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olunmuş bu kitab onun yaxınları və dostları tərəfindən araya-ərsəyə gətirilmişdir.
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gətirilməklə, bu yorulmaz insanın həyat və fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərini çevrələyir, onun alim şəxsiyyəti haqqında adekvat təsəvvür yaradır.
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I BÖLMƏ
Nizami Tağısoyun həyat və fəaliyyətinin
fraqmentləri

Türkoloq, folklorşünas, ədəbiyyatşünas,
tərcümə nəzəriyyəçisi, şair-tənqidçi, filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağısoy (Nizami Tağı oğlu Məmmədov)
24 may 1950-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ucar rayonunun Yuxarı ġilyan kəndində anadan olmuĢdur. Orta təhsilini 1967ci ildə doğma rayonda baĢa vurmuĢdur.
1968-1970-ci illərdə ordu sıralarında
xidmət etmiĢdir.
Əsgəri xidmətdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinə daxil olmuĢ, 1975-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmiĢdir. Təyinatla Ucar rayonunda orta məktəbdə rus dili
və ədəbiyyatı müəllimi iĢləmiĢdir. Hələ məktəb illərində divar qəzetində, sonralar rayon və respublika qəzetlərində kiçik Ģeirləri və məqalələri dərc olunmuĢdur.
Kənd məktəbində iĢləyə-iĢləyə təhsil aldığı institutun aspiranturasına («Sovet ədəbiyyatı» ixtisası üzrə) imtahan verərək müsabiqə yolu ilə qəbul olmuĢdur. 1980-1984-cü illərdə aspiranturada təhsil ala-ala ədəbi əlaqələr problemi ilə məĢğul olmuĢ, 1986-cı ildə
«Səməd Vurğun pyeslərinin rus tərcümələri və səhnə təcəssümü»
mövzusunda filologiya elmləri namizədi dissertasiyasını müdafiə
edərək alimlik dərəcəsi almıĢdır.
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1984-cü ildən Bakı Slavyan Universitetində (keçmiĢ
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı
Ġnstitutu) çalıĢır. Təhsil aldığı institutda laborantlıqdan professora
qədər ziqzaqlı, çətin, lakin Ģərəfli elmi-pedaqoji yol keçmiĢdir.
Göstərilən dövrdən «XX əsr rus ədəbiyyatı», «Türk xalqları
ədəbiyyatı», «Azərbaycan ədəbiyyatı» fənlərindən rus və Azərbaycan bölmələrində mühazirələr oxuyur, kurs iĢləri, buraxılıĢ iĢləri,
magistr, namizədlik dissertasiyalarına rəhbərlik etmiĢ və etməkdədir.
1990-1992-ci illərdə doktoranturada olmuĢ «XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində iĢləmiĢ, 1992-ci ildə onu doktorantura müddəti baĢa
çatmazdan öncə müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək filologiya elmləri
doktoru elmi dərəcəsini almıĢdır.
1994-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona professor diplomu verilmiĢ və Bakı Slavyan Universitetinin professoru vəzifəsinə seçilmiĢdir.
1995-1997-ci illərdə Bakı Qızlar Universitetində (əvəllər Bakı
Ali Pedaqodi Qızlar Seminariyası) «Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı»
kafedrasının müdiri, 1998-ci ildən Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində «Rus dili və Ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri vəzifələrində
çalıĢmıĢdır.
Nizami Tağısoy pedaqoji iĢlə yanaĢı məhsuldar elmi fəaliyyətlə məĢğul olan alimlərdəndir. Ġndiyə qədər onun müxtəlif konfrans, simpozium və elmi məclislərdə, dərgilər, məcmuələr və qəzet
səhifələrində 300-ə qədər müxtəlif məzmunlu məqalələri iĢıq üzü
görmüĢdür.
Professor Nizami Tağısoyun elmi prioritetlərində tərcümə nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr, komparativistika, türk xalqlarının etnogenezi, etnologiyası, etnoqrafiyası, epik təfəkkürü, ənənələri, folkloru,
klassik və müasir ədəbiyyatı, ədəbiyatĢünaslığın aktual problemləri,
müasir ədəbi proses və s. istiqamətlər uğurla iĢlənməkdədir. Monoqrafiya və məqalələri bir qayda olaraq polemikliyi və fərdi baxıĢ
müstəvisi ilə seçilir.
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Professor Nizami Tağısoy qaqauz, qazax, qaraqalpaq, qaraçay, qırğız, Kıbrıs türkləri, malkar, özbək, xəzər və d. türk qövmləri
ilə bağlı çoxsaylı məqalələr və kitablar müəllifidir. Onun müxtəlif
illərdə yazdığı dərslik, dərs vəsaitləri, monoqrafiyaları, folklor-etnoqrafik araĢdırmaları oxucular və mütəxəssislər tərəfindən bəyənilir. TanınmıĢ tədqiqatçının «XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində» (Bakı, 1992, 134 s. – rus dilində); «Qazax ədəbiyyatı»
(Bakı, 1993. -70 s. – rus dilində), «Əslin milli özünəməxsusluğu və
tərcümə» (Bakı, 1998. - 68 s. – rus dilində); «Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində» (Bakı, 1999. - 132 s. – rus dilində); «Poetik
tərcümə» (Bakı, 2001. - 245 s. – rus dilində); «Qaraqalpaq ədəbiyyatı» (Bakı, 2007. - 296 s. – rus dilində); «Nəsrin axarı: zaman və
məkan konteksti» (Bakı, 2008. – 152 s.); «ġilyan: özü, sözü – çeĢmənin gözü». (Bakı, 2009. – 172 s.); «Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər» (Bakı, 2009. – 76 s.) kimi monoqrafiya və
kitabları tənqidçilər, türkoloqlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilir.
Professor Nizami Tağısoy tərcümə nəzəriyyəsi və bədii tərcümə məsələləri ilə müntəzəm məĢğul olan alimlərimizdəndir. O,
Azərbaycan türkologiyasında ilk dəfə olaraq qıpçaq türklərindən
olan qövmlərin folklor yaddaĢına müraciət etmiĢ «Qaraqalpaq xalq
nağılları»nı (Bakı, 2006) və qazax qəhrəmanlıq eposu «Koblandıbatır»ı (Bakı, 2008). Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaĢdırmıĢdır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Nizami Tağısoy iki Ģeirlər və poemalar – «Axtaracaqsan məni» (Bakı, 2000), «Bəlkə dünya
öz yolunu çaĢıbdı» (Bakı, 2004) və «Natiqlə qara zurnanın nağılı və
ya hər ikisinə elegiya» (Bakı, 2008) — povesti ilə ədəbiyyatsevərlərlə görüĢmüĢdür. ġeir və poemalarının bir hissəsi Ģair-mütərcim
Qiya PaçxataĢvili tərəfindən rus dilinə çevrilərək oxuculara təqdim
edilmiĢdir. ġeirlərindən bir neçəsinə CavanĢir Quliyev və Razim
PaĢayev kimi bəstəkarlar mahnı yazmıĢlar.
Professor Nizami Tağısoy digər müəlliflərlə (professor Rafiq
Manafoğlu və dosent Rüstəm Kamalla) birlikdə Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq «Ġzahlı tərcüməĢünaslıq terminləri lüğəti»ni hazırlayıb
(Bakı, 2010) mütəxəssislərin müzakirəsinə vermiĢdir.
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Professor Nizami Tağısoy mütəmadi olaraq ölkəmizdə və
onun hüdudlarından kənarda keçirilən nufuzlu beynəlxalq konfrans
və simpoziumların iĢtirakçısıdır.
Professor Nizami Tağısoy iki onillikdən artıqdır ki, türk
xalqlarının folkloru, etnogenezi, epik təfəkkürü, klassik və müasir
ədəbiyyatına dair dərslik üzərində iĢləyir. Bu əsərin çoxcildli nəĢri
nəzərdə tutulur.
Professor Nizami Tağısoyun nəzəri mülahizələri istər Azərbaycan-rus, Azərbaycan-özbək, Azərbaycan-qaqauz, Azərbaycanqaraqalpaq ədəbi əldaqələri, istər müasir ədəbiyyatĢünaslığın aktual
problemləri, o cümlədən A.Blok, S.Yesenin, K.Simonov, A.Adalis,
P.Antokolski, A.Tvardovski, S.Vasilyev, S.Vurğun, Mir Cəlal,
S.Əhmədli, Elçin, Anar, A.Rəhimov, Ə.Əhməd, K.Abdulla, E.Hüseynbəyli, R.Rəvan və Ə.Xələfli, Y.Nəğməkar və b. yaradıcılığı ilə
bağlı fikir və mülahizələri ədəbi tənqidimizin orijinal səhifələrindən
hesab olunur.
Nizami Tağısoy regional etnoqrafiya və folklor nümunələrinin
toplanılıb araĢdırılması və nəĢri istiqamətində 25 ilə yaxındır ki,
zəhmət sərf edir. Onun son dövrlərdə Azərbaycanda və Türkiyədə
yaĢayan ġilyan ellərinin etnqorafiyası, etnik-milli düĢüncə tərzi və
Ģifahi yaradıcılığı ilə bağlı araĢdırmaları türk ellərinin mənəvi mədəniyyətini öyrənmək baxımından maraqlıdır.
Nizami Tağısoy haqqında məlumat «XXI əsr Azərbaycan
alimləri və maarifçiləri» bioqrafik göstəricisinə daxil edilmiĢdir. O,
«Qızıl qələm», ―Xalqın nüfuzlu ziyalısı‖ mükafatları laureatıdır.
Professor Nizami Tağısoy hazırda Bakı Slavyan Universitetinin «Azərbaycan ədəbiyyatı» kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətlə
məĢğul olur, müasir ədəbi tənqidimizin müxtəlif tərəflərini əhatə
edən məqalələrlə mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda çıxıĢ edir.
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***
Tюрколог, фольклорист, литературовед, теоретик перевода, поэт-критик, доктор филологических наук, профессор
Низами Тагисой (Низами Таги оглу Мамедов) родился 24 мая
1950 года в селении Юхары Шильян Уджарского района Азербайджанской Республики. В 1967 году завершил среднее образование в родном районе.
В 1968-1970 годах служил в армии. После воинской службы поступил в Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. М.Ф.Ахундова на факультет русского языка и литературы. В 1975 году с отличием окончил названный институт. По направлению работал учителем русского
языка и литературы в средней школе Уджарского района. Ещѐ
в школьные годы печатались его стихи и статьи в стенгазете, а
потом в районных и республиканских газетах.
Работая в сельской школе, одновременно на конкурсной
основе (сдав экзамен по специальности «советская литература») поступает в аспирантуру Института, где ранее получил
высшее образование.
С 1980 года занимался проблемами литературных связей,
в 1986 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему:
«Русские переводы пьес Самеда Вургуна и их сценическое воплощение», получил ученую степень кандидата филологических
наук.
С 1984 года работает в Бакинском славянском университете (в прошлом Азербайджанский педагогический институт
русского языка и литературы им. М.Ф.Ахундова). Именно
здесь он прошѐл зигзагобразный, тяжелый, но славный научнопедагогический путь от лаборанта до профессора.
С указанного времени читал и читает лекции на русском и
азербайджанском отделениях по предметам «Русская литература ХХ века», «Литература тюркских народов», «Азербайджанская литература», «Теория перевода», руководил и руково7
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дит курсовыми и выпускными работами, диссертациями магистров, аспирантов и диссертантов.
С 1990 по 1992 год, находясь в докторантуре, работал над
диссертацией: «Русская поэзия ХХ века в азербайджанских переводах», что успешно защитил до окончания срока, в 1992 году получил ученую степень доктора филологических наук.
В 1994 году решением Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики был выдан
диплом профессора и избран на должность профессора Бакинского славянского университета.
С 1995 по 1997 гг. заведовал кафедрой «Азербайджанского языка и литературы» в Бакинском девичьем университете
(ранее Бакинская высшая педагогическая девичья семинария), с
1998 года – заведующий кафедрой сначала «Азербайджанского
языка и литературы», потом кафедрой «Русского языка и литературы» в Азербайджанском международном университете.
Низами Тагисой –ученый, занимающийся наряду с педагогической работой, плодотворной научной деятельностью.
Около 300 его статей различного содержания увидели свет на
конференциях, симпозиумах и научных заседаниях, страницах
газет и журналов республиканского и международного уровней.
В научном приоритете профессора Низами Тагисоя успешно разрабатываются проблемы теории перевода, литературных связей, компаративистики, этногенеза, этнологии и этнографии, эпического мышления, традиции фольклора, классической и современной литературы тюркских народов, актуальные
вопросы литературоведения, современного литературного процесса и других направлений. Монографии и статьи, как правила, отличаются полемичностью и плоскостью индивидуального
взгляда.
Профессор Низами Тагисой – автор многочисленных статей и книг о гагаузском, казахском, каракалпакском, киргизском, малкарском, узбекском, хазарском и других тюркских
этносах и народах. Написанные им в разные годы программы
8
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для студентов высших учебных заведений, учебники и учебные
пособия, монографии, исследования фольклорно-этнографического характера одобрены читателями и специалистами. Высоко оценены критиками и тюркологами такие монографии и
книги известного исследователя; как: «Русская поэзия ХХ века
в азербайджанских переводах» (Баку, 1992, 134 с. на русском
языке), «Национальное своеобразие подлинника и перевод»
(Баку, 1998, 68 с. на русском языке), «Драматургия Самеда
Вургуна на русском языке» (Баку, 1999, 132 с. на русском языке), «Поэтический перевод» (Баку, 2001, 245 с. на русском языке), «Каракалпакская литература» (Баку, 2007, 296 с. на русском языке).
Профессор Низами Тагисой –ученый, постоянно занимающийся вопросами теории перевода и художественного перевода. Он впервые в азербайджанской тюркологии обратился к
фольклорной памяти кыпчакских тюрков, переводу «Каракалпакские народные сказки» (Баку, 2006) и казахского героического эпоса «Кобланды-батыр» (Баку, 2008) на родной язык.
Член Союза писателей Азербайджана Низами Тагисой
преподнѐс почитателям поэзии два сборника стихотворений и
поэм: «Будешь искать меня» (Баку, «Сяда», 2000), «Может мир
заблудился» (Баку, «Азернешр», 2004) и повесть «Сказка о Натике и чѐрной зурне, или обоим элегия» (Баку, 2008).
Часть стихотверений и поэм переведены полиглотом и
поэтом Гией Пачхаташвили на русский язык.
Несколько стихотворений переложены на песню композиторами Джаванширом Гулиевым и Разимом Пашаевым.
Впервые в Азербайджане профессор Низами Тагисой
вместе с другими авторами (профессором Рафигом Манафоглы
и доцентом Рустамам Камалом) составил «Толковый словарь
переводоведческих терминов» (Баку, 2010).
Профессор Низами Тагисой –постоянный участник проводимых в стране и за еѐ пределами престижных международных конфереций и симпозиумов.
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Профессор Низами Тагисой больше двух десятилетий работает над сбором фольклорных образцов, этногенезом, эпическим мышлением тюркских народов, составлением учебника
по современной литературе, издание которого намечается многотомником.
Теоретические суждения профессора Низами Тагисоя об
азербайджанско-русских, азербайджанско-узбекских, азербайджанско-каракалпакских литературных связях, или об актуальных проблемах современнего литературоведения, в том числе,
связанных с творчеством А.Блока, С.Есенина, К.Симонова,
А.Адалис, П.Антокольского, А.Твардовского, С.Васильева,
С.Вургуна, Мир Джалала, Анара, А.Рагимова, А.Ахмеда, Е.Гусейнбейли, Р.Равана, А.Халафли, Ю.Нагмекяра и др. считаются
оригинальными страницами литературной критики.
Около 25 лет Низами Тагисой трудится над сбором фольклорных образцов и выявлением региональной этнографии.
Сведения о Низами Тагисое даются в биографическом
сборнике «Ученые и просветители Азербайджана ХХ века». Он
обладатель премий «Золотое перо», «Авторитетный интеллигент народа».
В настоящее время профессор Низами Тагисой занимается научно-педагогической деятельностью на кафедре «Азербайджанской литературы» в Бакинском славянском университете и периодически выступает в печати со статьями, посвященными различным проблемам современной литературной
критики.
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***
Turkologist, specialist in folklore, literary critic, theorist of
translation, poet-critic, doctor of philology, professor Nizami
Taghisoy (Nizami Taghi Mammadov) he was born in Upper
Shilyan village of Ujar region of Azerbaijan Republic on May 24,
1950. He fmished secondary education in his native region in 1967.
He served in armed forces during 1968-1970.
After military service he was enrolled in the faculty of
"Russian language and literature" of Azerbaijan Pedagogical Institute of Russian language and Literature named after M.F.Akhundov, graduated from the same faculty with honours diploma in
1975. He had worked as the teacher of Russian language and
literature in secondary school in Ujar according to appointment.
During school years his little poems and articles were published in
wall newspapers, then in regional and republican newspapers.
Beside his work in village school, he had been enrolled in
post-graduate courses of the institute where he studied by
competitive examinations. He was engaged in problems of literary
articles begirıning from 1980, in 1986 he was conferred on academic degree by defending thesis of candidate of philology in
subject "Russian translations and personification of Samad Vurgun's
plays".
He works in Baku Slavic University (former Azerbaijan
Pedagogical Institute of Russian language and Literature named after M.F.Akhundov) since 1984. He passed diffıcult but honourable
academic-pedagogical way in the institute where he studied from
laboratory assistant to professor.
He delivers lectures in Russian and Azerbaijani sections from
subjects as "Russian literature of XX century", "Literature of
Turkish nations", "Azerbaijan literature", "Theory of translation",
supervised and continues to supervise course papers, theses, master
and Candidate's dissertation since the above-mentioned period.

11
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He had worked on DPhil in subject "Russian poetry of XX
century in Azerbaijan translations", was conferred on Doctor of
philology by defending it successfully in 1992.
In 1994 he was conferred on professor diploma by the decision of Supreme Attestation Board under the President of Azerbaijan Republic and was elected the professor of Baku Slavic University.
In 1995-1997 he had worked as the chief of department
"Azerbaijani language and literature" of Baku Maidens' University
(former Baku Higher Pedagogical Maidens' Seminary) and of department "Russian language and literature" (first Azerbaijani language and literature) of Azerbaijan International University since
1998.
Nizami Taghisoy is one of the scientists who are engaged in
scientific activity next to pedagogical work. About 300 of his articles of different subject had been presented in various conferences,
symposiums and scientific meetings, journals and newspapers.
In scientific priorities of Professor Nizami Taghisoy directions like translation theory, literary articles, reconstructions, ethnogenesis, ethnology, ethnography, epic mentality, traditions, folklore, classical and contemporary literature of Turkish nations, urgent problems of literary criticism, modern literary process and etc.
are used successfully. His monographs and articles differ in its controversy and individual way of thinking.
Professor Nizami Taghisoy is the author of many articles and
books related to Turkish nations as Gagauz, Kazakh, Kara-Kalpak,
Karachai, Kirghiz, Kibris turks, Malkar, Uzbek, Khazar etc. textbooks, educational supplies, monographs, folk-lore ethnographic
researches which he wrote during different years are approved by
readers and experts. The following monographs and books by the
outstanding researcher are highly appreciated by critics, turkologists: "Russian poetry of XX century in Azerbaijan translations"
(Baku, 1992, 134 pages- in Russian); "Kazakh literature" (Baku,
1993 - 70 p. - in Russian); "National peculiar of origin and transla12
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tion" (Baku, 1998 - 68 p. - in Russian); "Samad Vurgun's dramaturgy in Russian" (Baku, 1999 - 132 p. - in Russian); "Poetic translation" (Baku, 2001 -245 p. - in Russian); "Kara-Kalpak literature"
(Baku, 2007 - 296 p. - in Russian); "run of prose: time and space
context" (Baku, 2008 - 152 pages); "Shilyan: itself, its words - eye
of spring" (Baku, 2009 - 172 pages); "Saftar Hazanzade: lines full
of homesickness" (Baku, 2009-76 pages).
Professor Nizami Taghisoy is one of our scientifics who engages in translation theory and literary translation problems regularly. He had applied to folk-lore memory of Polovtsians for the first
time in Azerbaijan turkology, had conformed "Kara-Kalpak folk
stories" (Baku, 2006) and Kazakh heroic epos "Koblandi-batir"
(Baku, 2008) to the Azerbaijani Turkish.
Nizami Tagisoy being the member of Azerbaijan Union of
Writers had met with lovers of literature presenting his two poems
like "You'll look for me" (Baku, 2000), "The world lost its way"
(Baku, 2004) and tale named "Tale of orator with qara zuma or elegy to both" (Baku, 2008). A part of lyrics and poems had been presented to readers translated into Russian by poet-translator Giya
Pachkhatashvili. Javanshir Guliyev and Razim Pashayev composed
songs to some of his lyrics.
Professor Nizami Taghisoy had prepared "Explanatory dictionary of translation terms" (Baku, 2010) with other authors (Professor Rafig Manafoglu and associate professor Rustam Kamal) for the
first time in Azerbaijan.
Professor Nizami Taghisoy is the participant of influential international conference and symposiums held in our country and outside of it.
Professor Nizami Taghisoy works on manual about folk-lore,
ethnogenesis, epic mentality, classical and modem literature of Turkish nations for more than two decades.
Theoretical conclusions of Professor Nizami Taghisoy are
considered original pages of our literary criticism in connection
with Azerbaijani-Russian, Azerbaijani-Uzbek, Azerbaijani-Gagauz,
13
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Azerbaijan-Kara-Kalpak literary contacts, urgent problems of modem literary criticism, as well as opinion and considerations related
to the creative works of A.Block, S.Yesenin, K.Simonov, A.Adalis,
P.Antokolski, A.Tvardovski, S.Vasilyev, S.Vurgun, Mir Jalal,
S.Ahmadli, Elchin, Anar, A.Rahimov, K.Abdulla, E.Huseynbayli,
A.Ahmad, R.Ravan, A.Khalafli, Y.Nagmakar and others.
Nizami Taghisoy works on collection and research, publication of regional ethnographical and folk-lore patterns for more than
25 years. His researches related to ethnography, ethnic-national way
of thinking and folk-lore of Shilyan people living in Azerbaijan and
Turkey are interesting from point of view of studying the culture of
Turkish nations.
Information about Nizami Taghisoy had been entered into biographical index "Azerbaijan scientists and educationalists of XXI
century". He is the "Gold pen" prize winner.
At the present Professor Nizami Taghisoy is engaged with
academic-pedagogical activity in department "Azerbaijan literature"
of Baku Slavic University, his articles covering different points of
contemporary literary criticism are published in press regularly.
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Баку, Азербайджанская Республика,
ректору Бакинского cлавянского
университета, профессору
Абдуллаеву К.
Уважаемый Камал Абдуллаевич!
Через ИА «Жахон» получили весьма радостное сообщение о презентации книг профессора Низами Мамедова «Каракалпакская литература» и «Каракалпак халык накыллары»
(«Каракалпакские народные сказки»).
«От Навои познал мир,
От Физули просветился, я»
- писал великий каракалпакский поэт Бердах, еще в середине XIX века. Общность наших духовных истоков и ценностей нашли свое подтверждение и в прекрасном эпосе «Горуглы» («Кероглы»), которого каракалпаки читают на родном
языке.
Просим передать нашу искренную благодарность проф.
Мамедову Низами и всем друзьям и почитателям каракалпакской литературы.
Тулепберген Каипбергенов - Герой Узбекистана,
Председатель Союза писателей
республики Каракалпакстан.
Азат Матжанов -

профессор, ректор Каракалпакского
Государственного Университета
им.Бердаха.

Оразбай Абдирахманов - народный писатель Каракалпакстана,
Гл. редактор журнала «Амударья».
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II BÖLMƏ
Nizami Tağısoyun həyat və yaradıcılıq bioqrafiyası

Heydər Cəfərov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Pedaqogika kafedrasının
dosenti, pedaqoji elmlər namizədi

SƏDAQƏTLĠ DOST, LAYĠQLĠ ġƏXSĠYYƏT,
SƏLAHĠYYƏTLĠ ALĠM
Deyirlər hətta ən tanınmıĢ, bacarıqlı, qabiliyyətli həkim-mütəxəssislər yaxınları və doğmaları üzərində cərrahiyyə əməliyyatı
apardıqda çox böyük həyəcan keçirir, ehtiyat edir, bəzi hallarda isə
ümumiyyətlə bundan çəkinirlər. Səmimi etiraf edim ki, 40 ilə yaxın
dostluq etdiyim filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağı
oğlu Məmmədovun (Nizami Tağısoyun) həyatı, elmi-pedaqoji fəaliyyəti və ədəbi-bədii yaradıcılığı haqqında yazanda da mən həmin
doğmalıq və məsuliyyət hisslərini keçirirəm. Lakin bütün bunlara
baxmayaraq dostum və qardaĢım haqqında söz deməyə borcluyam.
Aqillər deyir «Yersiz danıĢanda söz, yerində danıĢmayanda isə insan itirirsən». Əvvəla, deməyə və yazmağa dəyərli sözlər çoxdur;
ikincisi, cəsarətlə qeyd edə bilərəm ki, onu ən yaxĢı tanıyanlardan
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biri mənəm; üçüncüsü Nizami müəllim haqqında ətraflı danıĢmağın
əsl məqamı gəlib çatmıĢdır.
40 illik tanıĢlıq, yoldaĢlıq və dostluq təcrübəsi... Dərindən,
hərtərəfli və məntiqlə düĢünəndə bunun nə demək olduğunu dərk və
təsəvvür etmək çətin deyil. Məslək, əqidə, ideya birliyi, həyat tərzi
(«Taylı tayını tapmasa, günü ah-vayla keçər», «Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək») və Ģəxsi keyfiyyətlərdəki oxĢarlıq
(«Dostlar iki can bir qəlb olur», «Sidq ilə dost olanlar ürəkdən də
bir gərək»); həyatın bizə qismət etdiyi maddi və mənəvi çətinliklərə
sinə gərmək («YaxĢı dost pis gündə məlum olar»); bilik, savad, təhsil uğrunda və elmi yaradıcılıq yolunda, pedaqoji fəaliyyətdə fədakarlıq: süni maneələri aradan qaldırmaqla özünü təsdiq etmək, var
qüvvəni toplayıb əslində nəyə qadir olduğunu göstərmək məcburiyyəti; yoldaĢlığa, dostluğa, qardaĢlığa və doğmalığa sonsuz sədaqət
(«YaxĢı dostunu pis gündə sına», «YaxĢı yoldaĢ yaman gündə tanınar»); qarĢılıqlı hörmət, ehtiram, məhəbbət və s. və i.a. Görünür,
atalar bütün bunları nəzərə alaraq müdrik kəlamlar söyləmiĢlər:
«Dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim», «YaxĢı dost qardaĢdan irəlidir», «YaxĢı dost böyük xəzinədir», «YaxĢı dost adamı bay
(bəy) edər, pis dost adamı zay edər».
Ömür – bir karvan yolu... Bu yolda əqidəsi, həyat amalı, məsləki, dünyagörüĢü oxĢar insanların bir-birinə rast gəlməsi də Allahın
bir qisməti, alın yazısıdır... Axı, yaĢından, cinsindən, irqindən, milliyyətindən, vəzifəsindən, fəaliyyət sahəsindən, peĢəsindən və s. asılı olmayaraq bir bölgənin, bir rayonun, bir qəsəbənin adamları, bəzən isə hətta müəyyən qohumluqları çatan adamlar belə bir-birilə
ömür boyu rastlaĢmırlar. Filosoflar əbəs yerə demirlər ki, zərurət təsadüfdən doğur...
...1971-ci ilin yayında sənədlərimi Azərbaycan Pedaqoji Dillər Ġnstitutunun /sonradan, əgər səhv etmirəmsə, 1972-ci ildə bu təhsil müəssisəsinin bazasında iki müstəqil alı məktəb - SSRĠ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər Ġnstitutu /indiki Azərbaycan Dillər Universiteti/ və M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutu /indiki Bakı Slavyan Uni19
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versiteti/ rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinə vermiĢdim. Müəyyən
məlumatlar əldə etmək, imtahan veriləcək fənlərdən nəyisə öyrənmək məqsədilə tez-tez ora gedir və institutun həyətinə toplaĢan abituriyentlərlə sual-cavab, müzakirə və mübahisələr edərdik. Bu mübahisələrdə mənim diqqətimi iki nəfər daha çox cəlb edirdi: Nizami
və Səlahəddin. Nizami özünün birmənalı, qətiyyətli, inamlı cavabları və mübahisələri, Səlahəddin isə incəliklərə. xırdalıqlara daha çox
aludə olması və özünü bu sahədə daha təcrübəli göstərməyə çalıĢması ilə (sonradan məlum oldu ki, o, pedaqoji məktəbi bitirib) fərqlənirdilər. YavaĢ-yavaĢ hal-əhval tutmağa, biri-birimizi tanımağa,
bir-birimizə isniĢməyə və hətta gələcək üçün planlar qurmağa baĢladıq. Ġmtahandan-imtahana keçdikcə biri-birimizin uğurlarına sevinir
və növbəti imtahan ətrafında sual-cavablar edirdik. Nəhayət, bütün
imtahanlardan müvəffəq qiymət alıb instituta daxil olduq və xoĢ təsadüfdən üçümüz də 120-ci qrupa düĢdük (ikinci kursdan baĢlayaraq bu qrup 219, 319, 419 adlandı). Qrupumuzdakı oğlanlı-qızlı tələbələrin hamısının maddi və ictimai vəziyyəti, demək olar ki, eyni
idi. Hamısı da rayon və kənd məktəblərinin məzunları. Oğlanların
əksəriyyəti ordu sıralarında qulluq etmiĢ, bərkə-boĢa düĢmüĢ, müəyyən çətinliklərlə rastlaĢmıĢ uĢaqlar olduğundan həyatı yaxĢı baĢa
düĢür və özlərini təcrübəli adam kimi aparırdılar. Maddi və ictimai
vəziyyətin oxĢarlığı bizi bir-birimizə çox tez isiniĢdirdi. YoldaĢlarımız Ağaisanı qrup nümayəndəsi, Nizamini qrup həmkarlar, məni isə
qrup komsomol təĢkilatının katibi seçdilər. Bizim hər üçümüz kommunist partiyasının üzvü idik və həqiqət naminə demək lazımdır ki,
o vaxt belə tələbələrə xüsusi rəğbət bəslənilir, hörmət və etiramla
yanaĢılırdı.
Nizaminin təhsildə və ictimai iĢlərdəki fəallığı bizi daha da
yaxınlaĢdırdı. Mənim təklifimlə hər ikimiz əmim oğlu Məmmədəlinin Vorovskidəki (indiki M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi) evində yaĢamağa baĢladıq və dörd ilə yaxın, yəni institutu qurtarana qədər burada
qaldıq. Həqiqət naminə demək lazımdır ki, xasiyyətlərimiz ya oxĢar,
ya da bir-birini tamamlayırdı. Hər ikimiz təhsildə xüsusi fəallıq nümayiĢ etdirir, hər ikimiz idmana xüsusi maraq göstərir (Nizami sər20
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bəst güləĢ, mən isə boks bölməsində məĢğul olurduq), sağlam həyat
tərzi keçirir, gün rejiminə ciddi əməl edir, xoĢagəlməz hərəkətlərdən
çox uzaq gəzərdik. Seminar dərsləri ərəfəsində bütün digər tədbirlər
təxirə salınar, baĢ-baĢa verib ya kitabxanada tövsiyə olunan mənbələri konspektləĢdirər, ya da evdə bir neçə mənbədən istifadə etməklə
birlikdə (çox vaxt Əyyub da bizə qoĢulardı) hazırlaĢardıq. Düzünü
deyim ki, bu sahədə liderlik Nizamiyə məxsus idi. Məndə indinin
özündə də ataların dediyinin əksinə olaraq bu gün görülməsi vacib
olan iĢləri sabaha saxlamaq xüsusiyyəti var. Nizami isə, əksinə,
dərslərə aid nəzərdə tutduğumuz planları vaxtında yerinə yetirməyə
sövq edir və bəzən də nəyin bahasına olur-olsun yarı xoĢ, yarı zorla
bizi buna vadar edirdi. Bunun nəticəsində dərslərə çox ciddi hazırlaĢar, həm seminar və həm də mühazirələrdə xüsusi fəallıq göstərərdik. Ġmtahanlara isə mənim indiyə qədər təcrübədə rast gəlmədiyim
üsulla hazırlaĢardıq. Yenə də Nizaminin təĢəbbüsü ilə sualları müvafiq günlərə bölər, əvvəlcə onların mühazirə dəftərlərində və müxtəlif kitablarda (biz kitabxanadan bilərəkdən müxtəlif müəlliflərin
kitablarını götürərdik) səhifələri dəqiq göstərilməklə yerlərini müəyyənləĢdirər və bir dəfə səthi oxuyardıq. Sonrakı günlər isə növbə
ilə hər birimiz sualları ucadan çox dərindən və əhatəli oxuyar, digərlərimiz isə diqqətlə qulaq asar, fikir mübadiləsi edər, sual ətrafında
danıĢar, nəhayət, konkret suala nədən baĢlamaq lazım olduğunu dəqiq müəyyənləĢdirərdik ki, imtahanda buna vaxt sərf etməyək. Ən
əsası isə nəzərdə tutulan sualları hazırlamayınca Nizaminin bizdən
əl çəkməməsi idi. Hadisələri qabaqlayıb səmimi etiraf edirəm ki,
institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirməyimə görə dostumun bu inadkarlığına borcluyam.
Bəzən kəskin elmi mübahisələrimiz düĢərdi. Belə hallarda imtahan gününü gözləməyə səbrimiz çatmazdı: ərinmədən, tənbəllik
etmədən paltarlarımızı dəyiĢib instituta yollanar və müəllimlərimizlə söhbət əsnasında mübahisə predmetinə aydınlıq gətirər, bəzən də
həddimizi aĢıb onlarla da mübahisəyə giriĢərdik. Müəllimlərimiz isə
əsl pedaqoji takt, ustalıq məharəti, təmkinlik nümayiĢ etdirər və bizim çılğınlığımıza təbii baxardılar. Ġmtahana bir-iki gün qalmıĢ qrup
21
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yoldaĢlarımızla bir yerə toplaĢar, sualları bir-bir danıĢar, onlara əlavələr edər, zəif oxuyanları danıĢdırar (məqsədimiz qrupumuzdakı
tələbələrin hamısının təqaüd almasına nail olmaq idi), baĢa düĢmədiklərini dəfələrlə aydınlaĢdırardıq. Bütün bunların sayəsində ən çətin imtahanlardan belə qrupumuzun tələbələri üzü ağ çıxar, həm özlərini, həm də müəllimlərini sevindirərdilər. Hər semestr qrupda 812, bəzən də 15 əlaçı, zərbəçi olardı. Bir çox hallarda müəllimlərimiz bu tələbələrə onların seminar və mühazirədəki fəallığını nəzərə
alaraq mexaniki, yəni soruĢmadan əla qiymət yazardılar.
YaxĢı yadımdadır, fəlsəfədən imtahana gəlmiĢdik. Müəllimimiz fəlsəfə elmləri doktoru, professor Sabir DaĢdəmirov (indi o,
Azərbaycan Dillər Universitetində çalıĢır) 5-6 nəfərin zaçot kitabçasını yığıb soruĢmadan əla qiymət yazmaq istəyəndə, Nizami ondan
soruĢub qiymət yazmasını təkid etdi. Sabir müəllim isə yarı zarafatla – ay bala, beĢdən yüksək qiymət var, siz məndən nə istəyirsiniz?
– dedi. ġahidi olduğum bir epizodu da qeyd etmək istəyirəm. Rus
ədəbiyyatından imtahan verirdik. Ġmtahan götürən dosent Mstislav
Ġvanoviç ġatalin Nizamiyə və bir neçə nəfərə əla qiymət yazandan
sonra sözarası dedi ki, sizin qiymətiniz həqiqi beĢ deyil (bəlkə də,
azərbaycanlı balalarının elmə belə ciddi münasibət göstərməsinə
qısqanclıqla yanaĢdığından belə deyirdi). Nizami həmiĢəki kimi öz
prinsipiallığını göstərərək ona etirazını bildirdi ki, əgər icazə verirsinizsə, istəyirsinizsə biz o biletlərin hamısına 1-dən 120-yə qədər fikirləĢmədən cavab verə bilərik. Halal qiymətimizi yazın, bizə minnət qoymayın. 35 - 40 il keçməsinə baxmayaraq bizə dərs deyən
müəllimlər indi də bu qrupun təhsildəki və institutun ictimai həyatındakı fəallığını çox yaxĢı xatırlayırlar. Yeri gəlmiĢkən, bizə çox
savadlı, öz ixtisasını dərindən bilən, ən ali insani keyfiyyətlərə malik
olan, tələbələrinə çox doğma münasibət bəsləyən müəllimlər dərs
deyirdilər: Məmməd Qocayev, Həbib Babayev (Allah rəhmət eləsin), Atamoğlan Həsənov, Həmid Abbasov, Aleksandr Svariçevski,
Sabir DaĢdəmirov, Zemfira Mehdizadə, Bela Axundova, Boris
Vaysman, Bela Musayeva, dünyasını vaxtsız dəyiĢmiĢ Mayya
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Məmmədova (qəbri nurla dolsun), RövĢanə Bədəlbəyli, Əli və Baba
Musayev qardaĢları, Qalina ġipulina, Solmaz Əliyeva...
Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, orta məktəbi Azərbaycan dilində
bitirən tələbələrin hətta Azərbaycan ədəbiyyatı da (mən hələ fəlsəfə,
elmi kommunizm, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, siyasi iqtisad, elmi ateizm
və digər fənləri qoyuram bir kənara) rus dilində tədris olunan institutda əla oxumağımız əsl fədakarlıq idi. Belə ki, biz eyni vaxtda
rus dilinin qrammatikasını, onun qaydalarını, incəliklərini və ədəbiyyatını (Ģifahi xalq yaradıcılığından tutmuĢ sovet ədəbiyyatına qədər) öyrənməklə yanaĢı, elmi biliklərin əsaslarına da yiyələnirdik.
Lakin çox gərgin əmək sərf etməklə, çalıĢqanlığımızla bu çətinliklərin öhdəsindən məharətlə gəlirdik. Yenə həqiqət naminə deyim ki,
Nizami rus dilində o qədər rəvan, səlis və ləhcəsiz danıĢırdı ki, müəllimlərimizdən bəziləri onun Azərbaycan məktəbini bitirməsinə
Ģübhə ilə yanaĢırdılar. Bu isə, əlbəttə, seçilən ixtisasa, yəni rus dili
və ədəbiyyatına olan maraqdan, meyldən, peĢəyə mükəmməl yiyələnmək istəyindən və məsuliyyətindən irəli gəlirdi.
Çox maraqlı bir əhvalatı da qeyd etmək istəyirəm. Hər ikimiz
tələbə elmi cəmiyyətinin üzvü kimi onun tədbirləri və iclaslarında
fəal iĢtirak edirdik. Ġclasların birində çıxıĢ edən 1-ci kurs tələbəsi
Rəfail adlı bir oğlan gətirdiyi iqtibasdan sonra onun mənbəyini çox
dəqiqliklə göstərdi: V.Ġ.Lenin. Əsərlərinin tam külliyyatı, 7-ci cild,
səh. 432, yuxarıdan 3-cü abzas. Bu hal bir neçə dəfə təkrarlananda,
mən üzümü Nizamiyə tutub «QardaĢ, əlaçı belə olar, biz də özümüzü əlaçı sayırıq», - dedim. Sən demə, Nizami deyilən mənbələrin
dəqiqliyini yoxlamaq üçün özündə qeydlər edirmiĢ. Bir neçə gündən sonra institutun yeməkxanasında nahar edəndə yapıĢdı Rəfailin
yaxasından ki, bəs, dediyin mənbələri yoxladım, heç biri də düz
gəlmədi. Rəfail əlini-əlinə vurub qəhqəhə çəkib güldü və «Ayə, Allah sənə ömür versin, nə biləydim ki, sən gedib onları axtaracaqsan;
mən özüm haqqında müsbət rəy yaratmaq üçün ağlıma gələn mənbəni göstərirəm», – deyəndə, biz də ona qarıĢıb gülməyə baĢladıq.
Rəfaillə sonradan dostlaĢdıq. O, sadəliyi, mehribanlığı, səmimiliyi,
çalıĢqanlığı və ünsiyyətli olmağı ilə fərqlənirdi. Sonralar indiki
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BSU-da bir yerdə iĢlədik. Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent idi. Dünyasını vaxtsız dəyiĢdi. Bütün dostlarımız adından deyirəm: Allah
sənə rəhmət eləsin, Rəfail.
Mən sətiraltı indiyə qədər, bəlkə də, heç kimə demədiyim bir
məsələni də açıqlamaq istəyirəm. Nizaminin, Səlahəddinin, MəmiĢin, CavanĢirin və mənim yaxĢı oxumağımızın, əlaçı olmağımızın
baĢlıca səbəblərindən biri də abır-həya hissi, bir kiĢi kimi (biz
özümüzü yaĢımıza uyğun olmayan sanballı bığlı-saqqallı kiĢi hesab
edirdik) qrup yoldaĢlarımızın yanında pis vəziyyətdə qalmaqdan,
pərt olmaqdan çəkinmək idi. Yəni indiki tələbələrin əksəriyyətindən
fərqli olaraq müəllim dərs soruĢanda ayağa durub «mən hazır deyiləm» sözlərini deməyi Ģəxsiyyətimizə, mənliyimizə, qürurumuza,
ləyaqətimizə, kiĢiliyimizə sığıĢdıra bilməməyimiz olmuĢdur. DüĢünürdük ki, bundan sonra qızların, oğlanların üzünə necə baxa bilərik... Buna görə də nəyin bahasına olur olsun bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, hətta səhərə qədər yuxusuz qalmalı olsaq da belə,
dərslərə həmiĢə hazır gələr və əllərimiz göydə olardı. Görünür,
bunun nəticəsidir ki, indi məĢğələlərdə tələbə qızın və ya oğlanın
ayağa durub gülumsünə-gülümsünə «müəllim, mən hazır deyiləm»
cavabını eĢidəndə, məni bir pedaqoq kimi onların dərsə hazır olmaması bir o qədər yox, özlərinin mənliyinə sığıĢdırıb bu sözləri yoldaĢlarının yanında necə deyə bilmələri daha çox heyrətləndirir.
Təlim fəaliyyətinə belə ciddi münasibət göstərməyimizlə yanaĢı, asudə vaxtlarımızın mənalı, məzmunlu, rəngarəng keçirilməsinin də qayğısına qalır, qeyri-rəsmi nərd, dama, Ģahmat, futbol yarıĢları keçirərdik. Nizami, Əyyub, əmim oğlu Əbdül (o, fransız dili fakültəsində oxuyurdu) və mənim təmsil etdiyimiz APĠ Axundovun
«yığma» futbol komandası ilə Məmmədəli, Zöhrab, Fazil və digər
uĢaqların təmsil etdiyi Xalq Təsərrüfatı Ġnstitutunun «komandası»
ilə keçirdiyimiz mütəmadi yarıĢlar son dərəcə emosional keçər və
həmiĢə də bizim böyük hesablı qələbəmizlə baĢa çatardı. Onlar isə
bizi qıcıqlandırmaq üçün həmiĢə bu qələbənin təsadüfi olduğunu sübut eləməyə çalıĢardılar.
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Bundan baĢqa Nizaminin, sonradan qrupumuzun nümayəndəsi seçilən MəmiĢin (insafən, o da çox gözəl təĢkilatçılıq bacarığına
malik idi) və mənim birgə təĢəbbüsümüzlə qrup və potok yoldaĢlarımızla tez-tez (ən azı ayda iki dəfə) axĢamlar keçirər, teatr tamaĢalarına gedər, müxtəlif yerlərə (Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Azərbaycan Ġncəsənət Muzeyi, AtəĢgah, Pirqulu, Qobustan və s.) ekskursiyalar təĢkil edərdik. Axı, yaxĢı oxumaq üçün yaxĢı da dincəlmək,
əylənmək lazım idi.
Nizami həmçinin özünün səliqə-sahmanı və yüksək estetik
zövqə malik olması, evdarlığı, təsərrüfatçılığı, aĢpazlıq bacarığı ilə
də fərqlənirdi. Dörd nəfər oğlanın qaldığı evdə həmiĢə səliqə-sahman hökm sürər, buradan, necə deyərlər, gül ətri gələrdi. Bu məsələlərdə Nizaminin dediyi bizim üçün qanun idi. ġalvar, kostyum,
köynək, ayaqqabı alanda, ya sifariĢ verəndə onun fikri mütləq nəzərə alınardı. Ev üçün bazarlıq edəndə də o, yenə qabağa keçər, mən
isə alınan Ģeyləri qablaĢdırmaqla məĢğul olardım. Dostumun səliqəsahmanına elə indinin özündə də söz ola bilməz. YaĢımızın bu vaxtında da müəyyən məqsədlər üçün bazarlıq edəndə yenə hərə öz
ənənəvi funksiyasını yerinə yetirir. Nizaminin aĢpazlıq qabiliyyətini
xüsusi qeyd etmək lazımdır: onun biĢirdiyi borĢun, bozbaĢın, kələm,
yarpaq və badımcan dolmasının dadı indi də damağımızdadır. Türklər demiĢkən, əllərinə sağlıq, qardaĢ...
Atalar deyirlər ki, hətta doğma qardaĢını da yaxĢı tanımaq istəyirsənsə, onunla yoldaĢlıq etməlisən. Bu baxımdan biz Nizami ilə
həm də birgə əmək fəaliyyətində - 1-ci kursu bitirdikdən sonra ġəkidə tələbə inĢaat dəstəsində və 3-cü kursun əvvəlində isə Ağsu rayonunun Ərəbmehdibəy kəndində pambıq yığımında yoldaĢlıq etmiĢik. Həm ġəkidə pedaqoji məktəbin yataqxanasında (Nizami, Səlahəddin, Rəhim, Əyyub, Əfəndi, Seyfəddin və mən), həm də Ərəbmehdibəy kəndinin klubunda narahatlığa, darısqallığa məhəl qoymayıb qrup yoldaĢlarımızla (bütün oğlanların hamısı: Nizami, Səlahəddin, Rəhim, MəmiĢ, Əyyub, Əfəndi, Seyfəddin, ġadulla, ġıxkamal, Novruz, Hidayət, CavanĢir, Ġsmayıl, Ruslan və mən) bir otaqda
qalmıĢ və bir yerdə yemək yemiĢik. Qrupumuzun mütəĢəkkilliyi,
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səmimiliyi, mehribanlığı və iĢgüzarlığına həsəd aparırdılar. Nizaminin, MəmiĢin və mənim birgə təĢəbbüsümüzlə həftəlik pul yığar,
yeməkxanada növbətçilər təyin edər (bir oğlan və bir qız), menyunu
müəyyənləĢdirər və səhər, günorta, axĢam birlikdə nahar edərdik.
Günorta üçün nəzərdə tutulan yeməyi isə sahəyə götürər, oğlanlıqızlı bardaĢ qurub bir süfrə arxasında əyləĢərdik. AxĢamlar isə bacardığımız qədər əylənər, deyib-gülər və Ģənlənərdik. ĠĢgüzarlığımız
da öz yerində. Qrupumuz pambıq yığmaqda da birinci idi. Nəticədə
MəmiĢ «ġərəf NiĢanı» ordeni, mən, Nizami, Əyyub, Səlahəddin,
Rəhim və CavanĢir isə radioqəbuledici ilə mükafatlandırıldılar.
Birgə təlim, idman və əmək fəaliyyəti (əyani oxumağımıza
baxmayaraq o vaxtkı tələbələrin əksəriyyəti kimi, Nizamı və mən də
valideynlərimizə çox da əziyyət verməmək üçün bir müddət dərsə
qədər «Sevil» bağında fəhlə iĢləməli olduq) bizi mənəvi cəhətdən
çox yaxınlaĢdırdı. Biz artıq bir-birimizi, sözün həqiqi mənasında,
danıĢmadan baĢa düĢürdük. Ailələrimizi və hətta yaxın-uzaq qohumlarımızı da yaxĢı tanıyırdıq. Səhv etmirəmsə, 1972-ci ilin yazında Bakıda yaĢayan böyük qardaĢım Yaqubun «Moskviç»i ilə Nizami Ġrəvandan, bizə qonaq gələn kiçik qardaĢım Eldar (Allah ona
rəhmət eləsin, sonralar məlum hadisələrdə erməni məkrinin qurbanı
oldu) və mən birlikdə Yuxarı ġilyana getdik. Sadə kəndli ailəsinin
sonsuz qonaqpərvərliyinin, özünəməxsus tərbiyə məsələləri və qarĢılıqlı böyük-kiçik münasibətlərinin yüksək səviyyəsinin Ģahidi olduq. AxĢam iĢdən qayıdan Tağı dayını (Allah ona rəhmət eləsin,
qəbri nurla dolsun) bütün ailə üzvlərinin ayağa durub qarĢılaması da
bizi çox məmnun etdi. Biixtiyarı «Allahsız yerdə otur, böyüksüz
yerdə oturma» atalar sözü yadıma düĢdü... Ailələrimizin də ruhən
yaxınlığı məni heyran qoydu. Maraqlıdır ki, ailədəki uĢaqların sayı
və yaĢları da bir-birinə çox uyğun gəlirdi: Abdul – Həbib,
Böyükağa – Yaqub, Zeynəb – Ġzzət, Nizami – Heydər, Rəfi – Eldar,
Mülayim – ġövkət... Bütün bu deyilənlər bizim dostluğumuzun çox
möhkəm mənəvi bünövrə üzərində qurulduğuna dəlalət edirdi. Həyatın sonrakı gediĢi bunu dəfələrlə təsdiq etdi və dostluğun əbədi
sarsılmaz qardaĢlığa çevrilməsinə zəmin yaratdı.
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Ailə tərbiyəsindəki böyük-kiçik münasibətlərinin Nizaminin
qan yaddaĢına həkk olmasının nəticəsidir ki, 40 illik yoldaĢlıq,
dostluq təcrübəsində onun bir dəfə də olsun məndən (o, bir yaĢ
kiçikdir) qabağa keçdiyinin Ģahidi olmamıĢam. Axı, kiçiklik etmək
qabiliyyəti də mənəvi böyüklüyün, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin
daĢıyıcısı olmağın əlamətidir. Ağsaqqal vaxtımda dərk etdim ki,
yaĢından asılı olmayaraq insan bütün ömrü boyu ona həm böyüklük
və həm də kiçiklik edənə ehtiyac duyur. Allah heç kimi nə ailədə,
nə də cəmiyyətdə böyüksüz və kiçiksiz, yəni bu mənəvi ehtiyacdan,
böyük və zəngin sərvətdən məhrum eləməsin.
...Nəhayət, institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib təyinat yerinə yollandıq. Nizami Ucar rayonunun Yuxarı ġilyan kənd orta məktəbində, mən isə əvvəlcə doğulub boya-baĢa çatdığım Qərbi Azərbaycana, Zəngibasar (Uluxanlı) rayonunun Rəhimabad kəndinə qayıdıb vaxtilə oxuduğum QaraqıĢlaq kənd orta məktəbində (19751976-cı dərs tədris ili) rus dili və ədəbiyyatı müəllimi iĢləməyə baĢladıq. Coğrafi məsafələrin üzaqlığı bizi daha da yaxınlaĢdırdı. Biz
(Nizami, Səlahəddin, Rəhim, Seyfəddin və mən) tez-tez məktublaĢır, hal-əhval tututur və bir xəyal kimi doğma instituta qayıdıb aspiranturada oxuyacağımızı planlaĢdırırdıq. Atalar deyir: ―Niyyətin hara, mənzilin ora‖...
...1976-cı il iyulun ortalarında məktub yazıb Nizamini ayın
axırına nəzərdə tutulan toyuma dəvət etdim. Lakin mənim onun
mütləq gələcəyinə əminliyimə baxmayaraq gözlərim yolda qaldı.
Bir müddətdən sonra aldığım məktubda çox kədərli və sarsıdıcı
xəbər vardı: Nizami əziz atasının vəfat etdiyini yazmıĢdı. Elə həmin
günün səhərisi biz atamla Yerevan – Bakı avtobusu ilə Ucara yola
düĢdük. GəliĢimiz (xüsusilə 90 yaĢlı atamın) gözlənilməz oldu. Təbii ki, qəbir üstə getdik. Atam Allahyarın Tağı dayının qəbrini qucaqlayıb, hönkür-hönkür ağlaya-ağlaya «Ay qardaĢ, Allah sənə rəhmət eləsin» deyəndə, bir daha dərk etdim ki, bizim Nizami ilə dostluğumuz və qardaĢlığımız ruhən bir-birinin özünü görməyən atalarımıza da sirayət edibmiĢ...
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Ailə qurduqdan sonra gələcək niyyətimi nəzərə alaraq 19761979-cu illərdə həyat yoldaĢım Sevda xanımla ġamaxı rayonunun
Dəmirçi kənd orta məktəbində rus dili və ədəbiyyatı müəllimi
iĢləməyə baĢladıq.
1979-cu ildə biz Bakıya qayıtdıq və mən Kirov rayon (indiki
Binəqədi) mənzil idarəsində təlimatçı-təĢkilatçı iĢləməyə və mənzilistismar idarələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar
uĢaq, uĢaq-idman klublarına rəhbərlik etməyə baĢladım. Günlərin
birində qətiyyən gözlənilmədən Səlahəddin mənə iĢə zəng vurdu.
Qulaqlarıma inanmadım. Hal-əhval tutduqdan sonra, ―Sən Bakıda
neyləyirsən?‖ – deyə soruĢdum. O da həmiĢəki kimi özünəməxsus
tərzdə suala sualla cavab verdi: ―Səncə, mən burada neyləyərəm?‖
Yarızarafat, yarıciddi birinci ağlıma gələni dedim ki, yəqin
aspiranturada oxuyursan. ―Bəli‖, – cavabını eĢitdim. Amma onun
ciddi, yaxud zarafatla dediyini baĢa düĢə bilmədim. Yeri gəlmiĢkən
onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Səlahəddin mənim duzlu, məzəli
zarafat etdiyim yeganə adamdır. Səhəri gün görüĢdük, mən çox sevindim və onu təbrik etdim. Səlahəddin rus dilinin tədrisi metodikası üzrə aspiranturaya qəbul olmuĢdu. Sonrakı görüĢlərimizdə onunla
xeyli məsləhətləĢmələrdən belə qərara gəldik ki, mən də cəhd edim.
XoĢ təsadüfdən, xeyli mənəvi sarsıntılardan sonra mən də pedaqogika üzrə qiyabi aspiranturaya qəbul oldum (kafedra müdiri professor
Sabir ġəfiyevin, fransız dili müəllimimiz, hələ tələbəlikdən bizim
dostumuz və ağsaqqalımız Həmid Abbasovun xeyirxahlığı sayəsində; mən onların əsl atalıq qayğısını ömrüm boyu yaddan çıxara bilmərəm. Allahdan onların hər ikisinə Ģəfa diləyirəm) və 1981-ci ilin
mayından M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və
Ədəbiyyatı Ġnstitutunun (indiki BSU) pedaqogika kafedrasında laborant iĢləməyə baĢladım. Bütün bu deyilənlər sonradan Nizaminin
sovet ədəbiyyatı, YaĢarın (YaĢar Alxasov - hazırda pedaqoji elmlər
namizədi, dosent) isə rus dilinin tədrisi metodikası üzrə aspiranturaya qəbul olmasına zəmin yaratdı. Mübaliğəsiz demək lazımdır ki,
mənim, Nizaminin və YaĢarın aspiranturaya qəbul olmasının səbəbkarı Səlahəddin oldu. Beləliklə, bir-birinə maddi və daha çox mənə28
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vi dayaq və arxa olan yeni bir aspirant qrupu yarandı: Ġzzət, Hafiz,
Baloğlan, Fərman, Səlahəddin, Nizami, YaĢar və mən. Onu deyim
ki, hazırda onların hamısı elmlər namizədi, dosentdirlər.
Nizami Yuxarı ġilyan kənd orta məktəbində iĢləyə-iĢləyə
1980-ci ildə imtahan verərək («Sovet ədəbiyyatı» ixtisası üzrə) müsabiqə yolu ilə aspiranturaya qəbul oldu. Həqiqət naminə qeyd etməliyəm ki, aspiranturada oxuduğu illərdə (1980-1984) də professor
Həbib Babayevin rəhbərliyi ilə çalıĢan Nizami tələbəlikdə olduğu
kimi, yenə də özünün fəallığı ilə seçilirdi. Bunun nəticəsində o,
1986-cı ildə «Səməd Vurğun pyeslərinin rus tərcümələri və səhnə
təcəssümü» mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi aldı. Lakin bu müvəffəqiyyətə nə
Nizami nə də mən də daxil olmaqla yuxarıda adlarını çəkdiyim aspirant yoldaĢlarımız heç də asanlıqla nail olmadıq. Azərbaycanın
paytaxtı Bakı Ģəhərində, təhsil aldığımız doğma institutda olduğumuza baxmayaraq, o illərdə bu təhsil müəssisəsində iĢləyən digər
xalqların nümayəndələri (xüsusilə erməni müəllimlər) bizə yuxarıdan aĢağı baxır, rus dili və ədəbiyyatı sahəsindəki elmi müvəffəqiyyətlərimizə qısqanclıqla yanaĢır və hər cür süni maneələrə al atır,
bəzi hallarda özünün «baĢı olmayan» azərbaycanlı müəllimləri də
buna təhrik edirdilər. Nizaminin elmi inkiĢafı sovet ədəbiyyatı
kafedrasında iĢləyən belə üzdəniraq alimlərin qətiyyən xoĢuna
gəlmirdi. ĠĢ o yerə gəlib çatdı ki, Nizami müəllimin kafedraya təqdim etdiyi namizədlik dissertasiyasının ilkin müzakirəsində qonaq
qismində iĢtirak edən Həmid Abbasov çıxıĢ edərək azərbaycanlı balalarına göstərilən belə ögey və qərəzli münasibətə son qoymağın
vaxtı gəlib çatdığını onların nəzərinə çatdırdı.
YaxĢı yadımdadır. 1984-cü ildə əyani aspiranturanı bitirən Nizamiyə sovet ədəbiyyatı kafedrasında sıravi laborant iĢləməsi belə
çox böyük məhrumiyyətlər və mənəvi sarsıntılar hesabına baĢa gəldi. Halbuki qaydalara görə, o, bu kafedraya təyinatla göndərilməliydi. ĠĢ o yerə çatmıĢdı ki, hətta institutun o vaxtkı rektoru Fəridə Sultanzadə bir neçə dəfə mənə (onda pedaqogika kafedrasında baĢ
laborant iĢləyirdim) Nizamidən uzaq gəzməyi tövsiyə etmiĢdi. Bir
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dəfə iĢ gününün axırında növbəti dəfə rektor mənə oxĢar məsləhət
verib uzaqlaĢmaq istəyəndə, mən, ―BağıĢlayın bir dəqiqə olar,‖ –
deyə onu saxladım və dedim: ―Fəridə xanım, siz bu sözü mənə neçənci dəfədir deyirsiniz. Əvvəla, sizə Nizami haqqında çox yanlıĢ
məlumat veriblər. Biz bir qrupda oxumuĢuq, 4 il bir yerdə qalmıĢıq,
onu yaxĢı tanıyıram. O, çox qabiliyyətli, savadlı və mədəni oğlandır. Ġkincisi, nəzərinizə çatdırıram ki, kimsə instituta hər yeni rektor
gələndə onun təkidi ilə bəlkə də həyat yoldaĢını dəyiĢməyə razı olar.
Amma mən dostumdan keçən deyiləm. XahiĢ edirəm, bir də mənə
belə söz deməyin‖. Bu söhbətin Ģahidi olan Eldar Zeynalov (institut
həmkarlar komitəsinin sədri) və Ġnqilab Əliyev (institut ilk partiya
təĢkilatının katibi) çox mütəəssir oldular və narazılıqla baĢlarını bulayıb uzaqlaĢdılar. Səhəri gün Eldar müəllim bütün instituta danıĢmıĢdı ki, Heydər əsl kiĢi kimi hərəkət etdi. Mən isə sadəcə dostluq
vəzifəmi yerinə yetirmiĢdim.
Nizami 1984-cü ildən Bakı Slavyan Universitetində (keçmiĢ
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı
Ġnstitutu) çalıĢaraq laborantlıqdan professora qədər çətin, lakin Ģərəfli elmi-pedaqoji yol keçmiĢdir.
Göstərilən dövrdən «XX əsr rus ədəbiyyatı», «Türk xalqları
ədəbiyyatı», «Azərbaycan ədəbiyyatı» fənlərindən rus və Azərbaycan bölmələrində mühazirələr oxuyur, kurs iĢləri, buraxılıĢ iĢləri,
magistr, namizədlik dissertasiyalarına rəhbərlik etmiĢ və etməkdədir.
1990-1992-ci illərdə doktoranturada olmuĢ «XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində iĢləmiĢ, 1992-ci ildə doktorantura müddəti baĢa çatmazdan öncə onu müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almıĢdır.
1994-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona professor diplomu verilmiĢ və Bakı Slavyan Universitetinin professoru vəzifəsinə seçilmiĢdir.
1995-1997-ci illərdə Bakı Qızlar Universitetində (əvvəllər
Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası) «Azərbaycan dili və
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Ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri, 1998-ci ildən Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində «Rus dili və Ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri
vəzifələrində çalıĢmıĢdır.
Nizami Tağısoy pedaqoji iĢlə yanaĢı məhsuldar elmi fəaliyyətlə məĢğul olan alimlərdəndir. Ġndiyə qədər onun müxtəlif
konfrans, simpozium və elmi məclislərdə, dərgilər, məcmuələr və
qəzet səhifələrində 300-ə qədər müxtəlif məzmunlu məqalələri iĢıq
üzü görmüĢdür.
Professor Nizami Tağısoyun elmi prioritetlərində tərcümə nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr, komparativistika, türk xalqlarının etnogenezi, etnologiyası, etnoqrafiyası, epik təfəkkürü, ənənələri, folkloru,
klassik və müasir ədəbiyyatı, ədəbiyyatĢünaslığın aktual problemləri, müasir ədəbi proses və s. istiqamətlər uğurla iĢlənməkdədir. Monoqrafiya və məqalələri bir qayda olaraq polemikliyi və fərdi baxıĢ
müstəvisi ilə seçilir.
Professor Nizami Tağısoy qaqauz, qazax, qaraqalpaq, qaraçay, qırğız, Kıbrıs türkləri, malkar, özbək, xəzər və d. türk qövmləri
ilə bağlı çoxsaylı məqalələr və kitablar müəllifidir. Onun müxtəlif
illərdə yazdığı dərslik, dərs vəsaitləri, monoqrafiyaları, folklor-etnoqrafik araĢdırmaları oxucular və mütəxəssislər tərəfindən bəyənilir.
TanınmıĢ tədqiqatçının «XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində» (Bakı, 1992, 134 s. – rus dilində); «Qazax ədəbiyyatı»
(Bakı, 1993. – 70 s. – rus dilində), «Əslin milli özünəməxsusluğu və
tərcümə» (Bakı, 1998. – 68 s. – rus dilində); «Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində» (Bakı, 1999. – 132 s. rus dilində); «Poetik
tərcümə» (Bakı, 2001. – 245 s. – rus dilində); «Qaraqalpaq ədəbiyyatı» (Bakı, 2007. – 296 s. – rus dilində); «Nəsrin axarı: zaman və
məkan konteksti» (Bakı, 2008. – 152 s.); «ġilyan: özü, sözü – çeĢmənin gözü». (Bakı, 2009. – 172 s.); «Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər» (Bakı, 2009. – 76 s.) kimi monoqrafiya və
kitabları tənqidçilər, türkoloqlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilir.
Professor Nizami Tağısoy tərcümə nəzəriyyəsi və bədii tərcümə məsələləri ilə müntəzəm məĢğul olan alimlərimizdəndir. O,
Azərbaycan türkologiyasında ilk dəfə olaraq Qıpçaq türklərindən
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olan qövmlərin folklor yaddaĢına müraciət etmiĢ «Qaraqalpaq xalq
nağılları»nı (Bakı, 2006) və qazax qəhrəmanlıq eposu «Koblandıbatır»ı (Bakı, 2008). Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaĢdırmıĢdır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Nizami Tağısoy iki Ģeirlər və poemalar – «Axtaracaqsan məni» (Bakı, 2000), «Bəlkə dünya
öz yolunu çaĢıbdı» (Bakı, 2004) və «Natiqlə qara zurnanın nağılı və
ya hər ikisinə elegiya» (Bakı, 2008) – povesti ilə ədəbiyyatsevərlərlə görüĢmüĢdür. ġeir və poemalarının bir hissəsi Ģair-mütərcim
Qiya PaçxataĢvili tərəfindən rus dilinə çevrilərək oxuculara təqdim
edilmiĢdir. ġeirlərindən bir neçəsinə CavanĢir Quliyev və Razim
PaĢayev kimi bəstəkarlar mahnı yazmıĢlar.
Professor Nizami Tağısoy digər müəlliflərlə (professor Rafiq
Manafoğlu və dosent Rüstəm Kamalla) birlikdə Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq «Ġzahlı tərcüməĢünaslıq terminləri lüğəti»ni hazırlayıb
(Bakı, 2010) mütəxəssislərin müzakirəsinə vermiĢdir.
Professor Nizami Tağısoy mütəmadi olaraq ölkəmizdə və
onun hüdudlarından kənara keçirilən nüfuzlu beynəlxalq konfrans
və simpoziumların iĢtirakçısıdır. O, 20 ildən artıqdır ki, türk xalqlarının folkloru, etnogenezi, epik təfəkkürü, klassik və müasir ədəbiyyatına dair dərslik üzərində iĢləyir. Bu əsrin çoxcildli nəĢri nəzərdə
tutulur.
Professor Nizami Tağısoyun nəzəri mülahizələri istər Azərbaycan-rus, Azərbaycan-özbək, Azərbaycan-qaqauz, Azərbaycanqaraqalpaq ədəbi əlaqələri, istər müasir ədəbiyyatĢünaslığın aktual
problemləri, o cümlədən A.BIok, S.Yesenin, K.Simonov, A.Adalis,
P.Antokolski, A.Tvardovski, S.Vasilyev, S.Vurğun, Mir Cəlal,
S.Əhmədli, Elçin, Anar, A.Rəhimov, Ə.Əhməd, K.Abdulla, E.Hüseynbəyli, R.Rəvan və Ə.Xələfli, Y.Nəğməkar və b. yaradıcılığı ilə
bağlı fikir və mülahizələri ədəbi tənqidimizin orijinal səhifələrindən
hesab olunur.
Nizami Tağısoy regional etnoqrafiya və folklor nümunələrinin
toplanılıb araĢdırılması və nəĢri istiqamətində 25 ilə yaxındır ki,
zəhmət sərf edir. Onun son dövrlərdə Azərbaycanda və Türkiyədə
yaĢayan ġilyan ellərinin etnoqrafiyası, etnik-milli düĢüncə tərzi və
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Ģifahi yaradıcılığı ilə bağlı araĢdırmaları türk ellərinin mənəvi mədəniyyətini öyrənmək baxımından maraqlıdır.
Nizami Tağısoy haqqında məlumat «XXI əsr Azərbaycan
alimləri və maarifçiləri» bioqrafik göstəricisinə daxil edilmiĢdir. O,
«Qızıl qələm» mükafatı laureatıdır.
Professor Nizami Tağısoy hazırda Bakı Slavyan Universitetinin «Azərbaycan ədəbiyyatı» kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətlə
məĢğul olur, müasir ədəbi tənqidimizin müxtəlif tərəflərini əhatə
edən məqalələrlə mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda çıxıĢ edir.
Bütün bunlarla yanaĢı, Nizami müəllim olduqca səmimi və ziyalı bir ailənin baĢçısı, üç övlad atası və dörd nəvə babasıdır. Nizami müəllimin elmi-pedaqoji müvəffəqiyyətlərində böyük əməyi
olan, müəyyən məhrumiyyətlərə onunla birlikdə sinə gərən həyat
yoldaĢı Ġradə xanım, oğlu Ramin, qızları ġəbnəm və Gülay ataları
ilə sözün əsl mənasında fəxr edə bilərlər.
2010-cu il mayın 24-də filologiya elmləri doktoru, professor
Nizami Tağısoyun 60 yaĢı tamam olur. Mən bu əlamətdar yubiley
münasibətilə dostum və qardaĢımı səmimi qəlbdən təbrik edir, ona
uzun ömür, möhkəm cansağlığı, elmi-pedaqoji fəaliyyətində və
gənc nəsillərin təlim-tərbiyəsi iĢində böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah sənə yar olsun, qardaĢ!
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III BÖLMƏ
Alimlər, yazıçılar, Ģairlər, jurnalistlər, ziyalılar,
dostlar və qardaĢlar Nizami Tağısoy haqqında

