

planında ən başlıca cəhət müraciət olunan hadisənin, faktın, problemin lirik 

planda işıqlandırılaraq mənalandırılmasıdır” [23, s.207]. Bu halda lirik-psixoloji 

üslubun üstün cəhəti və ədəbi-bədii zənginliyi əsas etibarı ilə tərənnüm etdiyi 

qəhrəmanın iç dünyasının, başqa sözlə daxili aləminin hiss və düşüncələri ilə 

bərabər, qəhrəmanın yaşam tərzi, mücadilə forması və ümumiyyətlə düşüncə və 

hissiyyat dünyası ilə bağlı psixoloji məqamları, psixoloji çalarları və psixoloji 

elementləri lirik tərənnümlə kompozitləşdirilməsi və vahid lirik-psixoloji ifadədə 

tərənnüm edilməsidir. Bu kompozitdə insan və onun şüuru daim “işləyir” və 

dayanmır, hiss və düşüncələr müasir tibb dünyasının və tibb texnologiyasının exo-

kardioqramma aparatında əks olunan əyri xətlər kimi təsir bağışlayır, insanın hiss 

və düşüncələri insanın ürəyi dayandığı vaxtda- sona çatdığı kimi, bu aparatın əyri-

üyrü xətləri düz xətt üzərinə keçdikdə insan ömrünün sonu, insan ürəyinin 

dayanması anlamına gəlir. Bütün bunlar psixoloji təsirin ən yüksək həddə tarım 

çəkilən və insan ömrünün bitən anıdır və buna görə də insanın şüuru nə qədər 

“işləyir”, insan sağdır, ədəbi-bədii qəhrəman yaşayır, düşünür, hissləri cərəyan 

edir, deməli insan öz həyatını yaşayır, o öz düşüncələrinin, psixoloji 

sarsıntılarının, emosional hisslərinin dünyasını yaşayır, öz şəxsi və özəl həyatını 

yaşayır, başqalarına oxşamır və başqalarını yamsılamır, öz ömür yolunun 

cığırlarında öz ləpirlərini qoyaraq həyat mübarizəsini aparır, digər insanlarla, 

bütövlükdə cəmiyyətlə, ətraf mühitlə təmasda olur, baş verənlərə münasibətini 

bildirir. G.Quliyeva yazır ki, “Bizim özümüzün necə olmağımızdan, nələrə 

üstünlük verməyimizdən və ya nələri qətiyyətlə pisləməyimizdən asılı olmur 

tanıdığımız insanların xüsusiyyətləri təkcə bizim prizmamızda deyil, həyat və biz 

sadəcə bu həyatın bir hissəsiyik. Bəzən aza qane olmağımız lazım gələndə çoxu 
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istəyirik, bəzən də gərəksiz yerə aza qane oluruq... Ətrafımızdakı insanlar həmişə 

bizim düşündüyümüz kimi düşünmək məcburiyyətində, bizim görmək istədiyimiz 

kimi olmaq məcburiyyətində deyillər. Əksinə, biz onları olduqları kimi qəbul 

etməli, təbiiliklərini dərk etməliyik. Bununla razılaşmayan insan ilk növbədə bu 

suala cavab tapmalıdı. Mən özüm dəyər verdiyim insanların görmək istədiyi 

kimiyəmmi?” [38, s.346]. Müəllif insanı olduğu kimi təsvir və tərənnüm etmək 

üçün və yaxud ədəbi-bədii qəhrəmanın obrazını yaratmaq üçün tərənnüm etdiyi 

insandan və qəhrəmandan daha çox düşünməli, daha çox hisslərə və həyəcana qərq 

olmalı, insanın və bədii qəhrəmanın yaşadığı həyatın incəliklərini öyrənməli, 

duymalı, o hisslərlə yaşamalı, onlarla üzbəüz dayanmalı, dialoqda olmalı və 

nəhayət onların daxili aləmini, mənəviyyatını, psixologiyasını kompozitləşdirməli 

və lirik-psixoloji tonda ifadə etməlidir. Budur lirik-psixoloiji üslubun özəlliyi və 

üstünlükləri, belə ki, bu üslub mütləq formada hər hansı bir fərdin - insanın yaxud 

qəhrəmanın daxili aləmini və onun psixoloji çalarlarını ifadə edir. Lirik-psixoloji 

üslubun subyekti kimi çıxış edən və təsvir olunan fərd - insan, yaxud lirik 

qəhrəman təbii, özünə məxsus hiss və düşüncələrə malik, tam və yetkinliyi ilə 

digərlərindən fərqlənməlidir. Bir çox bədii təsvirlərdə və ədəbi yaradıcılıq 

nümunələrində, ədəbi əsərlərdə lirik janra, lirik-psixoloji elementlərə məxsus 

üslubda ərsəyə gəlmiş qəhrəmanlarda dərindən baxdıqda lirik-psixoloji 

elementlərin və bədii ifadənin sırf lirikliyinin “yarıçılpaq” mənzərəsini də görmək 

olar. İ.Niçiporov və İ.Buninin yaradıcılığını tədqiq edərkən yazır ki, “Buninin 

romanlarında kompozit hərəkətin eyni süjet üzərində olmaması, onun süjetdən 

kənar bədii fokusları ilə bağlıdır. Belə ki, burada qəhrəmanın fərdi düşüncələri və 

fikirləri ilə yanaşı, daha çox geniş dünyagörüşdə və fəlsəfi məkanda yer almış 

düşüncələr də assosasiyalaşdırılmışdır. Bu halda ədəbi təsvir lirik mövzuların və 

lirik janrın ənənəvi çərçivəsindən daha geniş alınır” [122]. Bu heç də o demək 

deyildir ki, lirik janr digər janr elementləri ilə assosasiyalaşdırıldıqda öz 

təbiililiyini itirir, bu cür ifadə zamanı lirik-psixoloji təsvirdəki fərqlər qalır. 

V.Beliniski yazır: “Lirik yaradıcılıq qəflət hisslərdən yaranır və çox uzunçu ola 

bilməz, yoxsa o soyuq və uzadılmış təsiri bağışlayacaq, zövq almaq əvəzinə 
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oxucunu yoracaqdır. Lirika həyatın və şüurun bütün anlarına, bütün əsrlərə və 

dövrlərə sirayət edir. Lirik ifadə insan həyatının ən parlaq çiçəyinin 

tərənnümüdür” [96]. Lirik-psixoloji üslub ədəbi portretdə əks olunmuş hər xırda 

detalın və elementin, nöqtənin və damlanın mahiyyətini özündə əks etdirir. Dünya 

ədəbiyyatında lirik-psixoloji üslubda yazılmış əsərlər ortaq estetik tutuma malik 

olsalar da, biri digərini təkrar etməmişdir. Əminliklə demək olar ki, lirik-psixoloji 

üslubda ərsəyə gələn hər bir ədəbi əsər, ədəbiyyat nümunəsi, roman əslində 

təkrarolunmazdır və oxşar keyfiyyətlərlə, xüsusiyyətlərlə, çalarlarla müşahidə 

olunsalar da, bu kimi əsərlərin hər bir qəhrəmanının özünəməxsusluğu və fərdi 

xüsusiyyətləri, mənəvi və psixoloji dəyərləri digərlərinə nisbətdə 

təkrarolunmazdır. Bu baxımdan lirik-psixoloji üslubun gücü və qüdrəti, 

əzəmətliliyi, oxunaqlılığı, sevilməyi, yaddaşlarda həkk olunmağı, milyonlarla 

insanların ürəyinə yol tapmağı məhz bu üslubun tərənnüm və ifadə formasının 

təkrarolunmazlılığıdır. Bu üslubda qəhrəmanın əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi tam 

tarıma çəkilmiş gərgin durumu, onun emosional hissləri digərləri ilə müqayisədə 

təkrarolunmaz formada ifadə edilir. Lirik-psixoloji üslub əslində mütləq həyati və 

real emosiyalardan xeyli fərqlənir, çünki lirik-psixoloji tərənnümdə ifadə forması 

nizamsız həyati emosiyalardan özəlliyi ilə seçilir. “Lirik emosiyalar sanki ürəyi 

dolu olan yetkin və təcrübəli insanın püskürməyə başlayan essensiyasıdır, həyati 

emosiyalar isə əzginlik, amorfluq və xaotiklik kimi xüsusiyyətlərə malikdir” [126]. 

Bu lirik-psixoloji üslubda tərənnüm və ifadə dünyası insanın psixoloji 

durumu ilə yekunlaşmır, bu üslub həm də insanın məişətə və təbiətə olan 

münasibətlərini əks etdirir, təbii gözəllikləri, tarixi məqamları, insanın həyati və 

dünyəvi proseslərə münasibətini hiss və emosiyaların ən geniş və güclü 

diapazonunda tərənnüm edir. Henrix Henri öz ədəbi əsərlərində və yaradıcılığında 

lirik düşüncələrini və tərənnümlərini, yaratdığı romantik obrazların daxili aləmini 

əsasən məhəbbət və təbiətə münasibət konteksində açıqlamağa çalışsa belə, 

bütövlükdə onların daxili aləmini romantik koloritlərlə bərabər lirik tonda etməyə 

üstünlük vermişdir. O, qəhrəmanın məhəbbət tarixini tərənnüm edərkən onun 

hisslərinin necə yaranmasını, öz məhəbbəti ilə onun necə xoşbəxt olmasını, 
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bununlarla bağlı necə iztirablar keçirməsini ifadə etmişdir [97]. Bu yanaşmalar və 

ədəbi üslub tərzi lirik-psixoloji üslubla kifayət qədər uzlaşır və əksər elementləri 

lirik-psixoloji üslubun kompozitində ifadə olunan elementlər, təsvirlər və 

ifadələrdir. Lirik-psixoloji üslubda tərənnüm və təsvir prosesləri - hiss və 

düşüncələrin axını özünün pik pilləsinə müəyyən müddətdən sonra çatır və bu 

prosesdə yer alan hər bir məqam, an özünün özəlliyi və fərdi məna kəsb etməsi ilə 

fərqlənir. “Lirik-psixoloji üslub həm də insanın ən dərin hisslərinin, ağıl 

səviyəsinin mənəvi, fəlsəfi və etik dəyərlərinin, dünya görüşünün 

tərənnümçüsüdür” [131]. Başqa sözlə, lirik-psixoloji üslub mənəvi-əxlaqi 

düşüncənin ifadəsidir. Fərdi və özəl düşüncə, insanın daxili aləminin dərin 

düşüncələr burulğanına qərq olması, onun dünyagörüşünün və şəxsiyyətinin güclü 

çalarları, yetkin hiss və düşüncələri, “bişmiş” emosiyaları müəllif lirik-psixoloji 

üslubda əlavə etdiyi təxəyyülü və harmoniyaları, fantaziyaları ilə birlikdə 

təcəssüm və tərənnüm forması tapır və nəhayət ətraf aləmə təqdim edilir. F.Nitsşe 

yazırdı ki, “lirik təsvir özünün ziddiyətləri, fikir və düşüncələri ilə fərdin obrazını 

yaradır. Bu halda lirik obraz əksinə bir başqası deyildir, fərdin özüdür və o, bu 

dünyanın fikir və düşüncələrinin mərkəzindədir, orada fırlanmaqdadır” [121, s. 

67]. Lirik-psixoloji təsvirdə tərənnüm olunan insan kədəri sadə və təmiz qəlbin 

ifadəsidir, təzahürüdür, amma əslində çox gerçəkdir və özəldir, bu sayaq ifadəetmə 

hətta ədəbiyyatdan tamamilə uzaq insanlara belə ciddi təsir göstərmək gücünə 

malikdir. “Lirik qəhrəmanın çox halda əksəriyyəti elə müəlliflərin öz timsalında 

formalaşır, onların hiss və düşüncələrini, kədər və sevincini ifadə edir, burada 

bütün diqqət, fikirlər, emosional simlər hamısı birlikdə fərdin-insanın şəxsində 

birləşir. Həqiqi müəllif təkrarolunmazdır və özünə bağlıdır, öz düşüncələrininvə 

hisslərinin mərkəzindədir” [111]. 

Lirik-psixoloji üslub müəllif tərəfindən ədəbi əsərdə yaratdığı obrazın daxili 

aləmini ifadə etməklə bərabər, eyni zamanda, müəllifin özünün fantaziyaları və 

arzuları ilə zənginləşir, ümumi ifadəetmədə və tərənnümdə mənəvi dəyərlər, 

ictimai münasibətlər, estetik və tərbiyəvi elementlər, cəmiyyətdəki ideallıq 

meyarları və prinsipləri bir obrazın simasında birləşir. Bunlarla bərabər, lirik 
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qəhrəmanın xarakterinin açılmasında və təsvirində, lirik-psixoloji üslubda “təmiz 

və ülvi hisslər, düşüncələr, insanlara və vətənə məhəbbət, xoşbəxt gələcək 

haqqında hisslər, arzu və istəklər, təbiətin bir-birinə bənzəməyən gözəllikləri və 

əsrarəngiz faunası, buradakı sehrli aləm, flora və peysajların gözəlliyi, incəliyi, 

zərifliyi” tərənnüm edilir [136]. 

Lirik-psixoloji üslub qəhrəmanın hər bir xırda cizgilərini, məişət detallarını, 

üzüntülərini, zülmət gecənin qaranlığından iynənin ucu boyda işığa doğru 

baxışlarını, kəskin ağrıların içindən, əzab və əziyyətdən, həyat keşməkeşindən 

irəliyə-gələcəyə atacağı addımları, həyata keçirəcəyi arzuları, ölməyən ümidləri 

istəkləri ifadə edir, saf bir insan qəlbinin və daxili aləminin mənəvi-əxlaqdan 

yoğrulmuş çırpıntılarının, hiss və emosiyalarının ətraf aləmə çatdırılmasını özündə 

əks etdirir. Bu emosiyaların içərisində həyatın gözəlliklərinə, insanlıq 

keyfiyyətlərinə, təbii varlığa biganələrə qarşı olan hisslər və düşüncələr də yer 

almışdır və bu təsvirlər əslində belə insanların iç aləminin-daxili aləminin 

cılızlığının, mənəvi-əxlaq düşüncəsinin dayazlığının göstəricisidir.  

Bütün hallarda, lirik-psixoloji üslubun tərənnüm və təsvirindən, lirik 

qəhrəmanın və ya insanın mənəvi keyfiyyətlərinin bu və ya digər dərəcədə 

fərqlərindən asılı olmayaraq, lirik-psixoloji üslubda öz əksini tapmış obrazın 

mayası, qayəsi safdır, təmizdir, onun ürəyi və qəlbi çirklənməyib, həssasdır, göz 

yaşları tükənməyib, gözləri qəlbin aynası kimi yaşla dola bilir, islanır, bütün 

bunlarla bərabər bu insan-lirik qəhrəman həyatı, onun gözəlliklərini sevir, işıqlı 

gələcəyə ümidlə baxır, optimistdir, çoxlu ağrıları və acıları olsa da zarımır, 

sızlamır, həyat eşqi ilə mübarizəyə hazırdır, bu həyatın gözəlliklərini görməyə, 

incəliklərini duymağa, reallıqlarını yaşamağa can atır, həyatdan zövq almağa, 

münasibətdə olduğu insanlara xoş ovqat bəxş etməyə, onu bürüyən ətraf dünyaya 

yüksək əhval-rühiyyə verməyə çalışır, bu lirik qəhrəman çox məqsədlidir, nə 

istədiyini bilir və bunun üçün mübarizə aparır, sonsuz arzu və xəyallarla yaşayır 

və bu auranı ətrafdakı insanlara, bütövlükdə yaşadığı cəmiyyətə ötürür. 

 Lirik-psixoloji üslubda saxta və eqoist fikirlər, düşüncələr tamamilə küncə 

sıxışdırılır, onlar insanın və lirik qəhrəmanın mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinin 
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qarşısında acizləşir, taqətdən düşür, təsir qüvvəsini itirirlər. Burada hadisələr 

cərəyan etsə də, fikir və düşüncələr dominantdır, üstündür, əsasdır, bu onların 

dünyasıdır, fikir və düşüncələrin dünyasıdır, saf qəlbin və pak mənəviyyatın 

aləmidir, bununla bağlı təsvirlər və tərənnümlər də hadisələri yox, məhz insanın 

daxili dünyasını, hiss və düşüncələrini özündə əks etdirir, başqa sözlə, “ədəbiyyat 

hadisələrin yox, hisslərin süjetidi” [41]. 

Bu hisslərdə insanın öz baxışları və münasibətləri, fərəh, nifrət, sevgi, qorxu, 

hörmət, ehtiram dolu münasibətləri formalaşır. Onun emosiyaları isə özəl 

duyğuların, sonsuz arzuların və istəklərin ifadəsi kimi çıxış edir və emosional 

formada təzahür olunur. İnsanın daxili aləminin zənginliyi və çoxcəhətliliyi, 

şəxsiyyət kimi sağlam baxışları, ümumilikdə, onun ali hissləri-əxlaqi, intellektual, 

estetik hissləri lirik-psixoloji üslubda tam məzmunda tərənnümünü tapa bilir. 

Bununla da, lirik-psixoloji üslub insanın və ya ədəbi qəhrəmanın əxlaqi 

xüsusiyyətlərini və ləyaqətlilik prinsiplərini, onların davranışlarını, hərəkətlərini 

təcəssüm edir, fikir və düşüncələrə, fəaliyyət proseslərinə, baş verən hadisələrə, 

insani münasibətlərə, cəmiyyətdəki mənəvi-əxlaqi prinsiplərin aliliyinə inam və 

ya şübhə nümayiş etdirilir, baş verən bütün bu proseslər insanın və ya ədəbi 

qəhrəmanın zövq prizmasından keçir, onların ixtiyari və qeyri-ixtiyari 

hərəkətlərindən doğan hiss və düşüncələrin süzgəcindən süzülərək ətraf aləmə və 

cəmiyyətə çatdırılır. İnsanın mənəvi-əxlaqi düşüncələri fərdi olsa da, bütövlükdə 

cəmiyyətdə formalaşmış mənəvi-əxlaqi düşüncələr dünyasının və mühitin bir 

parçasıdır, buna görə də lirik-psixoloji üslubda tərənnüm və ifadə edilən insanın 

daxili iç dünyası eyni zamanda cəmiyyətdəki analoji proseslərə bir müqayisə 

forması və mühüm göstərici kimi çıxış edir.  

 

1.3. İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında psixologizm                      

xarakter yaradıcılığının daşıyıcısı kimi  

 

Dünya və canlı aləmin özü kifayət qədər sirli və möcüzəli olduğu kimi, onun 

ən böyük varlığı, yeganə şüurlu canlısı – insanın fərdi xarakteri də təkrarolunmaz 
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və özünəməxsusluğu ilə əlamətdardır. Hər bir insanın fərdi və özəl daxili aləmi 

olduğu kimi, eyni zamanda onun başqalarından fərqlənən, yalnız onun 

özünəməxsusluğundan formalaşan fərdi xarakteri vardır. Fərdi xarakterdə insanın 

təkrar olunmaz davranışları, baxışları, hərəkətləri, duyğuları, düşüncələri, arzuları 

və bunların fərdi formada – davranış formasında məcmusu cəmlənir. Fərdi xarakter 

insan davranışının ən alisini və mühümünü özündə tərənnüm edir və bu cür 

davranış real həyatda real davranış forması kimi qəbul edilir. İnsan bu dünyaya 

gələndə müəyyən formalaşmış davranışlarla və fərdi xarakterlərlə doğulmur, o, 

bunları öz ömrünü yaşadıqca əldə edir, fərdi xarakter insan ömrünün davamlı 

pilləkənlərində üst-üstə qoyulmuş fərdi davranışların ən yaxşısının toplusudur, 

cəmidir. Bu topluda elə davranış formaları yer alır ki, insanlar və bütövlükdə 

cəmiyyət həmin fərdi onun özünəməxsus çalarları, davranış xüsusiyyətləri və 

bunların nəticəsində tam möhkəmlənən fərdi keyfiyyətləri, fərdi davranışları ilə 

tanıyır və qiymətləndirir. Fərdi xarakter insanın özünün həyat tərzindən və 

davranışlarından əldə etdiyi, qazandığı bir nailiyyətdir. Fərdi xarakter insan 

psixologiyasının dərinliklərində formalaşmış davranışların məntiqi sonluğunu əks 

etdirən hərəkətlərdir və fərdi xarakter tipinin əsas cəhəti, əlaməti, fərdin mənəvi 

dünyası, onun mənəvi yaşantılarından doğan münasibətlər və davranışlardır. 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkin öz romanlarında fərdin, əsasən də 

müsbət obrazın psixologiyası, daxili aləminin ən dərin qatlarının işıqlandırılması, 

hiss və həyəcanının rəngarəng çalarlarla təsviri canlı və təbii şəkildə öz əksini 

tapmışdır. Fərdi xarakter insanın bütün keyfiyyətlərinə, xassələrinə, o cümlədən 

idraki, iradi, emosional proseslərə və onun halətinə təsir edir, bu halda fərdi 

xarakterin strukturunda yer almış əlamətlər formalaşma prosesini keçir, bir-biri ilə 

həmahəng şəkildə sanki üzvi olaraq birləşir və nəhayət fərdin yetkin, tam, ali 

xarakterini yaradır. Fərdi xarakter insanın müqəddəs hesab etdiyi əqidəsi ilə 

birbaşa bağlıdır, tipik şəraitdə üzə çıxan və konkret şəxsiyyət - fərd üçün 

xarakterik olan proseslər, yəni fəaliyyət və ünsiyyət davranışlarının vahid 

formalaşması proseslərinin məntiqi sonluğu kimi əks olunur. Hələ çox uzaq 

keçmişdə Platon etik prinsiplər əsasında xarakterin tipologiyasını yaratmışdır və 
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bununla da “fərdi xarakter” anlayışının məzmununu, xarakterin təsnifatını 

vermişdir [147]. Real formada fərdi xarakterin məzmununda formalaşan davranış 

komponentləri fərdin xarakterinin ən ali və yüksək keyfiyyətə malik baxışlarını, 

nöqteyi-nəzərini ifadə edir. Başqa sözlə, “Xarakter – şəxsiyyətin əxlaqi və mənəvi 

baxışıdır. Xarakter - şəxsiyyətin sübutlara nöqteyi-nəzəridir. Xarakterin 

əlamətləri insanın uzun illər ərzində yaranmış xüsusiyyətlərini müxtəlif fəaliyyət 

növlərində sistemli şəkildə büruzə verir, insanın həyata, cəmiyyətə və mənəvi 

dəyərlərə münasibətini əks etdirir” [33]. Qeyd edək ki, fərdi xarakter əsas etibarı 

ilə sosial amillərin təsiri nəticəsində formalaşır və yetkinləşir, bu baxımdan fərdi 

xarakter ictimai əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir və onun məzmunundan 

bütövlükdə şəxsiyyət və cəmiyyətin tarazlı inkişafı asılıdır. “Fərdi xarakter 

insanın davranışını və onun xüsusiyyətlərini, bunlarla bağlı fəaliyyət 

istiqamətlərini və motivasiyasını, onun müstəqil davranışını və baxışlarını özündə 

birləşdirir” [9]. Cəmiyyətdə insanlar heç də eyni davranmırlar, bir çox insanlar isə 

ümumiyyətlə cəmiyyətin davranış meyarlarından tamamilə uzaqdırlar, tüfeyli 

həyat tərzinə malikdirlər, digərləri isə tənbəlliyi və qeyri sağlam davranışları ilə 

diqqət çəkirlər. Göründüyü kimi, “Hər bir insanın xarakteri davranışda əks olunur 

və həmişə başqaları tərəfindən əxlaqi baxımdan qiymətləndirilir. Cəmiyyət, başqa 

adamlar tərbiyə vasitəsilə insanın xarakterində izlər buraxır. İnsan anadan 

qorxaq, tənbəl və ya əməksevər doğulmur. O, öz həyatı və fəaliyyəti prosesində bu 

xüsusiyyətlərə sahib olur” [7]. İnsan öz xarakterini ifadə və nümayiş etdirdiyi 

zaman özünə münasibətini əks etdirən xarakterik əlamətləri, eyni formada əməyə 

və əşyalara münasibəti ifadə edən əlamətləri özünün fərdi xarakterində 

formalaşdırmış bir şəxsiyyət - fərd kimi fəaliyyət göstərir, hərəkət edir və bu 

proseslərdə öz xarakterini sanki “yetişdirir”, mükəmməlləşdirir, yetkinləşdirir və 

aliləşdirir, cəmiyyətdə, insanlar arasında bu xarakterinə görə digərlərindən seçilir, 

sonda isə bir fərd kimi yadda qalır, cəmiyyətdə nüfuz sahibi olur və insanların 

rəğbətini qazanır. “İnsanları bir-birindən fərqləndirən şəxsiyyətin davamlı 

xüsusiyyətlərindən biri də xarakterdir. İnsanlar həmişə bir-birinin xarakterinə 

böyük əhəmiyyət verir, davranış və rəftarında bunu nəzərə alırlar. Onun ən mühüm 
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cəhəti ondan ibarətdir ki, xarakter şəxsiyyətin hər cür xüsusiyyətlərinin deyil, 

mühüm və davamlı fərdi xüsusiyyətlərinin məcmusunu əks etdirir” [33]. Fərdi 

xarakter insanın gündəlik həyatda və ömrü boyunca nümayiş etdirdiyi formal - 

dinamik davranış xüsusiyyətlərinin bir-birilə qarşılıqlı təsir mühitində yaranır və 

ərsəyə gəlir. Fərdi xarakter əslində insanın “proqramlaşdırılmış” güclü və möhkəm 

davranışı kimi də qəbul oluna bilər. Belə ki, hər bir insan hələ uşaqlıqdan 

ətrafındakılarla münasibətdə və özünəmünasibətdə davranış prosesinə girir və 

bunlar onun özününküləşənə, güclənənə, tam formalaşana və yetkinləşənə qədər 

davam edir, nəhayət fərdi xarakter kimi ətraf aləm, insanlar və cəmiyyət tərəfindən 

tam qəbul olunur. İnsan xarakterinin strukturu formalaşana qədər xeyli proseslər 

baş verir, bu proseslərdə insanın müxtəlif hadisələrə və vəziyyətə, obyektlərə, 

onun ətrafını əhatə edən reallıqlara onun münasibəti və davranışı ifadə edildikcə 

insan xarakterinin strukturunun sanki ayrı-ayrı elementləri yaranır və bütün bunlar 

yetkin formaya qədər davam edir. Fərdi xarakterin elementləri kimi insanın heç də 

bütün xüsusiyyətləri uyğun gəlmir və buna adekvat olan davranışlar kifayət qədər 

davamlı və digərlərindən əksər əlamətlərinə görə seçilməlidir. Fərdin davranışı 

adidirsə, ümumi və ictimai əhəmiyyət kəsb etmirsə, deməli o hələ yetkin deyildir, 

yetkin və tam formalaşmış fərdi xarakter əsas etibarı ilə ictimai əhəmiyyətli və 

cəmiyyət tərəfindən yüksək səviyyədə qəbul olunan davranış toplusudur. Bu 

səviyyədə olan fərdi xarakterdən ilk növbədə aparıcı komponent kimi “inam 

sistemi” çıxış edir. İnam hissi və özünəinamlılıq insanın uzun müddətə dayanıqlı 

davranışının zəmanətçisidir, onda ədalətin və qarşıya qoyulan məqsəd və 

vəzifələrin obyektivliyinin ifadəsidir [135]. 

Digər halda fərdi xarakter şəxsiyyətin sosial davranışlarından formalaşmış, 

onun gündəlik sterotiplərindən və davranış sindromlarından ibarət sxematik 

davranış forması təsirini bağışlayır [124]. Fərdin xarakteri onun həyat enerjisinin 

müəyyən istiqamətidir. Belə olduğu halda fərdi sındırmaq, yolundan çəkindirmək, 

onu qorxutmaq, sarsıtmaq qeyri-mümkündür. R.N.Güntəkin “Dodaqdan qəlbə” 

romanının əsas qəhrəmanı Lamiyə öz ülvi məhəbbətinin qurbanına çevrilsə də 

insani keyfiyyətlərdən məhrum adamların qarşısında qürur və şərəfini qoruyub 
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saxlaya bilir. Lamiyə çox həssas qəlbli, xəyalpərəst, romantik, sadə, məsum bir 

qızdır. Acı gerçəklikləri həyatın çətin yollarında öyrənir. Çox erkən yaşlarından 

həyatın sərt üzü ilə qarşılaşır. İstedadlı bəstəkar Kənanın kamanından qopan həzin 

musiqiyə vurulan, bu musiqi əsasında öz xəyal dünyasını quran Lamiyə təmiz 

məhəbbətinin qurbanı olur. Bu məhəbbət onun həyatın ən ağır sınaqlarına salsa da, 

öz saflığı ilə həmişə ucalır, şərəf və ləyaqətini qoruyub saxlaya bilir. “Çalı quşu” 

romanının baş qəhrəmanı Fəridə həyat çətinlikləri qarşısında mübarizliyi, 

sevgisində qüruru və sadiqliyi ilə fərqlənir. Fəridə bir psixologiyanın, yaxud fərdi 

yaşantının bir ictimai idealizm formasında baxılması, sonradan onu örnək alan türk 

cəmiyyətində müəllimliyi bir peşə idealı olaraq, mənimsəyən canlı örnəklərin 

getdikcə çoxalması həqiqətən təəccüblüdür. Bu təsirin və böyük dəyişikliyin Türk 

ədəbiyyatında başqa bir göstəricisi yoxdur. Professor E.Quliyev yazır: “Müəllif 

onun “əlindən uşaq kimi tutaraq” diyarbədiyar gəzdirir. Fəridənin cəmiyyətdə 

rastlaşdığı bütün eybəcərlikləri ümumiləşdirmə gücü ilə yaşadığı dövrün ictimai-

siyasi panoramı şəklində təqdim edir” [37, s. 243]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, “Dodaqdan qəlbə”dəki baş qəhrəman - Lamiyə isə 

təmənnasız məhəbbəti, sadəliyi, saflığı və məsumluğu ilə diqqət çəkir. “Acımaq” 

romanının qəhrəmanı Zəhra ətraf mühitə qarşı sərt və soyuqqanlı münasibəti ilə 

seçilir və yalnız atasının ölümündən sonra onun gündəliyi ilə bir çox həqiqətləri 

öyrənir, bununla da onun həyati davranışlarında yeni məzmunlu proseslər 

formalaşır, nəhayət insanlara, ətraf mühitə qarşı daha mərhəmətli, şəfqətli, həssas 

davranmağa başlayır. Rəşad Nuri Güntəkin təhsildə sevginin vacibliyinin fərqində 

olduğu üçün sevgi və mərhəmət hisslərinin önəmli olmasını Zəhra kimi 

mükəmməl, amma içində sevgi yoxsulluğu yaşayan bir qəhrəmanın simasında 

oxucuya çatdırır. Yazıçıya görə, intizam və prinsiplər daima sevgi və mülayimliklə 

tənzimlənməlidir. Sevgi və isti münasibətdən kənar olan intizam zaman-zaman 

zülm halını almış olar [70, s.188].  İ.Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanında da 

fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinlikdə açıqlanması böyük ustalıqla və 

yaradıcılıq çalarları ilə verilmişdir. İlyas Əfəndiyev qəhrəmanları özünün fərdi 

xüsusiyyətlərinə görə, digərlərindən fərqlənirlər. Ustad ədibin romanları hər bir 
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insanı ifrat dərəcədə düşündürür, toparlayır, insanı ətrafda baş verən hadisələri, 

ona qarşı olan münasibətləri, gözləri önündəki cərəyan edən prosesləri özünün tam 

süzgəcindən keçirməyə səsləyir, onun qəhrəmanları mübarizə apardıqları amaldan 

və bununla bağlı formalaşmış əqidəsindən çətin ki, dönsünlər, haqq-ədalət uğrunda 

mübarizənin önündə getməklə bərabər, öz səmimiliklərini, həqiqi xarakterlərini 

qoruyub saxlamağı bacarırlar. “Söyüdlü arx”, “Körpüsalanlar”, “Dağlar arxasında 

üç dost”, “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanlarında ustad sənətkar sözün dürr 

saflığına, az və lakonik olmaqla şirinliyinə, bütövlüyünə, varlığına, 

möhtəşəmliyinə xüsusi önəm verməklə, öz qəhrəmanlarının mənəvi-psixoloji 

dərinliklərinə vara bilmiş və onların fərdi xarakter tipini çılpaqlığı ilə açıqlamışdır. 

Bu romanlarda hər bir obrazın daxili hiss və həyacanları, onların ətraf hadisələrə 

münasibətləri, özlərinin cəmiyyətdəki sərgilədikləri davranışları, obrazların 

həyata və insanlara baxışı, psixoloji dərinliklərdən ustalıqla üzə çıxarılmışdır. 

İlyas Əfəndiyevin Nuriyyə, Səlimə, Sarıköynək kimi obrazları şəxsiyyətin həyata 

fərdi düşüncə bucağından yanaşması, kütlə axını, kütlə psixologiyasına qarşı yeni 

əxlaqi dəyərləri ortaya qoyma ilə digərlərindən fərqlənirlər. “İlyas Əfəndiyev 

fərdin psixologiya və hisslər aləmində baş verən xəfif tərpənişləri belə nəzərdən 

qaçırmayan, insan qəlbinin dialektikası ilə maraqlanan sənətkarlardandır” [54, s. 

25]. “Körpüsalanlar” romanında Adilin xudpəsəndliyi, xarakterindəki sıxıntılar, 

dayazlıqlılar Səriyyənin gözündən yayınmır və bu mürəkkəb situasiyadan o, Adillə 

birgə işləyən briqada yoldaşlarının saf əməllərini qiymətləndirə bilir, ərindən 

uzaqlaşaraq bu kollektivə bağlanır və özü üçün daha saf və mənəviyyatlı bir həyat 

yolunu, sağlam tərzli cəmiyyətdə, insanlar arasında olmağı, halal əməyi 

dəyərləndirməyi üstün tutur. “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında əsərin 

qəhrəmanları addımbaşı haqsızlıqlarla qarşılaşsalar da sınmırlar, əyilmirlər, 

mübarizədən çəkinmirlər və ruhdan düşmürlər və nəticədə onların bir-birilərinə 

inamı, sədaqəti, bağlılığı daha da artır, təmiz sevgiləri onların üzləşdikləri çətin 

həyat sınaqlarında hər ikisinin mənəvi, həm də sarsılmaz dayağı olur. Həyat 

uğrunda mübarizə aparmaqda Sarıköynəklə Valehə Muradzadə kimi vicdanlı, 

dürüst biri yardımçı olur. Muradzadənin dilindən Valehə onun haqqında deyilmiş 
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bu ifadələr bir şəxsiyyət kimi onun xarakterinin, fərdi xarakter tipinin psixoloji 

dərinliklərini açır və qabardır: “Qəribədir, elə bil ki, bu oğlan həyatın pislikləri ilə 

əlbəyaxa olmaq üçün doğulmuşdur. Onun cəsurluğuna, təhqirə dözə bilməyən 

xarakterinə heyfim gəlirdi. Axı bizim vəzifəmiz yalnız qol çəkib maaş aldığımız işi 

yerinə yetirməkdən ibarət olsaydı, həyatımız çox cansıxıcı olardı. Həyatın mənası 

məhz dəyərli insanlarla münasibətdədir. Mən dəyərli insanlığı, birinci növbədə, 

ləyaqətli cəsarətdə, ləyaqətli igidlikdə görürdüm” [17, s.162]. Burada, qəhrəmanın 

fərdi xarakter tipinin əsas psixoloji çalarları – mübarizlik, cəsarətlilik, igidlik, 

səmimi olmaq, həyatda dürüstlüyü və sədaqətliliyi ilə hörmət qazanmaq, ədalətli 

olmaq, şəxsiyyətə və cəmiyyətə münasibətdə bütöv qalmaq, öz amalları – sağlam 

düşüncəli amalları uğrunda çarpışmaq, bu yoldakı çətinliklərdən qorxmamaq və s. 

ustalıqla qələmə alınmış və qəhrəmanın fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinlikləri 

maksimum açıqlanmışdır. Tədqiqatçı Fethi Naci Rəşad Nurinin romanlarının çox 

oxunmasının səbəbini bu şəkildə izah edir: “Rəşad Nurinin romanlarının təməl 

xüsusiyyəti olan sevgi, şəfqət, mərhəmət, yaxşılıq etmə, həmrəylik kimi duyğular 

bu gün də türk oxuyucularının ehtiyac duyduğu dəyərlərdir. Nurini oxuyarkən, 

darıxdıqları bu dünyanı yenidən yaşayırlar” [82, s.12]. Rəşad Nuri Güntəkinin 

romanlarında və ümumiyyətlə onun ədəbi – bədii yaradıcılğında fərdi xarakter 

tipinin dərinliklərinin axtarışına geniş yer verilmişdir və bütün bunlar yüksək 

ustalıqla ifadə olunmuşdur. Türkiyəli araşdırıcı Aykar Sönmez qeyd edir ki, Rəşad 

Nurinin romanlarında əsas mövzu fərdilikdir. Qəhrəmanların məcarələrini 

anladarkən, arxada olan ictimai fon bizə yazıçının çəkdiyi şəkillər təsiri bağışlayır. 

Biz bu insanlar vasitəsi ilə hadisələrin baş verdiyi ictimai ortamı tanıya bilirik [85]. 

Daha sonra A.Sönmez yazır: “Demək olar ki, bütün romanlarında qeyri 

müsəlmanlara da yer verən Rəşad Nuri, sanki oxucuya kosmopolit bir ölkədə sülh 

və əmin-əmanlıq içərisində yaşaya biləcəyimizin şəklini çəkmək istəyir. Əsl olan 

insan və insanlıqdır, harada olmandan asılı olmayaraq mədəniyyət birdir” [85]. 

Başqa sözlə, insanın, onun mədəniyyətinin, formalaşan şəxsi keyfiyyətlərinin, 

əslində, bütövlükdə şəxsiyyətin fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinliklərində 

formalaşan elementləri və çalarları şəkil formasında, şəkil qismində cəmiyyətə 
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təqdim etmək böyük ustalıq və fitri istedad tələb edir. Düzdür, ədəbiyyat və tibb 

elmi ilə bağlılıq nə dərəcədə vardır bunu deyə bilmərik, amma tibb elmində insanın 

daxili orqanlarını, oradakı toplaşmış maddələri, xaric prosesləri, insanı ağrıda və 

ya ömrünə son qoya biləcək elementlərin, fəsadların çoxunu müasir aparatalar 

vasitəsi ilə görmək, şəklini çəkmək, araşdırmaq mümkündür. Ancaq dünyada nə 

qədər elm və texnologiyalar inkişaf etsə belə, insanın, fərdin xarakter tipinin 

psixoloji dərinliklərinin öyrənilməsi və açıqlanması nə aparat işidir, nədə ki,cihaz 

işi, bunun üçün yüksək ustalıq, ədəbi-bədii təfəkkür və istedad tələb olunur. 

R.N.Güntəkin və İ.Əfəndiyev bu vəzifənin öhdəsindən özlərinə məxsus və 

təkrarolunmaz formada gələ bilmişlər və öz qəhrəmanlarının fərdi xarakter tipinin 

psixoloji dərinliklərini tam varlıqları ilə ifadə etmişlər və obrazların qəlbinə 

hopdurmuşlar. T.Məmmədova yazır: “İ.Əfəndiyev də psixologizm üçün vacib olan əsas 

şərti xarakterin xarici hərəkətləri və daxili düşüncələri vasitəsilə açılması prinsipini 

həyata keçirərək, reallığı obrazların obyektiv və subyektiv qavrayışında əks etdirməyə 

çalışırdı. Vicdanı təlatümə gətirərək, cavabdehlik hisslərini oyadaraq müasir şəxsiyyət 

psixologiyası yaratmaq - İ.Əfəndiyevin müasir romanı məhz buna can atırdı” [40, 

s.77]. Fərdilik və şəxsiyyətin xarakteri özündə əsas etibarı ilə ilk növbədə fərdin 

əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi ən ali və yüksək təkrarolunmaz davranışlarını və bununla 

bərabər, insanlara, cəmiyyətə, mənəvi və sosial dəyərlərə münasibəti əks etdirir. 

D.Kaşirskiy qeyd edir ki, fərdi dəyərlər və şəxsiyyətin fərdi xarakteri onun həyatdakı 

hadisələrə, insanlara, dünyəvi proseslərə və özünə qarşı münasibətinin təcəssümüdür. 

Bu dəyərlər və davranışlar insanı - fərdi yaxşılığı pisdən, xeyiri şərdən, layiqlini 

layiqsizdən ayırmağa imkan verir [103, s.18]. Xarakterdə, fərdin xarakterində uzun 

inkişaf prosesləri keçmiş və formalaşmış müsbət və ya mənfi xarakter komponentləri 

yaranır, tam formalaşır və özünü göstərir. Bu həm də hər bir fərdin özünü 

təqdimetməsidir, onun nüfuzunun, xarakterinin, ünsiyyət və davranışlarının 

təcəssümüdür, bəhrəsidir, “ünsiyyət, danışıqlar, işgüzar əlaqələr, məqsədə nail olmaq 

zamanı sizə mane ola biləcək və yaxud kömək edə biləcək yeganə bir cəhət vardır. Bu 

– sizin şəxsi brendinizdir. Əgər kimsə düşünürsə ki, o şəxsi brendə sahib deyil bu səhv 

düşüncədir. O var, sadəcə zəifdir. İnsanın şəxsi brendi onun nüfuzudur! Bu isə hər kəs 
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də var. Brendi – siz özünüzsünüz!”. Və yaxud “Xarakter anlayışına insanın həyatında 

davamlı xüsusiyyət kimi özünü göstərən xüsusiyyətlər aid edilir. Dünyada bütün 

insanlar fərqli və unikaldılar, bir-birindən fərqlənirlər. Onları bir-birindən bu qədər 

fərqləndirən isə xarakter amilidir. Xarakterin tipik və fərdi əlamətləri vəhdətdədir” 

[9]. Fərdi xarakter tipinin psixoloji elementlərinin müəyyənləşdirilməsi və onun 

incəliklərinin açıqlanması, bu fərdlə bağlı, xarakter və onun fərdliliyi ilə əlaqədar 

xüsusiyyətlərin kompleks və sisitemli öyrənilməsini şərtləndirir. Bu proseslərin 

kökündə ilk növbədə fərdin bir şəxsiyyət kimi yetişməsində və formalaşmasında əsaslı 

rol oynayan mənbələrin, elementlərin, əhəmiyyətli komponenetlərin vəhdətdə, vahid 

bir varlıqda baxılması və qiymətləndirilməsi vacibdir. Bu varlıqda psixoloji hallar və 

əlamətlər əsas aparıcı elementlər kimi çıxış edirlər və fərdin formalaşması tsiklinin son 

mərhələsinə - əsas nöqtəsinə, fərdin şəxsiyyət kimi özünün təsdiq etməsinə, fərdi 

nüfuzun yetkin forma almasına qədər davam edirlər. Bundan sonra artıq fərd öz nüfuz 

əlamətləri ilə başqalarından fərqli olur, öz “mən”i ilə ətraf mühitə, cəmiyyətə, insanlara 

təsir etmək gücündə olur və s. Tədqiqatçı T.Məmmədov psixologiyada şəxsiyyətin 

nəzəri məsələlərini araşdırarkən belə bir qənaətə gəlmişdir ki, xarakter insanın mənəvi 

- əxlaqi və güclü keyfiyyətlərinin məcmusudur. Mənəvi keyfiyyətlərə insanlara olan 

həssas münasibət, ictimai vəzifələrə qarşı məsuliyyət hissi və sadəlik aiddir. Mənəvi - 

əxalaqi keyfiyyətlər şəxsiyyətin insanın adət və ənənələrdə formalşmış əsas davranış 

normaları barədə düşüncəsini ifadə edir. Güclü keyfiyyətlər isə özündə qətiliyi, 

inadkarlığı, qəhrəmanlıq və özünəinamı birləşdirir. Nəticədə insanın fərdi xarakteri 

müxtəlif formaları - mənəvi - güclü, mənəviyyatsız - güclü və s. formaları alır [114]. 

Fərdin yetkin xarakterinin formalaşması, həm də psixoloji baxımdan onun yetkin 

şəxsiyyət kimi nüfuz qazanması eyni zamanda inkişafın sosial elementləri və sosial 

prosesləri ilə birbaşa bağlıdır. Bu proseslərdə şəxsiyyətin psixoloji 

baryerlərininöhdəsindən gəlməsi, bu sədləri aşması, fərdi xarakter tipinin formalaşması 

funkisional - dinamik proses kimi diqqət çəkir. Fərd həmin proseslərdə müəyyən 

müddətə sanki adaptasiya keçir, yetkinləşir, öz “mən”ini tapır, nüfuz qazanır və 

nəhayət, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi özünü təqdimetmə formasını alır, hamı 

tərəfindən, insanlar, eyni zamanda cəmiyyət tərəfindən onun nüfuzu qiymətləndirirlir, 
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qəbul olunur və dəyərləndirilir. Tədqiqatçı O.İdobayeva şəxsiyyətin psixoloji 

aspektlərinin formalaşması proseslərini araşdırarkən belə bir fikrə gəlmişdir ki, 

“şəxsiyyətin fərdi xarakter tipinin yaranması, psixoloji keyfiyyətlərinin formalaşması, 

psixoloji müdafiə mexanizmlərinin, adaptasiya resurslarının, sosial inkişafın və 

cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin məcmusu mühitində şəxsiyyətin mənfi və ya müsbət 

formalaşması ilə başa çatır” [102, s.64]. Digər tərəfdən, bu proseslərdə fərdin yetkin 

formalaşması, nüfuz dairəsinin səviyyəsi və təsiri imkanları, bilavasitə fərdin 

xarakterinin “temperamental əsaslarından” asılı olur. Belə ki, fərdi xarakter insanın çox 

mühüm fərdi keyfiyyətlərini özündə birləşdirdiyindən, bu konstruksiyada yer almış 

elementlərin və detalların hər birinin temperamentlilik səviyyəsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir, normal halda insanın davranışının vacib şərtlərindən biri kimi çıxış edir və 

xarakterin psixoloji dərinliyini nümayiş etdirir. O.Monolova yazır ki, “İnsanın 

xarakteri mühüm psixoloji - diaqnostik tipdir və insanın fərdi özəlliklərinin müxtəlif 

aspektlərini əks etdirir, fərdi davranışın mürəkkəb formada differensial - psixoloji 

aspektləri kimi çıxış edir” [117, s. 47]. Bu halda fərdin “mən”i birbaşa şəxsiyyətin 

həyəcanı, davranışı ilə bağlıdır və bu göstəricilər nə qədər yüksək temperamentdə 

olarsa, onun cəmiyyətə, insanlara təqdim edəcəyi nüfuz simvolu - “mən”i bir o qədər 

güclü olur, cəmiyyət və insanlar tərəfindən birmənalı olaraq qəbul edilir. İnsan 

motivasiyasının xüsusiyyətləri, dəyişilməsi, saxlanılması və bunlarla bağlı 

tendensiyalar arasında sıx əlaqə mövcuddur. Fərdin “mən”i nə qədər dayanıqlı olarsa, 

onun müvəffəqiyyətə doğru irəliləməsi orientasiyası da güclənmiş olur, əksinə “mən” 

dəyişkən və zəif olduğu təqdirdə müvəffəqiyyət orientasiyası aşağı olur. Bütün bunlar 

fərdin xarakterinin formalaşdığı mühitlə, cəmiyyətlə də əlaqəlidir. Bu mühitdəki 

davranış normaları, meyarlar, dəyərləndirilən, qorunan və saxlanılan adət və ənənələr, 

insanların sədaqətliliyi və ya əksinə riyakarlığı, xainliyi, vəfasızlığı, iradəlilik və yaxud 

iradəsizlilik, bir sözlə fərdin formalaşmasına, öz “mən”inə çatmasına, cəmiyyətdə 

nüfuz qazanmasına təsir edən hər bir mənəvi - əxlaqi və psixoloji element mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Y.Gippenreyter qeyd edir ki: “şəxsiyyətin formalaşması üçün 

cəmiyyətin nümayiş etdirdiyi fəallıq, ümumilikdə şəxsiyyətin formalaşması prosesinə 

bərabərdir, bu halda formalaşmış keyfiyyətlər fərdi xarakterlərdə əksini tapır və fərdi 
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xarakter tipi yaranır” [98, s.257]. Fərd şəxsiyyət kimi formalaşdıqda onun necə 

davranış nümayiş etdirməsi, artıq onda formalaşmış “mən”dən, bu “mən”in mənəvi-

əxlaqi və psixoloji məzmunundan asılı olur. İ.Əfəndiyevin romanlarında fərdin 

xarakteri və onun ətrafdakı insanlara, hadisələrə, cəmiyyətdəki proseslərə münasibəti 

bütövlükdə yetkin bir şəxsiyyətin – digərlərindən tam mənada fərqlənən fərdin 

münasibəti kimi obyektiv və səmimi görünür. Görkəmli xadimlər, ədəbiyyatşünaslar 

və yazıçılarımız İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı haqqında söylədiyi fikirlərində yazıçının 

insan psixologiyasının dərinliyinə varmasında, onun keyfiyyətlərinin psixoloji dərin 

qatlarının açmasında, insanların şüurunda və psixologiyasında, xarakterində yer almış 

hər bir xırda elementi belə özünəməxsusu üslubda açıqlamasını qeyd etmişlər. Xalq 

yazıçısı Mehdi Hüseyn yazır: “İlyas Əfəndiyev öz yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə sadiq 

qalaraq, təbii insan psixologiyasını təbii və sadə boyalarla göstərir” [20, s.37]. 

