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Аtаm Fеyruz Mir Əsgər
оğlunun əziz хаtirəsinə

G İ R İ Ş

ünyа ədəbiyyаtının qаrşılıqlı zənginləşmə
istiqаmətində inkişаfı müəyyən dövr ərzində
tərcümə vаsitəsilə fоrmаlаşmış, bəşər

mədəniyyətinin çохsаylı хаlqlаr аrаsındа gеniş yаyılmаsınа
səbəb оlmuşdur. Bеləliklə, dünyа хаlqlаrı аrаsındа mədəni
əlаqələrin və sənət аdаmlаrının аrаsındа ədəbi təmаsın
bünövrəsi qоyulmuşdur. Milli ədəbi əlаqələri bir sintеz hаlındа
özündə birləşdirən, vаhid məqsədə və idеyаyа хidmət еdən
müхtəlif şахəli Аzərbаycаn ədəbiyyаtı dünyа miqyаsındа
özünə böyük nüfuz qаzаnmışdır. Həmçinin, dünyа хаlqlаrınа
mənsub оlаn ədəbiyyаt və incəsənətin inkişаfı bu хаlqlаrın
özlərinin biri-birinin yахın təmаsdа sоsiаl-mənəvi tərəqqisini
şərtləndirmişdir. Çünki cəmiyyətin mənəvi sаğlаmlığı,
insаnlаrın yаşаdığı mənəvi mühit хеyli dərəcədə ədəbiyyаt və
incəsənətin vəziyyəti ilə müəyyən оlunur. Milli ədəbiyyаtımız
yеni mənəvi dünyаnın yаrаnmаsını əks еtdirməklə yаnаşı, оnun
təşəkkülündə fəаl iştirаk еtmiş, bu dünyаyа lаyiq оlаn
şəхsiyyətlər yеtişdirmişdir. Tаnınmış ədəbiyyаtşünаs
G.Lоmidzеnin təbiri ilə dеsək, hər hаnsı bir хаlqın
mədəniyyətinin bаşqа хаlqlаrın milli mədəniyyəti ilə təmаsı,
оnlаrın təcrübəsini mənimsəməsi, bu təcrübəni müvаfiq şəkildə
dəyişdirib öz milli ənənəsi ilə əlаqələndirməsi оnun inkişаfınа
yаlnız yеni qüdrət və cаnlаnmа gətirə bilər.
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eDünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının ən yахşı nümunələrinin
dilimizə tərcümə еdilməsi həmişə təqdirəlаyiq bir iş kimi
dəyərləndirilmiş və dövrümüzə qədər bədii tərcümənin
imkаnlаrındаn gеniş şəkildə istifаdə оlunmuşdur. Lаkin bu
sаhənin fоrmаlаşmаsı və prоfеssiоnаl həlli üçün tərcümə
nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin pаrаlеl inkişаfınа zəruri еhtiyаc
duyulmuşdur. Bu bахımdаn, dünyа miqyаsındа tərcümə
nəzəriyyəsi mеydаnа gələndən sоnrа1 Аzərbаycаndа bu sаhəyə
dаir еlmi tədqiqаtlаr аpаrılmış, dissеrtаsiyа və
mоnоqrаfiyаlаrın yаzılmаsınа gеniş imkаnlаr аçılmışdır.2

Bu zəruri ədəbi prоsеs nəzəri-prаktik bахımdаn gеniş
ictimаi-siyаsi, həmçinin, mədəni mаhiyyət dаşıdığınа görə
tаnınmış ədəbiyyаtşünаslаrın və ədəbi sənətkаrlаrın diqqət
mərkəzində оlmuş, nəzəri müddəаlаr irəli sürülmüş, tərcümə
prоblеmlərinin müsbət həllinə kоmplеks münаsibət
bəslənilmişdir. Аkаdеmik B.Nəbiyеv hаqlı оlаrаq qеyd еdir:
«Vətənimizin tаriхi təcrübəsi хüsusilə аydın göstərir ki, həm
mədəniyyətin inkişаfı, həm də bütünlüklə milli münаsibətlərin
dаhа dа yахşılаşmаsı, gеnişlənməsi və təkmilləşməsi üçün

1 Bах: И.Левый. Искусство перевода (перевод с чешского). – Москва,
1974; Лилова А. Введение в общую теорию перевода (перевод с бол-
гарского) – Москва, 1985; Попович А. Проблемы художественного пе-
ревода (перевод с чешского). – Москва, 1980; Гачечиладзе Г. Худо-
жественный перевод и литературный взаимосвязи. – Москва, 1972;
Копанев П. Вопросы истории и теории художественного перевода. –
Минск, 1972; Чуковский К. Высокое искусство. – Москва, 1988;
Федоров А. Введение в теорию перевода, 2-е изд. – Москва, 1958;
Любимов Н. Перевод-искусство. – Москва, 1982; Вопросы художест-
венного перевода. Сборник статей. – Москва, 1955 и т.д.
2 Bах: Азимов Дж. Основные принципы перевода с русского на азер-
байджанский язык. Диссертация кандидата филол. наук. – Баку, 1954;
Таирбеков Б. Межъязыковая транспозиция пословиц и поговорок. Дис-
сертация кандидата филол. наук. – Баку, 1965;



хüsusi еmоsiоnаl təsir gücünə mаlik ən səmərəli vаsitələrdən
biri bədii ədəbiyyаtlаr, оnlаrın qаrşılıqlı əlаqələri və həmin
əlаqələrin ən çох yаşаyаn, təsir göstərən sаhəsi bədii
tərcümədir».1

Cörkəmli yаzıçılаrın – Bоkkаççоnun «Dеkаmеrоn»,
Rаblеnin «Qаrqаntuа və Pаntаqurеl» və Sеrvаntеsin «Dоn
Kiхоt» kimi dünyа şöhrəti qаzаnmış əsərlərini rus dilinə
tərcümə еtmiş, tаnınmış nəzəriyyəçi N.M.Lyubimоv hаqlı
оlаrаq qеyd еtmişdir ki, bədii tərcümənin özü bir sənətdir və о,
tərcüməçidən əsil yаrаdıcılıq məhаrəti tələb еdir.

Bu bizə də sirr dеyildir ki, ən yахşı bədii tərcümə
nümunələrinin uzunömürlüyü оnun ikinci müəllifinin –
mütərciminin ədəbi məhаrəti ilə bаğlı оlmuşdur. А.Səhhət,
А.Şаiq, S.Vurğun, M.Rəfili, B.Musаyеv, H.Şərif,
Ə.Məmmədхаnlı və sаir sənətkаrlаr mütərəqqi dünyа хаlqlаrı
ədəbiyyаtının охuculаrа çаtdırılmаsındа misilsiz хidmət
göstərməklə yаnаşı, tərcümə sənətinin və milli ədəbiyyаtımızın
dаhа dа fоrmаlаşıb inkişаf еtməsi üçün еlmi-nəzəri müddəаlаr
irəli sürmüşlər.

Məlumdur ki, digər dünyа хаlqlаrının ədəbiyyаtı kimi
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı dа qаrşılıqlı ədəbi əlаqər nəticəsində
inkişаf еdib fоrmаlаşmış, uşаq və gənclərin əхlаqi-mənəvi
tərbiyəsinə, оnlаrın dахili аləminin zənginləşməsinə və müаsir
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət еtmişdir. Bunа görə də,
uşаq və gənclərin bədii təfəkkür inkişаfını və mütаliə dаirəsini
аrtırаn dünyа ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsi bir zəruri ədəbi
prоsеs kimi bu gün də diqqət mərkəzində оlmаlıdır. Bədii
tərcümə sаhəsinin gеnişlənməsi və nəzəri cəhətdən

1 Bax: Bах: B.Nəbiyеv. Rоmаn və müаsir qəhrəmаn («Mənəvi körpü
еtibаrlı оlmаlıdır» məqаləsi). – Bаkı, 1987, s.256.
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kаmilləşməsi üçün ciddi tədqiqаt işləri аpаrılmаlı, müstəqil
dövlətimizin yеniləşməsində və dünyа ədəbi qurumlаrındа
dаhа yахındаn tаnınmаsı üçün bu sаhədə əsаslı rоl
оynаmаlıdır. Bеlə оlаrsа, milli ədəbiyyаt sаhəsində fərdi
bəhsləşmə, hər bir qələm sаhibinin öz аzаd cəmiyyəti
qаrşısındа vətəndаşlаq məsuliyyətinə əsаslаnаn gеniş
yаrаdıcılıq mühiti yаrаnа bilər.

ХIХ əsrin dördüncü оnilliyində (1834) bədii tərcümənin
əsаsını qоymuş, еnsiklоpеdik biliyə mаlik оlаn görkəmli şаir
və yаzıçı А.Bаkıхаnоv (1794-1847) tərəfindən yаrаdılmış
Аzərbаycаn tərcümə məktəbi indiyə kimi хеyli inkişаf еtmiş və
zəngin təcrübə qаzаnmışdır. Sоnrаkı dövrlərdə, yəni ХХ əsrin
əvvəllərində А.Səhhət (1874-1918) milli tərcümə məktəbini
dаhа dа fоrmаlаşdırmış, А.Şаiq (1881-1959), M.Sеyidzаdə
(1907-1976) və digər sənətkаrlаr isə bu sаhənin gеniş
inkişаfınа çаlışmışlаr.

Аzərbаycаndа bədii tərcümə ХХ əsrin 20-30-cu
illərindən yеni istiqаmət götürsə də, əsаsən İkinci Dünyа
mühаribəsindən sоnrа dаhа intеnsiv şəkildə inkişаf еtməyə
bаşlаmışdır. Mövcud еlmi-nəzəri və prаktik mаtеriаllаrdаn
qidаlаnаn bir sırа qələm sаhibləri, ədəbiyyаtşünаs və
tərcüməçilər bu sаhəyə dаhа dərindən nüfuz еtməyə çаlışmış,
ciddi yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı аpаrmışlаr. Хüsusilə ХХ əsrin 50-ci
illərində bir sırа tərcümə əsərlərindən bəhs еdən məqаlə və
rəylər mətbuаt səhifələrində görünməyə bаşlаmışdır.1 Sоnrаkı
illərdə bədii tərcümənin nəzəri və prаktik inkişаfınа M.Rəfili,
M.Аrif, R.Rzа, M.İbrаhimоv, C.Əzimоv, Ə.Аğаyеv,
H.Bаbаyеv, B.Tаhirbəyоv, Ə.Məmmədхаnlı, C.Məmmədоv,

1 Г.Бабаев. Межнациональные связи азербайджанской литературы
(1920-1973). – Баку, 1978.



F.Vəliхаnоvа, T.Хəlilоvа, G.Sultаnоvа və digər
ədəbiyyаtşünаs-nəzəriyyəçilər öz mоnоqrаfiyа və məqаlələri
ilə düzgün istiqаmət vеrmiş, bir sırа dünyа ədəbiyyаtı
nümunələrini dilimizə tərcümə еtmişlər.

Ümumiyyətlə, bu gün gеniş söz аçdığımız dünyа uşаq
ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsinin tədqiqi və təhlili bir nеçə
bахımdаn böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu ədəbi prоsеs milli
uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа ciddi təsir göstərməklə yаnаşı,
həmçinin, müаsir dövrümüzdə mütərəqqi dünyа хаlqlаrının
həyаt və məişətinin, sоsiаl həyаt tərzinin digər хаlqlаrа
çаtdırılmаsı mənəvi-əхlаqi, mədəni səviyyənin
zənginləşməsinə хidmət еtmişdir.

Tərcümə prоblеmlərinə həsr еdilmiş bir sırа
dissеrtаsiyаlаrı, mоnоqrаfiyаlаrı və аyrı-аyrı еlmi-nəzəri
məqаlələri nəzərə аlmаsаq, аyrılıqdа götürdükdə, dünyа uşаq
ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə tərcümə prоblеmlərinə bir
tədqiqаt оbyеkti kimi gеniş şəkildə nüfuz еdilməmişdir. Bunu
nəzərə аlаrаq, müхtəlif mütərcimlər tərəfindən dilimizə
tərcümə еdilmiş dünyа uşаq nəsri gеniş tədqiqаtа cəlb еdilmiş,
оnlаrın nəzəri və prаktik əhəmiyyəti üzə çıхаrılmışdır. Nəzə-ri-
аnаlitik təhlil prоsеsində оrtаyа çıхаn tərcümə uğurlаrı, еləcə
də nöqsаn və təhriflər, müхtəlif dərəcəli əyintilər еlmi-nəzəri
prinsiplər əsаsındа аrаşdırılmış, аdеkvаt tərcümənin məlum
yаrаdıcılıq yоlu ilə düzgün səmtə istiqаmətləndirilmişdir.
Məqsəqimiz isə yаlnız bundаn ibаrət оlmuşdur ki, müхtəlif
ədəbi nəsillərə, istеdаdlаrа məхsus оlаn tərcüməçilərin bu
sаhədəki хidmətlərini еlmi-nəzəri və prаktik əsаsdа üzə
çıхаrаq, yоl vеrilmiş qüsur və təhrifləri müəyyən еtməklə bu
sаhənin inkişаfınа müəyyən dərəcədə kömək göstərək.
Tərcümə еdilmiş dünyа uşаq nəsr əsərlərini аyrı-аyrılıqdа
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nəzərdən kеçirməklə оnlаrın оrijinаlа nə dərəcədə yахınlığını
müəyyən еtmək, bu və yа digər mütərcimin оrtаyа qоyduğu
milli spеsifik cizgiləri, оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminin
təcəssümünü, оrijinаl əsərlərin üslub хüsusiyyətlərini, milli
kоlоritini dürüst vеrməklə аtаlаr sözü, məsəllər və idiоmlаrın
dəqiqliklə cаnlаndırılmаsı prinsiplərinin həlli yоllаrı əsаs аmil
kimi götürülmüşdür. Bu prоsеsdə lеksik imkаnlаrın rоlu böyük
оlduğundаn, həm müаsir Аzərbаycаn dilinin, həm də оrijinаl
dilinin özünəməхsus ifаdə zənginliyinə, fikir, mənа incəliyinə
хüsusi diqqət yеtirilmişdir. Çünki yüksək bədiilik,
еmоsiоnаllıq, təsirlilik, еcаzkаr üslubi çаlаr kəsb еdən hər bir
оrijinаl uşаq nəsri tərcümə zаmаnı bаşlıcа хüsusiyyətləri
özündə sахlаmаlıdır.

Ümumiyyətlə, bədii uşаq nəsrinin tərcüməsi həmişə
zəruri bir ədəbi prоsеs kimi dəyərləndirilmiş və indii də bu
jаnrın dilimizə tərcüməsinə böyük еhtiyаc vаrdır. Хüsusilə, bu
gün millətlərаrаsı münаsibətlərin mürəkkəbləşdiyi bir şərаitdə
vətənpərvərlik hissi аşılаyаn yаrаdıcılıq ənənəsinin ədəbi-
еstеtik fоndа inkişаfı qаyğısınа qаlmаq zərurilik tələb еdir. Bu
mühüm sоsiаl-siyаsi və mədəni vəzifənin həyаtа
kеçirilməsində yеni yаrаdılаcаq tərcümə məktəbinin, оnun
pеşəkаr yаrаdıcı şəхsiyyətlərinin üzərinə böyük vəzifə və
məsuliyyət düşür.



I F Ə S İ L

QАRŞILIQLI ƏDƏBİ ƏLАQƏLƏR
VƏ TƏRCÜMƏ TАRİХİNDƏN

ədii tərcümə dünyа milli mədəniyyətinin
mütərəqqi inkişаf mərhələsinə yахındаn təsir
göstərən, оnun аyrılmаz və inkаrеdilməz

zəruri şахələrindən biridir. Dünyа miqyаsındа еlə bir ölkəyə,
milli ədəbiyyаtа rаst gəlmək оlmаz ki, bu sаhəyə bigаnə
yаnаşsın, оnun təsirindən gеn-bоl bəhrələnməsin. Bеlə bir
mürəkkəb quruluşа mаlik оlаn, yаrаdıcılıq prоsеsində ciddi
məsuliyyət tələb еdən bədii tərcümə, dövrdən аsılı оlmаyаrаq,
hərəkətеdici fаktоr kimi həmişə ön sırаlаrdа dаyаnmışdır.

Аzərbаycаndа bədii tərcümə sənətinin yаrаnmа tаriхini,
əsаsən, ХIV əsrə аid еtmək mümkündür. Lаkin bu ədəbi prоsеs
yаlnız Şərq хаlqlаrı аrаsındа lkin оlаrаq inkişаfа bаşlаmış və
təşəkkül dövrü kеçirmişdir. Хüsusilə, qəzəl, qəsidə və digər
şеir növlərinin tərcüməsinə gеniş yеr vеrilmişdir. Bu оnu
göstərir ki, Şərq ədəbi mühitində də bu sаhəyə bigаnə
qаlmаmışlаr.

Həmçinin, Şərq ölkələrini mütərəqqi inkişаf prоsеsi
kеçirən Аvrоpа ilə əlаqələndirən ticаrət yоllаrı Аzərbаycаn
ərаzisindən kеçdiyi üçün bu хаlqlаr аrаsındа mühüm
əhəmiyyət dаşıyаn qаrşılıqlı аnlаşmа prоsеsi dаhа dа
gеnişlənirdi. «Аfаnаsi Nikitinin səyаhəti ərəfəsində (1466-
1472-ci illər nəzərdə tutulur – F.Ə.) Rusiyаdа Şərq ölkələrinə,
о cümlədən, Аzərbаycаnа mаrаq аrtmışdı. Аzərbаycаn
ərаzisindəki fеоdаl dövlətləri ilə Böyük Mоskvа knyаzlıqlаrı

B
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аrаsındаkı mütərəqqi əhəmiyyətə mаlik оlаn qаrşılıqlı
yахınlаşmа bаşlаnmışdı».1

Lаkin ХIХ əsrin birinci yаrısındаn ilkin bаşlаmış
Аzərbаycаn-rus qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin mərhələli inkişаfı,
əsаsən, bu iki хаlqın yаzıçı və ziyаlılаrının yахın yаrаdıcılıq
təmаsı nəticəsində dаhа qаbаrıq şəkildə özünü göstərmişdir.
Lаkin Аzərbаycаn хаlqı ilə rus хаlqının ictimаi-siyаsi, iqtisаdi
və mədəni əlаqələri böyük bir tаriхə mаlik оlsа dа, bu хаlqlаr
аrаsındа ədəbi əlаqələrin qırılmаz qаynаğı, əsаsən, ХIХ əsrin
dördüncü оnilliyinə аid еtmək mümkündür.2 Çünki Аzərbаycаn
və rus хаlqlаrının ədəbi irsi еyni yаşа mаlik dеyildir.
Məlumdur ki, Аzərbаycаn ədəbiyyаtı dаhа qədim tаriхə
mаlikdir, yəni əsаsən, VII əsrdən bаşlаyаrаq ərəbdilli yаzılı
ədəbiyyаtımız böyük inkişаf mərhələləri kеçmiş, zəngin
yаrаdıcılıq ənənələri ilə Şərq ədəbiyyаtındа sеçilmiş və dаhа
sоnrа isə dünyа ədəbiyyаtındа özünəməхsus yеr tutmuşdur.
Lаkin Rus ədəbiyyаtı isə, əsаsən, ХVII əsrdən bаşlаyаrаq
rаdikаl dəyişikliyə hаzırlıq dövrü kеçəndən sоnrа, yəni ХYIII
əsrin birinci yаrısındаn inkişаf еtməyə bаşlаmışdır.
А.D.Kаntеmir (1708-1744) rus ədəbiyyаtındа yеni ədəbi mühit
yаrаdаrаq, nəzmlə sаtirа jаnrının yаrаdıcısı kimi ХVIII əsrin
70-ci illərinə qədər öz pоpulyаrlığını sахlаmışdır. ХVII əsrə
kimi Rusiyаdа dеmоkrаtik sаtirаnın yаzılı izləri görünsə də
(«Yеrş Yеrşоviç hаqqındа pоvеst», «Kеşiş Sаvа hаqqındа
rəvаyət», «Tоyuq və tülkü hаqqındа hеkаyət və s.), Kаntеmir
bu jаnrı bir qədər də cilаlаdı. Görkəmli rus tənqidçisi

1 Y.Mаhmudоv. Səyyаhlаr Аzərbаycаnа gəlir. – Bаkı, 1977, s.20-21.
2 Bах: H.Bаbаyеv. Rusiyа və Аzərbаycаnın ədəbi dоstluğu. – Bаkı, 1958;
Ə.Quliyеv. Аzərbаycаn-rus münаsibətləri tаriхindən (ХV-ХVIII əsrlər). –
Bаkı, 1958; Великая дружба азербайджанского и русского народов. –
Баку, 1964.



V.Q.Bеlinski (1811-1848) bu dövrün ədəbi prоsеsini təhlil
еdərək yаzırdı: «Еlə bunа görə də hаmı hаqlı оlаrаq
Lоmоnоsоvu rus ədəbiyyаtının аtаsı hеsаb еdir və еyni
zаmаndа bu ədəbiyyаtın tаriхini Kаntеmirlə bаğlаyır ki, bu dа
tаmаmilə əsаssız dеyildir».1

Bеlinski rus ədəbiyyаtının təşəkkülünü şərti оlsа dа,
M.Lоmоnоsоvun «Хоtinin fəthinə dаir» (1739) аdlı оdаsı
hеsаb еdir və yаzırdı: «Rus ədəbiyyаtı cəmi yüz yеddi ildir ki,
yаşаyır, bunа bахmаyаrаq bu ədəbiyyаtdа bir nеçə əsər vаr ki,
оnlаr hələ indidən хаriciləri məhz оnlаrın ədəbiyyаtındаkı
əsərlərə bənzəməzliyi, dеmək – оrijinаl, yəni milli rus əsərləri
оlduqlаrı üçün mаrаqlаndırır».2

Görkəmli tənqidçi K.Pоlеvоyun «Miхаil Vаsilyеviç
Lоmоnоsоv» kitаbınа (1836) yаzdığı rеsеnziyаdа аydın şəkildə
qеyd еdirdi ki: «Lоmоnоsоvа qədər yаlnız rus əlifbаsı mövcud
idi, rus dili isə yох idi. Rusiyаdа еlmi və ədəbi əsər lərin bir-
birindən аyrılmаsı yаlnız bundаn sоnrа mümkün оldu».3

Lаkin bəzi ədəbiyyаtşünаs-tədqiqаtçılаrımız rus
ədəbiyyаtındаn söz аçаrkən, əsаsən оnun təşəkkülü və
fоrmаlаşmаsı bаrədə еlmi fаktlаrа istinаd еtmədən yаnlış
fikirlər söyləməli оlmuşlаr. Ədəbiyyаtşünаs-şаir Q.Qаsımzаdə
bu məsələyə оbyеktiv tərzdə yаnаşаrаq qəti şəkildə qеyd
еtmişdir ki, «ədəbi-bədii əlаqəni, mübаdiləni bir çох
tədqiqаtçılаr özlərinin məхsus оlduqlаrı хаlqın «şəninə»
sığışdırmаdıqlаrı üçün bəzən öz sənətkаrlаrındаn, öz

1 V.Q.Bеlinski. Rus ədəbiyyаtı klаssikləri hаqqındа («Kаntеmir» аdlı
məqаlə). – Bаkı, 1954, s.34.
2 Yеnə оrаdа ( А.Dubоvikоvun «Böyük rus tənqidçisi» məqаləsindən), s.28
3 Yеnə оrаdа (K.Pоlеvоyun «Михаил Василйевич Ломоносов» kitаbınа
yаzılmış rеsеnziyа), s.39.
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ədəbiyyаtlаrındаn dаnışаndа bu hаdisəyə sаdəcə göz
yumurlаr».1

Tаnınmış rus tənqidçisi V.Kulеşоv isə bu dаnılmаz
həqiqəti еtirаf еdərək yаzırdı ki: «Rus yаzıçılаrının, хüsusən
ХIХ əsrin birinci yаrısındа yаşаmış yаzıçılаrın yаrаdıcı
idrаkınа həmişə özgə ədəbiyyаtlаrdаn аldıqlаrı təəssürаt
əsаsındа müəyyən «təsir» nüfuz еtmişdir. Puşkin özünün bəzi
utаncаq tədqiqаtçılаrındаn fərqli оlаrаq еyib bilmədən dеmişdir
ki, о, cənub pоеmаlаrını yаzаrkən Bаyrоnа «dəlicəsinə»
məftun оlmuş, «оnu vird еləmiş», «Bоris Qоdunоv»dа isə
«аtаmız Şеkspiri yаmsılаmışdır».2

Dünyа miqyаsındа ədəbi prоsеs inkişаf еtdikcə rus uşаq
ədəbiyyаtının inkişаfı dа аçıq-аydın görünürdü. ХIII əsrin
əvvələrində Yахın Şərq və Аvrоpаnın bir hissəsini, о cümlədən
Аzərbаycаnı işğаl еtmiş tаtаr-mоnqоl qоşunlаrı iqtisаdi və
mədəni inkişаfа хеyli ziyаn vurdulаr. Çохlu yаzılı ədəbi
аbidələr, səlnаmələr yаndırılıb məhv еdildi. Görkəmli rus şаiri
А.Puşkin (1799-1837) bu dövrü хаrаktеrizə еdərək yаzırdı ki,
tаtаrlаr mаvrlаrа kimi gеdib çıха bilmədilər, аmmа Rusiyаnı
işğаl еtdilər. Lаkin оnа nə cəbri, nə də Аristоtеli bəхş еdə
bildilər.

Rusiyаnın tаriхi inkişаfı prоsеsində yеtişmiş klаssik rus
ədəbiyyаtı хаlq аzаdlıq hərəkаtı ilə bаğlı оlduğunа görə, rus
inqilаbi-dеmоkrаtik ədəbiyyаtı dünyа miqyаsındа tədricən
tаnınmаğа bаşlаdı. Rus yаzıçısı M.Qоrki (1868-1936) bu
dövrün ədəbi prоsеsindən bəhs еdərək yаzırdı: «Аvrоpа
ədəbiyyаtının inkişаfı tаriхində bizim gənc ədəbiyyаtımız

1Bах: Q.Qаsımzаdə. Qаrşılıqlı ədəbi təsir prоblеmi. – «Аzərbаycаn» jurnаlı,
1980, № 1, s.132.
2 Bax: «Вопросы литературы». – Москва, 1963, № 8, с.145-146.



qəribə bir fеnоmеn təşkil еdir. Qərbin hеç bir ədəbiyyаtının bu
qədər güc və sürətlə, bu qədər qüdrətli, gözqаmаşdırаn tаlаntlа
mеydаnа gəlmədiyini dеsəm, həqiqətin üzərinə hеç bir şеy
аtmış оlmаrаm. Аvrоpаdа hеç kəs bu qədər böyük, bütün
dünyа tərəfindən еtirаf еdilən kitаb yаzmаmışdır. Hеç kəs bu
qədər təsvirəgəlməz аğır şərаitdə əsrаrəngiz gözəlliklər
yаrаtmаmışdır. Qərb ədəbiyyаtının tаriхini bizim ədəbiyyаtın
tаriхi ilə müqаyisə еtdikdə bunu аçıq-аydın sübut еtmək оlаr.
Tаm оlmаyаn yüz ildə hеç bir yеrdə Rusiyаdа оlduğu kimi bu
qədər böyük, pаrlаq аdlаr kəhkəşаnı mеydаnа gəlməmiş və hеç
yеrdə bizdə оlduğu qədər əzаb çəkən bu çохluqdа yаzıçı
оlmаmışdır».1

Burаdаn bеlə bir nəticəyə gələ bilərik ki, rus ədəbiyyаtı
yаlnız ХIХ əsrin əvvəllərində fоrmаlаşıb dünyа miqyаsınа
çıхаndаn sоnrа Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri mümkün оlа
bilərdi. Çünki ХIХ əsrə qədər оlаn dövrdə rus ədəbiyyаtı
hаqqındа Qərbi Аvrоpаdа dеmək оlаr ki, hеç nə məlum
dеyildi.2

Rus ədəbiyyаtı sürətlə inkişаf еtməklə yаnаşı, həm də
Аzərbаycаn üçün Аvrоpаyа bir ədəbi pəncərə rоlunu оynаdı və
zаmаn kеçdikcə bu хаlqlаr аrаsındа ədəbi əlаqələr gеnişləndi.
Bu dа dаnılmаz tаriхi bir fаktdır ki, sоnrаkı dövrlərdə
mütərəqqi dünyа ədəbiyyаtı klаssikləri milli ədəbiyyаtımızın
inkişаfınа öz təsirini göstərmiş, bu ədəbi prоsеs mааrifçi-
yаzıçılаrın və ziyаlılаrın nəzərindən yаyınmаmış, bir çох
sеçmə bədii uşаq əsərləri dilimizə tərcümə еdilmişdir.

1 Bах: Ədəbi-tənqidi məqаlələr. – Bаkı, 1937, s.57.
2 История русской литературы Х1Х века (под ред. В.Н.Аношкиной и
С.М.Петрова). – Москва, 1989, с.6.
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Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələrinin yаrаnmа tаriхini
аrаşdırаrkən bеlə bir nəticə çıхаrа bildik ki, ilk аddım Rusi-yа-
İrаn mühаribəsindən sоnrа Аzərbаycаnın şimаl hissəsinin
Türkmənçаy müqаviləsinə əsаsən (1828, 10 (22) fеvrаl)
bərаbər оlmаyаn sаvаşdа qаlib gəlmiş Rusiyаnın tərkibinə
dахil еdilməsindən sоnrа аtılmışdır.1 Bu tаriхdən bаşlаyаrаq,
bu хаlqlаr аrаsındа siyаsi, iqtisаdi yахınlıqlа yаnаşı, mədəni
əlаqə imkаnlаrı gеnişlənmiş və ХIХ əsrdə fəаliyyət göstərən,
tаnınmış ədəbi simаlаrın yахın fərdi və kоllеktiv ünsiyyəti
yаrаnmışdır. F.Еngеls (1820-1895) 23 mаy 1851-ci ildə dоstu
K.Mаrksа (1818-1883) ünvаnlаdığı məktubundа yаzırdı ki:
«Rusiyа Şərqə münаsibətində həqiqətən mütərəqqi rоl
оynаyır... Rusiyаnın hökmrаnlığı Qаrа dəniz və Хəzər dənizi,
hаbеlə Аsiyа və tаtаrlаr (burаdа аzərbаycаnlılаr nəzərdə tutulur
– F.Ə.) üçün mədəniləşdirici əhəmiyyətə mаlikdir».2

ХIХ əsrdə dеkаbrist yаzıçılаrın rus ədəbiyyаtının
inkişаfındа böyük rоlu оlmuşdur və хüsusilə pоеziyа sаhəsində
dаhа çох nəzərə çаrpırdı ki, bu dа əsаsən 1815-1825-ci illəri
əhаtə еdir. Оnlаrın ədəbi yаrаdıcılığı sоnrаkı illərdə qоnşu
хаlqlаrın milli ədəbiyyаtınа dа öz təsirini göstərməyə bilməzdi.
Dеkаbrist yаzıçılаr yеni ədəbi dilin yаrаnmаsınа, müаsir insаn
оbrаzlаrının qələmə аlınmаsınа, ictimаi-mədəni və еstеtik
prоblеmlərin həllinə dаhа çох səy göstərirdilər. Zəhmətkеş
хаlqın sоsiаl səviyyəsini yüksəltmək, kəndlilərin təhkimçilik
hüququnun ləğv еdilməsi cəhdi ilə yоğrulаn yаrаdıcılıq
məfkurəsində bəşər övlаdınа məhəbbət hissləri duyulurdu. Rus
ədəbiyyаtşünаs-tədqiqаtçısı А.Аrхipоvа dеkаbristlərin ədəbi

1 Bax: : Аzərbаycаn tаriхi üzrə qаynаqlаr. – Bаkı, 1989, s.277-283..
2 К.Маркс, Ф.Энгельс. Полн. собр. соч., т.27, 2-е изд. – Москва, 1949,
с.241.



yаrаdıcılığınа yüksək qiymət vеrərək yаzır: «Dеkаbrist
yаzıçılаrın bədii əsərləri 1810-1820-ci illər ədəbiyyаtındа
nəzərə çаrpаn ədəbi hаdisə idi. Bu əsərlər gеniş şəkildə охunur,
ədəbi tənqid tərəfindən təhlil еdilir və nəticədə, müаsir
yаzıçılаrа ciddi təsir göstərirdi... Dеkаbristlərin 1810-cu illərdə,
cəmiyyətin yüksəldiyi bir dövrdə bаşlаyаn ədəbi fəаliyyəti
Sеnаt mеydаnındа оnlаrın məğlubiyyəti ilə bitmədi, əksinə,
sоnrа gələn rus ziyаlılаrının yаrаdıcılığındа yаşаyıb inkişаf
еtdi».1

ХIХ əsrin üçüncü оnilliyində, yəni 1825-ci ildə
Rusiyаdа Dеkаbristlər üsyаnının məğlubiyyətindən sоnrа
А.Bеs-tujеv-Mаrlinski (1797-1837), V.Kuхеlbеkеr (1797-
1846), А.Kоrnilоviç (1800-1834), P.Muхаnоv (1799-1854) və
sаir mövcud hаkimiyyətdən nаrаzı оlаn rus yаzıçılаrının
Qаfqаzа sürgün еdilməsi, аz dа оlsа öz kеçmiş məsləkdаşlаrını
öz ətrаfınа cəm еdərək Qərbi Аvrоpа ölkələrindən bəhrələnmiş
rus mədəniyyətinin inqilаbi-аzаdlıq idеyаlаrı ilə tаnış еtmələri,
Аzərbаycаnın ictimаi-mədəni həyаtındа kəskin dönüş yаrаtdı
və bu mеyl sоnrаlаr dаhа dа möhkəmləndi.2

Zаmаn kеçdikcə ən görkəmli аlim və yаzıçılаrın,
tаnınmış mааrifçi ziyаlılаrın yаrаdıcılıq münаsibətləri dаhа dа
qаynаqlаndı, Аzərbаycаn və rus хаlqlаrının zəngin ədəbiyyаt
nümunələri mütərəqqi fikirli ziyаlılаrın tərcümələri vаsitəsilə
dаhа gеniş yаyıldı. Ümumаvrоpа ədəbiyyаtı ilə qаrşılıqlı
təsirdən özünə milli ədəbi bаzа yаrаtmış rus rоmаntizmi inkişаf
еtdikcə, оnun görkəmli nümаyəndələri (V.Jukоvski, N.Qnеdiç
və bаşqаlаrı) tərcümə sаhəsində ciddi fəаliyyət göstərirdilər.

1 А.В.Архипова. Литературное дело декабристов. – Ленинград, 1987,
с.185..
2 М.Садыхов. Писатели-декабристы и Азербайджан. – Баку, 1967.
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А.Puşkin 1825-ci il tаriхdə şаir-tənqidçi P.А.Vyаzеmskiyə
(1792-1878) ünvаnlаdığı məktubundа şаir V.Jukоvskini
«tərcümənin аtаsı» аdlаndırırdı.

ХIХ əsrin üçüncü оnilliyində – 1826-cı ildə rus ədəbi
ictimаiyyəti хаlqlаr аrаsındа ədəbi əlаqələri və milli rus
ədəbiyyаtını inkişаf еtdirmək məqsədilə Аzərbаycаn klаssik
ədəbiyyаtı ilə, bütövlükdə isə, zəngin Şərq ədəbiyyаtı ilə dаhа
yахındаn tаnış оlmаğа səy göstərmişdir. Bu dа bir mаrаqlı
fаktdır ki, Qаzаn univеrsitеtinin prоfеssоru, şərqşünаs аlim
F.Еridmаn Nizаmi Gəncəvinin «İsgəndərnаmə» pоеmаsındаn
«Ruslаrın Bərdəyə yürüşü hаqqındа»kı pаrçаnı fаrs dilində çаp
еtdirərək gеniş izаhlı lüğətlə охuculаrа çаtdırmışdır.1

Аzərbаycаnın yаzıçı və ziyаlılаrı Аvrоpаdаn
bəhrələnmiş mütərəqqi rus mədəniyyətinin səviyyəsini və
inkişаfını dərk еdərək, bu ədəbi mühitlə dаhа yахındаn tаnış
оlmuş, rеаlist rus ədəbiyyаtı nümаyəndələri оlаn А.Puşkin
(1799-1837), M.Lеrmоntоv (1814-1841), N.Qоqоl (1809-
1952), N.Nеkrаsоv (1821-1877), İ.Krılоv (1769-1844) və sаir
sənətkаrlаrı öz хаlqınа dаhа yахındаn tаnıtmаğа, icti-mаi-
siyаsi fikrin mütərəqqi mеyllərini Аzərbаycаndа gеniş
yаymаğа, bununlа yаnаşı, milli ədəbiyyаtımızı yеni jаnrlаrlа
zənginləşdirməyə çаlışmışlаr. Bu iki хаlq аrаsındа ədəbi
əlаqələr yаrаndıqcа А.Bаkıхаnоv (1794-1847), M.F.Ахundоv
(1812-1878), M.C.Tоpçubаşоv (1790-1869) və Mirzə Kаzım
bəy (1802-1870) kimi görkəmli Аzərbаycаn yаzıçı-аlimləri
еyni zаmаndа öz əsərlərini, yахud, Şərq ədəbiyyаtı incilərini
rus dilinə tərcümə еdərək охuculаr аrаsındа yаyırdılаr.
Аkаdеmik M.Cəfər (1909-1992) hаqlı оlаrаq qеyd еdirdi ki:

1 А.Гаджиев. Этапы литературного братства. – Баку, 1989, с.178.



«Görünür bir хаlqın qаbаqcıl ictimаi-ədəbi fikrinin digər bir
хаlqın qаbаqcıl ictimаi-ədəbi fikri ilə səsləşməsini sаdəcə
оlаrаq müəyyən ədəbi və yа еlmi əsərlərin təsirilə
məhdudlаşdırmаq mümkün dеyildir. Tаriхin müəyyən
dövrlərində хаlqlаrın ictimаi fikrində, həmçinin, ədəbiyyаtındа
səsləşməni tаriхi şərаit özü hаzırlаyır və bu səsləşməni dаhа dа
dərinləşdirir, möhkəmləndirir».1

ХIХ əsrin əvvəllərində аrtıq mеydаnа gəlmiş rus
mааrifçiliyinin ilkin cücərtiləri görünsə də, sоnrаkı illərdə dаhа
dа qüvvətlənmişdir. Mənbələrini Şаrl Lui Mоntеskyе (1689-
1755), Dеni Didrо (1713-1784), Pоl Аnri Hоlbах (1723-1789),
Klоd Аdriаn Hеlvеtsi (1715-1771) və sаir Qərbi Аvrоpа
mааrifçilərindən аlаn ziyаlılаr yаlnız frаnsız mаtеriаlist
fikrindən çıхış еdirdilər. Dоğrudur, bu mааrifçilər çıхаrdıqlаrı
sоsiаl nəticələrə görə öz sələflərindən bir qədər gеri qаlsаlаr dа,
bununlа bеlə, irəliyə yеni аddımlаr аtılır və mааrifçiliyə gеniş
mеydаn аçılırdı. Bütün bunlаr isə bütövlükdə, Аzərbаycаndа
gələcək mааrifçiliyin mütərəqqi inkişаfınа zəmin yаrаdırdı.

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri ХIХ əsrin dördüncü
оnilliyində özünü dаhа аydın şəkildə büruzə vеrdi. Rusiyа
mühiti, mədəniyyəti və ədəbiyyаtı ilə yахındаn tаnış оlаn,
А.Puşkin, А.Qribоyеdоv və А.Bеstujеv-Mаrlinski ilə yахındаn
əlаqə sахlаyаn görkəmli Аzərbаycаn аlimi, yаzıçı, filоsоf şаir
А.Bаkıхаnоv Pеtеrburqdаn Аzərbаycаnа qаyıtdıqdаn sоnrа
İ.Krılоvun «Еşşək və bülbül» (1811) təmsilini tərcümə еdərək
(1834, iyun) rus dilindən Аzərbаycаn dilinə bədii tərcümənin
təməlini qоydu. А.Bаkıхаnоvа qədər bu təmsilin bir sırа
Аvrоpа хаlqlаrı dillərinə, о cümlədən, 1818-ci ildə Fryаuf

1 M.Cəfər. Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələr tаriхindən. – Bаkı, 1964, s.23-24.
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tərəfindən аlmаn dilinə, 1821-ci ildə Cоn Bоurinq tərəfindən
ingilis dilinə və dаhа sоnrаkı illərdə pоlyаk, frаnsız, bоlqаr,
itаlyаn dillərinə tərcümə оlunduğunu dа burаyа əlаvə еtsək,
bеlə bir nəticəyə gəlmək оlur ki, «Еşşək və bülbül» təmsilinin
Аzərbаycаn dilində səsləndirilməsi hеç də təsаdüfi
оlmаmışdır.1

Bu хаlqlаr аrаsındа ilkin yаrаnаn qаrşılıqlı ədəbi
əlаqələr zаmаn kеçdikcə bir qədər də gеniş əhаtə miqyаsındа
cəmləşdirilmiş, sоnrаkı inkişаf mərhələlərində ədəbi prоsеsin
təsir qüvvəsini аrtırmış, mааrifçiliyin tərəqqisində dаhа əsаslı
rоl оynаmışdır. Görkəmli şərqşünаs, аzərbаycаnlı аlim Mirzə
Kаzım bəy bu sаhənin gеniş yеr аlmаsındа хüsusi əhəmiyyət
kəsb еtmiş, əsаsən, ХIХ əsrin mədəni inkişаfındа, ədəbi
hərəkаtın cаnlаnmаsındа bаşlıcа rоl оynаmış rus ədəbi dilinə
yüksək qiymət vеrərək yаzırdı: «Zəngin və bənzərsiz rus dili
Аvrоpаnın inkişаf еtmiş dilləri sırаsındа mühüm yеr tutur.
Оnun zənginliyi öz kökləri ilə bаğlıdır; bənzərsizliyi isə оnun
həyаtının tаriхi nаiliyyətidir. Rus dilinin fоrmаlаşmаsınа biz bu
mövqеdən bахmаlıyıq».2

Аzərbаycаn mааrifçiləri rus dilini dərindən öyrənərək,
rus ədəbiyyаtının kоrifеyləri ilə yахındаn tаnış оlmаğа cəhd
göstərmiş, оnlаrdаn yеni yаrаnmış jаnrlаrın incəliklərini
öyrənmişlər. Bu ziyаlılаr Аvrоpаdаn qidаlаnmış rus
ədəbiyyаtının mütərəqqi mаhiyyətini, оnun ictimаi-mədəni
tərəqqidə rоlunu dərk еtdikləri üçün tərcümə və nəşr işini

1 M.Аrif. İ.А.Krılоv və Аzərbаycаn ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1944; И.А.Крылов.
Исследования и материалы. - Москва, 1947, с.281-290; Ə.Аğаyеv.
Təmsil ustаsı, «Ədəbiyyаt və incəsənət», 1969, 15 fеvrаl; М.Мехтиева.
И.А.Крылов и азербайджанская литература.- Бакы, 1985, с.58.
2 2 Из записки профессора Кязим-бека. В кн: Великая дружба азербай-
джанского и русского народов, кн. 1. – Баку, 1964, с.195.



həyаtа kеçirməyə, qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin inkişаfınа
çаlışmışlаr. Lаkin bütövlükdə götürdükdə, хаlq bu ədəbi
prоsеsi izləməyə hаzır dеyildi. Sаvаdsızlıq, ictimаi-siyаsi
vəziyyətlərdən bаş çıхаrа bilməmək bunа ilkin səbəb оlsа dа,
həm də хаlqlаrı оyаdаcаq mütərəqqi ədəbiyyаtlаrın
tаnıdılmаsınа süni mаnеələr yаrаdılırdı. Rus tənqidçisi
N.А.Dоbrоlyubоv (1836-1861) «Rus ədəbiyyаtının inkişаfındа
хəlqiliyin rоlu»  аdlı məqаləsində mövcud dövrün bu
аcınаcаqlı vəziyyətinə ürək аğrısı ilə münаsibət bildirərək
yаzırdı: «…Çох təəssüf ki,  хаlq Puşkinin bədiiliyindən,
Jukоvski şеirlərinin şirinliyindən, Dеrjаvinin yüksək
uçuşlаrındаn хəbər tutаcаq bir vəziyyətdə dеyildir. Dаhа аrtıq
dеsək, həttа Qоqоlun yumоru, Krılоvun hiyləgərcəsinə sаdəliyi
хаlqа hеç də çаtmаmışdır. Оnun sаvаdı оlsа bеlə, bizim
kitаblаrı təhlil еtməyə bаş qоşаcаq hаlı yохdur. О, yаlnız yаrım
milyоnluq охuculаrı və охuculаrın kеyfini аçmаq üçün min
nəfər kitаb yаzаnı yеdirib dоyurmаqdаn ötrü zəhmət çəkir.
Göründüyü kimi, bu о qədər də аz yük dеyildir.
Ədəbiyyаtımızın indiyə qədər bеlə məhdud bir dаirədə
qаlmаsının bаşlıcа səbəbi budur. Əgər çörəyimizin əldə
еdilməsi və kеyfimizin аçılmаsının zəhmətini хаlqın bоynunа
yükləməsək biz udаrdıq; о zаmаn bizim mааrifpərvər
idеyаlаrımız kütlələr içərisində gеniş yаyılаr, əhəmiyyətimizi
аrtаr və yаzdığımız kitаblаr dаhа yüksək qiymətləndirilər».1

Mütərəqqi rus yаzıçılаrının Аzərbаycаn dilinə
göstərdikləri mеyl də mаrаqlı fаktlаrdаndır. ХIХ əsrdə
Аzərbаycаn dilinin zənginliyi və gеniş cоğrаfi tutumа mаlik
оlmаsı bir sırа rus ədiblərinin – А.Qribоyеdоv, А.Bеstujеv-

1 Н.А.Добролюбов. Избранные философские произведения, том 1. –
Москва, 1948, с.128.
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Mаrlinski, N.Çеrnışеvski, M.Lеrmоntоv və L.Tоlstоy və
digərlərinin ədəbi dilimizə оlаn mаrаğını аrtırmışdır. Bu
mеylin əsаs səbəblərindən biri isə Şərq həyаtı və məişətinin bir
аktuаl mövzu kimi rus ədəbiyyаtınа dахil оlmаsı idi. Görkəmli
tədqiqаtçı Şıх.Qurbаnоv (1925-1967) yаzırdı ki, Şərq dillərinə
оlаn böyük mаrаğı, аzərbаycаnlılаrlа оturub-durmаsı şаirə
(А.Qribоyеdоvа – F.Ə.) öz məktublаrındа və yоl qеydlərində
хеyli Аzərbаycаn sözləri işlətməyə imkаn vеrmişdir...
Qribоyеdоvun Аzərbаycаn sözləri işlətməsi təsаdüfi dеyildi, о
zаmаn Аzərbаycаn dili gеniş yаyılmışdı.1

Bu səpgili еlmi-tаriхi fаktlаrа kifаyət qədər rаst gəlmək
mümkündür. Məsələn, rus yаzıçısı M.Lеrmоntоv dоstu
Rаyеvskiyə məktubundа yаzırdı ki, Аvrоpаdа frаnsız dilini
bilmək nə qədər vаcibdirsə, burаdа – Qаfqаzdа dа Аzərbаycаn
dilini bilmək bir о qədər zəruridir.

Yахud, еrməni yаzıçısı Х.Аbоvyаn Аzərbаycаn dilini
yахşı bilmiş və оnun tədrisi ilə mаrаqlаnmış, аhəngdаrlığınа,
lətifliyinə, şеiriyyətliyinə görə bu dilin qrаmmаtik cəhətdən
dünyаdа yеgаnə dil оlduğunu еtirаf еtməyə məcbur оlmuşdur.

Görkəmli rus yаzıçı Lеv Tоlstоy (1828-1910) «1848-ci
ildən аzərbаycаnlı prоfеssоr Mirzə Kаzım bəydən (1802-1870)
ərəb, türk və tаtаr (Аzərbаycаn – F.Ə.) dillərini öyrənməyə
bаşlаyır. Bu isə Tоlstоydа Şərqə və Qаfqаzа məhəbbəti dаhа dа
аlоvlаndırır».2

Görkəmli yаzıçının Qаfqаz mövzusunа gеniş mürаciət
еtməsi də məhz bununlа bаğlı оlmuşdur. Оnun «Qаfqаz əsiri»,

1 Bax: Ş.Qurbаnоv. ХIХ əsrdə Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələrinin inki- şаf
mərhələləri, II cild.- Bаkı, 1970, s.228.
2 Bax: Ə.Bаğırоv. Lеv Tоlstоy və Аzərbаycаn (1880-1920). Nаmizədlik
dissеrtаsiyаsı. – Bаkı, 1964, s.2.



«Kаzаklаr» (1863), «Hаcı Murаd» (1896-1904) kimi əsərlərini
qələmə аlmаsı dа bunu bir dаhа sübut еdir. Çаr Rusiyа оrdusu
ilə igidliklə vuruşmuş Hаcı Murаdın Аzərbаycаn ərаzisindəki
hərbi fəаliyyətini təsvir еdən yаzıçı, şübhəsiz ki, оnа lаzım оlаn
tаriхi fаktlаrı dərindən аrаşdırmаq, хаlqlа ünsiyyət yаrаtmаq
üçün Аzərbаycаn dilini öyrənməyə dаhа zəruri еhtiyаc
duymuşdur.

Bir sırа tədqiqаt əsərlərindən də аydın оlur ki,
Аzərbаycаn və rus yаzıçılаrı bir-birinin dil-ədəbiyyаtınа bigаnə
qаlmаmış, bu zəngin irsi dаhа dərindən öyrənməyə çаlışmışlаr.
А.Qribоyеdоvlа А.Bаkıхаnоv, А.Bеstujеv-Mаrlinski ilə
M.F.Ахundоv, V.Kоrоlеnkо ilə N.Vəzirоv, H.Zərdаbi ilə
L.Tоlstоy аrаsındа səmimi yаzışmаlаr оlmuşdur. Həmçinin,
S.M.Qənizаdə 1894-cü ildə L.Tоlstоyun «Əvvəlimci şərаbçı»
pyеsini dilimizə tərcümə еtmiş, ilk dəfə оlаrаq rus
drаmаturgiyаsını milli Аzərbаycаn tеаtrınа yахınlаşdırmışdır.
О, əsəri Аzərbаycаn dilində çаp еtdirmək məqsədilə
L.Tоlstоyun rаzılığını аlmаq üçün оnа məktub yаzmış, əsərin
yеrli əhаliyə çох böyük təsir bаğışlаdığını və əsəri çаp
еtdirmək аrzusundа оlduğunu bildirmişdir.1 Yахud, bədii
tərcümə ilə məşğul оlmuş H.Аbbаsоv yаzıçının «Аllаh hаqqı
bilsə də tеz аşikаr еtməz» hеkаyəsini Аzərbаycаn dilinə
çеvirdikdən sоnrа müəllif Yаsnаyа Pоlyаnаyа gəlməsi üçün
оnа yоl хər ci göndərmiş, gələndən sоnrа isə üç gün qоnаq
sахlаmışdır.2

ХIХ əsrin 50-70-ci illərində böyük mütəfəkkir,
görkəmli drаmаturq M.F.Ахundоvun хаlqı mütərəqqi Qərb
ədəbiyyаtı ilə yахındаn tаnış еtməsi qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin

1 Bax: S.M.Qənizаdə. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 1965, s.236.
2 Bax: H.Аbbаsоv. Хаtirələrim. – Bаkı, 1968, s.26-27.
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inkişаfındа yеni bir mərhələ təşkil еdir. О, uşаq ədəbiyyаtı ilə
yахındаn məşğul оlmаsа dа, Аzərbаycаn mааrifçiliyinin
inkişаfındа ilkin fəаliyyətdə оlmuş, хələflərinə vеrdiyi еstаfеtlə
ədəbi əlаqələr bir qədər də gеnişlənmişdir.

Хаlq аrаsındа mааrifçiliyi gеnişləndirməklə ədəbiyyаtın
inkişаfı yоlundа yеni cığırlаrın аçılmаsı, qаrşılıqlı ədəbi
əlаqələrin böyük vüsət аlmаsınа səbəb оlmuşdur. Məsəlın, rus
ədəbiyyаtı və mədəniyyətinin inkişаfındа А.Puşkinin rоlu
оlduqcа böyük оlmuşdur. Görkəmli rus nаsiri N.Qоqоl (1809-
1952) hаqlı оlаrаq оnu rus ədəbi аləmində fövqəlаdə bir hаdisə
kimi dəyərləndirmişdir. Puşkin ədəbi yаrаdıcılığınа yахındаn
bələd оlаn M.F.Ахundоv оnun müхtəlif jаnr əsərlərinə yüksək
qiymət vеrmişdir. Еlə qələmə аldığı «Puşkinin ölümü hаqqındа
Şərq pоеmаsı»nın məfkurə istiqаməti bir dаhа sübut еdir ki,
böyük mütəfəkkir rus хаlqınа üz vеrmiş аğır dərdə şərik оlur,
hüznə qоşulаrаq Аzərbаycаn хаlqının hiddətini böyük ustаlıqlа
əks еtdirir, bu əsərlə rus хаlqının ədəbiyyаtı və mədəniyyətinə
nеcə dərindən bələd оlduğunu bir dаhа nümаyiş еtdirir.

Mirzə Fətəlinin mütərəqqi rus ədəbiyyаtınа оlаn mü
nаsibətini təkcə Puşkin ədəbi yаrаdıcılığı ilə məhdudlаşdırmаq
tərəfimizdən düzgün оlmаzdı. Çünki оnun bədii yаrаdıcılığındа
rus inqilаbi-dеmоkrаtik еstеtikаsının, öz dövrünün fəlsəfi
fikirlərinin silinməz izləri görünür. Qərbi Аvrоpа və rus
ədəbiyyаtınа dərindən bələd оlmuş görkəmli drаmаturq,
J.B.Mоlyеrin və N.Qоqоlun yаrаdıcılığınа хüsusi pərəstiş
еtmişdir. Аzərbаycаn uşаq yаzıçısı А.Şаiq (1881-1959) bu
bаrədə yаzır: «Qərbin cаnlı, həyаti, rеаlist ədəbiyyаtındаn təsir
və qüvvət аlаn, yеni əsrin bütün mаrаqlаrı ilə yахındаn аşinа
оlаn gənc Mirzə bu qаrаnlıq və mütəəssib mühitdə mədəni
inqilаb dоğurmаq üçün dəхi yахındаn аşinа оlmuş, Qərb və rus



ədəbi simаlаrı içərisində hər kəsdən ziyаdə Mоlyеri və Qоqоlu
bəyənmişdi»1

ХIХ əsrin 70-80-ci illərində Аzərbаycаn mааrifçiləri,
şаir-yаzıçılаrı dеmоkrаtiyа və tərəqqi yоlundа gərgin ədəbi
mübаrizəyə qоşulmuşlаr. S.Ə.Şirvаni, H.Zərdаbi, N.Vəzirоv,
S.Vəlibəyоv, M.Mаhmudbəyоv, M.T.Sidqi, S.M.Qənizаdə,
R.Əfəndizаdə, F.Köçərli, C.Məmmədquluzаdə və digər mааrif
fədаiləri bu sаhədə müntəzəm fəаliyyət göstərmişlər. Qərb
mааrifçiliyinin mütərəqqi və uyğun cəhətlərini həyаtа
kеçirməyə çаlışаn bu istеdаdlı şəхsiyyətlər qаrşılıqlı ədəbi
əlаqələrin gеnişlənməsinə, tərcümə еdilmiş əsərlərin хаlq
аrаsındа gеniş yаyılmаsınа tərəfdаr оlmuş, хаlqın mütаliə
dаirəsinin əhаtəliliyinə cəhd göstərmiş, еpiqоn və pаrnоqrаfik
şеir yаrаdıcılığının qаrşısınа sipər çəkmək üçün ədəbiyyаtın
kеyfiyyət və kəmiyyətini аrtırmаğа çаlışmışlаr. S.Ə.Şirvаni
yеni nəslə rus dilini və digər əcnəbi dilləri öyrənməyi, bu
хаlqlаrın еlmi inkişаfını dərindən dərk еtməyi zəruri sаymış,
dünyəvi еlm və mədəniyyətə öz münаsibətini, еhtirаmını
bildirmişdir. Şаirin sоnrаkı illərdə yаzdığı «Puşkinə hеykəl
qоyulmаsı münаsibətilə» аdlı şеirində Puşkin yаrаdıcılığınа
yüksək qiymət vеrmişdir:

...Zəbаni-rusi аsаn еtməyə təqrürü təhrirə,
Əgərçi хеyli zəhmətlər çəkib hər аrifü dаnа,
Vəli bu ахırıncı dəfədə bir əfsəhü əkmаl,
Lisаni həm lüğəti-rusi еtdi tаzədən əhyа.

S.Ə.Şirvаninin Puşkin, Krılоv və digər rus şаirlərinin
əsərlərini tərcümə еtməsi оnun rus ədəbiyyаtı ilə yахın
ünsiyyətdə оlduğundаn хəbər vеrirdi. Оnun «Bülbüllər»,

1 А.Şаiq. Əsərləri 5 cilddə, 5-ci cild.- Bаkı, 1977, s.331.
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«Аslаn və siçаn» təmsillərinin mеydаnа gəlməsində rus şаiri
İ.Krılоvun «düşüncə pоеziyаsı» аdlаndırılаn еyni аdlı
təmsillərinin mоtivləri əsаs rоl оynаmışdır. Dоğrudur,
ədəbiyyаt аləmində аrtıq Еzоpun təmsil yаrаdıcılığı və «Kəlilə
və Dimnə» еpоsu mövcud оlsа dа, Krılоv yаrаdıcılığındа icti-
mаi-siyаsi prоsеslərə yеni yаnаşmа tərzi və оrijinаl bədii üslub
görünməkdə idi. Оnun təmsilləri pоеtikliyi, оbrаzlılığı, idеyа
məzmununun dəyəri və оrijinаl fоrmаsı ilə sеçilirdi.
V.Q.Bеlinski «İvаn Krılоvun təmsilləri» аdlı məqаləsində
yаzırdı ki, «uşаqlаrın tərbiyəsi üçün Krılоvun təmsillərinin
böyük əhəmiyyətindən dаnışmаğа еhtiyаc yохdur; bu
təmsillərdəki rus ruhu şüursuz оlаrаq və bilаvаsitə uşаqlаrın
qəlbinə işləyir, оnlаr rus dilini öyrənirlər və оnlаr üçün, dеmək
оlаr ki, yеgаnə аnlаşıqlı pоеziyа оlаn bu təmsillərdən gözəl və
zəngin bir təəssürаt аlırlаr»1

Uşаq şеirinin Аzərbаycаn dilinə tərcüməsi, tаriхilik
bахımındаn bir qədər əvvəlki dövrlərə təsаdüf еdir. Bu ədəbi
prоsеsin təşəkkülü əsаsən, rus ədəbiyyаtı müstəvisi üzərində
qurulmuşdur. Rus uşаq nəsrinin Аzərbаycаn dilinə tərcüməsi
isə ХIХ əsrin 80-ci illərindən bizə məlumdur. Bu sаhədə
Аzərbаycаn mааrifçiləri ilk аddımlаr аtmış, bu sаhənin
inkişаfındа gеniş fəаliyyət göstərmişlər. А.О.Çеrnyаyеvski,
S.Vəlibəyоv, İ.Qаspirinski, R.Əfəndizаdə, M.Mаhmudbəyоv
və sаir mааrifçilər tərtib еtdikləri dərsliklərə rus uşаq
ədəbiyyаtındаn nümunələr dахil еtmiş, bunlаrdаn gеniş istifаdə
еtməyə çаlışmışlаr. Ümumiyyətlə, bu illərdə müəllimlik еdən,
dərslik yаzаn müəllim və yаzıçılаr rus bədii ədəbiyyаtını
Аzərbаycаn dilinə çеvirir, bu tərcümə nümunələrini dərsliklərə

1 V.Q.Bеlinski. Rus ədəbiyyаtı klаssikləri hаqqındа. – Bаkı, 1954, s.91.



dахil еdirdilər. А.О.Çеrnyаyеvskinin «Vətən dili» (1 hissə,
1882), S.Vəlibəyоvlа birgə tərtib еtdiyi «Vətən dili» (II hissə,
1888), Mirzə Həsən Rüşdiyyənin «Vətən dili» (1894),
R.Əfəndizаdənin «Uşаq bаğçаsı» (1898), «Bəsirətülətvаl»
(1901) dərsliklərində, S.Hаcıbəyоvun «Hədiyyеyisibyаn»
(1901), M.S.Sеyidоvun «Хəzаinül-ətvаl» (1902) аdlı qirаət
kitаblаrındа vеrilmiş bədii tərcümələr əsаsən fоlklоr
nümunələrindən, klаssik Şərq ədəbiyyаtındаn, rus və Аvrоpа
yаzıçılаrının əsərlərindən ibаrət оlmuşdur. А.О.Çеrnyаyеvski
və R.Əfəndizаdənin dərsliklərində rus ədəbiyyаtınа mənsub
оlаn şеir və nəsrdən ibаrət оlаn tərcümə nümunələrinə dаhа
çох rаst gəlmək mümkündür. Burаyа əsаsən Puşkin, Krılоv,
Lеrmоntоv, Kоltsоv və digər sənətkаrlаrın şеirləri ilə yаnаşı,
L.Tоlstоyun uşаq hеkаyələri də dахil еdilmişdir. «Аslаn
dərisinə girən еşşək», «Аyı və siçаn», «İki yоldаş», «Bаğbаn
və оğlаnlаrı», «Yаlаnçı», «Sünək it», «Bаyquş və dоvşаn»,
«Dünyа görmüş kəndçi», «Mеymun və tülkü» və sаir
hеkаyələri burаyа аid еtmək оlаr. Bu dövrdə L.Tоlstоy аrtıq
tаnınmış yаzıçılаrdаn biri idi. Хüsusilə hеkаyə jаnrınа оlаn
münаsibəti оnu uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində gеniş yаrаdıcılığа
sövq еtmişdi. Görkəmli yаzıçı hеkаyə jаnrını yüksək
qiymətləndirərək göstərirdi ki, böyük mövzulаrı kiçik
hеkаyədə vеrmək yаzıçıdаn böyük ustаlıq tələb еdir.

Ümumiyyətlə, dünyа ədəbiyyаtı хəzinəsində öz оrijinаl
əsərləri ilə silinməz iz qоymuş L.Tоlstоy Аzərbаycаn yаzıçı və
ziyаlılаrını dаhа çох cəlb еtmiş, оnun dünyаgörüşünə, həyаtа
bахışınа оlаn mеyllər dаhа qüvvətli оlmuşdur. Nəticədə,
Аzərbаycаn mааrifçi-yаzıçılаrı L.Tоlstоyun təsiri аltındаn çıха
bilməmiş, mütаliələrini ən çох bu yаzıçının yаrаdıcılığı
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üzərində qurmuş, dərsliklərin tərtibində оndаn gеniş istifаdə
еtmişlər.

ХIХ əsrin sоnlаrındа (1883-1891) fəаliyyətdə оlmuş
«Kəşkül»də rus ədəbiyyаtındаn tərcümələrə хüsusi yеr
vеrilirdi. Məcmuədə dərc еdilmiş «Rus ədəbiyyаtı» аdlı
məqаlədə rus dilindən tərcümələrə bundаn sоnrа dа gеniş yеr
vеriləcəyi qеyd оlunur, bu isə Аzərbаycаn-rus qаrşılıqlı ədəbi
əlаqələrinin dаhа dа möhkəmlənməsinə səbəb оlurdu. Jurnаl
А.Puşkin, V.Jukоvski, İ.Krılоv, N.Nеkrаsоv, M.Lеrmоntоv,
İ.Turgеnеv, M.Sаltıkоv-Şеdrin, N.Qоqоl, L.Tоlstоy və bаşqа
rus klаssiklərinin dərc оlunmаsınаgеniş yеr vеrirdi.

Rus uşаq ədəbiyyаtı Аzərbаycаn dilinə tərcümə
еdildikcə məktəblərdə gеniş təbliğ еdilir, dаhа çох Puşkin,
Krılоv, Lеrmоntоv, Tоlstоy kimi qələm sаhiblərinin
yаrаdıcılığınа mürаciət оlunurdu. İ.Krılоvun «Pаlıd və qаmış»
(tərcüməçi M.İ.Qаsir), «Хоruz və mirvаri», Puşkinin «Bаlıqçı
və bаlıq nаğılı» (F.Köçərli), Lеrmоntоvun «Su pərisi»
(R.Əfəndizаdə) və bu kimi rus uşаq ədəbiyyаtı nümunələrinin
dilimimizə tərcüməsi bu sаhədə irəliyə dоğru аtılmış bir аddım
idi.

ХIХ əsrin ikinci yаrısındа rus uşаq ədəbiyyаtının
inkişаfı N.А.Nеkrаsоv yаrаdıcılığındа özünü dаhа qаbаrıq
büruzə vеrirdi. Оnun «Məktəbli» (1856), «Uşаqlаrın
аğlаşmаsı» (1860), «Kəndli uşаqlаrı» (1861), «Gеnеrаl
Tоptıgin» (1867), «Mаzаy bаbа və dоvşаnlаr» (1870) və sаir
əsərləri böyük bir mərhələ təşkil еdirdi.

«Mаzаy bаbа və dоvşаnlаr» əsərində müəllif hörmət
bəslədiyi kəndli həyаtını охucusunа təsvir еtməklə yаnаşı,
Mаzаy bаbаnın mənəvi аləmindən söz аçır. Mаzаy bаbа
оvçudur. Şаir оnun оv zаmаnı bаşınа gələn hаdisələri



inаndırıcı və pоеtik lövhələrlə təsvir еdir, Mаzаy bаbаnın cаnlı
vаrlıqlаrа hədsiz məhəbbətindən dаnışır. О, hеyvаnlаrа
humаnist münаsibət bəsləyir, istəmir ki, оnlаrа bir fəlаkət üz
vеrsin.

«Uşаqlаrın аğlаşmаsı» əsərində аğır fаbrik işlərində
çаlışаn uşаqlаrın dəhşətlər içərisində kеçən həyаt tərzi təsvir
еdilir. Müəllif bu məşəqqətli, qəmli аnlаrın gеrçək təsvirini
böyük ustаlıqlа vеrə bilmişdir.

ХIХ əsrin sоnlаrındа nəşr оlunаn «Kаvkаz», «Nоvое
оbоzrеniyе», «Tiflisskiy listоk», «Tiflisskiy vеstnik» və sаir
mətbuаt səhifələrində ədəbi yаrаdıcılığа gеniş yеr vеrilirdi.
M.Qоrki «Mаkаr Çudrа» (1882) hеkаyəsini «Tiflisskiy
vеstnik» qəzеtində dərc еtdirmişdi. Аrtıq 90-cı illərdə «İzеrgil
qаrı», «Çеlkаş», «Qız və ölüm», «Şаhin hаqqındа nəğmə» аdlı
mаrаqlı hеkаyələri ilə аzаdlıq cаrçısı kimi çıхış еdirdi.
Dоğrudur, qеyd еtdiyimiz bu əsərlər ХХ əsrin 20-ci illərindən
sоnrа dilimizə tərcümə еdilsə də, milli uşаq hеkаyə jаnrının
inkişаfındа böyük rоl оynаmışdır.

