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Türk cə şi fa hi nitq də də bu for-
ma lar da nı şıq eti ke ti nin ən çox 
is ti fa də edi lən üs lub şək li dir. Mə-
sə lən, “bir bar dak çay ver” ye ri nə 
“bir bar dak çay ri ca ede bi lir mi-
yim”, “bir bar dak çay ri ca et səm”, 
“bir bar dak çay ala yım” ki mi for-
ma la ra üs tün lük ve ri lir.

Azər bay can di lin də bu rəs mi-
iş gü zar üs lub və kar gü zar lıq di li 
üçün xa rak te rik olan qə ra ra alı-
ram, əmr edi rəm  ki mi I şəxs əmr 
for ma sı, elə cə də ge niş ya yıl mış  
həll et sin, tə min et sin, təs diq edil-
sin, hə ya ta ke çir sin ki mi III şəx sin 
tə ki nin əmr for ma sı, tap şı rıl sın, 
təs diq edil sin, nə zər də tu tul sun ki-
mi ki mi ic bar növ, bey nəl xalq sa ziş 
və mü qa vi lə lər də, iş kont rakt la-
rın da, əqd lər də fe i lin -ma lı dır/mə-
li dir for ma lı va cib şək li (al ma lı dır, 
alın ma lı dır, ba xıl ma lı dır, ge dil mə-
li dir, həll edil mə li dir və s.), in di ki 
za man şə kil çi li xə bər lər müasir 
türk cə üçün xa rak te rik de yil. Vax-
ti lə os man lı ca ya da xas olan bu üs-
lub dan (fer man bu yu ru la, ya xud 
fer ma nım dır; ası la; boy nu vu ru la; 
böy le bi li ne və s.) müasir türk cə-
də is ti fa də edil mir. Türk cə də əmr, 
sə rən cam, fər man, qə rar  ki mi 
bir-bi rin dən fərq li hü qu qi-nor ma-
tiv sə nəd lə ri məz mun və mün də-
ri cə si nə uy ğun xa rak te ri zə edən 
müs tə qil  ter min lər də yox dur. 
Bun la rın ha mı sı nın ye ri nə, əsa sən, 
“ka rar” və “ka rar na me” ter min lə ri 
iş lə di lir. Türk cə nin rəs mi-iş gü zar 
üs lu bun da tə yin(at), gös tə riş, tap-
şı rıq, di rek tiv, sir kul yar ki mi nor-
ma tiv hü qu qi akt lar üçün “ta yin, 
ge nel ge, yö ner ge, ta mim, du yu ru, 
ten sip, ata ma, ha va le” ki mi is ti-
lah lar iş lə di lir. Bu cür sə nəd lər də 
cüm lə nin xə bə ri, əsa sən, fe i lin ge-
niş za ma nın da (ön lem alı nır, ko nu 
hal le di lir, uy gun bu lu nur, ge re ği 
ya pı lır və s.), gə lə cək za man da 
(per so nel alı na cak tır, ya rın gi di le-
cek tir, me se le hal le di le cek tir, ha-
zır bu lu na cak tır, ge re ği ya pı la cak-
tır), ya xud da pre di ka tiv li yi tə min 
edən dır, dir, dur, dür / tır, tir, tur, 
tür xə bər lik şə kil çi li nəq li keç miş 
za man da (ka rar alın mış tır, uy gun 
gö rül müş tür, ge re ği ya pıl mış tır, 
yet ki li kı lın mış tır və s.) iş lə di lir.

