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1. Giriş  

Tərcümə nəzəriyyəsində ekvivalentlik anlayışı ilə əlaqədar müxtəlif baxışlar 

mövcuddur. Bir çox nəzəriyyəçilər müxtəlif mövqedən çıxış edərək ekvivalentlik anlayışını 

geniş şəkildə tədqiq etmişdilər. Amerikalı dilçi və görkəmli tərcümə nəzəriyyəçisi Y. 

Naydanın əvəzolunmaz tərcümə nəzəriyyələri, xüsusilə "ekvivalentlik prinsipi" nəzəriyyəsi 

tərcümə sahəsinə böyük təsir göstərmişdir. Y. Nayda “Toward a science of translating” adlı 

məşhur kitabında qeyd etmişdir ki, heç bir iki dil müvafiq dil işarələrinə verilən məna və ya 

bu işarələrin ifadə və ya cümlə daxilində işlədilməsi baxımından eyni olmadığına görə, dillər 

arasında tam uyğunluq mövcud deyil [3, s.156]. Deməli, bu da tam dəqiq tərcümələrin ola 

bilməməsinə əsas verir. Tərcümə edilən mətnin ümumi təsiri mənbə mətnə kifayət qədər 

yaxın ola bilər, amma bu mətnlər arasında tam eyniliyin olması mümkün deyil. Y. Nayda 

mənbə və hədəf mətnlərin tərcümələri arasındakı fərqləri üç əsas amil ilə izah edir: 1) 

ötürülən mesajın növü; 2) müəllifin və tərcüməçinin məqsədi; 3) auditoriya növü [3, s.156]. 

Tərcümə zamanı ötürülən mesajın forma və məzmunu bir-birilə sıx əlaqədardır. 

Halbuki, bəzi mesajlarda məzmuna daha çox diqqət yetirilir və bəzilərində isə formaya 

üstünlük verilir. Deməli, ötürülən mesajlar ilk növbədə məzmunun və ya formanın üstünlük 

təşkil etdiyi dərəcəyə görə fərqlənir. Məsələn, şeirdə nəsr əsərlərə nisbətən daha çox formaya 
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diqqət yetirilir. Lakin bu, məzmunun diqqətdən kənarda qalmasına heç də əsas vermir. Sadəcə 

məzmun müəyyən forma çərçivəsində məhdudlaşdırılır. Ümumiyyətlə isə forma adətən 

məzmun naminə qurban edilir. 

Tərcümə növünün təyin edilməsində vacib amillərdən biri tərcüməçinin məqsədidir. 

Əlbəttə, tərcüməçinin əsas məqsədi müəllifin məqsədi ilə demək olar ki eynidir və həm 

məzmun, həm də forma baxımdan məlumatlı xarakter daşıyır. Tərcüməçi məlumatın tam 

aydın olması üçün səy göstərməli və kiçik dəyişikliklər etməlidir ki, oxucu mesajın tam 

mənasını başa düşsün. Tərcümə olunan məlumat oxucu üçün aydın olmaqdan daha çox 

mənalı olmalıdır. Tərcüməçi oxucunun anlaya biləcəyi şəkildə tərcümə etməklə yalnız 

kifayətlənməməli və tərcümənin heç kimin səhv başa düşə bilməyəcəyi qədər aydın olmasını 

təmin etməlidir. 

Fərqli mesaj növlərinə və tərcüməçilərin müxtəlif məqsədlərinə əlavə olaraq, 

auditoriyanın nə dərəcədə fərqləndiyini də nəzərə almaq lazımdır. Oxucu həm maraq, həm də 

anlama qabiliyyəti baxımından fərqlənir. Əlbəttə, uşaqlar üçün hazırlanmış bir tərcümə 

mütəxəssis və ya savadlı yetkin şəxs üçün hazırlanmış tərcümə ilə eyni ola bilməz. Həmçinin 

zövq üçün oxunması nəzərdə tutulan tərcümə mürrəkəb bir qurğunun necə yığılacağını 

öyrənmək istəyən insan üçün nəzərdə tutulmuş tərcümədən tamamilə fərqlənir. 