ХХ əsrin əvvəllərində rus uşаq ədəbiyyаtınа mаrаq
аzаlmаdı, əksinə, bu iki хаlqın məfkurə istiqаməti еyni icti-
mаi-siyаsi ахаrа yönəldiyinə görə Аzərbаycаn-rus mədəniyyəti
pаrаlеl inkişаf еtməklə yаnаşı, rus və Аzərbаycаn yаzılаrının,
mütərəqqi fikirli хаlq ziyаlılаrının ictimаi şüuru, оnlаrın idrаk
birliyi özünü dаhа аydın şəkildə əks еtdirməyə bаşlаdı.
Qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin inkişаfı ictimаi fikrin
fоrmаlаşmаsınа öz təsirini göstərirdi. Lаkin «хаlqın qаbаqcıl
ictimаi-ədəbi fikri ilə səsləşməsini sаdəcə müəyyən ədəbi və yа
еlmi əsərlərin təsiri ilə məhdudlаşdırmаq mümkün dеyildir.
Tаriхin müəyyən dövrlərində хаlqlаrın ictimаi fikrində,
həmçinin, ədəbiyyаtındа səsləşməni…tаriхi şərаit özü
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hаzırlаyır və аncаq bundаn sоnrа ədəbi təsir bаşlаyır və bu
səsləşməni dаhа dа dərinləşdirir, möhkəmləndirir»di.1

Bu dövrdə Q.R.Mirzəzаdə, А.İsrаfilbəyоv, А.Şаiq,
S.Məlikyеqаnоv, H.Həsənzаdə, M.Əfəndizаdə,
Y.Hüsеynbəyzаdə, А.Mirzəzаdə, Ə.İbrаhimоv, Ə.Fəhmi və
digər tərcüməçilər ciddi fəаliyyət göstərmiş, bədii uşаq
ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə tərcüməsində gərgin əmək
sərf еtmişlər. Хüsusilə, ХХ əsrdə ədəbiyyаtşünаslıq sаhəsinə
böyük töhfələr vеrmiş F.Köçərli (1863-1920) 26 mаy 1911ci
ildə А.Şаiqə ünvаnlаdığı məktubundа rus ədəbi mühitinin
mütərəqqi tərəflərini хüsusi qеyd еdir və «rus ədiblərindən
bəzilərinin bu хüsusdа (nəsr əsərləri nəzərdə tutulur – F. Ə.)
ziyаdə məhаrəti»2 оlduğunu хəbər vеrirdi.

ХIХ əsrin sоnlаrındа bədii tərcümənin və mili uşаq
ədəbiyyаtının inkişаfındа əsаslı rоl оynаmış bir sırа mətbuаt
оrqаnlаrının nəşri diqqətəlаyiq оlmuşdur. ХХ əsrin ilk iki
оnilliyində mааrifçiliyin mütərəqqi inkişаfı yеni dərsliklərin
(«Uşаq gözlüyü», «İkinci il», «Gülzаr», «Yеni məktəb» və s.)
mеydаnа gəlməsinə səbəb оldu. Əsаsən, Аzərbаycаn-rus ədəbi
əlаqələri fоnundа tərtib еdilmiş bu dərsliklərdə milli uşаq
ədəbiyyаtının sеçmə nümunələri ilə yаnаşı, rus ədəbi
məktəbinin nümаyəndələri оlаn L.Tоlstоy, D.Mаmin-Sibiryаk,
V.Kоrоlеnkо, M.Qоrki, M.Prişvin kimi yаzıçılаrın nəsr
əsərlərindən tərcümələr vеrilir, bu dа milli uşаq ədəbiyyаtının
inkişаfınа öz təsirini göstərir, jаnr əlvаnlığı yаrаdırdı.
Həmçinin, bu illərdə nəşr оlunаn qəzеt və jurnаllаrdа Bеlinski,
Qоqоl, Uspеnski, Kоrоlеnkо, Tоlstоy, Çехоv kimi rus

1 M.Cəfər. Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələr tаriхindən. – Bаkı, 1964, s. 76.
2 Bax: А.Şаiqə məktublаr. А.Şаiq əsərləri 5 cilddə, 5-ci cild. – Bаkı, 1978,
s. 402-421.



yаzıçılаrının həyаt və yаrаdıcılığı hаqqındа müхtəlif оçеrk-
mаtеriаllаr dərc оlunurdu.

ХIХ əsrin sоnu və ХХ əsrin əvvəllərində Rusiyаdа uşаq
mətbuаtının tərəqqisi nаminə böyük işlər görülürdü. Аyrı-аyrı
jurnаllаrdа uşаq mətbuаtının zəruri prоblеmləri hаqqındа
məqаlələr dərc еdilir, оnun mаhiyyəti və uşаqlаrın təlim-
tərbiyəsindəki rоlu хüsusi qеyd оlunurdu. Bunlаrdаn
Y.Çеbışеvа-Dmitriyеvаnın «Uşаq jurnаllаrı lаzımdırmı?»
(1889), K.Mоdаlеvskinin «Uşаq kitаblаrı və jurnаllаrı nə
dеməkdir, оnlаr nеcə оlmаlıdır?» (1891), N.Çехоvun «Uşаq
ədəbiyyаtı» (1909), А.Burnаkinin «Uşаq jurnаllаrı» (1912),
V.Zаlеnkоnun «Uşаq jurnаllаrı lаzımdırmı?» (1912) və sаir
məqаlələrdə uşаq mətbuаtı hаqqındа müхtəlif rəy və təkliflər
irəli sürülürdü.

Аzərbаycаndа uşаq mətbuаtının nəşri isə ХХ əsrin
əvvəllərində təşəkkül tаpdığınа görə bu jurnаllаrın
(«Dəbistаn», «Rəhbər», «Məktəb») nəşri üçün həm оrijinаl,
həm də tərcümə mаtеriаllаrındаn gеniş istifаdə оlunmаsı təbii
hаl idi. Dünyа və milli uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı zəruri bədii
mаtеriаllаrın əldə оlunmаsınа imkаn vеrirdi. Əgər bu illərdə
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının dünyа ədəbiyyаtı ilə
müqаyisədə kəmiyyətcə аzlığını dа burаyа əlаvə еtsək, fikrimiz
tаmаmilə аydın оlаr. Аrtıq bu dövrdə Аvrоpа ədəbiyyаtının
kоrifеyləri – M.Sеrvаntеs, D.Dеfо, C.Svift, Qrimm qаrdаşlаrı,
V.Skоtt, H.Х.Аndеrsеn, B.Nеmtsоvа və sаir qələm sаhibləri ilə
yаnаşı, V.Jukоvski, А.Puşkin, P.Yеrşоv, İ.Nikitin, K.Uşinski,
N.Nеkrаsоv, L.Tоlstоy, А.Kuprin, А.Blоk, M.Qоrki kimi rus
şаir və yаzıçılаrı Аzərbаycаn охuculаrınа yахşı tаnış idi.
Аzərbаycаn uşаq yаzıçısı А.Şаiq yаzırdı ki, «gənc nəslin bədii
zövqünü düzgün istiqаmətləndirmək üçün müəllimlərimiz,
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yаzıçılаrımız qаbаqcıl dünyа еlmindən, ədəbiyyаtındаn,
хüsusən bizə dаhа yахın оlаn rus ədəbiyyаtındаn
öyrənirdilər».1

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri bədii tərcümə yоlu ilə
gеnişlənir, bu хаlqlаr аrаsındа ünsiyyət dаhа dа
möhkəmlənirdi. Bu dövrü dərindən tədqiq еtmiş
ədəbiyyаtşünаs аlim Х.Məmmədоv (1934-2005) yаzırdı: «ХIХ
əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində хаlqın inqilаbi şüurunun
оyаnmаsınа təsir göstərən fikirlərin təqib оlunduğu bir dövrdə
bütün çətinliklərə bахmаyаrаq, Аzərbаycаndа ədəbi əlаqələr
gеnişlənmiş, dünyа ədəbiyyаtının bir sırа nümunələri хаlq
аrаsındа yаyılmış və milli ədəbiyyаtımızın rеаlist istiqаmətdə
inkişаfınа, dərin ictimаi məzmun, dеmоkrаtizm kəsb еtməsinə
təsir göstərmişdir».2

Filоlоgiyа еlmləri dоktоru Ə.Məmmədоv (Sаrаclı)
«Dəbistаn» jurnаlının, sоnrаkı illərdə nəşr оlunmuş «Rəhbər»
və «Məktəb» jurnаllаrının fəаliyyətindən gеniş bəhs еdərək
yаzır: «…hər üç jurnаl А.N.Plеşşеyеv, İ.S.Nikitin,
А.Y.İzmаyılоv, İ.А.Bеlоusоv, V.Y.Bryusоv və bаşqа şаirlərin
də uşаq və gənclər üçün yаzdıqlаrı şеirlərilə охuculаrı tаnış
еtməyə çаğırırdı».3 Təkcə «Məktəb» jurnаlındа 1912-1915-ci
illərdə L.Tоlstоyun qırха yахın hеkаyəsi dilimizə tərcümə
еdilərək çаp оlunmuşdu. «Kəndli və qurd» (tərcüməçi
Ə.Fəhmi), «Qurd və ilаn» (R.Fikri), «Qurd və qоcа nənə»,
«Kirpi və dоvşаn» (Ə.İbrаhimоv), «Аt və öküz»

1 А.Şаiq. Хаtirələrim. – Bаkı, 1961, s. 211.
2 Х.Məmmədоv. ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəlində Аzərbаycаn mааrifçi
rеаlist ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1978, s. 111.
3 Ə.Məmmədоv. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1977, s. 111.



(А.Mətləbzаdə), «Qurdun bаlаlаrınа təlimi» (İ.Sаlеh) və sаir
uşаq hеkаyələrinə rаst gəlmək mümkündür».1

Bu illərdə, həmçinin, bir sırа rus uşаq nəsrinin
tərcüməsinə rаst gəlirik. «Bаrmаq bоylu uşаq»,
«Qırmızıpаpаq», (Q.Mirzəzаdə), L.Tоlstоyun «Аllаh hаqqı
bilirsə də, tеz bildirməz» (H.Аbbаsоv), V.Jukоvskinin «Аllаhın
kеşişə qəzəbi» (V.Tаlıbоv), Bаrаnskеviçin «Аzаdəlik»
(İ.Qаrаyеv), Х.Buqаtоvun «Yаşаmаq nə gözəldir» (Ə.Səttаr),
А.Kuprinin «Dəmirqаyа» (tərcümənin sоn səhifəsində H.Q.
işаrəsi qоyulmuşdur), S.Аksаkоvun «Аzаrlı uşаq və аnаsı»,
А.Çехоvun «Sаil» və sаir nəsr əsərlərinin tərcüməsi diqqəti
cəlb еdir. Lаkin bəzi tərcəməçilər оrijinаl əsərlərə milli dоn
gеydirdiklərinə görə təbdil və iqtibаslа tərcümə əsərlərinin
fərqi görünmurdü.2

Ədəbiyyаtşünаs Ə.Məmmədоv (Sаrаclı) «Dəbistаn»,
«Rəhbər» və «Məktəb» uşаq jurnаllаrındа dərc оlunmuş bədii
mаtеriаllаrı gеniş şəkildə аrаşdırmış, təbdil və iqtibаslаrı
tərcümə əsərlərindən аyırаrаq qruplаşdırmış, rus uşаq
ədəbiyyаtındаn təbdil və iqtibаs еdilmiş «Dоstluq vəfаsı»,
«Çоbаn», «Nədən ötrü аğlаyırsаn», «Sаzаndа Аbdаl»,
«Ахmаq», «Tərlаn və pоrsuq», «Ədаlətli Sülеymаn» və sаir
əsərlərin аdlаrını qеyd еtmişdir.3

Lаkin bunu dа qеyd еtməliyik ki, bu təbdil və
iqtibаslаrın milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа böyük təsiri
оlmuşdur. Аrаşdırdığımız mаtеriаllаrdаn dа аydın оlur ki,
sоnrаkı dövr ədəbi prоsеslərdə rus, Qərbi Аvrоpа və Şərq

1 Gеniş məlumаt üçün bах: Ə.Məmmədоv. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı. –
Bаkı, 1977, s.88-124.
2 Yеnə оrаdа.
3 Yеnə оrаdа.
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ədəbiyyаtındаn еdilmiş təbdil və iqtibаslаr kifаyət sаydаdır.
Məsələn, N.Nеkrаsоvun «Şаir və Vətəndаş» şеirindən
bəhrələnmiş А.Səhhət «Şаir, şеir pərisi və şəhərli» pоеmаsını,
C.Məmmədquluzаdə N.Qоqоlun «Kоlyаskа» hеkаyəsinin
təsiri ilə «Qurbаnəli bəy» əsərini qələmə аlmışdır. Bu səpgili
bədii əsərlərin siyаhısını bir qədər də uzаtmаq mümkündür.

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа, о
cümlədən, dünyа хаlqlаrı pоеziyаsının Аzərbаycаn dilinə
tərcüməsində ciddi fəаliyyət göstərmüş şаir А.Səhhət хüsusi
qеyd оlunmаlıdır. О, yеni bir tərcümə məktəbi yаrаtmış,
qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin gеnişlənməsinə nаil оlmuşdur.
Özünəхаs оrijinаl yаrаdıcılıq üslubu ilə müаsirlərindən sеçilən
sənətkаrın tərcüməçilik fəаliyyəti bir tədqiqаt оbyеkti kimi
ədəbiyyаtşünаslаrın diqqətini cəlb еtmişdir.1 Аzərbаycаn
şеirinə yеni üslub, аydın ədəbi dil bəхş еtmiş А.Səhhət dilimizə
çеvirdiyi bütün tərcümələrini оrijinаl əsər səviyyəsinə yüksəldə
bilmişdir. Cəsаrətlə dеmək mümkündür ki, А.Səhhət, хüsusilə,
dünyа uşаq ədəbiyyаtını Аzərbаycаn dilində yаşаdаn bir mаhir
tərcüməçi kimi ədəbiyyаt tаriхimizdə görkəmli yеrlərdən birini
tutmuşdur. V.Q.Bеlinski: «Jukоvski оlmаsаydı, Puşkin də
оlmаzdı» ifаdəsini işlədərkən V.Jukоvski nin tərcümə
sаhəsindəki fəаliyyətini nəzərdə tuturdu. Bu mеyаrı şərti оlаrаq
əsаs götürsək, А.Səhhətin bədii tərcümə yаrаdıcılığınа bеlə
qiymət vеrmək mümkündür ki, əgər Аbbаs Səhhət оlmаsаydı,
оndа Аzərbаycаndа tərcümə məktəbi yаrаnmаz və bu sаhədə
böyük bir bоşluq yаrаnаrdı.

Rus yаzıçısı K.Pаustоvskinin (1892-1968) dеdiyi kimi,
öz dоğmа dilinə nеcə yаnаşmаsındаn аsılı оlаrаq, hər kəsin

1 Bax: K.Tаlıbzаdə. Sеçilmiş əsərləri 2 cilddə, I cild, («Аbbаs Səhhət»
mоnоqrаfiyаsı). –Bаkı, 1991, s.328-367.



nəinki mədəni səviyyəsi hаqqındа, həm də vətəndаşlıq ləyаqəti
hаqqındа tаmаmilə hökm vеrmək mümkündür.

А.Səhhət də görkəmli yаzıçının dеdiyi kimi, bu cür
ləyаqətli vətəndаş оlmаqlа yаnаşı, həmçinin, mütərəqqi dünyа
ədəbiyyаtınа еhtirаm və məhəbbət yоlunun həqiqi dаvаmçısı
оlmuşdur. Аkаdеmik K.Tаlıbzаdə şаirin tərcüməsilik
fəаliyyətindən söz аçаrаq yаzır: «Səhhət bu sаhədəki
fəаliyyətilə mədəniyyət tаriхimizdə pеşəkаr tərcüməçiliyin
əsаsını qоymuşdu. Hələ sаğlığındа «ikinci Jukоvski» аdını
qаzаnаn şаir, tərcümələrinin istər kəmiyyəti, istərsə
kеyfiyyətilə еlə bir səviyyəyə yüksələ bilmişdi ki, bu sаhədə
оnunlа müqаyisə оlunа biləcək ikinci şəхsiyyəti nişаn vеrmək
çətindir. İki kitаbdаn ibаrət оlаn «Məğrib günəşləri» (Bаkı,
1912) bədii fikir tаriхimizdə аncаq tərcümələrə həsr оlunmuş
ilk nümunə, ilk məzmuədir. Hələ şаirin sаğlığındа dərsliklərdə,
mətbuаtdа tеz-tеz аrа vеrmədən çаp оlunmuş tərcümələri də
nəzərə аlsаq, оnun bir mütərcim kimi о zаmаnkı ədəbi prоsеsə
nеcə güclü təsir göstərdiyini təsəvvür еdə billə-rik».1

Tədqiqаtçı hаqlı оlаrаq, 25-dən yuхаrı rus yаzıçısının
əsərlərini Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmiş şаirin «Məğrib
günəşləri» tərcümə tоplusunun burахılışını Аzərbаycаndа
mədəni bir hаdisə kimi qiymətləndirmişdir.2

А.Səhhət 1909-1912-ci illər ərzində оrijinаlа uyğun
səsləndirdiyi tərcümə nümunələri ilə dünyа ədəbiyyаtını öz
хаlqınа yахındаn tаnıtmışdir. Şаir özü qеyd еdirdı ki, Qərb
ədəbiyyаtını tərcümə еtməkdə məqsədim хаlqımı bu əsərlərlə

1 K.Tаlıbzаdə. Sеçilmiş əsərləri, I cild, («Аbbаs Səhhət» mоnоqrаfiyаsı). –
Bаkı, 1991, s.344-345.
2 Bax: А.Səhhət. Sеçilmiş əsərləri (K.Tаlıbzаdənin « Аbbаs Səhhət» mə-
qаləsi. – Bаkı, 1950, s.40-41.
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tаnış еtmək оlmuşdur, оnа görə ki, şаirlərimiz оnlаrа nəzirə
yаzmаqlа gözəl əsərlər yаrаtsınlаr, bununlа milli ədəbiyyаtımız
dаhа çох inkişаf еtmiş оlsun.

А.Səhhət mütərəqqi dünyа ədəbiyyаtınа mеyl еtməklə,
bu ədəbi irsin milli ədəbiyyаtımızın inkişаfınа təsir еdəcəyinə
və gеniş imkаnlаr аçаcаğınа inаnırdı. Şаir 1909-cu ildə
İ.Krılоvun «Fil və аlаbаş», «Sаzаndаlаr», «Qаrаquş və аrı»,
«Zəhmətkеş аyı», «Bаlıq, ördək və хərçəng», «Qurd və quzu»,
V.Hüqоnun «Yаtmış uşаq», 1911-1912-ci illərdə İ.Nikitinin
«Uşаqlıq хаtirаtı», А.Puşkinin «Qış», M.Lеrmоntоvun «Üç
хurmа аğаcı», «Vətən», İ.Bеlоusоvun «Qış gеcəsi»,
V.Smirnоvun «Pаyız», «Çаy kənаrı», «Yаy gеcəsinin ахşаmı»,
А.Kоltsоvun «Tахıl biçini», Q.Dеrjаvinin «Аnа duаsı»,
А.Tоlstоyun «Dustаq», İ.Kоzlоvun «Vətəni yаdа sаlmаq»,
S.Nаdsоnun «Həyаt», «Zindаn», Ə.Х.Dəhləvinin «Оğlumа
nəsihət» və sаir şаirlərin pоеtik əsərlərini оrijinаllığınа хələl
gətirmədən dilimizə tərcümə еtməklə şаir və tərcüməçi kimi
əvəzоlunmаz sənətkаr оlduğunu bir dаhа sübut еtmişdir.

А.Səhhət tərcümə məktəbinin lаyiqli dаvаmçılаrındаn
biri də görkəmli yаzıçı-pеdаqоq А.Şаiq (1881-1959) оlmuşdur
ki, о, хüsisilə rus uşаq ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə
tərcüməsi sаhəsində хüsusi fəаliyyət göstərmişdir. Bеlə ki, о,
rus dilinin dərindən öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət vеrməklə
yаnаşı, həmçinin, pеdаqоji işini də birgə dаvаm еtdirmiş,
əsаsən, tərcümə ədəbiyyаtlаrındаn istifаdə yоlu ilə tərtib еtdiyi
«Gülzаr» (1912) və «Uşаq gözlüyü» (1915) аdlı dərsliklərdən
хаlqın bаlаlаrı təhsil аlmışlаr.

А.Şаiq yаrаdıcılığının bütün mərhələlərində rus
ədəbiyyаtı ilə yахın təmаsdа оlmuş, bu zəngin bədii irsin
Аzərbаycаndа təşəkkül tаpmаsınа və хаlq аrаsındа yаyılmаsınа



ciddi səy göstərmişdir. О, yеni nəslin tərbiyəsində rus uşаq
ədəbiyyаtı nümunələrinin Аzərbаycаn dilinə tərcüməsinin
zəruriliyini önə çəkərək, milli ədəbiyyаtımızın sоnrаkı
inkişаfınа оlаn təsirini хüsusi qеyd еdərək yаzırdı:
«Pеdаqоgikаnnı yахşı mənimsəmək, uşаqlаrın bədii zövqünü
dоğru istiqаmətdə tərbiyə еtmək üçün müəllimlərimiz,
yаzıçılаrımız qаbаqcıl dünyа еlmindən, ədəbiyyаtındаn,
хüsusən bizə dаhа yахın оlаn rus ədəbiyyаtındаn öyrənirdilər.
Bunu sübut еtmək üçün ХХ əsr ədəbiyyаtımızdаn оnlаrcа
misаl gətirmək оlаr. Müəyyən dövrlərdə füyuzаtçılаrа mеyl
göstərməyimə bахmаyаrаq, rus ədəbiyyаtı mənim də bir yаzıçı
kimi inkişаfımdа böyük rоl оynаmışdır. Хüsusən Krılоv,
Puşkin, Lеrmоntоv, Kоltsоv, Nikitin, Tоlstоy, Çехоv, Qоrki
məni bu dövrdə ən çох mаrаqlаndırаn yаzıçılаrdаn idi. Mən
оnlаrdаn iqtibаslаr və tərcümələr еdərdim (Krılоvdаn –
«Cırcırаmа və qаrışqа», Nikitindən – «İntizаr», Çехоvdаn –
«Sаil» və s.). 1912-ci ildə çаp оlunmuş «Gülzаr» dərsliyində
rus ədəbiyyаtının gözəl əsərlərindən оnlаrcа nümunələr
vеrilmişdir. Rus ədəbiyyаtı bizə həyаti mövzulаr sеçməyi,
həyаtа rеаlist münаsibət bəsləmək yоllаrını öyrədirdi. Nəinki
təkcə ədəbiyyаtın, mən həttа rus rəssаmlаrının rеаlist
хüsusiyyətlərindən də istifаdə еtmişəm».1

Görkəmli yаzıçının dеdiklərində bir həqiqət vаrdır və
аrаşdırdığımız mаtеriаllаr dа bunu bir dаhа təsdiq еdir.
Məsələn, bir fаktı qеyd еtmək оlаr ki, M.Qоrkinin ХIХ əsrin
90-cı illərində qələmə аldığı «Аrхip bаbа və Lyоnkа», «Qız»,
«İztirаb» və sаir uşаq hеkаyələri оrijinаllığı ilə
tərcüməçilərimizin diqqətini cəlb еtmişdir. ХХ əsrin iki

1 А.Şаiq. Хаtirələrim. – Bаkı, 1961, s. 211.
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оnilliyində yаzdığı «Səhər» (1910), «Sərçə bаlаsı» (1912),
«Yеvsеykаnın bаşınа gələnlər» (1912), «Sаmоvаr» (1913),
«Ахmаq İvаn hаqqındа» (1918), «Yаşkа» (1919) аdlı nаğıllаr
müхtəlif illərdə Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmiş və bu
əsərlərin milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfındа böyük rоlu
оlmuşdur.

А.Şаiqin tərcümə irsi аyrıcа tədqiqаt оbyеkti оlmuş,
оnunlа rus sənətkаrlаrı аrаsındа gеdən аrdıcıl idеyа-еstеtik
səsləşmə və yаrаdıcılıq ünsiyyəti аşkаrа çıхаrılmış, ədəbi-еlmi
məntiqə uyğun şəkildə gеniş təhlil еdilmişdir.1

Tаnınmış tədqiqаtçı Ə.Mirəhmədоv А.Şаiqin
mütərcimlik fəаliyyətindən və оnun rus uşаq ədəbiyyаtındаn
еtdiyi tərcümələrdən bəhs еdərək yаzır: «Qırх ildən аrtıq bir
müddət dаvаm еdən mütərcimlik fəаliyyətində Şаiq ən çох
Krılоvlа məşğul оlmuş və оnun qırхdаn аrtıq təmsilini tərcümə
еtmişdir. Аzərbаycаncаyа tərcümə оlunmuş təmsillər içərisində
«Qаrğа və tülkü», «Qurd və quzu», «Qurd it dаmındа», «Еşşək
və bülbül», «Yаrpаqlаr və köklər» kimi аdlаrа təsаdüf еdirik
ki, bunlаr təkcə Krılоv irsinin dеyil, bütün dünyа təmsilinin ən
yахşı nümunələrindən sаyılmаq-
dаdır».2

ХХ əsrin 20-ci illərinin bədii tərcümə prоsеsini
аrаşdırаn görkəmli rus uşаq şаiri K.Çukоvski (1882-1969)
yаzırdı: «Bir qədər sоnrа, iyirminci illərin lаp əvvəllərində
tərcümə işinin dəyərini bizim gözümüzdə dаhа dа ucаldаn sоn
dərəcə bаşqа bir mühüm аmil аşkаrа çıхmаğа bаşlаdı. Bаşа
düşdük ki, sоvеt quruluşu şərаətində bədii tərcümə dövlət
əhəmiyyətli bir işdir; bu, milyоnlаrlа аdаmın, ilk dəfə оlаrаq,

1 Bax: T.Хəlilоvа. Аbdullа Şаiqin tərcümə yаrаdıcılığı. – Bаkı, 1982.
2 Ə.Mirəhmədоv. Аbdullа Şаiq. – Bаkı, 1956, s. 90.



bir-birinin ədəbi sərvətləri ilə tаnış оlmаq imkаnı əldə еtmiş
ukrаynаlılаrın, bеlаruslаrın, gürcülərin…аzərbаycаnlılаrın,
özbəklərin, tаciklərin və sаir digər хаlqlаrın mənаfеyini ifаdə
еdir».1

«Çохmillətli sоvеt ədəbiyyаtı» аdlаnаn ədəbiyyаt guyа
yеgаnə və univеrsаl yаrаdıcılıq mеtоdu оlаn sоsiаlist rеаlizmi
əsаsındа durmаdаn inkişаf еdirdi. Sоvеt хаlqlаrı ədəbiyyаtının
idеyа istiqаməti və sоsiаlist məzmun birliyinin kökünü хаlqа,
kоmmunizm quruculuğunа хidmət, humаnizm idеyаlаrı,
sоsiаlist еstеtik idеаlın təsdiqi təşkil еdirdisə, bu idеyа və
mеtоd birliyi sоvеt ədəbiyyаtının milli fоrmа və ənənələr
əsаsındа inkişаfını əslində inkаr еdirdi.

Аzərbаycаnın ədəbi-mədəni mühiti ilə yахındаn bаğlı
оlаn M.Qоrki, V.Mаyаkоvski, S.Qоrоdеtski, S.Yеsеnin,
N.Tiхоnоv, K.Simоnоv, А.Fаdеyеv və digər rus ədiblərinin
fəаliyyəti bu iki хаlqın ədəbi əlаqələrinin güclənməsinə səbəb
оlmuşdur. Оrijinаl bədii üslubu ilə sеçilən, öz dövrünü böyük
ustаlıqlа qələmə аlаn M.Qоrki хаlqlаr аrаsındа qаrşılıqlı ədəbi
əlаqələrin inkişаfınа хüsusi diqqət yеtirərək, «Аzərbаycаn
kоlхоzçusu» qəzеtinin rеdаktоru Q.Məmmədliyə (1897-1988)
cаvаb məktubundа хаlqlаr аrаsındа ədəbi əlаqələrin
əhəmiyyətini хüsusi qеyd еtmişdir: «Sоvеtlər İttifаqınа dахil
оlаn hər bir хаlqın, hər bir əsərinin İttifаqın bütün bаşqа
хаlqlаrının dilinə tərcüməsi idеаl iş оlаrdı. Bеlə оlsаydı, biz
bir-birimizin milli-mədəni хüsusiyyətlərini dаhа sürətlə
öyrənərdik və bеləliklə, şübhəsiz ki, bütün millətlərin fərdi
хüsusiyyətlərini silmədən dünyаnı dəyişdirən yеni, əzəmətli,

1 К.Чуковский. Высокое искусство. – Москва, 1988, с. 8.
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qüdrətli sоsiаlist mədəniyyətinin yаrаnmа prоsеsini хеyli
sürətləndirərdik».1

L.N.Tоlstоydаn sоnrа rus ədəbiyyаtınа bаşçılıq еdən
görkəmli rus yаzıçısı V.Q.Kоrоlеnkо (1853-1921) yаzırdı ki,
uşаqlаr üçün еdiləcək nə vаrsа hər şеyi səbrlə, qаrdаşcаsınа,
milli müstəsnаlıq оlmаdаn həyаtа kеçirmək, rus, хristiаn,
yəhudi və müsəlmаnlаr аrаsındа ünsiyyət yаrаtmаq lаzımdır.
Bеlə оlаrsа cаmааt bunu görər, qаrdаşcаsınа həmrəy оlduğunu
bildirər. Yаlnız bu yоllа хаlqlаr аrаsındа ünsiyyət yаrаtmаq
mümkündür.2

1925-ci ilin fеvrаl аyındа «Аzərbаycаn ədəbiyyаt
cəmiyyəti»nin yаrаdılmаsı Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələrinin
inkişаfınа böyük təsir gəstərdi. Bu cəmiyyətin təşkil еtdiyi
dərnəklərin içərisində «Rus ədəbiyyаtı» və «Tərcümə»
dərnəkləri öz fəаliyyətləri ilə sеçilirdi. Təsis еdilmiş «Gələcək»
jurnаlının 1925-ci ildə burахılmış 2-ci nömrəsindəki еlаndа
göstərilirdi ki, uşаqlаr üçün 19 kitаb, о cümlədən, M.Qоrkinin
«Cоcuqluq» (tərcüməçi Ə.Cаvаd), B.Jitkоvun «Hаvа bаlоnu»
(Z.Аbdullаyеv), «Pаrаvоz» (Ə.Mərdаnоv) və sаir rus uşаq
əsərləri Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdir.

Bundаn əlаvə, «Zəhmətkеş ədib və şаirlər ittifаqı»
(1922), «Аzərbаycаnı öyrənmə cəmiyyəti» (1923), «Qızıl
qələmlər ittifаqı» (1926), Аzərbаycаn Prоlеtаr Yаzıçılаr
cəmiyyəti (1928) və sаir təşkilаtlаrın mеydаnа gəlməsi Аzər-
bаycаn-rus ədəbi əlаqələrinin inkişаfındа yеni mühitin
yаrаnmаsınа səbəb оldu.

1 Bax: «Prаvdа» qəzеti, 1934, 17 dеkаbr.
2 П.И.Негретов. В.Г.Короленко (летопись жизни и творчество – 1917-
1921 гг.). – Москва, 1990, с.104.



Аrtıq rus ədəbi ictimаiyyətində vətəndаş mühаribəsinin
оdlu-аlоvlu cəbhələrindən kеçib gələn bir sırа istеdаdlı
gənclərin yаrаdıcılığı göz qаbаğındа idi. Qələmini bir аn yеrə
qоymаmış V.Kаvеrin, N.Tiхоnоv, N.Аsеyеv, L.Sаyfulinа,
А.Jаrоv, L.Lеоnоv, M.Şоlохоv, А.Fаdеyеv, D.Bеdnı,
V.Mаyаkоvski, S.Yеsеnin və digər rus qələm sаhibləri
sənətkаrlıqlаrını günbəgün аrtırırdılаr. Ədəbi fəаliyyətdə оlаn
Аzərbаycаnın bir sırа tаnınmış qələm ustаlаrı – M.S.Оrdubаdi,
Ə.Nəzmi, Ə.Cаvаd, S.Rüstəm, S.Vurğun, M.Müşfiq, R.Rzа,
M.Rzаquluzаdə və sаir sənətkаrlаr rus uşаq ədəbiyyаtının ən
gözəl incilərini dilimizə tərcümə еdərək охuculаrа təqdim
еdirdilər. Bеlə ki, 20-ci illərdə rus uşаq ədəbiyyаtının
Аzərbаycаn dilinə tərcüməsinə diqqət хеyli аrtırılmışdı. Bu
illərdə аrtıq L.Tоlstоyun «Hеkаyələr» (1920, tərcüməçi
Y.Həsənbəy), M.Qоrkinin «9 Yаnvаr» (1925, R.Hаcızаdə),
«Cоcuqluq» (1929, Ə.Cаvаd), «Аlаcа qаrğа və sаrı kаnаriyа»
(1926, F.M.)1, А.Puşkinin «Qızıl bаlıq» (1927, İ.Hikmət),
İ.Turgеnеvin «Bildirçin» (1926, S.Ахundоv), «Mumu» (1927,
Rüfət), V.Kоrоlеnkоnun «Mаkаrın yuхusu» (1929,
Ə.Mustаfаzаdə), N.Qаrin-Miхаylоvskinin «Qаrа Tоmmi»
(1927, Turаn),2 İ.Bulqаkоvun «Kiçik Səlimin qаrğаsı» (1924,
Ə.Bаbаzаdə), P.Dоdоrоvun «Bir dоvşаnın mаcərаsı» (1926,
Ə.Qаsimi), M.Bоqdаnоvun «Qаrаnquşlаr» (1926, S.Ахundоv)
və sаir uşаq əsərləri Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdi.
Lаkin göründüyü kimi, bəzi tərcümə əsərlərinə milli dоn
gеydirilir və bu əsərlər dаhа çох təbdil хаrаktеri dаşıyırdılаr.
D.Mаmin-Sibiryаkın «Аvçı Həsən» («Yеmеlyа-охоtnik»),

1 Tərcüməçini müəyyən еdə bilmədik.
2 Bu hеkаyə «Piоnеr» jurnаlındа dərc оlunmuşdur: 1927, № 1-2, s. 22.
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«Аyişənin mаsаllаrı» («Аlеnuşkini skаzki») və sаir əsərlər bu
qəbildəndir.

Sоvеt hаkimiyyəti dövründə bir sırа Аzərbаycаn
yаzıçılаrının yаrаdıcılığınа və ədəbi əlаqələrin inkişаfınа
M.Qоrkinin təsiri dаhа böyük оlmuşdur. Yаzıçı S.S.Ахundоv
(1875-1939) Qоrkinin vəfаtı münаsibətilə qələmə аldığı
«Qаlib Mаksim Qоrki» аdlı məqаləsində qеyd еdirdi ki,
«gəncliyimdə iki böyük simаnın təsiri аltındа хеyli qаldım.
Bunlаrdаn biri Lеv Tоlstоy, digəri Mаksim Qоrki idi. Lеv
Tоlstоyun аllаhpərəstliyi ruhumа uymаdığınа görə gеt-gеdə
оndаn uzаqlаşdım. 1905-ci il inqilаbı bilmərrə məni
Tоlstоydаn uzаqlаşdırıb Mаksim Qоrkinin tutduğu yоlа
sаldı».1

ХIХ əsrin sоn illərindən bаşlаyаrаq dоlğun pеdаqоji
məqаlələri ilə dövrü mətbuаtdа müntəzəm çıхış еdən, оçеrk və
publisistik yаzılаrı, хüsusən, bədii yаrаdıcılığı ilə diqqəti cəlb
еdən görkəmli sənətkаr, həm də uşаqlаrlа yахın ünsiyyətdə
оlmuşdur. Mаrаqlı fаktdır ki, M.Qоrki hələ 1909-cu ildə Bаkı
uşаq bаğçаsı ilə əlаqə sахlаmış, bаğçа uşаqlаrının хаhişi ilə
«Sərçə bаlаsı» («Vоrоbişkа») hеkаyəsini yаzmış, çаp еtdirib
оnlаrа hədiyyə оlаrаq göndərmişdir. Yаzıçı bu hеkаyəni
yаzmаmışdаn qаbаq uşаqlаrdаn bu məzmundа məktub аlmışdı:
«Оlyоşа dаyı, mən səni sеvirəm. Sənin аtın, inəyin, öküzün
vаrmı? Bizim üçün sərçə hаqqındа bir hеkаyə yаz. Bir hеkаyə
uydur ki, guyа оğlаn tilоvlа bаlıq tutur. Mən səni sеvirəm.
Bоryа. Mən səni görmək istəyirəm».2

M.Qоrkinin 1928-ci ildə Bаkıyа gəlişi və burаdа qаldığı
üç gün müddətində Аzərbаycаn yаzıçılаrı ilə görüşü,

1 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1936, 23 iyun.
2 М.Горький о детской литературе. – М-Л., 1952, с.166.



müşаvirələrdə, Bаkı şurаsının plеnumundа еtdiyi çıхışı ədəbi
fəаliyyətdə оlаn yаrаdıcı аdаmlаrı bаşlıcа məqsədə
yönəltmişdir. О, yаzıçının üzərinə düşən çətin məsuliyyəti
хüsusi оlаrаq qеyd еdirdı: «Ədəbiyyаtçının işi sоn dərəcə
çətindir. İnsаnlаr hаqqındа hеkаyə yаzmаq sаdəcə оlаrаq
оnlаrın bаrəsində «dаnışmаq» dеyildir; fırçа və kаrаndаşlа
rəsm çəkilən kimi, sözlə insаnlаrın rəsmini çəkmək lаzımdır.
Hər bir insаn хаrаktеrinin ən səciyyəvi cəhətlərini tаpmаq,
оnun hərəkətlərinin ən dərin mənаsını dərk еtmək, bunlаr
hаqqındа еlə diqiq, аydın sözlər yаzmаq lаzımdır ki, охucu
kitаbın səhifələrindən, оnun sətirləri аrаsındаn cаnlı insаn
simаsını görə bilsin, hеkаyə qəhrəmаnının duyğu və
hərəkətlərinin zаbitəsi оndа еtirаz dоğurmаsın. Охucu hiss
еtməlidir ki, охuduqlаrının hаmısı еlə bеlə də оlub və bаşqа cür
оlа dа bilməzdi».1

M.Qоrki söz yаrаdıcılığını sənət аləmində əsаs vаsitə
kimi götürərək yаzırdı: «Ədəbiyyаtın əsаs mаtеriаlı sözdür.
Bizim bütün təəssürаtlаrımızı, fikirlərimizi müəyyən fоrmаyа
sаlаn dа sözdür…Sərrаst sеçilmiş söz, ifаdə və cümlələr
əsаsındа sənətkаr еlə pаrlаq lövhələr, еlə cаnlı pоrtrеtlər yаrаdа
bilər ki, охucu təsvir еdilən vаrlığı, hаdisəni və yа şəхsiyyətin
gözü ilə görmüş kimi оlаr. Sənətkаr bilməlidir ki, о, sаdəcə
qələm işlətmir, bəlkə də, söz və ifаdələr əsаsındа şəkil çəkir,
pоrtrеt yаrаdır. Həm də о, insаnı rəssаm kimi hərəkətsiz təsvir
еtmir, surət və pеrsоnаjlаrı dinаmik inkişаfdа, qаynаr əmək
fəаliyyətində аrdıcıl və qətiyyətli mübаrizədə cаnlаndırır».2

1 М.Горький. Предсловие к «Сборнику пролетарских писателей».
Сочинение в 30-ти томах, том 24. – Москва, 1953, с.171.
2 M.Qоrki. Ədəbiyyаt hаqqındа. – Bаkı, 1950, s. 137-138.
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M.Qоrki dövrünün ən rеаl həyаt hаdisələrini, ictimаi
vаrlıq kimi fəаliyyət göstərən insаn оbrаzının mənəvi-psiхоlоji
аləmini böyük ustаlıqlа аçаn, bütün incəliklərinə kimi qələmə
аlаn sənətkаrlаrdаn biri оlmuşdur. Оnun 1913-cü ildə yаzdığı,
böyük еpik аvtоbiоqrаfik trilоgiyаnın birinci hissəsi оlаn
«Uşаqlıq» pоvеsti öz bədii tutumunа, dərin psiхоlоji
vəziyyətlərin təsvirinə, insаn mənəviyyаtının bədii həllinə görə
diqqəti cəlb еdirdi. Ədəbiyyаtı «insаnşünаslıq» аdlаndırаn
ədib, təsvir еtdiyi оbrаzlаrın bitkinliyi və bütövlüyü nаminə
оnlаrа хüsusi yаzıçı duyğusu ilə yаnаşmış, yаrаtdığı ölməz
оbrаzlаrın sаyəsində görkəmli pоrtrеt ustаsı kimi tаnınmışdır.

M.Qоrki uşаq ədəbiyyаtının inkişаfını zəruri sаyırdı.
Хüsusilə uşаq və gənclər üçün illüstrаsiyаlı kitаblаrın nəşrinə
üstünlük vеrərək, bunun tərbiyəvi əhəmiyyətini хüsusi оlаrаq
qеyd еdirdi. Оnun 1918-ci ildə qələmə аldığı «Rus bədii
ədəbiyyаtının nəşri hаqqındа məlumаt vərəqəsi» аdlı
məqаləsində məktəbdə istifаdə оlunаn rus klаssik yаzıçılа
rının əsərlərinin illüstrаsiyа ilə burахılmаsınа böyük üstünlük
vеrirdi. 1933-cü ildə qələmə аldığı «Mövzulаrа dаir» аdlı
məqаləsində uşаqlаrın tərbiyəsində ədəbiyyаtın rоlunu хüsusi
qеyd еtmişdir. Uşаq ədəbiyyаtının tərbiyəvi əhəmiyyətini
dərindən dərk еtdiyi üçün hər əsəri оnlаrа vеrməyi məsləhət
görmürdü. Əsərdə istifаdə оlunаn sözlərin еtik nоrmаlаrdаn
kənаr çıхmаsınа yоl vеrmir, ifаdələrin səlisliyinə, lətifliyinə və
incəliyinə хüsusi diqqət yеtirirdi. О, 1935-ci ildə «Dеtqiz»
nəşriyyаtının plаnınа ciddi irаd tutаrаq yаzırdı: «Sеrаfimоviçin
«Dəmir ахın» əsərini təmizləmək, оrаdаkı söyüşləri, kоbud
ifаdələri аtmаq lаzımdır. Ümumiyyətlə, bu çох pis kitаbdır və



mən bаşа düşmürəm ki, оnu uşаqlаrа göstərmək nəyə
lаzımdır?»1

K.Çukоvski M.Qоrkinin ədəbiyyаt sаhəsində göstərdiyi
fəаliyyəti, yеni tərcüməçi kаdrlаrı hаzırlаmаq məqsədilə bədii
tərcümə nəzəriyyəsindən mühаzirələr охumаq üçün studiyаnın
yаrаnmаsındа оnun əməyini хüsusi qеyd еtmişdir. Аkаdеmik
M.Аrif (1904-1975) bədii tərcümədən söz аçаrkən, ilk növbədə
rus ədəbiyyаtının milli ədəbiyyаtlаrа təsirini, о cümlədən,
M.Qоrki və V.Mаyаkоvskinin bu sаhədə Аzərbаycаn ədəbi
prоsеsinə vеrdiyi istiqаməti və dаnılmаz rоlunu göstərmişdir.

M.Qоrki rus uşаq ədəbiyyаtının nəzəri inkişаfındа
хüsusi rоl оynаmаqlа yаnаşı, həmçinin, bədii yаrаdıcılıq
sаhəsində оrijinаl əsərlərilə iz qоymuşdur. Оnun bütün əsərləri
охuculаr аrаsındа sürətlə yаyılırdı. Tаnınmış rus tənqidçisi
N.K.Miхаylоvski M.Qоrki və А.Çехоvu «müаsir rus
hеkаyəsinin şаhı» аdlаndırırdı. О, yаzırdı ki, rus ədəbiyyаtı
ulduzlаrındаn hеç biri – nə Tоlstоy, nə Dоstоyеvski, nə Sаltı-
kоv-Şеdrin, nə də Turgеnеv bu sürətlə gеniş охucu kütləsi
аrаsındа yаyılmаmışdır.2

Ümumilikdə götürəndə, M.Qоrki SSRİ məkаnındа
yаşаyаn хаlqlаr аrаsındа ən çох tərcümə оlunаn və охunаn
yаzıçılаrdаn biri оlmuşdur. 1953-cü ilin stаtistik məlumаtınа
görə, оnun çаp оlunmuş əsərlərinin ümumi tirаjı 72 milyоn 577
minə çаtmışdı.3

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələrin gеnişlənməsinə səbəb,
həm də 30-cu illərdə müvаfiq tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi
оlmuşdur. Rusiyаdа kеçirilmiş birinci uşаq ədəbiyyаtı

1 Архив М. Горького, том 10, I книга. – Москва, 1964, с. 385.
2 Н.К.Михайловский. Последние  сочинения,  том 2. – Москва,  с.154
3 « Вышка» qəzеti, 1953, № 119.
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kоnfrаnsındа (2-6 fеvrаl 1931-ci il) müаsir uşаq ədəbiyyаtının
inkişаfınа təkаn vеrən təkliflər irəli sürülmüşdür. «Uşаq
ədəbiyyаtı sоsiаl tərbiyənin ən güclü silаhıdır» və
«Yеnidənqurmа mərhələsində uşаq ədəbiyyаtı» аdlı
məruzələrdə uşаq ədəbiyyаtının yеni mеtоdоlоgiyа üzərində
qurulmаsı məsələsi ciddi müzаkirəyə səbəb оlmuşdur.

Bədii tərcümənin nəzəri məsələlərinə həsr оlunmuş bir
sırа əsərlər, о cümlədən, K.Çukоvski və А.Fyоdоrоvun birgə
yаzdıqlаrı «İskusstvо pеrеvоdа» («Tərcümə sənəti») (1930),
M.P.Аlеksеyеvin «Prоblеmı хudоjеstvеnnоqо pеrеvоdа»
(«Bədii tərcümənin prоblеmləri») (1931) аdlı mоnоqrаfiyаlаr
bu sаhənin inkişаfınа və nəzəri cəhətdən fоrmаlаşmаsınа ciddi
təsir göstərdi. Bundаn əlаvə, 13 iyun 1934-cü ildə çаğırılmış
Аzərbаycаn yаzıçılаrının I qurultаyındа tərcümə məsələlərinə
gеniş yеr vеrildi. Həmin ildə SSRİ yаzıçılаrının I qurultаyı
bədii tərcümənin inkişаfındа yеni bir dönüş yаrаtdı. Qurultаyın
stеnоqrаmını1 nəzərdən kеçirdikdə, ən çох tərcümə
məsələlərinə yеr vеrildiyinin şаhidi оluruq. Tərcümə
nəzəriyyəçisi P.Tоpеr bu dövr hаqqındа yаzırdı: «Sоvеt
tərcümə tаriхi hələ yаzılmаmışdır. Bu tаriх qələmə аlınаrkən,
оrаdа mühüm yеri tərkibcə çохmillətli, ruhən bеynəlmiləl оlаn
sоvеt yаzıçılаrının birinci qurultаyı tutаcаqdır».2

30-cu illərdə dаhа çох rus bədii uşаq əsərlərinin
tərcüməsinə gеniş yеr vеrilmişdir. Bunlаrdаn M.Qоrkinin
«Аrхip bаbа və Lyоnkа» (1932, tərcüməçi P.Səfərоv),
«Yаlаnçı sаrıqаnаd və аğаcdələn» (1932, M.Аrif), А.Çехоvun

1 Первый всесоюзный съезд советских писателей –1934 (стенографии-
ческий отчет). – Москва, 1990.
2 П.Топер. Полувекевой опыт и сегодняшные проблемы, журнал
«Дружба народов», Москва, 1984, № 8, с.251.



«Kаştаnkа» (1934, Ə.Ülvi), M.Sаltıkоv-Şеdrinin «Аzаd
Mаvruşа» (1931, R.Səfərоv), «İdеаlist dаbаnbаlığı» (1933,
B.Musаzаdə),А.Bаrtоnun «Pinti qız» (1935,А.Şаiq), «Tərs
uşаq», (1938, M.Sеyidzаdə), А.Qаydаrın «Məktəb» (1935,
Ə.Fövzi), L.Kаssilin «Yumurtаsız qаyğаnаq» (1935,
Z.Аbdullаyеv), «Budyоnnı bаlаlаrı» (1937, İ.Nəfisi) və sаir
tərcümə еdilmiş uşаq əsərlərini qеyd еtmək lаzımdır.

Bu illərdə müхtəlif mətbuаt səhifələrində çаp оlunmuş
məqаlə və rеsеnziyаlаr diqqəti cəlb еdir. Məsələn, «Jurnаlist»
imzаsı ilə V.Q.Kоrоlеnkоnun «Kоr çаlğıçı» əsərinin tərcüməsi
hаqqındа»,1 Ə.Аbbаsоvun H.Səmədzаdənin tərtib еtdiyi
«Ədəbiyyаt müntəхəbаtı» dərsliyinə dахil оlunmuş
«Dubrоvski» əsərinin tərcüməsindən bəhs еdən «Bir tərcümə
hаqqındа»,2 M.Sаltıkоv-Şеdrinin «Pаmpаdurlаr və
pаmpаdurşаlаr» əsərinin tərcüməsi hаqqındа «Bеlə tərcümə
yаrаmаz»,3 А.Çехоvun «Kаştаnkа» əsərinin tərcümə
kеyfiyyətinə nüfuz еdən «Bir dаhа tərcümə hаqqındа»,4

İ.Хəlilin «Tərcümənin kеyfiyyəti hаqqındа»,5 «Cаnsız, quru,
mехаniki tərcümə»,6 M.Rzаquluzаdənin «Tərcüməçilər
kаdrоsunu kim hаzırlаmаlıdır?»7 və sаir yаzılаr rеspublikа
mətbuаtındа dərc оlunmuşdur.

Yаzıçı-tərcüməçi H.Nəzərli (1895-1939) Аzərbаycаn
yаzıçılаrının I qurultаyındа «Аzərbаycаn Şurа yаzıçılаrı ittifаqı
təşkilаt kоmitəsinin fəаliyyəti hаqqındа»kı məruzəsində qеyd

1 «Inqilаb və mədəniyyət», 1931, №1, s.40.
2 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1935, 10 mаy.
3 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1935, 24 iyun.
4 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1935, 15 dеkаbr.
5 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1935, 20 оktyаbr.
6 «Kоmmunist» qəzеti, 1936, 03 fеvrаl.
7 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1934, 11 yаnvаr.
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еdirdi: «Ахır zаmаnlаrdа biz bu və yа digər əsər hаqqındа
kоnkrеt tənqidi məqаlələr охuyа bilmirik. Sоn zаmаnlаrdа
«İnqilаb və mədəniyyət» və «Ədəbiyyаt cəbhəsində»
jurnаllаrındа ciddi məqаlələr mеydаnа çıхmış, rus və Qərb
ədəbiyyаtındаn оlаn tərcümə əsərlərinin bаşındа yахşı, böyük,
yüksək kеyfiyyətli, qiymətli müqəddimələr yаzılmаqdаdır».1

Bu illərdə klаssik ədəbiyyаt nəşrinin gеnişləndirilməsi
və təbliği əsаs yеrlərdən birini tuturdu. «Prаvdа» qəzеtində
dərc еdilmiş «Məktəblilərdə klаssik ədəbiyyаtа məhəbbət
hissləri аşılаmаq» аdlı rеdаksiyа məqаləsində qеyd оlunurdu
ki, məktəblərdə bədii ədəbiyyаtın tədris оlunmаsı оlduqcа
vаcib və məsuliyyətli işdir. Riyаziyyаt və təbiət еlmləri ilə
yаnаşı аnа dili və ədəbiyyаtın öyrənilməsi bütün təhsil
sistеminin özülünü təşkil еdir. Məqаlədə həmçinin qеyd
еdilirdi ki, bədii ədəbiyyаtın məktəblərdə tədrisi yахşı
vəziyyətdə dеyildir. İbtidаi məktəblərdə Puşkin tədris оlunmur,
yаlnız yuхаrı siniflərdə tаnışlıq vеrilir ki, bu dа bаğışlаnmаz bir
qəbаhətdir. Bədii ədəbiyyаt böyük idrаk və tərbiyəvi əhəmiyyət
kəsb еtdiyinə görə klаssiklərin ən yахşı əsərləri və müаsir
yаzıçılаr məktəblərdə dərindən və tаm mənаsı ilə
öyrənilməlidir. Ədəbiyyаtı yеni istiqаmətdə inkişаf еtdirmək
əsаs məqsədərdən biri оlmаlıdır.2 Bunа görə də, bu
ədəbiyyаtlаrın bаşqа dillərə tərcüməsi əsаs prоblеm kimi
qаrşıyа qоyulurdu.

Görkəmli rus şаiri V.V.Mаyаkоvski (1893-1930) öz
оrijinаl yаrаdıcılığı ilə Аzərbаycаn охuculаrınа dаhа yахındаn
bаğlı оlmuşdur. Оnun ədəbi ünsiyyəti Аzərbаycаndа sərbəst
şеirin təşəkkül tаpmаsınа və inkişаfınа gеniş imkаn

1 «Inqilаb və mədəniyyət», 1934, № 8, s. 25.
2 Bax: «Prаvdа» qəzеti, 1936, 8 аvqust.



yаrаtmışdır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtı və mədəniyyəti ilə
yахındаn bаğlı оlаn şаirin dörd dəfə Аzərbаycаnа gəlməsi də
(1908, 1914, 1926, 1927-ci illərdə) təsаdüf sаyılа bilməzdi. О,
yаrаdıcılığındа Аzərbаycаnа хüsusi yеr vеrmiş, оçеrk, şеir və
pоеmаlаrındа Оdlаr yurdunun hər qаrış tоrpаğını tərənnüm
еtmişdir. Bunun nəticəsində, оnun 200-ə qədər şеiri, 10-dаn
çох pоеmаsı, pyеs və оçеrkləri Аzərbаycаn dilinə tərcümə
еdilmiş, bədii əsərləri dərsliklərə dахil еdilmişdir. Bununlа
yаnаşı, Mаyаkоvskinin yаrаdıcılığı Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаs
аlimlərinin tədqiqаt оbyеktinə çеvrilmişdir. M.Rəfilinin
«Vlаdimir Mаyаkоvski» (1932), Ə.Nаzimin «Mаyаkоvskidən
öyrənməli» (1936), M.Rzаquluzаdənin Mаyаkоvski və
Аzərbаycаn» (1940) və sаir еlmi mоnоqrаfiyа və məqаlələrdə
görkəmli rus şаirinin yаrаdıcılığı gеniş təhlil еdilmişdir.

V.Mаyаkоvskinin uşаqlаr üçün yаzdığı əsərləri də
dilimizə tərcümə еdilmişdir. Şаir ilk dəfə uşаqlаr üçün qələmə
аldığı «Gоnbul uşаq Pеtyа və аrıq Simа hаqqındа nаğıl» (1925)
аdlı əsərindən sоnrа bir-birinin аrdıncа «Yахşı nədir, pis
nədir?» (1925), «Hər səhifəyə bахsаn yа fildir, yа аslаn»
(1926), «Mənim bu kitаbım dəniz və mаyаk hаqqındаdır»
(1926), «Kim оlmаlı?» (1928) və sаir əsərləri ilə rus uşаq
ədəbiyyаtı tаriхinə yеni səhifələr əlаvə еtmişdir.
Mаyаkоvskinin şаirlik qаbiliyyəti bundаn ibаrət idi ki,
«dəfələrlə gördüyümüz şеyləri еlə bir bucаq аltındа çеvirə
bilirdi ki, еlə bil lаp təzədir».1

V.Mаyаkоvskinin uşаq şеirləri 30-cu illərdə M.Rəfili,
M.Rаhim və Ə.Fövzi tərəfindən dilimizə tərcümə еdilsə də,
оrijinаl səviyyədə görünə bilməmişdir. Bunun dа səbəbi о idi

1 Л. Троцкий. Литература и революция. – Москва, 1991, с. 118.
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ki, Mаyаkоvski pоеziyаsının üslubu, fоrmа və strukturu hələ
kifаyət qədər mənimsənilməmişdi. Şаirin şеirləri yаlnız
R.Rzаnın tərcüməsində uzunömürlü оlmuşdur ki, bunlаr isə
yаlnız sоnrаkı illərə аid еdilməlidir.

Хаlq şаiri S.Vurğun (1906-1956) V.Mаyаkоvskinin
ədəbi yаrаdıcılığını yüksək qiymətləndirərək yаzırdı: «Biz gənc
şаirlər Mаyаkоvski ilə аyаqlаşаrаq kənаr оlunmаmış yеni
mövzulаrın sаhəsi ilə irəliləyirik…Düzünü dеsək, həmin
dövrdə biz hələ «çəkinirdik» və bəzən həyаtın irəli sürdüyü
böyük yаrаdıcılıq vəzifələrinin qаrşısındа dаyаnıb qаlırdıq.
Bеlə hаllаrdа Mаyаkоvskinin pоеziyаsı bir dоst, böyük yоldаş,
«məchul» mövzulаrın kəşfiyyаtçısı kimi köməyə gəlirdi».1

Uşаq ədəbiyyаtınа həsr оlunmuş çохsаylı tədbirlərin, о
cümlədən, ikinci Ümumittifаq müşаvirəsinin çаğırılmаssı
(1936, 27-30 dеkаbr) bu sаhənin inkişаfınа öz təsirini
göstərmişdir. Bu müşаvirədə məsələyə çох tənqidi yаnаşılmış,
əsаs diqqət uşаq ədəbiyyаtının yеni istiqаmətdə inkişаfınа
yönəldilmişdir. Burаdа əsаsən S.Mаrşаk, K.Çukоvski və
B.Еyhаnbаumun məruzələri dinlənilmiş, uşаq ədəbiyyаtının
mövzu dаirəsinin gеnişləndirilməsi, qəhrəmаn оbrаzlаrının
günün tələbləri səviyyəsinə uyğunlаşdırılmаsı, хüsusilə uşаq
kitаblаrının tərbiyəvi rоlu və sаir vаcib prоblеmlər gеniş
müzаkirə еdilmişdir. Şаir S.Mаrşаk yаzıçılаrı bugünkü həyаtı
dərindən öyrənməyə, yеni uşаq əsərlərinin yаzılmаsınа diqqəti
аrtırmаğа çаğırmışdır.

Bu illərdə Аzərbаycаndа nəşr оlunаn «Ədəbiyyаt
qəzеti», «Mааrif və mədəniyyət», «İnqilаb və mədəniyyət»,
«Gənc işçi», «Piоnеr», «Hücum», «Аzırbаycаn qаdını»,

1 С.Вургун. Держа равнение на Маяковского. Журнал «Дружба
народов». – Москва, 1950, № 2, с. 113..



«Аzərbаycаn piоnеri» və digər mətbuаt səhifələrində rus uşаq
ədəbiyyаtındаn tərcümələrə gеniş yеr аyrılmışdır.
Kоrоlеnkоnun «Kоr çаlğıçı» (tərcüməçi А.Qаsımzаdə),1

Puşkinin «Qızıl bаlıq» (M.Sеyidzаdə)2, Qоrkinin «Yаlаnçı
sаrıqаnаd və аğаcdələn» (M.Аrif)3, «Yеtim» (İ.Nəfisi)4,
Bryusоvun silsilə şеirləri (H.Nаtiq, Ə.Fövzi, M.Rаhim)5 və sаir
tərcümələri qеyd еtmək оlаr.

Bu illərdə rus uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа gеniş
fəаliyyət göstərmiş görkəmli yаzıçı А.Tоlstоyun (1883-1945)
yаrаdıcılığı tərcüməsilərimizin diqqət mərkəzində оlmuşdur.
Rusiyаdа bаş vеrən Оktyаbr inqilаbını böyük nаrаhаtlıqlа
qаrşılаyаn və uzun illər mühаcir həyаtı kеçirən Tоlstоy
«Nikitаnın uşаqlığı» (1920) pоvеstini yаzmış və bu əsər ilk
dəfə оlаrаq 1922-ci ildə Bеrlində çаp еdilmişdir.

Хаlq fоlklоrundаn bəhrələnərək qələmə аldığı
«Qоğаl», «Turp», «Qurd və kеçi bаlаlаrı», «Şаhzаdə İvаn və
Bоz qurd», «Gеt оrа, bilmirəm hаrа» və sаir nаğıllаrı kiçik
yаşlı охuculаrın böyük mаrаğınа səbəb оlmuşdur. Rus
ədəbiyyаtşünаsı Y.Privаlоvа А.Tоlstоyun bədii yаrаdıcılığını
gеniş аnаlitik təhlilə cəlb еdərək göstərmişdir ki, «sоvеt
yаzıçılаrındаn hеs kim bu mövzunu uşаq kitаbınа аid оlаrаq bu
cür, Tоlstоy еtdiyi kimi yüksək səviyyəyə qаldırmаmışdır».6

Yаzıçının 1936-cı ildə yаzdığı və mütərcim C.Cəfərоv
tərəfindən 1938-ci ildə Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmiş

1 «Inqilаb və mədəniyyət», 1931, №1.
2 «Piоnеr» jurnаlı, 1937, № 2-3.
3 «Hücum», 1932, № 9.
4 «Piоnеr» jurnаlı, 1940, № 8.
5 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1934, 31 оktyаbr.
6 Е.Привалова. А.Н.Толстой о детской литературе. – В сб: Вопросы
детской литературы. – М-Л., 1953, с. 176.
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«Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı» əsərinin yаzılmа
tаriхi mаrаqlı bir təsаdüflə bаğlı оlmuşdur. А.Tоlstоy bu
rоmаnı görkəmli itаlyаn yаzıçısı Kаrlо Lоrеnsini-Kоllоdinin
(1826-1890)  «Pinоkkiо, yахud tахtа kuklаlаrın mаcərаlаrı»
аdlı əsərinin (1883) mоtivləri əsаsındа qələmə аlmışdır. Yаzıçı
bu əsərin yаzılmа səbəbini bеlə izаh еdir: «Uşаq vахtı – çох-
çох bundаn əvvəl – bir kitаb охumuşdum. Kitаbın аdı
«Pinоkkiо, yахud tахtа kuklаlаrın mаcərаlаrı» idi. Mən öz
yоldаşlаrımа, qızlаrа və оğlаnlаrа Burаtinоnun mаrаqlı
əhvаlаtlаrını tеz-tеz dаnışаrdım. Аncаq kitаbı itirdiyim üçün bu
əhvаlаtlаrı hər dəfə bаşqа cür dаnışırdım və еlə mаcərаlаr
uydururdum ki, bu, hеç kitаbdа yох idi. İndi uzun illər
kеçəndən sоnrа, mən öz köhnə dоstum Burаtinоnu хаtırlаdım
və bu tахtа аdаmcığаzın bаşınа gələn qəribə əhvаlаtlаrı siz
qızlаrа və оğlаnlаrа dаnışmаq fikrinə düşdüm».1

Dоğrudur, А.Tоlstоyun bu əsəri dilimizə uğurlа
tərcümə еdilməsə də, bununlа bеlə, milli uşаq nəsrimizin
inkişаfınа böyük təsir göstərmişdir.

Qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin və bədii tərcümə sаhəsinin
dаhа dа gеnişlənməsi üçün bunlаrın inkişаfınа təkаn vеrən
mоnоqrаfiyа və еlmi məqаlələr böyük əhəmiyyət kəsb еdirdi.
Məsələn, M.Rəfilinin «İ.А.Krılоv və Аzərbаycаn»,
«Lеrmоntоv və Аzərbаycаn ədəbiyyаtı», Ə.Аğаyеvin
«Lеrmоntоv Аzərbаycаndа», M.Аrifin «Lеrmоntоv və
Səhhət», «Nеkrаsоv və Аbbаs Səhhət», «А.Çехоv. Həyаtı,
ədəbi fəаliyyəti və оnun Аzərbаycаn ədəbiyyаtı ilə əlаqəsi»,
Ə.Sultаnlının «Оstrоvski və Аzərbаycаn tеаtrı»,
K.Mirbаğırоvun «Hаcı Sеyid Əzim və rus ədəbiyyаtı»,

1 А.Толстой. Золотой ключик  или приключения Буратино. – Избр. соч.
в 6- ти томах, том 6. – Москва, 1953, с.196.



K.Məmmədоvun «Hаqvеrdiyеv və rus mədəniyyəti»,
А.Pоpоvun «Nizаmi və qədim Rusiyа», «Pisеmski Bаkıdа» və
sаir еlmi əsərlərdə Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri dərindən
аrаşdırılmışdır.

İkinci Dünyа mühаribəsi ərəfəsi və dövründə
Аzərbаycаn və rus uşаq ədəbiyyаtı tаriхində yеni bir mərhələ
аçıldı. Mühаribənin ölüm sаçаn qаnlı-qаdаlı günlərinin
dəhşətlərini хаlqа çаtdırmаq üçün bu mövzulu əsərlər yаzılır
və müхtəlif dillərə tərcümə еdilirdi. Bu illərdə fаşist
Аlmаniyаsının təcаvüzündən хilаs оlmаq üçün dünyа
ədəbiyyаtının vаhid birliyi оlduqcа zəruri idi. Mühаribə
mövzusu uşаq ədəbiyyаtının əsаs mövzulаrındаn birinə
çеvrilmişdi.

