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Xülasə.  Məqalədə tərcümə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi şəraitində xalq 

ədəbiyyatı nümunələri, xüsusilə, nağılların tərcüməsində etno-psixoloji, 

tarixi, mədəni dəyərlərin qorunması prinsipləri araşdırılır. Mifoloji obraz və 

məkanlar, məişət detalları, dialekt xüsusiyyətləri və s. daxil olmaqla tərcümə 

prinsiplərinin uyğun formalarının müəyyənləşdirilməsi təhlil edilir. 
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Резюме. В статье рассматриваются примеры 

народной литературы в контексте совершен-

ствования принципов перевода, в частности, 

принципов защиты этнопсихологических, ис-

торических, культурных ценностей при пере-

воде сказок. Анализуруется мифологические 

образы и места, включая, детали быта, черты 

диалекта и др. определение подходящих форм 

принципов перевода. 
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           Dil bütün hallarda aid olduğu etnosun, xalqın tarixi, keçmişi, etnoqrafiyası və s. 

haqqında zəngin bilikləri özündə cəmləşdirən bir kateqoriyadır. Bu baxımdan dil insanlar 

arasında ünsiyyət vasitəsi olmaqla, həm də bu ünsiyyət daxilində tarixi, milli müəyyənliyin 

varlığı və qorunması deməkdir. Folklorşünas alim Etibar Talıblı yazır: “Hər bir millətin 

folklorşünaslığı həm də həmin millətin mənşəyinin, adət-ənənlərinin, həyat tərzinin, milli 

psixologiyasının, milli xarakterinin, milli şüurunun inkişaf yollarının araşdırılması deməkdir; 

xalq bədii sənət sahələrinin, xalqın bədii sözdə yaratdığı obrazlar və hikmətlər dünyasının 

tarixən mövcud olmuş, hazırda unudulmaqda olan inancların, ənənələrin öyrənilməsi yolu ilə  

qan yaddaşının oyadılması, gəncliyin milli və bəşəri ruhda tərbiyələndirilməsi, onlarda milli 

qürur hissinin aşılanması deməkdir, millətin gələcəyinin qayğısına qalmaq deməkdir”1. Deməli, 

                                                           
1 http://static.bsu.az/w8/Folklorwunasliq/2007%20-%206/20-27.pdf  

mailto:abilova.nailya@mail.ru
http://static.bsu.az/w8/Folklorwunasliq/2007%20-%206/20-27.pdf


N. MİRZƏYEVA: FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN RUS DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİNDƏ… 

 

 

 
125 

folklor ədəbiyyatı və onun ayrı-ayrı janrları bütövlükdə milli-mənəvi varlığın dil üzərində 

qorunan müəyyənliyidir. Məlumdur ki, Azərbaycan tarixən iki fərqli sosial-siyasi şəraitdə 

inkişaf yolu tutmuş, dilimiz və mədəniyyətimiz zamanla müxtəlif təzyiq və təhlükələr 

qarşısında qalmışdır. Güney Azərbaycanda Pəhləvi siyasi rejiminin şovinist siyasəti nəticəsində 

Azərbaycan dilində nəşrlərin dayandırılması, yer adlarının farslaşdırılması, valiliklərin  fars 

mənşəli məmurlara  həvalə edilməsi və s. dilin işlənmə imkanlarına zərbə vursa da, xalq 

məişətində yaşayan oyun və tamaşalar, aşıq ədəbiyyatının bənzərsiz nümunələri, “çillə” 

gecələri, toy axşamlarını bəzəyən nağıllarımızın dilində bu mənəvi irsimizin gözəlliyi qorunub 

saxlanılmışdır. Ayrıca Güney Azərbaycan nağıllarının bu gün əlimizdə olan çoxsaylı 

variantlarında dilimizin bütün incəlik və zənginliyinin aydın mənzərəsini görmək mümkündür. 