Bütün bu amilləri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, bir-birinə tam eyni ekvivalent olan 

tərcümə yox, bir-birinə mümkün qədər ən yaxın ekvivalent olan tərcümələr mövcuddur. Y. 

Nayda ekvivalentliyin iki əsas növünü təklif etmişdir: dinamik ekvivalentlik və formal 

ekvivalentlik [3, s.159].  

 

2. Formal ekvivalent tərcümə 

Formal ekvivalentlik diqqəti əsasən ötürülən mesajın özünə, onun həm forma, həm də 

məzmununa yönəldir. Belə bir tərcümədə hədəf dilə ötürülən mesaj mənbə dilin fərqli 

elementlərinə mümkün qədər yaxın olmalıdır. Ötürülən mesajın dəqiqliyini və düzgünlüyünü 

müəyyənləşdirmək üçün hədəf və mənbə dillərin mədəniyyətləri daim müqayisə olunur. Bu 

növ tərcümədə tərcüməçi mənbə mətnin forma və məzmununu mümkün qədər hərfi və mənalı 

şəkildə hədəf dildə ifadə etməyə çalışır. Bu tərcümə növü oxucuya mənbə dil daşıyıcısı ilə 

tam şəkildə oxşar olduğunu hiss etmək və mənbə dil daşıyıcısının adətləri, düşüncə tərzi və 

ifadə vasitələrini bacardığı qədər anlamaq imkanı yaradır. Formal ekvivalent yönümlü 

tərcümədə tərcümə elementləri hərfi mənada hədəf dilə ötürülür və əksər hallarda izahatları 

əlavə olaraq qeyd edilir. Beləliklə, formal ekvivalent tərcümədə hədəf dil mesajının mənbə dil 

mesajı ilə yəni, sözün söz ilə, cümlənin cümlə ilə və ya müəyyən anlayışın anlayış ilə üst-üstə 

düşməsi mütləqdir.  

Formal ekvivalent tərcümədən fərqli olaraq, dinamik ekvivalent yönümlü tərcümə 

ekvivalent təsir prinsipinə əsaslanır. Burada hədəf dil oxucusu ilə tərcümə edilən mesaj 

arasındakı əlaqə mənbə dil oxucusu və mesaj arasında mövcud olan əlaqə ilə tamamilə eyni 
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olmalıdır. Dinamik ekvivalentlik tərcümə olunan ifadə və ya anlayışların tam təbiiliyinə 

yönəlmişdir. Bu növ tərcümə hədəf dil oxucusunu öz mədəniyyətinə müvafiq davranış tərzi 

ilə əlaqələndirir və mesajı başa düşmək üçün mənbə dilin mədəni nümunələrini anlamağı israr 

etmir. Beləliklə, dinamik ekvivalent tərcümədə tərcüməçi müəyyən ifadə və ya anlayışı hədəf 

dilin mədəniyyətinə uyğun şəkildə  ifadə etməyə çalışır. 

Ekvivalentliyin hər hansı bir növündən danışarkən dillər arasındakı linqvistik və 

mədəni əlaqələri daima nəzərə almaq lazımdır. Tərcümə bir-birinə yaxın əlaqəli dilləri və ya 

mədəniyyətləri əhatə edə bilər. Bəzi hallarda hədəf və mənbə dillərin ya linqvistik, ya da 

mədəni əlaqələri, bəzən isə hər ikisi eyni zamanda bir- birindən tamamilə fərqlənir. Bu da 

tərcümədə bir sıra çətinliklərə səbəb olur. Əslində, mədəniyyətlər yaxın, lakin dillər tamamilə 

fərqli olduqda tərcüməçi daha az çətinliklərlə qarşılaşır. Deməli, tərcümə zamanı 

mədəniyyətlərdəki fərqlər dillərin strukturu arasındakı fərqlərə nisbətən daha ciddi çətinliklər 

yaradır. 