Ağarəhim Rəhimov
Bakı Qızlar Universitetinin rektoru,
педагожи елмляр доктору,
профессор,
yazıçı-dramaturq, kinossenarist

60 ĠLĠN HƏNDƏVƏRĠNDƏ VƏ YA QОġA TALЕLƏR
Acılı-Ģirinli xatirələr bəzən səni çоx uzaqlara aparıb çıxarır. Lap
gənclik, uĢaqlıq illərinə. YaddaĢında çözələyirsən оlub kеçənləri.
Səni fərəhləndirənləri də оlur, kədərləndirənləri də. Acılarına təəssüflənirsən, qəlbinin hansı guĢəsindəsə niskilli duyğular baĢ qaldırır
və guya səninlə əlaqəsi yоxmuĢ kimi оnu tеz də unutmağa çalıĢırsan. ġirinləri isə içini rövnəqləndirir. Bir də о çağlara qayıtmaq
istəyirsən. Nə hеyf ki, qayıdammırsan. Gözlərin önündə əriyən о
anlar ömrünün bir parçası kimi tarixə çеvrilir. Yanırsan, yaxılırsan,
ancaq əlindən hеç bir iĢ gəlmir. Оnda da köksünü ötürməklə
kifayətlənməli оlursan. Təkcə suallar dоğur bеynində. Hanı qalsızqadasız о illər? Hanı mənim çağlayan-cоĢan gəncliyim? О bir də
gеri qayıda biləcəkmi? Suallar çоx, cavablar yоx. Dayanıb
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düĢünürsən: gеtdi ömrə-günə bəzək vuran о anlar. Nə qədər gеri
qanrılsam da... Qaldı arxada tarix, bir də acılı, Ģirinli təəssüratlar...
Bəli! О illər hər ikimiz gənc idik. YaĢamaq, qurmaq həvəsiylə
döyünürdü qəlbimiz bir-birimizdən xəbərsiz. Barlı-bəhrəli payız.
GünəĢli gün. Göydə sеyrək ağ buludlar uçuĢur. Yuxarı ġilyan kənd
оrta məktəbinin dəmir darvazasından girəndə sarıĢın, bəstəbоy, qоnur gözlü, burnunda danıĢan, baməzə dоstum Qоrxmaz məni qarayanız, çatmaqaĢ, оrta bоylu, uzun qara saçları çiyinlərinə tökülmüĢ
gülərüz, idmançı görkəmli оğlanla sеvincək qarĢıladılar. GörüĢdük.
Qоrxmaz dərhal dеdi:
— TanıĢ оl, bu оğlan mənim dоstumdur. Adı da Nizamidir. Həm
də kəndçimizdir. Bizə hardasa qоhumluğu da çatır. Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunu bu il qırmızı diplоmla qurtarıb. Kəndimizdə dərs
dеyir.
Mən gülümsünərək cavab vеrdim.
— Sən dоst, mən dоst, dеməli, о da hər ikimizə dоstdur.
Nizami Məmmədоvla (Tağısоyla) ilk tanıĢlığımız bеlə baĢlandı.
Ġlk görüĢdən söhbətimiz tutdu. Tеzliklə bir-birimizə alıĢdıq. Еvində
оldum, еvimdə оldu... Еlmə оlan maraq bizi daha da yaxınlaĢdırdı.
Yazdıq, оxuduq... Sоnra da bеləcə еlmi araĢdırmalar çəkdi bizi.
Sоnunu aydın təsəvvür еtmədiyimiz məchul bir aləmə atdı. 1976-cı
ildə mən Azərbaycan Еlmi Tədqiqat Pеdaqоji Еlmlər Ġnstitutuyla nə
az, nə çоx, düz bir il sоnra isə о, Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutuyla
talеyimizi bağladıq. QarĢımızda gələcək həyatımızın gərgin, əzablı
yоlları açıldı. Ġllər ərzində tеz-tеz bir-birimizə tеlеfоn açar, haləhval tutar, ürəyimizdən kеçənləri danıĢar, hərdən də еlmi mübahisələrə giriĢərdik. GörüĢdən görüĢə yaĢadığımız qaynar, izdihamlı
Ģəhər həyatında planlarımızı qurardıq. Yığıncaqlarda, müzakirələrdə
оlardıq. Bax bеləcə, hər kəs umu-küsüsüz öz talеyini yaĢayar,
yazardı. Günlər aylara, aylar illərə calanardı. VaxtaĢırı sеvincimizi
də,
kədərimizi
də
birgə
bölüĢərdik.
Çətinliklərimizi,
çatıĢmazlıqlarımızı özümüz bilərdik. Kimsədən xəbərsiz — qоhuməqrabadan, dоğmalardan uzaq dərdimizi danıĢıb təskinlik tapardıq.
Hər görüĢdə dоğmalaĢardıq. Bir-birimizin səsini еĢitməyəndə
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darıxardıq. Nigarançılıq yaranardı... Vaxt kеçdi... Talе üzümüzə
güldü. Üç ay fərqiylə hər ikimiz namizədlik dissеrtasiyası müdafiə
еlədik. Bir ildəcə dоktоrluq dissеrtasiyasını tamamladıq. Dörd ayın
içində müdafiə еlədik. Bəndəniz pеdaqоgika, о isə filоlоgiya еlmləri
dоktоru adına layiq görüldü. Bu sanki təfəkkür, əsəb, əmək, dözümlülük... yarıĢıydı. Talе bizi bir axına saldı. Bakı Qızlar
Univеrsitеtində iĢləməli оlduq... Talеyin də, zamanın da
dönüklüyündən kеçmə. Mən еĢidəndə ki, Nizami maĢın qəzasına
düĢüb, xəstəxanadadı, bir anlığa dünya baĢıma fırlandı.
Damarlarımda qanım dоndu. Оnu xəstəxanada görəndə gözlərimə
inanmadım. Nеçə əzasından ağır zərbə almıĢdı.
Dünya möcüzələrlə dоludur, — dеyirlər. Xеyli müalicə alandan
sоnra Nizami sağalıb ayağa qalxdı. Yеnə əvvəlki kimi Ģux, dеyibgülən, yazıb-yaradan, gərgin axtarıĢlar aparan, еlm fədaisi,
prоfеssоr Nizami Tağısоy...
Talеyin hökmünə bax. Zaman gəldi, vaxt ötdü, maĢın qəzasına
mən də düçar оldum... Оnun çəkdiyi əzab-əziyyətlər, məĢəqqətlər
mənim də talеyimə yazıldı. Vahimə içərisində о, mənim yanıma
gəldi. Kеçirdiyi həyəcan, təlaĢ indi də gözlərimin önündədi... Bərk
sarsılmıĢdı. Səsi titrəyirdi. Gözləri dоlmuĢdu... QоĢa addımlar...
Еyni talеlər... Еyni arzular... Еyni istəklər... Еyni xəyallar...
Nizaminin kеçdiyi yоl çоxlarına örnəkdi. ġəxsiyyəti qibtə
оlunasıdı. О, məhsuldar alimdir. Gərgin əməyinin, yuxusuz
gеcələrinin, böyük yaradıcılıq qabiliyyətinin nəticəsidir ki, ―XX əsr
rus pоеziyası Azərbaycan tərcüməsində‖ (1992), ―Qazax
ədəbiyyatı‖ (1992), ―Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə‖
(1998), ―Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində‖ (1999), ―Pоеtik
tərcümə‖ (2001), ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ (2007), ―ġilyan: özü,
sözü-çеĢmənin gözü‖ (2009) dərs vəsaiti, mоnоqrafiyaları, ―Оrta
Asiya və qazax ədəbiyyatı‖ (1993), ―Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi‖
(2001), ―Nitq mədəniyyəti‖ (2003) və s. ali məktəblər üçün
prоqramları müəllifinə böyük Ģöhrət qazandırmıĢdır. TanınmıĢ
türkоlоq-alim qaraqalpaqların Ģifahi yaradıcılığına müraciət еdərək
―Qaraqalpaq xalq nağılları‖nı tərcümə еdib Azərbaycan
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оxucularının ixtiyarına vеrmiĢdir. Nizami Tağısоy məhsuldar
iĢləyən alimlərimizdəndir. Оnun indiyədək müxtəlif qəzеt və
jurnallarda iki yüzdən artıq məqaləsi, оrijinal pоеtik tərcümələri çap
оlunmuĢdur. Fоlklоr və kоmparativistika, Azərbaycan, qaqauz, qazax, qaraqalpaq, qırğız, özbək, rus, müasir ədəbi prоsеs və
tərcüməĢünaslıq üzrə kеçirilən rеspublika və bеynəlxalq
kоnfranslardakı məruzələri еlmi ictimaiyyətin dərin marağına səbəb
оlmuĢdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü оlan Nizami
Tağısоy həm də kövrək Ģеirlər, еpik pоеmalar müəllifi kimi
tanınır. О, indiyə qədər iki ―Axtaracaqsan məni‖ (2000), ―Bəlkə
dünya öz yоlunu çaĢıbdı‖ (2004) kitabları ilə pоеziyasеvərləri
sеvindirmiĢdir. Nеçə-nеçə Ģеir və pоеması rus dilinə tərcümə
оlunmuĢdur. ġеirlərinə mahnılar bəstələnmiĢdir. Nizami indi də
gənclik ruhu ilə yazıb yaradır. Sеvinirəm ki, vətənini, xalqını
ürəkdən sеvən Nizaminin idеyaları rеspublika hüdudlarından çоxçоx kənarda da qəbul оlunur.
Nizami hər gün Bakı Slavyan Univеrsitеtinə, Bakı Qızlar
Univеrsitеtinə, Azərbaycan Bеynəlxalq Univеrsitеtinə tələsir,
özünün böyük zəhmətlə tоpladığı biliklərini pеdaqоji ustalıqla
tələbələriylə bölüĢür. Ġnsafən, dərs dеdiyi tələbələr də оnu sеvirlər.
Sözün həqiqi mənasında bu böyük insan оlduqca diqqətlidir. UĢaqla
böyüyə, məmurla məzluma fərq qоymayandır. ĠĢlədiyi kоllеktivin,
tanıĢ-biliĢlərinin hörmətini qazanandır. Əqidəsi saf, iradəsi
möhkəmdi. Paxıllıq, yalan, riyakarlıq оndan çоx-çоx uzaqdır.
Sadəlik və təvazökarlıq sanki оnun bоy-buxununa biçilib.
Haqsızlığa qarĢı üsyankardır. Hеç yadımdan çıxmaz оnunla
Yеsеntukidə istirahət günlərimizi birgə kеçirməyim. Оnun qayğıkеĢliyi, səmimiyyəti, dоstu və dоstluğu dəyərləndirməsi hələmhələm çоx adama nəsib оlan Ģеy dеyil. О, еlmi axtarıĢlarda da,
həyatda da prinsipial və mübarizdir. Ġnsanları ilk görüĢdən
tanıyandır. Münasibətlərdə səhvə yоl vеrmir. Nə dеyirsə, düz dеyir.
Qəti dеyir. Asanlıqla ünsiyyətə qоĢulmağı bacarır. Ürəyi təmiz,
vicdanı safdı dоstum Nizami Tağısоyun.
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Gözəl ailə baĢçısı Nizami iki qız, bir оğul atasıdır. QayğıkеĢdir.
Qоhumcanlıdır. Qоhumlarının, dоstlarının dərdi-sərinə Ģərik
оlandır. Mən оnu gözəl insan, cəfakеĢ alim, ləyaqətli vətəndaĢ kimi
tanıyıram.
Qabaqda çоx illər var. Hələ yazacaq, yaradacaq, xalqına xidmət
еləyəcək Nizami. AltmıĢ ilin ərəfəsində dоstum, qardaĢım Nizamiyə
sağlam həyat, uzun ömür, yüksək əhval-ruhiyyə arzulayıram.
Yaradıcılıq labaratоriyan çеĢmə kimi duru qalsın və çağlasın!

Hüseyn Əhmədov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Pedaqogika kafedrasının müdiri,
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin
I prorektoru, pedaqoji elmlər doktoru,
akademik

GƏRGĠN ZƏHMƏTĠN BƏHRƏSĠ
Folklor elin-obanın kollektiv yaradıcılığıdır. Kökü lap əski
dövrə gedib çıxan bu yaradıcılıq maraqlı Ģəkildə xalq tarixinin mühüm mərhələlərini əks etdirir. ġifahi yaradıcılıq əsrlər boyu xalqın
«həyat dərsliyi» də adlandırılmaqla, nəsillərdən nəsillərə ötürülərək
onun müdrikliyini, yaĢam fəlsəfəsini, etik-mənəvi dəyərlərini, insanların xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən ayna rolunu oynamıĢdır.
Folklor el-oba həyatının bütün tərəflərini çevrələməklə, xalqın
ictimai, sosial, mədəni, dini və əxlaqi baxıĢlarının ifadəçisinə çevrilmiĢdir. Folklorda hər insan, hər bir fərd, hər personaj, hər obraz öz
xüsusiyyətlərinə görə əks olunur.
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Folklor janrlarının ideya mahiyyəti yazılı ədəbiyyat ideyasından xeyli dərəcədə fərqlənir. Çünki ədəbiyyat xalq, el-oba düĢüncəsini, həyata baxıĢını heç də oxucuya adekvat çatdıra bilmir. Folklorda isə el-obanın mənəvi tələbləri, idealları, psixologiyası nəzərə çarpır, göz önündə canlanır.
Digər elm sahələrindən fərqli olaraq folklor el-oba sevgisi ilə
daha çox nəfəs alan, onunla yaĢayan, onun tələb və təkliflərini dərindən dərk edən, onun həyat fəlsəfəsinə yaxından nüfuz edən, el təəssübü çəkənlər tərəfindən toplanır, yığılır, sistemləĢdirilir, nəĢr
olunur, oxucu malına çevrilir.
Folklorun zəngin, əvəzsiz çeĢmə olduğunu təfəkkürü dərin
Ģəxsiyyətlər, müdriklər yaradıcılığın ən yüksək zirvəsinə çatanda
hiss edir və ona müraciət edirlər. Çünki insanlar həyatda praktika aldıqca el-oba sözünün hər bir çalarına, ifadəsinə nüfuz edir, vurulur,
onun təsiri altında olurlar. Ġnsanlar müdrikləĢdikcə doğulduğu eləobaya daha ürəkdən bağlı olur, ondan kənarda yaĢayarkən yuxuda
da olsa, oralara «səyahət» edirlər. Bu «səyahət» sanki onların əhvalı-ruhiyyəsini təzələyir, hissələrinə duruluq gətirir, onları həlimləĢdirir. Dediklərimiz Nizami Tağısoy yaradıcılığında xüsusi Ģəkildə
təzahür olunur.
Filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağısoy Azərbaycan filoloji elmində və folklorĢünaslıq məkanında maraqlı monoqrafiyaları, dərslikləri, dərs vəsaitləri, tərcümə kitabları, türk
xalqları folkloru, yüzlərlə elmi məqalələri ilə tanınmıĢ mütəxəssisdir. O, bütün ömrünü Bakı Slavyan Universitetində gərc nəslin təlim-tərbiyəsinə həsr etmiĢdir. Bu alimin folklor və ədəbi tənqidlə
bağlı mülahizələri elmi sferada hörmətlə qarĢılanır, fikirlərinə istinad olunur. Təkcə onu qeyd edək ki, bir az bundan əvvəl Nizami
müəllimin postsovet məkanında ilk dəfə nəĢr etdirdiyi «Qaraqalpaq
ədəbiyyatı» kitabı nəinki Azərbaycanda, həm də digər respublikalarda böyük əks-səda doğurdu. Bu kitabla, onun məzmun-mahiyyəti
ilə bağlı qəzetlərdə, jurnallarda, internet səhifələrində onlarla məqalələr özünə yer aldı. Onun tədqiqatçılıq səriĢtəsi tanınmıĢ alimlər tərəfindən vurğulandı. Nizami müəllim bu gün də türk xalqları folklo39
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ru və ədəbiyyatı ilə intensiv məĢğul olur. Onun bu xalqların
folklorunun öyrənilməsinə yorulmaz enerji sərf etdiyi hər an açıqaydın görünməkdədir. Nizami müəllimin qələminin gücünə neçə
illərdir mən də bələdəm. Onun xüsusi yazı, düĢüncə manerası var.
Vətənə, onun hər qarıĢına, türk ellərinə, türk qövmünə bağlı Ģair,
alim, pedaqoq, tədqiqatçı, vətəndaĢdır. Nizaminin elmi yaradıcığılığının mən daimi izləyicisiyəm. Onun Ģeir və poemalarında, doğma
kəndi ġilyana həsr etdiyi sonuncu kitabında öz el-obasına hədsiz
sevgisini, vurğunluğunu görürəm. «Axtaracaqsan məni» Ģeirlər və
poemalar kitabındakı «ġilyanım» Ģeiri də bunun bariz nümunəsidir.
Biz Nizami müəllimlə tez-tez görüĢürük. Elmi-bədii yaradıcılıqla
bağlı mükalimələr edirik.
Bir az bundan əvvəl o mənə özünün yenicə nəĢr etdirdiyi «ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü» kitabını bağıĢladı. Kitabı vərəqlədikcə o məni özünə daha da cəlb etdi. Nizami müəllimin bu kitabı
mənə sanki bir neçə il əvvəl qələmə aldığım, kəndimizə, el-obamıza
həsr etdiyim «Xatirələrim və ya nəslimizin Ģəcərəsi» kitabını andırdı. Mən də «Xatirələrim və ya nəslimizin Ģəcərəsi»ni ürəyim qövr
elədiyindən, el-obanı yada daha çox saldığımdan, ora bir də qayıtmaq istəyimdən, öz camaatımızın kənd «sifətini» canlandırmaq arzusundan irəli gəlmiĢdir. Kəndimzə, onun insanlarının ünsiyyətinə,
münasibətlərinə, dil xüsusiyyətlərinə, mərasimlərinə, lətifələrinə, insanların ayamalarına, ləqəblərinə kitabda yer verdiyimdən, nəzər salıb, sistemləĢdirib, kitab halına gətirdiyimdən, məni tanıyanlar
məmnun olduqlarını bildirdilər, sevindələr ki, onları kitaba salıb, tarixin yaddaĢına yazmıĢam.
Nizami müəllim də bu kitabı öz doğma kəndinin insanlarına,
onların bədahətənliyinə, hazırcavablığına, qonaqpərvərliyinə, nitq
davranıĢına, estetikasına, etik dəyərlərinə, mənəvi-əxlaqi dünyasına
böyük sevgi ilə həsr etmiĢ və olduqca maraqlı məzmunda bir əsər
ortaya qoymuĢdur. Mən onun bu kitab üzərində neçə illərdən bəri
Ģövq və sevgi ilə iĢlədiyini bilirəm. Qələminin gücünü, tədqiqatçılıq
məsuliyyətini və səriĢtəsini yaxından tanıdığımdan, onun ortaya
məhz dəyərli kitab qoyacağına da ümid edirdim. Bu məsuliyyət, bu
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səviyyə, bu dürüstlük el sözünə belə qayğı ilə yanaĢma Nizami
müəllimin kitabının hər bir səhifəsində özünü büruzə verir. Kitabda
doğma el-obaya məhəbbəti müəllif «ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin
gözü» adında yaxĢı təzahür etdirir. Təsadüfi deyildir ki, o, doğma
kəndini «çeĢmə» adlandırır. «ÇeĢmə» isə məlum olduğu kimi daim
dumduru göz yaĢı kimi təmiz olur, qaynayır, o üfunət, murdar
götürmür. Nizami Tağısoy ġilyanı, Ģilyanlıları özü ilə, sözü ilə belə
görür, dərk edir, kitaba gətirir, xalqın yaddaĢına yazır.
bətlə həsr etdiyi etnoqrafik-tarixi yaddaĢ, folklor nümunəsidir. Bu
nümunələr ġilyan və Ģilyanlıları geniĢ oxucu kütləsinə yaxından
tanıĢ etmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Müəllifin yazdığından elə görünür ki, bədahətənlikdə müĢahidəlilikdə, hazırcavablıqda, qonaqpərvərlikdə sanki bütün regionlarımızda yaĢayan insanlardan Ģilyanlılar daha yüksəkdə dayanırlar.
Mən «Xatirələrim və ya nəslimizin Ģəcərəsi» kitabını yazarkən çox heyfsilənmiĢdim. Ona görə də fikirləĢdim ki, nə qədər ki
gec deyil Qərbi Azərbaycanın – sonralar Rusiya imperiyasının Ermənistan adlandırdığı yerlərin tarixinə, mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, dilinə, tarixi abidələrinə və s. aid irili-xırdalı kitab, kitabça, məqalələr, memuar-xatirələr yazım, yaddaĢlarda qalan Ģifahi xalq ədəbiyyatından nümunələri toplayıb çap etdirim. Çünki bu xeyirxah iĢdir, vətəndaĢlıq borcudur. Bunu bizim kimi alimlər mütləq etməlidirlər.
Nizami müəllimin «ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü» kitabını
oxuduqca onun son dərəcə gərəkli iĢ apardığının, vətəndaĢlıq borcunun Ģahidi oluram. Kitabdan göründüyü kimi «ġilyan» adı, «ġilyan»
soyadı Nizami Tağısoy üçün hər Ģeydir. Buna görə də o, bütün kitab
boyu içində bu ulu, əvəzolunmaz sevgini gəzdirir, sanki onu özündən çox sevir, ona vurğunluğunu gizlətmir. Bu sevgi kitabda verilmiĢ uĢaq oyunları, lətifələr, ayamalar, ləqəblər, pirlərə, ocaqlara
hərs olunmuĢ fəsillərdə, təpərli kiĢilərlə bağlı səhifələrdə, «ġilyanın
el Ģairləri» və digər səhifələrdə daha qabarıq görünür.
Nizami Tağısoy bu kitabda sanki doğulduğu evin kandarından
baĢlayaraq ġilyan camaatının estetik dünyasına ekskurs etməklə, bir
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elin-obanın tarixi yaddaĢını çözələyir, mənəviyyatını, el koloritini,
psixologiyasını, ədəb-ərkan dünyasını, əxlaqi keyfiyyətlərini göstərir, ədəbi-epik təfəkkür tərzini əks etdirir.
Heç Ģübhəsiz ki, hər eldə, obada olan folklor nümunələri özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu nümunələrdə məhz elin-obanın nəfəsi,
duyumu olur. Kitabda ġilyanlı duyumu, ġilyanlı dəsti-xətti görümlü
əks olunur. ġilyanlıların etnik-folklor dünyası maraqlı, diqqətçəkən
və fərqli təqdim edilir. Bu fərq ġilyanlıların dil-üslub xüsusiyyətlərində, məiĢət vərdiĢlərində, psixoloji düĢüncə tərzində olduqca maraqlı əks olunmuĢdur.
Folklor nümunələri, heç Ģübhəsiz ki, söz sənətinə dərindən bələd olan, daha istedadlı insanlar tərəfindən yaradılır. Bu nümunələrdə onları yaradanların sənətkarlıq səviyyəsi təcəssüm olunur. AĢıq
Soltan oğlu aĢıq Faxrət, Paray kiĢi, loğman Əhməd, Zal oğlu Rüstəm, Qorxmaz müəllim, Namizəd müəllim, BöyükiĢi və Abduləli
qardaĢları və baĢqaları kitabda məhz belə təqdim olunmuĢlar.
Kitabdakı nümunələr mahiyyətindən göründüyü kimi el-oba
həyatında özünə çoxdan bəri yer almıĢ məĢhur deyimlərdən, duyumlardan qaynaq alır. Əgər əvvəllər folklor nümunələrinin xalq
içində Ģifahi yaĢaması və yazıya alınmaması uzun müddət maarifçiliyin istənilən səviyyəsində olmaması ilə bağlı idisə, bu gün artıq elobaya bağlı olan toplayıcı-tədqiqatçıların təĢəbbüsü ilə bu nümənələrin yazıya alınması elə, obaya hörmətin, məhəbbətin qayğısı kimi
dəyərləndirilməlidir. Folklor nümunələri kollektiv yaradıldığı kimi,
kollektiv də yaddaĢlarda daĢlaĢmıĢdır. Bununla belə ayrı-ayrı müdriklər onu impovizasiya etməklə bu nümunələrə maraqlı məzmun da
gətirmiĢlər. «ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü» kitabı bu baxımdan
da son dərəcə zəngin mənbədir.
YaxĢı məlumdur ki, sosial-ictimai, mədəni-ədəbi həyatda nə
varsa hamısı folklordan qaynaq almıĢ, inkiĢaf etmiĢ, bədii əsərlərin
mahiyyətinə hopmuĢdur. Bunu vaxtı ilə doğru-dürüsüt qiymətləndirən M.Qorki yazırdı: «Qısqanc Otello, iradəsiz Hamlet və əxlaqsız
Don-Juan – bu tiplərin hamısı ġekspirdən və Bayrondan öncə xalq
tərəfindən yaradılmıĢdır, ispanlar nəğmələrində «həyat yuxudur»
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ifadəsini Kalderondan əvvəl oxumuĢlar, Məhəmmədi ərəblər bunu
ispanlardan da əvvəl demiĢlər, cəngavərlik Servantesdən əvvəl xalq
nağıllarında tənqid atəĢinə tutulmuĢdur. Milton və Dante, Mitskeviç, Höte və ġiller kollektiv yaradıcılıqdan qanadlandıqca, xalq həyatından ruh aldıqca daha yüksəkdə dayanmıĢlar. Bununla biz adları
çəkilən Ģairlərin dünya Ģöhrətinə kölgə salmaq istəmirik, lakin təsdiq etmək istəyirik ki, fərdi yaradıcılığın ən gözəl obrazları xalq
kütlələrinin kollektiv qüvvəsi ilə yaranmıĢdır». Bax ġilyan və ġilyanlılar haqqında Nizami müəllimin yazdığı bu kitab da neçə-neçə
bədii əsərlərin motvini, obrazlarını, personajlarını təĢkil edəcək, ġilyan ellərinə hörmət və məhəbbəti formalaĢdıracaqdır.
Nizami Tağısoyun «ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü» kitabı
ġilyan ellərinin etnoqrafiyasını, folklorunu, deyim-duyum dünyasını, xarakterini, dünyagörüĢü və fəlsəfəsini, nitq estetikasını dərindən
əks etdirən dəyərli mənbədir. Bu kitab ġilyan və Ģilyanlıların həyat,
tarix, Ģəxsiyyət vəsiqəsidir.
«ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü» prof. Nizami Tağısoyun
gərgin əməyinin, dərin təfəkkürünün bəhrəsi kimi oxucu və təndiqçilərin nəzər-diqqətini daim cəlb edəcək, neçə-neçə belə kitabların
iĢıq üzü görməsi üçün mənbə kimi istifadə olunacaqdır. Bu kitab
qeyrətli türk oğlunun öz el-obasına, ulusuna vurğunluğun ifadəsi
olaraq dəyərləndirilməlidir.
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Abid Tahirli
filologiya elmləri doktoru, professor

PORTRETDƏN ġTRĠXLƏR
Bir neçə il əvvəlin söhbəti olsa da, indiki kimi xatırlayıram.
Dostlarımdan biri məni Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində muncuq
kimi sıralanmıĢ bölgələrdən birinə həsr olunmuĢ mahnının təqdimatına dəvət etmiĢdi. Məmnuniyyətlə razılıq verdim və tədbirə qatıldım. Mahnı mətni doğma yurda sevgi ilə qələmə alınsa, orada
bər-bəzəkli sözlərdən, gurultulu ibarələrdən gen-bol istifadə edilsə
də, məzmun çox kasad görünürdü, rayonun tarixi, sakinləri, təbiəti
və bugünkü inkiĢafı, özünəməxsus digər xüsusiyyətləri, xarakterik
cəhətləri Ģeirdə əksini tapmamıĢdı. Musiqi Ģən və oynaq olsa da,
yüngül təsir bağıĢlayırdı, mahnının mətni kimi onda da sanbal yox
idi. Məclis əhli münasibət bildirməyə baĢladı. Kimi göz yaĢlarını silərək, kimi sonsuz qürur və fəxarətlə zilə qalxır, mahnını ağızdolusu
tərifləyir, kimisi də bəmdən gedir, ehtiyatlı ifadələrlə təqdimatı "yola verirdi". Növbə mənə çatanda tədbirin təĢkilatçılarına təĢəkkürümü bildirdim, Ģairə, mahnı müəllifinə minnətdarlıq etdim ki, öz istedad və bacarıqları səviyyəsində haqqında söhbət gedən bölgəyə məhəbbətlərini izhar ediblər. Sonra tədbirin iĢtirakçılarına belə bir sualla müraciət etdim: - ġeirdə adı çəkilən rayonun əvəzinə "ġəki",
"Qax", "Balakən", yaxud "Ġsmayıllı" sözlərini yazsaq, mətnə, mahnıya xələl gələrmi, nə dəyiĢər? Məncə, heç nə?
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Yerbəyerdən yarızarafat, yarıciddi replikalar eĢidildi: "Lənkəran", "Masallı", "Lerik" sözləri də gedər. Kimsə lap ağ elədi: lap
"Cəlilabad", "Biləsuvar", "Neftçala" da yazmaq olar. Mən davam
etdim: - Bununla çəkilən zəhməti yerə vurmaq, heçə endirmək istəmirəm. O, yerlərin adamları, onların həyat, düĢüncə tərzləri, adətənənələri kimi təbiəti, çayları, dağları, meĢələri də bir-birinə bənzəyir. Amma hərəsinin öz adı, öz siması, hər rayonun öz tarixi, özünəxas cəhətləri, maddi-mədəni abidələri var. Məncə, bu cəhəti unutmaq olmaz…
Budur, indi özüm öz tələbim qarĢısındayam. Çox hörmətli bir
nəfər professor haqqında ürək sözlərimi yazmalıyam. "Ġstedadlı",
"zəhmətkeĢ", "daim axtaran-arayan", "gənclərə diqqətlə yanaĢan,
onlara yol göstərən", "öz üzərində iĢləyən", "elmi yenilikləri izləyən", "iti müĢahidə, təhlil qabiliyyətinə malik", "real, obyektiv dəyərləndirmək məharəti olan" kimi Ģablonlar iĢimə yaramır. Kimsə
oxuyar və mənə sual ünvanlayar ki, ömrünü-gününü elmə, təhsilə
həsr edən hansı professorun ünvanına bu sözləri iĢlətmək olmaz?!
Bəs haqqında yazacağım professor Nizami Məmmədovun (Tağısoy)
bütün bunlarla yanaĢı özünəməxsusluğu, fərdi keyfiyyətləri hansılardan, nədən ibarətdir? Professorlar qalereyasında Nizami müəllimin maraqlı olduğu qədər də diqqətçəkən və zəngin həyat yolu var.
Hələ məktəb yaĢlarından əlinə qələm alan Nizaminin imzası əvvəlcə
Ģagirdlərin buraxdığı divar qəzetində, sonra rayon qəzetində, daha
sonralar isə respublika mətbuatında görünməyə baĢladı. ġeir və məqalələri Yuxarı ġilyan kəndindən bir istedadın boylandığından,
"mən də varam", "mən də gəlirəm" mesajından xəbər verirdi. O vaxt
boylanırdı ki, neçə illər sonra yazsın:
"YaĢamaq mənimdir, yanmaq mənimdir
Dünyanı dərk edib, anmaq mənimdir,
Ġnsanı insantək sanmaq mənimdir…".
(Sən yaşamırsan)
Gəlirdi ki, illər sonrası millətin səsini, fəryadını, dərdini,
faciəsini bütün gücü ilə hayqırsın:
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"BeĢ yerə paylanıb Vətən torpağı,
Tutub dörd bir yanı qaniçən yağı,
Talanıb bağçası, bostanı, tağı…".
("Bilirəm-bilmirəm")
Ġgidlərə, ərənlərə səslənmək, onları səfərbər etmək üçün
gəlirdi:
Ġgidlər səf düzülməsə,
Ġxtilaflar çözülməsə,
Vətən bütöv edilməsə,
Bilməm, neyçün yaĢayıram?!
(Bilməm, neyçün yaşayıram)
Nizami həm də ürəklərə od, köz salmaq, sevmək, sevilmək
üçün boylanırdı, gəlirdi:
O mavi gözlərin - bir zümrüd qaĢı,
Baxanda məst edir dağları, daĢı,
Odlanır dünyanın qurusu, yaĢı,
Mən də alıĢıram, mən də yanıram…
("Sevgimə vermirsən aman")
Bütün bunları, bunlardan daha çoxunu demək üçün Nizami
"Ptolomeyin yadigarı", "fateh və sərkərdələrin hədəfi", "qonaq-qaralı, dostlara vəfalı, düĢmənə xəncər" ġilyandan böyük həyata qədəm qoyurdu. Ġlk addımları kövrək, lakin inamlı idi. Yoluna çıxan
toz-torpaq, daĢ-kəsək ona, onun yürüməsinə mane ola bilməzdi.
Məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət istehsalatda alın təri tökdü,
əzələlər möhkəmləndi, əllər qabardı. Növbədə əsgərlik vardı. Nizami bu borcu verməyə artıq tam hazır idi və "kiĢilik məktəbi"ni də
Ģərəflə, ləyaqətlə baĢa vurdu.
…Burada fasilə verir, yazılanlara nəzər salıram. Rəssamlar
portret iĢləyəndə bir nəfəsə onu baĢa vurmurlar ki! Fırçanı tablonun
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üstündə gəzdirir, geri çəkilir, rənglərə tamaĢa edir, götür-qoy edir,
düĢünür və yenidən fırçanı iĢə salırlar. Mən də yuxarıda yazılanları
Nizami Tağısoyun portretindən Ģtrixlər hesab edir və növbəti cizgilərə keçirəm…
Yeniyə, yeniliyə can atmaq, təzə cığır açmaq, axtarmaq eĢqi,
həvəsi Nizami Məmmədovla lap körpəlikdən yoldaĢlıq edir, bu gün
də bu həvəs, ehtiras, enerji tükənmir. Ġlk yaradıcılığındakı - Ģeir və
hekayələrindəki bu məziyyətlər sonralar cilalandı, geniĢləndi, sistem halını aldı, yeni məzmun kəsb etdi, yeni müstəviyə keçdi - elm
aləminə qədəm qoydu.
Əsgəri xidmətdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun Rus dili və Ədəbiyyatı
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdi (1975). Bir müddət kənd
məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul olan N.Məmmədovda baĢ
qaldıran peĢəkar tədqiqatçı olmaq arzusu onu məzunu olduğu Ġnstitutun aspiranturasına gətirdi (1980-1984). Ġxtisasını və ruhunu (Səməd Vurğun yaradıcılığı) birləĢdirən "S.Vurğunun pyeslərinin rus
tərcümələri və səhnə təcəssümü" mövzusunda elmi-tədqiqat iĢini
uğurla bitirib namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdi(1986). Gənc
alim N.Məmmədov hər dəfə əlçatmaz hesab etdiyi zirvəni fəth etdikcə, qarĢısında daha böyük yüksəklik görən və ona can atan alpinist kimidir. O, ədəbiyyatĢünaslıqla bağlı bir mövzuya giriĢir, onu
tamamlayır, sonra mövzu yeni mövzu gətirir, onun qarĢısında təzə
üfüqlər açılır. O, irəliləyir, arxada isə tədqiqatçı alimin tədricən
araĢdırmalarından ibarət zəngin irsi formalaĢır…
Ġlk uğurlarından ruhlanan N.Məmmədov S.Vurğunun bir əsəri
timsalında rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri mövzusunda özünü sınayandan sonra cəsarət tapıb daha geniĢ və fundamental problemə giriĢir: "XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində". O, bu
mövzuda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edir (1992) və
bir müddət sonra (1994) alim, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə professor adına layiq görülür. Bu, "XX əsr rus ədəbiyyatı", "Türk xalqları ədəbiyyatı", "Azərbaycan ədəbiyyatı" fənlərindən rus və Azərbaycan bölmə47
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lərində mühazirələr oxuyan, kurs, buraxılıĢ, magistr, namizədlik iĢlərinə rəhbərlik edən, dərslik, dərs vəsaitləri, dərs proqramları yazan, respublika mətbuatında saysız-hesabsız elmi məqalələr dərc etdirən Nizami Tağısoyun halal əməyinə verilən qiymətdir. Professorun elmi fəaliyyəti çoxĢaxəli, çoxplanlıdır: tərcümə nəzəriyyəsi,
ədəbi əlaqələr, komparativistika, türk xalqlarının etnogenezi, etnologiyası, etnoqrafiyası, epik təfəkkürü, ənənələri, folkloru, klassik və
müasir ədəbiyyatı, çağdaĢ ədəbi proses.
Ġti zəkası, geniĢ təfəkkürü Nizami Tağısoya ədəbiyyatĢünaslıq
kimi böyük ümmanda problemləri görmək, çözmək, sistemləĢdirmək, dəyərləndirmək bacarığı vermiĢdir. Türkdilli xalqların ədəbi
xəzinəsinin araĢdırılması ilə N.Tağısoy Azərbaycanda türkologiyanın inkiĢafına ciddi töhfə vermiĢdir: qazax, qaqauz, qaraqalpaq, qaraçay, qırğız, Kibrıs, malkar, özbək, xəzər və baĢqa türk qövmləri
ilə bağlı qələmə aldığı çoxsaylı əsərlər həm aktuallıq, həm də problemə yanaĢma metodu ilə diqqəti çəkir. Müəllifin "XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində" (Bakı, ADPĠ nəĢriyyatı, 1992,
134 s. - rus dilində), "Qazax ədəbiyyatı" (Bakı, APRDƏĠ nəĢriyyatı,
1993, 70 s. - rus dilində), "Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə" (Bakı, "Mütərcim" nəĢriyyatı, 1998, 68 s. - dilində), "Səməd
Vurğunun dramaturgiyası" (Bakı, 1999, "Səda" nəĢriyyatı, 132 s. rus dilində), "Poetik tərcümə" (Bakı, "Maarif" nəĢriyyatı, 2001, 245
s. - rus dilində), "Qaraqalpaq ədəbiyyatı" (Bakı, "Kitab aləmi" nəĢriyyatı, 2007, 296 s. - rus dilində), "Nəsrin axarı: zaman və məkan
konteksti" (Bakı, BQU nəĢriyyatı, 2008, 152 s.), "ġilyan: özü, sözü
– çeĢmənin gözü" (Bakı, "Mütərcim" nəĢriyyatı, 2009, 172 s.), "Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər" (Bakı, "Mütərcim" nəĢriyyatı, 2009, 76 s.) kimi monoqrafiya və kitabları elmi ictimaiyyətin və təhsil auditoriyalarının daim diqqətində olmuĢ, mütəxəssislər, xüsusi ilə türkoloqlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir.
Ġstedadlı alim öz yaradıcılığında ədəbi mühitə, ədəbi prosesə
iki istiqamətdən yanaĢır və onun elmi-nəzəri qənaətləri bu aspektlərdən formalaĢır. Bir tərəfdən o, ümumən, ədəbi problemləri araĢ48
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dırır, analiz edir, sahənin nəzəri materiallarını zənginləĢdirirsə, digər tərəfdən ayrı-ayrı yazıçı və Ģairlərin yaradıcılığını tədqiqat müstəvisinə çıxarır, onların əsərlərində mövzu, dil-üslub, sənətkarlıq
məsələlərini təhlil süzgəcindən keçirir. Bu baxımdan professorun
M.Cəlal, Elçin, Anar, S.Əhmədli, K.Abdulla, eləcə də A.Blok,
S.Yesenin, K.Simonov, A.Tvardovski və digərlərinin irsi ilə bağlı
özünəməxsus mülahizələr, maraqlı mühakimələr və elmi nəticələrlə
zəngin məqalələri diqqəti çəkir.
Prof. Nizami Tağısoyun etnoqrafiya, folklor nümunələri ilə
bağlı cəfakeĢ fəaliyyəti qeyd olunmasa, onun portretində müəyyən
Ģtrixlərin yeri görünər. 25 ilə yaxındır ki, Nizami müəllim dərviĢ
dözümü, pərvanə sevgisi, Fərhad fədakarlığı ilə öz sevdasının – Ģifahi xalq nümunələrinin türklər demiĢ, peĢindədir. Onun etnoqrafiya, etnik-milli düĢüncə və həyat tərzi ilə bağlı topladığı Ģifahi söz
nümunələri türkdilli xalqların ortaq milli-mənəvi dəyərlərinin müqayisəsi, qiymətləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Doğulub boya-baĢa çatdığı doğma ġilyan kəndindən misqalmisqal topladığı, mirvari dənələri kimi sıraladığı alqıĢlar, qarğıĢlar,
andlar, sınamalar, ayamalar, ləqəblər, bayatılar, laylalar, lətifələr,
habelə dini-tarixi abidələrlə, ziyarətgah və ocaqlarla bağlı rəvayətlər
nəinki oxucuların ürəyinə, eləcə də mütəxəssislərin yaradıcılıq
laboratoriyasına yol tapacaq, professorun dediyi kimi, onları "düĢünüb fikirləĢməyə, fikirləĢib düĢünməyə sövq edəcək, onlar sözün
gücündən zövq alacaq, ona heyran qalacaq, xalq fəlsəfəsi və müdrikliyi haqqında dərindən düĢünəcək", bu zəngin, mənalı irslə bağlı
müəyyən qənaətlərə gələcəklər.
Professorun portretində tərcüməçilik və lüğətçilik fəaliyyətinin də xüsusi yeri var. Tərcümə nəzəriyyəsi və bədii tərcümə məsələləri sahəsindəki iĢinə bir cümlə ilə qiymət vermək olar: o, bu sahədə peĢəkardır. O, Azərbaycan türkologiyasında ilk dəfə "Qaraqalpaq
xalq nağılları"nı (Bakı, 2006, "Mütərcim" nəĢriyyatı, 220 s.) və qazax qəhrəmanlıq eposu "Koblandı-batır" (Bakı, 2008) Azərbaycan
türkcəsinə uyğunlaĢdırmıĢ, bir neçə Ģeir, poema kitabını rus dilinə
tərcümə etmiĢ, prof.R.Manafoğlu və dos.Rüstəm Kamalla birlikdə
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ölkəmizdə ilk dəfə "Ġzahlı tərcüməĢünaslıq terminləri lüğəti"ni
(Bakı, 2010, "Mütərcim" nəĢriyyatı, 164 s.) hazırlamıĢdır.
Prof. Nizami Tağısoyun elmi, bədii yaradıcılığını onun ictimai
və pedaqoji fəaliyyətindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu
fikri baĢqa cür də ifadə etmək olar: bu fəaliyyət sahələri Nizami Tağısoyun timsalında bir-birini tamamlayır, bir-birindən qidalanır, birbirini zənginləĢdirir.
Və sonda. Yuxarıda yazılanlar prof. Nizami Tağısoyun yaradıcılıq portretinin Ģtrixləridir. Nə qədər uğurlu, qənaətbəxĢdir, deyə
bilmərəm. Bu, bir qələm dostunun cəhdidir. Amma peĢəkar rəssam
əlində fırça onun kətan üzərində portretini iĢləmək eĢqinə düĢsə,
məsləhət görərdim ki, Nizami Tağısoyun təbəssümünü unutmasın.
Nizami müəllimin təbəssümsüz portreti qarsız zirvə kimi görünər.
***
Ġsmətulla ĠrqaĢev
Özbəkistan Respublikasının
Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri
Bakı Slavyan Universitetində professor Nizami Məmmədovun
―Qaraqalpaq xalq nağılları‖ və ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitablarının
təqdimatına dəvətli olmaqdan məmnunam. Nizami müəllimin bu kitabları ortaq dəyərlərimizin təbliği və yaxınlaĢmağımız baxımından
münbit Ģərait yaradır. Onun ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖nı Azərbaycan dilinə tərcümə etməsi, ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ dərsliyini yazması, türk xalqları mədəniyyətinin orqanik hissəsinə diqqət yetirməsi mühüm məsələdir. Qaraqalpaqların etnogenezinə, folkloruna,
ədəbiyyatına müraciəti sevindiricidir. Mən Nizami müəllimə mənəvi dəyərlərimizin araĢdırılıb ortaq bağlar tapmağa can atmasına görə
minnətdaram. Bu kitablar qarĢılıqlı əməkdaĢlığımızı inkiĢaf etdirmək üçün kifayət qədər stimul verir. Nizami müəllim tərəfindən oxĢar mentalitetlərin öyrənilməsi nəinki tədris istiqamətində, həm də
elmi müstəvidə səriĢtəli aparılmıĢdır. Bu kitablar türklərin qarĢılıqlı
əlaqələrinin dinamikasına böyük təsir göstərəcəkdir.
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Məmməd Qocayev
Bakı Slavyan Universiteti
Rus ədəbiyyatı və onun tədrisi
metodikası kafedrasının müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor

NĠZAMĠ TAĞISOY HAQQINDA MÜƏLLĠM SÖZÜ
Mən Nizami Tağısoyun müəllimi olmuĢam. Onun ta ki tələbəlik illərindən elmlər doktoru və professor səviyyəsinəcən yüksəliĢ
yolu gözlərim önündə baĢ vermiĢdir. 70-ci illərin tələbəsini indi
alim həmkarlarımdan, özü də nüfuzlu və səriĢtəli alimlərdən biri kimi görmək həm fərəhli, həm də sevindiricidir.
Belə deyirlər ki, dünyada xoĢbəxt bir də o insanı hesab etmək
olar ki, onun həyatda yaxĢı və sevimli müəllimi olsun. YaxĢı müəllimi olmadan həyatda doğrudan da nəyəsə, böyük bir Ģeyə nail olmaq çətindir.
Belə düĢünürəm ki, bundan da xoĢbəxt o adamdır ki, o müəllimdir ki, onun həyatda yaxĢı tələbəsi olsun, onunla fəxr eləsin,
onun uğurlarına sevinsin. YaxĢı tələbə yaxĢı övlad kimi bir Ģeydir.
Onun uğurlarından və nailiyyətlərindən müəllimə də pay düĢür – sevinc payı.
Nizami Tağısoy mənim belə tələbələrimdəndir. Onunla sözün
həqiqi mənasında fəxr edirəm və uğurlarına ürəkdən sevinirəm.
Nizaminin uğurları isə böyükdür. Yəni o, təkcə elmlər doktoru və professor kimi elmi dərəcə və elmi ad almaqla kifayətlənməyib, bu adlara layiq olduğunu özünün sonrakı elmi nailiyyətləri ilə
təsdiq edib. Nizami müəllim və alim kimi durmadan fəaliyyətdə və
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inkiĢafdadır. Bu da onun gələcək daha böyük nailiyyətlərinin rəhnidir. KeçmiĢdə tələbən olmuĢ bir gəncin bu gün səninlə çiyin-çiyinə
bir həmkar kimi çalıĢması həm qürur, həm də sevinc gətirən amildir.
Tələbəlik illərindən Nizami yadımda istedadlı, səmimi, zəhmətkeĢ, vətənpərvər bir gənc kimi qalıb. Onu bir alim və pedaqoq
kimi səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən ən ümdəsi zəhmətsevərliyidir. Ġstedad və zəhmətsevərlik – bu iki xüsusiyyətlərdən birinin olmaması nə elmdə, nə sənətdə, nə də digər yaradıcılıq sahələrində
böyük uğurlar qazanmağa imkan vermir. Nizami Tağısoyda xoĢuma
gələn əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, o öz istedadına hörmətlə yanaĢır, onun qədrini bilir, onu nüfuzdan düĢməyə, yiyəsiz qalmağa
qoymur, istedadına zəhməti ilə yiyə durur və onu layiq olduğu səviyyəyə çatdırır. Nizami öz istedadına layiq bir cəfakeĢdir, fədakardır.
Bu gün Nizami Tağısoy respublikamızın, vətənimizin, elmimizin dəyərli alimlərindən, ziyalılarından, vətəndaĢlarından biridir.
Onun adı mötəbər elmi məclislərdən gəlir, adlı-sanlı alimlərimiz,
yazıçılarımız onun haqqında tərifli sözlər deyirlər. Müasir Azərbaycan ədəbi tənqidində və ədəbiyyatĢünaslıq elmində Nizami Tağısoyun öz dəsti-xətti, öz yeri var.
Nizami Tağısoy elmi fəaliyyətlə yanaĢı pedaqoji fəaliyyətlə
də, bədii yaradıcılıqla da, maarifçiliklə də, ictimai iĢlə də məĢğuldur. Mən onun əsərlərini, elmi-tədqiqat iĢlərini maraqla oxuyur və
onun məĢğul olduğu elm sahəsinin nə qədər dəyərli, gərəkli, müasir
tələblərə cavab verən bir sahə olduğunu xüsusi olaraq qeyd etmək
istəyirəm.
Nizami Tağısoyda güclü və sönməz bir türkçülük duyğusu
vardır ki, o da onu türk xalqlarının mədəniyyətini, ədəbiyyatını,
folklorunu, qədim sənət abidələrini tədqiq etməyə və onları təbliğ
etməyə həvəsləndirir. Onun ―Qazax ədəbiyyatı‖ (1993), ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ (2007) əsərləri, tərcümə problemlərinə həsr olunmuĢ tədqiqatları ―XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində‖
(1992), ―Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində‖ (1998), ―Poetik
tərcümə‖ (2001) və s. kimi neçə-neçə dərin məzmunlu elmi-tədqiqat
əsərləri müasir ədəbiyyatĢünaslıq elmimizə dəyərli töhfələrdir.
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Nizami Tağısoy Bakı Slavyan Universitetində ―XX əsr rus
ədəbiyyatı‖, ―Türk xalqları ədəbiyyatı‖, ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖,
―Tərcümə nəzəriyyəsi‖ fənlərindən həm rus, həm də Azərbaycan
bölmələrində mühazirələr oxuyur, tələbələrin, magistrlərin, aspirantların elmi iĢlərinə, dissertasiyalarına rəhbərlik edir, bir sıra elmi
forumlarda, konfranslarda, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsinə məzmunlu və maraqlı çıxıĢlar edir. Ġndiyədək onun
Respublika və Beynəlxalq elmi konfranslarda bir sıra məruzələri
dinlənilmiĢ, məcmuələr və qəzet səhifələrində 300-ə qədər elmi və
publisistik məqalələri dərc olunmuĢdur.
Bir alim və pedaqoq olaraq Nizami Tağısoyun fəaliyyəti və
tədqiqat sferası olduqca rəngarəng və geniĢdir. Onun yaradıcılığının
və pedaqoji fəaliyyətinin prioritetləri sırasında tərcümə nəzəriyyəsi,
ədəbi əlaqələr problemi, komparativistika, türk xalqlarının etnogenezi, etnoqrafiyası, folkloru, mifologiyası və yazılı ədəbiyyatı, ədəbiyyatĢünaslığın və müasir ədəbi prosesin əsas məsələlərini göstərmək olar. Professor Nizami Tağısoy qaqauz, qazax, qaraqalpaq,
Qaraçay, qırğız, Kıbrıs türkləri, özbək, xəzər və digər türk xalqlarının ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı çoxsaylı əsərlər müəllifdir.
Nizami Tağısoy bir alim olaraq yaradıcılığının ən məhsuldar
dövrünü yaĢayır. Mən Ģəxsən ondan yeni-yeni elmi əsərlər, elmi
nailiyyətlər gözləyirəm və ümidvaram ki, tələbəm və həmkarım bu
arzularımı doğruldacaq, bizi özünün gələcək əsərləri ilə hələ çox sevindirəcəkdir.
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Atamoğlan Həsənov
Bakı Slavyan Universiteti,
filologiya elmləri doktoru, professor

TƏLƏBƏM HAQQINDA ƏN XOġ XATĠRƏLƏR
DüĢünürəm ki, tələbələrinin gələcək elmi və pedaqoji fəaliyyətində uğurlarını görmək hər bir müəllim üçün ən böyük hədiyyə
sayıla bilər. Mənim üçün də belə tələbələrdən biri Nizami Məmmədovdur. O, ən ciddi və çalıĢqan tələbə kimi yadımda qalmıĢdır. Ona
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Ġnstitutunun I kursunda oxuyarkən ―Fonetika‖ fənnindən dərs demiĢəm. Bütün dərslərdə hamıdan fəal, hamıdan çalıĢqan olduğunun Ģahidi olmuĢam.
Nəzəri, praktik hazırlığı qibtə edilən idi.
Nizami orta məktəbi Azərbaycan dilində qurtardağına
baxmayaraq M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Ġnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinin I kursunda oxuyarkən o,
rus dilinin zənginliyinə ekskurslar edir, onu dərindən mənimsəməyə
çalıĢırdı. Qısa müddət ərzində Nizami öz çalıĢqanlığı və bacarığı sayəsində rus dili bilgilərini mükəmməl dərəcəyə çatdıra bildi. O,
dərslərdən sonra hər gün saatlarla kitabxananın oxu zalında məĢğul
olardı.
Nizami Ġnstitutda oxuduğu dövrdə mən ―Müasir rus dili‖ kafedrasının müdiri iĢləyirdim. Kafedramızda ―Fonoloq‖ tələbə dərnəyi fəaliyyət göstərirdi və Nizami həmin dərnəyin aktiv üzvlərindən
biri idi. Hansı məsələni müzakirə etməyimizdən asılı olmayaraq Ni54
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zami onun haqqında öz fikir və mülahizələrini, nəzər nöqtəsini ortaya qoymağa çalıĢırdı.
2001-ci ildə kafedramızın yaranmasının otuz illiyi ilə əlaqədar
biz bir məcmuə hazırladıq. Kafedra ilə bağlı materiallar, Ģəkillər
araĢdırıldı, tapıldı. Həmin məcmuədə artıq iki onilliyə yaxın elmlər
doktoru, professor olan Nizaminin ―Fonoloq‖ dərnəyində müzakirələrdə ciddi iĢtirakı ilə bağlı da Ģəkillər ortaya qoyuldu. Bu Ģəkildə
onun müzakirə olunan məsələyə marağı yaxĢı əks olunmuĢdur.
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı
Ġnstitutu 1972-ci ildə yaradılmıĢdır. Nizaminin o zaman bura ilə
bağlılığı bir il öncə, yəni 1971-ci ildə baĢ vermiĢdir.

Заседание кружка «Фонолог» 1973 г.