Qeyd edək ki, məhz bu baxımdan dil hər bir xalqın milli mənəvi sərvəti olaraq tərcümə işlərində 

onun qorunması da mühüm dəyərlər sırasındadır. Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrində 

Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi işində də bu prinsiplərin gözlənilməsi ziyalılar 

tərəfindən həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin tarixi daha çox XIX 

əsrlə müəyyənləşdirilsə də, bu tarix daha əvvəlki yüzilliklərdən başlamaqdadır. Alimlərin 

fikrincə, rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin qurulması tarixi hələ XV əsrdən başlamışdır. Bu 

dövrdə ruslar  Volqa çayı ilə  Xəzər dənizinə çıxır, Şamaxı ərazisində ipək ticarəti aparır, eləcə 

də Şirvan üzərindən Hindistana hərəkət edirmişlər. Bundan başqa Qarabağ atlarının tarixən 

Avropa  və Şərqi bürüyən şöhrəti rusların marağından da kənarda qalmamışdır. Hətta rus  

mədəniyyətində Qarabağ atları və Şamaxı ipəyinə bağlı müxtəlif mahnılar mövcuddur. Vaxtilə 

böyük şair, ədibimiz Nizami Gəncəvi  “Yeddi gözəl” əsərində digər xalqlarla yanaşı, slavyan 

qızının obrazında da nağıllara yer vermişdir. 

Rus ədəbiyyatında “Eruslan Lazaryeviç haqqında povest” əsərinin mövzusu, Şahnamə 

motivlərindən, xüsusilə “Rüstəm Zal” haqqında xalq arasında yayılan hekayələrdən 

götürülmüşdür. Ayrıca Afanasi Nikitinin (XV əsr)  “Üç dəniz arxasına səyahət” əsərində də  

Azərbaycan haqqında fikirlərə rast gəlirik [18, s.528]. 

Rus şairi M.Y.Lermontov həyatının böyük bir hissəsini Qafqaz mühitinə bağlamış, 

yaradıcılığında bu mövzulara geniş yer vermişdir. Onun "Qafqaz əsiri", "Çərkəzlər", "Kanlı", 

"Bostançı aulu", "İsmayıl bəy", "Hacı Abrek", "Qaçqın", "Mtsıri", "İblis" poemaları, şeirlərinin 

bir çoxu Qafqaz təəssüratları əsasında yazılmışdır. M.Y.Lermontovun dostu S.Rayevskiyə 

yazdığı məktublarında da o,  Quba, Qusar, Şamaxı kimi əraziləri gəzdiyini qeyd etmiş, ayrıca 

folklor irsimizə maraq göstərən şair “Aşıq Qərib” dastanını “türk nağılı” altında qələmə 

almışdır. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan nağılları, bütövlükdə folklorunun tərcüməsi 

heç də bütünlüklə əldə olunan mümkün variantlarında uğurlu tərcümə işi sayıla bilməz. 

Məsələn, vaxtilə M.Y.Lermontov “Aşıq Qərib” dastanının hekayəsini indiki İsmayıllı 

rayonunun Tircan kəndindən olan Aşıq Orucdan eşitdiyi variantına tərcüməyə gətirmişdir. 

Lakin Lermontov Tiflisdə olduğu müddətdə dastanın əldə edilən variantı üzərində işləyərkən 
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mətnin məzmunu, eləcə də  adlar üzərində müəyyən dəyişikliklər etmişdir.  Hətta qeydə alınan 

tərcümədə Aşıq Qəribin adı bəzən Kərəm kimi də verilmişdir. Lermontovun apardığı bu 

tərcümə işində Azərbaycan dastan və nağıllarına xas olan milli leksik, sintaktik forma və 

keyfiyyətləri saxlanılmamış, dastanın yalnız məzmununun oxucuya çatdırılmasına səy 

göstərilmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “Koroğlu” dastanı C.S.Penn tərəfindən rus dilinə 

tərcümə edildikdən sonra bu ədəbi mühitdə yayılmış və rus ziyalılarının marağına səbəb 

olmuşdur.  

 Yazılı ədəbiyyat nümunələrindən fərqli olaraq şifahi janrlarda tərcmə işinin aparılması 

daha çox məsuliyyət və əmək tələb etməkdədir. Bütün hallarda tərcümə işinin aparılması 

tərcüməçi, mətn, mətnlər arası ünsiyyət üzərində qurulur. İlk ünsiyyət forması bilavasitə 

tərcüməçinin tərcümə edilən mətnlə qarşılaşması, onu oxuyub dərk etməsinə əsaslanır. Başqa 

sözlə desək, buradakı ünsiyyət tərcüməçi və mətnin qarşılaşdığı ilk ünsiyyət şəklidir. İkinci 

addım tərcüməçinin başqa bir dil ilə ünsiyyətinin qurulmasıdır. Yəni, artıq bu mərhələdə 

tərcüməçi tərcümə olunacaq mətnə əsasən o dil haqqında məlumatları mənimsəyir və dərk edir. 