Tərcümə mənalı olmaq, orijinal mətnin ruhunu, bütün bədii üslub və çalarlarını 

özündə əks etdirmək, təbii və asan ifadə formasına malik olmaq, hədəf dil oxucusunda mənbə 

dil oxucusundakı eyni və ya oxşar təəssüratı yaratmaq kimi tələblərə cavab verməlidir. Bu da 

əksər hallarda tərcümə zamanı forma və ya məzmuna üstünlük vermək kimi sual doğurur. Hər 

hansı bir mesajın bu iki aspekti bir-biri ilə əlaqəlidir. Belə ki, formanı nəzərə almadan yalnız 

məzmuna üstünlük vermək keyfiyyətsiz tərcüməyə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, mesajı 

hədəf dilə çatdirmaq üçün formanı ön plana cəkib mənanı kənarlaşdırmaq uğursuz tərcümə ilə 

nəticələnə bilər. Forma məzmuna nisbətən kökündən dəyişikliklərə uğrasa belə, yenə hədəf 

dildə ekvivalent olaraq qalır. Buna görə, tərcümə zamanı hədəf və mənbə mətnlərin bir-birilə 

mənalarına əsasən uyğunluğu forma uyğunluğundan daha çox üstünlük təşkil edir.     

Y. Nayda formal ekvivalent tərcümənin əsasən mənbə mətn yönümlü olduğunu və 

orijinal mətnin forma və məzmununu hədəf dildə mümkün qədər aydın şəkildə göstərmək 

üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd edir [3, s.165]. Bu növ tərcümə bir sıra formal elementləri 

məsələn, qrammatik vahidlər, söz istifadəsində ardıcıllıq, mənbə mətnin mənasını hədəf dilə 

ötürməyə çalışır. Qrammatik vahidlərin hədəf dildə ifadə edilməsinə aşağıdakılar aid edilə 

bilər: a) nitq hissələrinin eyni nitq hissələri ilə yəni, ismin isimlə, feilin feillə və s. tərcüməsi; 

b) bütün ifadə və cümlələrin heç bir dəyişikliyə uğramadan yəni, əlavələr və ya ixtisarlar 

etmədən hədəf dildə saxlanması; c) bütün göstəricilərin yəni, durğu işarələrinin, abzasların 

olduğu kimi hədəf dilə köçürülməsi. 

Söz istifadəsində ardıcıllıq dedikdə mənbə mətndə müəyyən terminin hədəf mətndə  

ona müvafiq terminlə ifadəsi nəzərdə tutulur. Belə hallarda tərcüməni daha aydın və mənalı 

etmək üçün orijinalda olmayan mötərizələrdən və ya xüsusi şriftlə yazılmış yazılardan istifadə 

edilə bilər. 

Formal ekvivalent tərcümənin yerinə yetirdiyi formal elementlərdən biri də mənbə 

kontekst baxımından mənanın hədəf dildə ifadəsidir. Formal ekvivalent tərcümə zamanı 

mənbə mətndə istifadə olunan bəzi ifadələrin tərcüməsində heç bir dəyişiklik edilmir, yəni bu 
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ifadələr hərfi tərcümə edilir. Bu da oxucuya mənbə mətndə yerli mədəni elementlərin necə 

istifadə edildiyini dərk etməyə imkan verir. Halbuki, bir çox hallarda orijinal mətnin müəyyən 

formal elementlərini yerinə yetirmək mümkün olmur. Belə ki, bəzən ekvivalent tərcümədən 

tamamilə istifadə edilmir və belə hallarda müəyyən qeydlər tətbiq edilir. Ardıcıl formal 

ekvivalent tərcümədə də müəyyən qeydlərdən istifadə edilir, çünki burada oxucu üçün 

anlaşılmaz bir çox elementlər ola bilər. Buna görə də tətbiq edilən formal ekvivalentləri 

aydınlaşdırmaq üçün bu cür tərcümələrə qeydlər, əlavələr edilir. Bu qeydlər mənbə dil və 

mədəniyyət baxımından əhəmiyyət kəsb edən ifadələrə aid edilir. 

Formal ekvivalent tərcümənin bir qismi məhdud dəyərlərə malik olsa da, digərləri çox 

dəyərli olub müəyyən auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi növ mesajlara uyğun 

tərcümədir. 

