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Nam lu na da ya nır, yo la da lar sın,
Du ru şun, ba kı şın ya man, be Ali!
Bo şu na te ti ği ne kur ca lar sın?
Var da ha ate şe za man, be Ali!

Yıl lan mış bir çı nar pu su luk ye rin,
Ner dey se ge le cek bek le dik le rin
Var iki atım lık ca nı ke de rin,
De se ne iş le ri du man, be Ali!

Onu sen bü yüt de sö ğüt bo yun ca
Ken di ni el le re ver sin o qon ca!
Sö zü me kan ma dın bu nu du yun ca,
Gön lün dü gö zü nü yu man, be Ali!

...Gel di ler bek le nen cüt ler or ma na,
Du ru yor iki genç, ne hoş, yan ya na.
Bir kur şun ka dı na, bir de ço ba na,
Çın la sın yıl lar ca or man, be Ali!

Gö rün ce uzan mış yar ku ca ğı na,
Boy nu nu do la mış zül fü ba ğı na,
Kur şu nu kah pe ye sı ka ca ğı na
Ken di ne çe vir din... Aman, be Ali!
İn di isə şeirin tər cü mə si nə və 

xə ta la rı na ba xaq:
Tü fən gə söy kə nib yo la ba xır san,
Du ru şun, ba xı şın ya man bə Əli.
Bo şu na tə ti yi nə qur da lar san,
Hə lə gəl mə yib dir za man bə Əli.
Bi rin ci bən din tər cü mə si uğur-

lu dur. Hər iki dil də li rik qəh rə-
ma nın əh va li-ru hiy yə si cə mi dörd 
mis ra da us ta şə kil də ifa də edi lib. 
Hər çənd ki, türk cə də bu, da ha 
qüv vət li ve ri lib. Bi rin ci mis ra da-
kı yo la dal mak ifa də si göz lə ri yol 
çək mək, bi ri ni in ti zar la göz lə mək 
fi k ri nə da ha uy ğun dur. Dör dün-
cü mis ra da si la hı işə sal maq, atəş 
aç maq mə qa mı nın hə lə gəl mə di yi 
ori ji nal da da ha açıq şə kil də vur-
ğu la nır.

İn di ikin ci bən din tər cü mə si nə 
ba xaq:

Bir qo ca man çi nar giz lən mə ye rin
Har dan sa gə lə cək göz lə dik lə rin
Var iki atım lıq ba rı tın sə nin
İş lə rin hər za man du man bə Əli.
İkin ci mis ra da kı ner dey se sö zü 

ya lan çı ek vi va lent dir, har dan sa 
şək lin də yox, in di lər də, tez lik lə 
de mək dir. Üçün cü və dör dün cü 
mis ra lar da ori ji na lın mə na 
təh ri fi  nə yol ve ri lib. Ori ji-
nal da li rik qəh rə ma-
nı sı xan, kə də rə bo-
ğan ha di sə nin cə mi 
iki qur ğu şun la (gül lə 
ilə) həll olu na ca ğı və 
bu gül lə ilə vu ru la caq 
adam la rın (şair iş lə ri kəl-
mə si ni cəm də ve rir) ha lı nın 
pə ri şan, du man ola ca ğı bil di-
ri lir. Tər cü mə də isə iki atım lıq 
ba rı tı olan li rik qəh rə ma nın özü-
nün iş lə ri nin hər za man du man 
ol du ğu gös tə ri lir.

Üçün cü bənd də ilk iki mis ra-
nın tər cü mə si əs li nə adek vat dır. 
Üçün cü və dör dün cü mis ra lar da 
mə na təh ri fi  var:

Ona inan ma dın ni yə du yun ca
Kön lü nü, gö zü nü yu man bə Əli.

Ori ji nal da sev gi li si nin li rik qəh-
rə ma na xə ya nə ti ni, onu bir ço ban-
la al dat ma sı nı Əli yə şair-təh ki yə çi 
xə bər ve rir. O isə inan mır. Sev gi-
nin gö zü kor dur – kön lü, se vən 
qəl bi onun gö zü nü yu mub, bağ-
la yıb. Tər cü mə də isə ona inan ma-
dın (ki mə?), kön lü nü yu man (?) 
de yi lir ki, bu za man mə na ba şa 
dü şül mür.