Burada yerləĢdirilmiĢ Ģəkildə dərnəyin bir qrup iĢtirakçısını
görürsünüz, onların sırasında Nizami də vardır (yuxarı sırada soldan
birinci).
Fəxr edirəm ki, mənim Nizami kimi tələbəm olub. 1992-ci ildən o, elmlər doktoru, professordur.
Nizamini yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm, ona can sağlığı, səadət, elmi və pedaqoji fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.
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AXTARDIĞIMIZ ĠNSAN: PROFESSOR NĠZAMĠ TAĞISOY
Azərbaycan elmi-pedaqoji və ədəbi mühitində öz elmi və bədii əsərləri, tərcümələri, müəllimlik fəaliyyəti ilə yaxĢı tanınan Ģəxsiyyətlərdən olan filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağısoy həyatını ədəbiyyata, filologiyaya, gənclərin təlim-tərbiyəsinə
həsr etmiĢ dəyərli ziyalılarımızdandır.
Bir mütəxəssis kimi Bakı Slavyan Universitetində (keçmiĢ
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı
Ġnstitutu) formalaĢmıĢ, qırx ilə yaxındır zəngin ənənələri olan bu
təhsil ocağı ilə bağlı olan – buranın tələbəsi, laborantı, müəllimi,
dosenti, hazırda professoru – Nizami müəllim bütün bu illər ərzində gərgin zəhmət dolu Ģərəfli ömür yaĢamıĢdır. Hələ gənc yaĢlarından ədəbi əlaqələrə, tərcüməĢünaslıq («Səməd Vurğun pyeslərinin
rus tərcümələri və səhnə təcəssümü», «XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində», «Poetik tərcümə» və s.) məsələlərinə maraq göstərən, bu sahədə ciddi elmi əsərlər yazan Nizami müəllim
tədricən tədqiqat obyektini geniĢləndirərək türk xalqları ədəbiyyatına, müasir Azərbaycan və rus ədəbi prosesinə dair sanballı araĢdırmalarını elmi-ədəbi mühitə təqdim etmiĢdir.
Bütövlükdə götürsək, professor Nizami Tağısoyun elmi fəaliyyətində tərcümə nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr, komparativistika,
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türk xalqlarının epik təfəkkürü və folklor ənənələri, klassik və müasir ədəbiyyatı, ədəbiyatĢünaslığın aktual problemləri, müasir ədəbi
proses və s. əsas tədqiqat istiqamətlərini təĢkil edir. Türk xalqları
folkloru və ədəbiyyatından tərcümələr edən, ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kimi sanballı tədqiqatın müəllifi olan Nizami müəllim bu sahədə
həm də peĢəkar pedaqoq kimi mühazirələr oxuyur, proqram və vəsaitlər tərtib edir. Eyni zamanda, Nizami Tağısoy türk xalqları folklorunun Azərbaycanda yayılmasında da xüsusi xidməti olan alimlərdəndir - «Qaraqalpaq xalq nağılları» kitabı, qazax qəhrəmanlıq eposu
«Koblandı-batır»ın Azərbaycan türkcəsinə çevirməsi, digər mətnlərin
oxucularımıza çatdırılması onun bu sahədə fəaliyyətinin geniĢliyini
və elmi ciddiliyini səciyyələndirir.
Nizami müəllim çağdaĢ ədəbi prosesə dair bir sıra tənqidi məqalələrin müəllifi kimi də ədəbiyyatsevərlərin diqqətini cəlb etmiĢ
və ədəbi mühitdə öz layiqli yerini tutmuĢdur. Onun Azərbaycan və
rus yazarlarının yaradıcılığına həsr olunmuĢ ədəbi-tənqidi məqalələri, ədəbi portret və oçerkləri, analitik icmalları ədəbi mətnlərə orijinal baxıĢı, polemik ruhu ilə seçilir və müəllifin geniĢ məlumat dairəsindən, bədii zövqündən, tənqidçi peĢəkarlığından xəbər verir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan Nizami Tağısoy
oxuculara səmimi lirik hisslərlə yoğrulmuĢ Ģeirlər müəllifi və nasir
kimi də tanıĢdır. Onun iki Ģeirlər və poemalar kitabı – «Axtaracaqsan məni» (Bakı, 2000), «Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı» (Bakı,
2004) və «Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya»
(Bakı, 2006) povesti yaradıcılığı sözün bədii zərifliyi, məna palitrası, mövzu rəngarəngliyi ilə seçilən, zəngin ədəbi ənənələrimizdən
qaynaqlanan, müasirliyin nəbzini tutan Ģair-yazıçı qələminin məhsuludur. Əsərlərinin melodikliyi bəstəkarların da diqqətini cəlb etmiĢ,
bəzi Ģeirlərinə mahnılar bəstələnmiĢdir.
Nizami müəllim həm də bir çox Ģagird və tələbə nəslinin formalaĢmasında rolu olmuĢ peĢəkar müəllimlərimizdəndir. Nizami
Tağısoy müəllim peĢəsinə daxilən bağlı adamdır. – 1975-ci ildə
keçmiĢ M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun Rus dili və Ədəbiyyatı fakültəsini fərqlənmə
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diplomu ilə bitdikdən sonra bir müddət təyinatla Ucar rayonunda
orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi iĢləmiĢdir. Hazırda
Bakı Slavyan Universitetinin nüfuzlu professorlarındandır, bir çox
fənn proqramı və dərs vəsaitinin müəllifidir. «XX əsr rus ədəbiyyatı», «Türk xalqları ədəbiyyatı», «Azərbaycan ədəbiyyatı» fənlərindən rus və Azərbaycan bölmələrində mühazirələr oxuyur, kurs iĢləri,
buraxılıĢ iĢləri, magistr, namizədlik dissertasiyalarına rəhbərlik edir.
Nizami müəllim həyatı boyu xalqa, el-obaya bağlı ziyalı olmuĢdur. Folklor materiallarının toplanması ilə məĢğul olur, etnoqrafik özəllikləri araĢdırır, bu sahədə məqalələr və kitab müəllifidir.
Məhz xarakterindəki bu xəlqilik onun bir dost və həmkar kimi səmimiyyətinin, təvazökarlığının, zəhmətsevərliyinin əsasını təĢkil etmiĢdir. Nizami müəllim ədəbiyyata, sənətə, müəllimlik peĢəsinə,
doğma kollektivinə bağlı vətənpərvər bir ziyalı olmaqla yanaĢı, gözəl ailə baĢçısı, yaxĢı dost, hamını axtarıb soraqlayan və hamının
axtardığı qayğıkeĢ insandır.
Bu gün Nizami Tağısoy həyatının müdrik çağını, fəaliyyətinin
qaynar dövrünü yaĢayır. Yaradıcılıq eĢqi, yaratmaq istəyi və enerjisi
ilə dolu əziz dostumuz, gözəl ziyalı, nüfuzlu alim və pedaqoq, hörmətli Nizami müəllimə uzun ömür və can sağlığı, səadət, yeni uğurlar arzulayır, təzə əsərləri ilə oxucuları tezliklə sevindirəcəyinə
əminliyimizi bildiririk.
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DÜġÜNDÜRMƏYĠ BACARAN ZĠYALI
Bu gün ziyalı barədə söz demək olduqca çətindir, çünki ―ziyalı‖ sözü son zamanlar ciddi deformasiyaya uğrayıb. Sözü ilə əməli
vəhdət təĢkil edən, qəlbinin, vicdanının səsinə qulaq asıb hərəkət etməyi bacaran ziyalılarımız o qədər də çox deyil. Bu yüksək tələblərə
cavab verən aydınlarımızdan biri respublikanın tanınmıĢ ədəbiyyatĢünası, filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağısoydur.
Qısa zaman kəsiyi olsa belə - 8 il gözəl insan, görkəmli alimlə
birlikdə özəl ali məktəblərin birində birgə iĢləmək mənə nəsib olmuĢdur. Ona görə də Nizami müəllim haqqında söz deməyi özümün
mənəvi borcum hesab edirəm.
Sanballı monoqrafiyaların, populyar dərsliklərin və maraqlı
elmi axtarıĢların müəllifi olan Nizami müəllimin elmi yaradıcılığı
ölkə ictimaiyyətinə yaxĢı tanıĢdır. Mən onun pedaqoji fəaliyyəti və
insani keyfiyyətlərindən danıĢmaq istəyirəm. Hər bir xalqın inkiĢafı,
onun təhsili və mədəniyyəti ilə six bağlı olduğundan müəllimlik peĢəsi müqəddəs sayılır. Ona görə də bu sənəti ömür yolu seçən insanlar hörmətə layiqdirlər.
Cəmiyyətdə müəllim peĢəsinin, müəllim statusunun lazımi səviyyədə olmadığı bir dövrdə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məĢğul
olmaq, ona zəruri bilikləri çatdırmaq və ən baĢlıcası gənclərdə dü59
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Ģünmək qabiliyyətini oyatmaq müəllimdən cəsarət və fədakarlıq tələb edir. Bu baxımdan Nizami müəllim uzun müddətdir ki, öz peĢəsinin vurğunu kimi pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul olur. Hər Ģeydən əvvəl o, tədris etdiyi fənni dərindən bilir, onu tələbələrinə sevdirmək
üçün müxtəlif metodlardan bacarıqla istifadə edir.
Azərbaycan ədəbiyyatını, rus və dünya ədəbiyyatını, eləcə də
Ģərq poeziyasını mükəmməl bildiyinə görə Nizami müəllimin mühazirələri olduqca maraqlı keçır. Tərcüməçilik fəaliyyətinə gəldikdə
isə Nizami müəllim Azərbaycan, rus və türk ədəbiyyatlarının yorulmaz təbliğatçısı olduğunu layiqincə sübut edir. O, digər türk xalqlarının folklor örnəklərini, klassik ədəbiyyat nümunələrini ana dilimizə çevirməklə böyük ənənələri olan ədəbiyyatımızın üfüqlərini oxuculara ustalıqla çatdırmaqla daha da zənginləĢdirir.
Nizami müəllimin mənəvi keyfiyyətlərindən söhbət açanda
onun sadəliyi, yüksək mədəniyyəti, mənəvi saflığı hamını heyran
edir.
Bütün bunların arxasında isə Nizami müəllimin daxili zənginliyi, intellektual qüdrəti, dünyamıza maraqlı fərdi baxıĢı durur. Ömrünün kamillik dövrünü yaĢayan istedadlı alimin amalı vətəninə,
xalqına, türkçülüyə, bəĢəriliyə xidmət etməkdir.
Böyük məmnunluq hissi ilə əziz dostum Nizami müəllimi
anadan olmasının 60 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən
təbrik edir, ona uzun ömür, elmi-pedaqoji fəaliyyətində daha böyük
uğurlar arzulayıram.
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BÜLLUR KĠMĠ SAF ĠNSAN...
Ədəbiyyat adamı olaraq deyirəm:elə vaxtlar olur ki, elmdə,
sənətdə imzası olan, hərtərəfli yaradıcılığa malik,bəzən bu yaradıcılıq olmasa belə cəmiyyətdə özünəməxsus yolu, fəlsəfəsi( bəzən bu
yol və fəlsəfə ona həyatda mane olsa belə!) Ģəxsən tanıdığımız və
tanımadığımız adamlar haqqında söz demək ehtiyacı duyursan; lakin hansı səbəblərdənsə (Ģəxsən məndən asılı olmayan,özümçün də
aydınlaĢdıra bilmədiyim ) bu cür yazılar ya gecikir,ya da vaxtında
yazılmadığından daim səninçün narahatçılıq yaradır: nədənki cəmiyyətin aparıcı simaları ziyalılar,elm və sənət adamları, müəllimlər
bir xalqın, millətin yaĢam ağacının muxtəlif budaqlarıdır və lazımdır ki, o budaqları vaxtında tanıyasan, ona qulluq edəsən, belədə
xalq da, millət də cəmiyyətin bu sağlam qollarını yaxĢı tanımağa və
tanıdığı üçün də qorumağa çalıĢacaq. Ancaq nə yazıq ki, həmiĢə bu
cür yazıları yazmaqda bəzən gecikirik, bəzən də hansısa bir münasibət( məsələn,yubiley) gözləyirik. Budur, ozum də bilmədən mənim yaxĢı tanıdığım, son illərdə yaradıcılığını yaxından izlədiyim
filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağısoyun (Məmmədov) haqqında yazmaq istədiyim bu yazı da onun altmıĢ illiyinə təsadüf edir. Bu isə o deməkdir ki,məqalənin janr formatına mümkün
qədər əməl etmək gərəkir, istər-istəməz bu formatdan kənara
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çıxmaqda zorluq çəkirsən.
Nizami Tağısoyu yaxından tanıdığım vaxtlardan onun fəaliyyətini izləyir,hər uğuruna sevinir, əsərlərilə tanıĢ oluram;bütün bunlar məndə belə bir təsəvvür(tək məndə yox, eləcə də onu yaxından
tanıyanlarda) yaradır ki,onun yaradıcılıq sferası olduqca çox geniĢ
və çoxĢaxəlidir; imzasını müxtəlif elm və sənət sahələrində görən
oxucunu daim təəccübləndirməklə yanaĢı, həm də onları intizarda
saxlayır, ən əsası isə məhsuldarlığı ilə seçilir, daim axtarıĢlar aparır,
yeni problematikalar tapır. O, fəaliyyətini elmi və bədii yaradıcılığını bir neçə aspektdə davam etdirir; belə ki, onu həm bir pedaqoq
kimi eyni zaman daxilində Bakı Slavyan Universitetində,Bakı
Qızlar Universitetində, eləcə də Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində mühazirələr oxuyan görürük, həm tərcümə nəzəriyyəçisi olaraq tədqiqatlarını (―Səməd Vurğun pyeslərinin rus tərcümələri və
səhnə təcəssümü‖ adlı namizədlik,―XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində‖ adlı doktorluq dissertasiyasının müdafiəsini yada salaq!) oxuyuruq, həm türk xalqları ədəbiyyatı üzrə araĢdırmalarına rast gəlir və beynəlxalq elmi konfranslarda çıxıĢlarını dinləyirik, həm də bir Ģair,nasir olaraq bədii əsərlərinə rast gəlirik.Əlbəttə,
bütün bunlar ayrı-ayrılıqda hər hansı bir Ģəxsiyyətin həyat və yaradıcılıq yolu üçün son dərəcə ciddi bir fəaliyyət sferası olmasına rəğmən, N.Tağısoy nəinki bunları özündə birləĢdirmiĢ,hətta hər birində
müəyyən uğurlar da qazanmıĢdır. Bu uğurları biz görkəmli ziyalı,
tədqiqatçı alim,tərcüməçi və Ģairin fəaliyyətinin lokal sahələrinə nəzər yetirərkən daha aydın görürük. Bu sahələri mən aĢağıdakı kimi
təsnifat edərdim:
Nizami Tağısoy-müəllim kimi. Bu sahə onun yaradıcılığının
əsas prioritetidir, əgər belə demək mümkünsə,ona son dərəcə doğma
olduğu kimi, həm də təbiətinə uyğun gələn bir sahədir. Artıq otuz
ilə yaxındır ki, ―XX əsr rus ədəbiyyatı‖, Türk xalqları ədəbiyyatı‖,
―Tərcümə nəzəriyyəsi‖, ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ fənləri üzrə oxuduğu mühazirələrlə, rəhbəri olduğu kurs,diplom, magistr və namizədlik iĢlərinə rəhbərliyi ilə yuzlərlə tələbənin formalaĢmasında
önəmli rol oynamıĢdır. Bu iĢi ancaq səpildiyi vaxtdan bir müddət
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sonra cücərib daha sonra məhsul verən buğdaya bənzətmək olar.
Nizami Tağısoy – tərcümə nəzəriyyəcisi və tədqiqatcı kimi.
Elmi fəaliyyətlə məĢğul olan məhsuldar alimlərimizdən biri olaraq
N.Tağısoy Azərbaycan ədəbiyyatının, türk xalqları ədəbiyyatının,
eləcə də tərcümə nəzəriyyəsinin müxtəlif aspektlərinə, aktual problemlərinə aid bir necə monoqrafiya və 300-ə yaxın məqalələr yazmıĢdır. Bunlardan yalnız bir neçəsinin adını çəkmək kifayətdir ki,
onun elmi yaradıcılığının məhsuldarlığını göz önünə gətirəsən: ―XX
əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində‖(1992),‖Qazax ədəbiyyatı‖ (1993),‖Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə‖,
(1998),‖ Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində‖(1999),‖Poetik
tərcümə‖ (2001), ‖Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖(2007) və s. Burada adı
çəkilən monoqrafiya və məqalələrində ayrı-ayrı problematikanın,
ədəbi hadisə və faktların nəzəri təhlilçısi kimi çıxıĢ edir, elmi təsnifatları və Ģərhlərilə elmi təsərrüfatın zənginləĢdirilməsinə çalıĢır.
Əslində N.Tağısoyun elmi fəaliyyətinin bu sahəsi özü bir neçə lokal
sahəyə bölünür ki, bunların hər biri ayrıca bir tədqiqatın mövzusudur. Onun qaqauz, qazax, qaraqalpaq, qaracay, qırğız, malkar, özbək, xəzərlər və s. türk qövmlərilə bağlı araĢdırmaları bu sahədə
yeni bir baĢlanğıcın əsasıdır.
Nizami Tağısoy-tənqidçi və publisist kimi.O, bir ədəbiyyat tarixçisi və tərcümə nəzəriyyəçisi olaraq yalnız ədəbi prosesi izləməklə qalmır, bu ədəbi prosesin ayrı-ayrı Ģəxsiyyətləri, ədəbi hadisələrlə
bağlı məqalələrdə, monoqrafiyalarda fikir və mülahizələrini söyləyir. Onun müasir ədəbi prosesin aparıcı simaları Sabir Əhmədli,
Elçin, Anar, Kamal Abdulla, Ağarəhim Rəhimov, Elçin Hüseynbəyli, Ənvər Əhməd, Əlirza Xələfli, Yusif Nəğməkar və baĢqalarının
yaradıcılığı ilə bağlı yazdığı məqalələr ədəbi tənqidimizin yeni mərhələsinin əsas səhifələrini təĢkil edir.‖Nəsrin axarı: zaman və məkan
konteksti‖ (2008) bu axtarıĢların məntiqi nəticəsi olaraq meydana
gəlmiĢdir. ‖ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü‖(2009),‖Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər‖(2009) kitabları isə onun
publisistikada son uğurları hesab olunmalıdır.
Nizami Tağısoy – Ģair, yazıçı kimi. Onun bir Ģair, yazıçı ola63
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raq özünüifadə etməsində bir məntiq və ardıcıllıq da görmək mümkündür. Təbiilik, səmimilik, dağ çayıtək axıcılıq pafos və ifadəlilik
onun xarakterinin, təbiətinin əsas cizgilərindəndir. ―Axtaracaqsan
məni‖ (2000), ‖Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı‖ (2004) Ģeirlər kitabları,‖Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya‖ (2008)
povesti ədəbi prosesdə maraqla qarĢılandığındandır ki,Ģeir və poemalarının bir neçəsi tərcüməçi Qiya PaçxataĢvili tərəfindən rus dilinə tərcümə edilmiĢ, bir neçə Ģeirinə isə bəstəkarlar CavanĢir Quliyev və Razim PaĢayev tərəfindən mahnı yazılmıĢdır.
Əlbəttə, mən burada Nizami Tağısoyun digər müəlliflərlə
(professor Rafiq Manafoğlu və dosent Rüstəm Kamalla) birlikdə
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq hazırladığı ―Ġzahlı tərcüməĢünaslıq
terminləri lüğəti‖ni də əlavə etsəm, Nizami müəllimin apardığı iĢlərin çevrəsini yetərincə təsəvvür etmək mümkündür. Bundan baĢqa
o, çoxdandır ki, təkbaĢına bir layihə üzərində iĢləyərək onu reallaĢdırmağa çalıĢır. Bu layihədə türk xalqlarının folkloru, etnogenezisi,
epik təfəkkürü, klassik və müasir ədəbiyyata dair ilk dəfə olaraq
dərslik hazırlamağı nəzərdə tutur. Çoxçildli dərslik kimi nəzərdə tutulan bu iĢ kifayət qədər ciddi və sanballı layihədir.
Nizami Tağısoy regional etnoqrafiya və folklor nümunələrinin
toplanılıb araĢdırılması və nəĢri istiqamətində də müəyyən iĢlər görmüĢdür. Ġyirmi beĢ ilə yaxındır ki, onun bu istiqamətdə apardığı tədqiqatlar ayrı-ayrı məcmuə və monoqrafiyalarda öz əksini tapıb.
ġübhəsiz, Nizami Tağısoyun yaradıcılıq sferasının, elmi fəaliyyətinin coxĢaxəli istiqamətlərinin siyahısını uzatmaq , bu yaradıcılıq istiqamətlərinin hər birinin ayrıntıları üzərində geniĢ dayanmaq, araĢdırmalarının məzmununa nəzər yetirmək də məqsədəuyğun olardı. Belə ki,N.Tağısoyun özü ilə sözü,yaradıcılığı ilə kimliyi
tam bir vəhdətdədir. Onun yaradıcılığını səciyyələndirən amillərdən
biri məhz budur; bəzi hallarda zaman-zaman ziyalılarda bu vəhdətin
qabarıq nəzərə çarpmadığının az Ģahidi olmamıĢıq.O, həyatda olduğu kimi, elmi fəaliyyətində, bədii və publisistik yaradıcılığında da
eyni dərəcədə səmimidir, təvazökardır.
Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif problemləri, ədəbi prose64
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sin inkiĢaf istiqamətləri, tərcümə məsələlərilə eyni dərəcədə və eyni
doğmalıqla məĢğul olur. Hətta bəzən bu fəaliyyətində o, nədənsə
mənə ifrata varmıĢ kimi görünür; dayanmadan iĢləyir, yazır. Məqalədən gah dərsliyə, gah proqrama, gah da monoqrafiyaya keçir. Ən
təəccüblüsü burasındadır ki, mən bunu dəqiq bilirəm, çox zaman bu
əziyyətin, bu iĢin adekvat qarĢılığını almasa belə, usanmadan, yorulmadan yenə yazır və yazdıqlarını dərc etdirir. Onsuz da o,
yazdıqlarından heç bir təmənna və qarĢılıq gözləmir. Bu cəhətdən
Nizami Tağısoyu mən klassik alim və ziyalı tipinə bənzədirəm. O,
üzərinə düĢən missiyanı təbiətinə uyğun olaraq həyata keçirməyə
çalıĢır və çox zaman buna nail olur.
Nizami Tağısoyun bütün fəaliyyəti boyu yazdıqları (həm
elmi-publisistik, həm də bədii düĢüncə sahəsində) əslində onun yaĢadığı Ģərəfli tərcumeyi-halın yalnız kiçicik bir hissəsidir və biz də
burada həyatda və yaradıcılığında son dərəcə səmimi olan bu ziyalımızın, alimimizin, Ģair və nasirimizin əsərləri üzərində, demək olar
ki, dayanmadıq. Bizə yalnız onu demək qalır ki, Nizami Tağısoyun
yaradıcılığı çağdaĢ və gələcək oxucular üçün mənəvi bir sərvətdir.
YaxĢı haldır ki, bu mənəvi sərvətin sahibi bizim, demək olar ki, hər
həftə qarĢılaĢdığımız, iĢ yerində birgə çalıĢdığımız, özünə və yaradıcılığına dərin hörmət bəslədiyimiz həmkarımızdır. Onun yaradıcılığı kimi xarakteri də safdır, təmiz və büllürdur.
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TEZ-TEZ SƏSLƏNƏN ĠMZA – NĠZAMĠ TAĞISOY
Müasir ədəbi prosesimizdə tez-tez rast gəldiyimiz imzalardan
biri də Nizami Tağısoy imzasıdır. 60 yaĢını qeyd etməyə hazırlaĢdığımız bu yorulmaz qələm sahibini səciyyələndirən bir sıra xüsusiyyətləri vurğulamaq, onun ədəbiyyatĢünaslığımıza, ədəbi əlaqələrimizin tədqiqinə və təhsilimizə layiqli xidmətini sübut edən cəhətlər
üzərində dayanmaq istərdim. Birincisi, filologiya elmləri doktoru,
Bakı Slvyan Universitetinin professoru kimi yüksək elmi dərəcə və
adı daĢıyan qələm dostumuz mərhum ədəbiyyatĢünas-alim, əməkdar
elm xadimi, unudulmaz insan, neçə-neçə imkansız, lakin istedadlı
gəncə yaĢıl iĢıq yandırmaq xüsusiyyəti və prinsipiallığı ilə adı hafizələrimizə hopmuĢ professor Həbib Babayevin yetirməsidir. Elmində və sənətində, həyata, yaxınlarına, həmkarlarına və dostlarına münasibətdə öz sələfi və müəlliminin yolunu davam etdirməyə çalıĢan,
bu ziddiyyətli və mifikləĢmiĢ münasibətlər zamanında lazım gələndə prinsipiallıq və sərtlik göstərməkdən, öz sözünü deməkdən çəkinməyən, gənc tədqiqatçıların və yaĢıdlarının elmi axtarıĢlarına
həssaslıq nümayiĢ etdirən Nizami müəllim öz adı və dəst-xətti ilə
seçilən alimdir.
İkincisi, geniĢ yaradıcılıq diapazonuna malik bu tədqiqatçıalim klassiklərimizdən tutmuĢ müasirlərimizədək, xalqımızın çoxĢa66
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xəli ədəbi və mədəni əlaqələrindən baĢlamıĢ tərcümə sənətinə qədər
mövzu və problemləri əzm və ehtirasla gündəmdə saxlayan, ədəbi
orqanlarla sıx əməkdaĢlıqdan yorulmayan az-az qələm sahiblərindəndir. Ötən əsrin 80-cı illərində dahi Səməd Vurğunun rus tərcümələri, onun dram əsərlərinin ikinci dildə canlandırılmasının problemləri mövzusu ilə məĢğul olmuĢ ədəbiyyatĢünas-alim bu gün
müasir ədəbiyyatımızın görkəmli simaları Anar, Elçin, Kamal Abdulla, Ağarəhim Rəhimov, Elçin Hüsenbəyli və baĢqalarının tədqiqi
ilə yanaĢı, həm də vacib tədris ədəbiyyatlarının yazılması ilə
məĢğuldur.
Üçüncüsü və elə ikinci cəhətlə bağlılıq təĢkil edən bir xüsusiyyət, müstəqillik dövründə universitetimizdə geniĢ vüsət almıĢ
türkologiya istiqamətinə, türk xalqları ədəbiyyatının tədrisinə Nizami Tağısoyun verdiyi töfhədir. O, bu fənni tədris etməklə bərabər,
həm də kurs üzrə proqram və dərs vəsaitlərinin yazılmasında yaxından iĢtirak edir. Bu cəhətdən onun müəllifi olduğu «Qaraqalpaq
ədəbiyyatı» dərs vəsaitini xüsusi vurğulamaq istərdim. Qazax, özbək, qırğız, türkmən və s. türk xalqlarının ədəbiyyat və folklorunun
ölkəmizdə öyrənilməsi, tədrisi və təbliği iĢi mühüm əhəmiyyət kəsb
etdiyindən, bu xalqlarla mövcud olmuĢ ənənəvi və tarixi mədəni
əlaqələrin yüksək səviyyəyə qaldırılmasında, ədəbiyyatlarımızın
qarĢılıqlı tərcüməsində Nizami Tağısoyun gələcəkdə də böyük səy
göstərəcəyinə qəti inamımız var. Dördüncüsü, bir alim və insan kimi Nizami Tağısoyu səciyyələndirən ən ümdə cəhətlərdən biri də
onun öz həmkarlarının elmi, elmi-pedaqoji fəaliyyətinə biganlikdən
uzaq olması, elmi diskussiya və müzakirələrə meyilliyidir. ġəxsən
öz fəaliyyətimlə, iĢlərimin müzakirəsi ilə bağlı onun olmazın canyandıranlıq və həvəs nümayiĢ etdirdiyinə görə bu gün ona minnətdarlıq bildirmək fürsəti əlimə düĢdüyünə görə Ģadam.
Qələm əhli kimi Nizami Tağısoyu xarakterizə edən cəhətlərdən biri də onun sərbəstliyidir. Respublikadakı ədəbi mühitdən, universitetimizdə yaranmıĢ gözəl tədris situasiyasından, elmi axtarıĢlar
üçün açılmıĢ hüdudsuz müstəvidən gen-bol bəhrələnməyi bacaran
qələm dostumuz həsəd aparılası məhsuldarlıq nümayiĢ etdirir, zöv67
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qünü oxĢayan və tələblərinə cavab verən müəlliflərdən maraqla
yazır. Onun son yazılarından birini, Elçin Hüseynbəylinin Qarabağ
mövzusunda «Gözünə gün düĢür» hekayəsi haqqında məqaləsini
xüsusi qeyd etməyə dəyər.
Nizami Tağısoy həm də Bakı Slavyan Universitetində fəaliyyət göstərən və tanınmıĢ ədəbiyyatĢünas, digər qələm dostumuz
Rüstəm Kamalın rəhbərlik etdiyi «Folklor araĢdırmaları» elmi-tədqiqat laboratoriyasında çalıĢır. Bölgələrimizin etnik və söz yaddaĢı
ilə bağlı maraqlı və orijinal tapıntıları ilə seçilir. Bəzən müəyyən anlaĢılmazlıqlarla üzləĢən bu faydalı folklor araĢdırmalarını sistemli
Ģəkildə aparmağa və bu iĢə dəstək verməyə ehtiyac duyulur. Vətənimizin hər qarıĢ torpağını, cansız daĢ-kəsəyini, bölgə və kəndlərimizdəki insanlarımızın ruhunu, qəlbini, yaddaĢ və tarixini yaĢadan hər
sözü qorumaq və nəsillərdən nəsillərə ötürmək müqəddəs borcumuzdur. Yubileyinə hazırlaĢdığımız alim və pedaqoq, ailə baĢçısı,
nəslin ağsaqqalı Nizami Tağısoya öhdəsinə düĢən borcları gələcəkdə də Ģövqlə yerinə yetirməkdə Allahdan ona uzun ömür və can sağlığı diləyirəm.
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Ġbrahim Bayramov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Magistratura şöbəsinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor

XEYRÜL-ƏMƏL SAHĠBĠ
Səmiyyət, xeyirxahlıq xoĢ münasibətdən yaranır. Özü də təmənnasız xöĢ münasibətdən. XoĢ münasibət həm də kamillik nümunəsidir. Kamillik isə ilk növbədə alimə xas olan xüsusiyyətdir, keyfiyyətdir. Bütöv insan, kamil insan yadda həmiĢə qalır, unudulmur.
Sözü də, hərəkəti də, əməli də baĢqalarına nümunə olur, adı bir qayda olaraq hər yerdə hörmətlə çəkilir. Belə insanlardan biri də 1986cı ildən tanıdığım filologiya elmləri doktoru, professor Nizami
Məmmədovdur, dostlarının, həmkarlarının, tələbələrinin dediyi kimi
Nizami müəllim.
Ucar rayonunun Yuxarı ġilyan kəndində doğulan Nizami ġilyanlı kimi orta məktəbi bitirib Bakıya gəldi. Səsli-küylü Bakı Nizaminin həyatına yeni səhifələr yazdı. ĠĢlədi, oxudu, M.F.Axundov
adına Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun, indiki Bakı Slavyan Universitetinin tələbəsi oldu. Tələbə olmaqla evinin, elinin ümidini
doğrultdu.
Qayğılı, Ģirinli tələbə həyatı Nizamini öz qoynuna aldı. Yuxusuz gecələr, imtahanların vahiməsi, narahatlığı Nizaminin sevinci
ilə sonuclandı. A.PuĢkinin, L.Tolstoyun danıĢdığı dilin sirlərini dərindən öyrəndi. Ġmtahanlardan aldığı ―5‖-lərlə müəllimlərinin ümidlərini çin etdi. Müəllimləri Nizamini təkcə sıravi rus dili və ədəbiy69
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yatı müəllimi kimi görmürdülər, onu araĢdırıcı, onun yaxĢı ədəbiyyatĢünas olacağına ümid bəsləyirdilər. Tələbə elmi cəmiyyətində etdiyi məruzələrlə müəllimlərin diqqətini cəlb etdi. Nizaminin kamil
ədəbiyyatĢünas kimi yetiĢməsi üçün görkəmli alim, təvazökar insan,
qayğıkeĢ müəllim Həbib Babayev qolundan tutdu ki, Nizami ayaqda dursun. Nizami bu təmannasız əldən bərk yapıĢdı və nəinki ayaqda durdu, obrazlı ifadə ilə deyilsə, o, həm də öz addımını atdı,
yeridi. Həbib müəllimin səmimiyyəti, qayğısı, tələbkeĢliyi Nizamini bir ədəbiyyatĢünas kimi tanıtdı, öz sözünün sahibi etdi. Az müddət ərzində elmlər namizədi, elmlər doktoru oldu. O, bununla öz
müəllimi Həbib Babayevin ümidlərini diriltdi.
Nizami müəllim bir alim kimi vaxtilə təhsil aldığı indiki Bakı
Slavyan Universitetində əmək fəaliyyətinə baĢladı. Bir zaman elmin
sirlərini öyrəndiyi müəllimləri ilə çiyin-çiyinə çalıĢmağı onun məsuliyyətini artırdı. Bir-birinin ardınca dəyərli, elmi tutumu ilə seçilən əsərləri nəĢr olundu. Obrazlı ifadə ilə deyilsə, alim qələminin
gücünü göstərdi. Nizami müəllim tələbələrinə indi özü elmin sirlərini öyrətməyə baĢladı. Aydın danıĢığı, səlis məntiqi, obyektivliyi ilə
tələbələrinin sevimlisi oldu. Bir müəllim kimi, bir alim kimi tələbə
yaddaĢına əbədi hopdu.
Nizami müəllim həm də yaxĢı dostdur, sirdaĢdır. Təmannasız
yaxĢılıq onun həyat amalıdır. Daha dəqiq ifadə etsək, o, sözün əsl
mənasında ―xeyrül-əməl sahibidir". Etdiyi yaxĢılığın əvəzini istəməz Nizami müəllim. Əksinə, bundan zövq alar, qürur duyar. Dostlarının yaxĢı iĢlərindən, uğurlarından sevinər, onların sevincinə Ģərik olar. Dostlarının toy-düyünlərində, müdafiələrində ürəklə iĢtirak
edər, əsərləri barədə öz ürək sözlərini mətbuat səhifələrinə çıxarar.
Bax, onun xüsusiyyətləri həm də Nizamini dostlarına, yaxınlarına
sevdirir, yaddaĢlarda əbədiləĢdirir.
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Hacı Ġsmayıl Məmmədov
Azərbaycan Beynəlxalq
Universiteti, Tarix fakültəsinin
dekanı, Bakı Dövlət Universitetinin
professoru, tarix elmləri doktoru

ġĠRVANIN BÖYÜK ALĠMĠ
Nizami müəllimlə çoxdan tanıĢıq. Onu tanıdığım müddətdən
bu günə qədər elə bir vaxt olmayıb ki, Nizami harayasa, nəyi isə
həll etməyə çalıĢmağa tələsməsin. Belə davranıĢ Nizami müəllimin
gün rejimidir. Və bu rejimin onun tərəfindən dəyiĢdirilməsini mən
bir dəfə də görməmiĢəm. Onunla hər dəfə görüĢəndə mənə hər hansı
kitab, məqalə, elmi problem haqqında danıĢır. Nizami müəllim türk
xalqlarının folklorunu, tarixini, klassik ədəbiyyatını səbr və təmkinlə araĢdıran və kitablar, çoxsaylı məqalələr yazan, daim üzdə olan
alimlərimizdəndir. Onun mənə bağıĢladığı ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖
kitabından mən özünəməxsus mədəni-mənəvi ənənələr daĢıyıcısı
qaraqalpaqlar haqqında geniĢ məlumat aldım. Bu kitab ensiklopedik
mənbədir. Qaraqalpaqların tarixindən, dilindən, folklorundan, etnoqrafiyasından, musiqi sənətindən, klassik ədəbiyyatından, mədəniyyətindən tutmuĢ bugünkü ədəbiyyatına qədər olan materiallar bu kitabda həm nəzəri-metodoloji, həm də praktik-pedaqoji yöndən ustalıqla təqdim olunmuĢdur. Nizami müəllim türk xalqlarının əski tarixi
və etnogenik problemlərini də yetərincə bilən mütəxəssislərdəndir.
Nizami müəllimin Ģəxsi, fərdi, mədəni-mənəvi keyfiyyətləri
ilə onun elmi yaradıcılığı arasında son dərəcə güclü vəhdət var.
Onun yazdığı əsərlər sanki xarakterinin gücgüsüdür. O, olduqca sə71
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mimi, uĢaq kimi təvazökar, insan kimi humanist, alim kimi dəqiqdir. Onun elmi yaradıcılığında hər hansı boĢluq tapmaq mümkün
deyil. Yəqin elə buna görədir ki, Nizami müəllimi ġirvanda, xüsusilə Ucarda, Zərdabda, Göyçayda, Kürdəmirdə, Ağsuda və s. yerlərdə
çox sevirlər.
Nizami müəllim etik dəyərləri ilə seçilən dostlarımızdandır.
Onun xarakterinə ikiləĢmə, müxtəlifləĢmə, parçalanma, bölünmə,
simanı gizlətmə və s. kimi cəhətlər yaddır. Sözü bütöv, qəti, üzə deyəndir. Onun belə xarakteri mənim çox xoĢuma gəlir. Elə buna görə
də onunla dost olmaq, mehriban olmaq mənə rahatlıq verir. Dostumu, gözəl insanı, istedadlı alimi, ġirvanın adını uca edən dəyərli
qardaĢım Nizami müəllimi bağrıma basır, ona Allahdan can sağlığı,
könül xoĢluğu və firavanlıq diləyirəm.
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Səlahəddin Süleymanov
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин Азярбайъан вя
рус дилляри кафедрасынын мцдири,
педагожи елмляри намизяди, досент

ALTMIġ YAġIN ĠġIĞINDA
Бу эцн республика елминин инкишафында хцсуси чякиси олан,
тящсил оъагларында тядрис етдийи фянни дяриндян билян, ону тялябяляриня мцкяммял юйрядян, щабеля иътимаиййят арасында шяряф вя
ляйагяти, интелектуал сявиййяси иля сайылыб-сечилян алимляримиз чохдур. Беля алимлярдян бири дя щаггында сюз ачмаг истядийим, тялябя
йолдашым вя достум, филолоэийа елмляри доктору, профессор Низами
Таьы оьлу Мяммядовдур (Н.Таьысой).
Низами Мяммядовун 60 йашы тамам олур. Онун елми ахтарышларына гиймят верянляр олуб вя инди дя вар. Мян ися, бир груп
йолдашы вя досту кими, истяйирям гысаъа да олса онун юмцр эцндялийинин бязи сящифялярини вярягляйяк вя нязяр салам.
Тале еля эятирди ки, 1971-ъи илин йайында Низами иля
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Педагожи Дилляр Институтунун рус
дили вя ядябиййаты факцлтясиня ейни вахтда имтащан веряси олдуг. Бу
яряфялярдя абитурийентляр арасында йени-йени танышлыглар, ялагяляр,
цнсиййятляр вя эюрцшляр гачылмаз олур. Щамы бири-бирийля сющбятляшир, мцбащися едир, билмядикляриня айдынлыг эятирмяк истяйир. Низами иля танышлыьымыз да бу яряфяйя тясадцф едир. Еля илк бахышдан Низаминин имтащанлара мцкяммял щазырлыьы щамы кими мяним дя
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диггятими ъялб етмяйя билмязди. Демяк олар ки, онунла щяр эцн
ялагяляримиз олурду, имтащанлар барядя сющбятляр апарырдыг.
Бу мцнвалла гябул имтащанлары сона йетди. Дярс илинин яввялиндя адымын Низами иля ейни групун сийащысында олуьуну ешитдикдя
чох севиндим. Чинки онунла, еляъя дя цмуми достумуз, Щейдяр
Ъяфяровла (щазырда Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин досентидир) артыг имтащанлар заманы таныш идик. Хошбяхтликдян цчцмцз
дя ейни групда тящсил алмаьа башладыг. Низами вя Щейдярля цнсиййятдя олмаг, отуруб-дурмаг, щягигятян, инсана хош тяяссцратлар
бяхш едир.
Тялябялик илляри…
Групумуз ясасян щярби гуллугдан тярхис олунмуш ъаванладан ибарят иди. Тябии ки, биз артыг бяркя-боша гатлашмыш, мцяййян
чятинликляря синя эярмиш, бир сюзля, мцяййян мянада бязи щяйат
тяърцбясиня малик олан инсанлар идик. Коллективин, цмуми мягсяд
уьрунда мцбаризянин ня олуьуну йахшы дярк едирдик. Еля илк эцнлярдян коллективимизин бцтцн цзвляринин йцксяк тящсил уьрунда
мцбаризядя йекдил олмасына чалышырдыг. Бу ишдя Низаминин дя фяал
рол ойнамасы данылмаздыр.
Низами дярс илинин илк эцнляриндян юзцнцн чалышганлыьы, фяаллыьы вя дцшцнъяси иля няинки груп йолдашларынын, ейни заманда дярс
дейян мцяллимлярин дя диггятини ъялб едирди. Щамыйа айдын иди ки,
Низами щеч бир вахт дярся щазырлыгсыз эялмир. Она эюря дя чятин суаллар гаршысында даима она мцраъият едярдиляр. О, ися юз нювбясиндя, беля тямаслардан щямишя зювг аларды. Ону да хцсуси гейд етмяк истяйирям ки, Низами чох эцълц аналитик тяффякцря малик бир
тялябя иди. Еля щямин тяфяккцрцн сайясиндя дя щал-щазыркы сявиййяйя эялиб чатмышдыр.
Инсан щяйатында тялябялик илляринин юзунямяхсус йери вар.
Онун щям аъы, щям дя ширин анлары олур. Бунларын щамысы бизлярин
башына эялиб. Анъаг щяр бир чятинлик коллективин цмуми сяйи сайясиндя арадан галдырылыб. Групун щяр бир цзвцнцн кядяри щамынын
кядяри, севинъи щамынын севинъиня чеврилиб. Ялбяття, бу ишлярдя Низаминин групун щямкарлар тяшкилатынын сядри кими бюйцк хидмятляри
олурду.
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Тялябялик иллярини хатырлайаркян бир епизоду гысаъа йада салмаг истяйирям. Йахшы йадымдадыр, 1972-ъи илин йайында, биринъи курсу битирдикдян сонра, групумузун оьланларыны тялябя иншаат дястясинин тяркибиндя Шяки шящяриня езам етмишдиляр. Дястяйя рящбярлик
йухары курс тялябялиня щяваля едилмишди. Онлар институтун щямкарлар
тяшкилатыны тямсил едирдиляр. Онларын ашаьы курс тялябяляри иля неъя
ряфтар етмяк ниййятлярини щисс едяндя, групун йыъынъаьы чаьырылды вя
«рящбярлик» ора дявят олунду. Груп адындан чыхыш едян Низами,
проблемлярдян данышараг, онлара групла ещтийалы ряфтар етмяляри барядя хцсуси бир хябярдарлыг да верди. О эцндян етибарян «рящбярлийин» бизимля ещтийатлы давранышынын ясасы гойулмуш олду.
Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бизя щямишя институтумузун А.Сваричевски, М.Мяммядова, М.Гоъайев, Щ.Бабайев,
Б.Ахундова, А.Щясянов вя с. кими гаймаглары дярс демишляр. Онларын щамысы биздян ялляриндян эялянляри ясирэямяйибляр. Бунун
сайясиндя тялябяляримизин, демяк олар ки, щамысы билик йарышына гошулмушдур. Она эюря дя групумуз институтда щямишя юн ъярэялярдя
оларды. Група зяиф мцяллимляр таб эятиря билмирдиляр. Йахшы йадымдадыр, дюрдцнъц курсда охуйурдуг. Совет ядябиййаты фянниндян семинар дярслярини апармаг цчцн мцяллим эялмишди. Еля илк эцндян
онун фянн цзря сявиййяси бизи гане етмяди. Йеня дя Низаминин тяшяббцсц иля мцяллимин башгасы иля явяз олунмасы цчцн рящбярлийя
мцраъият едилди. Мцраъиятя мцсбят ъаваб верилди вя о эцндян етибарян баш мцяллими профессорла явяз етдиляр. Бяли, бу иди ясл билик
уьрунда мцбаризя.
Йери эялмишкян, биздян юз билик вя баъарыгларыны ясирэямяйян
щяр бир мцяллимя - щяйатда олмайанлара Аллащдан рящмят, саь
оланлара ися ъансаьлыьы вя узун юмцр диляйирям.
Тядриъян тялябялярин елм сащяляриня мараьы артырды. Низами
ядябиййата олан мараьы иля даща чох сечилирди. Даим мцтаиля иля
мяшьул олан Низаминин диэяр фянляря мараьы ясла азалмырды.
Институту фярглянмя диплому иля битирян Низами рус дили вя
ядябиййаты мцтяхяссиси кими юзцнцн доьулуб бойа-баша чатдыьы
Уъар районуна гайытды. О, юзцнцн мязуну олдуьу Йухары Шилйан
кянд орта мяктябиндя рус дили вя ядябийyатынын сирлярини юз щямйер75
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лиляриня юйрятмяйя башлады. Бунунла да онун щяйатынын йени сящифяси башламыш олду. Лакин филолоэийа сащясиндя елми ахтарышлара олан
мараьы она ращатлыг вермирди. Бу мягсядля о, йенидян юз доьма
институна цз тутур, М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Редагожи Рус
дили вя Ядябиййаты Институтунун аспирантурасына дахил олуб вя профессор Щ.Б.Бабайевин рящбярлийи иля елми фяалиййятя башлады. Эярэин
ямяк тезликля юз бящрясини верди. Бу илляр ярзиндя Низами яввялъя
намизядлик, сонра ися докторлуг диссертасийаларыны мцвяффягиййятля
мцдафия етди, профессор елми адына лайиг эюрцлдц. Щазырда онун елми
ахтарышларынын нятиъяляри республика щцдудларындан хейли узаглара
эедиб чыхыр. Низами Мяммядов юзцнцн сайсыз-щесабсыз елми мягаля, монографийа вя али мяктябляр цчцн дярсликляри иля республикада филолоэийа елмининин инкишафына йени тющфяляр вермиш вя веряъяк
алимляримиздяндир.
Низами Мяммядов ихтисасъа рус дили вя ядябиййаты мцяллими
олса да юмрц бойу ана дилиня – Азярбайъан дилиня цряйиндя дцнйа
бойда мящяббят эяздириб. Бу мящяббят ону йашадыб, уъалардануъа едиб. Онун вары да, дювляти дя, эцъц дя, гцввяти дя ана дилиня
олан мящяббятидир.
Низами Мяммядов эюркямли алим, эюзял педагог, баъарыглы
тяшкилатчы, лайигли аиля башчысы олмагла йанашы, щям дя тяърцбяли
тяръцмячидир. Онун Азярбайъан дилиндян рус дилиня вя йа яксиня,
рус дилиндян Азярбайъан дилиня етдийи тяръцмяляр сялислийиня, мянасына эюря щямишя сечилир. Бу да, йягин ки, онун щяр ики дили
мцкяммял, дяриндян, инъялийиня гядяр билмясиндян иряли эялир.
Низами Мяммядовун щям дя шаирлик габилиййяти данылмаздыр. Онун шеирляри ахыъылыьы иля црякляря йайылыр.
Щяйат Низами Мяммядову чох сынаглара чякиб, мцяййян
вахтларда она гаршы чох щагсызлыглар да олуб… Амма о, бцтцн бунлара мярдликля синя эяриб, цряйиндя кин, гязяб эяздирмяйиб. Мцяллим адыны, зийалы адыны, педагог адыны щямишя уъа тутуб.
Язиз достум, Низами! Сяни анадан олмаьынын 60 иллийи мцнасибятиля црякдян тябрик едир, сяня щяйатда узун юмцр, ъансаьлыьы,
елми фяалиййятиндя йени-йени уьурлар арзулайырам.
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Universiteti, professor, doktor

SOYKÖKDƏN GƏLƏN SƏSLƏR
ÇağdaĢ elmi-ədəbi mühitində türkoloji tədqiqatlar sahəsində
özünəməxsus yer tutan və tanınan araĢdırıcılardan biri professor Nizami Məmmədovdur. Onun tədqiqatlarında türk xalqlarının folkloru, ədəbi nümunələrinin nəzəri və praktik aspektləri qarĢılıqlı Ģəkildə analiz olunaraq bütövlükdə türk mədəni əlaqələrinin əsasını təĢkil edən etnogenezis müəyyənləĢdirilir və müasir dövrdə ədəbiyyatĢünaslıq elminin inkiĢafına təsir imkanları ön plana çəkilir.
Maraqlı odur ki, bir peĢəkar tədqiqatçı kimi Nizami Məmmədov öz araĢdırmalarında vahid bir istiqamətə sadiq qalaraq ardıcıllığı, sistemliliyi, konseptuallığı gözləyir. Tarixiliklə müasirliyi mühüm prinsip kimi əsas götürür, tərcümə əsərlərində də bu məramı
həyata keçirir. Onun «Казахская литература» (1993), «Национальное своеобразие подлинника и перевод» (1998), «Драматургия Самеда Вургуна на русском языке» (1999) kitabları, eyni
zamanda pedaqoji universitet və institutlar üçün yazdığı proqram və
tədris vəsaitləri onu tədqiqatçı-müəllim, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq pedaqoq kimi də səciyyələndirir. Nizami Məmmədov türk xalqlarının qədim tarixini tədqiqat obyektinə çevirərək, mənəvi, etik və
poetik dəyərləri yaĢadan xəzərlərin, qaqauzların, hetlərin və digərlərinin folklor və etnogenezisinə həsr etdiyi çoxsaylı araĢdırmaları
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onun yaradıcılıqda bu mühüm mənəvi çeĢmədən bəhrələnən mütəxəssis olduğunu göstərir. Böyük rus pedaqoqu K.D.UĢinski yazırdı
ki, xalqın yaratmıĢ olduğu dəyərlərə əsaslanan və bu büllur çeĢmədən su içən hər bir yaradıcı Ģəxsi xoĢbəxt hesab edirəm. Məhz prof.
Nizami Məmmədov özünü bu cür təsdiqləyən insan-vətəndaĢdır.
Öz idealına sadiqliyi müəllim-tədqiqatçı ali təhsil müəssisələri
üçün yazmıĢ olduğu «Каракапакская литература» (Bakı - 2007)
dərs vəsaitilə bir daha nümayiĢ etdirir. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Nizami Məmmədov Qaraqalpaq ədəbiyyatı və onun xüsusiyyətləri barədə fikir söyləyən Azərbaycan ədəbiyyatĢünas-alimləri kimi
onların içərisində xüsusi yer tutur. Belə ki, son vaxtlar Qaraqalpaq
ədəbiyyatının bədii-estetik dəyərlərini öyrənmək baxımından hərtərəfli tədqiqi Azərbaycan alimləri tərəfindən aparılıb geniĢ oxucu
kütləsinə çatdırılmamıĢdır. Məhz, Nizami Məmmədovun yazdığı
tədris vəsaiti türkologiya elmi sahəsində olan boĢluğu aradan qaldırmaqla yanaĢı, gənc filoloqların hazırlığına xidmət edən türk xalqlarının ədəbiyyat tarixinin tədrisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə,
onların folklor nümunələrinin etnogenezisini, qədim və zəngin bu
tarixin əhatə dairəsinin geniĢliyini dərk etmək, məskunlaĢdıqları
coğrafi məkandan asılı olmayan vahid kökə əsaslandığını sübut
edən faktları müqayisəli öyrənməyə sövq edir.
Kitabda dövrün obyektiv gerçəkliklərindən nəĢət edən faktlara
istinad olunması müəllifin geniĢ tədqiqatçılıq diapazonuna malik olduğunu göstərməklə yanaĢı, onun dərslik və dərs vəsaitlərinə verilən pedaqoji tələbləri düzgün dərk etdiyini aĢkarlayır, onun tələbələrin səviyyəsinə müvafiq aydın, əlaqəli və sistemli Ģərhi, onların qaraqalpaq ədəbiyyatının özünəməxsus milli xüsusiyyətlərinin folklor
və etnik amillərdən qaynaqlandığını öyrənmək üçün geniĢ Ģərait yaradır.
Zəngin elmi aparaturaya malik bu kitab qaraqalpaq ədəbiyyatının formalaĢması və tarixin müxtəlif mərhələlərində onun inkiĢaf
dinamikası, milli mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi kimi dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda Ģərh edilməsi ilə baĢlayır. Kitabda müəllif öncə Qaraqalpaqstan Respublikasının sərhədlərində
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və ondan kənarda yaĢayan qaraqalpaqların məskunlaĢdığı yerləri qələmə alır və həmin xalqların qədim saklar, sarmatlar, massagetlər,
xunular (yəni hunlar), qıpçaqlar və digər tayfalarla əlaqəsi və birliyi
barədə oxucu bilgiləndirilir. XIX əsrdə qaraqalpaqlıların iqtisadi və
ticari əlaqələrinin geniĢlənməsi, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və maarifin inkiĢafına təkan verdiyini və milli-mədəni maarifin təkamülündə mətbuatın rolunu yüksək qiymətləndirən müəllif uĢaqlar üçün
«Alippe» (yəni «Əlifba»), «Oxu kitabı» kimi ilk dərsliklərin meydana gəlməsi haqqında da oxucunu yetərincə məlumatlandırır.
Kitabda geniĢ spektrli elmi ədəbiyyatlardan istifadə edilməsi
müəllifin dərin mütaliəsinin nəticəsi kimi qiymətləndirilməklə, qaraqalpaq xalqının etnogenezisinin əsasında xəzərlər, qaqauzlar, qaraqalpaqlar, qarapapaqların mövcudluğu RəĢid-əd-Din, En-Nuveyri,
E.Çələbi, Dosson, Xovoros, A.Bamberi, V.V.Bartold, A.Bakıxanov,
N.S.Derjavin, V.V.MoĢkov, S.N.Tolstov, L.S.Tolstova, M.Ġ.Artamonov, Z.Bünyadov, A.S.Sumbatzadə, M.Çakir, F.Kırzıoğlu və onlarla
baĢqa tədqiqatçıların əsərlərinə istinadən təsdiqlənir. Sonra türk tayfalarından olan qaraqalpaqların müxtəlif ölkələrdə məskunlaĢmaları
diqqətə çatdırılmaqla, Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan),
Gürcüstanda, o cümlədən Azərbaycanın Qazax (Qazax rayonunda:
Qarapapaq kəndi indi də mövcuddur – Ġ.Ġ.), ġəmkir, Gəncə, Ucar
rayonlarında məskunlaĢdığı faktı təsdiqlənir və eyni kökdən olan
əhalinin yerləĢdiyi məntəqələrin «Kazayaklı», «Kazaxlı», «Kıpçak», «Tatar» kimi adlandırıldığı etimoloji cəhətdən təhlil edilərək
bir kökə söykəndiyi aĢkarlanır. Produktiv təfəkkürə malik bir araĢdırıcı Nizami Məmmədov qaraqalpaq Ģifahi xalq yaradıcılığını, dastanlarını («Qırx qız», «ġaryar»), nağıllar və xalq mahnılarını tədqiqat süzgəcindən keçirərək təhlil etməsi, onu türk xalqlarına məxsus
etnoqrafiyası, etimologiyası, folkloru müasir ədəbi problemlərini
dərindən bilən bir mütəxəssis kimi səciyyələndirməyə əsas verir.
Maraqlı cəhət budur ki, onun sərrast bilgiləri türk xalqlarının etnogenezisinə məxsus bütün detalları təkcə qaraqalpaq xalqının dəyərləri ilə məhdudlaĢdırılmayıb, o, bu aspektdə nəzərdən keçirdiyi
nə varsa, hamısını digər türksoylu əhalinin etnik xüsusiyyətləri,
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adət-ənənələri, folklor nümunələri ilə qarĢılıqlı əlaqədə götürür, bir
soykökə malik olduğunu sübuta yetirməyə cəhd edir və buna da nail
olur. Bu da müəllifin analitik yaradıcı təfəkkürə malik olduğunun
nəticəsi kimi diqqəti cəlb edir.
Kitabda diqqəti çəkən mühüm amillərdən biri də müəllifin
tədqiqatlarında özünü göstərən tarixi-xronoloji ardıcıllığa bir pedaqoq kimi əməl etməsidir. Belə ki, kitabda müəllif yalnız türk soyuna
məxsus qaraqalpaqların etnogenezisində özünü göstərən, mahiyyəti,
məzmunu, məqsədi təhlil etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda onun
varislik ənənələrinin qorunub saxlanıldığını qaraqalpaq ədəbiyyatının XVIII-XX əsrlərdə yaradıcı surətdə necə davam etdirildiyini
elmi cəhətdən sübut edir. Bütün bunlar Nizami Məmmədovun bir
peĢəkar tədqiqatçı olmaqla, öz soy-kökünə bağlılığının, ona
ehtiramının nəticəsidir. BaĢqa türksoylu xalqların etnik tarixinə olan
məhəbbət də məhz bundan qaynaqlanır. Çünki Nizami Məmmədov
öz soykökünə, mənəvi dəyərlərinə bağlı və onu sevən bir mütəxəssis – vətəndaĢdır. Deyirlər, öz qədrini bilməyən baĢqasının qədrini
heç bilməz. Nizami Məmmədov soy-kökündən gələn səsləri, bir
tərəfdən, sözlərə, cümlələrə, əsərlərə çevirərək gənc nəslə çatdırmaq
istəyi öz millətinə sevgi və etiramı ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən
gənclərə türksoylu xalqların bir kökdən olduğunu anlatmaq, onları
birliyə səsləmək məqsədindən qaynaqlandığını göstərməkdir.
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Ənvər Əhməd
şair, professor

DOSTUM, PROFESSOR
NĠZAMĠ TAĞISOYUN 60 ĠLLĠYĠNƏ
Sən sözün içindən qalxıb ucalan,
Sadə bir alimsən, hikmətin dərin.
Səninlə əl-ələ tutuĢan zaman,
Töküldü ovcuma söz hikmətlərin.
Nizami, qardaĢım, ömür bir sudu,
Dağlarda dağılıb, aranda ölər.
YaĢamaq insanın xoĢ arzusudu,
Tale hökm edəndə ağlayar, gülər.
Sözə qul olanlar «alim» oldular,
Sizin tək alimi sözü ucaldar.
Yağsa da üstünə tufan, boran, qar,
Yenə alim kimi qızıl tək parlar!
Sən söz alimisən, kamil kiĢisən,
Sözün alovundan keçmək çətindir.
Oxudum içini, dərk elədim mən,
Sözü qul eyləmək Ģah sənətindir.
Hər kiĢi sözünün üstə ucalmır,
Qaralır qor altda ocaq külü tək.
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Hər kiĢi kiĢi tək, vallah, qocalmır,
Bitir üzdən iraq qanqal «gülü» tək!
AltmıĢ yaĢ, ömrünün qızıl anıdır,
Hələ bundan sonra ömür ballanır.
Əgər olmasaydı dərd, ələm andır,
Görərdim gözündən günəĢ sallanır.
Nizami, qardaĢım, ömür bir sudu,
Dağlarda dağılıb, aranda ölər.
YaĢamaq insanın xoĢ arzusudu,
Tale hökm edəndə ağlayar, gülər.
***
HeydərCəfərov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Ümumi pedaqogika kafedrasının dosenti,
pedaqoji elmlər namizədi
Mən Nizami ilə dörd onilliyə yaxındır ki, dostam. Biz bir
qrupda oxumuĢ, bir yerdə yaĢamıĢıq. Nizami olduqca istedadlı və
zəhmətkeĢ oğlandır. Onun məqsədə doğru irəliləməsi, iĢgüzarlığı və
mübarizliyi baĢqaları üçün örnəkdir. Biz çox böyük müəllimlərdən
dərs almıĢıq. Ġndi onlardan bu təqdimatda bir neçəsi iĢtirak edir.
Məmməd Qocayev, Əkrəm Əliyev, Həmid Abbasov və b. Bizim elmi inkiĢafımızda onların böyük rolu olub. Nizami artıq iki onilliyə
yaxındır ki, elmlər doktoru, professor kimi öz əxlaqi dəyərləri, yüksək elmi-nəzəri bilik və bacarığı sayəsində dərslik və monoqrafiyaları ilə ölkəmizdə yaxĢı tanınan alimlərdəndir. ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖nın tərcüməsi, ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ ilə Nizami səriĢtəli
mütərcim, dəyərli alim olduğunu bir daha sübut etdi. Yeri gəlmiĢkən ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabında mən folklor, epos, ədəbiyyatın özündən baĢqa, həm də bu türk xalqının mənəvi-əxlaqi dəyərləri,
tərbiyəsi, psixologiyası, həyat fəlsəfəsi haqqında zəngin təsəvvürlərə
malik oldum. Dostumun bütün uğurları məni ürəkdən sevindirir.
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Rüstəm Kamal
Bakı Slavyan Universiteti “Folklor
araşdırmaları” elmi-tədqiqat
laboratoriyasının müdiri, filologiya elmləri
namizədi, dosent, ədəbiyyatşünas-tənqidçi

ÜRƏYĠ ÜZÜNDƏ DÖYÜNƏN ALĠM
Nizami Tağısoy deyəndə (bəzən ona qısaca sevgiylə ―Tağısoy‖ deyə müraciət edirəm) yorulmaz tədqiqatçı-müəllim obrazı gözümüzdə canlanır. Elmi ehtirası, yazmaq-araĢdırmaq Ģövqü onun
yaradıcılıq sınırlarını müəyyənləĢdirib: tərcümə nəzəriyyəsi, bədii
tərcümə, folklor poetikası, ədəbi tənqid, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının (nəsrinin) problemləri, türk xalqlarının ədəbiyyatı və bədii
yaradıcılıq.
Son illər Nizami müəllim respublikanın ədəbi elmi dairələrində özünəməxsus düĢüncəyə, üsluba malik alim obrazı (imici) yarada
bilmiĢdir. Bu, bir dost və həmkar kimi məni sevindirir.
Nizami Tağısoyun ləyaqətli alim-vətəndaĢ, el qeyrətli ziyalı
olmasını bir detal yaxĢı səciyyələndirir: ġilyanlı Səftər Həsənzadənin barıt qoxulu, vətən həsrətli, səngər nəmiĢli Ģeirlərini toplayıb öz
hesabına, halal müəllim pulu ilə çap etdirir. Bu nakam Ģairin 1943cü ildə yazdığı Ģeir o qanlı illərdən xəbər verir.
Yazıram mən səni, salıram yada
Gedib yetiĢəsən yurda, a məktub.
Yetir salamımı elə, mahala
Xəbər ver, nələr var burda, a məktub.
Nizami müəllimin bir özəlliyi (və gözəlliyi) ondadır ki, içi daim qafiyə üstündə köklənir. Gündəlik ovqatı, yaĢam fəlsəfi-poetik
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ifadəsini axtarır. Ciddi elmi mövzular, problemlər üstündə düĢünən,
neçə-neçə dissertasiyalara elmi rəhbərlik, opponentlik edən bir insan Ģeirə necə vaxt tapır, görəsən?!
Nizami müəllimdə ictimai-siyasi hadisələrə həmiĢə emosional-tənqidi münasibət olur. Ruhunun ―ictimai fəallığı‖ Ģeirlərinə də
hopur. El Ģairlərinə xas olan ictimai-siyasi motivlər onun poetik lüğətini müəyyənləĢdirir.
Yaman sathasatdır, alıĢ-veriĢdi,
Torpağı satırlar, daĢı satırlar.
Bu nə zəmanədir, necə gərdiĢdir,
Qurunu satırlar, yaĢı satırlar.
Alanlar bəllidir, satan çoxalıb,
Aldadan çoxalıb, ―atan‖ çoxalıb,
Allah da xəbərsiz – Ģeytan çoxalıb,
Gödəni saxlayıb, baĢı satırlar.
Nizami müəllim, doğrudan da bir el adamıdır, sözün əsl mənasında xalqın ziyalısıdır. Ömrü-günü Ģəhərdə ailə qayğıları ilə yüklənsə də, elm-təhsil iĢləri ilə baĢı bərk qarıĢsa da, kənddə xeyirdənĢərdən qalmır. Ata yurdu ilə əlaqəsini kəsmir.
Nizami Tağısoy Ģəhər infrastrukturuna, çoxmərtəbəli evin qapalı məkanına alıĢsa da, elat-tərəkəmə koloritini, kənd insanının saflığını qətiyyən itirməyib. ―Ġçi saf, dıĢı saf‖ olan bu alimin söyləyə
biləcəyi nə qədər Ģirin xatirələr var!
Nizami müəllimin metodoloji həssaslığı ondadır ki, türk uluslarının ədəbiyyat tarixini ümumi türk tarixi kontekstində araĢdırır.
―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ dərsliyi alimin peĢəkarlığının parlaq təzahürüdür. Özbəkistanın Respublikamızdakı səfiri kitabın təqdimatında dediyi xoĢ sözlər bir daha alimdə türkçülük məfkurəsinin elmi
vicdanı və vətəndaĢlıq mövqeyinin nə qədər önəmli olması fikrini
təsdiqlədi.
Nizami müəllim son illər qələmə aldığı oçerklərdə türk xalqlarının (qaraçay, malkar, kumık, qaqauz, qaraqalpaq) ədəbiyyatlarının tipoloji ümumiliyini onların formalaĢma və inkiĢaf yollarını üzə
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çıxartmağa çalıĢır, və, fikrimcə, buna da nail olur.
Türk keçmiĢinə sevgi etnik mədəniyyətimizlə qürur hissi onun
yazı üslubunu və mövzusunu Ģərtləndirir. Quzey Kıbrıs etnik mədəniyyətinin yorulmaz araĢdırıcısı H.Fədai haqqında məqaləsi bu sevginin, bu ―elmi həmrəyliyin‖ ifadəsidir.
O, bütün sevdiklərinin adına bir Ģeir bağlayır. Ġthaf janrı Nizami müəllimin səmimiyyət və sevgisinin bədii iĢarəsidir. Mənim qardaĢımın ağzı dualı, ürəyi iĢıqla doludur.
Toylar niĢanlara qarıĢsın, dostum!
Ürəklər döyünsün, alıĢsın dostum!
Nizami müəllimin emosional dünyası poetik yaradıcılığında
əksini tapır. Cəmiyyətdəki haqsızlığa, ədalətsizliyə dözümsüzlüyü,
Vətən sevgisi Ģeirlərinin poetikasını, fəlsəfi fakturasını müəyyənləĢdirir.
Onun sevgi Ģeirlərində də, mən deyərdim ki, bir kiĢi
səmimiyyəti var. Bayatılarında da kiĢi dəyərlərindən söz açır.
Əziziyəm, mərd kiĢi,
Bütöv kiĢi, sərt kiĢi,
Orda namərd kef çəkir –
Burda çəkir dərd kiĢi.
Aradabir əziz dostuma sataĢıram: qardaĢ, sənin bu vəsfi-hallarına yengəmiz (Nizami müəllimin ömür-gün yoldaĢı) nə deyir?
Bircə Ģey mənə gün kimi aydındır: sevimli dostum Nizami
Tağısoy bu dünyada nə iĢ görübsə, Haqqa baxıb, Ģair-alim ürəyinin
səsi ilə edib.
Bir də sevinirəm ki, onun ömründən, yaĢam fəlsəfəsindən özü
narazılıq etsə də, biz (dostlar, həmkarlar, qohum-əqrəba) çox-çox
razıyıq.
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Elçin Hüseynbəyli
Yazıçı-dramaturq,
“Ulduz” jurnalının baş redaktoru