Akademik Bəkir Nəbiyev qeyd edir ki: “İlyas Əfəndiyev əsərlərində insani borc, 

vətəndaş vəzifəsi, fərdi və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri, ailə və əxlaq problemləri 

barədə həmişə təravətli söhbətlər açır, öz qənaətlərini məhz yeni bədii obrazlar 

vasitəsilə, özünəməxsus orijinal üslubda ifadə edir” [20, s.41]. Xalq yazıçısı İsmayıl 

Şıxlı belə hesab edir ki, İlyas Əfəndiyev insanların şüurunda və psixologiyasında baş 

verən təbəddülatı əks etdirməyə çalışan, psixoloji ziddiyyət və çarpışmaları əsərlərin 

mərkəzi konfliktinə çevirən yazıçıdır. O, həmişə qəhrəmanlarının səciyyəsini, onların 

həyata, ictimai hadisələrə münasibətini psixoloji cəhətdən araşdırır, çox zaman ilk 

baxışda xırda görünən konfliktləri genişləndirib siyasi məna və mahiyyətlə 

zənginləşdirir [20, s.42]. 

İlyas Əfəndiyevin romanlarında insan təbiətinin və xarakterinin psixoloji 

qatlarının və çalarlarının təsviri və açıqlanması üçün fərdin dünyaya və burada baş 

verən hadisələrə, proseslərə, acı və yaxud şirin həqiqətlərə, əsrarəngiz gözəlliklərə və 

yaxud eybəcərliklərə, insanların səmimiyyətlərinə və ya bədbinliyinə, onların müxtəlif 

xarakterli faciə və sevinclərinə olan davranışları, bu proseslərdəki psixoloji durumu 

tam süzgəcdən keçirib fərdin xarakterində yetkinləşmiş ali forması, bütövlükdə fərdin 

xarakter tipinin psixoloji dərinlikləri bu görkəmli yazıçının sırf özünəməxsus üslub 

tərzində açıqlanmışdır. İ.Əfəndiyevin roman qəhrəmanlarının özünəməxsus 
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xarakterləri, həyata baxışları ilə yanaşı, həm də təhkiyənin tərkibinin mürəkkəbliyi ilə 

bağlıdır. Bu romanlar müəllifin insan və cəmiyyət, ailə, şəxsiyyət və ləyaqət anlayışları 

ilə bağlı bədii konsepsiyanı reallaşdıran dəyərli nümunələrdir... İ.Əfəndiyev zaman, 

şəxsiyyət və tale problemləri ilə bağlı axtarışlarını ardıcıl şəkildə davam və inkişaf 

etdirirdi [20, s.225]. 

Qeyd edək ki, fərdin tiplərinə və onun təsnifləşdirilməsinə gəlincə bu sırada əsas 

etibarı ilə güclü, emosional və düşüncəli xüsusiyyətli fərdlər daha çox diqqət çəkirlər. 

Bu tiplərdən olan fərdlər əsas etibarı ilə fəallığı, məqsədliliyi, narahatçılığı və 

emosionallığı, hər bir məsələyə düşüncəli, təmkinli yanaşması ilə fərqlənirlər [105]. 

Bu halda fərdin xarakterinin psixoloji xüsusiyyətləri “ali hislərin sosial gerçəkliyinin 

hadisələri ilə əlaqəli” olur və “bu prosesin psixoloji aspektləri əksər hallarda nəzarət 

edilməyən müəyyən hisslərin qüvvətli cərəyanı ilə bağlı özünəməxsusu psixi fəallıq 

halından asılı olur” [8, s.140]. Fərdin xarakter tipinin psixoloji komponentlərinin 

açıqlanması əslində yazıçıdan intellektual və özünəməxsus üslubda dərin dərin və 

mükəmməl yaradıcılıq bacarığı tələb edir və “Psixoloji baxımdan təhlilin, analizin özü 

intellektual analizin, davranışların, münasibətlərin, düşüncələrin özü kimi 

müəyyənləşir. Əsərin ruhunu, canını hərəkətə gətirən qəhrəmanların, obrazlar 

aləminin daxili-psixoloji vəziyyəti, onların yaşantılarıdır ki, bu da öz növbəsində bədii-

estetik prinsip kimi özünə yer alan psixologizmin üzərinə düşür. İnsan qəlbinin 

dialektikası, dünyanın və şüurun qarşılıqlı əlaqələri psixoloji baxımdan təhlilində fikri 

– intellektual analizin bədii təqdimi kimi üzə çıxır” [44]. Bu proseslər fərdin xarakter 

tipinin fenomenallığı ilə də bağlılığ təşkil edir və fərdin xarakterinin əvvəldə qeyd 

etdiyimiz kimi tam yetkinliyinə, onun ətrafdakı insanlar və cəmiyyət tərəfindən 

birmənalı qəbul edilməsinin ifadəsi təsirini əks etdirir. Fərdin xarakterinin kliniki və 

tipoloji elementləri onu mərhələ-mərhələ və illər uzunu bioloji varlıq kimi 

formalaşması proseslərinə doğru aparır, insanlara və baş verən hadisələrə münasibətdə 

xarakterin konstruktiv hissələrini formalaşdırır, yetişdirir, yetkinləşdirir və nəhayət, 

fərdin insanlar və cəmiyyət tərəfindən xüsusi fərqləndirilən, seçilən və qəbul olunan 

xarakterini yaratmış olur. Xarakter yetkin olmadıqda, insanlar özləri belə 

xarakterlərindən şikayətçi olurlar A.Asmolov yazır ki, “Şəxsiyyət xarakterlə 



43 

 

münasibətdə onunla fərqlənir ki, çətin ki, bir adam tapasan öz şəxsiyyətini 

pisləsin,ondan şikayət etsin, amma çox hallarda insanlar özlərinin davamlı olmayan 

xarakterlərindən şikayətlənirlər. Buna görə də insanlar özlərinin xarakterini yenidən 

formalaşdırmaq üçün uzun illər itirməli olurlar” [95]. 

İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin öz yaşadıqları dövrün, mühitin, ədəbi cərəyanların 

və baxışların, hakim elitanın, qadağa və meyarların, müxtəlif məhdudiyyətlərin 

olmasından asılı olmayaraq öz romanlarının qəhrəmanlarının xarakterini, onların 

fərdiliyini, fərdi xarakter tipinin psixoloji xüsusiyyətlərini, bu qəhrəmanların 

“mən”inin sınmazlığını, yenməzliyini açıq verə bilmədiyi hallarda belə, sətiraltı 

mənalarda, yaxud onların həyata və cəmiyyətə olan münasibətlərinin müxtəlif 

formalarda ifadəsində, qəhrəmanın hərəkətlərində və davranışlarında ifadəetməyə və 

açıqlamağa nail olmuşlar. Nə dövrün çətinlikləri, ölüm və itkinlik qorxusu, ətraf 

insanların və cəmiyyətin basqısı İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin qəhrəmanlarının 

gözünü qorxutmağa, həyat amalına və mübarizəsinə maneçilik etməyə, onların 

qarşısını kəsməyə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi “mən”ini sındırmağa qadir deyildir. 

“Hər bir insanın fərdiliyi özünün təkrar olunmaz dəyərinə və düşüncəsinə malikdir” 

[118, s. 36] .Obraz və xarakter bədii yaradıcılığın təhlili zamanı iki əsas anlayışdır. 

Əgər bədii obraz müəllifin fikirlərinin və düşüncələrinin nəticəsi və ifadəsidirsə, fərdi 

xarakter tipi isə özündə onun təkrarolunmaz davranışlarının məcmusunu birləşdirir. 

Fərdi xarakter konsepsiyası artıq həyatda, ətrafda baş verən hadisələrə, insanlara, 

cəmiyyətə münasibətdə formalaşmış davranışların məntiqi məcmusu olduğundan 

kifayət qədər güclü, iradəli, məğrur, sınmaz və əyilməz görünür, buna görə də rəğbətlə 

qarşılanır, yüksək qiymətləndirilir və qəbul olunur. Bu formada olan fərdi xarakterdə 

“cəmiyyətin və insanların təsiri altında formalaşan sosial davranış meyarları və fərdin 

özünün qazandığı, əldə etdiyi, cəmiyyətdə təsdiq etdirdiyi “mən”i ilə bağlı davranışlar, 

xüsusiyyətlər həkk olunur və vahid fərdi xarakter kimi çıxış edir” [139]. Belə olduğu 

halda, şəxsiyyətin həyatda özünü realizasiya etməsi, bacarıq və ali keyfiyyətlərini 

reallaşdıra bilməsi yetkinləşmiş və artıq “mən”lə tanınan və qəbul olunan xarakterdə - 

fərdi xarakterdə açıqlanır, onun psixoloji çalarları üzə çıxarılır, insanlara və cəmiyyətə 

təqdim olunur. V.Kolesniçenko qeyd edir ki, xarakter insan düşüncəsinin və 
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anlayışının müəyyən forması olmaqla bərabər, onun formalaşması bir sıra amillərlə - 

psixo-fizioloji temperamentlə, fərdin tələbləri - motivasiyası və emosional – güc 

keyfiyyətləri ilə bağlı psixoloji komponentlərlə, həmçinin sosial motivlərlə, məsələn 

ailə, tərbiyə və s. amillərlə bağlı davranışların məcmusu kimi baxılmalıdır [106, s. 68]. 

Sosial mühitin təsirinin xarakterdə əks olunması və xarakter tipinin psixoloji qatlarının 

formalaşmasında sosial elementin yer alması bir çox tədqiqatçıların araşdırmalarında 

baxılmış və “cəmiyyət sosial xarakter komponenti olmadan da, fəaliyyət göstərə bilər, 

amma bu halda müəyyən xaos yaranar, fərd isə öz xarakterini sosial davranışdan, sosial 

xarakterdən cəmiyyətdə oynadığı rola, daşıdığı nüfuza, qazandığı “mən”ə görə öz 

payını götürür, özününküləşdirir, fərdiləşdirir və nəhayət, fərdi xarakter tipi formalaşır. 

Biz əvvəldə də qeyd etmişdik ki, fərdin xarakter tipinin formalaşmasında ətraf mühit 

və cəmiyyətin əsaslı rolu vardır, ümumiyyətlə fərd uşaqlıqdan gördüyü, müşahidə 

etdiyi hadisələrlə münasibətdə formalaşır, illərlə onun davranışlarında təkmilləşdirmə 

prosesləri baş verir, bu proseslərdə baş vermiş hadisələr, insanların münasibətləri, 

hadisələr süzgəcdən keçirilir və fərdin xarakterində, onun “mən”ində həkk olunur. 

İnsanın xarakterinin dəyişməz olmasının əsas amillərindən biri, bu xarakterin 

zamandan və məkandan asılı olmasıdır. Nə xarici amillər, nədəki fərdin tərbiyə prosesi, 

bu proseslər fərdin daha həssas və qayğıkeş olmasına imkan versə belə, fərdin 

xarakterinə və onun inkişafına təsir etmir. Fərdi xaraktetrin formalaşması və inkişafı 

insana təsir edən bir çox tərbiyəvi proseslərlə - fizikivə əmək tərbiyəsi, mənəvi - əxlaqi 

tərbiyə tədris prosesində tərbiyə, şəxsi nümunə və vərdişlər vasitəsilə tərbiyə, 

özünətərbiyə və özünəinkişafın sayəsində olan tərbiyəvi və təsiredici proseslərlə də 

bağlıdır [127]. İ.Əfəndiyevin əsərlərində qəhrəmanların tipologiyasını araşdıran 

M.Məmmədova ustad yazıçının estetik qənaətlərini belə ifadə edir: “...insan içindən 

böyüyür. Onu böyüdən məhəbbətdir, sevgidir. Fərqi yoxdur ki, bu sevgi hər hansı bir 

fərdə, ya millətə, yaxud kainata, bəşəriyyətə olsun, o həmişə öz varlığı ilə insanı 

böyüdür, güclüedir... İnsan çiçək deyil, ölüb gedəndən sonra ətri qalmır. Lakin, insan 

həyatın mənalı olmasına çalışar, bu yolda fədakarlıqdan çəkinməzsə, “boy çiçəyi”nin 

ətri kimi, onun da yaxşı əməlləri bu dünyada qalar, onun xatirəsinini əbədiləşdirər, 

ona ölməzlik qazandırar. Bu, insanın vətəndaşlıq ləyaqətidir... Onun qəhrəman 
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konsepsiyasının əsasında kamil insan, bütöv şəxsiyyət dayanır” [39]. Biz irəlidə 

İ.Əfəndiyevin və R.N.Güntəkinin romanlarında ayrı-ayrı qəhrəmanların incə lirizm və 

dərin psixoloji tapıntıları, bu fərdlərin - qəhrəmanların psixoloji çalarları haqqında 

daha geniş tədqiqat materiallarını verəcəyik, amma qeyd etmək lazımdır ki, 

İ.Əfəndiyevin gördüyü və arzuladığı, təsvir etdiyi və şəxsiyyət saydığı fərdin - insanın 

xarakterinin psixoloji dərinliklərinə və çalarlarına konseptiual və tam baxışlarla nəzər 

salır, insanın həyatında keçdiyi mənalı ömür yolunu əsas örnək götürür. İnsanlar və 

cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan yaxşı əməllərinin fərdin əsas üstünlüyü və şəxsiyyət 

kimi formalaşmasında mühümlüyünü önə çəkir. Fərdi xarakter tipi insanın 

davranışlarının məcmusu olmaqla bərabər, həm də fərdin cəmiyyətdə və insanlar 

arasında iz buraxdığı vəyaddaşlara çöküldüyü əməllərinin ifadəsi və məntiqi təcəssümü 

kimi xarakterizə olunur. M.İmanov yazır: “Psixologizm gerçəkliyi ədəbi-bədii əks 

etdirməyin üsul və prinsiplərindən biridir. Bu üsul və prinsip personajın daxili 

aləminin hiss-həyəcan, duyğu və düşüncələrinin ifadəsi şərtinə əsaslanır... Xarakteri 

hərəkətlərin və düşüncələrin təsviri ilə açmaq prinsipləri arasında başlıca fərq 

gerçəkliyin nə dərəcədə personaj qavrayışında təqdim edilib - edilməməsi ilə 

müəyyənləşir” [34, s.3]. 

Fərdi xarakter tipinin psixololoji dərinliklə açıqlanması zamanı, məhz fərdin 

gerçək həyatdakı düşüncələri, davranışları və davamlı surətdə qavrıyaraq fərdin özü 

tərəfindən təkmilləşdirdiyi, digərlərindən üstün əlamətləri ilə fərqləndirdiyi 

hərəkətləri, fərdin özünə məxsus “ömür yolu naxışları”, bunlarla bağlı davranış və 

həyəcanlar fərdin cxarakter tipinin tam təcəssümü kimi çıxış edir. Fərdi xarakter tipinin 

psixoloji dərinliklərində fərdin ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətləri, onun yaşadığı 

mühitdə qarşılaşdığı hadisələr və bu hadisələrə münasibətlər, dövrün gerçəklikləri və 

ziddiyyətləri ilə bağlı düşüncələr, cəmiyyətdə yaşananlara fərdin düşüncəsində 

formalaşan özəl çalarlar və fərdi yanaşmalar yer almış olur və bunların psixoloji 

dərinlikdə açıqlanması nəsr əsərlərinin, konkret olaraq ədəbi romanların manevr və 

təsvir, ifadə imkanlarına müvafiq olaraq, yalnız bütün bunları özünün ədəbi-bədii 

təxəyyülündən, içindən, daxili aləmindən, düşüncələrindən, insanlara və cəmiyyətə 

kamil baxışından tam mənada keçirə bilən ustad yazıçının - dahi yazıçının - nasirin, 
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ədibin, vətəndaş - ədibin, vətəndaş - nasirin, həyat və məhəbbət vurğunu olan nasirin, 

insanlara və cəmiyyətə saf duyğularla sevgi və istəyi olan nasirin, qəhrəmanı ilə birgə 

ömür yolunun kəşməkeşli cığırlarında iz qoyan, ləpir salan, qəhrəmanının fərdi 

keyfiyyətlərini, onun “mən”ində toplanmış xarakter komponentlərini, bu xarakterin iç 

çalarlarını, hər bir psixoloji elementini və detalını hiss edən, duyan, daxili varlığından 

keçirən yazıçı - nasirin təxəyyülündən qopa bilər və nəhayət qələmindən vərəqlərə 

hopa bilər, beləliklə, fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinlikdəki varlığının ifadəsi 

verilmiş hesab oluna bilər. X.Fərziyev yazır: “Psixoloji təhlildə obrazlar aləmi onu 

əhatə edən mühit konteksində açıqlanaraq durulur, estetik dəyər qazanır, eyni 

zamanda mühit də obrazlar aləmi mövqeyindən müxtəlif baxış bucağından 

qavranılaraq dərk olunur və qiymətləndirilir” [24, s.23]. 

Qeyd edək ki,fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinlikdə açıqlanması məsələləri 

İ.Əfəndiyevin və R.N.Güntəkinin romanlarında ayrı-ayrı qəhrəmanların obrazında 

böyük ustalıqla baxılmışdır. İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanının 

əsas qəhrəmanı Səlimənin fərdi xarakterinin açılmasında böyük ədib incə çalarlardan 

və psixoloji yanaşmalardan yüksək səviyyədə istifadəyə nail olmuşdur. Səlimə Qartallı 

dərə kimi mürəkkəb və çətin bir yerə düşməsinə baxmayaraq, geri çəkilmək barədə 

belə düşünmür, yenilik tərəfdarı kimi ortaya çıxan müqavimətləri bacarıqla sındırır, 

həm də insanları özündən incik salmadan bunlara nail olur. Səlimə daim qətiyyətlə 

çalışır, əzmkarlıq göstərir, yorulmur, dəyanətlilik göstərir, amma humanizmiliyini də 

itirmir. Səlimə xaraktercə iradəlidir, eyni zamanda insanpərvərdir, humanistdir, sevdiyi 

Şahların anası Gülnisə ona müqavimət göstərsə də, yeri gələndə ona qarşı sayğısızlıq 

etsə də, hətta onun barəsində təhqirlər söyləsə də, o, Şahları anasına qarşı kökləmir, 

döndərmir, əksinə özünü Şahların anasının yerinə qoyaraq onu anlamağa çalışır, 

nəhayət insanlar arasında qazandığı hörmətin, izzətin, humanistliyin müqabilində öz 

sevgisinə - Şahlara qovuşur. Səlimənin Şahlara qarşı olan məhəbbətini və hisslərini 

cəsarətlə bildirməsi üçün böyük ədib onun xarakterini bu cür açıqlayır: “Doğrudur, 

mən qadınam... Lakin kim deyir ki, cəsarət, mərdlik yalnız kişilər üçün yaranmışdır! 

Zərif çiçəklər qayaları deşib günəş işığına çıxa bildiyi halda, mən niyə qorxmalıyam?! 

Niyə çəkinməliyəm?” [19, s.275]. Fərdin xarakterinin formalaşması və inkişafı 
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problemləri hələ sovet ideologiyası dövründə də ciddi problemlərdən biri hesab 

edilirdi. Emin Əfəndiyev yazır: “Dağlar arxasında üç dost” əsəri İlyas Əfəndiyevin 

uğuru kimi qəbul edilməlidir. Xarakterlərin dolğunluğu, psixoloji analizin genişliyi, 

təsvirin mükəmməlliyi romanın dəyərini daha da artırır. Romandakı hadisələr 

Azərbaycanın uzaq bölgələrindən birində təsvir edilir. Müxtəlif xalqlardan olan 

insanlar əl-ələ verib yeni həyat uğrunda mübarizə aparırlar. Əmək cəbhəsində çalışan 

Şahlar, Mikola, Səlimə, “bir bölgənin yaraşıqlısı” - Güləbətin romanın ən unudulmaz 

tipləridir [71, s.328-329]. Səlimənin möhkəm iradəsi və xarakterini açmaq üçün ədib 

onun özü haqqında düşüncələrini belə verir: “Mən belə düşünürdüm ki, hər bir həqiqəti 

həmin anda (yəni, bu həqiqət baş verən zaman) dərk edərək, buna müqabil də hərəkət 

etmək lazımdır... Günəşin Qartallı Dərənin otlarına, güllərinə verdiyi rənglər həmişə 

bir-birinin eyni olmur... Dağların zirvəsindəki qar səhər günəşin gur ziyasını eyni 

parlaqlıqla əks etdirib gözləri qamaşdırdığı halda axşam yabanı qızılgül yarpağı kimi 

çəhrayıya salır. Həyat belə qurulub” [19, s.342]. Fərdi xarakter tipinin psixoloji 

dərinlikdə açıqlanması İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında 

əsas qəhrəmanların fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinliklərini açmaq üçün böyük 

ədib ədalət carçısı və qanun keşikçisi, prokurorluq orqanlarında məsul vəzifə daşıyan 

Muradzadə ilə həmsöhbət olur. Muradzadə gənc olmasına baxmayaraq bu iki sevən 

gəncin başına gələn haqsızlıqları və ədalətsizlikləri özününkü kimi qəbul edir, riskli 

hərəkətlər olsa da həqiqəti araşdırmağa çalışır, Valehin təmkinliyi, igidliyi, məğrurluğu 

və cəsarətli olduğunu tam anlayan Muradzadə sanki Valehlə birlikdə onun 

mübarizəsinə qoşulur və Sarıköynəklə Valehin mübarizəsində onların yardımçısı olur 

[19, s.162]. “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında Sarıköynək qarşımızda yeni bir 

aləm açır, həyatı duymaq və dərk edib qiymətləndirməyin sirlərini meydana çıxarır və 

bəzən özü bir sıra prinsiplərin daşıyıcısına, meyarına çevrilir [19, s.224]. R.N.Güntəkin 

“Çalıquşu” romanında Çalıquşunun xarakterini açmaq üçün onun uşaqlıq xatirələrinə 

diqqət çəkir. Fəridə fransız dili müəlliməsi - Aleksi bacının onlara verdiyi tapşırıq 

əsasında uşaqlıq xatirələrini təsvir edərkən, onları bir nağıl kimi incələyərkən, 

xatırlayarkən, atasının xidmətçi kimi evə gətirdiyi, təlim əsasında atdan yıxılıb şikəst 

olmuş süvari Hüseynin dəlisovluğunu, onun sevgisinə könül verdiyini, bir sözlə onunla 
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dostlaşdığını ifadə edərkən, Fəridənin xarakterinin formalaşmasında məhz şıltaq 

uşaqlıq illərinin Hüseynlə keçən dövründə ciddi təsirinin olduğunu Fəridənin öz 

dilindən eşidilən etirafından bilmək olur. Fəridə bildirir ki, “Hərdən bir qəza da 

olurdu. Amma Hüseynlə aramızda möhkəm bir müqavilə vardır. Oyunda bir yerim 

inciyəndə mən ağlamayacaq və heç kəsə şikayət etməyəcəkdim. Mən sözümə sədaqətli 

olımaqdan daha çox Hüseynin bir də mənimlə oynamayacağımdan qorxduğum üçün, 

böyük bir adam kimi sirr saxlamağa öyrəşmişdirm” [25, s.14]. Fəridənin 

xarakterindəki bu özəlliklər və xüsusiyyətlər getdikcə daha da dərin formalaşmış, 

mətinləşmiş, sonralar o düşdüyü məşəqqətli və əzablı vaxtlarda öz sədaqətinə və 

vəfalığına sadi qalmış, hər cür qorxulardan və təhlükələrdən çəkinməmiş, öz “mən”ini 

qorumuş, obyektivliyinə inandığı və şübhə etmədiyiamalından və fikirlərindən üz 

döndərməmiş, dəyişilməmişdir. Rəşad Nuri Güntəkin Çalıquşunun xarakterini ifadə 

edərkən, onun adı ilə bağlı psixoloji dərinliklərə və çalarlara üz tutmuşdur. Kamranla 

Nərimanın Çalıquşunun təpəsinə dırmaşdığı ağacın altında “qucaq-qucağa” 

gəlməsindən və Çalıquşunun fəryad qoparan bağırtısından sonra, Kamran Çalıquşunu 

dilə tutmağa, hirsini soyutmağa, onu ağacdan aşağı salmağa, Çalıquşunun öz gözləri 

ilə gördüyü və onun üçün cəhənnəm əzabı olan səhnə ilə bağlı izah verməyə, özünü 

doğrultmağa çalışmaq cəhdi Çalıquşunu daha da qəzəbləndirir və ona tərəf ağaca 

dırmaşan Kamrana qəti şəkildə ultimatum verir: “- Durun, dedim, yoxsa pis 

olacaqdır!.. Bilirsiniz ki, mən Çalıquşuyam. Ağaclar mənim oylağımdır... Buralara 

məndən başqasının ayaq basmasına dözə bilmərəm!” [25, s.92]. Fəridənin qətiliyi, 

birmənalı davranışı, onun Kamrana tərəddüd etmədən verdiyi ultimatumda güclü 

çalarlarla ifadə olunmuşdur və qəlbinin dərinliklərində, iç dünyasında toplanmış bütün 

psixoloji gərginlikləri və sarsıntıları bir anda vulkan kimi Kamranın üstünə püskürür. 

Bu fərdi xarakter tipinin dərin qatlarını ifadə etmək üçün Rəşad Nuri Güntəkin 

Fəridənin dilindən məğrurcasına və möhtəşəm olaraq, həm də qalib və güclü bir 

görkəmdə “mən Çalıquşuyam” -deyə Kamrana öz yerini göstərir. Ədib Fəridənin artıq 

nişanlıqdan sonra xarakterindəki dəyişiklikləri özünəməxsus incəliklə açıqlamağa nail 

olmuşdur. Kamrandan daha çox qaçmağa çalışan Fəridə: “Zənn edirəm ki, hər bir 

nişanlı kimi onun da haqqı idi. Amma nə çarə ki, mən dünyadakı nişanlıların ən 
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bacarıqsızı və vəhşisi idim. Kamranın mənə sarı gəldiyini görəndə hürkmüş at kimi 

dördayaq qaçırdım. Ardımdan sapan daşı da atsaydılar çatmazdı” [25, s.76]. Fəridə 

artıq nişanlı olduğunun fərqindədir, amma onun fərdi xarakter tipi özünün düşündüyü 

kimi heç də asan deyil, “vəhşiləşmiş” bir tipdir. Bununla belə, o, nişanlı qızları 

“dünyada ən çox hallarına yandığım, istehza etdiyim insanlar” adlandırır. Nəhayət, 

nişanlandıqdan sonra Kamranın xeyli tər tökməsinin müqabilində onlar “ilk dəfə idi ki, 

yan-yana gedirdilər” və Fəridə artıq az da olsa ipə-sapa yatdığını hiss edirdi: “Yeni 

tutulmuş bir quşun ürəyi köksündə necə çırpınarsa, mənimki də elə çırpınırdı. Ancaq 

zənn edirəm ki, məni buraxsaydı da, artıq qacmağa qüvvətim qalmayacaqdı” [25, 

s.86]. Tədqiqatçı Tanpınar bu tərs aşiqin idealist bir müəllimə çevrilişini bu şəkildə 

izah edir: “Onsuzda Çalı quşunda bir növ ikilik vardır. Fəridənin eşqi və iztirabı, 

hekayənin məsud sonluğu ayrı, onun mahiyyətini birdən birə dərk edən ifadəsi, 

yalnızlığı  və xüsusilə bu tənhalıqda tapdığı aləm başqa şeylərdir” [86, s.441]. Toya 

üç gün qalmış Kamranın başqa bir qadınla münasibətlərinin olduğunu hiss edən və 

bununla bağlı xəbər gətirən yad qadınla dialoqdan sonra Fəridə belə düşüncələrə dalır: 

“Bircə yarpağın da tərpənmədiyi bu sakit və gözəl yay axşamında mən gözlənilməz bir 

fırtınanın gəlib çatdığını çox yaxşı başa düşürdüm, amma hardan gəldiyini bilmədiyim 

bir qüvvə ilə bu fırtınaya qarşı durmağa özümü hazır görürdüm” [25, s.97]. Fəridə hiss 

edir və anlayırdı ki, onun Kamranla hekayəti artıq bitir, ona xəyanət edənin biri ilə 

onun bir yerdə olması qeyri-mümkündür, o, Kamranı bağışlamayacaqdır, buna görə də 

hər cür fırtınaya hazır olması onun fərdi xarakterinin dərinliyindən gələn 

xüsusiyyətlərdir, onun iradəsinin təcəssümüdür. Fəridə xoşbəxtliyini, rahatlığını itirə 

bilər, ancaq iradəsini, “mən”ini yerə vura bilməzdi, buna onun xarakteri, fərdi, tam 

formalaşmış fərdi xarakteri yol verməzdi: “Kamran bəy əfəndi, “Sarı çiçək” romanını 

başdan-başa öyrəndim. Bir də ölənə qədər bir-birimizi görməyəcəyik. Sənə nifrət 

edirəm! Fəridə” [25, s.100]. Fəridə dərin və həm də mətin xarakterə malik obraz kimi 

hər xırda detal da belə özünü bir fərd kimi təsdiq etməyi bacarır, belə olduğu halda 

hətta dərdli və kədərli dünyasını bir kənara qoyub ümidsiz və sınmış qəlblərə ümid 

vermək, solmuş gözlərə işıq saçmaq üçün bir an tərəddüt etmədən belə irəli atılmağa 

hazırdır. Sevdiyi gənc bir mülazim ilə evlənməsi atası tərəfindən rədd edilən Cəmiləyə 
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ümid vermək üçün yanan sobanın içindən tapıb çıxartdığı məktubu Cəmilənin məktəb 

önlüyünün cibinə qoyan Fəridənin ürəyində dedikləri: “-Bəxtiyar kiçik qız məktəb 

önlüyünün cibində sevgilindən gələn məktubunu tapanda kim bilir nə qədər 

sevinəcəksən! Bu itirdiyin şeyi hansı gözə görünməyən gecə pərisinin gətirib sənin 

cibinə qoyduğunu öz-özündən soruşacaqsan. Cəmilə, onu gətirən bir pəri deyil, eləcə 

bir biçarədir, nifrət etdiyi bir adamdan gələ bilən məktubları həmişə qəlbinin bir 

parçası ilə birlikdə yandırmağa məhkum olmuş bir bədbəxtdir...” [25, s.224]. Fəridə 

sızıldayır, Fəridə hıçqırır, Fəridə için-için ağlayır, taleyi və uğursuz sevgisi onu 

yandırır, o, özünü bədbəxt hesab edir, amma bir fərd kimi, öz fərdi xarakterinə 

söykənərək özündə güc tapır, Cəmilənin xoşbəxtliyi üçün addım atır, çalışır. Fəridə 

bununla öz acılarını və bədbəxtliyini faciəyə çevirərək ətrafa səpələməməyə, insanları 

bədbinliyə qapılmamağa, öz sızıltılarını və yaralarını unudaraq başqalarının 

xoşbəxtliyinə nail olmasına çalışmağa, sevinməyə, sevgi və ədalət dolu bir dünya, 

həyat üçün çarpışmağa, ümidsizliyə düçar olmamağa çağırır. Fəridə sevgi dünyasının 

təlatümlərində çarpışan Cəmiləni öz əlləri ilə bəzəyərək ər evinə yola salmağa və 

nəsihət verməyə belə özündə cəsarət tapır: “...qızım, sənə bir tapşırığım var, mülazim 

nişanlın indi sənin yanına gəlməmişdən əvvəl, küçədən yad bir qadının gəldiyini, sənə 

gizlin bir şey söyləmək istədiyini xəbər versələr, onun sözlərini dinləməyəsən; o 

qadından qaç, gözəl başını nişanlının qüvvətli sinəsində gizlət...” [25, s.231]. Fəridənin 

bu düşüncəsində nə qədər dərin psixoloji məna və həqiqət vardır! Fəridə artıq həyatda 

aldığı dərslərdən nəticə çıxarır, başına gələn bədbəxtliyi başqasına arzulamır, onun 

qarşısını almağa çalışır, Fəridə özünə görə artıq həyat və dünya görmüş, xarakteri 

formalaşmış bir tipdir-şəxsiyyətdir, o, özündən çox ətrafındakı insanları, bu sirli 

dünyanın acılarının və hiyləgərliyinin qurbanı olmayan insanları düşünür, onları 

xəbərdarlıq edir, hər xırda səbəbdən faciə yaratmamağa çalışır, sevdiklərindən bərk 

yapışmağa, onunla birlikdə isə onların sevgisinə yapışmağa, ləkə salmağa cəhd edən 

hər kəsə sinə gərməyə, alaq otları kimi onları kökündən qoparıb tullamağa, öz 

yuvalarını, sevgi yuvalarını və sevgi dünyasını qorumağa, xain nəfəslərin onların 

yuvasına soxulmasına yol verməməyə, sevgi və xoşbəxtliklərini birlikdə axtarmağa 

çağırır, səsləyir.  



51 

 

Rəşad Nuri Guntekinin digər bir romanının-“Dodaqdan qəlbə” romanının əsas 

obrazları - Lamiyə və Kənanın xarakterlərindəki fərdilik, onların xarakter tipinin 

müxtəlifliyi, dövrün məişət və cəmiyyət davranışlarını anlama tərzi, real həyat 

davranışlarında və baxışlarındakı ziddiyyətlər, saf sevgi və məhəbbəti dərk etmə 

meyarları, münasibətləri böyük ədibin ustalığı sayəsində qeyd edildiyi kimi 

milyonların qəlbinə birdəfəlik daxil olmuş və müasir dövrdə də həmin qəhrəmanların 

fərdi xarakteri ilə bağlı ədib yaratdığı “xarakter tablosu” və bu tabloda yer almış 

məlumat və cizgilər, sətiraltı mənalar və işarələr bu gün də cəmiyyət və insanlarımız 

üçün olduqca xarakterikdir. “Kənana olan məhəbbətini heç kimə açmayan, qəlbində 

saxlayan Lamiyə, bu işdə onun günahlarını gizlədərək ismətsizlik damğasını daşımalı 

olur. Həyatı və taleyi korlanmış Lamiyə həyatının çətin günlərini yaşayır. Lakin 

Lamiyə həyatının bundan sonrakı dövründə öz məhəbbət və ismətini qoruyur”. 

“Dodaqdan qəlbə” romanında xarakter tipinin psixoloji dərinliklərinə qədər işləməkdə 

əldə edilmiş uğurlar birbaşa müəllifin - Rəşad Nuri Güntəkinin özünün uzun illər 

formalaşdırdığı, həyat burulğanında qazandığı müvəffəqiyyətlərdən və əzablardan 

yoğrulmuş xarakterinin açıqlanması kimi də qiymətləndirmək olar. Vilyam Koles qeyd 

edir ki, bədii ədəbiyyatda fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinliyini açmaq üçün yazıçı 

bədii ədəbiyyatda özünün daxili hisslərini böyük məsuliyyətlə inkişaf etdirməli, 

zənginləşdirməli və obrazlarının tam formada inkişafına məsuliyyət daşımalıdır. 

Obrazı yaratmaq çətin prosesdir, amma onun unikal fərdi xarakterini yaratmaqla, yazıçı 

böyük tarixi bir iş görmüş olur və bu obraz milyonlar tərəfindən qəbul olunur [138]. 

Kənanla Lamiyənin sevgi münasibətlərinin dərinləşdiyi bir vəziyyətdə, ədib artıq 

Lamiyənin fərdi xarakter tipinin tam açmağa nail ola bilmişdir, Lamiyə öz sevgisinə, 

nəfsinə sahib çıxmaqda israrlı idi, daha güclü, daha iradəli olmuşdu “üsyankar” idi, 

artıq o, öz sevgi talehini Kənansız olduğunu əminləşdirmişdi, Kənanın otağında huşsuz 

vəziyyətdə olduğu qarışıqlıq zamanı əlinə keçən məktubla qeyri-ixtiyari tanışlıq, 

Kənanla bir dəfəlik ayrılığa qərarla yekunlaşmışdı: “Məktubunuzda çox doğru 

yazmışsınız. Mənimlə həyatınız puç olar. Könlümdən başqa sizə verəcək bir şeyim 

yoxdur, Kənan bəy. O, kifayət olsaydi, əlbəttə, sizi hər kəsdən çox mən xoşbəxt edərdim, 

amma nə çarə... Heyif ki, bu mümkün deyil” [27, s.111]. Fərdi xarakter tipinin psixoloji 
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dərinlikdə açıqlanması, özünüifadə məqamlarının, fərdin xarakterinin tam 

məzmununun ortaya qoyulmasına İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin 

romanlarında böyük ustalıqla nail olunmuşdur. İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” 

romanının bu görkəmli ədibin yaradıcılığında və ədəbi irsində xüsusi əhəmiyyəti 

vardır. 1959-cu ildə nəşr olunan romanın süjet xəttində və ana fikrində əsas yeri həmin 

dövrdə ölkədə gedən yeniliklər, köhnəliklə aparılan mübarizə, Azərbaycan 

kəndlərində, insanlar arasında münasibətdə yeni fikirlərin formalaşması ilə bağlı 

düşüncələr, eyni zamanda gənclərin sevgi və məhəbbətdə sədaqətlilik meyarları, 

baxışları, ailəyə, ailə dəyərlərinə münasibət, kəndin inkişafı və problemləri ilə bağlı 

məsələlərə münasibətlər, əkin və biçinçilikdə, su problemlərinin həllində kollektiv 

səyin mahiyyəti və dəyəri, insanların bir-birləri, el-oba və qonşu kəndin sakinləri ilə 

həmrəyliyinin vacibliyi, çalışqanlığın və sərf olunan əməyin yerdə qalmaması, sonda 

müsbət nəticələr verməsi və hamı üçün faydalı olması, bu yerlərin insanlarının bir 

mehriban ailə kimi yaşamasının əhəmiyyəti və s. məsələlərin ictimai-siyasi, mədəni, 

sosial, ailə-məişət konteksində mənzərəsi və təsvirləri verilmişdir. Böyük ədib yetim 

qızın - Nuriyyənin körpəlikdən əlindən tutaraqgələcək həyata doğru çətin, iztirablı 

həyat və ömür yolunda onunla birlikdə irəliləyir, bir qarnı ac, bir qarnı tox, yeksənək, 

eyni paltarda uşaqlıq və yeniyetməlik illərini keçirən Nuriyyəni sıxıntılardan çıxarır, 

təhsil almaq üçün bu yetim qızı uzaq şimal diyarına göndərir, amma yenidən onun 

səhhəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycana - Bakıya gətirir. Nuriyyə bütün çətinliklərə və 

kasıbçılığa sinə gərərək instituta daxil olur, təhsil alır və böyük ümidlərlə əmək 

fəaliyyətinə başlayır. Professor Vaqif Yusifli yazır ki: “İ.Əfəndiyev ilk romanını bir 

qədər gec yazdı, amma bu roman – “Söyüdlü arx” Azərbaycan nəsrində bir hadisə 

kimi dəyərləndirildi. 50-ci illərin sonlarında işıq üzü görən bu roman həm ədəbiyyatda, 

həm də İ.Əfəndiyev yaradıcılığında dönüşün başlandığından xəbər verirdi. Ölkədə 

demokratik ab-hava, ictimai-siyasi atmosferdə mülayimləşmə hiss olunurdu və heç 

şübhəsiz, İ.Əfəndiyev yenilikçi bir yazıçı kimi bunu vaxtında hiss edirdi. O, bu əsərdə 

Azərbaycan kəndinin mənəvi problemlərini işıqlandırdı. O, cəmiyyətin ictimai-siyasi 

mənzərəsini deyil, yenə də insan qəlbinin dialektikasını ön plana çəkdi” [47]. 
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İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povesti münasibətlərin, təxminən eyni yaşda 

olan və ağır əməklə məşğul olan insanların davranışlarının, amma ilk növbədə 

aralarında on yaş fərq olan Səriyyə ilə Adilin münasibətlərinin psixoloji təsvirlərindən, 

bunlarla əlaqədar olaraq ziddiyyətli fikirlərdən, düşüncələrindən, eyni zamanda 

povestin əvvəlindən axırına kimi bir süjet xətti üzərində aydın sezilən və qəhrəmanların 

hisslərinin ifadəsinin çox hissəsinin sətiraltı mənada olduğu, ailəli Səriyyənin 

davranışlarının, birqada üzvləri ilə münasibətlərinin, fikri və zikri işdə, karyerasında, 

“rəislik səviyyəsini qorumağında” olan Adildə qıcıqlıq yaratmasının, get-gedə Adillə 

Səriyyə arasında ailə münasibətlərinin, ər və arvad münasibətlərinin soyumasının, bu 

münasibətlərdəki uyğunsuzluqların, onların birgə keçirdikləri vaxtlarda aralaraında 

yaşanan sıxıntıların, fikir ayrılıqlarının, həyata baxışlarının müxtəlifliyinin, Səriyyənin 

briqada üzvləri ilə birlikdə olduqları vaxtlarda daha şən, gülümsər, həyat eşqi ilə alışıb-

yanan, qurub yaradan, daha həssas, diqqətli, maraqlı, işləməkdən yorulmayan, briqada 

üzvləri ilə birlikdə sərbəst vaxtlarını keçirməyinin, şənlənməyinin, mərcə girməyinin, 

ayı ovuna getməyinin, çətin məqamlar yaşamaqlarının, güclü sel qarşısında 

fədakarlıqla yenicə yaratdıqları körpünün - “körpə”nin sellə mücadiləsinə 

qoşulmaqlarının, “körpə”nin ilk çətin sınaqdan çıxmağının, briqada üzvlərindən olan 

buldozerçi Qəribin ağır yaralanmağının, az qala ayağını itirməyinin, Səriyyənin Adillə 

münasibətlərinin çətinliyinə baxmayaraq qorxmadan Qəribin ayağının kəsilməməsi 

üçün özü sükan arxasında oturmaqla həyatını riskə ataraq onu Bakıya xəstəxanaya 

çatdırmasının, Qəribin ayağının kəsilməməsi üçün mübarizə aparmasının, buna nail 

olmasının və nəhayət, əri Adillə münasibətlərinin pisləşərək kulminasiya nöqtəsinə 

çatmasının, yalnız ata evindən gətirdiyi paltarlarını götürərək Adildən ayrılmasının 

dərin psixoloji təsvirləridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Səriyyə obrazı uzun illər ərzində 

ədəbi tənqid mühitində birmənalı qarşılanmayıb, ziddiyyətli fikirlər səslənib, bu 

obrazın tam mənada müsbət obraz kimi xarakterizə edilməsinə qarşı çıxanlar da az 

olmayıb, onun hərəkətlərinə haqq qazandıranlar da xeyli çox olmuşdur. Amma ortada, 

Səriyyə ilə Adilin münasibətlərində olan real hadisələr və davranışlar vardır və 

bunların əsasında oxucuya tam aydın olur ki, Səriyyə Adili sevərək onunla ailə qursa 

da, arzu və xəyallarında tezliklə yanıldığını hiss edir, o, Adillə ürək və qəlb 
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söhbətlərini, hisslərini tam, səmimi, güvənli bir inamlıqla bölüşə bilmir, Adil onun 

insani hisslərini duyub qiymətləndirməkdə çətinlik çəkir, Səriyyəni müəyyən həyat 

çərçivələrinə və ramkasına, hərəkət xətti zolağına salmağa çalışır, Adil intizamlı 

davranış və cəmiyyətin qınaya biləcəyi hərəkətlərin yolverilməzliyini Səriyyəyə 

amiranə yeritməyə səy göstərir, amma Səriyyənin daxili aləmini, hisslərini, nəyə görə 

Adilə xoş gəlməyən davranışlara və hərəkətlərə yol verdiyinin səbəblərinin dərinliyini 

öyrənməyə cəhd etmir, aşağı təbəqəli, ranqlı insanlarla-briqada üzvləri ilə nəyi isə 

müzakirə etməyi, insani baxımdan elementar məsələlərdə onları dinləməyi lüzum 

bilmir, bunlar barədə Səriyyənin fikirlərini və iradlarını eşitmək belə istəmir, özünü 

onlarla bir cərgədə görməyi belə yaxına buraxmır, beləliklə, briqada üzvlərinin körpü 

tikdikcə bir-biri ilə əhd-peymanları güclənir, bir-birinə inamları artır, bağlılıqları 

qırılmaz olur, Adil isə körpü tikmək işinə rəhbərlik və rəislik etməsinə baxmayaraq, öz 

ailə körpüsünün dağılmasına səbəb olur, Səriyyəni itirir.  

İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanında incə lirizm və dərin 

psixoloji tapıntılar üçün heç də təbiətə, insanın daxili aləminə, əsrarəngiz güşələrə baş 

vurmaqla kifayətlənmir. Böyük ədibin lirik komponentlərdən bəlkə də uzaq olan adi 

bir şəraitdə belə təsvir etdiyi ifadələrdə lirizm çalarları diqqət çəkir. Qartallı Dərədə 

heyvanlar aclıqdan korluq çəkdikləri bir vaxtda Şahların başçılığı ilə başqa arteldən 

gətirilən ota baxan kəndlilərin təsviri buna əyani misal ola bilər: “Kəndlilər, üzərini qar 

örtmüş kəhrəba tək sapsarı ota qiymətli bir nemət kimi baxırdılar” [19, s.70]. Və yaxud 

dərin psixoloji tapıntı baxımından və təsirlilik amilindən Şahlarla Səlimənin Qartallı 

Dərəyə nə üçün bu adın verilməsi ilə bağlı dialoqundakı məqamlar diqqəti cəlb edir: 

“Səlimə: -Qəhrəmanlığı keçi göstərdiyi halda, niyə kənd Qartalın adına olub? Niyə 

“Keçili Dərə” deməyiblər, “Qartallı Dərə” deyiblər. Şahlar: -Çünki qartal məğlub olsa 

da qartaldır” [19, s.72]. Başqa bir halda, Şahların evlənməyinə eyham vuran Gülnisə 

ana: “-Toy odur ki, belə mənim də gəlinim olsun. Nəvələrim olsun. Nə vaxtacan xam 

day kimi gəzəcəksən. Az qalıb saqqalın ağara” [19, s.72]. Böyük ədib Səlimənin 

Şahlara qarşı məhəbbəti və sevgisi barədə düşüncələrində qurucu və humansit Səlimə 

ilə yanaşı, sonsuz sevgi həsrəti və atəşi ilə alışıb yanan bir gəncin - sevən gəncin 

düşüncələrini dərin incə lirizimlə və psixoloji rənglərlə verə bilmişdir. Səlimə açıq-
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aşkar görürdü ki, Gülnisə xala heç bir vəchlə Şahlarla onun evlənməsini istəmirdi, 

ancaq Səlimə öz sevgisindən imtina etməli idimi? Səlimə: “Mən bu yollarda az qala 

donub ölmüşdüm... Mən bu qarlı yollarda həqiqi və böyük səadətin ilk atəşini hiss 

elədim. Mən bilirdim ki, bu atəş gec-tez məni yandıracaqdır. Lakin mən pərvanə kimi 

özümü o atəşə çırpmaqdan qorxmurdum. Bütün canlılara həyat və gözəllik verən günəş 

deyilmi?!” [19, s.119]. Səlimə ilə Şahların münasibətində Güləbətin amili, onun yeri, 

təsiri, Güləbətinin atası Çıraq kişinin nüfuzu, Gülnisə xalanın hökmranlığı ilə böyük 

təzyiqlərə və maneələrə rast gələn anlarda Səlimə öz sevgisinin gücünə inam hissini 

itirmirdi. “Segah”a qulaq asa-asa Şahların əlindən tutan Səlimə: “Elə bil ki, mənim 

oğlanın əlindən yapışdığımı radio dalğaları ilə Güləbətinə xəbər verdilər. Birdən o, 

heç bir səbəb olmadığı halda qanrılıb geri baxdı. Şahlar cəld əlini çəkmək istədi. Lakin 

mən buraxmadım. Mən öz böyük səadətimi nə üçün başqalarından gizlətməli idim?! 

Mən günahmı eləyirdim?.. Ona görə də, qoy gözəl Güləbətin necə sərrast oxlar atır 

atsın, mənim qəhrəmanımın sinəsindəki zireh möhkəmdir. Sarsılmazdır. Bu zireh - 

mənəm!” [19, s.143]. Səlimənin Şahlarla növbəti görüşlərinin birində yaşadığı 

hisslərin təsviri incə lirizm və dərin psixoloji hisslərlə, duyğularla kifayət qədər zəngin 

alınmışdır. Səlimənin dilindən bu anlar belə ifadə olunmuşdur: “O, məni sinəsinə 

sıxaraq bərk-bərk saçlarımdan, üzümdən, gözümdən öpürdü. Biz, cinsi münasibətdən 

daha yüksək bir duyğunun hökmü altında idik. Mən həqiqi insanı və onun gözəlliyini 

duyurdum və bu gözəlliklə birləşirdim. Bu, mənim üçün bir əbədiyyət, söz ilə ifadə 

olunmayan bir ülviyyət idi. Bu, mənim üçün əsl və böyük həyatın özü idi” [19, s.199]. 