Üçüncü mərhələdə isə ünsiyyət şəkli artıq praktik olaraq  konkret dillər əsasında baş tutur-

mətnlər qarşılıqlı şəkildə tərcüməyə daxil edilir.Təbii ki, sadalanan bu xüsusiyətlər nitq 

aktlarının səviyyəsini müəyyənləşdirmiş olur. Hər iki dil arasında başlanan ünsiyyətdə isə 

müxtəlif səviyyələr fərqləndirilir. Vəziyyət, hadisənin təsviri bütün tərcümə prosesində tərcümə 

edilən dilin sintaktik qanunauyğunluqlarından keçir. Nəqletmə, təhkiyə şəkli vəziyyətin 

təsvirində hadisə və proseslərin keçmiş, indiki zaman ölçülərində fərqləndirilir. Buraya nağıl 

təhkiyəsindəki başlanğıc keçidləri, qəhrəmanların müxtəlif hadisələrdə iştirakı və s. nəql 

edilməsi daxildir: Məsələn: Axırda qız öz-özünə dedi: «bir az zəhər olsa içərəm, bu bəladan 

qurtararam». Durub cəld atasının otağına getdi. Taxçaya baxanda gördü ki, bir şüşənin içində 

ağ toz kimi bir şey var, dedi: - Yəqin bu zəhərdi [6, s.241]. Наконец измученная девушка 

решила про себя так: «Если найду отравы, выпью, избавлюсь от мучений». Решила так и 

отправилась в покои отца. Открыла шкаф, увидела в склянке какой-то белый, как пыль, 

порошок, и решила, что это и есть яд [24,130]. Qız bunu deyən kimi vəzir barmağını dişləyib 

öz-özünə dedi ki, burda bir hikmət var. Görək bunun axırı ne cür olacaq [6, s.242]. Визирь 

палец сразу и прикусил и сказал сам себе, здесь какая-то тайна. Поглядим, что же будет 

дальше [24, s.132]. Vəzir elə bildi ki, bu suda boğulan adamdı. Ürəyində dedi ki, əgər 

dəryadakı təlatüm dayansaydı bu adamı çıxarıb özümlə aparardım. Elə vəzirganın ürəyindən bu 

fikir keçən kimi təlatüm dayandı [4, s.189]. Купец решил, что это утопающий, и загадал, 

если буря на море уляжется, спасенный им человек вместе с ним дальше отправится. И 

не успел он эти слова про себя сказать, как буря на море улегся и пропала, словно и не 

бывала [20, s.118].  

Tərcümə işində ikinci mühüm tərəf ətraf aləm, reallıqlar və məişət detallarının 

müəyyənləşdirilməsi və təqdim edilməsi üsullarıdır. Nağıllarımızın xalq məişəti, hadisələri,  

milli mental xüsusiyyətlər əsasında yarandığını nəzərə alaraq burada milliliyin məişət detalları 
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üzərindən folklor mətninə gətirilməsi vacibdir. Məsələn, Türk xalqları folklorunda “Molla 

Nəsrəddin”lə bağlı lətifələrin çoxsaylı nümunələri mövcuddur. Bu nümunələrin əksəriyyətində 

Mollanın başına gələn hadisələr məişət predmetləri-(qazan, boşqab, təsbeh, əmmamə, çuxa və 

s), canlılar (ulaq, dovşan, inək, balıq və s.) və s. əsasında qurulmaqla gülüş yaratmış olur. Lakin 

seçilən predmet və canlılar dövr, məişət xüsusiyyətləri baxımından ayrıca bir təsnifata daxildir. 