     

3. Dinamik ekvivalent tərcümə 

Formal ekvivalent tərcümənin əksi olan dinamik ekvivalent tərcümədə əsas diqqət 

mənbə mətnə deyil, hədəf mətnin oxucusuna, onun reaksiyasına yönəlmişdir. Mənbə mətnin 

çox da önəmli olmasına baxmayaraq, bu növ tərcümə mənbəyə az və ya çox oxşar olan bir 

tərcümə hesab edilir və məhz mənbə mətnin mənasını, məqsədini aydın şəkildə hədəf dildə 

əks etdirir.  

Y. Nayda dinamik ekvivalent tərcüməni mənbə dil mesajına ən yaxın təbii ekvivalent 

kimi təsvir edir [3, s.166]. Dilçi bu anlayışı ifadə edən üç əsas sözü xüsusilə vurğulayır: 1) 

ekvivalent - mənbə dil mesajını təyin edir; 2) təbii - hədəf dili işarə edir; 3) ən yaxın - tərcümə 

elementlərinin yaxınlaşma dərəcəsini göstərir.  

Dinamik ekvivalent tərcümədə forma deyil, hədəf dil oxucusunun tərcümə edilən 

mesaja verdiyi cavabı önəmli olduğuna görə, tərcümənin təbiiliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə təbii tərcümə hədəf dilə və onun mədəniyyətinə, hədəf dil oxucusuna, mesajın 

məzmununa uyğun olmalıdır. Təbii tərcümənin əsas göstəricilərindən biri dillər arasında 

linqvistik nöqteyi-nəzərdən uyğunsuzluğun mövcud olmasıdır. Yəni təbii tərcüməyə nail 

olmaq üçün bir sıra qrammatik və leksik dəyişıkliklər edilməlidir. Ümumiyyətlə, qrammatik 

dəyişikliklər hədəf dil quruluşunun tələblərinə müvafiq olaraq edilir. Məsələn, ismin əvəzinə 

felin istifadəsi və ya ismin digər nitq hissəsi ilə əvəzlənməsi və s. Mənbə dilin leksik quruluşu 

hədəf dilin semantik tələblərinə az və ya çox uyğun ola bilər. Bu baxımdan Y. Nayda leksik 

vahidləri üç səviyyə üzrə qruplaşdırır: 1) hədəf dildə paralel ekvivalentli leksik vahidlər; 2) 

mədəni cəhətdən fərqli əşyaları bildirən, lakin oxşar funksiyalara malik leksik vahidlər; 3) 

dilin mədəni xüsusiyyətlərini əks etdirən leksik vahidlər [3, s.167]. 

Mənbə və hədəf dillər fərqli mədəniyyətlərə malik olduqda, bəzi mövzu və anlayışları 

hədəf dildə təbii olaraq əks etdirmək müəyyən çətinliklər yaradır. Əlbəttə, bir xalqın qəbul 

etdiyi adət digərləri tərəfindən qəbuledilməz ola bilər. Bu baxımdan, bir mədəniyyətə xas olan 

adət və ənənənin digər fərqli mədəniyyətə malik dildə ifadə edilməsi müəyyən 
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anlaşılmazlıqlara səbəb ola bilər. Mədəniyyətlər arasında müxtəlifliyi göstərən qeydlərin 

istifadəsi isə tərcümə zamanı yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyətli vasitə 

hesab edilir. 

Dinamik ekvivalent tərcümənin təbiiliyi həmçinin mesajın hədəf dil auditoriyasına nə 

dərəcədə uyğun olması ilə əlaqədardır. Bu uyğunluğu təcrübə səviyyəsinə və tərcümə etmək 

qabiliyyətinə görə qiymətləndirmək lazımdır. 