Türk cə və Azər bay can di lin də 
rəs mi-iş gü zar üs lub da və kar gü-
zar lıq di lin də sırf bu dil lə rə məx-
sus qə lib lə şən söz və ifa də lər, 
bü töv cüm lə lər, hətt  a mətn lər var 
ki, bun la rı tər cü mə də iş lət mək la-
zım dır:

“Dün Tür ki ye’ nin Gü ney ba tı-
sın da saat 14:00 su la rın da Rich ter 
öl çe ği ne gö re  2 şid de tin de dep rem 
ol du. Dep rem üs sü nün bu lun du-
ğu Ak de niz kı ta sa han lı ğın da (ka-
ra su la rın da) ye ral tı sar sın tı lar, 3,5 
şid de tin de tes bit edil di. Dep rem-
de can ve mal kay bı yok”. –  “Dü-
nən Tür ki yə nin cə nub-qər bin də 
saat 14-00 ra də lə rin də zəl zə lə baş 
ve rib. Zəl zə lə nin epi sent ri nin yer-
ləş di yi Ara lıq də ni zi kon ti nen tal 
şel fi n də 3,5 bal gü cün də ye ral tı 
tə kan lar  qey də alı nıb. Da ğın tı və 
tə la fat yox dur”.

“İl gi li le re du yu ru lur” (əsa sən, 
mək tu bun sər löv hə si al tın da, və 
ya so nun da qeyd edi lir) – “Aidiy-
yə ti şəxs lə rin nə zər-diq qə ti nə çat-
dı rı lır”.

“Ge re ği ni ar ze de rim” – Əsa sən, 
mək tu bun so nun da, im za dan üst-
də qeyd edi lən bu ifa də “…i rə li 
gə lən mə sə lə lə ri həll et sin; La zı mi 
(mü va fi q) təd bir lər gö rül sün (gör-
sün) cüm lə lə ri ilə tər cü mə edi lə 
bi lər.

Gün de me iliş kin ka rar oy bir li-
ği ile ka bul edil di (red de dil di) –  
Gün də lik də ki mə sə lə ilə əla qə dar 
qə ra rın le hi nə (əley hi nə) yek dil lik-
lə səs ve ril di.

Bu Ka nun (Ya sa) ya yın lan dı ğı 
(im za lan dı ğı) gün yü rür lü ğe gi-
rer – Bu Qa nun dərc edil di yi (im-
za lan dı ğı) gün dən qüv və yə mi nir.

Ta rafl  a rın so rum lu luk ve yü-
küm lü lük le ri – Tə rəfl  ə rin mə su liy-
yə ti və öh də lik lə ri.

An laş ma nın Ta rafl  a rı – Ra zı lı ğa 
gə lən Tə rəfl  ər.

An laş ma Ta ra fı nın me vu zuatıy-
la dü zen le nir – Ra zı lı ğa gə lən Tə-
rə fi n qa nun ve ri ci li yi ilə tən zim lə-
nir.

Söz leş me nin ko nu su – Kont rak-
tın pred me ti.

İh ti lafl  a rın çö zü mü ve muc bir 
se bep ler – Mü ba hi sə lə rin həl li və 
fors-ma jor.

Söz leş me nin fes hi (ip ta li) ve 
tas fi ye ko mis yo nu – Mü qa vi lə-
nin ləğ vi və ləğv et mə ko mis si-
ya sı.

Söz leş me nin onay lan ma-
sı – Mü qa vi lə nin ra ti fi  ka-
si ya sı.

İn di isə hər iki dil də olan, la kin 
müx tə lif üs lub la ra aid bir ne çə kəl-
mə üzə rin də da ya naq. Mə sə lən, 
gö tü rək ağ və ka ra kəl mə lə ri ni. 
Ya lan çı tran so mo nim ki mi də çı-
xış edən ağ kəl mə si nin tor, set ka, 
şə bə kə mə na la rı, ka ra kəl mə si nin 
qu ru, tor paq mə na la rı müasir di li-
miz də yox dur.

Türk cə də ağ kəl mə si nə fars ca-
dan alın ma be yaz; qa ra rən gə isə 
ye nə bu dil dən alın ma si yah de yi-
lir. Ka ya ha nın məş hur mah nı sı nı, 
yə qin ki, xa tır la yır sı nız:

Bi zim ki si bir aşk hi ka ye si/Si yah 
be yaz fi lm gi bi bir az...