İlyas Əfəndiyev həm də təbiət vurğunu idi, saf bulaq sularının məftunu idi. Böyük ədib 

“Dağlar arasında üç dost” romanında turş su bulaqlarından birini belə təsvir edir: “Turş 

su qayanın altından pıqqıldayıb çıxırdı. Onun qabağında meşə ağacından balaca nov 

qayrılmışdı. Suyun töküldüyü yerdə mərcan kimi xırda daşlar görünürdü” [19, s.120]. 

İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında bir-birini saf məhəbbətlə 

sevən gənclərin həyat eşqindən, həyat arzusundan doğan ülvi və təmiz arzularının, 

bununla belə onların qarşılaşdıqları qanunsuzluqlara və haqsızlıqlara qarşı 

mübarizələrinin təsviri lirik-romantik çalarlarla və psixoloji elementlərlə verilmişdir. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas B.Nəbiyevə görə: “Bir tərəfdən saf, təmiz qəlbli insanlar, 
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onların, bəzən romantik vasitələrlə işıqlandırılan, ucalıqlara qaldırılan lirik-psixoloji 

aləmi, sarıköynəklər, valehlər dünyası, digər tərəfdən də həyatımızda hələ də özünü 

göstərən və saf mənəviyyatlı qəhrəmanların idealları ilə ziddiyyət təşkil edən 

məcidovlar, yusifovlar mühiti diqqət çəkir” [42, s.93]. Gənc sevgililər öz ailə 

səadətlərini düşünərək özlərinin ayrıca mənzilləri olmadığından səbirsizliklə 

gözlədikləri toylarını təxirə salırlar, amma onlar özləri üçün dərin romantik bir dünya 

və aləm“uyduraraq” Əmir qayasında yiyəsiz mağarada evciklərini quraraq, burada 

xoşbəxt duyğular yaşaya bilmişlər. “Bir-birimizdən və ocağın istisindən başqa heç nə 

hiss etmirdik. Bu yiyəsiz mağarada ulu babalarımızın yandırdığı ocağın işığında, 

istisində keçirdiyimiz anlar bizim üçün bir əbədiyyət idi” [19, s.318]. Sarıköynəklə 

Valehin bir-birinə bağlılığını və sonsuz sevgisini böyük ədib incə lirizm, eyni zamanda 

kifayət qədər təsiredici formada Valehin dilindən belə tərənnüm edir: “Mənim 

fikrimdə, duyğularımda Sarıköynəklə vətənim bir-birindən ayrılmaz, bir-birini 

tamamlayan bir varlıq, bir həyat idi! Mən bir an özümü Sarıköynəksiz, bu əzəmətli 

dağlarsız təsəvvür etdim, mənə elə gəldi ki, bütün həyat birdən-birə qara geydi, göy 

bağladı! Yox! Min dəfə yox! Mənim üçün bu Sarıköynəksiz, bu vətənsiz həyat yoxdur” 

[19, s.377]. İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca!” romanında da incə lirizmlə 

təsvirlər diqqəti çəkir. Adı “Eşşək bulağı” olmasına rəğmən ilk baxışdan romantik 

hisslər və lirizmdən xəbər verməyən bir aura olmasına baxmayaraq, böyük ədib bu 

bulağın adını böyük coşğu ilə çəkdikən sonra incə lirizm koloriti ilə zəngin olan 

ifadələrlə oxucunu “Eşşək bulağı”nın məftununa çevirir, oxucu ofsunlanır: “Bulağın 

səhər işığında şəfəq saçan soyuq su qayadan çıxıb, muncuq kimi rəngbərəng xırda 

daşların üzərinə tökülərək yabanı yarpızların, nanələrin, baldırğanların arası ilə 

gedirdi” [18, s.118]. Və yaxud, Muradın dilindən: “Mən gülləri, çiçəkləri çox 

xoşlayardım, amma sarı güllər, sarı çiçəklər mənə soyuq, qüssəli hisslər təlqin edib, 

həmişə mənimlə olan kədərimi artırırdı!. Ona görə mən Qarabulaqda, baxçamızda 

atamın əkmiş olduğu, sarı qızılgüllərdən nəinki dərməzdim, heç yaxınlarına da 

getməzdim” [18, s.130]. Burada ədib Muradın psixoloji sarsıntılarını üzə çıxarmaq və 

obyektiv ifadə etmək üçün dərin psixoloji tapıntı kimi insanların şüurunda daim hüzr, 

üzüntü auralı kimi yer almış sarı gülün şüuraltı mənasından böyük ustalıqla istifadə edə 
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bilmişdir. Əsərdə Muradın bir obraz kimi ön plana keçməsi, hadisələrin Muradın 

təfəkküründən ötürülməsi süjeti də onun ətrafında cəmləşmiş, həmçinin təhkiyə də 

subyektiv, lirik-psixoloji boyaların rolunu artırır. Muradın mühakimələri işığında ətraf 

mühitin təhlilinin də şahidi oluruq [40, s.100-104]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanında incə lirizm və dərin psixoloji 

tapıntılar əsas qərəmanın- Fəridənin obrazında kifayət qədər qabarıq verilmişdir. 

Fəridə dəlicəsinə sevdiyi xidmətçi Hüseynlə ayrılıqdan sonra, onun adı gələndə üz-

gözünü turşutduğu, pis və çirkin dediyinə rəğmən, etiraf edir ki, “o yazıq Hüseynin, 

Beyruta çatan kimi, mənə göndərdiyi bir qutu xurma acığımı yatırdan kimi olmuşdur. 

Mən bu xurmaların qurtarmasından bir fəlakət kimi qorxurdum, amma bununla belə, 

bir oturumda hamsını silib-süpürdüm. Yaxşı ki, çəyirdəkləri qalmışdı. Həftələrlə bu 

çəyirdəklərlə əyləndim. Onların bir qismini iri qatır muncuqlarına qarışdırıb ipə 

düzdüm. Yamyamların boyunlarına taxdıqları gözəl bir həmail kimi boynuma asdım. 

Qalanlarını bağçanın ora-burasına əkdim. Aylarca hər səhər kiçik suçiləyən ilə onları 

sulayır, bağçada bir xurma meşəsi əmələ gələcəyiini gözləyərdim” [25 s.19]. Fəridə - 

Çalıquşu Kamranı ilk dəfə belə təsvir edir: “Kamranın qıvrım, sarı saçları, ağ, incə 

parlaq dərisi vardır. Dərisi o qədər parlaq idi ki, cəsarət edib qulaqlarından 

yapışsaydım və yaxından yanaqlarına baxsaydım, yəqin ki, orada özümü güzgüdəki 

kimi görərdim” [25, s.20]. Rəşad Nuri Güntəkinin roman qəhrəmanları öz xarakterləri, 

fərdi keyfiyyətləri, özəl xüsusiyətləri, aydın məsləkləri ilə xeyli fərqlənirlər, hansı 

ideallar uğrunda mübarizə aparmalarıəsərlərin süjet xəttində həmahəngliyi və 

dolğunluğu ilə diqqət çəkirlər. “Çalıquşu” romanında ədibin bu cür yanaşması daha 

aydın görünür və böyük ustad bu romanla milyonların qəlbinə həmişəlik yol tapa 

bilmişdir [83]. “Çalıquşu” romanı çox gözəl şəkildə yazılmış mənalı və öyüd, örnək 

ola biləcək ifadələrlə zəngindir. Roman romantik təsvir məcmusu da sayıla bilər, 

bununla belə, çox sadə bir dillə yazılıb, romandakı hadisələrin təsvirindən bəlli olur ki, 

həqiqi məhəbbətin, iki sevən qəlbin arasına nə qədər böyük maneələr girsə belə, bu 

məhəbbətə, bu sevgiyə əngəl ola bilməz [64]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanına ön söz yazan İ.Vəliyev qeyd 

edir ki, “Dodaqdan qəlbə” romanında lirik duyğular sanki kövrək şair qələmindən 
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çıxıb. Əsər lirik-psixoloji əsasda işlənib... “Dodaqdan qəlbə” təkcə şirin məhəbbət 

romanı deyil, burada lirik məhəbbət fonunda cəmiyyət və onun müxtəlif zümrələri, bu 

zümrələrə məxsus olan adamlar çox aydın görünürlər [27, s. 6]. Kənanın fikir və 

düşüncələrində, müəllif onun keçdiyi həyat yoluna incə lirizm elementləri iləsəyahət 

edərək, onun şüurunda, psixologiyasında, düşüncəsində formalaşmış və 

möhkəmlənmiş həyat hekayəsinin özəlliklərini, mənasını, varlığını axtarır, bu 

məqamda Kənanın qəlb boşluğunu doldura biləcək bir şey, bir təsəlli tapa bilmir, 

itirdiyi sevgisini, məhəbbətini həyatının ən böyük və geri qaytarılması mümkün 

olmayan itkisi hesab edir, dərin psixoloji çırpıntılar içərisində ata biləcəyi ən doğru 

addımı axtarır, “xarabaya çevrilmiş qəlbini” ovunduracaq, dolduraca yeni bir dünyanın 

axtarışına hazır olmağa, bu yolda yenidən səhf etməməyə, yalnışlığa yol verməməyə 

səsləyir özü-özünü, inandırmağa çalışır özünü və bütün bunlar Rəşad Nuri duhasının, 

sanki onun özünün qəlbinin dərinliklərindən keçirdiyi istəyin, arzunun, mübarizənin, 

amalın təzahürü kimi incə lirizm və dərin psixoloji çalarlarla təsvir edilmişdir. Böyük 

ustad Rəşad Nuri Güntəkin öz qəhrəmanlarının özəl əlamətlərini, özünəməxsus 

nişanələrini sanki qiymətli bir tapıntı kimi dəyərləndirərək obrazın təsvirində incə 

lirizm koloriti ilə verməyə nail olmuşdur və bu cür təsvür şirinliyi, doğmalığı, 

həssaslığı, istiqanlılığı ilə insanları - gəncləri sanki doğmalaşdırır, gözəlləşdirir, hiss 

və düşüncələrin oxunmasına yardım edir, qarşı tərəfin diqqətini maqnit kimi özünə 

çəkir, onların arasında ünsiyyətə yol açır, xırda detallar olsa belə mənalı bir məzmunda 

oxucuya - insanlara təqdim olunur, ifadə edilir. Nemət xanım ilk dəfə Lamiyənin 

əlindən tutaraq Kənan bəyin yanına gələndə, bunların arasında başlayan dialoqda 

utandığından “çəkməsinin şiş burnu ilə torpaq topasını yastıladan”, “imtahana girmiş 

qorxaq tələbə kimi başını aşağı salan” Lamiyənin simasındakı xırda özəlliklər onun 

“dadına” çatır: “Qızın nazlı siması, açıq yaşıl rəngli xumar gözləri, düz, yaraşıqlı burnu 

vardı. Günəş üzünün zərif ağ dərisini qızılı rəngə boyamış, yanaqlarına elə bil çil 

səpmişdi... Nemət xanım: - Bu kiçik İstanbul qızı üçün ürəyim gedir, Kənan bəy. 

Baxın, necə də şirin qızdır?.. Bu çillərə baxın. Qadınlar çildən ölümdən qorxan kimi 

qorxurlar. Amma bunlar Lamiyəyə görün necə yaraşır, lap İstanbulun şəffaf qabığı 

qırmızı xallı, xınalı yapıncaqlarına oxşayır” [27, s. 53]. Lamiyənin xoş günlərini 
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keçirdiyi Bozyaxadakı əmisi evində günü-gündən xoşbəxt görünməsini təsvir etməsi 

kifayət qədər lirizmə və dərin psixoloji tapıntılara söykənmişdir. Ədib sanki Lamiyəni 

iç dünyasının ən dərin qatlarına belə sirayət etməyə nail olmuşdur, onu xoşbəxt edən 

ən xırda detalları, hiss və düşüncələri böyük məhəbbətlə, zövqlə və ustalıqla 

ətrafdakılara - Lamiyənin yaxınlarına çatdıra bilmişdir. “Əmisi ilə əmisi arvadı ondakı 

dəyişikliyi sezmişdilər. Lakin qıza nə olduğunu heç cür başa düşə bilmirdilər. Kədərli 

deyildir; Çünki bəzən hər zamankından daha çox güldüyünü görürdülər, həm də 

ürəkdən gələn təmiz şən qəhqəhələrlə. Xəstə də deyildi. Əksinə, təzə çiçək kimi gündən-

günə açılır, rəngi durulur, gözlərinin soluq, açıq yaşıllığında içərisi günəş görməmiş 

zümrüdlər kimi tünd parıltılar titrəyirdi” [27, s. 81]. Bu, ədibin Lamiyəni həyatı və 

ilahinin bəxş etdiyi gözəllikləri sevməyə, allahın ona verdiyi ömrü daha mənalı, dəyərli 

və gülümsər, sevinc içində yaşamağa hazırlaması istəyi idi, müəllifdə belə bir əminlik 

var idi ki, onun qəhrəmanı Lamiyə xoşbəxt yaşamağa, yaşamaqdan zövq almağa tam 

layiqdi, onun hissləri və düşüncələri ləkə götürməz, paslanmazdı, leysan yağışlara 

düşsə belə rəngini dəyişməzdi, Lamiyənin arzu və istəkləri, həyat eşqi sonsuz və 

tükənməz idi, o, bunlara, gözəl və mənalı həyat yaşamağa, əvvəllərdə bir neçə dəfə 

bildirdiyimiz kimi, sevib və sevilməyə layiq idi... Ustad ədib incə lirizm təsvirləri ilə 

sevgi və məhəbbət çırpıntıları yaşayan qəhrəmanlarını, bir tərəfdən saf və ülvi bir 

sevginin girdabında üzülən Lamiyənin, o biri tərəfdən isə burulğanlar, qarışıq hisslər, 

ziddiyyətlər dolu hisslərlə yaşayan, sənətlə məşğul olan, yalqızlaşdıqda içini sevgi 

qızılcımları atəşləndirməyə başlayan, yalnız hələ də bu qığılcımların hansı ürəyi bir 

mənalı olaraq yandıracağını qəti müəyyənləşdirməyən, müəmmalar və qeyri 

müəyyənliklər içərisində itib batan, özünəməxsus xaotik bir məişət tərzi olan, hətta bu 

mühitdə yüngül həyat tərzi də anlarını yaşayan, amma qəlbinin dərinliyində hansısa 

odlu bir atəş damcısının - sevgi damcısının, sevgi odunun olmağına rəğmən alışıb-

yanan, vücudunu parçalayan bu hisslərin içindən çıxmağa, öz sevgisini dəyərləndirərək 

hər şeydən üstün tutmağa, nəhayət, onun zərif, incə, ipək saçlarını oxşamağa, yaşıl 

gözlərinə gözlərini zilləyərək, “Səni dəlicəsinə sevirəm, Lamiyə!”-demək cəsarəti 

çatmayan, təmiz və saf sevgini ləl-cəvahir kimi qiymətləndirməyi bacarmayan 

Kənanın bir-biri ilə bağlı düşüncələrini, gecə vaxtı Lamiyənin Kənanın kaman səsinə 
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oyanmasını, Lamiyənin cavabsız suallarını böyük ustalıqla və dərin psixoloji-lirik 

ifadələrlə verə bilmişdir: “Lamiyə nə qədər yatdığını bilmirdi. Birdən-birə gecənin 

dərinliklərindən gələn bir kaman səsinə oyandı. Əcəba, bu röya idimi?.. Axşam Münir 

bəyin faytonunda gördüyü kölgə şübhəsiz Kənan imiş. Yoxsa ki, bu kamanı ondan 

başqa kim çala bilərdi? Kənan bəy yenə o tanış ninnini çalırdı. Lamiyə bir payız gecəsi, 

bu ninnini səhərə qədər gözləmiş, gözü yaşlı yuxuya getmişdi. Qıza elə gəlirdi ki, indi 

eyni səslərlə həmin yuxudan oyanır, atəş böcəkləri ilə dolu otağı yüksəlir, havaya 

qalxır, göylərin ulduzlu bir parçasına çevrilir” [27, s. 85]. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Damğa” romanında İffətin başına gələnləri və onunla bağlı 

hadisələri bir insanın talehi kimi yox, cəmiyyətdə və real həyatda minlərlə insanları 

üzləşə biləcəyi faciəli və iztirablı, boşluqlarla və mənasızlıqlarla, hədər getmiş 

fədakarlıqlarla dolu bir ömrün təsvirini verə bilmişdir. Böyük ədib “İnsanın yaşaması 

boyunca başına gələn hadisələri çox sadə və oxunaqlı bir şəkildə anladan təsvirləri 

ifadə etməyi bacarmışdır” [67]. İffət Vədiəyə qarşı laqeyd və biganə deyildi, qorxulu 

olsa da, onunla görüşləri davam etdirmək istəyirdi. O, işlədiyi yerdə özünü “muzdla 

tutlmuş bir adam” hesab etməsinə rəğmən, Vədiə xanımın təkidləri qarşısında yavaş-

yavaş dəyişdiyini, yumşaldığını hiss edirdi, Vədiə xanımın “yenə istəyirəm ki, mütləq 

qalasınız...” – deməsindən sonra, İffət Vədiənin “Yarı örtülü uzun kirpiklərinin ucunda 

iki iri damcının parıldadığını” görür və pıçıltılı bir səslə: “-Çox yaxşı, qalaram, - dedim, 

-madam ki, siz belə deyirsiniz daha, zillətin, həqarətin nə əhəmiyyəti var?” [26, s. 292]. 

Bu hisslərin təsiri altında İffət “Bu mənim ilk eşqim idi” düşünsə də xoşbəxt ola bilmir, 

onların sevgisi və sevdaları baş tutmur. Növbəti görüşlərin birində İffətlə Vədiənin ifşa 

olunması təhlükəsi yaranır. Cəmil Kərim bəyin İstanbulda olduğu gecələrin birində 

İffət yenə də Vədiə ilə bir yerdə idi, onlarda qalmışdı. Evdəkilər və qonşular həyətə 

oğru soxulduğunu zənn edərək polisə xəbər verirlər, Vədiə xanımın həyəcanı artır və 

ifşa olunacağından bərk qorxur. Bu haldan çıxış yolu axtaran İffət özünün talehinin puç 

olmasından qorxmayaraq, Vədiəni özündən uzaqlaşdırır, onun öz otağında qalmasını 

istəyir, özü isə oğru rolunu oynayaraq polis tərəfindən yaxalanır, həbsə düşür. İffət 

ləkələnir, özünə ömürlük damğa vurdurur, oğru damğasını qazanır, amma bu çətin 

məqamda yenə də məğrurluğunu saxlayır, qorxmur, oğurluq etməyə-etməyə oğru 
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olduğunu polisə inandırır, hətta ən yaxın dostu Cəlal bəy də buna inanmır: “-Çox böyük 

axmaqlıq eləmisən, İffət... Özünü göz görə-görə oda atdın ... Əslində, mən əhvalatı 

eşidən kimi həqiqəti bir az başa düşmüşdüm... Dünyada heç bir oğru özünü bu qədər 

təqsirləndirməz... Saf qəlbli bir oğlan olduğunu bilirdim. Ancaq bu qədər yox” [26, s. 

299]. Amma, İffət xarakterindən doğan iradəsindən dönmək istəmir, Vədiəyə xətər 

gətirə biləcəkdən çəkinərək oğurluq etdiyini axıra kimi etiraf edir, Cəlalın “Bu gün 

sənə damğa vurulacaq, xalq səni bundan sonra gecə oğrusu kimi tanıyacaqdır”-deməsi 

də onu fikrindən daşındırmır, məhkəmədə də oğurluq etdiyini boynuna alır və altı ay 

həbs cəzasına məhkum olur. İffətin nifrət etdiyi Cəmil Kərim bəyin qohumlarından biri 

Rifqi bəyin obrazında isə böyük ədib dövrünün yaltaqlarını, ikiüzlülərini, imkan 

düşdükdə isə özündən zəiflərə qarşı olduqca mərhəmətsiz və zalım davrananları, 

simasızları ifşa etməyi lazım bilmişdi: “Böyüklərin yanında özünü həmişə alçaq tutan, 

onlara yaltaqlıq edən Rifqi bəy mənsəbsizlərə qarşı son dərəcə mərhəmətsiz və zalım 

idi” [26, s.290]. Rəna adlı bir qıza duyğuları biganə olmayanda və Rənanı sevdiyini 

hiss edəndə İffət “Vədiəyə olan köhnə eşqimi mühfizə edə bilməmişdim” - düşünür. 

Lakin oğru olduğunu düşündükdə Rənanın nə hala düşəcəyini və ümidsizliyə düçar 

olacağını ağlından keçirəndə bu sevdanı özünə yaxın buraxmamğa çalışır və İffət 

özünə bu cür haqq qazandırır: “Mənim zənnimcə eşq, sevilən insanın təmiz, nəcib 

məxluq olduğuna inanmaq deməkdi. Mən isə sadəcə ləkəli bir adam deyildim, gülünc, 

həqir bir adam idim... gecənin qaranlığında barmaqları üstündə yeriyərək oğurluğa 

gedən, tutulub polisə verilən bir adam acınacıqlı dərəcədə gülünc və səfildir. Belə bir 

adamı kim sevə bilərdi?” [26, s. 352]. İffət bu fikirlərlə getdikcə öz-özünə qapanır, 

hamıdan qaçır və bədbinləşirdi. Bəyazitdə bir yoldaşı ilə görüşə gedərkən yenidən 

Vədiə ilə qarşılaşır. Vədiə İffətə “Balamı Qalatsaraydan gətirməyə gedirəm” – dedi. 

Burada İffət Vədiənin Cəmil Kərim bəydən ayrıldığını, boşandığını və qardaşı ilə 

birlikdə Ərənköydə yaşadığını öyrənir. İffət yenidən ümidlənir: “İndi Vədiə azaddır. 

Evlənməyimiz üçün heç bir maneə təsəvvür etmirəm. Bir-birimizi ölənədək sevəcəyik. 

Başqaları mənim barəmdə nə deyirlərsə desinlər. Dünyada ən çox sevdiyim bir adam 

mənim kim və necə bir adam olduğumu bilirsə, deyilənlərin hyeç bir əhəmiyyəti yoxdur” 

[26, s. 372]. Amma sən saydığını say, gör fələk nə sayır? İffət öz xəyallarında və 
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arzularında aldanmışdı. Vədiə əvvəlki Vədiə deyildi, bəhanələrlə İffətlə evlilikdən 

qaçırdı və nəhayət, onların tamamilə ayrılması ilə nəticələnən an gəlib çatır və bu 

dialoq baş verir: “Vədiə: -Başınıza bir fəlakət gəldi. İndi biz birləşsək, görənlər nə 

deyər? İffət: Mən acı-acı güldüm. “-Vədiə xanım ərinin kassasını sındırıb qarət edən 

damğalı bir oğruya ərə gedib”, deyərlər, elə deyilmi, xanım? -dedim. - Lakin siz ki, 

həqiqəti bilirsiz... Vədiə özünü itirmişdi. Dili topuq vura-vura dedi: - Elədir, ancaq... 

Axı mənim bilməyim kifayət deyildi... Evlənməyimiz hər ikimizi qəribə bir vəziyyətə 

salar, heç olmasa bütün bunları qəbul eləmək üçün böyük bir eşq olsaydı... Həyatımı 

əsassız bir vəhmə qurban etmişdim” [26, s. 373-374]. İffət uşaq vaxtı öyrəndiyi bir 

əfsanədəki gəncin talehini yaşadı, öz həyatını sevdiyi insanın yolunda fəda etdi. Amma, 

bu ona “ömürlük “damğa”nın hesabına başa gəldi, bu “damğa” onun üzərində 

həmişəlikdir”. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Acımaq” romanında özünün əsas qəhrəmanları Zəhra və 

Mürşid Əfəndi ilə müxtəlif insanların, cəmiyyətdə gördüyü və təsvir etdiyi insanların 

real xarakterini ifadə edə bilmişdir. Əsərin ana mövzusu və əsas süjet xətti iki mərkəzi 

xarakterin üzərində qurulub: Mürşid Əfəndi və Zəhra. Mürşid Əfəndi duyğusal 

insanları, Zəhra isə məntiqlə hərəkət edən insanları təmsil edir... Rəşad Nuri bu 

romanında da Anadolunu, Anadolu insanının üzləşdiyi sosial-iqtisadi 

şəraitinümumiləşdirilmiş təsvirini vermişdir. Bu proseslərdə insan tipi hadisələrin 

mərkəzində verilməklə dövrün özəllikləri, bürokratiyası, ağrılar və real həqiqətlər 

tərənnüm olunmuşdur. Digər bir məqam da, birtərəfli baxışdan doğan ağrıların və 

yalnışlıqların olmasıdır. Bütövlükdə, ədib insanları yalnış düşüncələrdən və səthi 

fikirlərdən, birtərəfli qərarlardan uzaq durmağa, hər bir vacib məqamda, xüsusilə 

doğmaları ilə bağlı hallarda kifayət qədər dərin araşdırmalara və dəlillərə söykənmədən 

vacib qərarları verməməsinə çağırır, diqqətli, obyektiv, həssas, rəhmli, qayğıkeş 

olmağa səsləyir və s. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Yarpaq tökümü” romanında öz qəhrəmanlarını əvvəlcə saf 

və qüvvətli bir köklü agacın üstünə toplasa da, budaqlarına təravət və güc versə də, çox 

keçmədən bu ailənin acılıqları və çətinlikləri başlayır, yarpaqlar bir-bir tökülür, səfalət 

bu alənin qapısını döymədən içəri soxulur, məcbur qalan ədib öz qəhrəmanlarını bir-
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bir qurban verməli olur. “Yarpaq tökümü” yazıçının içtimai mövzuda yazdığı ən 

maraqlı romanlarındandır. Əsərin baş qəhrəmanı Əli Rza bəy namuslu, öz əməyi ilə 

yaşayan bir məmurdur. İşindən çıxarılmışdır... [28, s.5-6]. Cəmiyyətdəki həyat və 

davranış tərzi ailə üzvləri üçün məlum olmalı, onlar bu mühitdə özlərinin hərəkətlərini 

tənzimləmə və idarəetmə instinktinə malik olmalı, pisi yaxşıdan ayırmağı 

bacarmalıdırlar. Gənc qız uşaqlarına hər bir şeyi yasaq edərək evdə saxlamaqla, onları 

ətraf mühitdən, cəmiyyətdən, yaşıdlarından təcrid etməklə, onların namusunu, 

qeyrətini qorumaq mümkün deyildir, çünki vaxt gələcək, hər bir gənc qız ailədən bir 

yarpaq təki qopacaq, başqa ailəyə düşəcək, yaşayış yerini dəyişəcək, ictimai həyata 

atılacaq və s. Qızları evdə gurultulu əyləncələr keçirərkən Əli Rza bəy tez-tez özündən 

çıxır, bu rəzalətə dözməyəcəyini bildirəndə, oğlu Şövkət anası Xeyriyyə xanıma 

qahmar çıxır və atasına: “-Ata, həyat dəyişib, deyirdi, -əmin ol ki, bu əyləncələrdə zənn 

etdiyin qədər qorxulu bir şey yoxdur. İndi bütün dünya belədir. Nə etməli? Zəmanənin 

tələbinə uyğunlaşmağa məcburuq. Sən başqa bir zamanın adamı olduğun üçün 

bunların nə qədər təbii və zəruri olduğunu görmürsən” [28, s.55]. Əli Rza bəyin evində 

faciə və hərc-mərclik o dərəcəyə çatır ki, bir vəkilin məşuqəsi kimi yaşamağa üstünlük 

verən Leyla atasının qəzəbinə gəlir, onun evdən rədd olub getməsini istəyir, o isə 

atasına qarşı heç bir həya gözləmədən deyir: “-Daha qal desən də qalmaram. Lənət 

sənin evinə!” [28, s.96]. Böyüyüb boya-başa çatdığı doğma evinə, yuvasına, 

valideynlərinə lənət yağdırmaq əsla heç bir övlada yaraşmaz, bu cür addım pislənməli, 

onlar belə əməllərdən çəkindirilməlidirlər. Zəifləmiş və gücsüzləşmiş Əli Rza bəy son 

ümid yeri kimi qızı Fikrətgilə gedir, amma burada da çox qalmağın mümkünsüzlüyünü 

anlayaraq, oradan da tez uzaqlaşır. Sərsəri həyat tərzi keçirən Əli Rza bəyi ağır xəstəlik 

haqlayır, “sol qolu və sol qıçı büstbütün tutulur”, xəstəxanaya düşür, Xeyriyyə xanım 

qızı Leyla ilə birlikdə Əli Rza bəyi ziyarət edirlər. Bir müddət sonra isə Xeyriyyə xanım 

qızı “Ayşə ilə bərabər Leylanın Taksimdəki, mənzilinə köçürlər” və “Əli Rza bəyə bu 

evdə günəşə və dənizə baxan bir otaq hazırlamışdılar” [28, s.104]. Beləliklə, ortabab 

məmur və halal zəhmətlə yaşamağı özünə həyat idealı və prinsipi kimi qəbul edən Əli 

Rza bəy sonda yarımcan xəstə vəziyyətdə təqaüdçü dövrünü vaxtı ilə evindən qovduğu 

qızı Leylanın vəkil məşuqəsi olduğu üçün kirayələnən evində yaşamalı olur. Bu nə 
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dərəcədə ağır və iztirablarla dolu olsa da, Əli Rza bəyin ömrünün ahıl yaşlarında 

düşdüyü səfalətin, yoxsulluğunreallığından doğan faciəvi sonluğu idi.  

Rəşad Nuri Güntəkinin dəyərli romanlarından biri də “Akşam günəşi”dir (1926). 

Bu romanda ədib baş qəhrəman Necatinin obrazında bir insan ömrünün müxtəlif 

dövrlərinin xoş və kədərli, təzadlı, sevincli və qürublu anlarını cəmləşdirmişdir. 

Romandan formalaşan ana fikrin əsasında yaşanan ömrün və həyatın bütün dövrlərdə 

insanların istədiyi və ümid etdiyi kimi olmadığına işarə edilir və insanları həyatın nur 

dolu və ya əksinə, boz sifətindən doğan dəyişikliklərə hazır olmağa səsləyir. Necati 

kiçik yaşalarından ata və anasını itirir və bu səbəbdən İstanbulda əmisinin yanında 

böyüyür, əmisinin köməyi ilə Fransada hərbi akademiyada təhsil alır və İstanbula 

qayıdır. Bir müddət Şamda və Bolqarıstanda xidmət edir, tətil vaxtı əmisigilə gəlir. 

Əmisinin böyük qızı ilə əri arasındakı problemlər üzündən özünü vuraraq iflic olur və 

qızı ilə birlikdə atası evinə qayıdır. Bu tətil vaxtı Necati qonşu qızı Zəhraya könül verir 

və onu gözləməsini bildirir. Sonradan Necati çətinliklərlə qarşılaşır, Bolqarıstana 

gedərkən bir Türk qrupuna qoşulur və burada ağır yaralanır, yolunu azır, dörd gün 

yiyəsiz dəyirmanda qalır və bir nəfər tərəfindən xəstəxanaya çatdırılır. Necati çoxlu 

qan itirmişdi və bu səbəbdən yarası mikrob bağlayır. Həkimlər onun gələcəkdə 

həyəcanlandığı təqdirdə ölə biləcəyini bildirirlər.Bundan sonra, Necatinin qürubu 

başlayır, həyatın ona bəxş etdiyi varlıqların bir hissəsindən, əsas etibarilə can 

sağlığından qismən məhrum olması ona əngəliklər yaratsa da, o həyata ümidini itirmək 

istəmir. Necati İstanbula qayıdaraq düşdüyü vəziyyəti Zəhraya izah edir və ondan 

ayrılır. Bu arada Necatinin əmisi artıq ölmüşdü. Necati ona uşaqlıqdan bəri aşiq olan 

Nilgünlə evlənir və atsından miras qalmış Böyükadadakı evə yerləşirlər. Bir müddət 

sonra Leyla mehriban, yaraşıqlı bir qız buraya ziyarətə gəlir və Necati ilə tez-tez 

fermada gəzişər, ata minər, birgə gün keçirərdilər. Günlərin birində axşam balında 

Leyla ilə rəqs edərkən Necati həddindən artıq həyəcanlanır və həyatını itirir. Romanda 

baş verən hadisələr insanları düşünməyə, yaşadıqları bu mürəkkəb həyatın və sirli 

dünyanın onlara bəxş edə biləcəyi ömür payına hazır olmağa, həyatın kəşməkeşlərinə, 

sürprizlərinə, çətinliklərinə, acılıqlarına, xoş anlarına eyni hazırlıqla olmağa səsləyir, 

həyat insana bir dəfə verilir və hər bir insan yaşadığı ömrün ona verdiyi şansları 
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maksimum dəyərləndirməli, bu ömrü mənalı və maraqlı yaşamağa səy göstərməlidir. 

Necati düşdüyü vəziyyəti, ömrün ona bəxş etdiyi əngəlləri yetərincə dəyərləndirə 

bilmir, əyləncələrdən və düşkün həyatdan qalmaq istəmir, həkim məsləhətlərini 

qulaqardına vurur, həyatın reallığını düzgün qiymətləndirmir və erkən həyatını itirir 

[60]. Roman insanlarda dərin düşüncələrə dalmaq hissini oyadır, insanlar üzləşdikləri 

həyat anlarının hər birinin obyektiv dəyərləndirilməsinin fərqində olmalıdırlar. Bu 

roman insanları yaşadıqları həyatın mənalı olmasına, düşdükləri vəziyyətin isə onlar 

üçün nə dərəcədə önəm kəsb etməsinə, bu vəziyyətdə onlar üçün düzgün qərarın 

verilməsi ilə bağlı yetərincə düşünmələrinə səsləyir. “Akşam güneşi” romanını 

oxuyarkən bəzən çox sevdiyimiz şeylərdən imtina etmədiyimiz zamanda, 

istəmədiyimiz şeylər edə biləcəyimizi öyrəndim. İnsanların öz duyğuları qarşısında 

aciz qaldığını və bunların həyatımıza bəzən müsbət, bəzən də mənfi təsir etdiyini 

anladım [60]. Rəşad Nuri Güntəkinin “Bir qadin düşməni” (1927) romanında əsas 

hadisələr insanın həyatda müxtəlif mənsəblərin və fikirlərin xaotik dünyasında itib-

batmağından, pis hadisələr və yalnız düşüncələr ucbatından hamıya eyni tərzdə 

yanaşmağından, qadınların simasında öz qərəzli baxışları ilə heç bir qiymətli dəyər 

görməyən və onları dəyərsiz varlıq hesab edən Ziyanın davranışları və düşüncələri 

ifadə olunmuşdur. Ziya həyatda müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş, nüfuzlu insanlarla 

əlaqəsi olan, ancaq duyğularının əsirindən çıxa bilməyən və tez-tez dəyişən yeriz 

fikirlərə sahib olan orta yaşlı birisidir. Romandakı hadisələr Saranın dilindən uşaqlıq 

dostu və sonralar cəbhədə də bir yerdə olduqları Necdətə yazdığı məktublar formasında 

tərənnüm edilmişdir [61]. Sara və Necdət bir-birlərini sevirlər, Necdət, nişanlısının 

gözündə “qəhrəman” ola bilmək üçün “atəşə atılıb döyüşmək” üçün belə hazırdır. 

Amansız müharibədə Necdat bu “arzusunun” qurbanı olur. Atəş xəttində partlayan 

mərmi Necdətin üzünü parçalayır və o, tanınmaz hala düşür. Nebahat Yusifoğlu qeyd 

edir ki, insanların müharibədə aldıqları yaralar və zədələr, sonradan cəmiyyətdə həmin 

insanların yaşam tərzində ağır izlər buraxır və cəmiyyətin bu cür halları anlaması çox 

vacibdir. Döyüşdə şəhid olmayıb yaralı kimi qayıdanlar insanların, ətrafdakıların onları 

anlamadıqları təqdirdə gündəlik həyatla ayaqlaşa bilməzlər [94]. Sara Paşa atasının 

həsrətini çəkir və Ərzuruma gedərək ona baş çəkmək istəyir. Bu fürsət ona yalnız dayısı 
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Rza bəyin qızı Vəsimənin toyunda qismət olur. Rza bəy tanınan və öndə gedən bir 

şəxsiyyətdir. Qızı Vəsimə isə xaricdə təhsil almış əkinçilik mühəndisi Rəmzi bəylə toy 

ərəfəsindədir. Sara toya gedərkən gəmidə qəribə və anlaşılmayan bir hadisə baş verir. 

Gəmi qəsəbəyə yaxınlaşdıqda dənizdə batıb çıxan və imdad diləyən bir insanın 

yalvarışları hamını dondurmuşdu. Gəmidəkilər kapitandan batan şəxsi qurtarmağa 

çağırırlar. Sara hiddətlənərək birbaşa kapitanın üzərinə gedir və nə üçün batan insanı 

qurtarmaq istəmədiklərini ondan soruşur. Lakin kapitan həmin batan adamın bir 

idmançı olduğunu, tez-tez belə zarafatlar etdiyini Saraya bildirir və Sara bunları 

eşidincə sakitləşir. Sara artıq dayısıgilə gəlir və toy hazırlıqları başlayır. Sara özünün 

çox gözəl olduğunu düşünür Vəsimənin Rəmzi bəyə yaraşmadığını beynində fırladır, 

Rəmzi bəyi özünə aşiq etməyə çalışır və buna nail olur. Amma, ərtafdakılardan utanc 

duyur və bu sevdadan vaz keçir. Bir gecə Saranın şərəfinə məclis düzəldilir və bu 

məclisə idmançılar da gəlirlər. Dənizdə boğulma hadisəsini təqlid edən Homonqolos 

ləqəbli Ziya da buradadır. Ziyanın sifəti müxtəlif cizgili və dərili insanların qarışığı 

kimi bir təsəvvür oyadır. Bu insan özünü çox bilmiş aparır, söylədiklərinin fərqinə 

varmır və qadınların ünvanına, qadınlara qarşı aqressivdir. Saranı fikir götürür, Ziyanın 

nə üçün özünü belə aparmasını başa düşmək istəyir, onu bu yoldan döndərməyə çalışır 

və bir qadın düşmənini zərərsizləşdirmək istəyir. Vaxtın az olmasına baxmayaraq Ziya 

ilə yaxınlaşmaq üçün hər şey edir və hər düşən fürsətdə onunla birlikdə olmağa çalışır, 

toy günündə belə onunla məşğul olur. Ziya artıq dəyişilmişdir və o, Saranı 

sevməkdədir, amma hələ bu barədə Saraya bir söz deməmişdir. Ziya Saraya baxdıqda 

yeni və sirli bir dünya ilə qarşılaşdığını, onun həyatının yeni dünyayaaçıldığını hiss 

edir. Lakin, hadisələr gözlənilmədən ayaq-baş olur, hər şey dəyişilir, qəsəbəyə gələn 

piada alayı şərəfinə motosikl nümayiş etdirən Ziya faciəvi şəkildə qəzaya düşür, Sara 

ilə gəzdikləri bir yerdə motosiklə uçurumdan aşağı düşərək parçalanır və ölür. 

Romandakı hadisələr dərin psixoloji düşüncələrlə və həyata baxışların müxtəlifliyi ilə 

zəngindir. İnsanlar bəzən qarşısındakıların iç dünyasını, əxlaqını, mənəviyyatını, 

tərbiyyəsini, gözəlliyini dərk etmədən özlərinin monoton və qeyri-obyektiv, yersiz 

düşüncələrində qalırlar, haqsız olaraq fikirlərə dalırlar və yalnışlıqlara yol verirlər. 
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İnsanlar düşünərkən və başqalarını mühakimə edərkən cılız fikirlərdən və qərəzli 

yanaşmalardan uzaq olmalıdırlar [61]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Yaşıl Gecə” (1928) romanında hadisələr 1908-1923-cü 

illərdə inqilabdan əvvəlki dövrün təsvirindən ibarətdir. Romanın əsas ideya xətti kimi 

insanların inandığı ideal uğrunda mübarizədə davamlı və inadlı olmasıdır [93]. 

Hadisələrin mərkəzində əsas qəhrəman kimi verilən obraz Şahin Əfəndidir. İdealist bir 

müəllim olan Şahin Əfəndi uzaq Anadoluya işləməyə razılıq verir və Milli Təhsil 

Nazirliyinin müdiri də bunu sevinə-sevinə qəbul edir [80]. Şahin Əfəndinin təyinatı 

İzmirdəki Sarıovaya verilir və o, bura çatan kimi etmək istədiyi yeniliklərlə - inqilabla 

məktəb direktorunu tanış edir, lakin məktəb direktoru bunları zoş qarşılamır. Məktəb 

binası viranəyə bənzəyirdi və Şahin Əfəndi ilk olaraq bu vəziyyəti dəyişmək istəyirdi, 

bunun üçün qəsəbədəki Nəsib adlı bir mühəndisin yardımına da ümid edirdi. Amma, 

bu yenilik Sarıova camaatının etirazı ilə qarşılandı və bir qrup fanatik xurafatçı 

inanclılar bu yeniliyin qarşısına sipər çəkdilər. Şahin Əfəndi Üsküplü Müəllim, Zühdü 

Əfəndi, Hacı Emin Əfəndi ilə mübarizə etmək məcburiyyətində qaldı. Hacı Emin 

Əfəndi Şahin Əfəndi barəsində olmazın dedi-qoduları çıxardır və yaydırırdı. Məktəbdə 

gündən-günə şagirdlər azalırdı və Şahin Əfəndi Yaşıl Gecəyə qarşı mübarizədə 

zəiflədiyini hiss etdiyi anda Qurtuluş Savaşı - İnqilab baş verdi. Şahin Əfəndi 

Sarıovada qalaraq Atatürk İnqilabının yaratdığı yeni coşqulu şəraitdə arzuladığı 

ideallarının sona çatdırılması üçün mübarizəsini davam etdirdi. Hənifə Nalan Genç 

qeyd edir ki, Yaşıl Gecə romanında ustad ədib Rəşat Nuri Güntəkin insanları amalları 

və ideyaları uğrunda mübarizədə iradəli olmağa, haqq yolundan dönməməyə, 

mübarizədə sonadək mətinlik göstərməyə, üzləşdikləri çətinliklərdən qorxmamağa, 

etmək istədikləri inqilablar üçün savaşa özlərini tam hazırlamağa səsləyir [78]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Dəyirman” (1944) romanında baş verən hadisələr 

Osmanlı imperiyasının son illərində Sarıpınar adlı bir mahalda baş verən kiçik bir 

zəlzələ nəticəsində yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Mahlın ünlü şəxsiyyətlərindən biri 

olan Ömər bəyin təşkil etdiyi ziyafətin keçirildiyi gecə zamanı zəlzələ baş verir. Həmin 

zəlzələdə mahalın baş məmuru Xəlil Hilmi Əfəndi yüngül olaraq yaralanır. Baş məmur 

evində istirahət edərkən mahalın polis bölməsi komandiri və bələdiyyə Baş katibi 
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mahalda vəziyyətin çox ağır olması barasində mərkəzə teleqraf göndərərlər. Nəticədə 

Sarıpınarda çox böyük bir fəlakətin baş verməsi xəbəri tezliklə hər yerə yayılır. 

Qubernator kömək üçün mahala xüsusi heyət göndərir. Belə olduğu təqdirdə mahalda 

məmurlar təşvişə düşürlər və zəlzələ hadisəsinin çox şişirdildiyini anlayırlar. Lakin, 

artıq gec idi, zəlzələ fəlakəti dünya mətbuatına da yol tapmışdı. Hadisənin və zəlzələnin 

fəsadlarının həddindən ziyadə şişirdildiyi Valinin qulağına da gedib çatmışdı, əvvəlcə 

öz köməkçisi Həmid bəyi mahala yollayır və bir neçə gün sonra da özü mahala gedir. 

Valinin mahala gəldiyi günün axşamı Şahzadənin xarici və yerli mətbuat 

nümayəndələri ilə birlikdə mahala gələcəyi xəbəri yayılır. Qubernator-Vali bu 

xəbərdən çox əndişələnir, mahalın Baş məmurunun yanında özünün də biyabır 

olacağını düşünərək, Şahzadə gəlməzdən əvvəl mahalı həqiqətən bir xaraba görüntüsü 

vəziyyətinə salır. Şahzadəyə mahalın xarabaya çevrilməsi yerləri göstərilir və o, 

həqiqətin də mahalın xarabaya döndüyünə inanır. Şahzadə Valini və mahalın Baş 

məmurunu medalla təltif edir, onlar da öz növbələrində xarici ölkələrdən toplanan 

köməklə viranə qoyduqları mahalı yenidən abadlaşdırırlar. Bu romanda baş verən 

hadisələr insanları daha məsuliyyətli olmağa, şüurlu davranmağa, gerçək hadisələri 

olduğu kimi təsvir etmək qabiliyyətində olmağa, hadisələri şişirtməməyə çağırır [68]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin dəyərli romanlarından biri də “Xarabalıqların çiçəyi”dir 

(1953). Bu romanın əsas qəhrəmanı Süleyman bəydir. O, bələdiyyə həkimi vəzifəsində 

işləyir. Süleyman bəy öz həyat hekayəsini doktor Hayrullah bəyə izah edir. Süleyman 

bəy uşaqlığında hamının rəğbətini qazana bilmişdir və o, xalası qızı Senihaya aşiq imiş, 

qız da onu sevirmiş və evlənməklərini əhdi-peyman etmişlər [79]. Lakin, sən saydığını 

say, gör həyat sənə hansı sürprizləri hazırlayıb və yaxud hələ valideynlər nə edəcəklər? 

Süleymanın atası ilə Senihanın atasının araları çox soyuq idi və bu ailələr demək olardı 

ki, görüşmürdülər, gediş-gəliş kəsilmişdir. Bu vəziyyətə dözməyən Süleyman evdən 

qaçmış və Senihanı görməyə getmişdir. Ailəsi Süleymanın itməsindən çox narahatlıq 

keçirmiş, doğma anasının ona yaxşı baxa bilmədiyi və nəzarət edə bilmədiyi qənaətinə 

gələrək, onun üçün xarici bir dayə tutmuşlar. Süleymanın qaçmaması üçün gecələr 

onun otağının ağzını bağlayırmışlar. Günlərin birində evdə güclü yanğın baş vermişdir, 

hər kəs özünü xilas etmək üçün qaçmağa üz tutmuş və bu məqamda Süleymanı 
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unutmuşlar. Talehin xoş təsadüfi və möcüzəsi nəticəsində bu yanğından Süleymanı 

onun öz doğma anası xilas edə bilmiş, amma Süleymanın üzü yanaraq pis hala 

düşmüşdür. Bu hadisədən sonra Süleymanın həyatında hər şey dəyişmişdir və 

Süleyman özünü insanlardan tamamilə uzaq tutmağa çalışmışdır. Tezliklə öz doğma 

yurdunu tərk edərərk xaricə - yabancı ölkələrə üz tutmuş, orada yaxşı təhsil almış və 

gözəl bir göz həkimi kimi yetişmişdi [79]. Süleyman həkim doktor Hayrullah bəylə 

söhbətində həkimin bir xanım xəstəsinin olduğunu bildi. Ertəsi gün onlar yenidən 

görüşürlər, amma səhərə yaxın doktor Hayrullah bəyin xəstəsi olan xanım keçinmişdi. 

Talehin hökmünə bax ki, ölən bu xəstə Süleymanın uşaq vaxtından aşiq olduğu Seniha 

imiş... Süleymanın həyatı beləcə param-parça olur, öz sevdiyinə qovuşmadan onu itirir 

[79]. Amma Süleyman həyatda optimisdir, yaxşılıqlar etməyə qadirdir, insanları sevir, 

mehribandır, qayğıkeşdir, səmimidir. Məsələ çirkinlikdə deyil, həyatda siması çirkin 

olan insanların qəlbində insanı duyğular başqalarına nisbətən daha da üstün ola bilər, 

necə ki, Süleymanda olduğu kimi [85]. Böyük ədib bunlarla insanları mərhəmətli 

olmağa, allahın verdiyi ömürü dəyərləndirməyə, onu mənalı yaşamağa, qəlbində 

insanlara qarşı xoş duyğular bəsləməyə, həyatda onların köməyinə çatmağa, haqsız 

yerə kimisə incitməməyə, valideynləri isə övladlarının xoşbəxtliyi üçün heç nəyi 

əsirgəməməməyə, sevən gəncləri bir-birindən ayırmamağa, valideynlər arasındakı 

soyuqluqdan uşaqların, gənclərin qəlblərinin titrəmələri üçün istifadə etməməyə 

çağırır.  
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  II FƏSİL. İ.ƏFƏNDİYEV VƏ R.N.GÜNTƏKİNİN ROMANLARINDA 

LİRİK-PSİXOLOJİ ÜSLUBUN FƏRDİ VƏ TİPOLOJİ CƏHƏTLƏRİ. 

 

2.1. İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında qəhrəman  

      tipləri və onların bədii təcəssüm fərdilikləri 

 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji 

üslubda bədii qəhrəmanların şəxsiyyət problemi xeyli önə çəkilmişdir və bu 

baxımdan əsas qəhrəmanların və obrazların müqayisəli təhlili maraq doğurur. 

Məlumdur ki, lirik-psixoloji üslubun formalaşması milli ədəbiyyatımızda İlyas 

Əfəndiyevin və türk ədəbiyyatında Rəşad Nuri Güntəkinin adı ilə bağlıdır. Hər iki 

böyük ədib öz qəhrəmanlarını həyatın ağır sınaqlarına çəkməklə, onları həyatın 

kəşməkeşli burulğanından keçirməklə bərkitməyə, gücləndirməyə və şəxsiyyət 

kimi formalaşdırmağa nail olmuşdur.  