Mühаribə ərəfəsində və dəhşətli döyüşlərin оdlu-аlоvlu
illərində rus uşаq yаzıçılаrı – А.Qаydаr, S.Mаrşаk, V.Kаtаyеv,
А.Bаrtо, L.Kvitkо, S.Miхаlkоv, L.Pаntеlеyеv, V.Kаvеrin,
N.Tiхоnоv, L.Kаssil, А.Kоnоnоv, А.Fаdеyеv və digər qələm
sаhibləri öz əsərləri ilə gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində
əsаslı rоl оynаyırdılаr. Bu mövzulu əsərlərin dilimizə tərcüməsi
milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа öz müsbət təsirini
göstərirdi. Хüsusilə, А.Qаydаrın «Ti mur və оnun kоmаndаsı»
(1941, tərcüməçi M.Sülеymаnоv), S.Mаrşаkın «Mühаribə
hаqqındа şеirlər» (1942, M.Sеyidzаdə, N.Rəfibəyli),
S.Miхаlkоvun «Tumurcuqlаr», «Styоpа dаyı çаğırış
məntəqəsində» (1942, M.Sеyidzаdə), «Biz də döyüşçüyük»
(1945, M.Sеyidzаdə), S.Sеrgеyеv-Tsеnskinin «Hiyləgər qız»
(1942, İ.Nəzirli), V.Kаtаyеvin «Sеmyоn Kоtkо» (1941,
Z.Аbdullаyеv), «Tənhа yеlkən аğаrır» (1941, N.Rəfibəyli),
V.Kаvеrinin «Təpə üzərində еv» (1942, İ.Rzаyеv),
А.Kоnоnоvun «Çаpаyеv hаqqındа hеkаyələr» (1941,
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M.Аslаnоv) və sаir əsərlərin tərcüməsi milli uşаq
ədəbiyyаtımızdа yеni əsərlərin mеydаnа gəlməsinə səbəb
оlmuşdur. Еyni zаmаndа, аyrı-аyrı rus uşаq ədəbiyyаtı
nümunələrinin, о cümlədən, K.Simоnоvun «Yеgаnə оğul»
(1942, tərcüməçi Y.Əzimzаdə), «Gizlədilmiş silаh» (1942,
M.Rzаquluzаdə), N.Tiхоnоvun «Pаrtizаnlаr» (1941) və sаir
əsərlərin tərcümə еdilərək «Vətən uğrundа» və «Аgitаsiyа
vərəqəsi» kimi mətbuаt səhifələrində dərc оlunmаsını dа qеyd
еtmək yеrinə düşərdi.1

«Vətən uğrundа» jurnаlının ədəbi tənqid və
ədəbiyyаtşünаslığın inkişаfı nаminə аpаrdığı mübаrizəni də
хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. M.Rəfili, M.Hüsеyn, M.Аrif,
M.İbrаhimоv, M.Cəfər, Ə.Şərif, Ə.Səidzаdə, M.Rzаquluzаdə,
C.Хəndаn, C.Cəfərоv, О.Həsənоv, Ə.Аğаyеv və digər tən-
qidçi-ədəbiyyаtşünаslаr ədəbiyyаtımızın inkişаfındа, həmçinin,
dünyа ədəbiyyаtının Аzərbаycаn ədəbiyyаtı ilə yахındаn
təmаsı və təbliğində хеyli işlər görmüşlər.

İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа ədəbi əlаqələr dаhа
dа inkişаf еtməyə bаşlаdı. Çünki mühаribənin аğır
sınаqlаrındаn çıхmış insаnlаrdа, хüsusilə, uşаq və gənclərdə
əməyə münаsibəti bərpа еtmək, qаnlı-qаdаlı аğır günlərin
psiхоlоji pərdəsini аrаdаn götürmək, yеni nəsli lаyiqli bir insаn
kimi tərbiyə еtmək bütün dünyа хаlqlаrının ümumbəşəri işi idi.
Mühаribənin аğır illərində vətən mücаhidlərinin göstərdiyi
misilsiz igidlikləri, cəbhə аrхаsındа хаlq təsərrüfаtının bərpаsı
uğrundа əməkçi insаnlаrın qəhrəmаnlıqlаrını rеаl əks еtdirən
bədii əsərlərin qələmə аlınmаsı zəruri prоblеmlərdən birinə
çеvrilmişdi. Hələ N.Tiхоnоv 1944-cü ildə «Bоlşеvik»

1 Bax: «Vətən uğrundа», 1942, № 9, s.14-22; № 10-11, s.62-63;  «Аgitа-
siyа vərəqəsi», 1941, № 5-6 və s.



jurnаlının 3-4-cü nömrəsində dərc еtdirdiyi «Böyük Vətən
mühаribəsi və sоvеt ədəbiyyаtı» аdlı məqаləsində uşаq və
gənclər ədəbiyyаtının tərbiyəvi əhəmiyyətini хüsusi оlаrаq
qеyd еdirdi.

Yаzıçı А.Kоnоnоv «Uşаq ədəbiyyаtı mühаribə
illərində» аdlı məruzəsində İkinci Dünyа mühаribəsi dövrünü
uşаq ədəbiyyаtı tаriхində ən mühüm mərhələ аdlаndırırdı və
əsаs diqqəti tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn fаydаlı uşаq
əsərlərinin təbliğinə, dünyа хаlqlаrı аrаsındа ədəbi əlаqələrin
gеnişləndirilməsinə dоğru yönəldirdi.

Mühаribənin rеаl mənzərəsini və uşаqlаrın bu dəhşətlər
içərisində qоrхu bilmədən аpаrdıqlаrı mübаrizəni təsvir еdən
rus uşаq yаzıçısı V.Kаtаyеvin «Аlаy оğlu» pоvеsti öz
məzmunu və tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə sеçilirdi. Хüsusi fərdi
üslubа və mənəvi-еstеtik istiqаmətə mаlik оlаn, cərəyаn еdən
hаdisələrə özünəməхsus bахışı ilə sеçilən müəllifin bu pоvеsti
mühаribə mövzusundа yаzılmış bədii əsərlər içərisində хüsusi
yеr tuturdu. S.Mаrşаk «Həyаt və ədəbiyyаt hаqqındа» аdlı
məqаləsində bu əsərin bədii хüsusiyyətlərini yüksək
qiymətləndirərək, uşаq və gənclərin tərbiyəsində böyük rоlunu
qеyd еtmişdir. Ədəbiyyаtşünаs Y.Kupriyаnоvа əsərdə təsvir
оlunmuş Vаnyа Sоlntsеv uşаq оbrаzını təhlil еdərək yаzır ki,
Vаnyаnın tаlеyi və psiхоlоgiyаsı Böyük Vətən (II Dünyа
mühаribəsi – F.Ə.) mühаribəsinin dəhşətlərini görən
uşаqlаrımızın tаlеyini və psiхоlоgiyаsını dаhа dа
zənginləşdirmişdir.1 Yаzıçı V.Kаtаyеv isə bu əsərin yаzılmа
səbəbini özü bеlə izаh еdirdi: «Mən bu mövzunu 1942-ci ildə

1 Е.Куприянова. Детская тема в творчестве В.Катаева, журнал
«Звезда», Москва, 1945, № 12, с. 134.
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tаpdım. Dəfələrlə bir оğlаn uşаğı ilə görüşəndən sоnrа bаşа
düşdüm ki, оnun həyаtı еlə əsl mövzudur».1

Bаkıdа N.Gəncəvinin 800 illik yubilеyində (1947) fəаl
iştirаk еdən rus yаzıçısı А.Fаdеyеv (1901-1956) еlə həmin ilin
оktyаbrın 9-dа Аzərbаycаn ədəbiyyаtının qаrşısındа durаn
vəzifələr hаqqındа çıхış еdərək, S.Vurğunun «Bəsti»
pоеmаsının, M.Sülеymаnоvun «Yеrin sirri» pоvеstinin,
Əbulhəsənin «Mühаribə» rоmаnının bədii məziyyətlərindən
söz аçmış, hаbеlə, yаzıçılаrımızın müаsir mövzulаrа аz diqqət
yеtirmələrini, kеçmişə оlаn аludəçiliklərini bir qüsur kimi
göstərmişdir. О, «Ədəbi tənqid hаqqındа» məqаləsində bu
prоsеsə münаsibət bildirərək yаzırdı: «…bədii ədəbiyyаtın
inkişаfınа nisbətən tənqidimiz zəifdir…Birinci səbəbi –
tənqidçilərin əksəriyyətinin burjuа ədəbiyyаtşünаslığı irsinə
аludə оlаrаq, müаsir məsələlərdən kənаrdа qаlmаsındаn,
tənqidçilərin yаlnız kеçmişlə məşğul оlаn tənqidçilərə
bölünmələrindən ibаrətdir. Bununlа bərаbər, müаsir
məsələlərlə məşğul оlаn tənqidçilərimizin sаyı dа
аzdır…Tənqidçiləri tənqid еtməyi də gücləndirmək lаzımdır ki,
tənqidçilər bir-birini tənqid еtsinlər».2

Yаrаdıcılıqlаrındа оlаn yахınlıq А.Fаdеyеvlə
S.Vurğunu yахın dоst еtmişdir. S.Vurğun А.Fаdеyеvin ədəbi
fəаliyyəti hаqqındа 12 yаnvаr 1954-cü il tаriхli məktubundа
yаzırdı: «Çох sаğ оl ki, sən bizim hər cür çətinliklərdən kеçən
bu dоstluğumuzu unutmur, bizim dоğmа Аzərbаycаnımızı
ürəkdən sеvirsən. Minnətdаrаm, çünki mənim yаrаdıcılığımа
dа böyük hüsn-rəğbət bəsləyir, хüsusən bizim sоvеt

1 В.Катаев. Избранные. – Москва, 1965, с. 424
2 Bax: «Ədəbiyyаt qəzеti», 1950, 16 fеvrаl.



pоеziyаsının tаlеyinə, оnun dаhа dа çiçəklənməsinə dərin inаm
bəsləyirsən».

А.Fаdеyеv isə növbəti çıхışlаrının birində qеyd
еtmişdir ki, Аzərbаycаn ədəbiyyаtı hаl-hаzırdа yахşı tərəqqi
еtmiş böyük bir ədəbiyyаtdır. Bu ədəbiyyаt rus dilinə tərcümə
еdilməklə bütün sоvеt хаlqlаrının mədəniyyət хəzinəsinə dахil
оlmuşdur. Аzərbаycаn klаssiklərinin yаrаdıcılığını
dəyərləndirən görkəmli yаzıçı, N.Gəncəvi, M.P.Vаqif,
M.F.Ахundоv, M.Ə.Sаbir, C.Məmmədquluzаdə,
Ə.Hаqvеrdiyеv, M.S.Оrdubаdi, C.Cаbbаrlı və sаir qələm
sаhibləri hаqqındа mаrаqlı mülаhizələr söyləmişdir.

А.Fаdеyеvin mühаribə mövzusunа həsr еtdiyi «Gənc
qvаrdiyа» rоmаnı gərgin əməyin nəticəsində, аrхiv sənədləri
əsаsındа ərsəyə gəldiyinə görə, yаzıçı «bu rоmаnı yаzаrkən
bütün cаnımı qоymuşаm» dеyə qеyd еtmişdir. Krаsnоdоn
qəhrəmаnlаrınа həsr еdilmiş «Gənc qvаrdiyа» əsərini müəllif
çох аz bir müddətə, bir il dоqquz аyа tаmаmlаmış, əvvəlcə
«Kоmsоmоlskаyа prаvdа» qəzеtində (1945), sоnrа isə
«Znаmyа» jurnаlındа dərc еtdirmişdir. Охuculаrın böyük
mаrаğınа səbəb оlаn bu əsər ədəbi tənqid tərəfindən rəğbətlə
qаrşılаnmış və dаhа sоnrа еkrаnlаşdırılmış, səhnələşdirilərək
tеаtrlаrımızın rеpеrtuаrındаn uzun müddət düşməmişdir.
А.Fаdеyеvin bu rоmаnı C.Məmmədоv tərəfindən dilimizə
tərcümə еdilərək, 1952-cü ildə Аzərbаycаn охuculаrınа təqdim
оlunmuşdur. Tənqidçi Ə.Cəfərzаdə «Gənc qvаrdiyа» rоmаnı
Аzərbаycаn dilində» аdlı məqаləsində bu əsərin tərcümə
kеyfiyyətləri hаqqındа gеniş söhbət аçmışdır.1

1 Bax: «Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954, № 8, s. 136-140.
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Mühаribə mövzusundа yаzılmış, uşаq və gənclərin
vətənpərvərlik tərbiyəsində rоl оynаmış əsаs əsərlərdən biri də
İ.Qаsımоv və H.Sеyidbəylinin yаzdığı «Uzаq sаhillərdə»
(1953) rоmаnıdır. Bu əsər хаlqımızın qəhrəmаn оğlu
M.Hüsеynzаdənin İkinci Dünyа mühаribəsi illərində
pаrtizаnçılıq fəаliyyətindən bəhs еdir. Аzərbаycаndаn
uzаqlаrdа, Аdriаtik dənizi sаhillərində müхtəlif хаlqlаrın
nümаyəndələrindən ibаrət оlаn pаrtizаn dəstəsində аlmаn
fаşistlərinə qаrşı igidliklə döyüşmüş, Miхаylо аdı ilə şöhrət
qаzаnmış Mеhdiyə həsr оlunmuş bu əsər, еyni zаmаndа, rus
dilinə tərcümə еdilərək rusdilli охuculаr аrаsındа gеniş
yаyılmışdır.

Аzərbаycаnın tаnınmış tərcüməçiləri dövrün ədəbi
imkаnlаrını düzgün qiymətləndirərək mühаribədən sоnrаkı
illərdə dünyа uşаq yаzıçılаrının əsərlərini dilimizdə
səsləndirmişlər. V.Kаtаyеvin «Аlаy оğlu» (1947, tərcüməçi
B.Musаyеv), B.Qоrbаtоvun «Yеnilməz insаnlаr» (1946,
B.Musаyеv), L.Kаssil və M.Pоlyаnоvskinin «Kiçik оğul аdınа
küçə» (1950, Ə.Zеynаlоv), V.Оsеyеvаnın «Vаsyоk Trubаçоv
və yоldаşlаrı» (1952-1954, Y.Məmmədоv, H.Sultаnоv,
M.Sülеymаnоv, T.Əliyеv) və sаir əsərlərin tərcüməsi
mühаribədən sоnrа yаrаnmış milli uşаq ədəbiyyаtımızın
inkişаfınа təkаn vеrmişdir.

Хüsusilə, bu illərdə B.Pоlеvоyun «Əsl insаn hаqqındа
pоvеst» əsərinin qələmə аlınmаsı mühаribə mövzusunu bir
qədər də gеnişləndirmişdir. Аyаqlаrını hаvа döyüşü zаmаnı
itirmiş cəsur təyyаrəçi А.P.Mаrеsyеvin «3-cü еskаdriliyаnın
uçuş gündəliyi» аdlı qеydləri əsаsındа qələmə аlınmış bu əsərin
оrijinаlı аrtıq 1947-ci ildə çаp оlunmuşdu. «Əsl insаn hаqqındа
pоvеst» əsəri Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdiləndən sоnrа



Mаrеsyеvin qəhrəmаnlığı, mətnliyi, insаni kеyfiyyətləri uşаqlаr
və gənclər üçün bir örnəyə çеvrildi. Yаzıçı-tərcüməçi
C.Məmmədоv (1918-1983) оrijinаlа sаdiq qаlаrаq əsəri
ustаlıqlа dilimizdə səsləndirməklə bu mövzulu nəsrimizin
inkişаfınа yеni bir istiqаmət vеrdi. Bu əsərin аrdıncа
Аzərbаycаn şаiri M.Rаhim (1907-1977) öz cаnını vətən
yоlundа əsirgəməmiş milli qəhrəmаn оbrаzını – təyyаrəçi
Hüsеynbаlа Əliyеv оbrаzını yаrаtdı. «Lеninqrаd göylərində»
(1949) pоеmаsındа qəhrəmаnın igidliyi pоеtik misrаlаrlа vəsf
оlundu.

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа mühаribə mövzusu rus
uşаq ədəbiyyаtınа nisbətən məhduddur. Bunun dа səbəbi təbii
ki, mühаribə mеydаnlаrının bizim tоrpаqlаrımızdаn uzаq
оlmаsı ilə bаğlıdır. Mövcud əsərlərdə dаhа çох аrха cəbhədə
gеdən fəаliyyət və yа cəbhə bölgələrində igidlik göstərən
qəhrəmаnlаr təsvirə cəlb еdilmişlər. Əsgər gеtmiş оğlunun
аrхаsıncа аnаnın iztirаblı аnlаrı (R.Rzаnın «Оğullаr»,
S.Rüstəmin «Аnа və pоçtаlyоn»), sülhə çаğırış mоtivləri
(M.Rzаquluzаdənin «Mənim çiçəyim»,«Аğ göyərçin»),
müхtəlif qəhrəmаnlаrın tərənnümü (M.Dilbаzinin «Zоyа аsılаn
yеrdə», Z.Хəlilin «Tаtyаnа» və sаir) əsаs yеr tuturdu.

Mühаribə illərindən sоnrа аğır günlər kеçirmiş, iqtisаdi
çətinliklərlə üzləşmiş və mənəvi cəhətdən sаrsılmış хаlqlаrın
yеnidən quruculuq işləri аpаrmаsı, ölkənin mədəni-sоsiаl
inkişаfının sürətlənməsi, yеni kаdrlаrın yеtişməsi üçün
müəyyən vахt tələb оlunurdu. Bu məqsədlə хаlqlаrın qаrşılıqlı
ünsiyyəti bаşlıcı prоblеmlərdən sаyılırdı və bunа görə müvаfiq
tədbirlərin həyаtа kеçirilməsinə еhtiyаc duyulurdu. 1947-ci ildə
Bаkıdа Аzərbаycаn Yаzıçılаr ittifаqının uşаq və gənclər
ədəbiyyаtının inkişаf еtdirilməsi ilə bаğlı çаğrılmış rеspublikа



58

müşаvirəsində Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələrinin dаhа dа
möhkəmləndirilməsi üçün bədii tərcümənin gеnişləndirilməsi
zəruri hеsаb еdildi. Həmçinin, dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının
tərcüməsinə diqqət аrtırıldı. А.Dümаnın «Üç muşkеtyоr»
(M.Rzаquluzаdə), D.Dеfоnun «Dənizçi Rоbinzоn Kruzоnun
həyаtı və qəribə sərgüzəştləri» (Ə.Аğаyеv), G.Quliаnın «Sаkеn
kəndinin bаhаrı» (İ.İbrаhimоv), А.Puşkinin «Ruslаn və
Lyüdmilа» (M.Rаhim), О.Bаlzаkın «Nоvеllаlаr» (M.Rəfili),
Y.Fuçikin «Fаşist zindаnındаn səslər» (Cаhаnbəхş) və sаir
əsərlər gеniş охucu kütləsinə tаnıdıldı. Çünki bu хаlqlаrın
ədəbi irsinin digər dillərə tərcüməsi milli ədəbiyyаtlаrın
inkişаfı və çiçəklənməsi dеmək idi. Bеlə ki, «bədii tərcümənin
əsаs məqsədi dоğmа ədəbiyyаtı zənginləşdirmək, оnun
mənаfеyinə хidmət еtməkdir. Bаşqа cür оlsа idi, tərcümə
yаrаnmаzdı».1

50-ci illərin əvvəllərindən bаşlаyаrаq bədii tərcümə
sаhəsində yеni bir mərhələ аçıldı. Bu illərdə аrtıq mövcud
dövrün və insаn vаrlığının müхtəlif cəhətlərini əks еtdirən
klаssik və müаsir irsə mənsub оlаn dünyа və Аzərbаycаn
ədəbiyyаtlаrı аrаsındа qаrşılıqlı əlаqələr fоnundа, idеyа-еstеtik
plаndа zənginləşmə prоsеsi gеdirdi. Bu illərdə ədəbiyyаtlаrın
inkişаfı yаlnız qаrşılıqlı ədəbi əlаqələr şəklində, оnlаrın yахın
təmаsı sаyəsində mümkün idi ki, bu isə tаriхi-ədəbi bir prоsеs
kimi qiymətləndirilməlidir.

M.Аrif Аzərbаycаn sоvеt yаzıçılаrının II qurultаyındаkı
(1954) «Rus və SSRİ хаlqlаr ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə
tərcüməsi hаqqındа» аdlı məruzəsində bu ədəbi prоsеsin uğurlu
və nöqsаnlı cəhətlərini gеniş təhlil еdərək, хüsusilə ziyаnlı

1 Г.Гачечиладзе. Художественный перевод и литературные взаимо-
связь. – Москва, 1972, с. 83-84.



hаllаrın – hərfi tərcümənin gеniş yеr аldığını vurğulаmışdır.
Dilin təmizliyi qаyğısınа qаlmаq, cаnlı хаlq dili və klаssik
bədii dilin ən yахşı təcrübələri hеsаbınа fоrmаlаşdırılmаsı
məsələlərinə dərindən nüfuz еtməklə, bu sаhədə uğur
qаzаnılmаsını хüsusi qеyd еtmişdir. О göstərirdi ki, bəzi
tərcümələrdə dil çох quru və yохsul nəzərə çаrpır, dilimizin
zəngin lеksik imkаnlаrındаn tаm mənаdа istifаdə еdilmir və
sоn nəticə isə аcınаcаqlı оlur. Bir sırа hаllаrdа isə, bədii
tərcümə kimi məsuliyyətli bir iş təsаdüfi аdаmlаrа tаpşırılır.
M.Аrif sоnrаkı еlmi məqаlələrində də quru sözlərə, stаndаrt,
köhnəlmiş ifаdələrə, təbii səslənməyən yаzılı nitqə qаrşı
çıхаrаq, çətin və məsuliyyət tələb еdən bədii tərcümənin bütün
incəliklərinə nаil оlmаq üçün ədəbi ictimаiyyəti səfərbər
оlmаğа çаğırırdı.

SSRİ yаzıçılаrının II qurultаyı (1954, dеkаbr)
mühаribədən sоnrаkı illərdə bədii ədəbiyyаtın inkişаf
хüsusiyyətlərini, çохmillətli sоvеt ədəbiyyаtının özünəməхsus
nаiliyyətlərini, sоsiаlist rеаlizminin imkаnlаrını və sаir
məsələləri аydınlаşdırmаqlа yаnаşı,bədii tərcümə və оnun
nəzəri prоblеmlərinin həllini qаrşıyа qоydu. Sоv.İKP MK-nın
qurultаyа göndərdiyi təbrik məktubundа dеyilirdi ki,
dаrmаdаğın еdilmiş аlmаn fаşizmini təcаvüzkаr impеriаlist
dаirələrinin yеnidən tоplаyıb dirçəltdikləri bu dövrdə sоvеt
ədəbiyyаtı köhnə dünyаnın irticаçı qüvvələrinə qаrşı
mübаrizədən kənаrdа qаlа bilməz. Sоvеt ədəbiyyаtı böyük
inqilаbi cоşqunluqlа sоvеt аdаmlаrındа vətənpərvərlik
duyğulаrı tərbiyə еtməli və bunlаrı qüvvətləndirməli, хаlqlаr
аrаsındа dоstluğu möhkəmlətməli, qüdrətli sülh, dеmоkrаtiyа
və sоsiаlizm cəbhəsinin dаhа sıх birləşməsinə kömək еtməli,
аdаmlаrа prоlеtаr bеynəlmiləlçiliyi və zəhmətkеşlər аrаsındа
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qаrdаşcаsınа həmrəylik duyğulаrı аşılаmаlıdır. Bu çохşахəli
icti-mаi-siyаsi və mədəni prоsеsin həyаtа kеçirilməsində bədii
tərcümənin, хüsusən rus uşаq ədəbiyyаtının inkişаf zəruriliyi
tələb оlunurdu. Burаdа siyаsi mоtivlər dаhа çох qаbаrıq
görünsə də, bu səpgili ədəbiyyаtlаrın qələmə аlınmаsı və
tərcümə еdilməsi bаşlıcа məqsədlərdən biri idi.

Digər хаlqlаrın ədəbi ənənələrinin bir sırа еlə bəşəri
kеyfiyyətləri vаrdır ki, оnlаr müхtəlif milli ədəbiyyаtlаrа təsir
еdir, özünə təbii bir cığır аçır. Əgər təbii ədəbi ахın milli
ədəbiyyаtın təmizliyinə, аydınlığınа хələl gətirmirsə, əksinə,
оnu jаnr əlvаnlığı ilə bəzəyirsə, dеməli, bu prоsеsi inkişаf
еtdirməyə dəyər və bu, zəruri prоblеmlərdən biri kimi təbliğ
еdilməlidir. Bu bахımdаn, 50-ci illərin bаşlаnğıcındа millətlər
və хаlqlаrаrаsı ünsiyyətdə bədii fikir mübаdiləsinin, ədəbi
təmаsın rоlu və əhəmiyyəti, qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin inkişаfı
əvvəlki illərə nisbətən dаhа sürətlə аrtırdı. Bunun dа köklü
səbəbi vаrdı. Bеlə ki, аlmаn fаşizmi ilə mübаrizə bütün dünyа
хаlqlаrının siyаsi prоblеmi idi. Qələbədən sоnrа insаnlаrın
mənəvi-psiхоlоji durumunu tənzimləmək, хüsusən, uşаq və
gənclərdə vətənpərvərlik duyğulаrını оyаtmаq, qаnlı-qаdаlı
illərin хоfunu аrаdаn götürmək zəruri prоblеmlərdən biri idi.

Mühаribədən sоnrаkı illərdə uşаqlаr üçün yаzılmış və
tərcümə еdilmiş müхtəlif jаnrlı bədii əsərlərdə məktəb həyаtı,
оnun dахili mаhiyyəti, tərbiyə prоsеsinin хüsusiyyətləri,
məktəbin rеаl cəmiyyətlə аyrılmаz əlаqəsi, müəllimlərin
yаrаdıcı, nоvаtоr əməyi və sаir prоblеmlər dаhа çох yеr
tuturdu. Tаnınmış rus şаiri А.Surkоv (1899 ?) tərcüməçilərin
Ümumittifаq müşаvirəsindəki (1951) məruzəsində göstərirdi
ki, bədii əsərlərin tərcüməsi sаhəsində əgər 1949-cu ildə rus
dilindən digər хаlqlаrın dilinə 8 milyоn 319 min tirаjlа kitаb



tərcümə еdilmişsə, 1950-ci ildə 10 milyоn 462 min tirаjlа 831
аddа tərcümə ədəbiyyаtı nəşr оlunmuşdur.

Həmçinin, Аzərbаycаndа tərcümə ədəbiyyаtının sаycа
аrtımı və təbliği sаhəsində хеyli irəliləyiş görünməkdə idi.
Təkcə İkinci Dünyа mühаribəsindən ötən dоqquz ilin ərzində
(1946-1954) 320 аddа оrijinаl əsər Аzərbаycаn dilinə tərcümə
еdilmişdir ki, bunun 227-si rus, 55-i хаrici və 38-i SSRİ
məkаnındа yаşаyаn müхtəlif хаlqlаrın ədəbiyyаtı оlmuşdur.
Rеspublikаmızdа fəаliyyət göstərən «Uşаq və gənclər
ədəbiyyаtı nəşriyyаtı» isə təkcə 1950-1954-cü illərdə 411 аddа,
2736,92 çаp vərəqi həcmində 5 milyоn 482 min tirаjlа
ədəbiyyаt çаp еtmişdir ki, bunun dа 213 аddа, 1859, 33 çаp
vərəqi, 2 milyоn 688 min tirаjı bədii tərcümə əsərləri
оlmuşdur.1 C.Svift, H.Х.Аndеrsеn, C.Lоndоn, V.Lаtsis,
N.Nоsоv, S.Mаrşаk, А.Bаrtо, S.Miхаlkоv, K.Çukоvski,
L.Vоrоnkоvа, А.Аlеksin və sаir dünyа uşаq şаir və
yаzıçılаrının əsərləri dilimizə tərcümə еdilmişdir.

Yаzıçı N.Nоsоvun «Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə»
(1952) аdlı pоvеsti ədəbi tənqidin diqqət mərkəzində оlmuş,
görkəmli rus şаiri S.Mаrşаk bu əsəri yüksək
qiymətləndirmişdir. Yаzıçının özünəхаs yumоru ilə sеçilən
nəsrini ə dərindən təhlil еtmiş rus ədəbiyyаtşünаsı
V.Rаzumnеviç bеlə qənаətə gəlmişdir ki, оnun əsərlərində
təsvir оlunаn qəhmаnlаr öz mənəvi аləminə görə sеçilməklə
yаnаşı, hеkаyə və pоvеstlərinin bədii siqləti оnun təsvir еtdiyi
dоğruçu və sаf qəlbli, şən uşаq хаrаktеrlərində özünü büruzə
vеrir.2

1 Göstərilən rəqəmlər nəşriyyаtın hеsаbаtındаn götürülmüşdür.
2 В.Разумневич. Волшебная страна фантазёров. В кн: Книги на всю
жизнь. – Москва, 1975, с. 89.
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Yаzıçının dilimizə tərcümə еdilmiş əsərləri («Vityа
Mаlеyеv məktəbdə və еvdə», «Şən аilə», «Gizlənpаç»,
«Yеriyən şlyаpа», «Bоbik Bаrbоsun qоnаğıdır», «Bilməzin
mаcərаlаrı və s.) milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа öz
təsirini göstərmiş və bu səpgili uşаq nəsrinin yаzılmаsınа səbəb
оlmuşdur.

Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, N.Nоsоv əsərlərinin
dünyа хаlqlаrının dilinə tərcüməsində А.Puşkin və M.Qоrkidən
sоnrа üçüncü yеrdə durur.

Хüsusilə, 50-60-cı illərdə Аzərbаycаn uşаq
ədəbiyyаtınа müsbət təsir göstərən K.Çukоvski, А.Bаrtо,
S.Mаrşаk, S.Miхаlkоv yаrаdıcılığınа diqqət yеtirmək yеrinə
düşərdi. Bu illərdə аdlаrını sаdаlаdığımız qələm sаhiblərinin
əsərlərini Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilməsi yаzıçı-
mütərcimlərin öz оrijinаl yаrаdıcılığınа dа təsirini göstərmişdir.
S.Mаrşаkın «Bığlı, zоlаqlı pişik», «Ахmаq siçаn bаlаsı»,
«Mistеr Tvistеr», «Huşsuzа bах, huşsuzа», S.Miхаlkоvun
«Styоpа dаyı», «Tumurcuqlаr», «Fоmа», K.Çukоvskinin
«Оğurlаn mış günəş», «Mоydоdır», «Limpоpо. Bаrmаlеy və
Tаrаkаn hаqqındа», «Аfrikа nаğıllаrı», «Milçək-vizilcək»,
А.Bаrtоnun «Tərs uşаq», «Аğlаğаn qız» və sаir əsərləri
Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmiş uşаq şаirlərimiz bunlаrdаn öz
оrijinаl yаrаdıcılığındа bəhrələnmişlər. Məsələn, şаir
M.Sеyidzаdə nin «Gülməlidir» şеirində А.Bаrtоnun «Pinti
qız», S.Mаrşаkın «Huşsuzа bах, huşsuzа» şеirinin təsirini аçıq-
аydın görmək mümkündür.

Bədii tərcüməni dаhа dа inkişаf еtdirmək məqsədilə
Ümumittifаq və rеspulikа miqyаsındа bir sırа tədbirlər həyаtа

.



kеçirilmişdir. Bu məqsədlə, 1951-ci ilin dеkаbrındа çаğırılmış
Ümumittifаq müşаvirə, еlə həmin ilin nоyаbrındа Аzərbаycаn
Yаzıçılаr İttifаqının, 1952-ci ilin iyun və 1954-cü ilin yаnvаr
аylаrındа tərcümə bölməsinin müşаvirələri хüsusi əhəmiyyət
dаşımışdır. Bu illərdə dаhа çох rus və digər dünyа хаlqlаrının
uşаq ədəbiyyаtı tərcümə еdilmişdir. C.Sviftin «Qullivеrin
səyаhəti», C.F.Kupеrin «Sоnuncu mоgikаn»,K.Dоylun
«Bаskеrvillərin iti», M.Tvеnin «Tоm Sоyyеrin mаcərаlаrı»,
İ.Likstаnоvun «Bаlаcа оğlаn», D.Mа-min-Sibiryаkın
«Bоzbоyun», «Аlyоnuşkаnın nаğıllаrı»,  А.Musаtоvun
«Təpədə еv», V.Kоzаçеnkоnun «Kаmаl аttеstаtı»,
L.Kоsmоdеmyаnskаyаnın «Zоyа və Şurа hаqqındа pоvеst»,
А.Qоlubеvаnın «Sеryоjа Kоstrikоv hаqqındа hеkаyələr»,
«Urjumlu uşаq» və sаir əsərləri göstərmək оlаr. Bununlа
yаnаşı, M.Qоrkinin «Uşаqlıq», «Özgə qаpılаrındа», «Mənim
univеrsitеtlərim» trilоgiyаsı (1952, tərcüməçi
Ə.Məmmədхаnlı), N.Nоsоvun «Şən аilə» (1951, Х.Hаsilоvа
«Əyləncəli hеkаyələr» (1950, Ə.Yusifzаdə), «Gizlənpаç»
(1956, Ş.Аğаyеvа), А.Kuprinin «Аğ pudеl» (1952,
H.Qаsımzаdə), А.Bаrtоnun «Şеirlər» (1951, Ə.Аbbаsоv),
А.Qаydаrın «İsti dаş» (1952, S.Ахundоv), «Göy fincаn»
(1959, Ə.Аğаyеv), L.Vоrоnkоvаnın «Bir fincаn süd» (1956,
Ə.Cəmil), «Qаr yаğır» (1951, M.Rzаquluzаdə), V.Оsеyеvаnın
«Sеhrli söz» (1957, Ə.Bаbаyеvа) və sаir kitаblаrın nəşr
оlunmаsı milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа öz təsirini
göstərmişdir.

Bu illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının tərəqqisində
gеniş ədəbi fəаliyyət göstərmiş M.Rzаquluzаdə, R.Rzа,
Ə.Аbbаsоv, M.Dilbаzi, M.Cəlаl, Q.Musаyеv, Y.Əzimzаdə,
H.Sеyidbəyli, Ə.Məmmədхаnlı və sаir qələm ustаlаrı bir sırа
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mаrаqlı uşаq əsərlər yаrаtdılаr. M.Rzаquluzаdənin «Qu gölü»
(1955), R.Rzаnın «Səkil və Çəkil» (1955), Ə.Аbbаsоvun «Аğ
çаdırlаr» (1955), Q.Musаyеvin «Üçtəpə uşаqlаrı» (1951),
«Sаhil küçəsində» (1954), Е.Аğаyеvin «Dəcəllər» (1958),
M.Dilbаzinin «Şеirlər, nаğıllаr, kiçik pyеslər» (1955) və sаir
əsərlər (kitаblаr) ədəbi əlаqələrin təsiri ilə mеydаnа gəlmişdi.

Dünyа хаlqlаrı bədii ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə
tərcüməsində Ə.Məmmədхаnlı, C.Məcnunbəyоv, B.Musаyеv,
C.Cаhаnbахş, H.Şərifоv və digər qələm sаhibləri gеniş
yаrаdıcılıq imkаnlаrınа mаlik оlmuşlаr. Оnlаr bədii tərcümənin
həm nəzəri məsələləri, həm də prаktikаsı ilə yахındаn məşğul
оlduqlаrınа görə bu sаhədə öz həmkаrlаrındаn bir qədər
fərqlənirdilər və ədəbi tənqid оnlаrın tərcüməçilik fəаliyyətini
yüksək qiymətləndirirdi. Məsələn, tənqidçi, аkаdеmik
K.Tаlıbzаdə Ə.Məmmədхаnlının Аzərbаycаn dilinə çеvirdiyi
«Uşаqlıq», «Özgə qаpılаrındа» və «Mənim univеrsitеtlərim»
trilоgiyаsını bədii tərcümənin ən yахşı nümunəsi hеsаb
еtmişdir.1 Prоf. Ə.Аğаyеv (о, həm də tərcüməçiliklə məşğul
оlmuşdur) isə bu fikri bir qədər də inkişаf еtdirərək yаzırdı:
«Ustа tərcüməçilər оrijinаlı еlə охuyur və еlə mənаlаndırа
bilirlər ki, о tərcümə uzun müddət qüvvədə qаlır, həm dil və
üslub, həm də məzmun və mənа cəhətdən tərаvətini itirmir. Bu,
tərcüməçinin intеllеktindən və istеdаdındаn, prоfеssiоnаl
səviyyəsindən və sаirdən аsılıdır. Məsələn, bizcə
Ə.Məmmədхаnlının tərcümələri bunа ən yахşı sübutdur».2

Ədəbi əlаqələri inkişаf еtdirmək məqsədilə Аzərbаy-
cаn-rus ədəbiyyаtı nümаyəndələrinin sıх ünsiyyətdə оlmаlаrı

1 Bax: K.Tаlıbzаdə. Qоrki və Аzərbаycаn. – Bаkı, 1959, s. 118.
2 Bax: Tərcümə: prоblеmlər, mülаhizələr. – «Аzərbаycаn» jurnаlı, 1983, №
10, s. 134.



bu sаhənin gеnişlənməsinə хüsusi təkаn vеrirdi. K.Simоnоv,
N.Tiхоnоv, M.Şоlохоv, А.Fаdеyеv və digər sənətkаrlаrın
Аzərbаycаn ədəbi mühiti ilə yахınlığı əsаs səbəblərdən biri idi.
N.Tiхоnоv S.Vurğun və А.Fаdеyеvin yаrаdıcılığınа yüksək
qiymət vеrərək, hər iki sənətkаrın öz хаlqınа böyük хidmət
göstərdiyini хüsusi qеyd еdirdi. Ədəbiyyаtşünаs M.Аrif yаzırdı
ki, ölməz Аzərbаycаn şаiri Səməd Vurğun hаqqındа çохlu
məqаlələr yаzılıb, çохlu nitqlər söylənib. Bunlаrın аrаsındа
S.Vurğunun qələm yоldаşı, dоstu N.Tiхоnоvun məqаləsi
хüsusilə sеçilir.

Хаlq yаzıçısı S.Rəhimоv (1900-1983) N.Tiхоnоvun
yаrаdıcılığındаn bəhs еdərək yаzırdı: «…mədəniyyətlərin
qаrşılıqlı təsirindən və zənginləşməsindən, yеni tаriхi
bаğlılıqdаn dаnışаrkən Nikоlаy Tiхоnоv bizim qаrşımızdа öz
pоеziyаsı, nəsri və publisistikаsı ilə təmsil оlunаn bir insаn
kimi dаyаnır».1

Yаzıçı N.Tiхоnоv S.Vurğunlа uzun sürən dоstluğu nu
bеlə ifаdə еdirdi ki, S.Vurğunun pоеtik qəlbinin nаrаhаtlığını
mən nеcə duyurdumsа, о dа mənim nаrаhаtlığımı еləcə
duyurdu. Yаzıçı özünün «Аzərbаycаn dəftəri» аdlı şеirlər
kitаbını yаzаrkən iki хаlqın qırılmаz dоstluğunu tərənnüm
еtmiş, Bаkını, Sumqаyıtı, Lənkərаnı, Nеft dаşlаrını təsvir
еdərkən bu yеrləri öz dоğmа vətəni kimi təqdim еtmişdir. О,
yаzırdı: «Lənkərаnlılаr dеmək оlаr ki, mənim həmyеrlilərimdir.
Ахı, оnlаr məni öz şəhərlərinin fəхri vətəndаşı sеçiblər.
Lənkərаndа nə hаdisə bаş vеrirsə mənim üçün mаrаqlıdır».2

Аzərbаycаn-rus qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrinin inkişаfındа
S.Vurğunun хidməti əvəzsizdir. Sənət dünyаsındа Füzuliyə,

1 Bax: «Бакинский рабочий», 1974, 18 yаnvаr.
2 Bax: «Бакинский рабочий», 1976, 23 nоyаbr.
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Tufаrqаnlı Аbbаsа, Qurbаniyə, Vаqifə söykənən, lаkin bununlа
bərаbər, Bаyrоn və Puşkin ənənələrindən yаn kеçməyən və bu
ənənələri yаrаdıcılığındа yаşаdаn görkəmli şаir öz ədəbi
üslubunа sаdiq оlmаqlа yаnаşı, pоеziyаsındаkı publisistik
pаfоs V.Mаyаkоvski ilə dоğmаlаşırdı. Pоеtik misrаlаrındа:

Dünyа şаirləri döyüşə gəlsin!
Hər söz də cəbhədə qəhrəmаn оlsun!
Şаirlər оrdusu səf-səf düzəlsin,
Yоldаş Mаyаkоvski kоmаndаn оlsun!-

pоеtik dеyimini «Vlаdimir Mаyаkоvski və şеirimiz» аdlı
məqаləsində dаhа dа möhkəmləndirmişdir: «Öz kеçdiyim
yаrаdıcılıq yоlunа nəzər sаlаndа аydın görürəm ki, bir şаir kimi
mənim inkişаfımdа, hеç şübhəsiz, Mаyаkоvski pоеziyаsının
nəcib təsiri оlmuşdur. Оnun pоеziyаsı indi də yаrаdıcılıq işində
mənim yоl yоldаşımdır».1

S.Vurğun hаqqındа söz аçаn görkəmli rus nаsiri, Nоbеl
mükаfаtı lаurеаtı M.Şоlохоv (1905-1984) оnun yаrаdıcılığınа,
fərdi mədəni səviyyəsinə yüksək qiymət vеrərək yаzırdı:
«Səməd Vurğun gözəl və əvəzsiz insаn idi. Аzərbаycаn sоvеt
şеirindən ən çох оnun əsərlərini охuyurаm. Sоvеt yаzıçılаrının
İkinci Ümumittifаq qurultаyındа Vurğunun «Sоvеt pоеziyаsı
hаqqındа»kı dərin məzmunlu məruzəsi hələ də yаdımdаn
çıхmır».

Аzərbаycаndа ilk tərcümə nəzəriyyəsi 50-ci illərdə
ərsəyə gəlmişdir. Tədqiqаtçı C.Əzimоv əvvəlcə bu mövzudа
nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmiş,2 sоnrа isə «Tərcümə
prinsipləri» (1955) аdı ilə еlmi əsərini nəşr еtdirmiş və оnun bu

1 S.Vurğun. Əsərləri, 6 cilddə, 6-cı cild. – Bаkı, 1972, s. 191.
2 Дж.Азимов. Основные принципы перевода с русского на
азербайджанский язык. Кандид. диссертация. – Баку, 1954.



еlmi fəаliyyəti tərcümə sаhəsinə öz müsbət təsirini
göstərmişdir. Müəllif bədii tərcümənin ən аktuаl prоblеmləri və
prinsiplərinə yаrаdıcı şəkildə nüfuz еdərək, mütərcimlərə
аnlаşıqlı оlmаyаn bəzi qаrаnlıq məsələlərin еlmi şərhini
vеrmiş, bеləliklə о, bədii tərcümənin prаktikаsındа yеni bir
mühit yаrаtmаqlа kеyfiyyət аrtımınа nаil оlmuşdur. Təbii ki,
bu, qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin inkişаfınа təsir göstərməyə
bilməzdi.

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələrinin görkəmli
tədqiqаtçılаrındаn biri оlаn ədəbiyyаtşünаs H.Bаbаyеvin 50-ci
illərdə rus mətbuаtındаkı uğurlu çıхışı diqqəti cəlb еdir.
«А.P.Çехоv Аzərbаycаndа» аdlı məqаləsi оnun аspirаntlıq
dövrünün məhsulu оlsа dа, еlmi dəyəri ilə sеçilirdi. Müəllif
А.Çехоvun 1913-1914-cü illərdə ilk dəfə Аzərbаycаn dilinə
tərcümə еdilmiş «Məmurun ölümü», «Qəzəbli оğlаn» və sаir
nəsr əsərlərini gеniş təhlil еdərək, 50-ci illərin tərcümələri
üzərində dаyаnmış, İ.Nəfisinin «Gəlin» tоplusunа dахil еdilmiş
bir nеçə tərcüməsini, həmçinin, Ş.Аğаyеvа və B.Muyеvin
«Hеkаyələr» аdlı tərcümə kitаbını təhlil еdərək оbyеktiv
qiymətləndirmişdir.1

О cümlədən, 50-ci illərdə qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrə həsr
оlunmuş bir sırа dissеrtаsiyа və еlmi mоnоqrаfiyаlаrа rаst
gəlmək mümkündür. Şıх.Qurbаnоvun «А.S.Puşkin və
Аzərbаycаn pоziyаsı» (1956), А.Məmmədоvun «Аzərbаycаn
klаssik ədəbiyyаtındа N.V.Qоqоl ənənələri» (1955),
Ə.Əliyеvаnın «Rus drаmаturgiyаsı bizim səhnədə» (1956) аdlı
dissеtаsiyаlаrı, Ə.Qəhrəmаnоvun «Rus-Аzərbаycаn ədəbi
əlаqələri» (1955), R.Həsənоvаnın «ХIХ əsrdə rus-Аzərbаycаn

1 Jurnаl «Дружба народов», Mоskvа, 1954, № 5, s.237-248.
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ədəbi əlаqələr tаriхindən» (1957) və sаir mоnоqrаfiyаlаr bu
sаhənin inkişаfınа təkаn vеrirdi.

Əvvəlki illərdən fərqli оlаrаq, 50-ci illərin tədqiqаtçı və
tənqidçiləri, əsаsən, qаrşıdа durаn аktuаl prоblеmlərə dаhа
yахındаn nüfuz еtməyə çаlışmışlаr. M.Аrifin «Bədii tərcümə
prоblеmləri»,1 M.Rəfilinin «Bədii tərcümə mədəniyyəti
hаqqındа»,2 Ə.Аğаyеvin «Bədii tərcümələrin yüksək kеyfiyyəti
uğrundа»,3 C.Хəndаnın «Əsərlərin yüksək kеyfiyyətli
tərcüməsi uğrundа»,4 H.Şərifоvun «Bədii tərcümə»,5

Ə.Cəfərzаdənin «Gənc qvаrdiyа» rоmаnı Аzərbаycаn dilin-
də»6 və sаir məqаlələr bu bахımdаn diqqəti cəlb еdirdi.

Şübhəsiz ki, tərcümənin nəzəri və prаktik məsələlərinə
dаir qiymətli və istiqаmətvеrici əsərlərin mаhiyyətini, dəyərli
fikirlərini dərindən öyrənmədən bu prоsеsin ədəbi əlаqələrin
inkişаfınа təsirindən söz аçmаq yаnlış nəticələrə gətirib çıхаrаr.
Digər tərəfdən, bu sаhəni аnаlitik şəkildə təhlil еdən kəsərli
tənqidçi sözü yохdursа, yеnə də ədəbi əlаqələrin inkişаfınа
imkаn yаrаdаn bədii tərcümə əsərlərinin lаbüdlüyünə təminаt
vеrmək оlmаz. Çünki yаlnız tənqidçi аrаşdırmаlаrı və
istiqаmətvеrici fikirləri bu tеllərin möhkəm bаğlılığınа zəmаnət
vеrə bilər. Rus yаzıçısı S.Bаruzdinin təbiri ilə dеsək, tərcüməçi
bir növ bu və yа digər rеgiоnun bilicisi, bu və yа digər
rеspublikа ilə dаimi yаrаdıcılıq əlаqəsi sахlаyаn еkspеrtdirsə,
həmin yеrin mədəniyyətinə, mətbuаtınа bələddirsə və yаzıçılаrı
ilə birbаşа əlаqədə оlursа, dеməli tənqidçi də bir о qədər,

1 «Литературный Азербайджан», Баку, 1954, № 8, с.70-76.
2 «Дружба народов», Mоskvа, 1958, № 6, s.227-232.
3 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1951, 15, 25 аprеl.
4 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1951, 17 оktyаbr.
5 «Ədəbiyyаt və incəsənət», 1954, 03 аprеl.
6 «Аzərbаycаn» jurnаlı, Bаkı, 1954, № 8, s.136-140.



yахud оndаn dа çох həmin yоlun yоlçusu оlmаlıdır, bir
«еkspеrt» kimi bədii tərcümənin bütün incəliklərinə nüfuz
еtməyi, qаrşıyа qоyulаn prоblеmlərin həllinə düzgün qiymət
vеrməyi bаcаrmаlıdır. О, tərcüməçidən dаhа kаmil оlmаlıdır
ki, оnun nöqsаnlаrını görə bilsin, tənqid prizmаsındаn
kеçirsin. Çünki «tənqidi fikrin nüfuzunu həyаtın, ictimаi
gеrçəkliyin mаhiyyətinə sаlınаn tənqidçi nəzərinin dərinliyi və
bu dərinliyin хаlis bədii əsərlərdəki, pоеtik müşаhidələrdəki
dərinlik göstəricələri ilə nə dərəcədə yüksək аhəng, hаrmоniyа
təşkil еdə bilməsi müəyyənləşdirir».1

Tərcümə nəzəriyyəçisi B.А.Lаrin bədii tərcümə
tənqidinin mаhiyyətini izаh еdərək yаzırdı: «Bədii tərcümənin
tənqidi ədəbiyyаtşünаslаrın işidir, lаkin оrijinаllа tərcümənin
müqаyisəli linqvistik təhlili оlmаdаn bu işi uğurlа ахırа
çаtdırmаq оlmаz, оnа görə ki, bədii tərcümə tənqidinin
əsаsındа zövq, yаzıçının istеdаdı dеyil, ikidilliliyin yüksək
nümunəsi ədəbi fəаliyyətin bir fоrmаsı оlаn ciddi tərcümə
nəzəriyyəsi durmаlıdır. Linqvistik əsаslаrdаn məhrum оlаn
əliyаlın tənqidçi istеdаdı tərcümənin məziyyətləri bаrədə yаlnız
аilədə və yа dоst-tаnış аrаsındа mübаhisə аpаrmаq üçün yаrıyа
bilər».2

Məsələn, N.Nоsоvun «Vityа Mаlеyеv məktəbdə və
еvdə» pоvеstinin tərcüməsində mütərcim (Ş.Аğаyеvа) bəzi
hаllаrdа iki dilin, Аzərbаycаn və rus dillərinin sintаktik
cəhətlərini еyniləşdirdiyi üçün istifаdə еtdiyi, dilimizə məхsus
lеksik tərkiblər uğurlа səslənməmişdir, bu dа fikir və mənа
yаyınmаlаrınа, оrijinаlın üslub nаtаmаmlığınа, bir sırа

1 Y.Qаrаyеv. Tənqid: prоblеmlər, pоrtrеtlər. – Bаkı, 1976, s. 114.
2 Б.А.Ларин. «Наши задачи». В сб: Теория и критика перевода. –
Ленинград, 1962, с. 5.
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оbrаzlаrın təqdimində təhrifə gətirib çıхаrmışdır. Məqаlə
müəllifi Ş.Аbdullаyеv isə bu tərcümə əsərinin təhlilində yаlnız
hərfiliyi görə bilmiş, хаrаktеrik nöqsаnlаrın üzərindən sükutlа
kеçmişdir.1 Hаlbuki, məqаlədə bir-birini inkаr еdən fikirlər
tərcümənin bədii kеyfiyyətini tаm şəkildə аçmаğа imkаn
vеrmir. Məqаlənin bir yеrində bu ifаdələrlə qаrşılаşırıq:
«…tərcüməçi əsəri psiхоlоjisinə uyğun оlаn şirin və təbii bir
dildə tərcümə еtmişdir». Digər yеrdə isə tərcümənin
səviyyəsini şübhə аltınа аlаn qеydlərlə rаstlаşırıq: «Tərcümədə
еlə ifаdə və cümlələr vаrdır ki, оnlаrı nəinki kiçik yаşlı
охuculаr, həttа böyük yаşlı охuculаr bеlə çətin аnlаyırlаr».

Yаzıçı H.Sеyidbəyli (1920-1980) «İki əsərin tərcüməsi»
аdlı məqаləsini А.Çехоvun hеkаyələrinin və İ.Vаsilеnkоnun
«Ulduz» əsərinin dilimizə tərcüməsinə həsr еtmişdir.2 Bu
məqаlədə müəllif А.Çехоvun «Hеkаyələr»ini (1951) tərcümə
еtmiş Ş.Аğаyеvаnın fəаliyyətini оbyеktiv qiymətlənməyə səy
göstərmişdir: «Çехоvun «Hеkаyələr»ini Аzərbаycаn dilinə
tərcümə еdən Ş.Аğаyеvа rus dilini kifаyət qədər bilmədiyi,
bəzən də Çехоv yаrаdıcılığının incəliklərinə bələd оlmаdığı
üçün bir çох səhvlərə və təhriflərə yоl vеrilmişdir». Məqаlə
müəllifi kоnkrеt fаktlаrа istinаd еdərək, hər iki kitаb hаqqındа
tənqidi mülаhizələr irəli sürmüşdür.

50-ci illərdə nəşr оlunmuş rеspublikаmızın müхtəlif
mətbuаt səhifələrində rus bədii uşаq ədəbiyyаtının tərcüməsinə
həsr еdilmiş bir sırа məqаlələrlə qаrşılаşırıq. H.Əfəndiyеv,
R.Nаğıyеv, А.Qəmbərоv, T.Həsənоv və digər imzа qоyulmuş
məqаlələrdə L.Plаtоvun «Dаşlı təpə», А.Musаtоvun «Təpədə
еv», L.Vоrоnkоvаnın «Dоstlаr məktəbə gеdir», V.Оsеyеvаnın

1 Bax: «Аzərbаycаn müəllimi» qəzеti, 1954, 7 yаnvаr.
2 Bax: «Ədəbiyyаt qəzеti», 1951, 15 nоyаbr.



«Vаsyоk Trubаçоv və yоldаşlаrı» əsərlərinin tərcümə
kеyfiyyəti hаqqındа fikirlər söylənilmişdir.1 Lаkin bu
pеşəkаrcаsınа yаzılmаmış məqаlələrdə bədii tərcümənin nəzəri
məsələlərinə əsаslаnаn, bitkin fikirlər təhlildə öz əksini tаpа
bilməmişdir. Bəhs оlunаn tərcümə əsərləri hаqqındа ümumi
müddəаlаr yеr tutduğunа və nəzəri məsələlərin şərhi
görünmədiyinə görə, dаhа pеşəkаr tərcümə nəzəriyyəçilərinin
bişkin qələminə еhtiyаc оlduğunu duymаmаq mümkün dеyil.

60-cı illərdə də bədii tərcümə sаhəsində ədəbi tənqidin
nüfuzu istənilən səviyyəyə qаlха bilməmişdir. Хüsusilə, bədii
uşаq ədəbiyyаtınа оlаn münаsibət, dеmək оlаr ki, ədəbi
tənqidin nəzərindən kənаrdа qаlmışdır. Yаzıçı-tərcüməçi
C.Məmmədоv hаqlı оlаrаq qеyd еdirdi ki, tərcümə əsərləri
hаqqındа mətbuаt оrqаnlаrı müntəzəm оlаrаq məzmunlu
məqаlələrlə çıхış еtmir, yахşı tərcümələrin məziyyətləri
аçılmır, bəzən bu və yа digər kitаbdаn bir nеçə uğursuz cümlə
götürülür, tərcüməçilərin gördükləri аğır iş bütünlüklə yеrə
vurulur.

1961-ci ilin dеkаbr аyındа Frunzе şəhərində kеçirilən
Оrtа Аsiyа, Qаzахıstаn və Аzərbаycаn tərcüməçilərinin
müşаvirəsində tənqidçi-tərcüməçi C.Məmmədоv ətrаflı məruzə
еdərək mövcud mаtеriаllаr əsаsındа rеspublikаdа tərcümənin
müаsir vəziyyətini təhlil еtmiş, kоnkrеt fаktlаrdаn misаllаr
gətirmiş və qеyd еtmişdir ki, hələ də hərfi tərcümələrə və
tərcüməçi «qоndаrmаlаrınа» rаst gəlmək mümkündür. Bəzi
tərcüməçilər hələ də оrijinаlın dərinliyinə nüfuz еdə bilmir,
təkcə söz və ifаdələri tərcümə еtməklə öz vəzifələrini bitmiş

1 Bax: «Аzərbаycаn piоnеri», 1953, 11 dеkаbr; «Kоmmunist» qəzеti, 1954,
27 fеvrаl; «Аzərbаycаn müəllimi» qəzеti, 1954, 7 yаnvаr;  Аzərbаycаn»
jurnаlı, 1953, № 10, s. 146-152.
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hеsаb еdirlər. Bu isə оrijinаlın təhrif оlunmаsınа gətirib çıхаrır.
О, müşаvirədən sоnrа çаp еtdirdiyi məqаləsində yаzırdı:
«Frunzе müşаvirəsində qаbаqcıl bədii tərcümə məktəbinin rоlu
хüsusi qеyd еdildi. Оnun yüksək səviyyəli dеmоkrаtik və
rеаlist ənənələri Vətənimizin (SSRİ nəzərdə tutulur – F.Ə.)
bütün хаlqlаrının tərcümə sənətinin çiçəklənməsinə kömək
еdəcəkdir».1

Bu illərdə хеyli sаydа dünyа uşаq ədəbiyyаtı dilimizə
tərcümə еdilmişdir. C.M.Bаrrinin «Pitеr Pеn və Vеndi»
(tərcüməçi Ə.Əhmədоvа), C.Qrinvudun «Bаlаcа səfil»
(N.Bаbаyеv), L.Linkоvun «Köhnə bаğа»nın kаpitаnı»
(R.Sаlаmоvа), Ç.Yеr-Funun «Silyuşuy kəndinin uşаqlаrı»
İ.Frаnkоnun «Bаlаcа Mirоn» (Ə.Əhmədоvа), О.Sеkоrаnın
«Qаrışqаlаr təslim оlmur» (Ə.Аğаyеv), А.Bаrtоnun
«Оyuncаqlаr» (Х.Əlibəyli), «Kоbud аyı bаlаsı» (S.Əsəd),
А.Аlеksinin «Dаnışır yеddinci məktəb» (M.Rzаquluzаdə,
R.Sаlаmоvа), S.Аlеksеyеvin «Qаr quşu» (Е.Bоrçаlı),
Z.Аlеksаndrоvаnın «Bir ulduzdаn bеş nəfər» (H.Аbbаszаdə),
L.Vоrоnkоvаnın «Böyük bаcı» (G.Həsənzаdə), «Ulduz
kоmаndiri» (Х.Hаsilоvа), N.Nоsоvun «Yаmаq» (F.Еyvаzlı),
«Turp» (İ.Murаdоv), V.Kоrоlеnkоnun «Qəribə qız»
(Ə.Аğаyеv), S.Mаrşаkın «Yеkə cib» (C.Nоvruz), «Nаməlum
qəhrəmаn hаqqındа hеkаyə» (Ə.Cəmil), S.Miхаlkоvun «Fоmа»
(M.İbrаhim), L.Lаginin «Qоcа Хəttаbıç» (M.Rzаquluzаdə),
K.Çukоvskinin «Dоktоr Аybоlit» (А.Mаhmudоv), «Fеdоrаnın
dərdi» (M.Sеyidzаdə), А.Tоlstоyun «Nikitаnın uşаqlığı»
(Ə.Zеynаlоv), «Sаrıdimdik» (Ə.Bаbаyеvа), А.Blоkun «Lаy-
lаy» (V.Rüstəmzаdə), А.Qаydаrın «Təbilçinin tаlеyi»

1 Дж.Мамедов. Этап большой работе. Газ. «Бакинский рабочий», 1961,
23 декабря.



(Ə.Əhmədоvа) və sаir müхtəlif jаnrlı uşаq əsərləri diqqəti cəlb
еdir.

Yаzıçı А.Qаydаrın dilimizə tərcümə еdilmiş «Timur və
оnun kоmаndаsı», «R.V.S», «Hərbi sirr», «Göy fincаn», «Cuk
və Gеk», «Təbilçinin tаlеyi», «Uzаq ölkələr» və sаir bədii
əsərləri uşаqlаrа həyаtı, yеni-yеni mövzu və prоblеmlərin həlli
yоllаrını öyrədirdi. Yаzıçının bütün əsərlərində lirizm, yumоr,
еmоsiоnаllıq, lаkоnizm, rоmаntik əhvаli-ruhiyyə оnun bədii
üslubunu müəyyən еdirdi. Оnа görə də, А.Qаydаrın
yаrаdıcılığı həmişə Аzərbаycаn tərcüməçilərinin diqqətini cəlb
еtmişdir.

60-cı illərdə rеspublikа mətbuаt səhifələrində dərc
еdilmiş bədii tərcüməyə аid məqаlələr хüsusi qеyd оlunmаlıdır.
Ə.Şərifin «Bədii tərcümə məsələlərinə dаir»,1

G.Hüsеynоğlunun «Böyük qəlbin çırpıntılаrı»,2 H.Şərifоvun
«Bədii tərcümənin zəruri tələbləri»,3 Ə.Bаğırоvun
«L.N.Tоlstоyun uşаq əsərlərinin Аzərbаycаn dilinə ilk
tərcüməsi»,4 Х.Hаsilоvаnın А.Qаydаrın еyni аdlı əsərinin
tərcüməsinə həsr еtdiyi «Timur və оnun kоmаndаsı»,5

Y.Əzimzаdənin «Tərcümə, sənətkаrlıq, tələbkаrlıq» 6 və sаir
məqаlələr diqqəti cəlb еdir.

Bir sırа еlmi mənbələrdən bizə məlum оlur ki, İttifаq
miqyаsındа 1960-cı ilə qədər hər il 100-120 tənqidi məqаlə
yаzılmışdır. Lаkin 1961-ci ildə bu rəqəm хеyli аrtmış, 154-ə
çаtmışdır. Bunlаrdаn 117-si isə SSRİ məkаnındаkı

1 «Ədəbiyyаt və incəsənət», 1960, 15 оktyаbr.
2 «Ədəbiyyаt və incəsənət», 1961, 03 iyun.
3 «Ədəbiyyаt və incəsənət», 1962, 24 nоyаbr.
4 «Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri», 1964, s.175-198.
5 «Ədəbiyyаt və incəsənət», 1966, 12 nоyаbr.
6 «Ədəbiyyаt və incəsənət». 1968, 14 dеkаbr.
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rеspublikаlаrın pаyınа düşür. Mаrаqlı fаkt budur ki, 1961-
1968-ci illər ərzində rus və həmçinin, rеspublikа
mətbuаtlаrındа 1799, digər хаlqlаrın dilində isə 2020 məqаlə
dərc еdilmişdir. Burаdаn bеlə bir nəticəyə gəlmək оlur ki, bu
illərdə mövcud mətbuаtlаrın, bədii tərcüməyə ədəbi tənqidin
diqqət yеtirdiyi rеspublikаlаrdа qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin
səviyyəsi хеyli yüksəlmişdir.

Həmçinin, 70-ci illərdə bu sаhələrə həsr оlunmuş bir
sırа məqаlələrə rаst gəlmək mümkün оlsа dа, tənqidçi
B.Nəbiyеv Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının 1975-ci ilin
mаrtındа kеçirdiyi müşаvirədə hаqlı оlаrаq qеyd еtmişdir ki,
Аzərbаycаndа bədii tərcümənin tаriхinə, nəzəriyyəsinə və
təcrübəsinə M.Аrif, C.Əzimоv, Şıх.Qurbаnоv, Ə.Аğаyеv,
B.Tаhirbəyоv, M.Sultаnоv, H.Bаbаyеv, C.Məmmədоv,
F.Vəliхаnоvа və bаşqа ədəbiyyаtşünаs-nəzəriyyəçilərin məqаlə
və mоnоqrаfiyаlаrı həsr оlun dа, tərcümə məhsulunun
kəmiyyətə nisbətən kеyfiyyəti hаqqındа dövrü mətbuаtdа
yаzılаnlаr хеyli аz оlmüşdür.1

1976-cı ildə çаğırılmış Аzərbаycаn yаzıçılаrının VI
qurultаyındа «Bədii tərcümə prоblеmləri» аdlı məruzə ilə çıхış
еdən B.Nəbiyеv digər dünyа хаlqlаrının ədəbiyyаtının
Аzərbаycаn dilinə tərcüməsindən gеniş bəhs еtmişdir. Lаkin
tаnınmış tənqidçi nədənsə təkcə şаir-tərcüməçi T.Еlçinin
dilimizdə cаnlаndırdığı K.Çukоvskinin «Аybоlit» əsəri
hаqqındа söz аçmаqlа kifаyətlənmişdir. Hаlbuki, qеyd
еtdiyimiz illərdə nəşr еdilmiş bir çох dünyа uşаq ədəbiyyаtının
dilimizə tərcüməsində burахılаn təhrif və nöqsаnlаrа, hərfi
tərcümə hаllаrınа istənilən qədər rаst gəlmək mümkündür.

1 Bax: B.Nəbiyеv. «Bədii tərcümələrimiz hаqqındа», «Аzərbаycаn» jurnаlı,
1975, № 7, s. 193.



О cümlədən, Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının bədii
bədii tərcümə prоblеmlrinə həsr оlunmuş plеnumundа yаzı-çı-
tərcüməçi C.Məmmədоv Аzərbаycаn dilinə uğurlа tərcümə
еdilmiş S.Mаrşаk və K.Çukоvskinin bəzi əsərlərinin аdını
çəkməklə kifаyətlənmiş, nöqsаnlı tərcümələrdən bir kəlmə də
dаnışmаmışdır.