NĠZAMĠ TAĞISOY ƏRKĠ
Onunla tanıĢlığımızın adi bir tarixçəsi var. Redaksiyamıza
gəlmiĢdi. Əvvəlcə onu naxçıvanlıya oxĢatdım. Çox özünə inamlıydı və dostlarla ərkyana davranırdı. Sonra mənə elə gəldi ki, o ağdamlıdır. Çünki qılıqlı və Ģirindil adam təsiri bağıĢlayırdı. Praqmatikliyindən, hadisələri real qiymətləndirmək baxımından məlum oldu ki, ucarlıdır. Ucarın Yuxarı ġilyan kəndindəndir. Nəhayətdə mən
onu bir azərbaycanlı kimi, vətənini, onun ədəbiyyatını, mədəniyyətini sevən dəyərli alim və professor kimi tanıdım. Rəngi yaĢıl, özü
qırmızıdır. YaĢıl təravət, qırmızı mərdlik əlamətidir. ġıx geyinər,
qıvraq görünər, sözü üzə deyər.
Dostları və onu yaxından tanıyanlar bildilər ki, söhbət BSUnun professoru, filologiya elmləri doktoru Nizami Tağısoydan gedir.
Nizami Tağısoyun bioqrafiyasını təkrarlamaq istəmirəm. Bircə xatırlatmaq istəyirəm ki, o, çoxsaylı kitabların, elmi-tənqidi və
ədəbi məqalələrin müəllifidir.
O, bəyəndiyi qələm sahibləri barədə ürəkdolusu söz deməkdən və yazmaqdan çəkinmir, xoĢlamadığı adamlardan səxavətlə
yazmasa da, düĢündüklərini özlərinə deyir. Bu da bir xeyirxahlıq
jestidir.
Bu sarıdan mənim də bəxtim gətirib və «YovĢan qağayılar»
romanı ilə Nizami Tağısoyun diqqətini çəkmiĢəm, nəticədə mənim
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barəmdə geniĢ və əhatəli məqaləsi bir neçə il öncə «Azərbaycan»
jurnalında nəĢr olunub.
Nizami Tağısoy ərkli bir kiĢidir. Qəlbinə yatan adama sözünü
deməkdən nəinki çəkinir, əksinə hansısa bir məsələnin məhz onun
dediyi kimi həllini istəyir və ona nail olur.
Düzü, Nizami Tağısoyun Ģair olduğunu bilmirdim. Daha doğrusu onun Ģeir kitabları əlimə keçməmiĢdi və yalnız sonralar dostların birinin söhbətindən bunu bildim. Təbii, mən onun poetik məharətini bu qısa məqalədə xırdalamaq istəmirəm. Burası tənqidçilərin iĢidir. Amma bilirəm ki, bu cür ürəyin sahibi yaxĢı Ģair də ola bilər. Amma burasını mütləq deməliyəm ki, Nizami qardaĢımızın (o,
«qardaĢ» sözünü çox sevir) türk etnoslarının ədəbiyyatı (qaraqalpaq,
qazax və s.) ilə bağlı araĢdırmaları, eləcə də tərcüməĢünaslıq terminləri sahəsində gəliĢmələri elmimiz, ədəbiyyatımız və dilçiliyimiz üçün çox vacib və əhəmiyyətlidir.
Nizami Tağısoy mənim düĢüncəmdə bütöv Azərbaycana yaraĢan bir ziyalıdır.
Mən bayaqdan Nizami Tağısoyun Ģəxsi keyfiyyətləri barədə
danıĢıram. Əslində onları sadalayıram. Amma gərək onun hər keyfiyyəti barədə ayrı-ayrılıqda danıĢam. Bu isə baĢqa yazının və zamanın mövzusu olmalıdır. Ġndilikdə isə bir daha qeyd eləyim ki, Nizami Tağısoy bir alim və ədəbiyyatĢünas kimi ədəbi prosesi diqqətində saxlayan, ədəbiyyatın və yazıçının fövqündə daynamağı bacaran, heç olmasa buna çalıĢan bir qələm adamıdır. O, bəzi üzdəniraq tənqidçilər, özlərini peĢəkar sayan cızmaqaraçılar kimi istedadlı
qələm adamlarına nəinki Ģər atır, nəinki biganə qalır, əksinə onları
daim ucaltmağa çalıĢır. Bütün bunlarla bərabər Nizami qardaĢımızda insanlara bir mərhəmət və sayğı da var. O, «Ulduz»a təqdim
etdiyi yazılarda bizim tanımadığımız elə qələm adamlarından söz
açır ki (məsələn, Rəhim Rəvan), bütün bunların arxasında bir
təmənnasızlığın dayandığını, bir vətəndaĢ, həmkar sayğı və ehtiramının olduğunu görürük. O, bəzən öz humanistliyindən (əslində yazar hümanist olmalıdır) azacıq iĢartı verən qələm adamlarını da oxucu auditoriyasına geniĢ ürəklə təqdim etməkdən çəkinmir. Çünki
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Nizami Tağısoy baĢa düĢür ki, insanı ucaldan onun humanistliyi və
səmimiyyətidir. Bununla yanaĢı Nizami Tağısoy da bir sərtlik də
var və bu sərtlik həm onun erkək xarakterindən, həm də sözə məsuliyyətindən irəli gəlir.
ġəxsən özümə münasibətdə deyim ki, Nizami Tağısoy bir neçə əsərim barədə mükəmməl ədəbi Ģərhlər və resenizayalar yazıb və
bu resenziyalarda o çoxlarının tuta bilmədiyi məqamları üzə çıxarıb.
Məsələn, məĢhur ingilis ədibi Gertruda Staynın (o, «itirilmiĢ nəsil»
fikrinin müəllifidir) «ədəbiyyat mübtəda və xəbərdən ibarət olmalıdır» fikrini mənim yazılarıma da Ģamil edə bilib və oxucuya, ədəbi
cameyə onun anlaĢıqlı izahını verib. Nizami Tağısoyun fikrincə, Elçin Hüseybəylinin (özümdən sitat gətirdiyimə görə üzr diləyirəm)
yazılarında təfəkkür və dil arasında məsafə qısa və lakonikdir. Əslində G. Stayn da bunu demək istəyirdi. Yəni bədii mətn yorucu olmamalıdır. Fikir və ifadə qısa, yığcam olmalıdır.
Nizami Tağısoy kimi dəyərli yazarımız haqqında çox danıĢmaq və yazmaq olar. Amma düĢünürəm ki, sözün çəkisi o zaman
ağır olur ki, fikir də qısa və tutarlı olsun.
Qələm dostumuza gələcək həyatında və yaradıcılığında uğurlar arzulayıram. Nəvə toyu və sevincini hələ uzun illər yaĢamasını
diləyirəm. Əsası isə dostlarının arasında həmiĢə ərkyana, mərd davranmasını istəyirəm.
Aprel, 2010
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Яшар Алхасов
Бакинский славянский университет
кандидат педагогических наук, доцент,
директор журнала «Русский язык
и литература в Азербайджане»

ТРУЖЕНИК НАУКИ
Однажды у видного русского языковеда академика Виктора Виноградова студенты МГУ спрашивают: «Виктор Владимирович, встречаются два варианта формы множественного
числа существительного «профессор». Какой вариант правильный: «профессорá» или «профéссоры»?».
Великий ученый, немного подумав, вполусерьез и вполушутку отвечает: «Оба варианта верны. Только раньше были
профессорá, а теперь пошли профéссоры.» В этом ответе глубокий смысл, недвусмысленно указывающий на самоѐ суть понятия, связанного с научной деятельностью.
Низами Мамедов – профессор, относящийся к первой
плеяде людей науки, потому что он состоялся в этом качестве в
ходе кропотливого и «пыльного» труда в библиотеках и аудиториях. Глубоко осознавая то, что великое дело дается только
великим трудом, он пахал на ниве науки, сначала защитив кандидатскую в 1986 году, а затем докторскую диссертацию в
1992 году. Он шел целенаправленно, не торопясь и не спеша,
пробивая себе дорогу своим честным трудом, мужественно
преодолевая все искусственно и преднамеренно созданные для
него барьеры.
89

Nizami Tağısoy: Bir ömrün rapsodiyası

Низами Мамедов – действительно труженик в науке. Достаточно перечислить его книги, чтобы убедиться в этом. Ведь
за каждой строкой – его величество Труд. Великий русский поэт Некрасов так красиво сказал: «Легче рубить дрова, чем низать слова, слова, слова...»
Думаете, так легко низать слова?!
Профессор Низами Мамедов умеет низать слова, a в отличие от многих других умеет и рубить дрова... Потому что он
парень деревенской закваски. Он доказал, что он – труженик и
может сочетать приятное с полезным. Cейчас oн профессор
престижного в республике, да и далеко за ее пределами вуза –
Бакинского славянского университета. Он – автор шести монографий, учебников и учебных пособий по истории литературы
и литературной критике, трех программ для студентов-филологов.
Он перевел на азербайджанский язык две книги: «Qaraqalpaq xalq nağılları» и казахский героический эпос «Koblandı
batır».
Он как член Союза писателей Азербайджана – автор трех
сборников стихотворений и повестей. На его стихи слагают
песни известные композиторы Джаваншир Гулиев, Разим Пашаев.
Низами Мамедов – великолепный семьянин: отец трѐх
детей. Уже давно выдал дочерей замуж и сына поженил. Имеет
внуков, оба они носят имя Али. Он – заботливый Муж, Отец,
Дедушка.
И, наконец, Низами Мамедов – настоящий друг. Я не
люблю слово «преданный», потому что оно образовано от глагола «предать». Поэтому друзья должны быть настоящими, а
не преданными.
Низами Мамедов – именно настоящий друг. Он прошѐл
испытание временем. Невольно вспоминаю наши студенческие
годы... Низами, Гейдар, Салахаддин, Вагиф... и другие не только отличники учебы в АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова и спорт90
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смены, достойно защищающие честь института в республиканских и всесоюзных студенческих соревнованиях по борьбе, по
боксу, но и простые деревенские парни, вернувшиеся из армии
и взявшиеся за «ум». Постигая азы русского языка уже с другого аспекта, они шаг за шагом, исподволь ковали свое будущее
словесника...
Я примкнул к ним сразу и они приняли меня сразу. Нас
объединяло, как ни странно звучит, желание учиться, знать
больше и больше... Они были старше меня на несколько лет...
Но были друзьями «равными»...
Низами возглавлял группу студентов как староста, а ныне
осуществляет научное руководство курсовой, дипломной, магистерской, кандидатской работами, проектами...
Низами Мамедову исполняется 60 лет. За это время он
успел многое. Он в расцвете сил и энергии. Еще очень многое
предстоит сделать на высоком профессиональном уровне. Еще
многое нужно успеть... Ведь время не выбирают, в нем живут и
творят, и созидают... Тем более дар воплощения реальной действительности у профессора Низами Мамедова гармонично сочетается с безудержной стилистической фантазией...
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Malik Əliyev
dostu, müəllim

ĠLLƏRĠN SINAĞINDAN ÇIXMIġ DOSTUM
Əziz və çox hörmətli tələbəlik dostum Nizami müəllim!
Səninlə dostluğumuzun tarixi o acılı-Ģirinli, yaddaĢlara silinməz gözəl xatirələr yazmıĢ, unudulmaz tələbəlik illərindən baĢlayıb.
1971-ci il M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və
Ədəbiyyatı Ġnstitutu... TanıĢlığımızın ilk günlərindən xasiyyətimiz
tutdu. Və beləcə ilk tanıĢlıqdan baĢlayan yolumuz dostluqda dayandı. QardaĢım, səni tanıdığım ilk gündən sənin nə qədər zəhmətsevər,
durmadan öz üzərində çalıĢan, yüksək energetika yaratmaqla, yoldaĢlarına qarĢı sayqılı, həssas, səmimi və bir az da çılğın olduğunu
görürdüm. Tələbələr arasında qısa zamanda özünə çoxlu dost-tanıĢ
və hörmət qazanmıĢdın. Sən Ġnstitutun əlaçı tələbələrindən biri idin.
Müvəffəqiyyət özünü çox gözlətmədi.Sənin kimi əlaçı tələbə dostumuzu 1974-ci ildə Avstriyada keçirilən Beynəlxalq Tələbə Simpoziumuna yola salanda sevincimizin həddi – hüdudu yox idi. Ona görə
ki, Sovetlər Ġttifaqı dönəmində belə bir mötəbər Beynəlxalq Tələbə
Məclisində Ucarın adi bir kəndində dunyaya gələn, azərbaycanlı tələbə dostumuz Nizami Məmmədovun iĢtirak etməsi bizi xüsusi ilə
məmnun edirdi.
Çox yaxĢı yadımdadı, sonuncu kursda oxuyurduq. Bir gün Nizami gəlib dedi ki, professor Həbib Babayev mənə Ġnstitutu bitirdik92
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dən sonra aspiranturaya daxil olmağı məsləhət görür. Nizami elə o
vaxtdan da elmə tam bağlandı. Onun belə marağı bizi cox sevindirirdi. Hörmətli Həbib müəllim Nizaminin gələcəyinə böyük ümüdlə
baxırdı, Ġnanırdı ki, Nizami özünün zəhməti, əməksevərliyi , öz üzərində durmadan çalıĢması sayəsində elmdə böyük nailiyyətlər əldə
edə biləcək. Və, beləliklə, biz 1975-ci ildə M.F.Axundov adına
Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunu bitirib
Dövlət Komissiyasının göndəriĢi əsasında təyinat yerlərinə gedib
pedagoji fəaliyyətlə məĢğul olduq. Onu da söyləməliyəm ki, Ġnstitut
həyatından sonra Nizami ilə uzun müddət göruĢə bilmədik. Ona
görə ki, Nizami doğulub boya-baĢa çatdığı Ucardakı doğma Yuxarı
ġilyan kəndində, mən isə Lənkəranda iĢləyirdim. Ayrılıqda olmağımıza baxmayaraq, yaxın yoldaĢlar vasitəsi ilə daim bir-birimizdən
xəbər tuturduq, salamlarımızı yetirirdik. Mən 1981-ci ildə ailəliklə
Bakı Ģəhərinə köçdüm və Bakının Nəsimi rayonunda yerləĢən 28
saylı orta məktəbdə tədris iĢləri üzrə direktor müavini vəzifəsində
iĢləməyə baĢladım. Elə həmin vaxtlar eĢitmiĢdim ki, Nizami də artıq Bakıda yaĢayır. Günlərin bir günü Babək prospektində yanacaqdoldurma stansiyasında maĢınıma yanacaq tökürdüm və qəflətən
mənə doğma olan bir səs məni çağırdı. Ətrafıma baxarkən Nizamini
gördüm. Gözlərimə inanmadım. QucaqlaĢıb öpüĢdük. Xeyli söhbətləĢdik. Beləcə uzun ayrılıqdan sonra biz yenidən bir-birimizə qovuĢduq. Bu, bizim uzun müddətli ayrlıqdan sonra ilk görüĢümüz idi.
Son dərəcə maraqlı idi bu görüĢ. Çox yaxĢı yadımdadır, Nizami
söhbətlərimizdə hər zaman deyərdi ki, mən bir sürücü ailəsində anadan olmuĢam, atam Tağı kiĢi səhər erkən yuxudan qalxıb iĢə gedərdi, bir də axĢam gün batandan sonra evə dönərdi. Atamız daim bizə
halal çörək yeməyin yolunun zəhmətdən keçdiyini öyrədərdi. Allah
Tağı kiĢiyə qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun ki, Nizami
kimi bir oğul bəxĢ eyləyib xalqımıza. Bu gün filologiya elmləri
doktoru, professor Nizami Tağısoyun səsi Respublikada və ondan
kənarda keçirilən mötəbər elmi simpoziumlardan, konqreslərdən,
tədbirlərdən gəlir. Uzun müddətli fasilədən keçən ilk görüĢümüzdən
sonra Nizami ilə həm görüĢür, həm də tez-tez zəngləĢirdik.O vaxtlar
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Nizami ali təhsilə yiyələndiyi M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunda müəllim iĢləməklə Suraxanı rayonunun Hövsan
qəsəbəsində yaĢayırdı. ĠĢə gedib-gəlmək üçün çox vaxt sərf etməli
olurdu, bərk yorulurdu. Hər dəfə onunla görüĢəndə yolunun uzaq
olmasından Ģikayətlənirdi. Günlər, aylar, illər keçirdi. Belə oldu ki,
Bakı Ģəhəri Nizami rayonun, Q.Qarayev prospektində Sovetlər dönəmindən tikintisi yarımçıq qalmıĢ ―Aviator‖ MTK payçıları öz vəsaitləri hesabına binanı tamamlamaq qərarına gəldilər. Payçılarımızın maddi durumu yaxĢı olmadığından öz paylarını münasib qiymətə satırdılar. Əlimə fürsət düĢən kimi, Nizaminin mənimlə qonĢu olması qərarına gəldim və onun Hövsan yolundan yorğunluqdan qurtarmasına özlüyümdə ―fərman‖ verdim. Ürəyimdən keçirdiklərimi
Nizamiyə bir neçə dəfə təkidlə bildirdim. ―Yolunu qısaltmaq istəyirsənsə, sən də gəl bizim tikdiyimiz kooperativ binaya. Orada sənə də
münasib qiymətə 4 otaqlı mənzil alaq. Nəhayət 2001-ci ildə Nizamini yola gətirdim və onlara bizim binada 4 otaqlı mənzil aldıq. Elə
həmin ildən bizim və sizin hamınızın əsərlərindən, tərcümələrindən,
Ģeirlər kitablarından yaxĢı tanıdığımız çox hörmətli dostumuz Nizami müəllimlə bir binada yasayırıq. Hər gün görüĢür, söhbətləĢirik.
Mən Nizaminin tələbəlik dostu Malik Əliyev onunla bir yerdə olmaqdan daim qürur duyuram. Həyatda hər kəsə Nizami kimi dost, yoldaĢ,
qonĢu olmağı arzu edərdim. Dünya gəlimli-gedimli dünyadır, yaddaĢlara həkk olanlar isə insanların özlərindən sonra qoyub getdikləridir. Bax, elə buna görə mən əziz dostum Nizami ilə fəxr edirəm.
Nizami bir oğul, iki qız atasıdır. Onun, 4 nəvəsi var. Həyat
yoldaĢı Ġradə xanımın Nizaminin bu rütbəyə çatıb alim olmasında
olduqca böyük əməyi var. UĢaqlar kiçik ikən Ġradə xanım onların
əziyyətlərini öz üzərinə götürdü ki, təki Nizami namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını vaxtında müdafiə edə bilsin. Çox sağ olun,
Ġradə xanım, çəkdiyiniz zəhməti halal edin Nizamiyə. Dünən adi bir
kənd müəlliminin həyat yoldaĢıydınız, bu gün filologiya elmləri
doktoru, professor Nizami Tağısoyun xanımısınız. Fəxr etməyə dəyər, Ġradə xanım!
Əziz və hörmətli oxucular, bizim qarĢımızda böyük bir bay94
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ram var. Bu il dostum, qonĢum, əzizim Nizaminin 60 illik yubileyidir. Mən Nizamiyə can sağlığı, uzun ömür, elmi və bədii yaradıcılığında uğurlar, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Arzu edirəm ki,
Nizami yarımçıq qalmıĢ tərcümə əsərlərini, Ģeirlər kitablarını, dərslik və monoqrafyalarını, türk xalqları ədəbiyyatı çoxcildlik tədqiqat
iĢini özü istədiyi kimi tamamlasın, türkologiya elmimizi yeni –yeni
əsərləri ilə zənginləĢdirsin, səsi daim yaxınlı-uzaqlı türk ölkələrindəki mötəbər məclislərdən, Məğrib və MəĢriqdən gəlsin. QardaĢımın bütün bu söylədiklərimə tamamilə qadir və layiq olduğunu bilirəm. Əziz qardaĢıma qartal ömrü, palıd vüqarı arzusuyla layiqli dostu Malik Əliyev.
***
ĠbrahimpaĢa Babayev
Bakı Slavyan Universiteti,
filologiya fakültəsinin dekanı,
filologiya elmləri namizədi, dosent
Bu gün Universitetimizin həyatında olduqca mühüm hadisədir. Nizami müəllimin ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖ və ―Qaraqalpaq
ədəbiyyatı‖ kitablarının təqdimatıdır. Kiçik xalqların mədəniyyətinə, ədəbiyyatına diqqət yetirmək heç də asan məsələ deyildir. Nizami müəllim məhz belə iĢin altına girmiĢdir. Onun əməyinin gərginliyi təqdim etdiyi kitablardan görünür. Nizami müəllimin bizim fakültənin əməkdaĢı kimi belə bir proyekti ortaya qoyması ilk təĢəbbüs kimi yetərincə qiymətləndirilməlidir. Bu proyekt bundan sonra
da müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəkdir. ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖
kitabı mühüm mənbə olmaqla ―Türk xalqları ədəbiyyatı‖ kursunun
öyrənilməsində mütləq öz yerini tapacaqdır. Nizami müəllimə yeniyeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
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Ġslam Sadıq
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının
böyük redaktoru, filologiya elmləri
namizədi, tədqiqatçı, şair

BULAQ SUYU – OXUCU HƏSRƏTĠ
Nizami Tağısoy!
Ġndi bu ad Azərbaycanda və ondan uzaqlarda çoxlarına tanıĢdır. Onu poeziya sevənlər Ģair Nizami Tağısoy kimi, elmlə məĢğul
olanlar f.e.d., professor Nizami Tağısoy, tələbələri isə müəllim Nizami Tağısoy kimi tanıyırlar.
Mən hər üç Nizami Tağısoyu xeyli vaxtdı tanıyıram. Onunla
bir neçə dəfə konfranslarda iĢtirak etmiĢik, dönə-dönə elmi söhbətlər aparmıĢıq, mətbuatda çap olunmuĢ elmi və bədii yazılarını böyük maraqla oxumuĢam. Hər dəfə onun yazılarında özünəməxsus,
orijinal fikirlərlə rastlaĢmıĢam. Çoxdan məndə belə bir qənaət yaranıb ki, Nizami Tağısoy yeni bir fikir söyləməsə əlinə qələm almır.
Burdaca Hüseyn Arifin iki misrasını xatırlayıram: ―Alim var, bir əli
Salman Mümtazın, bir əli Hümbətin cibindən çıxır‖. Əlbəttə, belələri
çoxdur, həmiĢə olub, indi də var. Tariximizin, mədəniyyətimizin,
ədəbiyyatımızın tədqiqində yadların saxta fikirlərini tutuquĢu kimi
təkrarlayan ―alimləri‖ mən özüm də həmiĢə qınağa tuturam. Ancaq
bilmək lazımdır ki, belə ―alimlər‖in öz ―cibləri‖ boĢ olduğuna görə,
xərcləməyə heç nə tapmırlar və baĢlayırlar özgələrinin ―cibləri‖ni
eĢələməyə. Nizami Tağısoy isə elə alimlərdəndir ki, nədən danıĢırsa-danıĢsın, nədən yazırsa-yazsın, onun hər iki əli öz ―cibindən‖ çıxır. Əlinə qələm alanda heç vaxt özgəsinin ―cibinə‖ güvənmir.
Çünki öz ―cibində‖ xərcləməyə yetərincə ―vəsaiti‖ var.
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Nizami Tağısoyun bir alim kimi böyüklüyünün, uğurlarının ilkin qaynağını mən onun Ģairliyində görürəm. Bu heç də xırda məsələ deyil ki, onun elmi təfəkkürünün kökündə, mayasında poetik təfəkkür dayanır. Poetik təfəkkürü GünəĢə bənzətmək olar. Elmi təfəkkürün təkcə iĢığı varsa, poetik təfəkkürün həm iĢığı, həm istisi
var. GünəĢin yazda təbiəti necə diriltdiyini, canlandırdığını bilirik.
Poetik təfəkkür də elmə bax o cür həyat və nəfəs verir. Nizami Tağısoyun ―Axtaracaqsan məni‖ və ―Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı‖ Ģeir
kitablarındakı poetik günəĢin müəllifin elmi yaradıcılığına saldığı
iĢığı görməmək olmaz.
Nizami Tağısoyun elmi yaradıcılığı həm yetərincə zəngindir,
həm də çoxcəhətli və çoxĢaxəlidir. Onun üçün məhdud və konkret
tədqiqat sahəsi yoxdur. Hər hansı bir mövzu ilə kifayətlənmir. Klassiklərdən tutmuĢ çağdaĢ yazarların həyat və yaradıcılığı, tərcümə
nəzəriyyəsi, Azərbaycan-rus, Azərbaycan-özbək, Azərbaycan-qaqauz, Azərbaycan-qaraqalpaq ədəbi əlaqələri, folklorĢünaslıq, mifologiya, terminologiya, hettologiya, etnoqrafiya və s. ilə bağlı sanballı
araĢdırmaları, yazdığı əsərlər bir alim kimi Nizami Tağısoyun maraq dairəsinin nə qədər geniĢ olduğunu göstərir. Elmin yuxarıda sadalanan sahələri bir-birilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Onları bir-birindən ayrılıqda öyrəndikdə elm itirir, alim axsayır. Nizami Tağısoyun
yazılarındakı bütövlük, orijinallıq məhz onunla bağlıdır ki, alim elmin bir-birilə bağlı olan ayrı-ayrı sahələrinə aid biliklərini bacarıqla
sintezləĢdirir ki, bu da aparılan axtarıĢların və söylənən fikirlərin
dəyərini qat-qat artırır. Məsələn, alim hett/hatt mifologiyasından danıĢır. O yaxĢı bilir ki, misir, yunan, hind mifologiyasını bilmədən
hett/hatt mifologiyasını hərtərəfli öyrənmək olmaz. ġumer mifləri
isə bütün bunların ilkin qaynağıdır. Deməli, bulağın gözünü tapanda
onun haqqında daha doğru söz demək olur. Nizami Tağısoy həmiĢə
bulağın gözünü axtarır və onu tapanda qələmə sarılıb sözünü deyir.
Bulaqlar dağların dərinliklərindən süzülə- süzülə durulub gələn suların gözüdür. Bu mənada Nizami Tağısoyun da ürəyi bir bulaqdır. Onun qələmindən çıxan hər yazı bir bulaq suyudur. Onun bu
suyu həsrətlə gözləyən oxucuları var!
Bakı, 06 aprel 2010
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Həsən Bayramoğlu
Азярбайъан Бейнялхалг Университетинин
профессору, Фялсяфя доктору,
Педагожи вя Сосиал Елмляр Акадеийасынын
академики
MÜNASĠBƏTĠNDƏDƏYĠġMƏZ ZĠYALI

Мян Низами мцяллими аспирантлыг дюврцндян таныйырам. 80-ъи
иллярдян цзц бяри ону дяйишмяз вя мцнасибятляря сядагятли эюрмцшям. О, мяним ярк етдийим тяк-тяк зийалылардандыр. Билирям ки, о,
24 май 1950-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Уъар районунун
Йухары ġилйан кяндиндя анадан олмушдур. Орта тящсилини 1967-ъи илдя доьма районда баша вурмушдур.
Онун щяйат биографийасыны мян йахшы билирям. Амма деталлары
иля вяряглямяйя ещтийаъ дуймурам. Бу деталлар Низаминин тяръцмейи-щалында йетяринъя инъялянмишдир. Мян онун щаггында юзцм
билдийим кими данышаъам.
...Профессор Низами Таьысой bu gün Бакы Славйан Университетинин «Азярбайъан ядябиййаты» кафедрасында елми-педагожи фяалиййятля
мяшьул олур, мцасир ядяби тянгидиmizin мцхтялиф тяряфлярини ящатя
едян мягалялярля мцтамади олараг дюврц мятбуатда чыхыш едир.
Заман кечдикъя нясилляр бир-бирини явязляйир, дцнйайа эялян
щяр йени нясил юз кечмишиня, тарихи йаддашына нязяр салыр, бцтцн шцурлу щяйатыны халгынын маарифлянмяси наминя шам кими яритмиш зийалыларын шяряфли юмцр йолуну юрняк кими гябул едир. Бу инсанлар миллятин интибащыны щаглы олараг елм вя тящсилдя ахтарыр, арашдырмалары, тядгигатлары иля чохларынын бящряляняъяйи зянэин бир мяктяб йарадырлар.
Мяня еля эялир ки, щяр бир истедадлы алим щям дя, мянян, рущян шаир олмалыдыр. Бюйцк рус алими Лобачевиски дейир ки, «сян демя щяндясядя олдуьу кими поезийада да тяб вармыш». Демяк, щяр
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бир елмдя тябя, поетик истедада ещтийаъ вар. Истяр тарихчи, филолог, педагог, психолог, истярся дя физик вя рийазиййатчы олсун, мцтляг онун
тяби олмалыдыр. Щягиги йарадыъы инсанлар дяйярли, дярин елми сюзя, фикиря, рабитяли мянтиги нятиъяйя мящяббят вя илщама малик олмалыдыр. Елми-публисистикa сащясиндя юзцнямяхсус хидмятляри олан Низами Таьысой щям дя бядии тябли, поетик дуйумлу инъя лиризмя
мяхсус алимдир. Юзц демишкян, йоруланда, наращат оланда, рущу
гялбиня щаким кясиляндя бядииййата варыр.
Бу онун мяняви дцнйасыны зянэинляшдирир, пак вя цлви мцдриклийиня сюйкянир. Бир нюв йорьунлуьу ъанындан чыхыр. Доьрудан да
бядии алям илащи мюъцзясиндян йоьрулмуш бещишт ятирли, ана сцдц кими тямиз, ясрарянэиз эюйляр кими щцдудсуздур. О, ядяби ясярляриндя поетик мисралары санки мирвари тяк ипя-сапа дцзцр, мяналандырыр.
Сюзцн поетик йцкц аьырдыр, санбаллыдыр. Щяр сюзцн вя мисранын
мяна йцкц, поетик гайяси, фялсяфи дяринлийи вар. Юмрцн ютян анларына щейфслянмир.
Низами Таьысой чалышыр ки, щяр сюзц иля щяйат йолуна бир ядяби
вя ябяди ишыг салсын, щямишя щаггын дярэащына сыьынсын.
Низами Таьысой дцнйяви дуйьуларла йашайыр, щяйатын мянасыны йахшы дярк едир, сюзцн мянасындан санки ширя чякир. О, чох заман никбиндир. Данышанда, эцляндя йумора, ширин, мязяли сюзляря поетик дон эейиндирир, зарафатларындан вя шух щярякятляриндян галмыр.
Мцхтялиф йюнцмдяки сющбятляримиз бизи бир-биримизя йахынлашдырды. Бястябой, эцлярцз, сющбятчил бу адам олдугъа хейирхащ, цряйи йумшаг, щяссас, диггятлиди, юзцнц вя башгаларыны гиймятляндирмяйи баъаранды. Сюзцндя гятилик, ишиндя мцбаризлик, гярарында принсипиаллыг онун характер кейфиййятиди. О, чятин анларда инсанларын
ялиндян тутур… Бцтцн щалларда инсани кейфиййятляри башгаларына тялгин етмяйи баъарыр. Юзц щаггы, ядаляти севян, инсанлара сядагятли олдуьундан бу рущу башгаларындан да тяляб едянди. Тямяннасызлыг,
Аллащ ризасына иш эюрмяйи щяр шейдян цстцн тутмаг, нащаг сюзя, йарамаз щярякятя гаршы амансызлыг Низами мцяллимин щяйат девизиди.
Оьлу Рамин Щцгуг факцлтясини битириб. Давранышы, щярякяти иля
сечилир. Щисс олунур ки, о, мцяллим, зийалы оьлудур. Щисс олунур ки, бу
аилядя ъидди интизам, йцксяк мядяниййят вар. Бу юзц дя Низами
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мцяллими мцсбят йюндян характеризя едян ваъиб амилдир.
Ити мцшащидя габилиййяти, аналитик вя мянтиги тяфяккцрц, фактлары цмумиляшдирмя баъарыьы, интуисийасы Низами мцяллими чохларындан фяргляндирир. Елмдя ъясарятлилик щяр бир алим цчцн щцняр сайылыр.
О, иряли сцрдцйц идейанын тутумуну да, тясир эцъцнц дя, сабащ цчцн
файдасыны да яввялъядян эюрмяйи баъаран алимдир. Онун ядяби-тянгиди мягаляляри буна сцбутдур. Бу бахымдан онун фикирляриндяки
оржиналлыг щамылыгла бяйянилир… Славйаншцнаслыг юлкямиз цчцн тякъя елми йох, щям дя сийаси фактордур. Онун бу сащядяки елми-тядгигатлары халгларарасы елми-мядяни мцнасибятляри тяблиь бахымындан
чох юнямлидир.
Низами мцялллимин тядгигатчылыьы вя мцяллимлийи бир-бирини
уьурла тамамладыьына эюря о щямишя йазыларында, чыхышларында və
мцщазиряляриндя ейни сявиййядя уьурлудур.
Низами мцялллимин тядгигат даиряси, мювзусу вя мараьынын
ящатяси эениш вя щяртяряфлидир: дярсликляр, мцнтяхабат, монографийалар, педагожи-иътимаи публисистик мягаляляр, ядяби – бядии ясярляр,
хатиряляр...
Онун мцяллимлийи, нязяри-елми фяалиййяти иля ямяли иши арасында даими вящдят тяшкил едир. О, йазы масасы архасында йаратдыьы елми-педагожи вя ядяби-естетик мцддяалларыны аудиторийада, елми
мяълислярдя бюйцк щявясля тялябялярин, эениш иътимаиййятин мцщакимясиня тягдим етмяйи чох севир. Онун симасында алимликля мцяллимлийин вящдяти адамы вяъдя эятирир.
Низами Tağısoy щямишя мцяллимлийин илщамыны юзцнцн сялигяси
вя интизамы иля бирляшдирир. О, аудиторийада ейни заманда щям мцяллим, щям алим, щям дя тяблиьатчы вя тяшвигатчыдыр. Чцнки щяр мцщазиря Низами мцяллимин йарадыъылыг мяшьялясидир, инпровизасийадыр.
О, кющня «багаж»ла щеч вахт аудиторийайа эирмяз, милли маарифчиляримиздян, ядябиййатшцнаслардан, сянят кoрифейляриндян эятирдийи игтибаслар онун щафизясиндя щямишяйашар, тязя-тяр вя тяравятлидир.
Профессор Низами Таьысойун гяринядян артыг елми-педагожи
фяалиййяти иля таныш оларкян эюзцмцз гаршысында дярин дцшцнъяли, айдын зякалы, эцълц мянтигли бир инсанын, йорулмаг билмядян эеъялиэцндцзлц чалышан бир елм фядаисинин, ясярляри иля филолоэийа елмимизя
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дяйярли тющфяляр верян мящсулдар бир алимин, мцхтялиф юлкялярин
ябяди-бядии, естетик нцмунялярини арашдыран мащир бир тядгигатчынын,
милли-мяняви рущда тялим вя тярбийясиня истигамят верян, юз сойкюкцнц, мядяни бцтювлцйцнц алямя таныдан устад бир педагогун,
мяктябляримиздя тядрисин мязмун, форма вя методларына даир дяйярли методик тювсийяляр верян методист-мцяллимин вя нящайят гибтяедиъи щафизя, тядгигатчы сялигя-сащманына малик, садя, сямими, гайьыкеш, диггятли, хейирхащ бир инсанын, ъямиййятин инкишаф тенденсийасына ядяби просесин эюзц иля бахан тянгидчинин, юлкядяки гуруъулуьу тяблиь едян публисистин вятяня мящяббяти, йурда гайьысы иля ürəyi дюйцнян бир вятянпярвярин симасы ъанланыр.
Хейирхащлыг – башгаларынын йахшылыьыны истяйян, инсанлара кюмяклик эюстярян, хейиря чалышмаг адамларын ян цлви кейфяййятидир.
Инсан даим ахтарыша мейлли варлыгдыр. Зяка нуру иля гялбляри
ишыгландырмаг щяр кяся нясиб олан хошбяхтлик дейил. Ня йахшы ки, беля инсанлар бцтцн дюврлярдя йашайыблар. Беляляри инсанлыг фювгцндя
ашаьыда дуранлара юз кюлэялярини салыблар ki, hягиги бяшяр ювлады кими йашадыглары ъямиййятин мцсбят анламлы вятандашы олсунлар.
Дейирляр ки, классик йунан философу Диоэен эцнцн эцнорта чаьы
ялиндя шам базара эялир. Сорушанлара, «Щягиги инсан ахтарырам», ъавабыны верир.
Доьурусу, щягигилярин гытлыьынын хиффятини бцтцн заманларда
чякмишик. Еля бу эцн дя чякирик. Сян демя, бяшяриййятин су, чюряк,
хястяликляря гаршы мцбаризя вя с. проблемляри иля йанашы даща глобал, юзц дя саьалмаз дярди вармыш. О да йахшы цряк сащиби, ишыглы,
зякалы инсанлара олан ещтийаъдыр. Инди охуъуларын, о ъцмлядян тялябялярин дя сечмя вя айырдетмя габилиййяти мцстясна дяряъядя чохалмышдыр. Йашадыглары ъямиййятдя кимин ким олдуьуну лап йахшы
билирляр вя йахуд буну билмяйя чалышырлар. Беля бир заманда йахшы
мцяллим, алим, публисист, йолдаш вя вятяндаш олмаг асан дейил. Эярэин, зящмят долу щяйат йашамаг эярякдир. Низами мцяллим беля бир
мяналы юмрц йашамагдадыр.
Бизляр дя буну црякдян истяйир, она эяляъяк щяйатында уьурлар арзулайырыг!
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Müseyib Ġlyasov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
pedaqoji elmlər namizədi, dosent

OLDUĞU KĠMĠ GÖRÜNƏN NĠZAMĠ
«Ya göründüyün kimi ol,
ya da olduğun kimi görün»
Mövlanə Cəlaləddin Rumi
Həyatımızın bu keĢməkeĢli dövründə göründüyü kimi olan və
olduğu kimi görünən insanlar azdır desəm, bəlkə də yanılmaram.
Kimisi kimlərəsə yaxĢı görünmək üçün, kimisi ad-san üçün, kimisi
də vəzifə üçün özü kimi, olduğu kimi görünməkdən daha çox baĢqa
cür görünməyə çalıĢır və təəssüflər olsun ki, çox vaxt bununla da istəklərinə nail ola bilirlər. Kimisi isə … yalnız özü kimi, necə varsa
elə də görünür, öz mənliyini, varlığını, özünün, məhz özünün
həyatını yaĢayır. Bununla da öz dəyiĢməz əqidəsini heykəlləĢdirir.
Dost da, tanıĢ da, cəmiyyətdə onu olduğu kimi qəbul edir.
Dostum, görkəmli alim, vətənimizi, xalqımızı, onun dilini,
adət-ənənələrini sevən əsl vətəndaĢ olan filologiya elmləri doktoru,
professor Nizami Məmmədov məhz belə ziyalılarımızdandır.
Həyatda düzlüyü, doğruçuluğu, səmimiyyəti, zəhmətsevərliyi
hər Ģeydən üstün tutan Nizami müəllimin istər elmi yaradıcılığında,
istər poeziyasında, istərsə də publisistkasında onun vətənpərvərliyi,
vətəndaĢlığı aydın görünür. Nizami müəllim elimizin, xalqımızın,
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torpaqlarımızın, dilimizin, elmimizin taleyinə narahat olan, ona biganə qalmayan, onu qorumağa və tanıtmağa çalıĢan ziyalılarımızdandır.
Nizami müəllim bir vətəndaĢ alim ömrü yaĢayır. Seneka yazırdı: «Uzun ömür o ömürdür ki, o yaxĢı əməllərlə doludur. Həyat
da təmsil kimidir, o da uzunluğu ilə deyil, məzmunu ilə qiymətləndirilir. Çox yaĢamaq deyil, yaxĢı yaĢamaq lazımdır. Hər həyat nemət deyil, ancaq yaxĢı yaĢanmıĢ həyat nemətdir… mənalı o ömürdür ki, onun hər anından ağıllı istifadə olunur…»
Nizami müəllimin həyatının çiçəklənən, qələminin itiləĢən bir
dövrü hələ qabaqda olsa da, o yaĢadığı ömrü yaxĢı, məzmunlu yaĢamıĢdır. YaĢadığı həyatın hər günündən, hər ayından, hər ilindən mənalı, ağıllı istifadə etmiĢdir. Onun qələmindən çıxan onlarla, yüzlərlə əsərlər bunu deməyə əsas verir ki, Nizami müəllim bir gün də olsun elmi, poetik və publisistik yaradıcılığından kənarda qalmır.
ġərqin böyük ədəbi abidələrindən olan «Kəlilə və Dimnə»də
belə bir hikmət var: «Ġnsanı dünyanın bütün sirlərinə vaqif edən
dörd Ģeydir: «Hikmət, əql, təmkin və ədalət. Alimlik, savad və hər
Ģeyi düĢünə bilmək — hikmətə; tədbir, səbr, nəzakət və mərhəmət
— əqlə; həya, alicənablıq, özünü ələ almaq və özünü dərk etmək —
təmkinə; doğruluq, vədi yerinə yetirmək, yaxĢı iĢlər görmək və xoĢxasiyyətli olmaq — ədalətə daxildir. Bu sifətlər gözəldir. Bu sifətlərin hamısı kamil bir Ģəkildə bir adamda toplandıqda dünyanın ən
böyük xoĢbəxtliyi belə onun baĢını gicəlləndirə bilməz, ən böyük
bədbəxtliyi isə onu sarsıda bilməz. Belə bir adam onu təmin etməyən Ģeylərin varlığından qəmlənməz, taleyin onun əlindən qoparıb
apardığı Ģeyləri itirməsindən kədərlənməz. Hikmət bitməz, tükənməz bir dövlətdir, xərcləməklə qurtarmaz, paylamaqla azalmaz.
Hikmət elə bir paltardır ki, geydikcə köhnəlməz, elə bir xəzinədir
ki, ardı kəsilməz».
Dostum Nizami müəllimdə bu keyfiyyətlərin hamısı cəmləĢmiĢdir — desəm, yəqin ki, onu tanıyanlar, dostlar, yoldaĢlar mənim
səmimiyyətimə zərrə qədər Ģübhə etməzlər. Çünki bu, həqiqətən belədir. Həqiqətin isə iki üzü olmur.
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Əziz dostum Nizami! Bir Ģeirində yazırsan ki:
Arzu-kamım ümman boyda,
Nəyin deyim, neçə sayda.
Fikrim o tayda, bu tayda
Bilməm neyçün yaĢayıram?!
Sizin gözəl ailəniz, övladlarınız, səmimi dostlarınız, iti qələminiz, iĢıqlı zəkanız, özünüz demiĢ, ümman boyda arzu-kamınız, sizi sevən, istəyən insanlar var. Sərhədləri bərpa olacaq, firavan görmək istədiyin anamız Azərbaycan var. Bütün bunlar deyir ki, «Hələ
yaĢamağa dəyər bu dünyada!» 60 yaĢ nədir ki? Sizə tanrının verdiyi
ömür payının istədiyiniz qədər olmasını, bundan sonra da Ģən, xoĢbəxt, firavan və mənalı yaĢamağınızı arzu edirəm.
***
Məhərrəm Qasımlı
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun direktor müavini,
filologiya elmləri doktoru, professor
Nizami müəllim Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılıq yolunu
həm ədəbi-tarixi dinamika Ģəklində yazıçının bədii-xronoloji irəliləyiĢi aspektində, həm də vaxt və zaman dövründə duran sosial-psixoloji problematikalar müstəvisində təhlilə cəlb etmiĢdir. Mənim qənaətimə görə, onun hazırladığı araĢdırmanın əsas uğuru məhz bu
məqama sinxronik və diaxronik planların üzvi vəhdət halındakı analizi ilə bağlıdır. Professor Nizami Tağısoy dərin mütaliəsi və dünya
ədəbi-nəzəri fikri ilə yaxın tanıĢlığı olan bir mütəxəssis kimi yazıçının öz əsərlərində qaldırdığı problemləri, yaratdığı obraz və xarakterləri həm öz milli ədəbiyyatımız, həm də dünya ədəbiyyatı kontekstində maraqlı müqayisə və paralellər apararaq aydınlaĢdırmaq
yolu seçmiĢdir.
Kitabın hər bir səhifəsi yeni bir problematik qoyuluĢla açılır.
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Əkbər Əbdülov
Azərbaycan Koorperasiya Universiteti,
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YAXġI ĠNSAN, YAXġI ALĠM, YAXġI DOST
Taleyin qisməti ilə 1997-ci ildən filologiya elmləri doktoru,
professor Nizami Tağıoğlu Məmmədovla bir ali məktəbdə iĢləmək
mənə də qismət oldu. Mən universitetdə Tədris hissə müdiri, Nizami müəllim isə kafedra müdiri idi. Bu gün adına, özünə, istedadına,
qabiliyyətinə çox böyük hörmət bəslədiyim və mənə qarĢı eyni hörmət göstərən dostum, qardaĢım, sirdaĢım Nizami müəllim haqqında
bir neçə söz yazmaq mənim üçün Ģərəfdir.
Nizami müəllimin təmiz xarakteri, məntiqli danıĢığı, saf əqidəsi, mənəvi kamilliyi sözün əsl mənasında yüksək keyfiyyətlərə
malik olması məni ona daim yaxınlaĢdırıb. Nizami müəllimlə aramızda yaĢ və elmi dərəcə fərqi olmasına baxmayaraq, onun həmiĢə
sadə olduğunu hiss etmiĢəm.
Nizami müəllim öz istedadı, əməyi və zəhməti ilə ucalan
adamdır. Nizami müəllim – təvazökarlığı, yaxĢı yoldaĢlığı, yaxĢı
dostluğu, yaxĢı insanlığı sayəsində hamının sevgisini və hörmətini
qazanmıĢdır. O, gözəl daxili hisslərə malik nəcib arzularla döyünən
ürək sahibidir.
Nizami müəllimlə tanıĢlığımız, dostluğumuz doğmalaĢan münasibət üzərində olub. Daim yaxĢı ünsiyyətdə olmuĢuq. Hərdən aramızda zarafat da edər, gülərik. Onun bu nəcibliyi, sadəliyi, təmkinliyi, təvazökarlığı məni həmiĢə ürəkləndirib və biz doğmalaĢmıĢıq.
105

Nizami Tağısoy: Bir ömrün rapsodiyası

Nizami müəllim diqqətli, mehriban və ürəyə yol tapan dostdur. Aramızdakı bu münasibət Allah qoysa ömrümüzün sonuna qədər də belə olacaqdır.
Nizami müəllim mənim üçün hər Ģeydən əvvəl ona görə sevimlidir ki, o, sabahı görə bilir, elə buna görə də ünsiyyətdə olduğu adamlarla münasibəti daim sabitdir. Rütbə, mənsəb, tərif onu aldada bilmir.
Çox, təəssif ki, belə adamların sayı bu günümüzdə olduqca azdır.
Nizami müəllimlə birlikdə istirahətə getməyin ayrı ləzzəti var.
Arzu edirəm ki, onun sağlamlığı imkan versin ki, biz elə günləri bir
də görək. Onu həmiĢə dostlarının, tanıĢlarının uğurlarına sevinən
görmüĢəm.
Ġllər ötdükcə, dünyanın azını-çoxunu dərk etdikcə elə yaĢamaq istəyirsən ki, təmizliyini və ləyaqətini qoruya biləsən. Ən əziz,
ən yaxın dostum Nizami müəllimi də əsl insan kimi səciyyələndirən
onun bu keyfiyyətləridir.
Nizami müəllimin adına, özünə, orijinal dəsti-xəttinə, müəllim
kimi istedadına, qabiliyyətinə hər yerdə böyük hörmət var.
Nizami müəllim ona görə çox sevilir, ona görə çox istənilir ki,
o daima düĢünür, dünyanın gərdiĢindən məharətlə baĢ çıxarır, yaxĢını, pisi unutmur, haqq-hesabını duz aparır.
Elmi-pedaqoji ictimaiyyət arasında yüksək nüfuzu ilə seçilən
Nizami müəllim gözəl ailə baĢçısıdır. Ailəsində 3 övlad böyüyüb.
O, həyatını övladlarına və yaxın ətrafına həsr edib.
ġəxsən mən həmiĢə ondan məsləhət almıĢam, onun köməyini
hiss etmiĢəm. Oğlumun toyunda, müdafiəmdə əvvəldən axıra qədər
mənimlə olub. Onun bu münasibəti mənim, dostlarımızın və qohumlarımızın xatirindədir.
Belə xeyirxahlığı, diqqəti hər adam etmir. Ġnsan öz amalı,
əməli, dünyagörüĢü, baĢqalarına qayğı və diqqəti, xeyirxahlığı ilə
seçilir, tanınır, aliləĢir.
Nizami müəllim ailə və qohumcanlıdır. Qohumlarından ötrü
canından keçər. Nəvələri onun ağzının dadıdır. Nəvələrindən söhbət
düĢəndə balaca Mələkdən, GülĢəndən və Əlilərdən danıĢanda özünü
o qədər xoĢbəxt edir ki, elə buna görə də o ömrünün ən xoĢ, sevinc106

Nizami Tağısoy: Bir ömrün rapsodiyası

səadət dolu məqamlarını yaĢayır. Nəvələri ona tükənməz yaradıcılıq
enerjisi verirlər. Ulu Tanrı bu xoĢbəxtliyi ona çox görməsin. Nizami
qardaĢıma, evə nə vaxt telefonla zəng vursam, onun daim yazıbyaratdığını hiss edirəm. Yazıb-yaratmağa, elmi axtarıĢlar aparmağa
olan daxili ehtiras, mənəvi ehtiyac onu dincəlməyə qoymur. Nizami
müəllimi həmkarlarından fərqləndirən digər bir mühüm cəhət onun
geniĢ erudisiyaya malik olmasıdır.
Nizami müəllimin fəaliyyətində elmi-pedaqoji kadr hazırlığı
da az əhəmiyyətli deyildir. Onun elmi rəhbərliyi altında bir neçə
magistr və elmlər namizədi dissertasiyaları hazırlanmıĢdır.
Nizami müəllim, əziz dostum, sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə özüm və ailə üzvləri adından təbrik edirəm, sizə möhkəm
can sağlığı arzu edirəm. Ġnanıram ki, bundan sonra da siz xalqımıza
və elmimizə xidmət göstərməklə, yeni-yeni uğurlar qazanacaq və
dostlarını sevindirəcəksən.
***
Elman Quliyev
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
“Türk araşdırmaları” mərkəzinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor
Nizami müəllimin adları çəkilən kitablarının təqdimatında çıxıĢ
etməyə hazırlaĢarkən böyük türk yazarı Əziz Nesinin Azərbaycan
oxucusuna müraciətindəki fikri yadıma düĢdü. O, söyləmiĢdi ki, millətin böyüklüyü onun ərazisinin həcmi və sayının çoxluğu ilə ölçülmür. Onun böyüklüyü tarixi, mədəniyyəti və ədəbiyyatı ilə ölçülür.
Nizami müəllimin ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı bunu bir
daha təsdiqləyir. Bu əsərdə qaraqalpaqların epos təfəkkürü məhsulundan, folklorundan tutmuĢ bu günə qədərki ədəbiyyatı öz müfəssəl əksini tapmıĢdır. Siz çox böyük alimsiniz. Siz ədəbiyyatĢünas
olaraq bu kitabda elə bir sistem, konsepsiya qurmusunuz ki, hamı
üçün nümunə ola bilər. Bu kitab sizin böyük müvəffəqiyyətinizdir.
Bu münasibətlə Sizi və Bakı Slavyan Universitetinin kollektivini
təbrik edirəm.
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Müslüm Nəzərov
ABU-nun Humanitar fənlər
kafedrasının müdiri, Pedaqoji
elmlər namizədi, professor

ALĠMĠN ġƏRƏFLĠ HƏYAT YOLU
Elm və mədəniyyət xadimləri, görkəmli vətənpərvər və humanist tarixi Ģəxsiyyətlər haqqında söz demək, məqalə yazmaq, ötən
günlərin əziz xatirələrini qələmə almaq çox çətin, məsuliyyətli, həm
də Ģərəflidir.
Azərbaycan xalqının tarixən formalaĢmıĢ ideya-mənəvi sərvətlərinə yaradıcı münasibət bəsləyən Ģəxsiyyətlər müxtəlif dövrlərdə və zamanlarda yaĢasalar da milli ləyaqət hissinə sadiq qalmıĢ,
mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamaqla, onu daim zənginləĢdirmək qayğısına qalmıĢlar. Belə Ģəxsiyyətlər milli-mənəvi dəyərləri
hər Ģeydən uca tutaraq, bütün ömürlərini bu xeyirxah iĢə sərf etmiĢlər. Belə Ģəxsiyyətlərdən biri olan müasir ədəbiyyatĢünaslığın nəzəri
və praktik problemlərinin tədqiqində xüsusi xidməti olan, zəngin
poeziya və Ģeir dünyası ilə tanınan, Ģəxsiyyətinə, elminə, ədəbinə,
mədəniyyətinə və insanlığına böyük hörmətim olan, müdrik insan,
əziz dostum, filologiya elmləri doktoru, professor Nizam Tağısoyun
(Məmmədov) adı ilə bu gün biz fəxr edirik. Yaradıcılığının böyük
bir dövrünü elmə həsr edən bu istedadlı alim orta məktəb müəllimliyindən elmin uca səviyyəsinə – professorluğa qədər yüksəlmiĢdir.
Tale bizi Nizami müəllimlə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində tanıĢ etdi və bu tanıĢlıq ailəvi dostluğa çevrildi.
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Nizami Tağısoy mənalı və Ģərəfli həyat yolu keçmiĢ, qəlbinin
odunu və hərarətini ömrünün qaynar və çoĢğun illlərini xalqın
gələcəyi olan gəncliyin tərbiyəsinə həsr etmiĢ, fundamental əsərlər
yazmıĢ, proqram və dərsliklər hazırlamıĢ, neçə-neçə Ģeir kitabları
müəllifi kimi tanınmaqdadır.
Nizami müəllimin dərin mühakiməsi, tədqiqatçılıq və müəllimlik səriĢtəsi, təmkini, səbri, zəhmətkeĢliyi, tədqiq etdiyi problem
üzərində səbrlə araĢdırma aparmaq qabiliyyəti, toplanmıĢ faktları və
materialları əsl alim kimi dəqiqləĢdirmək, istedadı ilə saf-çürük edib
mənalandırmaq bacarığı və keyfiyyətləri ilə seçilən alimlərdəndir.
Nizami Məmmədov sözün əsil mənasında Ģəxsiyyətdir və elə
bir Ģəxsiyyət ki, onun bir çox fərdi xüsusiyyətləri – sadəliyi, səmimiliyi, mərdliyi, təvazökarlığı, əyilməməkliyi, əl tutması, dostların
və yoldaĢların qayğısına qalması və s. onun digərlərindən fərqli cəhətləridir. Nizami Məmmədov o qədər səmimidir ki, hamı ona professor deyə müraciət edir və bu adı, bu sözü, mənim zənnimcə, o,
çox xoĢlayır. Nizami müəllim, demək olar ki, hər gün öz dostları və
iĢ yoldaĢları ilə maraqlanır, onların dərd-sərlərinə yaxından Ģərik
olur.
AltmıĢ ilin zirvəsinə yüksələn professor Nizami Tağısoy Ģərəfli ömürünü, bütün vaxtını xeyirli iĢlərə, gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə həsr etməklə yanaĢı, yazıb-yaratmaqla məĢğul olmuĢdur. Beləliklə, Nizami müəllimin Ģeir dünyasını, vətənə məhəbbətini, kövrək
duyğularını, sevgini, valideyn-övlad münasibətlərini, onun el-obaya
bağlılığında, ülvi hisslərində axtarmaq lazımdır.
O, duyğu, düĢüncə Ģairidir. Onun insanlıq qayəsi vətənə, torpağa, el-obaya hörmət və izzətidir. Bunu onun Ģeir kitablarında biz
aydın görürük. Çox yaxĢı cəhətdir ki, o, kitablarında miskin dünya
deyil, əksinə həyat, zaman-məkan üçün geniĢ sferalı bir parametr
müəyyənləĢdirir. Nizami Məmmədov Ģeirlərində ailə-məiĢət məsələlərini, canlı təbiət lövhələrini də ön plana çəkir, hadisələri qabarıq
Ģəkildə təhlil edir. Müasir dövrün təlatümü, mənəvi-əxlaqi tərbiyə,
nəcib insani münasibətlər onun düĢüncələrini konkret meyarlarla
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əsaslandıran görüntülərdir. Bu görüntülərdə real həyat həqiqətləri,
həyat prosesindəki qanunauyğunluq özünü aydın göstərir.
Nizami müəllimin Ģeirlərinin çoxu həyati olduğundan, bu Ģeirlərdə əxlaqi, eləcə də ictimai məsələlər geniĢ təsvir və tədqiq olunur. Onun Ģeirlərində oxucunu həyat eĢqinin timsalında bir gerçək
həqiqətə diqqət yetirməyə vadar edən əsas amilllərdən biri də məhz
təbiilikdir.
Onun keçdiyi mənalı ömür yolu Ģərəflidir, gözəldir, təravətlidir, əməlləri həyatı gözəlləĢdirir, insanlara bədii-estetik zövq verir.
Nizami Tağısoy Ģeirlərindən birində yazır:
Üstünə gətirmir, üstündən gedir,
Taleyimdə güclü təlatüm edir,
Günləri ömrümdən yanan seyrəldir
Dəryada qayıq tək itir gəncliyim!
Bununla belə Nizami müəllimin əksər Ģeirləri nikbindir.
O, yaxĢı bilir ki, hələ ömür qabaqdadır, yazıb yaratmaq belə
öndədir. Gənc dostlarının sənə ehtiyacı var. Hələ neçə-neçə övladlarımız sizin təlim-tərbiyənizə möhtacdır. Həmkarları arasında yüksək
nüfuz qazanmıĢ professor Nizami Məmmədov yüksək qayğı və ehtirama layiq dost, əsil alim-vətəndaĢdır. Professor Nizami Məmmədovu – bu qədirbilən insanı, zəhmətkeĢ alimi, gözəl ailə baĢçısını yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, qaynar yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
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Səfər Kəlbixanlı
Bakı Slavyan Universiteti
Filologiya fakültəsinin
dekan müavini,
filologiya elmləri namizədi, dosent,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
MÜƏLLĠMĠM VƏ DOSTUM NĠZAMĠ TAĞISOY
Yazılar da çiçək kimidir. Gec açılıb tez solanları da olur,
uzun-uzadı göz oxĢayanları da. Mən hələ əbədi yaĢar yazıları (və ya
çiçəkləri) demirəm. bəxtəvər o Ģəxslərə ki, yazıları zamanın süzgəcindən keçə-keçə saflaĢır, durulur, durula-durula da yaĢayır.
MəĢhur alman filosofu ġopenhauerin unudulmaz və nə üçünsə
hər vaxt qulağımda səslənən bir fikri var. O, aforizmlərdən birində
yazırdı: ―Bizə məxsus olmayan bir Ģeyi görəndə çox zaman fikirləĢirik, ―əgər bu mənim olsaydı, nə olardı?‖ və bununla da hansı Ģeydənsə məhrum olduğumuzu hiss edirik. Əksinə tez-tez fikirləĢdikdə
ki, ―bu Ģey mənim olmasaydı nə olardı?‖, belə olduqda var-dövlətin,
sağlamlığın, övladın, dostun qədrini bilərsən‖. Bu fikir bütün komponentlərinə görə gözəldir. Ancaq burada ayrı-ayrı ifadələr adamın
diqqətini daha çox çəkir. Mən ilk növbədə dostluqla bağlı deyilənləri nəzərdə tuturam. Haqqında indi nəsə yazmağa cəhd etdiyim bu
insanı neçə illərdir tanıyıram. Tələbəsi olmuĢam, sonra onun iĢlədiyi kafedrada aspirant oldum. Uzun illər bu kafedrada bərabər çalıĢdıq. Bacardığı köməyi əsirgəmədi. Nə vaxt hansı məsələ üçün
müraciət etdimsə, böyük məmnuniyyətlə ―hə‖ dedi. Və beləcə, bir
də onda baxdıq ki, qarĢılıqlı münasibətlərimiz dostluğa çevrilib.
Birgə iĢlədiyimiz iyirmi ildə çox çətinliklərlə üzləĢsə də o, dostluqda sədaqəti hər Ģeydən əziz tutdu. Professor Nizami Məmmədov
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sanki dünyaya təkcə dərindən bildiyi ədəbiyyatı yox, həm də dostluq dərsi deməyə gəlib.
Zəngin təbiətli Ģəxsiyyətlər adətən xırdaçılığı sevməzlər. Amma bir həqiqət də var ki, elmdə xırda Ģey olmur. Deyilən hər sözün
arxasında çox böyük elmi araĢdırma, yuxusuz gecələr dayanır. Professor Nizami Məmmədov da sözün çəkisini bilən, söz üzərində
əsim-əsim əsən alimlərdəndir. Bunu deməyə onun çoxsaylı monoqrafiyaları, kitab və məqalələri əsas verir. Bu fikri də deyim ki, Nizami müəllim konkret bir sahəylə, məhdud çərçivə daxilində hansısa
məhdud problemlə məĢğul olmur. Onun rus dilində yazdığı ―Qazax
ədəbiyyatı‖ (Bakı, 1993), Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ (Bakı, 2007) kimi
kitabları filoloji fikir tarixinə çox böyük töhfə verməklə yanaĢı, həm
də öz orijinallığı, fikir rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir. Eyni sözləri alimin tərcümə nəzəriyyəsi və problemlərinə həsr olunmuĢ ―XX
əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində‖ (Bakı, 1992), ―Əslin
milli özünəməxsusluğu və tərcümə‖ (Bakı, 1999), ―Poetik tərcümə‖
(Bakı, 2001) və sair monoqrafiya və kitabları barədə də demək olar.
Bu arada onun R.Manafoğlu və R.Kamalla birlikdə hazırladığı
―Ġzahlı tərcüməĢünaslıq terminləri lüğəti‖ni (Bakı, 2010) qeyd etməmək olmaz. Bu lüğət Azərbaycanda ilk dəfə nəĢr olunduğundan
onun qiyməti əvəzsizdir. Nizami Məmmədovun eyni zamanda bir
neçə istiqamətdə uğurla fəaliyyət göstərməsinə onun son dövrlər
milli sərvətimiz olan folklor nümunələrini toplayıb araĢdırması da
sübut ola bilər. Alim bu yöndə də kifayət qədər uğurla çalıĢır.
Böyük rus filosofu Nikolay Aleksandroviç Berdyayevin belə
bir fikri var: ―Firavanlığa və komforta həvəsin artdığı sakit və dinc
dövrlərdə adamlar dözümsüz və zəif olurlar‖. Azından yüz dəfə
oxuduğum bu fikrin alt qatına varmamaq, filosofun əslində nəyə
iĢarə etdiyinə etinasız qalmaq mümkün deyil. Və indi professor Nizami Məmmədov haqqında yazarkən Berdyayevin həmin məĢhur
kəlamı yenidən yadıma düĢdü. Çünki mən tanıdığım Nizami hüç
vaxt komfort həvəskarı olmayıb, onun arxasınca qaçmayıb. Allahın
verdiyi, qismətinə yazılanla razılaĢıb, yayın istisində, qıĢın soyuğunda rahatlıq bilmədən çalıĢıb, yazıb yaradıb, bir-birindən sanballı
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əsərlər qoyub ortaya. Mən əsərlər dedikdə heç də yalnız Nizami
Məmmədovun elmi araĢdırmalarını nəzərdə tutmuram. Bu barədə
yuxarıda qısa da olsa yazmıĢdım. Söhbət ―Axtaracaqsan məni‖
(Bakı, 2000), ―Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı‖ (Bakı, 2004) Ģeirlər
və poemalar, habelə ―Natiqlə qara zurnanın nağılı və hər ikisinə elegiya‖ (Bakı, 2008) povestindən gedir. Bir neçə Ģeirinə respublikamızın tanınmıĢ bəstəçilərindən olan Ç.Quliyev və R.PaĢayev kimi
sənət fədailərinin musiqi bəstələdiyi Nizami Məmmədovun yuxarıda adları çəkilən kitablardakı ən yaxĢı poetik lövhələr Ģair-mütərcim
Qiya PaçxataĢvili tərəfindən rus dilinə tərcümə edilmiĢdir.
Nizami müəllim, bildiyimə görə, müqəddəs yerlərin heç birində olmayıb. Amma mənim anlamımda o, müqəddəslərin müqəddəsidir. Dostuna özündən çox var-dövlət, düĢməninə (ümumiyyətlə
onun düĢməni olduğuna inanmıram, çünki belə insanlar dünyaya
yalnız yaxĢılıqlar üçün gəliblər, yaxĢılıq edəninsə düĢməni olmaz)
özündən çox xoĢbəxtlik arzulayan bir adama baĢqa ad vermək
mümkün deyil. Bu yerdə Məhəmməd Peyğəmbərin (ə.s.) söylədiyi
―Mömin o adamdır ki, özünə istədiyini, qardaĢına da istəmiĢ olsun‖
sözləri yadıma düĢür və bir daha əmin oluram ki, dünya elə yaxĢılar
üstündə bərqərar olub. Bu yaxĢılar olmasaydı, yaĢamaq da ləzzət
verməzdi.
Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, ―Qızıl qələm‖ mükafatı laureatı Nizami Məmmədov 60 yaĢını qeyd edir. Tam əminəm ki, o, bu altmıĢ ilin iyirmisini
özü üçün yaĢayıb. Qalan qırx ilini ailəsinə, övladlarına, dostlarına,
qohum-əqrəbasına və ən əsası, Azərbaycan elminə həsr edib. Heç
insafdan deyil, Vallah. Yubilyarın bütüm dostları adından Ulu Tanrıdan təmənnam budur ki, onun bizlərə bağıĢladığı, həsr etdiyi bu
qırx ili Nizaminin ömrünə əlavə etsin. Amin!
Düz qırx eldən sonra yüz yaĢını qeyd edəsən, Nizami!
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Ġslam Ağakərimov
Bakı Slavyan Universiteti,
filologiya elmlər namizədi, dosent