Dör dün cü bən din so nun cu mis-
ra sı nın tər cü mə si də uğur lu sa yı la 
bil məz:

Qoy yan sın il lər cə or man bə Əli.
Ori ji nal da li rik qəh rə ma nın qa-

dı na və ço ba na sıx dı ğı iki gül lə-
nin sə si nin il lər cə me şə də əks-sə-
da do ğu ra ca ğı (xə ya nə ti nə gö rə 
sev gi li dən alı nan ağır in ti qa mın 
il lər lə gu rul tu qo pa ra ca ğı) ifa-
də edi lib. Tər cü mə də isə qur şun 
(gül lə, mər mi) sə sin dən me şə il-
lər cə yan sın (?) de yi lir.

Be şin ci bən din son iki mis ra sı 
ori ji nal da da ha tə sir li dir. Tər cü-
mə də xə ya nət və onun qar şı lı ğı-
nın fa ciəvi li yi bir az yum şal dı lıb:

Qur şu nu düş ma na ata ca ğı na
Özü nə çe vir di (n), aman, bə Əli...
Əv və la, qur şun sı xı lan adam 

düş mən de yil, li rik qəh rə ma nın 
onu ço ban la al da dan xə ya nət kar 
sev gi li si dir. Əri nə, sev gi li si nə xə-
ya nət edən qa dı nın isə el ara sın da 
bir adı var və bu ad hər iki dil də 
ey ni dir: qəh bə. Doğ ru dur, türk cə 
kah pe kəl mə si nin düş mən, sat-
qın mə na la rı da var, la kin bu kon-
tekst də ev fe miz mə eh ti yac yox dur 
və hə min sö zün müs tə qim mə na-
sı nı iş lət mək də ta bu sa yıl maz.

İn di isə Fa ruk Na fı zın “Sen ner-
de sin?” (“Sən har da san?”) şeiri nə 
ba xaq. Ori ji nal da oxu yu ruq:

Cad de den so kak la ra doğ ru
 ses ler elen di,
Pen ce re ler ka pan dı,  
         ka pı lar sür me len di.

***
Son yol cu nun gö mül dü
 yol da son ad dım la rı,
Bek çi sert bir vu ruş la
 kır dı kal dı rım la rı
Me zar da ölü gi bi yal nız
 kal dım odam da:
Ya nan al nım du var da,
 sö nen göz le rim cam da.

***
Se nin için kan dil ler
 tu tuş tu ken di sin den,
Res mi ne sür me çek tim
 kan dil le rin isin den.

***
Ni ha yet ben ağ lar ken
 top ra ğın yü zü gül dü,
So kak lar dan cad de ye doğ ru
 ses ler dö kül dü...
Şeirin mü va fi q mis ra la rı nın tər-

cü mə si nə diq qət edək:
Ye nə də ev dən (?) kü çə lə rə
 səs lər ələn di,
Pən cə rə lər bağ lan dı,
 qa pı lar pər də lən di (?).

***
Son yol çu nu bas dır dı yol da
 son ad dım la rı (!),
Gö zət çi acıq ilə ar dı qı rın tı la rı (?)
Mə zar da kı ölü ki mi tək
 qal dım ota ğım da,
Ya nan al nım di var da,
 göz lə rim sö nən şam da (?).

***
Sə nin üçün çi çək lər (?) od al dı
 öz-özün dən,
Rəs mi nə sür mə çək dim
 o gül lə rin sə sin dən (?).

***

Nə ha yət mən ağ lar kən
 tor pa ğın üzü gül dü
Kü çə lər dən ev lə rə (?)
 şi rin səs lər tö kül dü...
İn di isə sual işa rə lə riy lə gös tər-