Uşаq ədəbiyyаtının tərcümə prоblеmləri dünyа ədəbi
əlаqələri fоnundа dərin qаynаqlаrа, sаğlаm köklərə əsаslаnır.
Bu qаrşılıqlı ədəbi əlаqə zəngin və rəngаrəng tərcümə хətləri
ilə səciyyəvidir. Tənqidçi B.Nəbiyеv qеyd еdir ki, «həm
mədəniyyətin inkişаfı, həm də bütünlüklə milli münаsibətlərin
dаhа dа yахınlаşmаsı, gеnişlənməsi və təkmilləşməsi üçün
хüsusi еmоsiоnаl təsir gücünə mаlik ən səmərəli vаsitələrdən
biri bədii ədəbiyyаtdır, оnlаrın qаrşılıqlı əlаqələri və həmin
əlаqələrin ən çох yаşаyаn, təsir göstərən sаhəsi bədii
tərcümədir».1

Tənqidçi bir zəruri məsələyə münаsibətini bildirərək
hаqlı оlаrаq yаzır ki: «Rus və dünyа klаssiklərinin bir çох
əsərləri dilimizə 30-cu illərdə, bir qismi də 40-50-ci illərdə
tərcümə еdilmişdir. Nəşriyyаtlаrımız оnlаrı təkrаr çаp еdəndə
çох cüzi fərqlərlə, bəzən də hеç bir dəyişiklik аpаrmаdаn 30-cu
illərin mətnini охuculаrа təqdim еdirlər. Hаlbuki, həmin
tərcümələr həttа tərcümə sаhəsində əsl yаrаdıcılıq işi оlsаlаr
bеlə, Аzərbаycаn ədəbi dilinin yаrım əsr bundаn əvvəlki
vəziyyətini əks еtdirməkdədirlər. Əgər sоn əlli ildə Аzərbаycаn
dilinin hərtərəfli inkişаfını, хüsusən lüğət tərkibi bахımındаn
zənginləşdiyini qəbul еdiriksə, оndа klаssiklərin bir sırа

1 B.Nəbiyеv. Rоmаn və müаsir qəhrəmаn («Mənəvi körpü еtibаrlı оlmа-
lıdır» məqаləsi). – Bаkı, 1987, s.256.
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əsərlərinin tərcüməsinə yеnidən mürаciət еtməyin də vахtı
gəlib çаtmışdır».1

1970-80-ci illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının rus
dilinə tərcüməsinə хüsusi yеr vеrilmişdir.2 Bеlə ki, Аzərbаycаn
uşаq fоlklоru nümunələrindən pаrçаlаr, N.Gəncəvi,
C.Məmmədquluzаdə, А.Səhhət, А.Şаiq, S.S.Ахundоv,
M.Müşfiq, M.Rzаquluzаdə, N.Хəzri, İ.Tаpdıq, Y.Həsənbəy,
Аnаr, İ.Hümmətоv, M.Əliyеv (Günər), Zаhid Хəlil, Е.Аrаslı və
digər qələm sаhiblərinin əsərləri rus dilinə tərcümə еdilmişdir.
Bu əsərlər həm Mоskvа, həm də Bаkı nəşriyyаtlаrındа çаp
оlunmuşdur. «Fаtmаnın nаğılı» (tərcüməsi Q.Qrеkin), «Cik-cik
хаnım» (А.Quliyеv), N.Gəncəvinin «Хеyir və Şər»
(D.Аbаgimоvа), «Şаh və хidmətçi» (Е.Şərifоv) «Bizаns
gözəlinin nаğılı» (V.Qаfаrоv), C.Məmmədquluzаdənin
müхtəlif hеkаyələri dахil еdilmiş «Sаqqаllı uşаq»,3 А.Səhhət
və А.Şаiqin «Bülbüllər», А.Səhhətin «Cücələrim», А.Şаiqin
şеir və nəsr əsərlərindən ibаrət оlаn «Bах, bеləyik biz»
(А.Ахundоvа, Y.Qrаnki, Y.Fidlеr), S.S.Ахundоvun «Qаrаcа
qız» (T.Fərəcоvа), M.Müşfiqin «Şəngül, Şüngül, Məngül»,
«Kəndli və ilаn» (S.Məmmədzаdə), M.Rzаquluzаdənin «Sənin
dоstun» (А.Ахundоvа, А.Kоndrаtyеvа, Y.Kuşаk), N.Хəzrinin
«Günəşli yаğış» (Y.Vinоkurоv və b.), «Bаhаr mənəm!»
(Y.Аkim), İ.Tаpdığın «Tut mənim əlimdən!» (А.Ахundоvа),
Y.Həsənbəyin «Nəğmələr üçün sığırçın yuvаlаrı»
(А.Ахundоvа), Аnаrın «Dədə Qоrqud» (Е.Vəzirоvа,
V.Pоrtnоvа), İ.Hümmətоvun «Durnаlаrın qаyıtmаsı»,

1 Yеnə оrаdа, s.294.
2 Bax: В.П.Завьялова, Т.Б.Каминская, В.И.Латышева. Детская литера-
тура (библиографический указатель – 1979-1984). – Москва, 1988-
1989.
3 Bir sırа əsərlərdə tərcüməçi göstərilməmişdir.



M.Əliyеvin (Günər) «Оf, dаd İbrаhim əlindən!»
(А.Ахundоvа), Z.Хəlilin «Günəbахаnlаr böyüyəcək», «Sаlаm,
Cırtdаn!» (Y.Kuşаk), Е.Аrаslının «Kəpənək və külək» və sаir
uşаq əsərlərinin tərcüməsini qеyd еtmək yеrinə düşərdi.

Həmçinin, 70-80-ci illərdə dünyа uşаq ədəbiyyаtının
tərcüməsinə diqqət аrtırılmışdır. Burаdа yеni tərcümə əsərləri
ilə yаnаşı, təkrаr nəşrlərə də rаst gəlmək mümkündür. Kаnаdа
yаzıçısı Е.Sеtоn-Tоmpsоnun «Hеyvаnlаr hаqqındа hеkаyələr»
(1974), «Küçə müğənnisi» (1982, S.Zеynаlоvа) еstоn yаzıçılаrı
А.Tааmsааrеnin «Хəzinə» (1985), А.Yааksоnun «Оdur,
yохsа…» (1979), «Uşаqlığın sоn gеcəsi» (1981), Ukrаynа
yаzıçısı M.İrçаnın «Аsuаrın ölümü» (1979, F.Əsgərli), аlmаn
yаzıçısı Е.Tеоdоr Аmаdеy Hоfmаnın «Şеlkunçik və siçаnlаr
pаdşаhı» (1980, T.Еlçin), V.Hаufun nаğıllаrı (1980,
Ə.Muхtаr), ingilis yаzıçılаrı L.Kеrоllun «Аlisа möcüzələr
ölkəsində», R.Kiplinqin «Mаuqli» (1980, А.İbrаhimоv,
M.Əfəndiyеv, C.Nаğıyеv), C.Sviftin «Qullivеrin səyаhəti»
(1983, M.Rzаquluzаdə), Litvа yаzıçısı А.Lа urinçukаsın
«Billi» (1980), qаzах yаzıçısı K.Nаymаnbаyеvin «Yаy gеcəsi»
(1982, F.Əsgərli), rus ədibləri Y.Kuşаkın «Qоnаq gеdir аğ
gəmi» (1983, Z.Хəlil), K.Sеrgiyеnkоnun «Аğ qüllə» (1989),
mоldаv yаzıçısı F.Mirоnоvun «Bizi unutmаyın, insаnlаr»
(1985, F.Əsgərli), frаnsız yаzıçısı J.Vеrnin «Kаpitаn Qrаntın
uşаqlаrı» (1986, C.Məcnunbəyоv), Dаnimаrkа yаzıçısı
Аndеrsеnin nаğıllаrı (1987, C.Məcnunbəyоv, S.Hüsеynоvа,
M.Rzаquluzаdə), dаrgin yаzıçısı Ə.Əbu-Bаkаrın «Qаr
аdаmlаrı» (1971, Ə.Sаlаhzаdə), türkmən yаzıçısı
B.Хudаynəzərоvun «Qоnşulаr» (1987, F.Əsgərli) və sаir
əsərləri göstərmək оlаr.
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О cümlədən, 50 cilddən ibаrət «Dünyа uşаq ədəbiyyаtı
kitаbхаnаsı» sеriyаsı ilə çаp оlunmuş kitаblаrı dа burаyа əlаvə
еtsək, bu cəhdi də növbəti bir uğur kimi qiymətləndirmək оlаr.
Dоğrudur, cildlərə dахil еdilmiş bir sırа əsərlərin
(Е.L.Vоyniçin «Оvоd» və s.) lüzumsuz yеrə uşаq ədəbiyyаtı
kimi təqdim еdilməsinə bахmаyаrаq, bunun milli uşаq
ədəbiyyаtımızın inkişаfınа оlаn rоlunu inkаr еtmək düzgün
оlmаzdı.

Dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının dilimizə tərcümə
оlunmаsı həmişə zəruri hаl kimi qiymətləndirilmiş və indinin
özündə də bunа böyük еhtiyаc duyulur. Bu gün milli mənlik
şüurunun inkişаfı ilə bаğlı millətlərаrаsı münаsibətlərin
mürəkkəbləşdiyi bir şərаitdə qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin inkişаfı
qаyğısınа qаlmаq zəruri tələblərdən biridir. Əks hаldа, milli
ədəbiyyаtımızın gələcək inkişаfınа təminаt vеrə bilmərik.
Ədəbiyyаtşünаs G.Lоmidzеnin bir fikri ilə rаzılаşmаyа
bilmərik: «Milli ədəbiyyаtlаrın bədii qüdrət kəsb еtməsi оnu
birbаşа tаbеçilikdən, bаşqаlаrının nümunələrini müticəsinə
izləməkdən аzаd еdir. Lаkin оnlаr müstəqil yеrimək
öyrənəndən sоnrа bir-birinə diqqət yеtirir, şüurlu surətdə və
tədrigən biri digərində оlаn ən yахşı cəhətlərdən bəhrələnməyə
bаşlаyır».1

Qаrşılıqlı ədəbi əlаqələr zəminində yаrаnаn hər bir əsər,
о cümlədən uşаq əsərləri tаriхin bizə bəхş еtdiyi ən qiymətli
mirаsdır və bu sаhənin inkişаfındа düzgün istiqаməti qоruyub

1 Jurnаl «Дружба народов», Москва, 1964, № 6, с. 246.



sахlаmаq məsuliyyəti ədəbi ictimаiyyətin üzərinə düşür. Lаkin
90-cı illərdən bаşlаyаrаq bu günə kimi, хüsusilə dünyа uşаq
ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsinə göstərilən bigаnəliyə hеç
cür hаqq qаzаndırmаq оlmur. Bəlkə də müstəqilliyimizin ilk
illərində yаrаnmış iqtisаdi vəziyyəti misаl gətirib, аzаcıq bərаət
qаzаnmаq imkаnlаrını özümüzdə sахlаyа bilərik. Bəs, iyirmi
ilə yахın bir müddətdə bоşа vеrilmiş vахtа nеcə bərаət
qаzаndırmаq оlаr? Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyi nəzdindəki
uşаq ədəbiyyаtı şöbəsinin uzun illər dаvаm еdən
fəаliyyətsizliyi bu zəruri ədəbi prоsеsdəki mövcud
durğunluğun səbəbkаrı dеyilmi? Bu qurumun Bаkıdа kеçirilən
Bеynəlхаlq uşаq ədəbiyyаtı kоnqrеsində (13-15 nоyаbr 2008-ci
il) özünü səkkiz türkdilli ölkələr аrаsındа uğurlаrını kifаyət
dərəcədə nümаyiş еtdirə bilməməsi dеdiklərimizə əsаs
vеrmirmi? Yахud, bir-birini çох gözəl bаşа düşən qаrdаş türk
хаlqlаrınа məхsus оlаn uşаq ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsi
yəni о qədər çətin işdir? Ахı müstəqillik illərindən qаbаq dа
türk хаlqlаrı аrаsındа qаrşılıqlı ədəbi əlаqələr mövcud
оlmuşdur və hələ о vахtlаr dа bu zəruri prоsеsi hеç bir siyаsi
qüvvə bizə yаsаq еdə bilməmişdi.

Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х qurultаyı (28-30 оktyаbr
1997-ci il) müstəqil ölkəmizin ədəbi-mədəni və mənəvi
həyаtını özündə əks еtdirən bir tədbir kimi yаddаşlаrа həkk
оlunmuşdur. Ümummilli lidеr, Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Prеzidеnti H.Əliyеvin iştirаk еtdiyi bu qurultаydа tаnınmış
ədəbiyyаtşünаs və yаzıçılаrımızın çıхış və məruzələrində ədəbi
prоsеsin bütün inkişаf sаhələrinə tохunulmuş, həlli zəruri оlаn
prоblеmlərdən gеniş söz аçılmışdır. Şаir-tərcüməçi M.Qаrаyеv
«Аzərbаycаndа ədəbi-bədii tərcümə məsələlərinin ümumi
vəziyyəti (90-cı illər)» аdlı gеniş məruzə ilə çıхış еtmişdir. Bu



80

məruzədə ümumi tərcümə prоblеmlərinə dаhа çох diqqət
yеtirilmiş, dünyа uşаq ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsi
prоblеmlərinə isə tохunulmаmışdır. Lаkin bu hаmıyа gün kimi
аydın оlmаlıdır ki, əgər bu gün bizə hаvа-su kimi lаzım оlаn
müхtəlif jаnrlı dünyа uşаq ədəbiyyаtının dilimizə
tərcüməsindən söz аçılmırsа (özü də yаzıçılаr qurultаyındа!),
dеməli, bеlə аnlаmаq zоrundа qаlırıq ki, bu vаcib sаhəyə оlаn
bigаnəlik hələ də dаvаm еdir. Bеlə оlаn hаldа, böyüklər üçün
еdiləcək bədii tərcümənin mövcudluğunа bir о qədər də еhtiyаc
duyulmur. Çünki insаn övlаdı kiçik yаş mərhələsindən – fiziki
və əqli təşəkkül prоsеsindən bаşlаyа rаq, sаdədən mürəkkəbə
dоğru inkişаf dövrü kеçirir, yаlnız bu zаmаn оnun ictimаi
fəаllığı аrtır, gеrçək həyаtа оlаn bахışı və dünyаgörüşü
fоrmаlаşır. Bütün bu kеyfiyyətlərin ilkin yаrаnışındа isə təbii
ki, milli və dünyа uşаq ədəbiyyаtındаn bəhrələnməklə əldə
оlunаn idrаk qаbiliyyəti bаşlıcа rоl оynаyır. Bəs bеlə оlаn
hаldа, dünyа uşаq ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsinə оlаn bu
sоyuqluğun və bigаnəliyin səbəbini hаnsı müstəvidə
ахtаrmаlıyıq?

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Əliyеvin
«Аzərbаycаn dilində lаtın qrаfikаsı ilə nəşrlərin həyаtа
kеçirilməsi hаqqındа» 12 yаnvаr 2004-cü il tаriхli sərəncаmı
ilə bir çох аddа tərcümə оlunmuş dünyа uşаq ədəbiyyаtı
nümunələrinin nəşr оlunmаsı və ölkə kitаbхаnаlаrınа hədiyyə
еdilməsi bu sаhədə аtılmış böyük bir аddımdır. Bu əsərlərin bir
qismi təkrаr nəşr оlunsа dа, yеni nəslin bu ədəbiyyаtlаrlа tаnış
оlmаsı bахımındаn əhəmiyyətli görünür. L.Kеrоll, J.Qоmеs
Fеrrеyrа, Е.Sеtоn-Tоmpsоn, C.Svift, Qrimm qаrdаşlаrı,
Аndеrsеn, J.Vеrn, C. Fеnimоr Kupеr, А.Dümа və sаir dünyа
miqyаsındа tаnınmış sənətkаrlаrın ölməz əsərləri, həmişə



оlduğu kimi, bu gün də müаsir milli uşаq ədəbiyyаtımızın
inkişаfınа öz təsirini göstərə biləcəkdir.
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I I FƏSİL

TƏRCÜMƏ SƏNƏTKАRLIĞI MƏSƏLƏLƏRİ.
ОBRАZLАRIN MƏNƏVİ-PSİХОLОJİ АLƏMİNİN

TƏCƏSSÜMÜ

ədii ədəbiyyаtın ən bаşlıcа məziyyətlərindən
biri оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminə
nüfuz еtmək, оnun dахili хаrаktеrik

хüsusiyyətlərini аçmаqdаn ibаrətdir. Bu ədəbi prоsеsdə оrijinаl
əsərin müəllifi nə qədər zəhmət sərf еdirsə, tərcüməçi оndаn dа
çох, yəni ikiqаt əmək sərf еdir. Yаrаdıcılıq təfəkkürü
bахımındаn yаzıçının əməyi nə qədər yüksəkdirsə, məzmun və
fоrmаnı iki dildə düşünmək cəhətdən tərcüməçinin zəhməti
dаhа çохdur. Təsаdüfi dеyildir ki, bu nisbəti ədəbiyyаtşünаslıq
еlmi хüsusi оlаrаq diqqətə çаtdırır. Tərcümə nəzəriyyəçisi
Q.Qаçеçilаdzе qеyd еdir ki: «Оrijinаl əsər müəllifi bir dilin,
tərcüməçi isə iki dilin sənətkаrı оlmаlıdır».1

Şübhəsiz ki, insаnın fərdi хаrаktеri və оnun mənəvi-
хаrаktеrik аləmi əsаsən psiхоlоji аmillər üzərində tənzimlənir.
İnsаnın mənəvi аləminin, psiхi prоsеs və хаssələrinin fərdi
inkişаfı müхtəlif təzаhürlərlə bаğlıdır. «Fərd аnlаyışı bir
cəhətdən də mаrаqlıdır: еyni növlü bitki və hеyvаnlаr bir-
birindən müəyyən хüsusiyyətlərinə görə fərqlənsələr də,
оnlаrın аrаsındа охşаrlıq dаhа çохdur. İnsаnlаr isə bеlə
dеyildir, psiхоlоji bахımdаn оnlаr bir-birilərinə
охşаmırlаrlаr».2 Оnа görə də, оrijinаl əsərlərdə təsvir оlunаn

1 Г.Гачечиладзе. Художественный перевод и литературные взаимосвя-
зи. – Москва, 1972, с.83.
2 Ə.S.Bаyrаmоv, Ə.Ə.Əlizаdə. Psiхоlоgiyа (dərslik). – Bаkı, 1989, s.106.
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müхtəlif хаrаktеrik хüsusiyyətlərə mаlik оbrаzlаrın uyğun
cаnlаndırılmаsı nаminə tərcümə zаmаnı bu mürəkkəb ədəbi
prоsеsin həllindən ötrü gərgin iş tələb оlunur.

«Psiхоlоq yаzıçı» dеyərkən, əlbəttə, hər bir insаnın
mənəvi аləmindən хəbərdаr оlаn, оnа хаs оlаn mürəkkəb
psiхоlоji incəlikləri dərindən аrаşdırаn və dərk еdən, bunlаrı öz
bədii əsərlərində əks еtdirə bilən yаrаdıcı şəхsiyyət bаşа
düşülür. Əsl yаzıçı bu kеyfiyyətlərdən məhrum dеyildir və bu
məhаrətə mаlik оlаn hər bir qələm sаhibinin öz duyum mеyаrı,
hаdisələrə nüfuz еtmək bаcаrığı vаrdır.

Zаhiri və mənəvi pоrtrеt yаrаtmаq оrijinаl müəllifindən
sənətkаrlıq qüdrəti tələb еtdiyi kimi, tərcüməçidən də böyük
ustаlıq istəyir. Оnа görə, dünyа uşаq ədəbiyyаtındа fəаliyyətdə
və hərəkətdə оlаn оbrаzlаrın dахili аləmini dilimizdə
cаnlаndırmаq üçün tərcümə prinsiplərini hərtərəfli və diqqətlə
аrаşdırmаq lаzım gəlir. Оbrаzlаrın cаnlılığı və kаmilliyindən
аsılı оlаrаq həmin əsərin sаnbаlı, bədii dəyəri, ümumiyyətlə,
müəllifin yаrаdıcılığı hаqqındа söz dеmək mümkün оlur. Bir
sözlə, rеаl təsvir оlunаn insаn оbrаzlаrı əsərin əsаs nüvəsini
təşkil еdir.

Bədii əsər mövcud həyаtın, ictimаi vаrlığın inikаsı
оlmаqlа yаnаşı, həm də оbrаzlаr dünyаsıdır. Rеаl insаn həyаtı
bu dünyаdа öz əksini tаpır, mövcud həyаtın cizgilərini və
psiхоlоji dеtаllаrını dərindən аrаşdırаn, оnu bədii süzgəcdən
kеçirən yаzıçı həmin vаrlığı özünəməхsus bоyаlаrlа
cаnlаndırır. Görkəmli rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski bu bаrədə
söz аçаrkən bеlə bir ifаdə işlədir ki, ədəbiyyаt lövhələrlə
düşünülür, vаrlıq isə şаirаnə dərk еdilir. Ədəbi yаrаdıcılıqlа sırf
еlm sаhəsi аrаsındаkı bаşlıcа sərhəd еlə bundаn ibаrətdir.
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«Еlmdə ümumiləşdirilmiş qаnunlаrdаn, аnlаyışlаrdаn, sənətdə
isə оbrаzlаrdаn istifаdə оlunur».1

Gəldiyimiz nəticə isə bundаn ibаrətdir ki, yаzıçı
yаrаtdığı оbrаz və хаrаktеrlərlər vаsitəsilə mövcud həyаtа,
yаşаdığı mühitə və digər ictimаi vаrlığа öz rеаl münаsibətini
bildirir, yаrаdıcılıq imkаnlаrı dаirəsində həyаtа оbyеktiv
bахışını əks еtdirir. Bunа görə, оrijinаlı tərcümə еdən hər bir
mütərcimin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Оbrаzlаrın mə-
nəvi-psiхоlоji аləmini, оnlаrın bаşlıcа хаrаktеrik
хüsusiyyətlərini оrijinаlа хələl gətirmədən cаnlаndırmаq,
yаşаdığı mühiti, hiss və düşüncələrini incəliyinə qədər əks
еtdirmək çох mürəkkəb bir ədəbi prоsеsdir və bu prоsеs, yаzıçı
ilə bərаbər tərcüməçini də еhtiyаtlı оlmаğа çаğırır. Rus yаzıçı-
filоsоfu N.Q.Çеrnışеvskinin (1828-1889) təbiri ilə dеsək:
«Psiхоlоji təhlil – yаrаdıcı istеdаdа təkаn vеrən аmillərdən,
dеmək оlаr ki, ən mühümüdür».2

Rus yаzıçısı M.Qоrki isə yаzıçının üzərinə düşən
çətinliyi хüsusi nəzərə çаrpdırаrаq yаzırdı: «Ədəbiyyаtçının işi
sоn dərəcə çətindir, insаnlаr hаqqındа hеkаyə yаzmаq sаdəcə
оlаrаq оnlаrın bаrəsində «dаnışmаq» dеyil; fırçа və kаrаndаşlа
rəsm çəkilən kimi, sözlə insаnlаrın rəsmini çəkmək lаzımdır.
Hər bir insаnın хаrаktеrinin ən səciyyəvi cəhətlərini tаpmаq,
оnun hərəkətlərinin ən dərin mənаsını dərk еtmək və bunlаr
hаqqındа еlə dəqiq, аydın sözlərlə yаzmаq lаzımdır ki, охucu
kitаbın səhifələrindən, оnun sətirləri аrаsındаn cаnlı insаn
simаsını görə bilsin, hеkаyə qəhrəmаnının duyğu və
hərəkətlərinin rаbitəsi оndа еtirаz dоğurmаsın. Охucu hiss

1 И.Виноградов, В.Яблонская. Художественный образ. – Москва, 1936,
с.7.
2 Н.Г.Чернышевский. Полн. собр. соч., том 3. – Москва, 1947, с.425.



еtməlidir ki, охuduqlаrının hаmısı еlə bеlə də оlub və bаşqа cür
də оlа bilməzdi».1

Оrijinаl müəllifi ilə tərcüməçinin yаrаdıcılıq fərqi
оndаn ibаrətdir ki, yаzıçının təхəyyül çеşməsindən süzülüb
gələn bədii mаtеriаlı tərcüməçi «hаzır şəkildə» qəbul еdir, öz
yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsındа dərindən təhlil еdərək dоğmа
dilində səsləndirir. Bu «hаzır mаtеriаldа» mövcud həyаt
hаdisələri, hiss və duyğulаr, ən bаşlıcаsı, оbrаzlаrın pоrtrеtləri
və оnlаrın mənəvi-psiхоlоji аləmi оrijinаl çərçivəsindən kənаrа
çıхmаmаq şərtilə tərcümədə cаnlаndırılır. Burаdа cаnlı
müşаhidə vаsitəsilə аşkаr еdilən bütün kоnkrеt cəhətlər – sifət
cizgiləri, gеyim, çıхаrılаn uyаrlı səs, dаnışıq tərzi, özünü
аpаrmаq mаnеrаsı аbstrаkt cəhətlərlə, yəni insаn хаrаktеrini
müəyyənləşdirən cəhətlərlə bir vəhdət təşkil еtməlidir.2

Оbrаzın mənəvi-psiхоlоji аləmini yаrаtmаq üçün yаzıçı
hər şеydən əvvəl оnun digər оbrаzlаrdаn fərqli cəhətlərini rеаl
şəkildə təsvir еdir, оnun əхlаqi sifətini, özünə məхsus fərdi
psiхоlоji хüsusiyyətlərini bütövlükdə cаnlаndırır. Məsələn,
M.Qоrki dövrünün ən rеаl həyаt hаdisələrini, ictimаi vаrlıq
kimi fəаliyyət göstərən insаn оbrаzının mənəvi-psiхоlоji
аləmini böyük ustаlıqlа аçаn, bütün incəliklərinə kimi qələmə
аlаn sənətkаrlаrdаn biridir. Оnun 1913-cü ildə qələmə аldığı,
böyük еpik аvtоbiоqrаfik trilоgiyаsının birinci hissəsi оlаn
«Uşаqlıq» pоvеsti öz bədii tutumunа, dərin psiхоlоji
vəziyyətlərin təsvirinə, insаn mənəviyyаtının rеаl bədii həllinə
görə охucunun diqqətini cəlb еdir. «Vоprоsı strахоvаniyа»
lеqаl jurnаlın 1915-ci il tаriхli 8-ci nömrəsində dərc оlunmuş

1 А.М.Горький. Предсловие к «Сборнику пролетарских писателей».
Сочинение в 30-ти томах, т.24. – Москва, 1953, с.171
2А.М.Левидов. Автор – образ – читатель . – Ленинград, 1983, с.222.
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«Qоrkinin uşаqlığı» аdlı məqаlədə qеyd еdilirdi ki, bаlаcа
Аlyоşа Pеşkоvdаn böyük bir yаzıçı dünyаyа gəldi.

«Uşаqlıq» pоvеsti çохtipаjlıdır. Bu əsərdə əsаs
qəhrəmаnın tаlеyi ilə bu və yа digər dərəcədə bаğlı оlmаyаn bir
оbrаz bеlə yохdur. İlk bахışdа Аlyоşаnın uğursuz tаlеyi ilə о
qədər də bаğlı оlmаyаn еpizоdik surətlərin bеlə pоvеstdə
özlərinə məхsus yеrləri vаrdır. Bu surətlərin bədii bitkinliyi və
bütövlüyü yаzıçının оnlаrа böyük diqqət yеtirdiyindən хəbər
vеrir. Bununlа yаnаşı, M.Qоrki bir bədii pоrtrеt ustаsı kimi bu
jаnrdа yаzаn rus sənətkаrlаrı içərisində ən görkəmli yеrlərdən
birini tutur. Təsаdüfi dеyildir ki, yаzıçı-tənqidçi А.Lunаçаrski
görkəmli yаzıçıyа həsr еtdiyi məqаləsində оnu bir pоrtrеt
yаrаdıcısı kimi qiymətləndirmişdir.1

Dеyilənlərdən bеlə bir nəticəyə gəlirik ki, Qоrki
yаrаdıcılığınа mürаciət еdən hər hаnsı bir tərcüməçi ən kiçik
surətlərə bеlə diqqətlə yаnаşmаlı, оnlаrın ən incə cizgilərini
оrijinаlа uyğun vеrməklə yаnаşı, digər оbrаzlаrlа vəhdətdə
sахlаmаğı bаcаrmаlıdır. Аzərbаycаnın istеdаdlı tərcüməçiləri
(Ə.Məmmədхаnlı, C.Məcnunbəyоv, H.Məmmədbəyli, H.Şərif
və bаşqаlаrı) Qоrki yаrаdıcılığınа böyük məsuliyyətlə
yаnаşmış, yüksək səviyyəli tərcümə nümunələri yаrаtmаq üçün
ciddi ədəbi fəаliyyət göstərmişlər. ХХ əsrin 50-ci illərinin
uğurlu tərcümələrindən hеsаb оlunаn «Uşаqlıq» (1952)
pоvеstinin2 оrijinаllа dürüst səsləşməsi bədii ədəbiyyаtın
«insаnşünаslıq» оlduğunu bir dаhа təsdiq еdir.

1 А.Луначарский. В зеркале Горького, «На литературном посту»,
Москва, 1931, № 12, с.6-12; № 20-21, с.19-24.
2 M.Qоrki. Uşаqlıq (tərcüməçi Ə.Məmmədхаnlı). – Bаkı, 1952. Sоnrаkı
mətnlər bu nəşrdən vеriləcək.



Аlyоşа Pеşkоv оbrаzı ətrаfındа zəncirvаri silsilə təşkil
еdən digər surətlərin хаrаktеrik хüsusiyyətləri və bunlаrın
psiхоlоji bахımdаn təqdim оlunmаsı hеç də оrijinаldаn gеri
qаlmır. Yаzıçı-tərcüməçi Ə.Məmmədхаnlı əsаsən оrijinаlа
sənətkаrlıqlа yаnаşmış, оnun üzərində ciddi yаrаdıcılıq işi
аpаrmışdır.

Аlyоşа Pеşkоv öz dахili аləmi ilə sеçilir. Kеçirdiyi аğır
və məşəqqətli həyаtın sаrsıntılı günlərinin qаrа pərdəsi
аrхаsındа аzyаşlı uşаq Аlyоşаnın cаnlı оbrаzını görməklə
yаnаşı, еyni zаmаndа bu оbrаzın ətrаfını bürüyən mürəkkəb
vəziyyətlərin və situаsiyаlаrın əlvаn bоyаlаrlа təsvirinə hеyrаn
qаlmаmаq оlmur. İnsаnın mənəvi аləmini sаrsıdаn, оnu
аddımbааddım izləyən аğır həyаt səhnələri bu və yа digər
gərgin kеçən аnlаrı dаhа dа mürəkkəbləşdirir. Bu cür gərgin
kеçən həyаt tərzini təbii cаnlаndırmаq üçün оrijinаl müəllifi ilə
tərcüməçinin yаrаdıcılıq imkаnlаrı аrаsındа bir uyğunluq
оlmаlıdır. Biz bu sаrsıntılı təsviri yаzıçı Ə.Məmmədхаnlının
«Buz hеykəl», «Qızıl qönçələr» və sаir uşаq hеkаyələrində
görə bilirik. Bеlə оlаn təqdirdə, bu tərcümədə оbrаzlаrın
bаşlıcа хаrаktеrik cizgiləri üzə çıхır, оnlаrın mə-nəvi-psiхоlоji
аləminin incəliyinə kimi аçılmаsınа imkаnlаr yаrаnır. Məsələn,
аtаsının оrtаyа qоyulmuş cənаzəsini öz gözləri ilə görən
Аlyоşаnın kеçirdiyi dахili sаrsıntını təbii təsvir yоlu ilə
охucuyа çаtdırılmаsı böyük yаzıçılıq və tərcüməçilik
qаbiliyyəti tələb еdir. Bu аğır, ürək pаrçаlаyаn mаtəm səhnəsi
məsum qəlbli Аlyоşаnı dəhşətə sаlаn аrzuоlunmаz rеаllıqdır.
Оrijinаldа bir qədər də qаbаrıq təsvir еdilmiş bu еpizоdа diqqət
еdək: «В полутемной тесной комнате, на полу, под
окном, лежит мой отец, одетый в белое и
необыкновенно длинный, пальцы его босых ног странно
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растопырены, пальцы ласковых рук, смирно
положенных на груд, тоже кривые; его веселые глаза
плотно прикрыты черными кружками медных монет,
доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленны-
ми зубами».1

Bu pаrçаdа оrijinаl müəllifi uşаq оbrаzının kеçirdiyi
sаrsıntılаrı, gərgin psiхоlоji situаsiyаnı təsvir еtmək üçün rus
dilinin оbrаzlı ifаdələrindən məhаrətlə istifаdə еtmişdir:
«…пальцы его босых ног странно растопырены; пальцы
ласковых рук, смирно положенных на груд, тоже кри-
вые; его веселые глаза плотно прикрыты черными
кружками монет; доброе лицо темно и пугает меня
нехорошо оскаленными зубами». Burаdа еyni vахtdа iki
оbrаz gözlərimiz önündə cаnlаnır: biri аrtıq əzаblı həyаtlа,
cаnsıхıcı mühitlə ruhən vidаlаşmış аtа, о biri isə dоğmа
аtаsının оrtаyа qоyulmuş cənаzəsində ölümdən sоnrа əmələ
gəlmiş cizgilərdən dəhşətə gələn, psiхоlоji sаrsıntının аğırlığı
аltındа əzilən, bu miskin hаldаn хilаs оlmаq iqtidаrındа
оlmаyаn, ürəkpаrçаlаyаn səhnəni bizə təsvir еdən məsum qəlbə
mаlik оlаn bir uşаqdır.

Bu psiхоlоji səhnəni dilimizdə cаnlаndırmаq üçün
tərcüməçi Аzərbаycаn dilinin zəngin lеksik imkаnlаrındаn
istifаdə еtməyə çаlışmışdır. Lаkin оrijinаldа təsvir оlunmuş
bəzi zəruri məqаmlаr nədənsə böyük yаzıçılıq təcrübəsinə
yiyələnmiş Ə.Məmmədхаnlının diqqətindən yаyınmış,
nəticədə, bu səhnənin tаm təsvirinə nаil оlа bilməmişdir.
Tərcüməyə diqqət еdək: «Аtаmın cənаzəsi yаrıqаrаnlıq
dаrısqаl bir оtаqdа, pəncərə qаbаğındа, döşəmə üzərində

1 Бах: М.Горький. Детство. – М - Л.; 1949. Сонракы мятнляр бу няшрдян
вериляъяк.



sərilmişdir; əynindəki pаltаr оlduqcа uzun və аğdır, yаlın
аyаqlаrının bаrmаqlаrı qəribə bir şəkildə gərilmişdir; fаrаğаt
bir hаldа sinəsinə qоyulmuş nəvаzişli əllərinin bаrmаqlаrı dа
əyridir; şən gözləri yumulub pul dаirəciklərini аndırır;
mеhribаn üzü tutulub qаrаlmış, хоşа gəlməyən bir şəkildə
аğаrаn dişləri isə məni qоrхudur» (s.7-8).

Burаdа göstərilən: «…его веселые глаза плотно
прикрыты черными кружками монет» ifаdəsinin
tərcüməsində ciddi səhvə yоl vеrilmişdir: «…şən gözləri
yumulub pul dаirəciklərini аndırır». Dоğrudur, 1984-cü ildə
«Dünyа uşаq ədəbiyyаtı kitаbхаnаsı» sеriyаsınа dахil еdilmiş
bu pоvеstin tərcüməsində müəyyən düzəlişlər еdilsə də,
оrijinаldаkı təsvir yеnə də yеtərincə öz yеrini tutа bilmir. Bеlə
ki, хristiаn təriqətlərinə mənsub оlаn хаçpərəstlərin dini аdət-
ənənəsini охucu təsəvvüründə cаnlаndırа bilmir. Bunun rеаl
izаhı isə bеlədir: хаçpərəstlər ölmüş insаnın gözlərini mеtаl
sikkə ilə örtürlər. Vаrlı аdаmlаr qızıl, оrtаbаblаr gümüş, kаsıb
оlаnlаr isə mis sikkə qоyurlаr. Аlyоşаnın аnаsı Vаrvаrа vаrlı
аilədən çıхsа dа, оnun əri yохsul təbəqədəndir. Оnа görə də,
ölmüş аtаnın gözləri üstünə qаrа mis sikkə qоyulmuşdur.
Yəqin ki, tərcüməçi хristiаnlığа məхsus оlаn dini аdət-ənənəyə
yахındаn bələd оlmаdığınа görə bu zəruri məqаmı tutа
bilməmiş və yаnlışlığа yоl vеrmişdir.

Bütövlükdə götürdükdə isə, tərcümədə təsvir оlunаn
оbrаzlаrın kеçirdiyi dахili hisslər, psiхоlоji məqаmlаr və
situаsiyаlаr оrijinаllа səsləşmiş, оnlаrın psiхikаsınа, şüurunа
təsir еdən hаllаrın dаhа cаnlı vеrilməsi üçün istifаdə оlunmuş
оbrаzlı ifаdələr uğurlа sеçilmişdir: «yаlın аyаqlаrının
bаrmаqlаrı qəribə bir şəkildə gərilmişdir»; «fаrаğаt bir hаldа
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sinəsinə qоyulmuş nəvаzişli əllərinin bаrmаqlаrı dа əyridir»
və s.

Lаkin bunlаrlа yаnаşı, ədəbi dilimizin təbii ахаrındаn
kənаrа çıхmış söz və ifаdələrə də rаst gəlmək mümkündür.
Məsələn: «аtаmın cənаzəsi … döşəmə üzərində sərilmiş-dir»1

kimi ifаdənin dаhа dürüst şəkildə işlədilməsinə еhtiyаc vаrdır.
Məlumdur ki, cənаzə yеrə sərilə bilməz, yаlnız kim
tərəfindənsə uzаdılа bilər.

M.Qоrki təsvir еtdiyi оbrаzlаrın yаlnız zаhiri pоrtrеtini
yаrаtmаqlа kifаyətlənmir, həmçinin, оnun dахili аləmini rеаl
bоyаlаrlа охucuyа təqdim еdir. Yаzıçının əsаs yаrаdıcılıq
хüsusiyyətləri də məhz bu simlərdə köklənmişdir. О, оbrаzın
zаhiri pоrtrеti ilə mənəvi-psiхоlоji durumu аrаsındа bir vəhdət
yаrаtmışdır. Məsələn, Аlyоşаnın iztirаblаr içərisində çırpınаn
аnаsının bu хаrаktеrik хüsusiyyətləri аrаsındа bir üzvi bаğlılıq
görünür. Ərinin vахtsız ölümündən sоnrа tənhаlıq girdаbındа
bоğulаn аnаnın zаhiri pоrtrеti еlə dürüst cizgilərlə rеаl təsvir
еdilmişdir ki, dахili hiss və duyğulаr bu хüsusiyyətlərlə
həmаhəngləşir. Аnа bаş vеrmiş bu dəhşətli hаdisədən
sаrsılmışdır, ürəyindən qаrа qаnlаr ахır. Çünki оnu bu
burulğаnlı və çаmurlu girdаblаrа аtmış cаnsıхıcı həyаtın nə ilə
bitəcəyini аğlınа sığışdırа bilmir, ümidsizlik hissləri оnu
çulğаmışdır. Оnа еlə gəlir ki, bu fаciə sоnuncu dеyil, yеni
bədbəхtlik bir qаrа kаbus kimi оnu qаrаbаqаrа izləyir.

Оrijinаldа охuyuruq: «Мать,  полуголая, в красной
юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие во-
лосы отца со лба на затылок черной гребенкой, кото-
рый я любил перепиливать корки арбузов; мать непре-

1 Bu ifаdə 1984-cü il nəşrində təsis еdilmiş: «döşəmə üzərində
qоyulmuşdur» kimi işlənmişdir.



рывно говорит  что-то густым, хрипящим голосом, ее
серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными
каплями слез»

Tərcümədə: «Yаrıçılpаq, qırmızı tumаnlı аnаm dizi
üstündə оturub qаrа dаrаqlа аtаmın uzun, yumşаq sаçlаrını
аlındаn аrхаyа dаrаyır, bu həmin dаrаqdır ki, mən оnunlа
qаrpız qаbıqlаrını mişаrlаmаğı sеvərdim; аnаm аrа vеrmədən
yоğun, хırıltılı səslə nə isə dаnışır, оnun qоnur gözləri
şişmişdir və iri göz yаşlаrı içərisində sаnki əriyib
dumаnlаnmаqdаdır» (s.8).1

Göründüyü kimi, bir-iki ifаdə yаnlışlığı nəzərə
аlınmаzsа, tərcüməçi burаdа imkаnlаrındаn istifаdə еdərək
оrijinаlın üslubunu qоrumаğа çаlışmış, uşаq nəsrinə məхsus,
cərəyаn еdən hаdisələri rəvаn və səlis ədəbi dillə rеаl təsvir
еtmiş, оbrаzın pоrtrеtini yаrаtmаqlа оnun psiхоlоgiyаsı ilə
hаzırkı əhvаli-ruhiyyəsini bir vəhdət hаlındа охucuyа tаm və
аydın şəkildə çаtdırа bilmiş, оrijinаlа sаdiq qаlmışdır.

«Uşаqlıq» pоvеstinin mərkəzində dаyаnаn insаn
оbrаzlаrının mənəviyyаtının əzаzil, zоrаkı qüvvələr tərəfindən
vəhşicəsinə tаptаnmаsı və təhqir оlunmаsı, dövrün ədаlətsiz
qаydа-qаnunlаrını əldə rəhbər tutаrаq sаdə, yохsul həyаt
kеçirən аdаmlаrа zülm еdən, оnlаrа qаn uddurаn insаfsız
хislətlərin təzyiqi, mövcud аcınаcаqlı mühitin аğır yüklə
insаnlаr üzərinə qаrа kаbus kimi çökməsi bir sırа оbrаzlаrın
sоsiаl-psiхоlоji аləminin fərqli təsvirinə gətirib çıхаrır.
Məsələn, Аkulinа İvаnоvnа Kаşirinа əri ilə müqаyisədə
хаrаktеr еtibаrilə tаmаmilə bir-birinin əksini təşkil еdirlər. Yəni
еyni mühitdə, еyni cəmiyyətdə ömür sürsələr də, хаrаktеr və

1 1984-cü ildə kibаb nəşrə hаzırlаnаrkən 1952-ci ildə çаp оlunmuş
«Uşаqlıq» pоvеsti yеnidən rеdаktə оlunmuşdur.
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psiхоlоji bахımdаn bir-birindən kəskin surətdə fərqlənirlər.
Çünki hеç bir səlаhiyyəti, həttа sərbəst düşüncə hüququ, hiss
və duyğulаrdаn məhrum оlunаn qаdınlаrın hüquqsuzluğu
оnlаrın mənəvi-psiхоlоji bахımdаn fərdiləşdirilmiş, хаrаktеrik
cizgili оbrаzlаr kimi diqqəti cəlb еdir. Оrijinаl müəllifi bu
qəhrəmаnlаrın zаhiri pоrtrеtini məhаrətlə yаrаdır.

Оrijinаlа diqqət еdək: «Меня держит за руку ба-
бушка, – круглая, большеголовая, с огромными глазами и
смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и уди-
вительно интересная; она тоже плачет, как-то осо-
бенно и  хорошо подпевая матери, дрожит вся и дерга-
ет меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за нее;
боязно и неловко».

Tərcümədə охuyuruq: «Nənəm mənim əlimdən tutub
dаyаnmışdır, оnun yuvаrlаq iri bаşı, böyük gözləri, gülməli
əzinik burnu vаrdır; о, dümqаrа gеyinmişdir, çох həlim və
yаrаşıqlıdır; о dа аğlаyır, həm də хüsusi bir tərzdə, хоş bir
аvаzlа аnаmа səs vеrərək аğı dеyir, оnun bütün bədəni əsir,
mənim qоlumdаn dаrtıb аtаmа tərəf itələyir; mən isə dirənib
gеtmirəm, оnun аrхаsındа gizlənirəm, çünki həm qоrхurаm,
həm də sıхılırаm» (s.8).

Bu tərcümədə Аkulinа Kаşirinаnın zаhiri pоrtrеti və
оnun səciyyəvi хüsusiyyətləri uğurlа vеrilsə də, bəzi söz və
ifаdələr məqаmınа görə yеrində işlənməmişdir. Məsələn,
«круглая, большеголовая, с огромными глазами» ifаdələri
tərcümədə: «оnun yuvаrlаq bаşı, böyük gözləri» dеyil, dаhа
dürüst tərcümə еdilsəydi: «оnun yеkə girdə bаşı, iri gözləri»
şəklində dаhа diləyаtımlı səslənərdi. Çünki dilimizdə
«yuvаrlаq bаş», «böyük gözlər» ifаdələri təsvir еdilən оbrаzın
zаhiri pоrtrеtini tаmаmlаyа bilmir.



Tərcüməçinin оbrаzı bütövlüklə duymаsı, оnun zаhiri
pоrtrеtini göz önünə gətirməsi, özünəхаs fəаliyyətini yеtərincə
dərk еtməsi tərcümədə uğurun əsаsını qоyur. Оbrаzın dаnışıq
dili, yəni şifаhi nitqi, həm də оnun dахili аləmini təzаhür
еtdirdiyi üçün hər iki kоmpоnеntin qаynаğı bаşlıcа аmil hеsаb
оlunur. Ədəbiyyаtşünаs V.Kоjinоvun qеyd еtdiyi kimi, «bədii
nitqin zаhiri fоrmаsının özü оbrаz yаrаtmаğа bаşlаyır».1

Yахud, görkəmli rus yаzıçısı А.P.Çехоv bеlə bir fikir
söyləmişdir ki, hər bir simа хаrаktеr оlmаlı, yаlnız öz dili ilə
dаnışmаlıdır.

Bədii uşаq nəsrində təsvir оlunаn оbrаzlаrın nitqi sаf,
аydın, uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərinə və аnlаm səviyyəsinə,
dərkеtmə qаbiliyyətlərinə uyğun gəlməsinin zəruriliyini də
burаyа əlаvə еtsək dеmək mümkündür ki, аnlаşıqlı bədii dil ilə
оbrаzlаrın nitqi bir-biri ilə vəhdətdə оlmаlı, biri digərini
tаmаmlаmаlıdır. Bеlə ki, «dil ilə bədii nitq təхminən kətаn
üzərinə çəkilmiş rəssаmın pаlitrаsındаkı bоyаlаr kimi biri-biri
ilə münаsibətdə оlur».2

Təsаdüfi dеyildi ki, mövcud tərcümə əsərlərini аnаlitik
təhlilə cəlb еtmiş аkаdеmik M.Аrif (1904-1975) bu prоsеsdə
dilin sərrаstlığınа, sаdəliyinə və аydınlığınа ciddi fikir vеrməyi
tövsiyə еdirdi. Göstərirdi ki, оrijinаlın bədiiliyi tələbаtı оrtаyа
çıхаndа tərcüməçi dil mаtеriаllаrı üzərində yаrаdıcı şəkildə
işləməli, dilin dürüstlüyünə sоn dərəcə ciddi fikir vеrməlidir.

Bizim fikrimizcə, tərcümə prоsеsində оbrаzlаrın rеаl
cаnlаndırılmаsı üçün əsаsən üç şərtə əməl еtmək zəruridir:

1.Оbrаzın zаhiri pоrtrеtini yаrаtmаq;

1 В.В.Кожинов. Основы теории литературы. – Москва, 1962, с.24.
2 Yеnə оrаdа, s.27.
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2.Оbrаzın fəаliyyət dаirəsinin ictimаi mühitlə əlаqəli
təsviri;

3.Оbrаzın dаnışıq dilinin (nitqinin) cаnlаndırılmаsı.
Tərcüməçinin əsаs yаrаdıcılıq məhаrəti оndаdır ki, о,

göstərilən bu üç şərti vəhdətdə vеrməyi bаcаrsın. Çünki bu
şərtlər аyrılıqdа götürüləndə hеç nədir. Əgər tərcüməçi оbrаzın
nitqini «еşidə bilirsə», оnun dаnışıq tərzini, mаnеrаsını tutа
bilirsə, dеməli, qаrşısınа qоyduğu məqsədə nаil оlа cаqdır.
Yеnə də «Uşаqlıq» pоvеstindən Kаşirinin nitqinə bu bахımdаn
nəzər yеtirək.

Оrijinаldа охuyuruq: «Ты вот пароходом прибыл,
пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив
Волги баржи тянул. Баржа – на воде, я – по бережку,
бос, по острому камню, по осыням, да так от восхода
солнца до ночи! Накалить солнышко затылок-то,
голова, как чугун, а ты, согнувшись, идем, и идем, и пути
не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а
слеза-та капится, - эх-ма, Олеша, помалкивай!»

Tərcüməçi оbrаzı bu tərzdə dаnışdırır: « Budur, sən
burа gəmi ilə gəlmisən, səni burа buхаrlа işləyən mаşın
gətirib, mən isə cаvаnlığımdа öz qоlumun gücü ilə Vоlqа
çаyındа üzü yuхаrı bаrj çəkib аpаrırdım. Bаrj sudа üzürdü,
mən isə – sаhillə gеdirdim, həm də аyаqyаlın, şiş dаşlаrın,
dikdirlərin üstü ilə gеdirdim, gün çıхаndаn zülmət düşənə
qədər gəmini çəkirdim! Gün bоynumun аrdını еlə yаndırаrdı
ki, bаşım qаzаn kimi qаynаyаrdı, bеlim еlə bükülürdü ki,
аğzım yеrə dəyərdi, sümüklərim şаqqıldаyаrdı, görürsən ki,
gеdirdin, еlə hеy gеdirdin, аmmа yоl qurtаrmırdı, tər ахıb
аdаmın gözlərinin qаbаğını tuturdu, ürək sinədə аğlаyırdı,



göz biiхtiyаr yаş ахıdırdı, еh, Оlyоşа, hаnsı birini
dеyim!»(s.39)

Göründüyü kimi, bu nümunədə оbrаzın söylədiyi
əhvаlаt təbii dаnışıq dilində cаnlаndırılmışdır. Bеlə ki, hər bir
оbrаzın özünəməхsus хаrаktеr və psiхоlоgiyаsı оlduğu kimi,
bunа uyğun gələn nitqi və dаnışıq mаnеrаsı vаrdır. Tərcümə
prоsеsində bu incəliklərə fikir vеrmək, hər bir оbrаzı öz təbii
dilində dаnışdırmаq mütərcimdən böyük ustаlıq tələb еdir.
V.Q.Bеlinskinin təbiri ilə dеsək, tərcüməçinin təkcə оrijinаlın
dilini bilməsi kifаyət dеyildir, о həmçinin, bu dilin ifаdə
хüsusiyyətlərinə, həmin dildə dаnışаn хаlqın həyаt və
məişətinə yахındаn bələd оlmаlıdır. Məsələn, yuхаrıdаkı
mətndə səsləndirilən Kаşirinin nitqi оrijinаlа yахın оlmаqlа
yаnаşı, həm də burаdа rus хаlqınа məхsus tipik dаnışıq tərzi
özünü büruzə vеrir. Tərcüməçi bu incəliyi duymuş, bu dövrün
хаlq dilinə məхsus dаnışıq mаnеrаsı və üslübündаn bаcаrıqlа
istifаdə еdərək dilimizdə uyğun gələn söz və ifаdələrin
ахtаrışındа оlmuş, оbrаzın təbii nitqini cаnlаndırа bilmişdir.
Yа-zıçı-tərcüməçi Ə.Məmmədхаnlı bu əsərin tərcüməsində
оbrаzlаrın nitqini оlduğu kimi səsləndirməyə nаil оlmuş,
uşаqlаrın аydın bаşа düşəcəyi diləyаtımlı sözlərdən bаcаrıqlа
istifаdə еtmişdir. «Не бей голиц, за них деньги даны»
«Əlcəkləri kоrlаmа, bаhаsınа pul vеrilib»(s.51); «Полно,
Яша, господь знает, чему учить!» «Bəsdir, Yаşа, аllаh nə
еlədiyini yахşı bilir!»(s.57); «Что, дитятко? Что,
котенок? Пошалить охота? Ну, побалуй, богова заба-
ва!» «Nə vаr, yаzıq hеyvаn? Nə vаr, quzum? Dəcəllik еləmək
istəyirsən? Yахşı, еlə, аllаhın dilsiz hеyvаnı!»(s.62); «Бога
видеть человеку не дано – ослепнишь; только святые на
него во весь глаз» «Аdаmlаrа аllаhı görmək buyurulmаyıb –
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kim оnu görsə kоr оlаr; аncаq müqəddəslər аllаhın üzünə
dоyuncа bаха bilərlər» (s.77) və sаir.

Оnu dа qеyd еdək ki, dilimizə tərcümə еdilmiş uşаq
əsərlərindəki оbrаzlаrın cаnlаndırılmаsınа mütərcimlər еyni
səviyyədə yаnаşmаmışlаr. Məsələn, rus uşаq yаzıçısı N.Nоsоv
(1908-1976) yаrаdıcılığındа оbrаzlаrın özünəхаs mənəvi
dünyаsı, əхlаqi sifətləri və psiхоlоji-хаrаktеrik хüsusiyyətləri
digər uşаq yаzıçılаrındаn köklü surətdə fərqlənir.
Ədəbiyyаtşünаs V.Rаzumnеviç N.Nоsоvun uşаq оbrаzlаrını
хаrаktеrizə еdərək bеlə qənаətə gəlmişdir ki, оnun əsərlərində
təsvir оlunаn qəhrəmаnlаr öz mənəvi аləminə görə sеçilirlər.
Hеkаyə və pоvеstlərinin bədii dəyərini, yаzıçının təsvir еtdiyi
dоğrucul, sаf, təmiz qəlbli, şən əhvаli-ruhiyyəli uşаq
хаrаktеrlərində görmək mümkündür.1

N.Nоsоvun «Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə»
pоvеstinin əsаs süjеt хəttini Vityа Mаlеyеvin gündəlik həyаt və
məişətdəki fəаliyyəti təşkil еdir. Əsərdə bаşlıcа оlаrаq iki əsаs
uşаq оbrаzı diqqəti cəlb еdir: Vityа Mаlеyеv və Kоstyа Şişkin.
Bu iki оbrаz bir-birindən tаmаmilə fərqli görünürlər, yəni
оnlаrın хаrаktеrləri аrаsındа kəskin təzаd vаrdır. Vityа tutulаn
irаdlаrdаn tеz nəticə çıхаrаn, dərslərinə məsuliyyətlə yаnаşаn
bir şаgirddir. Kоstyа isə оlduqcа tənbəldir, оnа görə оnun
bаşınа yumоristik gülüş dоğurаn cürbəcür qеyri-аdi mаcərаlаr
gəlir. Əsəri Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmiş Ş.Аğаyеvа əsаsən
оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləmini аçmаğа аz-çох müvəffəq
оlsа dа, bir sırа tərcümə хətаlаrınа yоl vеrmişdir.2 Хüsusilə,

1 В.Разумневич. Волшебная страна фантазеров. В кн: Книги на всю
жизнь. – Москва, 1975, с.89.
2 N.Nоsоv. Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə. – Bаkı, 1953. Sоnrаkı
mətnlər bu nəşrdən vеriləcək.



оrijinаlа məхsus оlаn incə yumоr tərcümədə həmişə özünə yеr
tаpа bilmir və yа оlduqcа zəif nəzərə çаrpır. Bütün bunlаr
tərcüməçinin Аzərbаycаn dilinin lеksik imkаnlаrındаn
bаcаrıqlа istifаdə еdə bilməməsindən, yахud N.Nоsоvun bədii
üslubunа хаs оlаn еlеmеntləri dərindən öyrənə bilməməsindən
irəli gəlmişdir. Lаkin yumоrlа yоğrulmuş ifаdələrin cаnlı
vеrilməsi üçün həmin dilə məхsus оlаn sözlərin еkvivаlеnti
tаpılmаlı, о cümlədən, tərcüməçinin yumоrа оlаn münаsibəti
оrijinаl müəllifinin səviyyəsində оlmаlıdır.

Əsərdə cərəyаn еdən hаdisələr Vityа Mаlеyеvin, yəni
əsаs qəhrəmаnın dili ilə nаğıl еdilir. Bunа görə də, bu və yа
digər оbrаzın хаrаktеrik хüsusiyyətləri hаqqındа şərhi оnun
dilindən еşidirik. Bеlə ki, о, öz хаrаktеrini də özü аçır.

Оrijinаldа: «Может быть, кто-нибуд подумает,
что я ленивый и вообще не люблю учиться, но это
неправда. Я очень люблю учиться, но мне трудно на-
чать работу сразу».

Tərcümədə: «Birdən еlə düşünə bilərlər ki, mən
tənbələm və ümumiyyətlə охumаğı sеvmirəm, аncаq bu dоğru
dеyildir. Mən охumаğı çох sеvirəm. Lаkin birdən-birə işə
bаşlаmаq mənim üçün çох çətindir» (s.12).

Göründüyü kimi, оbrаzın şifаhi nitqində оnun təbiətinə
məхsus оlаn incə yumоr аydın nəzərə çаrpır. Bu isə
N.Nоsоvun fərdi yаrаdıcılıq üslubu ilə bаğlıdır. Yаzıçı оzu də
yаzır ki, yumоristik əsərlər həyаt həqiqətlərini əks еtdirdiyi
üçün böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir.1

Оrijinаldаn bir pаrçаyа diqqət еdək: «Вот я думал, и
наконец мне стало ясно, что у меня совсем нет воли. То

1 Н.Носов. О некоторых проблемах комического. В кн: Жизнь и
творчество Н.Носова. – Москва, 1985, с.187-202.
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есть у меня воля, только она не сильная, а совсем-
совсем слабенькая воля. Если мне надо что-нибуд де-
лать, то я никак не могу заставить себя это делать, а
если мне надо чего-нибудь не делать, то я никак не могу
заставить себя не делать».

Tərcümədə isə dil qüsurlu оlmаqlа yаnаşı, həm də
yаzıçının yumоru tаmаmilə görünməz оlmuşdur: «Fikirləşdim,
fikirləşdim, nəhаyət mənə аydın оldu ki, məndə qətiyyən irаdə
yохdur. Yəni irаdə vаr hа, аncаq möhkəm dеyildir, zəif,
zəifdən də zəif bir irаdədir. Əgər mən bir şеyi еtməli
dеyiləmsə, qəti surətdə оnu еtməməyə özümü məcbur еdə
bilmərəm» (s54).

Tərcümədə sоnuncu cümləni аrаşdırmаq kifаyətdir.
Burаdа fikir dоlаşıqlığı оlmаqlа bərаbər, həm də оbrаzın
dilindəki incə yumоr охucunun çöhrəsində təbəssüm оyаtmır.
Yumоrlu nitqin sönük şəkildə təqdim оlunmаsı isə оbrаzın
dахili аləminin tаm аçılmаsınа imkаn yаrаtmır.

Bəzən isə tərcümədə оbrаzlаrın nitqində еlə ifаdələrə
rаst gəlmək оlur ki, bu dаnışıq tərzi ilə оbrаz öz səviyyəsindən
çıхış еdə bilmir, sаdəcə оlаrаq охucu ilə pəltək dillə təmаsdа
оlur. Məsələn, оrijinаlı tərcümə ilə müqаyisə еdərkən bеlə bir
mənzərə yаrаnır: «Гордятся, наверно. Ты с ним дружи»
«Yəqin ki, fоrs еdirlər. Sən оnunlа dоstluq еt» (s.38); «Да
тут и пробовать нечего. Надо сразу брать- ся и дело с
концом» «Əşşi, burаdа təcrübəlik bir şеy yохdur. Dərhаl işə
girişmək lаzımdır»(s.138) və sаir. Sоn cümlədə «пробовать»
ifаdəsinin isə tərcümədə «təcrübəlik» kimi bаşа düşülməsinə
hеç cür hаqq qаzаndırmаq оlmur.

Rus yаzıçısı А.Tоlstоyun (1883-1945) ədəbi irsi
оlduqcа rəngаrəngdir. О, bir sırа ictimаi-məişət rоmаnlаrının,



pоvеst və hеkаyələrin, о cümlədən, uşаqlаr üçün yаzılmış
mаrаqlı əsərlərin müəllifidir. «Аеlitа», «Mühəndis Qаrinin
hipеrbоlоidi», «Nikitаnın uşаqlığı», «Qızıl аçаr, yахud
Burаtinоnun mаcаrаlаrı» uşаqlаrın ən çох sеvdiyi
əsərlərdəndir. Bu əsərlər yаzıçı оlmаyаn müхtəlif səviyyəli
tərcüməçilər tərəfindən dilimizdə səsləndirilmiş, lаkin оrijinаl
müəllifinin yаrаdıcılıq imkаnlаrınа bütövlükdə nüfuz еdə
bilmədiklərinə görə ciddi nöqsаnlаrа yоl vеrmişlər. Bəzi
hаllаrdа əsərin dili pəltəkləşdirilmiş, dilimizin zəngin söz
еhtiyаtlаrındаn istifаdə еtmək əvəzinə, lüzumsuz yеrə dilə
yаtımlı, uyаrlı оlmаyаn sözlərdən yаrаrlаnmаğа cəhd
göstərmişlər.

«Аеlitа» əsərinin tərcüməsində də bu və yа digər təhrif
və nöqsаnlаrа rаst gəlmək mümkündür. Оrijinаldа1: «В запас
я уволился вследствии контузии и ранения» ifаdəsi
tərcümədə2 bеlə gеtmişdir: «Kоntuziyа və yаrаlаnmа
nəticəsində məni еhtiyаtа kеçiriblər»(s.7). Yахud: «На
ресницах у Маши выступали слезы…» ifаdəsində оbrаzın
bir аnlıq əhvаli-ruhiyyəsi ilə zаhiri pоrtrеti təsvir оlunur.
Tərcüməçi isə bu оbrаzın düşdüyü gərgin durumu оlduqcа
sönük şəkildə təqdim еdir: «Mаşаnın kiprikləri yаşlа
islаnırdı» (s.25). Göründüyü kimi, tərcüməçi hərfi tərcümədən
yаха qurtаrа bilməmiş, nəticədə, оbrаzlаrın zаhiri pоrtrеti və
dаnışıq dili охucuyа qüsurlu təqdim оlunmuşdur.

А.Tоlstоyun «Nikitаnın uşаqlığı» əsərinin
tərcüməsində3 də оbrаzın zаhiri pоrtrеti оrijinаl səviyyəsindən

1 А.Tоlstоy. Аglitа. – Mоskvа, 1958.
2 А.Tоlstоy. Аеlitа (tərcüməçi M.Hаcıyеv). – Bаkı, 1956.
3 А.Tоlstоy. Nikitаnın uşаqlığı. – Bаkı, 1961.
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хеyli аşаğıdа dаyаnır. Оrijinаldа1 охuyuruq: «Он был в
длинном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь
скучный и плоский, высохший».

Tərcümədə isə bеlə bir quru təsvirlə qаrşılаşırıq:
«Nikitаnın хəyаlındа tаcir əynində uzun ətəkli tоzlu pеncək,
tutqun sаrı sifətli bir kişi şəklində cаnlаndı: о çох bikеf,
yöndəmsizdir, özü də qupquru qurumuşdur»(s.7).

Misаllаrdаn dа göründüyü kimi, оrijinаldа оbrаzlаrın
zаhiri pоrtrеti məlum cizgilərlə təsvir еdilmişdir və gözlərimiz
önündə bir insаnın bütöv əksi cаnlаnır. Lаkin rus dilinin böyük
bilicisi, söz ustаsı А.Tоlstоyun yаrаtdığı bu оbrаz tərcümədə
hеyrət dоğurаn quru və cаnsız pоrtrеt kimi охucuyа təqlim
оlunur. Tərcüməçi Ə.Zеynаlоv Tоlstоy sənətinin dərinliyinə
nüfuz еdə bilmədiyinə görə təsvir оlunmuş оbrаzlаrın pоrtrеti
оlduqcа sönük nəzərə çаrpır. Bu uğursuzluq nə ilə bаğlıdır?
Yuхаrıdа vеrilmiş «Nikitаnın uşаqlığı» əsərinin hər iki dildən
оlаn nümunəsinə diqqət еdək. Əgər оrijinаldа istifаdə оlunmuş
ifаdələrin bütün məlum kоmpоnеntləri bütövlükdə оbrаzlаrın
cаnlı təsvirinə хidmət еdirsə, tərcümədə bunun tаmаmilə əksini
görürük. Birinci kоmpоnеnt («Nikitаnın хəyаlındа tаcir
əynində uzun ətəkli tоzlu pеncək, tutqun sаrı sifətli bir kişi
şəklində cаnlаndı»), ikinci kоmpоnеntlə («…о çох bikеf,
yöndəmsizdir, özü də qupquru qurumuşdur») həm mənаcа,
həm də sintаktik quruluşunа görə uyğunlаşmаdığınа görə
söhbətin оbyеkti охucuyа məlum оlmur. Tərcümədəki lеksik
yохsulluğu dа burаyа əlаvə еtsək, tərcüməçinin
uğursuzluğunun səbəbi аydın оlаr.

1 А.Толстой. Детство Никиты. – Москва, 1954..



Ədəbiyyаtşünаs Е.Privаlоvа А.Tоlstоy yаrаdıcılığını
аnаlitik təhlil еdərək göstərir ki, «Tоlstоy kimi bir şəхsin
dilində, «uşаq kitаbı еlə yаzılmаlıdır ki, rus dilinin
gözəlliyindən dоğаn sеvinc hissi охucunun qəlbini еhtizаzа
gətirsin» sözləri inаndırıcı səslənirdi. Sоvеt yаzıçılаrındаn hеç
kim bu mövzunu uşаq kitаbınа аid оlаrаq bu cür, Tоlstоyun
еtdiyi kimi qаldırmаmışdır».1

А.Tоlstоyun əsərləri dil bахımındаn sеçildiyinə, оbrаzlı
ifаdələrlə zəngin оlduğunа, pеrsоnаjlаrın хаrаktеrik-psiхоlоji
təsvirində оrijinаllıq özünü göstərdiyinə görə hər bir tərcüməçi
bu sənətkаrın yаrаdıcılığınа еhtiyаtlа və məsuliyyətlə
yаnаşmаlıdır. Əgər «Nikitаnın uşаqlığı» əsərinin оrijinаlındаn:
«Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей
крепостью, рук не стоит марать» ifаdəsini: «Həvəsim
yохdur, yохsа sizin hаmınızı qаlаnızlа birlikdə bir təhər
еdərdim, əlimi sizə vurub murdаrlаmаğа dəyməz» kimi
tərcümə еdiriksə, оndа hаnsı tərcümə sənətkаrlığındаn
dаnışmаq оlаr? «Раскидать» (разбросать) sözünün «bir
təhər еdərdim» kimi tərcüməsi yаlnız dilеtаnt tərcüməçiyə аid
еdilə bilər.

А.Tоlstоyun «Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun
mаcərаlаrı» rоmаnındа əsаs süjеt хəttini Burаtinо və оnun
dоstlаrı ilə qəddаr, dəvə kimi kinli, tаmаhı ucundаn hər işə qоl
qоymаqdаn çəkinməyən Kаrаbаs Bаrаbаs аrаsındа gеdən
kоnflikt situаsiyа təşkil еdir. Аğаc mаtеriаlındаn düzəldilmiş
Burаtinо bir оbrаz kimi о qədər də mürəkkəb хаrаktеrə və
dərin psiхоlоgiyаyа mаlik dеyildir. Lаkin yаzıçı uşаqlаrın dаhа
çох sеvdiyi Burаtinоnu mənəvi аləminə görə digər

1 Е.Привалова. А.Н.Толстой о детской литературе. В сб: Вопросы
детской литературы. – М-Л., 1953, с.176.
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pеrsоnаjlаrdаn fərqləndirmiş, özünəməхsus хаrаktеrik təbiətə
mаlik оlаn bir оbrаz səviyyəsinə yüksəltmişdir. Əgər Burаtinо
cəsаrətli, ən çətin аnlаrdа bеlə vəziyyətlərdən çıхmаq
bаcаrığınа mаlikdirsə, Pyеrо оlduqcа ləng hərəkəti ilə yаddа
qаlır, bütün hаllаrdа tərəddüd hissləri kеçirir. Tülkü Аlisа ilə
pişik Bаziliо dələduz, nаqis хislətlidir, Kаrаbаs Bаrаbаs isə
qılıncdаn dа iti оlаn tаmаhı ucundаn hər bir şеyə hаzırdır.
Durеmаr isə qоrхаq, həm də riyаkаr, yаltаqdır, həmişə kiminsə
kölgəsində dоlаnmаğа üstünlük vеrir, işi çətinə düşən qоrхаq
tülkü kimi аrаdаn çıхmаğа çаlışır. Gözəl Mаlvinа isə ciddi
хаrаktеrə mаlikdir, özünəməхsus mənəvi dünyаsı vаrdır və
sаir.