ZƏHMƏTKEġ ALĠM, SADĠQ DOSTUM HAQQINDA
Çoxdan tanıdığım insan haqqında yazmaq həm asan, həm də
məsuliyyətli iĢdir. Deyilənləri ürəyimizə yaxın olan kəslərə Ģamil
etdikdə bu məsuliyyət ikiqat artıq, çünki belə hallarda emosiyaya
uymaq ehtimalı daha üstünlük təĢkil edə bilir.
Professor Nizami Tağısoy zəhmət dolu zəngin bir həyat yolu
keçmiĢdir. O, qədim ġirvan torpağının özünəməxsus müdrikliyi ilə
seçilən duzlu-məzəli aforizmlər diyarı ġilyan kəndində boya-baĢa
çatmıĢdır. Ağlıkəsəndən bəri o, əməklə xalq müdrikliyinin vəhdətini
daima dərindən hiss etməklə böyük arzularla yaĢamıĢdır.
M.F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunu bitirdikdən sonra Nizami üçün bu arzuların gerçəkləĢdirilməsi həyat amalına çevrilmiĢdir. Deyirlər ki, qisməti verən böyük Yaradandır, lakin səbəbkarların xidmətini unutmaq da
düzgün olmazdı.
Nizami müəllimin elmi-pedaqoji fəaliyyətində müstəsna rolu
olan belə səbəbkar əməkdar elm xadimi, görkəmli alim, ləyaqətli
vətəndaĢ, professor Həbib Babayev olmuĢdur. Sözün əsl mənasında
kimsəsiz və yoxsul cavanların hamısı, onlara elmdə, təhsildə pərvazlamaq üçün qanad verən bu nurlu insan Nizami üçün də həyat
mayakına çevrildi. Nizami müəllim istər Ģəxsi həyatda və istərsə də
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elmi-pedaqoji fəaliyyətində Həbib Babayev məktəbinin ən layiqli
yetirməsi olduğunu sübut etdi.
Səhhətində bəzi problemlər olmasına baxmayaraq, Nizami
müəllim öz imkanlarını ən müxtəlif sahələrdə səfərbər etməyə, xalqına, vətəninə xidmət etməyə çalıĢmıĢ və çalıĢmaqdadır. Onun istər
ədəbi əlaqələr, istər tərcümə nəzəriyyəsi, istər folklorĢünaslıq, istər
tərcümə yaradıcılığı, istər ədəbi tənqid və publisistika, istərsə də orijinal bədii yaradıcılıq sahələri üzrə yazdığı kitablar dəyərli, aktual
və gərəkli mənbələrdəndir. Nizami Tağısoyun orijinal tədqiqat üslubu var. O sadaladığı mətləblərin üzərindən səthi keçməyi xoĢlamır.
Əksinə, həmin aspektlərin kiçicik detallarını, incəliklərini qəribə bir
vizuallıqla əks etdirməyə çalıĢır. Bu da təbiidir, müəllif təkcə tədqiqatçı deyil, o həm də müəllimdir. Belə incəliklərin tələbələr tərəfindən anlanması vacib Ģərtdir. Məsələn, tədris prosesi ilə bağlı olan
mütəxəssislər yaxĢı bilirlər ki, ədəbiyyatĢünaslıqda, tərcümə nəzəriyyəsində tez-tez rast olunan milli xüsusiyyətlər haqqındakı mövcud nəzəri mülahizələri heç də ali məktəb tələbələrinin hamısı asanlıqla qavrayıb təhlil edə bilir. Burada V.Q. Belinskinin vaxtı ilə xoĢlamadığı ―milli sarafandan‖ nə qədər qaçsa da tədris prosesində real
faktlarsız keçinmək olmur. Bunu Nizami müəllim spesifik deyim
formasında, milli psixoloji düĢüncə tərzində, sınanmıĢ poetik xalq
duyumunda axtarıb tapmağa çalıĢır.
Müəllif öz üslubuna daim sadiq qalmıĢdır. Dediklərimizə alimin ―XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində‖, ―Səməd
Vurğun dramaturgiyası rus dilində‖, ―Qazax ədəbiyyatı‖, ―Poetik
tərcümə, ―Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə‖, ―Nəsrin axarı:
zaman və məkan konteksti‖, ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖, ―ġilyan: özü,
sözü – çeĢmənin gözü‖ və sair kitabları əyani sübutdur.
Professor Nizami Tağısoy da doğulduğu torpağa, doğma elə
sonsuz sevgi var. Türkdilli ədəbiyyatın, folklorun gözəl bilicisi olan
bu insan doğma elin etnik-milli nümunələrinin toplanmasında böyük fədakarlıq göstərmiĢdir. Qəribə də olsa onun dərin xalq sevgisinin və torpaq təəssübkeĢliyinin ―məhsulu olan‖, ―ġilyan: özü,
sözü – çeĢmənin gözü‖ kitabı müəllifinə çox baha baĢa gəlmiĢdir.
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Doğma torpağa, elə hədsiz sevgi ilə yoğurulmuĢ bu kitaba görə mükafat olaraq, bəzi bədhaqları tərəfindən haqsız həmlələrə, təhqirlərə,
hədələrə məruz qalmıĢdır. Sözsüz ki, ədalət yerini tapır.
Nizami müəllim təbiətcə emosional insandır, hətta dostluqda,
yoldaĢlıqda maksimalistdir. Lakin elmi araĢdırmalarında onun üçün
yeganə meyar obyektivlikdir. Bunu alimin istər ədəbiyyatĢünaslığa,
istər tərcümə nəzəriyyəsi və istərsə də digər elmi sahələri haqqında
yazdığı əsərlərdə görmək olar.
Nizami Tağısoyu daimi axtarıĢsız təsəvvür etmək mümkün
deyil. Dediklərimizə əyani sübut kimi onun ildən-ilə yeniləĢən tədqiqat obyektləri göstərmək olar. Ədəbi əlaqələrin tədqiqi ilə baĢlayan bu yol sonralar ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatda milli xüsusiyyətlər
problemi, poetik tərcümə, folklorĢünaslıq, türkdilli ədəbiyyat, tərcüməçilik yaradıcılığı, habelə bədii yaradıcılıq və sair kimi sahələrdən
keçmiĢdir.
Alimin publisistikası xüsusi qeyd olunmalıdır. Yorulmaz tədqiqatçı ən müxtəlif aktual mövzularla respublikanın mötəbər kütləvi
informasiya orqanlarında vaxtaĢırı çıxıĢ edir, oxucularını düĢündürməyə çalıĢır, vətənpərvərlik hisslərinin yüksəlməsinə sövq edir.
Nizami Tağısoy haqqında çox danıĢmaq olar. Lakin alim haqqında baĢlıca söz hələ irəlidədir. O, hazırda ömrünün ən məhsuldar
dövrünü yaĢayır, onun istedad və zəhmətkeĢliyini nəzərə alaraq düĢünürük ki, Nizami hələ yeni-yeni nailiyyətləri ilə bizləri çox sevindirəcək. Əziz dostumuza, yorulmaz həmkarımıza ulu Yaradandan
uzun ömür və can sağlığı diləyirik.
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ġamxəlil Məmmədov
pedaqoji elmlər namizədi,
Respublikanın əməkdar jurnalisti,
“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin ali
və orta məktəb təhsili şöbəsinin müdiri
YURD YERĠNƏ BAĞLI ĠNSAN
Ötən yüz illiyin 90-cı illərinin əvvəlləri idi. Redaksiyaya eyni
ali məktəbin kafedra müdiri gəlib iĢ otağımda görüĢüb əyləĢdilər.
Kafedra müdiri seçkisi ilə bağlı elan gətirmiĢdilər. Biri mərhum dayım professor Əsəd Dilbazovun dostu, o biri isə uğurlarıma sevinən
görkəmli folklorçu alim idi. Elanların gələn nömrədə çıxmasını
təmin edib soyuq fevral günündə onları kəklikotlu, sarıçiçəkli çaya
qonaq etdim. Söhbətləri uzandı. Korrektor növbətçi kimi oxuyacağım iki səhifəni gətirdi. Etika xatirinə səhifələri kənara qoydum.
Kimlərinsə insana, alimə yaraĢmayan hərəkətlərindən edilən gileygüzar elmi məcraya düĢmüĢdü və dinləyiciyə çevrilmiĢdim. Korrektor qapını açıb səhifələri oxuyub-oxumadığımı soruĢanda ―yox‖ cavabını əzabla verdim. Özü vaxtilə nəĢriyyatda redaktor iĢləmiĢ folklorçu alim: – BağıĢla, vaxtını aldım, – dedi. Əlavə etdim: – Müəllimlə həmsöhbət olmaq böyük xoĢbəxtlikdir. Bu sənin iĢ otağında
oldu. Ġndi hər adamın yanında söz demək olmur. Vaxt gələcək insanlar ləyaqətli, mərifətli, səmimi həmsöhbət tapa bilməyəcəklər.
Bu hadisədən təxminən 17 il keçib. Alimin dediklərini müĢahidə etdikcə verdiyi proqnozun doğruluğunu təsdiq edirəm. Yəni əslində faktların həqiqiliyinin mənim təsdiqimə ehtiyacı yoxdur. Sözümün canı budur ki, müsahib olmağa layiq Adəm övladlarının elə
bil sayı azalıb. Bu fikrimlə də bəlkə razılaĢmayanlar tapılar. Olsun.
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Taleyimdən razıyam ki, ünsiyyətdə olduğum özümdən yaĢlı və baĢca böyük olanlar, həmyaĢıdlarım içərisində səmimi, xeyirxah, sadə
və mehriban Ģəxslər az deyil. Deyəsən, giriĢim çox uzandı...
Professor Nizami Məmmədovla ilk dəfə Bakı Ali Pedaqoji
Qızlar Seminariyasında 12 il əvvəl tanıĢ olduq. Və günlərin birində
o, mənə rus dilində nəĢr olunmuĢ bir kitabını avtoqrafla bağıĢladı.
Ədəbi-bədii irsinə maraq və heyrətim olan Səməd Vurğunun dramaturgiyası haqqında monoqrafiyanı redaksiyada boĢ vaxtlarda
oxudum. Aldığım təəssürat və ədəbi-nəzəri məlumatlar əsasında bir
qələm məhsulu hazırladım. Yazı ilə bağlı razılığını bildirəndə
Nizami müəllimin söz sərrafı və əsil yazı əhli olduğunu dərk etdim.
Daha sonra onun Ģeirlər kitabı çapdan çıxdı. Bir fərdin duyğu və
düĢüncələrinin ifadəsi olan müxtəlif biçimli Ģeirlər onun yaradıcılıq
imkanları haqqında təsəvvür yaratdı.
Nizami Məmmədov sözü üzə deyən, həqiqəti söyləyən, mövqeyindən çəkinməyən bir soydaĢ, yoldaĢdır. Dediklərini fakt və
məntiqi əsaslarla müsahibinə qəbul etdirməyi bacaran, özünəxas üslubu olan filoloq-alimdir.
ĠĢ elə gətirib ki, Nizami Tağısoyun bir neçə məqaləsini jurnal
üçün çapa hazırlamıĢam. 39 illik jurnalistlik bioqrafiyamda yazısı
rahat oxunan müəlliflərə az rast gəlmiĢəm. Professor Nizami Tağısoyun məqalələri bir nəfəsə yazılmıĢ, mövzunun Ģərhi, üslubu ilə
oxucu marağı qazanan, informasiya tutumu ilə oxucunu zənginləĢdirən qələm məhsullarıdır.
Nizami Məmmədov elmi tədqiqatlarının mövzu geniĢliyi,
araĢdırmalarının geniĢ miqyaslılığı ilə seçilən filoloqlardandır. O,
Azərbaycan folkloru ilə maraqlanır və bu sahədə həm toplayıcı,
həm də tədqiqatçı kimi iĢ görür. Türk xalqlarının, o sıradan qaraqalpaqların Ģifahi ədəbiyyatı ilə bağlı mükəmməl əsəri bu baxımdan
çox dəyərlidir. Yaxud qədim hind mədəniyyəti ilə bağlı araĢdırmaları, qüdrətli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun irsindən bir nümunəsinin digər sənətkarların əsərləri ilə müqayisəli-əlaqəli təhlili ədəbi-tarixi, sosial-mədəni baxımdan orijinaldır.
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Səbirli və eyni zamanda emosionaldır Nizami müəllim və bu
iki cəhət onun Ģəxsiyyətini səciyyələndirən tərəflərdir. Sadə və səmimi həmsöhbət olan Nizami Məmmədov taleyin payına qane olub,
qəlbi və qələmi ilə sevilib seçilən bir alimdir, pedaqoqdur, publisistaraĢdırıcıdır. O həm də əsil atadır, torpağına-yurduna bağlı bir vətəndaĢdır. O, vətənlə bağlı araĢdırmalardan, doğulub böyüdüyü
yurd-yeri ilə əlaqəli yazmaqdan zövq alır. Bu təbiidir. Bir müdrik
deyib: bir yazıçı doğulduğu kəndin poçt markası boyda yerindən
ömrünün sonunadək yazsa tükənməz.
Alim-müəllim, Ģair-publisist taleyi yaĢayan Nizami Məmmədovun axtarıĢ və uğurlarının bir qaynağı var: vətənə bağlılıq, vətənə
məhəbbət... Taleyin nemətidir, min Ģükür!

***
Rəhilə Quliyeva
Bakı Slavyan Universiteti,
“Türk-Slavyan araşdırmaları”
elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor
Nizami müəllimlə biz çoxdan bir Universitetdə çalıĢırıq, həmkarıq. Onun ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı təkcə dərslik yox, həm
də ensiklopedik mənbədir. Bu kitabda nəinki ədəbiyyat, həm də etnoqrafiya, incəsənət, musiqi, teatr və digər sahələrlə məĢğul olanlar
gərəkli materiallar tapa bilərlər. Nizami müəllimi təqdim etdiyi dəyərli mənbə münasibətilə təbrik edirəm.
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Sevinc Əliyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu aparıcı elmi
işçi, filologiya elmləri namizədi,
dosent

GÖZƏL ĠNSAN, BÖYÜK ALĠM
Xəyalıma gəlməzdi ki, gün gələcək, Nizami Məmmədovun 60
yaĢı olacaq və mən onun haqqında ürək sözlərimi yazacağam. Mən
bu təvazökar insanı və görkəmli alimi 12 ildən çoxdur ki, tanıyıram.
Nizami müəllim barədə düĢünəndə ilk növbədə onun elmsevərliyi, geniĢ erudisiyaya malik zəkası, həmiĢə öyrənmək və öyrətmək həvəsi yada düĢür. Nizami müəllim dərin elm, zəka ilə yanaĢı,
həm də bədii təfəkkür sahibi olan bir insandır. Ġllərdir Yazıçılar Birliyinin və bir sıra qurumların üzvü olan Nizami Məmmədov Ģairanə
təbiəti, emosional, humanist xarakteri ilə seçilir. Onun tədqiqatlarında türkologiyanın ən aktual problemləri yüksək nəzəri səviyyədə Ģərh edilir. Öz publisistik yazılarında isə müxtəlif Ģair və yazıçıların dilinin poetik sistemi, ümumiyyətlə üslubiyyat məsələləri ilə
bağlı maraqlı mülahizələr irəli sürür.
Müxtəlif türk xalqlarının tarixini, etnoqrafiyasını və məiĢət
xüsusiyyətlərini araĢdıran tədqiqatçı həmin xalqlara məxsus folklor
və ədəbi nümunələri yüksək məharətlə tədqiq etmiĢ və sadə, oxunaqlı bir tərzdə oxuculara təqdim edə bilmiĢdir. Müəllifin ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖ kitabının redaktoru olmaq mənə son dərəcə anlaĢıqlı və sadə boyalarla elə məharətlə təqdim edirdi ki, onun qələminin qüdrətinə və tərcüməçilik istedadına heyran qaldım. Onun qələmindən çıxan istənilən yazıda sözlə fəlsəfi məzmunun vəhdətini
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hiss edirəm, nədən yazırsa – yazsın, bütün yazılarında səmimi və təbiidir Nizami müəllim. Bu təbiilik və səmimilik isə onun təbiətindən və zəngin mənəvi aləmindən süzülüb gəlir, məncə...
Gözəl ailə baĢçısı, qayğıkeĢ atadır Nizami müəllim. Ömürgün yoldaĢı Ġradə xanımla və övladları ilə tanıĢlıq hamıda onun
ailədəki zəhmi, verdiyi tərbiyə, qoyduğu adət-ənənə, böyük-kiçik
yeri barədə tam təsəvvür yaradır. ―Dövlətdə dəvə, övladda nəvə‖
deyimini tez-tez xatırladan Nizami müəllim gözəl və Ģirin nəvələrinin əhatəsində kövrək, yumĢaq, sərtliyindən əsər-əlamət qalmayan
bir babadır bütün babalar kimi...
Professor Nizami Məmmədov bir müəllim kimi də gənclərin
hörmət və məhəbbətini qazanmıĢdır. Daim arayıb-axtaran görkəmli
alim yorulmadan çalıĢır, dərs deyir, məruzələr edir, aktual elmi məqalələrlə müxtəlif mətbuat orqanlarında daim nəĢr olunur, həmçinin
hekayə, oçerk, publisistik yazılar, dünya xalqlarının dillərindən etdiyi tərcümələrlə oxucularının görüĢünə gəlir. Yuxusuz gecələrin, böyük və səmərəli əməyin məhsulu olan bir-birindən maraqlı kitabları
buna əyani sübutdur.
Onu tanıyanlar həmiĢə bu gözəl insan və görkəmli alim haqqında fərəh doğuran, ürək açan sözlər söyləyir, tərif edirlər.
Ġnanırıq ki, Nizami müəllim bundan sonra da bütün bacarıq və
istedadını yorulmaq bilmədən elmimizin və mədəniyyətimizin inkiĢafına və çiçəklənməsinə sərf edəcəkdir.
Belə kiçik həcmli yazıda bu böyük alimin bütün fəaliyyət dairəsini və malik olduğu keyfiyyətləri tamlığı ilə əhatə etmək mümkün deyil. Qalanı qalsın 70-ə, 80-ə, 100-ə, Nizami müəllim! Tanrı
Sizi qorusun! Qələminiz əlinizdən, özünüz isə doğmalarınızın və Sizi sevənlərin əhatəsindən əskik olmayasınız. Amin!
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Vaqif Həsənov,
Ġlahə Həsənova
ailəvi dostları

NĠZAMĠ TAĞISOY CƏSARƏTĠ
Bu həyatda hər kəsin öz dəyəri var. Bu dəyərin meyarları
müxtəlifdir. ġəxsi keyfiyyətlər, təhsil səviyyəsi və s. Ġnsana qiymət
vermək o qədər də asan deyil. Elə zaman yetiĢə bilər ki, yaxĢının
pis, pisin yaxĢı cəhətləri üzə çıxa bilər. Elə adamlar da vardır ki,
onlar zamandan asılı deyil, daim zamanla mübarizə aparan, cəsur və
sabitdirlər. QardaĢımız Nizami də bu keyfiyyətlərə malikdir. Cəsarət yalnız döyüĢdə ortaya çıxmır. Ömrünün 30 ilini müasir ədəbiyyata, elmə və poeziyaya həsr etmək, öz fikirlərini qorxmadan ifadə etmək və bundan yorulmamaq da cəsarətdir. Bu cəsarəti ―Tağısoy‖ ləqəbi ilə Nizami müəllim sübut etmiĢdir. Həyatın çətin
sınaqlarından keçərək, yalnız öz halal zəhməti və iradə möhkəmliyi
ilə həyatda yüksək mövqe tutmuĢ və ―tarixi‖ sözlərlə yaĢatmağa
çalıĢan dostumuzun ġirvan bölgəsində dünyaya göz açması da
təsadüfi deyildir. Deyirlər Ģairlər bizim görə bilmədiyimizi görə
bilirlər. Onunla söhbət edərkən zəngin həyat təcrübəsi, intellekt və
səmimiyyəti görmək çətin deyil. Ətrafındakıları və dostlarını özü
qədər sevən Nizami müəllimin ömür yolunu və qəlbindəki arzularını onun Ģeirlərində görmək, yaxĢı görmək olur. QardaĢımız Nizami
haqqında çox yazılıb, çox da yazılacaq, biz də çox yaza bilərdik.
Biz ədəbiyyatçı, tənqidçi və ya yazıçı deyilik. Ancaq insanları tanımağı bacarırıq. Gözəl həyat yoldaĢı, qayğıkeĢ ata və qəlbi sevgi ilə
dolu olan babanı da yaxĢı tanıyırıq. Onu da yaxĢı bilirik ki, dostumuz Nizaminin qələminin kölgəsi onun özündən də böyükdür. Ona
ən səmimi arzularımızı çatdırır və daima ardıcıl olmasını diləyirik.
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***
Cənnət Nağıyeva
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya
elmləri doktoru, professor
Nizami müəllimin ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı çox xoĢuma gəldi. Onu iki dəfə həvəslə oxudum. Bu əsərdən Azərbaycan
mədəniyyəti və ədəbiyyatının Qaraqalpaq ədəbiyyatı ilə bağlı məqamlarına aid qeydlər götürmüĢəm. Müəllifin üstün cəhəti ondadır
ki, o, qaraqalpaqlar, onların tarixi, etnogenizi, eposu, folkloru, klassik və müasir ədəbiyyatı ilə bağlı hansı alimlər fikir söyləmiĢlərsə,
onların əsərlərinə hörmətlə yanaĢmıĢ, bütün hallarda sitatlar gətirmiĢ, əməyinə qiymət vermiĢdir. Bir baxın, görün, bu kitabın hər səhifəsində nə qədər qaynaqlar vardır. Bu heç də adi dərslik deyildir,
həm də alimlər üçün gərəkli mənbədir. Mən türk xalqları ədəbiyyatı,
xüsusən, Ə.Nəvai əlyazmaları ilə 50 ilə yaxındır məĢğul olan bir
mütəxəssis kimi sizin əsəri yüksək dəyərləndirirəm. Arzu edirəm ki,
siz bu əsəri həm də Azərbaycan dilində nəĢr etdirəsiniz.
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Kəminə Həvilqızı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi
işçisi, filologiya elmləri namizədi,
dosent

ĠNSANLIQ MÜCƏSSƏMƏSĠ
Ġnsan dünyaya göz açanda ağ bir kağıza bənzəyir. Tədricən,
zaman keçdikcə, həyat bu ağ kağıza çeĢidli, fərqli yazılar həkk edir
ki, bununla da, insanın taleyi, ömür yolu müəyyənləĢir. Ömür yaĢandıqca insan ötən yazılara boylanıb baxanda, bəzən qürur keçirir,
bəzən də kədərlənir. Tanrının əta etdiyi bu ömrü ləyaqətlə, fəxarətlə
və Ģərafətlə yaĢamaq hər kəsə nəsib olmur. Həyat Ģirinli-acılı dəqiqələrin, saatların, günlərin, ayların, illərin bir-birini əvəzlədiyi uzun
bir zəncirdir. Keçdiyimiz yollar əsrarəngiz olduğu kimi, müəmmalardan, daĢ-kəsəkdən də xali deyil. Bu ömür yollarında sevinc də
var, qəm, kədər də. Əzab da var, xoĢ anlar da...
Belə bir deyim var: «Dənizin dibində incilər və daĢlar qarıĢıq
halda olur» (C.Rumi). Yer üzündə yaĢayan insanlar da belədir. YaxĢısı da var, pisi də. Gərəklisi də var, gərəksizi də. Gərəksizlər həmiĢə var. Gəlin, gərəkliləri arayıb-axtaraq. Çünki, onlar çox deyil…
Ulu Tanrı yaĢamaq üçün hər kəsə ürək verir. Lakin bu ürəyi
hər kəs öz qədərində daĢıyır, öz istəyinə uyğun qidalandırır. Dünyada elə insanlar var ki, onların qəlb döyüntüləri baĢqalarından fərqlənir. Yəni, o ürək çırpındıqca ətrafına - dörd səmtinə pay ayırır. Ürəyinin istisini, hərarətini, məhəbbətini, səmimiyyətini ətrafındakılarla
bölüĢdürə bilir. Hər çırpınanda birinə yaxĢılıq, sevinc-səadət, digəri124
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nə gözəllik bəxĢ edir. Və bununla da ürək rahatlıq tapır. Bax, əsl insanlıq budur!
Bütün yuxarıda sadalanan yüksək insani məziyyətləri qəlbində daĢıyan bir insan haqqında söz açmaq istəyirəm. Haqqında danıĢacağımız Azərbaycan ziyalısı Nizami müəllim də, məhz belə bir
kövrək, qeyri-adi qəlbə malik olan Tanrının istəkli bir bəndəsidir.
Nizami müəllim yüksək mədəni davranıĢa, dərin dünyagörüĢünə sahib olan bir insandır. Etibarlı, dəyanətli dost, gərəkli sirdaĢdır. Fundamental əsərlər müəllifi, gözəl alimdir. Qeyri-adi, cazibəli
mühazirələri ilə minlərlə tələbəsinin qəlbinə yol açan istəkli müəllimdir. Filologiya elmləri doktoru, professordur. Və ən nəhayət, Nizami müəllim övlad sevgisi qazanan ata, nəvə sevinci yaĢayan babadır.
Lakin Nizami müəllimi sevdirən bir əsas ünsür də vardır. O,
insanlığı hər Ģeydən uca tutan Ģəxsdir. Əsl fəzilət sahibidir. Fəzilət
isə insanlığın ən uca zirvəsidir. Bu insan həmiĢə yaxĢılığa can atır.
Hər kəsin qəlbinə bir cığır açıb, onu dinləməyi bacarır. Saf mənəviyyat sahibi Nizami müəllim qəlbi-gözü tox olan, nəfsdən, paxıllıqdan, kin-küdurətdən, qəbahətdən, yalandan uzaq olan nurlu bir
insandır. Xislətində ana təbiətin bəxĢ etdiyi bütün müsbət keyfiyyətlər cəmlənmiĢdir. Bütün bunlar daxili ruhi zənginliyin nəticəsidir.
Sədinin belə bir misrası var:
Özgənin dərdinə əgər qalmasan,
Yaraşmaz adına deyilsin insan.
Nizami müəllim özgə dərdini öz dərdi bilən, bu dərdə təbib
kimi məlhəm qoymağı bacarandır. Bir sözlə, insanlıq simvoludur.
Böyük ġərq mütəfəkkiri Cəlaləddin Rumi deyir ki, «Dərdli
adamın tərəddüdlərlə, dumanlarla dolu qaranlıq bir könül evi vardır.
Əgər onun dərdini dinlərsənsə və azacıq bir təsəlli verərsənsə, bu
evə bir pəncərə açmıĢ olursan». Bəli, bax Nizami müəllim də, dərdli
adamın könül evini iĢıqlandıran, ona yaĢamaq ümidi, təsəlli verən,
dayaq olan, bir sözlə, nur saçan insandır.
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Deyirlər, xoĢ günün dostu çox olar, əsl dost-yoldaĢ isə dar
gündə, çətin anda tanınar. Hər birimizin həyatda itkilərimiz olur. Bu
da Tanrının silinməyən yazısıdır. Və bunların ən ağırı sənə doğma
olan insanların itkisidir. Ġllər öncə bu ağrı-acını mən də yaĢadım.
Mənə çox əziz olan bir insanı itirdim. Və mənim o çətin, ağır, nisgilli anlarımda mənə əsl dayaq olan, Ruminin təbirincə desək, «qaranlıq, sınmıĢ könül evimə pəncərə açıb», öz nurunu saçan insanlardan ən birincisi, ən dəyərlisi məhz Nizami müəllim oldu. Onun hər
kəlməsi, hər bir sözü sanki məni yenidən həyata qaytardı. Mən ondan əsl ata qayğısı gördüm. Məni zülmətdən iĢığa doğru apardı. Gecəmi gündüzə çevirdi. Məni gələcəyə səslədi. Bununla da kifayətlənmədi. Əlinə qələm aldı, mətbuata üz tutdu. Qəlbindən keçirdiklərini, dildə ifadə edə bilmədiklərini, ən incə, ən zərif duyğularla sətirlərə çevirdi, vərəqlərə köçürtdü. Bizlərə təsəlli oldu. Sınma, əyilmə,
möhkəm ol! – dedi. Hər zaman qayğı gördüyüm Nizami müəllimdən bu dəfə də mərhəmət, izzət gördüm. Hər dəfə olduğu kimi, yenə
də öz müdrikliyini göstərdi. Böyüklüyünü, qayğısını əsirgəmədi. Ġndi də belədir.
Bu unudulmayan hisslərdir...
Bir cəhəti də vurğulamaq istəyirəm ki, Nizami müəllim etdiyi
yaxĢılıqların, göstərdiyi insanlığın müqabilində heç vaxt əvəzini
ummur, qarĢılığını gözləmir. Çünki o, bunları kiminsə və nəyinsə
xatirinə deyil, məhz öz vicdanının səsinə cavab olaraq edir və bundan mənəvi zövq alır.
Çox hörmətli Nizami müəllim!
Bu gün bu sətirlər vasitəsilə Sizə təĢəkkür edir, minnətdarlığımı bildirir və insanlığınız qarĢısında baĢ əyirəm. Çox sevinir və qürür duyuram ki, Sizin kimi bir insanı tanımaq, ünsiyyətdə olmaq
mənim də qismətimə yazılıb.
Və sonda ailəmiz adından və Ģəxsən öz adımdan Sizə Ģərəfli
ömrünüzün bu çağında möhkəm can sağlığı, xoĢbəxt həyat, yeni-yeni elmi nailiyyətlər və yaradıcılıq uğurları diləyirəm. Yazın, yaradın. HəmiĢə sizi sevənlərin əhatəsində olun. Uca Yaradan hər yerdə,
hər zaman Sizləri qorusun. Amin.
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Mərziyyə Nəcəfova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
baş elmi işçisi,
filologiya elmləri namizədi, dosent

VƏTƏN DƏRDĠNƏ KÖKLƏNƏN ġEĠRLƏR
Minlərcə yazanlar kimi Nizami Tağısoy da yaradıcılığında vətənpərvərlik ruhlu bayatılara, Ģeirlərə üstünlük verdi. ġairin bayatılarında vətən həsrəti, torpaq sevgisi, Qarabağ faciəsi önə çəkildi.
Əldən çıxan torpaqlarımızın azadlığı onun sinəsində fəryada, ağrıya
çevrildi:
Əziziyəm,
ellər,
Bu obalar, bu ellər.

bu

Oğullar kiĢi olsa,
Əldən getməz bu ellər.
ġairin vətən üçün ölə bilmək, torpaq uğrunda qurban getmək
arzusu dilə gəldi:
Əzizim kəsək torpaq,
DaĢ torpaq, kəsək torpaq.
Heç zaman ―uf‖ demərik,
Uğrunda ölsək, torpaq!
Nizami bayatılarında Qarabağsız vətənin bəxtinin qara gəldiyini, Qarabağsız vətənin yarımçıq olduğunu, dağların vüqarsızlaĢdı127
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ğını görürük. ġairin təəssüfünü, ürək yanğısını bu bayatılarda dərindən hiss edirik:
Əziziyəm, Qarabağ,
Dağlarımda qara bax.
ġuĢamdan səmum əsdi,
Vətən oldu qarabaxt.
Müəllif düĢmənin torpaqlarımızda gəzdiyini düĢündükcə taleyini qınayır, özünü qarabaxt adlandırır və çarəni yalnız düĢməni
eldən qovub çıxartmaqda görür:
Əzizim, yara baxdım,
Yar baxdı, yara baxdım.
DüĢmən eldən qovulsun,
Oyansın qara baxdım.
ġair vətənin əbədiliyini hər Ģeydən üstün tutur. Vətəni dünyada
heç bir nemətlə, varlıqla əvəz edə bilmir, vətənsiz yaĢamağı ar bilir:
Əzizim, vətən olsun,
Geyimim kətan olsun.
Biz olmasaq da olar,
Təki qoy vətən olsun.
Və ya;
Sevinim, gülüm vətən,
Çiçəyim, gülüm vətən.
Bir qarıĢ torpağınçün,
Yolunda ölüm vətən!
Sonralar Nizami Tağısoy nəinki bayatılarında, ümumiyyətlə,
poetik yaradıcılığında vətən sevgisi, torpaq həsrətini Ģeirlərinin,
poemalarının mahiyyətinə hopdurur. ġairin hər misrasında nikbinlik, əzəmət, vüqar duyulur. Onun üsyanı, harayı ərĢə qalxır. ―Haray
dünyam‖ Ģeirində Ģair haqsızlığa qarĢı çıxır, nankor ―qonĢu‖ların
hiyləsinin üzünü açır.
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Dağ vüqarlı Kəlbəcərim əyildi,
Bu qorxaqlıq niĢanəsi deyildi.
Nə edək ki, qonĢu haqqa zayildi,
Dözmə haqsızlığa, dünyam, ay dünyam!
Səninlə həmiĢə varam, ay dünyam!..
Nizami Tağısoy poeziyasında düĢmənlərə, qaniçənlərə nifrət,
qəzəb hissi daim qabarıq verilir. Ancaq bununla yanaĢı vətənimizdə
―sapı özümüzdən olan baltalara‖ da kinayə, riĢxənd ifadə olunur.
Müəllif vətənin orda-burda, kresloda oturanlarını qınayır, söz ―atəĢinə‖ tutur.
Orda-burda kresloda oturanlar,
Bığlarını mərəkədə, məclislərdə
Teyxa yağa batıranlar
Torpaq deyib, vətən deyib,
Forumlarda say-hesabsız,
Neçə köynəklər cıranlar.
Hardan bilir?! De, bir hardan?!
Torpaq da var, vətən də var!
Ondan ötrü Ģirin candan,
Həyatından keçən də var!
ġair üsyan edir, belələrini qeyrətsizlər, yaĢamağa haqqı olmayanlar adlandırır. Oğlunu, əzizini vətəni qorumaqdan çəkindirənləri,
qeyrətdən dəm vurub yayları çimərliklərdə kefə baxanları, mərdlikdən danıĢıb gizlənənləri qamçılayır, bundan belə kiĢilikdən danıĢmağa haqqımızın olmadığını vurğulayır. ġair ―biz‖ deyə özündən də
narazı olduğunu vurğulayaraq, səsi daha da yüksəlir, ucalır.
Torpaq gedir, çıxır əldən,
Namus, qeyrət gedir əldən.
De, haqqımız varmı bizim,
Bundan belə yaĢamağa,
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KiĢilikdən danıĢmağa,
Papaq qoymaq baĢımıza?!
Bütün bunlar Ģairi narahat edir, düĢündürür, o, çıxıĢ yolu axtarır və nəhayət, əlac tapır. Bu çarə az yaĢayıb, bir Ģahin tək ömür sürməkdir. Torpaq yolunda vuruĢub, qalib gəlməkdə və yaxud vətənin
azadlığı üçün qurban gedə bilməkdədir. Nizami Tağısoy dünyada
qeyrəti, namusu, vicdanı əsas götürür. Onun fikrincə vətən elə ―qeyrətdir, vicdandır, namusdur‖.
Nə pulla alınır, nə də satılır,
Qeyrətdir, vicdandır, namusdur vətən.
Namuslu bir oğlun torpaq sevgisi,
Namussuz min oğul – vətənə düĢmən.
Alim – Ģairi düĢmənlərin ikiüzlülüyü ilə yanaĢı dünyamızda
əl-ayağa dolaĢan, öz Ģəxsi mənafelərini güdərək, vətəni, torpağı düĢünməyən yalançı, saxtakarların niyyətləri düĢündürür, narahat edir.
ġairin ―Ġgid ana ilə qorxaq övladın dastanı‖ poemasında vətənpərvərlik hissi daha relyefli, daha güclüdür. Poemada söhbət oğullarını və ərini cəbhəyə göndərən anadan gedir. Ana hər an övladlarının qələbə xəbərini gözləyir. Ancaq çox keçmir ki, ərinin və iki
oğlunun ölüm xəbərini eĢidir. Ana bundan yanıb-yaxılır, təəssüflənmir. Ancaq bu xəbəri ona gətirən oğlunun ata və qardaĢlarının
cəsədlərini qoyub döyüĢdən qaçdığını biləndə sarsılır. Onu vəfasızlıqda günahlandırır, belə oğula ana ola bilmədiyini deyir.
DüĢmən gülləsindən qaçan oğula,
Vətəni, torpağı satan oğula,
Ata, qardaĢların atan əclafa,
Ana olammaram, etmərəm vəfa.
Ana doğma oğlunu xəncərlə doğrayır. Poemada müəllif ana
obrazını əsl Azərbaycan qadınına xas xüsusiyyətlərlə əks etdirir.
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Azərbaycan qadını hər zaman davalara oğul göndərib və hər zaman
onu qeyrətlə, vicdanla, namusla döyüĢməyə, ölərsə arxadan deyil,
alnından yara alıb ölməyə çağırır.
Nizami müəllim bir ədəbiyyatĢünas alim kimi də Qarabağ
mövzusunda yazılan istər poeziya, istərsə də nəsr əsərləri haqqında
daim mətbuatda çıxıĢ edir. Əsl ziyalı, vətəndaĢ kimi erməni məsələsinə münasibət bildirir. Hələ 1998-ci ildə N.Məmmədov ―Sevincli,
kədərli dünya‖ məqaləsində: ―XX əsrin son onilliyi tarixə təlatümlər
və iğtiĢaĢlar dövrü kimi daxil olub. Əfqanıstan, Ġraq, Küveyt, Fələstin, Bosniya-Hersoq, Xorvatiya, Tacikistan, Abxaziya, Kosovo, Cənubi Osetiya, Çeçenistan-Ġçkeriya epopeyasını yazdı. Minlərlə və on
minlərlə insanlar nahaq qan girdabında üzdü. Alov bürümüĢ müharibə ocaqlarının ən püskürtülü və səfalətlisi siyahısında ―Qarabağ
salnaməsi‖ önəmli yer tuturdu. Saysız-hesabsız insanların taledən
payı Ģəhidlik, itkinlik, əlillik, köçkünlük, psixi-mənəvi və fiziki sarsıntılar oldu. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Qarabağın qara yarasının təfsilatı ədəbiyyatımızda, teatrımızda, kinematoqrafiyamızda
öz bədii həllini tapmamıĢdır‖, – neçə il əvvəl ziyalı-alim ürək ağrısı
ilə yazırdı. Bu gün isə ədəbiyyatımızda, Qarabağ məsələlərinə – erməni iğtiĢaĢlarına həsr olunmuĢ qiymətli ədəbiyyat nümunələri yaranır və yaranmaqdadır. Nizami Tağısoy poeziyası da hamımızın
ümumi problemi olan, bəlası olan Qarabağ məsələlərinə münasibətdə öndə gedir...
ÇağdaĢ poeziyada meydana gələn Ģəhidlik mövzusundakı bir
qisim Ģeirlərdə Ģəhidlik ruhuna məhəbbətin qüvvətləndirici missiyası aparıcıdır. Nizami Tağısoy ölümləri ilə Ģəhidlik zirvəsinə ucalmıĢ qəhrəman oğulların xatirəsinə həsr etdiyi ―YaĢadacaq səni Vətən!‖ Ģeirində Ģəhidlərimizin ədəbiyaĢarlığını canlı Ģəkildə əks etdirmiĢdir:
Vətən oğlu! Qurban getdin,
Qayğıların, arzuların ürəyində,
Ġstəklərin dünya qədər.
Torpaq üçün candan keçdin,
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Alovlardan – oddan keçdin.
Anaların gözündə yaĢ.
Qəlblərində qüssə-kədər.
Vətən sənə oğul dedi,
Sən canını fəda etdin.
BaĢ əyərək bu dünyaya
Torpağına qurban getdin.
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Pərvanə Həbib qızı
Azərbaycan Texniki Universiteti,
filologiya elmləri namizədi, dosent

DAĠM YARATMAĞA VƏ HAMIYA GƏRƏK
OLMAĞA ÇALIġAN ĠNSAN
Nizami Tağısoy! Bu ad ilk baxıĢdan çox sadə səslənir. Əslində bu ad sadəlikdən çox-çox yüksəklikdədir.
Doğrudan da onu ilk dəfə görəndə o, nə qədər sadə, mehriban
görünsə də, bir qədər onunla ünsiyyətdə olduqdan sonra ondan ayrılmaq mümkün olmur.
Heç də təsadüfü deyildir ki, (tərcümeyi-halına nəzər salsaq
görərik) Azərbaycanımızın adi kəndlərinin birində dünyaya göz açmıĢ Nizami müəllim orada orta təhsilini baĢa vurduqdan sonra Bakı
Ģəhərinə gələrək ali məktəbə daxil olmuĢ, oranı fərqlənmə diplomu
ilə bitirmiĢdir. Az keçməmiĢ elmlər namizədi alimlik dərəcəsi, qısa
bir zaman kəsiyində elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüĢdür. Ömür-gününü Bakı Slavyan Universitetində elmə, təhsilə həsr
etmiĢ, gələcək nəsillərə müasir filologiya elminin sirlərini öyrətməklə həvəslə məĢğul olmuĢdur. Nizami müəllim kimi sadə, təvazökar, yorulmaq nədir bilməyən bir adam, yuxusuz gecələr keçirə-keçirə neçə-neçə monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləri yazıb
gənclərimizə, elmimizə ərməğan etmiĢdir.
Nizami müəllimi mən lap uĢaqlıq dövründən tanıyıram. Əvvəllər elə bilirdim o bizim yaxın qohumumuzdur, çünki onun sadəliyi, həddindən artıq mehribanlığı məni buna çox inandırırdı. Sonralar
mən bildim ki, o, rəhmətlik atam – filologiya elmlər doktoru, pro133
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fessor, əməkdar elm xadimi Həbib müəllimin kafedrasının aspirantıdır. Uzun müddət bir yerdə iĢləyirdilər. Sonralar onlar ayrıldılar...
Atam ona tez-tez deyərdi: ―Nizami, dayanmaq olmaz, iĢləmək
lazımdır‖. O, belə də etdi, dayanmadı. Əvvəlkindən də artıq çalıĢırdı
və məqsədinə çatdı. Filologiya elmləri doktoru adına layiq görüldü.
Sonralar Nizami müəllimin elmi axtarıĢlarının nəticələri özünü çox
da gözlətmədi. «XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində»,
―Qazax ədəbiyyatı‖, ―Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində‖,
―Poetik tərcümə‖, ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ və s. – neçə-neçə kitab
və dərslikləri ədəbiyyatĢünaslıq elminə töhfə oldu.
Nizam müəllim özünü heç də elmi yaradıcılıqda sınamadı. O,
nəsr və Ģeir sahəsində də uğurlar qazandı, gözəl lirik-nostalji hisslərlə zəngin əsərlər bizə bəxĢ etdi.
Atam Babayev Həbib Bayram oğlu böyük ədəbiyyatĢünas
alim, ədəbi əlaqələrin yorulmaz və orijinal tədqiqatçısı idi. O, daim
mötəbər elmi məclislər iĢtirakçısı və təĢkilatçısı idi. Onun yetirmələri indi də elm və tədris müəssisələrində çalıĢmaqdadırlar. Ancaq
onların arasında yeganə Nizami müəllim bizi daha çox yad edir,
yoxlayır, öz gəliĢi ilə bizə sevinc bəxĢ edir.
El adəti ilə bizə hər il müəyyən günlərdə atamın ad gününə, il
dönümünə, bayramlarda qəbrini ziyarət etməyə gedirik, nə vaxt getsək onun məzarı üstündə tər qərənfillər görürük. O anda ətrafa diqqətlə baxsan Nizami müəllimin və atamın baĢqa bir sıra tələbələrinin baĢ aĢağı oradan uzaqlaĢdığını görərsən. Budur onun insanlığı
və insanlığın, yoldaĢlığın, dostluğun, sədaqətin, aliliyin heyrətamiz
nümunəsi.
Nizami müəllim haqqında çox demək, çox yazmaq olar, amma onun haqqında nə qədər çox deyilsə, nə qədər yazılsa, yenə azdır.
Bu il onun ömrünün 60-cı baharıdır. Deməli, o, ömrün ən
müdrik çağlarına qədəm qoyur. Ġnanıram ki, həyat eĢqi ilə yaĢayan
Nizami müəllim hələ çox yazıb-yaradacaq, elmimizə daha sanballı
kitablar bəxĢ edəcək, elmimizin gənclər tərəfindən mənimsənilməsində səriĢtəli mütəxəssis hazırlığında əməyini əsirgəməyəcəkdir.
Bu yolda, Nizami müəllim, Allah sizə yar olsun, sizə can sağlığı və arzularınızın həyata keçməsini, çin olmasını arzulayıram.
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Fərrux Məmmədov
Bakı Slavyan Universiteti
Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının
dosenti, filologiya elmləri namizədi

ZƏHMƏTĠN BƏHRƏSĠ, KAMĠLLĠYĠN ZĠRVƏSĠ...
60 yaş – kamilliyin zirvəsi,
Kaş bu yaşda təbrik edim hər kəsi!
İlyas Tapdıq
Kamillik insan həyatının elə bir çağıdır ki, istər-istəməz keçdiyin həyat yoluna boylanmalı olursan. Bir rus yazıçısının obrazlı
Ģəkildə dediyi kimi ―nə vaxtsa tulladığın daĢları yığmalısan‖. Azərbaycanın ġirvan bölgəsinin Ucar rayonunda sadə əməkçi ailəsində
dünyaya gələn Nizami Tağı oğlu Məmmədovun- bizim Nizami müəllimin ağlına belə gəlməzdi ki, o, ġilyan kəndindən - ―kiçik dünyadan‖- ―böyük dünyaya‖-Azərbaycana bəxĢ edilən ilk alim, ilk
professor olacaqdır. Ancaq professor olana qədər Nizami müəllim
elmin daĢlı-kəsəkli yollarında uzun bir həyat yolu keçmiĢdi. Atası
Tağı kiĢidən düzlük, doğruluq, zəhmətsevərlik öyrənmiĢdi.
M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutuna daxil olduqdan sonra isə mənəvi atası Həbib müəllimdən elmin sirlərini öyrənməyə baĢladı. Ġnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirən Nizami müəllim bir müddət doğma kəndlərində rus dili və ədəbiyyatı müəllimi
iĢlədi, kəndin, rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak etdi. Nə135
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hayət, bir gün Həbib müəllimin təkidi ilə Bakıya-tələbəlik illərindən baĢladığı elmi-tədqiqat iĢlərini baĢa çatdırmağa qayıtdı... Namizədlik dissertasiyası Səməd Vurğun yaradıcılığına həsr olunmuĢdu
və uğurla müdafiə edildi. Nizami Məmmədov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra mənə dərs dedi, müəllimim oldu. Qrup
nümayəndəsi idim. Dərslərimiz çox maraqlı keçirdi. Bir gün Nizami
müəllim ―hazır-qayıb‖ edərkən gəlməyən tələbələrdən birinin nə
üçün dərsdə iĢtirak etmədiyini, ona kim icazə verdiyini soruĢduqda
―Ona mən icazə vermiĢəm‖, dedim. Nizami müəllim ―Bərəkallah‖
deyib, gülməyə baĢladı. Lakin bu hal dərsimizin xoĢ ovqatına xələl
gətirmədi. Türk xalqları ədəbiyyatını bizə elə həvəs, elə coĢğun
enerji ilə tədris edirdi ki, vaxtın necə keçdiyini əsla bilmirdik. Nizami Məmmədovun pedaqoji priyomlarından bu gün mən özüm tələbə
auditoriyalarında uğurla istifadə edirəm. O, böyük alim-vətəndaĢ
professor Həbib Babayevin yolunu sayqı və sevgi ilə davam etdirir.
Həbib müəllim olduqca tələbkar idi. Nizami müəllim elmlər namizədi, dosent idi. Ancaq Həbib müəllimin tələbələrinə yarı yolda dayanmaq böyük alimin özü tərəfindən ―qadağan edilmiĢdi.‖
Nizami müəllim də ustadın tövsiyələrini həmiĢə nəzərə alırdı
və bundan heç vaxt peĢiman olmurdu. Doktorluq dissertasiyası daha
çətin və fundamental bir problemə - XX əsr rus poeziyasının
Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemlərinə həsr olundu. Məlumdur
ki, tərcümə bədii ədəbiyyatın, ədəbiyyatĢünaslığın ən mürəkkəb
sahələrindən biridir. Poeziya nümunələrinin tərcüməsi isə xüsusi
istedad, məharət tələb edir. Bu qəbildən olan nümunələrin tədqiqi
isə ikiqat məsuliyyətdir. Rus və Azərbaycan dillərini mükəmməl
bildiyindən Nizami müəllim bu çətin iĢin də öhdəsindən layiqincə
gəldi. XX əsri bəlkə də tərcümə əsri adlandırmaq daha düzgün
olardı. Müxtəlif ədəbiyyatlardan tərcümə olunan əsərlərin, Ģeir nümunələrinin əksəriyyəti bu əsrin payına düĢür və Nizami müəllim
bu böyük iĢə öz layiqli töhfəsini verən mütəxəssislərdəndir. XX əsr
rus ədəbiyyatının korifeyləri A.Blokun, S.Yeseninin, V.Mayakovskinin, A.Tvardovskinin, K.Simonovun, N.Tixonovun əsərlərinin
Azərbaycan dilinə necə və kimlər tərəfindən tərcümə olunmasını
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araĢdırmağa baĢladı. Bu istiqamətdə də böyük uğurlar qazandı.
Əməksevərliyi burada da karına gəldi. Bəzi tərcüməçilərlə Ģəxsən
görüĢdü, onların bədii tərcümələrinin necə həyata vəsiqə almalarını
bir daha özü üçün dəqiqləĢdirdi. Bəlkə də Nizami müəllim ağlına da
belə gətirmirdi ki, nə vaxtsa tərcümənin nəzəri problemlərini araĢdırmaqdan birbaĢa bir çox xalqların ədəbiyyatlarından etdiyi bədii
tərcümələrə ―keçəcəkdir‖. Hələlik isə doktorluq dissertasiyası
üzərində gərgin iĢ onu öz ―ağuĢuna‖ almıĢdı. Çox sevdiyi və həmiĢə
tədqiq etdiyi rus sovet Ģairi V.V.Mayakovskinin sözləri ilə desək
Nizami müəllim ―yarımçıq sevməyi və yarımçıq nifrət etməyi‖
bacarmırdı. Doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etdikdən
sonra Nizami müəllim bir az rahatlaĢdı. Ġndi ədəbiyyatĢünaslığın,
ədəbiyyatın, dilçiliyin istənilən istiqaməti, bölməsi ilə rahat məĢğul
olmaq mümkün idi. Ancaq rahatlıq sözü ümumən Nizami
müəllimin çılğın, bir az da tələskən təbiətinə yaddır. Blokun dediyi
kimi ―rahatlığı ancaq yuxularda görə bilərik...‖ XX əsrin 70-80- ci
illərində Ukraynada məĢhur alim QluĢkovun rəhbərlik etdiyi Elmi
Tədqiqat Kibernetika Ġnstitutunda əslən ġuĢadan olan azərbaycanlı
çox gənc yaĢlarında kibernetika üzrə elmlər doktoru olmuĢdu.
Həmin azərbaycanlı gənc Azərbaycan Sənaye Ġnstitutunu (indiki
Neft Akademiyasını) bitirmiĢdi. Bakıya qonaq gələndə ―Azərbaycan
gəncləri‖ qəzetinin müxbiri ona belə bir sual vermiĢdi: ―Siz
kibernetika ilə nə vaxtdan məĢğul olursunuz?‖ Alimin cavabı daha
qəribə olmuĢdu: ―Mən nə orta, nə də ali məktəbdə kibernetika
sözünü eĢitməmiĢdim.‖ Bu baxımdan Nizami müəllimin məĢğul
olduğu digər sahə Türk xalqları ədəbiyyatıdır. Xüsusilə qaqauz,
qazax, özbək, qırğız, türkmən, qaraqalpaq ədəbiyyatları Nizami
müəllimin üstünlük verdiyi istiqamətlərdəndir. Bəlkə də Nizami
müəllim Ucar rayonunun Yuxarı ġilyan kəndində oxuyarkən qaraqalpaq adını eĢitməmiĢdi... Bəlkə də Bakı-Tiflis magistral yolunun
kənarında, Ucar rayonu ərazisində yerləĢən Qarabörk kəndinə verilən Qarabörk toponimi nəsillərin, bütün türk xalqlarının qan yaddaĢından xəbər verirdi... Bəlkə də Nizami müəllimi qaraqalpaq ədəbiyyatını bu qədər dərindən sevməyə və tədqiq etməyə vadar edən
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qırılmaz tellər mövcud idi... Nizami müəllim ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖nın tərcüməsindən ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ adlı fundamental
tədqiqata qədər ―əzablı yollar‖ keçdi. 2008-ci ilin iyununda BSU-da
Özbəkistanın Azərbaycandakı səfirinin iĢtirakı ilə geniĢ təqdimat
mərasimi keçirildi. ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabına layiq olduğu
ən yüksək qiymət verildi. ÇıxıĢ edənlərin yekdil fikri bu idi ki,
bəlkə də qaraqalpaqlar özləri qaraqalpaq ədəbiyyatını bu səviyyədə
tədqiq etməyiblər... ―Gün o gün olsun ki,‖ təqdimat mərasimləri
Nukusda, DaĢkənddə, Səmərqənddə, Alma-Atada, BiĢkekdə, AĢqabadda keçirilsin...‖
Son illərdə Nizami müəllim tarixçilərin də ―çörəyinə Ģərik
çıxmağa baĢlamıĢdır.‖ Azərbaycanın, xüsusilə də anadan olduğu,
həyatı qədər sevdiyi ġirvan bölgəsinin toponimlərini, tarixi, coğrafi
yer adlarının tədqiqi ilə məĢğul olmağa baĢladı. Bu istiqamətdə də
nailiyyətləri böyükdür. Ancaq ulu Sabirin dediyi kimi bəzi ―həpəndlər‖ gərgin zəhmətin, yuxusuz gecələrin bəhrəsi olan uğurlara qısqanclıqla yanaĢır, hər vasitə ilə ona mane olmağa çalıĢırlar, lakin
Nizami müəllim Rəsul Rzanın dediyi kimi ―bu gün də, yarın da mübarizə aparmaqdadır.‖ Axı qarĢıda hələ qaraçayların, yakutların, çuvaĢların, nenslərin və neçə-neçə türk xalqlarının ədəbiyyatlarının
tədqiqi var...
Nizami müəllim Ģərəfli ata, böyük alim, nəvələrə cani-dildən
vurğun baba ömrünü yaĢayır. Yubilyarın çox sevdiyi elmi dildə desək, Nizami müəllimə hər 3 istiqamətdə böyük uğurlar arzulayırıq...