Təbii tərcümə hədəf dil və onun mədəniyyətinə, hədəf dil auditoriyasına uyğun 

olmaqla yanaşı, tərcümə edilən mətnin məzmununa da uyğun olmalıdır. Bunun üçün yalnız 

qrammatik və leksik düzəlişlər etmək kifayət deyil. Tərcümə edilən mesajın kontekstə 

uyğunluğu sadəcə sözlərin mənası ilə bağlı deyil. Mesajın ümumi təəssüratı yalnız əşyaları, 

hadisələri işarə edən sözlərdən deyil, onların üslubi baxımdan seçimindən və düzülüşündən də 

asılıdır. Nitqin müxtəlif növlərinin üslubi çalarları dildən dilə fərqlənir. Bir dilə məxsus üslubi 

çalarlar digər dildə qəbuledilməz hala duşə bilər. Tərcümə, mesajı kontekstə uyğunlaşdırmaq 

üçün müəyyən dilə müvafiq üslubi elementləri özündə cəmləşdirməlidir. Bu üslubi elementlər 

hər nitqə müəllifin fikrini dəqiq əks etdirən müvafiq emosional ton verir. Beləliklə, sarkazm, 

istehza və s. kimi bütün üslubi elementlər dinamik ekvivalent tərcümədə öz əksini dəqiq 

tapmalıdır. Bundan əlavə, mesajda göstərilən hər bir iştirakçının dəqiq şəkildə təmsil 

olunması da vacibdir. Müəyyən coğrafi bölgələrin, ləhcələrin aydın şəkildə üzə çıxması üçün 

mesajda təmsil olunan hər bir şəxs müvafiq sözlərlə düzgün xarakterizə edilməlidir. Tərcümə 

zamanı hər bir xarakter müəllifin orijinal mətndə onlara verdiyi eyni xüsusiyyətlərə sahib 

olmalıdır. Beləliklə, tərcüməçi orijinal mətnin bütün xüsusiyyətlərini hədəf dildə ifadə edərək, 

dinamik ekvivalent tərcüməyə nail ola bilir. 

Dinamik ekvivalent yönümlü tərcümə bir sıra formal düzəlişləri əhatə edir. Məsələn, 

şeirin tərcüməsi nəsrə nisbətən daha çox ədəbi forma üzrə düzəlişlər tələb edir. Belə ki, 

ritmlər formaya görə tamamilə fərqlənir. Nəticədə, məzmun forma baxımından daha 

əhəmiyyətli olduğuna görə müəyyən ritmik nümunələr başqaları ilə əvəz edilir. Bundan əlavə, 

hədəf dilə hərfi tərcümə edilmiş bəzi ifadələr mənasız səsləndikdə və ya səhv mənanı ifadə 

etdikdə, bəzi formal düzəlişlər etmək zərurəti yaranır. Dilin mədəniyyətini əks etdirən 

ifadələrin hədəf dilə köçürülməsi də bir qədər çətinliklər törədir. Bu cür ifadələr digər 

mədəniyyətə asanlıqla ötürülə bilmir və formal dəyişikliklərə uğrayır. 

 

4. Formal və dinamik ekvivalent tərcümə arasındakı ziddiyyətli məqamlar 

Formal və dinamik ekvivalent tərcümə arasındakı fərqləri nəzərə alaraq, aralarında 

müəyyən gərginlik törədən məqamların mövcud olduğunu aydın şəkildə görmək olar. Bu 

tərcümə növləri arasındakı ziddiyyətli amillər tərcümə zamanı əsl çətinliklər yaradır. Y. 

Nayda formal və dinamik ekvivalent tərcümə arasında ziddiyyətlərin yarandığı bir sıra 

məqamları, başqa sözlə desək, bu iki növ tərcümə arasında gərginliyin əhatə olunduğu 

sahələri geniş şəkildə tədqiq etmişdir. Y. Nayda problemlərin əsasən formal və ya funksional 



İPƏK YOLU, No.1, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
198 

ekvivalentlərdən birinin seçimi, həmçinin hədəf dilin əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyətlərinin 

qorunub saxlanılması kimi hallarda baş verdiyini qeyd edir [3, s.171]. 