Hər iki ədibin romanlarında əsas diqqət obrazların daxili-psixoloji 

özəlliklərinin qabarıq şəkildə verilməsinə yönəldilmişdir. İlyas Əfəndiyevin 

“Söyüdlü arx” romanının baş qəhrəmanı Nuriyyə ilə Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Çalıquşu” romanında Fəridənin və “Dodaqdan qəlbə” romanında Lamiyənin 

timsalında bunları aydın görmək olar. Bu obrazların hər biri özünün yüksək fərdi 

keyfiyyətləri, psixoloji özəllikləri və xüsusiyyətləri, bir şəxsiyyət kimi ətrafda və 

cəmiyyətdə geniş mənada nüfuz qazanmaq bacarıqları və keyfiyyətləri ilə diqqət 

çəkirlər. İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanının baş qəhrəmanı Nuriyyə 

yeniliklərə can atan, çalışqan, həyata yenicə atılmış gənc bir qızdır. Romandakı 

hadisələr və münasibətlər o qədər də uzaq olmayan və müasir dövrdə yaşayan 

insanlarımızın bir çoxlarının özgözləri ilə gördükləri və həyatları ilə yaşadıqları 

dövrün tərənnümü, hadisələrin və münasibətlərin təsviri verilmişdir. Nuriyyə ilə 

Muradın sevgisi kifayət qədər təbiililiyi ilə diqqət çəkir və şübhəsiz həmin dövr 

üçün yazıçının - böyük ədibin yüksək mənada təxəyyülünün və dünyagörüşünün, 

cəsarətli qələminin məhsulu idi. Həyata yenicə atılmış gənc bir qızın, bir o qədər 

də gənc olan və həyat eşqi ilə alışıb yanan leytenant Muradı sevməsi və uzun 
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müddət sevgisinə sadiq qalması, ümid etməsi, son ümidə kimi vəfalı olması ədib 

tərəfindən xeyli inandırıcı bir formada ifadə olunmuşdur. Gənc və zərif Nuriyyə 

saf qəlbini yandıran ilk eşq atəşinin işığı və odu ilə həyata atılır, halal zəhmətə 

qatlaşır, insanların sevimlisinə çevrilir, amma ilk eşqinin daşa dəydiyini görəndə 

yüksək mənəviyyat və əxlaq nümayiş etdirir, özünün hisslərini cilovlamağı və 

uzun illər ürəyinin, qəlbinin dərinliyində gəzdirdiyi sevgisindən-məhəbbətindən əl 

çəkməyə cəsarət tapır, iradə göstərir, o, bunları Muradın ailəsini dağılmamaq üçün 

edir, cəmiyyətə, minlərlə uf demədən ailə dağıdan qadınlara səslənir, müraciət edir, 

hər bir insanın şəxsi hisslərindən və sevgi istəklərindən çox, cəmiyyət üçün dəyərli 

olan mənəviyyatı - ailə mənəviyyatını, ailə institutunun qorunmasının vacibliyini 

insanlara çatdırır. “...köhnəliklə mübarizədə yeniliyin təntənəsi prosesinin fəal 

iştirakçısı olan Nuriyyə də məhəbbət məsələsində seçim qarşısındadır. Nuriyyə də 

seçim etməkdə azaddır, kimsə ona hökm edə bilməz. Ona hökm edəcək yeganə 

qüvvə özünün ürəyi, vicdanı, düşüncəsi, yüksək insani keyfiyyətləridir. Muradın 

ailə qurduğunu, uşağı olduğunu bilincə, o öz məhəbbətindən imtina edir, özünün 

“məhəbbət payını” Səadətə bağışlayır. Nuriyyə sızıldamağı xoşlamırdı, qəm-qüssə, 

yalqızlıq, yetimçilik onu daim sıxsa da “qəribə xəyallarla” və şirin arzularla 

yaşayırdı: “Mən heç bir zaman ağlamamışam. Heç bir zaman öz talehimdən 

inciməmişəm” [14, s.201]. Hətta uzun müddətdən sonrakənd klubuna işləməyə 

gedərkən yolda rastlaşdığı Muradın onu tanımadığını biləndə yenə sızlamır, 

ağlamır, amma bütün bunlar şübhəsiz ona təsir edir və düşündürürdü: “Ax, 

leytenant, böyürtkən kolu üzümə kölgə saldığı üçünmü məni tanıya bilmirsən? 

Yoxsa, mən o qədər dəyişilmişəm, o qədər xarab olmuşam ki...” [14, s.325]. 

Əlbəttə, bütün bunlar Nuriyyəni üzməyə bilməzdi, amma, o uzun illər əvvəl 

Muradla ilk tanışlığının, görüşlərinin təsirindən qəlbində gəzdirdiyi sevgisinin 

saflığını qoruyub saxlamışdı və həmin anları şirin xatirə tək yaşadırdı. Lakin, 

Nuriyyənin riyaziyyatdan yazılı imtahan olan gününün axşamı vədələşdikləri 

yerdə Muradla görüşü baş tutmur, Murad gəlib çıxmır: “Saatlarca yataqxananın 

pəncərəsi qabağında oturub gözümü küçəyə dikdim... Onu görmədim. Günlər, 

aylar gəlib keçdi” [14, s.336]. 
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Bu hadisədən sonra Nuriyyə Leninqradda dağ-mədən institutuna daxil olur və 

bir müddət orada oxuyur, amma tez-tez xəstələnməsi, “qıçlarında bərk ağrılar 

əmələ gəlməsi” ilə əlaqədar olaraq yenidən Azərbaycana qayıtmalı olur və onun 

Leninqradda tanış olduğu Ayna adlı Bakılı qızın köməkliyi ilə Bakıya qayıdır, teatr 

instituna daxil olur. Nuriyyə aktyorluq peşəsinə yiyələnərək uzaq kənd klubuna 

işləməyə gedir, daha doğrusu təyinatla göndərilir və burada böyük həvəslə 

yeniliklər etməyə, boş və kimsəsiz qalmış kənd klubunun, həm də toz basmış, 

rütubətli kənd kitabxanasının işini - fəaliyyətini canlandıra bilir, kənd sakinlərinin 

və rayon əhalisinin getdikcə sevimlisinə, istəklisinə çevrilir. İllərlə sevdiyi Muradı 

itirdiyi üçün iztirablar içində çabalamır, “bu dünyada hər kəsin xoşbəxt olmağa, 

həyatdan daha çox pay götürməyə can atması”nı qanuni hesab edir və illər 

keçdikdən sonra Hümmətin simasında yenidən öz səadətini tapmaq şərəfinə nail 

olur” [22]. Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının əsas qəhrəmanı Fəridə 

həyata özünəməxsus baxışları, düşüncələri, səmimiyyəti, saf sevgi hisslərilə, eyni 

zamanda peşəsinə vurğunluğu ilə diqqət çəkir. Müəllif Çalıquşunun böyüküyünə, 

yetkinləşdiyinə, şəxsi keyfiyyətlərinin yüksəldiyinə, daha çox anlamağa 

başladığına, sevgi işartılarını hiss etməyinə işarə edir, lirik – psixoloji təzahürlərlə 

verdiyi və Çalıquşunun dilindən söylədiyifikirlərdə yavaş-yavaş ağla qaranı, sevgi 

ilə nifrəti seçməyə başlayan bir gəncin ürək çırpıntılarının və düşüncələrinin 

ifadəsini verir. Fəridə artıq müşahidə etməyə, düşünməyə, qiymətləndirməyə 

başlayıb. O, cəmiyyətə, cəmiyyətdəki insanlara, ətrafındakı insanlara, ilk növbədə 

biganə olmadığı insanlara qarşı öz fikrini və düşüncəsini ortaya qoyur və bütün 

bunlar şəxsiyyətin və cəmiyyətin üz-üzə qaldığı problemlərlə, yaşadığı həyat tərzi 

və mühitlə bağlı konteksdə cərəyan edir, artıq bu gənc qız üzləşə biləcəyi 

hadisələrə və problemlərə münasibətini bildirməyi lazım bilir, bunlar barədə 

düşünür, bunlarla bərabər, Fəridədə bir “abır və həya” formalaşmağa başlayırdı. 

“On iki yaşım olardı. Mən ar və həyanın nə olduğunu daha başa düşürdüm. Odur 

ki, müəllimə qarşı etdiyim bu hərəkətdən utanırdım” [25, s.25]. Böyük ədib 

Fəridənin yaşadığı dövrdə cəmiyyətdə baş verən proseslərə, cəmiyyətin sərgilədiyi 

həyat tərzinə, adət və ənənələrə, el tənəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmış və bütün 
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bunların bir çox çalarlarını, xüsusiyyətlərini Fəridənin obrazında cəmləşdirməklə 

onun fikir və düşüncələrində, dialoqlarında ifadə etmişdir. Zeynilər kəndində 

işlədiyi zaman Fəridə “Könlündə nə diləyin varsa, Zeyni babadan istə” inacına 

rəğmən Zeyni babaya üz tutur: “Zeyni baba, mən kiçik, nadan bir Çalıquşundan 

başqa bir şey deyiləm... Eşitdim ki, sən yeddi il günəş görmədən, burada çilə 

doldurubsab, əzab çəkibsən. Bəlkə sən də insanların zalimliyindən, vəfasızlığından 

qaçıbmışsan. Babacığım, sən böyük bir şey istəyəcəm. Bu yeddi il içində, əlbəttə, 

günəşin, küləyin həsrətini çəkdiyin zamanlar olmuşdur. Səni o dəqiqələrin əzabına 

qatlaşdıran, mələk səbrindən mənə də ver. Mən də inləmədən, ağlamadan çiləmi 

doldurum” [25, s.152]. Doktor Xeyrullanın Kamran bəyə məktubu və Fəridənin 

gündəliyinin təfsilatı aşkar olduqdan sonra Müjgan “titrəyən əllərini Kamrana 

uzadıb: - Kamran, biz daha Fəridəni gərək buraxmayaq. Lazım gəlsə, lap zorla 

saxlayaq” – deyir [25, s.359]. Doktor Xeyrulla Kamrana yazdığı məktubunda: 

“Qəribə bir qızdır. O bəlkə vasvasılıq, tərslik etmək istəyəcəkdir, amma ona 

qətiyən fikir vermə. Lap bilsən ki, öləcəkdir, yenə buraxma. Əgər lazım gəlsə, 

zorla qız qaçıran dağlı kişilər kimi vəhşi və qaba ol. İnan ki, əgər o, sənin 

qucağında ölsə də, ancaq aldığı ləzzətdən ölmüş olacaqdır” [25, s.362]. Bütün bu 

keyfiyyətlərinə rəğmən Fəridə öz xoşbəxtliyini tapmaya bilməzdi və həyatda layiq 

olduğu zirvəyə çatmazdı.Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının əsas 

obrazı Lamiyə Kənana qarşı hisslərində və münasibətlərində saf sevgini, 

səmimiyyəti qorumaqla, hələ gənc yaşlarından fərdi keyfiyyətləri ilə fərqlənməklə 

bir şəxsiyyət kimi formalaşmağa nail olmuş və sona qədər özünü şəxsiyyət olaraq 

ətrafa və cəmiyyətə təqdim edə bilmişdir. Ədib sanki Lamiyənin Kənanın fiziki 

təsirindən, xəyanətindən, digər yüngül hərəkətlərindən, ədabazlığından, hər hansı 

bir fiziki və mənəvi təsirə məruz qalıb ölməyəcəyini, Lamiyənin yalnız Kənanın 

musiqi dünyasının təsiri altında əbədiyyətə qovuşacağını qabaqcadan görürdü. 

Məsum Lamiyənin görmək istədiyi və yaşamaq, sevmək və sevilmək həsrətilə 

yandığı, ömrü boyu yana-yana qaldığı, şam kimi əridiyi, amma arzuladığı xoşbəxt 

gələcəyə, ideal həyata, pak sevgiyə, səmimiyyətə və təmiz məhəbbətə çata 

bilmədiyi xəyal dünyası, “nağılvari həyatı” bunlara bənzəyirdi, bu hekayət, xəyal 
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və düşüncələr, ustad ədibin “yaratdığı” “sevgi və məhəbbət, əhd və peyman, 

sədaqət” dünyasında bitirdi...Nuriyyə, Fəridə və Lamiyə hər üçü öz gələcək 

idealları, arzuları, istəkləri uğrunda mübarizlik, prinsipiallıq etməklə və 

cəmiyyətdə davranışları ilə nüfuz sahiblərinə çevrilirlər, insanların və yaxınlarının 

rəğbətini qazanırlar, sonda hər üçü xoşbəxt olurlar, bir şəxsiyyət kimi özlərini 

təsdiq edirlər. 

İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanının baş qəhrəmanı 

Səlimə ilə Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının Fəridə obrazı arasında 

fərdi- psixoloji xüsusiyyətlər baxımından oxşar cəhətlər çoxdur. Hər iki qəhrəman 

fikirləşmədən və çətinliklərdən qorxmadan doğma yurdun ən ucqar nöqtəsində 

belə millətə xidmət etməyə, cəmiyyət üçün yararlı və yetkin bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmağa çalışırlar. Səlimə və Fəridə fədakardırlar, eyni zamanda təmiz 

hisslərə, pak qəlbə, səmimiyyətə, insani keyfiyyətlərə, millilik xüsusiyyətlərinə 

malikdirlər. Onlar sevdikləri peşələrinin vurğunudurlar, insanlara xidmətdən zövq 

alırlar, özlərini insanlara və cəmiyyətə sevdirməyi bacarırlar, öz sevgiləri və 

xoşbəxtlikləri uğrunda da sona qədər mübarizdirlər. İlyas Əfəndiyevin “Dağlar 

arxasında üç dost” romanı (1963) Səlimə obrazının bir şəxsiyyət kimi qəbul 

edilməsi baxımından diqqət çəkir. Romanda əsas hadisələr gənc şəhər qızı və 

zootexnik ixtisasına yiyələnmiş Səlimə, onunşəhər mühitindən birdən-birə sərt 

qışı, özünəməxsus vərdişləri, adətləri, davranışları olan insanların yaşadığı, həm 

də füsünkar təbiəti, saf bulaq suları olan Qartallı dərəyə gəlməsi, burada fəal əmək 

fəaliyyətinə başlaması, Səlimənin müxtəlif xasiyyətli və xarakterli insanlarla 

davranışı, onlara münasibəti, onun üzərinə davamsız təzyiqlərin olması, bununla 

belə Səlimənin Qartallı dərədə güclü nüfuz qazanması, insanlar tərəfindən 

sevilməsi, xeyirxahlığı və əməksevərliyi ilə kənd camaatının sevimlisinə 

çevrilməsi, ilk sevgisininiztirabları, sınaqları, sevgi yanğıları, Səlimənin bununla 

bağlı mücadiləsi, mübarizəsi, möhkəm və iradəli davranışı, eyni zamanda lirik 

sevən qəlbi, iç dünyası, sonsuz həyat eşqi ilə alışıb yanan ürək çırpıntıları, 

dostlarla münasibətdə mərhəmətliliyi, sədaqətliliyi, kompromisliliyi, yaxşını 

pisdən seçməsi, ədalətliliyi qoruması, lazım gəldikdə bir mərhəmətli və mələk kimi 
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insani hisslərlə digərlərinə məlhəm olması, onları ovundurması, özü isə çox vaxt 

qarşılaşdığı haqsızlıqların və həqarətlərin, kinayəli baxışların və tənəli sözlərin 

müqabilində ağrı və acılarını içində gizlətməsi, göz yaşlarını kimsəyə 

göstərməmək üçün özünə qapılması, ancaq mübarizəsindən bir an olsun belə geri 

çəkilməməsi, nəhayət sonda Qartallı dərənin həm simasının dəyişdirilməsi,işlədiyi 

sahədə yeniliklərə nail olması, həm də bu təzadlar içində öz xoşbəxtliyini tapması, 

qarşısında yaşda ondan az olmasına baxmayaraq Şahları qüvvətli, cəsur, şəxsiyyət 

və igid ər kimi görməsi, onunla sevgi ulduzunun birləşməsi, məhəbbətini tapması 

ilə bağlı hadisələrin ətrafında gedir. Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının 

qəhrəmanı Fəridə əzab və əziyyətlərə, zillətə qatılsa belə, nadan insanların 

əhatəsində, Zeynilər kəndi kimi sıxıcı mühiti olan bir yerdə yaşasa belə özünün bir 

şəxsiyyət kimi tanınması, hamının ona hörmət və izzətlə yanaşması, ona qarşı 

vəfasızlıqlara son qoyulması üçün mübarizə əzmində olduğuna işarə edir. Böyük 

ustad cəmiyyətə eşitdirir ki, ağlamaqdan və sızlamaqdansa günəş üçün də mücadilə 

gərəkdir, hərçənd ona çox yaxın düşərsənsə səni yandıra bilər, alovlandırar, aydın 

səmaya, itirilmiş sevgiyə çatmaq üçün də irəli atılmaq, sınmamaq, iradəsindən 

dönməmək gərəkdir. Fəridə bunu bacardı, ədibin arzusu bu idi ki, cəmiyyətdə 

Fəridə kimi gənclər, mətin və iradəli şəxsiyyətlər çox olsun və belə olduğu təqdirdə 

cəmiyyətin inkişafı daha sürətli, onu əhatə edən mühit isə daha ədalətli, 

mərhəmətli və insanların əksəriyyətinin rəğbətini qazanan meyarlardan ibarət 

olacaqdır, insanlar bir-biri ilə mehriban şəraitdə yaşayacaq, sevgililər istəklərinə 

çatacaq, xoşbəxt olacaq, insanların üzlərində və gözlərində acı göz yaşları yox, 

sevinc nidaları və qığılcımları əks olunacaqdır, insanlar yaşadıqları həyatdan və 

cəmiyyətdən zövq alacaqlar, bu həyatdan doymayacaqlar, ölüm vaxtı gəldikdə isə 

yaşadıqları mənalı həyat və ömür yolunun təsiri altında bu dünyadan nakam 

köçməyəcəklər.  

İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanının əsas obrazı 

Sarıköynək və Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının baş qəhrəmanı 

Lamiyənin obrazlarında lirik-psixoloji təsvirdə bu qəhrəmanların şəxsiyyət 

probleminin tərənnümü böyük ustalıqla verilmişdir. Sarıköynək və Lamiyə tər-
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təravətli bahar çiçəkləri tək yenicə ətir saçmağa başlayan füsünkar bir varlıq, 

amma əslində gənc, qəlbləri saf sevgi və məhəbbətlə alışıb yanan və həyata təzəcə 

atılmış gənc qızlardır. Hər ikisi gəncikən vaxtından tez böyüməli və bir şəxsiyyət 

kimi formalaşmalı olmuşlar. Bu gənclərin ürəklərinin dərinliyində təmiz sevgi və 

məhəbbət dəyərləri, ətrafdakılara səmimi münasibət, milli əxlaqa, adət və 

ənənələrə hörmət-izzət, insanlara böyük mənada məhəbbət vardır. Onlar sevginin 

və saf məhəbbətin, sədaqətliliyin fərqindədirlər. Bu məsələdə Sarıköynək Lamiyə 

ilə müqayisədə daha dolğun, daha cəsarətli, daha mübariz, bir qədər də ehtiyatlı və 

tədbirli görünür. Sarıköynək öz fikri və zikri, əqli və duhası, varlığı ilə həmişə 

sevdiyinin yanındadır, Valehi düşünür, onunla nəfəs alır, xoşbəxtlikləri uğrunda 

axıradək iradə göstərir, mətin qalır, namusunu və qeyrətini gözbəbəyi kimi 

qoruyur, onun gözlərini heç nə qamaşdıra bilmir, hiyləgər, vicdansız, həm də 

əxlaqsızlar onu yolundan sapdıra bilmir.  

Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının əsas obrazlarından biri 

olan Kənan və İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanının baş 

qəhrəmanlarından biri kimi Şahların bədii qəhrəman və bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmaları baxımından müəyyən fərqlər və ziddiyyətlər mövcuddur. Bu iki 

qəhrəmanın fərdi xarakterlərində oxşarlıqlar tapmaq o qədər də asan deyildir və 

obrazların hər ikisini tərəzinin eyni gözünə qoymaq əslində ədalətsizlik kimi də 

baxıla bilər. Hər ikisi gənc yaşlarından tanınmağa, ətrafdakılar tərəfindən diqqətdə 

olmalarına rəğmən, onların xarakterlərindəki xüsusiyyətlər və fərqliliklər, 

fikrimizcə sonrakı proseslərdə hər iki qəhrəmanın şəxsiyyət səviyyəsinə 

çatmasında özünü büruzə vermişdir. Yaradıcı gənc olan Kənan xəyallar və arzular 

dünyasında, eyni zamanda əyləncələr dünyasında uçduğu zaman, Şahlar gənc 

yaşlarından daha ciddi, məsul işlərlə məşğuldur, gəncikən “ağsaqqalıq” edir, gecə-

gündüz işinin başındadır, mərddir, sözü bütövdür, fantaziyadan uzaqdır. Amma, 

bu qəhrəmanların fərdi keyfiyyətlərinə ətrafdakılar biganə deyildir, bununla belə, 

bu məsələdə də ziddiyyətli məqamlar diqqət çəkir. Kənan düşdüyü həyat mühitində 

və sevgi burulğanında saf və pak məhəbbəti dəyərləndirə bilmir, sevgisini puç edir, 

elə həyatını da puç edir və xoşbəxt olmur, nəsibi isə intiharla yekunlaşır. Şahlar 
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isə bəlkə də romantik deyil, uzun uzadı sevgi moziəsi və eşq hekayətləri söyləməyə 

meyilli deyildir, amma istəyində, sevgisində, məhəbbətində bütövdür, safdır, 

səmimidir, yalan-palandan uzaqdır və buna görə də axırda xoşbəxt olur, sevgisinə 

qovuşur və bir şəxsiyyət kimi el-obanın gözündə və cəmiyyətdə hörmət qazanır, 

seçilir. Şahlar daha iradəli və mərd xüsusiyyətləri ilə Kənandan şəxsiyyət kimi 

xeyli güclü görünür. İlyas Əfəndiyev onun bu keyfiyyətlərinə diqqət yetirərkən at 

və murad, igid və ər, insan və şəxsiyyət amillərinə, el arasında ta qədimdən olan 

sitayişlərə, adət və ənənələrə, onların qiymətsiz inci olmalarına daha çox önəm 

vermişdir və nəticədə Şahları gənc və cəsur igid kimi xarakterizə etmişdir. Gecənin 

qaranlığında, şiddətli tufanda soyuqdan donmuş Səliməni atın qucağında Qartallı 

dərəyə çatdırmağa can atan Şahlar ata xitabən belə deyir: “Anam sənə qurban, boz 

ürgə! Bir tikə vaxtımdan sənə qulluq eləmişəm. Əlimə düşən pulu kişmişə verib 

sənə yedirtmişəm. Məni el içində xar eləmə!” [19, s.11]. Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Çalıquşu” romanının əsas qəhrəmanlarından biri kimi Kamran və İlyas 

Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestinin əsas obrazlarından biri olan Adilin 

arasında şəxsiyyət baxımından və həyata münasibətləri nöqteyi-nəzərindən 

müəyyən ayrılıqlar və fərqlər mövcuddur, onları birləşdirən xüsusiyyətlərdən biri 

isə uzun müddət ərzində öz xoşbəxtliklərini, onlara qarşı olan səmimiyyəti, sevgi 

və məhəbbəti yetərincə dəyərləndirməmək, qiymətləndirməmək, görməməkdir. 

Hər iki qəhrəman -Kamran Fəridənin, Adil isə Səriyyənin keçirdikləri saf 

hisslərdən, təmiz düşüncələrdən, onların xoş arzularından, ailəyə bağlılıqlarından, 

üzləşdiyi iztirablardan uzaqdırlar. Onların həyata, cəmiyyətə, ətrafdakılara, 

insanlara, həm də sevdiklərinə baxışları və münasibətləri fərqli və təzadlı, eyni 

zamanda, kifayət qədər ziddiyyətlidir. Kamran cəmiyyətdə müəyyən uğurları olan 

bir ailənin, nəslin nümayəndəsidir, təhsillidir, meşan həyat tərzinə malik bir 

gəncdir, amma toya sanlı günlər qalmış sevgisini itirir, bu yolda çoxlu və uzun-

uzadı maneələr olur, ziddiyyətli hadisələr baş verir, Kamranın sevgilisi Fəridə 

əzab-əziyyətlərə qatılır, Kamrana olan sevgisini qorumaq üçün min bir zillətə və 

zülmətə dözür, axırda Kamran öz sevgisinə - Fəridəyə qovuşur. Adil isə quruculuq 

dövrünün gənc nümayəndələrindən biridir, uzaq-uzaq yerlərdə körpülər tikməklə 
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məşğuldur, amma özünün həyat “körpü”sünün bünövrəsinin yavaş-yavaş necə 

dağıldığının fərqinə varmır, onun qarşısını ala bilmir, ailəsi dağılır. Şəxsiyyət 

yalnız tam varlıqda birləşə bilər, hələ hansısa bir nailiyyət, o cümlədən körpü 

tikmək, rəislik etmək tam mənada şəxsiyyət olmaq deyildir. Şəxsiyyət odur ki, 

əməlində və həyatda ətrafdakılara nümunə ola bilsin, cəmiyyət tərəfindən, 

ətrafdakılar, həm də yaxınları və ailə üzvləri tərəfindən bir şəxsiyyət kimi qəbul 

olunsun və s. 

İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca!” romanının baş qəhrəmanı Murad və 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının əsas obrazlarından biri olan 

Kənanla oxşar cəhətləri və lirik-psixoloji üslubda bədii qəhrəmanlar kimi təsviri, 

şəxsiyyət olaraq formalaşmaları da maraq doğurur. Böyük ədib Murad obrazının 

vasitəsilə və onunla bağlı verilən təsvirlərdə kifayət qədər ziddiyyətli və mürəkkəb 

prosesləri, məişət və ailə davranışlarını, insani münasibətləri, hökümət 

dəyişikliklərindən yaranan dövri çətinlikləri, haqsızlıqları və ədalətsizlikləri, 

bunlarla bərabər yaxşı insanların, mərd və igidlərin portretlərini ustalıqla tərənnüm 

edə bilmişdir. Görkəmli ədəbiyyatşünas Abbas Zamanov “Geriyə baxma, qoca!” 

romanı barədə təəssüratlarını ədibin: “Geriyə baxma, qoca!” Lakin mən baxmaq 

istəyirəm. Mən bu keçmişin çox əzablı, çox kədərli olduğunu bilirəm, ancaq yenə 

də ona təkrar-təkrar tamaşa etmək, nəyi isə anlamaq istəyirəm” - ifadələrinə 

rəğmən belə ifadə edir: “Bu həm də anlatmaq istəyi, oxucunu bu kədərli, bu əzablı 

keçmişin ibrətləri üzərində düşündürmək arzusudur. Öz qüssə və iztirabları ilə 

tarixin dolaylarını yürüyən Muradın müasirimizlə gündaşlığını da, bu balaca 

qəhrəmanın böyük qəhrəman mövqeyini də deyərdim ki, elə yazıçı mövqeyinin 

özünü də romanda həmin nəcib istək və arzu əsaslandırır və müəyyənləşdirir” [13, 

s.122]. Muradın simasında böyük ədib elə bil ki, darıxdığı, unuda bilmədiyi 

uşaqlıq illərinə, uşaqlıq dövranına can atırdı. Onu bir insan kimi ən yüksək 

mərtəbəyə ucaldan, şəxsiyyət edən, məşhurlaşdıran, amma həmişə insanlığı uca və 

ali saxlamağı bacarmağı öyrədən bu həyat məktəbinin - ömür yolunun başlanğıcına 

qayıtmaq, baş verən hadisələri dolğunluğu, çılpaqlığı ilə təsvir etmək böyük ədibin 

ən böyük arzusu idi, “geriyə baxma”nın qayəsi idi. Bayram kişi öz insanpərvərliyi 
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ilə nümunə olmağı bacaran və bunu təmənnasız edən bir insan-şəxsiyyət kimi daha 

çox diqqət çəkir. Böyük ədib “Dodaqdan qəlbə” romanında bu günə kimi 

milyonlarla oxucuların təzadlı və bir mənalı qarşılamadığı Kənan obrazının əsərin 

sonunda iç dünyasını, onun qəlbinin dərinliklərində qoruyub saxladığı incəlikləri, 

xatirələri lirizmin sarı simə toxunan həddinə qədər qaldıra bilmişdir. Kənan 

doğmalarını, üstündə gəzdiyi doğma torpağını, o torpağın üstündə öz musiqi 

istedadı ilə sehirlədiyi və ovsunladığı Xınalı yapıncağı, onun oğurladığını qəlbini, 

“Bu məhəbbət deyil, Xınalı yapıncaq... Bu bir könül oyuncağıdır, bir az incə 

desək, dodaqlarımızın əyləncəsidir” – deyərək, təzətər gül kimi dərərək və bir dəfə 

qoxusunu içinə çəkərək tulladığı Lamiyəni birdəfəlik itirir, onları saxlaya, qoruya 

bilmir və özünün labüd olduğu faciəyə aparır. Belə bir vəziyyətdə artıq vaxtında 

dəyərləndirə və qoruya bilmədiyi sevgisinin və sevdasının onun qatili olacağını 

anlayır: “O vaxt mənim üçün bəlkə də belə idi. Lakin bir zarafat, bir yalan, bir 

əyləncə kimi başlanan bu sevda gizli bir zəhər kimi dodaqlarımdan qəlbimə 

axmışdı” [27, s. 232]. Böyük ədib Kənanın intiharı ilə gənclərə öz xoşbəxtliklərini 

göz bəbəyi kimi qorumağa, sevdalarına qovuşmaq üçün mübariz olmağa, sevgi və 

məhəbbət imtahanından üzüağ çıxmağa, sevdiklərinin başına pərvanə tək 

dolanmağa, sevgidə sədaqəti və əhdi qorumağa çağırır, intiharı isə bütün bunları 

qarışdıranların, sevgi və həyat sınaqlarından çıxmayanların yolu olduğunu 

göstərir, həm də uğursuz, qəmgin və faciəli bir ömür yolunun sonu kimi... Böyük 

ədib bu yolun faciəsini dərin psixoloji, eyni zamanda incə lirizm üslubunda 

açmaqla, insanları və cəmiyyəti belə faciələrə yol verməməyə, gənclərə öyüd-

nəsihət verməyə, milli dəyərləri, sevgi və məhəbbət duyğuları kimi ülvi hissləri 

aşılamağa, onları doğulduqları torpağa, vətənə, sevdiklərinə sədaqətli və vəfalı 

olmağa çağırır.  

İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” romanından tanıdığımız Adil və Rəşad 

Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının obrazlarından biri olan Vədad 

arasında şəxsiyyət problemlərinin lirik-psixoloji üslubda ifadəsi diqqət çəkir. Adil 

öz sevgisinə, onu dərin məhəbbətlə və bütün varlığı ilə sevən Səriyyəyə, Adillə 

birgə dünyanın istənilən yerinə getməyə hazır olan, fikrində və düşüncəsində ailə 
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xoşbəxtliyini hər şeydən üstün tutan Səriyyəyə laqeydliyi, biganəliyi üzündən 

ailəsini itirir və bir şəxsiyyət kimi ətrafdakılar yanında və cəmiyyətdə yetkin 

olaraq formalaşmır, kreslo və vəzifə gözünü tutur, insanlıq və səmimiyyət arxada 

qalır və bütün bunların acı sonluğu olaraq cəmiyyətdə və ailədə nüfuzunu itirir. 

Vədad isə düşdüyü həyat burulğanından və situasiyadan düzgün qərar çıxarmağa 

nail olur, insanlığı, ədalətliliyi, sevgini dəyərləndirməyi bacarır, bir şəxsiyyət kimi 

qəti qərar qəbul etməyi bacarır. Kamal bəyin evindən qovulduqdan sonra Vədad 

Lamiyənin qarşısında günahkar olduğunu əsas gətirərək ona evlilik təklif edir, 

amma Lamiyə cavabında: “-Həyatımı bu körpəmin səadətinə həsr etmək istəyirəm, 

Vədad bəy. O, xoşbəxt olarsa, mən məhv olan gəncliyim üçün təəssüf etmərəm” 

[27, s. 196]. Lamiyənin bu cavabına təkcə Vədad bəy yox, elə böyük ədibin yəqin 

ki, özü də mat qalmışdı. Ədib cəmiyyət və saf qəlbli insan qarşısındakı 

məsuliyyətini dəyərləndirərək sonda bu iki insanı - Lamiyə ilə Vədadı bir-birinə 

qovuşdurur, insanlığın, mərhəmətin yaxşılığın, istiliyin təkcə xoşbəxt olmağa bəs 

etmir fikrini yavaş-yavaş əridir, bu iki gəncin arasında məhəbbət qığılcımı oyanır, 

hissə-hissə onların qəlbini yandırır, Lamiyə acı keçmişinin iztirablarını Vədada 

evliliyində azaldır, çünki Vədad onu və körpəsini eyni məhəbbətlə, eyni 

qayğıkeşliklə, eyni sevgi ilə əhatə edir, yaşadıqları ömrün acı və şirinlərini birlikdə 

bölməyi üstün tutur, Lamiyənin iç dünyası, saf qəlbi, gözəlliyi, səmimiliyi, həyata 

baxışları Vədada bu dünyanın ən güclü varlıqları və gözəllikləri kimi təsir 

bağışlayır, onlar xoşbəxt olurlar. Adil tanrının ona bəxş etdiyi xoşbəxtliyi və 

sevgisini qoruya bilmədiyi və dəyərləndirməyə gücü çatmadığı halda, Vədad 

Lamiyə və onun körpəsini xoşbəxt etməklə, özü də xoşbəxt olur, bir insan və 

şəxsiyyət kimi hörmət və nüfuz sahibinə çevrilir, Adil isə qeyd etdiyimiz kimi 

cəmiyyətdə, kollektivdə və ailədə nüfuzunu itirir, şəxsiyyət kimi özünü təsdiq edə 

bilmir. 

İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestinin baş qəhrəmanı Səriyyənin və 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının əsas qəhrəmanı Lamiyənin 

oxşar cəhətləri, şəxsiyyət kimi formalaşması prosesləri, həyat və cəmiyyətdəki 

davranışları, sevgiyə və saf məhəbbətə münasibətləri, öz sevgiləri uğrunda 
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apardıqları mübarizələri, iradə və xarakterləri əsasən üst-üstə düşür, amma bu 

obrazların hər birinin özünün mətinlik və mübarizlik formulası vardır. İlyas 

Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestinin baş qəhrəmanı Səriyyə ilk baxışda 

xoşbəxt insan təsirini bağışlayır, Adili bütün varlığı ilə sevir, amma irəlidə həyatın 

kəşməkeşli yollarında Adillə onun arasında yavaş-yavaş uyğunsuzluqlar üzə çıxır, 

kifayət qədər xoşbəxt görünən bu gənc ailənin münasibətlərində çatlar əmələ gəlir. 

Tədqiqatçı Y.İsmayılov yazır ki: “Əsərdə “körpüsalanlar” məfhumu həqiqi və 

məcazi mahiyyətlidir. “Körpü” sadəcə olaraq adamların və nəqliyyatın keçib 

getməsini reallaşdıran adi tikinti obyekti yox, həm də gələcəyə, arzulara, 

mənəviyyatlara salınan və açılan simvollaşmış “yoldur...” Səriyyənin Adildən 

ayrılması əslində mübahisə doğurmamalı və etirazla qarşılanmamalı idi. Çünki 

onlar dünyabaxışı və xarakter baxımından bir-birindən prinsipial şəkildə 

fərqlənirdi” [35, s.50]. Artıq burada böyük ədib sətiraltı olsa da, Səriyyənin 

Adildən soyumağa başladığına, ondan uzaqlaşmağa hazır olduğuna işarə edir. 

Tənqidçi Vaqif Yusifli yazır: “İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestindəki 

Səriyyə obrazı və onun hərəkətləri bir sıra tənqidçilər və oxucular tərəfindən 

“qəzəblə” qarşılanmışdı. Səriyyənin milli adət-ənənələrə, kişi qadın 

münasibətlərinə xələl gətirməsi böyük bir diskusiyaya səbəb olmuşdu. O zaman 

Mehdi Hüseyn yazmışdı: “Səriyyənin Adildən üz döndərməyi və Qəribcana meyil 

göstərməyi nə üçün bəzi tənqidçiləri əsəbləşdirir? Ona görəmi ki, Səriyyə 

asanlıqla öz ərindən ayrılır? Bəlkə Qəribcan heç bir məziyyəti ilə Adildən 

fərqlənmir? Biz hansı ixtiyarla Səriyyədən özünün istədiyi kimi yox, bizim 

istədiyimiz kimi hərəkət eləməyi tələb edirik” [46]. Təsadüfi deyildir ki, İlyas 

Əfəndiyevin bir sıra romanlarından, həmçinin “Körpüsalanlar” povestindən sonra 

XX əsrin 50-60- cı illərində “mövcud olan bədii vərdiş və ədəbi-ictimai meyarlara 

“böyük zərbə” oldu. Bədii sözün estetik məna və məzmunu haqqında mövcud 

təsəvvürlər yeni istiqamət aldı [5]. Böyük ədib Səriyyənin gələcəyinə, onun yeni 

sevgi və məhəbbət, pak hisslərlə dolu dünyasına qovuşacağına inanırdı. “Səriyyə 

İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında tamamilə yeni, özünəməxsus insani keyfiyyətlərə 

malik olan, başqa qadın obrazlarına bənzəməyən təzə bir personaj idi. Ona görə 
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də, Səriyyə obrazı haqqındakı mülahizələr də müxtəlif olmuşdur. Lakin, yazıçı 

belə bir qadın obrazını yaratmaqda haqlı idi. Çünki ədib, həyatda baş verən 

hadisələri bir çox tənqidçilərdən daha tez görə bilmiş və bizim çoxumuzu 

qabaqlamışdı” [5]. Səriyyə ilə Adilin son dialoqu buna bariz misaldır. Artıq hər 

şeydən əli üzülən və Səriyyəni itirdiyini anlayan, Səriyyənin bulduzerçini tək 

qoymamaqda və “onun ayağının kəsilməsinə razı ola bilməzdim” deməsinə Adil 

təhqirlə cavab verir: “-Cəhənnəm olsun onun ayağı da... sən də!.. Səriyyə: -Gec 

olardı. Qanqren çox sürətlə artırdı. Adil: -Bəs nə üçün ölmədi? Səriyyə: -Həkimlər 

və mən qoymadıq. Adil: -Sən əclafların əclafı imişsən. Səriyyə: -Bu sözlər 

mənasızdır. Adil mən səni sevmirəm... Adil: - Sənin bədbəxtliyin orasındadır ki, 

gələcəyini görə bilmirsən. Səriyyə: -Gələcək isə, həyat deməkdir. Ona görə də biz 

ayrılmalıyıq. Sağ ol!” [14, s.296-298]. Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” 

romanının əsas qəhrəmanı Lamiyənin obrazında dövrün oturuşmuş adət və 

ənənələrini, gənclərin bir-birlərini tanımadan, xasiyyətlərini öyrənmədən, 

bilmədən ailə qurmalarına münasibətini ortaya qoyur. Bu məsələ müasir dövrdə də 

öz aktuallığını saxlamaqdadır. Hətta rəsmi statistikada dünyanın bir çox 

ölkələrində, o, cümlədən Azərbaycanda azyaşlı qızların erkən ərə verilməsi, 

bunların həmin gənclərdə dərin psixoloji yaralar əmələ gətirməsi, problemlər 

yaratması halları qeydə alınır. Lamiyə öz dövrünün təmiz və saf qəlbli bir gənci 

kimi, aldığı ətraf təsirlərin, qarşılaşdığı hadisələrin müqabilində başqa cür də 

düşünə bilməzdi.  

İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanının əsas obrazı 

Valehlə Rəşad Nuri Güntəkinin “Damğa” romanının baş qəhrəmanı İffət 

arasındakıoxşar cəhətlərin və ziddiyyətlərin müqayisəsi də diqqət çəkir. İlyas 

Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanının əsas obrazı Valehin insani 

keyfiyyətləri ilə bağlı xüsusiyyətləri və xarakterləri təkcə insanlara münasibətdə, 

insan amili ilə bitmir. Böyük ədib onun cəsurluğunu və mərdliyini əsas götürərək, 

Valehi həm də füsünkar meşələrimizin və çöllərimizin bəzəyi olan zərif 

ceyranların müdafiəçisinə çevirir. Valeh maşınla qəddarcasına ceyranları ovlayan 

vəzifəli şəxsə-məmura öz yerini göstərir: “Dilsiz-ağızsız heyvandır, içində boğazı 
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var. Axı, sizin kimilər Azərbaycanın ceyranlarını maşınla qova-qova qırıb 

qurtarıblar... dövlətin işi üçün sizə verdiyi maşınla onun qanunlarını pozursuz”  

[19, s.365]. Cəmiyyətdə insanın ən ali və dəyərli keyfiyyəti onun gözütox 

olmasında və nəfsini qorumasındadır. Böyük ədib Valehin tez-tez xatırladığı Fikrət 

müəllimin dilindən deyir: “Əsl insan odur ki, nəfsinə qalib gəlməyi bacarsın... 

Vaxta ki, mərdlikləri, insafları yoxdur, vaxta ki, nəfslərinə güc gələ bilmirlər, 

demək, bunlar da vəhşilər kimi bir şeydirlər” [19, s.370]. 

Ustad ədib Sarıköynəklə Valehin talehinə, bir insan kimi formalaşmasına və 

bütövlüyünə hər bir prizmadan baxmaqla, sanki qəhrəmanlarının insanlıq 

keyfiyyətlərini tam açmaq əzmində olduğuna işarə edir, bu məqsədlə hətta 

Sarıköynəyin talehini “canlı bir insan kimi” təsvir edir. Sarıköynək: “Bax, mənim 

bu böyük dünyada bu oğlandan başqa heç kəsim yoxdur. Anam, atam, bacım, 

qardaşım, əmim, dayım, heç bir kəsim. Bunun da məndən başqa heç bir kəsi 

yoxdur. Bizi bir-birimizə çox görməsinlər, bir də, heç bir zaman biz, lap bir 

günlüyə də olsa, bir-birimizdən ayrı düşməyək... Mənə elə gəlirdi ki, taleyim də 

gözəgörünməz canlı bir insan kimi haradasa dayanıb, mənə qulaq asır, mən də 

bundan bundan bir təskinlik, bir arxayınlıq tapıram” [19, s.443]. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Damğa” romanında insanların cəmiyyətdə damğalı 

gəzmək və yaşamaq qorxusunun nə qədər ağır və məşəqqətli olduğunu İffətin 

obrazında qabarıq formada verə bilmişdir. İffət artıq həbsxanadan çıxdıqdan sonra 

əmidostu ona yüz lirə verərək İstanbuldakı banklardan birinə qara günü üçün 

əmanət kimi qoymağı xahiş edir. Bu dialoqda insanları çox dərin düşüncələrə 

daldıracaq məqamlar vardır və böyük ədib cəmiyyətdə həbsdən sonra islah 

olunmuş insanların adaptasiyasının, cəmiyyətə normal və fəal inteqrasiyasının nə 

qədər vacib olduğuna işarə edir.  

Valehözünün mərdliyi, bütövlüyü, sevgisinə sadiqliyi, həyat yolunda 

dürüstlüyü, insanlara və dostlara qarşı münasibətində səmimiliyi müqabilində ən 

ülvi arzusuna qovuşur, Sarıköynəklə xoşbəxt ailə qurur, həm də cəmiyyətdə özünə 

nüfuz qazandırır, şəxsiyyət kimi hörmət sahibi olur. İffət mərhəmətli bir ürəyə, 

cəsarətə malik olmasına baxmayaraq həyat yolunda yalnışlıqlardan yayına bilmir, 
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özünü ləkələyir, həbsxana həyatı yaşayır, islah olduqdan sonra isə etdiyi 

“qəhrəmanlıq” onu mükafatlandırmır, başını ucaltmır, o, həyatdan ümid etdiyi 

gözləntiləri almır, sevdiyinə qovuşmur, uğursuz bir ömrün adi yolçusuna çevrilir, 

ömrü puç olur.  

İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanında yer almış Çıraq kişi, 

“Geriyə baxma, qoca!” romanındakı Bayram kişi və Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Acımaq” romanından tanıdığımız Mürşid Əfəndi öz dövrlərinin, yaşadıqları elin-

obanın, mahalın, ətrafdakıların və cəmiyyətin sayılıb seçilən şəxsiyyətləri kimi 

böyük nüfuz sahibidirlər. Bu insanlar öz işlərində olduqca dürüst, əməllərində 

ədalətli, insaflı, həyatda mərd, uzaqgörən, öyüd və nəsihətləri ilə seçilən və həmişə 

başqalarının köməyinə çatanlardır. Onlar doğma yurdlarına vurğundurlar, 

yaşadıqları torpağın uğrunda canlarından keçməyə belə hazırdırlar, ailə üzvlərinə, 

ətrafdakılara, bütün insanlara qarşı diqqətlidirlər, səmimidirlər. Onlar bir şəxsiyyət 

kimi hər kəsə nümunə olmağa layiqdirlər və öz həyatlarını mənalı yaşamağı 

bacarmışlar.  

Hamının qəbul etdiyi bir şəxsiyyət kimi Çıraq kişi xüsusi maraq doğurur. 

Çıraq kişinin Mikolanı ataraq başqası ilə qaçan həyat yoldaşı Marqonun öz səhvini 

anlayaraq Mikolanın arxasınca Qartallı Dərəyə gəlməsi məsələsinə həssaslıqla, 

insani hisslərlə və bir böyük nəvazişi ilə yanaşan Çıraq kişi ətrafdakıların daha çox 

rəğbətini qazanır. Səlimə: “Çıraq dayının Marqo ilə bu cür rəftarı məni 

sevindirirdi. Mən ürəyimdə ona min dəfə təşəkkür edirdim. Dünyagörmüş kişilərə 

eşq olsun! Biz onlardan hələ çox öyrənməliyik” [19, s.185]. 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji 

üslubda bədii qəhrəmanların şəxsiyyət probleminin açıqlanması və tərənnümü 

bütün türk dünyası üçün əvəzedilməz bir ədəbi-bədii irs kimi xarakterizə oluna 

bilər. Bu irsin dəyəri və qiyməti müasir dövrümüzdə də xeyli aktual olaraq qalır. 

İki dahi ədibin şəxsiyyət kimi formalaşdırdığı obrazları hazırda cəmiyyətimiz üçün 

müasir şəxsiyyətlərin, nümunəvi ailə başçılarının, dürüst insanların, öz sevgilərinə 

qarşı sonadək sadiq qalanların formalaşmasında və yetişməsində əhəmiyyətli rol 

oynayır və bizə görə, gələcək nəsillər üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 
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Qeyd edək ki, sağlam düşüncəli, milli köklər üzərində formalaşmış cəmiyyətdə 

yaşamaq hər bir insanın arzusudur, bu baxımdan cəmiyyət problemləri hər iki ədibi 

daimi narahat edən əsas məsələlərdən və mövzulardan biri olmuşdur. 

 Bunları nəzərə alaraq, növbəti paraqrafda İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri 

Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun təzahürünün cəmiyyət 

problemləri konteksi istiqamətində araşdırmaların müqayisəli formada 

aparılmasını məqbul hesab etmişik.  