138

Nizami Tağısoy: Bir ömrün rapsodiyası

Leyla Gərayzadə
Bakı Dövlət Universiteti
filologiya elmləri namizədi, dosent,
Əsgər anaları şurasının sədri
Sözdür həm təzə şey, həm də köhnə şey,
Sözdən bəhs edilir zaman-zaman hey.
Nizami Gəncəvi
Deyirlər ki, köçən durnaların dimdiklərində ağlaya-ağlaya
uçurdu payız. Deyirəm ki, elimiz-obamız üçün, övladlarımız kimi,
bu həyat üçün isə o bahar, o yaz köçü ilə gələn durnalar sevinc
lələkləri tökdülər. Çünki dəyərli insanlar dünyaya gəlirdi.
Öz əməyi, öz zəhməti, elmi, savadı, xalq maarifinin təĢəkkül
tapmasında can qoyan dəyərli bir insan dünyaya gəlmiĢdi.
Nurlu bir həyatın zərrəsində qopan qığılcımları ilə ətrafı iĢıqlandıran bir insan dünyaya gəlmiĢdi.
Bu nurlu sabahlara qələmdən qabar olmuĢ əlləri ilə övladlarımızın qolundan tutub aparan bir insan dünyaya gəlmiĢdi.
Bu insan anadan müəllim doğulmuĢdu. Elm aləminin çətin,
sirli qapısını açmağa lazım olan açarı əlimizə verən bir insan dünyaya gəlmiĢdi.
Bir bahar günü dünyaya gələn bu insan, insanlara sevmək, sevinmək, sevinclərin qanadında yaĢamaq, kədərli söyləyənə təmkin
olmaq, titrək səsli ehtiyaclıya dayaq, yardımçı olmaq kimi hissləri
yaratmağa, yaĢatmağa çalıĢmıĢdır.
Ġllərin, günlərin kölgəsində gizlənməmiĢdir. YazmıĢdır, yaratmıĢdır mükəmməl, elmi, bədii əsərlər.
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YazmıĢdır ki, elm aləminin çoxsaylı cığırlarında özünəməxsus
cığırı olsun. Bu cığırda digərləri kimi həmiĢə yaĢasın, fərqlənsin.
Amma bu illər, günlər də təsirsiz ötməmiĢdir. Onlar da saçına
bir bəzək, üzünə bir cizgi, əlinə bir iĢarə qoyaraq ötmüĢdür. Bu illər,
aylar, günlər onu sevən bu insana belə məhəbbət, belə istək göstərmiĢdir.
Ömrün hər ili həyat pilləsinin ucalan nərdivanına bir addım da
yaxınlaĢdırır bu insanı. Hər bir pilləyə qalxmaq, ucalmaq həmiĢə
Ģanslı insanlarda olduğu kimi, hər bir fikrə hörmətlə yanaĢan,
nəvaziĢ göstərən, köməyini əsirgəməyən, dünəndən ta bu günə kimi
çalıĢan, bir bahar günü dünyaya gələn bu insana da məxsusdur.
Əzizim, isti mənəm,
Dostluqda isti mənəm.
Qaranı, bədi, acını
Bax, sənə istəmərəm.
Ürəyimdən gələn hələ çox misralar, hələ çox sözlər var. Hələ
fikrimi tamamlamadığım arzular, istəklər var. Hələ söyləmədim ki,
bir insan kimi doğru-dürüst, hər çətin anda, hər xoĢ gündə arxamda,
yanımda, özünü yetirən, köməyini əsirgəməyən, gəncliyindən 60
yaĢına qədər, yalnız və yalnız bu amalla yaĢayan bir dostdur.
Hələ demədim ki, ürəyini məĢələ çevirdiyi bu illərdə tələbələri tərəfindən çox sevilən, onlara həyatın bu dolanbaclarında addımlamağı öyrədən bir pedaqoqdur.
Hələ demədim ki, bir elin, obanın toyunda-yasında iĢtirak
edən bir ağsaqqaldır.
Bir də demədim ki, etibarlı həyat yoldaĢı, qayğıkeĢ ata, sevimli babadır.
Doğrudan da, söyləməklə bitməyən nə qədər mənəvi yüklər,
mənəvi sıxıntılar və gözəlliklər var.
Nizami müəllim! Söyləmədiyim, ifadə edə bilmədiyim fikirlərim daha mükəmməl Ģəkildə 70 illik yubileyinizdə araya-ərsəyə gələcəkdir.
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Эльмира Бахтиярова
Азербайджанский международный
университет,
старший преподаватель

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
Всех, кто сталкивается с Низами Тагисоем, поражает беспредельность и многогранность творческих интересов и достижений этого человека. Плодами труда Низами Тагисоя, доктора
филологических наук, профессора, тюрколога, теоретика перевода, литературоведа, поэта-критика является опубликованные
в газетах и журналах республиканского и международного значения около 300 различного содержания статьи, которые, как
правило, выделяются актуальностью и полемичностью.
Тематику и направление научных исследований профессора Низами Тагисоя можно представить следующим образом:
– теория перевода и вопросы художественного перевода,
в частности, он защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Русские переводы пьес Самеда Вургуна и их сценическое воплощение» и докторскую диссертацию на тему: «Русская поэзия
ХХ века в азербайджанских переводах», он автор ряда книг
«Национальное своеобразие подлинника и перевод», «Поэтический перевод» и др;
– литература и фольклор тюркских народов, в частности,
им написаны такие глубокосодержательные книги, как «Каракалпакская литература» (2007), «Казахская литература» (1993).
Он с большой симпатией относится к фольклору тюркских и
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других народов, в его душе находит место фольклор гагаузского, казахского, каракалпакского, киргизского, узбекского
народов;
– актуальные проблемы современного литературоведения. Диапазон исследований профессора Тагисоя в области современной литературы весьма широк. Вызывают неподдельный интерес его мысли о К.Симонове, А.Адалис, С.Васильеве,
С.Вургуне, Мир Джалале, Эльчине, Анаре, Р.Раване.
Член Союза писателей Азербайджана Низами Тагисой –
автор двух сборников стихов. «Будешь искать меня»
(«Axtaracaqsan məni») и «Может мир заблудился» («Bəlkə dünya
öz yolunu çaĢıbdı»). Темы любви, дружбы, долга, чести и родины являются ведущими в его поэзии.
В его стихах особое место занимает тема любви. Он воссоздает душевное внутреннее состояние влюбленного человека. Слова обладают чрезвычайно широким содержанием и
вместе с тем конкретно служат характеристике происходящего
в человеческой душе, в сердце.
Уделяется большое внимание теме нравственности. Выразителен и глубок по нравственной идее его «Дастан о матери и
трусливом сыне». Автор запечатлел ситуацию, весьма драматическую для человека: как устоять против страха смерти?
Читателя поражает непоколебимое отношение матери к
сыну – трусу:
«Предавшему Родину
И бежавшему от пули сыну,
Бросив братьев и отца, не буду
Благоверной матерью».
Образ матери дан и в стихотворении «Письмо матери»:
Sən ey ali məxluq, ey böyük insan,
Mənim qibləgahım – öndə durmusan.
Bütün sınaqlardan qalib çıxmısan,
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Yenilməz sərkərdəm, baĢqanım, anam!
Ürəyim, diləyim, həm canım, anam!
Тема поэзии нашла выражение в стихотворении «Муза
моя»:
Из морей и океанов,
Столь великих созданная,
Муза океанская моя.
Жизни ты – весна, желанная
И мечты возлюбленная
Муза, о желанная моя.
На фронтах с врагом сразилась
И в окопах закалилась
Муза закаленная моя.
Снабжаешь сердце кровью,
Тело бодростью и мощью,
Муза полномочная моя.
Его Муза верно служит народу:
Родине, народу верно
Ты служила, врезанная,
Муза монолитная моя.
На турнире подлых, гнусных
Несгибаема, стальная,
Муза парнокрылая моя!
В стихотворении «Родной язык» поэт воспевает основу
духовной культуры, волшебное орудие – азербайджанский
язык.
Родной язык, язык родной!
Готов пожертвовать собой:
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Разрубят хоть на части,
На мелкие кусочки,
Сожрут на пламени костра,
Я прошепчу, знай, и тогда:
«Азербайджан, мой край родной,
Народ, язык всегда со мной!»
Низами Тагисой – лауреат премии «Гызыл гялям».
Людей – работающих рядом с Низами муаллимом поражает эрудиция и трудолюбие его. Он не отступает перед трудностями. Почти каждый год выходят из печати его труды. Он
неустанно работает во имя развития филологической и тюркологической науки.
***
Rəhilə Qeybullayeva
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor
Bakı Slavyan Universitetinin Jurnalistika və Azərbaycan Ədəbiyyatı kafedrasında bir sıra fundamental proyektlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Professor Nizami Məmmədovun təqdimatına toplaĢdığımız ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖ və ―Qaraqalpaq
ədəbiyyatı‖ kitabları proyektlərdən birincisi kimi reallaĢmıĢdır. Nizami müəllim bu kitabları uzun illərdir ki hazırlayır. O, Universitetimizdə neçə illərdir ―Türk xalqları ədəbiyyatı‖ kursunu böyük həvəslə auditoriyalarda tədris edir. ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı
müəllifin iĢləyib hazırladığı mükəmməl konsepsiyaya əsaslanır. O,
Azərbaycanda ilk dəfə Qaraqalpaq ədəbiyyatının öyrənilməsini tarixi, nəzəri və praktik baxımdan yeni magistral üzərinə qoymuĢdur.
Nizami müəllimin əməyi təqdir olunmağa layiqdir.
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Fəxrəddin Meydanlı
ARDNŞ-nin İqtisadiyyat və Uçot
idarəsinin əməkdaşı, şair-publisist

ġƏSTLƏ, SƏXAVƏTLƏ XƏRCLƏNƏN ÖMÜR
1988-ci ilin payız mövsümü idi.
Sovetlər Birliyinin bir birliyi qalmasa da, hələ də ―yuxarıdan‖
ali göstəriĢlər gəlir, yuxarılı-aĢağılı təpkilər tətbiq olunur, qarmağının iliĢkəni qırılmıĢ balıqçı qırmaqdan çıxmağa cəhd edən və buna
Ģansı da olan balığı hər vəchlə əlində saxlamağa çalıĢdığı kimi, bu
Birlik də 15 qardaĢın əldən getməkdə olan 14-dən heç olmazsa 11ni bütün təzyiq və basqı vasitələrindən istifadə etməklə, korĢalmıĢ
kütləĢmiĢ caynaqlarının arasında sıxaraq, mümkün qədər ləngitməyə çalıĢırdı.
15 qardaĢın – milli mentalitetindən, dini mənsubiyyətindən və
cərəyan edən (elətdirilən) hadisələrə fərdi baxıĢlarından asılı olaraq
– hər birinin yurdunda, ocağında müxtəlif "çalarlı, müxtəlif "ölçülü
"meydan hərəkatı hökm sürməkdə idi – nizamsız, primitiv, korkoranə...
―Meydan hərəkatının‖ biri də (elə birincisi) bizim payımıza
düĢmüĢdü. Necə yəni, yağlı tikə ola, onu görən ola, ağzı sulanmaya,
əlbəttə ki, bu bir absurd olardı.
Bəli, qədim, böyük və qüdrətli Azərbaycan dövlətinin ərazisinin beĢdə birini saxlayıblar sağolmuĢlar, hələ onu da çox görürlər
bizə. Deyirlər ki, pay verdiyiniz Təbrizistan cənublulara, ―Dəmir
Qapı Dərbənd‖ Ģimallılara, Ulu Türkün Ulu Borçalısı Borçalının
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qonĢularına, Qərb bölgəmiz isə ―yazıq‖ Hayastanlılara azlıq eləyir.
Neyləyirsiniz bu Xankəndini, ġuĢanı və ona yaxın olan əraziləri.
Xanınız yox, Xankəndinə yaylağa gəlsin, həvəsiniz yox, yoxuĢa
qalxasınız, qıĢı soyuq, qarlı-qadalı, yayda da ki, dənizi yox çiməsən,
bulvarı yox, gəzəsən tum çırtdıya-çırtdıya, kağız tumluq əlində, gələn-gedən əcnəbi qonaqlarımız də baxa sənə, paxıllıq eyləyə.
Verin bu Yuxarı Qarabağı da bu "yazıq millətə, bır az da qayğımız azalsın hündürdə yaĢayanlara...
***
Bəli, belə bir dövrün abı-havası ilə yaĢaya-yaĢaya, Hövsan camaatının Ģəhərdə iĢləyən hissəsi – elə mən də – bir çox sahə kimi
Ģəhər nəqliyyatının da iflic olmasından təsəvvür olunmaz dərəcədə
bir əziyyət çəkir, müxtəlif zümrənin insanları hər səhər hansısa bir
üzünü tük basmıĢ, əlləri kəl boynunu xatırladan, damağından papiros düĢməyən, səsləndirdiyi bayağı musiqinin beyin çatladan ahəngindən ağız deyəni – qulaq eĢitməyən bir ―çastnik‖in ―KUBAN‖ına
və ya ―PAZ‖ına arxadan gələnlərin köməyi ilə qadınlı-kiĢili, uĢaqlıböyüklü, qocalı-cavanlı pərçimlənərək, yan-yörəni görmədən, ancaq
40 dəqiqəlik yolun hansı hissəsində olduğunu fəhmlə duyan, yük
maĢınına qalanmıĢ kartof kimi Ģəhərə çatdırılanda və elə bundan da
xoĢ olmayan bir mənzərə ilə axĢamlar yenə də Hövsan qəsəbəsinə –
evimizə zədəsiz, filansız çatanda, Ģükürlü olurduq Allaha.
Allahçin, kiçik minik maĢınları da xidmət edirdi, buyur 4 nəfər min, adambaĢı da avtobusa verdiyindən beĢ dəfə artıq ödə, ancaq
komfortla get. Nəyi pisdi ki?!..
Portretini çəkmək istədiyim günlərin birində, hamımızın ―Jiquli‖ kimi tanıdığımız VAZ-2101 markalı bir maĢınla 4 yol yoldaĢı
Hövsandan Bakıya gəlirdik. YoldaĢlarımın heç biri, heç üzdən də
tanıĢ gəlmirdi mənə. Yerim darısqal olduğundan komfortum da yox
idi. ġəhərə çatacağımı, maĢından düĢəcəyimi səbirsizliklə gözləyirdim.
YoldaĢlarım isə, hərə öz təbirində münasibətini bildirirdi cərəyan eləyən hadisələrə (əslində elə insanların dilində baĢqa bir möv146
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zu da yer ala bilmirdi. Bütün yerləri zəbt eləmiĢdi ―Qarabağ mövzusu‖). Ancaq yoldaĢlarımdan biri daha aktiv idi. O, yüksək tembrli
səsi ilə, o birilərinin fərqinə varmadığı, ancaq mənə çox tanıĢ gələn
bir dialektdə-ləhcədə, xüsusi bir intonasiya ilə amiranə Ģəkildə danıĢığından ziyalı Ģəxs olduğunu xatırladan bir tərzdə söhbət edir və
məntiqini bizlərə qəbul etdirməyə çalıĢırdı. Sözün açığı yoldaĢımın
o vaxt "mövzunun hansı məqamına toxunduğu o qədər də yadımda
deyil, elə o, danıĢanda da onun söhbətinə yox, ləhcəsinə, cümlə quruluĢuna, səsinin temperamentinə diqqət kəsilmiĢdim...
Biz ―Səməd Vurğun bağı‖nın yanına çathaçatda mən beyqəfıl,
heç onun özünün də gözləmədiyi bir halda bizim kəndsayağı, ancaq
onun öz ləhcəsilə soruĢdum: ―Aya, sən ġilyanlı döörsən?‖
YoldaĢım duruxdu, duruxdu və bir az ehmal, lakin surətli tərzdə: – ―ġilyanlıyam, bəs sən haralısan? Mən də qonĢu Boyatdanam‖,
– deyə cavab verdim (mən bir dəfə bir nəfərdən söhbət əsnasında
Neftçala rayonunun Bankə kəndini nəzərdə tutaraq, ondan soruĢanda ki, sən Bankəlı deyilsən? – sualıma həmsöhbətim də bax beləcə
heyrətlənmiĢdi).
Bax, beləcə tanıĢ olduq.
Mən, Əzizov Fəxrəddin Seyfəddin oğlu, 1954-cü ildə Ucar rayonunun Boyat kəndində doğulub, boya-baĢa çatmıĢam, Nizami
Tağı oğlu Məmmədov isə məndən 4 il əvvəl – 1950-ci ildə, Ucardan
gələn əsas poçt yolu bizim kəndimizdən keçən, Boyatla təxminən 56, rayon mərkəzi iləsə 24-25 kilometr arası olan, Azərbaycanda
mövcud olan üç – (biri Kürdəmir ġilyanı və ya Göyərçin ġilyanı),
Ucarda isə mövcud olan iki ġilyan kəndindən biri – Yuxarı ġilyan
(bu kəndi Əbdürrəhman ġilyanı da adlandırırlar) kəndində (digəri
isə Tiflis-Bakı magistralının sağ cinahında yerləĢən Təzə ġilyan)
doğulub, boya-baĢa çatıb...
Qısa və ayaqüstü söhbətləĢmə zamanı Nizami müəllimin o
vaxtkı M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun (indiki Bakı Slavyan Universiteti) məzunu və aspirantı olmaqla, filologiya elmlər namizədi, həmin institutun XX əsr rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti olduğunu öyrəndim, öz növbəmdə isə o vaxtkı
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D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Ġnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universiteti) bitirib, Respublika Yerli
Sənaye Nazirliyinin Maliyyə Ģöbəsinin müdiri vəzifəsində çalıĢdığımı onun diqqətinə çatdırdım...
Biz Nizami müəllimlə yaxınlaĢdıq, dostlaĢdıq, ailəvi gediĢ-gəliĢimiz də oldu. Nizami müəllimlə qaynayıb-qarıĢandan sonra, onun
Yuxarı ġilyan kəndindən olan, ancaq Zərdab rayonunda o vaxtlar
fəaliyyət göstərmiĢ CamıĢçılıq sovxozunun sürücüsü iĢləmiĢ Tağı
kiĢinin oğlu olduğunu da bildim.
Tağı kiĢini ərazidə, xüsusilə də bizim kənddə yaxĢı tanıyırdılar. Mən uĢaq idim, o məni tanımasa da, mən onu tanıyırdım. Çünki
mən çox vaxt evləri poçt yolunun qırağında, kəndin ortasında dördyol deyilən yerin kəsiĢməsində, M.Füzuli adına kolxozun Ġdarə Heyətinin Ġnzibati ərazisi və binası ilə üzbəüz yerdə yerləĢən ana babam Alıoğlu Firudingilin həyətində olardım və, demək olar ki, kəndimizin içindən keçən bütün maĢınların markasını, dövlət nömrə niĢanlarmı, sürücülərini və maĢınların hansı təĢkilata mənsub olduğunu və s. belə əzbərdən bilirdim. Hətta rayonların əksəriyyətinin avtomobil-nömrə niĢanlarının seriyalarını da bilirdim, eləcə də Ģofer
Tağını (onu belə çağırırdılar) da tanıyırdım.
ġofer Tağı səliqəli-sahmanlı adam idi. Onun idarə etdiyi
QAZ-53 markalı yük maĢını həmiĢə təmiz, zavod rəngi üstündə
olardı. O, maĢınını bizim kəndin içərisi ilə Yuxarı ġilyana tərəf uzanan təxminən 2 kilometrlik yolu çox aĢağı surətlə idarə eləyər, yayda toz qaldırmaz, qıĢda isə yol gölməçələrinə yığılan lehmə suyunu
çiləməzdi yolla gedənlərin üstünə. ġofer Tağı kənd içi yol boyu,
maĢının açıq pəncərəsindən baĢ eləməklə, hamını salamlayar, yaxın
tanıĢları iləsə maĢını saxlayıb əl-ələ görüĢüb, hal-əhval tutar, bir
çoxlarından fərqli olaraq, yolüstü yanına götürdüyü adamdan pul almazdı – belə eĢidirdim məndən böyüklərdən.
Çoxları qibtə edərdi Ģofer Tağıya (Allah ona rəhmət eləsin)...
***
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Nizami müəllimin həyat dünyasına, intellektinə, maraq dairəsinə qismən də olsa bələd olduqdan sonra, Tağı kiĢiyə edilən qibtənin əsassız olmadığını anladım. Və onu da anladım ki, o kəslər ki,
cibində diplom gəzdirə-gəzdirə, vəzifə kürsülərinin üzlüyünü sürtməkdən pardaqlaya-pardaqlaya, küllü madiyyata malik ola-ola, nə
özləri cəmiyyət üçün yararlı olmamıĢ, məntiqi olaraq, nə də cəmiyyət üçün yararlı məhsul – valideyninin ünvanına qibtə yaradacaq bir
övlad təqdim edə bilməmiĢlər. Bu kəslər sadə peĢə adamına – Ģofer
Tağıya necə qibtə etməməli idilər!?
Biz hər ikimiz artıq Hövsan qəsəbəsində yaĢamırıq. Mən
ailəmlə 1993-cü ildən Xətai rayonunun Yeni Əhmədli, Nizami müəllim isə öz ailəsi ilə Nizami rayonunun 8 kilometr qəsəbəsində yaĢayırıq. Ġndi də əlaqələrimiz və təmaslarımız davam edir. Nizami
müəllimin gözəl ailəsi var. Onun üç övladının – ġəbnəm, Gülay və
Raminin toylarında iĢtirak etmiĢik. O, babadır, 4 nəvəsi var.
Bu gün Nizami Məmmədov filologiya elmlər doktoru – Bakı
Slavyan Universiteti Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin "Rus dili və ədəbiyyatı‖
kafedrasının müdiridir.
Nizami müəllim geniĢ spektrli zəka sahibidir. Onun leksikonu
son dərəcə zəngin və rəngarəngdir. Gözəl natiqlik məharətinə malik
olan Nizami müəllim, bəlağətli danıĢmağa üstünlük verəndir də.
Nizami müəllimin bu və ya digər elmi və ya bədii əsər barədəki mülahizələri, miqyasından asılı olmayan auditoriyanı özünə cəlb
etməyə, onun diqqətini yetərincə məĢğul etməyə qadirdir.
O söhbətin predmetini məzmunlu məcraya yönəltməklə fikrini
dolğun və lakonik Ģəkildə çatdırmağa çalıĢan müasir təfəkkürlü,
praqmatik düĢüncəyə malik nadir ziyalılarımızdandır.
Nizami müəllim zəhmətkeĢ, barmağı qabarlı və məhsuldar
alım və ədibdir. O, bir sıra elmi monoqrafiyaların, 300-dən artıq
məqalənin, 11 dərslik və dərs vəsaitinin və bir neçə bədii kitabın
müəllifidir. Onun nasirliyi ilə yanaĢı Ģairliyi də var. O, nəsrdə öz sözünü deyə bildiyinə əmindir, lakin «Ģeirlə ciddi məĢğul olsam, burada da yadda qalan nümunələr yarada bilərəm», – deyir.
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Masamın üstündə Nizami Tağısoyun müəllifi olduğu və 2009cu ilin sentyabr ayında mənə bağıĢladığı 8 adda müxtəlif janrlı kitabları yer alır.
***
Nizami Tağısoyun "Axtaracaqsan məni‖ (Bakı, Araz, 2000)
adlı kitabını vərəqləyərkən müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı
Ģeir nümunələri ilə üz-üzə qalırsan. Kitab beĢ bölmədən «Vətən məhəbbəti», «Sevgi Ģərqilərı», «Dostlarıma», «Kövrək duyğular» və
«Poemalar» bölməsindən ibarətdir. Kitabda yer almıĢ Ģeirlər təmiz
hislərin, ilıq nəfəsin, kövrək pıçıltıların hədsiz sevgisinin məhsuludur desəm, heç də yanılmaram.
Bax, bu misralarda deyildiyi kimi:
...Çaylar Ģır-Ģır axacaq,
Güllər ətir saçacaq.
Kəndə toy qurulacaq,
Axtaracaqsan məni.
Məni çox anacaqsan,
Yollara baxacaqsan,
Ürəkdə yanacaqsan,
Axtaracaqsan məni...
Nizami Tağısoyun növbəti Ģeirlər toplusu «Bəlkə dünya öz
yolunu çaĢıbdı» (Bakı, AzərnəĢr, 2004) adlanır.
Bu kitaba müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı Ģeirləri və «Təzadlar» adlı poeması daxil edilmiĢdir.
Burada müəllifin sevgi nisgili və Vətən yanğısı daha qabarıq
Ģəkildə hiss olunmaqdadır. ġeirdən bir parçasına diqqət yetirək:
...BaĢ yerə paylanıb Vətən torpağı,
Tutub dörd bir yanı qaniçən yağı.
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Talanıb bağçası, bostanda tağı,
Dünya məndən aldığını bilirəm,
Amma mənə verdiyini bilmirəm...
***
Nizami Tağısoyun Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü, professor Azad Nəbiyevin elmi redaktorluğu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərovun və filologiya elmləri namizədi Ağaverdi Xəlilin rəyçi
olduqları və filologiya elmləri namizədi, dosent Rüstəm Kamalın
―Ön söz‖ü ilə baĢlayan və ―Mütərcim‖ nəĢriyyatında 2009-cu ildə
nəĢr olunmuĢ növbəti kitabı ―ġĠLYAN: özü-sözü – çeĢmənin gözü‖
adlanır.
Bu kitabı müəllif ―el-oba gözündə kiĢiliyi, mərdliyi və dəyanəti ilə tanınan, daim düzlüyü ilə ucalan ġilyanın müdrik ağsaqqallarına, dili bayatılı, sinəsi nağıllı ağbirçəklərinə oğul sevgisiylə‖ ithaf etmiĢdir.
Müəllif bu kitabın, el-oba sevgisiylə yaĢayan, el sözünü yüksək dəyərləndirən, el deyiminə hörmətlə yanaĢan insanlar üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd etməklə, kitabda ġilyan və Ģilyanlılar haqqında tarixi-etnoqrafik məlumatlar, Ģilyanlıların alqıĢları, qarğıĢları,
andları, sınamaları, and, inam yerləri, ayamaları və ləqəbləri, bayatıları, lətifələri, uĢaq oyunları, ġilyan Ģivəsinin Azəri türkcəsi, yerli
dialektdə iĢlənilən söz və ifadələrin özəllikləri, folklor nümunələri,
ġilyan Ģairlərinin yaradıcılığından verilmiĢ örnəklər və ġilyanın təpərli kiĢilərinin həyatından səhifələr ilk dəfə çap edilib, oxucuların
zövqünü oxĢamaqla, onların Ģilyanlıların qeyri-adi müĢahidəlilik qabiliyyətinə, müdrikliyinə, baməzəliyinə və hazırcavablığına maraqlarını bir az da artıracağına ümid bəsləməklə qələmə almıĢdır.
Kitabda yer almıĢ, yuxarıda sadaladığım ―ġilyan özəlliklərindən‖ bəzi nümunələr:
– alqıĢlar: – Ovun qannı olsun; Əllərin dam odu görməsin və s.
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– qarğıĢlar: – Səni Ģaqqar-Ģaqqar yanasan; Ġçin pətə-pətə
olsun və s.
– andlar: – Ay haqqı; Nar piri haqqı və s.
– sınamalar: – Qız gəlin köçəndə dalınca daĢ atarlar; Toyu
təzə olmuĢ iki gəlinin üz-üzə gəlməsi pis əlamətdir və s.
– and, inam yerləri: – Haqverdi baba ocağı!
– bayatılar: – «Əziziyəm ġilyana, Bənd kənara, Ģil yana.
Vətəndə hər yan gözəl, Mən məftunam ġilyana».
– ġilyan Ģivəsinin Azəri türkcəsi: – «düəcər-didərgin»,
«əltək-zəif», «əzvayıĢ-vəziyyət, hal» və sair və ilaxır.
Göründüyü kimi, bütün nümunələr ayrı-ayrılıqda orijinal, özəl
və təkrarolunmazdır.
***
1915-ci ildə Ucar rayonunun (o vaxtkı Göyçay qəzasının) Yuxarı ġilyan kəndində anadan olmuĢ, 1920-ci ildə atasını itirdikdən
sonra anasının himayəsində qalmıĢ, 1927-ci ildə Kənd Birinci Dərəcəli Zəhmət Məktəbinə daxil olmuĢ, 1929-1931-ci illərdə qonĢu
Bağman-BərgüĢad kəndində Kolxoz Cavanlar Məktəbində təhsilini
davam etdirmiĢ, 1932-ci ildə Göyçay Ġkiillik Müəllimlik Kursunu
bitirmiĢ və 1939-cu ilədək Zərdabın Xanməmmədli, QoĢaoba, Gəndəbil, ġahsünlü, Ġsaqbağı, Gəlmə və sonra Ucarın Xalac; Göyçayın
Lək I və Lək II kəndlərində müəllim, dərs hissə müdiri və direktor
vəzifələrində çalıĢmıĢ, 1939-cu ildə Ġkinci Dünya Müharibəsinə səfərbər olunub, Rusiyanın – Voronej, Stalinqrad, Tambov, Kursk,
Bryansk; Ukraynanın – Xarkov, Çerniqov, Rovno, Belorusiyanın –
Qomel və Brest vilayətlərinin müxtəlif yaĢayıĢ məntəqələrindəki
vuruĢların; PolĢanın müxtəlif Ģəhərlərinin faĢistlərdən azad edilməsinin iĢtirakçısı olmuĢ, 1945-ci ildə müharibə qələbəmizlə baĢa çatdıqdan sonra Vətənə dönərək Ucarın Müsüslü stansiyasında müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmiĢ və 1948-ci ildə 33 yaĢında
dünyasını dəyiĢmiĢ, bacısının evi yanarkən əksəriyyəti bu evdə saxlanılan Ģeirləri məhv olmuĢ Ģair Səftər Həsənzadənin əldə qalan Ģe152

Nizami Tağısoy: Bir ömrün rapsodiyası

irləri yığılıb — «Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər» adı altında
(Bakı, Mütərcim, 2009) nəfis Ģəkildə çap edilmiĢdir.
Ömür dünyasına ötəri də olsa səyahət etdiyim Ģair Səftər Həsənzadənin Ģeirlərinin hər sətrində nisgil, Vətən həsrəti, ürək ağrısı
boy alıb getməkdədir.
...Ayrılıb çıxmıĢam bir neçə ildir,
Sinəmdə çırpınan qərib könüldür.
Ġndiki məkanım xaraba çöldür,
Döndər, Allah, məni bir də Vətənə...
və ya
...Əzizlərim, yalan yoxdur sözümdə,
Vətən həsrətidir yanan gözümdə.
ġəvətək ağarıb tüklər üzümdə,
Nə tez gəlib tapdı məni qocalıq...
Nakam Ģair Səftər Həsənzadənin əldə qalan Ģeirlərini toplayıb
ələkdən-xəlbirdən keçirən də, bu Ģeirləri toplum Ģəklində, Ģairin ruhuna dualar oxunacaq qədər savaba bərabər tutulacaq kitab qiyafəsində oxuculara təqdim edən və təqdirəlayiq bir iĢin sahibi də –
mərhum Ģairin doğmaca bacısı oğlu Nizami Tağısoydur.
Mən isə öz tərəfimdən ən azı – «Allah razı olsun əməllərindən, əziz dostum, Nizami Tağısoy!» – deməyi özümə borc bilirəm...
***
Nə az, nə çox, bax beləcə tanıyıram 60-ı xırıd eləməkdə olan
təəssübkeĢ həmyerlim, əziz dostum, peĢəkar pedaqoq, istedadlı qələm sahibi, həmkarım, nasir, Ģair, tənqidçi, folklorĢünas, ən önəmlisi
isə gözəl insan, dəyərli vətəndaĢ, nümunəvi ailə baĢçısı, qayğıkeĢ
ata və nəvəcanlı baba – Nizami Tağıoğlunu.
60 il azdırmı, çoxdurmu!? Hər halda bunu Ulu Tanrımız bizdən yaxĢı bilir.
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Mənim fikrimə gəldikdə isə 60 il tarix baxımından – kiçik bir
an, zaman baxımından – yaĢanılan həyat payı, ömür baxımından –
gəldiyin yolda buraxdığın, səni yaddaĢlara yaza biləcək bir iz (əməl,
iĢ və s.), Ģəxsiyyət baxımından isə səndən sonra rəhmət və ya ...
sahibi.
BaĢqa sözlə desək, hər yaĢanılan gün, insanın ilk növbədə
özünün-özünə, bütövlükdə isə içərisində yaĢadığı cəmiyyət qarĢısında ciddi bir hesabatıdır.
Nizami Tağısoyun 60 illik «hesabatı» «Balans komissiyası»
tərəfindən qəbul ediləcəkmi? Mübaliğəsiz – «HƏ!» Çünki bu «hesabatın DEBETi ilə KREDĠTi» «öpüĢür», maliyyəçi dili ilə desək. Bu
da sevgidən, həyat eĢqindən yaranır. Nizami Tağısoyun sevgisi isə
öz içinə sığmayan asimanə bir eĢqdir. Deməli, həyatın davamına
həm lüzum var, həm də buna Nizamisevərlərin mənəvi ehtiyacı və
tələbatı var.
Allahın xoĢsifət məxluqlarından olan Nizami Tağıoğlu!
***
ġəstlə, səxavətlə xərclə ömrü, Allahın verdiyi ömür payını, elə
Allahın özü üçün, özün üçün, bir cıqqan da bizlər üçün!..
Allah qismətinə oldun Ģükürlü,
Təbindir çağlayan Arazlı-Kürlü,
Ġbrətli sözlərin iĢıqlı-dürlüQamətin ortaboy, sevgin ucaboy,
Alim, ədib, Ģair dostum, Tağısoy.
Kim nəyi əkibsə, onu biçəcək,
Kim nəyi çəkdirib, onu çəkəcək,
Sənin arzuların kama yetəcəkDiləyin, niyyətin qol açsın boy-boy,
Alim, ədib, Ģair dostum, Tağısoy.
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XoĢ iĢdir, əməldir sənin «oyun»un,
Qucubdur nəvələr qolun, boyunun,
Təri soyumamıĢ övlad toyununGözləyir babanı hələ neçə toy,
Alim, ədib, Ģair dostum, Tağısoy.
60 nə yaĢdır ki, orda durasan,
Gərək yaĢıdları yolda yorasan,
Çox iĢlər gözləyir səni, arasanBu gözəl dünyadan nə usan, nə doy,
Alim, ədib, Ģair dostum, Tağısoy.
Bağlama qəlbini hər ötən kəsə,
Yaxın tut üzünü doğma nəfəsə,
Qədrini qohumun, dostun bilməsəMeydanlı səs verər səsinə hoy-hoy,
Alim, ədib, Ģair dostum, Tağısoy.
P.S. EĢidəndə ki, 2010-cu ilin may ayında 60 illik yubileyini
qeyd edəcəyimiz Nizami Tağısoyun həyat və yaradıcılığı haqqında
kitabın (Xüsusi buraxılıĢın) tərtibinə boy verilib, düzü nə yazacağımı, nədən yazacağımı və necə yazacağımı düĢündüm. Mənim
üçün bu sima haqqında yazmaq o qədər də asan deyildi. Asan deyildi ona görə ki, mən onu yaxından, dərindən və hərtərəfli tanıyıram.
Bu «yaxın»danın, «dərin»dənin və «hərtərəfli»nin içindən xüsusi
özəllikləri seçib yazmalı idim. Və çalıĢdım ki, sözümlə, Ģeirimlə belə də edim. Edim ki, Nizami Tağısoyun «Ģəklini özümün seçdiyim
boyalarla çəkim...
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ĠĢıqlı Atalı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutunun böyük elmi işçisi,
filologiya elmləri namizədi, Asif ata
“İnam ocağının” odqoruyanı

ULUSAL RUHA YĠYƏLĠK YOLUNDA
Professor Nizami Tağısoyu neçə ildir tanıyıram. Mənim üçün
hər Ģeydən öncə insanın ulusal dəyərlərə yanaĢması əsasdır. Nizami
Tağısoy həmiĢə milli dəyərlərə nəinki sayğı ilə yanaĢıb, habelə bu
dəyərlərin qoruyucusu olub, ortaya özünəməxsus iĢlər qoyub. Çağımızda qloballaĢan dünyanın halında ulusal dəyərlərə yanaĢmada
bayağılıq aydınca duyulur. Dünyanın gediĢatı, yönü qloballaĢma
(kürəsəlləĢmə) baĢıpozuqluğuna doğrudur. De gəl, ulusal dəyərsiz
bəĢəri dəyər yoxdur.
Milli dəyər – ulusun mənəvi, əxlaqi, bədii səviyyəsinin ifadəsi
olub, onun mədəniyyətinin, incəsənətinin, bir sözlə, həyatının bütün
yönləriylə bağlı yetkin düĢüncələrin birliyi, onların uca mahiyyətidir.
Nizami Tağısoyun yaradıcılığında türkçülük ruhunun insani
ifadəsini özümüzə və özgələrə təqdim etmək gələnəyi və inadı var.
Türk ruhu ölməzdir, yaĢarıdır: özümüzə gərək olmasaq, özgəyə yarımağımızın bəĢəri-insani sanbalı da olmayacaq. Türklüyümüzün
özülündə insanilik bənzərsiz səviyyədə ifadə olunur. Bu, əslində
türkçülük-insançılıq birliyinin anadangəlmə ömrümüzdə yaĢamasının, tarixən bütün basqılara baxmayaraq, ölməməsinin göstəricisidir. Bu gün türk xalqlarının parçalanmıĢ, paralanmıĢ, özgəliklərə
qarıĢmıĢ tarixinin, mədəniyyətinin, yaĢam soraqlarının ilk olaraq
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özümüzə çatdırılması, bundan dərs götürülməsi gərəklidir. Bu baxımdan Nizami Tağısoyun bir kökdən su içən ayrı-ayrı türk xalqlarının tarixinin, mədəniyyətinin, uğurlarının, yenilmələrinin Azərbaycan oxucusuna çatdırılması yönündəki çabaları diqqətçəkəndir.
Bu, soydaĢlıq məsuliyyətidir, milli-mənəvi borcun ödənməsidir. Nizami Tağısoy bu kimi iĢlərində ardıcıldır, ulusal-insani təəssübkeĢlik yolçusudur.
Onun foklorçuluq yönündə çabaları da uğurludur. Ötən il iĢıq
üzü görmüĢ «ġilyan: özü, sözü – çeĢmənin gözü» adlı kitabı doğulduğu torpağın ağız ədəbiyyatını sabaha çatdırmaq məsuliyyətindən,
sevgisindən yaranıb. Folklor - xalqın ruhundan yetkin, bitkin soraqlardır. Folklor – ulusun həyat tərzinin ruh yaddaĢında əbədi qalmasının göstəricisidir. Doğulduğun torpağın Vətən mahiyyətini anlamaq, onun ilahiliyini duymaq, Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası,
habelə, ifadəsi olaraq mənalandırmaq; folklor soraqlarını itməyə
qoymamaq, torpağa yurd müqəddəsliyi səviyyəsində yanaĢmaq Nizami Tağısoya duyğularını Ģeirlə ifadə etməyə də imkan verib. Ġnsanın çoxyönlüyü əslində yurda sevgidən və insaniliyə məsuliyyətindən yaranır.
Vətəni umacaqsız sevmək, bu yolda fədakarlıq göstərmək,
vicdançılıq ölçüsüylə yaĢamaq yaradıcının yazdığına bərabər olmasıdır əslində. Vətəni dünya saymaq bu deməkdir. Eləcə də dünyaya
sığmayıb Vətənə sığmaq budur. Ona görə ki, Vətənini sevən üçün
elə Yurdun özü Dünyadır. Sabah üçün yaĢamaq və orada qalmaq da
bu deməkdir.
Azərbaycanın ulusal dəyərlərini hər Ģeydən üstün tutan, türklük ölçüsüylə, amacıyla yaĢayan Nizami Tağısoya yeni yaradıcılıq
uğurları, heç vaxt tükənməyən sevincli aqibət yolçuluğu diləyirəm.
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Kərəm Kürqıraxlı
“Qızıl qələm”
mükafatı laureatı

PĠRDĠ NĠZAMĠ
Bu alimin ali bir məclisdə dəyərli
çıxışını dinləyib heyran qaldım.
Sənət meydanında hünərin gördüm,
BaĢdan-ayağacan sirdi Nizami.
Bəlkə sərraf gəlsə qiymət verəmməz,
Elmində gövhərdi, dürdü Nizami.
Cavanlıq yaĢından oldu xiridar,
Bunu ona verib Cəlili-Cabbar,
Məndən inciməsin, tək bir eybi var,
Bir az əsəbidi, kürdü Nizami.
Təmizdir vücudu, qaynardır qanı,
Dərya elminin bilinmir sonu.
Bir kimsə sınağa çəkməsin onu,
Kükrəyən Arazdı, Kürdü Nizami.
Elmiylə düĢmənlər gözünə oxdu,
Kamalı dərindi, gözləri toxdu,
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Nəzərimdə onun əvəzi yoxdu,
Yurduma bir gəlib, birdi Nizami.
Kərəm, öyünməsin ənam alanlar,
Sənətdə hay-küylə zəfər çalanlar.
Gəlsin ziyafətə əqli olanlar
Elmdə ocaqdı, pirdi Nizami.
Bakı 07.04.2010
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Məhərrəm Səfərov
Bakı Slavyan Universiteti Azərbaycan
tarixi və ictimai elmlər kafedrası,
baş müəllim

DOSTCANLI, AÇIQÜRƏKLĠ HƏMYERLĠM
Nizami müəllimlə tanıĢlığımın yaĢı iki onillikdən az o yana
aĢsa da, mən onu qiyabi olaraq əslində daha əvvəldən tanıyırdım.
Belə ki, qardaĢım Fazil müəllimlə o, rayonda iĢləyərkən bir məktəbdə çalıĢmıĢ, rəvan ünsiyyətdə olmuĢ, bir-birlərinə kifayət qədər hörmət bəsləmiĢlər. Lakin mən onda bilmirdim ki, vaxtilə qardaĢımla
bir məktəbdə iĢləyən Nizami müəllimlə sonra mənə də onunla eyni
ali məktəbdə – M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universitetində) iĢləmək nəsib olacaq. Mən o zaman Leninqrad Universitetinin Politologiya fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirib Azərbaycana adı
çəkilən ali məktəbə göndərilmiĢdim. Bu məktəb məni sanki doğması kimi ağuĢuna aldı. Tezliklə çoxları ilə, o cümlədən Nizami müəllim ilə ünsiyyət qura bildim. Bir həmyerli kimi söhbətimiz tutdu,
mehriban münasibətlərdə olduq. Bu münasibətlər dostluğa çevrildi.
Elə o vaxtlardan biz bir-birimizə çox isniĢdik. Ġndi bəlkə də bizim
qədər xoĢ münasibətdə olan yaxınlar tapmaq mümkün deyil.
Nizami müəllimi tanıdığım dövrdən daim onun səmimiyyətini, açıq ürəkliyini, dostcanlığını hiss etmiĢəm. Nizami müəllim olduqca çalıĢqan, öz elmi-nəzəri hazırlığını daim artırmağa can atan
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məhsuldar alimlərimizdəndir. Onun belə olması məni həmyerli kimi
çox sevindirir.
Nizami müəllimlə tanıĢlığım – bu iyirmi ildən yuxarı bir müddət çox tez bir zamanda ötüb keçdi. Ġndi Nizamisevərlər, ədəbi ictimaiyyət böyük ruh yüksəkliyi ilə onun yubileyinə hazırlaĢırıq. Elə
düĢünürəm ki, Nizami elmimizə hələ neçə-neçə dəyərli əsərlər bəxĢ
edəcək. QardaĢımı yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
***
Рустам Расулов
Заведующий лабораторией «Фольклорные
исследования» Бакинского славянского
университета, кандидат филологических
наук, доцент
В ряду тюркологических исследований последних лет
труд проф. Н.Т.Мамедова занимает особое место, ибо он – одно
из первых исследований особенностей каракалпакской литературы. Каждый раздел книги интересен, наводит на размышления. О каждом из них можно говорить отдельно…, где Н.Т.Мамедов обстоятельно аргументированно излагает замысел своей
книги, ее тематико-методологические ориентиры, ее цель, научные установки… Учебное пособие проф. Н.Т.Мамедова…
новое слово в отечественной литературоведческой тюркологии.
Выводы автора о специфике каракалпакской литературы представляются весьма убедительными.
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Zərifə Ağahüseyn qızı
Azərbaycan radiosu “Gənclik”, “Axtarış”
və “Söz bizdədir” proqramlarının
aparıcısı

TANRIYA YAXIN ADAM
―Adamın öz yerində peyğəmbər olması mümkün deyil, gərək
gedib hardasa peyğəmbər olub qayıdasan‖. Bu sözləri hələ neçə yüz
illər qabaq ZərdüĢt deyib.
Ġndi mən də o fikri bir qədər redaktə edib (ulu peyğəmbər keçsin günahımdan) deyəcəyəm. Deyəcəyəm ki, Nizami müəllimi bir
alim, bir ziyalı kimi təsdiqləmək üçün onunla eyni ali məktəbdə
iĢləmək, onun qalaq-qalaq yazılarını, neçə-neçə kitablarını oxumaq
lazım deyil. Elə yarımca, bircə saat bir yerdə oturub söhbətləĢmək,
dərdləĢmək kifayətdir. Doğrudur, bütün insanlar təki o da ətdən,
sümükdən, qandan, ilikdən yoğrulub. Qanında sudan, daĢdan, dəmirdən, duzdan, Ģəkərdən var. Amma baĢqaları kimi deyil Nizami
müəllim. Duyğuları, düĢüncələri, baxıĢlari tamamilə fərqlidir. Çünki
halal adamdı, düz yolun yolçusudur. Hər Ģeysə yoldan baĢlayır, halallıqdan baĢlayır. Təbiətə nur, iĢıq verən GünəĢ belə yolunu azsa,
evinə çata bilməz. Bax, bunu dərk edir Nizami Tağısoy. Bilir ki,
evinin-yuvasının GünəĢidir, bu iĢıqdan ailədə əzizləri – oğul-qız balaları, sevimli ömür-gün yoldaĢı, auditoriyalarda tələbələri, dədə-baba torpağında doğmaları hərarət tapır.
Hərənin bir ömür kitabı, bu kitabın da ayrı-ayri bölmələri var.
Mənim ömür dastanımın on illik bölümündə Nizami Tağısoyla eyni
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ali məktəbdə iĢləmək də yazılmıĢdır. On ilinsə ayrı-ayrı saatları,
günləri, ayları var. Əvvəlcə onu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri kimi tanıdım-savadlı, tələbkar və məsuliyyətli.
Eyni qruplarda eyni fənləri bölüĢdük, uĢaq ədəbiyyatını, nitq mədəniyyətini. Mühazirəni Nizami müəllim, seminarı isə mən aparırdım.
Tələbələrin dolğun cavabları onlara dərs deyən alimin elm dəryasına nə qədər bələd olmasını təsdiqləyirdi.
Bir gün Nizami müəllim ―Axtaracaqsan məni‖ adlı yenicə
çapdan çıxmıĢ kitabını mənə bağıĢladı. Bilirdi ki, pedaqoji iĢimlə
yanaĢı, həm də jurnalistlik fəaliyyətim var, Azərbaycan Radiosunda
iĢləyirəm. Kitabı aldım, vərəqlədim, təəccübləndim də. Deyirlər,
Ģairlər tanrıya yaxın olanlardır. Bəlkə buna görə sözün sehri ilə dilin
sehri bu misralarda elə qovuĢmuĢdu ki, istəsən də ayıra bilməzdin.
Və bu qovuĢma o qədər təbii idi ki, aydınlaĢdırmaq olmurdu: dilimiz gözəldi, yoxsa Ģeirimiz. Bilmədim, fani dünyaya meydan oxuyan cəngavərdi, eĢqində, sevgisində məsum olan vəfalı aĢiqdi, valideyninə ömrünün sonunadək borclu övladdı, yoxsa tədqiqatcı alim,
tərcümə nəzəriyyəsi üzrə mütəxəssis, pedaqoqdu Nizami müəllim.
Bəzən çox suallar qarĢısında aciz qalırıq: uzun ömür yaĢayan
insanın bircə dəfə də olsa nəyəsə gərəkli olduğunu bir kimsədən
eĢitmirik. Onda məĢhur aksiomu təkrar etməklə özümüzə təskinlik
veririk: ‖Tanrı bunu yaradıb ki, dünya boĢ qalmasın‖. Amma son
ucu ölümlü dünyaya gəldiyimizi bildiyimiz kimi, bir gün də gedəcəyimizi dərk edə-edə yaratmaqdan, yaĢamaqdan doymayan insanları
görəndə qəlbimiz uçunur, fərəhlənirik. Onun zəhmətinə, əməyinə
alqıĢlar, dualar yağdıra-yağdıra yeni uğurlarını gözləyirik. Nizami
Tağısoydan gözlədiyimiz kimi…
Bu da ömür kitabımın bir səhifəsidir: 26 avqust 2004-cü il. Ġlk
övladımın toy günü. Məclisə dəvətlilərin sırasında Nizami müəllim
də var. Respublikanın tanınmıĢ jurnalistləri, alimləri, incəsənət iĢçilərinin iĢtirak etdiyi məclisdə ürəyimin hökmü ilə Nizami müəllimi
mikrofon önünə dəvət etdim. DanıĢdı, arzularını söylədi – elin, elatın ağsaqqalı kimi, adət-ənənəmizi, ədəb-ərkanımızı qoruyub saxlayan müdrik kimi. Çox kecmədən ―Vağzalı‖ Nizami müəllimin oca163
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ğında da səsləndi. O, bir ata kimi, bizsə onu sevən insanlar tək qol
götürüb rəqs etdik, xoĢbəxt günlər arzuladıq – həm özünə, həm də ciyərparalarına. Beləcə, illərin axarında baba da oldu, Allah saxlasın!
Hər Ģey vaxta baxsa da, vaxt heç nəyə baxmır. Fələyin çərxi
öz iĢində, fırlanmağındadır. Bu illərsə saçındakı bəyazlığı artırır.
Hərdən səhhətindəki nasazlıqlar narahat edir Nizami müəllimi. Bu
da təbiətin bir vərdiĢidir qardaĢım! Əsas ruhun sağlamlığıdır, bu da,
Ģükürlər olsun ki, sizdə var. Hələ qabaqda neçə-neçə onilliklər gözləyir bizi. Bilirsiz, indicə nə kecdi qəlbimdən? Heç olmasa, üç-dörd
onillik sonra mən – jurnalist Zərifə Ağahüseyn qızı, sizi, Azərbaycanın görkəmli alimi, nəcib insanı, sədaqətli dostu Nizami Tağısoyu
mikrofon önünə dəvət edib soruĢum: Nizami müəllim, nə var, nə
yox? Siz isə cavab verəsiniz: Hər Ģey yaxĢıdır, lap əladır!
***
Məmməd Qocayev
Bakı Slavyan Universiteti Rus ədəbiyyatı
və onun tədrisi metodikası kafedrasının
müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor
Nizami haqqında danıĢmaq mənimçün xoĢdur. O, mənim tələbəm olub. Onun elmi inkiĢafı mənim gözlərim önündə baĢ verib.
Mənim həmkarımdır, professordur. Son dərəcə zəhmətkeĢ alimdir.
Nizaminin ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı dərslik çərçivəsindən çox
kənara çıxır. Burada qaraqalpaq xalqının tarixi, etnogenezi, folkloru, ―Qıırx qız‖ dastanı, yazılı ədəbiyyatı uğurlu təqdim olunmuĢdur.
―Qırx qız‖ dastanı ilə bağlı mülahizələr məni olduqca düĢündürdü.
Maraqlıdır ki, əgər digər dastanlarımızda baĢ qəhrəman kimi biz kiĢiləri görürüksə, bu dastanda qadın kultu, onun qəhrəmanlığının Ģahidi oluruq. Bu, heç də sadə məsələ deyil. Burada poetika məsələləri
var və mən ümidvaram ki, Nizami bu istiqamətdə də tədqiqatlarını
davam etdirəcək. ―Qırx qız‖ dastanının poetikasını incələyəcək.
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Günel Natiq
Azərbaycan radiosu “Gündoğandan
Günbatana”, “Aşıq gördüyün çağırar”,
“Söz naxışı” proqramlarının aparıcısı

XALQIN ĠRSĠNƏ BÖYÜK SEVGĠYLƏ
Bir filosof deyib ki, keçmiĢ bizim üçün boĢluqlarla doludur.
Gələcək isə qaranlıqdır. Yalnız ―indi‖ aydın görünə bilir, amma onu
da qavramaq asan deyil‖. Tarixin boĢluqlarını doldurmaq – tarixi
bərpa etmək bu günümüzü qavramaq və gələcəyimizi aydınlatmaq
yolları folklordan keçir. Biz yalnız folkloru dərk edərək bir insan,
bir vətəndaĢ kimi öz missiyamızı dərk edə bilərik.
Folklor Nizami Tağısoyun fəaliyyətində, elmi axtarıĢlarında
əvəzsiz mənbədir, qaynaqdır. Folklor incilərinin toplanmasında, yazıya alınmasında onun böyük əməyi var. Qaraqalpaq ədəbiyyatı
haqqında sanballı tədqiqat əsərinin müəllifi, ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖nın Azərbaycan dilinə tərcüməçisidir. O, böyük sevgiylə birbirindən dəyərli əsərlər ərsəyə gətirib... Xalqın irsinə böyük sevgiylə yanaĢıb.
Hər hansı taleyüklü məsələyə Nizami Tağısoy laqeyd qalmır.
Böyük bir ziyalı, vətəndaĢ kimi daim milli-mənəvi dəyərlərimizin
xidmətindədir. Deyirlər, insanın ruhu onun gördüyü iĢlərdədir. Nizami müəllimin gördüyü iĢlər müəllifi olduğu kitablardadır. Bu kitablar onu həm bir alim, həm də bir vətəndaĢ kimi xarakterizə edir.
Azərbaycan radiosunun dinləyicilərinə də Nizami Tağısoyun
adı yaxĢı tanıĢdır. Nizami müəllimin ―Gündoğandan Günbatana‖,
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―AĢıq gördüyün çağırar‖, ―Söz naxıĢı‖ və s. kimi proqramlardakı çıxıĢları dinləyicilərdə hər zaman böyük rəğbət və maraq doğurmuĢdur. Bu da təsadüfi deyildir. Nizami müəllimin çıxıĢları bir qayda
olaraq maraqlı faktlara söykənir və elmi dəlillərlə əsaslandırılmıĢ
olur.
Ümumiyyətlə, Nizami Tağısoy haqqında yazmaq olduqca məsuliyyətli bir iĢdir. Çünki Nizami müəllimin özü olduqca məsuliyyətli – dəmir dəqiqliyə malik bir insandır. Bir faktı da deyim
ki, o, daim dəvət etdiyimiz saatın tamamında artıq studiyada olur.
Nizami müəllimin Ģəxsi keyfiyyətləri də onun əsil ziyalı mədəniyyətindən xəbər verir.
Nizami Tağısoy bitməz-tükənməz enerji ilə çalıĢan alimlərimizdəndir. Tariximizi yaddaĢlarımızda bərpa etmək, bu günümüzü
qavramaq və gələcəyimizi doğru-düzgün aydınlatmaq üçün xalqın
etnik keçmiĢinə sayqı ilə yanaĢmaqda sevgiylə bir-birindən dəyərli
araĢdırmalara imza atır. Onun insanlığı, vətəndaĢlığı, Ģəxsiyyəti,
folklorĢünaslığı və alimliyi bir-birini üzvi surətdə tamamlayan
keyfiyyətlərdir.
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Tahir Tahirov
qonşusu, dostu

MƏNƏVĠYYATINA, HƏYATINA, MÜDRĠKLĠYĠNƏ
VURĞUN OLDUĞUM ĠNSAN
Əvvəl söz yaranıb, sonra isə insan. Allah ―Ol‖ deməklə ilk insan yarandı.
Yuxarıda qeyd etdiyim həqiqəti dərk edənlər, əlbəttə, sözü lazımınca qiymətləndirməyi bacarır, eyni zamanda sözə və söz sahiblərinə böyük hörmət və məsuliyyətlə yanaĢırlar. Deyirlər ki, insanı
geyiminə görə qarĢılayır, ağlına görə yola salırlar. Məncə, bu haqsızlıqdır. Bəlkə də, bu, mənim üsyankar təbiətimdəndir. Sözün dəyərini bilənlər, əlbəttə, həmiĢə insanın nitqinə diqqət edər, onun danıĢacağını səbirsizliklə gözləyərlər.
Nə isə... Elə bil bir qədər uzaqdan baĢladım... Keçirəm mətləbə.
Haqqında danıĢacağım insan sözün əsl mənasında söz ustası,
sözün qədrini bilən, nitqi ilə ətrafdakıların diqqətini özünə yönəltməyi bacaran bir insandır. Burada qədim yunan filosofu Diogenlə
bağlı əhvalat yadıma düĢür.
Diogendən soruĢurlar: ―GünəĢin iĢığı bərq vurub hamını nura
bürüdüyü gündür. Gün iĢığında, əlində çıraq, küçə və meydanlarda
nə gəzirsən?
– Diogen cavab verir: ―Mən insan axtarıram‖.
Doğrudan da bəĢəriyyətin bu günündə kamil insanlara bəlkə
də əvvəlki dövrlərdən böyük ehtiyac vardır.
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2002-ci ilin dekabr ayı. Hazırda yaĢadığımız yerdə, binamızın
tikintisi üçün quraĢdırılmıĢ qülləli kranın sökülməsinə etiraz edirdim. Buna baxmayaraq krandan istifadəyə görə əmək haqqı verilə
bilmədiyindən onu sökürdülər. Bu anda mənimçün naməlum bir
Ģəxs orta bədən quruluĢlu tünd yaĢıl gödəkçədə mənə yanaĢıb nə baĢ
verdiyini soruĢdu. Mən də əhvalatı ona danıĢdım. SöhbətləĢdik. Məlum oldu ki, Nizami Məmmədov (Tağısoy) idi. Nizami müəllim elə
o andaca öz çılğın və üsyankar təbiətini büruzə verməyə baĢladı. O,
dərhal binamızın sədrini tapıb ondan kranla bağlı narahatçılığın aradan qaldırılmasını tələb etdi. Nizami müəllim bir az əvvəl binanın
payçıları sırasına daxil olmuĢdu. Kooperativ binamızın sədri onu sakitləĢdirməyə çalıĢdı. Vəd verdi ki, binanın hər bloku qarĢısında
yük qaldırmaq üçün lebyodkalar qurulacaq və payçılar mənzillərini
rahat təmir edə biləcəklər. Məhz bu andan mənim Nizami müəllimlə
tanıĢlığım baĢladı. Səhəri, yəni bu söhbətdən bir gün keçəndən
sonra, mən dostum Malik müəllimdən bu insanı tanıyıb tanımadığını soruĢdum. Malik müəllim Nizami müəllim haqqında ürək dolusu
xoĢ sözlər danıĢdı.
Çox keçmədi ki, Nizami müəllim özünün bütün mükəmməl
keyfiyyətlərini hamının gözü önündə sübut etməkdə davam etdi.
Nizami müəllim açıq ürəkli, saf qəlbli, Ģirin və lətafətli sözlü,
incə duyğulu, mərd, hünərli dost, qayğıkeĢ ailə baĢçısı, zəhmətkeĢ
insan, haqq yolunda canından keçməyə hazır olan, yalnız xeyirli iĢlər görən və baĢqalarını da buna sövq edən, insanları pis yoldan çəkindirən bir Ģəxsiyyətdir. Belə insanlar, təəssüf ki, həyatda olduqca
azdır. Belə insanların qədrini bilmək hamımızın borcudur. Mən
bunları söz gəliĢi demirəm. Çünki onun əsil insani keyfiyyətlərinin
mən dəfələrlə Ģahidi olmuĢam. Yəni qeyd etdiyim ildən gündəlik
həyatda Nizami müəllimin davranıĢı hər an mənim gözlərim önündə
olub və təvazökarlıqdan uzaq olsa da mənim böyük müĢahidəçilik
qabiliyyətim olduğundan bunlar nəzərimdən bir an belə yayınmayıb. Məsələn: onun təvazökarlığına daha bir misal: YaĢından, vəzifəsindən və cinsindən asılı olmayaraq, mən heç vaxt Ģahidi olmadım
ki, Nizami müəllim öz fikrini kimə isə məcburi qəbul etdirməyə ça168
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lıĢsın. O, daim baĢqalarına: ―Nə məsləhət bilirsiniz?‖ – sözü ilə müraciət edir. Bu təvazökar xüsusiyyət onu insanların gözündə necə də
ucaldır! Bunu ancaq zəngin təfəkkür, ağıl sahibləri belə edir və belə
münasibəti də dərin ağıl sahibləri dərk edə bilərlər.
Nizami müəllimin filologiya elmləri doktoru, professor olmasını, bəlkə də qonĢularının çoxu bilmir. Çünki Nizami müəllim
alimliyini baĢqaları kimi gözə soxanlardan deyil. Onun münasibətlərinin dəyərləri sadəlik, bütövlük, ağıl, təfəkkür, məntiq üzərində
qurulub. Nizami müəllimi məclislərdə alim kimi təqdim edəndə o,
sanki özünü narahat hiss edir. Mən onun dəfələrlə belə narahatçılığının Ģahidi olmuĢam. Nizami müəllim üçün professorluq elə də
önəmli deyil. Nizami Tağısoy tanıdığı və tanımadığı insanların
yolunda, haqq və ədalət naminə canından keçməyə hazır bir
insandır. O, əsl insan, vətəndaĢ, alim, dəyərli pedaqoq kimi ―özümə
heç nə, hamı üçün hər Ģey‖ devizi ilə yaĢayır.
Nizami müəllim insanın ən çətin anlarında duzlu-məzəli, Ģirin-Ģəkər lətifələri ilə onların köməyinə çatır, ovqatına xoĢ ovqat gətirməyə çalıĢır.
Nizami müəllim alovlu vətənpərvərdir. O, öz vətənini, torpağını böyük məhəbbətlə sevən bir insandır. Doğma, doğulub boyabaĢa çatdığı kəndinin adının tarixə böyük hərflərlə həkk olunmasına
çalıĢan Nizami müəllim elinin-obasının adət-ənənələrini qətrə-qətrə,
zərrə-zərrə yığıb oxuculara çatdıran, ömrünü-gününü bu cür iĢlərə
sərf edən, son dərəcə əzablı bir iĢi məhz böyük hörmət və ehtiram
sahibi olan Nizami Tağısoy kimi adamlar edə bilərdilər və etdi də.
Kim lətifələri xoĢlamır. Axı lətifə – “lətif” sözündəndir. Odur
ki, insanları xoĢhallandırır, onlara xoĢ ovqat bəxĢ edir. Nizami müəllimi tanımazdan əvvəl mən hesab edirdim ki, yalnız Qabrovo lətifələri çox maraqlıdır. Amma Nizami Tağısoyun ―ġilyan lətifələri‖ni
oxuyandan sonra Qabrovo lətifələri sanki mənim tamam yadımdan
çıxdı.
Böyük Vətən müharibəsindən 64 il keçməsinə baxmayaraq,
Ucarın Yuxarı ġilyan kəndində anadan olmuĢ, bir müddət müəllimlik fəaliyyəti ilə məĢğul olmuĢ, müharibədə ən ağır döyüĢlərdə iĢti169
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rak etmiĢ, qısa ömür sürmüĢ Səftər Kərəm oğlu Həsənzadənin ―Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirləri‖ni, saralmıĢ və toz basmıĢ ədəbiyyatımıza bəlli olmayan poeziyasını ərsəyə gətirən, vətən sevənlərə,
insanpərvərlərə, söz xiridarlarına, haqqın qələbəsinə inananlara, zərif və duyğulu insanların qəlbini riqqətə gətirməklə məhz Nizami
Tağısoy təqdim etmiĢdir. Ġnsan damarlarını titrədən o nümunələrdən
bir bəndə diqqət edək:
Yeri, göyü, ərĢi, kürsü yaradan,
Bir fikir çox əhvalına Səftərin.
Çoxdan ayrılıbdı öz vətənindən,
Nəzər sal sən iqbalına Səftərin.
Bu misralarda Ģair Səftərin nə qədər nisgilli bir Ģair olduğunun, onun digərlərindən fərqləndiyinin Ģahidi oluruq. Müharibəyə
gedənə qədər müəllim iĢləyən Səftər, Sovetlər ölkəsinin vətəndaĢı,
ateizmin tüğyan etdiyi bir ölkədə, bir sözlə, allahsızlar ölkəsində
Səftər tərəfindən sovet müəllimi tərəfindən Allaha ürəkdən bağlı olmayan inamı, insanı sevməyənləri bu misralar düĢündürə bilməz.
Bunu bizə daxilən anladan, qismət və nəsib edən də məhz Ulu Tanrının köməyindən güc alan Nizami Tağısoydur. Bu, Səftər Həsənzadənin Ģeirlər kitabını təmənnasız ərsəyə gətirən Nizami Tağısoy mənən nə qədər saf və təmiz bir insan olduğunu sübut edir. Peyğəmbər
buyurub: ―Alimlər üç cür olar: birincilər özünü təbiət və cəmiyyətə
təmənnasız həsr edər; ikincilər Ģöhrət üçün alim olarlar; üçüncülər
isə ancaq qarınqululuq ucbatından alim olmağa çalıĢarlar‖.
Özüm tədqiqatçı olmasam da, mənə Nizami Tağısoyun çoxistiqamətli fəaliyyəti yaxĢı məlumdur. O, türk xalqlarının tarixini,
mədəniyyətini, adət və ənənələrini, folklorunu, ədəbiyyatını dərindən öyrənib dünyada böyük məhəbbətlə təbliğ edən türkoloqlardandır. Türkçülük onun yaradıcılığının mayasına hopmuĢdur. O, qaqauz, xəzər, qaraqalpaq, qırğız, qaraçay, malkar, kıbrıs türklərinin etnoqrafiyası, folkloru, klassik ədəbiyyatı haqqında kitablar yazmıĢ,
çoxsaylı məqalələr çap etdirmiĢdir. Bu barədə radio dalğalarında,
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televiziya kanallarında çıxıĢlar etmiĢdir. Yaradıcılığının xeyli hissəsini türkçülüyə həsr etmiĢ Nizami Tağısoyu mən Türksoy adlandırmağa daha çox meylliyəm. Nizami müəllim türkçü olduğu qədər də
bəĢəridir, beynəlmiləlçidir. Onun torpağına, millətinə, vətəninə bağlılığı onu böyük nüfuz sahibi etmiĢdir. Nizami müəllimin dəyəri heç
də dediklərimlə bitmir. O, bəĢər övladını dilinə, dininə görə sevmir,
mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinə görə dəyərləndirir. Bəlkə, elə buna
görə də Nizami müəllim rus dilinə, rus mədəniyyətinə, rus ədəbiyyatına belə yaxından bağlanmıĢdır. O, yaxĢı bilir ki, Azərbaycandan
dünya mədəniyyətinə pəncərə rolunu uzun müddət Rusiya, onun
zəngin mədəniyyəti, dili və ədəbiyyatı oynamıĢdır. Qabaqcıl Azərbaycan ziyalıları kimi o da A.PuĢkini, M.Lermontovu, N.Nekrasovu, L.Tolstoyu, A.Çexovu, F.Dostoyevskini, A.Bloku, V.Mayakovskini, S.Yesenini və digərlərini yetərincə mütaliə etmiĢ, tədqiqat iĢlərinə cəlb etmiĢ, ali məktəb auditoriyalarında tədris etmiĢdir. Yəqin
elə buna görə də Nizami müəllim tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məĢğul
olmuĢ, xeyli əsərləri dilimizdə səslənmiĢdir. Tərcümədə mən onun
ayrıca dəst-xəttini görürəm.
Mən hər dəfə Nizami müəllimi gördükdə və dinlədikdə onun
haqqında xəyalımda xoĢ fikirlər və duyğular pərvazlanır. Onun haqqında nə qədər düĢünür və düĢündüklərimi vərəq üstünə köçürürəmsə, yenə Nizami Tağısoy haqqında ən lazımlı sözü demədiyimi hiss
edirəm. Çünki Nizami müəllimlə ünsiyyət ətrafdakılara xoĢhallıq
bəxĢ edir.
Nizami Tağısoyun ―Bilməm neyçün yaĢayıram‖ Ģeirini oxuyandan sonra mən sanki neyçün yaĢadığım haqqında yenidən düĢünməyə baĢlayıram.
Nizami Tağısoy məhz birinci qrupa daxil olan alimlərdəndir.
Nizami Tağısoydan danıĢan bir insan heç olmazsa onun zərrəsi qədər olmalıdır. Mən böyük həyəcan və böyük təlaĢla ürəyimdə
olan sözləri və fikirləri onun haqqında bəyan edirəm və bundan
zövq alıram. Onun haqqında bildiklərim hələ ürəyimdə keçənlərin
hamısı deyil.
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Xarakterimə görə həmiĢə insanlarda mənfilik axtaran bir insanam. Ancaq Nizami müəllimdə təkcə yaxĢı xüsusiyyətləri görmürəm. Bəzən onda da mənfi cəhətlərin Ģahidi oluram. Onun həyatda
mənfi, xoĢagəlməz hallara dərhal üsyankarlıqla, çılğınlığı ilə əks-səda verməsi buna parlaq misal ola bilər. Bununla belə Nizami Tağısoyun yaxĢı xüsusiyyətləri o qədər çoxdur ki, onun yuxarıda qeyd
etdiyim bu keyfiyyətini kölgədə qoyur. Mən sadə bir vətəndaĢ, böyük alim, dostum haqqında söz deməyə cürət etdim. Bunu söyləməyə məni vicdanım məcbur etdi. ÇalıĢdım ki, çox istədiyim və hörmət bəslədiyim bir insanın portretini sözün köməyi ilə çəkim.
DanıĢmağa, dilə güc verməyən, sözü xəsisliklə xərcləyən, onu
yüksək qiymətləndirən söz ustadlarına, müdriklərə böyük hörmətlə
yanaĢan Ģəxs Nizami Tağısoy haqqında bu qədər danıĢa bildim.
Nizami müəllimlə hər dəfə görüĢəndə yalnız bir Ģey düĢünürəm. Nə yaxĢı ki, belə insanlar Yer üzündə var, yoxsa yaĢamaq çətin, mənasız və dözülməz olardı.
Arzum budur ki, dünya durduqca Nizami Tağısoy da var olsun! Mən fəxr edirəm ki, mənim Nizami kimi saf məsləkli, müqəddəs amallı, bütöv əqidəli əqidəmə yaxın olan bir insan var.
***
Heydər Orucov
Bakı Slavyan Universiteti Jurnalistika
və Azərbaycan Ədəbiyyatı kafedrasının
dosenti, filologiya elmləri namizədi
Nizami müəllimlə biz uzun müddətdir ki, ―Türk xalqları ədəbiyyatı‖ kursu aparırıq. Kitabı oxumuĢam. Onun dəyəri haqqında
Nizami müəllimlə bölüĢmüĢəm. Bəlkə də Nizami müəllimə qədər
nə Qaraqalpaqstanda, nə Özbəkistanda, nə də Rusiyada ―Qaraqalpaq
ədəbiyyatı‖ haqqında belə fundamental bir dərslik indiyə qədər yazılmamıĢdır. Kitabın hazırlanmasında Nizami özünəməxsus, orijinal
bir yolla getmiĢdir.
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Hacı ElĢad Mirzəyev
qonşusu, dostu