Bu nun la ya na şı, ey ni mə na lar da 
türk mən şə li ak və ka ra kəl mə lə ri 
də iş lə di lir. La kin bu kəl mə lər ədə-
bi di lin fərq li üs lub la rı na aid dir. 
Be yaz və si yah kəl mə lə ri müs tə-
qim mə na da rəng bil di rən no mi-
na tiv ad lar – si fət lər  ola raq ədə bi 
türk cə nin rəs mi-iş gü zar üs lu bu na, 
ak və ka ra söz lə ri da ha çox me to-
no mik ça lar, mə ca zi yük da şı yan 
söz lər ki mi ədə bi-bə dii üs lu ba aid-
dir. Mü qa yi sə et:

Kö mü rün ren gi si yah, sü tün 
ren gi be yaz dır.

Ak ak çe ka ra gün için dir.
Okul bi ti yor, iş te la şı baş lı yor. 

Sı nıf ta öğ re ni len le rin akı, so-
kak ta ki ger çek le rin ka ra-
sı na çar pıp gri le şi-
yor.

Rə şad Nu ri Gün tə ki nin “Ça lı qu şu” 
ro ma nın dan ki çik bir par ça nı ori ji-
nal da, bu sə tir lə rin müəl li fi  nin hər fi  
tər cü mə sin də və gör kəm li mü tər-
cim M.Rza qu lu za də nin əsə rin əs li nə 
adek vat tər cü mə sin də oxu yub mü qa-
yi sə et mək lə həm iki dil, həm də in for-
ma tiv üs lub la (hər fi  tər cü məy lə) bə dii 
üs lub (bə dii tər cü mə) ara sın da kı fərq-
lə ri gör mək müm kün dür. Ori ji nal da:

“Be ni bir dü şün ce dir al mış tı. Ne 
ya za cak tım. Du var da kı bo ya lı Mer-
yem tab lo su nun al tı na asıl mış gu-
guk lu saat dur ma dan yü rü dü ğü 
hal de ben, ha la ye rim de sa yı yor-
dum. Ba şım da ki kur de le yi çöz düm, 
saç la rı mı ya vaş ya vaş göz le ri min 
üze rine in dir me ye baş la dım.

 Bir elim le de ka le mi mi ağ zı ma 
so ku yor, ısı ra ısı ra diş le ri min ara-
sın da dön dü rü yor dum. 

Fi lo zofl  a rın, şair le rin ya zı ya-
zar ken bu run la rı nı ka şı mak, çe-
ne le ri nin de ri le ri ni çe kiş tir mek 
gi bi ga rip ga rip huy la rı var dır ya... 
Ka le mi ısır mak ve saç la rı mı göz le-
ri min üs tü ne da ğıt mak da be nim 
dü şün ce le re dal dı ğı ma ala mett  ir.

Be re ket ver sin be nim de dü şün-
ce saat le rim çok na dir dir.”

Hər fi  tər cü mə:
“Mə ni bir dü şün cə al mış dı. Nə 

ya za caq dım? Di var da kı bo yaq lı 
Mər yəm tab lo su nun al tı na asıl-
mış qu quq lu saat dur ma dan ye ri-
di yi hal da, mən hə lə ye rim də sa-
yır dım. Ba şım da kı len ti çöz düm, 
saç la rı mı ya vaş-ya vaş göz lə ri min 
üzə ri nə en dir mə yə baş la dım. 

Bir əlim lə də qə lə mi mi ağ zı ma 
so xur, diş lə yə-diş lə yə diş lə ri min 
ara sın da dön də rir dim. 

Fi lo sofl  a rın, şair lə rin ya zı ya zar-
kən bu run la rı nı qa şı maq, çə nə lə ri nin 
də ri lə ri ni çə kiş tir mək ki mi qə ri bə-
qə ri bə xa siy yət lə ri var dır... Qə lə mi 

diş lə mək və saç la rı mı göz lə ri min 
üs tü nə da ğıt maq da mə nim 

dü şün cə lə rə dal dı ğı ma 
əla mət dir. Bə rə kət ver-

sin, mə nim də dü-
şün cə saat la rım 

çox na dir-
dir.”