 

2.2. İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında şəxsiyyət  

       və cəmiyyət problemi 

 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında yer almış qəhrəmanların 

şəxsiyyət problemləri, onların davranışları, ətraf aləmə və real həyatda baş verən 

hadisələrə münasibətləri hər iki böyük ədibdə lirik-psixoloji üslubun ən məzmunlu 

çalarlarında təqdim edilmişdir. Qəhrəmanların həyat mücadiləsi, çətinliklərlə 

mübarizəsi, onların başına gələn hadisələr, cəmiyyətin sərgilədiyi mövcud durumda 

qəhrəmanların mövqeyi, şəxsiyyət səviyyəsi və şəxsiyyət bütövlüyü hər iki ədibin 

romanlarının ən uğurlu və dəyərli xüsusiyyətlərindəndir. Lirik-psixoloji üslub məhz 

mənəvi-əxlaqi düşüncənin başlıca göstəricilərindən biri kimi xeyli əhəmiyyətli və 

cəlbedicidir. Çünki mənəvi-əxlaqi düşüncənin varlığını, iç dünyasını, mahiyyətini, 

incəliklərini, saflığını açmaq və ifadə etmək üçün lirik-psixoloji üslub kifayət qədər 

geniş manevr imkanlarına, diapazona və ifadəetmək potensialına malikdir. Mənəvi 

düşüncə və mənəvi dəyərlər olduqca geniş və əhatəlidir. Mənəvi əxlaqi dəyərlər və 

düşüncələr hər bir xalqın tarixindən, mədəniyyətindən, dilindən, milli ləyaqətlərindən, 

adət və ənənələrindən, inanclarından yoğrulmuş müqəddəs bir milli varlıqdır. “Bu 

dəyərlər xalq yaradıcılığı nümunələrində, dini təsəvvürlərdə, elm və mədəniyyət 

abidələrində, dilin qorunub saxlanılması ilə bağlı əsərlərdə, görkəmli tarixi şəxslərin 

yaradıcılığında, qaya və daş rəsmlərində, arxeoloji qazıntılarda, başqa mənbələrdə öz 

əksini tapır. Bu milli-mənəvi dəyərlərdə xalqın dili, mənşəyi dini təsəvvürlər, xarakteri, 

adət-ənənələri, düşüncə tərzi, qabiliyyəti və istedadı, insani münasibətləri və digər 
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sosial-psixoloji keyfiyyətlər öz ifadəsini tapır” [10]. Əslində bu meyarların və mənəvi-

əxlaqi dəyərlərin hər biri yetkin düşüncə, saf əqidə, təbiətə və insanlara sonsuz sevgi, 

sağlam həyat tərzi və yaşamaq eşqi, insani keyfiyyətlər və saf emosiyalar bilavasitə 

bağlıdır və bütün bunlar lirik-psixoloji üslubda insanların - oxucuların həvəslə, sonsuz 

coşqu ilə qarşılaya və qavrıya biləcəyi formada real dünyaya - oxucu dünyasına, bunun 

vasitəsi ilə vətəndaşlıq cəmiyyətinə, sivil dünyaya təqdim olunur. Mənəvi-əxlaqi 

prinsiplər və düşüncələr sadə bir məsələ deyildir, əxlaq özü ictimai şüurun ən qədim 

formalalrından biridir və onun vasitəsilə insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər 

tənzimlənir, bu münasibətlərin xüsusiyyətləri əks olunur. Dünya sivilizasiyasında 

cəmiyyətin inkişafı əxlaqla bərabər mənəviyyatın bütün sahələrinin inkişafı üçün də 

geniş imkanlar açmışdır. Mənəvi-əxlaqi saflıq və tendensiya birbaşa cəmiyyətin 

sağlam həyat tərzi göstəricisidir, bu halda cəmiyyət üzvləri bir-birlərinə qarşı səmimi, 

mehriban, gülərüz, mərhəmətli, şən əhval-ruhiyyəli, doğma, əziz, sevgili və ədalətli 

olurlar, bu cür mühitdə pak fərd və onun pak-təmiz iç dünyası formalaşır. 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun 

təzahürü cəmiyyət problemləri konteksində yuxarıda qeyd olunan meyarlar, 

yanaşmalar və amillər baxımından kifayət qədər məzmunlu və düşündürücüdür. İlyas 

Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanında, “Körpüsalanlar” povestində, “Dağlar 

arxasında üç dost”, “Sarıköynəklə Valehin nağılı” və “Geriyə baxma, qoca!” 

romanlarında, Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu”, “Dodaqdan qəlbə”, 

“Damga”,“Acımaq” və “Yarpaq tökümü” romanlarında lirik-psixoloji üslubun 

təzahürünün cəmiyyət problemləri konteksində təhlili xüsusi maraq dogurur. Biz keçən 

paraqrafda bu əsərlələrin baş qərəmanlarının və digər əsas obrazlarının şəxsiyyət 

probleminin müqayisəli təhlilini vermişdik. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi , bu 

paraqrafda üstünlük hər iki ədibin adlarını sadaladığımız nəsr əsərlərində - lirik-

psixoloji üslubun təzahürünün cəmiyyət problemləri konteksində təhlilinə və 

açıqlanmasına daha çox önəm veriləcəkdir. 

İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanında Nuriyyə yeni nəslin fəal və işgüzar, 

həm də maarifçi bir nümayəndəsi kimi yeni həyat və cəmiyyət quruculuğunun 

mərkəzindədir. Nuriyyə bir gənc ailənin həyat işığının sönməsinə imkan vermədi, 
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fədakarlıq və nəcibliyi ilə minlərlə oxucuların rəğbətini və sevgisini qazandı. 

Nuriyyənin düşüncə tərzi, davranışları, əxlaqi keyfiyyətləri, mənəviyyat dünyası, öz 

işinə və insanlara münasibəti hər bir müasir Azərbaycan gənci üçün, xüsusilə gənc 

qızlarımız üçün ibrətamizdir, faydalıdır, gərəklidir, öyrədicidir, düşündürücü və 

zəruridir. 

İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestində insan və cəmiyyət problemləri, 

cəmiyyətdəki davranışlar və reallıqlar təzadlı lirik-psixoloji süjetlərlə 

zəngindir.Səriyyə xörək bişirərkən körpüsalanlar üçün də xörək asardı. Bu isə Adilin 

xoşuna gəlmədiyindən Səriyyəyə pis təsir göstərirdi. Səriyyə: “Sizdən nə gizlədim, 

hərdən Adil evdə olmayanda, onların çadırına gedir, könülləri nə istədiyini soruşur və 

cəld bişirir qayıdırdım” [14, s.168]. Əlbəttə, gənc ailəli bir qadının nə o dövrdə, nə də 

müasir dövrdə ərindən gizlin və bilə-bilə ki, onun bu işlərdən acığı gəlir və gedib 

gizlincə ərinin – rəisin tabelində olan fəhlələrə xörək bişirməsi birmənalı qarşılanmaz, 

şübhəsiz bu hərəkətin gənc ailəli qadın üçün yolverilməz olduğunu bildirəcəklər.  

İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanında cəmiyyət problemləri, 

ədalətli yanaşmalar, insanlar arasında səmimiyyət, düzgünlük, vətəndaş məmur 

münasibətləri qabarıq şəkildə ifadə olunmuşdur. Yeni fermanın tikintisi və uşaq 

baxçasının təmiri üçün material çatmadıqda briqadir Xanhüseynlə Şahların, Səlimənin 

və Pəri xalanın dialoqunda bu öz əksini tapmışdır. Xanhüseyn Şahlara: “Sən bir kilo 

qənddən ötrü bu soyuqda, qiyamətdə gərək durub gedəsən rayon mərkəzinə. Başqa 

şeylər də onun kimi. Yuxarıda oturan süründürməçinin də qulağını buran yox. Deyən 

yoxdur ki, o uzaq dağların arasında adamlar sənin üçün ət, yağ, pendir hazırlayır, sən 

də barı vəzifəsini vicdanla yerinə yetir” [19, s.95]. İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə 

Valehin nağılı” romanında şəxsiyyətin formalaşması, şəxsiyyət kimi ətrafdakılar 

tərəfindən qəbul edilməsi əsas qəhrəmanların - Valeh və Sarıköynəyin simasında lirik-

psixoloji tərənnümlə açıqlanmışdır. Bununla belə, mühüm vəzifələr tutan və özünü 

“şəxsiyyət” kimi qələmə verənlər, əslində binamusluqla və haramla yaşayanlar da 

ədibin diqqətindən yayınmamışdır. Nəmalum qadın Balaəminin adından Sarıköynəyi 

dilə tutmağa, Balaəmi kimi vicdansız və binamusu şəxsiyyət kimi qələmə verməyə 

çalışır: “-O adam sənin ərinin rəisi Balaəmidir, and içir ki, əgər, onun məhəbbətinə 
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yaxşı cavab versən, səni də, ərini də dünya malından qəni eləyəcək, sizə tezliklə 

kvartira düzəldəcək. Ərinə daş-başlı bir iş verəcək. İki-üç ilin müddətində beş kişinin 

biri eləyəcək. And içir ki, hələ desən sizə bir “Jiquli” maşını da alıb bağışlayacaq” 

[19, s.547]. “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında cəmiyyəti daim narahat edən 

ciddi problemlərdən birinə, hüquq-mühafizə orqanlarının işçilərinin vicdanlı olmasına, 

qanunlara tam əməl etməsinə, mənəviyyatsızlığa yol verməməsinə toxunulmuşdur. 

Böyük ədib məsul milis əməkdaşı Yusifovun binamusluğunu, Sarıköynəyi aldadaraq 

şəhərdən kənarda yerləşən bağ evinə aparması, ona təcavüz etmək cəhdi, Valehin 

həbsdən azad edilməsi işinə yardım göstərməyin əvəzində onun namusuna toxunmaq 

istəməsini böyük ürək yanğısı və insani narahatçılıqla ifadə etmişdir. Cəmiyyət 

Yusifov kimi binamuslardan təəssüf ki, bu gündə tam təmizlənməyibdir, hələ də öz 

vəzifələrindən sui-istifadə edərək, gənc qızlarımıza, namuslu qadınlarımıza təcavüz 

edənlər qalmaqdadır. Böyük ədib narahatçılıqla və həssaslıqla cəmiyyətdəki 

özbaşnalığı məmurların və vəzifə sahiblərinin haqsızlıqlarını çılpaqlığı ilə verməkdən 

belə çəkinməmişdir. Valehin dilindən belə deyilir: “Başa düşürüm ki, hamı rəis, ya 

nazir ola bilməz. Cəmiyyət cəmiyyətdir, ancaq qoy bu cəmiyyətdəki rəislər özlərini ağa 

hesab eləməsinlər. Özlərindən aşağı vəzifədə olanların şərəfini tapdamağa cəsarət 

eləməsinlər. Qoy mütil adamların mütiliyi onları çaşdırmasın!” [19, s.544]. İlyas 

Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca!” romanında dövrün ictimai-estetik idealları və 

cərəyanları ensiklopedik səviyyədə tərənnüm olunmuşdur, qısa bir dövr ərzində 

cəmiyyət üst-üstə bir neçə dövlət dəyişikliklərinin, cəmiyyət ideyallarının 

yenilənməsinin, insanların təfəkkürünün dəyişməsinin təsiri altına düşməli olmuşdur. 

Bu romanında cəmiyyətin problemləri, insanların üzləşdikləri məşəqqətlər, aclıq və 

səfalət hadisələri, insanların düşdükləri vəziyyət dərin psixoloji çalarları ilə ifadə 

edilmişdir. Güney Güzdək də insanların aclıq çəkdikləri dəhşəti təsvir edən Murad: 

“Mən aclığın necə murdar, xoşagəlməz şey olduğunu gördüm... Güney Güzdəyi 

bürüyən aclığın dəhşətini mən indi hiss edirdim. Gecə acların fəryadını eşidərək uzun 

zaman yuxuya gedə bilmirdim. Onlar biz olan evin ətrafına toplaşaraq: “Ay bəy yy...” 

-deyə tükürpədən bir səslə qışqırırdılar. Onlar çörək istəyirdilər” [18, s.181]. 
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Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının qəhrəmanları - əsas obrazları 

Fəridə və Kamranın keçdiyi həyat yolları, başlarına gələn müsibətlər, hadisələr, 

uğursuzluqlar, həyatlarının xoşbəxt anları dərin psixoloji çalarlarla təcəssüm 

edildikdən sonra, böyük ədib sanki bu insafsız dünyanın bu iki gəncə verdiyi tale 

paylarının acısını çıxarmaq üçün romanın sonluğunda gənclərin yenidən görüşməsini, 

onların başına gələnləri bir-birinə çatdırmaq üslubunu, yaşadıqları həyatın məzmununu 

lirik duyğularla insanlara çatdırır, sanki uzun müddət məsud və öz sevgisinə sadiq 

qalan Fəridənin çəkdiyi iztirablardan sonra onun bu həyatdan nəhayət zövq və ləzzət 

alması hüququnun olmasını daha ədalətli sayır. Fəridə ilə Kamranın bir-birinə sevgi 

etiraflarının açıqlanması bir nəfəsə süjet üzərindən başqa bir şey deyildir, onlar 

keçmişdə olan xatirələrin şirinliyi və acılığının məstində xoşbəxt idilər, Kamran 

özünün “gülbəşəkərini” tapmışdır, Fəridə isə sevindiyindən “gözləri parıldayır, 

yanaqları od tutub yanırdı, o utandığından kiprikləri titrəyə-titrəyə üzünü Kamrana 

yaxınlaşdırıb yalvaran bir uşaq kimi boynunu bükmüş və nəfəsi tutula-tutula deyirdi: -

Kamran, bir də de: “Mən gülbəşəkəri sevirəm”. Kamran: “-Mən gülbəşəkəri çox 

sevirəm. Sənin istədiyin qədər sevirəm” [25, s.347]. Böyük ustad saf və təmiz 

duyğuların toplusundan, buketindən düzəltdiyi, qurduğu lirizm dünyasının ən dərin 

incəliklərinə baş vuraraq Fəridə və Kamranın hər bir kəlməsini, baxışını, duruşunu, 

düşüncəsini, fikrini, müraciətlərini, bir-birinə kiçik belə toxunuşlarını dərin və ürək 

tellərinə, qəlb simlərinə toxunan incə lirizmlə, eyni zamanda məzmunlu psixoloji 

ifadələrlə bir eşq və sevgi hekayəti yarada bilmiş, gənclərimizi saf və pak sevginin 

ardınca yeri gəlsə dünyanın o biri başına da getmələrini aşılamış, onların bir-birlərinin 

əllərindən bərk tutmalarını, gözlərindən uzaq buraxmamalarını arzulamışdı. 

“Çalıquşu” romanında cəmiyyəti və insanları narahat edən problemləri lirik-psixoloji 

üslubda tərənnümü xüsusi diqqət çəkir. Məlumdur ki, qədimlərdə, elə indi də qız 

uşaqları analarına, analar isə qız uşaqlarına sıx bağlılığı ilə seçilirlər, bəzən analar öz 

gələcəyini qızlarında, qızlar da ümid, amal, güvənc yeri kimi ürək sirlərini açmaq üçün 

yeganə ürək qızdıra biləcəyi insan kimi anaların da görürlər. Fəridə anası ilə bağlı 

xatirələrin birində deyir: “Anam mənim yadımda xəyal kimi qalmışdı. Bəzi boş qalmış 

otaqlarda, toz-torpağa bulanmış, cizgiləri və boyaları silinmiş köhnə rəsmilər kimi 
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aydın seçilməyən bir xəyal bu günə qədər məndə nə bir kədər, nə də böyük bir sevgi 

oyandırmamaışdı” [25, s.107]. Çətin və məşəqqətli həyat hekayəti yaşayan, dövrünün 

haqsızlıqlarına və ədalətsizliklərinə sinə gərən, öz məhəbbətinə sona kimi sadiq qalan 

saf türk qızının - Fəridənin və onun sevgisinə gec də olsa qovuşan Kamranın sevgi 

hekayətinin böyük ədib tərəfindən dərin psixoloji zənginliklərlə lirik üslubda bütün 

dünya oxucularının qəlbini fəth edə biləcək lirik-realist və tam mənada lirik-psixoloji 

üslubda yazılmış bir ədəbi inci, ədəbiyyat xəzinəsi, mənəvi-əxlaq, mətin xarakter və 

iradə, lirik duyğular və düşüncələr, dərin psixoloji çalarlar, milli qürur və milli 

dəyərlərin qorunması, sevgi və məhəbbət, əzab və zillət, sonda isə sevgiyə qovuşmaq 

və ailə səadəti kimi məqamların təsviri, ifadəsi və tərənnümüdür. “Rəşad Nuri 

Güntəkinin “Çalıquşu” romanı Türkiyə ədəbiyyatı üçün ingilis ədəbiyyatında “Ceyn 

Eyr”, Amerika ədəbiyyatında “Küləklə sovrulanlar”, fransa ədəbiyyatında isə 

“Məhəbbət səhifəsi” romanları qədər dəyərli və qiymətlidir. Bu romanda bir qadının 

talehi və eyni zamanda dərin lirizm diqqət çəkir. “Çalıquşu” romanında böyük ədib 

cəmiyyəti narahat edən problemlərə həssaslıqla və qətiyyətlə toxuna bilmişdir. Heç də 

sirr deyil ki, məmurluq, cəmiyyətə və vətənə, dövlətə xidmət insan-məmurun üzərinə 

olduqca mürəkkəb vəzifələr qoyur, onlar cəmiyyət və xidmət etdikləri insanların 

qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırlar. Rəşad Nuri Güntəkin hər xırda detalla belə 

cəmiyyəti narahat edən problemlərin lirik-psixoloji təcəssümünü ürək yanğısı və böyük 

vətəndaş məsuliyyəti ilə verə bilmişdir. Minbaşı ilə Ehsan bəy arasında olan dava və 

məhkəməsi barəsində iki nəfərin dialoqunda deyilir: “-Elə isə, yüngülcə bir cəza ilə 

kifayətlənərlər. Amma, o, Bürhanəddinə lap yerində olubdur. Canım, o yaman 

qudurmuşdu. –Görəsən bu işin səbəbi nə imiş? –Özlərinin dediyinə görə, guya siyasət 

davası imiş. Bu ordunu da siyasətdən uzaqlaşdıra bilmədilər” [25, s.274].  

Rəşad Nuri Güntəkin “Dodaqdan qəlbə” romanında şəxsiyyətindən və fərdi 

keyfiyyətlərindən asılı olmayaraq sənətin ən yüksək meyarlardan biri olmasını, bu 

sənətin yaradıcısının isə cəmiyyət tərəfindən sevilən və arzuedilən bir şəxsiyyət kimi 

qəbul olunmasını lirik-psixoloji üslubda vermişdir. “Dodaqdan qəlbə” romanında 

Kənanın “Siyah yıldızlar” adı vermək istədiyi operanın süjet xətti qandondurucudur, 

insanları ədalətə və sevgiyə sadiq qalmağa səsləyir, sevdiyi insanı gözbəbəyi kimi 



91 

 

qorumağa, lazım gəldikdə isə dünya işığından, göz bəbəklərindən məhrum olmaqdan 

belə çəkinməməyə çağırır. Ədib qəhrəmanı qətlə yetirilmiş Altay ətəklərində yerləşən 

bir tük xanı və onun on iki oğlundan on birinin gözlərinə mil çəkilmiş yalnız faciədən 

onun xilas olan kiçik oğlunun başına gələn həyat hekayətini qandonduran, həm də dərin 

lirik-psixoloji elementləri özündə birləşdirən süjetdə faciəli sonluqla, amma bu 

sonluqdakı möhtəşəm qəhrəmanlıq və şücaət nümunəsi ilə, sevdiyini qorumaq naminə 

“siyah yıldızlarını” qurban verməklə bitir. Kiçik şahzadə əlində əsa tutmaqla bir təhər 

öz ata yurdundan qaçaraq Hindistanı və İranı dolaşır. Nəhayət “başdan-başa 

yabanısarmaşıqlarla örtülmüş böyük bir divar” onu ovsunlayır. Şahzadə bu divarlar 

arxasında yerləşən sarayda və bağda yerli hökmüdarın günəşə qısqanclığından 

gizlətdiyi on iki arvadının yaşamasını öyrənir. Bir müddət sonra gecələrin birində 

şahzadə “divarın bir tərəfində ağa geyimli bir qadın görür”. Bu padşahın ən kiçik arvadı 

idi. Bağlı saray və bağ qadını təmin etmədiyindən bu qadın gecələr kiçik bir deşikdən 

sivrilərək kənara çıxmış və çobanla, yəni bu kiçik hekayətin qəhrəmanı - qətlə 

yetirilmiş Türk xanının on ikinci oğlu kiçik şahzadə ilə qarşılaşır, onların arasında 

gözəl bir eşq yaşanır və məhəbbət hər iki gənci öz köləsinə çevirir, onlar heç nədən və 

heç kimdən qorxmurlar, nəhayət padşahın adamları onları görürlər. “Çoban təhlükəni 

dərk etdiyi vaxt artıq iş-işdən keçmişdi. Lakin o, indi bir çoban deyildi sevgilisinin 

böyük bir təhlükə keçirdiyi bu dəqiqədə damarlarındakı qan birdən birə-birə alovlan 

bir hökmdar oğlu idi. Əlindəki əsadan bir mizraq kimi istifadə edərək sevgilisini gizli 

divar dəliyindən qaçırıncaya qədər vuruşur” [27, s. 77]. Şahzadə ələ keçirilir və 

edamını gözləyir, ona nə qədər əziyyət və işgəncə versələr də sevgilisini ələ vermir. 

Hiyləgər, həm də çox düşüncəli və təcrübəli olan hökmdar izdiham toplayır və on iki 

arvadının hər birinin çobanın gözü qarşısından keçirilməsini əmr edir və fikirləşir ki, 

çoban sevgilisini görən kimi bunu hiss etdirəcəkdir, amma bütün qadınlar keçir, “çoban 

isə hamısına eyni sakit çöhrə, eyni dalğın nəzərlərlə baxır”. Hökmdar arvadlarının 

günahsız olduğuna inandı, çobanı buraxdı, ertəsi günçoban sevgilisinə yenidən 

qovuşur, sevgilisi ona “Buradan qaçaq... Məni hara istəyirsən apar, -deyir”. Çoban isə: 

“-Qaça bilməyəcəyik, -deyir. -Sən yolları tanımırsan. Mən isə səni apara 

bilməyəcəyəm... Səni qarşımda görəcəyim zaman gözlərimin sirrimizi aşkar 
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edəcəyindən qorxaraq dünən gecə zindanda öz əlimlə gözlərimə mil çəkdim. “Siyah 

yıldızlarım” söndü, mən artıq heç bir şey görmürəm” [27, s.78]. Böyük ədib bu kiçik 

hekayətdə və yığcam süjetdə min illərlə qədim türk obalarında və bütövlükdə türk 

dövlətində formalaşmış şəxsiyyət və onun əyilməzliyini, “ot kökü üstə bitər” 

fəlsəfəsinə istinadən kiçik şahzadənin hər hansı məşəqqətlərə və mərhumiyyətlərə 

düçar olmasına baxmayaraq, heç nədən qorxmadan qəhrəmancasına və fədakarcasına 

tək halda böyük bir dəstə ilə döyüşə girir, lazım gəldiyi məqamda isə sevgilisini 

qorumaq üçün düşünmədən göz işıqlarını qurban verir, öz əlləri ilə onları qapayır, 

məhv edir. Kənanla birdəfəlik ayrılmağa qərar verən Lamiyə qətiyyətli iradəsi, 

bütövlüyü, gəncikən artıq yetkinləşmiş fərdi xarakteri, psixoloji tarazlığı və özəlliyi ilə 

nümunəvi bir obrazdır, qəhrəmandır, milyonların sevimlisidir və onların rəğbətini 

qazanmış və müasir dövrdə də qazanmaqdadır, öz fərdi keyfiyyətləri ilə həm özü 

yaşayır, həm də böyük ustad – Rəşad Nuri Güntəkini yaşadır, onlar bizim 

müasirlərimizdir, Lamiyənin Kənana dediyi: “-Mən o qədər də uşaq deyiləm. Bilirsiniz 

ki, az əziyyət görməmişəm... Mənim də qəlbim izzəti-nəfsim var, Kənan bəy... İsrar 

etməyinizin xeyri yoxdur... Ölsəm də sizə ərə getməyəcəyəm” [27, s. 113]. Rəşad Nuri 

Güntəkin dövrünün adət və ənənələri, ailə dəyərləri, qadın-kişi münasibətləri, 

qadınların qarşılaşdığı bərabər olmayan mübarizə mühiti, onların istəmədiyi halda 

istəklərinə qarşı gedilməsi, qadınların başına gələn faciələrin cəmiyyət və yaxınları 

tərəfindən dərindən araşdırılmadan kəskin tənələrə məruz qalması, ölümlə 

hədələnməsi, çox hallarda öldürülməsi, məhkəməsiz və mühakiməsiz onlardan kəskin 

hesab tələb olunması, alçaldılması, təhqir edilməsi, bununla da bu cür faciə yaşayan 

qadınların, əslində öz sevgisinin qurbanı olmuş bir qadının, gənc, həm də təcrübəsiz 

bir qızın başına gələnlərin əsil səbəbini öyrənmədən və bilmədən ona hər cür qəbahətin 

kənardakılar tərəfindən rəva bilinməsini, yaxasına yarlıq kimi asılmasını acı bir 

kədərlə, yanğı hissi ilə təsvir edir. Ədib Lamiyənin əmisi qızı və ərdə olan dörd uşaq 

anası Məxmurənin gizlincə çavuşla görüşdüyünün üstü açılanda, Məxmurə Lamiyəyə 

min bir fəndlə dil tökür və ona ərinin onu öldürəcəyini inandırır, Lamiyəni bu bu 

biabırçılığı öz üzərinə götürməyə, onu xilas etməyə, çavuşun bu həyətə Lamiyəyə görə 

gəlməyinə hamının tez inanacağına əminliyini bildirir. Yazıq və zavallı, amma həyatın 
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od-alovundan çıxaraq mətinləşmiş, bərkimiş, cəmiyyətin və yaxınlarının tənəsindən 

güclə özünü sıxaraq həyata, xoşbəxt həyata ümidini itirməmiş Lamiyəni yeni fəlakət, 

hamının, ən yaxınlarının və cəmiyyətin qəbul edə bilməyəcəyi bir məsələni öz üzərinə 

götürür, amma onun qəlbində, amalında bir böyük ailənin dağılmaması, 

parçalanmaması durduğundan bu qorxulu və biabırçı addımdan çəkinmir, təzədən 

özünü oda atır, böyük ədib sanki əmin idi ki, Lamiyə bu odda yanmayacaq, 

mübarizəsini davam etdirəcək və güclü xarakterinin sayəsində yenidən ayaq üstdə 

duracaqdır. Burada müasir dövrdəki hadisələrlə bağlı çoxlu məqamlar diqqət çəkir. Az 

qala doğru olmayan və istəməyənlər tərəfindən qəsdən göndərilmiş bir telefon mesajı 

neçə illik ailələrin dağılmasına səbəb olur, uşaqlar valideyinlərini itirir və yaxud 

kəskin, ağır, psixoloji şəraitdə yaşamalı olurlar. “Dodaqdan qəlbə” romanında milli 

dəyərlərin açıqlanmasında öz qəhrəmanının xarakterindən və davranışlarından, həyata 

və sevgiyə münasibətindən, övlada yanaşmasından, ona öz ömrünün ən yaxşı çağlarını 

qurban verməsindən bəhs edən və müasirlik baxımından xeyli aktual görünən 

məqamlar kifayət qədər dəyərlidir. Az qala onunla yaşıd olan Məqbulə ilə dialoqunda 

Məqbulənin atasına on səkkiz yaşının içində olan Lamiyənin ərə getməyinə razılıq verə 

biləcəyi ilə bağlı Lamiyə bunları deyir: “-Düzdür, səninlə bir yaşda, yaxud çox az fərqli 

görünürəm. Ancaq əslində elə deyil, Məqbulə. Mənim bu yaşda olmağıma baxma, 

könlüm çoxdan qocalmışdır... Mənim üçün gecə ilə gündüzün, yay ilə qışın bir fərqi 

yoxdur. Heç bir şey ilə maraqlanmıram. Bu körpəmdən başqa heç bir şey haqqında 

düşünmürəm. Məndən ötrü həyat artıq bitmişdir... Məbrurəm xoşbəxt olarsa, məndə 

özümü xoşbəxt hesab edərəm” [27, s. 163-164].  

Rəşad Nuri Güntəkinin “Damğa” romanında əsas qəhrəman İffətin- sevgidən, 

sevdiyi insandan ötrü öz həyatını və ömrünü puç edən, özünə oğru damğası vurduran 

İffətin anlamadan və düşünmədən etdiyi hərəkətlərinin “bəhrəsi”inin lirik-psixoloji 

üslubda təsviri öz əksini tapmışdır. İffət aldadılmış və özü-öz həyatını məhv etmişdi. 

“Damğa” romanı aşiq olan bir dəliqanlıya sevdiyi qız uğrunda həyatı boyunca oğru 

damğası vurulması və bununla bağlı baş verən hadisələrdən ibarətdir. Bu roman sevən 

insanın gözünün kor olduğunu, bir anlıq düşüncəsiz hərəkətləri ilə öz həyatını məhv 

edəcəyini anladır”. İffətin özünü qurban verdiyi və uğrunda həyatını məhv etdiyi Vədiə 
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ilə ailə qurmağı baş tutmur, Vədiə onun evlilik təklifinin yaxınları və cəmiyyət 

tərəfindən qəbul olunmayacağını səbəb gətirir. “İffət uşaqlarına dərs verdiyi Cəmil 

Kərim bəyin arvadı Vədiə ilə eşq yaşayır. Bir gecə yaxalanmamq üçün evə oğru kimi 

girdiyini etiraf edən İffət həbs olunur. Həbsdən çıxanda isə həbs damğasına görə işsiz 

qalır. Bu arada ərindən ayrılan Vədiə ilə qarşılaşır və ona evlənməyi təklif edir. Vədiə 

oğru damğası olan birisi evlənməyəcəyini söyləyir”. İffət etdiyi hərəkətin və davranışın 

fərqinə varmadan uzun illər Vədiənin sevgisinin və sevdasının ardınca gedir, amma 

fikirlərində yanılır, həyatını bada verir. “Heç bir zaman insanları gerçək anlamda 

tanımadan onların haqqında bir qərar verməməli və bir insan üçün həyatımızı fəda 

vermək istəyiriksə, bu insan üçün həyatımızı fəda etməyə dəyər və ya dəyməz olduğunu 

düşünməliyik” [67]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Acımaq” romanının ana xətti, əsas süjeti cəmiyyətdəki 

hadisələrlə və bu hadisələrin fonunda ailədəki davranışlar, ər və arvadın bir-birlərinə 

münasibətdə uyğunsuzluğu, ailə təməllərinin pozulması, yüngül həyat tərzi, ailə 

faciəsini doğuran səbəblər və bütün bunların müqabilində belə bir mühitdə yetişən 

insanın formalaşan xarakteri, bu xarakterin özəllikləri, mənfi cəhətləri, bunları 

dəyişməyin vacibliyi, yalan və qeyri-obyektiv fikirlər və düşüncələrdən qəti nəticə 

çıxarmağın təhlükəli olması, bütün bunların insanlar və cəmiyyət üçün zərər yaratması 

ilə bağlıdır. “Rəşad Nuri baş qəhrəmanlarını mütəmadi olaraq cəmiyyətin içərisindən, 

burada formalaşan zümrədən almaqdadır... Sanki bu romanlarla bir müəllim bilgisi 

ensiklopediyası yazılmaqdadır” [90]. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Yarpaq tökümü” romanı ailə problemlərindən, valideyin 

və övlad münasibətlərindən bəhs edən və cəmiyyətdəki, ailədəki problemlərin, 

davranışların mühümlüyünü qabardan sosial-ictimai bir meyilli nəsr əsəridir. Bu 

romanın əsas qayəsində və ana xəttində cəmiyyətdə özünə müəyyən mövqe tutmuş, 

yaxşı məmur kimi ad qazanmış, təmiz və vicdanla, halal zəhmətlə yaşamğı öyrənişmiş 

və bütün bunları hər şeydən üstün tutan Əli Rza bəylə, dövrün ictimai, məişət və 

cəmiyyət konteksti davranışlarının transformasiyasından yaranan meyillərə daha çox 

istiqamətlənən, əyləncəli həyat keçirmək istəyən övladları ilə ziddiyyətli 

münasibətlərin və dünyagörüşlərinin toqquşması yer almışdır. Çılğın xəyalların, maddi 
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israfların, gərəksiz hərəkətlərin, səbirsizliyin, konflikt və ziddiyyətlərin, söz-

söhbətlərin baş alıb getdiyi bir ailədə çöküşün baş verməsi qaçılmaz olur. Hadisələr 

Birinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə İstanbulda məmur işləyin Əli Rza bəyin 

evində baş verir. Bu romanın baş qəhrəmanı Əli Rza bəy özlərinə aid olmayan yaşam 

tərzi arzulayan və maddi durumlarının gücündə olmayan məsrəflərə yol verən 

övladlarının öhdəsindən gələ bilmir və sonda onların güdazına gedir, müflisləşir, 

sarsıntılar keçirir və nəhayət ağır xəstəlik tapır, dözülməz şəraitdə və sıxıntılar 

içərisində yaşamağa, ömrünün sonunu belə vəziyyətdə keçirməyə məhkum olur. 

“Yarpaq tökümü” romanı sosial-ictimai mövzuda bir roman olmaqla real və gerçək 

həyat hadisələri ilə böyük ədibin təxəyyülünün sintezi əsasında yazılmışdır. Romanda 

realizm xətti daha çox hiss olunur, əsas örnəklər kimi isə valideyindən övlada qalacaq 

ən qiymətli mirasın atanın təmiz adının olması önə çəkilir. Gənclərin doğru davranışı 

modern davranış adı altında bayağı olmamalı, onların yersiz istəkləri və lüzumsuz 

xərcləri, hərəkətləri ailəni uçuruma sürükləməsi əsərdən götürüləsi əsas ibrətlərdən biri 

kimi qabardılır.Ədib bu romanda müxtəlif həyat tərzinə malik bir ailə üzvlərinin ailə 

daxilində və mühitində istək və davranışlar müqabilində dramatik toqquşmasının 

fəsadlarından parçalanan və çökən ailənin faciəsini gerçək və realist təsvirlərlə verə 

bilmişdir. “Yarpaq tökümü” romanının şəxsiyyət və cəmiyyət problemlərinin 

kompleks və bir müstəvidə baxılması ilə bərabər, həm də çox ciddi və məzmunlu 

sosial-mədəni əhəmiyyəti diqqət çəkir. Böyük ədib bu romanda ortabab, oturuşmuş bir 

məmur ailəsinin faciəsindən və cəfalətə uğramasından bəhs edərək, cəmiyyətdə ailənin 

rolu və əhəmiyyəti, ailə institutunun dayanıqlığının, möhkəmliliyinin vacibliyini ön 

plana çəkir.  

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubda 

bədii qəhrəmanların şəxsiyyət probleminin açığlanması və tərənnümü ilə bərabər, bu 

iki böyük üstadın romanlarında insanları vəcəmiyyəti narahat edən problemlər, 

insanların cəmiyyətdəki davranışları, baş verən hadisələrə insani yanaşmalar, insani 

dəyərlər, yaşam tərzi, adət və ənənələrə insanların münasibəti, bir sözlə insan amili də 

xüsusi maraq doğurur. Bunları nəzərə alaraq növbəti paraqrafda bu iki böyük ədibin 

romanlarında insan amili problemləri üzrə araşdırmaları nəzərdə tutmuşuq.  
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İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkin öz romanlarında insan amilinin 

dərinliklərinə vararkən və bu problemin xarakterini açmağa çalışarkən bütün hallarda 

insan amilinin incəliklərin sirayət edə bilmişlər. Böyük üstadlar hər bir qəhrəmanların-

insanların timsalında onların özlərinə məxsus ən xırda detalı və cizgini belə real 

həyatda olduğu kimi tərənnüm etməyə müvəffəq olmuş, bu reallıqları isə özlərinin 

bədii təxəyyülləri ilə daha da zənginləşdirərək insan amilinin vacibliyini milyonlarla 

oxucuların, cəmiyyətin diqqətinə çatdıra bilmişlər. Öz əsərlərində bu iki böyük ədib 

insan amilinə o qədər incəliklə və məsuliyyətlə yanaşmışlar ki, onların yaratdığı hər 

bir bədii qəhrəmanın-obrazın timsalında verilmiş insan özünün dəyərləri və 

xüsusiyytələri ilə bir fərd kimi, şəxsiyyət kimi xarakterizə olunurlar.  

İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanının baş qəhrəmanı Nuriyyəni bütün 

məsələlərdə nümunəvi, örnək görür, hətta onu elə xarakterizə edir ki, oxucuda belə bir 

inam yaranır ki, Nuriyyə kimi qizlar həyatda yalnız bir dəfə sevə, bir dəfə ürək aça 

bilərlər. Muradın evliliyi, ailəsindəki münasibətlər, Səadətin Muradı sevməsi, 

oğlanlarının olması və s. fikirləşən Nuriyyənin gücü fəryad çəkməyə, Muradı qınamağa 

çatır, amma onun ailəsini dağıtmaq ağlına belə gəlmir: “Ah, mənim əzizim! Mənim iki 

gözüm. Cavan leytenant! Nə üçün sən o gecənin səhəri qayıtmadın? Nə üçün sonralar 

məni axtarıb tapmadın? Sənin yerinə mən olsaydım, dəmir çarıq geyib yer üzünü 

dolaşar və səni tapardım. Lakin sən məni axtarıb tapmadın. O zaman mənimlə tanış 

olmağın səndə, bəlkə də, sadəcə bir maraq, bir gənclik həvəsi idi. Bəlkə də, ötəri bir 

ehtiras idi...Mən isə, səni bütün ali duyğuların yaratdığı bir şah əsər, qızların 

xəyallarını narahat edən bir qəhrəman sanmışdım” [14, s.434]. Böyük ədib 

Nuriyyənin xarakterini vəzifəsinə, ictimai münasibətində daha genış, daha dərin və 

daha məzmunlu açmağa müvəffəq olub. Nuriyyə görür ki, Guney Qışlaqda səhərdən 

axşama kimi işləyən, hər cür əziyyətə qatlaşan əhali hələ əsrin tələbi səviyyəsində 

yaşamır. Nuriyyə kənardan baxanlardan deyildir, o, abadlıq işləri aparır, kitabxananı 

mədəniyyət sarayının işıqlı otaqlarından birinə köçürdür. Bu vəziyyətdə Nuriyyə 

saflığını, insanlığını, xoş niyyətli olduğunu və iradəsini, xarakterini göstərməyə nail 

olur. Ümumiyətlə, böyük ədibin qadın qəhrəmanları kişi obrazları ilə müqayisədə 

üstün cəhətləri ilə daha çox fərqlənmişdir. “Qadın obrazların kişilərdən daha ön planda 
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təsvir və daha güclü xarakter nümayiş etdrməsi İlyas Əfəndiyevin romanları üçün 

səciyyəvi bir xüsusiyyətdir”. Biz Nuriyyənin timsalında da bunun şahidi oluruq. Belə 

ki, Nuriyyə öz xoşbəxtliyini başqalarının bədbəxtliyi üzərində quran deyildir. Murad 

yoldaşı Səadətdən ayrılmaq istəyir. Mədəniyyət evində Muradla görüşdən sonra 

Nuriyyə: “-Gedin, Murad, deyə təkrar pıçıldayır. Lakin o, yerindən tərpənməyərək, 

qəmli qara gözləri ilə mənə baxırdı. “Ah, doğrudanmı, mən özümü saxlaya 

bilməyəcəm? Doğrudanmı, mən bu saat onun ağuşuna yıxılacağam? doğrudanmı, mən 

bu qədər gücsüzəm? Doğrudanmı, mən məhv oluram? Yox, bu ola bilməz”. Mən iki 

əlimlə onun əlindən tutaraq, son gücümü toplayıb təkrar etdim: -Gedin, Murad. Nəcib 

insanlara eşq olsun...” [14, s.440]. Nuriyyə Muradla Səadətin barışmaları və onların 

xoşbəxt günlərinə geri dönmələri üçün əlindən gələni edir. Bunun nəticəsində Muradı 

sonsuza qədər itirdiyinin fərqindədir. Duyğuları qarşı gəlsə də, ağlı onu bu yaxşılığı 

görməyə məcbur edir. “Nuriyyə təbiətən mərd insandır. Muradın sevib evləndiyini, 

ailə-uşaq sahibi olduğunu biləndə, bir az sonra işin öz xeyrinə yaranan axarı ilə getmir, 

başqasının bədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik axtarmır... Belə insani keyfiyyət, nəcib 

hərəkət, ağıllı və fədakar mövqe, əlbəttə təqdirəlayiqdir” [35, s.46]. Böyük ədib 

Nuriyyəni Söyüdlu arxdan Bakıya yola salmaq və Nuriyyənin nəcib hərəkətini, 

insanpərvərliyini qiymətləndirmək üçün Muradla Səadəti Nuriyyəni ötürmək adıyla bir 

araya gətirir:”Səadət Nuriyyəyə: -Siz mənə o qədər yaxşılıq eləmisiniz ki... siz 

olmasaydınız, mən də yaxşı nə vardısa, məhv olub gedə bilərdi... əgər qızım olsa, adını 

Nuriyyə qoyacagam... Nuriyyə: Mən onu qucaqlayıb, ləkə düşmüş üzündən öpdüm” 

[19, s.490]. Bu dialoq, şübhəsiz, minlərlə insanları təsirləndirməyə və Nuriyyəyə qarşı 

oxucuların sonsuz rəğbətini qazandırmaya bilməzdi. Xəlil Rza Ulutürk “Söyüdlü arx” 

romanının qəhrəmanı Nuriyyəyə açıq məktubunda yazır: “Sən ən nəcib duyğular 

qəhrəmanısan, mənəvi gözəllik və insan ləyaqəti qəhrəmanısan. Sən öz hislərini 

cilovlayıb Muraddan ayrılandan sonra gözəl bir cümlə demişdin: “Nəcib insanlara 

eşq olsun!” Bu şüar sənin özünə də aiddir, bacım! Sənin qəlbindəki xəzinəni üzə 

çıxarmaq üçün müəllif öz zəhmət və istedadını əsirgəməmişdir” [13, s. 52]. Nuriyyə 

“qəlbində xəzinə” gəzdirməklə kifayətlənmir, o bu xəzinənin insanlara faydalılığına, 

gərəkliliyinə çalışır, səy göstərir, çoxunda da buna nail olur, amma bu xəzinəni özündə 
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gəzdirən kövrək və saf qəlbi ilk sevgisindən məhrum olur, insanların bu cür cəsarətli 

və nəcib addımlar atması üçün örnəyə çevrilir, sevilir.  

İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestində baş qəhrəmanının - Səriyyənin 

fərdi keyfiyyətlərinə, iradəsinə, çalışqanlığına, qeyri-adiliyinə, cəmiyyətdə və məişətdə 

min illər ərzində formalaşmış adət-ənənələrə, meyarlara, ailə münasibətlərinə qarşı 

özünəməxsus davranışlarına, hərəkətlərinə, mərhəmət və sədaqət dolu qəlbinə, dostu 

yarıyolda atmamağına, heç nədən çəkinmədən düzgün bildiyi işin dalınca qətiyyətlə 

getməyinə vurulan böyük ədib Səriyyəni minlərlə insanlara və cəmiyyətə qəbul 

etdirmək üçün özünün istedad və ədəbi dünyasının ən dərin qatlarına baş vurmuş, onun 

davranış və hərəkətlərinə bir növ haqq qazandırmaqda oxucuları inandıra bilmişdir. 

Lirik-psixoloji roman ənənəsinin Azərbaycanda ən yüksək zirvəsinə yüksəlmiş İlyas 

Əfəndiyev “Körpüsalanlar” povestində mürəkkəb psixoloji təsvirlərə üstünlük 

verməklə, o dövr üçün Səriyyəni cəmiyyətin və ətrafdakı insanların tənəsindən 

qurtarmağa çalışmışdı: “Körpüsalanlar” povesti və Səriyyə obrazı. 1960-cı il və qadın 

üçün, azərbaycanlı ailəsi üçün ağılasığmaz hərəkətləri ilə heyrətamiz qıcıq doğuran 

Səriyyəni tənqidin və içtimayətin qınağından xilas edən, zənnimizcə, müəllifin obraza 

aşkar duyulan rəğbəti, bir də yazıçı üslubu. Məhz bu üslub “yeni əxlaq və düşüncə 

tərzini” həzm etməyə kömək etdi. İlyas Əfəndiyevin dili və obrazların daxili aləmində 

sonacan səmimi olması Səriyyəni “qəbul etməyə vadar edirdi” [4]. 

İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanında Səlimənin bir insan kimi 

qərəzsiz, kinsiz, paxıl hisslərdən uzaq, mərhəmətli, humanist obrazı onu Qartallı Dərə 

sakinlərinin və onu tanıyan digər insanların, həmçinin Şahların dostlarının, hətta 

Gülnisə xalanın qızı Güləbətinin tezliklə Şahlarla ailə qurmasının reallaşmasına heç bir 

şübhəsi olmayan el ağsaqqalı Çıraq kişinin, yəni Güləbətinin atasının belə rəğbətini 

qazanmasına rəğmən, Səlimə Gülnisə xalanı onu istəmədiyinə görə günahlandırmağı 

yersiz hesab edirdi: “Oğlunu evləndirmək hər bir ananın arzusudur. Burada təəccüblü 

nə vardı ki?! Nə üçün mən ürəyimin dərinliklərində Gülnisə xalaya acıqlanırdım?.. Yer 

üzündə olan bütün analar uşaqlarının xoşbəxt olmalarını istəyirlər. Mənim anam da... 

Şahların anası da. Hamı... Hamı... Bütün analar! Dünya yaranandan indiyə qədər 

bundan böyük, bundan əziz arzu olmayıb!” [19, s.77]. İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə 
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Valehin nağılı” romanında Sarıköynəklə Valehin insanpərvərliyi çoxlarının edə 

bilmədiyi insani əməlləri özündə əks etdirir. Tezliklə toy etmək, ailə qurmaq həsrətilə 

alışıb-yanan bu iki gənc alacaqları yeni mənzili silib süpürüb, təmizləyib köçməyə 

hazırlaşdıqları bir vaxtda tikintiyə yeni gəlmiş təsərrüfat müdiri və onun hamilə 

arvadını, balaca uşaqlarını nəzərə alaraq Sarıköynəklə Valeh ev növbələrini onlara 

verirlər. Sarıköynək: “-Bilirsən, Valeh, əgər onları belə vəziyyətdə qoyub, o evdə toy 

eləsək, mən camaatın üzünə baxa bilməyəcəyəm. Əlbəttə, heç kəs bizə bir söz 

deməyəcək, ancaq yenə də günüm qara olacaq... Valeh: -Nə olub? -dedim. -Ondan ötrü 

niyə günün qara olur? Ürəyinə pis gəlir, qoy ev onların olsun... – Bizə nə var, 

qocalmamışıq ki? Bu ev olmaz, o biri olar” [19, s.342-343]. Sarıköynəklə Valeh 

yaşadıqları həyətdə Sənubər adlı gənc bir qızın talehinə, düşdüyü vəziyyətə biganə qala 

bilmirlər. Onlar humanist insanlar kimi özləri çətin vəziyyətdə olmasına baxmayaraq 

Sənubərin dostları Sərvərə olan gizli sevgisini dəyərləndirməyə və ona yardımçı, dayaq 

olmağa özlərini borclu hesab edirlər. Sarıköynək: “Sənubərin bu həyətdə baş qaldıran 

məhəbbəti möhkəm asfaltı deşib çıxan çiçəyə bənzəyirdi. Bu zərif çiçəyi ayaq altında 

tapdalanıb məhv olmağa qoymamaq məni fərəhləndirirdi. Bu işin üstündə yəqin ki, 

bizim - yəni, Valehlə mənim düşmənlərimizin sayı artacaqdır. Ancaq bu, məni 

qorxutmurdu. Sənubərə arxa olmaq, onun özünü, məhəbbətini xilas etmək həvəsi 

mənim cəsarətimi, ötkəmliyimi birə on artırırdı” [19, s.586]. Sarıköynək bu məsələdə 

güllə yarası alır, amma onun və Valehin mərdliyi, insanlığı, cəsarəti nəticəsində 

Sənubər öz səadətinə qovuşur, sevgisini tapır, xoşbəxt ailə qurur, budur əsl insanilik, 

saf əməl, humanistlik, sağlam və ədalətli cəmiyyət, bu cəmiyyətin, bütövlükdə bu 

dünyanın əşrəfi olan insanlar - insanilik bu kimi keyfiyyətlərin və meyarların əsasında 

dayanır, inkişaf edir, dəyərli olur, fayda və səmərə verir.  

İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca!” romanında insani düşüncələr, insanın 

keçdiyi həyat yoluna baxış, insan amili, insanpərvərlik motivləri kifayət qədər güclüdür 

və bu romanının əsas süjeti məhz Muradın söylədiyi kimi “dönüb keçmişə baxmaq 

istəyindən” irəli gəlmişdir: “Hətta indi, yəni yaşlı vaxtımda dönüb keçmişə baxmaq 

istəyəndə elə bil ki, içəridən bir səs təşvişlə mənə deyir: “geriyə baxma, qoca!”. Lakin, 

mən baxmaq istəyirəm. Mən bu keçmişin çox əzablı, çox kədərli olduğunu bilirəm, 
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ancaq yenə də ona təkrar-təkrar tamaşa etmək, nəyisə anlamaq istəyirəm... Mən indi 

də keçmişsiz yaşaya bilmirdim. Bu keçmiş daima mənimlə idi, zehnim hal-hazırım ən 

mürəkkəb hadisələrilə çox aydın tərzdə uğraşanda da mənimlə idi” [18, s.51]. İlyas 

Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca!” romanında Bayram kişi ömrünün son illərini 

təzadlı bir dövrdə, hökümət dəyişikliyi baş verdiyi zamanda, bolşeviklərin hakimiyyətə 

gəldikləri vaxtda keçirir. Həmin vaxtı o, Arazın o tayında idi, lakin əvvəlki dövrlərdə 

etdiyi yaxşılıqların, insani hərəkətlərin müqabilində yeni hökumətdə yerli bölgələrdə 

işləyənlərin təşəbbüsü və dəvəti ilə o təzədən doğma yurduna qayıdır, qocalmış olsa da 

yenə dövrün quruculuğunda, əmin-amanlığın və ictimai asayişin qorunmasında öz 

uzunmüddətli təcrübəsindən yararlanır, yenə cəmiyyətdə gərəkli bir şəxsiyyətə çevrilir, 

millətinə, insanlara xidmət edir və ömrünü şərəflə başa vurur. Dünyada edilən hər bir 

yaxşılığın özünün qiyməti və dəyəri vardır, onun əvəzini gözləməsən belə, nə vaxtsa 

etdiyin yaxşılıqlar çətin anlarda yardımçın və dayağın, arxan kimi qarşına çıxacaqdır, 

Bayram kişinin başına gəldiyi kimi və onun öz dilindən belə ifadə olunur: “Atı İcraiyyə 

komitəsinin həyətində bağlayıb çıxdım sədrin otağına, özü də söz verdim ki, qarınınkı 

Qurandan keçib, əgər görsəm ki, məni tutmaq istəyir, o saat vurum. Ancaq kişi məni 

görən kimi qalxıb gülə-gülə qabağıma yeridi. Mənimlə əl tutub soruşdu: “Bəy, məni 

tanıdınız?” Dedim: “Xeyr”. Zarafatla dedi: Heylə şeyi, yaddan çıxarmaq olar bəy? O 

vaxt siz Şıpartı dərəsində məni qaçağın əlindən almasaydınız, indi sümüyüm də sürmə 

olmuşdu” [18, s.240]. Böyük ədibin vaxtaşırı işlətdiyi ibrətamiz ifadəyə - “Eşq olsun 

o insanlara ki” - müraciət etməklə, dünyada yaxşılığı unutmayan, pisi yaxşıdan 

ayıranlara bütün dövrlərdə eşq olsun deyirik, amma müasir dövrdə bu cür yaxşılıqlara, 

yaxşını pisdən ayırmağa, millətimizin başına gələn bəlalarda ədalətin bərqərar 

olmasına nə qədər böyük ehtiyacın olduğunu görürük. İnsanlar nə qədər çox yaxşılıqlar 

barəsində düşünsələr və yaxşılıqlar etsələr cəmiyyət və insanların ömrü bir o qədər 

xoşbəxt və firavan keçər.  