Tərcümə zamanı hədəf dil mədəniyyətində mənbə mətnin tərcümə elementinə uyğun 

olan əşya və ya hadisə mövcud olmaya bilər. Belə hallarda funksional olaraq tərcümə 

elementinə ekvivalent olan başqa bir əşya və ya hadisə seçilir. Y. Nayda “qar” sözünü buna 

misal olaraq göstərir. Elə xalqlar var ki, onlar “qar” anlayışını bilmir və onların dilində qarı 

ifadə edən söz yoxdur. Lakin “qar kimi ağ” ifadəsində “qar” sözü ona funksional baxımdan 

ekvivalent olan “pambıq” sözü ilə əvəz edilə bilər [3, s.171]. Bəzi hallarda mənbə mətndəki 

əşya və ya hadisə hədəf dil mədəniyyətində mövcud olsa da, tamamilə fərqli bir funksiyaya 

malikdir. Məsələn, bəzi dillərdə “ürək” sözü hiss və duyğularla bağlı olduğu halda, digər 

dillərdə isə bunun emosiya ilə heç bir əlaqəsi olmaya bilər. Bəzən isə tərcümə elementinin 

hədəf dildə heç bir ekvivalenti, yəni nə formal, nə də funksional ekvivalenti olmur. Tərcümə 

zamanı formal və funksional ekvivalentlər arasında yaranan bu cür probemləri aradan 

qaldırmaq üçün bir sıra üsullar mövcuddur. Məsələn, hədəf mətndə tərcümə elementinin 

formal ekvivalentini yazıb, səhifənin sonunda onun izahatını qeyd etmək və yaxud dinamik 

ekvivalent tərcümədə adi üsullardan biri hesab edilən tərcümə elementinin funksional 

baxımından ona eyni olan ekvivalentini yazmaq, həmçinin alınma sözlərdən istifadə etmək və 

ya tərcümə elementini yalnız hədəf dildəki sözlərdən ibarət təsviri vasitələrlə göstərmək 

problemlərin həllində əsas vasitələrdir. Bu üsullardan hər hansı birinin seçimi bir sıra 

amillərdən, xüsusilə hədəf dil auditoriyasından, onun təcrübə səviyyəsindən, mədəni 

ənənələrindən asılıdır. Bəzi cəmiyyətlər əcnəbi sözlərin istifadəsini məqbul hesab edir, 

digərləri isə öz dillərini saf saxlamaq naminə alınma sözləri qəbul etməkdən imtina edirlər. 

Beləliklə, tərcüməçi bütün bu amilləri nəzərə alaraq formal və ya funksional ekvivalenti seçib 

tərcüməni həyata keçirməlidir.  

Formal və dinamik ekvivalent tərcümə arasınakı ziddiyyətli məqamlardan biri dilləri 

bir-birindən fərqləndirən xüsusi cəhətlərə, yəni dilin tələblərinə əsasən tərcümə elementinin 

hədəf dildə məcburi ekvivalentinin secilməsidir. Hədəf dildə müəyyən bir xüsusiyyətin 

qorunub saxlanılması məcburi olduqda, tərcüməçinin onu istifadə etməkdən başqa seçimi 

qalmır, çünki qənaətbəxş tərcümənin əsas tələbi tərcümə mesajının hədəf dilin vacib formal 

xüsusiyyətlərinə uyğun olmasıdır. Bəzi hallarda mənbə mətndə olmayan elementlər hədəf 

dilin tələblərinə uyğun olaraq hədəf mətndə göstərilməli olur. Bəzən isə mənbə mətndə aydın 

şəkildə göstərilən elementlər hədəf dildə ifadə edilə bilmədiyinə görə ixtisar edilir. Deməli, 

tərcümə zamanı mənbə mətnin bütün xüsusiyyətləri ilə yanaşı, hədəf dilə xas olan 

xüsusiyyətlər də hədəf mətndə öz əksini tapmalıdır. Ümumiyyətlə, mesajın mənalı olması 

üçün ona müəyyən sayda semantik elementlər əlavə edilməlidir. Formal ekvivalent 

tərcümədən fərqli olaraq dinamik ekvivalent tərcümənin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri 