DƏYƏRLĠ DOSTUMUZ NĠZAMĠ MÜƏLLĠM
Deyirlər insanlar illərin təcrübəsinə dərindən yiyələndikdə onlar daha kamil, ədalətli və təvazökar olurlar. Nədənsə mən Nizami
müəllim haqqında düĢünərkən eynimdən keçənlər bunlardan ibarət
olur. Onunla tanıĢlığımın yaĢı on ilə çatmasa da daim onun Ģəxsiyyəti, həyatı, mənəviyyatı, əxlaqi təcrübəsi məndə bu hissləri oyadır.
Onu bizim binanın sakini olandan sonra tanımıĢam. Sakinlər burada
yerləĢəndən binamız problemli olub. Ġridən xırdaya – orada olan bütün problemlərin həllində Nizami müəllimin daim yaxından iĢtirakını görmüĢəm. Bu problemlərin çözülməsi üçün hansı instansiyalara müraciət etməli olmamıĢıq. Onların hamısında məhz iĢtirakçıların birincilərindən biri Nizami müəllim olmuĢdur. ĠĢıq, su, lift,
binanın təhvili, qaz xəttinin çəkiliĢi, binamıza məxsus ərazidə
qanunsuz tikinti iĢlərinə qarĢı mübarizə və s. bunların hamısında yenə də öndə gedənlər Nizami müəllim, dostlarımız Malik müəllim və
Tahir müəllim olmuĢlar.
Nizami müəllim qonĢuların bütün iĢlərində yaxından iĢtirak
edən, məclislərdə daim baĢda duranlardandır. Binamızda Nizami
müəllim kimi bir neçə nəfərin köməyilə olduqca səmimi bir mühit
yaranmıĢdır. Bəlkə də binamızda olan mehribançılıq onun kimi bir
neçə nəfərin münasibətinin məhsuludur. Onlar bizləri bir-birimizlə
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daha yaxın olmağa dəvət edirlər. Yəqin elə buna görədir ki, Nizami
müəllim hamının sevgisini qazanmıĢdır.
Nizami müəllimlə həmsöhbət olduqda onun ecazkar dünyasına baĢ vurursan, onun əsil yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olduğunu, qonĢuluğunu, qohumluğunu dəyərləndirə bilirsən. Onunla ünsiyyət insanın dünyanı dərkini, dünyaya baxıĢlarını, hiss və duyğularını təzələyir, ona sanki nur çiləyir. Nizami müəllimin həyat təcrübəsi digərləri üçün gözəl örnək, əsil məktəb hesab oluna bilər. O,
daim insanlıq və yeniliklər axtarıĢındadır. Duzlu-məzəli söz-söhbətləri, həddini aĢmayan zarafatları Nizami müəllimin insani keyfiyyətlərinin dəyərli cizgiləridir. O, son dövrlərdə qələmə aldığı kitablarından bir neçəsini mənə hədiyyə etmiĢdir. Mən onları oxuduqca
hisslərimə sanki bir aydınlıq, duruluq gəlir.
Nizami müəllim hər Ģeydən öcə əsil vətəndaĢdır, elini, obasını, xalqını, türkləri ürəkdən sevən vətən oğludur. Onun ―ġilyan:
özü, sözü – çeĢmənin gözü‖, ―Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər‖ kitablarında bütün bunların canlı Ģahidi olursan.
Vətənimdə Nizami müəllim kimi saf düĢüncəli, incə hissli insanların olması ürəyimdən keçən arzularımdır.
Nizami müəllim layiqli insan, sınaqdan çıxmıĢ dostdur. Onun
Malik müəllimlə (o da bizim binada yaĢayır) dostluğu bunu hamının
yanında dəfələrlə sübut etmiĢdir. O, daim dostlar əhatəsindədir. Nizami müəllim mükəmməl ailə baĢçısı, həyat yoldaĢıdır. Mən ona
həyatında, pedaqoji fəaliyyətində, elmi yaradıcılığında bol-bol müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah səni Vətənimizə, elimizə, xətrini
istəyənlərə çox görməsin.
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Aydın Ağayev
Azinturist şirkətinin baş
direktoru, qonşusu, dostu

MƏN NĠZAMĠ TAĞISOYU DAHA ÇOX
TARĠXÇĠ KĠMĠ TANIYIRAM
2005-ci ilin baharı idi. Mənə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarından
zəng edib bildirmiĢdilər ki, burada bir professor var, o, Azərbaycan,
sizin tarixiniz, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi, Qarabağ faciəsi
ilə bağlı təfərrüatları öyrənməyə gəlmək istəyir. Onu orada bununla
bağlı bilgilər verə biləsi bir mütəxəssislə tanıĢ edə bilərsinizmi?
Mən uzun-uzadı düĢünmədən Nizami müəllim haqqında fikirləĢdim
və cavab verdim: ―Bəli‖.
Beləliklə, az keçmədi ki, mənə zəng oldu ki, artıq filan gün filan saatda həmin adam Bakıda ―Binə‖ aeroportunda olacaq, onu qarĢılamaq lazımdır. Və biz həmin vaxtda aeroportda olub bu insanı qarĢıladıq. O, Amerika Universitetlərindən birinin professoru Layn Lin
idi. MaĢına əyləĢib ―Azinturistə‖ gəldik. Qonağı mehmanxanada yerləĢdirdik. O, uzaq yoldan gəldiyindən və qütblər arasında fərq böyük
olduğundan yaxĢı dincəlməli idi. Onu da qeyd edim ki, mən qarĢıda
duran görüĢ və söhbət haqqında Nizami müəllimə artıq məlumat vermiĢ və demiĢdim ki, siz Azərbaycan tarixi, Ermənistan-Azərbaycan
müharibəsi, Qarabağ haqqında obyektiv həqiqətləri mənbələrin dili ilə
Amerikalı professora çatdıra bilməyə özünüzü hazır bilirsinizmi? O,
mənə ―Narahat olmayın, Aydın müəllim, biz bu iĢi layiqincə yerinə ye175
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tirərik,‖ – demiĢdi. Nəhayət, professor Layn Linlə ĢərtləĢdiyimiz gündə
Nizami müəllimlə birgə onunla görüĢdük və görüĢün miqyası, açığını
deyim ki, mənim gözlədiyimdən daha tutumlu və daha dərin oldu.
Nizami müəllim Layn Linlə söhbətə heç də boĢ əllə gəlməmiĢdi. O, özü ilə azərbaycanlı müəlliflərin əsərlərindən baĢqa iyirmidən yuxarı, ərəb, rus, alman, ingilis, polyak, fransız, Amerikan,
gürcü, hətta erməni müəlliflərinin Ġ.Peçevi, Y.Həməvi, A.Qriboyedov, V.Qurko-Kryajin, L.Qumilyov, V.Veliçko, Ġ.Kanadpev,
Y.Pompeyev, ġopen, Semyuel-Uimz, Ġ.Çavçavadze, R.Arakelov və
b. əsərləri ilə gəldi. Nizami müəllim, tərcüməçi, Layn Lin və mən
oturduq. Amerikalı professor Layn Linin Nizami müəllimə sualları
baĢladı. O, tariximizlə, Qarabağla, erməni-Azərbaycan münaqiĢəsinin tarixi kökləri ilə bağlı kitabları ona nümayiĢ etdirməklə, amerikalıya elə əsaslı, məntiqli cavablar verdi ki, Layn Lin ona verilən
cavablara görə heyrətini gizlədə bilmədi. Sual-cavablar düz bir gün
ərzində davam etdi. Nəhayət Layn Lin mənbələrə söykənilməklə o
qədər uğurla inandırıldı ki, həqiqətən də nəinki Qarabağ, həm də ermənilərə peĢkəĢ kimi verilmiĢ Ermənistan ərazisinin də əzəli Azərbaycan torpaqları olması Amerikalıda Ģübhə doğurmadı və o, ermənilərin bizə qarĢı olan torpaq iddialarının doğrudan da əsassızlığını
anladı. Layn Lin bu görüĢdən və söhbətdən məmnunluğunu gizlətmirdi. O, bəzən Nizami müəllimə diqqətlə qulaq asır, bəzən də öz
dəftərçəsində qeydlər aparırdı. Sonra biz söhbətdən imkan tapıb çay
süfrəsi arxasında əyləĢərkən Layn Lin dəfələrlə qeyd etdi ki, Nizami
müəllimlə söhbətdən belə bir qənaətə gəldim ki, azərbaycanlılar özləri haqqında tarixdə onların xeyrinə olanlardan son dərəcə az danıĢır, az təbliğat aparırlar. O, bunu da söylədi ki, mən ABġ-da iĢlədiyim universitetdə və kampaniyada (o həm də ABġ-da bir avtomobil
kampaniyasında məsləhətçi iĢləyirdi – A.A.) bu məsələlər barədə
obyektiv məlumat verməyə çalıĢacağam və erməni-Azərbaycan tarixinə həsr olunmuĢ bir kitab hazırlayacağam.
Nizami müəllim Layn Linlə söhbətdə xalqımızın doğrudan da
nə qədər müdrik ümumbəĢəri dəyərlərlə, ali-mənəvi hisslərlə yaĢayan və yaradan bir millət olduğunu sübut etməklə baĢımızı ucaltdı.
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2005-ci ilə qədər mən Nizami müəllimi tanısam da onun belə
dərin, zəngin erudisiyalı bir insan olduğunu təsəvvür etmirdim.
Onun mahiyyəti mənim düĢündüyüm hədlərə sığmır desəm, mübaliğə olmayacaqdır. Mən xalqımızın Nizami Tağısoy kimi oğulları və
alimləri ilə fəxr edirəm.
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Kamal Ömərov
Uşaqlıq dostu, müəllim

UġAQLIQ XATĠRƏLƏRĠ
1960-cı ilin sentyabr ayı baĢlayanda sinfimizə (Kürdəmir rayonundakı ġilyan kənd orta məktəbinin dördüncü sinfinə) təzə bir
Nizami adlı yaraĢıqlı Ģagird qəbul olundu. Azərbaycan xalqının
uĢaqdan-böyüyünə mənsub olan qonaqpərvərik burada da özünün
göstərdi. 33 Ģagirdin hamısı təzə Ģagirdə isti münasibət göstərməyə
çalıĢırdı. Çox keçmədi ki, həmin bu Ģagird öz tərbiyəsi, qabiliyyəti
və fəallığı ilə nəinki sinif yoldaĢlarının, hətta müəllimlərin də ən sevimlisi oldu. Birinci rübün sonunda artıq o, dərs əlaçısı idi. Əvvəllər
qonaq olduğuna görə onunla münasibət qurmağa çalıĢan sinif yoldaĢları, indi onun fəallığına, yoldaĢlarına göstərdiyi köməyə görə ona
hörmət etməyə baĢlayırdılar. Dərs ilinin sonu o nümunəvi davranıĢı
və fəallığı ilə nəinki sinifdə, hətta məktəbdə barmaqla göstərilirdi.
1961-ci ilin sentyabr ayı baĢlayarkən Nizamini sinfimizdə
görmədikdə hamı kimi mən də çox məyus oldum. Uzun illər onu
unuda bilmədim. Öyrənə bilmiĢdim ki, Nizami O kənddən (bizim
kənddə yaĢayan sakinlər bütünlüklə Ucar rayonunun Yuxarı ġilyan
kəndinə O kənd deyirlər) gəlibmiĢ və ora da qayıdıbmıĢ.
Aradan 40 ilə yaxın vaxt keçmiĢdir. Mən Hövsan qəsəbəsindəki 196 saylı məktəbdə direktor vəzifəsində çalıĢırdım. Bir gün küçədə öz həmkəndlimlə gəzərkən o mənə bir nəfəri göstərib: ―O adamı tanıyırsanmı? – dedi.
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Həmin adam əlli yaĢlarını haqlamıĢ, sadə geyimli, yaraĢıqlı
bir kiĢi idi. Mən tanımadığımı bildirdikdə, ―O Nizami müəllimdir,
O kənddəndir, hətta deyilənlərə görə bizim məktəbdə də oxuyub‖dedi. Həmin anda mənim uĢaqlıq xatirələrim xəyalımda yenidən
canlandı. Onunla tanıĢlıq yaradıb həmsöhbət olmaq istəyirdim.
Həmkəndlim isə söhbətinə davam edirdi:
– Nizami müəllim böyük alimdir. O, ali məktəbdə dərs deyir.
Bu sözləri eĢitdikdə qəlbim fərəh hissi ilə doldu. Buna baxmayaraq, əvvəlki fikrimdən imtina etməyə məcbur oldum. Baxmayaraq
ki, ali təhsil almıĢdım, pedaqoji kollektivə rəhbərlik edirdim, lakin
aramızdakı fərq aydın idi. Orta məktəb müəllimi – elmlər doktoru,
professor. Birdə ki, həmin vaxtlar ali məktəb müəllimləri ilə çoxları
müxtəlif ehtiyacları ödəmək məqsədi ilə yaxınlıq etməyə çalıĢırdılar. Bu səbəbdən həmin müəllimlər çox adamlarla ünsiyyət qurmaq
istəmirdilər.
Aradan aylar keçirdi. Tez-tez mən onunla rastlaĢırdım. Hər
dəfə onu gördükdə köhnə uĢaqlıq xatirələri bir neçə gün məni narahat edirdi. Nəhayət bir gün onunla yenidən rastlaĢdıqda dözə bilməyib, ―Siz Nizami müəllimsinizmi?‖ – deyə soruĢdum.
– Bəli – dedi.
– O kənddən?
– Bəli.
– Dördüncü sinfi harada oxumusunuz? – deyə soruĢduqda.
– Dayan, siz ġilyanlısınız? – deyə soruĢdu.
Bizim tanıĢlığımızın ikinci mərhələsi həmin gündən baĢladı.
Mən onun nə qədər sadə, necə səmimi, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik
olduğunu bir daha yenidən kəĢf etdim və həmkəndlimin niĢan verdiyi həmin gündən ikinci tanıĢlığımıza kimi keçirdiyim hisslərə görə
indi özüm-özümdən utanıram. TanıĢlığımız çoxdandır ki, ailəvi
dostluğa çevrilib. Ailəsinin hər bir üzvü mənim üçün əzizdir. Elmi
yaradıcılıqla əlaqədar vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, bütün
bayramlarda bizi ailəliklə təbrik etməyi heç vaxt yaddan çıxarmır.
Nizami müəllim Azərbaycanın böyük alimi, yaxĢı insan, gözəl
ailə baĢçısı, mənim üçün səmimi dost və mehriban qardaĢdır.
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Mən Nizami müəllimə çətin, cəmiyyətimiz üçün zəruri olan
yaradıcılıq iĢində uğurlar, can sağlığı və ailəsinə öz ürəyindən keçən
bütün xoĢbəxtlikləri ulu Tanrıdan arzu edirəm.
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Əflatun ġərifov
“İveko-Azərbaycan MMC”,
baş mühəndis

ġĠLYANLARI DÜNYAYA TANITDIRAN
BÖYÜK HƏMYERLĠM...
Mən, ġərifov Əflatun AtakiĢi oğlu, filologiya elmlər doktoru,
professor, sözün əsl mənasında dostum və qardaĢım Nizami müəllimlə artıq 25 ildən çoxdur ki ailəvi dostluq edirik. Mən onunla yoldaĢlıq etdikdə fəxr edirəm ki, Nizami müəllim mənim doğma
kəndim olan ġilyanlıdır. Əslində Nizami müəllim Ucar rayonunun
ġilyan kəndində, mən isə Kürdəmir rayonunun ġilyan kəndində
doğulmuĢuq. Bu kəndlərin tarixi, etnik kökləri haqqında Nizami
müəllim özünün ―ġilyan: özü, sözü – çeĢmənin gözü‖ kitabında
ətraflı yazmıĢdır.
Nizami müəllimin özü demiĢ olduğu kimi sanki Azərbaycan
xalqının taleyinə düĢdüyü kimi, ġilyanların da qismətinə bölünmək,
parçalanmaq düĢüb. Elə bizim kökü bir, soyu bir olan kəndimizi də
bölərək bir hissəsini Ucar rayonuna digər hissəsini isə Kürdəmir rayonuna veriblər. Hətta bu azmıĢ kimi Kürdəmir rayonunda yerləĢən
ġilyanı da bu yaxınlarda iki yerə bölərək birini heç bir mənbəyə
əsaslanmadan ―Qarasu‖ adlandırıb, öz əski adından ayırdılar. Bütün
bu bölünmələrə, parçalanmalara baxmayaraq, mən Nizami müəllimi
də, özümü də bütöv bir ġilyanın oğlu hesab edirəm.
Nizami müəllim 1975-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan
Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı institutunu fərqlənmə diplomu ilə
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bitirib bir müddət döğma ġilyan kəndimizdə müəllim kimi çalıĢıb.
Sonra ondakı elmə olan coĢqun həvəs, istedad onu respublikanın
paytaxtına gətirib aspiranturaya qəbul olmağa vadar edib. O, elmin
keĢməkeĢli yollarında gecəsini gündüzünə qatıb inamla irəliləyərək,
1986-cı ildə filologiya elmlər namizədi, 1992-ci ildə isə filologiya
elmlər doktoru dissertasiyalarını müdafiə edib. Səsi daim ekrandan,
efirdən eĢidilən Nizami müəllim çoxsaylı məqalələr, kitablar nəĢr
etdirərək ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin inkiĢafına öz layiqli
töhvəsini verib və verməkdədir. Nizami müəllimin necə böyük insan
olmasını bilmək istəyən, mənə elə gəlir ki, onun kitablarını oxusa
kifayət edər. ġairin kitablarını oxuduqca onun vətənə, anaya və ailəyə
məhəbbəti, alicənablığı, insanpərvərliyi, qayğıkeĢliyi, dosta sədaqəti,
mən deyərdim ki, hər bir oxucunun gözləri qarĢısında canlanır.
Bütün bunlarla yanaĢı Nizami müəllimlə yol yoldaĢı və ya bir
məclisdə olduqda qısa bir zaman kəsiyində bu insanın necə yüksək
intellekt sahibi olması, geniĢ dünyagörüĢünə, dərin təfəkkürə malik
olduğu, insanlara səmimi hisslərlə qiymət verməsi tamamilə aydın
olur. Nizami müəllimlə hər hansı bir səfərə, yola çıxdıqda onun
duzlu, məzəli söhbətlərindən doymaq olmur, elə hey istəyirsən ki,
mənzil baĢına gedən yol bir qədər də uzansın.
Nizami müəllim bir sıra rus, qazax, qaraqalpaq və digər xalqların folklorunun, yazıçı və Ģairlərinin əsərlərini Azərbaycan dilinə
tərcümə etmiĢ və eyni zamanda Səməd Vurğunun əsərlərinin rus
tərcümələrini araĢdırmıĢdır. Bu böyük insanın qələmə aldığı ―ġilyan: özü, sözü-çeĢmənin gözü‖ folklor-etnoqrafik kitabı mənim ən
çox sevdiyim kitablardandır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Nizami müəllim ―Axtaracaqsan məni‖ və ―Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı‖ Ģeir kitabları,
―Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya‖ povesti ilə
oxucuların qəlbini riqqətə gətirmiĢdir. Adlarını çəkdiyim əsərləri
Ģəxsən oxuyarkən məndə belə bir təsir yaratmıĢdır. Onun Ģeir və poemalarının bir hissəsinin rus dilinə tərcümə edilməsini də mən yaxĢı
bilirəm və onlarla yaxından tanıĢam.
Ġndi mən fəxr edirəm ki, eloğlum, dostum və qardaĢım Nizami
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müəllimi nəinki Azərbaycan Respublikasında, həm də onun hüdudlarından kənarda filoloji aləmdə yaxĢı tanıyır və onunla hesablaĢırlar.
Mən bütün ailəmiz adından Nizami müəllimə dünyada ən Ģirin nemət olan can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti, xoĢbəxtlik, elmi
yaradıcılığında isə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
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Elman Ömərov
Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti,
aparıcı mühəndis

NĠZAMĠ MÜƏLLĠM KĠMĠ ĠNSANLARIN CƏMĠYYƏTĠN
FORMALAġMASINDA ROLU ƏVƏZSĠZDĠR
Əxlaq tariximizdə səslənmiĢ çox gözəl bir fikir var: ya öyrədən ol, ya öyrənən ol, ya dinləyən ol, yaxud da bunları sevən birisi
ol! Bu fikri xatırlatmaqla sözə baĢlamağım təsadüfi deyil. Ġnsan adlı
ali məxluqda bu sadalanan keyfiyyətlərin cəm olması o insanın böyüklüyünə, əxlaqına, kamilliyinə dəlalət edir. Məhz belə əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan, zəkası, geniĢ dünyagörüĢü, hər tərəfli savadı
ilə, etik-mənəvi dəyərləri ilə gənc nəslimizə örnək olan mənimçün
əziz professorumuz Nizami müəllim haqqında söz söyləmək üzərimə bir xeyli dərəcədə məsuliyyət qoyur. Onun müsbət keyfiyyətlərini kiçik bir yazıda vərəqə köçürmək asan olmasa da, mən buna
cəhd edəcəyəm. Ümid edirəm ki, buna müvəffəq də olacağam.
Biz Nizami müəllimlə 1995-ci ildən tanıĢıq. Qeyd edək ki,
məhz müəllimlərin əməyi sayəsində cəmiyyət formalaĢır, savadlı,
bilikli, geniĢ dünyagörüĢlü, nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetiĢir.
Bu insanların səyləri ilə də cəmiyyət daha da irəliləyir, daha böyük
nailiyyətlər əldə edir. Sözün əsl mənasında Nizami Tağısoy kimi
müəllimlər cəmiyyətin formalaĢmasında bir memar rolu oynayır.
Onun turk xalqlarının mədəniyyətini, əxlaqını özündə əks etdirən
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kitabları da gənclərimizin türkçülük ruhunun yüksəldilməsində, mənəviyyatının inkiĢafinda böyük rol oynamıĢ və oynamaqdadır.
Bir insan kimi Nizami müəllim hər zaman insanları sevməyi,
onlara hörmətlə yanaĢmağı, qayğı göstərməyi bacarmıĢ, sadə zəhmətkeĢ insanların əməyinə daim dəyər vermiĢ, təqdir etmiĢdir. O,
vətəninə, millətinə, xalqına, soy-kökünə, adət-ənənələrinə dərindən
bağlı insandır.
Hər bir xalqın, millətin rifahı, çiçəklənməsi sağlam ailə təməllərinə bağlıdır. Sağlam cəmiyyəti sağlam ailələr formalaĢdırır. Ailə
nə qədər möhkəm olsa, onun üzvləri arasında bir-birinə qarĢılıqlı
sevgi, hörmət, qayğı nə qədər çox olsa, cəmiyyət də bir o qədər güclü və xöĢbəxt olar. Bu mənada Nizami müəllimin bir ailə baĢçısı kimi qayğıkeĢliyini, ailə dəyərlərinə verdiyi önəmi də xüsusi qeyd etməmək insafsızlıq olardı.
Nizami müəllimin dostluqda səmimiliyi, humanizmi, fədakarlığı onu digər insanlardan köklü Ģəkildə fərqləndirən cəhətdir. Əslində insan fikrini, dərdini, sevincini hər kəslə bölüĢə bilməz. Məhz
sadiq, vəfalı dostlar insan üçün dar günün dayağı, yaxĢı günün yoldaĢı, yaman günün sirdaĢıdır. Belə dostlar hər kəsə qismət olmaz.
Mən Nizami müəllim kimi bir dostla yaxın olduğum üçün özümü
xoĢbəxt hesab edirəm.
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Adil Əhmədov
Ucar rayonu, Qəzyan kəndi,
ingilis dili müəllimi, dostu

DƏYƏRLĠ ZĠYALI, SƏDAQƏTLĠ DOST
Əziz qardaĢım, istəkli dostum Nizami müəllim haqqında söz
demək mənim üçün həm asan, həm də çətindir. Asandır onun üçün
ki, onu yaxından tanıyanlardan biriyəm. Çətindir ona görə ki, Nizami müəllim böyük istedad sahibidir, onun barəsində təsadüfi söz demək olmaz.
1975-ci ildə institutu bitirərək Nizami müəllimin doğma kəndi-Yuxarı ġilyan orta məktəbində müəllimliyə baĢladım. Bu məktəb
həm Ģagirdlərinin sayına, həm də müəllim kollektivinin böyüklüyünə görə rayonda seçilirdi. Ələlxüsus, 1970-1975-ci illər bu
məktəbdə böyük dəyiĢikliklər olmuĢdur. Bütün fənlər üzrə ixtisas
müəllimləri məktəbə cəlb olunmuĢdur. Lakin köhnə fikirli, aqressiv
düĢüncəli, öz ixtisasını zəif bilən qocaman müəllimlər gəncləri sıxıĢdırır, addımbaĢı gözdən salmağa çalıĢırdılar.
Gənc müəllimlərin əksəriyyəti kənardan gəlmə olduğuna görə
bu müqavimətə çətinliklə tab gətirirdilər. Belə bir zamanda, iclaslarda, pedaqoji Ģuralarda, elmi mübahisələrdə daim öz sözünü deyən,
demokratik düĢüncəli, dərin bilik sahibi Nizami müəllim sözün əsil
mənasında məktəbdə böyük dönüĢ yaratdı.
Nizami müəllim öz ixtisası ilə yanaĢı, bir çox fənlərə aid elmi
diskussiyalara girir, özünün hərtərəfli biliyə malik olduğunu sübut
edirdi. Artıq məktəb rəhbərliyi, eləcə də bütün kollektiv Nizami mü186
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əllimlə hesablaĢırdılar. Əlbəttə, bu dövrü xatırlayan hər bir kəs etiraf edər ki, bu illər Yuxarı ġilyan kənd orta məktəbinin tarixində
böyük irəliləyiĢ oldu. Bu nailiyyətlərdə Nizami müəllimin əvəzsiz
rolu var idi.
Birlikdə iĢlədiyimiz vaxtdan bir ilə yaxın bir müddət keçmiĢdi. Artıq Nizami müəllimlə ünsiyyətimiz xeyli möhkəmlənmiĢdi. Mən ona yaxınlaĢdıqca onun çoxlarına məlum olmayan bir çox
xüsusiyyətlərini kəĢf etmiĢdim. Nizami müəllim çağlayan bulağa
bənzəyirdi. Onun istedadının, bacarığının meydana çıxması üçün Ģərait, ən əsası isə mühit yox idi. Onun mübarizliyi, çalıĢqanlığı, əmək
sevərliyi, nə vaxtsa uğurlu yol açılacağından xəbər verirdi.
Çox keçmədi, Nizami müəllimi elmi iĢi ilə əlaqədar qırmızı
diplomla bitirdiyi ali məktəbə çağırdılar. Əlbəttə, Ģəhərdə məskunlaĢmaq elə də asan deyildi. Nizami müəllim böyük çətinlik hesabına
olsa da, yeni həyatını qurur, elmi fəaliyyətini durmadan inkiĢaf etdirirdi. Bir-birinin ardınca kitabları çıxır, mətbuatda, radioda, televiziyada çıxıĢlarını eĢidib gördükcə fərəhlənir, eyni zamanda yaxın
dost, qardaĢ kimi böyük qürur hissi keçirirəm.
Nizami müəllimin elmi fəaliyyəti, yaradıcılığı barədə fikir yürütmək, söz demək iqtidarında olmasam da, müasir gəncliyə bir tövsiyə edərdim. Həyatda uğur qazanmaq, məqsədinə nail olmaq arzusuna çatmaq istəyirsənsə Nizami müəllimin həyat yolunu öyrən, ondan bəhrələn.
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Rəfi Haqsəs ġilyanlı
qardaşı, müğənni-şair,
məktəb direktoru

MƏN QARDAġIMLA FƏXR EDĠRƏM!
QardaĢım Nizam ilə mənim aramda cəmi dörd yaĢ fərqi var.
Bəlkə də onu hamıdan yaxĢı mən tanıyıram. Onun həyətdə oynaması, birinci sinfə ilk dəfə getməsi, evdə anama, atama kömək etməsi,
əla qiymətlərlə oxuması, hər bir iĢə məsuliyyətlə yanaĢması, çalıĢqanlığı, hər Ģeyi vaxtında yerinə yetirmə istəyi, səkkizinci sinfi
bitirməsi, Bağman BərgüĢad kənd orta məktəbinə hər gün 10 km
uzaq yolu piyada gedib-gəlməsi, səhər saat altıda qarda-girvədə evdən çıxıb, gec geri qayıtması da sanki bugünkü kimi gözlərimin
önündədir.
Uzaq kəndə səhər tezdən durub məktəbə getmək Nizamini
yormadı, onun təlimə, tədrisə olan sönməz həvəsinə zərrəcə toxuna
bilmədi. Əksinə, çətinliklər onu daha da dözümlü edir, daha da
möhkəmləndirirdi. Amma elə buradaca bunu da qeyd etməliyəm ki,
Nizaminin həyatda qazandığı bütün uğurların əsası atamızın elmə,
biliyə, təfəkkürə, fəlsəfəyə, mənəviyyata ürəkdən bağlılığından irəli
gəlirdi. Çünki atamız Tağı kiĢinin öz ailə qanunları, öz təlim-tərbiyə
məktəbi vardı. Və Nizami qardaĢım dədəmizin məktəbinin ən mükəmməl müdavimlərindən biri idi. Özü geniĢ ali təhsilə malik
olmasa da, dədəmiz son dərəcə iti hafizəli, dərin təfəkkürlü, geniĢ
dünyagörüĢünə malik, mütərəqqi fikirli, digər xalqların nümayəndələrinə hörmətlə yanaĢan, onların mədəniyyətinə qiymət verməyi
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bacaran, dillərinə dəyər verən, rus dilinin incəliklərini bilən, PuĢkini, Lermontovu, Turgenevi yetərincə mütaliə edən, klassik, türk
və Ģərq ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərinin əksəriyyətini – Nizami, Füzuli, Sədi, Hafiz, Xəyyam və baĢqalarını mənimsəmiĢ insanlardan idi. Kənd yerində yaĢamasına baxmayaraq, atamız Bakıya
gələrkən kinoya, teatrlara, tamaĢalara gedər, publika içində olmağa
üstünlük verər, Azərbaycanın ünlü sənətkarları Səməd Vurğun,
Əliağa Vahid və baĢqaları ilə görüĢər, ədəbi-bədii söhbətlərin iĢtirakçısı olardı. Dədəmizdəki maarifə, mədəniyyətə, ədəbiyyata, incəsənətə bağlılıq Nizaminin inkiĢafında son dərəcə mühüm rol oynadı. Dədəmiz Tağı evimizdə xüsusi ədəbi-bədii mühit yaratmıĢdır.
Evimizdə bu mühitə hamımızdan daha bağlı Nizami idi. Dədəmiz
eldə, ailədə, camaat içərisində, ictimai yerlərdə rus dilində
danıĢardı. Elə buna görə də ona el arasında ―Rus Tağı‖ deyərdilər.
Tağı kiĢi çox ciddi, zəhmli, qürurlu, qayğıkeĢ, qanun-qaydanı
hər Ģeydən üstün tutan, haqqı-ədaləti sevən, heç kəsdən çəkinməyən, heç kəsə baĢ əyməyən. prinsipial, sözü üzə deyən, dostu çox,
düĢməni az, nəvaziĢli, hamının dərdinə yanan bir adam idi. O, daim
bizə deyərdi. ―Öz ana dilimizi sevin, qoruyun, amma rusun dilini də
yaxĢı öyrənin, lazımınız olar‖. Bax beləcə dədəmiz bizim hamımızda, Nizamidə isə daha çox rus dilinə xüsusi maraq oyada bilmiĢdi.
Atamın sözləri hədər getmədi. Nizami M.F.Axundov adına
Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutuna əla
qiymətlərlə daxil olub, oranı fərqlənmə diplomu ilə baĢa vurdu.
Təyinatla gəlib doğma kənddə müəllim iĢlədi. Müəllimlərin və
Ģagirdlərin sevimlisinə çevrildi. Səmimiliyi, qayğıkeĢliyi,
tələbkarlığı sayəsində rayonda ona qısa bir zaman kəsiyində xüsusi
məhəbbət formalaĢdı. Hamı ondan, biliyindən, erudiyasından
danıĢdı. Lakin Nizamini qarĢıda daha ciddi sınaqlar gözləyirdi.
Dəfələrlə təhsil aldığı institutun kafedralarından ona təkliflər
gəlmiĢdi. Bir təklif xüsusən ―susmaq‖ bilmirdi.
Bu həmin
institutun ―Rus sovet ədəbiyyatı‖ kafedrasının müdiri prof. Həbib
Babayev tərəfindən gələn təklif idi. O, Nizamiyə təkidlə deyirdi ki,
gəlib aspiranturaya girsin. Ġnstitutda məhz onun kimilərə böyük
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ehtiyac var. Nizami tərəddüdlər içindəydi. Axı o, artıq kənd camaatına, el-obaya elə qaynayıb qarıĢmıĢdı ki, ordan qopmaq istəmirdi. Üstəlik ailə həyatı qurmuĢdu. UĢaqları vardı. Ev tikmiĢdi. Bir
sözlə, kəndlə bağlı tellər ona buralardan ayrılmağa imkan vermirdi.
Amma Həbib müəllimin də sözünü yerə salmaq olmazdı. Nizami
Ġnstituta gəldi. Həbib müəllimlə məsləhətləĢdi. Qiyabi aspiranturaya
sənəd vermək razılaĢdırıldı. Vaxt gəldi. Vədə yetiĢdi. Qəbul imtahanı verdi. Çətinliklə də olsa üç imtahandan ―5‖ qiymətlər alıb aspirant oldu. Nizami hələ də kənddə iĢləyirdi. Həbib müəllimsə inadından dönmürdü. ―Nizami, sən əyani Ģöbəyə keçməlisən. Gələcəkdə
ali məktəbdə iĢləməlisən. Səndən gözəl ədəbiyyatĢünas
gözləyirəm‖. Nizami gəlmək istəmirdi. Elə buna görə də iki dəfə
Təhsil Nazirliyinin Ucar rayon Maarif Ģöbəsinə Nizaminin əyani
aspiranturaya keçməsi ilə bağlı göndərdiyi məktubun vaxtı dəyiĢdirilib sonrakı ilə keçirilirdi. Həbib müəlliminsə təkidi davam edirdi.
Nizami axır ki ―əlacsız qalıb‖ Bakıya üz tutdu, doğma, üzü-gözü
öyrəĢdiyi insanlardan ayrıldı. Ailə kənddə, özü Bakıda çətin günlər
keçirdi. ƏlləĢdi-vuruĢdu. Yuxusuz gecələr keçirdi. Onun istedadına
inananların etimadını doğrultdu. Filologiya elmləri namizədi, dosent, filologiya elmləri doktoru, professor oldu. Onlarla kitablar,
yüzlərlə məqalələr yazdı. Pedaqoqluğu, alimliyi, Ģairliyi, türkoloqluğu ilə nəzəriyyəçiliyi yanaĢı addımladı. Boy aldı, kükrədi, inkiĢaf
etdi. ƏdəbiyyatĢünaslığımızın aktual problemlərinə baĢ apardı. Ġndiyə qədər adı heç bir yerdə olmayan kəndimiz ġilyan və digər Ģilyanlar haqqında folklor-etnoqrafik kitab yazdı. Oxuculara bəxĢ etdi.
ġilyanları hər yerdə tanıtdı.
Nizamini nə vaxt görürəmsə, o axtarır, arayır, yığır, yazır. Bir
sözlə, dinclik nədir, bilmir. QardaĢım sanki yazmaq, yaratmaq,
müdrik iĢlər görmək, fikirlər söyləmək üçün bu dünyaya gəlmiĢdir.
Nizaminin yaradıcılığı geniĢ Ģəkildə təqdir və təbliğ olunsa da, hesab edirəm ki, onun əsərlərinin əsil dəyəri hələ qabaqdadır. Çünki
Aysberqin görünməyən tərəfləri daha çox olur. Mən qardaĢımın, elmə, ədəbiyyata, sənətə, maarifə bağlılığından qürur, xoĢhallıq duyuram. Bizim nəslimiz qardaĢıma görə özünü çox xoĢbəxt hiss edir.
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Çünki Nizami bütün fəaliyyətini xalqa xidmətdə görür və o, daim
köhnə ideallarla – pul yığmaqla yox, öz təfəkkürünü türk oğlu yolunda ―xərcləməkdə, Ģam kimi iĢıq verməkdə‖ görür.
QardaĢım indi ömrünün altmıĢıncı baharını yaĢayır. Bu bahar
qardaĢımın ömrünə, gününə, güzəranına, yaradıcılığına yeni naxıĢlar vuracaqdır. Onun görkəmində Ġlahinin Ģövqü, peyğəmbərimizin
nuru var. Mən bunu daim görmüĢəm, hiss etmiĢəm. Təsadüfi deyildir ki, mən Ģeirlərimdən birini qardaĢımın həyatına həsr etmiĢəm:
Nurlu gecələrim, aydın səhərim,
ġərqdən doğan GünəĢimsən, a qardaĢ!
Çağlayan bulağım, coĢan çaylarım,
Uca dağlarda zirvəmsən, a qardaĢ!
Bu, mənim qardaĢım Nizamidir. Amma bu sözlər heç də qardaĢımın bütün keyfiyyətlərini açmağa qadir deyil. Mən qardaĢımı
çox istəyirəm. ona həyat yollarında uğurlar, elmi-bədii yaradıcılığında müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Təfəkkürünün gücü daim iĢıq
saçsın, elimizi-obamızı əbədi nura boyasın, qardaĢım!
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Zabit Məmmədov
pensiyaçı, dostu

GENĠġ DÜNYAGÖRÜġLÜ, DƏRĠN TƏFƏKKÜR
SAHĠBĠ HƏMYERLĠM
Bir deyim var ki, insan dostu ilə tanınar. Gözəl dost, insanın
baĢ ucalığı, dayağı, əvəzolunmaz xəzinəsidir. Həyat yolunda bu xəzinəyə sahib ola bilmək, təəssüf ki, hər kəsə nəsib olmur. Nə xoĢbəxtdir o insan ki, həyatda yaxĢı gündə də, dar gündə də - hər zaman yanında olan bir qəlb sirdaĢına, dosta sahibdir. Belə xoĢbəxt insanların sırasında olmaq insana məmnunluq hissi bəxĢ edir. Sözə
―dost‖ məfhumu ilə baĢlamağım təsadüfi deyil. Gözəl dost, dəyərli
insan Nizami müəllim haqqında söz söyləmək həm sevindirici, həm
də məsuliyyətlidir. Bizim gözəl insan Nizami müəllimlə tanıĢlığımız 80-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Ġlk tanıĢlığımız vaxtı o,
alimlik dərəcəsi almamıĢdı. Lakin mükəmməl insanlıq məktəbinin
―məzunu‖ idi. Daim sadə, təvazökar, hamı ilə çevik ünsiyyətə girən
bir insan idi Nizami müəllim. Sonra elmlər namizədi, elmlər doktoru oldu. Yenə də onu əvvəlki sadəlik bir an belə tərk etmədi. O zamandan baĢlayan səmimi dostluğumuz bugünə qədər davam edir.
Ġlk tanıĢlığımız vaxtı mən Nizami müəllimi həmyerlim kimi tanımıĢdım. Onun vətənini, xalqını dərin məhəbbətlə sevən bir vətəndaĢ
olduğunu görmək, mənim ona olan hörmətimi birə-beĢ artırmıĢdı.
Türk xalqlarının tarixi keçmiĢini, adət-ənənələrini, ortaq dəyərlərini,
milli mədəniyyət və ədəbiyyatını araĢdırması onun bir türk oğlu ola192
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raq öz soyuna, kökünə, xalqına bağlı olmasından xəbər verir. Mən
Nizami müəllimi əməksevər, öz üzərində durmadan çalıĢan, geniĢ
dünyagörüĢünə, dərin təfəkkür sahibi, Ģeir, sənət vurğunu bir insan
kimi tanımıĢam. Bu gün filologiya sahəsində öz sözünü demiĢ filologiya elmlər doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin ―Azərbaycan
Ədəbiyyatı‖ kafedrasının professoru, Ģair, tərcüməçi Nizami Tağısoy böyük alim-vətəndaĢ, türkoloq və türkçü olmaqla yanaĢı, həm
də olduqca səmimi bir insandır. O, cəmiyyətin bütün təbəqələri ilə
ünsiyyət qurmağı bacaran, xalq ilə onun dilində danıĢmağı bacaran,
harmonik inkiĢaf etmiĢ türk oğludur. Nizami Tağısoy poeziyası ayrıca bir qalaktika, söz və ifadələrin ecazkar dünyasıdır. Bu poeziyada biz öz elini-obasını, vətənini sevgi ilə tərənnüm edən Ģairin milli
vicdan və milli həmrəylik, vətənpərvərlik hissinin ön plana çəkildiyinin Ģahidi oluruq. Onun orijinal duyum tərzi, istedadı, bacarığı nəinki ġilyanlarımızdan qaynaq almıĢdır, həm də o, Azərbaycanımızın
və türk dünyamızın ən ulu yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərimizdən
kükrəyiĢ tapıb alovlanmıĢdır.
***
Asif Hacıyev
Bakı Slavyan Universitetinin tədris
işləri üzrə prorektoru, filologiya
elmləri doktoru, professor
Nizami müəllimin təqdim etdiyi kitablar ölkəmizdə türkologiya elmi sahəsində nüfuzlu alimlərimizin olduğundan xəbər verir.
Son dərəcə gərgin zəhmət sayəsində baĢa gəlmiĢ ―Qaraqalpaq xalq
nağılları‖, ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabları bu alimin necə yüksək
səviyyəli ədəbiyyatĢünas olduğundan xəbər verir. Nizami müəllim
heç də alim-pedaqoq deyil, həm də Ģairdir. Təbi gəldikdə qəlbindən
süzülənləri kağız üzərinə köçürdükdə onun poetik obrazlarının orijinallığı oxucunu özünə cəlb edir. Bu kitablar Nizami müəllimin yaradıcılığının böyük uğuru hesab edilməlidir.
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Maarif Məmmədov
kiçik qardaşı

MÜBALĠĞƏSĠZ HƏYAT NÜMUNƏSĠ
Ən uca rütbədən biliniz fəqət
Alimin rütbəsi ucadır əlbət, –
deyən Nizami Gəncəvi yanılmamıĢdır. Ən uca rütbələrdən, rütbəsi
uca olan dəyərli alimlərdən biri də Nizami Tağısoydur.
Sən sirlər xəzinəsi,
Nizamisən özün elə.
ġeir, sənət dünyasısan,
AçılmamıĢ sirsən hələ.
Yazmağım da çox-çox azdır. Sənin özün bilirsən mən az-az
yazıram da. Elə bu misraları da sənin haqqında düĢünərkən qələmə
aldım. Bilirəm ki, bu sətirlər sənin mahiyyətini açmağa qətiyyən layiq deyil. Amma nə edim, yenə də poetik duyuma güc gəlirəm, alınıb-alınmamağını deyə bilmərəm.
Mübarəkdir altmıĢ yaĢın,
Bir ümmandır sənin baĢın,
Erkən ağarıbdı saçın.
Təbrik edir səni qardaĢın.
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QardaĢım, saçlarının ağarması bizimçün elə də bir nadir hadisə deyil.
Uca dağların zirvəsi daim qarla dolu olur. Böyük Ģairimiz
Səməd Vurğun da əbəs yerə deməmiĢdir:
Qocalıq deyildir baĢın ağlığı.
Uca dağlar baĢı qarsız olmasın.
Mənimçün böyük alim, Ģair, publisist, yazıçı, tərcümə nəzəriyyəçisi haqqında fikir söyləmək heç də asan məsələ deyil. Amma
buna baxmayaraq, yubileyinlə bağlı mən də öz sözümü deməyə,
yazmağa borcluyam.
Görkəmli alim, pedaqoq, maarifçi neçə on illərdir çoxsaylı
monoqrafiya, elmi kitabların və bir neçə Ģeir kitablarının müəllifi
kimi tanınan doğma qardaĢım Nizami Tağısoy mənalı həyatını
vətəninə, xalqına xidmətdə görür:
YaĢamaq, yanmaqdır – yanasan gərək,
Həyatın mənası yalnız ondadır.
ġam əgər yanmırsa, yaĢanmır demək.
Onun da həyatı yanmağındadır, –
yazan Bəxtiyar Vahabzadə sanki bu Ģeiri yazarkən mənim qardaĢımı
nəzərdə tutmuĢdur.
GünəĢin qızılı Ģəfəqləri üstündən əskik olmasın. YaĢa, qardaĢ,
yarat. QardaĢ, səni bir yenilməz qəhrəman kimi görürəm. Amma
bunu heç də hamı mən görən kimi görmür. Çünki həyat bu gün daha
çox neqativ düĢüncəli, naqis xislətli insanlarla dolmuĢdur. Əsil fədailərin yeri çətin görünür. DüĢüncəsi perik düĢən, ömrünü qürbətdə
keçirməyə məhkum olan Almaz Ġldırım demiĢdir:
Bu dünya nə sənin, nə də mənimdi.
Bu dünya dünyanı bilməyənindi.
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Sənin həyatın mübağilədən kənardadır. YaxĢı ki, sən öz elminlə, öz qələminlə ən yüksək zirvələrin tacısan. Yenə yadıma
Bəxtiyar Vahabzadənin bir bənd Ģeiri düĢdü:
Milyon il mənəmlik davası gedə,
Təpənin zirvəyə qar tacı düĢməz.
Min quru qanqalın içində bitə,
Bir qızıl lalənin rəngi dəyiĢməz.
QardaĢ, sən elə bir zirvəsən, sən elə bir qızıl laləsən ki, öz
mənliyinlə, öz varlığınla milyonların içindən seçilən və görünənsən.
Hamı bir Ģeyi bilməlidir: ―Deyilən söz yadigardır‖. Amma bir Ģeyi
də deyiblər atalarımız: ―El üçün ağlayan göz kor olar‖. Sənin yaradıcılığın ġilyan ellərinə, ġirvana, Azərbaycana və nəhayət türklərə
çox lazımdır. El üçün, vətən üçün yaĢa, yarat. Mərhum qəzəlxanımız
Vahid, aləmdə bir insanlığa xidmət qalacaq.
Varmı? – Bir Ģey aparan qəbirə kəfəndən qeyri –
deyən Vahid varislərini, insanları xalqına xidmətə çağırır. Qələmin
büdrəməsin, elmin tükənməsin, ay qardaĢ, sənə uğurlar!
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AbuĢ BəĢiroğlu
dayısı oğlu

ELĠMĠZĠN, OBAMIZIN FƏXRĠ
Sən mənim bibimoğlusan. Mən səni 50 ildən artıqdır ki tanıyıram. Səni uĢaq olduğum vaxt tanıdığım dövrlərdən indi tanıdığım
çox fərqlidir. Sən bizə – Maarifə, mənə daim oxumağı məsləhət görərdin. Hətta biz sənə qulaq asmaq istəməyəndə bizi oxumağa məcbur edərdin. Sənin mən bir dəqiqə də boĢ vaxtını görmürdüm. Bu, sən
kənddə olanda da belə idi, sonra Bakıya gəlib ali məktəbdə tədrislə
məĢğul olanda da elə.
Sən bizlərə sanki məsuliyyətli yaĢamağın əlifbasını öyrədirdin. Sən kənddən ayrılıb Bakıya getdikdən sonra nə zaman kəndə
yolun düĢdüsə daim üstündə qələm-kağız, diktofonla gəldin. Harada
gəldi bizi yanlayırdın, danıĢdırıb nə isə qeydlər aparırdın, məni tapırdın və məcbur edirdin ki, səninlə ġilyanın keçmiĢindən yaxĢı xəbərdar olanların, el sözünü, xalq deyimini bilənlərin hüzuruna gedək. Onların sinəsində yatanları diktofonun yaddaĢına köçürək. Kitab bağlayıb xalqımıza çatdıraq. Bu iĢi sən mənimlə bir il, iki il, beĢ
il yox, iki onillikdən artıq bir zaman kəsiyində gördün. ġirvan elinin
ustad aĢığı Faxrətlə dəfələrlə görüĢürdük, onun yaddaĢının küncündə qalanları kağıza, diktofona köçürürdük, folklor xəzinəmizə, ağız
ədəbiyyatımıza yaxĢı bələd olan Umhanı nənə Məhəmməd qızı, ġilyan Ģairlərinin yaradıcılığını yaddaĢında yetərincə uğurla ―səhifələ197
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yən‖ Vətən ġirəli qızı və neçə-neçə baĢqaları ilə dəfələrlə görüĢürdün, onların ġilyan və Ģilyanlılar haqqında dediklərini, bildiklərini
ipə-sapa düzdük və sən onları tarixin yaddaĢına yazdın. Sənin gördüyün bu iĢ çox əzablı, üzücü və yorucu, bəzənsə əldənsalıcı idi.
YaxĢı yadımdadır. Payızın lap sonuna soyuqlu vaxtına təsadüf edən
bir gündə Umhanı arvadın ocağının baĢında onun yaddaĢını ―qurdalayırdıq‖. Ġki saata yaxın diktofon yazısı aparıldı, Umhanı arvad bizə xeyli gərəkli, orijinal Ģeylər danıĢmıĢdı. Birdən sən dedin: ―Qoy,
baxaq, görək necə yazılıb!‖. Diktofonun düyməsini basdın. Umhanı
arvadın dediklərindən diktofonun yaddaĢına bir dənə də söz yazılmadığını görəndə sən nə qədər heyfsləndin. DemiĢdin ki, belə
adamları danıĢdırmaq heç də həmiĢə mümkün və asan olmur. Sonra
biz Umhanı arvadı yenidən danıĢdırmaq üçün nə qədər əziyyət
çəkdik. O da əvvəl dediklərini sonra yaddaĢında bərpa edə bilmədiyindən sən yenə də həddən artıq əsəbiləĢmiĢdin. Nənəmizin dediyi sanki boĢa getmiĢdi. Çünki deyirdin ki, qoca insanlarla bu söhbətləri apararkən onların yaddaĢ dünyasına daxil olmağı bacarmalısan. Biz isə diktofonun ―xəyanətkarlığı‖ ucbatından fürsəti əldən
vermiĢdik.
Amma hər necə olmuĢ olsa da sən ġilyan haqqında yazdığın
kitabın birincisini nəĢr etdirə bildin. Düzdür, ―qədirbilənlərimizdən‖
bir neçəsi sənin bu fədakarlığına özlərinin mədəni-tərbiyəvi imkanları daxilində yetərincə köməklik göstərərək, səni məhkəmələrə
çəkdilər, səndən ―təfəkkürü iti olanlar‖, elə-obaya «hörməti çox
edənlər» ərizələr yazdırdılar. Sənsə bu iĢlərə məhəl qoymayıb, elə
hey öz iĢinlə məĢğul oldun, böyük Ģairimiz Səməd Vurğun demiĢkən ―De görək hər nəyin vardır, Deyilən söz yadigardır‖a güc gəlib,
qələminə və təfəkkürünə söykəndin. Adı heç bir yerdə olmayan
ġilyanın adını tarixin yaddaĢına birdəfəlik həkk etdin. YaxĢı da etdin. Bunu bizlərin bəziləri bilməsə də, gələcək nəsillər dəyərləndirəcək. Çünki sənin təbirincə desək, ―dünyanın əvvəli də, axırı da
―söz‖ olub, elə ―söz‖ də qalacaq‖. Ġndən belə olanlar içində ―ġilyan‖ sözü də dünyanın gəlimli-gedimli gərdiĢində öz ömrünü yaĢayacaq.
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Bibioğlu, sənin Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaĢdırdığın ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖ kitabın ―Gilziba‖ ilə açılır. Mən orada Meytin obrazını uzun müddət yadımdan çıxara bilmədim. Bu nağılları
oxuduqdan sonra gözümün qarĢısında türk elləri, obaları, yurd yerləri canlanır. Mənə bu nağıllarla tanıĢ olana qədər elə gəlirdi ki, qaraqalpaqlar çoxdan dünya səhnəsindən siliniblər. Sən demə bu xalq
bütün əzab-əziyyətlərə sinə gərə-gərə mədəniyyətlərini, ədəbiyyatlarını, folklorunu, incəsənətini, etnoqrafiyasını özünəxas Ģəkildə inkiĢaf etdirməkdə, adını sivil xalqlar sırasına yazmaqdadırlar.
Nizami müəllim! Sənin mənimçün yaxın dost, mahir ifaçı
zurnaçı Natiq haqqında yazdığın povest nə qədər emosional və
tragik notlarla qələmə alınmıĢdır. O povest nəĢr olunandan sonra
oxucular onun bədii gücündən, təsir effektindən çox danıĢdılar.
Əsərdə Natiqin və onun zurnasının obrazını nə qədər özünəməxsus
Ģtrixlərlə verə bilmiĢdin. Bəlkə də sənin bu povestin bədii təsir gücünə görə ən gözəl əsərlərdəndir. ġəxsən mən bu povesti göz
yaĢları, həqarət və hıçqırtısız oxuya bilmədim.
Bibioğlu, sənə bir dənə də deyəcəyim odur ki, 2010-cu ildə
radio ilə 20 Yanvar Ģəhidlərinə həsr olunmuĢ çıxıĢını diqqətlə dinlədim. Sən bizə yas tutub, matəmə batmaq yox, özümüzdə təpər tapıb
qəhrəman Azərbaycan oğullarının qanını almağı təlqin etdiyin bu
çıxıĢınla bizim vətənpərvərlik hisslərimizi coĢdurdun. Sənin bütün
həyatın, fəaliyyətin, damarında axan qanın türklüklə yoğrulub. Sənin türkə vurğunluğun bizə də öz təsirini göstərməkdədir. Canın
sağlam, qələmin iti, təfəkkürün korĢalmasın. Allah səni bizə, Azərbaycan xalqına, ədəbiyyatımıza çox görməsin.
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Günay Dağlı
Azərbaycan radiosunun
aparıcısı