Rəşad Nuri Güntəkin “Dodaqdan qəlbə” romanında insanın birşəxsiyyət kimi və 

onun cəmiyyətdəki tutduğu mövqe, yeri və ətrafdakıların bu insana - fərdə münasibəti 

barəsində diqqət çəkən fikirlər və düşüncələr, dialoqlar vardır. Kənanın növbəti 

konsertindən, operasının təqdimatından sonra nişanlısı Cavidanın atası Vəfiq paşa 
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tərəfindən onun şərəfinə təşkil edilmiş gecədə, “Kənanın operası qədər qüvvətli təsir 

göstərə biləcək bir proqram hazırlamışdı”. Həmin gecədə Vəfiq paşa Kənanın musiqisi 

və onun şəxsiyyəti barədə belə demişdi: “Əsərin dərəceyi-qiyməti haqqında aramızda 

ixtilaf ola bilər. Ancaq, bir cəhəti təsdiq etməkdə hamımız birləşə bilərik ki, Kənan 

bizim aramızdan, insanlar arasından çıxaraq, yarımallahlar aləminə daxil olmuşdur. 

Adlarımıza şərəf gətirən tən-tənəli ləqəblər, hətta bəzilərimizin başını bəzəyən dünya 

tacları onun sənətkar alnını bəzəyən əklillərin yanında quru kəlmələrdən, parlaq daş 

parçalarından başqa bir şey deyildir” [26, s.211]. Ədib sənətkar bununla o dövrün 

sənətə, istedada olan ictimai münasibətin, dəyərlərin yüksəkliyini ifadə edir, sənətdə 

yüksələnləri “yarımallah” səviyyəsinə qaldırır. Təəssüf ki, müasir cəmiyyətdə bir çox 

insanlar sənətə, istedada malik olmadan sənətlə yüksəlməkdən savayı bir çox digər 

çirkli, ləyaqətsiz, sənətə ləkə biləcək yollarla özünü istedadlılar cərgəsinə 

“dürtüşdürməyə” çalışır, çox hallarda buna nail də olunur və çoxlu sayda istedadlıların 

yolunu cılızlar, boşboğazlar kəsməli olur, insanlıq meyarları tapdanır, insanlıq ləyaqəti 

cılızlaşdırılır və s. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Damğa” romanında İffəti düşdüyü çətinliklərin 

məngənəsindən qurtarmağa, onun öz həyatını, ailəsini qurmağa, bunun üçün onu 

sevdiyi insanla üz-üzə qoymağa çalışsa da, bu görüşlərin İffət üçün sonluğu heç də 

uğurlu olmur. Vədiə ilə görüşlərin birində İffət dərin düşüncələrə dalır: “Mənim bəzən 

munis, şirin, nikbin saatlarım olur, həmin saatlarda hər şey mənə xoş gəlir, hər şey 

məni sevindirir, nəfəs almaqdan, yaşamaqdan ləzzət duyuram, qəlbim şəfqət, 

məhəbbət, mərhəmət, iltifat hissləri ilə dolur; ürəyimdən keçənləri deməkdən əsla 

çəkinmərəm. Belə saatlarda əlimdən bir pislik çıxmaz” [26, s. 289]. İffət hələ xeyli 

çətinliklər görsə də, uşaqlıqdakı xasiyyətini və xarakterini qoruyub saxlamışdı, mərdlik 

və mərhəmət hissi ondan əskik deyildi, o, kimsəyə pislik etməyi bacarmazdı və ağlına 

da gətirməzdi. Bununla ədib, gəncləri daha çox iradəli və mətin olmağa, pis əməllərdən 

uzaq durmağa, başqalarına münasibətdə səmimi, ədalətli və mərhəmətli olmağa 

çağırırdı. İffət öz əli ilə öz talehinin üstündən qara bir xətt çəkmişdi, indi nə sızlamaq, 

nə də peşmançılıq ona bir fayda verməz, köməkçi ola bilməzdi. Amma, İffət yenə 

ümidlə yaşayır, o, dostu Cəlalın köməyi ilə “Hüquq-millət” qəzetində işləməyə 
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başlayır, İffət buna çox sevinir: “Hamı ilə birlikdə işləyirəm. Demək, mən də insanam”, 

-deyə sevinirəm. Damğam gündən-günə silinir... Zaman bu yaranı sağaldacaq. Mən də 

hamı kimi olacağam” [26, s. 328]. Ədib İffətin bu sevincindəki mənanı, mahiyyəti tam 

açıqlığı ilə verməklə, məmurlara, cəmiyyəti idarə edənlərə, insanlara sanki birbaşa 

müraciət edir və həbs cəzasını çəkib qurtaranların cəmiyyətə adaptasiyası üçün onların 

ilk növbədəişə düzəlməsinə yardımçı olmalarını istəyir. Ədibin bu arzusu və istəyi 

dərin ictimai-sosial, mənəvi-əxlaqi xarakter daşıyır. Əsəri oxuyan zaman İffətin 

düşdüyü vəziyyətlər, haqsızlıqlar, onun günahı olmadan çəkdiyi iztirablar insanda 

təəssüf hissi yaradır, usdad ədib bununla insanları gözlənilən faciələrdən, mənasız 

fədakarlıqlardan, düşüncəsiz hərəkətlərdən qorumaq istəyir.İnsanlar diqqətli və 

düşüncəli olmalı, ömürlərini puç edəcək hadisələri törətməzdən əvvəl ciddi düşünməli, 

qazanıb və itirdiklərini həyat tərəzisinin gözlərinə qoymalı, daha ədalətlivə ağıllı qərar 

qəbul etməli, özünü və yaxınlarını iztirab içində qoymamalı, kamil düşüncə nümayiş 

etdirməli, yüz ölçüb bir biçməli, verdiyi qərarın fəsadlarını gözlərinin önünə gətirməli, 

ömürlük xətalardan, “damğa”lardan qorunmalı, onlara sinə gərməli, bu dünyada 

yaşayacağı bircə ömrünü şərəfli keçirməyi, bu yolda “damğa”sız irəliləməyi, faydalı 

və nüfuzlu ailə başçısı olmağı, gərəkli və tərbiyəli, cəsur və iradəli övladlar böyütməli, 

bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətdə nüfuz qazanmağı bacarmalıdır, bütün bu gözəl, ali və 

saf əməllərin, arzuların müqabilində ömrünü mənasız yerə hədər verməməli və məhv 

etməməlidirlər. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Acımaq” romanındakı hadisələr insanlıq və 

mərhəmətlilik hekayəti təsiri bagışlayır, insanın böyüklüyünün onun etirafında, 

bağışlamaq bacarığında, həqiqətin içini bilmədən kin-küdurətdən uzaq durmaqda, 

ümumiyyətlə insani hisslərdən uzaqlaşmamaqda axtarılması mesajı verilir.Bir gün 

Fərihə bərk xəstələnir və vərəmdən əziyyət çəkirdi, onu xilas etmək mümkün olmur, 

Fərihə ölür, Zəhra tək qalmışdı və Mürşid Əfəndi Zəhranı yolunu azmış qadınların 

əlindən qurtarmaq fikrinə düşür. Amma Mürşid Əfəndi çox yoxsul və səfil hala 

düşmüşdü, gəmidə köhnə dostlarından birini görür və onun köməkliyi ilə qızı Zəhranı 

məktəbə yazdırır, bu yolla Zəhra qurtulmuş olur. Bütün bunları öyrənən Zəhra tamamı 

ilə dəyişilir, atasının cansız bədəninə sarılıb ağlayır. Bundan sonra Zəhra daxilən 
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dəyişilir, mərhəmətin nə olduğunu dərk edir, şagirdlərə qarşı həssas davranır və 

ətrafındakılar üçün çox şirin, isti münasibətlə davranır. “Daxilini, əsl qəlbini bilmədən 

düşmən olduğu atasının ağrılarını anlayır. Zəhra artıq bağışlamağı və mərhəmətli 

olmağı öyrənmişdir” [88]. Zəhra uzun müddət atası haqqında həqiqətləri bilmədən, 

qəlbində ona qarşı kin və nifrədən başqa heç nə olmadan, heç bir şirin xatirə 

yaşatmadan, bu dünyada qaraqəlbli, zalım xasiyyətli birisi kimi yaşamışdı. Ədib 

insanları ayıltmağa, yaxınları, xüsusilə ata və anaları, bacı və qardaşları ilə bağlı hər 

xırda müəmmanı belə öyrənməyin vacibliyinə işarə edir, doğmaları əsasız yerə və 

araşdırmadan günahlandırmağın, lənətləməyin insanın həm özü üçün, həm də 

ərtafdakılar və cəmiyyət üçün kifayət qədər zərərli olduğunu göstərir. “İnsan birisi 

barədə araşdırıb öyrənmədən, qərarlar verib, onu lənətləməməli, məhkum etməməlidir” 

[59]. 

Həqiqəti bildikdən sonra Zəhra öz vəzifəsini, müəllimlik peşəsini daha çox sevən, 

şagirdlərinə ən yüksək səviyyədə bilik verməyə çalışan ideal bir müəlliməyə çevrilir, 

ədib bu işdə maarif müdirinin-Tevfik Hayri bəyi saf və başqalarına örnək ola biləcək 

bir məmur kimi nümunə göstərir, o, Zəhra ilə bir ata kimi davranır, onun keçirtdiyi 

mənəvi-psixoloji gərginliyi və sarsıntını duyur, hiss edir görür, amma bununla 

kifayətlənmir, Tevfik Hayri bəy Zəhraya yol göstərir, məsləhət verir, yardımçı olur, 

atasının ziyarətinə getməsində təkid göstərir, Zəhra atasının ölmüş canını bağrına bassa 

da, son anda atası haqqında həqiqətləri öyrənir, ona qarşı münasibəti tamamı ilə dəyişir, 

bununla da ədib yeni Zəhranı - həlim, xoşxasiyyət, diqqətli, mərhəmətli bir müəlliməni 

kəşf edir, cəmiyyətə təqdim edir. Bundan əlavə, böyük ədib ailə məsələsində, daha 

doğrusu öz ömrünü birgə keçirəcəyi həyat yoldaşı seçimindəgəncləri diqqətli olmağa, 

tələsməməyə, araşdırma aparmadan ailə qurmamağa, yalnış qərarlar verməməyə 

səsləyir, çünki ailənin bünövrəsinin, təməlinin güclü olması onun uğurlu gələcəyinin 

əsasıdır. Digər tərəfdən, ədib övladları öz valideynləri haqqında həqiqəti bilmədən 

günahlandırmamağı vacib sayır, o, Zəhranı atasının cansız bədəni ilə üzbəüz qoyur, 

Zəhranın əlacı ağlaya-ağlaya atasının görünən ayaqlarını öpməyə qalır. Ədib bununla 

övladlara daha diqqətli və həssas olmağı, valideyinləri haqqında real həqiqətləri 

bilmədən birtərəfli və əsasız qərarlar verməməyə, öz qəlblərini doğma valideynləri 
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haqqında yalan düşüncələrlə zəhərləməməyə çağırır. “İnsanlar haqqında qərar 

verərkən, onun kənardan görünən davranışına görə yox, nə üçün o şəkildə 

davrandığını öyrənib, sonra qərar vermək lazımdır” [59].  

Rəşad Nuri Güntəkinin “Yarpaq tökümü” romanının baş qəhrəmanıƏli Rza bəy 

təmiz və vicdanlı insan kimi cəmiyyətdə müəyyən nüfuza malık birisidir, amma nə 

qədər çabalasa da, çalışsa da ailəni idarə etməkdə çətinliklər çəkir, pulsuzluq ailə 

üzvləri arasında ziddiyyət və narazılıqlar yaradır, gücsüzləşmiş və baş verən 

hadisələrdən çətinliklə nəticə çıxaran qoca keçmiş məmur ümid yeri bildiyi ailəsi və 

ailə üzvlərinin də hər birinin xarakterini, düşdüyü çətinliyi, keçirdiyi iztirabları tam 

anlaya bilmir, ailəni daha ciddi intizamla, “dəmir əllə” idarə etməyə səy göstərir. 

 Əli Rza bəy dəfələrlə özünə söz versə də, ailədə dəmir intizamın yaradılmasına 

nail ola bilmir, arvadının üstünə bağırsa da övladlarının istəklərinin qarşısında acizdir, 

hərəkətlərini və davranışlarını isə qəbul etməsə də dəyişdirə və ya tənzimləyə bilmir, 

yavaş-yavaş ailənin sütunları əyilməyə, bünövrəsi çat verməyə və nəhayət çöküşün 

gəlib çatmasına səbəb olur [75]. Başqa sözlə, “İnsan ailəsinin qiymətini bilməli, 

yaşayışı ilə ailəsinə dəstək verməlidir. Ailəsini və özünü çətinliyə salacaq əməllərdən 

uzaq durmalıdır” [90]. Əli Rza bəy bu fikirdədir ki, insan öz təmiz adını və namusunu 

qorumağı bacarmalıdır: “Atam həddən artıq namuslu adammış... Atanın uşaqlarına 

saxlayacağı ən qiymətli miras təmiz bir addır” [28, s.9]. Əli Rza bəy fikirləşmədən və 

bilə-bilə ki, işdən gedərsə ailəsi çətin vəziyyətə düşəcək, Müzəffər bəyə öz etirazını 

bildirərək oradan uzaqlaşır.  

Müzəffər bəy öz müəllimini inandırmağa çalışır ki, Ləman yüngül əxlaqlı qızdır 

və o, öz oğluna da rəva bilməz ki, belə bir qızla nigaha girsin, Əli Rza bəy isə ondan 

daha heç nə gözləməyəcəyini bildirərək işdən gedir. Təəssüf ki, bu kimi hadisələr 

müasir dövrdə də cəmiyyəti və insanları çox ciddi narahat edən problemlərdən biri 

olaraq qalmaqdadır. Cəmiyyətdə insanların mənəvi tərbiyəsi, mənəvəi saflığı mühüm 

məsələdir və bundan cəmiyyətin inkişafı, tərəqqisi birbaşa asılıdır. Bu proseslərin 

kökündə ilk növbədə ailə və nəsillərin saflığı, sağlam həyat düşüncəsi, möhkəm ailə 

təməlləri, mənəvi-tərbiyənin yüksək olduğu cəmiyyət durmalıdır. Tədqiqatçı 

M.Ramazanov bildirir ki, cəmiyyətdə sağlam mənəviyyatın olması üçün ailə 
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münasibətləri, bununla bağlı mürəkkəb meyarlar və dəyərlər, adətlər və ənənələr 

qiymətləndirilməli, nizamlanmalı və nəzərə alınmalıdır. Ailənin və ailə üzvlərinin 

cəmiyyətə transformasiyası problemi həll edilməlidir [128, s.49]. Digər tərəfdən 

kollektivlərdə, idarə və müəssisələrdə də mənəvi saflığın qorunması, mənəvi-tərbiyə 

mühitinin formalaşdırılması da olduqca aktualdır və vacibdir.  

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, müasir zaman kəsiyində bu göstərilən problemlər 

və yanaşmalar tamamilə yeni müstəviyə keçmişdir. Ailə institutu köklü şəkildə 

transformasiyaya uğramışdır, rəqəmsal texnologiyalar, sosial şəbəkələr ailə üzvləri 

arasında və cəmiyyətdə qara zolaq kimi izolyasiya xəttini çəkmişdir. İnsanlar daha çox 

dərdlərini virtual cansız və duyğusuz bir aləmdə bölüşməkdədirlər. Real və həyati 

hisslər yaşanmır, doğmalar belə mövcud problemlərdən yaxalarını kənara çəkirlər və 

bütün bunlar kifayət qədər düşündürücüdür. Ta qədimdən bu yana saf bir bulaq kimi 

gəlib zəmanəmizə çıxan ailə dəyərlərimizin, adət və ənənələrimizin tutulan gözlərini 

təmizləmək vaxtıdır, hamılıqla,  bütövlükdə cəmiyyət olaraq bu hamımızın problemidir 

və borcudur. 
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III FƏSİL. İLYAS ƏFƏNDİYEV VƏ RƏŞAD NURİ GÜNTƏKİNİN BƏDİİ 

ÜSLUBUNDA MİLLİ PSİXOLOJİ ÇALAR VƏ MÜASİR HƏYAT 

İDEALLARININ İNKİŞAFI. 

 

3.1. Ədəbi üslub anlayışında milli bədii düşüncənin yeri və  bunun 

İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında təzahür özəllikləri 

 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin bədii nəsrində fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərin millilik cəhətlərinin təhlili göstərir ki, hər iki böyük üstad milli 

dəyərlərə, adət və ənənlərə, milli xüsusiyyətlərə əvvəldən axıradək sadiq 

qalmışıar, hər xırda millilik detalının və elementinin üstündə valideyn körpə 

uşağın üstündə əsdiyi tək əsmişlər, onları göz bəbəyi kimi qorumuşlar, millilik 

dəyərlərinə yaşadıqları dövrün çağırışlarına uyğun əlavə dəyərlər qatmışlar, onları 

inkişaf etdirmişlər və gələcək nəsillərə çatdırlması üçün milyonların qəlbində 

millilik toxumları sərpmişlər, millilik hissləri oyatmışlar.  

İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanında qəhrəmanların fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətləri millik baxımından yüksək ustalıqla tərənnüm edilmişdir. Romanın 

baş qəhrəmanı Nuriyyə milli adət-ənənələrə, milli dəyərlərə ehtiramla yanaşır, 

onları yüksək tutur, böyük-kiçiyin yerini bilir, ailəni müqəddəs hesab edir, onun 

toxunulmazlığını vacib sayır, ailə dağıtmağı qəbul etmir, səmimidir, ləyaqəti üstün 

tutur, zəhmətkeş və çalışqandır, irəliyə can atır, iradəli və cəsarətlidir. Nuriyyə 

həm də insanların mənəvi varlığını, mənəvi baxımdan qidalanmasını vacib 

sayır.Burada maraqlı bir məqam müasir dövrlə kifayət qədər uzlaşır və aktualdır. 

Kitabxana ilə tanış olan Nuriyyəyə kitabxanaçı Səriyyə deyir: “-Kitab oxuyan 

kimdir? Gəlib oturursan, oturursan, bir adam da qapını açmır. Düzü, mən də 

havayı yerə maaş alıram. Neçə dəfə ərizə vermişəm, azad eləmirlər” [14, s.350]. 

Bu vəziyyət təəssüf ki, müasir dövrdə də xeyli problemli olmaqda qalmaqdadır. 

Uzaq kəndlərimizdə mədəniyyət ocaqlarının və müəssisələrinin işi, infrastruktur 

səviyyəsi hələ də inkişaf proseslərini gözləyir. Mövcud kitabxanalarda və kənd 

klublarında isə fəaliyyətin zəifliyi əksər yerlərdə qalmaqdadır. Düzdür internetin 
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inkişafı ilə bağlı olaraq, çoxları düşünə bilərlər ki, artıq kitab oxumaq dövrü 

köhnədə qalıb, kitab oxumaq dəbdən düşüb və s. Amma, insanlarımızın, xüsusilə 

məktəblilərin və yeniyetmələrin mənəvi dünyasının zənginləşməsində, onların 

vətənpərvər, iradəli, dürüst, valideynlərinə və sevdiklərinə qarşı sədaqətli 

olmalarında kitab, mədəniyyət tədbirləri əvəzedilməz olaraq qalmaqdadır və 

fikrimizcə, elə ölkəmizin regionlarında, kənd yerlərində bu sahələrin inkişaf 

etdirilməsinə ciddi önəm verilməlidir. Böyük ədib Nuriyyənin fəaliyyətində də bu 

məsələlərin vacibliyinə işarə vururdu. Nuriyyə kənd klubunda dərnəklər yaradır, 

muğam sənətinin uşaqlara öyrədilməsinə çalışır, “...müəllim yox, məktəb yox. Nə 

qədər Azərbaycan xalqı var, muğamat da olacaq, onun ifaçısı da. Yeni nəsil 

“Segah”ı, “Rast”ı simfonik əsərlərdən az sevmir... Çünki muğamatda bizim 

ruhumuz yaşayır” [14, s.372]. Nuriyyə, “Bildiklərimi də radiodan-zaddan 

götürmüşəm” deyən Səriyyənin, “Qarabağ maralı”nı oxuduğu zaman dərin 

düşüncələrə dalır: “Onun səsində, nə isə, qəlbin dərinliklərinə işləyən təzə, bakirə 

bir şey var idi. Elə bil, mən günəşin altında zəbanə çəkən qumlu səhrada qəflətən 

qarşıma çıxan göz yaşı kimi dumduru, sərin bir bulağın incə şırıltısını eşidirdim 

və sanki bu şırıltının təranəsi altında körpə otlar göyərib qalxır, bənövşələr çiçək 

açırdı... Gedək Qırxqız bulağına, çıxaq Şuşa yaylağına” [14, s.352]. İlyas 

Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” povestində baş qəhrəman Səriyyə ilə Adilin 

münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri və çalarları müasir dövr üçün xeyli 

aktualdır. Aralarında 10 yaş fərq olan bu cütlüyün ailə talehi uğursuz sonluqla 

nəticələnir, onların arasında düşüncə və yanaşma fərqi uçurumdan ibarətdir, 

xasiyyətləri yaddır, bir məsələyə münasibətləri olduqca tərs-mütənasibdir, demək 

olar ki, bölüşəcəkləri düz-əməlli bir şey belə bunların münasibətlərində yoxdur, 

ətrafdakılara, iş yoldaşlarına, ümumiyyətlə insanlara qarşı münasibətlərində bir-

birlərinin əksidirlər. Buradan belə bir sual yaranır: belə bir cütlük xoşbəxt ola 

bilərdimi? Zənnimizcə, böyük ədib bu sualı bizə - müasir dövrün insanlarına, 

müasir cəmiyyətə ünvanlamışdır. Cəmiyyət bu suala cavab tapmalı, hər bir gənc 

ailə qurarkən ailə qurduğa şəxslə özü arasındakı uyğunluqları axtarmalı və yüz 

ölçüb bir biçməli, nəhayət qəbul edilə biləcək qərarın ən doğrusunu qəbul 
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etməlidir, əks halda yarandığı ilə dağılmağı qısa vaxt ərzində baş verən ailələrin 

sayı durmadan artmaqda davam edəcəkdir. “Körpüsalanlar”da Səriyyə obrazı 

Azərbaycan ədəbiyyatında yeni idi. Yeni olduğu üçün də mübahisə hədəfinə 

çevrilmişdi. Milli əxlaqın çoxdan köhnəlmiş, müasirliklə uyuşmayan cəhətləri... 

və bir də mənəviyyatda baş verən, sanki əxlaqa zidd görünən yeni meyllər... Ancaq 

nəzərə alınmırdı ki, insanın qəlbi də var, sevgisi də... Və təbii ki, qəlbi və sevgisi 

olduğu üçün roman qəhrəmanı Səriyyə bir obraz kimi yaşadı...” [47]. İlyas 

Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” romanında millilik xüsusiyyətlərinə, adət 

və ənənələrə xüsusi həssaslıqla yanaşılmışdır. Əzəli və əbədi yurdumuz olan 

Qarabağ torpaqlarımızın ən nadir incisi, qəhrəmanlıq rəmzi olan Qarabağ atları və 

onların igidliyi və mərdliyini böyük ədib belə yazır: “Hələ yüz illər bundan əvvəl 

Paris cıdırlarında ad almış Qarabağ atlarında izzəti-nəfs heyrətli dərəcədə 

güclüdür. Onlar çatlayıb ölər, amma yorulub yolda qalmazlar. Onlarda həqiqi 

igidlərə məxsus bir qürur və nəciblik vardır. Bu atlar həm gözəl, həm də 

cəsurdurlar. Onlar yəhəri qanla dolmuş çox igidləri düşmən əlindən qaçıraraq öz 

yurduna yetirmişlər” [19, s.12]. Və yaxud, el-obamızda qonağa olan hörmət və 

izzətin hər şeydən və hər bir dəyərdən üstün olması bizim millətə xas olan ən 

qədim, həm də milli dəyərlərimizdən biridir: “...o biri otaqda üst-üstə yığılmış altı-

yeddi dəst ipək yorğan-döşəyi var idi. Lakin onlar qonlar qonaq üçün idi. Özü, nə 

cür olsa, yola gedərdi. Təki qonaq hörmətlə yola salınsın. Qartallı Dərədə adətdir: 

ən yaxşı yorğan-döşəyi qonaq üçün saxlarlar. Ən ləzzətli yeməyi qonağın qabağına 

qoyarlar. Qonaqsız ev nəyə lazımdır?..” [19, s.18]. “Dağlar arxasında üç dost” 

romanında böyüklərə hörmət, xüsusilə anaya hörmət, onu saymaq məsələsi 

Gülnisə xala ilə Səlimənin münasibətlərində tam açıqlığı ilə verilmişdir. Böyük 

ədib xalqımızın mədəniyyətinə, valideyn övlad münasibətlərinə tam məsuliyyətlə 

yanaşırdı, heç vəchlə böyüklərin üzünə övladların, gənclərin ağ olmasını istəmirdi, 

bunu yolverilməz hesab edirdi. Səlimə öz məhəbbətini ananın övlada çəkdiyi 

zəhmət qarşısında kiçik saydığından Şahların anası Gülnisənin tənələrinə və 

atmacalarına cavab qaytarmır, Gülnisənin qəlbindəki Səliməyə qarşı toplanmış kin 

və qəzəbə Səlimə təmikini və mədəni davranışı ilə cavab verir, anaya hörmətsizlik 
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göstərmir, hətta Şahlara da hər yeri düşəndə bildirir ki, ailə məsələsində ana xeyir-

duası vacib şərtlərdəndir. Və yaxud, Səlimə Qartallı Dərədə aparılan yeniliklərə 

qarşı Sevdimalı kişinin inadları barəsində onun bunları qəsdən etmədiyini və 

camaatın işinə ziyan vurmaq üçün eləmədiyini anlayırdı və belə düşünürdü: 

“Sevdimalı kişinin fəlsəfəsi mənə aydın idi. Bu uzaq dağlarda alınmaz qalalar 

yadigar qoyub gedən babaların adət və ənənələri onun üçün hər şeydən əziz və 

müqəddəs idi” [19, s.106]. İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” 

romanında milli adət-ənənəyə, milli mentalitetə zidd olan hərəkətlər, xüsusilə 

qadınların hərəkətləri böyük ədibin nəzərindən qaçmayıb. Balıq kombinatının 

direktoru Balaəminin arvadı Simuzərin dəbdəbəli ad günündə spirtli içki içənləri 

Simuzərin timsalında Valehin dilindən ustad ədib belə təsvir edir: “Simuzər 

xanımdan bərk spirt iyi gəlirdi. Bu da bir tərəfdən mənə pis təsir edirdi. Birinci 

dəfə idi qadın tayfasından spirt iyi gəldiyini duyurdum. Mənə elə gəlirdi ki, araq 

içən arvad tayfası arvadlıqdan çıxır” [19, s.523]. İlyas Əfəndiyevin “Geriyə 

baxma, qoca!” romanında Bayram baba milli ruha, milli düşüncəyə malik bir 

şəxsiyyət və insan kimi xarakterizə olunur, Bayram kişi bir milləti iki yerə 

parçalamış baiskarları lənətləyir, el-obaları bir-birləri ilə əmin-amanlıqda 

yaşamağa çağırır, həm də milli təəssübü çəkməyə səsləyir: “-Əl çəkin bu işlərdən! 

Arazın o tayındakılarına İran şahı divan tutur, bu tayında da siz çarın əlindən 

dünən qurtarmısınız! Didməyin bir-birinizi!” [18, s.137]. Bu romanda milli şüur 

və milli bağlılığın müəyyən dövrlərdə, xüsusilə çar Rusiyası dövründə necə 

manqurtlaşdığını, yadlaşdığını, unutqanlığını nümayişkarcasına bölgə bəylərinin 

dilindən verməklə, milli oyanışın, milli birliyin uzun əsrlər boyu zəif olmasına 

işarə vermişdir.  

Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanında obrazların fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərinin millilik konteksində açıqlanmasına böyük ustalıqla nail 

olunmuşdur. Bu romanda milli dəyərlər, millilik meyarları, adət və ənənələrə sadiq 

qalmaq, onlara hörmətlə yanaşmaq nümunəsini böyük ədib əsas obraz Fəridənin 

simasında məharətlə ifadə edə bilmişdir. Tədqiqatçı Binnur Çelebi qeyd edir ki, 

“Çalıquşu” romanının mərkəzində ideallığı ilə seçilən Türk qadını Fəridənin 
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davranışları, ideal müəllim obrazı və milli oyanış həyəcanı təsvir edilmişdir. 

Hadisələr və vəziyyətlər fonunda roman qəhrəmanının göstərdiyi rəftarlar və bir 

məkandan digər məkana dəyişilməsi romandakı insan amilini, müəllim amilini 

olduqca zənginləşdirmişdi. Ədib birokratiya, təhsil problemləri, eşq və ictimai 

mühitdəki mühakimələri böyük ustalıqla lirik-psixoloji üslubda təsvir edə 

bilmişdir. Ədib ən çətin anlarda – yaxşı ilə pisin, gözəl ilə çirkinin, haqlı ilə 

haqsızın çarpışmasında, toqquşmasında əsas qəhrəmanın – Fəridənin köməyinə 

tələsir, saf sevginin və doğruluğun yenilməz olduğunu göstərir [66]. Müasir dövrdə 

bir çox gənclərimiz yüngül xasiyyətlərinin və iradəsizliklərinin qurbanına 

çevrilirlər, pis vərdişlərdən əl çəkmirlər, yüngül həyata meyil göstərirlər, 

narkomaniyaya qurşanırlar, bir çox yetkinlik yaşına çatmamaış qızlarımız insan 

alverinin qurbanına çevrilir və seksual təcavüzə məruz qalırlar, zorakılıqlar 

yaşayırlar, halal əməkdən və cəmiyyət üçün faydalı işlərdən uzaq düşürlər, əvvəldə 

qeyd etdiyimiz kimi ailə üzvlərinə və valideynlərinə əzablar verirlər, ağır anlar 

yaşadırlar. Buna görə də gənclərimiz həyatın həlledici məqamlarında, yeni işə 

başlayandan, karyeranın ilk addımlarından, ailə həyatının ilk günlərindən yüngül 

vərdişlərə və iradəsizliyə son qoymalı, hər bir atdığı addımın məsuliyyətini dərk 

etməlidirlər, milli dəyərləri, adət və ənənələri, layiqli əmək prinsiplərini, halal 

zəhmət meyarlarını, ailənin müqəddəsliyini və toxunulmazlığını qorumalı və təmin 

etməlidirlər. Rəşad Nüri Güntəkinin “Çalıquşu” və digər romanlarında çoxlu sayda 

bu kimi dialoqlar, nəsihət və ibrətamiz kəlamlar, milli dəyərlərə hörmətlə və 

izzətlə yanaşılmasını ifadə edən fikir və düşüncələr sonradan müasir dövrə qədər 

milyonlarla insanın qəlbini, ürəyini isidə bilmiş, onlara yol tapmış, dillər əzbəri və 

həyat, davranış tərzi olmuş, minlərlə yazarlar, söz ustaları ədibin bu ustalığından 

bəhrələnmiş, qidalanmışlar. Fəridə elə qəhrəman idi ki, o, istənilən halda 

mübarizədən çəkilən deyildi, buna görə də böyük ədib onun obrazında ən dərin 

məqamları, onun qəflətən sıçrayan qığılcımları, dəyişən davranışları əsasən incə 

lirizmlə və psixoloji elementlərlə verilmişdir, çünki bu Fəridənin keçdiyi ömür 

yolunda formalaşmış və yetkinləşmiş xüsusiyyətlərindən doğan davranışlardır, 

onları dəyişmək, nizamlamaq, çərçivəyə salmaq heç də asan deyildir.  
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Rəşad Nuri Güntəkin “Dodaqdan qəlbə” romanında fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətləri ifadə edərkən Türk millətinə xas olan valideyin övlad bağlılığına, 

övlad istəyinə, valideyin istəyinə hələ uşaq yaşlarından uşaqlarda bunlarla bağlı 

güclü, milli və mənəvi köklərə söykənmiş xarakterin formalaşmasını millilik 

aspektində açmağa müvəffəq olmuşdur. Ədib on iki yaşında qızla - Lamiyə ilə 

birlikdə sanki böyüklərin etməli olduğu işləri görür, hərəkətləri sərgiliyir. Lamiyə 

sel zamanı aldığı zədələrdən xəstəxanada on gün yatan və vəfat edən atası ilə bağlı 

xatirələri Kənana bu cür danışır: “Ölən gününədək mən də xəstəxanada qaldım. 

Gecələri səhərə qədər yatmırdım... Məni zorla çölə çıxartdılar, canı çıxana qədər 

yanına buraxmadılar. Ağlaya-ağlaya sandıqları açdım, bir ölü üçün nə lazımsa öz 

əlimlə tapıb çıxartdım... Üzünə baxa bilmədim. Yıxılıb ayaqlarını öpdüm” [27, s. 

72]. Yalnız mətin, uşaqikən hər cür iztiraba, mərhumiyyətlərə dözən, çətinliklərə 

sinə gərən, acılar qarşısında diz çökməyən və məğrur qalan türk uşağı, türk qızı - 

on iki yaşlı Lamiyə atasının meyidi önündə göz yaşları içində olsa belə, el adəti və 

ənənələrinə sadiqliyini, valideynlərinə sədaqətini və övladlıq borcunu böyüüklərə 

xas bir tərzdə yerinə yetirir, atasını son mənzilə yola salır, ata-anadan yetim 

qalaraq yaşadığı ömrün ona verdiyi əzab-əziyyətlərlə, məşəqqətlərlə üz-üzə qaldı, 

ancaq sarsılmadı, “mən”ini yerə vurmadı. Müasir dövrdə gənclərin elektron 

vasitələrə, sosial şəbəkələrə ifrat aludə olduğu bir şəraitdə Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Dodaqdan qəlbə” romanının hələ də milyonların qəlbinə yol tapmasına heyrət 

etməli olursan. Ümimiyyətlə, “dodaqdan qəlbə” romanı təkcə türk dünyasında yox, 

dünyanın əksər ölkələrində insanların, xüsusilə mənəviyyatı saf olan gənclərin ən 

çox əzizlədiyi və oxuduğu bir neçə kitablardan biri kimi diqqət çəkir. Yaxşı 

yadımdadır, orta məktəb illərində yaşıdlarımızın bəzilərinin üz-gözlərində 

sezdiyim qəribə cizgilərdən mütləq anlamaq olardı ki, həmin gənc oğlan və ya qız 

bu günlərdə “dodaqdan qəlbə” romanını oxuyur.  

Bu roman az qala azdan-çoxdan hissiyat və mənəviyyat dünyasına malik olan 

gənc qızlarımızın cehizlərinin içində də ər evinə gedərdi və yəqin ki, hələ də bu 

hallara rast gəlmək olar. Vəfa Mürsəl qızı yazır ki, “Həndəsə kitabımın enli üz 

qabığında gizlədərdim “Səfillər”-i, anamdan gizli oxuyardım “Dodaqdan qəlbə”-
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ni, bir də səndən yalvara-yalvara aldığım “Qara volqa”-nı” [45]. Bu gün əksər 

məktəblilərin və tələbələrin az qala dünyada ən qiymətli hesab etdiyi bir “varlıq” 

varsa, o da mobil telefondur, uşaqlar və yeniyetmələr gecə-gündüz mobil 

telefonların əsirinə, girovuna çevriliblər, bu cansız əşya onların ən yaxın “sirdaşı”, 

“ürək dostudur”, canlı ünsiyyət, davranış, insanların üz-üzə, göz-gözə baxışları, 

qəlbin aynası olan gözdən nəyisə anlamaları getdikcə yadlaşır, tarixə qovuşur, öz 

əlləri ilə səliqəli yazılmış və bir damcı olsa belə sevgili göz yaşları hopmuş, bir 

gül ləçəyini qopardıb, əzizliyib, qoxlayıb məktubun içərisinə qoyub sevdiyi insana 

göndərmək yəqin ki, indi ətrafda gülüş doğurar və istehza ilə qarşılanardı. Çünki, 

müasir dövrdə bu lirizmdən, lirik çalarlardan önə keçən dəyərlər, ünsiyyət 

formaları, fərdi keyfiyyətlər daha çox dominantlıq edir. Qarşısındakına səmimi 

hisslər əvəzinə şablon, həm də çox vaxt heç bir məna kəsb etməyən elektron 

məktublar, mesajlar bu günki gənclərimizin sevgi dünyasının və qəlblərinin 

dərinliyində ola biləcək sevgi atəşini çətin ki, saflıqla üzə çıxarsın. Və yaxud bir 

xarakterin, fərdi tipin formalaşmasında cansız telefon aparatının təsiri 

ətrafdakıların və cəmiyyətin təsirindən çox olacaqsa, deməli düşünüləsi və baxılası 

problemlər vardır.  

Cəmiyyət bunlara Rəşad Nuri Güntəkinin obrazları vasitəsilə çatdırmaq 

istədiyi xarakter meyarları və prinsipləri ilə cavab verməli, gənclərin və 

bütövlükdə insanlarımızın şəxsiyyətlərinin formalaşmasının kökündə milli-

mənəvi dəyərlərin, müasir çağırışlar nəzərə alınmaqla milli inkişafın 

tendensiyalarının, saf və pak duyğuların, vətənə, torpağa, ailəyə, ata və anaya, 

böyüklərə, sevdiyi insanlara səmimiyyətin və sonsuz məhəbbətin, bir dəfə 

yaşamalı olacağı ömür yolunun mənasının nədə görməsinin aşılanması, daha 

sağlamının və düzgününün seçilməsi dayanmalıdır. Hər bir fərdin xarakteri 

yaşadığı ətrafda və cəmiyyətdə özünə məxsus iz buraxır, biz yaddan 

çıxarmamalıyıq ki, insan hərəkətlərinin motivləri çox mürəkkəb və müxtəlifdir və 

onlara deyilən hər bir sözü, hərəkəti çətin ki, tam yerinə yetirsinlər. Ona görə də 

hər bir yazıçı əsərində öz qəhrəmanının fərdi portretini - fərdi xarakterini və onun 

psixoloji balansını formalaşdırarkən, bütün bunlar şərti xarakter daşıyır və çoxt 
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vaxt yazıçının öz təxəyyülləri, baxışları, arzuları formalaşmış fərdi karakter tipinin 

əsas psixoloji çalarları kimi ifadə olunur.  

Rəşad Nuri Güntəkinin milli dəyərlər baxımından cəmiyyətdə baş verən 

hadisələrə, insanların cəmiyyətdəki davranışlarına, bir-birlərinə qarşı 

sədaqətliliyinə münasibəti “Damğa” romanında yüksək məzmunda, həm də lirik-

psixoloji formada öz əksini tapmışdır. Tədqiqatcı-alim İ.Vəliyev yazır: “Rəşad 

Nurinin “Damğa” əsərində də bu cəhət vardır. Böyük məhəbbətlə sevdiyi Vadiənin 

rüsvay olacağından qorxaraq özünü oğru kimi dələmə verən və o dövrün qanunları 

ilə damğalanan İffət bəyin məhəbbəti “ləkəli”, yəni “damğalı” olduğu üçün rədd 

olunur. Dünyadan istəyi yalnız bir ev, bir külfət olan və ömrü boyu bu külfət üçün 

çalışmağı özünə bir səadət sayan İffət bəyin faciyəli həyatı başlayır... İffət bəyi də 

müəllif yaşadığı cəmiyyətdə qəzdiri, onu müxtəlif yerlərə aparır. O, çox şeylər 

görür, ac, işsiz adamlar arasında dolaşır. Görür ki, bu cəmiyyətdə “sahibsiz 

heyvanlar” qeydə alınır, amma yazıqlar, ehtiyac içində çürüyənlər nəzərə alınmır, 

onları hesaba alan yoxdur. İffət bəy kimi təmiz olan adamları bu cəmiyyət qəbul 

eləmir” [26, s. 5]. Bu leytmotiv, bu süjet xətti bütün əsər boyu davam edir, İffət 

hələ uşaqkən ailədə belə öz xarakterini göstərir, paşa ailəsindən, zadəgan 

cəmiyyətindən olmasına baxmayaraq hakim dairənin qayda-qanunlarını, həyat 

tərzinin təqdir etmir, dostluq etdiyi uşaqlar isə kasıb təbəqənin içərisindən çıxanlar 

olur. O, çox səmimidir, yalanı qəbul etmir, hiylə bilmir, ürəyi və qəlbi təmiz 

vicdanla işləmək, ailəsinə və vətəninə xidmət etmək arzusu ilə döyünür. Tezliklə, 

o hələ lap gəncikən Türkiyədə hakimiyyət üsulu dəyişir, İffətin atası və yaxınları 

hərən-pərən olur, atası həbs edilir, bir çox yaxınları onları tərk edirlər, amma bu 

ağır dövürdə saf qəlbli və uşaqkən böyük ürəyə malik İffət atasını tək buraxmır, 

iki il yarım atasını yatdığı həbsxanada onu yalqız qoymur. O, bu xarakterə hələ 

məktəbdə oxuyarkən yiyələnmişdir. Müəllim əfəndi onun ayaqlarına çubuq ilə 

vurarkən və bu cəzanı İffətin təkidi ilə ona verərkən, İffət mətinlik göstərmiş, hamı 

kimi onun da döyülməli olduğunu bildirmişdi: “Yaşlı adamlar kimi uşaqlarında 

möhkəm gizli saxladıqları dərdləri, səylə gizlətdikləri heysiyyət yaraları vardır. 

Müəllim əfəndinin məni fəsinin qotazı olmayan, məktəbə corabsız gələn 
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yoldaşlarından ayırması mənə ağır gəlirdi” [26, s. 265]. Bu uşaqkən İffətin 

cəmiyyətdəki, o cümlədən məktbdəki qayda-qanunlara bir növ etirazı və üsyanı 

idi. İffətə görə uşaqlar sinifi təbəqə, pula və dövlətə görə bir-birindən təcrid 

olunmamalı, fərqləndirilməməlidirlər. Uşaqlar valideyinlərinin tutduğu vəzifəyə 

görə xüsusi imtiyazlar əldə etməməlidirlər.  

Bu romandakı baş verən hadisələrdən yüz ildən çox vaxt keçməsinə 

baxmayaraq, burada baş verən hadisələr və böyük ədibin təsvir etdiyi ibrətamiz 

davranışlar müasir dövrdə də olduqca aktualdır. Məmurların, yüksək vəzifə 

tutanların, çirkli yollarla var-dövlət sahibi olanların hələ kiçik uşaqları belə çox 

hallarda öz yaşıdları ilə ünsiyyətə həsrət qalırlar, valideyinləri hər cür cəhdlə onları 

kasıb uşaqlarından uzaqlaşdırmağa çalışırlar.  

Nəticədə bu uşaqların bir çoxu böyüdükcə cəmiyyətdəki real həyatı, milli 

dəyərləri, saf dostluğu, güclü xarakteri dərk etmir, mənimsəmir, həyatın mvə 

yaşamağının mənasını var-dövlətdə, zənginlikdə görürlər, halal zəhmətdən 

uzaqlaşırlar və elə çox vaxtı da cəmiyyət üçün başbəlasına çevrilməklə bərabər, öz 

valideynlərinin başağrısına çevrilillər, bəd əməlləri ilə onları vəzifələrindən, var-

dövlətlərindən edirlər və s. Ədib bütün bunları bir ailədə yaşayan iki qardaşın 

timsalında böyük ustalıqla tərannüm edə bilmişdir. Qaramürsəllidə dincələrkən 

İffət kənd uşaqları ilə o qədər mehribanlaşmışdı ki, qardaşı Müzəffər hirslənərək 

onu qorxutmaq üçün deyərdi: “- Heç sənə yaraşar, belə uşaqlarla oynayasan? 

Sənin əvəzində mən utanıram...Atama yazacağam” [26, s. 270]. Tezliklə Müzəffər 

padşah yavərliyi vəzifəsində işləməyə başlayır, atası və yeznələri Müzəffəri 

tərifləyərək İffətə nümunə göstərirlər, onnan “ibrət al” deyillər, amma İffət qürurla 

bunlara cavab verir: “-Mən, millətə xeyri dəyməyən belə şərəfsiz işlər 

görməyəcəm” [26, s. 279]. Bu artıq gən İffətdə formalaşmış fərdi xarakter tipinin 

təcəssumu və təsiri idi, o ağla-qaranı, xeyirlə-şəri bir-birindən ayırmaqda idiialı 

idi, cəmiyyətə, millətə şərəflə, namusla, qeyrətlə xidmət etməyi özünə borc bilirdi 

və bunu həyat yolu üçün əsas ibrət yolu kimi secmişdi.  

Böyük ədib bununla hələ uşaqlıqdan hər bir vətən övladınının təlim-

tərbiyəsinin düzgün qurulmasını, onların saf və təmiz olmalarının, iradəli və güclü 
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vətəndaş kimi yetışmələrini, mənəvi-əxlaqi baxımdan kamil olmalarını, dostluqda 

və yoldaşlıqda, vətənə xidmətdə, ailəyə münasibətdə ikiüzlüyə və xəyanətə yol 

verməməyə çağırırdı. Yaxınlarını və doğmalarını tək buraxmamağa səsləyirdi. 

İffətin atası Midilləyə - həbsxanaya getməyə hazırlaşarkən İffət ilə atası arasında 

olan dialoq kifayət qədər düşündürücü və ibrət nümunəsi kimi qiymətlidir: “- Tək 

getməyiniz yaxşı olmaz...Yanınızda sizi...çox sevənlərdən biri olmalıdır. Atam 

qəmli-qəmli üzümə baxdı, razı olduğu üçün üzr istəyən bir tərzdə: - Çox gözəl, 

İffət, - dedi” [26, s. 283]. Bu münasibətmillilik xüsusiyyəylərindən formalaşan, 

insanın çətin və ağır günündə öz doğmalarından görə biləcəyi ən dəyərlisi və ən 

qiymətlisidir, ona düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmaqda güc və təpərdir, dəstək və 

iradədir. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Yarpaq tökümü” romanında obrazların fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərinin millilik cəhətlərinə ciddi önəm verən böyük ədib hesab edirdi ki, 

ailə üzvləri hər an öz üzərlərinə məsuliyyət götürməyi bacarmalı, milli dəyərlərə 

hörmətlə yanaşmalı,ailəni dolandırmaq üçün yorulmadan çalışmalı, işləməli, 

işlədiyi yerdə və kollektivdə, ictimai mühitdə isə mənəviyyatlı və əxlaqlı 

olmalıdır. Elə ədibin baş qəhrəmanı Əli Rza bəy də oğlu Şövkət barəsində belə 

düşünürdü: “Məndən sonra bu ailənin atası sənsən; mən ölən kimi sən mənim 

yerimə keçəcəksən!” [28, s.25]. Çünki ailə pulsuz-parasız və çörəksiz qalarsa, ailə 

üzvləri təhlükəyə qatılarlar, aclıq içində əzab çəkərlər, bu halda mənəviyyatın özü 

də təhlükəyə düşə bilər. Böyük ədib ustalıqla bunu qəhrəmanına da - Əli Rza bəyə, 

şirkətdə işləyən başqa birisinin dilindən eşitdirir: “Pulsuz adam namusunu ən çoxu 

bir-iki gün qoruya bilər” [28, s.30]. Fəqət tezliklə Əli Rza bəyin ailəsində elə belə 

də oldu, artıq ailə idarəedilməz bir mühitə çevrilmişdi, həyat yoldaşı Xeyriyyə 

xanım da dəyişilmişdi, pulsuzluqdan, ehtiyacdan hamı bir-birinə qarışmışdı, ailə 

üzvləri bir-birlərindən çəkinmir, həya etmir və öz bildiklərində, düşündüklərində 

qalırdılar. Nəhayət, qızlarının dəcəlliklərindən, şıltaqlıqlarından, dava-

dalaşlarından sonra, ən ağır zərbə Əli Rza bəyin böyük ümid bəslədiyi oğlundan – 

Şövkətdən gəlir. Şövkətin şirkətdə işləyən makinaçılardan biri – evli qadın olan 

Fərhundəylə məcburi evlənməsi ilə barışmalı olurlar, bununla da ailənin məsum 
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yarpaqları pərən-pərən olur, ailənin xoş günləri bitir, ailə bir tikə çörəyin girovuna, 

əsirinə çevrilir, Fərhundə ailənin gənc qızlarını ikitirəliyə sürükləyir, Leyla və 

Nəclaya saxta nəvaziş göstərərək onları öz tərəfinə çəkir, evdə böyük-kiçik 

anlayışını tapdalayaraq rəhbərliyi ələ keçirir, ailənin faciəli günləri daha da artır 

və şiddətlənir, Əli Rza bəy ailədə yerini və nüfuzunu itirir. “Onsuz da ev içində bir 

kölgə kimi gəzən Əli Rza bəy büsbütün ortadan çəkildi. Səhər erkəndən küçəyə 

çıxır, gününü tək-tənha çöldə-bayırda gəzməklə, yaxud qəhvəxanalarda oturmaqla 

keçirirdi” [28, s.52]. Bu vaxtdan etibarən, böyük ədib bu ailənin başsızlığını, ailə 

başçısının nüfuzunu itirməsini, ailənin və cəmiyyətin üzləşdiyi, əziyyət çəkdiyi ən 

ağır problemlərdən və məsələlərdən biri kimi baxılmasını, çözülməsini istəyir, 

arzulayır, bunun üçün ailə münasibətlərinin, valideyn-övlad davranışlarının, 

kollektivdə və ictimai yerlərdə işləyərkən mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı 

problemlərə münasibətini bildirir.  