çoxlu sayda əlavələrin edilməsidir. Dinamik ekvivalent tərcümədə tərcüməçi mənbə mətni 

hədəf dil oxucusu üçün daha anlaşılan etmək məqsədilə tərcümə elementini daha aydın və 
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geniş şəkildə izah edir. Belə ki, mesaj hədəf dilə kifayət qədər aydın ötürülmədikdə, hədəf dil 

oxucusu tezliklə cansıxıcı və çaşqın olur. Bu baxımdan, dillərin mədəni müxtəlifliyini nəzərə 

alaraq tərcümə elementinin geniş izahı verilir və nəticədə tərcümənin formal elementlərində 

genişlənmə baş verir. Beləliklə, orijinal mesajın forması dilin vacib xüsusiyyətlərinin qorunub 

saxlanılması nəticəsində və dil mədəniyyətlərindəki fərqlərə görə daima genişlənir və 

dəyişıkliklərə uğrayır. Tərcümə zamanı formal elementlərin dəyişiklik dərəcəsi mesajın 

növündən, hədəf dilin oxucu kateqoriyasından, ünsiyyətin qurulmasından asılıdır.   

Qeyd etdiyimiz kimi, müvəffəqiyyətli tərcüməyə nail olmaq üçün tərcüməçi hədəf 

dilin vacib formal xüsusiyyətlərini hədəf mətndə əks etdirməlidir. Tərcüməçi bir neçə 

seçimlər ilə üzləşdikdə isə, bu alternativlər arasından seçim etməkdə sərbəst ola bilər. Belə 

hallarda tərcüməçi mənbə mesajın hədəf dildə axarlığını təmin etmək məqsədilə mənbə mesajı 

daha yaxından əks etdirən ekvivalenti seçməlidir. Əlbəttə burada üslubu mühüm tutmaq, 

müəllifin niyyətini dərk etmək, hədəf dil oxucusuna önəm vermək vacibdir. 

Formal və dinamik ekvivalent tərcümədə müxtəlif prinsiplər tətbiq olunduğundan bu 

və ya digər tərcümə növünün keyfiyyətinə dair fikir söyləmək çətindir. Y. Nayda bütün 

tərcümələrin qiymətləndirilməsində vacib hesab edilən və tərcümənin keyfiyyətini 

müəyyənləşdirməyə kömək edən üç əsas meyarı təqdim edir: 1) ünsiyyət prosesinin, yəni 

tərcümənin ümumi effektivliyi; 2) orijinal mətnin niyyətini anlamaq, yəni burada mənbə 

məntnin mənasının hədəf dilə düzgün və dəqiq ötürülməsi nəzərdə tutulur. Formal ekvivalent 

tərcümədə mənanın dəqiqliyi mənbə mətnin məzmununa, dinamik ekvivalent tərcümədə isə 

hədəf dil mədəniyyətinə əsaslanır; 3) hədəf dil oxucusunun tərcümə mətninə eyni reaksiyası. 

Bu meyar ya mənbə dil mədəniyyətinə, ya da hədəf dil mədəniyyətinə yönəlib. Reaksiyanın 

eyniliyi isə dillər arasındakı mədəni əlaqələrin yaxın və ya uzaq olmasından asılıdır. 

Göstərilən meyarların hər biri bir-birilə əlaqədar və tərcümənin müxtəlif növlərinin 

qiymətləndirilməsində əsasdır. 

Formal və dinamik ekvivalent yönümlü tərcümənin istifadə olunduğu çoxlu sayda 

qənaətbəxş tərcümələr mövcuddur. Halbuki, bəzi məqamlarda yalnız formal və ya yalnız 

dinamik ekvivalent tərcümədən istifadə tərcümənin effektivlik və ya dəqiqlik səviyyəsini 

aşağı salır. Belə ki, formal ekvivalent tərcümə hərfi tərcümə olduğundan bir çox çətin söz və 

ifadələrdən ibarətdir. Çaşqınlıq və çətinlik törədən bu söz və ifadələrin çoxluğu, həmçinin 

formal xüxusiyyətlərin həddindən artıq istifadəsi tərcümədə sanki bir ağırlıq yaradır. Bu isə 

öz növbəsində orijinal mətnin mənasını qeyri-müəyyən edir və aşağı keyfiyyətli tərcüməyə 

səbəb olur. Dinamik ekvivalent tərcümədə isə tərcüməçi orijinal mesajın formasını 

dəyişməkdə daha sərbəstdir. Lakin çox dəyişikliklər orijinal mətnin məqsədini təhrif edə bilər. 