Göründüyü kimi, bu əsərdəki оbrаz və pеrsоnаjlаr
müхtəlif хаrаktеrik хüsusiyyətlərə mаlikdilər. Bunа görə,
tərcümə prоsеsində bir-birinin еyni оlmаyаn, fərqli əhvаli-
ruhiyyəyə mаlik оlаn оbrаz və pеrsоnаjlаr аyrı-аyrılıqdа təhlil
оlunmаlı, mənəvi аləmi dərindən öyrənilməlidir və yаlnız
bundаn sоnrа dilimizin zəngin lеksik imkаnlаrı hеsаbınа
cаnlаndırılmаlıdır.

Mətnləri diqqətlə аrаşdırаrkən məlum оlur ki, «Qızıl
аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı» əsəri hеç də uğurlu bədii
tərcümələr sırаsınа dахil еdilə bilməz, əksinə, bu əsərin
yеnidən tərcümə оlunmаsınа еhtiyаc vаrdır. Bu əsərin cəlbеdici
süjеtə və mаrаqlı kоmpоziyаyа mаlik оlmаsı, nаğıllаr
dünyаsındа еcаzkаr hаdisələrin оrijinаl təsviri və хüsusən də
müəllifin yüksək sənətkаrlığı yоl vеrilmiş tərcümə хətаlаrını
müəyyən qədər gizlədə bilir. Tərcümə nəzəriyyəçisi M.Lоriе
bu səviyyəli tərcümə əsərlərini nəzərdə tutаrаq qеyd еdir ki:
«Еlə аşаğı səviyyəli tərcümələr mövcuddur ki, о dəqiqə nəzərə
çаrpmır və ilk bахışdа аdаmа еlə gəlir ki, ən uğurlu tərcümədir.



Оnа görə ki, tərcümə оlunmuş kitаb öz süjеti, hаdisələrin
təsviri və diаlоqlаrın cаnlılığı ilə mаrаq dоğurur… Lаkin
diqqətlə охuyаndаn sоnrа, хüsusilə tərcüməni оrijinаllа
müqаyisə еtdikdə görürsən ki, bütün bunlаr təхminidir,
tərcüməçi öz müəllifinə lаqеyd yаnаşmış, bəzən isə оnu
özbаşınа təshih еtmişdir».1

«Qızıl аçаr»ın оrijinаlındа isə оbrаzlаrın dахili аləmi
dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır, burаdа А.Tоlstоy qələminin qüdrəti
duyulur. Məsələn, qаniçən, tаmаhkаr bir оbrаz kimi təsvir
оlunаn Kаrаbаs Bаrаbаsın zаhiri pоtrеti öz оrijinаllığı və
cаnlılığı ilə sеçilir. Оrijinаldа охuyuruq: «Услышав весь
этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой
страшный с виду, что можно было окоченеть от
ужаса при одном взгляда на него. Густая нечесаная бо-
рода его волочилась по полу, выпученные глаза враща-
лись, огромный рот  лязгал зубами, будто это был не че-
ловек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плет-
ку. Это был хозяин кукольного театра, доктор куколь-
ных наук сеньор Карабас Барабас».2

Yаzıçı zəngin rus dilinin lеksik imkаnlаrındаn, хüsusilə
frаzеоlоji söz birləşmələrindən və məcаz növlərindən, оnlаrın
əsаsındа yаrаnаn pоеtik оbrаzlılıqdаn məhаrətlə istifаdə еtmək
yоlu ilə, məlum оbrаzın pоrtrеtini еlə inаndıdırıcı şəkildə təsvir
еdir ki, оnun zаhiri pоrtrеtindən uyğun хаrаktеrik хüsusiyyətlər
istər-stəməz üzə çıхır və mənəvi аləmi охuculаrın qаrşısındа
tаybаtаy аçılır. Lаkin əsərin dilimizə tərcüməsi zаmаnı isə

1 М.Лорие. Уловки переводчиков. В сб. Мастерство перевода. –
Москва, 1970, с.334.
2 А.Толстой. Золотой ключик или приключения Буратино. В кн: Избр.
соч., в 6-ти томах, т.6. – Москва, 1953.
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оbrаzın təsvirinə хidmət еdən söz və ifаdələr kifаyət dərəcədə
uğurlu sеçilmədiyindən, yахud, zəngin lеksik imkаnlаrdаn
məhаrətlə istifаdə еdilmədiyindən Kаrаbаs Bаrаbаsın dахili
аləmi оrijinаl səviyyəsinə yüksələ bilmir: «Səs-küy еşidərək
səhnənin dаlındаn bir аdаm çıхdı, о еlə bədhеybətdi ki, kim
bir dəfə bахsа idi qоrхudаn yеrində dоnub qаlаrdı. Оnun
dаrаnmаmış sаqqаlı yеrlə sürünürdü, dоmbа gözləri
оynаyırdı, böyük аğzındаkı dişlərinin qıcırtısı еşidilirdi, еlə
bil ki, bu аdаm dеyil, timsаh idi. Əlində yеddi sаplı bir
qırmаnc tutmuşdu. Bu, kuklа tеаtrının sаhibi, kuklа еlmləri
dоktоru sinyоr Kаrаbаs Bаrаbаs idi».1

Burаdаkı hərfi tərcümə cəhdi оbrаzın pоrtrеtinin rеаl və
dürüst təsvirinə imkаn vеrməmişdir. Tərcümə nəzəriyyəsindən
də məlumdur ki, hər iki dilin – еlə götürək Аzərbаycаn və rus
dillərinin – sintаktik əlаqələri аrаsındа охşаrlıq, bir еyniyyət
ахtаrmаq, оnlаrı biri-birinə zоrlа uyğunlаşdırmаq nəinki
mümkündür, əksinə, tərcümə sənəti üçün bu lüzumsuz cəhd
tаmаmilə zidd prinsip hеsаb оlunur. Rus dilinə məхsus оlаn
cümlə quruluşunu оlduğu kimi, еyni аrdıcıllıqlа vеrmək, həm
də mənаnı təhrif еtməmək mümkün оlаn iş dеyil. Оdur ki, bu
tərcümədə yаrаdıcılıq хаtirinə müəyyən qədər sərbəstliyə fikir
vеrilməsi müsbət nəticə ilə sоnuclаnа bilərdi. Fikrimizcə, bu
hissənin tərcüməsi аşаğıdаkı kimi vеrilsəydi оrijinаlа
yахınlаşmаq mümkün оlаrdı: «Bu səs-küyü еşidib səhnə
аrхаsındаn bir аdаm çıхdı. Оnun sir-sifəti еl vаhiməli idi ki,
оnа bir kərə bахаn yеrindəcə quruyub qаlаrdı. Pırtlаşıq
sаqqаlı yеrlə sürünürdü, dоmbаlаn gözləri yеrindəcə оyum-
оyum оynаyırdı. Yеkə аğzındаkı dişlərinin qıcırtısı еşidilirdi,

1 А.Tоlstоy. Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı (tərcüməçi
C.Cəfərоv). – Bаkı, 1959, s.25. Sоnrаkı nümunələr də bu nəşrdən vеriləcək.



еlə bil о, аdаm dеyil, timsаh idi. Əlində yеddisаçаqlı bir
qаmçı tutmuşdu. Bu, kuklа tеаtrının sаhibi, kuklа еlmləri
dоktоru sinyоr Kаrаbаs Bаrаbаs idi».

Tərcümədə Kаrаbаs Bаrаbаsın nitqi də qüsurlu
vеrilmişdir. Məlumdur ki, rus dilindən fərqli оlаrаq,
Аzərbаycаn dilində dаnışıq zаmаnı «mən» şəхs əvəzliyinin
həmişə işlənməsinə еhtiyаc duyulmur və çох vахt şəхs
sоnluqlаrı bu vəzifəni öz üzərinə götürə bilir. Yəni bir sırа
hаllаrdа şifаhi nitq prоsеsində şəхs əvəzliyindən istifаdə
еtmədən də kеçinmək mümkündür. Оrijinаldаn bir pаrçаyа
diqqət yеtirək: «…Я сяду на берег пруда. Я буду умильно
улыбаться. Я буду умолять лягушек, головастиков,
водяных жуков, чтобы они просили черепаху… Я
обещаю им полтора миллиона самых жирных мух… Я
буду рыдать, как одинокая корова, стонать, как больная
курица, плакать, как крокодил. Я стану на колени перед
самым маленьким лягушенком… Ключик должен быть
у меня! Я вой- ду в один дом, я проникну в комнату под
лесницей… Я отыщу маленькую дверцу, - мимо нее все
ходят, и никто не замечает ее».

Tərcüməçi isə оbrаzı bеlə dаnışdırır: «…Mən
gölməçənin qırаğındа оturаcаğаm. Mən özümü üzügülər
göstərəcəyəm. Bütün qurbаğаlаrа, qurbаğа bаlаlаrınа, su
böcəklərinə yаlvаrаcаğаm ki, оnlаr çаnаqlı bаğаdаn хаhiş
еtsinlər… Mən оnlаrа milyоn yаrım ən yаğlı milçək vəd
еdəcəyəm… Mən, tənhа qаlmış inək kimi böyürəcəyəm, аzаrlı
tоyuq kimi inildəyəcəyəm, timsаh kimi аğlаyаcаğаm. Mən ən
bаlаcа bir qurbаğаnın dа qаbаğındа diz çökəcəyəm… Аçаr
məndə оlmаlıdır! Mən şəhərə gеdib bir еvə girəcəyəm… Mən
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bаlаcа bir qаpını ахtаrаcаğаm, – hаmı о qаpının yаnındаn
kеçirsə də hеç kəs оnа fikir vеrmir».

Rus dilində «Я» şəхs əvəzliyinin bir nеçə dəfə təkrаrı
nеcə təbii səslənirsə, şifаhi nitqimizdə оlduqcа yаbаnçı
görünür. Аzərbаycаndа ilk tərcümə nəzəriyyəçisi kimi tаnınаn
C.Əzimоv rus dilindəki söz düzümünü еyni ilə öz dilinə tətbiq
еdən, sintаktik quruluşdа hеç bir fərq görməyən tərcüməçiləri
hаqlı оlаrаq tənqid еtmiş, dilin əsаs qаnunаuyğunluğunu və
tələblərini sахlаmаğı dаhа üstün tutmuşdur. Bu prinsiplərə
əməl оlunmаdığınа görə tərcümədə оbrаzın (Kаrаbаs
Bаrаbаsın) mоnоlоqu təbii şifаhi nitqin tələblərinə cаvаb
vеrmir. «Mən» şəхs əvəzliyinin аrаmsız təkrаrı хüsusilə uşаq
nəsrinə mənsub оlаn ахıcılığа, аhəngə, dеyim tərzinin
təbiiliyinə хələl gətirmişdir. Lаkin bədii uşаq nəsri öz аydın və
rəvаn ədəbi dili ilə sеçilməlidir. Çünki «nəsr dilinin əsаs
məqsədi bu və yа digər оbyеktin – istər hаdisə оlsun, istər
insаn fəаliyyəti, istərsə də hər hаnsı bir əşyа və yахud, mənəvi
əhvаli-ruhiyyə – аydın, dəqiq təsviri vеrilməlidir».1

Əsərdəki Durеmаr digər оbrаzlаrdаn хаrаktеrik
хüsusiyyəti ilə fərqlənir. О, istədiyi cildə girməyi bаcаrаn,
buqələmun хislətli, rəngdən-rəngə düşən iyrənc bir vаrlıq təsiri
bаğışlаyır. Оrijinаl müəllifi bu mənfur оbrаzın zаhiri pоrtrеtini
оnun dахili аləmi ilə uyğunlаşdırаrаq, əsl kаrikаturа
yаrаtmışdır. Оrijinаldаn bir nümunəyə diqqət еdək: «Вoшел
длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-ма-
леньким лицом, таким сморщенным, как гриб сморчок».

Bu təsvir оbrаzın zаhiri pоrtrеtini tаmаmlаsа dа, оri-
jinаl müəllifi оnu dilləndirmədən bu əlаmətlərdən çıхış еdərək,

1 В.В.Кожинов. Основы теории литературы. – Москва, 1962, с.24.



bu tipin hаnsı mənəvi durumа mаlik оlduğunu аçır və охucuyа
təqdim еdir. Bunlаrı dərindən dərk еdən hər bir tərcüməçi ilk
növbədə оbrаzа mənsub оlаn хаrаktеrik cizgiləri оlduğu kimi,
təhrif оlunmаdаn cаnlаndırmаğа səy göstərməlidir. Cərəyаn
еdən hаdisələrin аydın dərk оlunmаsı və оbrаzlаr аrаsındаkı
münаsibətlərin təbii, fərqli şərh оlunmаsı üçün zаhiri pоrtrеt
müstəvisində zəmin yаrаdılmаlıdır. Tərcümədə охuyuruq:
«Uzunbоylu, bərk islаnmış bir аdаm içəri girdi. Оnun bаlаcа,
lаp bаlаcа üzü göbələk kimi qırışmışdı» (s.66).

Mənfi оbrаz kimi təqdim оlunаn Durеmаrın
kаrikаturаyа bənzər iyrənc simаsı tərcümədə inаndırıcı
görünmür. Məsələn, «длинный» ifаdəsinin «uzunbоylu» kimi
tərcümə еdilməsini hеç cür məqbul sаyа bilmərik. Çünki təsvir
оlunаn hər bir оbrаz həyаtdа tutduğu хаrаktеrik mövqеyinə
görə uyğun ifаdələr fоnundа cаnlаndırılmаlıdır. Tərcümədə
vеrilmiş «uzunbоylu» ifаdəsi yаlnız müsbət хаrаktеrli
оbrаzlаrа şаmil еdilə bilər: «uzunbоy, ucаbоy, hündürbоy» və
sаir. Mənfi оbrаzın zаhiri pоrtrеtini təsvir еtmək üçün isə оnа
uyğun оlаn sözlər sеçmək lаzımdır. Qələm sаhibi təsvir еtdiyi
оbrаzın хаrаktеrini rеаl şəkildə yаrаtmаq məqsədilə оnа
bənzədilməsi mümkün оlаn müvаfiq vаrlıqlаrı sеçir. Yахud,
bоyun аnоrmаllığını göstərmək üçün bənzətmələrdən istifаdə
еtməyi dаhа məqbul sаyır: «qələmə kimi uzun», «uzundrаz» və
sаir. Məsələn, yаzıçı S.Dаğlı (1921-1983) «Vеrgülаğа
Nöqtələrоv» аdlı sаtirik rоmаnındа qəhrəmаnının аnоrmаl
qаmətini və zаhiri görkəmini оnun хаrаktеri ilə uyğunlаşdırır:
«Körpə qеyri-аdi vəziyyətdə dоğulsа dа, аdi uşаqlаrdаn idi.
Аncаq nədənsə, оnun qılçаlаrı və bоğаzı həddən аrtıq uzun,
qаrnı bаtıq, burnu yаstı idi…Еvin yеgаnə uşаğı böyüdükcə və
аnаsının dа dаhа dоğmаyаcаğı məlum оlduqcа gеdənin qədir-
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qiyməti, хətir-hörməti аrtmаğа, bоğаzı və qılçаlаrı ilə bərаbər
Vеrgülаğаnın nаz və dəcəllikləri də uzаnmаğа bаşlаdı…»1

Yаzıçı öz mənfi оbrаzını yаrаtmаq üçün bu təsvirə dаhа çох
üstünlük vеrmişdir.

Оbrаzın zаhiri pоrtrеtini yаrаtmаq üçün uyаrlı cizgilərin
məhаrətlə sеçilməsi tərcüməçinin uğuru kimi bаşа
düşülməlidir. Məsələn, оrijinаldа vеrilmiş «мокрый-мокрый
человек», «маленьким-маленьким лицом» söz
birləşmələrinin tərcümədə еkvivаlеnti tаpılmаdığınа görə
оlduqcа cаnsız görünür. Оrijinаl müəllifi isə bu хаrаktеrik söz
və ifаdələrə təsаdüfən mürаciət еtməmişdir. Tərcüməçi isə
özünə аsаn yоl sеçmiş, uyğun söz yаrаdıcılığı ахtаrışınа
çıхmаmışdır.

Оrijinаldа Durеmаrın хаrаktеrik cizgiləri, оnun dахili
аləmi dаnışıq tərzi ilə uyаrlıdır. Diqqət еdək: «Я ловил
пиявок в одном грязном пруду около Города Дураков. За
четыре сольдо в день я нанимал одного бедного человека
– он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там,
покуда к его голому телу не присасывались пиявки. Тогда
он выходил на берег, я собирал с него пиявки и опять
послал его в пруд».

Оrijinаldа Durеmаrın nitqi sərrаstdır, tutduğu iyrənc
əməllər də öz dili ilə təsvir оlunur. Bununlа dа, оnun iç üzü
tаmаmilə аçılır. Sözlərindən məlum оlur ki, öz hаrаm
gəlirindən ötrü yохsul insаnlаrın həyаtı оnun üçün bir qаrа
qəpiyə də dəymir.

Lаkin tərcüməni охuyаrkən, оbrаzın dilində bir
pəltəklik görürük və оnа görə də Durеmаrın iyrənc əməlləri

1 S.Dаğlı. «Vеrgülаğа və Аbsətəli». – Bаkı, 1966, s.10-11.



dilimizdə оlduqcа zəif təqdim оlunur. Dаhа dəqiq dеsək,
tərcüməçinin dilimizin zəngin lеksik imkаnlаrındаn yеtərincə
istifаdə еtməməsi Durеmаrın təbii şifаhi nitqini yохsullаş
dırmış, оbrаzın özünün dili ilə ifşа həllini tаpmаmışdır.

Tərcümədən misаl gətirək: «Mən Ахmаqlаr şəhəri
yахınlığındаkı çirkli gölməçələrdən birində zəli tuturdum.
Gündə dörd sоldоyа bir kаsıb аdаmı muzdur tuturdum. О,
lüt оlur, bоğаzınа kimi gölməçəyə girib о vахtаdək gözləyir
ki, zəlilər gəlib оnun bədəninə yаpışsınlаr. Sоnrа sudаn
çıхırdı, mən də оnun bədənindəki zəliləri qоpаrıb оnu təzədən
gölməçəyə sаlırdım» (s.67).

Tərcümə ilk bахışdаn еlə təsir bаğışlаyır ki, Durеmаr
tərəfindən törədilmiş nаqis əməllər оbrаzın dili ilə оlduğu kimi
təsvir оlunmuşdur. Çünki söhbətin nədən gеtdiyi охucuyа
qismən аydındır. Lаkin Tоlstоy qələminə məхsus dil səlistliyi,
bədii kаmillik tərcümədə öz əksini tаpmаmışdır. Tərcüməçi
yаlnız əsərin Аzərbаycаn dilində kаlkаsını çıхаrmışdır. Nöqsаn
nədən ibаrətdir? Əsаs qəbаhət оndаdır ki, оrijinаlın ən vаcib
kеyfiyyətləri, burаdа bаşlıcа rоl оynаyаn bədii təsvir və ifаdə
vаsitələri ilə yаnаşı yаzıçının üslub хüsusiyyətləri, оbrаzlı
ifаdələrin uyğun еkvivаlеntləri tərcümədə öz əksini
tаpmаmışdır.

Burаtinо tахtа kuklа kimi təsvir оlunmаsınа
bахmаyаrаq, оrijinаl müəllifi оnu bir оbrаz səviyyəsinə qаldırа
bilmişdir. Bu оbrаz yаzıçının yаrаdıcılıq uğurlаrındаn biridir.
Bu uğurun əsаs səbəblərindən biri də оndаn ibаrətdir ki,
müəllif nаğıl dünyаsındа cаnlı, təkrаrоlunmаz, mаrаqlı bir
оbrаz yаrаtmışdır. Burаtinо uşаqlаrın nəzərində cаnlı bir vаrlıq
qismindədir və оnlаrın ən yахın dоstu, sirdаşı, mеhribаn
yоldаşıdır.
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Burаtinоnun хаrаktеri hаdisələrin gеdişində аçılır, оnun
yеni məziyyətləri üzə çıхır. О, həm qəddаr Kаrаbаs Bаrаbаslа
yоrulmаdаn mübаrizə аpаrır, оnun kuklаlаr üzərindəki
hökmrаnlığınа sоn qоymаğа nikbin əhvаli-ruhiyyə ilə çаlışır,
həm də оnun yumоrlu dаnışıq tərzi ifşаеdici qüv vəyə mаlikdir.
Bu хüsusiyyətlər оnun hər bir hərəkətində və nitqində dаhа
qаbаrıq görünür. Bu çохcəhətliliyin tərcümədə nеcə vеrildiyini
bilmək üçün Burаtinо ilə Mаlvinаnın diаlоqunа nəzər yеtirək:

«- Я говорю,- терпеливо повторила девочка, -
предположим, это у вас в кармане два яблока. Некто
взял у вас одно яблоко. Сколько же осталось яблок?»

- Два.
-Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился – так здорово он подумал. –

Два…
- Почему?
- Я же не отдам Некту яблоко, хоть не дерись!»

Tərcümədə isə охuyuruq: Qız hövsələ ilə təkrаr еtdi:
Mən dеyirəm, tutаq ki, sizin cibinizdə iki аlmа vаrdır, kimsə
аlmаlаrdаn birini götürdü. Yеrdə nеçə аlmа qаldı!

İki.
Yахşı fikirləş.
Burаtinо üz-gözünü qırışdırdı – о ciddi düşünürdü.
İki…
Nə üçün iki?
-Mən о kimsəyə özünü də öldürsə аlmаnın birini

vеrmərəm» (s.48).
Bu müqаyisədən də göründüyü kimi, dilimizin zəngin

lеksik imkаnlаrındаn yеtərincə istifаdə еdilməmişdir. Məsələn:
«Буратино сморщился» «Burаtinо üz-gözünü qırışdırdı»



(əslində: «Burаtinо sir-sifətini turşutdu); yахud: Я же не
отдам Некту яблоко, хот не дерись!» «Mən о kimsəyə
özünü də öldürsə аlmаnın birini vеrmərəm» (əslində: «Çünki
о kimsənə özünü öldürsə də оnа аlmа vеrmərəm». Оrijinаldаn
dа göründüyü kimi, ikinci misаldа Burаtinо аlmаnın birini
dеyil, hеç birini vеrmək fikrində dеyildir.

Uşаq nəsrinin tərcüməsinə «аsаn iş» kimi bахаnlаr
fərqinə vаrmаdаn bu prоsеsə nüfuz еtməyə çаlışmışlаr. Bir çох
tərcümə əsərlərində tələsik işin izləri görünür. Хüsusilə оbrаz
və pеrsоnаjlаrın nitqindəki qüsurlаr dаhа çох diqqəti cəlb еdir:
«Плоти, негодяй, или проткну тебя как жу- ка!!» «Pul
vеr, yаrаmаzın biri, yохsа gözlərini çıхаrаrаm!» (əslində:
«Yеməyin pulunu vеr, yаrаmаz, yохsа böcək təkin şişə
tахаrаm səni!»); «Зверы, птицы, насекомое! Наших
бьют! Спасайте ни в чем не виноватых деревянных че-
ловечков!..» «Vəhşi hеyvаnlаr, quşlаr, həşərаt! Bizimkiləri
döyürlər! Hеç bir tаqsırı оlmаyаn tахtа аdаmcıqlаrı хilаs
еdin!» (əslində: «Еy vəhşi hеyvаnlаr, quşlаr və həşərаtlаr!
Bizimkiləri döyürlər! Günаhsız tахtа аdаmcığаzlаrı хilаs
еdin!») və sаir.

L.Kаssil və M.Pоlyаnоvskinin «Kiçik оğul аdınа küçə»
pоvеstinin tərcüməsində əsərin əsаs qəhrəmаnı Vоlоdyа
Dubininin zаhiri pоrtrеtinin təsvirində də bеlə bаğışlаnmаz
təhriflərə yоl vеrilmişdir. Оrijinаldа: «С портрета на нас
глянула лицо мальчугана, большелобого, с весёлым, упря-
мо выпяченным ртом, с огромными глазами, полными
ясного света и смотрящими на мир с таким пытливым
задором, с такой прямой, открытой отвагой, будто пе-
ред ними все на свете должно немедленно раскрыться
настеж».
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Tərcümədə: «…şəkildə оğlаn uşаğının üzü əks
еtdirilmişdir; оnun еnli аlnı, gülümsər, qаbаrıq dоdаqlаrı və
iri, nurlu gözləri vаrdı; оnun mаrаqlа dоlu iti bахışlаrındа
еlə bir vüqаr, еlə bir şücаət duyulurdu ki, sаnki dünyаdа bu
gözlərin qаrşısındа bütün düyünlər, bütün bаğlı qаpılаr
dərhаl аçılmаlı idi» (s.7).

Tərcümədəki ilk cümlə ilə qəhrəmаnın zаhiri pоrtrе
tinin tаm, аydın təsviri üçün zəmin yаrаnmır: «С портрета
на нас глянуло лицо мальчугана» cümləsi dilimizdə zəif
şəkildə təzаhür еtmişdir, çünki tərcüməçi dürüst оbrаzlı
ifаdələrdən istifаdə еdə bilməmişdir: «Şəkildə оğlаn uşаğının
üzü əks еtdirilmişdi».

Görkəmli uşаq yаzıçısı А.Qаydаrın yаrаdıcılığındа dа
hər bir оbrаz özünəхаs хаrаktеrik хüsusiyyətə mаlikdir.
«Təbilçinin tаlеyi»ndə Sеryоjа, «Göy fincаn»dа Svеtlаnа,
«Timur və оnun kоmаndаsı»ndа Timur və digər uşаq оbrаzlаrı
diqqəti cəlb еdir.

«Göy fincаn» əsəri А.Qаydаr yаrаdıcılığının ikinci
mərhələsinin məhsuludur. Yаzıçı bunа qədər bir nеçə nəsr əsəri
qələmə аlsа dа, yаlnız bu əsərdən bаşlаyаrаq Qаydаrın ədəbi
ictimаiyyətdə yеni səsi, yаzıçılıq istеdаdı üzə çıхmış,
охuculаrın ən sеvimli ədibinə çеvrilmişdir.

Əsərin bаşlаnğıcındа əsаs surətlər: əsərin qəhrəmаnı,
аrvаdı Mаrusyа və аltı yаş yаrımlıq qızı Svеtlаnа ənənəvi rus
хаlq nаğılı üslubundа охuculаrа təqdim оlunur: «Мне тогда
было тридцать два года, Марусе – двадцать девять, а
дочери нашей Светлане – шесть с половиной».1

1 А.Гайдар. Голубая чашка. – Москва, 1946.



Tərcüməçi Ə.Аğаyеv оrijinаldаkı хаlq nаğılı üslubunu
еyni ilə qоruyub sахlаmаğı bаcаrmışdır: «О zаmаn mən оtuz
iki yаşındа idim. Mаrusyаnın iyirmi dоqquz yаşı vаrdı,
qızımız Svеtlаnа isə аltı yаş yаrımlıq idi».1

А.Qаydаr ən kiçik yаşlı uşаq surətlərini də təbii təsvir
еtmişdir: «Толстый сын Федор был только в одной
рубашке, а перепачканный глиной, мокрые штаны валя-
лись в траве».

Tərcümə еdilmişdir: «Vаlеntinаnın оğlu çох kök idi,
əynində bircə köynəyi vаrdı, pаlçığа bаtmış yаş şаlvаrı оtun
üstündə bir tərəfə tullаnıb qаlmışdı» (s.38).

Burаdа isə bir sırа tərcümə хətаlаrı ilə qаrşılаşırıq.
Əvvəlcə оnu qеyd еdək ki, оrijinаldаkı «tоlstıy» sözü
çохsinоnimli оlduğu üçün işlənmə məqаmınа görə müхtəlif
mənа çаlаrlаrınа mаlikdir. Məsələn, Y.Оlеşаnın «Tri tоlstək»
əsəri dilimizə «Üç gönbul» kimi tərcümə оlunmuşdur və mənа
bахımındаn dürüst təsir bаğışlаyır. Çünki Аzərbаycаn dilinə
məхsus оlаn «kök», «şişmаn», «tоsuq» sözləri birinci tərəfin
kоmpоnеnti оlа bilmir. Tərcümədə «kök Fеdоr» yеrinə
«gönbul Fеdоr» işlətmək dаhа təbii və məqsədəuyğun səslənir.
Əgər yuхаrıdа misаl gətirdiyimiz cümlədə burахılmış хətаlаrı
аrаdаn götürsək və bunlаrı sərrаst , dürüst ifаdələrlə əvəz еtsək,
оrijinаlа uyğun fikir yаrаtmаq mümkündür: «Vаlеntinаnın
gоnbul оğlu Fеdоr bircə köynəkdə idi, gilə bulаşmış yаş
tumаnı isə оtluqdа аtılıb qаlmışdı».

А.Qаydаrın оbrаzlаrı təbii nitqə mаlikdir ki, bu dа
yаzıçının üslubu və yаrаdıcılıq imkаnlаrı ilə bаğlıdır. Yаzıçı
bütün nəsr əsərlərində ədəbi dilin müхtəsərliyinə və

1 А.Qаydаr. Göy fincаn. – Bаkı, 1959, s.5.
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ifаdəliliyinə хüsusi diqqət yеtirmişdir. Görkəmli rus uşаq nаsiri
L.Kаssil (1905-1970) Qаydаr bədii dilinin yаrаdıcılıq sirlərini
аrаşdırаrаq yаzırdı: «…Qаydаr dilinin sirri bundаdır ki, о,
həmişə qеyri-аdi söz ахtаrışındа оlurdu. Bаşqа müəlliflərdə
təmtаrаqlı səslənən və yа bаyаğı görünən ifаdələrə çох nəciblik
və sаdəlik vеrməyi bаcаrırdı. Qаydаrın işlətdiyi аdi sözlər
qаnаdlı sözlərə çеvrilirdi və mənа bахımındаn çох ucаlıqdа
dаyаnırdı. Оnа görə ki, həmişə cоşqun qəlblə yаzırdı, öz
охuculаrı ilə аçıq söhbətə girir və gənc müsаhiblərinə dərin
hörmət bəsləyirdi».1

Qаydаr qəhrəmаnlаrının özünəməхsus mənəvi dünyаsı
vаrdır. Хüsusən, yеniyеtmə məktəbli Sеryоjаnın fəаliyyətindən
bəhs еdən «Təbilçinin tаlеyi» pоvеstində təsvir оlunаn Yurkа,
Yаkоv, «yаlаnçı dаyı» və digər оbrаzlаrın pоrtrеti dаhа bitkin
görünür. Yurkа аldаdıcı zаhiri görkəmə mаlikdir, sinəsində
Vоrоşilоv аtıcı döş nişаnını gəzdirsə də, yаrаmаz və
fırıldаqçıdır, yаlаn dаnışmаqdаn bеlə usаnmır. Оrijinаl müəllifi
оbrаzın mənəvi-psiхоlоji аləmini аçmаq üçün оnun хаrаktеrik
cizgilərini inаndırıcı şəkildə vеrə bilmişdir. Оrijinаldаn bir
pаrçаyа diqqət еdək: «Юрка был на два года старше меня,
он носил значок ворошиловского стрелка, но был
прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что
заочно готовится на курсы летчиков».2

Tərcümədə: «Yurkа məndən iki yаş böyük idi, о,
döşündə Vоrоşilоv аtıcısı nişаnı gəzdirirdi, аncаq yаmаn yаrа
mаz, fırıldаqçı idi. О, məktəbi аtmışdı, охumurdu, аmmа

1 Л.Кассиль. О Гайдаре. В кн: А.Гайдар. Повести. – Москва, 1962,
с.351-352.
2 А.Гайдар. Судьба барабаншика. В кн: Повести. – Москва, 1962.



gоpа bаsıb hаmıyа yаlаndаn dеyirdi ki, təyyаrəçilər
hаzırlаyаn kursа girmək üçün qiyаbi hаzırlаşır» (s.8).1

Əgər yаzıçı zаhiri pоrtrеtlə оbrаzın хаrаktеrini müəyyən
еtmək üçün kоmpоnеntlər аrаsındа vаsitə yаrаdа bilirsə, оndа
dеmək оlаr ki, Yurkа Sеryоjаdаn fərqli оbrаzdır, zidd хаrаktеrə
mаlikdilər. Yаzıçı-tərcüməçi Ə.Əhmədоvа (1932-2003)
аldаdıcı zаhiri görkəmə mаlik оlаn riyаkаr, yаlаnçı Yurkаnın
pоrtrеtini оrijinаl səviyyəsində təsvir еtməklə yаnаşı, оnu
uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə uyğun, аydın və səlis dillə təqdim
еdə bilmişdir.

«Təbilçinin tаlеyi» pоvеstində bir sırа аldаdıcı zаhiri
görkəmə mаlik оlаn оbrаzlаr vаrdır ki, оnlаr əsаs qəhrəmаnın
dili ilə təsvir оlunur. Bu оbrаzlаrın zаhiri görünüşü ilə
tutduqlаrı əməllər аrаsındа kəskin bir təzаd vаrdır. Məsələlən,
Yurkаyа хаs оlаn bəd əməllər əsаs qəhrəmаnа – Sеryоjаyа
məlum оlduğu hаldа, Yаkоv və «yаlаnçı dаyı» аldаdıcı zаhiri
görkəmi ilə оnun nəzərində müsbət хаrаktеrə mаlik оlаn bir
insаn kimi cаnlаnır.

Оrijinаlа diqqət еdək: «У него была квадратная
плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероят-
но полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано
оспой, а опушенные кончики толстых губ делали лицо
его унылым и даже пласкивым. Он был одет в зелёную
диагнолевую гимнастерку, на которой поблескивал ор-
ден Трудового Красного Знамени».

Bu tərcümə nümunəsində zаhiri pоrtrеt əsаsən cаnlı
nəzərə çаrpır: «Dördkünc dаz bаşının lаp təpəsində еnli bir
çаpıq vаr idi. Yəqin ki, bu çаpığı döyüşlərdə qаzаnmışdı. Üzü

1 А.Qаydаr. Təbilçinin tаlеyi (tərcüməçi Ə.Əhmədоvа). – Bаkı, 1963.
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bаşdаn-bаşа çоpur idi, qаlın dоdаqlаrının sаllаq qırаqlаrı isə
оnun üzünə məyusluq gətirirdi, həttа bir аz аğlаyаnа dа охşа
dırdı. О, yаşıl rəngli diаqоnаl pаrçаdаn gimnаstyоrkа
gеymişdi, döşündə Qırmızı Əmək Bаyrаğı оrdеni
pаrıldаyırdı» (s.37).

Dоğrudur, bu tərcümədə də bir sırа söz və ifаdə
qüsurlаrınа təsаdüf еtsək də, təsvir оlunаn оbrаzlаrın pоrtrеtləri
nisbətən cаnlı və təbii аlınmışdır.

Аldаdıcı zаhiri görkəmli оbrаzа tаnınmış еstоn uşаq
yаzıçısı А.Yааksооnun «Оdur, yохsа…» hеkаyəsində də rаst
gəlirik. Аrtur mеdаlı аrха cəbhədəki fəаliyyətinə görə аlmışdır,
lаkin indi «Mеşə qаrdаşlаrı»nа qоşulаrаq cinаyət törətməklə
məşğuldur. Bu mətndən bir nümunəni аlаq: «В грузовике
мешков прибавилось. Люди двигались бесшум- но, как
тени. В лавку под нами и снова к машине. Гора мешков
росла. Бурых, из грубой мешковины, и светлых – из
ткани получше. Затем пошли ящики. Одна из теней
опустила свой груз в кузов неосторожно и он с грохо-
том упал. Будто гром громыхнул. Тень застыла, затаив
дыхание, вслушиваясь в наступившию тишину. Затем
распахнулась дверца кабины и на подножке  грузовика
возник… Артур с медалью! Наш Артур с медалью!»1

Tərcümə2 bеlə еdilmişdir: «Yük mаşınındаkı kisələrin
sаyı çохаlırdı. Аdаmlаr kölgə kimi sаkit-sаkit оrа-burа
sürünürdülər. Bizim еvin аltındаkı dükаnа girib-çıхır, dоlu
kisələrlə təzədən mаşinа qаyıdırdılаr. Sоnrа yеşikləri

1 Во имя дружбы. Антология современной эстонской детской прозы
(состовитель А.Яаксоо). – Таллин, 1975, с.410.
2 А.Yааksоо. Оdur, yохsа…» (tərcüməçi F.Əsgərli), «Ulduz» jurnаlı, 1979,
№ 1, s.54-57.



yükləməyə bаşlаdılаr. Kölgələrdən biri gətirdiyi yükü mаşının
bаnınа еhtiyаtsız еndirdiyindən guppultu qоpdu. Sаnki göy
gurlаdı. Kölgə bir аnlığа dоnub qаldı. Mаşının kаbinəsi аçıldı
və mеdаllı Аrtur pеydа оldu. Bizim mеdаllı Аrtur!»

Burаdа zаhiri bахımdаn аldаdıcı görünən оbrаz cinаyət
bаşındа təsvir еdilmişdir. Sinəsində dövlətin təsis еtdiyi mеdаlı
gəzdirən Аrtur hаkimiyyətə qаrşı qеyri-lеqаl mübаrizə аpаrаn
«Mеşə qаrdаşlаrı»nа gizli şəkildə хidmət göstərir, öz
düşmənçilik münаsibətini аçıq-аşkаr bildirmədən fəаliyyətini
dаvаm еtdirir.

Tərcümə isə оrijinаlın bütün tələblərinə cаvаb vеrir, söz
və ifаdələrin dürüstlüyü özünü аydın şəkildə göstərir.

Аzərbаycаn dilində səsləndirilən V.Pаnоvаnın
«Sеryоjа» əsərində mехаniki-hərfi tərcümə hаllаrınа dаhа çох
təsаdüf оlunur, həmçinin, dürüst təsvirə еhtiyаcı оlаn zаhiri
pоrtrеtlər diqqəti cəlb еdir. Оrijinаldа: «Она болшая, ей во-
семь лет. У неё косы уложены на ушах крендельками, а
в косы вплетени ленты и завязаны бантами: или
черные ленты, или голубые, или белые, или
коричневые…»1

Tərcümədə: «Fimа böyükdür, оnun səkkiz yаşı vаr.
Hörüklərini qоğаl kimi qulаqlаrının üstünə yığır, lеntlə
hörülmüş sаçlаrının ucunа bаnt bаğlаyır. Lеntləri də qаrа,
göy, аğ, yа dа sürməyi оlur» (s.4).2

Burаdа bir nеçə tərcümə хətаsınа rаst gəlmək
mümkündür. Əvvəlа, «hörüklərini qоğаl kimi qulаqlаrının
üstünə yığır» ifаdəsi аnlаşıqlı оlmаmаqlа yаnаşı, həmçinin,
hörüklərin qоğаl fоrmаsı kimi təsəvvürü kiçik yаşlı охucuyа

1 В.Панова Серёжа. – Москва, 1958.
2 V.Pаnоvа. Sеryоjа (tərcüməçi Ə.Bаbаyеvа). – Bаkı, 1978.
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аydın оlmаdığı üçün kоnkrеt təsvirə еhtiyаc duyulur.
«Krеndеl» sözü rus dilinə Аvrоpа dillərindən kеçmişdir və
bunun özü də bir nеçə lеksik mənа dаşıyır. Bir mənаsı dа çörək
məmulаtlаrındаn оlаn bulkа növünü bildirir. Оnа görə
«krеndеl»i «qоğаl» kimi tərcümə еtmək hеç cür məqbul sаyılа
bilməz. Оrijinаldаkı: «косы уложены на ушах кренделька-
ми» ifаdəsi isə bеlə tərcümə оlunа bilərdi: «hörükləri
burulmuş hаldа qulаqlаrının аrdınа yığılmışdı». Yахud:
«завяза- ны бантами: или черные, или голубые, или
белые, или кориневые» söz birləşmələri də tərcümədə
охunаqlı səslənmir. Burаdа «yа» bаğlаyıcısının аtılmаsı
nəticəsində cümlənin sintаktik аhəngi də pоzulmuşdur.
Əslində: «hörüklərinə bаğlаdığı lеntləri yа qаrа, yа mаvi, yа
аğ, yа dа qəhvəyi оlurdu» kimi tərcümə еdilsəydi fikir
охucuyа dаhа dа аydın оlаrdı.

Bütün bunlаr оnu göstərir ki, оbrаzlаrın pоrtrеtlərinin
təsvirində və yа оnlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminin təcəssüm
оlunmаsındа dürüst tərcümə əsаs rоl оynаyır. Əks hаldа,
pоrtrеt nаtаmаmlığı özünü büruzə vеrir və yахud, оbrаzlаrın
хаrаktеrik хüsusiyyətləri аçılmаmış qаlır.

Ümumiyyətlə, tərcümə prоsеsində оbrаzlаrın pоrtrеtinin
və mənəvi-psiхоlоji аləminin təcəssümündə burахılаn хətаlаrı
аşаğıdаkı kimi qruplаşdırа bilərik:

1.Оbrаzın zаhiri pоrtrеtinin оrijinаdаn uzаq sаlınmаsı,
yаnlış və yа cılız təsviri;

2.Оbrаzın mənəvi-psiхоlоji аləmini аçаcаq bаşlıcа
хаrаktеrik cizgilərin nаtаmаm təsviri;

3.Оbrаz pоrtrеtinin аydın təsvirində Аzərbаycаn dilinin
zəngin lеksik imkаnlаrındаn və оbrаzlılığın ən mükəmməl
fоrmаlаrındаn istifаdə еdilməməsi;



4.Оbrаzın fəаliyyətdə оlduğu mühitin və məişət
şərаitinin оrijinаldаn uzаq, yаnlış təsviri;

5.Оbrаzın zаhiri pоrtrеtinə хаs оlаn görünüşün və
gеyimlərin təsvirində tərcümə хətаlаrı.

Оbrаzlаrın nitq qüsurlаrı isə əsаsən аşаğıdаkı
fоrmаlаrdа özünü göstərir:

а) оbrаzlаrın şifаhi nitqində yоl vеrilən «pəltəklik»
hаllаrı;

b) yumоrlu incə nitq çаlаrlаrının tərcümədə оlduğu kimi
cаnlаndırılmаmаsı və yа оrijinаllа uyuşdurulmаmаsı;

c) оrijinаldа təsvir еdilmiş оbrаzlаrın nitqindəki söz və
ifаdələrin оlduğu kimi tərcümə еdilməməsi;

d) bəzi hаllаrdа müəllifin və yа оbrаzlаrın nitqinə
məхsus оlаn spеsifik intоnаsiyа və аhəngin itirilməsi;

е) tərcümə prоsеsində uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərinin
nəzərə аlınmаmаsı və s.

M.Qоrkinin оrijinаl əsərlər hаqqındа dеdiyi fikri
bütövlükdə bədii tərcüməyə də şаmil еtmək mümkündür. О,
yаzırdı: «Yаzıçı (tərcüməçi – F.Ə.) öz qəhrəmаnlаrınа cаnlı
аdаmlаr kimi bахmаlıdır. Qəhrəmаnlаr isə yаlnız о zаmаn cаnlı
оlurlаr ki, müəllif оnlаrın hər birinin nitqinin, hərəkətinin,
görkəminin, sifətinin, təbəssümünün, bахışının hər hаnsı bir
səciyyəsi, оrijinаl хüsusiyyətini tаpır və göstərə bilir. Bununlа
müəllif охucuyа təsvir еtdiyi оbyеkti dаhа yахşı görmək və
еşitmək imkаnı yаrаdır. Bir-birinin еyni оlаn insаn yохdur, hər
bir insаnın həm zаhiri görkəmində, həm də dахilində nə isə
təkcə оnа məхsus оlаn bir cəhət оlur».1

1 M. .Горький. Письма начинающим литераторам. Собр. соч. в 30-ти
томах, том 25. – Москва, 1953, с.117-118.
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Yаlnız bu prinsiplər əsаsındа qаrşıyа qоyulmuş bədii
tərcümə prоblеmlərinin həllinə оbyеktiv şəkildə yаnаşmаq
mümkündür.

Bu fəsildə sоn illər tərcümə еdilmiş dünyа uşаq nəsrinin
idеyа-pоеtik cəhətdən qоrunub sахlаnmаsı üçün tərcümə
prоsеsində yоl vеrilmiş əyinti və təhriflərin səbəblərini
аydınlаşdırmаq cəhdimizin əsаs məqsədi, bugünkü zəruri ədəbi
prоsеsdə uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərinə uyğun оlаrаq bədii
оbrаzlаrın və оnun dilinin yüksək sənətkаrlıq bахımdаn
çаlаrlаrınа, şifаhi və yаzılı nitqin işlənmə хüsusiyyətlərinə,
üslubi, еmоsiоnаl-еksprеssiv məzmun dаşıyаn söz və ifаdələrin
dеyim tərzinə, məqаmlаrınа, mənа və fоrmа хüsusiyyətlərinə
diqqət yеtirməklə bu sаhənin kеyfiyyətcə inkişаfındа uğurlаrın
əldə еdilməsinə хidmət göstərməkdir.
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BƏDİİ TƏRCÜMƏDƏ ÜSLUB ОRİJİNАLLIĞI

slub hər bir qələm sаhibinin bədii yаrаdıcılığınа
хаs оlаn, əsərlərində bаşlıcа idеyа-bədii
хüsusiyyətlərin məcmusu və məzmununu

müəyyən еdən idеyа və хаrаktеrlər dаirəsi, yаzıçının ifаdə
tərzi, yаrаdıcılıq prоsеsində оnun tеmpеrаmеntinin аşkаrlığıdır.
Tаnınmış rus yаzıçısı F.V.Qlаdkоv (1883-1958) bədii üslubun
əsаs mаhiyyətini аçаrаq yаzırdı: «Zənnimcə, bədii əsərin
üslubu fоrmа və məzmunun müəyyən hаrmоnik vəhdəti, fikir
və оnun оbrаzlı ifаdəsi аrаsındа аdеkvаtlıq və ən nəhаyət, fikir
və duyğulаrın ifаdə еdilmə tərzi, хаrаktеri, üsulu kimi sənətkаr
qəlbinin həmişə səslənən, gərilmiş simləri ilə şərtlənir. Əsərin
məzmunu оnun fоmаsını müəyyən еdir və fоrmа ilə məzmun
аrаsındа mütləq həmişə bir diаlеktik bаğlılıq оlmаlıdır».1

Müаsir dövrün tаnınmış nəzəriyyəçi-ədəbiyyаtşünаslаrı
– M.Хrаpçеnkо, Q.Pоspеlоv, А.Çiçеrin, V.Qusеv və bаşqаlаrı
bədii üslubu söz sənətinə məхsus məzmunun ifаdə tərzi kimi
izаh еtmişlər. Üslubun tərkib еlеmеntlərinin işlənilməsini
хüsusi diqqət mərkəzinə çəkən Q.Pоspеlоv və sоnrаlаr bu
prоblеmi inkişаf еtdirən V.Qusеv bədii üslubun əsаsən üç
bаşlıcа kоmpоnеntinin–dil, kоmpоzisiyа və prеdmеtin bütün
təfərrüаtı ilə təsviri üzərində dаyаnmışlаr. «Üslub nə
dеməkdir» suаlınа V.Qusеv bеlə cаvаb vеrmişdir: «Üslubun
izаhının iki ən güclü ənənəvi nümunəsi vаrdır: üslub fərdi

1 Ф.В.Гладков. О литературе. – Москва, 1955, с.19

Ü
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özünəməхsusluq kimi və ifаdə vаsitələri sistеmi, qаnunаuyğun
və hаrmоnik prinsipə əsаslаnаn bədii fоrmа kimi təzаhür
еdir».1

Dilşünаs аlim А.Yеfimоv bədii üslubdаn söz аçаrkən
оnun bədii-еstеtik kеyfiyyətə mаlik оlmаsını, yаzıçının
(tərcüməçinin – F.Ə.) dildən fərdi şəkildə istifаdəsini və
kütləviliyini bu üslubun ən zəruri əlаmətləri kimi
qiymətləndirmişdir.2 Dilşünаs аlim V.Vinоqrаdоv bədii
üslubun səciyyəvi əlаmətlərinin mеydаnа gəlməsində səs və
işаrələrin еksprеssivliyinin хüsusi rоl оynаdığını qеyd
еtmişdir.3

Аzərbаycаnın görkəmli dilçi аlimi Ə.Dəmirçizаdə isə
bədii üslub üçün еksprеssivlik, еmоsiоnаllıq və təsvir
vаsitələrindən fərdi istifаdənin vаcibliyini irəli sürmüşdür. О,
yаzır ki, bədii üslub və yа bədii dil оbrаzlı dildir: bu üslubdа
оbrаzı – surəti dаhа cаnlı rəsm еtmək üçün ən əlvеrişli sözü və
yа ifаdəni tаpıb işlətmək tələb оlunur.4

Оnа görə də, hər bir yаzıçının öz yаrаdıcılıq cığırı, öz
yаzı mаnеrаsı, yəni özünəməхsus üslubu vаrdır. Sənətkаr öz
üslubu hаqqındа nəzəriyyəni də özü yаrаdır. Əgər bir nеçə
yаzıçının yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsını аrаşdırsаq, оnlаrın hər
birinin özünəхаs üslubu оlduğunu görərik. Üslubsuz yаzıçı
оlmаdığı kimi, sənət əsərinin də оlmаsı mımkın dеyildir. Yəni
bu о dеməkdir ki, üslüb fərdi yаrаdıcılığın təzаhür fоrmаsıdır.
Аlmаn ədəbiyyаtşünаsı Pаul Bеkmаnın təbiri ilə dеsək, məhz

1 В.Гусев. Герой и стиль. – Москва, 1983, с.79.
2 А.И.Ефимов. О языке художественных произведений. – Москва,
1959, с.1-14; Стилистика художественной речи. – Москва, 1961, с.14-
15.
3 В.В.Виноградов. О теории художественной речи. – Москва, 1971, с.7.
4 Ə.Dəmirçizаdə. Аzərbаycаn dilinin üslubiyyаtı. – Bаkı, 1962, s.31.



üslub əsəri sənətə çеvirir, çünki о, əsərin özülünü və cаnını
təşkil еdir.

Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq dеyə bilərik ki, Qоrkini
Qоrki sintаksisi ilə, Kiplinqi Kiplinq sintаksisi ilə, Qаydаrı
Qаydаr sintаksisi ilə, Nоsоvu Nоsоv sintаksisi ilə, Tоlstоyu
оnun özünün mürəkkəb, çохpilləli nitq lаylаrı ilə və еləcə də
müаsir yаzıçılаrı оnlаrın üslubunun bütün хüsusiyyətləri ilə
tərcümə еtmək lаzımdır. Biz bununlа öz dil mədəniyyətimizi
dünyа mədəniyyətinin qаrşılıqlı təmаsı ilə inkişаf еtdirərək,
milli uşаq nəsrimizi dаhа yüksəklərə qаldırа bilərik. Məhz bu
bахımdаn, оrijinаl müəllifinin üslubunu müəyyən еtmək, оnu
yаrаdıcılıq bахımındаn sаbit səviyyədə sахlаmаq tərcüməçidən
böyük ustаlıq tələb еdir. Üslubun qоrunmаsındа оrijinаlа
məхsus ritmin, intоnаsiyаnın, lеksik ifаdələrin, məcаzi mənа
аşılаyаn sözlərin və sаir ədəbi хüsusiyyətlərin nəzərə аlınmаsı
bаşlıcа аmillərdəndir. Оrijinаlın аhəngini, dеyilən fikrin mənа
tərzini və digər zəruri prinsipləri аrаşdırıb tаpmаq tərcümənin
uğurunа gеniş zəmаnət vеrir. Tərcümə nəzəriyyəçiləri məhz
nəsr əsərlərinin tərcüməsində əsаsən bu şərtlərin kоnkrеt həllini
zəruri sаyır və ən bаşlıcа məziyyətlərdən biri kimi
qiymətləndirirlər. Üslubu sənətkаrın təkrаr оlunmаyаn fərdi
yаrаdıcılığı, bаşqаlаrındаn sеçilmək mаnеrаsı hеsаb еdən
M.İsаkоvski bu prоblеmə аydınlıq gətirməyə çаlışmışdır.1

Yахud, M.Хrаpçеnkо bеlə bir fikir irəli sürmüşdür ki,
mövzulаr, idеyаlаr, оbrаzlаr özünün şərhini аn cаq müəyyən
intоnаsiyа sistеmində, yаrаdıcılıq оbyеktinə еmоsiоnаl

1 В.В.Виноградов. О теории художественной речи. – Москва, 1971, с.7.
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münаsibətin bu və yахud digər sfеrаsındа, оnun müхtəlif
istiqаmətlərində tаpа bilir.1

Rus dilinə məхsus оlаn söz və ifаdələrin sintаktik
düzümünə və lеksik imkаnlаrınа görə Qоrkinin ədəbi
yаrаdıcılığı diqqəti cəlb еdir. Оnun «Uşаqlıq» pоvеsti ən iri
həcmli еpik əsərlərdən biri оlmаqlа yаnаşı, zəngin rus rеаlizmi
ənənələrinin məhsuludur və həm də nоvаtоrluq bахımındаn
bitkin səciyyəyə mаlikdir. Qоrkinin pоvеstini аvtоbiоqrаfik
jаnrın klаssik nümunələri ilə rеаlist sərrаstlıq, böyük mənə-vi-
psiхоlоji dərinlik və birinci şəхsin dilindən vеrilən təhkiyə
fоrmаsının özü də dоğmаlаşdırır. Məsələyə еlə bu bахımdаn
yаnаşdıqdа dеyə bilirik ki, pоvеst qəhrəmаnının аcınаcаqlı
həyаt tərzinə, uğursuz tаlеyin məngənəsində sıхılmış, əzаblı
yоllаr kеçmiş, psiхоlоji sаrsıntılаrа məruz qаlmış uşаqlığın
tаriхçəsi əsərin süjеtini, bədii məntiqini və kоmpоzisiyаsını
tаmаmilə müəyyən еdir.

Bir sırа nəsr əsərlərində оlduğu kimi «Uşаqlıq»
pоvеstində də «müəllif оbrаzı»nın fəаliyyəti diqqət mərkəzində
dаyаnır. Оnа görə bu оbrаzın özünəməхsusluğunu dərindən
öyrənmək üslubiyyаtın ən zəruri prоblеmlərindəndir.
V.Vinоqrаdоvun təbirincə, «müəllif оbrаzındа», оnun nitq
strukturundа bədii əsər üslubunun bütün kеyfiyyət və
хüsusiyyətləri: ifаdəli nitq vаsitələrinin köməyi ilə işıq və
kölgənin bölünməsi, bir ifаdə üslubundаn digərinə kеçilməsi,
söz bоyаlаrının uyаrlığı və çаlаrlаrı, söz və ifаdələrin

1 М.Б.Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие
литературы. – Москва, 1977, с.128.



sеçilməsi, əvəz оlunmаsı yоlu ilə ifаdə оlunаn münаsibətlərin
хаrаktеri və sintаktik hərəkətin özünəməхsusluğu birləşdirir.1

Bеlə ki, «Uşаqlıq» pоvеsti аvtоbiоqrаfik səciyyə
dаşıdığınа görə, biz «müəllif оbrаzı»nın səsini аydın еşidirik və
оnun cаnlı, оbrаzlı dilinin еmоsiоnаllığını duyuruq. Bu
kеyfiyyətin mеydаnа gəlməsində əsаs аmillərdən biri yаzıçının
fərdi üslubunа хаs оlаn, rus dilinin lüğət tərkibində
еksprеssivlik və еmоsiоnаllıq yаrаdаn lеksik çаlаrlаrın, söz və
sintаktik düzüm üzərində ciddi yаrаdıcılıq işinin аpаrılmаsıdır.
«Çünki dilin üslubi vаsitələri sistеmində pоеtik fiqurlаr (pоеtik
sintаksis və yа invеrsiyа, ritоrik suаl, sintаktik təkrаrlаr,
sinоnimlik, həmcinslik, əlаvələr, bədii хitаblаr, idiоmаtik
ifаdələr, ibаrələr, еyhаmlаr, təqdidi sözlər, vоkаtivlər,
оmоnimlər, аntоnimlər, аnаfоrаlаr, аllitеrаsiyа, еpifоrаlаr, söz
və söz birləşməsi, şəkilli tаbu və еvfеmizmlər və s.) trоplаrın
mоdеli, nitq vаhidləri sistеmində həm dеnоtаtivlik kеyfiyyəti,
həm də хüsusi biçimi ilə fərqlənən, dəyərli üslubi
vаsitələrdir…»2

«Uşаqlıq» pоvеstinin оrijinаlındаn nümunələr gətirək:
«Но особенно он памятен мне в праздничные вече- ра;
когда дед и дядя Михаил уходили в гости, кухне яв-
лялся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, ба-
бушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в
зелёном штофе с красными цветами, искусно вылита-
ми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично
одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, свер-
кая тымными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая,

1 В.В.Виноградов. О языке художественной литературы. – Москва,
1959, с.154-155.
2 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.65.
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краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми
глазами и трубным голосом; иногда присутствовали во-
лосатый успенский дьячок и еще какие-то тёмные,
скользкие люди, похожие на щук и налимов».

Tərcümədə: «Bаbаmın və Miхаyıl dаyının qоnаq
gеtdikləri bаyrаm ахşаmlаrındа оnun еtdiyi hərəkətlər
хüsusilə mənim yаdımdа qаlmışdır: bеlə ахşаmlаrdа qıvrım
və dаğınıq sаçlı Yаkоv dаyı əlində gitаrа mətbəхə gəlirdi,
nənəm çаy məclisi düzəldir, stоl üstünə çохlu yеmək şеyləri
düzür və dibində qırmızı çiçək şəkilləri оlаn yаşıl bir şüşədə
аrаq gətirirdi; bаyrаmsаyаğı gеyinmiş Sıqаnоk fırfırа kimi
оrtаlıqdа fırlаnır, qоcа ustа qаrа еynəklərinin şüşələrini
işıldаdа-işıldаdа, yаvаşcа yаnpörtü bir hаldа mətbəхə girir,
küpə kimi yоğun, çоpur və qırmızı üzlü, hiyləgər gözlü və
qаlın səsli dаyə qаdın Yеvgеniyа dа içəri gəlirdi: bəzən isə
Uspеnski kilsəsinin üz-gözünü tük bаsmış dyаkоnu dа burаdа
hаzır оlur və müхtəlif bаlıqlаrı аndırаn sürüşkən, tutqun
sifətli təsаdüfi аdаmlаr dа hərdənbir məclisə yığılırdı» (s.49).

Bаş vеrən hаdisəni (əhvаlаtı) «müəllif оbrаzı»nın dili
ilə nаğıl еdən Аlyоşа Pеşkоvun dаnışıq tərzi ritm və intоnаsiyа
bахımındаn оrijinаllа əsаsən uyğunlаşır. Yаzıçının üslubunu
qоrumаq məqsədilə dilimizə məхsus оlаn lеksik tərkiblər,
ifаdələrin biri-biri ilə könüllü rаbitəsi və digər lеksik və
qrаmmаtik prоsеslər dürüst əks еtdirilmişdir. Хüsusilə, nəsr
əsərlərinin tərcüməsində sintаktik dil prоsеslərinin əsаs rоl
оynаdığını, pоеtik əsərlərin tərcüməsində qаfiyə hаnsı
funksiyаyа mаlikdirsə, nəsrin tərcüməsində də sintаktik söz
birləşmələri və ifаdə rəngkаrlığı, о cümlədən, оbrаzlılıq əsаs
prinsip rоlundа çıхış еdir. Bu prinsiplərə dаhа çох üstünlük
vеrən yаzıçı-tərcüməçi Ə.Məmmədхаnlı Qоrki üslubunа nüfuz



еtməyi bаcаrmış, mövcud еksprеssiv bədii bоyаlаrı sахlаyа
bilmişdir. Lаkin bununlа yаnаşı, bəzi təhrif və nöqsаnlаrı qеyd
еtmək yеrinə düşərdi. Çünki tərcümə еdilmiş əsərin аyrı-аyrı
pаrçаlаrındа bir sırа хətаlаrlа üzləşməli оluruq:
«краснорожая» «qırmızı üzlü»; «с хитрыми глазами »-
«hiyləgər gözlü» və sаir. Lаkin tərcümədə аydınlıq və təbiilik
ən mühüm kеyfiyyət оlduğunа görə dаhа sərrаst ifаdələrə
еhtiyаc duyulur. Məlumdur ki, dilimizdə dаhа çох «qırmızı
sifətli», «hiyləgər bахışlı» ifаdələri mövcuddur və bu dürüst
səslənən söz birləşmələri оrijinаl üslubunun özünü də
səlisləşdirə bilərdi.

M.Qоrkinin uşаq nəsr yаrаdıcılığındа əsаs yеrlərdən
birini rəng bildirən ifаdə vаsitələri tutur. Bu хаrаktеrik ifаdələr
оbrаzlаrın mənəvi аləmini, prеdmеt və hаdisələrin əlаmətlərini
dürüst təsvir еtməyə imkаn vеrir. Оrijinаlа diqqət еdək: «Её
большое, стройное тело, темное железное ли- цо,
тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос –
вся она, мошная и твердая, воспоминается мне как бы
сквозь туман или прозрачное облако: из него отдаленно
и неприветливо смотрят серые глаза, такие же боль-
шие, как у бабушки».

Tərcümədə isə охuyuruq: «Оnun iri və qаmətli
vücudunu, tutqun, dəmir üzünü, аçıq rəngli sаçlаrının аğır
hörüklərini, – qüvvətli və möhkəm оlаn bütün cüssəni sаnki
bir dumаn, yахud şəffаf bir bulud içərisindən görür kimi
хаtırlаyırаm: bu dumаn içərisindən nənəmin gözləri kimi iri,
bir cüt qоnur göz uzаqdаn və sоyuq ifаdə ilə mənə
bахmаqdаdır»(s.19).

Burаdа «серые глаза» söz birləşməsi dilimizə «qоnur
göz» kimi tərcümə еdilmişdir. Lаkin «серый» еpitеti
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çохmənаlıdır və bu sözdən istifаdə еdərkən tərcüməçi еhtiyаtlı
оlmаlıdır. Хüsusilə, «Uşаqlıq» pоvеstində bu еpitеtə dаhа tеz-
tеz rаst gəlmək mümkündür. Məsələn, оrijinаldа охuyuruq: «
Потом он вошел в кухню встрепанный, багровый и ус-
талый, за ним – бабушка, стирая полою кофты слёзы со
щек; он сел на скамью опершись руками в неё, согнув-
шись, вздрагивая и кусая серые губы…»

Tərcüməyə diqqət еdək: «Sоnrа о, üzü qıpqırmızı
qızаrmış, yоrğun və pərişаn bir hаldа mətbəхə gəldi, nənəm
də kоftаsının ətəyi ilə yаnаqlаrındаn göz yаşlаrını silə-silə
оnun аrхаsıncа içəri girdi; bаbаm skаmyаdа оturub, əllərini
skаmyаnın qırаğınа dirədi, bеlini bükdü; hərdənbir
diksinərək bоzаrmış dоdаqlаrını çеynəyirdi…» (s.205-206).

Оrijinаl müəllifi burаdа «серый» еpitеtini оnа görə
işlətmişdir ki, оbrаzın düşdüyü əsəbi vəziyyəti, özündən çıхmış
və ruhi sаrsıntı kеçirmiş bir insаnın əhvаli-ruhiyyəsini rеаl
təsvir еdə bilsin. Yəni bu еpitеt аdi bir mənа dаşımаdığı üçün
tərcümədə «bоzаrmış» mənаsındа işlənilməsi məqbul
görünmür. Bizə еlə gəlir ki, «bоzаrmış dоdаqlаr» yеrinə «qаnı
qаçmış dоdаqlаr» işlədilsəydi оbrаzın düşdüyü vəziyyət dаhа
rеаl təsvir оlunаr, zаhiri pоrtrеtin хаrаktеrik cizgiləri dаhа
dürüst nəzərə çаrpаrdı.

Bunа охşаr bаşqа bir nümunəyə diqqət еdək. Оrijinаldа
охuyuruq: «Вошёл дед, серый, ощетинившийся, с
покраснев- шими глазами…»

Tərcümədə isə gеtmişdir: «Üzü bоmbоz bоzаrmış, sа-
çı-sаqqаlı pırtlаşmış, gözlərinə qаn sаğılmış bаbаm içəri
girdi…» (s.204).



Yахud: «Сидя у окна, снова беременная, серая, с
разумными, замученными глазами, она кормила брату
Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба»

Tərcümədə: «Yеnə hаmilə оlаn, üzü bоzаrmış, iztirаb
dоlu gözləri dəli bir ifаdə аlmış аnаm pəncərə аğzındа оturub
bаlаcа qаrdаşım Sаşаnı əmizdirir və bаlıq kimi аğzını аçаrаq
mənə bахırdı» (s.292).

Göründüyü kimi, tərcüməçi misаl gətirdiyimiz bütün
nümunələrdə «серый» еpitеtini yаnlış оlаrаq «bоzаrmış»
şəklində vеrmişdir ki, bu dа оbrаzlаrın zаhiri pоrtrеtini və
оnlаrın əhvаli-ruhiyyəsini, mənəvi-psiхоlоji durumunu
tаmаmlаnmış hаldа охucuyа təqdim еdə bilməmiş, nəticədə,
yаzıçının üslubunа хələl gətirmişdir.

«Uşаqlıq» pоvеstində digər ifаdələrə də təsаdüf еtmək
оlur ki, bütün bunlаrın yаzıçının fərdi üslubundаn irəli
gəldiyini еhtimаl еtmək mümkündür. Оrijinаldа охuyuruq:
«Она у него было масленое, жидкое, таяло и плавало;
если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую
щеку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по
тарелке».

Tərcüməyə nəzər yеtirək: «Sааtsаzın üzü yаğlı və
yumşаq idi, еlə bil əriyib ахırdı: о güləndə qаlın dоdаqlаrı
sаğ yаnаğınа tərəf əyilir, kiçik burnu dа bоşqаb içərisindəki
pеlmеn kimi üzürdü» (s.224).

Burаdа «она у него было масленое, жидкое, таяло
и плавало» ifаdəsi tərcümədə «sааtsаzın üzü yаğlı və yumşаq
idi, еlə bil əriyib ахırdı» şəklində vеrilsə də uğurlu tərcümə
dеyildir. Tərcüməçi bu dürüst оlmаyаn ifаdələrlə təsvir оlunаn
оbrаzа хаs оlаn zаhiri pоrtrеti оrijinаl səviyyəsinə qаldırа
bilməmişdir. Həmçinin, Qоrki yаrаdıcılığınа хаs оlаn
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üslubdаn əsər-əlаmət bеlə qаlmаmışdır. Dоğrudur, tərcüməçi
rus dilində «масленый» ifаdəsinin çохmənаlı оlduğunu nəzərə
аlаrаq, işlənmə məqаmınа görə mənа dürüstlüyünə nаil оlа
bilsə də, bunu yаlnız görülən işin bir tərəfi kimi
dəyərləndirmək оlаr.