İlk ba xış da hər şey yer li ye rin də-
dir. Mətn ba şa dü şü lür və tər cü mə 
tə si ri ba ğış la yır. La kin bu, qo hum 
di lin al da dı cı ox şar lı ğı dır. Diq qət-
li oxu cu, türk cə və azər bay can ca nı 
yax şı bi lən mü tə xəs sis hiss edə cək 
ki, hər şey dən əv vəl, tər cü mə də 
üs lub qu ru və can sı xı cı dır. Mətn-
də ki dü şün cə al maq, bo yaq lı tab lo, 
diş lə yə-diş lə yə diş lə rin ara sın da 
dön dər mək, də ri ni çə kiş dir mək, 
xa siy yət, o təq dir də, bə rə kət ver-
sin  ifa də lə ri bə dii üs lub dan uzaq-
dır və mət nin əs li nə adek vat de yil.

İn di isə ori ji na la ek vi va lent bə dii 
tər cü mə yə ba xaq:

“Mə ni fi  kir gö tür müş dü. Nə ya-
za caq dım. Mər yəm ana nın di var-
da kı rəng li şək li nin al tın dan asıl mış 
quq qu lu saat dur ma dan iş lə yir di. 
Am ma mən hə lə də da ya nıb dur-
muş dum. Ba şım da kı len ti aç dım, 
saç la rı mı ya vaş-ya vaş göz lə ri min 
üs tü nə en dir mə yə baş la dım. 

Bir əlim lə də qə lə mi ağ zı ma so-
xub gə mi rə-gə mi rə diş lə ri min 
ara sın da bu rur dum. Fi lo sofl  a rın, 
şair lə rin ya zı ya zan da bu run la rı nı 
qa şı maq, çə nə lə ri nin də ri si ni çim-
dik lə mək ki mi qə ri bə-qə ri bə vər diş-
lə ri ol du ğu nu eşit miş dim... Qə lə mi 
diş lə mək və saç la rı mı göz lə ri min 
üs tü nə da ğıt maq da mə nim də rin 
dü şün cə lə rə dal dı ğı ma bir əla mət-
dir. Yax şı ki, mən be lə də rin dü şün-
cə lə rə çox tez-tez dal mır dım.”

So nun cu mi sa lı 2006-cı ilin ədə-
biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı 
Or han Pa mu kun, di li mi zə ta nın mış 
ya zı çı-pub li sist, ey ni za man da pe-
şə kar mü tər cim olan N.Əb dül rəh-
man lı tə rə fi n dən tər cü mə edi lə-
rək çap olun muş məş hur “Mə nim 
adım Qır mı zı” ro ma nın dan ve ri rik:

“İs tan bul ’a, do ğup bü yü dü ğüm 
şeh re, on iki yıl son ra bir uyur ge zer 
gi bi gir dim. Öle cek ler için top rak 
çek ti der ler, be ni de ölüm çek miş ti. 
İlk baş ta şeh re gir di ğim de yal nız ca 
ölüm var san mış tım, son ra aşk ile de 
kar şı laş tım. Ama aşk, o ara, İs tan bul ’a 
ilk gel di ğim de, şe hir de ki ha tı ra la rım 
ka dar uzak ve unu tul muş bir şey di. 
On iki yıl ön ce İs tan bul’ da tey ze min 
ço cuk yaş ta ki kı zı na aşık ol muş tum” .

Tər cü mə si:
“İs tan bu la, do ğu lub-bö yü dü yüm 

şə hə rə, on iki il son ra yu xu gə zər gi-
si ki mi gir dim. Ölə cək kəs lər üçün 
“tor paq çək di” de yər lər, mə ni 
də ölüm çək miş di. Şə hə rə gi rən-

də, hər şey dən qa baq tək cə ölü mün 
ol du ğu nu zənn elə miş dim, son ra 
eşq lə qar şı laş dım. Am ma eşq o ara, 
İs tan bu la ilk də fə gi rən də, şə hər də ki 
xa ti rə lə rim qə dər uzaq və unu dul-
muş bir şey idi. On iki il qa baq İs tan-
bul da xa la mın uşaq ya şın da kı qı zı na 
aşiq ol muş dum”.