Bundan əlavə, əgər tərcüməçi oxucu reaksiyasına görə mənbə mətnin məzmununa sadiq 

deyilsə, deməli, bu cür tərcümə tətbiq olunan standartlara uyğun deyil və uğursuz hesab edilir.  

Əgər tərcüməyə forma baxımdan deyil, oxucu reaksiyası, onun tərcümə mətninə olan 

təəssürat və cavabı baxımından yanaşsaq, tərcümənin aydınlığının vacib olduğunu görərik. 

Tərcümənin aydınlığı dedikdə, sözlərin başa düşülməsi və ya cümlələrin qrammatik cəhətdən 
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qurulması deyil, məhz mesajın oxucuda yaratdığı təəssürat nəzərdə tutulur. Dinamik 

ekvivalent tərcümə orijınal mətnin formasından uzaqlaşdığına və müəyyən dərəcə ondan 

fərqləndiyinə görə bu növ tərcümə nisbətən az dəqiq hesab edilir. Lakin tərcümənin 

dəqiqliyini yalnız hədəf dil oxucusunun cavabının orijinal mətnin oxucusunun cavabına nə 

dərəcədə bərabər olduğunu qiymətləndirməklə müəyyən etmək olar. Mənbə və hədəf 

mətnlərin bir-birinə uyğunluğu onlar arasındakı formal strukturu müqayisə eməklə deyil, 

oxucu reaksiyalarını müqayisə etməklə müəyyən edilir. Dinamik ekvivalent tərcümə məhz 

hədəf dil oxucusunda mənbə mətn oxucusunun eyni reaksiyasını yaradır. Bu baxımdan, 

dinamik ekvivalent tərcümə yalnız mənalı və anlaşılan deyil, həm də dəqiq bir tərcümə hesab 

edilir. Bundan əlavə, tərcümədə müəyyən müvəffəqiyyətsizliklər dinamik ekvivalent 

tərcüməyə nisbətən formal ekvivalent tərcümədə daha çox rast gəlinir. Formal ekvivalent 

tərcümədə mesaj dinamik ekvivalent tərcüməyə nisbətən daha çox təhrif olunur. Belə ki, 

formal ekvivalent tərcüməni həyata keçirən tərcüməçinin orijinal mesaja olan həddindən artıq 

sadiqliyi ciddi təhriflərə gətirib çıxarır. Dinamik ekvivalent tərcüməni yerinə yetirmək üçün 

isə tərcüməçi orijinal mesajın mənasını kifayət qədər tam və dolğun şəkildə dərk etməlidir. Bu 

növ tərcümədən istifadə edən tərcüməçi daha təcrübəli olduğu üçün mənanın təhrif olunma 

dərəcəsindən xəbərdar olur və buna imkan vermir. Deməli, uğurlu tərcüməyə istər formal, 

istərsə də dinamik ekvivalentliyə nail olmaq tərcüməçidən çox asılıdır.  

Nəticə. Beləliklə, formal və dinamik ekvivalent tərcümə bir-birindən nə qədər 

fərqlənsələr də, tərcümədə eyni dərəcədə önəm daşıyırlar. Bəzi məqamlarda formal ekvivalent 

tərcümənin, bəzi məqamlarda isə dinamik ekvivalent tərcümənin üstünlük təşkil etdiyi hallara 

rast gəlinir. Mənbə dilin bütün incəliklərini, mədəniyyətini olduğu kimi hədəf dildə əks 

etdirmək, mənbə mətnin forma və məzmununu qoruyub saxlamaq məqsədilə formal 

ekvivalent tərcümədən istifadə edilir. Hədəf dilin mədəniyyəti, hədəf dil oxucusunun tərcümə 

məntinə cavabı və ya reaksiyası önəmlidirsə, dinamik ekviavlent tərcümədən istifadə edilir. 

Hər iki halda tərcüməçi müvəffəqiyyətli tərcüməyə nail olmaq üçün bütün incəlikləri, yəni 

mesajın növünü, məqsədini, müəllifin niyyətini, hədəf dil auditoriyasını nəzərə almalı, heç bir 

elementi nəzərdən qaçırmamalıdır. 
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