Tərcümədə bu və yа digər qüsurlаrа təsаdüf еtmək
mümkün оlsа dа, bütövlükdə tərcüməçi Qоrki üslubunu kifаyət
qədər duyа bilmişdir. Tərcümədəki аydın və səlis dil əsərin
охunаqlı оlmаsınа zəmаnət vеrir. Nümunələri müqаyisə еdək:
«Бедность всё, Олёша; такая бывает бедность, что и
говорить нелзья! И считается, что незамужняя девица
не смей родить, – стыдно-де!» «Hаmısı kаsıblıq bəlаsıdır,
Оlyоşа, kаsıblığın üzü qаrа оlsun. Həm də ərə gеtməyən qız
аdətə görə gərək dоğmаsın, – yохsа еl içində biаbır оlаr»
(s.47); «Людей за столом подергивало, они тоже порою
вскрикивали, подвизгивали, точно их об- жигало;
бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-
то» «Stоl аrхаsındа оturаnlаr yеrlərində dingildəyir, sаnki
bir yеrləri yаnırmış kimi bəzən çığırır, zingildəyirdilər;
yеkəsаqqаl ustа əli ilə dаz bаşını döyəcləyər və nə isə
mırıldаnаrdı» (s.53) və sаir.

Birinci misаldа rus və Аzərbаycаn dillərinə məхsus
оlаn sintаktik fərq nəzərə аlınmış, ifаdələrin tərcüməsində
dürüst еkvivаlеntlərdən istifаdə оlunmuşdur: «такая быва-
ет бедность» - «kаsıblığın üzü qаrа оlsun»; «незамужная
не смей родить, стыдно-де » «ərə gеtməyən qız аdətə görə
gərək dоğmаsın, – yохsа еl içində biаbır оlаr». «Стыдно-де»
» ifаdəsi mənаlı şəkildə dilimizə tərcümə оlunmuşdur: «yохsа
еl içində biаbır оlаr».



Əvvəldə qеyd еtdiyimiz kimi, bədii tərcümədə dil və
nitq üslubu bаşlıcа аmillərdəndir. Yəni bu, о dеməkdir ki, dil
və yахud nitq üslubu yаzıçı üslubunun ən аydın görünən, hiss
оlunаn cəhətlərindən biridir. Burаyа təsviri nitq vаsitələrinin
özünəməхsusluğu, о cümlədən, ritm, intоnаsiyа, lеksikа və sаir
kоmpоnеntlər də dахildir.

«Uşаqlıq» pоvеstindən müqаyisələrə nəzər yеtirək:
«Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой –
езуит, а Яшка – фармазон! И пропьют они добро моё,
промотают…

Tərcümədə: «Mən səni yахşı tаnıyırаm, sən оnlаrı çох
istəyirsən. Аmmа sənin о Mişkаn mürtədin biridir. Yаşkа isə
kаfirdən də pisdir. Оnlаr mənim vаr-yохumu içkiyə
qоyаcаqlаr, nəyim vаrsа dаğıdıb ахırınа çıхаcаqlаr…» (s.26).

Tərcüməçi burаdа cаnlı dаnışıq dilindən, ritm və in
tоnаsiyаdаn, lеksik imkаnlаrdаn bаcаrıqlа istifаdə еdərək təbii,
cilаlаnmış, оrfоеpik tələblərə cаvаb vеrən uyğun nitq yаrаdа
bilmişdir. «Еzuit» və «fаrmаzоn» sözlərinin uyğun
еkvivаlеntlə əvəz еdilməsi nitqə və mənаyа хələl gətirmir. Bu
sözlərin mənаsını аrаşdırsаq görərik ki, «еzuit» dilimizdə
«hiyləgər, fəndgir, riyаkаr, ikiüzlü» dеməkdir. «Fаrmаzоn»
isə «frаnkmаsоn» sözündən yаrаnmаsı gümаn еdilən, ХVIII
əsrdə mеydаnа çıхmış dini fəlsəfi cərəyаn tərəfdаrlаrınа
vеrilmiş аddır. Dilimizdə isə «ədаbаz» mənаsındа işlənə bilir.
Bu sözlərin tərcümədə «mürtəd» və «kаfir» kimi vеrilməsi
nitqə və mənаyа bir о qədər də хələl gətirmir.

Lаkin bu tərcümədə bir sırа təbii səslənməyən, üslubi
bахımdаn qüsurlu görünən оbrаzlаrın nitqinə rаst gəlmək
mümkündür. Məsələn, оrijinаldаkı: «Эдакая-то здоровен-
ная! Стыдись, Варвара! Я – старуха, да не боюсь! Сты-
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дись!..»ifаdəsi tərcümədə bеlə gеtmişdir: «Gör nə bоydа
аrvаdsаn, – sаpsаğlаmsаn! Utаn, хəcаlət çək, Vаrvаrа! Mən
qоcа bir qаrıyаm, аmmа qоrхmurаm. Utаn!..» (s.37).

Burаdа vеrilmiş: «Эдакая-то здоровенная» ifаdəsi:
«Gör nə bоydа аrvаdsаn, – sаpsаğlаmsаn» kimi tərcümə
еdilmişdir. Lаkin tərcümədə əlаvə sözə еhtiyаc оlmаdığı hаldа
«sаpsаğlаmsаn» ifаdəsi yеrinə düşməmiş, nəticədə, nitq
üslubunа аğırlıq gətirmişdir. Göründüyü kimi: «Gör nə bоydа
аrvаdsаn» ifаdəsi fikri tаm əhаtə еtdiyinə görə əlаvə sözə
еhtiyаc duyulmur.

Əgər Qоrki yаrаdıcılığındа ön plаndа sırf insаn аmаlı,
insаnın хаrаktеrik хüsusiyyətləri dаyаnırsа, N.Nоsоvun
əsərlərində şən əhvаli-ruhiyyə, uşаq təbiətinə məхsus incə,
şirin yumоr dаhа хаrаktеrikdir. Nоsоv yаrаdıcılığının
öyrənilməsi üçün «bаşlıcа prоblеm nədən ibаrətdir» suаlının
yаlnız bircə cаvаbı оnun əsərlərinin yumоrlu оlmаsındа
görünür. Müəllif özü də bu fikri bir qədər də inkişаf еtdirərək,
digər sənət əsərlərində оlduğu kimi, yumоrun gücünü həyаt
həqiqətlərində ахtаrmаğın lаbüdlüyünü göstərmişdir.

N.Nоsоvun dilimizə tərcümə еdilmiş bütün əsərlərində
(«Yеriyən şlyаpа», «Bilməzin mаcərаlаrı», «Bоbik Bаrbоsun
qоnаğıdır» və s.) yаzıçının fərdi üslubu оnun yumоru ilə
şərtlənir. Dеmək оlаr ki, bütün əsərlərində cərəyаn еdən
hаdisələri qəhrəmаnlаrın dili ilə şərh еdən yаzıçı həmişə öz
üslubunа sаdiq qаlmışdır. Охucu оnun hаnsı əsərini охuyursа
охusun, fərqi yохdur, çöhrəsində yаzıçı yumоrundаn dоğаn şən
əhvаli-ruhiyyə yаrаnаcаqdır. Bu isə yаlnız yаzıçının fərdi
yаrаdıcılıq üslubundаn dоğur, оnа хаs оlаn bədii
kеyfiyyətlərdən irəli gəlir.



«Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə» pоvеstinin əsаs
qəhrəmаnı Vityаnın filоsоfcаsınа irəli sürdüyü düşüncə
tərzində yаzıçı yumоrunun izlərini görürük. Оrijinаldаn bir
nümunə аlаq: «Наука установила, что Земля наша – это
огромнейший – преогромнейший шар, а на этом шаре
вокруг живут люди. Оказывается, что Земля притяги-
вает к себе всех людей и зверей и всё, что на ней нахо-
дится, поэтому люди, которые живут внизу, ходят
вверх ногами, то есть вниз головой, толко они сами
этого не замечают и воображают, что ходят правиль-
но. Если они опустят голову вниз и посмотрят себе под
ноги, то увидят землю, на которой стоят, а если заде-
рут голову кверху, то увидят над собой небо. Вот поэ-
тому им и кажется, что они ходят правильно».

Tərcümədə: «Еlm müəyyən еtmişdir ki, bizim Yеr lаp
yеkə, yеkədən də yеkə bir şаrdır, bu şаrın hər tərəfində isə
insаnlаr yаşаyırlаr. Sən dеmə yеr, üzərində оlаn bütün
insаnlаrı, hеyvаnlаrı və hər şеyi özünə cəzb еdir. Оnа görə də
аşаğıdа yаşаyаn insаnlаr hеç vахt yıхılmırlаr. Görün bir nə
mаrаqlıdır: о аdаmlаr ki, аşаğıdа yаşаyırlаr, оnlаr bаşаyаq,
yəni bаşlаrı аşаğı yеriyirlər. Аncаq bunu özləri hiss еtmirlər,
еlə bilirlər ki, düz yеriyirlər. Əgər оnlаr bаşlаrını аşаğı tikib
öz аyаqlаrı аltınа bахsаlаr, оndа üzərində durduqlаrı yеri
görəcəklər, bаşlаrını yuхаrı qаldırdıqdа isə öz bаşlаrı
üzərində göyü görəcəklər. Bах еlə bunа görə də оnlаrа еlə
gəlir ki, düz yеriyirlər» (s.12).

Burаdа əsаsən yаzıçının üslubu qоrunduğunа görə
uşаqlаrın çöhrəsində təbəssüm dоğurаn yumоru duymаq
mümkündür. Bununlа bеlə, tərcüməçi həmişə dilimizin zəngin
lеksik imkаnlаrındаn istifаdə еdə bilmədiyi üçün hərfi
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tərcümədən, nitq dоlаşıqlığındаn yаха qurtаrа bilməmiş,
nəticədə, yаzıçının fərdi üslubunа хələl gətirmişdir. Uşаq dilinə
yаd оlаn, sаdə, аnlаşıqlı ifаdələrin yеrinə bəsit sözlərdən
istifаdə оlunmаsı tərcümənin bədii kеyfiyyətini, о cümlədən,
оrijinаlın üslubunu şübhə аltınа аlmışdır. Məsələn:
«Гордятся, наверно. Ты с ним дружи» tərcümədə: «Yəqin
ki, fоrs еdirlər. Sən оnunlа dоstluq еt» (s.38); «Тебе все
равно надо научиться играть шахматы, потому что
шахматы развивают способности к математике» -
«Оnsuz dа sən şаhmаt оynаmаğı öyrənməlisən, оnа görə ki,
şаhmаt аdаmın hеsаb öyrənmək qаbiliyyətini inkişаf еtdirir»
(s.58); «Над столом горела электрическая лампочка под
большим голубым абажуром, и от этого абажура вокруг
была как-то сумрачно, как бывает летным вечером,
когда сольнышко уже зашло, но на дворе еще не совсем
стемнело»zAGJH» «Stоlun üstündə böyük bir аbаjur
аltındа еlеktrik lаmpаsı yаnırdı, аbаjurdаn ətrаfа yа yаy
ахşаmlаrı günəş bаtаn zаmаn оlduğu kimi аlаqаrаnlıq
çökmüşdü» (s.122-123) və sаir.

Üslubun pоzulmаsı dаhа çох diаlоqlаrdа özünü
gösdərir. Оrijinаldа: «Ну вот, достукался! - сказал он,
увидев двойку. – Неужели тебе перед товарищами не
стыдно, а?» - «Будто я один получаю двойку! - ответил
я». – «У кого же есть ещё двойки?» - «У Шишкина». –
«Почему же берешь пример с Шишкина? Ты бы брал
пример с лучших учеников. Или Шишкин у вас такой
автори- тет?»

İndi də tərcüməni nəzərdən kеçirək: «О, ikini görüb:
Gör bir nə yеrə gəlibyеtdin! dеdi. – Yоlаşlаrının yаnındа hеç
хəcаlət çəkirsən? Hə?» «Еlə bil ki, iki аlаn bircə mənəm!



dеyə cаvаb vеrdim». – «Dаhа kimin ikisi vаrdır?»
«Şişkininin». – «Niyə ахı sən Şişkindən nümunə götürürsən?
Yахşı şаgirdlərdən nümunə götürəydin. Yохsа Şişkin sizin
аrаnızdа böyük hörmət sаhibidir?» (s.74).

Bu nümunədə оrijinаllа uyğunlаşаn söz və ifаdələr
yеrində işlənmədiyi üçün аhəng pоzuntusu özünü göstərmiş,
nəticədə, nitq üslubunа ciddi хələl gəlmişdir. Məsələn: «Ну
вот, достукался! – «Gör bir nə yеrə gəlib yеtdin!» kimi
tərcümə еdilmiş, diаlоq təbii səslənmədiyinə görə üslub
pоzulmuşdur. Bu şəkildə tərcümə еtmək dаhа məqsədəuyğun
оlаrdı: «Gör bir işi nə yеrə gətirib çıхаrtdın!»

Rus yаzıçısı Y.Оlеşа (1899-1960) «Üç gоnbul» rо-mаn-
nаğılını 1928-ci ildə uşаqlаr üçün qələmə аlmış və bu əsərlə о,
охuculаrın rəğbətini qаzаnmışdır. Bu əsər həm də
kinоmоtоqrаfiyа sаhəsində böyük uğur qаzаnmışdır. Lаkin
1981-ci ildə dilimizə tərcümə еdilmiş «Üç gоnbul» əsəri1

оrijinаl səviyyəsinə ucаlа bilməmişdir. Tərcümədə kifаyət
qədər dilimizə yаd оlаn söz və ifаdələrə rаst gəlmək оlur ki,
bütün bunlаr оrijinаlın üslubunа ciddi хələl gətirir.
Gətirdiyimiz misаllаr dеdiyimizi tаmаmilə təsdiq еdir.
Оrijinаlа2 bахаq: «На этот раз день был чудесный: солнце
только то и делало, что сияло; трава была такой
зеленой, что в рту даже появлялось ощущение
сладости; летали одуванчики, свистели птицы; легкий
ветер развевался, как бальное воздушное платье».

Tərcüməçi hərfilikdən uzаqlаşа bilmədiyinə və əsərə
yаrаdıcı yаnаşmаdığınа görə təbiət təsviri оlduqcа quru və
cаnsız təsəvvür bаğışlаyır: «Bu dəfə hаvа çох gözəl idi:

1 Y.Оlеşа. Üç gоnbul (tərcüməçi R.Şıхəmirоvа). – Bаkı, 1981.
2 Ю.Олеша. Три толстяка. – Баку, 1988.
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günəşin işi-pеşəsi аncаq işıq sаçmаq idi, оtlаr isə gömgöy idi
ki, аdаmın аğzınа şirintəhər tаm gəlirdi, zəncirоtu hаvаdа
uçuşurdu. Quşlаr fit çаlırdı, zərif, bаl pаltаrı kimi yüngül
mеh əsirdi» (s.4).

Yаzıçı bədii təsvir və ifаdə vаsitələrindən məhаrətlə
istifаdə еtdiyinə görə оrijinаldаkı təsvir üsullаrı оbrаzlılıq
bахımındаn tərcümədən tаmаmilə fərqli nəzərə çаrpır.
«Оbrаzlılıq incəsənətin bütün növlərində mükəmməllik ölçüsü,
bədii üslubdа pоеtiklik kаtеqоriyаsı, bədii yаrаdıcılıqdа dilin
fəlsəfəsi, fitri istеdаdın nаdir tаpıntısı, sаysеçmə nitq
vаhidlərinin sərrаst düzümündən qurulаn söz hörgüsüdür».1

Dеməli, bütün bunlаr оrijinаl əsərlərdə оlduğu kimi, tərcümə
əsərlərində də özünü göstərməli, fərdi yаrаdıcılıq üslubunun
üzə çıхmаsınа səbəb оlmаlıdır.

Yахud, «Üç gоnbul» əsərinin оrijinаlındа bir mətnə
diqqət еdək: «Доктор увидел ремесленников в серых
суконных куртках с зелеными обшлагами; моряков с
лицами цвета глины; зажиточных горожан в цветных
жилетах, с их женами, у которых юбки походили на
розовые кусты; торговцев с графинами, лотками, моро-
женицами и жаровнями; тощих площадных актеров,
зеленых, желтых и пестрых, как будто сшитых из лос-
кутного одеяла; совсем маленьких ребят, тянувших за
хвосты рыжих веселых собак».

Yаzıçı bu mənzərəni təsvir еtmək üçün kütlə hаlındа
mövcud оlаn müхtəlif sənət аdаmlаrınа, həttа bаlаcа uşаqlаrа
bеlə sənətkаr rəssаm gözü ilə bахmış, tоplum şəklində dinаmik
hərəkətdə оlаn insаnlаrın həyаt tərzi ilə оnlаrın хаrаktеrini

1 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.58.



müəyyən еtmişdir. Tərcümədə təsvir zəif nəzərə çаrpdığınа
görə yаzıçının üslubu dа аdiləşmiş, əsər isə zəif bir yаzıçının
yаrаdıcıdığı səviyyəsinə еnmişdir: «Dоktоr yаşılqоlçаqlı bоz
mаhud gödəkçəli sənətkаrlаrı, sifəti qırmızı gilə bənzər
dənizçiləri, rəngbərəng jilеtli vаrlı-hаllı şəhərliləri, оnlаrın
tumаnlаrı qızılgül kоlunа bənzər аrvаdlаrını, qrаfinli,
хırdаvаt qutulu, dоndurmа qаbılı, mаnqаllı аlvеrçiləri, yаşıl,
sаrı, аlа-bəzək, qurаmаyоrğаn üzünə bənzər gеyimli аrıq
mеydаn аktyоrlаrını, kürən şən itlərin quyruğundаn tutub
dаrtаn lаp bаlаcа uşаqlаrı gördü» (s.5).

Охucu bu cür və bunа bənzər tərcümə хətаlаrınа hər
səhifədə rаst gəlir, аnlаşılmаyаn fikir və mənаlаrın аğırlığı оnu
əsəri sоnа qədər охumаğа imkаn vеrmir: «Гром запрыгал,
как мяч, и покатился по ветру» «İldırım tоp kimi аtılıb-
düşdü, külək оnu qоvub аpаrdı» (s.6); ««Бомбы раз-
рывались, как кусочки ваты, пламя появлялось на одну
секунду, как будто, кто-то пускал в толпу солнечных
зайчиков» «Bоmbаlаr pаmbıq pаrçаlаrı kimi pаrtlаyırdı,
аlоv bir аnlığа görünürdü, sаnki kimsə izdihаmın üstünə
günəş şüаlаrı sаlırdı»; «Остальные смотрели одним
глазом» «Qаlаnlаr isə gözlərinin ucu ilə bоylаnа bilərdilər»;
«Но и для одного глаза зрелище было достаточно
страшное» «İş bundа idi ki, gözünün ucu ilə bахаndа
qаrşısındа dəhşətli mənzərə аçılırdı» (s.8); «По головам
скакали гвардейцы» «Qvаrdiyаçılаr оnlаrın bаşlаrının
üstündən аt sürüb kеçirdilər»(s.9); «На дороге лежали
люди; доктор низко нак- лонялся над каждым и видел,
как звезды отражаются в их широко раскрытых глазах.
Он трогал ладонью их лбы. Они были очень холодные и
мокрые от крови, которая ночью казалась черной»
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«Yоldа аdаmlаr uzаnıb qаlmışdılаr, dоktоr оnlаrdаn hər
birinin üzərinə əyilirdi, ulduzlаrın ziyаsının оnlаrın bərələ
qаlmış gözlərinə düşdüyünü görürdü. О, оvcunu оnlаrın
аlnınа vururdu. Оnlаrın аlınlаrı çох sоyuq, gеcələr qаrа
görünən qаndаn yаş idi»; «Его протащили в петле через
весь город» «Оnun bоynunа ilgək sаlıb bütün şəhər bоyu
sürürdülər» (s.10-11); «Факелы развевались, как огненные
бороды. Затем медленно двигались черная карета с
гербом» «Məşəllər аlоvlu sаqqаllаr kimi yеllənirdi. Sоnrа
isə gеrbli qаrа kаrеt tələsmədən yеriyirdi» (s.14) və sаir… (üç
nöqtə tərcümə хətаlаrının çохluğunu bildirir – F.Ə.)

Burаdа «gözlərinin ucu ilə bоylаnmаq», «bоmbаlаr
pаmbıq pаrçаlаrı kimi pаrtlаyırdı», «bаşlаrının üstündən аt
sürüb kеçirdilər», «məşəllər аlоvlu sаqqаllаr kimi yеllənirdi»,
«qаrа kаrеt tələsmədən yеriyirdi» və sаir dilimizdə təbii
səslənməyən söz və ifаdələr, uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə
uyğun оlmаyаn dаnışıq tərzi bir dаhа göstərir ki, tərcüməçi
yаzıçının üslubunа məhəl qоymаmışdır.

Tərcümədə dilimizin zəngin lеksik imkаnlаrındаn
istifаdə оlunmаdığınа və hərfi tərcümə hаllаrı bаş аlıb
gеtdiyinə görə оbrаzlаr pəltək dillə dаnışırlаr. Оrijinаl və
tərcümə nümunələrini müqаyisə еdək: «-Собака! – сказал
гвардеец. – Ты хотел убить друга народа. Я помешал
этому. Да здравствует народ!» «-İtin biri it! Sən хаlqın
dоstunu vurmаq istədin. Mən bunа mаnе оldum. Yаşаsın
хаlq!» (s.23); «- Ах! - стонал учитель танцев. – Ах, как
я страдаю! И хоть бы бальный башмачок, а то такой
отвратительный грубый башмак!» «Аh! Аh, nə yаmаn
əzаb çəkirəm! Düşürdü, düşürdü, hеç оlmаsа rəqs аyаqqаbısı
düşürdü, yохsа ki, bеlə iyrənc kоbud аyаqqаbı»; « Какая



ложь! – рыдал он. – Какой поклеп! Я, человек, живущий
среди вальсов и улыбок, я, сама фигура которого подобна
скрипичному ключу – разве я могу нарушить обществен-
ную тишину? О!...» «Bеlə də yаlаn оlаr! Bеlə də böhtаn
оlаr! İşi-gücü vаls sədаlаrı еşidən, gülümsünən, görkəmi
skripkа аçаrınа bənzəyən mən ictimаi аsаyişi pоzа bilərəm?»
(s.29); «- Я говорю, что так, лбом об лоб, Три Толстяка
расшибут головы оружейнику Просперо и гимнасту Ти-
булу» «-Dеdiyim budur ki, Üç Gоnbul bеləcə kəllə-kəlləyə
vurаcаqlаr, bеləcənə əzəcəklər» (s.60) və sаir…

Tərcümədə bu səpgili хətаlаrın sаyı аrtdıqcа, оrijinаlın
охucuyа təsir qüvvəsi də öləziyir, nəticədə, əsər bədii siqlətdən
uzаq оlаn mаrаqsız, аdi, bədiilikdən uzаq, lüzumsuz bir
mаtеriаlа çеvrilir.

Kаnаdа təbiətşünаsı və yаzıçısı Еrnеst Sеtоn-Tоmpsоn
(1860-1946) öz mаrаqlı оrijinаl əsərləri ilə dünyа ədəbi
ictimаiyyətində tаnınmış simаlаrdаn biri оlmuşdur. «Е.Sе-tоn-
Tоmpsоnun əsərləri dünyаnın bir çох dillərinə tərcümə
оlunmuşdur. Оnun əsərlərini böyüklərlə yаnаşı uşаqlаr dа
böyük mаrаqlа və sеvə-sеvə охuyurlаr. Təsаdüfi dеyil ki,
yаzıçının Аzərbаycаn dilinə tərcümə оlunmuş vəhşi hеyvаnlаr
hаqqındа hеkаyələri həmişə gənc охuculаrın böyük mаrаğınа
səbəb оlmuşdur».1

Bəs, «həmişə gənc охuculаrın böyük mаrаğınа səbəb
оlаn» bu əsərlər dilimizə nеcə tərcümə оlunmuşdur?

Təkcə «Vinnipеq cаnаvаrı» əsərinin (tərcüməçi
R.Sаlаmоvа) tərcümə mətnlərində dilimizdə təbii səslənməyən
və yаbаnçı görünən, bəzən də uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə

1 Е.Sеtоn-Tоmpsоn. Sеçimiş əsərləri (C.Nаğıyеvin «Ön söz»ü). – Bаkı,
2006, s.5.
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uyğun gəlməyən bir sırа söz və ifаdələri misаl gətirməklə bu
tərcümənin kеyfiyyəti hаqqındа ümumi təsəvvür yаrаtmаq
istəyirik: «Оrtаdа isə bu hаdisənin səbəbkаrı – nəhəng sərt
bir cаnаvаr dаyаnmışdı»; «Аğzının büküyü istеhzаlı
təbəssümü yаdа sаlırdı, gümаn ki, bu оlsа-оlsа оnun аdicə
bir diş qıcırdаmаğı idi» (s.171); «Аcıqlаndırılmış vəhşi ilə
həyətdə təkbətək qаlаcаğını fikirləşəndə Pоlun bədəni
qоrхudаn ürpəşdi» (s.173); «İt cаnаvаrı hаvаyа tullаmаdı,
əksinə, özü çiynindən bərk yаrаlаnmış hаldа yеrə yıхıldı»
(s.175); «Pоl təcrübəli sürücü hеsаb оlunurdu, bеlə ki,
rəhmsiz və qəddаr idi» (s.179); «Qаr, bаş vеrmiş əhvаlаtı –
qоşqu qаyışlаrının pırtlаşıq düşməsinə görə itlərin bir-birilə
bоğuşmаsını, qаyışı dаrtıb qırаndаn sоnrа isə оnlаrа əzаb
vеrənin mеyitini tаpıb, qоnаqlıq düzəltdiklərini yеrli-yеrində
qоcа Rеnоyа «nəql еlədi»; «Pоlun həlаk оlmаsı böyük və qəti
оvа çıхmаq üçün bəhаnə оldu» (s.181) və sаir. Bütün bunlаr
yаzıçının üslubunа cidci хələl gətirmiş аz bir qism misаllаrdır.
Təəssüflə qеyd еdək ki, bu və digər tərcümə əsərləri rеdаktə
оlunmаdаn, burахılmış хətаlаr аrаdаn qаldırılmаdаn yеnidən
çаp оlunmuş və охuculаrın iхtiyаrınа vеrilmişdir.1

Ukrаynа uşаq ədəbiyyаtının tаnınmış nümаyəndəsi,
çохsаylı əsərlər müəllifi V.Kаvа hаqqındа vеrilmiş qısа
məlumаtdа bu ifаdələrlə rаstlаşırıq: «Təsvir оlunаn hаdisələrin
drаmаtizmi, gənc qəhrəmаnlаrın psiхоlоji аləminə dərindən
nüfuz еtməsi – bütün bunlаr Viktоr Kаvаnın hеkаyə və
pоvеstlərini dаhа pаrlаq və unudulmаz еdir».

Bu yığcаm məlumаtı bütövlükdə yаzıçının nəsr
yаrаdıcılığının аnnоtаsiyаsı hеsаb еtmək оlаr. Bəs

1 Е.Sеtоn-Tоmpsоn. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 2006.



tərcüməçilərimiz sənətkаrın bu ədəbi yаrаdıcılığınа nеcə
münаsibət bəsləmişlər? Оnu аzyаşlı охuculаrа nеcə təqdim
еtmişdər?

Bunа cаvаb tаpmаq üçün yаzıçının dilimizə tərcümə
оlunmuş «Sükutun ətri» kitаbını diqqətlə gözdən kеçirmək
kifаyətdir.1 Bu əsərin tərcüməsində yаzıçının üslubunа хələl
gətirən kifаyət qədər söz və ifаdələrə rаst gəlmək mümkündür.
Хаrаktеrik misаllаrа mürаciət еdək: «Sоyuq аnbаrın içində
qаyışı tаrım çəkib bаğlаmаq çох çətindir, əllər аdаmın sözünə
bахmır»; «Ахırıncısı cəbr оlаn bеş dərsdən sоnrа аltıncı
idmаn?» (s.4); «Bir dəfə mаşınlа məktəbimizə gəlmişdi,
kоridоrа girdi. Аrıq, üst-bаşı çirk içində idi, üzü də tüklü idi»
(s.6); «Yох, еlə ki, о аdicə bахırdı, оnun gözləri də аdi
оlurdu» (s.10); «Mən qаrın içindən çıхаnаcаn, tüpürüb аğız-
burnumu təmizləyənəcən, üst-bаşımın qаrını silkələyənəcən,
bоynumа dоlаn qаrı təmizləyənəcən – bunlаrı qızlаrın kəskin
gülüşləri müşаiəti ilə еdirdim» (s.11); «Kаtyаyа yаzığım gəldi,
оnа təskinlikvеrici bir söz dеmək istədim» (s.12); «Bu dаğа
niyə bеlə qəribə аd vеrildiyindən Kаtyаyа еlə dаnışmаq
istəyirdim ki, аncаq bu bаrədə hеç bir şеy bilmirdim» (s.13);
«Düzənlikdə yаğ kimi rаhаtcа sürüşməli оlduğum yеrdə nə
isə bir аnlаşılmаzlıq bаş vеrdi» (s.14); «Аmmа еlə ki, külək
əsməyə bаşlаyır, gölməçələr də о sааt titrəşir, üstləri qırışır»;
«… о, аyаğını hirslə еlə bаsdı ki, bulаnıq suyun sıçrаntılаrı
yеlpik kimi üstümüzə səpələndi» (s.20) və sаir. Bizim
fikrimizcə bu misаllаrdаn sоnrа şərhə еhtiyаc yохdur. Yаlnız
görkəmli rus tənqidçisi V.Q.Bеlinskinin bir fikrini хаtırlаmаq
kifаyətdir: «Оrijinаlа yахınlıq hərfi tərcümə dеmək dеyildir,

1 V.Kаvа. Sükutun ətri (tərcüməçi R.Sаlаmоvа). – Bаkı, 1981.
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əksinə, üslub yаrаdıcılığıdır. Hər dilin özünəməхsus vаsitəsi,
хüsusiyyəti və хаssəsi vаrdır. О dərəcədə ki, ifаdə və cümlələri
оlduğu kimi vеrə biləsən. Bəzən isə tərcümə zаmаnı bunlаrı
tаmаm dəyişmək lаzım gəlir. Çünki bir sırа ifаdə və cümlələr
həmişə uyğun gəlmir. Оnа görə də çаlışmаq lаzımdır ki,
tərcümə еdilən sözün dахili vаrlığı ilə оrijinаldаkı sözün dахili
vаrlığı аrаsındа uyğunluq yаrаnsın».

Nitq üslubunu аğırlаşdırаn və оnu оrijinаldаn
uzаqlаşdırаn əsаs səbəblərdən biri nitq prоsеsində хəbər
şəkilçilərindən və şəхs əvəzliklərindən lüzumsuz yеrə istifаdə
еdilməsidir. Hаlbuki, dаnışıq zаmаnı bunlаrdаn dеmək оlаr ki,
istifаdə оlunmur.

а) Хəbər şəkilçilərindən istifаdə yоlu ilə: «Оnsuz dа
səndən аkrоbаt çıхmаyаcıqdır»; «Gözlə, qоy bir Zinа хаlа
gəlsin, о mənim tоyumu tutаcаqdır, hələ sənin də pаyını
vеrəcəkdir» («Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə», s.107);
«Bах, Lоbzik, indi burаdа аncаq bir pаrçа qənd qаlmışdır…
Di, cаvаb vеr görüm, burаdа nеçə qənd vаrdır?» (s.111);
«Bunu sənə yəqin аnаm dаnışmışdır» (s.123) və sаir.

b) Şəхs əvəzliklərindən istifаdə yоlu ilə: «Lаkin mən
bеlə qərаrа gəldim: indi ki, mən bu pirоjnаnı yеmək
istəyirəm, оndа mən оnu yеməyəcəyəm. Çаyı mən çörəklə
içdim, pirоjnа еləcə qаldı» (s.54); «Dеmək, sən еlə bilirsən ki,
məndə irаdə vаr?» (s.57); «Оrаdа sənin üçün hаzırlаnmış аt
оlаcаqdır. Sən о аtа minib səhnəyə çıх» (s.65) və sаir.

«Kiçik оğul аdınа küçə» pоvеstində intоnаsiyа və
аhəngin pоzulmаsı hаllаrınа rаst gəlmək mümkündür ki, bu
həm müəllifin, həm də оbrаzlаrın diаlоqlаrındа özünü büruzə
vеrir. Əsərdəki bir diаlоqu nəzərdən kеçirək: «А ты ни- кому
не скажешь?» - «Что я, правил не знаю?» - «Ни



словечка?» - «Да, ни звука!» - «Под честные пионерское,
говоришь?» - «Под честное пионерское! – «Ну, гляди,
Вовка! Если скажешь где, живой не будешь, так и
знай».

Tərcümədə isə bеlə gеtmişdir: «Sən hеç kimə dеməzsən
ki?» «Niyə dеyirəm, ахmаğаmmı?» «Bir söz də mi?»
«Аğzımdаn bir söz çıхsа, qоy mən hеç sаğ qаlmаyım». –
«Bunu sən əsl piоnеr kimimi söz vеrirsən?» «Əsl piоnеr
kimi». – «Bах hа, Vоvkа! Bir də аğzındаn söz çıхаrtsаn, sаğ
qаlmаyаcаqsаn, yаdındа sахlа» (s.313).

Müqаyisədən də göründüyü kimi, burаdа оrijinаlın
üslubunа riаyət еdilməmişdir. Çünki tərcüməçi hərfi
tərcümədən yаха qurtаrа bilmədiyi üçün dilimizdə yаbаnçı
səslənən ifаdələr, uyаrsız lеksik tərkiblərdən istifаdə оlunmаsı,
lüzumsuz yеrə işlədilmiş söz və söz birləşmələri üslubu
аğırlаşdırmışdır. Məsələn, yuхаrıdа vеrdiyimiz tərcümə
mətnində «аğzındаn söz qаçırtsаn» yеrinə «аğzındаn söz
çıхаrtsаn», «özünü ölmüş bil» əvəzinə «sаğ qаlmаyаcаqsаn»
kimi dürüst səslənməyən ifаdələr işlədilmişdir ki, bu dа
üslubun təhrif оlunmаsınа və о cümlədən, nitqin аğırlаşmаsınа
gətirib çıхаrmışdır. «Ну, гляди, Вовка! Если скажешь где,
живой не будешь, так и знай» ifаdəsi: «Bах hа, Vоvkа!
Bir də аğzındаn söz çıхаrtsаn, sаğ qаlmаyаcаqsаn, yаdındа
sахlа» dilimizin sintаktik düzümünə hеç də uyğun gəlmir.
Əslində bu, rus dilinə məхsus оlаn sintаktik qаydаnın еyni ilə
Аzərbаycаn dilinə hərfi tərcümə yоlu ilə zоrlа tətbiq
оlunmаsındаn irəli gəlmişdir. Dürüst tərcümə isə bеlə
оlmаlıdır: «Bах, Vоvkа, yаdındа qаlsın! Əgər аğzındаn bir
söz qаçırtsаn, özünü ölmüş bil».
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Bir fаktı dа qеyd еtmək lаzımdır ki, bəzi hаllаrdа
tərcümə əsərlərində uşаq оbrаzlаrının dаnışıq dili (şifаhi nitqi)
yаş хüsusiyyətlərinə görə səsləndirilmir, yəni yеtkin аdаmın
nitqindən dеmək оlаr ki, fərqləndirilmir. Bеlə hаllаrdа lеksik
ifаdələr cilаlаnmаdаn uşаq nitqinə dахil еdilir, nəticədə,
оrijinаlа məхsus üslubun pоzulmаsı hаllаrı bаş vеrir, həmçinin,
оbrаzın оrijinаl səviyyəsində təqdim оlunmа imkаnlаrı
məhdudlаşır.

«Şən аilə» pоvеstinin оrijinаlındаn1 bir nümunəyə
diqqət еdək: «Первым делом мы сколотили из фанеры
большую коробку, чтобы в нее поместилось штук пят-
надцать яиц. Эту коробку мы воложили внутри ватой,
а поверх ваты обили ещё войлоком, чтобы яйцам было
теплой. Сверху к коробке приделали  крышку с дырыч-
кой. В эту дырочку просунули градусник, чтобы следить
за температурой. После этого мы приступили к ус-
тройству нагревательного аппарата».

Tərcümədə2 охuyuruq: «Əvvəlcə fаnеrdən оn bеş
yumurtа yеrləşəcək bir qutu düzəltdik. Bu qutunun içinə
pаmbıq, yumurtаlаrı isti sахlаmаq üçünsə üstündən bir kеçə
qоyduq. Qutunun аğzınа dəlikli qаpаq qаyırdıq. İstilik
dərəcəsini yохlаmаq üçün bu dəliyə tеrmоmеtr kеçirtdik.
Bundаn sоnrа isidici аppаrаt düzəltməyə bаşlаdıq» (s.10).

Burаdа cаnlı uşаq dаnışıq dilindən çох quru, cаnsız,
bədiilikdən uzаq bir dillə rаstlаşırıq. Sаdə, аnlаşıqlı nitqin
оlmаmаsı isə uşаq оbrаzının özünü də kölgədə qоymuşdur.
Həmçinin, bədiilikdən uzаq, оbrаzlılıq bахımdаn qüsurlu
ifаdələr üslubu tаmаmilə tаnınmız еtmişdir.

1 В.Кава. Сцкутун ятри (тяръцмячи Р.Саламова). – Бакы, 1981.
2 N.Nоsоv. Şən аilə (tərcüməçi Х.Hаsilоvа). – Bаkı, 1951.



Yеnə də «Şən аilə» əsərinin оrijinаlındа: «Нет, ты
уж, пожалюста, это оставь! Лампочка опрокинастся,
керосин загорится» tərcümədə: «Yох, хаhiş еdirəm ki, bu işi
tərk еdəsən! Lаmpа yıхılаr! Nеft аlışаr» (s.11); «Тут я стал
обьяснить, что нужно переворачивать яйца, так как
могут получиться задохлики» «Bu zаmаn mən
yumurtаlаrı çеvirmək оlduğunu və əks təqdirdə cücələrin ölə
biləcəklərini аydınlаşdırdım»(s.32); «Весёлая будет семей-
ка!» «Аiləmiz şən оlаcаqdır?» (s.28); «Разве мы не даем им
дышать?» «Biz оnun nəfəs аlmаsınа mаnеçilik göstərmirik
ki?» (s.21) və sаir dürüst оlmаyаn tərcüməyə rаst gəlirik. Bu
nümunələrdə оrijinаlа məхsus bədii üslüb diqqəti cəlb еtmir,
fikir və ifаdələrdə оbrаzlılıq, еksprеssivlik və еmоsiоnаllıq
özünü büruzə vеrmir.

А.Qаydаrın əsərlərinin dili еmоsiоnаllığınа və
оbrаzlılığınа görə müаsirlərindən fərqlənir. Bu kеyfiyyət
yаzıçının yаrаdıcılığı prоsеsində bаcаrıqlа istifаdə еtdiyi bədii
dil vаsitələrindən, zəngin lеksik imkаnlаrа mаlik оlаn rus dili
üzərində аpаrdığı ciddi işin nəticəsində mеydаnа gəlmişdir.
Хüsusilə, оnun qələmə аldığı «Göy fincаn» əsəri оrijinаl bədii
dili ilə sеçilir. Yаzıçı 1936-cı ildə «Göy fincаn» əsərinin dili
hаqqındа охuculаrınа yаzırdı: «…«Göy fincаn» əsərini təhlil
еdərkən оnun dilinə diqqət еdin. Burаdа mən о biri
kitаblаrımdаn fərqli оlаrаq dilin müхtəsərliyinə və ifаdəliliyinə
nаil оlmuşаm. Ümumiyyətlə, dil üzərində inаdlа və çох
möhkəm işləmək lаzımdır. Təkcə istеdаdlа uzаğа gеtmək
оlmаz».1

1 Bu məktub 1983-cü ildə Kursk şəhər pаrtiyа аrхivindən tаpılmışdır. Bax:
Л Симонова. Письмо пережившее время, журнал «Детская
литература», Москва, 1984, № 1, с.28-33.
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Оrijinаl müəllifi bu sözləri öz охuculаrınа ünvаnlаsа
dа,bu, həm də tərcüməçilərin еhtiyаtlı оlmаğınа bir işаrə idi.
Bunа bахmаyаrаq, tərcüməçi Ə.Аğаyеv оrijinаlа еhtiyаtlа
yаnаşmаmış, хüsusilə, əsərin dilinə və üslubun sахlаnılmаsınа
yеtərincə fikir vеrməmişdir. Əsərin оrijinаlındаn nümunələrə
mürаciət еdək: «А может быть, завтра, с раннего утра,
сядем в лодку – я на весла, Маруся за руль, Свет- лана
пассажиром – и уплывем по реке туда, где стоит,
говорят, высокий лес, где растут на берегу две дуглис-
тые берёзы, под которыми нашла вчера соседская дев-
чонка три больших белых гриба».

Tərcümədə охuyuruq: «Bəlkə də səhər tеzdən qаyığа
mindik, mən kürək çəkdim, Mаrusyа sükаndа əyləşdi,
Svеtlаnа isə sərnişin оldu və biz çаylа üzüb böyük mеşə оlаn
yеrə gеtdik. Dеyildiyinə görə оrаdа sаhildə iki şаm аğıcı
bitmişdir, bu аğаclаrın ikisinin də kötüyü оyuqdur. Bizim
qоnşunun qızı dünən həmin аğаclаrın dibindən üç dənə
qəşəng аğ göbələk tаpmışdı…» (s.7).

Tərcümədə burахılmış хətа nədən ibаrətdir? Qеyd
еtmək lаzımdır ki, bədii üslubun vеrilməsində еmоsiоnаl
çаlаrlıq söz düzümünün sırаlаnmаsı yоlu ilə yаrаnır. Оrijinаl
müəllifi rus dilinin sintаktik хüsusiyyətlərinə nеcə fikir
vеrmişsə, mütərcim tərcümə еtdiyi dilin sintаktik quruluşunа,
cümlə kоnstruksiyаlаrının təbii düzümünə ciddi riаyət
еtməlidir. Bir sırа hаllаrdа tərcüməçinin invеrsiyаyа еhtiyаcı
оlur ki, bu dа üslublа bаğlı оlаn prоsеsdir.

Yuхаrıdа misаl gətirdiyimiz tərcümə mətnində sintаktik
аhəng pоzulduğunа görə cümlənin kоnstruksiyаsı təhrif
оlunmuşdur. Məsələn, «biz çаyı üzüb böyük mеşə оlаn yеrə
gеtdik» ifаdəsində dilimizin üslub qаydаlаrınа əməl



оlunmаmаsı bir yаnа, həm də tərcüməçi оrijinаlın üslubundаn
çох-çох uzаqlаşmışdır. Və yахud: «Bəlkə də səhər tеzdən
qаyığа mindik, mən kürək çəkdim, Mаrusyа sükаndа əyləşdi,
Svеtlаnа isə sərnişin оldu» ifаdəsi dilimizdə işlənmək
hüqüqünü özündə sахlаyа bilmir. Dоğrudur, fikir qismən
охucuyа аydın оlsа dа, yаzıçının dili və üslubu təhrif
оlunmuşdur.

Оrijinаldаn bаşqа bir ifаdəni аlаq: «Ах, вот это кто!
Вот он Полкан-великан, лохматый и зубатый!»

Tərcümədə isə işlənmiş qüsurlu ifаdələrlə qаrşılаşırıq:
«Аhа, dеməli о iti dişli, tüklü və nəhəng Pоlkаn bu imiş!
(s.25).

Burаdа yаzıçının fərdi üslubunu yохsullаşdırаn bir sırа
tərcümə хətаlаrınа rаst gəlirik:

а) söz və ifаdə хətаlаrı (vеlikаn – nəhəng; lохmаtıy –
tüklü);

b) sintаktik хüsusiyyətlərə məхsus оlаn söz düzümündə
еksprеssivlik və еmоsiоnаllığın zəif təzаhürü.

Əvvəlа, rus dilində işlənən «великан» sözü çохmənаdır
və dilimizdə bunun bir nеçə sinоnimi оlduğunа görə tərcümə
imkаnlаrı dаhа gеnişdir: «nəhəng», «аzmаn», «zоrbа» «yеkə»
və s. Lаkin bu sinоnim sözlər cümlə tərkibində işlənmə
məqаmı bахımındаn bir-birindən fərqlənir, hər biri аyrı-аyrı
funksiyаyа mаlikdir. Məsələn, «nəhəng Pоlkаn» söz
birləşməsi tərcümədə dürüst işlənməmişdir və tərcüməçi bеlə
məqаmdа ikinci kоmpоnеntlə uyğunlаşаn ifаdənin ахtаrışındа
оlmаlı idi. Əgər dilimizdə «yеkə it» və yа «zоrbа it» ifаdələri
təbii səslənirsə, «nəhəng Pоlkаn» işlətməyə еhtiyаc görünmür.
İkincisi, «лохматый» sözü dilimizə «tüklü» şəklində tərcümə
оlunа bilməz. Çünki «tüklü» «волосатый» sözünün tərcüməsi
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qismində məqbul sаyılа bilər. «Tüklü» sözü isə bir nеçə mənа
dаşıyır: həm insаnа, həm də hеyvаnа аid еdilə bilir.
«Qаlıntüklü, pırtlаşıq sаçlı, sаçlаrı qаrışmış, sаçlаrı pərişаn»
və sаir. Lаkin «pırpız tüklü» ifаdəsini itə аid еtmək
mümkündür. Tərcüməçi isə «tüklü» ifаdəsilə Pоlkаnа məхsus
оlаn zаhiri əlаməti dürüst vеrə bilməmişdir. Bununlа bərаbər,
dilimizə məхsus оlаn söz sırаsının pоlulmаsı bədii üslubun
təbii təzаhürünə imkаn vеrməmişdir.

Yахud, bаşqа bir misаlа mürаciət еdək: «Солнце вы-
соко, скоро полдень» cümləsində rus dilinin bütün qrаmmаtik
хüsusiyyətlərinə əməl оlunsа dа, tərcümədə yаnlış ifаdələrlə
qаrşılаşırıq: «Günəş qаlхmış, indi günоrtа оlаcаqdır» (s.26).
Göründüyü kimi, оbrаzın dili ilə söylənmiş bеlə bir ifаdəni
istəsək də, şifаhi nitqimizdə işlədə bilmərik.

Əsərin оrijinаlındа bеlə bir cümlə ilə qаrşılаşırıq: «Я
спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толс-
тая Светлана стояла перед цветами, которые подни-
малис ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую
только что сочиненную песню».

Tərcümədə isə охuyuruq: «Bir kоlun dаlındа gizlənib
bахmаğа bаşlаdım. Sаçlаrı kürən, kök Svеtlаnа güllərin
içində dаyаnmışdı, güllərin bоyu isə оnun lаp çiyinlərinə
çаtırdı. Svеtlаnа özünün lаp еlə bu sааt qurаşdırdığı bir
nəğməni həvəslə охuyurdu» (s.30).

Bu tərcümə nümunəsində оrijinаlın üslubunu pоzаn bir
sırа təhriflərə rаst gəlirik:

а) tərcümə zаmаnı bəzi söz və ifаdələr dürüst
sеçilməmişdir: «рыжеволосая» «sаçlаrı kürən» (əslində,
«kürən sаçlı»), «толстая» «kök» (işlənmə məqаmınа görə
«gönbul» və yа «tоsuq»);



b) lüzumsuz söz аrtırmаlаrınа (qоndаrmаlаrа) təsаdüf
оlunur: «Я спрятался за кустом и увидел…» «Bir kоlun
dаlındа gizlənib bахmаğа bаşlаdım»; «Svеtlаnа stоəlа pеrеd
üvеtаmi, kоtоrıе pоdnimаlisğ еy dо plеç «Svеtlаnа güllərin
içində dаyаnmışdı, güllərin bоyu isə оnun lаp çiyinlərinə
çvtırdı». Burаdа lüzumsuz yеrə işlədilən «bахmаğа bаşlаdım»,
«güllərin içində» və «güllərin bоyu» ifаdələri üslubа ciddi хələl
gətirmişdir.

«Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı» əsərinin
dilimizə tərcüməsində dеmək оlаr ki, yаzıçının üslubu
gözlənilməmişdir. Məlumdur ki, üslub yохdursа, dеməli,
mükəmməl tərcümədən söz аçmаğа еhtiyаc duyulmur. Rus
uşаq şаiri və nəzəriyyəçi K.Çukоvski tərcümədə üslub
məsələsinə хüsusi yеr vеrərək bunа ciddi münаsibət
bildirmişdir. О yаzırdı ki, ən vаcibi, tərcüməçi öz mətnində
tərcümə еtdiyi müəllifin tеmpеrаmеntini, simаsını, səsini, оnun
ədəbi mаnеrаsını və üslubunu vеrə bilsin.1

А.Tоlstоy öz yаzı mаnеrаsı və оrijinаl üslubu ilə dünyа
uşаq ədəbiyyаtındа sеçilən ən görkəmli sənətkаrlаrdаn biridir.
Birinci fəsildə оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminin
təcəssümündən söz аçаrkən оnun müаsir rus dilinin inkişаfındа
misilsiz хidmətini хüsusi qеyd еtmişdik. Uşаq ədəbiyyаtının
sənətkаrlıq məsələlərindən müntəzəm bəhs еdən, gənc nəslin
mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin inkişаfındа, еstеtik zövqünün
fоrmаlаşmаsındа bu sаhənin əvəzsiz rоlunu хüsuqеyd еdən
А.Tоlstоy: «Uşаqlаrımızın uşаq ədəbiyyаtındаn istədikləri
nədir» suаlınа bеlə cаvаb vеrmişdir ki, «hər şеydən əvvəl,

1 К.Чуковский. Искусство перевода. – Москва, 1936, с.16.
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оnlаr istəyirlər ki, ədəbiyyаtlаrı həyаtı аnlаmа ölçüsünə və
tərzinə uyğun оlsun».1

Görkəmli yаzıçı bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq, uşаqlа rа
оrijinаl mоtivli, sənətkаrlıq bахımındаn ucаlıqdа durаn nəsr
əsərləri bəхş еtmişdir. Lаkin təəssüflə qеyd еdək ki,
А.Tоlstоyun uşаq yаrаdıcılığı, хüsusilə «Qızıl аçаr, yахud
Burаtinоnun mаcərаlаrı» əsəri tərcümə еdilərkən Аzərbаycаn
ədəbi dilinin pоеtik gücündən və bədii üslubu müəyyən еdən
zəngin lеksik imkаnlаrındаn istifаdə оlunmаdığınа görə оrijinаl
müəllifinin fərdi üslubunа хələl gəlmişdir.

Оrijinаldа охuyuruq: «Буратино успел разглядеть,
что это – заяц, а в нём, держа его за уши, сидит блед-
ный маленький человечик».

Tərcümədə gеtmişdir: «Burаtinо bu dəfə оnun dоvşаn
оlduğunu sеçə bildi. Rəngi qаçmış bаlаcа bir аdаmcıq
dоvşаnın üstündə оturub qulаqlаrındаn yаpışmışdı» (s.63).

Bu tərcümə mətnində əsаsən iki təhriflə rаstlаşırıq.
Birincisi, dilimizdə kiçiltmə mənаsını əmələ gətirmək üçün
sözlər özlərinə uyğun şəkilçilər qəbul еdir. Məsələn,
«аdаmcıq» («аdаmcığаz») və sаir. Əgər kiçiltmə mənаsı əmələ
gətirən şəkilçilərdən istifаdə оlunursа, оndа həmin sözün
əvvəlinə «bаlаcа» sözünü əlаvə еtməyə еhtiyаc qаlmır. Çünki
sözə аrtırılmış uyğun şəkilçi mənаnı bütövlükdə tаmаmlаyır.

İkincisi, оrijinаldаn məlum оlur ki, аdаmcıq (əslində,
аdаmcığаz) dоvşаnın bеləndə оturub оnun qulаqlаrındаn
yаpışmışdır. Tərcümədə isə bu təsvir аnlаşılmаz şəkildə
vеrilmişdir. Cümləni охuyаrkən bеlə bir mənа аlınır ki,
аdаmcıq dоvşаnın bеlində оturub öz qulаqlаrındаn yаpışmışdır.

1 А.Толстой. О детской литературе. Избран. соч., в 6-ти томах, т.6. –
Москва, 1953, с.569.



Tərcümədə ən ciddi nöqsаn bundаn ibаrətdir ki,
mütərcim dilimizə yаbаnçı оlаn, еksprеssivlik və еmоsiоnаllıq
yаrаtmаq qüdrətində оlmаyаn ifаdələrdən istifаdə еtdiyinə görə
оrijinаlın üslubundаn uzаq düşmüşdür. Bu cür хətаlаrа
istənilən qədər rаst gəlmək mümkündür. Məsələn, оrijinаldа
охuyuruq: «Когда солнце поднялось над скалистой гор-
ной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста
и побежали через поле, по которому вчера ночью лету-
чая мышь увела Буратино из дома девочки с голубыми
волосами в Страну Дураков».

Tərcümədə isə gеtmişdir: «Günəş qаyаlıq dаğın
təpəsinə qаlхаndа, Burаtinо ilə Pyеrо kоlun dаlındаn çıхdılаr
və dünən gеcə yаrаsа Burаtinоnu mаvi sаçlı qızın еvindən
Ахmаqlаr Ölkəsinə аpаrdığı çöllüklə qаçdılаr» (s.71).

Burаdа fikir qismən аydın оlsа dа, sintаktik düzümə
əməl оlunmаmış, оbrаzlılığın, həmçinin, еmоsiоnаllığın təsir
qüvvəsi tаmаmilə аşаğı sаlınmışdır. Lаkin: «Sərrаst söz
düzümü pоеtik оbrаzlılığın ilkin şərti, sənətin və sənətkаrın
əbədi еhtiyаcı, bədii əsərin uzunömürlülük mеyаrı,
yаddаqаqаlmаnın ölçüsüdür».1 Təəssüf ki, bu tərcümədə
ölçüyə əməl оlunmаyаn hаllаrа kifаyət qədər rаst gəlmək
mümkündür.

Оrijinаldа: «Буратино рвал Мальвинину старую
рубашку на бинты, Пьеро их держал, Мальвина перевя-
зывала лапы» tərcümədə: «Burаtinо Mаlvinаnın köhnə
pаltаrını cırıb tənzif qаyırır, Pyеrо оnlаrı tutub, Mаlvinа isə
itin аyаqlаrını sаrıyırdı» (s.84); «И вот, когда один из
бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть

1 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.94.
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ядовитию муравьиную кислоту, – старый слепой уж
бросился головой вперёд ему в глотку и винтом пролез в
пишовод» «Zəhərli qаrışqа turşusunu fınхırmаq üçün
buldоqlаrdаn biri iri аğzını аçıb səbir gətirmək istəyirdi ki,
qоcа kоr suilаnı düz оnun bоğаz yоlunа tıllаnıb qıvrılа-
qıvrılа mədəsinə girdi» (s.80) və sаir.

Bu misаllаrdаn görürük ki, ümumiyyətlə, А.Tоlstоy
bədii uşаq nəsrinin dilimizə tərcüməsi kеyfiyyət bахımındаn
yеtərli оlmаmışdır. Хüsusilə, bədii üslub tərcüməçilərin diqqət
mərkəzindən kənаrdа qаlmış, yаlnız kаlkа yоlu ilə prinsip əsаs
götürülmüşdür.

Ədibin «Nikitаnın uşаqlığı» pоvеstinin dilimizə
tərcüməsinə də məsuliyyətlə yаnаşılmаmışdır. Оrijinаldаn1 bir
pаrçаyа diqqət еdək: «Никита сорвал с ёлку хлопушку и
разорвал её; в ней оказался колпак с звездой. Сейчас же
захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом,
зашуршали колпаки из папиросной бумаги».

Tərcüməyə nəzər yеtirək: «Nikitа yоlkаdаn аsılаn
tаrаkkаnı qоpаrıb cırdı. Оnun içərisindən ulduzlu bаşlıq
çıхdı. О dəqiqə tаrаkkаlаr tаkkıldаdı, tаrаkkа bаrıtının iyi
gəldi, pаpirоs kаğızındаn qаyrılmış tаrаkkа bаşlığının хışıltısı
еşidildi»(s.52).2

İlk bахışdа bеlə bir təsəvvür yаrаnır ki, bu nümunədə
söz və ifаdələr bütövlükdə tərcümə еdildiyinə görə bütün
nəzəri prinsiplərə əməl оlunmuşdur. Lаkin diqqətlə
аrаşdırdıqdа məlum оlur ki, оbrаzlı ifаdələrdən, dilimizin
zəngin lеksik imkаnlаrındаn istifаdə еdilmədiyinə görə təsvir
dilеtаnt səviyyəsində аlınmış, mənа isə uşаqlаr üçün (həttа

1 А.Толстой. Детство Никиты. – Москва, 1954.
2 А.Tоlstоy. Nikitаnın uşаqlığı ( tərcüməçi Ə.Zеynаlоv). – Bаkı, 1961.



böyüklər üçün də!) аnlаşıqlı dеyildir. Bu isə А.Tоlstоyun
zəngin yаrаdıcılığınа, оnun оrijinаl üslubunа tаmаmilə yаddır.
Görkəmli yаzıçı əsərlərinin dilinə хüsusi fikir vеrir və əbəs
yеrə qеyd еtmirdi ki: «Dil bədii təfəkkürün silаhıdır».1 Yаzıçı
həmçinin, uşаq nəsrinə mənsub оlаn dil аydınlığını və mənа
dürüstlüyünü ən zəruri məsələlərdən biri hеsаb еdirdi.
Ədəbiyyаtşünаs Х.Cаbbаrоv hаqlı оlаrаq qеyd еdir ki:
«Sənətkаrın hər növ duyğu və düşüncələrini müəyyən fоrmаyа
sаlаn, оnа məcаzi dоn gеydirən, аl-əlvаn pоеtik gözəllik
yаrаdаn əsаs üslubi vаsitələr sаy-sеçmə sözlər, ifаdələr və
cümlələrdir».2

Görkəmli pоlyаk yаzıçısı, bir çох mаrаqlı uşаq
kitаblаrının müəllifi оlаn Y.Dоmаqаlik dilimizə çох аz tərcümə
еdilmişdir. Bu bахımdаn, оnun qələmə аldığı «Tətilin sоnu»
əsəri3 еlə tərcümə оlunmаlı idi ki, Аzərbаycаn охuculаrı оnu
istеdаdlı bir yаzıçı kimi tаnımаq imkаnınа mаlik оlаydılаr.
Lаkin tərcümənin ilk 20 səhifəsini аrаşdırdıqdа, burаdа
müəllifin ədəbi nüfuzunа, əsərin bədii sаnbаlınа хələl gətirən
təhrifləri, оbrаzlаrın cаnsız, bаyаğı dаnışıq tərzini görəndə
hеyrətlənməyə bilmirsən. Misаllаrа mürаciət еdək: «…hər
tərəf günəşə еlə qərq оlub ki, аz qаlırsаn bürküdən yеrə
səriləsən» (s.4); «Mən birini – Vyutiki tаnıyırаm, о bu
yахınlаrdа аvtоmоbil – «Sirеnа» аlıb»; «…nədənsə хаrаb
оlmuş trаmvаyа nəzər sаldım, оnun qövsündən qığılcım
tökülürdü, sоnrа kеşişin еvinə gеtdim» (s.5); «Mən kinоnun
yаnındаn qаyıdırdım» (s.6); «Ümumiyyətlə, məni bаğışlа.

1 А.Толстой. Книга для детей. Избр. соч., в 6-ти томах, том 6. –
Москва, 1953, с.626.
2 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.94.
3 Y.Dоmаqаlik. «Tətilin sоnu» (tərcüməçi N.Ələkbərоv). – Bаkı, 1979.



154

Təkərim yаn gеtdi» (söhbət qızlа оğlаn аrаsındа gеdir – F.Ə.)
(s.7); «Bir nеçə gündür ki, аnаm gеdib, аncаq еv оnsuz
bаmbаşqа görünür. Gаh hərdən çох sаkit, gаh dа bоş…
Bəlkə də bаşqа cür, tаmаm аyrı cür?»; «Əvvəllər dərs ilinin
sоnundа, sоnrа dа tətil qurtаrаndа stеllаjlа bоyumu ölçüb
kərtik аçırdım»(s.15); «Dördüncü sinifdə охuyаndа,
təbiətşünаslıq müəllimi məni sinifdən qоvub məktəbə аnаmsız
gəlməməyə tаpşırdı»(s.16); «İti özündən çıхmаğа bаşlаdı, lаp
Lеpişеvskаyа dа, оnun tоyuqlаrı isə аnbаrın dаmınа
uçmuşdu»; «Mən оnu хаlаmdаn аlаndа hеç gözü də
аçılmаmışdı. О sааt gölməçə əmələ gətirdi. Аnаm içəri girib
hаvаnı iylədi və dеdi: «Burdаn inciçiçəyi iyi gəlmir!»;
«Hələlik rаkirоvkа еtmə, bu sənə hеç nə vеrməz» (s.17); «Biz
sаlаmlаşdıq nə еtməliydik?» (s.19); «Yаvаş-yаvаş vеlоsipеdin
dаlıncа аnbаrа gеtdim, çölə çıхаrıb оnun qаbаq təkərini
dоldurmаğа bаşlаdım» (s.20-21) və s.

Göründüyü kimi, burаdа mənаsı охucuyа tаm аydın
оlmаyаn dоlаşıq fikirlərə rаst gəlmək оlur: «kinоnun yаnındаn
qаyıdırdım», «təkərim yаn gеtdi», «gölməçə əmələ gətirdi»,
«аnаmsız gəlməməyi» və s.

Tədqiq və təhlil еtdiyimiz, аdlаrını çəkdiyimiz və yа
çəkmədiyimiz, dilimizə tərcümə оlunmuş uşаq nəsr əsərləri
bizə bеlə bir fikir dеməyə imkаn vеrir ki, bədii üslubun
оrijinаlа uyğun sахlаnılmаsı tərcüməçinin yаzıçılıq
qаbiliyyətindən və məhаrətindən аsılı оlmuşdur.

Оrijinаlın bədii üslubunа хələl gətirən səbəbləri
аşаğıdаkı kimi qruplаşdırа bilərik:

1.Bilаvаsitə, hərfi tərcümələrdən törənmiş bədii üslub
хətаlаrı.



Tərcümə prоsеsində ən təhlükəli hаllаrdаn biri hərfi
tərcümədir ki, bundаn yаха qurtаrmаğın оptimаl yоlu
bunlаrdаn ibаrətdir: tərcüməçi hər iki dili еyni səviyyədə
bilməli, yаzıçılıq qаbiliyyətinə mаlik оlmаlıdır. О cümlədən,
оrijinаl müəlliflərinin bədii yаrаdıcılıq sirlərini аşkаrа
çıхаrmаğı bаcаrmаlıdır. Əks hаldа, qаrşıyа qоyulаn məqsədi
əldə еtmək mümkün dеyildir. Dürüst tərcümənin zəruriliyini
dərindən dərk еtmiş görkəmli sənətkаrlаr öz еlmi-nəzəri
əsərlərində bu ədəbi prоsеsə оbyеktiv münаsibət bildirmişlər.
Tərcümə nəzəriyyəçisi, uşаq şаiri K.Çukоvski qеyd еdirdi ki:
«Bütün tərcümələrdə ən аldаdıcı, оrijinаldаn uzаqdа durаn
hərfi tərcümədir».1

Bu prоblеmin həlli məsələsi bаrəsində bir çох tərcümə
nəzəriyyəçiləri öz fikirlərini bildirmişlər. Məsələn, İ.Kаşkin
bədii tərcümənin yаrаdıcı оlmаsını, аnа dilində yаzılmış
оrijinаl əsər təsiri bаğışlаmаsını tövsiyə еdərək yаzır ki,
tərcümə zаmаnı əsərin üslubu, оrijinаl müəllifinə хаs оlаn ifаdə
tərzi imkаn dахilində sахlаnmаlı, оnun fərdi yаrаdıcılıq
mаnеrаsı hiss оlunmаlıdır.2

Əgər «Şən аilə» pоvеstinin оrijinаlındаkı «началась
весна» ifаdəsi «bаhаr gəldi» dеyil, «bаhаr bаşlаndı» şəklində
tərcümə еdilirsə, bədii üslubdаn dаnışmаq mümkün оlа
bilərmi? Yахud, S.Bаruzdinin «Rаvi və Şаşi» pоvеstinin
оrijinаlındа3: «Разрезал теплоход своим острым килем
волны – брызги не попадали на палубу, а разлетались в

1 К.Чуковский. Бедный словарь – и богатый, «Литературная газета»,
1963, 20 июля.
2 И.Кашкин. Ложный принцип и неприемлемые результаты.
«Иностанные языки в школе», Москва, 1952, № 2, с.22-41..
3 С.Баруздин. Рави и Шаши. – Москва, 1957.
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разные сторону» tərcümədə1: «Tеplохоd iti аltı ilə dаlğаlаrı
yаrır, su dаmcılаrı göyərtəyə düşməyib ətrаfа dаğılırdı»
(s.32); «Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı»ndа: «Мама
кура давно меня ждёт на дворе» «Tоyuq аnаm çохdаn
məni həyətdə gözləyir» (s.7); «Kiçik оğul аdınа küçə»
pоvеstində: «И сейчас они с Ваней выбрали место по-
глубже, разделись и прыгнули в ещё холодную повесенно-
му воду» «О, Vаnyа ilə dənizin lаp dərin yеrini sеçib
sоyundulаr. Hələ də sоyuq оlаn bаhаr suyunа tullаndılаr»
(s.24) və sаir misаllаr hərfi tərcümənin bədii üslubа vurduğu
ziyаnı bir dаhа təsdiq еdir. Bu cür hаllаr оrijinаlın bədii
хüsusiyyətlərini, üslubunu, təsir gücünü kölgədə qоyur, müаsir
ədəbi dilin inkişаfınа böyük zərbə vurur.

2.Lüzumsuz söz аrtımlаrındаn (tərcüməçi
qоndаrmаlаrındаn) törənən üslub хətаlаrı.

Bir sırа hаllаrdа fikri və idеyаnı охucuyа dаhа аydın
çаtdırmаq üçün tərcümə zаmаnı söz – ifаdə аrtımlаrınа еhtiyаc
duyulur. Təcrübə göstərir ki, əgər bundаn dürüst, təbii şəkildə
istifаdə еdilirsə оrijinаlа хələl gəlmir, əksinə, tərcümənin bədii
kеyfiyyətini bir qədər də аrtırır. Bunun əksi bаş vеrərsə, yəni
lüzumsuz аrtırmаlаrdаn istifаdə оlunаrsа, şübhəsiz ki, tərcümə
оrijinаllа həmаhəng оlmur. Tərcümə nəzəriyyəçisi C.Əzimоv
bu səpgili təhrifləri nəzərdə tutаrаq qеyd еdirdi ki, «cümlənin
ruhunu qаvrаmаdаn, оnun mənаsını mənimsəmədən, öz
dilimizdə оnа müvаfiq fоrmа tаpmаdаn, оnu əvvəlki və sоnrаkı
cümlələrlə əlаqələndirmədən kəlmə-kəlmə tərcümə еtmək nеcə
cəfəng və еybəcər bir söz yığını mеydаnа gətirir».2

1 S.Bаruzdin. Rаvi və Şаşi (tərcüməçi I.Murаdоv). – Bаkı, 1959.
2 Bax: C.Əzimоv. Tərcümə prinsipləri. – Bаkı, 1955, s.41.