di yi miz tər cü mə xə ta la rı nın ha ra-
dan mey da na gəl di yi nin iza hı na 
ça lı şaq. Əv və la, şeir İs tan bu lun 
ge niş cad də yə – pros pek tə çı xan 
ti pik ara kü çə lə rin dən bi rin də 
yer lə şən ev də sev gi li si ni göz lə-
yən gənc aşi qin yal qız lıq ov qa tı-
nın, hə yə can və iz ti rab la rı nın təs-
vi ri dir. Ax şam dü şür, kü çə lər dən 
əl-ayaq çə ki lir. Pən cə rə lər ör tü-
lür, qa pı lar sür mə lə nir – ki lid lə-
nir, cəf tə lə nir (pər də lə nir kəl mə si 
ye rin də de yil). Ge cə gö zət çi si nin 
sə ki lər də ki ayaq səs lə ri yal qız lı ğa 
qərq ol muş li rik qəh rə ma na son 
də rə cə qa ba və sərt gə lir (kal dı-
rım la qı rın tı nın əla qə si yox dur).  
Aşiq ca ma – pən cə rə şü şə si nə (şa-
ma yox) üzü nü söy kə yib, ya nan 
qən dil lə rə (çi çək lə rə  yox) gö zü-
nü di kib. Lam pa hi sin dən (gül-
lə rin sə sin dən yox) sev gi li si nin 
fo to şək li nə dü şən köl gə lər – ciz-
gi lər onun göz lə ri nə sür mə çə kir. 
Sev gi li si isə gə lib çıx maq bil mir. 
Be lə cə, aşiq sa ba hı di ri göz lü açır. 
Şeirin ilk mis ra sın da kı kü çə lər-
dən evə yı ğı şan səs lər şeirin son 
mis ra sın da ev lər dən kü çə lə rə 
da şır. Tər cü mə də isə son mis ra-
da kü çə lər dən evə şi rin (?) səs lər 
tö kü lür. Bü tün ge cə gö zü nə yu-
xu get mə yən, in ti zar la göz lə di yi 
sev gi li si gə lib çıx ma yan aşi qin 
əh va li-ru hiy yə si nə, o an kı ov qa-
tı na (şair özü də son dan əv vəl ki 
mis ra da mən ağ lar kən) ifa də si ni 
iş lə dir şi rin səs lər nə də rə cə də 
uy ğun gə lir?!

Fa ruk Na fı zın üç bənd lik “Əri-
yən adam” ad lı şeiri bü töv lük-

də yax şı tər cü mə edil sə 
də, bi rin ci bənd də 

təh ri fə yol ve-
ri lib:

Göz le rim göz le rin de
 din le nir ken eri yor,
Eri yor yak la şır ken
 du da ğı na du da ğım.
Zer re le rim çö zül müş gi bi
 ses ler ve ri yor,
Ben sı cak bir de ni ze inen
 buz dan bir da ğım.
Tər cü mə si nə diq qət edək:

Göz lə rim göz lə rin də
 din cə lir kən əri yir,
Əri yir ya xın la şar kən
 do da ğı na do da ğım.
Zər rə-zər rə tö kü lür müş ki mi
 səs lər əri yir,
Mən is ti də niz də buz dan
 bir da ğam. 
Qa fi  yə cüt lə ri po zul muş, mə na 

təh rif edil miş dir. Şair sev gi li si nin 
is ti ağu şu na gir mək lə buz da ğı-
nın (ays ber qin) ya vaş-ya vaş is ti 
də ni zə dal ma sı nı mü qa yi sə edir. 
Buz ne cə is ti su ya sa lın dı ğın da çı-
tır-çı tır səs lər çı xa ra raq əri yər sə, 
o da sev gi li si nin qol la rın da onun 
do daq la rın dan öpər kən elə əri-
yib yox olur, özü nü unu dur. Tər-
cü mə də isə buz da ğı is ti də ni zin 
için də dir (?) və səs lər əri yir (?).

