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Xülasə: Məqalədə  mədəniyyət sahəsindəki terminlərin təcümə prosesində 

qarşıya çıxan  problemlər və onların həlli yolları tədqiq olunur. Nəticə olaraq 

qeyd olunur ki,  mədəniyyətlə bağlı terminləri istər yazılı, istərsə də şifahi 

tərcümə zamanı düzgün tərcümə edə bilmək üçün tərcüməçilər ilk növbədə 

həm məxəz, həm də hədəf dillərin danışıldığı mədəniyyətlərdən xəbərdar 

olmalı, onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri müstəqil şəkildə müəyyən 

edə bilməlidir. 

 

Açar sözlər: mədəniyyətlərarası ünsiyyət, linqvistik problem, mədəni 

dəyərlər, cultural problemlər. 
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Abstract. This article deals with the  problems of 

translation from Azerbaijani into Enlish languages 

in the field of culture. People speaking in different 

languages need a professional translator to be 

understood properly. For this, translator must take 

great responsibility for true translation. In order to 

overcome difficulties of translation during cross-

cultural communication, translator definitely must 

be aware of cultural values and norms of the target 

language beforehand.  
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КУЛЬТУРНЫЕ СЛОВА В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕВОДА С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НА 
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Азербайджан 

 

Резюме. В cтатье рассматриваются проблемы 

перевода с азербайджанского на английский 

языки в области культуры. Люди, говорящие на 

разных языках, нуждаются в профессио-

нальном переводчике, чтобы их правильно 

понимали. Для этого переводчик должен взять 

на себя большую ответственность за правиль-

ный перевод. Чтобы преодолеть трудности 

перевода во время межкультурного общения, 

переводчик определенно должен заранее знать 

культурные ценности и нормы языка перевода. 

Ключевые cлова: межкультурная коммуника-

ция, культурные ценности, лингвистические 

проблемы. 

 

Tərcümə prosesi təkcə dillər yox, həmçinin mədəniyyətlər arasında baş verir. Müxtəlif 

sahələr üzrə terminləri bilməyin tərcüməçilər üçün necə böyük bir üstünlük olduğu hər kəsə 

məlumdur. Bəs mədəniyyət sahəsindəki terminləri necə?  Əlbəttə ki, tərcüməçi həmin 

terminlərdən və onları tərcümə edərkən qarşıya çıxan çətinliklərdən də xəbərdar olmalıdır. 

Bəs ümumiyyətlə, mədəniyyət sahəsində istifadə olunan terminlər necə adlanır? 

Bu və ya digər dildə milli koloritlə bağlı olan, bir dildən başqa dilə tərcümə zamanı 

çətinlik törədən söz və söz birləşmələri dilçilikdə reali hesab olunur. Realilər sırf milli 

mailto:mansura1154@yahoo.com


İPƏK YOLU, No.4, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
112 

xarakterli, məişətlə bağlı əşyaların, anlayışların, mücərrəd varlıqların adlarını əks etdirir. Bu 

qəbildən olan sözlər, əslində ekvivalentsiz leksik vahidlərdir  [5, s.2].    

Deməli, mədəniyyət sahəsində işlənən terminlər də ən az digər sahələrdə istifadə 

olunan terminlər qədər böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu sahədə müxtəlif dilçilər və tərcüməçilər 

araşdırmalar aparmış, bu mövzuya öz yanaşmalarını bildirmişlər. 

Doğrudur ki, kultural sözlər və ya realilər başqa dillərə keçib həmin dildə danışan xalq 

üçün ümumişlək sözlərə çevrilə bilərlər. Lakin bu hər zaman baş vermir. Realilərin hədəf 

dildə qarşılıqlarının verilməsi daha məqsədəuyğundur. Bunun üçün isə müxtəlif yollar vardır. 

E.M. Allahverdiyeva realilərin obyekt dildə verilməsinin dörd üsulunu göstərir: 

1) Realilərin fonetik tərkibinin tam saxlanılması şərti ilə obyekt dildə verilməsi; 

2) Realilərin mətndə eynilə saxlanılması ilə yanaşı, onlara aid izahın mətndən kənarda, 

məsələn, səhifənin axırında, kitabın sonunda verilməsi; 

3) Realilər mətndə eyni ilə saxlanılır və eyni zamanda mətndə də izah edilir; 

4) Reali obyekt dildə mövcud olan yaxın mənalı sözlə əvəz olunur. Bu halda orijinalda 

realinin varlığı oxucuya məlum olmur, tərcümədə verilmiş söz dildəki müstəqim 

mənasında başa düşülür [5, s.38]. 