Eyni fikri Azərbaycan nağıllarının tərcüməsi haqqında da söyləmək mümkündür. Məsələn: 

Axırda birdən yada düşdü ki, padşahın dərya atını gətirsinlər. Bu  at yernən, göynən əlləşirdi, 

ayrıca  qalaçada saxlanılırdı [11, s.199]. Наконец вспомнили о заморском коне падишаха, 

которого в отдельной крепости держали, со стен крепости корм ему насыпали, а близко 

к нему и подойти никто не решался, этот конь, когда на дыбы вставал, то копытами до 

земли, а ушами до небес доставал [14, s.64]. Bağda bir hovuz var idi. Əmr elədi hovuzun 

suyunu boşaltdılar [6, s.249]. А в саду был водоем. Он приказал выпустить всю воду из 

водоема, и это исполнили [24, s.140]. Oğlan düşmənin atını tövləyə çəkdi, yaraq – paltarını da 

evlərin birində gizlətdi [24, s.184]. Зеленого коня в потаенном месте привязал, зеленные 

доспехи в доме припрятал, вернулся домой,  как ни в чем не бывало [16, s.70]. 

Nağılların, bütövlükdə folklor mətnlərinin tərcüməsində diqqət çəkən digər vacib 

məqamlardan biri də  etnoqrafik müəyyənlik, mifoloji varlıqların fərqləndirilməsi və bu tip 

obrazların tərcümə yolu ilə çevrilməsi üsulllarıdır. Nağılların tərcüməsində digər janrlar , 

xüsusilə mahnı folklorundan fərqli olaraq  bu mətnlərin hansı tarixi dövrün məhsulu kimi 

formalaşma xüsusiyyətinin nəzərə alınması da vacibdir. Məlumdur ki, Azərbaycan nağıllarının 

çox böyük bir qrupunu uydurma personaj, demonik obrazlar, sehirli qüvvələrin zəngin 

qalereyası təşkil etməkdədir. Bu qrup nağıllar tərcüməçidən qarşı dilin tarixi, folkloru, bədii 

sözü haqqında daha çox məlumatlı olmasını tələb edir. Diqqət yetirsək məlum olur ki, 

Azərbaycan nağıllarının çox az bir qismində Qayışbaldır obrazına rast gəlinir. İnsanları qaranlıq 

gecə, kimsəsiz yerlərdə izləyib hücum edən  bu demonik obrazın mifoloji müəyyənliyini açmaq 

üçün tərcüməçi sətiraltı, ətək yazısı üzərində obrazla bağlı məlamatı oxucusuna çatdırmalıdır. 

Maraqlıdır ki, Güney Azərbaycan folklorunda geniş yayılmış “Seyidi” dastanında Qayışbaldır 

obrazının dastan qəhrəmanınnan başına gətirdiyi hadisələrin demonoloji obraz səciyyəviliyini 

daha aydın şərh etməkdədir. Yaxud, nağıllarımızada rast gəlinən Qaraçuxa obrazının tərcüməsi 

eyni marağı tələb etməkdədir. Qaraçuxanın yer yiyələri ruhundan olması, xalq məişətində 

ayrıca inanca çevrilməsi, bəzi bölgələrdə ona Quran tapşırma işi, nəzir verilməsi və s. tərcümə  

mətnində öz əksini tapmaya bilər. Lakin tərcüməçi  işini elə qurmalıdır ki, obrazın sadalanan 

xüsusiyyətləri haqqında məlumatı oxucu bu və ya digər fərmada əldə edə bilsin. 

Azərbaycan folklorunun bir çox janrlarında, xüsusilə dastan, əfsanə, nağıllarımızda 

mifoloji obrazların müəyyənliyi qaçılmazdır. Bu obrazlar bütün hallarda türk mifoloji 

dünyagörüşündən irəli gələn yaradılış, xeyir, şər başlanğıclarına bağlı olan obrazlardır. Div, 

Əjdaha, Qaraçuxa, Çay nənəsi, Su pərisi, Cin, Hal anası və s. demonik təsvirlərdə 

nağıllarımızda yer almaqdadır: Məsələn: Keçəl gördü ki, bir mağaranın qabağında üç div var. 