Cəmiyyət ailədə formalaşan mənəvi-əxlaqi əsaslar üzərində inkişaf edir, buna 

görə də ailə institutu və ailənin idarə edilməsi bacarığının yüksək olması vacib 

məsələdir. Ailə həqiqi məhəbbət, insanlıq, insanlıq cəmiyyətində yaşamağın 

elementar normalarının müəyyənləşdirilməsi, vicdanlılıq, dürüstlülük, düzgünlük, 

mərhəmətlilik, qayğıkeşlilik, nəzakətlilik, hörmətlilik məktəbidir. Ailə başçısı ilə 

uşaqlar arasında olan münasibətlər o dərəcədə dürüst və balanslı olmalıdır ki, bir 

mühitdə böyüyənlər arasında bir-birlərinə qarşı kin-küdurət, nifrət, qəzəb, 

qısqanclıq olmasın, onlar bir-birlərinə dost-yoldaş olsunlar, bir-birlərinin 

dərdlərini və acılarını özlərinki kimi içərlərində yaşatsınlar, bir-birlərinə yardımçı 

və həyan olsunlar, bir sözlə ailənin bir yumruq kimi birləşməsini təmin etsinlər. 

Yalnız bu halda, ailədə hər kəsin yeri və statusu bilinər, ailə min dərd qapını döysə 

belə, hamısına əlac-dərman tapa bilər, ailə tapdanmaz, səfalətə yuvarlanmaz. 

 

3.2. İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında tarixi yaddaş və 

müasirlik. Keçmişə qayıdışın təhkiyənin emosional-ekspressiv 

səciyyəsində yeri 
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İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanları müasir dövrlə kifayət qədər 

uzlaşırlar, bu romanların obrazları əsasən aramızdadırlar, cəmiyyətin içindədirlər, yenə 

öz mübarizliklərini nümayiş etdirirlər, milli dəyərləri qoruyurlar, insan və şəxsiyyət 

kimi cəmiyyət üzvlərinə nümunə olurlar, eyni zamanda yeniləşirlər, həyatla, dövrlə, 

qlobal baxışlarla ayaqlaşmağa can atırlar, müasirləşirlər və müasirlərimizə çevrilirlər.  

İlyas Əfəndiyev “Söyüdlü arx” romanında obrazların fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərin müasirlik aspektində baxılması maraq doğurur. Nuriyyənin fərdi 

keyfiyyətləri, insanlara münasibəti, işgüzarlığı, yeniliyə can atması müasir dövr üçün 

kifayət qədər aktual olan məsələlərdəndir. İlk sevgisindən əli üzülən Nuriyyə müasir 

dövrdəki bir çox gənclər kimi dəhşətli sonluqlara - intihara əl atmır, həyat eşqini 

yenidən qığılcımlandırmağa nail olur, xoşbəxt ailə həyatı qurur, həm də millətə 

xidmətdə davam edir. Bu romanda kənd yerlərində mədəniyyətin inkişafının nə 

dərəcədə mühümlüyünə ciddi önəm verilir, belə bir münasibət müasir dövrdə də xeyli 

tələb olunandır. Mənəvi kasadlıq millətin inkişafının qarşısında qara zolaq kimidir, 

onun aradan götürülməsi üçün müasir dövrdə də ucqar kəndlərimizdə mədəniyyətin 

inkişafına diqqətin artırılmasına ciddi zərurət qalmaqdadır. Söyüdlü arx” romanında 

örnək olan məqamlardan və dəyərlərdən biri də Bəhmənli-Güney Qışlaq ilə Guzey 

Qişlaq kəndlərinin sakinləri arasında su çəkişməsinin təsviridir. İrəliyə gedərək 

qeyd edək ki, bu problem yaxın dövrlərə kimi həmişə aktual olmuşdur, bir çox 

yerlərdə indinin özündə də suvarma suları üstündə kənd yerlərində çəkişmələr 

qalmaqdadır. Böyük ədib İlyas Əfəndiyev bir çox məsələlərə, mənəvi dəyərlərə, 

cəmiyyətdəki münasibətlərə, adət və ənənələrə, insanların davranışlarına 

munasibətlərində olduğu kimi, bu məsələdə də uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə 

yadda qalmışdır. İ.Əfəndiyev suyun böyük nemət, həyat mənbəyi olmasını və bu 

nemətin hər giləsini, damlasını insanlar arasında ədalətli bölüşdürülməsini 

istəyir, insanların bu neməti və varlığı bir-birlərindən əsirgəməməsini istəyir və 

buna da nail olur. Kolxoz sədri Nəriman kişinin həyat yoldaşı ona qarşı çıxaraq 

qonşulara - Guzey Qışlağa suyun verilməsini – “Söyüdlü arx”ın onların kəndinə 

qədər çəkilməsini daha ədalətli sayır: “-Söyüdlü arx qazılanda Nəriman 

həftələrlə ev üzü, yorğan-döşək üzü görməyib, oranın torpağını sizinlə birlikdə 
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belində daşıyıb...Ancaq Nəriman, evdə də sənə dedim, burda da deyirəm, indi düz 

eləmirsən. Sən el atasısan. El atası təkçə özünü güdməz” [14, s.424]. İlyas 

Əfəndiyev Söyüdlü arxa bir suvarma probleminin həlli kimi baxmırdı. Ədib 

cəmiyyətə çatdırmaq istəyirdi ki, insanlar bir-birlərinin problemlərinə biganə 

qalmasınlar və dostluqlarını əsirgəməsinlər. Bəhmənli kəndinin Guzey qışlağa su 

verməsinə razı olduqdan sonra, Guzeylilərin sədri Murad: “- Mən arxayınam ki, 

Söyüdlü arx bizi bir ailə kimi birləşdirəcək, dostluğumuzu möhkəmləndirəcək”. 

“ –Ə, siz kimsiniz, biz kimik, - kəndlilər səsləndilər” [14, s.431]. 

İlyas Əfəndiyev “Körpüsalanlar” povestində fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin 

müasirlik çalarları qəhrəmanların xarakterlərindən doğmaqla əyani surətdə özünü 

büruzə verir. Səriyyə kimi insanlara münasibətdə açıq, dostluqda sədaqətli, 

insanlara qarşı mərhəmətli, xudpəsəndlikdən uzaq gənclərə - vətəndaşlara müasir 

dövrdə də böyük ehtiyac vardır. Hər bir gənc öz ailə həyatını qurarkən Səriyyənin 

bu müsbət xüsusiyyətləri ilə yanaşı, onun həyatda etdiyi yalnış seçimi, yəni 

Adillə arasındakı uyğunsuzluqları vaxtında görməməsi kimi yalnışlığı təkrar 

etməməlidir. Böyük ədib “Körpüsalanlar” povestində zəmanədə baş verən 

dəyişikliklərə seyrici qala bilmir, o, gənclərin, gənc ailələrin içərisinə tələsir, 

onların problemlərini özününkü kimi içərisindən, qəlbindən, mənəvi dünyasından 

keçirir, incəliyir, süzür, yollar axtarır, düşünür, həm də düşündürür, ağladır, eyni 

zamanda sevindirir, kədərləndirir, amma vüsalın yaxında olduğuna inandırır , 

qəhrəmanlarını od-alovun, gur suların, sellərin, tufanların, şimşəklərin, hətta 

təhlukəli vəhşi ayının ağuşuna atır, amma qüvvətli əlləri və dahiyanə baxışları, 

dərrakəsi ilə onlara yeganə düzgün yolu göstərir, bu baxımdn geriyə baxmadan 

gələcəyin yolu ilə inamla irəliləməkdə qəhrəmanlarla ədib bir sıradadırlar, bir 

yerdədirlər, elə bu gün də bizimlə birlikdədirlər. Görkəmli yazıçı Mirzə 

İbrahimov: “İlyasın əsərlərinin bədii təsir qüvvəsini və həyati, tərbiyəvi 

əhəmiyyətini artıran bir xüsusiyyəti də qeyd etmək istərdim: o da müasirlikdir... 

Bizim böyük ictimai və elmi-texniki inqilablar əsrində insan şəxsiyyətinin 

daxilində, psixoloji aləmində, əxlaq və adətlərində baş verən dəyişiklikləri 

diqqətlə izləyir və bədii ifadəsini verir. Ən yaxşı, ən təqdirəlayiq cəhət də budur 
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ki, İlyas insan mənəviyyatındakı müsbət yenilikləri, yeni cücərən və gələcəyi olan 

əxlaqi keyfiyyətləri görüb əks etdirir” [13, s.360]. Böyük ədib bunlarla bağlı 

Səriyyənin obrazında və onun təmasda olduğu körpüsalanlarla, əri Adillə və digər 

personajlarla münasibətində psixologizm metodundan ustalıqla istifadə etmiş, 

Səriyyənin obrazında cəmiyyətə çatdırmaq istədiklərini ifadə edə bilmişdir. 

Tədqiqatçı T.Məmmədova yazır: “İ.Əfəndiyevin psixologizmi haqqında 

danışmağa əsas göstərici müəllifinqəhrəmanın daxili aləmini nümayiş etdirmək 

istedadıdır... Səriyyə bir obraz kimi bütünlüklə reallıqlar üzərində qurulub... 

Səriyyənin Adillə birgə həyatından Qəribcanla tanışlığa qədər, Qəribcanla 

tanışlıqdan həqiqi sevgi hisslərinə qədər qəlbin həyatını ziddiyətləri ilə təsvir 

edir... Səriyyə milli ənənənin onun xoşbəxtliyinə mane olan zəncirlərini qırır, 

xüsusən də cavan qadının özünün xoşbəxtlik haqqında yeni təsəvvürləri meydana 

gəlir. Yeni sosial şəraitdə tərbiyə olunan, məğrur, müstəqil, həqiqi mənada azad 

insan ehtirasları qarşısında ömrünü yaşamış ənənələr süqut edir” [40, s. 64]. 

Buna görə də, Səriyyə obrazı qeyd etdiyimiz kimi uzun müddət ciddi 

diskusiyalara səbəb olmuş və bununla bağlı ədəbi-tənqidi fikirlər müasir dövrdə 

də tam yekdil deyildir. Ədib Səriyyənin davranışlarını yenilik hissi, həyatını 

dəyişmək, uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq mübarizəsi və istəyi kimi ifadə 

edərək, onu az da olsa cəmiyyətin və insanların tənəsindən qoruya bilmiş və haqq 

qazandırmışdı. Əziz Mirəhmədov yazır ki, İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” 

povestində zamanın başqa mühüm həyati məsələləri sırasında belə məişət 

mübahisələri, ixtilafları da vardı və bu əsər ətrafındakı fikir, təəssürat 

müxtəlifliyi ədəbi, nəzəri səciyyədə qalmayıb, həm böyük stajlı, həm də cavan 

ailələrdə maraq, təşviş oyatdı [13, s.255]. Ədib bu povestdə ziddiyyətli təsvirlərə 

və fərqli baxışlara əhəmiyyət vermədən böyük ustalıqla minlərlə insanı narahat 

edən problemlərin, ailə-məişət uyğunsuzluqlarının, insanların qəlbində 

gəzdirdikləri iztirabların, gənclərin ailə quranda həyat yoldaşı seçimində 

buraxdığı səhvlərin, tələsik addımların real təsvirlərini verə bilmiş, bir sözlə 

gənclərin içərisinə, onların münasibətlərinin ən həssas qatlarına baş vurmuş, saf 

mənəviyyat dünyasının varlığını, sevginin, xoşbəxt həyatın mübarizəsiz 
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mümkünsüzlüyünü insanlara çatdırmışdır. İlyas Əfəndiyev “Körpüsalanlar”la 

özü ilə xalq arasında dayağı sarsılmaz, tağı yıxılmaz mənəvi körpülər saldı” [13, 

s.334]. “Körpüsalanlar” povestində cərəyan edən hadisələr, əmək və məişət 

təsvirləri kifayət qədər hər birimizin anlaya biləcəyi reallıqlar kimi təsir 

bağışlayır, çünki bu təsvirlərdə real həyat mübarizəsi gedir, əmək rəşadəti 

göstərilir, briqada üzvləri arasında olan münasibətlər isə həmin dövrün 

gənclərinin həyata, cəmiyyətə, əmək və sevgiyə baxışlarının obyektiv 

mənzərəsini yaratmağa imkan verir. Ədib bu əsərdə həyatı problemlərə hərtərəfli 

yanaşmaqla, onların bədii həllinin müasir yollarını, üsullarını formalaşdırmış, 

hadisələrin canlılığı və mahiyyəti bədii təsvirdə öz koloritini azaltmamış, 

Səriyyənin hərəkət və davranışlarının ülvi məqsədlərə və arzulara çatmaq 

istədiyindən olmasına oxucuları inandırmış, öz qəhrəmanının xoşbəxt yaşamaq, 

sevmək və sevilmək yolunda mübarizliyinə haqq qazandırmışdır. Gənclər daha 

yaxşı yaşamaq və öz ömürlərini saf sevgi münasibətləri üzərində qurulmuş ailədə 

keçirmək, ailədə, cəmiyyətdə, dostları arasında səmimi olmaq üçün çalışmalı, 

mübarizə aparmalıdırlar, belə olduğu halda insan arzuladıqlarına daha tez çata 

bilər, sevgisinə qovuşar, xoşbəxt ailə qurar, ömrünü daha şən, mənalı və sevgi 

içərisində keçirər, bu dünyadan, yaşadığı ömründən zövq alar, keçirdiyi ömrünə 

görə peşmançılıq çəkməz və s. 

İlyas Əfəndiyev “Dağlar arxasında üç dost” romanında müasirliyin, 

yeniliyin yaxşı və faydalı xüsusiyyətləri ilə bərabər, bunların həyata 

keçirilməsinin özəlliklərinə, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə, milli adətlərə və 

inkişaf cəhətlərinəmillilik və müasirlik bağlılğında həssaslıqla toxuna bilmişdir. 

Məlumdur ki, XX əsrin 60-cı illərin əvvələrində keçmiş SSRİ-nin hər yerində 

Amerika təcrübəsinə uyğun olaraq qarğıdalının əkilməsinə və ondan 

heyvandarlıqda yem kimi istifadə olunmasına böyük üstünlük verilirdi, bununla 

belə, həmin işlər heç də hamının ürəyindən deyildi, Qartallı dərədə olduğu kimi. 

Sevdimalı kişinin qarğıdalı məsələsinə mənfi münasibətinə artel sədrini əvəz 

edən gənc Şahlarla Sevdimalı kişinin dialoqundan da bunlar görünür: “Şahlar: -

Əşi, Sevdimalı əmi, yenə başlama görək, -deyə hirsləndi. -Deməli, o boyda 
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Amerikanın səncən ağlı yoxdur? Sevdimalı kişi özündən çıxdı: -Ayrı vaxt 

Amerikanın böyüklərinin qarasına hey deyinib durursan. İndi nə oldu, qarğıdalı 

məsələsi gələndə Amerika ağıllı çıxdı?” [19, s.27]. Romanda təsvir olunan bu 

fikirlər müasir dövrdə kifayət qədər aktualdır. Təəssüf ki, müasir dövrdə ənənəvi 

və yüksək keyfiyyətə malik kənd təsərrüfatı məhsullarımızı, meyvə və 

tərəvəzlərimizi xarici ölkələrdən gətirilmiş və geni dəyişdirilmiş toxumlar və 

tinglərdən alınmış məhsullar əvəz edir, görünüşləri gözəl, yaraşıqlı, tərkibi və 

faydası isə insan orqanizminə yalnız zərər gətirir. Bunlar milli əkinçilik və 

bitkiçilik ənənələrinə ziddir və acı fəsadları insanlara, cəmiyyətə, insanların 

əhval-ruhiyyəsinə də mənfi təsir göstərir və bütün bunları böyük ədib sanki o vaxt 

görürdü, dövrün ideoloji təzyiqlərinə baxmayaraq, öz qəhrəmanlarının - 

obrazlarının vasitəsilə milli əkinçiliyə, heyvandarlıq məşğuliyyətinə zərərli ola 

biləcək halları pisləyirdi: “Sevdimalı kişi: -Nə olar, məndən olsa, lap 

sarıbuğdanın da yerinə qarğıdalı əkərik. Elə özümüz də qarğıdalı çörəyi yeyərik, 

qarnımız yeldən dönər nağaraya” [19, s.28]. Təəssüf ki, qarğıdalı bir yana, 

müasir dövrdə sarıbuğdalı çörək ənənəsi də zəif qorunur, hətta kəndlərimizin 

çoxunda belə insanlar sarıbuğdalı təndir çörəyi ənənəsini unudaraq, hazır zavod 

çörəklərinə üstünlük verməkdədirlər. İlyas Əfəndiyev öz qəhrəmanları, obrazları, 

onların bütövlüyü, davranışları, fərdi xarakterləri sayəsində tamamı ilə 

müasirimizdir, bizimlə bir cəmiyyətdədir. “Onun əsərlərində insanları sevən, 

onların sevincləri, dərdləri, iztirabları ilə yaşayan zəif duyğulu bir ürək 

çırpınır... İlyas Əfəndiyev böyük humanistdir, bəşəri yazıçıdır, yaradıcılığı 

başdan-başa işıqla doludur. O, bir sənətkar olaraq ən dərin hisslərin, duyğuların 

tərcümanı kimi geniş şöhrət qazanıb” [38, s.345]. İlyas Əfəndiyevin bədii 

qəhrəmanları müxtəlif situasiyalarda, sosial və ideoloji şəraitdə 

özünəməxsusluğu və şəxsiyyətə xas xüsusiyyətləri ilə seçilir. Ədibin lirik-

psixoloji obrazları mənfi qüvvələrə qarşı mübarizəyə şüurlu surətdə və könüllü 

olaraq gedirlər. Onlar özlərinin həyat prinsiplərinə sadiqdirlər. İlyas Əfəndiyevin 

“Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında harın həyat tərzi sürən Sabir 

sovxozunun direktoru Məcidovun yaşadığı evin təsviri müasir dövrlə xeyli 
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aktuallıq təşkil edir. “On iki otaqdan ibarət alt-üst evi o kənddə hamının evindən, 

hətta məktəb binasından da böyük idi. Bağı, az qala, hektar yarım yeri tutmuşdu. 

Bağın içində iki qaraj var idi... Hər gün direktorun bağından qalxan kabab 

tüstüsü bütün kəndi bürüyürdü” [19, s.393]. Böyük ədibin harın məmurun yaşam 

tərzinə aid bu təsviri dövrün transformasiyalarına müvafiq olaraq, müasir dövrdə 

alt və üst mərtəbələr beş mərtəbəli, muzey görkəmli, liftli, hovuzlu, saunalı 

villalarla dəyişilib. 

İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca!” romanında müasir dövrdə 

cəmiyyəti və insanları kifayət qədər narahat edən və xeyli aktual olan bir 

problemlə bağlı - fərdi psixoloji və milli xüsusiyyətlər baxımından övladın ata və 

anaya olan münasibəti fərdi-psixoloji düşüncələr tərzində, həm də övladın 

valideynlərə olan sevgisinin, istəyinin və yaxud valideynlərinin övlada 

münasibətdə sevgi və istəklərinin nə dərəcədə dəyərli olduğunu cəmiyyətə və 

insanlara çatdırmağa çalışmışdır. Muradın bu barədə düşüncələrindən: “Mənim 

əhvali-ruhiyyəm termometrdəki civəyə bənzəyirdi; civə isti-soyuqdan qalxıb 

endiyi kimi, mənim əhvali-ruhiyyəm də ətrafımdakı insanların ləyaqət və 

sevincindən asılı idi. Məsələn, mən istəyirdim ki, anam həmişə sağlam, sevincli 

olsun, amma o, tez-tez azarlayırdı. İstəyirdim ki, atam başqa atalar kimi məni 

çox istəsin, mənimlə şad rəftar eləsin, məni danlamasın, anamla da həmişə şad 

dolansınlar. Amma atam həmişə mənimlə sərt rəftar eləyirdi, məndə heç bir 

fərəhli cəhət görmürdü. Anamla sözləri düz gəlmirdi, tez-tez dalaşırdılar” [18, 

s.252]. Müasir dövrdə çoxlu sayda ailələrdə övladlarla valideynlər arasında dərin 

uçurumlar yaşanmaqdadır, valideynlərin savaşı, bir-birlərini təhqir etməsi, hətta 

bir-birlərinə qarşı zorakılığı, qətlə yetirilməsi halları belə diqqət çəkir və təəssüf 

doğurur. Ədib bu romanda öz istək və arzularına obrazlar arasındakı, obrazların 

xarakterlərindəki psixoloji münasibətlərin dərin araşdırılması hesabına və 

xüsusilə lirik təhkiyə, yeni notlar və bədii-estetik elementlərdən istifadə etməklə 

çata bilmişdir. Aydın Məmmədov yazır: “...müasir Azərbaycan nəsri üçün 

olduqca orijinal səslənən “Geriyə baxma, qoca!” romanında müəllifin 

yaradıcılığı üçün aparıcı üslub axarı olan lirik təhkiyə tonu dastan və 



123 

 

nağıllarımızda geniş yayılan hekayət və rəvayət elementləri ilə üzvi sürətdə 

birləşdirilmiş, əsərin məqsədini tam əhatə etməyə imkan verən maraqlı ifadə 

forması tapılmışdır” [13, s.139]. Rəşad Nuri Güntəkin “Çalıquşu” romanında 

fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin müasirlik çalarları kifayət qədər güclüdür. Öz 

sevgisinə qovuşana kimi sədaqətini və məhəbbətini müqəddəs varlıq kimi 

qoruyan Fəridə müasir gənclər üçün dəyərli bir örnəkdir. Öz peşəsini - müəllimlik 

peşəsinin vurğunu, onun yolunda hər cür məşəqqətə dözməyi bacaran Fəridə 

müasir gənc müəllimlər üçün uğurlu və düşündürücü bir nümunədir. Böyük ədib 

Fəridənin Zeynilər kəndindəki məktəbdə oxuyan uşaqların adları ilə bağlı 

epizodda da cəmiyyəti müasir dövrdə də narahat edən bir problemə yığcam, 

amma təsirli formada toxuna bilmişdir. Fəridə uzun əziyyətdən, naz və niyazdan 

sonra şagirdlərin adlarını söyləməsinə nail olur: “Zəhra, Ayşə, Zəhra, Ayşə, 

Zəhra, Ayşə...” Aman ya rəbbi! bu kənddə nə çox Ayşə və Zəhra var idi... Doqquz 

Ayşə ilə on iki Zəhram var...” [25, s.156]. Deyəsən, böyük ədib Türk xalqlarının 

bu gününü də görürmüş, o vaxtkı populyar və sıralama qoyulan adlar müasir 

dövrdə də bərqərar olmuşdur, rəsmi statistika da bunu deyir, məsələ burasındadır 

ki, son iyirmi il ərzində elə mənim öz adım Günel, bir sıra digər adlar Günay, 

Məryəm, Zəhra, Ayşə, Aynur, Yusif və s. adlar o qədər geniş yayılmışdır ki, 

bəzən bir orta məktəb sinfinin yarısından çoxu eyni adlardan ibarət olur. Biz heç 

də kiminsə hansı adın götürməsini məsləhət vermək fikrində deyilik, ad bir 

bostandır, kimə nə düşər qismətdir, qoy düşsün, amma cəmiyyətin maraqlı və 

tarazlı, dayanıqlı və cəlbedici, həyatın rəngarəng və axınıqlı, gənclərin 

diskomfortsuz olması üçün gərəkli olan bir çox elementlər, meyarlar, şərtlər və 

dəyərlər vardır ki, onlardanda biri – addır. Ad hər bir şəxsiyyətin qoruyub saxlaya 

biləcəyi və yüksəldəcəyi bir rəmzdir, ad vizit kartıdır, ad insanı, şəxsiyyəti 

təqdimetmə vasitəsidir, bu məsələdə də nə qədər çox fərdilik olsa, çox güman kı, 

bir o qədər yaxşıdır. Məlumdur ki, müasir dövrdə cəmiyyəti narahat edən ciddi 

problemlərdən biri də çox gənc yaşalarında qızların nişanlanması, gəlinlik paltarı 

geyindirilərək bəzi hallarda zorla ər evinə göndərilməsidir. Ustad ədib Fəridənin 

məktəbdəki gənc qızların nə üçün başlarına köhnə önlük örtüb, məktəbə 



124 

 

gəlmələrini Xədicə xanımdan soruşanda Xədicə xanımın cavabını dərin sətiraltı 

mənalarla ifadə edib: “-İlahi, qızım, bunlar yekə, gəlinlik qızlardı. Küçədən 

başıaçıq gəlməyəcəklər ki...” Fəridə: “Aman ya rəbbi! Hər biri on-on iki yaşında 

olan bu soxulcan kimi solğun uşaqlar yetişmiş qızlardımı?”  [25, s.158]. 

Ölkəmizdə müstəqilliyin bərpasından sonra milli dəyərlərin inkişafı, şəxsiyyət və 

cəmiyyət problemlərinin baxılması və həll edilməsi, həmçinin dini etiqadların 

təmin edilməsi istiqamətində çoxlu sayda və geniş spektrli tədbirlər görülür, milli 

dəyərlər qorunmaqla dövlət siyasəti yürüdülür, insanların əqidəsinə, azadlığına, 

sərbəstliyinə hörmət və izzətlə yanaşılır, demokratik yanaşmalar cəmiyyətin 

yaşayış və həyat tərzinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir və s. Amma bir çoxları bu 

sərbəstlikdən və azad yaşayış meyarlarından sui-istifadə edərək mental dəyərləri 

və milli xüsusiyyətləri təhrif edərək gənc qızları, on-on iki yaşından məktəbdən 

yayındırırlar, dərsə buraxmırlar, erkən ərə verirlər və hələ həyatda bərkiməmiş, 

inkişaf etməmiş, təcrübə, bilik toplamamış və dünyagörüşü qazanmamış azyaşlı 

qızların ərə verilməsi sonradan ağır psixoloji fəsadlar törədir, ailələr dağılır və s. 

Böyük ədib “Çalıquşu” romanında onu çox ciddi narahat edən bir milli problemə, 

cəmiyyətin həll edə bilmədiyi, o dövrdə isə az qala cəmiyyətin, elin-obanın 

müzakirə olunmayan bir həyat tərzinə çevrilmiş bir məsələyə - qızların hələ 

uşaqkən nişanlanması və çox tez, on iki yaşına çatmamış ərə verilməsini ürək 

yanğısı ilə izləyir, buna münasibətini bildirir, cəmiyyəti bu cəhalətdən və 

rəzalətdən qutarmağa səsləyir. Fəridənin mamaça Nəzifə xanım ilə dialoqunda 

yoxsul bir qızın gəlin köçürülməsi söhbətində Fəridə dəhşətə gəlir və dillənir: “-

Mənim uşaqlarımın arasında gəlinlik qız yoxdur ki, mamaça xanım, -dedim. – Ən 

böyüyü on iki yaşındadır. Nəzifə xanım güldü: - İlahi, qızım, on iki yaş azdırmı? 

Mən gərdəyə girəndə, on beş yaşındaydım, onda mənə evdə qalmış qız deyirdilər” 

[25, s.171]. Qeyd edək ki, bu hal cəmiyyəti bütün dövrlərdə narahat etmişdir və 

hazırda da bu problem qalmaqdadır. Qızların erkən ailə qurmaları, təhsildən 

yayınmaları, hələ uşaq oyuncaqlarından və məktəbli vərdişlərindən ayrılmamış 

ailə kimi ağır bir yükün altına girmələri onların köksündə dərin psixoloji yaralar 

açır, çox vaxt isə faciə ilə bitir. Rəşad Nuri Güntəkin ailədə təzyiqə və təcavüzə 
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məruz qalan uşaqların taleyinə şəxsiyyət və cəmiyyət konteksində xeyli dərindən 

baxmağa, bu problemin psixoloji tərəflərini açmağa nail olmuşdur. Bir tərəfdən 

kiçik, ailədə ögey münasibətə və təzyiqlərə məruz qalan Munisənin acı talehi, 

digər tərəfdən isə Fəridənin bu uşağı götürüb saxlamaq istəyi, ona ana kimi 

nəvaziş göstərmək, bu zavallı qızcığazın həyatda məhrum olduğu ana nəvazişi və 

qayğısını qaytarmaq istəyi güclü bir fonda lirik-psixoloji üslubda ifadə 

edilmişdir. Fəridə: “Bu uşağı mənə versələr, nə qədər xoşbəxt olacağam, ya 

rəbbi! Daha nə gecədən, nə fırtınadan, nə səfalətdən, heç bir şeydən 

qorxmayacaqdır. Onu öz əlimlə böyüdəcəyəm, xoşbəxt edəcəyəm” [25, s.177]. 

Ədib sanki bugünkü günü görürmüş, müasir dünyanı təsəvvür edirmiş, ilahi nə 

qədər kiçik uşaqlar səfalət içərisində yaşayırlar, yetimlik talehini yaşayırlar, 

yaxud da öz doğma valideynləri tərəfindən təcavüzə məruz qalırlar. İnsanların, 

cəmiyyətin, dövlət və hökümət dairələrinin əsas vəzifələrindən biri də hər bir 

dünyaya gəlmiş körpələrin, uşaqların xoşbəxt yaşamasını və sevgi, məhəbbət, 

mərhəmət içində böyüməsini təmin etməkdən ibarət olmalıdır. Uşaqlar qayğı və 

nəvaziş görməli, uşaqlıq dövrünü şirin yaşamalıdırlar, Fəridənin Munisə ilə bağlı 

dediyi kimi: “Munisə bir neçə saat içində nazlı bir kiçik xanıma döndü... 

Munisəyə qəşəng bir kostyum tikdim. Qız bu paltarda, necə deyim, bir içim su, 

ağıza alınan kimi əriyən likörlü konfetə oxşadı” [25, s.178]. Fikrimizcə, 

şəxsiyyət və cəmiyyət problemləri sırasında müasir dövrdə uşaqların və 

gənclərimizin təlim-tərbiyəsində, onların şəxsiyyət kimi yetişməsində, 

cəmiyyətin sağlamlaşdırılmasında və sağlam tərzdə inkişafının təmin 

olunmasında dünya görmüş ahıl, yaşlı insanlarımızın – şəxsiyyətlərin dilindən 

çıxan hər bir kəlmə dəyərsiz və qiymətsiz öyüd və nəsihət kimi gənc nəslin, oğlan 

və qızların şəxsiyyət kimi formalaşmasına, düzgün həyat yolu seçməsinə, milli-

mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmasına, cəmiyyətin problemlərinin 

azaldılmasına, insanların mənəvi varlığının artmasına, saf və ideal amallar 

uğrunda mübarizəyə səsləməsinə, öz sevgilərinə - vətənə, millətə, valideynlərə, 

sevdiyi insanlara və o cümlədən, cəmiyyətə qarşı sevgi və məhəbbətlərinə 

sədaqətli olmasına xidmət etməlidir. “Çalıquşu” romanında ustad ədib obrazların 
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– konkret olaraq baş qəhrəman Fəridənin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, 

davranışları, şıltaq hərəkətləri fonunda millilik aspektlərinə, dərin mənalı milli 

dəyərlərə xüsusi yanaşa bilmişdir. Fəridənin “öz çörəyini özü qazanan bir insan” 

olacağına hədsiz sevincini anlamamaq mümkün deyildir. Hər bir gənc, insan 

işləmək və öz tələbatınıödəmək, çörək qazanmaq hüququna malikdir, buna görə 

də gənclərimiz seçib təhsil aldığı hər bir peşəni dəyərləndirməli, işləmək üçün 

bütün yüksək keyfiyyətlərə nail olmalı, öz bacarıq və peşəkarlığını nümayiş 

etdirməli, məmurlar və vəzifəlilər isə hər bir gənc insanın işləmək, öz həyatını 

qurmaq, öz çörəyini qazanmaq, pul qazanaraq ailə qayğısı çəkmək, övladlarının 

yaxşı yaşaması və təhsil alması üçün əlindən gələni etmək arzularını və istəklərini 

həssaslıqla qarşılamalı, dəyərləndirməli, onlara dəyərli məsləhətlərlər verməli, 

işə düzəlməsində və karyera quruculuğunda yardımçı olmalı, bu cür insanlara 

qarşı süni maneələr yaratmamalı, öz vəzifə borclarını qanun çərçivəsində və 

vicdanla yerinə yetirməlidirlər. Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanı 

qəhrəmanların yaşadığı dövrünün problemlərinin açılması və təsviri yolu ilə, 

həmin dövrün real hadisələrini və gerçəkliklərini ədəbi-bədii formada insanlara, 

gələcək nəsillərə çatdırmaqda faydalı ola bilən romandır. Tədqiqatçı Mehmet 

Emin Uludağ yazır: “Bir çox dövrlərdə olduğu kimi respublika dövründə də əsas 

problemlərdən biri şübhəsiz təhsillə bağlıdır və təhsil problemlərinə baxışda 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının fərqli bir yeri vardır” [91]. Bu 

romanda yer almış hadisələr müasir dövrümüzdə də kifayət qədər aktualdır, orta 

məktəblərdə vicdanlı, vətənpərvər, diqqətli, çalışqan müəllimlərə xeyli ehtiyac 

vardır, ucqar regionlarda isə bu ehtiyac daha yüksəkdir. Bütövlükdə Fəridə kimi 

müəllimlər cəmiyyətə, təhsil sisteminə həmişə lazımdırlar. “Çalıquşu” 

romanındakı qəhrəmanlar əslində müasir həyatımızda hər an bizimlə qarşılaşan, 

üzbəüz gələ bilərlər, bu romanda utopiyadan əsər-əlamətlər yoxdur, qəhrəmanlar 

və onların obrazları cəmiyyətdəki insanların içərisindəndir, cəmiyyətə yad deyildir 

və buna görə də hadisələrin təsvirində o dövrün reallıqları daha çox yer 

almışdır.Fəridə mənəvi-əxlaqi varlığı və zəkanı, daxili gözəlliyi hər şeydən üstün 

tutaraq, lazım gəldikdə qətiyyətlilik göstərməklə, özünün zəngin mənəvi-əxlaqi 
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düşüncəyə malik olduğunu sübut etməyi bacaran bir obrazdır və böyük ədib 

bunları ustalıqla lirik-psixoloji üslubda verə bilmişdir. Müharibədə üzünün 

yaralanmasından kifir halına düşmüş Ehsan bəyin çəkdiyi əzablara son qoymaq 

üçün belə: “... dünyada üz gözəlliyi qədər lazımsız, hətta zərərli bir şey yoxdur. 

Əsil gözəllik ruhun, könlün gözəl olmasıdır...” –düşünərək, Ehsan bəyə onu 

sevdiyini deməklə həyat eşqi və ümidi vermək istəyir: “-Ehsan bəy, mənimlə 

evlənin, rica edirəm. Məni qəbul edin. Görərsiniz, sizi nə qədər məsud edərəm, biz 

nə qədər xoşbəxt olarıq...” [25, s.300]. Fəridənin bu hərəkətində mənəviyyatla 

əxlaqın vəhdəti, bir ağır yara almış və gələcək həyatına tam ümidsiz yanaşan vətən 

övladının – zabitin həyat eşqini geri qaytarmaq istəyi hər cür alqışa və 

təqdirəlayiqdir. Fəridə bununla insanlara demək istəyir ki, vətən uğrunda öz 

canlarının bir parçasını itirənlər və cismani, fiziki baxımdan kifirləşənlər, min dəfə 

özünə bəzək-düzək vuran, ətirlənən, cəmiyyət üçün əslində heç bir faydalı əməli 

ilə yadda qalmayan, saf və pak amallardan uzaq olan minlərlə insanlardan 

üstündür, gözəldir, əxlaqlıdır, mənəviyyatca onlardançox-çox yüksəkliklərdə 

dayanandır və millətin təmiz əxlaqa, yüksək mənəviyyata malik qadın və qızlarının 

məhz bu cür insanları sevməsi və onlarla ailə qurması daha ədalətlidir, belə olduğu 

halda mənəvi-əxlaqi dəyərlər daha güclü, daha dayanıqlı və davamlı olar, cəmiyyət 

sağlam həyat tərzinə meyillənər və mənəvi baxımdan güclənər, möhkəmlənər və 

s. 

Rəşad Nuri Güntəkin “Dodaqdan qəlbə” romanında obrazların fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərin millilik cəhətlərinin qorunmasını, milli dəyərlərə hörmətlə 

yanaşılmasını, şəxsiyyət və cəmiyyət konteksində verilən sözə, vədə əməl 

edilməsini, xüsusilə hökumət adamlarının öz sözlərinin üstündə durmamasını dərin 

lirik-psoxoloji bir üslubda ifadə edir. Ustad ədib, Kütahiyəyə sürgün edilmiş 

Vədadın İstanbuldan aldığı hürriyyət, yəni sürgündən azad olması barəsində bir 

məktubu şərh edərkən Məqbulə ilə dialoqunda cəmiyyətdə şəxsiyyətin öz sözü 

üstündə durması və verdiyi vədə sadiq olmasını qabardır: “Mənim üçün daxiliyyə 

nazirindən xahiş eləyiblər. O da bu işlə məşğul olacağına ciddi surətdə söz verib... 

Məqbulə dərindən bir nəfəs aldı, sevincini gizlətməyə lüzum görmədi: -Hökumət 
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adamları bolluca vəd verirlər, -dedi. – Ancaq sözünün üstündə duran kimdir ki?” 

[27, s. 180]. Cəmiyyət bu cür hadisələrlə və münasibətlərlə indi də üz-üzədi və 

yəqin ki, bu cür hallar gələcəkdə də davam edəcəkdir. Ədib hər bir insanın, o 

cümlədən dövlət məmurunun, həmçinin nazirin verdiyi sözə əməl etməsini, 

insanların inamını qırmamasını istəməklə, əslində bu cür münasibətlərin 

cəmiyyətdə və real həyatda yolverilməməzliyini istəyir, buna çağırır, bunu 

arzulayır.  

Rəşad Nuri Güntəkin “Damğa” romanında ibrət götürüləsi və müasir dövrlə 

müqayisə olunası məqamlar kifayət qədər dəyərli və düşündürücüdür. İffət 

“Teleqraf” qəzetində işləyərkən onların rəqibləri olan “Selamət-milliyə” qəzetinin 

əməkdaşları tərəfindən iftira dolu materiallar dərc elətdirilir. “Quldurlar yuvasının 

mahiyyəti” adlanan məqalədə deyilirdi: “Teleqraf” adlı quldurlar yuvasının 

mahiyyətini oxucularımıza tanıtmaq artıq vacib bir işdir. Həyatı başdan-başa 

alçaqlıq və xəbisliklə dolu olan Rusuxu adlı köpək, namus sahibləri üçün şəhərin 

göbəyində “Teleqraf” adında bir quldurlar yuvası düzəltmiş, bizim kimi alnı açıq, 

qəlbi pak, keçmişi təmiz millət fədəkarlarını xalqın gözündən salmaq üçün saxta 

sənədlər uydurmağa əl atmışdır. Bu köpəyin xəbis yoldaşlarını bu gün xalqın gözü 

qabağında ifşa edəcəyəm... Bunların arasında bir də qolları qandallı, həbsxanada 

yatmış məşhur oğru vardır. Bu adam keçmiş mənhus dövrün ən məlun 

xəfiyyələrindən birinin oğludur. Farslarda bir məsəl var, deyərlər: “Qurd balası 

axırda qurd olar” [67]. Bu iftira, təhdid, söyüş və təhqirin ünvanı İffətin belində 

gəzdirdiyi “damğa” idi, heç bir əsası, kökü olmayan bir “damğa”, İffətin 

xeyirxahlıqdan və alicənablıqdan uydurduğu və gülə-gülə qarşıladığı “damğa”, o 

damğa kı, İffəti kölgə kimi izləyir, onu təhdid edir, xoşbəxtliyini, sevincini, 

ruzisini əlindən alır, onu alçaldır, yenicə işə düzəlməmiş işini itirdirir, ata 

minməmiş atdan yıxır, hissiyatına toxunur, həyat arzuları barəsində düşünməyə 

belə imkan vermir. Bu “damğa” İffət üçün bir alın yazısı idi, qarabaqara onu 

izləyirdi. 

Rəşad Nuri Güntəkinin “Yarpaq tökümü” romanında bir məmur ailəsinin 

ətrafında baş verən hadisələr və faciələr müasir dövrümüzdə də kifayət qədər 
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aktual olan məsələlərdəndir. Son dövrlərdə məmur dürüstlüyü, məmur ailəsinin 

davranışları, xüsusilə məmur övladlarının cəmiyyətdə özlərini necə aparması geniş 

rezonans doğuran mövzulardandır. Bu romanda orta ranqlı məmur Əli Rza bəyin 

başına gələn hadisələr və onun ailə üzvlərinin davranışları müasir dövrdə də tez-

tez rast gəlinən hadisələrlə üst-üstə düşür. Böyük ədib hər bir məmura sanki mesaj 

göndərib bildirir ki, onlar öz işlərində əldə etdikləri uğurlarla yanaşı, müqəddəs 

ocaq olan – ailə ocağının közünün sönməsinə yol verməməlidirlər, övladlarının 

tərbiyəsinə vaxt ayırmalıdırlar, onları düzgün yola istiqamətləndirməlidirlər. 

Amma, bütün bunların öhdəsindən Əli Rza bəy gələ bilmir. Ədib bu fəlakətə 

sürüklənmiş Əli Rza bəyin ailənin içərisindən ailənin böyük qızı Fikrəti daha 

cəsarətli, tədbirli, təmkinli və bir qədər də ağıllı obraz kimi təsvir etməklə ailəni 

faciədən qurtarmağa, ailə başçısına təsir etməyə çalışır. Fikrət atasına: “-Gəl, açıq 

danışaq, ata, -dedi... Şövkət pis uşaq deyil. Ancaq çarə nədir ki, cilovunu o soysuz 

qadının əlinə vermişdir. Leyla ilə Nəcla nə elədiklərini bilməyən iki çılğın qız. 

Anam qoyun kimi hara çəksən oraya gedən bir zavallı. O, qədər özümü yedim-

tökdüm ki: “Ata, gözlərini aç bunlar evi fəlakətə sürükləyəcəklər”. Amma vecinə 

almadın, yad adam kimi yaxanı kənara çəkdin, sadəcə hirslənib mısmırığını 

sallamaqla kifayətləndin... Sən kişi kimi hərəkət etsəydin, bütün bunlar olmazdı. 

Bəlkə sözlərim qəlbinə dəydi, amma göz qabağında olan bir həqiqəti gizlətməyə 

ehtiyac yoxdur. Bu yolla getmək olmaz. Göz-görəti uçuruma gedirik” [28, s.59]. 

Bu ədibin Fikrətin vasitəsi ilə valideyinlərə, ailə başçılarına ürək yanğısı, bəlkə bir 

qədər də övlad tərəfindən, nisbətən əqli və düşüncəsi daha dərrakəli görünən övlad 

tərəfindən bir çağırış, bir ibrət dərsi idi. Valideynlər ailə çətinliklərini, xüsusilə 

övladları ilə bağlı məsələləri özlərindən uzaqlaşdırmamalı, bu hadisələri öz 

axarına buraxmamalı, sağlam ailə dəyərlərinə və fəlsəfəsinə uyğun davranışlarla 

övladlarını öz arxasınca aparmalı, onların cəmiyyətə adaptasiyasına 

uyğunlaşmasına yardımçı olmalı, vaxtından əvvəl saralıb solaraq ilk xəzan yeli ilə 

üzləşən kimi qopub düşən yarpaqların taleyini yaşamamağa çalışmalıdırlar. İş o 

yerə çatır ki, Əli Rza bəyin ömür gün yoldaşı Xeyriyyə xanım da ona əsəbiləşir: 

“-Necə yəni deyiləsi bir şey yoxdu? Evin kişisi deyilsənmi?” və bu suallara böyük 
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ədib Əli Rza bəyin dilindən cəmiyyəti dərindəndüşündürəcək bir məzmunda cavab 

verir: “-Çətin zamanlarda təbii ki, mənəm, - dedi, -fəqət əldə beş-üç quruş xərclik 

olduğu zaman məndən başqa hamı bu evdə kişidi. İşiniz dara düşməyincə məni 

adam yerinə qoyduğunuz olubmu?” [28, s.66]. Bu hal təkcə Əli Rza bəyin başına 

gələn və onun ailəsini məngənəyə salan faciə deyildir, bu minlərlə ailələrin bütün 

dövrlərdə, eyni zamanda müasir dövrdə də qarşılaşdığı ən kəskin problemlərdən 

biridir, nəticəsi isə minlərlə ailələrin dağılması, gənclərin həyatda və cəmiyyətdə 

öz yerlərini tapa bilməməsindən ibarətdir. 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji 

üslubun təzahür formaları, lirik-psixoloji üslubun mahiyyəti, özünüifadə 

məqamları, lirik psixoloji üslubun mənəvi-əxlaqi düşüncələrlə bağlılığı, bu 

kontekstdə fərdi xarakter tipinin iç dünyası, bu romanların incə lirizim və dərin 

psixoloji çalarları, hər iki ədibin qələmindən çıxan romanlarda lirik-psixoloji 

üslubun müqayisəli təhlili və bu romanlarda fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin millilik 

və müasirlik aspektində təhlili üzrə araşdırmaları tədqiqat işinin strukturuna aydın 

olaraq məntiqi formada başa çatdırdıq. Tədqiqat materialları, formalaşdırılmış 

fikir və mülahizələr artıq imkan verir ki, tədqiqat işinin məntiqi sonluğu kimi bir 

nəticəyə gələk, nəticələri ümumiləşdirək və s.  



131 

 

NƏTİCƏ 

 

Tədqiqat işinin quruluşuna əsasən aparılan araşdırmalara və təhlillərlə 

əlaqədar olaraq bu işin nəticəsi kimi bir sıra ümumiləşdirmələrin aparılmasına 

imkan yaranmışdır. Dissertasiya işində türk dünyasının iki böyük ustad ədibin 

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun 

təzahür formaları əhatəli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Ustad ədiblərin 

romanlarında lirik-psixoloji üslubun mahiyyəti özünüifadə məqamları və 

mənəvi əxlaqı prinsiplər əsasında müəyyənləşdirilmiş, lirik -psixoloji üslubun 

xüsusiyyətləri araşdırılmış, fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinlikləri 

açıqlanmış və incə lirizm formasında, həmçinin dərin psixoloji yanaşmalar 

əsasında obrazların təsviri və tərənnümü öyrənilmişdir. Bundan əlavə, İlyas 

Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin üst-üstə 15 romanı əsasında lirik-psixoloji 

üslubun müqayisəli təhlili aparılmış, bu romanlarda lirik -psixoloji üslubda bədii 

qəhrəmanların şəxsiyyət və cəmiyyət problemləri kontekstində ifadəsinə geniş 

yer verilmiş, xüsusilə insan amili əhəmiyyətli səviyyədə qabardılmışdır. 

Bunlarla bərabər, İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında 

fərid-psixoloji xüsusiyyətlərin millilik cəhətləri və müasirlik aspektində 

təhlilinə, müasir hadisələrlə həmahəngliliyinə, milli dəyərlər baxımında 

əhəmiyyətinə xüsusi önəm verilmişdir.  