Göründüyü kimi, yuxarıda qeyd olunan tərcümə metodları üçün realilərin bir yox, bir 

çox xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. 

 “Realilərin bir dildən başqa dilə çevrilməsindən bəhs edən D.H.Mehdiyeva onun üç 

üsulunu qeyd edir: 

1. Realilərin ilkin vəziyyətdə saxlanılması 

2. Realilərin tərcüməsi  

3. Sözlərin izahı” [5, s.41]. 

Müxtəlif dilçilər realilərin tərcüməsi məsələsinə müxtəlif cür yanaşmışlar və hər biri 

də bunun üçün fərqli tərcümə üsulları təklif etmişlər.  

Transkripsiya və Transliterasiya 

Qeyd edildiyi kimi, kultural terminləri bir dildən digər dilə tərcümə edərkən bir çox 

tərcümə metodlarından istifadə olunur. Bunlardan birincisi transkripsiya və transliterasiya 

üsullarıdır. 

Transkripsiya məxəz mətndəki sözün səslənməsini hədəf dildə təmin etməkdir. Bu cür 

sözlər əsasən xüsusi isimlər, coğrafi adlar, müxtəlif şirkət, təşkilat, gəmi, mehmanxana, qəzet, 

jurnal və s. adıdır. 

Transliterasiya isə sözün imlasını olduğu kimi hədəf mətndə verməkdən ibarətdir. 

Azərbaycan xalq yazıçısı Anarın “Dantenin Yubileyi” əsərində istifadə olunan bir sıra kultural 

sözlər bu üsulla tərcümə olunmuşdur. Məsələn, aşağıda verilən cümlələrə nəzər salaq: 

“Balam, səndən yaxşı pinəçi olar, çayçı, aşpaz, mən nə bilim, camadar, məsciddə 

mürdəşir olar, amma daha aktyor yox.” 

Bu cümlə ingilis dilinə belə tərcümə olunmuşdur: 
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“My dear, you can be a good cobbler, a teahouse waiter, a cook, a bathhouse attendant 

or murdashir in amosque, but not an actor.”  

Tərcüməçi bu cümlədəki “mürdəşir”  sözünü olduğu kimi saxlamışdır. 

”Murdashir” – a person at a mosque - man or woman - who washes the corpse in 

preparation for burial. 

“Rejissor papirosunu “Kazbek”  qutusuna döyəclədi.” 

The director tapped his Kazbek box to take out a cigarette. 

“Kazbek” -  is a brandof cigarettes produced in the Soviet Union and popular since 

the 1930s.The name refers to the third highest mountain peak in the Caucasus, located in 

neighbouring Georgia. 

“Səsin gurdur, çox əcəb, get məscidə, ol əzançı.” 

If your voice is loud, then go to a mosque and be an azanchi”. 

“Azanchi” – is a man who sings from the top of a minaret of a mosque calling people 

to prayer. 

Kalka üsulu 

Kultural terminləri tərcümə etmək üçün istifadə olunan ən geniş yayılmış metodlardan 

biri də kalka adlanır.  

 “Kalka (calque, loan) üsulu: Kalka üzünü köçürmək, təqlid etmək mənasında işlənir. 

Bu üsuldan istifadə etdikdə məxəz dildəki leksik vahidin oxşarı hədəf dildə yaradılır” [3, 

s.55].   

Kalka hərfi tərcümə yolu ilə yeni sözün və ya söz birləşməsinin yaradılmasıdır. Kalka 

bəzən hərfi tərcümə yolu ilə sözalma kimi qiymətləndirilir. Lakin kalka zamanı sözalma deyil, 

sözyaratma prosesi gedir. Reali və terminlərin tərcüməsində çox rast gəlinən bu üsulun tətbiqi 

mənbə dildə olan vahidin semantikasının maksimum dərəcədə saxlanması ilə diqqəti cəlb 

edir. Təbii ki, semantikanın saxlanması milli koloritin də saxlanması deyildir.  

Təsviri (izahlı) tərcümə 

Kultural terminləri tərcümə edərkən istifadə olunan növbəti tərcümə metodu təsviri və 

ya izahlı tərcümə metodudur. Digər metodlar kimi, bu tərcümə metoduna da müxtəlif 

yanaşmalar olmuş, izahlı tərcümənin müsbət və mənfi tərəfləri müzakirə olunmuşdur. Bəs 

realiləri nə vaxt təsviri tərcümə metodundan istifadə edərək tərcümə etmək 

məqsədəuyğundur? “Təsviri (descriptive, explanatory) tərcümə üsulu sırf yerli, milli səciyyəli 

sözlərin tərcüməsində istifadə olunur. Bu tərcümə üsulundan xüsusilə milli ruhlu, müəyyən 

ölkə, yerlə bağlı əsərlərin tərcüməsində istifadə olunur” [3, s.56]. 