Vallah bunlar bir bədheybət divdilər ki, adam baxanda az qalır bağrı çatlasın; qulaxları lavaş 
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boyda, dişləri fil dişi boyda, nəfəs alanda dəmirçi körüyü kimi qalxır-düşür. Dırnaxları kotan 

kimi, özü də bir-birinin quyruğundan, buynuzundan yapışıb dalaşırlar [10, s.78]. Кечал увидел, 

что внизу у входа в пещеру спят три дива-чудища. От одного их вида у бедняги сердце 

ушло в пятки. Уши их торчали в разные стороны, как куски лаваша, клыки огромные, 

как у слона. Когда дивы дышали, из ноздрей вырывалось пламя, словно внутри пылал 

кузнечный горн. Когти их – что лемеха [13, s.74]. Padşah o saat əmr elədi bir küpə girən qarı 

tapıb gətirdilər. Padşah baxıb gördü bu elə bir qarıdı ki, üzünə baxan gərək kəffarə verə. Gözləri 

çaş, əyri, qılçası topal, beli donqar, qaş-qabağınnan da ki, lap zəhrimar tökülür [10, s.82]. Тут 

же шах отдал приказ найти ведьму и немедленно доставить ее во дворец. Однако, когда  

ведьму привели, шах в ужасе отшатнулся, такая она была противная. Глаза косые, рот 

кривой, ноги колесом, на спине горб, а лицо такое хмурое, словно она  злилась на весь 

род людской [13, s.77]. Bu ağacda Zümrüd quşunun yuvası var imiş. Bu Zümrüd quşu ha vaxt 

ki, yumurtadan bala çıxarıb bəslərmiş, balaları böyüyəndə əjdaha gəlib onları yeyərmiş. 

Zümrüd quşu da bala üzünə həsrət qalarmış [7, s.305]. Это было гнездо птицы Феникс 

[Зумруд гушу]. Уж в который птица Феникс птенцов выводила, растила их, кормила, а 

дракон каждый раз, пока онга корм добывала, забирался в гнездо и пожирал их. А птица 

Феникс, оставшись без птенцов, горевала и тосковала [18, s.62]. 

Mifoloji obrazlarla yanaşı, onomastik reallıqların tərcümədə nəzərə alınması da ayrıca 

diqqəti cəlb edir. Nağıl mətnlərinin dilində toponimlər uydurma, fantastik, qeyri-real 

müəyyənliyi ilə seçilir və xüsusilə məkan obrazları qəhrəmanın hadisələrdə iştirakını 

şaxələndirmiş olur. Məsələn, “Gülüstani-İrəm” bağı, Qaf dağı, “Qəhrəman” qalası, “Cinlər 

diyarı” və s. mifoloji məkanların adına nağıllarımızda tez-tez rast gəlinir. Nağıl 

qəhrəmanlarının məhəbbət, sevgi yolunda iztirabları, çətinlikləri  bir çox hallarda mifoloji 

məkanlara səfərləri üzərində qurulmaqla nağılların sehirli təsir gücünü artırır. Məsələn: Birdə 

gördü ki, qız deyən ağ qoçnan qara qoç, budu döyüşə-döyüşə gəlir. Məlikməmməd o saat 

sıçrayıb ağ qoçun belinə mindi. Amma qoç bunu qara qoçun belinə tulladı. Qara qoç da 

Məlikməmmədi  götürüb qaranlıq dünyaya apardı [7, s.305]. Вдруг видит, как и сказывала 

ему девица, появились два дерущихся барана, один черный, другой белый. Меликмамед 

тут же вскочил на спину белого барана, да не крепко его оседлал, белый баран взбрыкнул 

да и перебросил Меликмамеда на спину черному барану. И унес черный баран 

Меликмамеда в загробный мир, в царство тьмы [18, s.62]. 

Tərcümə işinin təşkilində seçilən mətnin elmi və bədii üslubda yazılması bütün hallarda  

onun prinsiplərini müəyyənləşdirməkdədir. Söhbət daha konkret şəkildə bədii ədəbiyyat, 

xüsusilə folklor mətnlərinin tərcüməsindən getdikdə isə burada problemin öyrənilməsi xüsusi 

hazırlıq və tarixi bilgi tələb edir.Tərcümə prinsipləri içərisində ilk olaraq qarşı-qarşıya dayana, 

daha dəqiq desək, tərcümə edilən və tərcümə olunan dillərin xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsi 

başlıca yer tutur. Buraya ayrıca olaraq dillərin qrammatik xüsusiyyətləri, sintaktik 

quruluşundakı fərqlər ön planda dayanır. Əgər nağıl mətninin tərcüməsində Azərbaycan dilinin 
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söz birləşmələri və sintaksisinə bağlı müəyyən frazeoloji vahidlərin tərcüməsi öndə dayanırsa, 

burada məişət yönlü sözlər, dialektizmlərin fərqləndirilməsi başlıca yer tutur. Məsələn: 

Padşahla vəzirin ağzının suyu axdı. Xanımla İlyas öpüşdülər, görüşdülər, sonra girdilər evə. 