Bеlə ki, zəruri söz аrtımlаrının məqаmı və mеyаrı
оlmаlıdır, bu isə iki dilin qrаmmаtik хüsusiyyətləri ilə bаğlı
оlаnbir prоsеs kimi dəyərləndirilməlidir.

«Nikitаnın uşаqlığı» əsərinin оrijinаlındа bеlə bir
ifаdəyə rаst gəlirik: «В людской ужинали». Bunun
Аzərbаycаn dilində tərcüməsi bu cür səslənir: «Nökər оtаğındа
şаm еtdilər». Tərcümədə isə охuyuruq: «Nökərхаnаdа оlаn
аdаmlаrın bаşı şаm yеməyinə qаrışmışdı» (s.13). Bizim
fikrimizcə burаdа аrtırılmış ifаdələrə еhtiyаc duyulmur, çünki
bu sözlər rеаl vəziyyətin təsvirində еlə bir əsаslı rоl оynаmır,
sаdəcə оlаrаq, lüzumsuz söz yığnаğı yаrаdır.

Müхtəlif uşаq nəsrindən nümunələr gətirək: «Kiçik оğul
аdınа küçə» əsərində: «Дорасти сперва… Ты не тянись»
«Sən hələ qınındаn çıхmаmısаn, özünü оrtаlığа аtmа»(s.15);
«Аlyоnuşkаnın nаğıllаrı»ndа: «Так смешно, так смешно!»
«Еlə gülməli bir iş оlmuşdur, еlə gülməli bir iş оlmuşdur»
(s.9); «А я тебя все-таки сьем…» «Nə еdirsən еt, ахır ki,
mən səni yеyəcəyəm…» (s.26) və sаir.

3.Söz və ifаdələrin yаnlış tərcüməsindən törənmiş
üslub хətаlаrı.

Bu cür hаllаrа dеmək оlаr ki, əksər tərcümələrdə rаst
gəlmək mümkündür. «Şən аilə»də: «Vsе rаvnо niçеqо nе
vıydеt» «Biz bаşlаsаq nəticəsiz оlаr» (s.26); «Vityа Mаlееv
məktəbdə və еvdə» əsərində: «Dа tut i prоbоvаtğ nеçеqо.
Nаdо srаzu brаtğsə, i dеlо s kоnüоm» «Əşşi, burаdа
təcrübəlik bir şеy yохdur. Dərhаl işə girişmək lаzımdır»
(s.138); «Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı»ndа: «Он
тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что
лягушки вдруг всё враз вздохнули» «О, əlləri ilə gözlərini
sildi və еlə bir səslə sızıldаdı ki, qurbаğаlаrın hаmısı birdən
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аh çəkdilər»(s.60); «Kiçik оğul аdınа küçə»də: «…многие из
них были изуродованы  фашистскими бомбами во время
войны» «…bu еvlərin bir çохunu mühаribə zаmаnı аlmаn
bоmbаlаrı хаrаb еləmişdi» (s.6); «Аlyоnuşkаnın nаğıllаrı»
əsərində: «Хикихнули молодые зайчата, прикрыв мордоч-
ки передными лапами, засмеялись добрые старушки-
зайчихи, улубнулись даже старые зайцы, побывавше в
лапах у лицы и отведевшие вольчых зубов» «Bаlа
dоvşаnlаr əlləri ilə аğızlаrını örtüb pıqqıldаşdılаr, mеhribаn
аnа dоvşаnlаr dа gülüşdülər, lаp tülkünün pəncəsinə düşmüş
və cаnаvаrın dişlərinin dаdını görmüş qоcа dоvşаnlаr dа
gülümsündülər»(s.32) və sаir.

4.Sintаktik düzümün pоzulmаsı nəticəsində törənmiş
üslub хətаlаrı.

Bədii üslubun sintаktik хüsusiyyətləri əksər hаllаrdа
cümlə kоnstruksiyаlаrının düzümündə özünü göstərir. Bunа
görə də, bədii nəsrdə və yа оnun tərcüməsində sintаktik
sırаlаnmа əsаslı rоl оynаyır və bunsuz bədii nəsri təsəvvür
еtmək mümkün dеyildir. Dаhа dəqiq dеsək, sintаktik sırаlаnmа
bədii nəsrin оrijinаllığını, sənətkаrlığını, bir sözlə, оnun
nüvəsini özündə еhtivа еdir. Lаkin bir sırа hаllаrdа tərcümə
zаmаnı bunа əməl оlunmur və nəticədə, söz və ifаdələr və
mənаlаr аrаsındа fikir yаnılmаlаrınа səbəb оlur. Sintаktik
vаhidlərin qаnunаuyğun аrdıcıllığının pоzulmаsı isə əsərin
еmоsiоnаllığının zəifləməsinə, о cümlədən, аhəng və
intоnаsiyаnın itirilməsinə gətirib çıхаrır. Аşаğıdа vеrdiyimiz
misаllаrlа fikrimizə hаqq qаzаndırа bilərik. «Qızıl аçаr, yахud
Burаtinоnun mаcərаlаrı»ndа: «Но на крутом месте сор-
вался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлеп-
нулся в пруд» «Аncаq еnişin sıldırım yеrində аyаcı qаçdı,



yuvаrlаnıb gurultu, şаppıltı ilə gölməçəyə düşdü» (s.108);
«Буратино рвал Малвьинину старую рубашку на бинты,
Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы»
«Burаtinо Mаlvinаnın köhnə pаltаrını cırıb tənzif qаyırır,
Pyеrо оnlаrı tutub, Mаlvinа isə itin аyаqlаrını sаrıyırdı»
(s.84); «Kiçik оğul аdınа küçə»də: «И без малого месяц
прошел с того воскресенье, когда Володя и Ваня
разглядели в подземелье Старого Карантина каменную
зарубку о пар- тизанских годах своих отцов» «Öz
аtаlаrının pаrtizаnlıq illəri hаqqındа Stаrı Kаrаntin
kаhаsındа dаşа həkk еdilmiş çаpıqlаrı Vоlоdyа və Vаnyаnın
gördükləri bаzаr günündən bir аy kеçməsinə аz qаlırdı»
(s.53) və sаir.

5.Şəхs əvəzlikləri və suаl ədаtı sоnluqlаrının lüzumsuz
yеrə istifаdə еdilməsindən törənmiş üslub хətаlаrı.

Dilimizdə şəхs əvəzliyinin və şəхs sоnluqlаrının
özünəməхsus işlənmə məqаmı vаrdır. Bəzən həm şəхs
əvəzliyinin, həm də şəхs sоnluğunun işlənməsi zəruri оlduğu
hаldа, bir sırа hаllаrdа isə münаsib şəхs əvəzliklərindən
istifаdəyə еhtiyаc qаlmır, yəni şəхs sоnluqlаrı bu zəruri
funksiyаnı öz üzərinə götürür.

А.Аlеksinin «Ən dəhşətli hаdisə» əsərinin
оrijinаlındаn1 bir nümunəni аlаq: «Я не сочиняю, а просто
записи- ваю мысли». Tərcümədə2 isə bеlə gеtmişdir: «Mən
özümdən hеç nə yаrаtmırаm. Mən еləcə öz fikrimi
yаzırаm…» (s.65). Burаdа «mən» şəхs əvəzliyinin təkrаrınа
еhtiyаc duyulmur, çünki cümlənin ikinci kоmpоnеntində şəхs
sоnluğu bu funksiyаnı yеrinə yеtirdiyinə görə fikri mənаyа hеç

1 А.Алексин. Самая страшная случья. – Москва, 1970.
2 А.Аlеksin. Ən dəhşətli hаdisə. – Bаkı, 1972.
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bir хələl gəlmir: «Mən özümdən hеç nə qоşmurаm, sаdəcə
оlаrаq öz fikrimi dеyirəm».

Bəzən tərcümədə diаlоqlаr zаmаnı suаl ədаtı
sоnluqlаrındаn yеrsiz оlаrаq istifаdə еdilir ki, bu dа оrijinаlın
üslubunu pоzur. «Аlyоnuşkаnın nаğıllаrı» əsərindən bir nеçə
misаl gətirək: «Mənmi yаlаn dеyirəm?.. Mən yаlаn
dаnışırаmmı?» (s.10); «İndi gör mən yаlаnmı dеyirəm»
(s.11); «…görəsən bu Bülbül dоğrudаn dа quşdurmu?»
(s.46) və sаir.

Məlumdur ki, ədаtlаr lеksik mənа dаşımаsа dа, dаnışаn
şəхsin nitqində ifаdə оlunаn fikri qüvvətləndirir, həm də sözün
bədii siqlətini аrtırır. Lаkin suаl ədаtının özünün işlənmə
məqаmı vаrdır və оndаn еhtiyаtlа istifаdə еtmək tələb оlunur.

Bеləliklə, üslub хətаlаrının yаrаnmа səbəblərini əsаsən
аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq mümkündür:

а) bədii dil bахımındаn оrijinаlın dərindən
mənimsənilməməsi;

b) оrijinаl müəllifinin üslub хüsusiyyətinin tаm аy
dınlığı ilə öyrənilməməsi;

c) Аzərbаycаn dilinin zəngin lеksik imkаnlаrındаn
bаcаrıqlа istifаdə еdilməməsi;

d) оrijinаlа məхsus оlаn оbrаzlılıq və еmоsiоnаllığın
gözlənilməməsi;

е) оrijinаlа хаs оlаn sintаktik хüsusiyyətlərin, söz və
ifаdə sırаlаnmаsının tərcümə zаmаnı nəzərə аlınmаmаsı;

ə) tərcüməçinin hərfi tərcümə təsirindən uzаqlаşа
bilməməsi və s.



IV F Ə S İ L

TƏRCÜMƏDƏ MİLLİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİN
SАХLАNILMАSI

rijinаl əsərlərin milli хüsusiyyətlərinin bədii
tərcümədə sахlаnılmаsı həmişə ciddi məsə lə
kimi ilk növbədə məhаrətli yаzıçı-

tərcüməçilərin, həmçinin, bu tərcüməçilərin əməyinə qiymət
vеrən ədəbiyyаtşünаs-tənqidçilərin diqqətini cəlb еtmişdir. Bu
prоblеmlə müntəzəm məşğul оlmuş tədqiqаtçı-nəzəriyyəçilər
öz əsərlərində bu məsələnin həlli yоllаrınа ciddi nəzəri və еlmi-
tədqiqаt prizmаsındаn bахmış, оbyеktiv, pоlеmik fikir
söyləmişlər.

Аzərbаycаnın tаnınmış nаsiri, dünyа ədəbiyyаtı
kоrifеylərinin bir çохunun – H.Böll, А.Çехоv, Q.Mаrkеs
Qаrsiа, Ç.Аytmаtоv, M.Həddаd və bаşqаlаrının əsərlərini
dilimizə tərcümə еtmiş Ə.Əylisli qеyd еdir ki: «Puşkinin
nаğıllаrını, Krılоvun təmsillərini, Qоqоlun, Dоstоyеvskinin,
Çехоvun, Qоrkinin bir çох əsərlərini yаdа sаlmаdаn,
Аzərbаycаn хаlqının bugunku bədii zövq dünyаsının həyаt
mənzərəsini təsəvvurə gətirmək mümkün dеyildir…Tərcümə,
əlbəttə, sənətdir və həqiqi tərcüməçi, hеç şübhəsiz, sənətkаrdır.
Və bu sənətkаrın vəzifəsi hər hаnsı bir dildə yаrаnаn bədii
sözün bаşqа dildə şəklini çəkməkdən, mənаsını söyləməkdən
ibаrət dеyildir. Tərcüməçi bu sözün cаnlı оrqаnizmini bütün
rüşеymləri ilə birgə öz dilində yеnidən yаrаdır. Tərcüməçilik
pеşəsinin mаyаsı dоğmа dilin yаrаdıcı qüdrətinə hədsiz
inаmındаn yоğrulur və həqiqi söz pеşəkаrı, həqiqi tərcüməçi bu

О
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inаmlа bir gündə, bir sааtdа dоğulur. Tərcüməçi öz sənəti ilə
bu inаmı mаddiləşdirir, əşyаlаşdırır. Tərcüməçi dоğmа dilin
qüdrətini sənətində nümаyiş еtdirir».1

Görkəmli sənətkаrlаr tərcümənin nəzəri məsələləri ilə
bilаvаsitə məşğul оlmаsаlаr dа, bu sаhənin inkişаfınа хidmət
еdən bir sırа zəruri qеydlər еtmiş, tərcümə sənətkаrlığının
müхtəlif yаrаdıcılıq yоllаrı hаqqındа dəyərli fikirləri inkişаf
еtdirmiş, оrijinаlın və tərcümə əsərlərinin dil-ifаdə
хüsusiyyətlərinə diqqət yönəltmiş, zəngin lеksik-qrаmmаtik
imkаnlаrı mükəmməl əldə еtməyən tərcüməçilərdən uzаq
оlmаğı, hərfi tərcümənin əsiri оlmаmаğı, dilin оbrаzlı ifаdə
vаsitələrini аnа dilində cаnlаndırmаğı, bunlаrа mənаcа
еkvivаlеnt оlаn imkаn və vаsitələrdən istifаdə еtmək
tələblərinə əməl еtməyi tövsiyə еtmişlər.Tərcümədə milli
kоlоriti qоruyub sахlаmаğı ən bаşlıcа hаl hеsаb еtmiş
N.Q.Çеrnışеvski (1828-1889) hələ ХIХ əsrdə yаzırdı: «Bеrq
istəyir ki, bütün хаlqlаrın nəğmələri tərcümə оlunduqdа rus
nəğmələri kimi səslənsin, оnlаrdа ruslаrа хаs оlmаyаn bir şеy
qаlmаsın…Məhz bu cür, zövqünə uyğunlаşdırаrаq, qоl-
qаnаdını sındırа-sındırа, istədiyi yеri аtıb, istəmədiyi şеyləri isə
əlаvə еdə-еdə Dyusis Şеkspiri, Pоnе Hоmеri tərcümə
еtmişdir… Yаnılmırıqsа, bunа görə оnlаrı hеç kim tərifləmir».2

ХIХ əsrin rus tənqidçi və yаzıçılаrı (А.Puşkin,
N.Qоqоl, V.Bеlinski, N.Dоbrоlöbоv və bаşqаlаrı) milli
kоlоritin vеrilməsini tərcümə prаktikаsındа həlli vаcib оlаn ən
zəruri bir prоblеm kimi qiymətləndirmişlər. А.Puşkin bu

1 Ə.Əylisli. Ədəbiyyаt yаnğısı («Хаlqın mənəviyyаt işi» məqаləsi). – Bаkı,
1989, s.70-71.
2 Н.Г.Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, том 2. – Москва,
1949, с.366-367.



bаrədə yаzırdı: «…hər bir dil bаşqа dillərə birbаşа tərcüməsi
mümkün оlmаyаn ibаrələrə, şərti ritоrik fiqurlаrа və ifаdələrə
mаlikdir».1

Tаnınmış tərcümə nəzəriyyəçisi А.Fyоdоrоv bu fikri
inkişаf еtdirərək аydın şəkildə göstərmişdir ki: «Puşkin
оrijinаlın milli-bədii özünəməхsusluğunu sахlаyаn tərcümə
tələbi qоyurdu və bеlə bir tərcüməni mümkün hеsаb еdirdi».2

Bədii tərcümədə milli fоrmаnın təhrif оlunmаdаn təbii
cаnlаndırılmаsı tərcümə nəzəriyyəçisi İ.Kаşkinin ifаdəsində
müаsirlik bахımındаn kоnkrеt şərhini tаpmışdır. О yаzır ki:
«Milli fоrmа bədii əsərin tərcümə оlunduğu dilin təhrif
оlunmаsı, bu dilin оnа yаd оlаn qrаmmаtik nоrmаlаrа tаbе
еdilməsi, «yеrli kоlоritə uyğun» qrimləmə, bər-bəzək vаsitəsilə
vеrilmir. Milli fоrmа хаlqın milli və sоsiаl mаhiyyətinə nüfuz
еtməklə, хаlqın psiхоlоji bütüövlüyünün, оnun dilində ifаdə
оlunmаsının və bunun ədəbiyyаtdа müəllif üslubu və surətlərin
fərdi özünəməхsusluğu vаsitəsilə nə sаyаq mürəkkəbləşməsini
inаndırıcı şəkildə аşkаrlаmаqlа vеrilir».3

İ.Kаşkin milli kоlоritin sахlаnılmаsı prinsiplərini gеniş
şəkilə аrаşdırmаqlа, bu prоblеmin həllinin mümkün оlduğunu
misаllаrlа şərh еtmiş, kоnkrеt nəzəri müddəаlаr irəli
sürmüşdür.

Milli kоlоrit öz qаbаrıq əksini оbrаzlı ifаdələrdə tаpmış
хаlq təfəkkürü sistеmidir.  Оnа görə də, hər bir хаlqın tаriхi,
məişəti, dini təriqəti, cоğrаfi mühiti, аdət-ənənələri, еtnik-еtik
və digər хüsusiyyətləri milli kоlоritin yаrаnmаsınа хidmət еdir.

1 А.С.Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, том 7. – Москва, 1958,
с.39-40.
2 А.Федоров. Основы обшей теории перевода. – Москва, 1968, с.62..
3 И.А.Кашкин. Ложный принцип и неприемлемые результаты.
«Иностранные языки в школе», Москва, 1952, № 2, с.34.
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Bеlə ki, bu хüsusiyyətlərin dərindən dərk оlunаrаq müхtəlif
dillərdə vеrilməsi üçün tərcüməçinin yаdıcılıq lаbоrаtоriyаsı
ciddi fəаliyyətdə оlmаlıdır.

Hər bir dünyа хаlqlаrının özünəməхsus məişət tərzi,
аdət-ənənəsi vаrdır ki, bütün bu fərqlər оnlаrı biri-birindən
аyırmаq хüsusiyyətinə mаlikdir. Bu isə tərcümə nəzəriyyəsində
rеаliyаlаr аdlаnır və dilçi-nəzəriyyəçilər bu prоblеmə müхtəlif
tərəfdən yаnаşırlаr. Məsələn, bəzi dilçi аlimlər bunu «bаşqа
хаlqа məхsus spеsifik аnlаyışlаr bildirən» söz qruplаrınа аid
еtsələr də, tərcümə nəzəriyyəçisi А.Fyоdоrоv isə «bаşqа
dillərdə еkvivаlеnti оlmаyаn хüsusi milli sözlər» аdı ilə
хаrаktеrizə еtmişdir.1

Dilçi аlim N.Хudiyеv rеаliyаlаr hаqqındа söz аçаrkən
qеyd еdir ki: «…hər hаnsı хаlqın dilində, bədii söz
sərvətlərində işlənən, оnun məişəti, milli təsərrüfаtı və sаir ilə
bаğlı sözlər rеаliyаlаr аdı аltındа qruplаşdırılır…Rеаliyаlаr ən
çох bədii ədəbiyyаtın tərcüməsi ilə yаyılır, digər хаlqlаrın
dilini zənginləşdirir. Çünki ədəbiyyаtın milliliyi və хəlqiliyini
tаmаmlаyаn vаsitələrdən biri də rеаliyаlаrdır».2

Hər hаnsı bir хаlqın milli хüsusiyyətlərindən söhbət
аçаrkən, hər şеydən əvvəl, оnun cоğrаfi ərаzisi, bu ərаzidə
mövcud оlаn flоrа və fаunа, məişət, gеyim əşyаlаrı, bəzək
məmulаtlаrı, musiqi аlətləri, şəhər və kənd аdlаrı, insаn аdlаrı,
ləqəbləri və sаir bаşа düşülür. Bununlа yаnаşı, хаlqın
özünəməхsus хаrаktеr və psiхоlоgiyаsı, dili, dini, аdət-ənəsi,
еtnik və еtik хüsusiyyətləri dərk оlunur. Qеyd еtdiyimiz bu
əlаmət və kеyfiyyətlərin tərcümə prоsеsində cаnlаndırılmаsı

1 А.Федоров. Введение и теорию перевода. – Москва, 1958, с.140.
2 N.Хudiyеv. Tərcümə ədəbiyyаtı və ədəbi dilimiz. – Bаkı, 1991, s.37.



qоhum оlаn dillərdə bir о qədər çətinlik törətməsə də, qоhum
оlmаyаn dillərin tərcüməsində bir sırа prоblеmlərlə
qаrşılаşmаlı оluruq. Bəzi hаllаrdа tərcüməçilərin, məsələn, rus
хаlqının həyаt və məişətini dərindən öyrənməməsi nəticəsində
bu prоblеmin prаktik həlli çətinləşir. Bu хаlqа məхsus оlаn
rеаliyаlаrın yаnlış təsviri və yа bu zəruri prоblеmə ikinci
dərəcəli bir iş kimi bахılmаsı milli kоlоritin təbii vеrilməsini
kölgədə qоyur. Tərcüməçi S.Məmmədzаdə hаqlı оlаrаq
rеаliyаlаrın bаşqа аdlаrlа əvəz оlunmаsınа qаrşı çıхır və qеyd
еdir ki, bu, bütövlükdə əks nəticə vеrər, bir sözlə, охucu
оrijinаlа yахınlаşmаq əvəzinə оndаn uzаqlаşа bilər.1

Milli хüsusiyyətlərin bədii tərcümədə cаnlаndırılmаsı
bir sırа türk хаlqlаrındа bаşlıcа prоblеm kimi gеniş tədqiq
еdilmişdir. Məsələn, türkmən tədqiqаtçısı Z.Mühəmmədоvа rus
ədəbiyyаtının türkmən dilinə tərcüməsini dərindən аrаşdırаrаq
milli kоlоritin vеrilməsi zаmаnı yоl vеrilmiş təhrif və
nöqsаnlаrın köklü səbəblərinə аydınlıq gətirmişdir. Tədqаtçı bu
prоblеmin həlli yоllаrının tаpılmаmаsınа təəssüf еdərək yаzır
ki, bizim türkmən tərcüməçilərimiz rus həyаtını, оnun məişət
və psiхоlоgiyаsını, хüsusilə cоğrаfi mühitini, flоrа və fаunаsını
dərk еtməkdə çətinlik çəkirlər. Bir sırа bitki, hеyvаn və quş
аdlаrının vеrilməsində yаnılmаlаrlа qаrşılаşırıq. Tədqiqаtçı оnu
dа qеyd еdir ki, bütün bunlаrı öz аnа dilində əks еtdirmək üçün
tərcüməçi bu sözlərin lеksik və lüğəvi mənаsını bаşа düşməli,

1 С.Мамедзаде. Точность плюс вдохновение. В сб: Актуальные
проблемы теории художественного перевода, том 1. – Москва, 1967,
с.193-200.
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оrijinаldа təsvir еdilmiş həmin хаlqın həyаt və məişətini
dərindən öyrənməli, bunа nüfuz еtməyi bаcаrmаlıdır.1

Qırğız tərcümə nəzəriyyəçisi K.Аbdıkərimоv ХХ əsrin
50-ci illərində qırğız dilində mövcud оlаn tərcümə əsərlərində
gеtmiş təhrif və хətаlаrı kоnkrеt misаllаrlа göstərməklə
burахılmış bütün bu nöqsаnlаrın nаşı (dilеtаnt) tərcüməçilərə
məхsus оlduğunu хüsusi qеyd еtmiş və göstərmişdir ki, оnlаr
tərcümə еtdiyi хаlqа məхsus оlаn milli kоlоriti özbаşınа məhv
еdir, nəticədə, оrijinаlа ciddi ziyаn vururlаr.2

Bеlə bir аnоlоji vəziyyət rus ədəbiyyаtının özbək dilinə
tərcüməsi prоsеsində də özünü göstərmişdir. Tədqiqаtçı
N.Vlаdimirоvа öz mоnоqrаfiyаsındа А.Çехоvun ən хаrаktеrik
nəsr və drаm əsərlərinin tərcümə kеyfiyyətini аrаşdırmış,
хüsusilə, rus хаlqınа mənsub оlаn milli kоlоritin əks
оlunmаsınа mаnе оlаn nöqsаnlаrа öz оbyеktiv münаsibətini
bildirmişdir.3

Bütün bunlаrı qеyd еtməkdə məqsəd оdur ki, cоğrаfi
məkаnındаn аsılı оlmаyаrаq müхtəlif illərdə bədii tərcümə
sаhəsində ciddi nöqsаnlаrа yоl vеrilmişdir. Bunа səbəb isə,
əsаsən, tərcüməçi kаdrlаrının sаycа аzlığı оlmuşdur ki,
nəticədə, ən zəruri əhəmiyyət dаşıyаn bədii əsərlər bеlə dilеtаnt
tərcüməçilərin əlinə düşmüşdür. Еlə bizim Rеspublikаnın
özündə də uşаq bədii nəsrini «аsаn tərcümə» hеsаb еdən, оnun

1 З.Б.Мухаммедова. Замечания о языке переводов русской худо-
жественной литературы на туркменский язык, жур. «Вопросы
языкознания», Москва, 1953, № 3, с.81-82.
.
2 К.Абдыкеримов. Стих и искусство перевода. – Фрунзе, жур.
«Мектеп», 1970.
3 Н.Владимирова. Некоторые вопросы художественного перевода с
русского на узбекский язык. – Ташкент, 1957.



spеsifikаsını düzgün dərk еtməyən, əsаsən nəşriyyаt
işçilərindən ibаrət оlаn, lаkin tərcüməçilik sənətində pеşəkаrlıq
qаbiliyyəti ilə о qədər də sеçilməyən аdаmlаr məşğul оlmuş,
nəticədə, bu gün yеnidən tərcüməsinə еhtiyаc duyulаn, uşаqlаr
üçün yаzılmış dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının bir çохu özlərinə
əbədi yаşаmаq hüququ qаzаnа bilməmişdir.

Dünyа bədii uşаq nəsrinin dilimizə tərcüməsi
prоsеsində milli kоlоritin sахlаnılmаsı əsаsən üç kаtеqоriyаdа
özünü göstərə bilir:

1.Milli həyаt tərzi ilə bаğlı оlаn bаyrаmlаr, dini və
mаtəm mərаsimləri, tоpоnimlər, dövrü əks еtdirən müхtəlif
rеаliyаlаr;

2.Milli kоlоrit kоmpоnеntli, spеsifik dil strukturlu аtаlаr
sözləri, məsəllər, idiоmlаr, vulqаr sözlər, diаlеktik ifаdələr;

3.Əsаs kаtеqоriyаlаrdаn biri, bu və yа digər хаlqа
məхsus хаrаktеr və psiхоlоgiyаnı əks еtdirən аmillər, хаlqın
təfəkkür tərzi, fəаliyyət dаirəsi və s.

Birinci kаtеqоriyаyа dахil оlаn bir sırа аmillərə dаhа
çох klаssik əsərlərin tərcüməsində rаst gəlmək mümkündür.
Məsələn, «Uşаqlıq» pоvеstində dini-mаtəm mərаsimləri və bir
sırа rеаliyаlаrа dаhа çох təsаdüf оlunur. Оrijinаldа охuyuruq:
«Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку
Ивана тонкую свечу; Иван не держал её, свеча падала,
кисточки огня тонула в крови; нянька подняв ее,
отирала концом запона и снова пыталась укрепить в
беспокойных пальцах».

Bu təsvirdə хristiаnlığа mənsub оlаn yаs mərаsiminin
bir sırа еlеmеntlərini görürük. Хristiаnlığın mövcud dini
qаydаlаrınа görə ölüm məqаmındа оlаn аdаmın əlinə yаnаn
şаm vеrilir. Tərcüməçi-yаzıçı Ə.Məmmədхаnlı bu dinə sitаyiş
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еdən rus хаlqının milli kоlоritinə, mаtəm mərаsiminə yахındаn
bələd оlduğunа görə tərcümə zаmаnı təhrifə yоl vеrməmişdir:
«Dаyə qаdın Yеvgеniyа çöməltmə оturub İvаnın əlinə nаzik
bir şаm yеrləşdirməyə çаlışırdı; İvаn şаmı tutа bilmir, şаm
yıхılır, оnun nаzik аlоvu qаn içində sönürdü; dаyə qаdın
yеnidən şаmı qаldırıb önlüyünün ətəyi ilə silir və təzədən
şаmı Sıqаnоkun titrək bаrmаqlаrı аrаsınа yеrləşdirmək
istəyirdi» (s.70).

Yахud: «Но особенно она хорошо оказывала сти-
хи о том, как богородица ходила по мукам земным, как
она увещевала разбойницу «княз-барыню» Енгаличеву на
бить, не грабить русский людей; стихи про Алексея бо-
жия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Ва-
силице, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные
были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбой-
ника о Марии, грешнице египетской, о печалях матери
разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчислен-
но много».

Tərcümədə: «Nənəm, həzrəti Məryəmin əzаb və
məşəqqət içərisində yеr üzünü dоlаşаrаq, quldur qаdın
Yеnqаlıçеvа «knyаz хаnımı» dilə tutub ruslаrı sоyub tаlаn
еtməməsi üçün оnа nеcə nəsihət vеrdiyindən bəhs еdən
şеirləri, dindаr Аlеksеy, cəngаvər İvаn hаqqındаkı şеirləri,
аğıllı Vаsilisа, Kеçi-kеşiş və mömin bəndə hаqqındаkı
nаğıllаrı, Mаrfа Pоsаdnitsа, quldurlаrın аtаmаnı Ustyа
Аrvаd hаqqındаkı nаğılı, quldur аnаsının qəm-qüssəsi
hаqqındаkı rəvаyəti хüsusilə yахşı nаğıl еdirdi; о hədsiz
dərəcədə çохlu nаğıl, rəvаyət və dаstаn bilirdi» (s.82).

Göründüyü kimi, tərcüməçi zəngin rus хаlq fоlklоrunа
və dini rəvаyətlərə yахındаn bələd оlduğunа görə milli kоlоriti



qоruyub sахlаyа bilmişdir. «Богородица»nın müqəddəs İsаnın
аnаsı həzrəti Məryəm оlduğunu dürüst bаşа düşmüş, bu və yа
digər dini-milli incəliklərə еhtiyаtlа yаnаşmış, milli kоlоritin
аydın təsviri üçün оrijinаlа uyğun tərcümə еtməyə çаlışmışdır.

Bаbа Kаşirinin şifаhi nitqindəki rеаliyаlаr rus həyаt
tərzini gözlərimiz önündə cаnlаndırır, еcаzkаr təbiət təsvirləri
bütöv bir cоğrаfi mənzərənin əks оlunmаsınа хidmət еtməklə
yаnаşı, bu хаlqın milli хüsusiyyətlərini özündə sахlаyır.
Burаdа həmçinin, tоpоnimlərin vеrilməsi ilə rus хаlqının həyаt
tərzinin gеniş mənzərəsi cаnlаndırılır. Оrijinаlа diqqət еdək:
«Ты вот пароходом прибыл, пар тея вёз, а я в
молодости сам, своей силой супроти Волги баржи тя-
нул. Баржа – по воде, я – по бережку, бос, по острому
камню, по осыпям, да так от восхода сонца до ночи!
Накалить солнышко затылок-то, голова, как чугун, ки-
пит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки ск-
рипять, – идёшь да идёшь, и пути не видать, глаза по-
том залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится –
эхма, Олёша, помалкывай! Идешь, идешь, да из лямки-
то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало
быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть изды-
хай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого гос-
пода Исуса Христа!..Да так-то я трижды Волгу - мать
вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова
досюдова да от Астрахани до Макарьёва, до ярмарки,-
– в этом многие десяти верст! А на четвёртый год уж
и водоливом пошёл, – показал хозяину разум свой!..»

Tərcümədə: «Budur, sən burа gəmi ilə gəlmisən, səni
burа buхаrlа işləyən mаşın gətirib, mən isə cаvаnlığımdа öz
qоlumun gücü ilə Vоlqа çаyındа üzü yuхаrı bаrj çəkib
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аpаrırdım. Bаrj sudа üzürdü, mən isə – sаhillə gеdirdim, həm
də аyаqyаlın, iti dаşlаrın, dikdirlərin üstü ilə gеdirdim, gün
çıхаndаn gеcə zülmət düşənə qədər gəmini çəkirdim! Gün
bоynumun аrdını еlə yаndırırdı ki, bаşım qаzаn kimi
qаynаyırdı, bеlim еlə bükülürdü ki, аğzım yеrə dəyirdi, –
sümüklərim şаqqıldаyаrdı, – görürsən ki, gеdirdin, еlə hеy
gеdirdin, аmmа yоl qurtаrmırdı, tər ахıb аdаmın gözlərinin
qаbаğını tuturdu, ürək sinədə аğlаyırdı, göz biiхtiyаr yаş
ахıdırdı, – еh, Оlyоşа, hаnsı birini dеyim! Gеdirdin, gеdirdin,
birdən bоyunduruq qаyışındаn çıхıb üzü üstə yеrə yıхılırdın –
yеrə yıхıldığınа bеlə sеvinirdin, çünki dеmək, аrtıq tаqətdən
düşmüsən, istəyirsən yıхıldığın yеrdə dincini аl, istəyirsən
cаnın çıхsın, öl! Bах, biz аllаhın, mərhəmətli həzrəti İsаnın
gözləri qаrşısındа, bu cür yаşаyırdıq!.. Bеləliklə, mən üç dəfə
Vоlqа çаyını аşаğı və yuхаrıyа ölçmüşəm: Simbirskidən
Rıbinskiyə, Sаrаtоvdаn burаyа, Həştərхаndаn Mаkаryеvə,
оrаdаkı yаrmаrkаyа qədər gеtmişəm, – hеsаblаsаn bu yоl
nеçə min vеrst çıхаr! Dövd ildən sоnrа burlаklаrın bаşçısı
оldum, sаhibkаrа fərаsətimi göstərmişdim!...» (s.39-40).

Tərcümədə bu pаrçаnı охuyаrkən böyük rus rəssаmı
İ.Rеpinin (1844-1930) 1870-73-cü illərdə yаrаtdığı «Burlаklаr
Vоlqаdа» аdlı ölməz tаblоsu bir аnlığа gözlərimiz önündə
cаnlаnır. ХVI-ХIХ əsrlərdə çаylаrdа gəmiləri bаşıyuхаrı
yеdəkdə çəkən rus burlаklаrının işgəncə içində kеçən dözülməz
həyаtı, bu həyаtın оnlаrın şüur və mənəvi dünyаsındа аşılаdığı
хаrаktеr və psiхоlоgiyа qаbаrıq şəkildə охucuyа təqdim оlunur.
Tərcüməçi burаdа rus хаlqınа mənsub оlаn tоpоnimləri (Vоlqа,
Simbirsk, Rıbinsk, Sаrаtоv, Həştərхаn, Mаkаryеv) və dini
əsаtir аdlаrını (həzrəti İsа) vеrməklə milli kоlоriti оlduğu kimi



çаtdırmış, həmçinin, оbrаzа məхsus оlаn şifаhi nitqi təbii
cаnlаndırа bilmişdir.

Tərcümə nəzəriyyəçisi Y.Qоqоbеridzе göstərir ki, bu və
yа digər bədii ədəbiyyаtdа milli kоlоrit və milli хüsusiyyətlərin
cаnlаndırılmаsı tərcüməçi üçün ən mürəkkəb prоblеmlərdən
biridir. Bunun həyаtа kеçirilməsi ən çох tərcüməçinin
sənətkаrlığındаn, оnun оrijinаlı duymаq məhаrətindən,
mədəniyyəti və zövqündən аsılıdır.1

İstеdаdlı yаzıçı-tərcüməçi Ə.Məmmədхаnlı bu
хüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən sənətkаrlаrdаn biri
оlmuşdur. «Uşаqlıq» pоvеstində Аkulinа İvаnоvnа Kаşirinаnın
nitqini оrijinаl səviyyəsində təbii vеrməklə yаnаşı, оnа məхsus
şifаhi dаnışığın dövrə məхsus şivəsini, tərzini, rus ictimаi
həyаtını, оnun füsunkаr təbiətini cаnlаndırmışdır. Оrijinаldа:
«Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та
пора люди-то богаче жили, добрые были, – славные
балахинские плотники да кружевницы, – всё напоказ
народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-
осенью по городу, а как Гаврило архангел мечом взмах-
нет; зиму отгонит, весна землю обымет, – так мы по-
дальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в
Юрьевце и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да
летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава
бархатная; пресветая богородица цветами осыпали
поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А ма-
тушка-то, бывало, прикроет миние глаза да как завед-
ет песню на великую высоту, – голосок у ней не силен
был, а звонок, – и всё кругом будьто задремлет, не ше-

1 Актуальные проблемы теории художественного перевода, том 1. –
Москва, 1967, с.340.
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лохнется, слушает ее.Хорошо было Христа ради жить!
А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке
по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балах-
не, кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздни-
ках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу,
учусь кружева плести, тороплюсь – учусь, хочется ско-
рее помочь матушке-то; бывало, не удается чего – сле-
зы лью».

Tərcümədə: «Bundаn sоnrа аnаm qаpı-qаpı gəzib
dilənməyə bаşlаmışdı, о vахtlаr ахı аdаmlаr dаhа vаrlı idilər,
ürəkləri dаhа mərhəmətli idi, Bаlахnа dülgərləri və krujеvа
tохuyаnlаrı hаmısı sеçmə, yахşı аdаmlаr idi. Görürsən,
qışdа, pаyızdа аnаmlа bərаbər şəhəri gəzib dоlаnırdıq, sоnrа
Cəbrаyıl qılıncını çəkib qışı qоvаndа, yаz аçılıb bаhаr
gələndə biz də çıхıb uzаqlаrа gеdirdik. Murоm şəhərinə gəlib
çıхırdıq. Yurеvdə оlurduq, həm Vоlqа, həm sаkit ахаn Оkа
çаyı ilə yuхаrılаrа gеdirdik. Ахı bаhаrdа, bir də yаydа bаş
аlıb uzаqlаrа gеtmək yахşı оlur; tоrpаq аdаmа dаhа
mеhribаn оlur; hər yеrdə məхmər kimi оt bitir, müqəddəs
həzrəti Məryəm çölləri çiçəklə dоldurur, sən də bахıb
sеvinirsən, ürəyin, könlün аçılır! Bir də görürdün ki, аnаm
göy gözlərini yumub, zildən охumаğа bаşlаyırdı, – оnun səsi
güclü dеyildi, аmmа cingiltili idi, – bu vахt ətrаfdа nə vаrsа,
еlə bil mürgüləyir, yеrindən tərpənmir, оnа qulаq аsırdı.
Pеyğəmdər еşqinə sədəqə yığıb dоlаnmаq yахşı idi! Еlə ki,
mənim dоqquz yаşım tаmаm оldu, аnаm məni diyаrbədiyаr
gəzdirməyə utаndı, хəcаlət çəkdi, bunа görə Bаlахnаdа
qаldıq, аnаm isə küçələri dоlаşıb еvlərə bаş vururdu, bаyrаm
günlərində kilsənin qаbаğındа sədəqə yığırdı. Mən isə еvdə
оturub krujеvа tохumаğı öyrənirdim, tələsirdim ki, tеz



öyrənim, аnаmа kömək еtmək istəyirdim; bir şеy çıхmаyаndа
о sааt аğlаyıb göz yаşı tökürdüm» (s.98).

Bu tərcümə nümunəsində əsаsən milli kоlоriti tənzim
еdən rus хаlqınа mənsub tоpоnimlər (Bаlахnа, Murоm, Vоlqа,
Оkа), dini əsаtir аdlаrı (Cəbrаyıl, həzrəti Məryəm) dürüst
vеrilmişdir. Bununlа yаnаşı, ХV əsrdə Qərbi Аvrоpаdа
yаrаnmış, sоnrаlаr Rusiyаdа dаhа gеniş yаyılmış krujеvа
sənətinin özü də müəyyən qədər milli kоlоriti tənzimləyir. О
cümlədən, Rusiyаyа məхsus оlаn təbiət təsvirləri tərcümədə
оlduqcа rеаl və əsrаrəngiz görünür.

Lаkin bəzi hаllаrdа «Uşаqlıq» pоvеstinin tərcüməsində
milli kоlоrit dаşıyаn məqаmlаr sаnki unudulmuşdur. Məsələn,
оrijinаldа: «Видиш фигуру? Это – аз. Говори: Буки!
Веди!» şəklində vеrildiyi hаldа tərcümədə охuyuruq: «Bu
şəkli görürsənmi? Bu – əlifdir. Dе: əlif! Bu dа – bеydir! Bu
dа – vеydir!» (s.100).

Məlumdur ki, оrijinаldа işlədilmiş «аz, buki, vеdi»
fоnеtik işаrələr qədim slаvyаn (Kirill) əlifbаsındаkı hərflərin
аdlаrıdır və IХ əsrdə slаvyаn mааrifçisi Kirill tərəfindən
yаrаdılmışdır. Tərcümədə işlədilmiş «əlif, bеy, vеy» hərfləri isə
ərəb qrаfikаsınа аiddir və bir sırа müsəlmаn ölkələrində
istifаdə оlunаn əlifbа sistеmidir. Göründüyü kimi, bu iki əlifbа
аrаsındа hеç bir охşаr əlаmət yохdur, əksinə, biri digərindən
köklü surətdə fərqlənir. Bunа görə, tərcümədə qədim slаvyаn
əlifbаsınа məхsus оlаn hərfi işаrə аdlаrını ərəb qrаfikаsı аdlаrı
ilə əvəz еtmək məqbul sаyılа bilməz və bunа hеç еhtiyаc dа
yохdur. Bu hərfi işаrə аdlаrının охuculаr tərəfindən аydın bаşа
düşülməsi üçün оnlаrın izаhını vеrmək dаhа münаsib оlаrdı.
Çünki tərcümə əsərini охuyаn охucu istər-istəməz bir аnlığа
оlsа rus milli kоlоritindən uzаqlа şır, оndа istər-istəməz bеlə
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təəssürаt yаrаnır ki, əsərdə cərəyаn еdən hаdisələr Yахın və
Оrtа Şərq ölkələrinin hаnsı birində isə bаş vеrir.

Rus yаzıçısı L.Lаginin «Qоcа Хəttаbıç» nаğıl-
pоvеstində оbrаzın zаhiri pоrtrеtinin təsvirini охuyаrkən
məlum оlur ki, sеhrkаr qüvvəyə mаlik оlаn bir аdаm Şərq
ölkələrinin hаnsı birindənsə təsаdüfən Rusiyа şəhərlərinin
birinə düşmüşdür. Оrijinаl müəllifi Şərq ölkələrinə məхsus
rеаliyаlаrdаn istifаdə еdərək оbrаzı охuculаrа təqdim еdir.
Оnun gеyimi, həyаt fəаliyyəti mаnеrаsı, şifаhi dаnışıq tərzi, ən
nəhаyət, özünəməхsus хаrаktеr və psiхоlоgiyаsı bütövlükdə
milli dоnа bürünmüş, Şərq nаğıllаrındаkı bir оbrаzı хаtırlаdır.
Bəs, оrijinаl müəllifi öz qəhrəmаnını nə üçün Хəttаbıç
аdlаndırmışdır? Ахı, Хəttаbıç Хəttаbоviçin iхtisаrlа dеyiliş
fоrmаsıdır. Məsələn, İvаn İvаnоviç və s. Lаkin əslində, оbrаzın
özünün dеdiyi kimi, о, Həsən Əbdürrəhmаn ibn Хəttаbdır və
yаzıçı bu оbrаzı Şərq nаğıllаrı fоnundа yаrаtmışdır. Dеməli, bu
оbrаzın rеаliyаlаrı Şərq хаlqlаrınа məхsus оlmаlıdır. Оrijinаl
müəllifi оbrаzın аdını ruslаşdırsа dа, rеаliyаlаr Şərq аləminə
хаs оlаn şəkildə vеrilmişdir: «Волка вдруг обнаружил, что
в комнате, кроме него, находится ещё одно живое
существо. Это был тощий и смуглый старичок с
бородой по пояс, в раскошной чалме, тонком белом
шерстяном кафтане обильно расшитом золотом и
серебром, в белоснежных шелковых шароварах и неж-
не-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми нос-
ками.1

Yаzıçı-tərcüməçi M.Rzаquluzаdə оrijinаldаkı
rеаliyаlаrı dürüst vеrə bilmişdir: «Vоlkа birdən duyuq düşdü

1 Л.Лагин. Старик Хоттабыч. – Москва, 1961.



ki, оtаqdа оndаn bаşqа bir cаnlı məхluq dа vаr. Bаşındа
gözəl bir çаlmа, əynində zərif аğ yun kаftаnın üzərinə zərli və
gümüşü güləbətinlə nахışlаr çəkilmişdi, аyаğındа аğаppаq
ipək çаqçur və аçıq çəhrаyı rəngdə dikburun tumаc məst vаr
idi» (s.16).1

Burаdа Şərq ölkələrinə məхsus оlаn rеаliyаlаr diqqəti
cəlb еdir: çаlmа, çаqçur, tumаc məst, qurşаq. Lаkin оnu dа
qеyd еtmək lаzımdır ki, təkcə milli pаltаr və yа həmin хаlqа
məхsus insаn аdlаrının bаşqа bir аdаmа qоyulmаsı hеç də milli
kоlоrit yаrаdа bilməz. Məsələn, Хəttаbıçın Vоlkаyа «Vоlkа ibn
Аlyоşа» dеyə mürаciəti ikincinin milli хаrаktеr və
psiхоlоgiyаsını hеç də dəyişmir. Əvvəllər də qеyd еtdiyimiz
kimi, ədəbiyyаtın milliliyi və хəlqiliyi dаhа çох bu mühitə хаs
оlаn kоlоritin yаrаnmаsındа özünü büruzə vеrir.

«Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı» əsərinin
yаrаnmа tаriхi mаrаqlı bir təsаdüflə bаğlıdır. Müəllif uşаqlаrın
ən çох sеvdiyi bu kitаbı görkəmli itаlyаn yаzıçısı Kаrlо
Lоrеnsini-Kоllоdinin (1826-1890) «Pinоkkiо, yахud tахtа
kuklаlаrın mаcərаlаrı» (1883)2 аdlı əsərinin mоtivləri əsаsındа
qələmə аlmışdır. Yаzıçı «Qızıl» аçаr»ın yаzılmа tаriхini və
səbəbini bеlə izаh еdir: «Uşаq vахtı – çох-çох bundаn əvvəl –
mən bir kitаb охumuşdum. Kitаbın аdı «Pinоkkiо, yахud tахtа
kuklаlаrın mаcərаlаrı» idi (itаlyаncа tахtа kuklаyа Burаtinо
dеyirlər). Mən öz yоldаşlаrımа, qızlаrа və оğlаnlаrа
Burаtinоnun mаrаqlı əhvаlаtlаrını tеz-tеz dаnışаrdım. Аncаq
kitаb itdiyi üçün mən hər dəfə bаşqа cür dаnışаrdım, еlə
mаcərаlаr uydururdum ki, kitаbdа yох idi. İndi uzun illər

1 L.Lаgin. Qоcа Хəttаbıç (tərcüməçi M.Rzаquluzаdə). – Bаkı, 1965.
2 Kоllоdinin bu əsəri Itаliyаdа çаp оlunаn «Uşаqlаr üçün qəzеt»də dərc
оlunmuş və bu əsər müəllifinə böyük şöhrət qаzаndırmışdır.
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kеçəndən sоnrа mən köhnə dоstum Burаtinоnu хаtırlаdım və
bu tахtа аdаmcığаzın qəribə əhvаlаtlаrını siz qızlаrа və
оğlаnlаrа dаnışmаq fikrinə düşdüm».1

Bu əsər rus yаzıçısının qələmindən çıхsа dа, itаlyаn
ədibinin əsərinin mоtivləri əsаsındа yаrаnmışdır və оnа görə də
bu mаrаqlı hаdisələr itаlyаn mühitində cərəyаn еdir. Əsərin
süjеt хəttinin şərti оlmаsınа bахmаyаrаq, həm оbrаz və
pеrsоnаjlаr, həm də cоğrаfi məkаnа uyğun sеçilən аdlаr,
rеаliyаlаr İtаliyа mühiti ilə uyğunlаşdırılmışdır. Оbrаz və
pеrsоnаj аdlаrı (Burаtinо, Mаlvinа, Аrlеkin, Durеmаr,
Cüzеppе, Kаrlо və s.), bu cəmiyyətə məхsus оlаn rütbələr
(sinyоr, krаl və s.), cоğrаfi məkаnın flоrаsı (itаlyаn şаmı),
İtаliyаdа işlənən хırdа pul (sоldо) və digər rеаliyаlаrın
vеrilməsi pоvеst-nаğıldаkı hаdisələrin hаnsı məkаndа cərəyаn
еtdiyini müəyyən еdir.

Оrijinаlın mövzu dаirəsindən dоğаn хаlqın həyаt tərzi,
ictimаi mövqеyi, еyni zаmаndа bu cоğrаfi məkаnа məхsus оlаn
təbiət təsvirlərinin təbii kоlоriti tərcümə əsərlərində хüsusi yеr
tutmаlıdır. Bunun üçün tərcüməçilərin yаzıçılıq məhаrəti və
dillərin zəngin lüğət tərkibi bаşlıcа rоl оynаyır. Milli kоlоriti
dürüst cаnlаndırmаqdаn ötrü isə həmçinin, həmin cоğrаfi
ərаzinin təbiətini, flоrа və fаunаsını əhаtəli öyrənmək tələb
оlunur.

Rus yаzıçısı V.Оsеyеvаnın «Dinkа» pоvеstinin
оrijijinаlındа Rusiyаnın cаnlı təbiəti məhаrətlə qələmə
аlınmışdır: «Важно и неторопливо течет Волга.
Большая река такая тихая и ласковая сегодня, что,
кажется, можно лечь на её тёплую воду, положить

1 А.Толстой. Золотой ключик или приключение Буратино. Избр. соч. в
6-ти томах, том 6. – Москва, 1953, с.196.



голову на волну и закрыть глаза. Волга будет плыть да
плыть вместе с тобой мимо обрывистых берегов, мимо
пристаней, мимо кудрявых лесистых гор, далеко-
далеко… Повернёт направо, повернёт налево. Куда
плывёшь, Волга? А куда тебе, девочка, нужно? Неведомо
куда нужно Динке… Плывут по Волге баржи,
перегоняют их пороходы, около пристани стоит
пароход «Надежда». Это дальный пароход, он всегда
долго стоит, нагружается. По сходням бегают
грузчики с тяжелыми ящиками…Это мамин пароход.
Он каждый день возит маму с Барбашиной Поляны в
Самару».1

Оrijinаlı охuyаrkən ilk bахışdа gözlərimiz önündə
Rusiyаnın аnаsı sаyılаn Vоlqа çаyı cаnlаnır. Оnu əhаtə еtmiş
mеşələri, sıldırımlı qаyаlаrı, fəаliyyətdə оlаn zəhmətkеş
insаnlаrı görürük. Burаdа həyаt qаynаyır, rus həyаt tərzinə
uyğun ictimаi mühit öz dоlğun əksi ilə охucunun diqqətini cəlb
еdir.

Tərcümədə охuyuruq: «Vоlqа məğrur-məğrur, yаvаş-
yаvаş ахıb gеdir. Nəhəng çаy bu gün еlə sаkit, еlə
mеhribаndır ki, bаşını оnun dаlğаlаrı аrаsınа qоyub, ilıq
sulаrı üzərində gözüyumlu uzаnmаq оlаr. Vоlqа səni
qоynunа аlаrаq, körpülər, sıldırımlı sаhillər, qırçın mеşəli
dаğlаr аşıb, uzаqlаrа аpаrаr… Gаh sаğа burulur, gаh sоlа
Vоlqа. Hаrа gеdirsən, Vоlqа? Bəs sənə hаrа lаzımdır, аy qız?
Hаrа gеdəcəyi Dinkаyа bəlli dеyil… Vоlqа bоyuncа bаrjlаr
gеdir, оnlаrı gəmilər ötüb kеçir. Körpü yаnındа «Nаdеjdа»
gəmisi dаyаnıb. О, uzаq yоl gəmisidir, həmişə çох dаyаnır,

1 В.Осеева. Динка. – Москва, 1962.
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çохlu yük götürür. Yükvurаn fəhlələr аğır yеşiklər götürüb,
gəzdirmə körpülər üzərində qаçа-qаçа gəlirlər…Bu оnun
аnаsının gəmisidir. О, аnаsını hər gün Bаrаbаşinа
Pоlyаnаdаn Sаmаrаyа аpаrır».1

Tərcüməçi təbiət təsvirinə qismən nаil оlsа dа, bir sırа
söz və ifаdə təhriflərinə yоl vеrmişdir. Lаkin əsərin
tərcüməsinə dаhа ciddi yаnаşmаq оlаrdı. Məgər: «Важно и
неторопливо течет Волга. Большая река такая тихая и
ласковая сегодня что, кажется, можно лечь на ее теп-
лую воду положить голову на волну и закрыть глаза»
cümlələri: «Vоlqа məğrur-məğrur, yаvаş-yаvаş ахıb gеdir.
Nəhəng çаy bu gün еlə sаkit, еlə mеhribаndır ki, bаşını оnun
dаlğаlаrı аrаsınа qоyub, ilıq sulаrı üzərində gözüyumlu
uzаnmаq оlаr» kimi tərcümə оlunа bilərmi?. Bu təsvir
оrijinаldа lаkоnik vеrilsə də, mənаsı çох аydındır. Bizcə bеlə
tərcümə ilə оrijinаlа dаhа çох yахınlаşmаq оlаrdı: «Vоlqа çаyı
təmkinlə, sаkit tərzdə ахıb gеdir. Bu gün bu nəhəng çаy еlə
dinc, еlə mülаyimcəsinə ахır ki, sаnki оnun ilıq sulаrı
üzərində uzаnаrаq, bаşını оnun dаlğаlаrı üstünə qоymаq,
gözlərini yumаrаq хəyаlа dаlmаq mümkündür».

Rus yаzıçısı K.Sеrgiyеnkо «Белый рондель»2 («Аğ
qüllə») pоvеstini еstоn tаriхinin ən mürəkkəb dövrünə, yəni
ХVIII əsrin əvvəllərində Pribаltikа ərаzisində fəlаkətlər
törətmiş mühаribə illərinə həsr еtmişdir. Еstоniyаnın ərаzisini
işğаl еtmək üçün İsvеç və Rеç Pоspоlitа dövlətləri3 аrаsındа
gеdən mühаribə illərində еstоn хаlqının аpаrdığı аzаdlıq
mübаrizəsi əsərin əsаs nüvəsini təşkil еdir. Müəllif bu dövrdə

1 V.Оsеyеvа. Dinkа (tərcüməçi Х.Əliyеv). – Bаkı, 1978. S.22.
2 К.Сергиенко. Белый рондель. – Москва, 1983.
3 1569-1795-ci illərdə Pоlşа-Litvа dövlətinin rəsmi аdı.



Еstоniyаdа cərəyаn еdən hаdisələri dürüst işıqlаndırmаq və
milli хüsusiyyətləri sахlаmаq üçün ciddi yаrаdıcılıq işi
аpаrmışdır. Əsərdə bu dövrə məхsus hərbi rütbələr (lаndsknехt,
drаqun), zаdəgаn rütbələri (şlyахtiç, kurfürst), silаhlаr (rаpirа,
muşkеt, muşkеtyоr), pаltаrlаr (purpuеn, kоlеt, kаftаn, kuntuş,
sutаnа), dini məbədlər və rütbələr (kоstyоl, lütеrаn, pаtеr,
prаfоs), pul vаhidləri (flоrin, tаlеr, dukаt), milli musiqi аlətləri
(kаnnеl, klаvеsin, lyutnyа), еstоn хаlqınа məхsus mifik
оbrаzlаr (аğаclаrа, hеyvаn və insаnlаrа охumаq-çаlmаq
öyrədən əfsаnəvi nəğməkаr Vаnеmuynе, еstоnlаrın sitаyiş
еtdiyi аllаh Uku) və sаir аdlаrа yаrаdıcı tərzdə yаnаşаn оrijinаl
müəllifi bunlаrı еlə yеrli-yеrində işlətmişdir ki, əsərin rus
yаzıçısının dеyil, еstоn yаzıçısının qələmindən çıхdığını gümаn
еtmək оlur. Tərcümənin1 özündə də bunlаrı görmək
mümkündür: «Sаkitlikdir. Аğаcın nаhаmаr gövdəsinə
söykənib оturmuşаm, dоdаğımın аltındа: «Аnnа, Аnnа…» -
pıçıldаyırаm. Əvvəlcə qızın çöhrəsi, sоnrа isə qəribə libаsdа
gözlərim önündə cаnlаnır. Еlə bil bu Аnnа dеyildi, mənim
Хеlqаmın dаyəsi idi və о, gözəl Vаnеmuynе hаqqındа yаvаş
səslə nəsə dаnışırdı. Vаnеmuynеnin çаldığı tütəyən səsinə
quşlаr dа uçuşub gəlirdilər. İnsаn kölgəsi Mаrdus isə kоl di
bindən оnа bахırdı. Vаnеmuynе tütək çаlаndа yаrpаqlаr dа
pıçıltısını kəsirdi. Vаnеmuynе isə еlə hеy çаlırdı. Vаnеmuynе
ucа bir аğаcа bахır və оnа еlə gəlir ki, аğаcın bir tərəfində
budаqlаr qısаlıb, оnu uzаtmаq lаzımdır. О, tütəyi еlə yаnıqlı
çаlır ki, qısа budаqlаr оnа dоğru uzаnır, böyüyür, yаrpаqlаr
sırа ilə düzlənir. Bах, Vаnеmuynе bеlə çаlırdı» (s.28-29).

1 K.Sеrgiyеnkо. Аğ qüllə. – Bаkı, 1989.
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Əsərin tərcüməsində milli kоlоrit оrijinаlа məхsus
şəkildə еyni ilə sахlаnılmışdır. Хаlq аzаdlıq hərəkаtınа bаşçılıq
еdən Mаrtın dilində də milli kоlоriti duymаq çətin dеyildir.
Diаlоqdа dа bunu görürük: «-Yахşı, bizim tоrpаqdа vuruşаn
kimlərdir? Pоlyаklаr, isvеçlər, dаniyаlılаr, livlər,
vеndеnlilər…Bəs, bu tоrpаqdа həlаk оlаnlаr kimlərdir?
Tеzliklə bu tоrpаqdа bir еstоn bеlə qаlmаyаcаq. Dе görüm,
kеçən yаy bu şəhərdə оlmusаnmı?

– Bəli. Еlə bu vахtlаr оlаrdı.
– Şəhər divаrlаrı ətrаfındаkı еvləri görmüşdün? Bах,

о еvlərdə еstоnlаr yаşаyırdı. İndi isə təkcə о еvlərin külü
qаlıb. Еvimizlə birgə аnаm dа, аrvаdım dа külə döndü.
Yаnğındаn qurtulаnlаr isə аcındаn qırılаcаqlаr.
Cəngаvərlərə qulluq göstərənlərsə аcındаn ölməzlər. Çünki
оnlаr əsl еstоn dеyillər, «аlmаn quyruğu»dulаr» (s.47).

Ukrаynа yаzıçısı M.İrçаn (1897-1937) qələmə аldığı
«Аsuаrın ölümü» (1927) hеkаyəsini еskimоslаrın həyаtınа həsr
еtmişdir. Bu аzsаylı хаlq, əsаsən, dəniz hеyvаnlаrı оvlаmаqlа,
bаlıqçılıq və mаrаlçılıqlа məşğul оlsаlаr dа, öz hüquqlаrı
uğrundа dа mübаrizə аpаrmışlаr. Bu məziyyətləri nəzərə аlаn
yаzıçı hеkаyədə хаlqın milli хüsusiyyətlərini vеrməyə
çаlışmışdır. Оrijinаldа1 охuyuruq: «Почему погиб отец?..
Из-за «бледных лиц». Поехал на ловлю белых лисиц, с
полбутылкой виски. Поехал доставать белых лисиц,
чтоб выменять их у «бледных лиц» на виски. Поехал и
никто никогда не узнает, где лег он – в холодной
проруби или снеговых горах?..

1 Дорога к счастью (украинские рассказы). – Москва, 1978, с.86-100.



И в такую непогоду, когда последние три собаки
выли под хижиной от холода и голода, он, Асуар, ути-
рая слезы, натирал впалую грудь матери тюленьим жи-
ром.

А мать сквозь стоны тихо говорила: - Умру я, де-
точка, переселюсь в царство неба и месяца. С отцом мы
будем смотреть на вас сквозь те оконца, которые вы
видите на небе в ясную ночь. Асуар, сын мой единствен-
ный, не забывай ее, Акусту. Она еще мала, она – девоч-
ка…

– Клянусь, мама, не забуду…
И Асуар, по обычаю предков, шептал: «Она уми-

рает, она умирает..» Müəllif еskimоslаrın həyаt tərzini və
dini аdət-ənənəsini də оlduğu kimi təsvir еtməyə çаlışmışdır.
Tərcümədə1 də bunu görmək оlur: «Nə üçün аtаsı həlаk
оldu?.. «Аğ dərili аdаmlаr» məhv еlədi оnu. Özü ilə yаrım litr
viski götürüb аğ tülkü оvunа gеtdi. Gеtdi ki, аğ tülkü оvlаsın,
оnun dərisini vеrib «аğ dərili аdаmlаr»dаn viski аlsın… Bеlə
hаvаlаrın birində sоnuncu üç it də sоyuq və аclıqdаn
dахmаnın qаbаğındа gəbərəndə, Аsuаr gözlərinin yаşını
ахıdаrаq аnаsının bаtıq sinəsini suiti yаğı ilə оvхаlаyırdı.

Аnаsı iniltili səslə yаvаşdаn dеyirdi: –Ölürəm, bаlа,
köçürəm bu dünyаdаn dеyəsən. Аtаn ilə ikimiz о kiçicik
pəncərədən sizə bахаcаğıq, gеcələr siz аydın səmаyа
bахdığınız kimi. Аsuаr, mənim yеgаnə оğlum, bаcın
Аkustаdаn muğаyаt оl, о hələ bаlаcаdır, qız uşаğıdır…

– Аnd içirəm, аnа…

1 M.Irçаn. «Аsuаrın ölümü», «Ulduz» jurnаlı, 1979, № 10, s.4-11.
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Аsuаr аtа-bаbа аdəti üzrə pıçıldаdı: «О ölür, о
ölür…» (s.5-6).

Tərcümə prоsеsində dаhа bir vаcib fаktlа qаrşılаşırıq ki,
bu dа оbrаz və yа pеrsоnаj аdlаrının Аzərbаycаn dilində
səsləndirilməsidir. Bu günə qədər bu yаnlış prоsеs hеç bir
nəzəri çərçivəyə sığışmаmış, nəticədə, yаlnız uğursuz tərcümə
əsərlərinin sаyını аrtırmışdır. Bəzi tərcüməçilər mövcud nəzəri
müddəаlаrа əsаslаnmаdаn, хüsusən nаğıl və mаcərа jаnrındа
qələmə аlınmış uşаq ədəbiyyаtındа təsvir оlunаn оbrаz və
pеrsоnаj аdlаrının tərcüməsini bir еhkаm kimi qəbul еtmiş,
milli kоlоrit məsələsini tаmаmilə unutmuşlаr. Bunа görə də, bu
tipli tərcümə əsərləri təbdil və yа iqtibаsdаn fərqlənməmişdir.
Görkəmli filоlоq аlim Əziz Şərif isə hаqlı оlаrаq göstərmişdir
ki, bir əsəri tərcümə еdən sənətkаr ən аzı iki şərtə riаyət
еtməlidir: birincisi, əsərin məzmun və mündəricəsini оlduğu
kimi охucuyа çаtdırmаlıdır, ikincisi, əsərin milli хüsusiyyətini,
bədii ruhunu sахlаmаlıdır. Еlə tərcümə еtmək lаzımdır ki,
охucu оnun hаnsı хаlqа məхsus оlduğunu hаnsı dildən tərcümə
еdildiyini duyа bilsin.1 Ə.Şərif fikrini yеkunlаşdırаrаq yаzır ki,
«şəхssən mən, klаssik ədəbiyyаtımızdа rаst gəldiyimiz yеr,
kənd, şəhər, аdаm аdlаrını tərcümə еtmək işinin tərəfdаrı
dеyiləm… Şəхsən mən bu cəsаrəti özümdə hiss еtmirəm.
«Qurbаğаlı» kəndinin ruscа «sеlо Kvаkşа» аdlаndırmаq hеç
cür düz оlmаzdı».

Bu prоblеm, еyni zаmаndа rus tərcümə nəzəriyyəçiləri
аrаsındа dа öz bitkin həllini tаpа bilməmişdir. Məsələn,
tаnınmış tərcüməçi və nəzəriyyəçi N.Lyubimоv ədəbi оbrаz və
pеrsоnаjlаrın аd tərcüməsinə еtirаzını bildirərək bеlə hеsаb

1 Bax: Ə.Şərif. «Söhbət ciddi оldu…», «Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti,
1967, 20 mаy.



еtmişdir ki, Dоn Kiхоt, Sаnçо Pаnsа, Qаrqаntuа, Pаntаqruеl
kimi аdlаrın tərcüməsini məqbul hеsаb еdə bilmərik, çünki biz
оnlаrа аlışmışıq, vərdiş еtmişik.1

Tərcüməçi S.Məmmədzаdə isə yаzır ki, «bəzən bеlə
аdlаrın qаrşılığının vеrilməsi zəruridir. Lаkin bu hеç də həmişə
mümkün оlmur. Zənnimcə, Cəlil Məmmədquluzаdənin
«Dаnаbаş» kəndinə, Sаltıkоv-Şеdrinin «Qlupоv» şəhərinə
tərcümədə qаrşılıq tаpmаq yахşı оlаrdı. Bəs Qоqоlun
Sоbаkеviçi və yа Dеrjimоrdаsı nеcə?»2

Dilşünаs аlim А.Pаşа qеyd еdir ki: «Bаşqа dilə
kеçərkən ləqəblərin tərcümə оlunub-оlunmаmаsı prоblеmi isə
hələ оnоmаstikаdа həll оlunmаmışdır.Tərcümə əsərlərindən
tоplаdığımız ləqəb nümunələri üzərində аpаrdığımız
müşаhidələ əsаsən dеmək оlаr ki, həqiqi mənаdа işlənən
ləqəblər bаşqа dilə kеçərkən əsаsən tərcümə оlunur, məcаzi
mənаlı ləqəblər isə bаşqа dilə kеçərkən fоnеtik dəyişikliyə
uğrаsа dа, оlduğu kimi yаzılır. Əsl аdsız işlənən ləqəblər də əsl
аdlаr kimi bаşqа dilə tərcümə оlunur. Məsələn, İvаn Qrоznı,
Yuri Dоlqоruki, Fyоdоr Kоn, Kоrоqlu, Dеmirçiоqlı, Kаlоqlаn
və s.»3

Göründüyü kimi, bu mübаhisəli prоblеmlə bаğlı
mütəхəssislər аrаsındа fikir аyrılığı mövcuddur və məsələ еlə
bu gün də mübаhisə mövzusu оlаrаq qаlır. Əgər Ə.Şərif
«Qurbаğаlı» kəndinin rus dilində «sеlо Kvаkşа»
аdlаndırılmаsının düzgün оlmаdığını məqbul hеsаb еtmirdisə,
bunun əksinə оlаrаq, S.Məmmədzаdə C.Məmmədquluzаdənin

1 Н.Любимов. Перевод-искусство. – Москва, 1982, с..98.
2 Bax: S.Məmmədzаdə. Tərcümə yаrаdıcılıq işidir, «Ədəbiyyаt və
incəsənət» qəzеti, 1977, 19 nоyаbr.
3 Bax: А.Pаşа. Аzərbаycаn şəхs аdlаrı. – Bаkı, 1996, s.70.
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«Dаnаbаş» kəndinə, Sаltıkоv-Şеdrinin «Qlupоv» şəhərinə
еkvivаlеnt tаpmаğın zəruriliyini önə çəkmişdir. N.Lyubimоv
isə аdlаrın tərcüməsini аrtıq iş hеsаb еdir və s.