Kultural terminlərin tərcüməsi zamanı izahlı tərcümə metodundan tez-tez istifadə 

olunmasının əsas səbəbi odur ki, bu terminlər müəyyən bir xalqın mədəniyyətinə aid olduğu 

üçün bəzən həmin terminləri sadəcə tərcümə etmək anlaşıqlı olmaya bilər. Belə hallarda ən 

yaxşı üsul realilərin izahatını verməkdir.   

Kultural ekvivalentlik oxucunun tələbinə uyğun seçilməli, yerli, milli kolorit nəzərə 

alınmalıdır.  Məsələn, “Dədə Qorqud” dastanında da bir çox kultural sözlərə rast gəlinir. 
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Məsələn, əsərin “ Dirsə Xan Oğlu Buğac” boyunda istifadə olunan bir neçə nümunələrə nəzər 

salaq: 

“Saqqalı uzun tat kişi azan çəkəndə” 

And the long-bearded Persian chants the ezan. 

“Azan”  sözü ingilis dilinə tərcümədə olduğu kimi saxlanmışdır. 

“Bayındır xanın igidləri Dirsə xanı qarşıladılar, gətirib qara otaqda oturtdular, altına 

qara keçə döşədilər, qara qoyun qovurmasından önünə gətirdilər.” 

Bayindir  Khan”s  warriors welcomed Dirse Khan, asked him to go into the black tent, 

the floor of which was covered with a black felt rug.They placed the stew of black 

sheepbefore him. 

Bu cümlədə Azərbaycan xalqının mətbəxində işlənən qovurma sözü ingilis dilində 

“stew”  kimi tərcümə olunmuşdur. 

“At ayağı iti, ozan dili çevik olur.” 

As the horse is quick foot, so the minstrel is quick of tongue. 

Hey Dirsə xan! Oğlana bəylik ver, 

Təxt ver,- güclüdür, ərdəmlidir. 

O Dirse Khan! 

Give this young man a principality now. 

Give him a throne for the sake of his virtue. 

Bu cümlələrdə  istifadə olunan kultural sözlərin mahiyyəti açılmazsa, hədəf dilin 

oxucusuna onların mənası qaranlıq qalar.  

 Kultural terminin məxəz dildə yığcam, ahəngdar [concision and euphony) olması onun 

həmin şəkildə tərcüməsini çətinləşdirir. Belə terminlər hədəf dilin tələblərinə uyğun 

transliterasiya (transkripsiya) olunur, təbiiləşdirilir, lakin termindən sonra, yaxud çıxışda onun 

mənası açıqlanır. Məsələn, samizdat - rus dilindən gəlmədir, mənasını Oxford lüğəti belə 

verir: the clandestine copying and distribution of literature banned by the state, espesially 

formerly in the communist countries of eastern Europe. Çətin və uzun institusional terminlər 

əvvəlcə tərcümə olunmalı, sonra isə akronimləşdirilməlidir (samizdat belələrindəndir) [3, 

s.79] . 

Nümunədən də göründüyü kimi bəzən kultural termin əvvəlcə başqa üsullardan 

istifadə olunaraq tərcümə olunur, daha sonra isə ehtiyac olarsa izahı verilir.  

Mədəniyyətlə bağlı terminləri istər yazılı, istərsə də şifahi tərcümə zamanı düzgün 

tərcümə edə bilmək üçün tərcüməçilər ilk növbədə həm məxəz, həm də hədəf dillərin 

danışıldığı mədəniyyətlərdən xəbərdar olmalı, onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri 

müstəqil şəkildə müəyyən edə bilməlidir. Bu zaman qarşıya çıxa biləcək çətinliklərin 

öhdəsindən gələ bilmək üçün tərcüməçilər mümkün qədər mədəniyyətlə bağlı olan 

dünyagörüşlərini artırmağa səy göstərməlidir. Daha bir əhəmiyyətli məsələ müxtəlif tərcümə 
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metodlarından xəbərdar olmaq və kultural terminlərlə rastlaşarkən onlardan düzgün şəkildə 

istifadə etməyi bacarmaqdır.  
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