 Bu ki çik par ça da qo hum dil-
lər dən tər cü mə nin çə tin lik lə ri nin  
müx tə lif as pekt lə ri ni top lu ca gör-
mək müm kün dür: fo ne tik (top rak 
– tor paq), lek sik-se man tik (uyur ge-
zer – yu xu gə zər gi si), mor fo lo ji (gir-
di ğim de – gi rən də), sax ta ek vi va lent 
(do ğup – do ğu lub), bü töv bir sin-
tak tik konst ruk si ya (yal nız ca ölüm 
var san mış tım – tək cə ölü mün ol du-
ğu nu zənn elə miş dim). Ro man da kı 
ha di sə lə rin XVI əsr İs tan bu lun da 
baş ver di yi ni nə zə rə alan mü tər cim 
uyur ge zer ter mi ni nin lü ğət lə ri miz-
də ve ri lən lu na tik, som nam bul ki mi 
qar şı lıq la rı nı iş lət mə yi uy ğun gör-
mə miş, “yu xu lu  ikən du rub gə zən 
adam” mə na sın da kı uyur ge zer is-
ti la hı nı son də rə cə uğur lu yu xu gə-
zər gi si şək lin də tər cü mə et miş dir.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri

dok to ru, pro fes sor

Türk cə şi fa hi nitq də də bu for- “İl gi li le re du yu ru lur” (əsa sən, İn di isə hər iki dil də olan, la kin 

ro ma nın dan ki çik bir par ça nı ori ji-
nal da, bu sə tir lə rin müəl li fi  nin hər fi  
tər cü mə sin də və gör kəm li mü tər-

yi sə et mək lə həm iki dil, həm də in for-
ma tiv üs lub la (hər fi  tər cü məy lə) bə dii 
üs lub (bə dii tər cü mə) ara sın da kı fərq-
lə ri gör mək müm kün dür. Ori ji nal da:

ya za cak tım. Du var da kı bo ya lı Mer-
yem tab lo su nun al tı na asıl mış gu-

Azər bay can di li nin rəs mi-kar gü zar lıq üs lu bu nun türk cə nin kin dən ba riz şə kil də fərq lən mə si-
nin bir sə bə bi bu üs lu bun tə şək kü lü və for ma laş ma sı na bir ba şa rus di li nin tə si ri idi sə, di gər 
sə bə bi so vet ic ti mai-si ya si qu ru lu şu nun in zi ba ti-ko man da me to du nun, tək par ti ya lı sis te min 
əmr-ic ra me xa niz mi nin dil də ini ka sı idi. Ən sa də, gün lük məişət mə sə lə lə ri nə dair tap şı rıq lar 

be lə ədə bi dil də üs lub eti ba ri lə əmr və sə rən cam, gös tə riş şək lin də ifa də edi lir di. Bu üs lub ədə bi ya zı 
di li mi zə bu gün də ha kim dir və gö rü nür, bu nun də yiş mə si üçün xey li vaxt la zım ola caq. Mə sə lən, pa pi-
ros çə kil mə mə si üçün çox say lı qa da ğa ne di ci cüm lə dən ən sər ti iş lə di lir di: Pa pi ros çək mək (qə ti) qa da-
ğan dır! Vax ti lə bu nun la əla qə dar Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin ko ri dor la rın da di var lar dan asıl mış 
“yum şaq” üs lub lu rus ca və azə ri cə elan lar çox la rı nı təəc cüb lən dir miş di: “У нас не курят;  Biz də pa pi ros 
çək mir lər”. Bu qə bil dən olan ifa də lə rin türk cə lə rin də fe lin əmr for ma sı ye ri nə xa hiş, ri ca ça lar la rı nı da 
eh ti va edən ar zu və şərt şə kil lə rin dən, fe i lin ge niş za ma nı nın for ma la rın dan is ti fa də olu nur: “Si ga ra içil-
mez; Park ya pıl maz; Gi ril mez; Bu yu ru lur; Du yu ru lur”  və s.