Hər iki di li bil mək lə ya na şı, 
mü tər cim ey ni za man da di li mi-
zə çe vir di yi şairin mən sub ol du-
ğu ədə bi mək tə bi, cə rə ya nı, bü-
töv lük də ya ra dı cı lı ğı nı də rin dən 
bil mə li dir. Mə sə lən, türk cə dən 
di li mi zə on lar ca şeiri mü kəm məl 
tər cü mə edən, özü də ta nın mış 
bir şair-pub li sist olan mü tər ci min 
Yu nus Əm rə dən çe vir di yi şeir də 
oxu yu ruq:

Şə riət, tə ri qət yol dur ge də nə,
Hə qi qət mey və si on dan içə ri.
Bey tin ori ji na lı be lə dir:

Şe riat, ta ri kat yol dur va ra na,
Ha ki kat, ma ri fet an dan içe ri.
Tür ki yə tə səv vüf ədə biy ya tı-

nın ən bö yük sə nət kar la rın dan bi-
ri olan Yu nus Əm rə iki cə mis ra da 
vəh də ti-vü cud fəl sə fə si nin, su fi z-
min ma hiy yə ti ni açıb. Bu tə li min 

ma hiy yə ti nə gö rə ka mil li yə, 
ka mil in sa na ge dən yol 

Haq qa qo vuş maq-
dan ke çir. Bu nun 
üçün müx tə lif 

mər hə lə, mər tə-
bə-mə qam lar dan ke-
çil mə li dir. İlk pil lə 

Şə riət dir. La kin 
İs lam şə riəti ni hər 

kəs an la maz. Bu nun 
üçün mək tə bə, müəl li mə 

eh ti yac var. Tə ri qət (ərəb cə 
yol sö zün dən) bu mək təb lər dən 

bi ri dir. Müəl lim – mür şid, tə lə bə 
– mü rid dir. Bu mək təb də oxu nan 
elm şə riətin əsas la rı, haqq yo lu na 
var ma nın tə məl prin sip lə ri dir ki, 
bu na Mə ri fət el mi de yi lir. Yal nız 
bu mək tə bi bi ti rən, bu el mi öy rə-
nən Hə qi qə ti kəşf edir, Haq qa qo-
vu şur, ka mil İn san olur. Tər cü mə-
də Mə ri fət sö zü nün ye ri nə hə qi qət 
mey və si iş lə di lir. Tə səv vü fün dörd 
tə məl mər hə lə sin dən bi ri olan Mə-
ri fə tin tər cü mə də ve ril mə mə si bu 
fəl sə fi -ideolo ji cə rə ya nın ma hiy yət 
bü töv lü yü nə xə ləl gə ti rir.

(Davamı gələn sayımızda)

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

pro fes sor

mis ra da us ta şə kil də ifa də edi lib. 
Hər çənd ki, türk cə də bu, da ha 
qüv vət li ve ri lib. Bi rin ci mis ra da-
kı yo la dal mak ifa də si göz lə ri yol 
çək mək, bi ri ni in ti zar la göz lə mək 
fi k ri nə da ha uy ğun dur. Dör dün-
cü mis ra da si la hı işə sal maq, atəş 
aç maq mə qa mı nın hə lə gəl mə di yi 
ori ji nal da da ha açıq şə kil də vur-

İn di ikin ci bən din tər cü mə si nə 

Bir qo ca man çi nar giz lən mə ye rin
Har dan sa gə lə cək göz lə dik lə rin
Var iki atım lıq ba rı tın sə nin
İş lə rin hər za man du man bə Əli.
İkin ci mis ra da kı ner dey se sö zü 

ya lan çı ek vi va lent dir, har dan sa 
şək lin də yox, in di lər də, tez lik lə 
de mək dir. Üçün cü və dör dün cü 
mis ra lar da ori ji na lın mə na 
təh ri fi  nə yol ve ri lib. Ori ji-
nal da li rik qəh rə ma-

ilə) həll olu na ca ğı və 
bu gül lə ilə vu ru la caq 
adam la rın (şair iş lə ri kəl-
mə si ni cəm də ve rir) ha lı nın 
pə ri şan, du man ola ca ğı bil di-
ri lir. Tər cü mə də isə iki atım lıq 
ba rı tı olan li rik qəh rə ma nın özü-
nün iş lə ri nin hər za man du man 

Üçün cü bənd də ilk iki mis ra-
nın tər cü mə si əs li nə adek vat dır. 
Üçün cü və dör dün cü mis ra lar da 

Ona inan ma dın ni yə du yun ca
Kön lü nü, gö zü nü yu man bə Əli.

bir adı var və bu ad hər iki dil də 
ey ni dir: qəh bə. Doğ ru dur, türk cə 
kah pe kəl mə si nin düş mən, sat-
qın mə na la rı da var, la kin bu kon-
tekst də ev fe miz mə eh ti yac yox dur 
və hə min sö zün müs tə qim mə na-
sı nı iş lət mək də ta bu sa yıl maz.