Vəzirlə padşahın az qalırdı paxıllıqlarından bağırları çatlasın [3, s.187]. Ну, у падишаха с 

визирем только слюнки и потекли. Обнялись Ильяс с девицей, расцеловались, 

поздоровались, повстречались, а потом пошли в дом. Падишах с визирем от зависти 

были готовы разреветься [21, s.163]. Yaxşı, mən sabah onun atasın yandıraram, qoy 

yaxınlaşsın görüm kimdi [3, s.186]. Ну, завтра я ему покажу, пусть только подойдет 

поближе, узнать бы мне только, кто это… [21, s.162]. Qonaqların yanında qoltuğu şişdi [3, 

s.185]. А падишах только и обрадовался, что есть у него такой умный раб [21, s.161]. 

Dərviş bir qəsidə oxuyurdu ki, adamın tükləri biz-biz olurdu [11, s.196]. И такую 

дервиш спел оду, что собрал немало народу. У всех, кто его внимали, волосы дыбом 

вставали [14, s.61]. Padşah pinəçini çağırıb, qulaxburması verdi ki, uşağının ipini  çək, əgər 

bir də nadinclik eləsə, başını bədənindən ayırdaram [11, s.197]. Вот вызвал падишах  к себе 

сапожника, дал ему хорошую взбучку, мол, укороти  сыночка, а если опять набедокурит, 

отрублю ему голову, и точка! [14, s.62]. 

Folklor mətni üçün tərcümə işində ikinci mühüm prinsip nümunənin daxili spesifikliyi,  

şifahi nəqlolunma özünəməxsusluğundan irəli gələn xüsusiyyətləri daxildir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, burada həm də janrların fərqləndirilməsi başlıca rol oynayır. Məsələn, zaman-

zaman xalq dilində formalaşıb, yazıya alınan  bayatı mətnlərinin hansı variant və fərqli söz 

elementlərində söylənilməsindən asılı olmayaraq, mətnin “ilkin” yaranma şəkli, təsvir, şeir 

quruluşu prinsipləri daha sabit və dəyişməzdir. Azərbaycan folklorunun tarixi inkişafında  

Güney folklor mühiti ilə müqayisədə  bu xüsusiyyətlər daha aydın nəzərə çarpmaqdadır. Belə 

ki,  bu gün Qüzey və Güney folklorunun müqayisəsində yüzlərcə bayatı nümunələrini 

göstərmək mümkündür ki, bu nümunələr mətnlərdə daha çox sözlərin sinonim variantları 

üzərindən fərqləndirilir. Şeir texnikası, fikir təlqini, obraz müəyyənliyi isə olduğu kimi qorunub 

saxlanmaqdadır. Eyni fikri Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi prinsiplərində də 

söyləmək mümkündür. Qadın gözəlliyinin predmet, təbiət, canlı təsvirləri üzərində qurulması 

və s. bu xüsusda diqqəti cəlb edir. Məsələn: Pəncərədən tamaşa eləyib, gördü bir qız yatıbdı. 

Elə gözəl qızdı ki, yanaqları yaqutun kənarı kimi, dişləri inci, mirvari kimi, nazikbədən, sünbül 

nişan bir qızdı ki, allah – taala xoş gündə, xoş saatda yaradıb  [9, s.7]. Заглянув в окошечко, 

видит, девушка спит. Да такая красавица, куда там! Щеки горят как яхонты, зубки – что 

жемчуг скатный, в поясе такая тоненькая, что тронь – и может переломиться, ну такая 

девица, как колосок, который только начал колоситься, такая, какую Аллах только в 

добрый час да счастливый день и смог сотворить [19, s.103-104]. Xanım nə xanım... Aya, 

günə deyir sən çıxma, mən çıxacağam. Adam deyir yeməyim, içməyim, bu xanımın xətti – 

xalına, gül  camalına tamaşa eləyim [3, s.187]. А госпожа, ну и госпожа!.. Не ешь, не пей, 

на красоту и милоту ее только и глазей. Не всходи солнце, ни луна, когда появится она 

[21, s.163]. Qız nə qız, saçları qap – qara şəvə kimi, alnı ay, zülmətlərə işıq salır, qaşları elə bil 
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qüdrəti-ilahinin qələmiynən çəkilib, gözlıri şəhla, kirpiklər düz yanaxlarına düşür, burnu hind 

fındığı, alma kimi yanaqları, lalə kimi dodaqları, ağ mərmərdən incə dişlər, ağ buxaqdan cücü 

dişlər, gəl məni gör, dərdimnən öl [5, s.98]. А девица, ну и девица! Жгуче-черные косы до 

пят, синие очи, как звезды горят, чистый лоб, подобный луне, светом мрак освещает во 

тьме, брови –начертанные, но не писцом, а самим всемогущим Творцом, носик – 

точенный индийский орех, щеки – как яблочко, только надкусывать грех, ресницы – 

щелк, достают до щек, губы – что маковый лепесток, зубки – чисто жемчуг скатный, 

одним словом, как описать – непонятно, опишешь, соврешь, а глянешь – умрешь [15, 

s.139]. 

Ekvivalentlilik tərcümə işində ən  mühim xüsusiyyətlərində seçkinlik qazanır. Formal 

ekvivalentlilik tərcümənin ən asan və sadə prinsiplərlə aparılmasını şərtləndirir. Bütün hallarda 

tərcüməyə gətirilən dillərin leksik tərkibində hər bir dil vahidinin qonşu dildə ekvivalenti 

mövcuddur ki, bu sözlər eyni və fərqli səviyyələrdə seçilə bilər. Azərbaycan nağıllarının 

tərcüməsində formal ekvivalentliyin nümunələrini istənilən sayda göstərmək mümkündür. 

Məsələn: Yedilər, içdilər, mətləbə yetişdilər. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri nağıl 

deyənin, biri də özümüm. Sən yüz yaşa, mən iki əlli. Hansı çoxdur sən götür! Sən sağ, mən 

salamat [3, s.191]. Они ели, пили, веселились, достигли того, к чему стремились. С неба 

упало три яблока: одно мне, другое себе, а третье тому за пазуху, кто сказку сказывал. 

Ты живи до ста! А я дважды по полста. Что больше бери себе и живи дольше. И ты жив, 

и я здоров!  Каких же еще надо слов! [21, s.168]. Həkan həkan içində, qoz girdəkan içində, 

xəlbir saman içində. Dəvə dəlləklik elər, köhnə hamam içində. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin 

böyrü batdı. Biri vardı, biri yoxdu, allahdan başqa heç kim yoxudu [9, s.5].  

Пестик в ступке, орешек в скорлупке, сито в самане, верблюд в старой бане, 

ветром воду греет, муравьишку бреет, муравей лягаться стал, верблюду ногу сломал. Кто 

жил поживал, а кто и быть не бывал, не было недостающего, не было и лишнего, и не 

было никого, кроме Аллаха Всевышнего [19, s.102]. 

Semantik ekvalentlilik anlayışı isə burada mətn ekvivalentliliyini əhatə etməkdədir ki, 

dil xarici məna kompleksi nağıl mətnlərinin tərcüməsində başlıca yer tutur.  Azərbaycan 

nağıllarının rus dilinə tərcüməsində də semantik ekvivalentliliyin aparılması bir çox cəhətdən 

maraq doğurur. Bəzən tərcüməsi aparılan folklor mətnləri  özünün dialektizmləri, fərqli mifoloji 

obrazları, yaxud həddən artıq ləhcə xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən dil faktı ilə tərcməçidə 

müəyyən çətinliklər yaradır. Nəticədə tərcüməçi nağılın etnoqrafik, məişət detallarının aydın 

təsvirindən çox məzmunun oxucu üçün çatdırılmasını ön planda saxlayır: bu tərəfdən də uşaq 

pəhlivan az getdi, çox getdi, dərə-təpə düz getdi, gəlib bir şəhərə çatdı [11, s.201]. Долго ль 

коротко ль идет, где прямиком, где в обход, горы перевалил, реки переплыл и пришел в 

какой-то город [14, s.66]. Bir saat yol gedəndən sonra Üçbığ Kosanın mənzilinə çatdı [12, 

s.191]. Через час дороги оказался он у таинственной берлоги [16, s.78]. Naxırçı yeddi gün, 

yeddi gecə yol gedib çatdı bir şəhərə [8, s.175]. Семь дней, семь ночей находился скотник в 
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пути, пока не дошел до другого города [22, s.84]. Gethaget, gethaget, o qədər getdi ki, çatdı 

həmən Bənidaş şəhərinə [1, s.168]. Шла она шла, пока не дошла до того самого города, 

Банидаш [23, s.75]. 