İh ti lafl  a rın çö zü mü ve muc bir 
se bep ler – Mü ba hi sə lə rin həl li və 
fors-ma jor.

Söz leş me nin fes hi (ip ta li) ve 
tas fi ye ko mis yo nu – Mü qa vi lə-
nin ləğ vi və ləğv et mə ko mis si-
ya sı.

Söz leş me nin onay lan ma-
sı – Mü qa vi lə nin ra ti fi  ka-
si ya sı.

Sı nıf ta öğ re ni len le rin akı, so-
kak ta ki ger çek le rin ka ra-
sı na çar pıp gri le şi-
yor.

qə ri bə xa siy yət lə ri var dır... Qə lə mi 
diş lə mək və saç la rı mı göz lə ri min 

üs tü nə da ğıt maq da mə nim 
dü şün cə lə rə dal dı ğı ma 

əla mət dir. Bə rə kət ver-
sin, mə nim də dü-

şün cə saat la rım 
çox na dir-

dir.”

şeh re, on iki yıl son ra bir uyur ge zer 
gi bi gir dim. Öle cek ler için top rak 
çek ti der ler, be ni de ölüm çek miş ti. 
İlk baş ta şeh re gir di ğim de yal nız ca 
ölüm var san mış tım, son ra aşk ile de 
kar şı laş tım. Ama aşk, o ara, İs tan bul ’a 
ilk gel di ğim de, şe hir de ki ha tı ra la rım 
ka dar uzak ve unu tul muş bir şey di. 
On iki yıl ön ce İs tan bul’ da tey ze min 
ço cuk yaş ta ki kı zı na aşık ol muş tum” .

Tər cü mə si:
“İs tan bu la, do ğu lub-bö yü dü yüm 

şə hə rə, on iki il son ra yu xu gə zər gi-
si ki mi gir dim. Ölə cək kəs lər üçün 

də, hər şey dən qa baq tək cə ölü mün 
ol du ğu nu zənn elə miş dim, son ra 
eşq lə qar şı laş dım. Am ma eşq o ara, 
İs tan bu la ilk də fə gi rən də, şə hər də ki 
xa ti rə lə rim qə dər uzaq və unu dul-
muş bir şey idi. On iki il qa baq İs tan-
bul da xa la mın uşaq ya şın da kı qı zı na 
aşiq ol muş dum”.

 Bu ki çik par ça da qo hum dil-
lər dən tər cü mə nin çə tin lik lə ri nin  
müx tə lif as pekt lə ri ni top lu ca gör-
mək müm kün dür: fo ne tik (top rak 
– tor paq), lek sik-se man tik (uyur ge-
zer – yu xu gə zər gi si), mor fo lo ji (gir-
di ğim de – gi rən də), sax ta ek vi va lent 
(do ğup – do ğu lub), bü töv bir sin-
tak tik konst ruk si ya (yal nız ca ölüm 
var san mış tım – tək cə ölü mün ol du-
ğu nu zənn elə miş dim). Ro man da kı 
ha di sə lə rin XVI əsr İs tan bu lun da 
baş ver di yi ni nə zə rə alan mü tər cim 
uyur ge zer ter mi ni nin lü ğət lə ri miz-
də ve ri lən lu na tik, som nam bul ki mi 
qar şı lıq la rı nı iş lət mə yi uy ğun gör-
mə miş, “yu xu lu  ikən du rub gə zən 
adam” mə na sın da kı uyur ge zer is-
ti la hı nı son də rə cə uğur lu yu xu gə-
zər gi si şək lin də tər cü mə et miş dir.

Türkcədən 
tərcümənin

üslub problemləri