Əldə edilmiş elmi nəticələrin əsasında iddiaçının tədqiqatda apardığı 

araşdırmalardan irəli gələn müddəalar yer almışdır. Əsas elmi nəticələrdən biri 

kimi iddiaçı lirik-psixoloji üslubun roluna önəmli yer ayırarkən, bu nəticəyə 

gəlmişdir ki, ədəbi tərəqqidə üslub təkamülü xüsusi rol oynayır, başqa sözlə, 

İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin böyük nüfuz qazanmasında mənsub olduqları 

ədəbi üslubların xüsusi rolu olmuşdur [50; 55; 56; 100]. Bunlarla bağlı olaraq, 

müəllif lirik-psixoloji üslubun mənəvi-əxlaqi düşüncənin göstəricisi kimi 

dolğun şəkildə araşdırılmasını vacib saymışdır və bununla əlaqədar olaraq lirik 

aləmin mahiyyəti, lirikanın özünün xüsusiyyətləri, lirik -psixoloji üslubun özəl 

keyfiyyətləri və fərqlilikləri kimi məqamlara xüsusi diqqət yetirmişdir. 
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“Lirikada insanın hiss və həyəcanlarının ifadəsi tərənnüm yolu ilə verilir” 

(B.Babazadə) və yaxud “Lirika əsrlər boyu ədəbiyyatımızın  vəfalı yol yoldaşıdır” 

(V.Quliyev) kontekstindən çıxış etsək, lirik-psixoloji üslubun nə qədər geniş və güclü 

diapazona və imkanlara malik olduğunu qeyd edə bilərik.  

Müəllif əldə etdiyi elmi nəticələrin birində göstərir ki: “Hər iki yazıçının fərdi 

üslubunun formalaşmasında lirik duyum və düşüncə tərzinin rolu müəyyən 

edilmişdir” və bunlar öz əksini iddiaçının bir sıra elmi əsərlərində tapmışdır 

[99; 148]. Bu nəticənin əsaslandırılması kimi bir sıra məqamlara diqqət 

yetirmək bəs edər. Bizə görə, lirika çoxfunksiyalı təsir qüvvəsinə malik bir 

kompozitdir, özündə fəlsəfi-psixoloji, tərbiyəvi çalarları əks etdirir, insanın 

daxili aləmini güzgü kimi açıp göstərə bilir, insanın fikir və düşüncələrini ən 

emosional formada bir yerə toplayır, hər bir insanın özünəməxsus ideal bir 

dünyasını yaradır, varlıq formalaşdırır. Tədqiqat  materiallarından çıxış etsək, 

lirika və lirik-psixoloji üslubun müxtəlif kontekstlərdə tərənnümünü vermək 

mümkündür:  

 lirika insanın daxili aləminin, iç dünyasının hisslərini və düşüncələrini 

emosional formada real dünyaya çatdırmaqla, insanı real həyatla, cəmiyyətlə 

və sosial mühitlə üz-üzə qoyur; 

 lirikanın özünün əsas xüsusiyyəti onun subyektiv xarakter daşımasıdır;  

 lirika qətiyyətlidir, konkretdir, personal xarakter daşıyır, hər hansı bir 

fərdin mənəvi dünyasının və düşüncələrinin məcmusudur, təkrarolunmazdır, 

emosiyalar və psixoloji gərginliklərlə zəngindir, eyni zamanda incə duyğular 

və düşüncələr onun əsas elementləridir, duyğusaldır, sanki fərdin ən ali 

arzusudur və fantaziyasıdır;  

 lirik-psixoloji üslubun əsasında müəllifin obyektiv hadisələrə  və 

gerçəkliklərə subyektiv yanaşması daha çox diqqət çəkir;  

 lirik-psixoloji düşüncələr insanın özünü dərk etməyə və təqdim etməyə 

imkan verir; 
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 lirik-psixoloji üslub fərdin romantik baxışlarının və davranışlarının 

güzgüsüdür, həm də fəlsəfi baxımdan zəngindir, real həyatdakı hadisələrə 

münasibətdə güclü təsirə malikdir;  

 lirik-psixoloji üslub obrazların bədii keyfiyyətlərinin, fikir və 

düşüncələrinin, problemlərə və ətrafdakı hadisələrə münasibətlərinin ən ali 

məzmununu və parlaq ifadəsini özündə əks etdirir .  

İşdə ciddi önəm kəsb edən elmi yeniliklərdən biri də: “Hər iki yazıçının 

romanlarında qəhrəmanların tipologiyası verilmiş, onların ümumi cəhətləri ilə 

yanaşı fərqlilikləri üzə çıxardılmışdır” və bunlar öz əksini iddiaçının elmi 

əsərlərində tapmışdır [49; 99]. Belə ki, fərdi xarakter tipinin psixoloji 

dərinlikdə açıqlanması məqsədilə, xarakter olaraq fərdin mənəvi dünyası, onun 

mənəvi yaşantılarından doğan elementlər və xüsusiyyətlər tədqiqat işində daha 

çox diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri 

Güntəkinin romanlarında fərdlərin əsasən müsbət obrazlarının 

psixologiyasının və onların daxili aləminin ən dərin qatlarının dolğun 

tərənnümü üçün fərdi xarakter tipinin psixoloji dərinliklərinin əhatəli 

tədqiqinə önəm verilmişdir və bir s ıra nəticələri qeyd etmək olar: 

 insanın fərdi xarakteri təkrarolunmazdır və yalnız onun 

özünəməxsusdur; 

 fərdi xarakter insan davranışının ən fərqlisini və yüksək səviyyəyə çatmışını 

özündə əks etdirir və bu keyfiyyət, xüsusiyyət, başqa sözlə formalaşdırdığı 

özünəməxsus xarakter onun real həyatda, hadisələrə və cəmiyyətdə münasibətdə, həm 

də öz davranışlarından qazana bildiyi bir uğurdur, nəticədir; 

 fərdi xarakter özündə insanın bütün mümkün keyfiyyətlərini və 

xüsusiyyətlərini, fərdə məxsus çalarları, onun fəaliyyət və ünsiyyət davranışlarını 

vahid formada birləşdirir; 

 İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında yer almış obrazların 

və əsas qəhrəmanların xarakterlərindən, davranışlarından çıxış etsək, qeyd etmək olar 

ki, xarakter fərdin öz idealları və arzularını reallaşdırmaq üçün ərsəyə gətirdiyi güclü 
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bir varlıq və sistemdir, daim hərəkətdədir, mübarizədədir, iradəlidir və cəsarətlidir, onu 

sındırmaq çətindir, ətrafdakılara örnəkdir.  

Elmi yenilik kimi verilmiş: “Bədii psixologizmin xarakter yaratma prosesində 

İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin irsi əsasında şərh edilmişdir”in əsaslandırılması ilə bağlı 

müddəalar müəllifin əsərlərində əks olunmuşdur [48; 51]. Bunlarla əlaqədar, İlyas 

Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında incə lirizm və dərin psixoloji 

tapıntıların təqdimi və təhlili nəticəsində bu qənaətə gəlmək olar ki, tədqiqat işində 

baxılmış romanlarda fərdin daxili aləmi və duyğuları, davranış və həyəcanları, onun 

psixologiyasının əlçatmaz dərinlikləri böyük ustalıqla tərənnüm olunmuşdur. Hər iki 

ədibin romanlarında yer almış incə lirizm və dərin psixoloji tapıntıların arxasında öz 

qəhrəmanlarının həyat fəlsəfəsi, ürək çırpıntıları, psixoloji sarsıntıları yüksək 

sənətkarlıqla ifadə edilmişdir: 

 İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx”, “Körpüsalanlar”, “Dağlar arxasında üç dost”, 

“Sarıköynəklə Valehin nağılı” və “Geriyə baxma, qoca” romanlarında incə lirizm və 

dərin psixoloji tapıntılar konteksində qəhrəmanların mübarizliyi, öz dövrlərinin müsbət 

keyfiyyətlərinin təcəssümü, yeniliklərə can atması, doğma yerlərə bağlılığı, adət və 

ənənələri və milli dəyərləri qorumaqları, sevgi və məhəbbəti dəyərləndirməkləri böyük 

ustalıqla ifadə olunmuşdur; 

 Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu”, “Damğa”, “Dodaqdan qəlbə”, “Acımaq”, 

“Yarpaq tökümü”, “Akşam günəşi”, “Bir qadin düşməni”, “Yaşıl Gecə”, “Dəyirman” 

və “Xarabalıqların çiçəyi” romanlarında incə lirizm koloritləri və dərin psixoloji 

yanaşmalara geniş yer verilmişdir. Ədib öz romanlarında sevgi və məhəbbətin saflığını 

və paklığını, gənclərin öz sevgilərinə sədaqətli olmağını ifadə edən dəyərləri incə 

lirizm və dərin psixoloji çalarlarla tərənnüm etməklə yanaşı, sevgiyə insanların 

müqəddəs baxmasının, ailə qurarkən yalnış seçim etməməsinin, mərhəmətli və 

alicənab olmasının vacibliyini önə çəkmişdir. 

 Hər iki ədibin romanlarında insanların davranışları, ətrafdakılara münasibətləri, 

cəmiyyətdəki real hadisələrin təsviri, mənəvi-əxlaq məsələlər, milli dəyərlər, dövrün 

baş verən hadisələrinə və dəyişikliklərinə münasibətlər, valideyn-övlad münasibətləri, 
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şəxsiyyət, cəmiyyət və insan münasibətləri lirik-psixoloji üslubun imkan verdiyi ən 

yüksək səviyyədə böyük ustalıqla qələmə alınmışdır. 

Tədqiqatda əldə olunmuş elmi nəticələrdən biri də: “İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin 

şəxsiyyət və cəmiyyət problemi araşdırılmışdır” və bu nəticələrin əsas müddəaları 

müəllifin elmi əsərlərində yer almışdır [52; 57]. Bunlarla əlaqədar olaraq, tədqiqat 

materiallarından çıxış etməklə müəllif qeyd edir ki, İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri 

Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubda bədii qəhrəmanların şəxsiyyət 

probleminin açıqlanmasına və ifadə edilməsinə nail olunmuşdur. Hər iki ədib öz 

qəhrəmanlarının fərdi keyfiyyətlərini və şəxsiyyət kimi xarakterizə edən xüsusiyyətləri 

yüksək səviyyədə ümumiləşdirməyə müvəffəq olmuşlar: 

 İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanının əsas obrazı Nuriyyə və Rəşad 

Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanının baş qəhrəmanı Fəridə, “Dodaqdan Qəlbə” 

romanının əsas obrazı Lamiyə özlərinəməxsus fərdi xüsusiyyətlərə və psixoloji 

özəlliklərə malikdirlər. Bu gənc qızların hər üçünün həyat eşqi, sevgiyə münasibətləri, 

mübarizlikləri, iradə və mətinlikləri müasir dövrdə gənclərmiz üçün bir örnəkdir, 

çünkü hər üçü öz həyat idealları uğurunda sonadək mübarizə aparırlar, cəmiyyətdə 

sevilirlər və insan-şəxsiyyət kimi rəğbət qazanırlar; 

 İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” və Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Çalıquşu” romanlarının baş qəhrəmanları Səlimə və Fəridə fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlər nöqteyi-nəzərindən oxşardırlar, hər iki qəhrəman öz sevgilərinə sonadək 

sadiq qalırlar, çətinliklərdən qorxmurlar, ölkənin ən ucqar obasında belə işləməyə 

hazırdırlar, insanlara və cəmiyyətə xidmətdə başqalarına örnəkdirlər və nəticədə 

həyatda xoşbəxt olmaqla yanaşı, insanların istəklisinə çevrilirlər və şəxsiyyət kimi 

böyük nüfuz sahibi olurlar; 

 İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” və Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Dodaqdan qəlbə” romanlarının baş qəhrəmanları Sarıköynək və Lamiyənin 

obrazlarında incə lirizm çalarları daha əzəmətli alınmışdır. Hər iki gənc həyata yenicə 

atılmaqlarına baxmayaraq, erkən olaraq ətrafdakıların rəğbətini qazana bilmişdir. 

Lakin Sarıköynək Lamiyəyə nisbətdə daha mübariz, həyatın kəşməkeşli yollarında 

daha tədbirli və ehtiyatlı təsir bağışlayır. Sarıköynək Valehin təkcə sevgilisi yox, həm 
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də silahdaşıdır, çətinliklərə qarşı mübarizədə onlar birlikdədirlər. Lamiyə ilk 

sevgisindən aldığı dərin psixoloji sarsıntının təsirindən qurtarmaq üçün uzun bir yol 

keçir, mücadilə edir və nəhayət bunların qarşılığında Vədadla xoşbəxt olur, həm də ilk 

sevgisindən yadigar qalan körpəsi ilə birgə xoşbəxt olurlar; 

 İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” və Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Çalıquşu” romanlarının əsas obrazlarından olan Şahlarla Kənanın oxşar cəhətlərindən 

çox, ziddiyətli xüsusiyyətlərini qeyd etmək lazımdır. Şahlar sözündə bütöv, erkən 

olaraq ciddi işlərlə məşğul olur, Kənan gənc yaşlarında tez məşhurlaşır, ancaq tez də 

başını itirir, yalnış yola qurşanır, həyatını məhv edir, Şahlar isə xoşbəxt olur və bir 

şəxsiyyət kimi ucalır; 

 İlyas Əfəndiyevin “Körpusalanlar” povestinin və Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Çalıquşu” romanının əsas obrazlarından olan Adillə Kamranın müqayisəli təhlili 

maraq doğurmuşdur. Adil körpü salmaqla məşğul olsa da, öz “həyat körpü”sünü 

dağılmaqdan xilas edə bilmir, Kamran isə ziddiyyətliməqamlarla dolu ömür yolundan 

düzgün seçim etməklə sonda öz sevgilisinə- Fəridəyə qovuşur;  

 İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma qoca!” və Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Dodaqdan qəlbə” romanlarının əsas obrazlarından olan Muradla Kənanın oxşar 

cəhətləri və lirik-psixoloji üslubda təsvir edilmiş xüsusiyyətləri diqqət çəkəndir. Hər 

iki ədibin öz obrazlarının simasında formalaşdırdığı keyfiyyətlər müasir dövrdə də 

kifayət qədər aktualdır. Hər bir insan öz keçdiyi həyat yolunu dəyərləndirməli və 

obyektiv reallıqdan düzgün nəticələr çıxarmalıdır. İnsanlar yalnışlıqlara yol verməməli, 

belə hallarla üzləşdikdə isə faciələrə səbəb olan hərəkət etməməli, intihara əl atmamalı, 

öz həyatlarını dəyişmək üçün ömürlərinin sonuna kimi mübarizə aparmalıdırlar; 

 İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” romanında yer almış Adil və Rəşad Nuri 

Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” romanının obrazlarından biri olan Vədad arasındakı 

muqayisələrin nəticəsi olaraq qeyd etmək mümkündür ki, Adil öz sədaqətli həyat 

yoldaşının məhəbbətini dəyərləndirə bilmir, onu özündən uzaqlaşdırır, Vədad isə 

uşaqlıqdan tanıdığı və insanlığına, səmimiliyinə şübhə yeri olmadığı Lamiyəni körpəsi 

ilə birgə xoşbəxt edir, onlara öz sevgisini verir və özü də xoşbəxt olur. İnsanlar saf 
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sevgini və səmimiyyəti dəyərləndirməli, onları sevənlərin qarşılığında səmimi olmalı, 

sevginin saflığını qorumalı, insanlıq keyfiyyətlərini bir an olsun belə itirməməlidirlər; 

 İlyas Əfəndiyevin və Rəşad Nuri Güntəkinin baş qəhrəmanları və əsas 

obrazları Səriyyə, Lamiyə, Valeh, Çıraq kişi, Bayram kişi, İffət və Mürşid Əfəndinin 

fərdi xüsusiyyətləri və şəxsiyyət keyfiyyətlərinin lirik-psixoloji üslubda müqayisəli 

təhlilinə əsasən qeyd etmək olar ki, Səriyyədə dövrün yeni xarakteri və davranışı 

formalaşmış və bu özünü göstərməyə bilməzdi, Lamiyə isə öz dövrünün adət və 

ənənələrinin çərçivəsindən çıxmaqda çətinlik çəkir, Səriyyənin ilk ailəsi dağılır, 

Lamiyənin isə ilk sevgisi daşa toxunur və uğursuz olur. Valeh və İffət obrazlarının 

müqayisəli təhlili belə düşünməyə əsas verir ki,hər bir insan həyatda etdiyi 

hərəkətlərinin və davranışlarının məntiqi nəticəsi olaraq şəxsiyyət kimi qəbul edilir. 

Valeh öz sədaqətinin və qətiyyətliliyinin mükafatı olaraq öz sevgilisinə Sarıköynəyə 

qovuşur, xoşbəxt ailə həyatı qurur, İffət isə yalnış hərəkətlərinin cəzasını çəkir və 

uğursuz bir taleh yaşayır. Çıraq kişi, Bayram kişi və Mürşid Əfəndi öz dövrlərinin və 

yaşadıqları çəmiyyətin nüfuzlu insanlarındandır. Hər iki ədib bu kimi şəxsiyyətlərin 

böyüklüyünü, əzəmətliyini ifadə edə bilmişlər və müasirlik baxımından həmin 

şəxsiyyətlər layiqli örnək kimi dəyərləndirilməlidir.  

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun 

təzahüri cəmiyyət problemləri konteksində müqayisəli təhlilinə istinadən bu nəticəyə 

gəlmək olar ki, hər iki ədibin böyük ustalıqla ərsəyə gətirdikləri romanlarının 

kifayət qədər uğurlu və dəyərli xüsusiyyətlərindən biri lirik-psixoloji üslubda 

qəhrəmanların mövqeyinin və şəxsiyyət keyfiyyətlərinin cəmiyyət problemləri 

konteksində yüksək səviyyədə tərənnüm edilməsidir. Lirik-psixoloji üslub 

milli-mənəvi dəyərləri, mənəvi-əxlaqi prinsipləri açıqlamaqda geniş diapazona 

malikdir.  

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında insan amilinin ən yüksək 

səviyyədə qabardılmasına nail olunmuşdur. Hər iki ədib insanı yer üzünün ən dəyərli 

və şüurlu varlığı kimi dəyərləndirərək, insan amilinin əhəmiyyətinə böyük üstünlük 

vermişlər, bu amilin dərinliklərinə varmışlar. Ədiblərə görə, həmçinin onların əsas 

qəhrəmanlarının xüsusiyyətlərinə rəğmən insanlar öz həyatlarını mənalı və maraqlı 
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yaşamalı, dürüst və sədaqətli olmalı, yalnış hərəkətlərə yol verməməyə çalışmalı və 

sevgi, məhəbbət, mərhəmət hisslərindən uzaq olmamalıdırlar.  

İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin bədii nəsrində fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərin mililik cəhətlərinə yüksək önəm verilmişdir. Hər iki böyük ustad sanki 

milli dəyərlərin barışmaz keşikçisidirlər və müasir dövrün insanlarını da milli dəyərlərə 

sadiq olmağa səsləyirlər. Valideyn-övlad, sevgi-məhəbbət, böyük-kiçik, ağsaqqal-

cavan, kişi-qadın, müəllim-şagird, məmur-vətəndaş münasibətlərində milli dəyərlərə 

xor baxmamağa, onları göz bəbəkləri kimi qorumağa, milli ruhdan və milli düşüncədən 

bir an olsun belə yayınmamağa çağırırlar.  

“İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkin romanları zəminində lirik-psixoloji üslubda bədii-

təhkiyə, zaman və məkan kateqoriyalarının təzahür özəllikləri təhlil olunmuşdur” 

məzmunda elmi nəticənin əsasında iddiaçının iki böyük ədibin romanlarında qoyulan 

problemlərlə bağlı təzahür edən özəllikləri açıqlamaq cəhdi yer almışdır və işdə əsasən 

buna nail olunmuşdur, alınmış nəticələrin bir sıra müddəaları müəllifin elmi əsərlərində 

ifadə olunmuşdur [50; 55; 100]. Bu baxımdan, İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri 

Güntəkinin romanlarında fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin müasirlik aspektində 

tədqiqindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki ədibin böyük ustalıqla, eyni 

zamanda yüksək məsuliyyət hissi ilə formalaşdırdıqları bədii obrazları və qəhrəmanlar 

bu gün də bizimlə bir sıradadırlar, cəmiyyətin içindədirlər, milli dəyərləri 

qorumaqdadırlar, insan və şəxsiyyət keyfiyyətləri ilə digərlərinə nümunədirlər, hazırda 

isə həyatımızın yeni qlobal çağırışlarına adekvat olaraq dəyişməkdədədirlər, 

mübarizələrini davam etdirməkdədirlər, mənsub olduqları millətin tarixi ənənələrini 

inkişaf etdirməkdədirlər, torpaqlarımızı qorumaqda, millətimizin nüfuzunu 

qaldırmaqdadırlar, sevgi və məhəbbət dolu, həmçinin sədaqətli bir ömür yaşamaqda, 

vətənə və cəmiyyətə layiqincə xidmət etməkdədirlər və s.  

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı 

Azərbaycan dilində 

 

1. Acımaq. Rəşad Nuri Güntəkin. [Elektron resurs] / URL: http://www.xn. 

edebiyatgretmeni-twb.net. 

2. Acımaq. Rəşad Nuri Güntəkin. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.romantahlili.com. 

3. Adıgözəl, S. İlyas Əfəndiyev. Zaman və sənətkar / S.Adıgözəl. –  Bakı: Qafqaz 

Universiteti, –  2009. – 112 s.  

4. Ağabalayeva Südabə. Min qılınca bir qələm. İlyas Əfəndiyev-95. Azərbaycan 

jurnalı. [Elektron resurs] / URL: http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=785.  

5. Alışanlı Ş. Milli bədii fikrin inkişafında İlyas Əfəndiyev fenomeni. [Elektron 

resurs] / URL: http://www.respublika-news.az. 

6. Alışanlı, Ş. Sənətkarın yaşamaq haqqı. XX əsr ədəbiyyatı məsələləri / Ş.Alışanlı. 

– IV kitab. Bakı: Elm, – 2017. – 362 s.  

7. Bayramov, Ə., Əlizadə Ə. Sosial psixologiya. / Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə. – Bakı: 

Qapp-Poliqraf NPK, – 2003. – 356 s.  

8. Bayramov, Q. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə / 

Bayramov, Q., Rzayeva J. – Bakı: Yazıçı, – 2014. – 263 s.   

9. Biz və xarakterimiz. [Elektron resurs] / URL: http://www.interaztv.com.  

10. Cəfərova C. Ədəbiyyatın və dilin tədrisində mənəvi dəyərlər problemi. 

[Elektron resurs] / URL: http://www.tehsilproblemleri.com.  

11. Damğa. Rəşad Nuri Güntəkin. [Elektron resurs] /URL: 

http://www.ogretmenler.com. 

12. Əfəndiyev, Ə. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı / Ə.Əfəndiyev. – Bakı: Elm, – 

2000. – 310 s. 

13. Əfəndiyev, İ. Geriyə baxmağa dəyər / İ.Əfəndiyev. – Bakı: Təhsil, 2014. – 424 

s.  

14. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri/ İ.Əfəndiyev. Kitab Klubu, 2015. – 536 s.  

15. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri: [4 cilddə] / İ.Əfəndiyev. - Bakı: Təhsil, – c.3. 

–2014. – 656 s. 

http://www.romantahlili.com/
http://www.romantahlili.com/
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=785
http://www.respublika-news.az/
http://www.interaztv.com/
http://www.tehsilproblemleri.com/
http://www.ogretmenler.com/
http://www.ogretmenler.com/


140 

 

16. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri: [6 cilddə] / İ.Əfəndiyev. - Bakı: Yazıçı, – c.1. 

– 1984. – 362 s.   

17. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri: [6 cilddə] / İ.Əfəndiyev. - Bakı: Yazıçı, – c.4. 

– 1984. – 421 s.  

18. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri: [6 cilddə] / İ.Əfəndiyev. - Bakı: Yazıçı, – c.5. 

– 1985. – 343 s.  

19. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri: [7 cilddə] / İ.Əfəndiyev. - Bakı: ÇİNAR-ÇAP 

Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi - c.5. –  2002. – 616 s.  

20. Əfəndiyev, İ.: biblioqrafiya / tərt. G.Səfərəliyeva; red. və bur. məsul 

K.Tahirov; ön söz. müəl. Ş.Alışanlı; Azərbaycan milli kitabxanası. Bakı,2014. –512 s.   

21. Əhmədov, Ə. Rəşad Nurinin romanları./ Ə.Əhmədov. – Bakı: AzSSREA, 

1965.– 168 s. 

22. Əliyeva, Z. İlyas Əfəndiyev nəsrinin gender mənzərəsi. [Elektron resurs] / 

URL: http://www.literature.az.  

23. Əyyubqızı, M. Romantizm və lirik-psixoloji təmayül. Filoloji araşdırmalar 

(XX kitab), Bakı: Azərnəşr, 2004, 282 s.  

24. Fərziyev, X. Müasir Azərbaycan dramaturgiyasında psixologizm problemi 

(İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı əsasında). F.ü.f.d. avtoreferatı. Bakı, 2015, 31 s.  

25. Güntəkin, R. Çalıquşu./ R.Güntəkin. –  Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 373 s.  

26. Güntəkin, R. Dodaqdan qəlbə. Damğa. Romanlar./ R.Güntəkin. – Bakı: 

Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. 1990, 376 s.  

27. Güntəkin, R. Dodaqdan qəlbə./ R. Güntəkin. – Bakı: Elite, – 2004.– 280 s.  

28. Güntəkin, R. Yarpaq tökümü. Dəyirman. Romanlar./ R.Güntəkin. – Bakı: 

Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. – 1994.– 224 s. 

29. Hacıyeva, M. Ədəbi çeşmə. Bakı:Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2009, 276 s.  

30. Hacızadə, N. Yazıçıya yazmaq qalacaq (“Yada düşdü” kitabından səhifələr). 

[Elektron resurs] / Azərbaycan jurnalı. URL: http://www.azyb.net. 

31. Həbibbəyli, İ. Milli şerin ağsaqqalı. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.memmedaraz.az/?menu=142.   

http://www.literature.az/
http://www.azyb.net/
http://www.memmedaraz.az/?menu=142
http://www.memmedaraz.az/?menu=142


141 

 

32. Hüseynova, M. XX əsr Azərbaycan nəşrində lirik-psixoloji üslub və sənətkar 

fərdiyyəti (monoqrafiya). Bakı: Elm, 2009, 292 s.   

33. Xarakter haqqında. Psixologiya. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.kayzen.az.  

34. İmanov, M. Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm. Bakı: Elm,1991,116 s.  

35. İsmayılov, Y. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılıq yolu. Bakı: Elm, 1991. – 262 s.  

36. Qədirova, A. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyasında romantik qəhrəman 

problemi: / Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı./ – Bakı, 2010. 

– 30 s.  

37. Quliyev, E. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı: Elm və Təhsil. 2017. – 632 s.  

38. Quliyeva, G. Xarakterə psixoloji yanaşma (Beşmərtəbəli evin altıncı 

mərtəbəsi əsəri əsasdında) // Filologiya məsələləri -№4, 2013. S. 344-349.  

39. Məmmədova, M. İ.Əfəndiyevin dram əsərlərində qəhrəmanların 

tipologiyası: / Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyanın avtoreferatı. / Bakı, 2014. 

– 26 s.  

40. Məmmədova, T. İ.Əfəndiyevin nəsrində psixologizm./ T.Məmmədova. 

Bakı: Elm və təhsil.– 2014. – 160 s.  

41. Məsud, A. Ədəbiyyat hadisələrin yox, hisslərin süjetidir. [Elektron resurs] / 

URL: http://www.afaqmesud.az.  

42. Nəbiyev, B. Roman və müasir qəhrəman./ B.Nəbiyev. Bakı: Yazıçı. – 1987.– 

296 s.  

43. Tinayeva, Ə. Müasir Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub istiqaməti: / 

filologiya elmlər doktoru dissertasiyası/. – Bakı, 2006. – 129 s.  

44. Turaboğlu, X. Psixologizm Azərbaycan müəlliflərinin elmi araşdırmalarında. 

[Elektron resurs] / URL: http://www.dgtyb.org.  

45. Vəfa Mürsəl qızı. Anadan gizli “Dodaqdan qəlbə” oxumaq. [Elektron resurs] / 

URL: http://www.manera.az.  

46. Yusifli Vaqif. Səməndər quşu. Mehdi Hüseyn - Nasir və dramaturq. [Elektron 

resurs] / Azərbaycan jurnalı. URL: http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=714.  

47. Yusifli, V. O səs indi də yaşayır. [Elektron resurs] / URL: http://www.525.az.  

http://www.kayzen.az/
http://www.kayzen.az/
http://www.afaqmesud.az/
http://www.dgtyb.org/
http://www.manera.az/
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=714
http://www.525.az/


142 

 

48. Zeynallı, G. İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında 

psixologizm xarakter yaradıcılığının daşıyıcısı kimi/ G. Zeynallı. – 

“Mədəniyyətlərarası Dialoqda Bədii Ədəbiyyatın Rolu” Beynəlxalq Elmi Konfransın 

Materialları. SDU, Sumqayıt. 04-05 dekabr 2018. – s.79-80.  

49. Zeynallı, G. İlyas Əfəndiyevin bədii nəsrində fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər 

millilik və müasirlik aspektində / G. Zeynallı. / Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq 

Elmi Konfransı. Qafqaz Universiteti. Bakı. 29-30 aprel 2016, II kitab, s..1002-1004.  

50. Zeynallı, G. İlyas Əfəndiyevin romanlarında lirik-psixoloji üslubun işlənmə 

məqamları / G. Zeynallı. Sumqayit Dövlət Universiteti “Elmi Xəbərlər”. Sosial və 

humanitar elmlər bölməsi. Cild 11, №4, 2015. – S. 25-28.  

51. Zeynallı, G. İlyas Əfəndiyevin romanlarında psixologizm xarakter 

yaradıcılığının daşıyıcısı kimi. / G. Zeynallı. // SDU-nun “Elmi xəbərlər” jurnalı. Sosial 

və Humanitar elmlər bölməsi. Sumqayıt. №1, cild 15, 2019. – S.36-40.  

52. Zeynallı, G. İlyas Əfəndiyevin romanlarında şəxsiyyətin mənəvi təkamülü/ G. 

Zeynallı. “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika 

Elmi Konfransının materialları. Bakı. 18 dekabr 2015, s.186-189.  

53. Zeynallı, G. Rəşad Nuri Güntəkin və Qərb ədəbiyyatı. ”Türk dillərinin və 

ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri”  Beynəlxalq Elmi Konfransın 

materialları.  SDU, Sumqayıt. №4. 20-21 may 2021. -  s. 456-459 

54.  Zeynallı, G. Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında Anadolu qadını / G. 

Zeynallı.  Filologiyanın aktual problemləri: Axtarışlar və perspektivlər. Respublika 

Elmi Konfransının Materialları. Sumqayıt, 2012. – s.75-79.  

55. Zeynallı, G. Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslub. / G. 

Zeynallı.  Elmi axtarışlar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. 

Bakı, 2009, №6, s.143-147.  

56.  Zeynallı, G. Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında peyzajların üslub 

xüsusiyyətləri/ G. Zeynallı.  “Müasir Dilçiliyin Aktual Problemləri” Beynəlxalq Elmi 

Konfransın Materialları. SDU, Sumqayıt. 24-25 noyabr 2016-cı il, s. 255-256.  

57.  Zeynallı, G. Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında şəxsiyyət və cəmiyyət 

problemi / G. Zeynallı. // “İpək Yolu” jurnalı (AAK), Bakı. №4, 2016. – s.134-140.  



143 

 

58.  Zeynallı, G. Türk romanının yeni nəfəsi Rəşad Nuri Güntəkin / G. Zeynallı. // 

“Filologiya məsələləri” jurnalı. Elm və təhsil. Bakı, 2017, №4, s. 447-456. 

Türk dili 

59. Acımaq. Reşat Nuri Güntekin. [Elektron resurs] / İnkılap Kitap Evi. İstanbul, 

1996. URL: http://www.odevi.org.  

60. Akşam Güneşi - Reşat Nuri Güntekin. [Elektron resurs] / İnkilab yayınevi, 

Cağaloğlu, İstanbul, 1982. URL: http://www.xn.--edebiyatgretmeni-twb.net.   

61. Bir kadın düşmanı. Reşat Nuri Güntekin. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.kulturelbellek.com.  

62. Bülent, S. Reşat Nuri Güntekinin Yapraq Dökümü Romanı. [Elektron resurs] 

/ URL: http://www.yenimakale.com.  

63. Çalıkuşu romanın özeti, kişiler, yer ve zaman (ayrıntılı tahlil). [Elektron 

resurs] / URL: http://www.edebiyatfatihi.net. 

64. Çalıkuşu romanının incelemesi (/metn-incelemesi/3575-çalıkuşu-

rnguntekin.html). [Elektron resurs] / Edebiyat Meraklılarının Sitesi. URL: http: 

www.liseedebiyat.com.  

65. Çalıkuşu romanının özeti, incelenmesi, karakterleri, ana fikri. [Elektron resurs] 

/ URL: http://www.hakkindabilgi.biz. 

66. Çelebi, B. Kadın bakışıyla “Çalıkuşu” Romanı. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.binnurcelebi.com.  

67. Damga-Reşad Nuri Güntekin. Inkilab və Aka Basımevi. [Elektron resurs] / 

1995. URL: http://www.liseedebiyat.com.   

68. Değirmen. Reşat Nuri Güntekin [Elektron resurs] / İnkilap ve Aka Kitap Evi, 

İstanbul. 1946 URL: http://www.bilgicik.com.  

69. Değirmen. Reşat Nuri Güntekin. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.engelliler.biz. 

70. Duymaz, R. Türk Edebiyatı Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi / R.Duymaz. – 

(1911-1923). İstanbul: 3F Yayınevi.– 2008. –199 s.  

http://www.odevi.org/
http://www.xn.--edebiyatgretmeni-twb.net/
http://www.kulturelbellek.com/
http://www.kulturelbellek.com/
http://www.yenimakale.com/
http://www.edebiyatfatihi.net/
http://www.liseedebiyat.com/
http://www.hakkindabilgi.biz/
http://www.binnurcelebi.com/
http://www.binnurcelebi.com/
http://www.liseedebiyat.com/
http://www.bilgicik.com/
http://www.engelliler.biz/
http://www.engelliler.biz/


144 

 

71. Efendiyev, E. Azerbaycan halk yazarı - İlyas Efendiyev (1914-1996). 

[Elektron resurs] // A.Ü. Türkiyat Araşdırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, Erzurum, 

-1999. S.325-334 URL: http://www.turkiyat.journal.com.   

72. Emil, B. Reşat Nuri Güntekinin romanlarında şahıslar dünyası. / B.Emil.  

İstanbul: İstanbul Universitesi Yayınları, 1984. – 558 s.  

73. Erdoğan, T. Reşat Nuri Güntekinin “Yapraq Dökümü”adlı romanında 

değişmenin sosyo-kültürel boyutları. [Elektron resurs] / Pamukkale Universitüsi 

Sosyoloji bölümü. S.177-205.URL: http://www.jonals.İstanbul.edu.tr.  

74. Güntekin, R.N. Çalıkuşu. [Elektron resurs] / URL: 

http://www.edebiyatgretmeni-twb.net. 

75. Güntekin, R.N. Yapraq Dökümü romanı özeti, konusu, şahıs kadrosu, olay 

örgüsü, tahlili. [Elektron resurs] / URL: http://www.yeniedebiyyat.net.  

76. Güntekinin, R.N. Yapraq Dökümü adlı romanının tahlili. Edebiyyat və şiir. 

[Elektron resurs] / URL: http://www.yeniedebiyyat.net.  

77. Hamdullah, S.B. Dağ yolu. Tahlil və Tenkit. Acımaq. Reşad Nuri B. [Elektron 

resurs] / URL: http://www.earciv.sehir.edu.tr.  

78. Hanife, N.G. Gerçek ve Yeşil Gece adlı Romanlara Öykünmecilik Açısından 

Bir Yaklaşım./ N.G.Hanife. Hacattepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi. Cilt 

16/Sayı 1/ S.167-179.  

79. Harabelerin Çiçeği (Reşat Nuri Güntekin). [Elektron resurs] / URL: 

http://www.suleuzundere.blogspot.com.   

80. İleri, S. Türk romanından altın sayfalar / S.İleri. İstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları.– 2001.– 798 s.  

81. Korkmaz, R. Yeni türk edebiyat el kitabı (1839-2000). / R.Korkmaz. – 

Ankara: Grafikler Yayınları.– 2005. – 648 s.  

82. Naci,  F. Reşat Nurinin romançılığı / F.Naci. – İstanbul: Türkiye İş bankası 

Kültür Yayınları. 2011. – 268 s.  

83. Nanelidere, F. “Çalıkuşu” Romanı ilə ilgili bir değerlendirme. [Elektron 

resurs] / URL: http://www.egipraf.fisek.com.   

http://www.turkiyat.journal.com/
http://www.jonals.i̇stanbul.edu.tr/
http://www.edebiyatgretmeni-twb.net/
http://www.edebiyatgretmeni-twb.net/
http://www.yeniedebiyyat.net/
http://www.yeniedebiyyat.net/
http://www.earciv.sehir.edu.tr/
http://www.suleuzundere.blogspot.com/
http://www.suleuzundere.blogspot.com/
http://www.egipraf.fisek.com/


145 

 

84. Önertoy, O. Resad Nuri Güntekin Türk Dil Kurumu Yayınları./  O.Önertoy. 

Olgaç Basımevi-Ankara, 1983. – 215 s. 

85. Sönmez, A. İnsancıl yaklaşım Açısından Reşat Nuri Güntekinin eserleri 

[Elektron resurs] // Uluslararası Sosyal Araşdırmalar Dergisi. Cilt 6 sayı: 28, URL: 

http://www.sosyalaraştirmalar.com.   

86. Tanpınar, A.H. Reşat Nuri ve eserleri. Edebiyat üzerine makaleler. – İstanbul:  

Haz. Zeynep Kerman Dergah Yayınları. – 1998.– 547 s.  

87. Taylan,  A. Bir ruh kimliği: Reşat Nuri Güntekin./ A.Taylan.– Ankara: İnkılap 

kitapevi.– 2005.– 176 s.  

88. Türk ve dünya edebiyatı. Eser özetleri. Acımaq (Rəşat Nuri Güntekin-roman). 

[Elektron resurs] /URL: http://www.edebiyatdersi.net.  

89. Türk və dünya edebiyatı eser özetleri. Damga-Reşad Nuri Güntekin. [Elektron 

resurs] / URL: http://www.edebiyatdersi.net. 

90. Türksoy, M. Reşat Nuri Güntekinin “Acımak” ve “Yaprak dökümü” 

romanlarında baba motivi. [Elektron resurs] / T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal 

Bilimlər Enstitüsü, 2012. -177 s. URL: http://www.openaccess.iku.edu.tr.  

91. Uludağ, M.E. Çalıquşu romanında vurğulanan egitim problemleri və 

günümüze yansımaları / M.E. Uludağ // Elektronik sosyal bilimler dergisi, V.7 N.25.– 

2008. – S. 78-90.  

92. Yalçın, A. Siyasi ve Sosyal Değişmeler Açısından Cümhuriyet Dönemi Türk 

romanı. / A.Yalçın. Ankara: Akçağ Yayınları. – 2002.– 352 s. 

93. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. [Elektron resurs] / İnkitap Yayın evi., 2000 

URL: http://www.dersteknik.com.  

94. Yusifoğlu, N. Reşat Nuri Güntekinin romanlarında savaş teması. [Elektron 

resurs] / Marmara Universiteti Sosyal Bilimlər Enstitutu. URL: 

http://www.tubar.com.tr.  

Rus dili 

95. Асмолов, А.Г. Личность и характер. [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.psychology-online.net.   

http://www.sosyalaraştirmalar.com/
http://www.sosyalaraştirmalar.com/
http://www.edebiyatdersi.net/
http://www.edebiyatdersi.net/
http://www.openaccess.iku.edu.tr/
http://www.dersteknik.com/
http://www.tubar.com.tr/
http://www.tubar.com.tr/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/


146 

 

96. Белинский, В.Г. Разделение поэзии на роды и виды [Электронный ресурс] 

/ 1841. URL: http://www.philologos.narod.ru.  

97. Генрих, Г., Елизарова М.Е. и др. «История зарубежной литературы ХIX 

века. [Электронный ресурс] / Москва, «Просвещение», 1972 г. URL: 

http://www.detskiysad.ru.  

98. Гиппенрейтер, Ю. Введение в общую психологию./ Ю.Гиппенрейтер.  

Москва: Изд-во МГУ.– 1988. – С. 257-280.  

99. Зейналлы, Г. Индивидуально-психологические особенности романов 

Рашад Нури Гюнтекина в аспекте национальности и современности// Журнал 

«Язык и культура». Киев, Украина. Выпуск 20, Том 4 (189), 2017. – С.218-224.  

100. Зейналлы, Г. Сущность лирико-психологического жанра в литературе 

// Журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования», г.Москва. №2, 

2017. – S. 57-62.  

101. Зейналлы, Г. Проблема личности и общества в романах Ильяса 

Эфендиева. / V Международная Научно-Практическая Конференция «Развитие 

науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков». Москва. 26 

июля 2021. – s.140-145 

102. Идобаева, О. Психолого-педагогическая модель формирования 

психологического благополучия личности: / дисс. д-ра психол. наук./ Москва, 

2013. – 389 с.  

103. Каширский, Д. Психология личностных ценностей: / Автореферат дисс. 

д-ра психол. наук./ Москва, 2014. – 58 с.   

104. Киров, А. «Душа Хранит». Жизнь и поэзия Николая Рубцова. 

[Электронный ресурс] / Литературно-критические статьи о творчестве Николая 

Рубцова. URL: http://www.rubtsov-poetry.ru.  

105. Классификация характеров. [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.azps.ru.  

106. Колесниченко, В. Роль акцентуаций характера в самореализации 

личности: / дисс. канд. психол. наук./ Москва, 2013. – 144 с.  

http://www.philologos.narod.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.rubtsov-poetry.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.azps.ru/


147 

 

107. Комаров, К. Путешествие в жизнь. Евгений Касимов. Назовите меня 

Христофором. [Электронный ресурс] / Екатеринбург: Издательский дом 

«Автограф», 2012. URL: http://www.magazines.russ.ru. 

108. Корман, Б. Избранные труды по теории и истории литературы./ 

Б.Корман. Ижевск. Удм. ун-та, 2001. – С. 90-115.  

109. Лирика. [Электронный ресурс] / URL: http://www.litved.rsu.ru.  

110. Литература - понятие и жанры. Роды литературы. [Электронный 

ресурс] / URL: http://www.sci.aha.ru.  

111. Личность автора и его лирический герой. [Электронный ресурс] / LIRA-

CLUB. URL: http://www.liraclub.net.  

112. Личность и характер - Психологос. [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.psychologos.ru. 

113. Малюкова, Л. Русская философская лирика: генезис, проблематика, 

поэтика: 1950-1990 гг.: / дисс. д-ра филол. наук./ – Москва, 2001. – 411 с.  

114. Мамедов, Т.М. Теория личности в психологии. [Электронный ресурс] / 

URL: http://www.jurnal.org.articles/2009/psih6html.  

115. Михайлов, М. Эпос, драма, лирика как роды литературы: Сущность, 

специфика, соотношение: / дисс. д-ра филол. наук./ – Москва, 2006. – 302 с. 

116. Многообразие стилей советской литературы/ Вопросы типологии. – 

Москва, – 1978. – 514 c.  

117. Монолова, О. Темпераментальные основы характера: / дисс. канд. 

психол. наук./ – Москва, 2005. – 193 с.  

118. Нескрябина, О. Смысл и ценность человеческой индивидуальности: / 

дисс. канд. филол. наук./ – Санкт-Петербург, 1996. – 323 с.   

119. Николаев, А.И. Основы литературоведения. Роды и жанры литературы. 

Лирика и проблема лирических жанров. [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.listos.biz. (132) 

120. Нилова, А. Жанрово-стилистические традиции в лирике М.Ю. 

Лермонтова: Послание, элегия, эпиграма: / дисс. канд. филол. наук./ – 

Петрозаводск, 2002. – 250 с.  

http://www.magazines.russ.ru/
http://www.litved.rsu.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.liraclub.net/
http://www.psychologos.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.jurnal.org.articles/2009/psih6html
http://www.listos.biz/
http://www.listos.biz/


148 

 

121. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ф. Ницше. Ницше Фр. 

Сочинения: В 2т. т.1.Издательство «Мысль», Москва, 1990. – С. 57-156 с.  

122. Ничипоров, И.Б. И.А.Бунин. Очерк творчества. [Электронный ресурс] / 

URL: http://www.portal-slovo.ru.  

123. Павлова, С. Лирические тенденции в Чувашской прозе 50-80-х годов 

XX века в контексте русской литературе: / дисс. канд. филол. наук./ – Чебоксары, 

2009. – 177 с.  

124. Понятие о характере. [Электронный ресурс] / URL: http://www.psyera.ru.  

125. Поспелов, Г. Проблемы литературного стиля. / Г.Поспелов. –  Москва. – 

1970. – 330 с.  

126. Поэтика литературы. Деление литературы на роды. [Электронный 

ресурс] /  URL: http://www.bsu.by.   

127. Развития характера человека: Особенности, условия и основные 

факторы. [Электронный ресурс] / URL: http://www.psyh.info.   

128. Рамазанов, М. Проблема духовно-нравственной преемственности 

поколений в условиях трансформации: / дисс. канд. филос. наук./ – Махачкала, 

2007. – 157 с.   

129. Сильман, Т. Заметки о лирике./ Т.Сильман. – Изд-во «Советский 

писатель», Ленинградское отделение, 1977. – 223 с.  

130. Соколов, А. Теория стиля. / А.Соколов. – Москва, 1968. – 224 с.  

131. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия. Лирика. 

Структура лирического произведения: автор, лирический субъект, лирический 

герой, герой «ролевой» лирики. [Электронный ресурс] / URL: http://www.bsu.ru.  

132. Теория литературы. В 2 т./ Под ред. Н.Тамарченко. - Москва: Изд. центр 

«Академия»,  – 2004, Т.1. – С. 343.   

133. Типология стилевого развития XIX века/. Москва, – 1977. – 497 c.  

134. Типология стилевого развития Нового времени./ Москва, –1976. –509 c.  

135. Характер в структуре личности. [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.azps.ru.  

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.psyera.ru/
http://www.bsu.by/
http://www.psyh.info/
http://www.bsu.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.azps.ru/


149 

 

136. Хлебникова, М. Возвышенная лирика. Великий художник А.П.Чехов. 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.apchekhov.ru.  

137. Шпилевая, Г. Динамика прозы Н.Некрасова: художественный метод и 

стиль, жанр и межродовые отношения: / дисс. д-pа филол. наук./ – Воронеж, 

2007. – 347 с.  

İngilis dili 

138.     Coles, W. Character in Literary Fictional Story. Story in Literary Fiction. 

[Electronik resource] / URL: http://www.storyi0nliteraryfiction.com.   

139. Freud, S. The neuro-psychoses of defence. / S.Freud. 1894.– SE, 3: 41-61.  

140. Giordano, C. Developing Character in the Nineteenth-Century Novel: / A 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy/. [Electronik resource] / The 

University of Michigan, 2008, 287 p. URL: http://www.deepblue.lib.umich.edu.  

141. Greenberg, C. Towards a Newer Laocoon. Clement Greenberg: The 

Collected essays and criticism/ Ed/Joohn Obrian. Chicago: University of Chicago Press. 

– 1986. – 203 p.  

142. Guntekin, R.N. (1889-1956). Turkish Culture Portal is now open source. 

[Electronik resource] / URL: http://www.turkishculture.org. 

143. Hebert, L. The Functions of Language. Theory. [Electronik resource] / URL: 

http://www.signosemio.com.   

144. Hess, G.R. Types of Poetry. Lyric Poetry. [Electronik resource] / URL: 

http://www.poemofquotes.com.  

145. The Concept of Character in the Reich and Lowen Tradition. [Electronik 

resource] //Newsletter of The International Institute for Bioenergetic Analysis, 2014, 

Volume 18, No 2. URL: http://reichandlowentherapy.org. 

146. The Prose Writings of William Cullen Bryant. Life and Works of William 

Cullen Bryant Series (T 3). / Russell and Russell, 1964. – 855 p. 

147. Types of Poetry. Lyric Poetry: [Electronik resource] / URL: 

http://www.2.anglistic.uni-freiburq.de.  

148. Zeynalli, G. Hero characters and their artistic presentation individuality in 

the novels of İlyas Efendiyev and Rashad Nuri Guntakin. / Материалы научно-

http://www.apchekhov.ru/
http://www.storyi0nliteraryfiction.com/
http://www.deepblue.lib.umich.edu/
http://www.turkishculture.org/
http://www.signosemio.com/
http://www.poemofquotes.com/
http://reichandlowentherapy.org/
http://www.2.anglistic.uni-freiburq.de/


150 

 

практической конференции с международным участием «Социальные и 

гуманитарные науки в XXI веке: итоги, вызовы, перспективы». Санкт-

Петербург, Российская Федерация. 27 февраля 2020 года. – С.138-143.  

 

 

 


	AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
	GİRİŞ
	1.3. İ.Əfəndiyev və R.N.Güntəkinin romanlarında psixologizm                      xarakter yaradıcılığının daşıyıcısı kimi
	NƏTİCƏ