İn di isə Fa ruk Na fı zın “Sen ner-
de sin?” (“Sən har da san?”) şeiri nə 
ba xaq. Ori ji nal da oxu yu ruq:

Cad de den so kak la ra doğ ru
 ses ler elen di,
Pen ce re ler ka pan dı,  
         ka pı lar sür me len di.

 o gül lə rin sə sin dən (?).

***
mis ra da mən ağ lar kən) ifa də si ni 
iş lə dir şi rin səs lər nə də rə cə də 
uy ğun gə lir?!

Fa ruk Na fı zın üç bənd lik “Əri-
yən adam” ad lı şeiri bü töv lük-

də yax şı tər cü mə edil sə 
də, bi rin ci bənd də 

təh ri fə yol ve-
ri lib:

Hə qi qət mey və si on dan içə ri.
Bey tin ori ji na lı be lə dir:

Şe riat, ta ri kat yol dur va ra na,
Ha ki kat, ma ri fet an dan içe ri.
Tür ki yə tə səv vüf ədə biy ya tı-

nın ən bö yük sə nət kar la rın dan bi-
ri olan Yu nus Əm rə iki cə mis ra da 
vəh də ti-vü cud fəl sə fə si nin, su fi z-
min ma hiy yə ti ni açıb. Bu tə li min 

ma hiy yə ti nə gö rə ka mil li yə, 
ka mil in sa na ge dən yol 

Haq qa qo vuş maq-
dan ke çir. Bu nun 

mər hə lə, mər tə-
bə-mə qam lar dan ke-
çil mə li dir. İlk pil lə 

Şə riət dir. La kin 
İs lam şə riəti ni hər 

kəs an la maz. Bu nun 
üçün mək tə bə, müəl li mə 

eh ti yac var. Tə ri qət (ərəb cə 
yol sö zün dən) bu mək təb lər dən 

bi ri dir. Müəl lim – mür şid, tə lə bə 
– mü rid dir. Bu mək təb də oxu nan 
elm şə riətin əsas la rı, haqq yo lu na 
var ma nın tə məl prin sip lə ri dir ki, 
bu na Mə ri fət el mi de yi lir. Yal nız 
bu mək tə bi bi ti rən, bu el mi öy rə-
nən Hə qi qə ti kəşf edir, Haq qa qo-
vu şur, ka mil İn san olur. Tər cü mə-
də Mə ri fət sö zü nün ye ri nə hə qi qət 
mey və si iş lə di lir. Tə səv vü fün dörd 
tə məl mər hə lə sin dən bi ri olan Mə-
ri fə tin tər cü mə də ve ril mə mə si bu 
fəl sə fi -ideolo ji cə rə ya nın ma hiy yət 
bü töv lü yü nə xə ləl gə ti rir.

(Davamı gələn sayımızda)(Davamı gələn sayımızda)

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

Türkcədən şeir 
tərcümələrində 

təhriflər

Nam lu na da ya nır, yo la da lar sın, Ori ji nal da sev gi li si nin li rik qəh-

Türk cə dən di li mi zə çev ri lən şeir nü mu nə lə ri əsa sın da 
tər cü mə za ma nı yol ve ri lən bə zi lek sik-qram ma tik və 
se man tik təh rif lər ki fa yət qə dər dir.
Mə sə lən, Tür ki yə nin ta nın mış şair lə rin dən Fa ruk 

Na fız Çam lı be lin di li mi zə tər cü mə edil miş beş bənd lik  “Ali” 
ad lı şeiri ni bü töv lük də ori ji nal da oxu yaq:


