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BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASI  İNGİLİS 
TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ 

 
Hər bir xalqın bəşəriyyətə, keçmiş mədəniyyətə özünəməxsus münasibəti 

var. Müxtəlif ölkələrin, xalqların bir-birini tanıması, mədəniyyəti, adət-
ənənələri, əxlaq prinsipləri, ailə münasibətləri ilə yaxından tanış olmasında 
ədəbiyyatın rolu böyükdür. Ədəbi nümunələrin tərcümə olunaraq yayılması bu 
prosesin daha tez həyata keçməsində vacib şərtlərdəndir. Milli mədəniyyətin 
inkişafında tərcümənin rolu, onun orijinal yaradıcılıqla, xalqın ədəbi dili ilə 
qarşılıqlı əlaqəsi xüsusi qanunauyğunluqlara tabedir. Məhz tərcümə sayəsində 
dünya xalqları qiyabi də olsa, ünsiyyət imkanı əldə edir. Biz tərcümə 
ədəbiyyatının inkişaf mərhələsi dövründə yaşayırıq. Tərcümə sənəti 
Azərbaycanda qədim köklərə dayanaraq inkişaf etməkdədir.  

Son illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin xarici dillərə, o 
cümlədən, Avropa dillərinə tərcümə işi sürətli inkişaf yoluna qədəm qoymuş-
dur. Xarici oxucu üçün Şərqin bir qolu olan Azərbaycan, bu ölkənin insanları, 
onların həyatı, məişəti, düşüncə tərzi böyük maraq kəsb edir. Bu gün 
Azərbaycanın müstəqilliyi, demokratik cəmiyyət quruluşu, xalqımızın son 
illərdə hər sahədə qazandığı uğurlar və nailiyyətlər dünya səviyyəsində tanınır. 
Əgər bir neçə il əvvəl tərcümə əsərlərinin sayı azlıq təşkil edirdisə, hal-hazırda 
Avropa dillərinə ədəbiyyatımızın istər nəzm, istərsə nəsr əsərlərinin tərcüməsi 
geniş vüsət almışdır. Bu haqda çox sayda elmi işlər, monoqrafiyalar yazılır, 
kitablar çap edilir. Bu zəruri ədəbi prоsеs nəzəri-prаktik bахımdаn gеniş 
ictimаi-siyаsi, həmçinin mədəni mаhiyyət dаşıdığınа görə tаnınmış 
ədəbiyyаtşünаslаrın diqqətindən kənarda qalmayıb, bu mühüm iş barədə nəzəri 
müddəаlаr irəli sürülmüş, tərcümə prоblеmlərinin müsbət həllinə kоmplеks 
münаsibət bəslənilmişdir. Аkаdеmik B.Nəbiyеv hаqlı оlаrаq qеyd еdirdi: 
“Vətənimizin tаriхi təcrübəsi хüsusilə аydın göstərir ki, həm mədəniyyətin 
inkişаfı, həm də bütünlüklə milli münаsibətlərin dаhа dа yахşılаşmаsı, 
gеnişlənməsi və təkmilləşməsi üçün 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”. 
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Ədəbi nümunələrimizin xarici dillərə tərcüməsi müasir dövrdə 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının qarşısında duran mühüm problemlərdəndir. 
Bədii tərcümə orijinal yaradıcılıqla eyni istiqamətdə inkişaf etməklə yanaşı, 
ədəbi dilin inkişafına da təkan verir, anlayışlar dairəsini genişləndirir, xalqın 
mədəniyyətinin zənginləşməsinə yaxından kömək edir. Tərcümə prosesində 
tərcüməçi qarşılaşdığı obrazların açılması üçün yeni üsullardan istifadə edərək 
metaforlar, neologizmlər, atalar sözləri, frazeoloji birləşmələr vasitəsilə öz 
xalqına digər xalqın dil mədəniyyətini təqdim etməyə çalışır.  

Sözsüz ki, hər bir tərcüməçi öz ruhuna, dünyagörüşünə, maraq dairəsinə 
yaxın olan ədəbi nümunə üzərində işləməli, müəlliflə ideya birliyinə malik 
olmalı və tərcümə etdiyi əsəri öz ədəbiyyatına yeni dəyərli töhfə kimi təqdim 
etməlidir. Əgər tərcümə olunan əsərdə xalqın milli koloriti qorunub saxlanırsa, 
bu iş daha keyfiyyətli və səmərəli olur. Lakin çox vaxt üçüncü dilin 
köməyindən (əsasən, rus dilinin) istifadə edən tərcüməçilər təhriflərə yol verir, 
nəticədə əsərin bədii səviyyəsi aşağı düşür və zəif tərcümə meydana çıxır. 
Tərcüməçi iş prosesində forma və məzmunla yanaşı ədəbi nümunənin məxsus 
olduğu xalqın dilinin leksik, qrammatik, semantik xüsusiyyətlərinə də fikir 
verməlidir. Tərcümə olunan əsər poeziya nümunəsidirsə, burada qafiyə, vəzn 
və ölçüyə daha diqqətlə yanaşılmalı, həm də şeirdəki məna gözlənilməlidir. 

Bu baxımdan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığından edilmiş 
bəzi tərcümələri nəzərdən keçirərkən uyğunsuzluqlarla qarşılaşdıq. Bildiyimiz 
kimi, Bəxtiyar Vahabzadə irsi öz milliliyi, fəlsəfiliyi ilə yalnız Azərbaycanın 
deyil, həmçinin türk ədəbiyyatının, bütünlüklə götürdükdə isə dünya ədəbiy-
yatının ən gözəl nümunələri ilə bir sırada dura biləcək qədər güclü və dərin 
mənalıdır. Şairin poeziyası bəşəri duyğular, insan, onun daxili aləmi, fəlsəfi 
düşüncələri, yaşam tərzi, arzuları, dünyaya baxışı kimi mühüm problemlərə 
toxunur, onları öz düşüncə prizmasından keçirərək çözməyə çalışır. Dərin 
məna, fəlsəfi-poetik məzmun B.Vahabzadənin bütün yaradıcılığının ana xəttini 
təşkil edir. Şairin əsərlərində məzmunla forma daim vəhdət təşkil edir. Bəs 
tərcümədə bu keyfiyyətlər necə qorunub saxlanılır?  

B.Vahabzadə poeziyası xarici dilə hansı yanaşma üsulu ilə tərcümə 
edilir? Bu maraqla Bəxtiyar Vahabzadənin poeziya nümunələrinin bir 
neçəsinin tərcüməsini nəzərdən keçirdik. Əsasən Tom Bottinq, Luis Zellikov, 
Tələt Səid Halmanın və Piter Makkekin tərcümələrinə istinad edərək bəzi mə-
qamları açıqlamağa çəhd göstərdik. Moskvada çapdan çıxmış “Azərbaycan 
poeziyası antologiyası”nda Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığından dörd şeirin 
tərcüməsi verilmişdir. Şeirlərin biri Luis Zelikoff, üçü isə Tom Bottinqin 
tərcüməsidir. “Babamdan qocayam mən” şeirinin tərcüməsi Luis Zelikofa məx-
susdur. Şeir sərbəst vəzndə yazılmışdır və tərcümə zamanı vəzn və ölçü 
saxlanmışdır. Bəzi misralarda tərcüməçinin rus dilindən istifadə etməsi 
üzündən uyğunsuzluqlar meydana çıxır. Məsələn, orijinalda: 

 
Telefonlar, teleqraflar, radiolar, qəzetlər  
Yükləndirir günün, ayın yüküylə 
Hər saatı, hər anı... 
Bir otağa sığışdırır 
Sağı gündüz, solu gecə  
Başı bahar, ayağı qış dünyanı...  
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fikrini tərcüməçi belə verir: 

 
Telephones, 
    Telegraphs, 
     Radio, 
     Newspapers 
They load the days and load the months 
And every hour 
     And every minute... 
Condense the world, whose day is to the right, 
And to the left – the night – 
İnto one tiny room, 
With spring at your head, and Winter – at your feet... 

 
Orijinalda şair “Sağı gündüz, solu gecə, Başı bahar, ayağı qış dünyanı...” 

deyir. Yəni dünyanın sağı, solu, başı, ayağından söhbət gedir, sənin yox. 
“Your” – “sənin” bura heç cür uyğun gəlmir. “Its” – “onun” (yəni dünyanın) 
işlənməli idi. Başqa bir misrada şair “itirmişik ayların, illərin sahilini” söyləyir, 
tərcüməçi isə “illərə qənaət edərək ayları itirmişik” kimi çevirir. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti Şəhla 
Nağıyevanın maraqlı bir kitabı ilə tanış oldum. Kitab “Bədii tərcümə: 
nəzəriyyə və praktika” adlanır. Burada təqdim edilən tərcümələri nəzərdən 
keçirərkən diqqətimi Şəhla xanımın köməkliyi ilə amerikalı Piter Makkekin 
çevirdiyi bir neçə şeirin tərcüməsi cəlb etdi və həmin tərcümələr üzərində 
dayanmaq istərdim. Bəxtiyar Vahabzadənin çox sevdiyim, kövrək duyğularla 
yazılmış “Qızıma” şeirinin tərcüməsində bir neçə bənddə bəzi xətalarla 
rastlaşdım. Tərcüməçinin ingilisdilli olması təqdirəlayiqdir, lakin o, 
azərbaycanlı olmadığı üçün şeirdəki milli koloriti istənilən səviyyədə verə 
bilməmişdir. Bu, əsasən şeirin son bəndlərində daha aydın nəzərə çarpır. 
Beşinci bənddə şair qızına müraciət edərək deyir: 

 
Gələndə qonaqsan, gedəndə qonaq, 
Nə tez özgələşdi bu ocaq sənə? 
 

İngiliscəsi: 
 

You come and go a guest, 
This house so quickly 

Strange to you, 
No longer the same. 

 
Bir qədər soyuq səslənir. Atanın isti məhəbbətini izhar edərək, qızına sual 

verməsini Makkek nəqli cümlə kimi verir. Bizcə, aşağıdakı kimi verilsəydi, 
daha mənalı alınardı: 

 
You come and go a quest, 
Why your dear hearth became 
so quickly strange to you? 
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Şeirin altıncı bəndinin tərcüməsində də qüsur var. Son misralarda şairin 

fikri dəqiq verilməyib. Orijinal: 
 

Sev ki, seviləsən… 
Bizimki keçdi, 
İndi sənin üçün narahatam mən. 

 
İngiliscəsi: 

You love and are loved in return. 
My troubles seem selfish. 

  
Orijinalda ata artıq özünün yaşa dolduğunu, həyatının çox hissəsinin 

arxada qaldığını qeyd edərək, indi övladının taleyi üçün narahat olduğunu 
bildirir. Amma tərcüməçi nə üçünsə “selfish” sözünü işlədir. Bu söz 
ingiliscədən tərcümədə “eqoist, özünüsevən” kimi tərcümə edildiyi üçün mətnə 
heç cür uyuşmur. Şair əksinə, özünün qayğıkeş ata hisslərini dilə gətirir. Bizcə, 
bu misralar:  
 

You love and be loved in return... 
My life has past, 
Now, my troubles are about your fortune, –  

 
kimi verilsəydi, daha dəqiq səslənərdi. 

Sonuncu bəndin də tərcüməsi barədə bəzi iradları göstərmək istərdik. 
Orijinal:  

Qoru hər ləkədən məhəbbətini 
Hər yerdə, 
Həmişə, 
Hər zaman, qızım. 
Arxan – atan evi… 

Səadətini 
Yalnız ər evində tapasan, qızım. 

İngiliscəsi: 
Protect your love 
          Wherever you go, dear daughter, 
         My house is here as an addition 
To the love of your own love’s house. 

 
Burada “addition” sözü – “əlavə”, “tamamlama” kimi tərcümə edilir. 

Göründüyü kimi yerində işlənmədiyi üçün tərcümənin adekvatlığı itir və 
“mənim evim sənin ər evinə olan məhəbbətini tamamlasın” kimi alınır. Yaxşı 
olardı ki, tərcüməçi mətnin həqiqi mənasını saxlayaydı: – “Arxan – atan evi, 
səadətini yalnız ər evində tapasan, qızım”. 
 

 Protect purity of your love, dear, 
Wherever you go, whenever you are. 
Rely on always your paternal hearth, 
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But find happiness 
At your own house. 

 
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına müraciət etmiş tərcüməçilərdən biri də 

Tələt Sait Halmandır. Şairin əsərlərinin tərcüməsi ABŞ-da İndiana Türk 
Araşdırmalar Universitetinin nəşrlərində çapdan çıxmışdır. Kitaba professor 
Tələt Sait Halmanın, Tom Bottinqin, Aleks Miller, Qladis Evans, Luis Zelikof, 
Dorian Rottenberqə məxsus tərcümələr toplanmışdır. 

Tələt Sait Halmanın tərcüməsində şairin “İki kor” şeiri öz maraqlı həllini 
tapmış, “ağlın gözüylə” dünyanı görən insanla “gördüyünü görmək istəməyən” 
insanın mənəviyyatı, onların daxili aləmi arasındakı böyük fərq tərcümədə də 
yüksək peşəkarlıqla qorunmuşdur. Bəzi məqamlarda tərcüməçi çox yerində 
səslənən ifadələrlə hətta şeirdəki mənanı gücləndirməyə çalışır ki, bu da, 
əlbəttə, tərcümənin səviyyəsini artırır. Məsələn, şeirdə görən insanın mənfi 
xislətini açmaq üçün şairin “bəzən gördüyünü görmək istəmir” fikrinin 
tərcüməsində Halman “bəzən” sözünün əvəzinə “often” – “tez-tez” sözü 
işlətməklə bu xüsusiyyəti daha qabarıq şəkildə büruzə verir. Lakin şeirin 
sonuncu misrasında “Həyatın özü də kordur deyərdim” fikrini tərcüməçi “Life 
itself is a grave, if you ask me” kimi çevirmişdir. Burada tərcüməçinin “if you 
ask me” əlavəsi qafiyə xatirinə işlənib, heç də pis səslənmir. Ancaq maraqlısı 
budur ki, nə üçünsə tərcüməçi “həyatın özü də kordur” əvəzinə “həyatın özü də 
məzardır” söyləyir. Kor olmaq heç də ölü olmaq demək deyil. Şeirdə əsas 
məqsəd insanın mənəvi korluğunu, kasadlığını qabartmaqdan ibarətdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, B.Vahabzadə poeziyası Tələt Sait Halmanın tərcüməsində 
daha ustalıqla tərcümə olunmuş və dəqiq əksini tapmışdır. B.Vahabzadənin 
“Kiçik pəncərə” şeiri də çox uğurlu tərcüməsi ilə seçilir.  

Kitabda İrina Jeleznovanın da tərcümələri yer almışdır. “Əks-səda” 
şeirinin tərcüməsində isə bəzi uyğunsuzluqlar var: şeirin birinci bəndində 
orijinalda: 
 

Əgər qalxsan 
Uca dağlar zirvəsinə, 
Səs alarsan öz səsinə. 
O zaman sən 
Demə təksən. 

Tərcümədə: 
 İf you climb to the top of towering hill, 
          And sigh and hear and answering sigh, then only 
          Will you know 
          That at the top of a towering hill, 
          You can never be lonely.      

 
İkinci misranın tərcüməsində “and” bağlayıcısının bir neçə dəfə 

işlənməsi tərcüməni zəiflədir. Bəlkə “and” bağlayıcısının əvəzinə “an” artikli 
işlənsəydi, daha münasib və düzgün olardı. Burada “uca dağlar zirvəsi” – 
“towering hill” – “uca təpə” kimi verilmişdir. Əvvəla onu qeyd edək ki, təpə 
ölçüsünə görə kiçik hündürlüyə malik olan relyef formasıdır. Şair isə uca 
dağlarda əks olunan səsdən bəhs edir. Daha sonra şair öz qəhrəmanına müraciət 
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edərək “demə təksən” söyləyir. Tərcüməçi isə “Sən heç vaxt tək ola bilməzsən” 
kimi çevirir. Bizcə,s “never say you are alone!” işlətsəydi, daha dəqiq olardı. 
Şeirin üçüncü bəndinin tərcüməsindən isə baş açmaq olmur. Orijinalda: 
 

Əks-səda! 
... Bu səs nədir? 
Əks-səda dərinlikdə, 
Əks-səda zirvədədir. 

Tərcümə: 
Echoes born of the heights 
And echoes born of the deep 
But lightly sleep. 

Burada şairin ikinci misrada verdiyi sual tərcümə olunmayıb, son 
misrada isə nəyə görəsə “lightly sleep” ifadəsi işlənib. 

Belə uyğunsuzluqlara tərcümələrin çoxunda rast gəlmək mümkündür. 
Biz yalnız bir neçə tərcüməçinin işi üzərində dayandıq. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Bəxtiyar Vahabzadənin sərbəst vəzndə yazılmış şeirlərini vəznə 
toxunmadan tərcümə etmək tərcüməçi üçün asan olsa da, bəzi hallarda mətnin 
mənası, ideyası düzgün qavranmamışdır. Əlbəttə, əsərin tam dəqiqliklə 
tərcüməsi heç zaman mümkün deyil. Lakin tərcümə prosesində bir çox 
məsələlərlə yanaşı, milli dəyərlər də nəzərə alınırsa, əsər öz əhəmiyyətini 
itirmir, əksinə, xalqın tanınmasında xarici oxucuya yaxından kömək edir. 
Sonda qeyd etmək istərdik ki, tərcümədə adekvatlıq problemi müəyyən 
dərəcədə tərcümə zamanı həm də leksik-frazeoloji, qrammatik və stilistik 
uyğunluqların düzgün və yerində işlədilməsiylə tənzimlənir. Adekvatlıq geniş 
məfhumdur və tərcümənin dəqiqliyi məsələsinə münasibəti, ümumilikdə 
götürdükdə, “dəqiqlik” anlayışının başa düşülməsini özündə birləşdirir. 
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Tomiris Babanli 
 

English translations of Bakhtiyar Vahabzade’s poetry 
S u m m a r y 

 
The article illuminates translation problems of poetry of the national poet 

of Azerbaijan Bakhtiyat Vahabzade into English. The great poet of the Turkish 
world Bakhtiyar Vahabzade’s literary heritage has been translated into many 
languages. English translations differ with originality of style and adequacy. 
The author exemplifies translations of different translators and detects the 
stylistic features of each poem particularly in the article. 

 
 

Томирис Бабанлы 
 

Поэзия Бахтияра Вагабзаде в английских переводах 
Р е з ю м е 

 
В статье рассматривается проблема перевода творчества народного 

поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде на английский язык. 
Литературное наследие великого поэта тюркского мира Бахтияра 
Вагабзаде переведено на многие языки мира. Английские переводы 
отличаются своеобразным стилем и адекватностью. Автор приводит 
примеры переводов разных авторов и выявляет стилистические 
особенности каждого отдельного произведения. 
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