Azərbaycan nağıllarının tərcüməsi işində rast gəlinən primitiv şəkildə tərcümələrin 

aparılması burada tərcüməçinin “orijinallıq” naminə tərcümə olunan dilin xüsusiyyətlərini əsas 

götürülməsi məqsədinə bağlıdır. Qeyd edək ki, tərcüməyə gətirilən dil xüsusiyyətlərinin 

qrammatik, sintaksis və s. tərəflərdən qorunmasının hədəfə alınması mətnin düzgün 

öyrənilməsində ciddi problemlər yaratmış olur. Bu vəziyyətdə tərcümə işi nə qədər qrammatik 

cəhətdən uğurlu alınsa da məzmunun aydınlığı, tərcümə edilən dildə anlaşıqlı olması bir o qədər 

problemlər yaratmış olur. Elmi tərcümə prinsiplərində folklor mətnlərinin çevrilməsi bu 

baxımdan uğurlu tərcümə işi sayıla bilməz. Folklor dilinə məxsus bədii təsvir, ifadə vasitələri, 

çoxmənalı sözlər, arxaizmlər və s. tərcümədə qorunub saxlanılması ayrıca bir mövzuya aiddir. 

Tərcümə işində mətnlərin çevrilməsində dil qayda-qanunlarının gözlənilməsi ilə yanşı, 

eyni zamanda müəyyən elementlərin tərcümə mətnində yer alıb-almaması da  fərqli şəkildə 

özünü göstəriir. Tərcüməçi bəzən nağıl təfərrüatlarının qısaldılmasına maraq göstərərək mətnin 

bədii özəlliyini məhdudlaşdırır. Nağıl qəhrəmanlarının uzun yola çıxması, yeyib-içməsi, 

gözəlliyi seyr etməsi və s. motivlərə bağlı olaraq tərcümədə bir çox hallarda təsviri detallar 

bilərəkdən tərcüməçi tərəfindən arxa planda saxlanılır. Bu tərcümə variantı əslində mətnin nağıl 

poetikasından uzaqlaşdırılması, nəqlounmanın sxematik informativliyini təmin edir. Lakin 

bununla yanaşı, tərcüməçi üçün aydın olmayan dil elementlərinin tərcümədə nəzərə alınmaması 

da eyni mövzuya aiddir. 

Tərcümə zamanı mətndə sözlərin, bütöv cümlələrin, yaxud təsviri detalların ixtisar 

edilməsi ilə yanaşı,müəyyən söz, elementlərin artırılması təcrübəsi də mövcuddur. Bu zaman 

tərcüməçi oxucusuna aydın olmayacaq müəyyən söz və ifadələrin[buraya əsasən tarixizmlər, 

dialektizm və frazeoloji vahidlər daxildir]əlavə şərhində mətn artırmalarına nail olur. 

Tərcümə işində həmişə problem yaradan digər cəhətlərdən biri ekvivalent nəzərə 

alınmadan çevirmələrdə müəyyən dil elementlərinin dəyişdirilməsidir. Azərbaycan nağıllarının 

rus dilinə tərcüməsində ilk dövrlərə aid tərcümələrdə bu variantlara daha çox rast gəlinmişdir. 

Tərcüməçi üçün anlaşıqlı olmayan söz və ifadələr nəticədə bəzən kontekstlə uyğunluğu 

olmayan ifadələrlə dəyişdirilmişdir. Bütövlükdə, xalq yaradıcılığı mətnləri üzərində 

tərcümələrin aparılması tərcüməçidən tarix, dil, etnoqrafik məlumatlar və təcrübə istiqamətində 

xüsusi hazırlıq tələb edir. Tərcüməçi: mətn, mətnlərarası əlaqənin düzgün qurulması uğurlu 

tərcümə işinin aparılması deməkdir. 
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