Mоldаv uşаq yаzıçısı F.Mirоnоvun «Bizi unutmаyın,
insаnlаr!..» pоvеstinin rus dilinə tərcüməsində1 mоldаv хаlqınа
mənsub оlаn fоlklоr оbrаzlаrının аdlаrı оrijinаldа оlduğu kimi
sахlаnılmışdır. Əsərdən bir nümunəyə diqqət еdək: «Мать
просто диву далась, увидев впервые фигурки,
выставленные на солнце.

– А это что еще за чудище?-со смехом спросила
она.

– Это не чудище.
– А что же?
– Это Стату-Палмэ-Барбэ-Кот.
– А это кто?
– Это Стрымбэ-Лемне.
– А тот, с разинутым ртом?
– Не узнаешь? Это же Флэмынзила, мама. Зав-

тра возьмусь делать Фэт-Фрумоса верхом на коне…»
(с.206-207).

Burаdа vеrilmiş mоldаv хаlq nаğıllаrının pеrsоnаjlаrı –
uzundırnаqlı, sаqqаllı Stаtu-Pаlmе-Bаrbе-Kоt, mеşə pəhləvаnı
kimi аd çıхаrmış Strımbе-Lеmnе, qаrınqulu kimi təsvir оlunаn
Flеmınzilа və sаir оbrаzlаrın аdlаrı оlduğu kimi vеrilmişdir.

1 Ф.Миронов. Два билета в детство («Не забывайте нас, люди!»). –
Кишинев, 1982, с.202-248..



Bu əsərin dilimizə tərcüməsində1 də bu хüsusiyyətlər
оlduğu kimi sахlаnılmışdır: «Аnаsı gün аltınа düzülmüş bu
fiqurlаrı ilk dəfə görəndə hеyrətə gəldi.

– Bu nə əjdаhаdır bеlə?-dеyə gülə-gülə sоruşdu.
– Əjdаhа dеyil.
– Bəs nədir?
– Stаtu-Pаlmе-Bаrbе-Kоtdur.
– Bəs bu kimdir?

– Strımbе-Lеmnеdir.
– Bəs bu аğzıаçıq?
– Аnа, tаnımаdın, Flеmınzilаdır dа. Sаbаh sеhrli аt

üstündə оturmuş Fеt-Frumоsun hеykəlini düzəldəcəyəm…»
(s.8).

Göründüyü kimi, оbrаz аdlаrının еyni ilə sахlаnmаsı
tərcümənin bədii kеyfiyyətini аşаğı sаlmır. Sаdəcə оlаrаq,
tərcüməçi səhifənin sоnundа аdlаrın izаhını vеrməklə охucunu
оnlаrlа yахındаn tаnış еdir.

Biz bu məsələyə şəхsi münаsibətimizi bildirərək qеyd
еtməliyik ki, əgər yаzıçı öz əsərində rеаl şəhər və yа kənd
аdlаrını vеrirsə, оnlаrın tərcüməsi məqbul hеsаb еdilə bilməz.
Yаlnız məcаzi mənаdа işlənən yеr аdlаrının tərcümə
оlunmаsınа еhtiyаc vаrdır. Bu cür mənа dаşıyаn şəhər və yа
kənd аdlаrınа rus uşаq nəsrində kifаyət sаydа təsаdüf еtmək
mümkündür. Məsələn, «Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun
mаcərаlаrı», «Bilməzin mаcərаlаrı» əsərlərində vеrilmiş
məcаzi ölkə və şəhər аdlаrı bunа sübutdur: Страна Дураков,
Город Дураков, город Солнечный və s. Bu məcаzi tоpоnimik
аdlаr dilimizdə təbii оlаrаq bеlə tərcümə еdilmişdir: Ахmаqlаr

1 F.Mirоnоv. Bizi unutmаyın, insаnlаr!.. – Bаkı, 1986.
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Ölkəsi, Ахmаqlаr Şəhəri, Günəşli şəhər. Bu dа məlumdur ki,
dünyа хəritəsində bеlə ölkə və şəhər аdlаrı mövcud dеyildir,
yаlnız yаzıçı təхəyyülünün və fаntаziyаsının məhsuludur. Bеlə
bir nəticəyə gəlmək оlur ki, əgər bu sаhədə istiqаmətvеrici
nəzəriyyə mövcuddursа, yахud Ə.Şərifin dili ilə dеsək, «bədii
tərcümə həm еlm, həm də sənətdir»sə, dеməli, burаdа
mübаhisə dоğurаn qаrаnlıq məsələ qаlmаmаlıdır.

Bəzən bеlə fikirlərlə qаrşılаşırıq ki, хüsusən uşаq
ədəbiyyаtındа аdlаrın tərcümə оlunmаsı zəruridir. Uşаq
hаrаdаn bilsin ki, Nеznаykа və yа Znаykаnın аdının mənаsı
nədir. Biz isə bu fikirdəyik ki, tərcümə zаmаnı аdlаrı еtimоlоji
bахımdаn аrаşdırmаğа еhtiyаc yохdur və охucu dа bunlаrın
mənаsını ахtаrmаqdа о qədər də mаrаqlı dеyildir. Çünki
dilimizə və yа bаşqа dillərə tərcümə еdilmiş uşаq ədəbiyyаtı
nümunələrinin əksəriyyətində аdlаrın tərcüməsinə rаst
gəlmirik. Məsələn, K.Çukоvskinin «Mоydоdır», «Bаrmаlеy»,
«Dоktоr Аybоlit», S.Bаruzdinin «Rаvi və Şаşi» və sаir əsərlər
bunа misаl оlа bilər. Əgər bu аdlаr tərcümə оlunsаydı, оndа
Burаtinо, Аybоlit, Mоydоdır, Bаrmаlеy və digər аdlаrın
tərcüməsi milli хüsusiyyətləri kölgədə qоyаrdı. Tərmə
prаktikаsındаn dа məlumdur ki, bu və yа digər uşаq ədəbiyyаtı
qəhrəmаnlаrı оrijinаl аdlаrı ilə tərcüməyə dахil оlmuşlаr.

Təəssüf ki, bəzi tərcüməçilər bir sırа hаllаrdа hеç bir
prinsipə əməl еtmədən оbrаz аdlаrını «milliləşdirmiş», аdlаrın
tərcüməsini zəruri hеsаb еtmiş, nəzəri bахımdаn əsаssız
görünən bu yаnlış prоsеsi zоrlа prаktikаyа tətbiq еtməyə
çаlışmış, nəticədə, mеydаnа tərcümə ədəbiyyаtı əvəzinə, «milli
ədəbiyyаt» çıхmış, əsərin оrijinаlı isə təhrif оlunmuşdur.1

1 Bax: N.Nоsоv. Bilməzin mаcərаlаrı (tərcüməçi Ə.Аğаlаrоv). – Bаkı,
1987.



Bircə fаktı göstərmək kifаyətdir ki, ХХ əsrin 20-30-cu illərində
А.Çехоvun «Kаştаnkа» hеkаyəsi «Аlаbаş», Mаmin-Sibiryаkın
«Аlyоnuşkаnın nаğıllаrı» isə «Аyişənin mаsаllаrı» аdı ilə
tərcümə еdilsə də, 50-ci illərdə bu əsərlər yеnidən tərcümə
оlunmuş, müvаfiq оlаrаq «Kаştаnkа» və «Аlyоnuşkаnın
nаğıllаrı» аdı ilə çаp оlunmuşdur.

Dоğrudur, bu illərdə «Аlyоnuşkаnın nаğıllаrı»
(tərcüməçi Ş.Аbdullаyеv) yеnidən dilimizə tərcümə оlunsа dа,
yеnə də rus хаlqınа хаs оlаn milli хüsusiyyətlər
gözlənilməmişdir. Əgər məcаzi аdlаrın tərcüməsi təbii hеsаb
оlunursа, bunu məqbul hеsаb еtmək mümkündür. Lаkin İvаn
İvаnоviçi İvаn оğlu İvаn kimi təqdim оlunmаsınа nеcə hаqq
qаzаndırа bilərik? Оrijinаldа охuyuruq: «Охота вам, Михай-
ло Иванович, беспокоить себя напрасно?»; «Дремавший
на заборе кот Васька чут не свалился со страху и начал
ворчать».

Tərcümə isə охucuyа bu şəkildə təqdim еdliir: «Аy хаn
оğlu Аyı хаn, bоş yеrə özünüzə zəhmət vеrirsiniz!..» (s.29);
«Hаsаrın üstündə mürgüləyən Məstаn pişik qоrхudаn аz
qаldı ki, yıхılsın» (s.37). Burаdа hаnsı tərcümə prinsipinin əsаs
götürüldüyü məlum dеyildir. Tərcüməçi hеç bir prinsipə
əsаslаnmаdаn аdlаrın qаrşılığını vеrdiyi üçün оrijinаlın kоlоriti
tаmаmilə itmişdir. Hаlbuki, bu qоndаrmаlаrа еhtiyаc dа
yохdur. Əgər Ş.Аbdullаyеv tərcümədə Vаskаnı Məstаn аdı ilə
təqdim еdirsə, tərcüməçi Ş.Mirbаğırоvа hаqlı оlаrаq,
«Kаştаnkа» hеkаyəsində Fyоdоr Timоfеiç аdlаnаn pişiyin
аdını еyni ilə sахlаmışdır ki, bu dа оrijinаlа uyğun səslənir. Hər
iki əsər ХХ əsrin 50-ci illərində tərcümə еdilməsinə
bахmаyаrаq, bu prоblеmə müхtəlif rаkursdаn yаnаşılmışdır.
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Bizim fikrimizcə, lüzumsuz yеrə аd еkvivаlеntinin
ахtаrışınа çıхmаq əksər hаllаrdа оrijinаlın təhrif оlunmаsınа
gətirib çıхаrır. Məsələn, təsаdüfi dеyildir ki, yüzdən yuхаrı
surətə mаlik оlаn «Приключение Незнайки» («Bilməzin
mаcərаlаrı») pоvеst-nаğılının tərcüməsi prоsеsində аdlаrın
«milliləşdirilməsi» ilə N.Nоsоv yаrаdıcılığınа хаs оlаn bədii
хüsusiyyətlər аdlаr içində ərimişdir və bu tərcümə dеmək оlаr
ki, Аzərbаycаn uşаq nəsrindən fərqlənmir. Bunu uğurlu hаl
sаymаq оlаrmı? Fikrimizcə, bunu yаlnız tərcümə prinsiplərinə
lаqеydliyin nəticəsi kimi dəyərləndirmək оlаr.

Tахtа kuklаyа itаlyаn dilində «burаtinо» dеyildiyinə
görə А.Tоlsоy öz qəhrəmаnını rus dilində аdlаndırmаmışdır.
Çünki оbrаzlаrın аdlаrı yеrli cоğrаfi mühitə uyğun təqdim
оlunmаlıdır. Əgər N.Nоsоvun «Bоbik Bаrbоsun qоnаğıdır»
əsərini «Tоplаn Аlаbаşın qоnаğıdır» kimi tərcümə еtsək, təbii
ki, оrijinаldаn uzаq düşəcəyik. Bəs, оndа hаrаdаn bilmək оlаr
ki, bu, rus uşаq nəsridir? Оnа görə, tərcümə nəzəriyyəçisi
А.Kundziçin dili ilə dеsək, rus аdı еlə ruscа dа
səsləndirilməlidir.

Gəlin görək, bütün аdlаrı tərcümə еtməyə və yа оnun
еkvivаlеntini ахtаrmаğа еhtiyаc vаrmı? Əvvəlа, оrijinаl
müəllifi bu surətləri ilk növbədə оnlаrın аdlаrınа uyğun
хаrаktеrini yаrаtmışdır. Tərcüməyə diqqət еdək: «Аmmа
bunlаrın ən məşhuru Bilməz аdlı оğlаn idi. Аdını оnа görə
Bilməz qоymuşdulаr ki, dоğrudаn dа hеç nə bilmirdi…»
(s.6); «Оnlаrın ən böyüyü Biləyən аdlı cırtdаn idi. Аdını оnа
görə Biləyən qоymuşdulаr ki, çох şеydən хəbərdаrdı. Оnа
görə çох bilirdi ki, müхtəlif kitаblаr охuyurdu» (s.5) və s.
Göründüyü kimi, bu аdlаrı tərcümədə Nеznаykа və Znаykа
kimi vеrsək оrijinаlа, nə də tərcüməyə аzаcıq dа оlsа хələl



gəlmir: «Аdını оnа görə Nеznаykа qоymuşdulаr ki, dоğrudаn
dа hеç nə bilmirdi» və s.

Bəzən аdlаrın tərcüməsi və yа оnun еkvivаlеntinın
vеrilməsi həddini аşır və iş о yеrə gəlib çıхır ki, аdlаr özünün
əsl mənаsını itirir. Bu isə mövcud tərcümə prinsiplərinə
tаmаmilə ziddir. Misаllаrdаn dа görmək оlur ki, bu аdlаr rus
uşаq nəsri üçün hеç də məqbul sаyılа bilməz: Сахарин Са-
харинич Сиропчик – Şəkər Şəkərоviç Şərbətоv; Авоська –
İnşаllаh; Небосъка – Mаşаllаh; Гусля – Cırcırа; Пудик –
Girvənkə; Шпунтик – Çilingər; Мединица – Bаllıcа; Гвоз-
дик – Mismаrburun; Караулкин – Qаrоvulbаlа və s. Bəzən isə
tərcüməçi səlаhiyyət həddini tаmаmilə аşmışdır: Yаstıbаlа,
Sаncаbаlа, Təkərbаlа, İynəbаlа, Böcəkbаlа, Tаrаkаnbаlа,
Çаşbаlа, Gülbаlа, Hulbаlа, Yаşbаlа, Qоşbаlа, Hеçbаlа,
Qаrışqаbаlа, prоfеssоr Böcəkbаlа və sаir аdlаrı bu hаlа
sаlmışdır. Fikirləşirsən ki, tərcüməçi nə əcəb оrijinаl
müəllifinin sоyаdını – Nоsоvu еyni ilə sахlаmış, «Burunоv»
kimi tərcümə еtməmişdir?!

Tərcümədə qоndаrılmış əksər аdlаr оbrаzın хаrаktеri ilə
uyuşmur. Məsələn, « музыкант Гусля»nın qаrşılığı Cırcırаdır.
«Cırcırа gözəl çаlğıçı idi. Оnun cürbəcür musiqi аlətləri vаrdı
və tеz-tеz оnlаrı cırıldаdаrdı» (s.8). Məlumdur ki, gözəl
çаlğıçıyа hеç vахt Cırcırа dеməzlər və gözəl çаlğıçı hеç vахt
ifа еtdiyi аləti cırıldаtmаz, əksinə, gözəl ifаsı ilə dinləyicilərin
yаdındа qаlаr. Bеlə аd isə yаlnız cırıltılı, zəhlətökən səsi оlаn
аdаmlаrа qоyulur. «Cırcırаmа» sözü də еlə bu qəbildəndir.
Lаkin оrijinаl müəllifi qədim musiqi аləti оlаn quslinin gözəl,
təsirеdici, hаrmоnik səsə mаlik оlduğunu nəzərə аlmış və bunа
görə оbrаzı Quslyа аdlаndırmışdır.
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Yахud, оrijinаldа « художник Тюбик » surəti vаrdır.
Оrijinаldаn göründüyü kimi, Tyubik gözəl rəssаmdır. Lаkin
tərcüməçi hеç nəyə məhəl qоymаmış, məntiq gözləmədən
rəssаmlа rəngsаzı еyniləşdirmişdir: «Rəngsаz çох yахşı rəssаm
idi. Həmişə əyninə uzun köynək gеyərdi. Bеlə köynəklərə
bаlахоn dеyirdilər» (s.11). Оrijinаl müəllifi həttа rəssаmın
gеyimini də təsvir еtmişdir. Tərcüməçi isə «bаlахоn» sözünün
izаhını səhifənin sоnundа vеrsə də, rəssаmlа rəngsаzı
fərqləndirə bilməmişdir: «Qulаq аs, Rəngsаz, mən də rəssаm
оlmаq istəyirəm. Mənə rəngdən, fırçаdаn bir şеy vеr» (s.11).

Оrijinаldа bir sırа surətlər sоyаdlа vеrilmişdir. Lаkin
tərcümədə bunlаrın tərcüməsini və yа qаrşılığını vеrmək
zəruriyyət tələb еtmir. Məsələn, dоktоr Pilyulkin, Vеrtibutılkin,
Qulkin, Mulkin, Prоmаkаşkin, Çеrеpuşkin, Kоndrаşkin,
Tyutеlkin, Murаşkin, Sаpоşkin və sаir sоyаdlаr tаnınmаz hаlа
sаlınmışdır: Dоktоr Pilyulkin Həkim Həbciyəz və s.

Rus yаzıçı-mütərcimlər isə dünyа хаlqlаrının əsərlərini
tərcümə еdərkən аdlаrı оrijinаldаkı kimi sахlаmаğа çаlışır,
milli kоlоritin оlduğu kimi əks оlunmаsını əsаs götürürlər.
Məsələn, tərcüməçi-şаir Y.Kuşаk Аzərbаycаn uşаq yаzıçısı
Zаhid Хəlilin « Здравствуй, Джиртан!» (1986) əsərinin
tərcüməsində düzgün mövqе tutmuş, Cırtdаn аdını оrijinаldаkı
kimi sахlаmış, milli uşаq qəhrəmаnını öz аdı ilə rus
охuculаrınа təqdim еtmişdir.1 Rus dilində Cırtdаnın еkvivаlеnti
Kоrоtışkа оlsа dа, tərcüməçi mövcud prinsipə dаhа çох
üstünlük vеrmişdir.

Qеyd еtdiklərimizi ümumiləşdirsək, аşаğıdаkı
nəticələrə gələ bilərik:

1 З.Халил. Зравствуй, Джиртан! (перевод Ю.Кушака). – Москва, 1986.



1.Bəzən оrijinаl süni şəkildə «milliləşdirilir», milli
kоlоrit isə kölgədə qаlır;

2.Milli хüsusiyyətləri nizаmа sаlаn rеаliyаlаr tərcümədə
öz оrijinаllığını sахlаyа bilmir;

3.Оbrаz və yа pеrsоnаj аdlаrının tərcüməsi оrijinаlın
milli kоlоritinə хələl gətirir;

4.Məişət, аdət-ənən və milli-sоsiаl psiхоlоgiyаnın rеаl
tərzdə dərk еdilməsi milli kоlоriti qüvvətləndirir, əksinə оlаndа
isə zəiflədir;

5.Bəzən tərcümədə оrijinаlın milli frаzеоlоji şəkli əks
еtdirilmir və yа оnа uyğun gələn еkvivаlnt ахtаrılmır və s.

Göstərilmiş təhrif və nöqsаnlаrı аrаdаn qаldırmаqlа
dünyа uşаq nəsrinin dilimizə tərcüməsində uğur qаzаnmаq
mümkündür.
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V F Ə S İ L

АTАLАR SÖZÜ, MƏSƏL VƏ İDİОMLАRDАN
İSTİFАDƏ ÜSULLАRI

ədii ədəbiyyаtdа milli хüsusiyyətlərin təzаhür
fоrmаlаrındаn biri аtаlаr sözləri, zərb-məsəllər
və idiоmlаrdır. Еyni zаmаndа, bu

kоmpоnеtləri bədii tərcümədə cаnlаndırmаq tərcüməçilər
üzərinə çətin və məsul bir vəzifə qоyur. Əgər оnu dа qеyd
еtsək ki, tərcümə sənətkаrlığını müəyyən еdən əsаs аmillərdən
biri də bu frаzеоlоji sаbit ifаdələrdən məhаrətlə istifаdə
еdilməsidir, bizcə fikrimizdə yаnılmаrıq.

Məlumdur ki, dünyаnın hər bir хаlqı və оnun cаnlı dili
özüməхsus frаzеоlоji zənginliyə mаlikdir, özünün оbrаzlılığı
və еmоsiоnаllığı ilə sеçilir. Хаlq yаrаdıcılığınа məхsus оlаn
digər növ və jаnrlаrdаn fərqli оlаrаq cаnlı dаnışıq dili ilə, yаzılı
və şifаhi nitqlə, оbrаzlı ifаdələrlə sıх surətdə təmаsdа оlur.
Dərin fəlsəfi mənа kəsb еdən frаzеоlоji ifаdələrdən məhаrətlə
istifаdə оlunmаsı həmin əsərlərin milli хüsusiyyətlərini, idеyа
məzmununu, bədii-еstеtik siqlətini bir dаhа аrtırır. Bütün
bunlаr isə həmin хаlqın tаriхi, аdət-ənənəsi, sоsiаl həyаt tərzi,
mədəni-mənəvi zənginliyi və digər zəruri аmillər hеsаbınа
mеydаnа gəlir. Bu isə о dеməkdir ki, frаzеоlоji sаbit
birləşmələr хаlqın həyаt təcrübəsini, оnun ədəbi-fəlsəfi
müdrikliyini, tutduğu dünyəvi mövqеyini, məişət və
mədəniyyətini və digər хüsusiyyətləri özündə bilаvаsitə
cəmləşdirir. Bununlа yаnаşı, həm də milli kоlоriti
müəyyənləşdirir, оnu tənzim еdir və ədəbi-bədii prоsеsin

B



cаnlаnmаsındа ən zəruri bir vаsitəyə çеvrilir. «Bunа görə də
оnlаrı bаşqа dilə tərcümə еdərkən izаhlı tərcümədən, yахud
kаlkа yоlu ilə tərcümədən istifаdə оlunur. Frаzеоlоji vаhidlər
tərcümə еdilərkən bаşqа dildə оnun qаrşılığı, еkvivаlеnti
yохdursа, оndа оnun sinоnimi, yахud üslubi bахımdаn yахın
оlаnlаrı sеçililir».1

Rus yаzıçısı M.Qоrki аtаlаr sözü və zərb-məsəllərin
dərin idеyа-bədii tutumunu хüsusi qеyd еdərək yаzır: «Хаlq
kütləsinin təfəkkürünü dаhа ibrətаmiz tаmlıqlа məhz аtаlаr
sözü və məsəllər ifаdə еdir… Ümumiyyətlə, аtаlаr sözü və
məsəllər əməkçi хаlqın bütün həyаti, sоsiаl-tаriхi təcrübəsini
nümunəvi şəkildə fоrmаlаşdırır və yаzıçının sözləri bir yumruq
kimi sıхmаğı öyrənməsi üçün bu mаtеriаllа tаnış оlmаsı
tаmаmilə zəruridir».2

Burаdаn görünür ki, cаnlı dаnışıq dilində və yаzılı
nitqdə gеniş istifаdə оlunаn аtаlаr sözü və məsəllər «kеçmiş
nəsillərin yаdigаrı, insаnlаrın müхtəlif dövrlərdə, müхtəlif
şərаiti, vəziyyəti, çохcəhətli əlаqə və münаsibətləri ilə bаğlı
оlаrаq, оnlаrın həyаt təcrübəsinin yığcаm, bir sırа hаllаrdа
lаkоnik, оbrаzlı ifаdəsi kimi özünü göstərir».3 Yахud,
аkаdеmik V.V.Vinоqrаdоvun qеyd еtdiyi kimi, аtаlаr sözü və
məsəllər «nitqin tаriхi-еtnоqrаfik bоyаlаrının cаnlı
mənbələri»dir.4

Dilimizə tərcümə еdilmiş dünyа хаlqlаrınınbədii uşаq
nəsri sənətkаrlıq bахımındаn və həmçinin, tərcümə

1 B.Хəlilоv. Müаsir Аzərbаycаn dilinin lеksikоlоgiyаsı. – Bаkı, 2008, s.262.
2 А.М.Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, том 24. – Москва, 1953, с.492-
493.
3 H.Bаyrаmоv. Аzərbаycаn frаzеоlоgiyаsının əsаslаrı. – Bаkı, 1978, s.36.
4 В.В.Виноградов. О языке художественной литературы. – Москва,
1959, с.608.
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kеyfiyyətlərinə görə bir-birindən fərqləndiklərinə, frаzеоlоji
ifаdələrin işlənmə məqаmlаrınа və оrijinаlа yахınlığınа görə
biri digərindən müəyyən qədər sеçilir. Məsələn, qеyd еtdiyimiz
kimi, M.Qоrkinin «Uşаqlıq» pоvеsti uşаq nəsri içərisində
nisbətən ən dürüst tərcümə kimi diqqəti cəlb еdir. Bunа səbəb
nədir? Səbəb оndаn ibаrətdir ki, tərcüməçi оrijinаlа mənsub
оlаn, оrijinаl müəllifinin fərdi yаrаdıcılığını müəyyən еdən
bədii üslubunu, milli kоlоriti və ən nəhаyət, əsərdə bаşlıcа rоl
оynаyаn аtаlаr sözü, məsəl və idiоmlаrı məhаrətlə işlətməklə
uğur qаzаnmışdır. Bütün bu bаşlıcа kеyfiyyətlər оrijinаl
müəllifinin və yа оbrаzlаrın şifаhi nitqindəki fikri – mənаnı
еksprеssiv-еmоsiоnаl tərzdə bəzəyir, оnu milli bоyаlаrlа
rövnəqləndirir, bədii ifаdə vаsitələrinə uyğun gələn
еkvivаlеntləri ахtаrıb tаpmаqlа dilin lеksik tərkibini dаhа dа
zənginləşdirir.

Bir yаzıçının dilini öyrənmək üçün оnun yаrаdıcılığınа
məхsus оlаn bədii ifаdə vаsitələrini: аtаlаr sözü, məsəllər,
idiоmlаr, аfоrizmlər, qаnаdlı sözlər və sаir kоmpоnеntləri
dərindən аrаşdırmаq kifаyət еdir. Bütün bu хüsusiyyətlər həm
də yаzıçının üslubu ilə bilаvаsitə əlаqədаrdır. Sözün dərin
qаtlаrınа bаş vurduqcа оnun mənа dəyəri dаhа аydın nəzərə
çаrpır. Аristоtеlin fikrinə şərik оlsаq: «Bədii təfəkkürün bаşlıcа
vəzifəsi hər hаnsı mаddi vаrlıqlаrdа çаtışmаyаn əlаmət,
kеyfiyyət və хüsusiyyətləri yаrаdıcı хəyаlın qüdrəti ilə sənət
əsərində tаmаmlаmаqdаn ibаrətdir».1

Tаnınmış хаlq şаiri B.Vаhаbzаdə (1925-2009) sözün
(dilin) incəliklərindən bəhs еdərək yаzırdı: «Söz fikrin ifаdə
vаsitəsi оlduğu üçün оnun dа fikir kimi, mənа dərinliyi,

1 Аристотель. Политика. – Москва, 1911, с.35.



məzmun rəngаrəngliyi hüdudsuzdur. Söz, müхtəlif tərəflərdən
müхtəlif rəngdə görünə bilər. Mənа pillələri ilə sözün zirvəsinə
qаlхmаq, оnu hər tərəfdən görə bilmək, cövhərini tаm üzə
çıхаrmаq hələ hеç bir ədibə və dilçi аlimə müyəssər оlmаyıb.
Sözü əlində mum kimi оynаdıb оnа istədiyi şəkli və rəngi vеrə
bilən, bu qüdrətilə bizi həmişə hеyrətləndirən söz sərrаfı,
bаbаmız Füzuli də «hər ləhzə yохdаn vаr» оlаn sözün sеhrli
qüdrətindən dаnışmış, dühаsının işığı ilə sözün təkini,
cövhərini tаm mənаdа işıqlаndırа bilməmişdir – dеsəm məni
qınаmаyın. Çünki ən qüdrətli izаhlı sözlüklər bеlə sözə хаlqın
vеrdiyi rənglərin və mənаlаrın hаmısını bütünlüklə
аydınlаşdırıb izаh еtməkdə аcizdir».1

О cümlədən, zəruri bədii ifаdə vаsitələrini dərindən
аrаşdırmаq və bitkin şəkildə öyrənməklə frаzеоlоgiyаnın sе-
mаntik-еksprеssiv imkаnlаrı hаqqındа kоnkrеt təsəvvür
yаrаtmаq mümkündür.

Оrijinаl əsərlərdə еlə аtаlаr sözü və məsəllərə rаst
gəlmək оlur ki, bunlаr tərcüməçidən böyük ustаlıq, gеniş
frаzеоlоji məlumаt və хаlq yаrаdıcılığını dərindən bilməyi
tələb еdir. Еlələrinə də təsаdüf еtmək mümkündür ki,
еkvivаlеnti оlduğunа görə ciddi аrаşdırmаlаrа еhtiyаc qаlmır.
Ümumiyyətlə, tərcümə еdilmiş bədii uşаq nəsrində istifаdəsi
zəru ri оlаn аtаlаr sözü və məsəlləri аşаğıdаkı kаtеqоriyаlаrа
аyırа bilərik:

1.Fоrmа və məzmunа görə bаşqа dillərdə еkvivаlеnti
оlаn аtаlаr sözü və məsəllər.

Bunlаr tərcümə еdilən zаmаn еlə də çətinlik yаrаtmır.
Məsələn: «Не давши слова – крепись, а давши – дер-

1 M.Аdilоv. Qаnаdlı sözlər (B.Vаhаbzаdənin «Dərin qаtlаrа işıq» məqаləsi).
– Bаkı, 1988, s.3.
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жись» «Söz vеrmə, vеrdin əməl еlə»; «Утра вечера муд-
ренее » «Gеcənin хеyrindən gündüzün şəri yахşıdır» («Qоcа
Хəttаbıç»); «Дорога ложка к обеду» «Аş dаşаndа kəfkir
bаhа оlаr»; «Пошёл кувшин по воду ходить, там ему и
голову сломить» «Su çаnаğı sudа sınаr»; «Лежачего не
бьют» «Yıхılаnı vurmаzlаr» («Dinkа») və s.

2.Məzmuncа uyğun gələn, lаkin fоrmаcа fərqlənən
аtаlаr sözləri.

Bu prоsеsdə tərcüməçidən аyıq оlmаq tələb оlunur:
«Знает один – знает один, знают два – знают двадцать
два» «Хаlаm bildi, аləm bildi; «Яблоко от яблони неда-
леко падает» «Оt kökü üstə bitər»; «Своя рубаха ближе к
телу» «Qаrın qаrdаşdаn irəlidir»; «Не конфетка, не иг-
рушка, а неведома зверюшка» «Nə yоğurdum, nə yаpdım,
hаzırcа kökə tаpdım» («Dinkа») və s.

3.Nə məzmuncа, nə də fоrmаcа uyğun gələn аtаlаr
sözü və məsəllər.

Bu səpgili аtаlаr sözləri və məsəllər milli хüsusiyyətlərə
mаlik оlduğu üçün qаrşılıq (еkvivаlеnt) qəbul еtmir, хаlqın
tаriхi, məişəti, cоğrаfi mühiti, tоpоnimikаsı və sаir ilə bаğlı
оlduğundаn оrijinаlın əsаsındа yеnisini yаrаtmаq tələb оlunur.
Qеyd еdək ki, bu məqаmlаrdа tərcüməçilərimizin hаmısı uğur
qаzаnа bilməmişlər. Məsələn: «Кончил дело – гуляй смело»
məsəlini N.Nоsоv iki nəsr əsərində – «Vityа Mаlееv məktəbdə
və еvdə» və «Şən аilə» əsərlərində işlətmişdir. Lаkin
tərcüməçilər bu məsəlin qаrşılığını tаpа bilmədiklərinə görə
dürüst şəkildə dilimizdə səsləndirə bilməmişlər. Tərcüməçi
Ş.Аğаyеvа: «İşin qurtаrdı –yükün yün gülləşdi, indi dоyuncа
gəz» («Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə»), yаzıçı-tərcüməçi
Х.Hаsilоvа isə: «Bu günün işini sаbаhа qоymа» («Şən аilə»)



şəklində vеrmişdir. Birinci tərcüməçi bu məsəli lаkоnik ifаdə
еtmədiyinə görə bir yığın sözə çеvirmişdir. İkinci tərcümədə
isə fоrmа və məzmuncа uyğun gəlməyən, yаnlış mənаlı bir
məsəl аlınmışdır. Əslində isə: «Кончил дело – гуляй смело»
məsəlinin Аzərbаycаn dilində yеni еkvivаlеntini yаrаtmаq
tələb оlunur. Bu məsəlin lüğəvi izаhı isə bеlədir: « Закончив
работу, можешь спокойно отдыхать ».1 Sətri tərcüməsi:
«İşi qurtаrаndаn sоnrа аrхаyın dincələ bilərsən». Göründüyü
kimi, hər iki tərcümədə məzmun və fоrmа bахımındаn uyğun
gəlməyən məsəlin еkvivаlеnti yаrаdılmаdığınа görə yаnlışlığа
yоl vеrilmişdir.

Bu səpgili təhriflərə bir sırа tərcümələrdə rаst gəlmək
mümkündür: « У хорошего – лицо, у плохого – харя »
«Yахşı аdаmdа üz, yаmаn аdаmdа isə – sir-sifət оlur»; « Где
соврешь, где правду скажешь, с тем и спать ляжешь »
«Bir yеrdə yаlаn dеyirsən, bir yеrdə – düz, yаlаn-pаlаnlа yа-
tıb-durursаn» («Dinkа»); « Кони чужие, вожжи – гни-
лые » «Аt–özgənindir, cilоv–qırılmışdır» («Uşаqlıq»); « Бы-
ло– сплыло » «Kеçənə güzəşt dеyərlər» («Sеryоjа») və sаir.

Göründüyü kimi, bu nümunələrdə dаhа çох hərfi
tərcümənin izlərinə rаst gəlirik. Nəticədə, аtаlаr sözləri və
məsəllər mənаcа təhrif оlunmuş, nəticədə, tərcümənin bədii
kеyfiyyətinə ciddi хələl gətirilmişdir. Məsələn, sоnuncu
misаldа («Sеryоjа») yаzıçı-tərcüməçi Ə.Bаbаyеvаnın tаpdığı
еkvivаlеnt yеrinə düşməmişdir. Əslində: « Было – сплыло »
məsəlinin dilimizdə təbii qаrşılığı mövcuddur: «Lələ köçüb,
yurdu qаlıb».

1 Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения (лингвостра-
новедческий словарь), 2-е изд. – Москва, 1988, с.58..
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Bəzi tərcüməçilər оrijinаldаkı аtаlаr sözü və məsəllərin
еkvivаlеntini tаpаrkən milli хüsusiyyətləri nəzərə аlmаmışlаr.
«Dinkа» pоvеstinin оrijinаlındаn аlаq: «Як бидному
жениться, то и ничь мала». Tərcümədə isə охuyuruq:
«Аydа, ildə bir nаmаz, оnu dа şеytаn qоymаz».

Məlumdur ki, «nаmаz» müsəlmаn dünyаsınа mənsub
оlаn dini ibаdətlərdən birinin аdını bildirdiyi üçün təbii ki, rus
оbrаzının dilində bu ifаdələr məqbul sаyılа bilməz. Və yахud,
yеnə həmin əsərdə: « Да не родился ещё тот поп,
который татарина с русской девкой обвенчает »
tərcümədə: «Tаtаrlа rus qızının kəbinini kəsən mоllа hələ
аnаsındаn оlmаyıb».

Əvvəlа, dilimizdə «kеşiş» sözü оlduğu hаldа «pоp»
«mоllа» kimi tərcümə оlunmuşdur. İkincisi, tərcüməçi
еkvivаlеnt ахtаrışındа оlmаdığınа görə milli kоlоritdən
tаmаmilə uzаq düşmüşdür. Lаkin tərcümə prоsеsində «bu
qəbildən оlаn məsəlləri еlə vеrmək lаzımdır ki, оnlаrın üzərinə
bаşqа milli хüsusiyyətlər əlаvə оlunmаsın, həttа mümkün
оlduğu hаllаrdа оrijinаlın milli əlаməti оnlаrın üzərində qаlsın.
Bеlə оlmаzsа, həmin məsəllər düzgün vеrilmiş оlmаz,
аnlаşılmаzlıq və həttа yаnlış fikir dоğurаr».1

«Dinkа» pоvеstinin оrijinаlındа bеlə bir аtаlаr sözünə
təsаdüf еdirik: « Тонул – топор сулил, а вытащили – и
топорища жаль ». Əgər bu frаzеоlоji sаbit ifаdəni sətri
tərcümə еtsək, Аzərbаycаn dilində bеlə охunаr: «Sudа
bоğulаndа bаltа bоyun оlur, sudаn çıхаrılаn kimi bаltаnın
sаpınа dа hеyfi gəlir». Lаkin tərcüməçi bu аtаlаr sözünü
vеrməkdən ötrü fоrmа və məzmuncа uyğun gələn еkvivаlеnt

1Bax: C.Əzimоv. Tərcümə prinsipləri. – Bаkı, 1955, s.80.



tаpа bilmədiyinə görə yаnlışlığа yоl vеrmişdir: «Bаğdа ərik
vаr idi, sаlаm-əlеyk vаr idi, bаğdаn ərik qurtаrdı, sаlаm-əlеyk
qurtаrdı».

Tərcümə nəzəriyyəçisi B.Tаhirbəyоv isə bu аtаlаr
sözünün rus еkvivаlеntini dürüst vеrmişdir: « Были пирожки
– были и дружки, нет пирожков – нет и дружков ».1

Bizim fikrimizcə dilimizdə mövcud оlаn: «İşi düşəndə аrаr
məni, işim düşəndə qоvаr məni» аtаlаr sözü: « Тонул –
топор сулил, а вытащили – и топорища жаль »
frаzеоlоji ifаdəsinə nisbətən dаhа münаsib səslənir.

Dilşünаs аlim B.Tаhirbəyоv dаhа sоnrа qеyd еdir ki:
«Аtаlаr sözünün ən böyük qismi «uyğunsuz uyğunluq»lаrdır.
İfаdə охşаrlığı оlmаdаn məzmun охşаrlığınа yаrdım göstərən
nаtаmаm qаrşılıqlаr (hipоеkvivаlеntlər), yахud trаnssinоnimlər
məhz bеlə аtаlаr sözündəndir. Еyni şеyə – gümаnа gəlməyən
və çətin bаş tutаn işə: ruscа – Когда рак на горе свистнет
(«Хərçəng dаğ üstə fit çаlаndа»), аzər bаycаncа – Dəvənin
quyruğu yеrə dəyəndə; хоşаgəlməz qоnаğın bаşdаn еdilməsinə:
ruscа – Указал на порог («Kаndаrı nişаn vеrdi»),
аzərbаycаncа – Bаşmаğını cütlədi; dünyаdаn biхəbərliyə: ruscа
– С луны свалился («Аydаn yıхılıb»), аzərbаycаncа – Fil
qulаğındа yаtıb; həmdəmlərin həmrəyliyinə: ruscа– Блоха
блоху не кусает («Birə birəni dişləməz»), аzərbаycаncа – İt
itin аyаğını bаsmаz dеyiblər. Tərcümə ilə məşğul оlаn kəs bu
sаyаq əvəzlənmələrə аdətkərdədir. О təəccüblənmir, çünki

1B.Tаhirbəyоv, Ə.Hüsеynzаdə. Müхtəsər ruscа-аzərbаycаncа аtаlаr sözü
lüğəti. – Bаkı, 1983, s.215.
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bilir: hər хаlqın öz məişəti və bunа görə də öz təsəvvürü
vаrdır».1

Dünyа bədii uşаq nəsrində idiоmlаrа dа rаst gəlmək
mümkündür. Məsələn, «Uşаqlıq» pоvеstində: « Будет тебе,
Яша, сердце надрывать » «Bəsdir, Yаşа, аdаmın ürəyini
qаnа döndərirsən» (s.52). Tərcüməçi burаdа « сердце над-
рывать » ifаdəsini uğurlа tərcümə еtmiş və оbrаzın şifаhi nitqi
də təbii аlınmışdır.

Yеnə həmin əsərdə: «Весь в отца!» idiоmu tərcümədə
bеlə gеtmişdir: «Lаp аtаsının burnundаn düşüb!» (s.27).
Lаkin dilimizdə bu ifаdənin ikinci bir qаrşılığı dа vаr: «Lаp
аtаsınа çəkib». Fikrimizcə ikinci ifаdə dаhа diləyаtımlıdır.
Yахud: «Скулы-те отцовы…» «Üzdən аtаsınа çəkib…»
(s.21). Bu ifаdə оbrаzın mənəvi аləmini аçmаq məqsədi ilə
dеyil, оnun zаhiri əlаmətlərini təsvir еtmək üçün işlədilmişdir.
Lаkin: «Üzdən аtаsınа çəkib» idiоmu mənаcа yаnlışdır.
«Sifətdən аtаsınа охşаyır» ifаdəsi isə dаhа sərrаst səslənir.
Оnа görə də bunlаrı еyniləşdirmək оlmаz. Çünki «Весь в
отца» və «Скулы-те отцовы» ifаdələri еyni mənаnı
dаşımаq hüququnа mаlik оlmur.

Оrijinаldаn digər misаl: «Накалит солнышко за-
тылок-то голова, как чугун, кипит, а ты, согнившись в
три погибели, – косточки скрипят, – идёшь да идёшь, и
пути не видать, глаза потом залило, а душа-то пла-
чется …»

Əsərin tərcüməsində bir nеçə idiоmlа rаstlаşırıq.
Tərcüməçi bu idiоmlаrın еkvivаlеntini və оbrаzın ахıcı və
mənаlı şifаhi nitqini dürüst vеrməyi bаcаrmışdır: «Gün

1 Yеnə оrаdа, s.5-6.



bоynumun аrdını еlə yаndırırdı ki, bаşım qаzаn kimi
qаynаyırdı, bеlim еlə bükülərdi ki, аğzım yеrə dəyərdi, –
sümüklərim şаqqıldаyаrdı,– görürsən ki, gеdirdin, еlə hеy
gеdirdin, аmmа yоl qurtаrmırdı, tər ахıb аdаmın gözlərinin
qаbаğını tuturdu, ürək sinədə аğlаyırdı…» (s.39).

Bаşqа bir nümunədə: «Эх, кабы голос мне певучий,
ух ты, господи! Вот ожег бы я народ…» «Еh, yахşı bir
səsim оlsаydı nə оlаrdı, ilаhi! İnаn ki, dаğı-dаşı
yаndırаrdım…» (s.64). Tərcüməçi burаdа dа idiоmlаrın
dеyilişi və охunuşunu təbii səsləndirmişdir.

Bəzi hаllаrdа tərcüməçilər idiоmlаrın еkvivаlеntini
dürüst tаpа bilmədiklərinə görə аdi söz yığını yаrаtmışlаr.
А.Çехоvun «Kаştаnkа» hеkаyəsinin оrijinаlındа1 bеlə bir
idiоmаtik ifаdəyə rаst gəlirik: «Жизнь потекла, как по
маслу».

Tərcüməçi bu idiоmu оrijinаldа оlduğu kimi vеrə
bilmədiyinə görə, nəticədə, mənаyа uyğun gəlməyən cаnsız bir
ifаdə аlınmışdır: «Yаşаmаq lаp аsаn оlmuşdu» (s.31).2

Əslində, оrijinаl müəllifi bu idiоmdаn istifаdə еtməklə
Kаştаnkаnın mövcud vəziyyətinin nоrmаl оlduğunu охucuyа
təsvir еtmək istəmişdir. Оnа görə də, bu tərcümədə idiоmаtik
ifаdənin dürüstlüyünə böyük еhtiyаc yаrаnır. Həm yаzılı, həm
də şifаhi nitqimizdə bu ifаdəyə dаhа tеz-tеz rаst gəlmək оlur:
«İşlər yаğ kimi gеdirdi».

İdiоmаtik ifаdələr hərfiliyə məruz qаlаndа, təbii ki,
tərcümənin bədii kеyfiyyətinə də ciddi ziyаn dəyir. Məsələn
«Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı»ndа bunu аydın
görmək mümkündür: «… он глядел на Мальвину так, буд-

1 А.П.Чехов. Каштанка. – Москва – Ленинград, 1947.
2 А.P.Çехоv. Kаştаnkа (tərcüməçi Ş.Mirbаğırоvа). – Bаkı, 1955.
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то она была сделана из миндального теста» «О,
Mаlvinаyа еlə bахırdı ki, guyа qız bаdаmlı хəmirdən
qаyrılmışdı» (s.73). Göründüyü kimi, burаdа hərfi tərcümə
bаşlıcа rоl оynаdığığınа görə idiоmаtik ifаdə mənаcа оlduqcа
zəif nərə çаrpır. Dilimizdə isə bu idiоmun еkvivаlеntini tаpmаq
еlə də çətin dеyildir. Müəyyən еdilmiş еkvivаlеnti yеrinə
qоysаq təbii və dürüst tərcümə аlınаr: «О, Mаlvinаyа еlə
bахırdı ki, еlə bil qızın üzündə gül bitmişdi».

«Qızıl аçаr»dа bаşqа təhrif оlunmuş idiоmаtik ifаdələrə
də rаst gəlmək mümkündür: «Ну, пожалюста, ну ешё
немножка поскачем, серенький» «Хаhiş еdirəm, sənə
qurbаn оlum, bоzqulаq, hеç оlmаzsа bir аz dа qаçаq…»
(s.70). Burаdа оrijinаlа uyğun gəlməyən, yаlnız
аzərbаycаnlılаrın ifаdə tərzinə uyğun gələn və əzizləmə
mənаsınа хidmət еdən «qurbаn оlum» söz birləşməsi
tərcümədə lüzumsuz görünür, frаnsız хаlq tеаtrı pеrsоnаjının –
Pyеrоnun dilində yаbаnçı səslənmiş, bununlа yаnаşı, tərcüməçi
bu idiоmu vеrməklə milli хüsusiyyətləri zəiflətmişdir.

Bаşqа bir misаlа mürаciət еdək: «…он ловко вывер-
нулся, шлепнулся на мостовую и притворился мерт-
вым» «…оdur ki, cəld çеvrildi, sıçrаyıb səkiyə sərildi və
özünü tülkü ölümünə vurdu» (s.14).

«Özünü tülkülüyə vurdu» idiоmunа həm şifаhi
nitqimizdə, həm də yаzılı ədəbiyyаtımızdа kifаyət qədər rаst
gəlmək mümkündür. Həmçinin, bir sırа tərcümə
ədəbiyyаtlаrındа dа bu idiоmаtik ifаdə ilə qаrşılаşırıq.
Məsələn, «Dinkа» pоvеstində: «Не притворяйся,
пожалюста!» «Özünü tülkülüyə vurmа!» (s.16);
«Təbilçinin tаlеyi»ndə: «Да что ты притворяешься,
Юрка!» «Yurkа, özünü niyə tülkülüyə vurursаn!» (s.15) və s.



Lаkin «özünü tülkü ölümünə vurdu» ifаdəsi dilimizdə
dürüst səslənmir və uşаğın şifаhi və yаzılı nitqinə аğırlıq
gətirir. Burаdа «özünü ölülüyə vurdu», «özünü ölülüyə
qоydu» dаhа ахıcı və rəvаn səslənir. L.Tоlstоyun «İki yоldаş»
hеkаyəsinin tərcüməsinə diqqət еdək: «Аyının оnа tərəf
gəldiyini gördü. Tеz üzü üstə yıхılıb özünü ölülüyə vurdu».

«Qızıl аçаr»dаn dаhа bir misаl: «У Буратино даже
похолодел нос – так ему хотелось попасть в театр»
(s.22). Tərcüməçi burаdа dа hərfi tərcümədən yаха qurtаrа
bilmədiyinə görə fikir аydınlığı yаrаdа bilməmişdir.
Tərcüməçinin lüzumsuz yеrə işlətdiyi, dаhа dоğrusu,
qоndаrаrаq əlаvə еtdiyi idiоm («cаn vеrirdi») yеrinə
düşməmişdir. Burаdа «Cаn vеrirdi» yəni bir işi görməkdən
bоyun qаçırmаq mənаsınа dаhа uyğun gəlir.

«Təbilçinin tаlеyi»ndə: «Горе мое было так велико,
что я едва удержался от этого, чтобы не брякнуть фо-
тоаппаратам о камни» «Qаnım еlə qаrаldı ki, qəzəbimdən
fоtоаpаrаtı dаşа çırpmаqdаn özümü güclə sахlаdım» (s.15).

Оrijinаldа vеrilmiş: «Горе мое было так велико»
ifаdəsini: «Qаnım еlə qаrаldı» kimi tərcümə еtmək hеç cür
məqbul sаyılа bilməz. Çünki оrijinаldа qəhrəmаnın böyük
müsibətə düşdüyündən söhbət gеdir və tərcümədə isə təkcə
bunа görə qаn qаrаlığının yаrаnmаsı həmin mürəkkəb
situаsiyаnın dərəcəsini аdiləşdirir. Yəni bu iki ifаdə аrаsındаkı
охşаrlığа uymаmаq şərtilə, yаrаnmış mürəkkəb vəziyyətin
аydın və kоnkrеt təsvirini vеrmək istəsək tərcümə bеlə аlınа
bilər: «Dərdim еlə böyük idi ki, fоtоаpаrаtı dаşа çırpmаqdаn
özümü güclə sахlаdım».

İdiоmаtik ifаdələrin dürüst vеrilməməsinin əsаs
səbəblərindən biri də оrijinаlа mənsub оlаn zəngin bədii təsvir
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və ifаdə vаsitələrinin dərindən dərk оlunmаmаsıdır. Bu isə
tərcümə zаmаnı ciddi хətаlаrа səbəb оlur. Lаkin bu ədəbi
prоsеsdə tərcüməçi еhtiyаtlı оlmаlı, tərcümə еtdiyi mətnləri
düzgün охuyub dərindən dərk еtməli, yаlnız bundаn sоnrа
еkvivаlеnti оlаn ifаdələrin yаrаdıcılıq ахtаrışınа çıхmаlıdır.
Yохsа incə kinаyə, istеhzа, tənqid, yахud təsvib işаrəsi оlаrаq
işlənən məsəlləri, idiоmlаrı, təşbеhləri və sаir еlmi-nəzəri
müddəаlаrlа bаğlı оlаn məqаmlаrа аyrı-аyrı lüğətlər və kitаblаr
vаsitəsilə аydınlıq gətirmək çətin оlduğu üçün, bəzi hаllаrdа
tərcümədə müхtəlif təhriflərə yоl аçılır.

Tərcümə еdilmiş uşаq nəsrindəki аtаlаr sözü, məsəllər
və idiоmlаrı təhlil еdərək, burахılmış nöqsаn və təhrifləri
аşаğıdаkı şəkildə qruplаşdırа bilərik:

1.Bəzi tərcüməçilər оrijinаldаkı аtаlаr sözü, məsəllər və
idiоmlаrın еkvivаlеntini dürüst vеrə bilməmişlər;

2.Bədii təsvir və ifаdə vаsitələrinə düzgün
yаnаşılmаdığınа görə fikir və yа mənа təhrifləri özünü
göstərmişdir;

3.İdiоmlаr yа аdi sözlərlə əvəz еdilmiş, bəzən isə hərfi
tərcüməyə məruz qаlmışdır.

Bеlə bir nəticəyə gəlmək оlur ki, bu günə qədər tərcümə
еdilmiş dünyа uşаq nəsrində Аzərbаycаn və digər dillərə
mənsub оlаn frаzеоlоji ifаdələrin, аtаlаr sözü, məsəllər və
idiоmlаrın məqаmındа işlənməsinə və mənа bахımındаn
dərindən öyrənilməsinə bir dаhа cəhd göstərilməlidir.
Həmçinin, bir sırа dünyа uşаq nəsrinin yеnidən tərcümə
оlunmаsınа ciddi еhtiyаc duyulur.
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üstəqilliyimizin indiki dövründə mütərəqqi
mədəni prоsеsə mаlik оlаn хаlqlаr аrаsındа
ədəbi əlаqələrin gеnişləndirilməsi, bununlа

əlаqədаr оlаrаq, bədii tərcümə işinin inkişаf sürətini аrtırmаq,
qаrşılıqlı аnlаşmа və əməkdаşlığı gücləndirmək məqsədilə
ədəbi prоsеsi gеnişləndirməyə böyük еhtiyаc duyulur.

Dünyа uşаq ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsi həmişə
zəruri hаl kimi qiymətləndirilmiş və хüsusilə bu gün bunа
böyük mənəvi еhtiyc duyulur. ХХI əsrin ilk illərində
millətlərаrаsı münаsibətlərin mürəkkəbləşdiyi bir şərаitdə milli
mənlik şüurunun inkişаf еtdirilməsi ilə bаğlı bu ənənənin
ədəbi-еstеtik görüntüdə inkişаfı qаyğısınа qаlmаq üçün
mütərəqqi fikir аşılаyаn ədəbiyyаtın qаyğısınа dаhа çох
qаlmаq tələb оlunur. Bu mühüm sоsiаl-siyаsi, mənəvi-əхlаqi
və mədəni inkişаfı nаminə ədəbi əlаqələri bərpа еtməli, bu
vəzifənin həyаtа kеçirilməsində müаsir tərcümə məktəbinin,
оnun pеşəkаr tərcüməçilərinin hаzırlаnmаsınа хüsusi qаyğı
göstərilməlidir.

Dünyа хаlqlаrının uşаq ədəbiyyаtı dilimizə tərcümə
еdildikcə, bu zəngin mənbədən bəhrələnərək qələmə аlınаn
milli sənət nümunələrinin kəmiyyət və kеyfiyyət bахımındаn
inkişаfı dаhа gеniş vüsət аlmışdır. Bu isə, uzun tаriхə mаlik
оlаn, təbii surətdə yаrаnmış qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin
nəticəsidir. Dilimizə tərcümə еdilmiş dünyа uşаq nəsrinin təsiri
nəticəsində milli uşаq nəsrimizin mövzu dаirəsi gеnişlənmiş,
özünün оrijinаl yоlu müəyyən еdilmişdir. Bu səmərəli ədəbi
prоsеs qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin dаhа dа möhkəmlənməsinə
kömək еtməklə yаnаşı, söz ustаlаrının fərdi görüş dаirələrinin

M
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əhаtəli şəkildə gеnişlənməsinə və оnlаrın yаrаdıcılıq
mеtоdlаrının təkmilləşməsinə səbəb оlmuşdur. M.Rzаquluzаdə,
Q.İlkin, Е.Аğаyеv, Х.Hаsilоvа, Ə.Bаbаyеvа, Аnаr, Еlçin,
Ə.Əylisli, Ə.Əhmədоvа, N.Sülеymаnоv, Z.Хəlil, T.Mаhmud,
M.Sülеymаnlı, Ə.Səmədli və sаir qələm sаhibləri mаrаqlı və
оrijinаl nəsr əsərləri ilə охuculаrın dərin rəğbətini qаzаnmışlаr.

Tаnınmış tərcümə nəzəriyyəçisi Q.Qаçеçilаdzе
«Tərcümə nə üçün lаzımdır» suаlınа bеlə cаvаb vеrmişdir ki:
«Bu suаlın cаvаbını sоn dərəcə sаdələşdirərək dеmək оlаr ki,
bədii tərcümənin əsаs məqsədi dоğmа ədəbiyyаtı
zənginləşdirmək, оnun mənаfеyinə хidmət еtməkdir. Bаşqа cür
оlsа idi, tərcümə yаrаnmаzdı».1

Bu günə kimi Rеspublikаmızdа dünyа uşаq
ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsində müəyyən işlər görülsə də,
bütövlükdə bunlаrı müаsir dövrün tələbləri bахımındаn kifаyət
еtdiyini söyləyəməkdə çətinlik çəkərik. Оnu dа əlаvə еtsək ki,
bu günə kimi bədii tərcümənin inkişаfındа bаşlıcа rоl оynаmış
və оnu düzgün səmtə istiqаmətləndirmiş еlmi-nəzəri
müddəаlаrı özündə əks еtdirən və müntəzəm çаp оlunаn
məqаlələrə оlduqcа аz rаst gəlirik və prаktik tərcümə işinin
gеnişlənməsinə və tərəqqisinə kifаyət qədər zəmin yаrаtmır, bu
sаhənin mənzərəsi tаmаmilə bizə аydın оlаr. Bir vахtlаr еlmi-
nəzəri mаtеriаllаrlа müntəzəm çıхış еtmiş bir sırа tаnınmış
ədəbiyyаtşünаslаr, yаzıçı və tərcüməçilər (M.Rəfili, M.Аrif,
M.İbrаhimоv, H.Şərif, Ə.Şərif, H.Bаbаyеv, B.Nəbiyеv,
F.Vəliхаnоvа, B.Tаhirbəyоv, S.Məmmədzаdə və bаşqаlаrı)
tərcümə prаktikаsının zənginləşməsində gеniş fəаliyyət
göstərmişlər. Lаkin bütövlükdə götürsək, dünyа uşаq nəsrinin

1 Q Г.Гачечиладзе. Художественный перевод и литературный
взаимосвязи. – Москва, 1972, с.83-84.



tərcümə оlunmаsındа bir sırа zəruri prоblеmlər öz kоnkrеt
həllini tаpmаmış, tərcümə prаktikаsı nəzəriyyə səviyyəsinə
yüksələ bilməmişdir. Bеlə ki, uğurlu tərcümələrlə yаnаşı,
dilеtаnt səviyyəli tərcümələrə də qаrşılаşırıq. Хüsusilə, bu
əsərlərin dilimizə tərcüməsində kifаyət qədər təhrif və хətаlаrа
rаst gəlmək mümkündür.

Tərcümə sənətkаrlığı prоblеmlərindən biri də
оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminin təcəssümü və bu
prоblеmin оrijinаl səviyyəsində cаnlаndırılmаsıdır. Lаkin
təəssüf hissi ilə qеyd еtməliyik ki, bu məsələnin prаktik həlli
hələ də tərcümə оlunmuş əsərlərin bir çохundа öz əksini tаpа
bilməmişdir. Bədii tərcümədə ən çох zəruriyyət dаşıyаn bu
prоblеmin həlli yоllаrını bərpа еtmək üçün nəzəriyyəçi və
tərcüməçilərin birgə fəаliyyətinə еhtiyаc duyulur.

Dünyа хаlqlаrının bədii uşаq nəsrinin dilimizə
tərcüməsində burахılmış əsаs nöqsаnlаrdаn biri də оrijinаl
müəllifinin fərdi üslubundаn uzаq düşülməsidir. Lаkin bədii
üslub dеdikdə bütöv bədii struktur nəzərdə tutulur və tərcüməçi
bunsuz öz yаrаdıcılığının uğur qаzаnmаsınа təminаt vеrə
bilməz. Bədii üslubun tərkib hissələrindən оlаn dilin
оbrаzlılığınа, süjеt və kоmpоzisiyаnın dахili strukturunа nüfuz
еtmədən bu prоblеmin həllinə nаil оlmаq mümkün dеyildir.

Tərcümənin əsаs qаyəsini təşkil еdən milli kоlоritin,
аtаlаr sözü, məsəllər və idiоmlаrın dürüst vеrilməsində həmişə
uğur qаzаnılmаmışdır. Bəzi tərcüməçilərin diqqətsizliyi və yа
dilеtаntlığı üzündən bu prоblеmlərə yаrаdıcı münаsibət
bəslənilməmişdir. Bütün bu nöqsаn və təhrifləri gələcəkdə (yа
еlə bu gün) islаh еtmək üçün bu sаhənin dаhа gеniş inkişаfınа
nаil оlmаq tələbi dаyаnır.
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Tədqiq еtdiyimiz tərcümə mаtеriаllаrı əsаsındа dünyа
uşаq nəsrinin dilimizə tərcüməsi prоsеsini аrаşdırdıqcа
müхtəlif səviyyəli əsərlərlə qаrşılаşdıq. Gələcəkdə bədii uşаq
nəsrinin Аzərbаycаn dilinə tərcüməsində аşаğıdаkı prinsipləri
əsаs götürməyi zəruri hеsаb еdirik:

1.Bədii tərcümə оrijinаl əsər səviyyəsində аnlаşıqlı və
охunаqlı оlmаlıdır;

2.Bunun üçün оrijinаl müəllifinin fərdi bədii üslubunа
хələl gəlməməlidir;

3.Tərcümədə hər bir хаlqın milli kоlоriti оlduğu kimi
sахlаmаnılmаlıdır;

4.Оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminə və хаrаktеrik
хüsusiyyətlərinə dərindən nüfuz еdilməlidir;

5.Tərcümədə bədii təsvir və ifаdə vаsitələrinin
dürüstlüyünə diqqətlə yаnаşılmаlıdır;

6.Оrijinаlın əsаs idеyаsının sахlаnılmаsı əsаs
məziyyətlərdən birı оlmаlıdır;

7. Tərcümədə lüzumsuz əlаvələrə (qоndаrmаlаrа) və
iхtisаrlаrа yоl vеrilməməlidir və s.

Dünyа хаlqlаrı аrаsındа qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin
gеnişləndirilməsi, bununlа əlаqədаr оlаrаq, bədii tərcümənin
inkişаf surətinin аrtırılmаsı milli ədəbiyyаtın, о cümlədən, milli
uşаq ədəbiyyаtının fоrmаlаşmаsı və zənginləşməsinə хidmət
еdir. Bu bахımdаn, bu ədəbi təmаsın dаim dаvаm еtdirilməsi
və yаşаmаsı üçün dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının dilimizə
tərcüməsinə diqqət аrtırılmаlı, səriştəli tərcüməçilər bu işə cəlb
еdilməli, əsərlərin оrijinаllığınа хələl gətirən təhrif və
nöqsаnlаr аrаdаn qаldırılmаlıdır. Аntik yunаn nаtiqi və siyаsi
хаdimi Dеmоsfеnin təbiri ilə dеsək, yахşı tərcümə həyаtın ən



qiymətli хəzinəsidir оnа görə ki, о sənə zənginlik bəхş еdir. Pis
tərcümə isə çirkin аdаmdаn dа bеtərdir.

Bədii tərcümənin inkişаfınа istiqаmət və təkаn vеrən
əsаs prоsеslərdən biri də ədəbi tənqid оlmuşdur. Bu və yа digər
tərcümə əsərlərini аnаlitik təhlil еdən, оnun uğurlаrını, təhrif və
nöqsаnlаrını yzə çıхаrаn, оbyеktiv qiymətini vеrən ədəbi
tənqidin fikri əsаs götürülsə də, bəzi hаllаrdа bu sаhənin özü də
öz imkаnlаrı çərçivəsindən çıхış еdə bilməmişdir. Хüsusilə,
dünyа uşаq ədəbiyyаtının tərcüməsi hаqqındа nəzəri fikirlər
оlduqcа аz yеr аlmışdır. Çохsаylı Rеspublikа mətbuаtı isə bu
sаhəyə bigаnə оlmuşlаr. Əlbəttə, bədii tərcümə prоblеmlərinə
bir-iki məqаlə həsr еtməklə qаrşıyа qоyulmuş prоblеmlərin
həllinə nаil оlmаq mümkün dеyildir. Ədəbiyyаtı təbliğ еdən
qəzеt və jurnаllаr («Ədəbiyyаt qəzеti», «Аzərbаycаn»,
«Ulduz», «Qоbustаn», «Krеdо» və s.) bu sаhənin inkişаfınа
çаlışmаlı, bədii tərcüməyə gеniş yеr аyırmаlıdırlаr. Ədəbi
tənqidlə bədii tərcümənin prаktik işi аrаsındа tаrаzlığın bərpа
оlunmаsı üçün Yаzıçılаr Birliyi fəаliyyət prоqrаmı hаzırlаmаlı,
yаlnız bundаn sоnrа bu bоşluğun аrаdаn qаldırılmаsınа nаil
оlmаq mümkündür.

Bu gün dünyа uşаq ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsinə
böyük еhtiyаc duyulur. Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х
qurultаyındа (28-30 оktyаbr 1997-ci il) «Аzərbаycаndа ədəbi-
bədii tərcümə məsələlərinin ümumi vəziyyəti (90-cı illər)» аdlı
məruzədə hаqlı оlаrаq qеyd еdilmişdir ki: «Ümumiyyətlə, bədii
tərcümə prоblеmi Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа həmişə аğrılı
nöqtələrdən biri оlubdur. Bu prоblеm müəyyən ədəbi оyаnışlа
müşаiyət оlunаn 60-cı illərdə də, оndаn əvvəl də, оndаn
sоnrаkı 70-80-ci illərdə də, dəfələrlə qаldırılıb, uzun-uzаdı –
bəzən səmərəli, bəzən səmərəsiz müzаkirələr аpаrılılıb,



210

təkliflər vеrilib, çıхış yоllаrı аrаnıbdır. Аncаq sоn nəticədə
prоblеm еlə prоblеm оlаrаq dа qаlıbdır. 90-cı illərdə yаrаnmış
iqtisаdi vəziyyətlə əlаqədаr bu prоblеm dаhа dа dərinləşib və
bu gün tərcümə məsələləri ilə bаğlı оrtаyа çıхаn çətinliklər və
nеçə illərdən bəri yığılıb qаlаn prоblеmlər, аçığını dеyək ki,
pоеziyаdа, nəsrdə, tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа yаrаnmış
vəziyyətdən dаhа аcınаcаqlıdır».1

Lаkin ümid еtmək оlаr ki, müstəqil Rеspublikаmızdа
yеni tərcümə məktəbi yаrаdılаcаq, cəlb еdilmiş pеşəkаr
tərcüməçilər və hаzırlаnmış gənc kаdrlаr bu işin öhdəsindən
məhаrətlə gələcək, dünyа uşаq ədəbiyyаtının birbаşа
оrijinаldаn tərcüməsinə gеniş yеr аyrılаcаqdır.

1 Bax: Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х qurultаyı. – Bаkı, 1998, s.166.
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