TAĞISOYUN SUSMASI
Tağısoy! Necə? Dağlısoy? Yox ey, Tağısoy... müəllimimdi.
Sağ olsun, xətrimi də yaman çox istəyir, – deyib təsdiqlədim redaktorum üçün. Nizami Tağısoy. Gəlin, əvvəla mənim üçün əziz və
doğma olan həmin bu insanın adından danıĢaq.
-Nizami...
-Dahidirmi?
-Məncə, yox... amma Ģairdi, – dedi tələbə yoldaĢım. Gəlsin
görək o nə deyəcək. Onsuz da nə desə bizim öhdəmizdən gələ bilməz, – dedim. Eh... o zaman mənim cəmi-cümlətanı 19 yaĢım vardı.
Mənə elə gəlirdi ki, hamını-hər kəsi susdura bilərəm. Nizami Tağısoyu da susdurmuĢdum deyəsən. Auditoriyaya daxil olduğu dəqiqədən ona dayanmadan sual vermiĢdim və sonda da görmüĢdüm ki,
Tağısoy susmur. ―Müəllim, gəlim sizə bir yazı oxuyum, dinləyin
də‖, – demiĢdim. O da təbii ki, ―Gəl, bala, gəl‖ demiĢdi. Gəldim...
Və baĢladım yazdığım dünənki Ģeiri oxumağa, Tağısoy susdu... nəhayət ki, susdu. Yoxsa bu gün ki, mərci uduzacaqdım... Nə yaxĢı ki,
susdu. Amma o, indi, yəni, bir azdan danıĢacaqdı, mənim Ģeirimə
münasibət bildirəcəkdi... ―Görəsən, nə deyim ki, sussun, danıĢmasın‖ – deyirdim Ģeiri oxuyarkən özüm-özümə. Yadımdadır, lirik bir
Ģeir oxumuĢdum müəllim üçün. ġeiri bitirər-bitirməz də nə isə bir
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yazı oxudum ki, bəlkə Tağısoy sussun, danıĢmasın. Ay hay, kim ey,
Tağısoy? Yox, bu da alınmadı. YaxĢısı budu sən Ģeiri bitirərbitirməz ―Müəllim, mən tənqid qəbul etmirəm a deyinən‖ dedim
özüm-özümə. Elə elə də etdim. ―Müəllim, mən tənqid qəbul etmirəm a...‖ Ġlahi Pərvərdigara bu kiĢi indi məni ya döyər, ya da söyər...
yox deyəsən döyəcək... ―Bala, bala‖ deyə-deyə mənə tərəf addımlayır, özü də özünə xas hərəkətlərlə... ―Hə deyəsən, axı döyüləcəksən, Günay Dağlı‖ dedim özümə... ―Bala, sənin qəribə yazı üslubun
var, bala, sənin gələcəyin var, bala, sən niyə qəzetlərə çıxmırsan
axı?‖ deyib sual verdi Tağısoy mənə. Susdum ―Yox, döymədi... tərifləyir səni di dillən və müəllimə cavab ver də, a bala...‖ nə bala e?
Balada hal qalıb ki, dillənsin. Tağısoyun mənə tərəf atdığı beĢ addım məni məhv etmiĢdi. Ġlk dəfə idi ki, ―ey müəllim‖ deyib auditoriyadan çıxdım. Yenə də Universitetin kitabxanasında oturub, guya
ki, kitab oxuyurdum. Gözüm kitabda özüm isə auditoriyamızda hələ
yaĢanmamıĢ dəqiqələri yaĢayırdım. ―Ġndi zəng çalınacaq... mən
auditoriyaya gedəcəyəm... ey uduzdum da...‖ Zəng çalındı və xətrini
dünyalar qədər istədiyim daha bir müəllimimin dərsi baĢladı. Artıq
auditoriyada idim. Dərsimi də öyrənmiĢdim... ―Heç öyrənməmiĢ
olmazdın dərsi ay, Günay bala, nə olub sənə?‖ – deyib, sual verirdi
müəllim ―Heç, – deyə ötüĢürdüm yenə də...‖ Arxadan tələbə yoldaĢlarım ―müəllim əsəbləĢdirməyin onu, indi ―ey, müəllim‖ deyib auditoriyanı tərk edəcək‖, – deyib güldülər... ―Necə yəni?‖ Bayaq Tağısoyla yaĢadığımız hadisəni tələbə yoldaĢlarım müəllimə nəql etdilər, bir bolluca güldülər də mənə. Eybi yoxdur bu dəfə siz
uddunuz da, eyib etməz, – dedim. ―Nəyi uddular, ay Günay?‖ –
deyə müəllim sual verdi mənə. ―Heç...‖ Yeri gəlmiĢkən deyim ki,
bir gün susdurduğumuz müəllimlərimizdən birinin dərsində idik.
Ġndi və beĢ on dəqiqə bundan öncə susdurduğum müəllimimdən
danıĢırdıq. Vəziyyətin hansı yerdə olduğunu da açıqladıq
müəllimimizə, bu dəfə müəllim ―ey‖, – deyib, auditoriyadan çıxdı.
Ġndi ətrafımda olan hamı gülürdü... Sən demə beĢ, on dəqiqə bundan
öncə auditoriyadan mən çıxandan sonra Nizamı Tağısoy da susub ta
dərsin sonuna qədər oturubmuĢ. ―Ġndi də yəqin ki, dekanlıqda xəyal
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qırıqlığı yaĢayır‖, – dedi tələbə yoldaĢlarım mənə. Çox pis oldum...
BeĢ dəqiqə tamam idi sevimli müəllimim yenidən auditoriyaya
gəldi. Hə, Günay, gəl dərsi danıĢ, – dedi mənə. DanıĢdım... bitirdim
və dayandım. Müəllim birdən mənə qəribə baxıĢlarla baxdı və sual
verdi ―Niyə susdun?‖ Yenidən auditoriya güldü. ―Əstəhfürullah, bu
nə bəladır düĢmüĢəm, müəllim, xahiĢ edirəm bitirin də bu
söhbəti...‖, – dedim. Gələn həftənin həmin günü idi tələbə yoldaĢlarım mənə ―Tağısoy gəlir ha...‖ deyib öz yerlərinə keçdilər. Gəldi salamlaĢdı, əyləĢdi. Ay Allah, mən müəllimin üzünə baxa bilmirəm...
Amma içimdən üzür istəmək də gəlmir, axı neynəyim? ―Susub yerində otur‖ dedim özüm-özümə və susdum da. Ġndi meydan
Tağısoyun idi. ―Gəl bala... gəl bizə bir Ģeir oxu...‖, gəldim susa-susa
dedim Ģeiri, sonra getdim əyləĢdim yerimdə... yenə gələn həftə idi,
yenə Tağısoy: ―Gəl bala‖, gəldim susa-susa oxudum yazımı, əyləĢdim yerimdə... Belə-belə gəlib çatdım dördüncü kursa... Artıq iyirmi
iki yaĢım vardı... artıq media nümayəndəsi idim, ara-sıra Tağısoyla
bir qəzetdə yazılarım da yayımlanırdı, hər dəfə də ―oxudum yazını‖,
– deyib qiymətin verirdi müəllimim. Bir gün Tağısoy mənim kitabımı oxudu. Mən artıq Tağısoyun və baĢqa müəllimlərimin etimadını doğrultmağa baĢlamıĢdım... ―Ġndi bu yolla addımlayıram, indi
sözdür mənim dünyam‖, – deyə oxuculara xitab etdiyim ―Xoxan‖
kitabıma da ilk fikir bildirən elə Nizami Tağısoy oldu. Gün gəldi ki,
Tağısoy mənim üçün dahi deyil, ola bilər fikirləri ilə mənə uğur arzuladı. Ġndi dilimdən düĢməyən Tağısoyun adını dilimdən kim eĢidirsə ―Nə Dağlısoy?‖ deyə mənə sual verir. Məni tanıyanlar yaxĢı
bilirlər ki, mən hər adi bir kəsi özüm üçün doğmalaĢdıran insan deyiləm. Bu Tağısoyun mənim üçün doğmalaĢdığı zamanın tarixçəsi
idi. Ġndi isə müəllimə belə bir sual vermək istəyirəm. ―Çox
hörmətli, Nizami müəllim, mən sizi elə bir dəfə susdura bilmiĢəm,
yoxsa bu dəfələrlə təkrarlanıb, xəbərim yoxdur?‖
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IV BÖLMƏ
NĠZAMĠ MƏMMƏDOVUN “SƏMƏD VURĞUN
PYESLƏRĠNĠN RUS TƏRCÜMƏLƏRĠ VƏ ONLARIN
SƏHNƏ TƏCƏSSÜMÜ” MÖVZUSUNDA NAMĠZƏDLĠK
DĠSSERTASĠYASI
HAQQINDA RƏYLƏR
1. Əfəndiyev Yasin. M.F.Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji
Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutu (APRDƏĠ) Azərbaycan dili və
Ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.
2. Diarova Anelya. M.F.Axundov ad. APRDƏĠ Sovet Ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.
3. Musayev Əli. M.F.Axundov ad. APRDƏĠ Azərbaycan dili
və Ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.
4. Babayev Həbib. M.F.Axundov ad. APRDƏĠ Sovet Ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor.
5. Əliyeva Dilarə. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası.
Nizami ad. Ədəbiyyat Ġnstitutunun baĢ elmi iĢçisi, filologiya elmləri
doktoru.
6. Lukyanova Svetlana. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası. Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun baĢ elmi iĢçisi, filologiya
elmləri namizədi.
7. Kərimov Ġnqilab. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası.
Memarlıq və Ġncəsənət Ġnstitutu Teatr və Kino Ģöbəsinin rəhbəri,
sənətĢünaslıq doktoru, professor.
8. Lizunova Yevgeniya. Qazaxıstan SSR Elmlər Akademiyası.
M.O.Auezov adına Ədəbiyyat və Ġncəsənət Ġnstitutu QarĢılıqlı ədəbi
əlaqələr Ģöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor.
9. Axundov Nazim. Sovet Azərbaycanın 60 illiyi ad.
Stepanakert Pedaqoji Ġnstitutu Azərbaycan Ədəbiyyatı və onun
tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru,
professor.
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10. Quliyev K.A. Sovet Azərbaycanın 60 illiyi ad. Stepanakert
Pedaqoji Ġnstitutu Azərbaycan Ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti, filologiya elmləri namizədi.
11. V.Ġ.Lenin ad. Qırmızı Əmək bayrağı Ordenli Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun Rus və Xarici Ölkə Ədəbiyyatı və
Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi kafedraları.
12. Boqolomov Ġqor. Gürcüstan Elmlər Akademiyası Xalqlar
Dostluğu Muzeyinin baĢ elmi iĢçisi, filologiya elmləri doktoru, professor və b.
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V BÖLMƏ
NĠZAMĠ MƏMMƏDOVUN “XX ƏSR RUS POEZĠYASININ
AZƏRBAYCAN DĠLĠNƏ TƏRCÜMƏSĠ PROBLEMLƏRĠ
(1920-1970)” DOKTORLUQ DĠSSERTASĠYASI
HAQQINDA RƏYLƏR
1. Babayev Həbib. M.F.Axundov ad. APRDƏĠ XX əsr rus
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru,
professor.
2. Svariçevski Aleksandr. M.F.Axundov ad. APRDƏĠ XX əsr
rus ədəbiyyatı kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru.
3. ġatalin Mstistlav. M.F.Axundov ad. APRDƏĠ XX əsr rus
ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, filologiya elmləri namizədi.
4. Hacıyev Abbas. N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru.
5. Məmmədov Xeyrulla. N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru.
6. Xəlilov Əmirxan. M.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Universiteti Türk və ġəri Slavyan xalqları ədəbiyyatı kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru.
7. Musayev Əli. M.F.Axundov ad. Azərbaycan Rus dili və
Ədəbiyyatı Ġnstitutunun Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı kafedrasının
dosenti, filologiya elmləri namizədi.
8. Xəlilova Sevinc. M.F.Axundov ad. Azərbaycan Rus dili
və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun Tərcümə nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru.
9. Orucov Heydər. M.F.Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji
Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunun XX əsr rus ədəbiyyatı kafedrasının baĢ müəllimi, filologiya elmləri namizədi.
10. Ağayev Zeydulla. Azərbaycan Dövlət Dillər Ġnstitutu
Xarici Ölkə Ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri
namizədi və b.
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VI BÖLMƏ
AZƏRBAYCAN ALĠMLƏRĠ, YAZIÇILARI, ġAĠRLƏRĠ
VƏ ZĠYALILARI DÖVRÜ MƏTBUATDA
NĠZAMĠ TAĞISOY HAQQINDA
1. Quliyeva Rəhilə. Alim, pedaqoq, Ģair. – ―Təhsil.
Mədəniyyət, Ġncəsənət‖ jurn., 2000, № 4, s. 102.
2. Hacızadə Ġdris. Zəhmətlə istedad birləĢəndə. – Nizami
Tağısoy. ―Axtaracaqsan məni. ġeirlər və poemalar‖ kitabına ön söz.
– Bakı, Araz, 2000. s. 3-8.
3. Hacızadə Ġdris. Alimin Ģeir dünyası. – Nizami Tağısoy.
―Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı. ġeirlər və poema‖ kitabına ön söz.
– Bakı, AzərnəĢr, 2004, s. 3-10.
4. Novruzov Rafiq. Ədəbiyyata, Ģeiriyyətə vuruldum... –
―Kredo‖, 2005, 28 may, s. 11.
5. Valeh Mirzə. Xalqa xidmətin nümunəsi. – ―Azərbaycan
müəllimi‖, 2005, 24 iyun, s. 8.
6. Nəcəfova Mərziyyə. Vətən dərdinə köklənən Ģeirlər. –
―525-ci qəzet‖, 2005, 10 avqust, s. 7.
7. Əmrahoğlu Arif. Qaraqalpaq nağılları. Nizami
Tağısoyun ―Qaraqalpaq xalq nağılları‖nın tərcüməsinin nəĢrinə ön
söz. – Bakı: Mütərcim, 2006, s. 3-7.
8. Əlfioğlu ġakir. Qaraqalpaq nağılları ilə görüĢ. –
―Kredo‖, 2007, 17 fevral, s. 32.
9. Qaliboğlu
Elçin.
Məğlubiyyətimizin
səbəbini
araĢdırmalıyıq. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2007, 5 oktyabr.
10. Tahirli Abid. Bir kitab, 99 sual. Nizami Tağısoyun
«Каракалпакская литература» kitabı haqqında. – ―Ədəbiyyat
qəzeti‖, 2007, 28 dekabr, s. 3.
11. Расулов Рустам. Новое слово о каракалпакской литературе в отечественной тюркологии. – Низами Мамедов. Каракалпакская литература. – Баку, Kitab aləmi, 2007, c. 3-5
kitabında.
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12. Qasımlı Məhərrəm. Yazanda belə yazasan. – Nizami
Tağısoy. Nəsrin axarı: zaman və məkan konteksti‖ kitabına ön söz.
– Bakı, BQU nəĢriyyatı, 2008, s. 3-5.
13. Abdullaqızı Mehri. Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının
türkologiya sahəsində yeni uğuru. Nizami Tağısoyun ―Qaraqalpaq
ədəbiyyatı‖ kitabı haqqında. – ―Müasir Azərbaycan müəllimi‖,
2008, 12-18 iyun, s. 2.
14. Bakı Slavyan Universitetinin mətbuat xidməti. Qaraqalpaq ədəbiyyatının araĢdırmaları. ―Tələbə dünyası‖, 2008, 05 iyun, s.
6.
15. Xələfli Əli Rza. Professor Nizami Tağısoyun ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının türkologiya sahəsində yeni uğrudur. ―Kredo‖, 2008, 7 iyun, s. 3.
16. Rüstəmov Ġbadət. Yeni addım. Nizami Tağısoyun
―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı haqqında. – ―Müasir Azərbaycan
müəllimi‖, 2008, 12-18 iyun, s. 3.
17. Токарева Л.В. Низами Мамедов. Каракалпакская литература – Баку. Kitab aləmi, 2007. – 290 c. – Ученые записки
Бакинского славянского университета. Серия языка и литературы. – 2008, № 1, с. 135-137.
18. Каракалпакская литература в Азербайджане. В БСУ
состоялась презентация книги. Nizami Tağısoyun Qaraqalpaq
ədəbiyyatı kitabı haqqında. – ―Зеркало‖, 2008, 24 iyun, №111, s. 8.
19. Qaliboğlu Elçin. Türk soydaĢlarımız. Qaraqalpaqlar.
―Xalq cəbhəsi‖, 2008, 17 iyul, s. 14.
20. Qaliboğlu Elçin. Ġndi türk xalqlarının birliyinə daha çox
gərək var. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2008, 18 iyul , s. 14.
21. Qaliboğlu Elçin. Əgər türk birliyindən danıĢırıqsa, birbirimizi çox yaxĢı tanımalıyıq. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2008, 19-21 iyul, s.
14.
22. Qaliboğlu Elçin. ―Xəzər sözlüyü‖ndə böyük və kiçik
xalqların taleyi. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2008, 3 oktyabr, s. 14.
23. Qaliboğlu Elçin. Zəngin mədəniyyət daĢıyıcısı olan
xəzərlər. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2008, 4 oktyabr, s. 14.
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24. Qaliboğlu Elçin. Azərbaycan foklorunun ġilyan
səhifələri – ―Xalq cəbhəsi‖, 2009, 8 yanvar, s. 14.
25. Мустафаева Лейла. Низами Тагисой: «Бушующие
во мне эмоции я излагаю на бумаге» – «Эхо», 2009, 14 марта,
№ 48, с. 13.
26. Əmrahoğlu Arif. Qaraqalpaq ədəbiyyatı haqqında dərslik. Nizami Tağısoyun ―Qaraqalpaq ədəbiyyatı‖ kitabı haqqında. –
Arif Əmrahoğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, Elm və təhsil.
2009, s. 29-34.
27. Abdullaqızı Mehri. Nizami Tağısoyun ―Vətən həsrətli,
barıt qoxulu sətirlər‖. – ―Müasir Azərbaycan müəllimi‖, 2009, 0915 aprel, № 9, s. 4.
28. Kamal Elçin. Kəndə abidə. Nizami Tağısoyun ―ġilyan:
özü, sözü – çeĢmənin gözü‖ kitabı haqqında. – ―Kredo‖, 2009, 11
aprel, s. 6.
29. Əntiqə. ―Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər‖. Nizami
Tağısoyun eyni adlı kitabı haqqında. – ―Qarabağa aparan yol‖,
2009, 23 aprel, № 7, s. 4.
30. ― ġilyan: özü, sözü – çeĢmənin gözü‖ kitabı haqqında. –
―Qarabağa aparan yol‖, 2009, 23 aprel. № 7, s. 4.
31. Əntiqə. ―Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər‖. –
―Qarabağ‖, 2009, 11-24 iyun, s. 16.
32. Əhmədov Hüseyn. Gərgin xidmətin bəhrəsi. – ―Respublika‖, 2009, 21 iyun, s. 6.
33. Qaliboğlu Elçin. Milli ruhu qoruyuculuq yolunda. –
―Xalq cəbhəsi‖, 2010, s. 14.
34. Qocayev Məmməd. Nizami Tağısoy haqqında müəllim
sözü. – ―Mütərcim‖ jurn., 2010, № 1, s. 206-207.
35. Nizami Tağısoy (Nizami Tağı oğlu Məmmədov) haqqında – Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər, № 3. – Bakı, 2009, s.
157-159.
36. Rəhimov Ağarəhim. 60 ilin həndəvərində və ya qoĢa
talelər. – Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər. № 3. – Bakı, 2009, s.
159-161.
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37. Qaliboğlu Elçin. ―ġilyan: özü, sözü – çeĢmənin gözü‖.
Nizami Tağısoyun eyni adlı kitabı haqqında. – ―Xalq cəbhəsi‖,
2009, 25 iyun, s. 14.
38. Əhmədov Bədirxan. Nizami Tağısoy tənqidçi və publisist kimi. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2010, 25 may, s. 14.
39. Ġsayev Ġramin. Soy-kökdən gələn səslər. – ―Qarabağa
aparan yol‖, 2010, 10 iyun, s. 5.
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VII BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN (NĠZAMĠ TAĞI OĞLU
MƏMMƏDOV) NƏġR OLUNMUġ MƏQALƏLƏRĠNĠN
NATAMAM SĠYAHISI
1. Русские переводы пьес С.Вургуна и их сценическое
воплощение. Автореф. дис. канд. фил. наук. Баку, 1986, 21с.
2. Русские переводы пьесы С.Вургуна «Вагиф». V Респ.
конф. асп. вузов. Азерб.- Баку, 1982, 1с.
3. Пьеса С.Вургуна "Вагиф" на сцене Азерб. рус. драм.
театра. VI Респ. науч. конф. асп. вузов Азерб. - Баку, 1983, с.
280-281.
4. Русские переводы пьесы С.Вургуна «Фархад и Ширин». VII Респ. науч. конф. асп. Азерб. - Баку, 1984, с. 255.
5. Пьеса С.Вургуна "Фархад и Ширин" на сценах русских театров. VIII Респ. науч. конф. асп. Азерб. - Баку, 1985, с.
204.
6. Пьеса "Ханлар" на сценах русских театров. В сб.:
Пробл. линг. и литвед. на сов. этапе - Баку, 1985, Деп .в
ИНИОН АН СССР, с. 132-138.
7. Пропагандист азерб. лит-ры (П. Антокольский). "Баку", 1986, №7, с. 4.
8. Сын своего народа. Воспоминание П.Антокольского
"Лит. Азербайджан", 1986, №9, с. 6-7.
9. Лит. вечера- важное средство развитие русской речи
"РЯЛАШ", 1986, №10, с. 53-55.
10. Первые шаги. "Лит. Азерб.", 1986, №10, с. 109-112.
11. S.Вурьунун «Фярщад вя Ширин» пйесинин рус тяръцмяляри
вя сящня тяъяссцмц. «Улдуз», 1986, №1, с.30-35.
12. S.Вурьунун ясярляри рус дилиндя. «Азярб.мякт.» «Дил вя
ядябиййат», 1986, № 1, с.63-65.
13. S.Вурьун пйесляринин сящня тяъяссцмц. «Гобустан»,
1986, №, с.7-11.
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14. 30 илдян сонра. С.Вурьунун хатирясиня. «Улдуз» , 1986,
№10, с. 6-8.
15. Орижиналла мцгайисядя /С.Вурьун пйесляринин рус
тяръцмяляри щаггында/. «Ядябиййат вя инъясянят», 1986, №10, с. 7-8.
16. Сянят фядаиси /А.Твардовскинин Азərbaycan ядябiyyatı иля
йарадыъылыг ялагяляри/. «Азярб. эянъляри», 1990, №6, с. 4.
17. Юз ясринин ювлады /А.Твардовски йарадыъылыьы щаггында/.
«Азярб. мцяллими», 1990, №6, с .2-3.
18. Доьма еля мящяббятля /Ящяд Мухтарын йарадыъылыьы
щаггында/. «Бярякят», 1991, №7, с. 4.
19. Низами йарадыъылыьы бу эцн. «Гобустан», 1991, №2, с. 3-6.
20. Орижиналын милли юзцнямяхсуслуьу вя тяръцмя. «Зяка»,
1991, №4, с. 75-78.
21. Вдохновленные Октябрем /о творчестве С.Вургуна /.
«Лит. Азерб», 1987, №10, c.106-108.
22. С.Вургун о читателях. «Ени фикир», 1990, №5, с.3.
23. Рус.-азерб.-кие лит-ные взаимосвязи советского периода. Язык.конт. и лит. связи. Респ. науч. конф. мол. ученых. Баку, 1990, c. 38-39.
24. Правда пережитого и выстраданного. «Лит. Азерб.» ,
1990, №6, c.116-117.
25. Н.Тихонов и Азербайджан. Респ. науч. конф.-Баку,
1991, 0,2 п\л.
26. Творчество Низами сегодня. «Лит. Азерб.»,1991,
№11-12, c. 80-82.
27. В.Луговской и Азербайджанская лит-ра. Респ. науч.
конф.-Баку, 1992, 0,2 п\л.
28. Верность воспроизвед. изобр.-выраз. средств в азерб.
переводах. Респ. науч. конф. -Баку, 1992, 0,2 п\л.
29. Проблемы перевода рус. поэзии ХХ века на азербайджанский язык /1920-1970 гг./. Автореф. дис. док. фил. наук. Баку, 1992, 38 c.
30. Совр.состоян.изуч.пробл.
общетюрк.
культуры.
Пробл.азерб. лит.вед.-я - Баку, 1993, 0,3 п\л.
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31. Алишир Навои и азерб. литература. Вопросы теории и
ист. литр. - Баку, 1994, с.92-94.
32. Теорет.пробл. перед.един. содерж. и формы в поэт.пер. Вопр.изуч.и преп. рус. яз.-Баку, 1994, с.49-50.
33. С.Есенин и Азербайджан. Науч.конф., посвящ. 100летию со дня рождения С.Есенина. –Баку, 1995, с.8-9.
34. О лит-ном процессе 90-х гг. Ср. Азии и Казахстана.
Актуальные проблемы изуч.гуманит. наук. - Баку, 1995, с.33.
35. Поэма А.Твардовского «По праву памяти» на азерб.
языке. Вопр.теории и истории лит-ры. - Баку, 1995, с. 76-78.
36. О проблемах поэтического перевода. Вопросы филологии. -Баку, 1996, с.71-75.
37. О переводах одного стих-я /С.Васильев. «Люблю
Баку»/. Вопросы филологии. -Баку, 1996, с.76-78.
38. Некоторые
вопросы препод. рус.языка. Актуал.
пробл. общеобразов. школы. -Баку, 1996, с.4-5
39. Сямяд Вурьун вя охуъу. «Халг гязети», 1996, 27 август.
40. Жизнь, отданная родному народу /творческий портрет
Х..Х.Ниязи/. Вопр. филологии. Выпуск-3, Баку, 1997, с.106110.
41. Приобретенные и потерянные. Нужна ли нам методология? Вопр. филологии. Выпуск-3. -Баку, 1997, с.124-126.
42. Поэтический талант
Гафура Гульяма. Актуал.пробл.изуч. гуман.наук. -Баку,1997, с.75-78.
43. Некот. вопросы изуч.лит. связ. в спецкурсах. Актуал.пробл.изуч. гуман. наук. -Баку, 1997, с.89-91.
44. Сохр. индв. речи персонаж. в рус. переводах сатиры
Сабира «Бир мяълисдя
он ики кишинин
сющбяти». Актуал.пробл.изуч. гуманит. наук. - Баку, 1998, с. 41-42.
45. Один оригинал и разные переводческие решения /к
переводу сатиры Сабира «Бакы пящляванларына»/. Сб. Актуальные проблемы изучен.гум. наук. Выпуск 5. -Баку, 1998, с.76-79.
46. Сенсасийа, йохса щягигят?! «Анд», 1998, 18 апрел.
47. Сюзляр, мяналар, изащлар. «Анд», 1998, 6-13 ийун.
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48. Аьрылы-аъылы дцнйам. А.Рящимовун «Икили Дцнйам» романына юн сюз. - Бакы, 1999, с. 3-11.
49. Сюзцн ясяри, сюзцн кясяри. А.Рящимовун «Дейимляр вя
дуйумлар» китабына юн сюз. - Бакы, 1999, с.5-14.
50. Щям эцляк, щям дцшцняк. «Анд», 1998, 26 ийун - 4 ийул.
51. Сюзляр дя зяманяйя уйьунлашыр. «Анд», 1998, 7 май.
52. Севинъли, кядярли дцнйа. «Мяни дуйан эярякди» китабында.
-Бакы,1999, с.55-79.
53. Монументал абидянин лайигли рус тяръцмяляри ваъибдир
(йахуд «Китаби-Дядя Горгуд»ун рус тяръцмяляринин вязиййяти).
«Китаби-Дядя Горгуд -1300». Мягаляляр мяъмуяси. - Бакы: Маариф
- 2000, с.36-39.
54. Щямйерлимиз «2001-ъи илин елм адамы» елан олунду.
«Халг гязети», 2001, 29 сентйабр.
55. Ясл инсан щаггында сюз вя йа Елдар Абасзадя кимдир?
«Бейнялхалг Университет» гяз., Хцсуси бурахылыш. – 2001.
56. Ъ.Ъаббарлы йарадыъылыьынын башга халгларын мядяниййятыня
тясири. «Тящсил, Мядяниййят, Инъясянят» журн. 2002, №2, с.78-80.
57. ―Ахирəт севдасы‖нын уьуру /S.Əhmədlinin yaradıcılığı
haqqında/. «Дцнйанын сяси» гяз. - 2003, феврал.
58. Некоторые замечания по истории перевода в Азербайджане. – Нясиряддин Тусинин 800 иллик йубилейиня щяср едилмиш
республика елми конфрансынын материаллары 2-3 апрел. -Бакы, 2001, с.
36-39.
59. Роль проф. Г.Б.Бабаева в разработке проблем теории
и практики худож. перевода. «Художественный перевод: теория, практика, преподавание. - Тезисы науч. метод. конф. БСУ.
- Баку-2002, с.37-38.
60. Еще раз об истории перевода в Азербайджане. Азярб.
Бейнялхалг Ун-тинин 2001-ъи илдя проф.-мцял. щейят. елми тядг. ишин.
йекун. həsr olunmuĢ елми конф. материаллары. -Бакы, 2002, с.81-83.
61. Проф. Ф.Велиханова – исследователь русских переводов азербайджанской поэзии. ABU professor-müəllim
heyətinin apardığı elmi-tədqiqat iĢlərinin yekununa həsr edilmiĢ
konfransın materialları. 23-24 aprel, 2003. – Bakı, 2003, s. 46-47.
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62. Фольклорно-этнографические источники, структурно-композиционные и идейно-художественные особенности каракалпакского эпоса «Кырк кыз». BSU-nun illik elmi-tədqiqat
iĢlərinə həsr olunmuĢ elmi konfransın materialları. – Bakı, 2003, s.
143-146.
63. Общие или сходные явления в эпосе индийского и
тюркского народов / На материале индийского «Махабхараты»
и каракалпакского «Кырк кыз». Сравнительное литературоведение. Материалы Ы международной конференции в БСУ. – Баку, Kitab aləmi, 2004, c.89-92.
64. Qaqauzlar: keçmiĢindən bu gününə. – ―Kredo‖, 2005, 17
dekabr, s.7.
65. Ermənilərin və yunanların türklərə qarĢı iddiaları nədən
qaynaqlanır?! – ―Kredo‖, 2005, 17 sentyabr, s.3.
66. Qaqauzların tarixindən səhifələr. – ―Kredo‖, 2005, 29
oktyabr, s.4.
67. Hegel. Müsəlmanlıq. – ―Mütərcim‖, 2005, №2-3, s.95-97.
68. Həyatı, mənəviyyatı, elmi erudisiyası ilə hamı üçün örnək
ola biləcək insan / Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru,
professor Həbib Bayram oğlu Babayevin xatirəsinə / – ―Kredo‖,
2005, 31 dekabr, s.12.
69. Каракалпакская литература ХХ в.: истоки и особенности развития. Тезисы науч. конф-ции сотруд. БСУ. – Баку,
Kitab aləmi, 2006, c.76-77.
70. Основные принципы перевода учебно-педагогической литературы – Международная конференция. Перевод и
транснациональные процессы. 14-15 апреля 2005. Материалы. –
Баку, 2005, с. 68-77.
71. Этапы работы переводчика над художественным текстом. Международная научная конференция. Проблемы современного языкознания. – Баку, 18-19 мая 2005, с. 184-185.
72. Qaraqalpaqlar: etnogenezi, yaĢadıqları coğrafi ərazi, epik
təfəkkürü. – ―El sözü‖ jurn., 2006, №1-2, s. 29-36.
73. Qədim Hindistan. – ―El sözü‖ jurn., 2007, №1-2, s.14-18.
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74. Xəzərlər. – ―Azərbaycan‖, 2006, № 8, s. 161-175.
75. Hettlər: dini, Allahlar panteonu, mərasimləri, mifləri və
əfsanələri. – Beynəlxalq konfrans. ―Ortaq türk keçmiĢindən ortaq
türk gələcəyinə‖. IV Uluslararası Folklor Konfransının materialları.
– Bakı, 2006, s. 237-246.
76. Книга об истории Азербайджанской школы XIX в. /
Об академике Г.М.Ахмедове / Москва, Журн. «Педагогика»,
2006, №8, с. 123-124 /в соавторстве с И. Агакеримовым/
77. Söz, anlayıĢ, aforizm, mütərcim, tərcümə. Aforizmlərin
tərcüməsi yüksək ustalıq tələb edir. – ―Hakimiyyət və zaman‖ jurn.,
2006, №7, s. 13-15.
78. Перевод: противоречие или сходство / О переводе
поэмы Шахрияра «Поклон Хейдар бабе» С.Мамедзаде/ // Международная научная конференция. Сравнительное литературоведение. БСУ. – Баку, 2006, с. 133.
79. Перевод: противоречие или сходство. – «Лит. Азербайджан», 2006, №12, c. 109-114.
80. Aforizmlərin tərcüməsi istedad və ustalığın iĢığında
/Səməd Vurğun aforizmlərinin Giya PaçxataĢvili tərcüməsi / –
―Ulduz‖, 2006, № 12, s. 62-66.
81. Səməd Vurğun əsərlərinin rus tərcümələri haqqında
qeydlər. ―Mars‖ jurn., 2006, № 5-6, s. 105-112.
82. Vətən məhəbbəti, yurd sevgisi, Əli Rza Xələflinin
―Həsrət körpüsü‖ – ―Kredo‖, 2007.
83. MəĢhur Kuzey Kıbrıs tədqiqatçısı Harid Fədai ilə söhbət.
– ―Kredo‖, 2007, 3 fevral, s. 6, 10 fevral, s. 6.
84. Hindistan mədəniyyəti. – ―Qobustan‖ jurn., 2007, № 1, s.
32-35.
85. Книга этно-эпической памяти тюркских русскоязычных писателей. Рецензия на книгу Л.Герайзаде / Dil və ədəbiyyat‖. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. – Bakı, 2007, №1, c. 203-206.
86. Folklora vurğunluqdan Ģeir yaradıcılığına / Məhərrəm
Qasımlının poetik yaradıcılığı haqqında /. – ―Kredo‖, 2007, 28
aprel, s. 7, 5 may, s. 7.
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87. Ġctimai-siyasi ədəbiyyatın tərcüməsində dəqiqliyin
qorunub saxlanılması. Gürcü-erməni münasibətlərinə həsr olunmuĢ
əsərin Giya PaçxataĢvili tərcüməsi. – ―Cinayət və hakimiyyət‖ qəz.,
2007, 10 may, № 2, s. 6-7.
88. Mənəvi-etik-dini
ənənələrin
rusdilli
yazıçıların
yaradıcılığında əksi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual
problemləri. /L.Gərayzadənin kitabı haqqında/ Ali məktəblərarası
elmi məqalələr məcmuəsi. – Bakı Slavyan Universiteti. – Bakı,
2007, №2, s. 105-107.
89. Etnik-milli keçmiĢimiz və bu günümüz ―Yarımçıq
əlyazma‖ aynasında. – ―Kredo‖, 2007, 15 iyun, 23 iyun, 30 iyun.
90. Müasir Qaqauz poeziyası. – ―Kredo‖, 2007, 14 iyul, s.5,
21 iyul, s.5.
91. ÇağdaĢ ədəbi mühit və ―Kredo‖ /Problemlər, perspektivlər/. – ―Kredo‖, 2007, 7 iyul, s.2.
92. Müasir Azərbaycan romanı: problematikası, qəhrəmanı,
ideya-məzmunu səciyyəsi /A.Rəhimovun ―Girdab‖ romanı
haqqında düĢüncələr/. – ―Kredo‖, 2007, 11 avqust, s.5; 18 avqust, s.
5; 1 sentyabr, s. 5; 8 sentyabr, s. 5
93. Yusif Nəğməkarın ―Zal ağacı‖ dastan-epopeyasını
oxuyarkən. – ―Kredo‖, 2007, 15 sentyabr, s. 5; 22 sentyabr, s. 5; 29
sentyabr, s. 5.
94. MəĢhur ―Kuzey Kıbrıs tədqiqatçısı Harid Fədai ilə
söhbət‖. – ―Ulduz‖, 2007, № 8, s. 40-42.
95. Etnik-milli keçmiĢimiz və bu günümüz ―Yarımçıq
əlyazma...‖ aynasında /Kamal Abdullanın ―Yarımçıq əlyazma‖...
romanı haqqında /. – ―Azərbaycan‖, 2007, №8, s. 164-174.
96. Qaqauzların toy-düyün mərasimləri. Beynəlxalq
konfrans. ―Ortaq türk keçmiĢindən ortaq türk gələcəyinə‖ V
Uluslararası Folklor konfransının materialları. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Folklor Ġnstitutu. – Bakı, 17-19 oktyabr, 2007,
s. 434-437.
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97. Böyük siyasətçinin estetik görüĢləri haqqında kitab.
/prof. Tərlan Novruzovun ―Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri‖
kitabı haqqında. – Bakı, 2007/. – ―Elm‖, 2007, 19 sentyabr, s.2-3.
98. ġota Vodaçkoriyanın ―Gürcüstanın siyasi fikrində
gürcü-erməni münasibətləri məsələləri 1918-1920‖ kitabının
Azərbaycan dilinə tərcüməsinin xüsusiyyətləri. Giya PaçxataĢvili
tərcüməsi. – Müasir dilçiliyin problemləri /Dil əlaqələri/. – II
Beynəlxalq konfrans , 22-23 noyabr 2007-ci il. BSU. – Bakı, 2007,
s. 209-212.
99. Həvil müəllimin ömür yolu və ya yaxĢılara ―Allah
rəhmət eləsin!‖ /prof.Həvil Həvilovun xatirəsinə/. – ―Kredo‖, 2007,
24 noyabr, s. 3.
100. Неутомимый исследователь истории школы и педагогической мысли / Издан двенадцати томник собр. соч акад.
Г.М.Ахмедова в Азербайджане /. – Журн. «Новое в психологопедагогических исследованиях». Теоретические и практические проблемы психологии и педагогики. – Московский психолого-социальный институт. – Москва, 2007, № 4, октябрьдекабрь, с. 182-186.
101. Mühacirət mətbuatımızın tarixinə dair maraqlı mənbə.
/Fil.elm.dokt. Abid Tahirlinin kitabı haqqında/. – ―525-ci qəzet‖,
2007, 27 dekabr, s. 7.
102. В плену у волшебных строф. О Самеде Вургуне и
новом прочтении стихотворения «Азербайджан». – «Мир литературы», 2008, февраль, № 2, c. 4-5.
103. TanınmıĢ nasir, ədəbiyyatĢünas alim, əvəzsiz pedaqoq
/Mir Cəlal haqqında/. – ―Müasir Azərbaycan müəllimi‖. 2008, 1218 iyun, s. 3.
104. A.O.Çernyayevskinin ―Vətən dili‖ dərsliyinin dili. –
―Kredo‖, 2008, 7 iyun, s. 6.
105. Vaqif Arzumanlının 60 ili, Ədəbi əlaqələrimizin Vaqif
Arzumanlı dili. – ―Müasir Azərbaycan müəllimi‖. 2008, 26 iyun-2
iyul, s. 4.
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106. Poetik təbi rəvan olan Rəhim Rəvan, Haqq dünyasına
erkən oldu ―rəvan‖ / Rəhim Rəvan ruhuna gecikmiĢ rekviyem. –
Müasir Azərbaycan müəllimi‖. 2008, 26 iyun-2 iyul, s. 5.
107. Heydər Əliyev və Azərbaycanda rus dilinin tədrisi
problemləri. – ABU, Xəbərlər. Pedaqoji elmlər seriyası /Xüsusi
buraxılıĢ/, №1, Bakı, 2008, s. 95-98.
108. Poeziyamızın bir qolu – Ənvər Əhmədin Ģairlik yolu. –
―Ulduz‖, 2008, №5, s. 34-38.
109. ġeirimizə Etimadın etimadı. – ―Kredo‖, 2008, 6-13
sentyabr, s. 13.
110. Творчество С.Васильева во взаимосвязях с азербайджанской литературой. Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур! Состояние и перспективы. Материалы
международной научной конференции. г. Минск, 20-22 марта
2008. В двух ч., часть 1 – Минск, 2008, с. 206-207.
111. Güney Azərbaycan poeziyası rus dilində. –
―Respublika‖ qəz., 2008, 6 noyabr, s. 7.
112. Qarabağ ağrısı – yazıçı ömrünün acısı. – ―Müasir
Azərbaycan müəllimi‖, 2008, 13-19 noyabr, s. 2.
113. Balkar-Qaraçay ―Nart‖ qəhrəmanlıq eposu / Digər
Qafqaz xalqlarının ―Nartları‖ ilə oxĢar və fərqli məqamları /
Müqayisəli ədəbiyyat. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları.
21-22 noyabr, 2008. BSU. – Bakı, 2008, s. 153-154.
114. Hollandiyada yaĢayan azərbaycanlı yazıçı beynəlxalq
müsabiqənin qalibidir. – ―Respublika‖. 2008, 20 dekabr, s. 5.
115. ―Broy & Panoptikum‖un kirkit, həvəsi, Etimad
BaĢkeçidin səsi, nəfəsi. – ―Azərbaycan‖, 2008, № 9, s. 181-186.
116. Ağarəhim Rəhimovun 60 illik yubileyi. – BQU, Elmi
əsərlər, 2008, № 3, s. 20-26.
117. Xəlil Rza Ulutürkün tərcümə yaradıcılığı / nəzəri və
praktik zəmində /. – BQU, Elmi əsərlər, 2008, № 3, 217-223.
118. Elçin yaradıcılığı, Görünən və görünməyən tərəflər. –
―525-ci qəzet‖, 2009, 15 aprel, s. 7.
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119. Dilimiz-varlığımız və ya ―Heydər Əliyevin dil siyasəti‖
– ―Kredo‖, 2009, 18 aprel, s. 4.
120. Səngər Ģeirləri: ―Alanda canımı vətənimdə al‖. –
―Ədəbiyyat qəzeti‖, 2009, 8 may, s. 8.
121. Canavarlığın anatomiyası. Elçinin ―Canavarlar‖
hekayəsinin təsirindən yaranan düĢüncələr. – ―525-ci qəzet‖, 2009,
10 iyun, s. 7.
122. Nəsrin çevrəsi /K.Abdullanın hekayələri haqqında/. –
―525-ci qəzet‖, 2009, 13 iyun, s. 21.
123. ―Meyxana‖nın semantikası. – ―Kredo‖, 2009, 18 iyul, s.
10.
124. Nəsrin çevrəsi. Folklorun ―gözü‖ – Kamal Abdullanın
sözü. – ―Ulduz‖, 2009, № 7, s. 6-10.
125. Meyxana: mədəni-mənəvi sərvətimiz. – ―Kredo‖, 2009,
15 avqust, s. 12, 15, 16.
126. Niyyətin hara, mənzilin ora /Günay Dağlı və onun
―Xoxan‖ı/. – ―Kredo‖, 22-29 avqust, s. 32.
127. Meyxana folklor janrıdır. – ―Meyxana‖ qəz., 2009, 0107 sentyabr, s. 3-5.
128. Fəxrəddin Meydanlının söz meydanı. – ―Dostluq
məĢəli‖ qəz., 2009, 20 oktyabr, 5 noyabr, s. 1.
129. Kuzey Kıbrıs
türk
mədəniyyətinin
yorulmaz
tədqiqatçısı. Harid Fədai haqqında. – ―Xalq cəbhəsi‖ qəz., 2009, 26
dekabr, s. 14.
130. Qaqauz ədəbiyyatı. Birinci yazı. – ―Xalq cəbhəsi‖,
2009, 2 dekabr, s. 14.
131. Qaqauz ədəbiyyatı. Ġkinci yazı. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2009,
3 dekabr, s. 14
132. Meyxananın semantikasına bir baxıĢ. – ―525-ci qəzet‖,
2009, 17 dekabr, s. 7.
133. Folklor yaddaĢından. Rəhim Rəvan yaradıcılığı
haqqında. – ―Ulduz‖, 2009, № 11, s. 54-56.
134. Первый парень… и не только на селе. 80 лет
А.Гулиеву. – Журн. «Русский язык и литература в Азербай219
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джане» – 2009, №2, с. 68-69.
135. Kuzey Kıbrıs türk ədəbiyyatında ilk roman. – ―Xalq
cəbhəsi‖, 2010, 26 yanvar, s. 14.
136. BaĢqurdlar haqqında nə bilirik?! ―BaĢqurd‖ dili və ―baĢqurd‖ etnoniminə bir baxıĢ. – ―Xalq cəbhəsi‖, 2010, 11 fevral, s. 14.
137. Canavarlığın
anatomiyası.
/Elçin.
―Canavarlar‖
hekayəsi/. – ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 2010, 19 fevral, s. 4.
138. Dəyərli dərs vəsaiti /prof. Ġsmayıl Vəliyev. Redaktənin
əsasları‖ kitabı haqqında/. – ―Respublika‖. 2010, 6 mart, s. 6.
139. Elçin yaradıcılığında uĢaq aləmi. – ―525-ci qəzet‖, 2010,
3 aprel, s. 20-21.
140. ĠĢığın bədii trayektoriyası /Elçin Hüseynbəylinin
―Gözünə gün düĢür‖ hekayəsinə yığcam baxıĢ/. – ―525-ci qəzet‖,
2010, 10 aprel, s. 14.
141. Molla Nəsrəddin lətifələri Kıbrısda. – ―Xalq cəbhəsi‖,
2010, 9 aprel, s. 14.
142. ―Ġnam evi‖ndə QəĢəm RuhdaĢa həsr olunmuĢ törəndə
çıxıĢ. Məqaləni ĠĢıqlı Atalı təqdim etmiĢdir. – ―Təzadlar‖ qəz.,
2010, 6-8 aprel, s. 15.
143. ―Ġnam evi‖ndə QəĢəm Ġlqar RuhdaĢın yubileyində çıxıĢ.
– ―Kredo‖, 2010, 10 aprel, s. 13.
144. Fəxrəddin Meydanlının poetik palitrası. – ―Təzadlar‖,
2010, 15-17 aprel, s. 15.
145. Xəlil Rza Ulutürkün tərcümə yaradıcılığı / Nəzəri və
praktik zəmində /. – Xəlil Rza Ulutürk. Dünyaya pəncərə. – Bakı,
―Çinar-Çap‖, 2010, s. 14-27 kitabında.
146. Nizami Cəfərov və türk xalqları ədəbiyyatının inkiĢaf
problemləri. – ―Ulduz‖, 2010, № 4, s. 46-49.
147. Söz, süjet və obrazın vəhdəti /Əlsahib Əroğulun
―Qeyrətin harayı‖ hekayələr toplusu haqqında/. – ―Xalq cəbhəsi‖,
2010, 18 iyun, s. 14.
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VIII BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOY TƏRƏFĠNDƏN HAZIRLANMIġ
PROQRAMLAR
1. Türk xalqları ədəbiyyatı. – M.F.Axundov adına
Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutu. XX əsr rus
ədəbiyyatı kafedrası. Dos. H.Orucovla birlikdə. – Bakı, 1992.
2. Rus dili üzrə proqram. – Bakı Ali Pedaqoji Qızlar
Seminariyası. Dillər kafedrası. – Bakı, 1994.
3. Poetik tərcümənin xüsusiyyətləri. – Bakı Slavyan
Universiteti. Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası. – Bakı,
2000.
4. Tərcümədə əslin milli koloritinin yaradılması. – Bakı
Slavyan Universiteti. Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası. –
Bakı, 2000.
5. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursu. – Azərbaycan
Beynəlxalq Universiteti. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası. –
Bakı, 2001.
6. Nitq mədəniyyəti. Universitetlərin bakalavr pilləsi üçün.
Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
kafedrası. Dos. B.Muradovla birlikdə. – Bakı, 2003.
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IX BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN PROQRAMLARA
REDAKTORLUĞU VƏ ONLARA VERĠLMĠġ RƏYLƏRĠN
NATAMAM SĠYAHISI
1. Türk xalqları ədəbiyyatı. Metodik tövsiyə. Tərtib ed. dos.
A.Nəzərova. – Bakı, 2004 /rus dilində/.
2. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Tərtib ed. dos. L.Gərayzadə.
– Bakı, 2006 /rus dilində/.
3. Tərcümə tarixi və metodologiyası. Magistr hazırlığı üzrə.
Tərtib ed. prof. R.Novruzov. – Bakı, 2007 /rus dilində/.
4. Tərcümənin linqvistik nəzəriyyəsi. Magistr hazırlığı üzrə.
Tərtib ed. dos. Ə.Quliyev. – Bakı, 2007 /rus dilində/.
5. Tərcümənin tədrisi metodikası. Magistr hazırlığı üzrə.
Tərtib ed. dos. V.Məmmədov. – Bakı, 2007 /rus dilində/.
6. Tərcümənin üslub nəzəriyyəsi. Magistr hazırlığı üzrə.
Tərtib ed. dos. Ġ.Ağakərimov. – Bakı, 2007 /rus dilində/.
7. FolkolrĢünaslıq və mifologiya. Magistr hazırlığı üzrə.
Tərtib ed. dos. L.Ġmaməliyeva. – Bakı, 2009.
8. Ġsmayıl ġıxlı nəsrinin obrazlar sistemi. Metodik vəsait. –
Tərtib ed. dos. F.Məmmədov. – Bakı, 2009.
9. Muxtar Auezov və Əbdücəmil Nurpeisovun roman
yaradıcılığı. Metodik vəsait. – Tərtib ed. dos. F.Məmmədov. – Bakı,
2009.
10. Türk xalqları ədəbiyyatı. Tərtib ed. dos. F.Məmmədov. –
Bakı, 2010.
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X BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN MONOQRAFĠYA,
DƏRSLĠK VƏ DƏRS VƏSAĠTLƏRĠ
1. XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində. – Bakı,
M.F.Axundov adına APRD və ƏĠ nəĢriyyatı, 1992, 134 s. /rus
dilində/.
2. Qazax ədəbiyyatı. – Bakı, ADPU nəĢriyyatı, 1993, 70 s.
/rus dilində/.
3. Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə. – Bakı,
Mütərcim, 1998, 68 s. /rus dilində/.
4. Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində. – Bakı, Səda
nəĢriyyatı, 1999, 132 s. /rus dilində/.
5. Qaraqalpaq ədəbiyyatı. – Bakı, Mütərcim, 2007, 296 s.
/rus dilində/.
6. Nəsrin axarı: zaman və məkan konteksti. – Bakı, BQU
nəĢriyyatı, 2008, 152 s.
7. ġilyan özü, sözü – çüĢmənin gözü. – Bakı, Mütərcim,
2009, 172 s.
8. Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər. –
Bakı, Mütərcim, 2009, 76 s.
9. Ġzahlı
tərcüməĢünaslıq
terminləri
lüğəti
(prof.
R.Manafoğlu və dos. R.Kamalla birlikdə). – Bakı, Mütərcim, 2010,
164 s.

XI BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN TƏRCÜMƏLƏRĠ
1. Qaraqalpaq xalq nağılları. – Bakı, Mütərcim, 2006, 212 s.
2. Qazax qəhrəmanlıq eposu ―Koblandı-batır‖. – Bakı,
AMEA-nın Folklor Ġnstitutu, 2008.
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XII BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN ƏDƏBĠ-BƏDĠĠ YARADICILIĞI
1. Axtaracaqsan məni. ġeirlər və poemalar. – Bakı, Araz,
2000. 94 s.
2. Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı. ġeirlər və poema. – Bakı,
AzərnəĢr, 2004, 68 s.
3. Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya.
Povest. – Bakı, 2008.
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XIII BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN FĠLOLOGĠYA ELMLƏRĠ
NAMĠZƏDĠ VƏ FĠLOLOGĠYA ELMLƏRĠ DOKTORU
ALĠMLĠK DƏRƏCƏSĠ ALMAQ ÜÇÜN TƏQDĠM OLUNMUġ
DĠSSERTASĠYALARA OPPONENTLĠYĠ
1. Məhərrəmova Cəmilə Oruc qızı. C.Cabbarlı dramaturgiyası. Azərbaycan sovet ədəbiyyatĢünaslığında. Nam diss. – Bakı,
1989 /rus dilində/.
2. Qasımova Sədaqət Müseyib qızı. XIX əsrin 40-60-cı illərin rusyol oçerklərində ġərq mövzusu /Nam.diss./ – Bakı, 1994 /rus dilində/.
3. Qurbanova Gülnarə Kazım qızı. Poetik yaradıcılıqda
folklor ənənə və motivləri /S.Yesenin və S.Rüstəm poeziyası
əsasında/ Nam.diss. – Bakı, 1996 /rus dilində/.
4. Qazıyeva Vüsalə Elman qızı. M.Y.Lermontovun
yaradıcılığında Ģəxsiyyətin iradə azadlığı problemi. Nam. diss. –
Bakı, 2000 /rus dilində/.
5. Sadıqova Afət Əliyulla qızı. Qulu Xəlilinin publisistikası.
Nam.diss. – Bakı, 2002.
6. Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı. Romantik üslub və
tərcümə problemi /Hüseyn Cavidin rus dilinə tərcümə olunmuĢ
əsərləri əsasında/. Nam.diss. – Bakı, 2005.
7. HaĢımov Niyaməddin Valeh oğlu. Altay Məmmədovun
yaradıcılıq yolu. Nam.diss. – Bakı, 2006.
8. Sədiyev Sədi Saleh oğlu. Balkan türklərinin ədəbiyyatı.
Nam.diss. – Bakı, 2006.
9. Səfərli ElĢad Məhərrəm oğlu. Sabir Rüstəmxanlının
yaradıcılıq üslubu. Nam.diss. – Bakı, 2007.
10. Mahmudova ġəlalə Əmirxan qızı. Əliağa Kürçaylı və
poetik tərcümə məsələləri. Nam.diss. – Bakı, 2009.
11. Binnətova Almaz Qasım qızı. XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatĢünaslığında özbək klassiklərinin yaradıcılığı. Dokt.
dissertasiyası. – Bakı, 2010.
12. Soltanova Ruhəngiz Qulu qızı. Azərbaycan
ədəbiyyatında elmi-fantastik janr. Nam.diss. – Bakı, 2010.
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XIV BÖLMƏ
NĠZAMĠ TAĞISOYUN FĠLOLOGĠYA ELMLƏRĠ
NAMĠZƏDĠ VƏ FĠLOLOGĠYA ELMLƏRĠ DOKTORU
ALĠMLĠK DƏRƏCƏSĠ ALMAQ ÜÇÜN TƏQDĠM OLUNMUġ
DĠSSERTASĠYALAR VƏ ONLARIN AVTOREFERATINA
VERDĠYĠ RƏYLƏR
1. Ġsmayılov Hüseyn Ələsgər oğlu. Məmməd Arif rus ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi. Nam.diss. – Bakı, 1986 /rus dilində/.
2. Əhmədova Töhfə Cəbrayıl qızı. Səməd Vurğun rus ədəbibədii tənqidində. Nam.diss. – Bakı, 1988 /rus dilində/.
3. Əhmədov Qabil Ġsmayıl oğlu. C.B. Pristlinin ilk romanları
rus tənqidində /prototipizasiya problemi/. Nam.diss. – Bakı, 1992
/rus dilində/.
4. Hacıyev Hikmət Davud oğlu. Mehdi Hüseynin dramaturgiyası. Nam.diss. – Bakı, 1992 /rus dilində/.
5. Məsimov Musa. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında satira
/1920-1945/. Dokt.diss. – Bakı, 1992 /rus dilində/.
6. Qasımova Sədaqət Müseyib qızı. XIX əsr 40-60-cı illərin
rus yol oçerklərində ġərq mövzusu. Nam.diss. – Bakı, 1994 /rus
dilində/.
7. Rəhimova Elmira Abdulla qızı. Azərbaycan xalq qəhrəmanlıq dastanlarının rus dilinə tərcümələrinin tarixi və təcrübəsi
/‖Kitabi-Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖nun materialları əsasında/
Dokt.diss. – Bakı, 1995/rus dilində/.
8. Aslanova Könül Aslan qızı. L.S.Turgenevin 40-50-ci illər
yaradıcılığında obrazlar və xarakterlər. Nam.diss. – Bakı, 1998 /rus
dilində/.
9. Məmmədova Pərvanə Həbib qızı. Sergey Yesenin əsərlərinin Azərbaycanca tərcümələri və tədqiqi. Nam.diss. – Bakı, 1998
/rus dilində/.
10. Kərimova Gülnarə Ġnqilab qızı. XIX əsrin sonu – XX
əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin teatr-estetik
görüĢləri. Nam.diss. – Bakı, 1999.
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11. Əliyeva Sevinc Novruz qızı. Orxon-Yenisey abidələrində
toponimlər. Nam.diss. – Bakı, 2002.
12. Cəbrayılov Nəsib Hüseyn oğlu. L.A.Qonçarovun
―Oblomov‖ romanının poetikası. Nam.diss. – Bakı, 2002 /rus
dilində/.
13. Nəcəfova Mərziyyə Allahyar qızı. Qarabağ mövzusu
bədii publisistikada /1990-cı illər/. Nam.diss. – Bakı, 2002.
14. Ağayeva Səbinə Oktay qızı. Mirzə Ġbrahimov və rus ədəbiyyatı. Nam.diss. – Bakı, 2003 /rus dilində/.
15. Qeybullayeva Rəhilə Məmməd qızı. Nəsrin müqayisəli
tipologiyası və ədəbiyyat tipləri / Azərbaycan ədəbiyyatı ġərq və
Qərb kontekstində. Dokt.diss. – Bakı, 2004 /rus dilində/.
16. Cəfərov Telman Həmzağa oğlu. Qədim rus ədəbiyyatında slavyan-türk əlaqələri. – Dokt.diss. Bakı, 2004 /rus dilində/.
17. Qəhrəmanova Əntiqə Aslan qızı. Əhliman Axundovun
folklorĢünaslıq fəaliyyəti. Nam.diss. – Bakı, 2004.
18. Hüseynov Zabut Ġlqar oğlu. Azərbaycan və Qərbi
Avropa dastan əlaqələri. Nam.diss. – Bakı, 2005 /rus dilində/.
19. Əzizov Vahid Əzizağa oğlu. Sabir satiralarında müasirlik. Nam.diss. – Bakı, 2005.
20. Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika. /1921-1991/. Dokt.diss. – Bakı, 2006.
21. Ġsrafilova Sofya Fuad qızı. Azərbaycan dilində informatika terminlərinin leksik-semantik təhlili. Nam.diss. – Bakı, 2006.
22. Bayramov Ġbrahim Məhəmməd oğlu. Ermənistanın türk
mənĢəli toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili. Dokt.diss. – Bakı,
2007.
23. Məmmədov Bəxtiyar Qibləli oğlu. Azərbaycan bədii
publisistikasının inkiĢaf meylləri və sənətkarlıq məsələləri.
Nam.diss. Bakı, 2007.
24. Abdullabəyova Gülər Həsən qızı. XIX əsrin sonu XX
əsrin əvvəli PolĢa-Azərbaycan ədəbi əlaqələri /mənimsəmənin
ədəbi, filoloji aspekti/. Dokt.diss. – Bakı, 2007 /rus dilində/.
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25. Manaflı Xanımana Fətəli qızı. 60-70-ci illər Azərbaycan
nəsrində folklorizm /Anar, Elçin və Ə.Mustafayevin yaradıcılığı
əsasında/. Nam.diss. – Bakı, 2007.
26. Ġmrani Maqsud Rafiq oğlu. SMOMPK məcmuəsində
paremioloji vahidlər. Nam.diss. – Bakı, 2008.
27. Əliyev Həmid Fərhad oğlu. Alman klassik poeziyasının
Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri və praktik prinsipləri
/E.Lessinq, V.Höte, F.ġiller, H.Heyne əsərlərinin tərcümə
materialları əsasında. Dokt.diss. – Bakı, 2009.
28. Əliyev CavanĢir Əziz oğlu. Azərbaycan komediyasının
poetikası. Dokt.diss. – Bakı, 2010.
29. Tariverdiyeva Samirə AqĢin qızı. Rus və Azərbaycan
nəsrində müasirliyin bədii dərki / ―AltmıĢıncıların yaradıcılığı
materialları əsasında. Nam.diss. – Bakı, 2010 /rus dilində/.
30. Kərimova Səmayə Vəli qızı. XX əsrin sonu – XXI əsrin
əvvəlləri Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri. Nam.diss. – Bakı, 2010
/rus dilində/.
31. Xudiyeva Sevinc ġərəfəddin qızı. Rus nəsrində
psixologizm və onun Azərbaycan tərcümələrində verilməsi
problemi /M.Ġ.Lermontovun ―Zəmanəmizin qəhrəmanı‖ romanı və
L.N.Tolstoyun ―Kazaklar‖ və ―Hacı Murad‖ povestlərinin tərcümələri əsasında. Nam.diss. – Bakı, 2010.
32. Ağamirzəyev ƏliĢ Çoban oğlu. Postsovet dövründə
Azərbaycanda rus ədəbiyyatının dəyərləndirilmə və nəĢr prinsipləri.
Nam.diss. – Bakı, 2010.
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XV BÖLMƏ
HƏLƏ QIġA ÇOX QALIR…
Dünyaya hansı an, saat, gün, ay və ildə gəldiyimi anam-atam
mənə deyib, doğum haqqında Ģəhadətnaməmdə müvafiq qeydlər olsa da, özümü və dünyanı duymağım anamın məni kövrəldən ecazkar səslə oxuduğu Ģəkər laylalara, ata nənəmin söylədiyi Ģirin nağıllara qulaq asmağımla, nehrə çalxalayıb bizə yağ-əppək düzəltməsindən və bir də çörək biĢirərkən bizim hər birimiz üçün verdiyi kökələrdən baĢladı. Nənəm deyirdi ki, bizim evimiz əvvəl kəndin baĢqa
tərəfindəydi, orada susuzluq olduğundan buraya köçmüĢük. Kənddə
atam zamanına uyğun gözəl ev tikdirmiĢdi. AxĢam olanda atam süfrənin baĢına gəlməyincə heç birimiz cürət edib əyləĢməz, süfrəyə əl
uzatmazdıq. Bu qayda bizim ailədə daim davam etmiĢdi. Yemək yeyib «Əlhəmdülillah»dan sonra atam bizə xalqımızın tarixindən, fəlsəfədən, coğrafiyadan, klassik poeziyadan və onun korifeylərinin
əsərlərindən nümunə gətirməklə danıĢardı. Türk dilini sevdiyi qədər
rus dilinə də məhəbbətlə yanaĢardı. Bu dili çox yaxĢı bilirdi. Bizi
daim rus dilini mükəmməl öyrənməyə sövq edərdi. Rus ədəbiyyatından nümunələrlə fikrini təsdiqləməyə çalıĢardı. UĢaqlığım, məktəb illərim ailəmizdə belə bir mühitdə keçdi.
Orta məktəbi əla qiymətlərlə qurtarsam da, həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tarix
fakültəsinə qəbul oluna bilmədim. Müsabiqədən keçmədim. Neftçıxarma idarəsində, MaĢınqayırma zavodunda çilinqər, suvaqçı iĢlədim. Hələ əzələlərim bərkiməmiĢdi. Az keçmədi əsgəri xidmətə yollandım. Belorusiyanın OrĢa Ģəhərində ordu sıralarında oldum. Qayıdıb gələn kimi Rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinə imtahan verib institut tələbəsi oldum. Tələbəlik dövründə büdrəmədim. Əlaçı oldum.
Fərdi və fərqli stipendiya aldım. ġəklim Ģərəf lövhəsinə vuruldu.
Müəllimlərim tərəfindən nümunə kimi göstərilirdim. Ġnstitut illərində Heydər Cəfərovla (o, hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni229
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versiteti Pedaqogika kafedrasının dosentidir) ilk gündən dostlaĢdıq
və bir yerdə yaĢadıq. Çox mehriban idik. Qrupumuzun və potokumuzun uĢaqları çətinliyə düĢdükdə bizə müraciət edirdilər. Bizə çox
güvənirdilər. Təfəkkürümüzə, çevikliyimizə həsəd aparırdılar. Biz də
onlara rəğbətlə yanaĢır və hər birinə lazımi köməklik göstərirdik…
Hamı kimi bizim də sevgi macəralarımız olurdu. Mənim ali
məktəb dövründə olan məhəbbət hisslərim sonda heç də müvəffəqiyyətlə baĢa çatmadı. Səbəbkar kim oldu bilirəm. Amma bunu heç
kimə deməyəcəm…
Beləcə illər keçdi. Ġnstitutu baĢa vurdum. Elmi ġura məni institutda saxlamaq istədi. Atamsa hələ ki kəndə qayıtmaq haqda qərar
verdi. Atam Allahım idi. Sözündən çıxmağa cürət edə bilməzdim.
Kəndə döndüm. Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi iĢlədim. Rayonda
gözləmədiyim (əslində gözlədiyim) nüfuz sahibi oldum. Burada iĢləyə-iĢləyə institutda olduğu kimi dövrü mətbuatda Ģeirlərimlə, yazılarımla çıxıĢ elədim, bəzən elmi-metodik məqalələr də yazdım,
konfranslarda çıxıĢ etdim. Hamı məntiqimə, təfəkkürümə, iĢgüzarlığıma qibtə edirdi. Mənsə pərvazlanırdım. Amma xoĢbəxtliyim uzun
sürmədi. Atam dünyasını dəyiĢdi… Qanadı qırılmıĢ quĢ kimi yerə
çırpıldım. Atamın vəfatı anamı, qardaĢ-bacılarımı çox sındırdı. Özümü itirdim. Müvazinətimi bərpa etməyə çalıĢdım. Kədərə qalib gəlməyə üstünlük verdim…
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutundan mənim aspiranturaya daxil olmağımla bağlı
tez-tez təkliflər gəlirdi. Təkliflərin əksəriyyəti rus sovet ədəbiyyatı
kafedrasının müdiri prof.H.B.Babayev tərəfindən daxil olurdu.
Mənsə artıq ailə həyatı qurmuĢdum, iki övladım dünyaya gəlmiĢdi.
Kənddə həyət salmıĢdım, ev tikmiĢdim. Belə bir vəziyyətdə oranı
atıb gəlmək də asan deyildi. Amma hadisələr sürətlə inkiĢaf etdi.
Nəhayət mütləq Bakıya gəlmək, aspiranturaya daxil olmaq qərarında bulundum. Ġnstitutun o vaxtkı rektoru dos.F.Sultanzadə Stepanakert Pedaqoji Ġnstitutu «Rus ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri iĢləyən
bir ermənini mənimçün konkurent etdi. Həbib müəllimsə mənə:
«Belə Ģeylərə fikir vermə, iĢinlə məĢğul ol», - desə də, mən hələ də
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mahiyyətin bu qədər üzdə olduğunu dərk etmirdim. Erməni imtahanda ona düĢən sualları bilməsə də, mən ona kömək etdim. Mənə
də, ona da «5» qiymət qoydular.
Rektorun təkidi ilə onu aspiranturaya qəbul etdilər, mənsə
kənarda qaldım. Problem yaĢamağa baĢladım. Pərt olmuĢdum.
Aspirantura cəhdim uğursuzluğa düçar olmuĢdu. Həbib müəllimlə
məsləhətləĢdik. O vaxtkı Azərbaycan Təhsil naziri Q.H.Əliyevə ərizə ilə müraciət etdim. Ərizəyə müsbət cavab verildi. Mənə də aspirant olmaq nəsib oldu. Az keçməmiĢ qiyabi Ģöbədən əyaniyə keçirildim. Əyani Ģöbəyə keçməyimlə yenə də Fəridə Sultanzadənin tənəsinə tuĢ gəldim. O, hər vəchlə mən mane olurdu. 1984-cu ildə, bu
qədər üzüntülü məqamlara baxmayaraq, sentyabr ayında dissertasiya iĢimi müzakirəyə təqdim etdim, müsbət qiymətləndirildi. Onu
müdafiəyə təqdim etməyi lazım bildilər. F.Sultanzadə bundan xəbər
tutdu, məni kabinetinə çağırtdırdı. Dissertasiya ilə birgə. Mənimlə
acıqlı, qoyma-qıĢqırla danıĢaraq, dissertasiyanı alıb seyfinə atdı və
dedi: «Həbib müəllimlə Siz məni aldatmısız. Mən nə qədər varam,
Sən müdafiə görməyəcəksən».
Ailəm çətinliklərlə üzləĢmiĢdi. Bu arada ailəmizdə bir uĢaqda
dünyaya gəlmiĢdi. Bakıya köçmüĢdük. Sarsıntılı günlər indi mənim
daha çox həmdəmim olurdu. DüĢdüyüm vəziyyətə görə çətinliklər
məngənəsində sıxılırdım. Daxili əzabların təsiri get-gedə güclənirdi.
Yenə də vəziyyətimi mahiyyətcə anlayan elmi rəhbərim, təmənnasız
insan professor Həbib Babayev oldu. Dissertasiyam Fəridə Sultanzadənin seyfində dustaqlıq həyatını heç bir cinayət məsuliyyəti
olmadan yaĢamaqda davam edirdi...
1986-cı ilin sentyabrının ortaları idi. Rektor tələbə qəbulu
kampaniyasını baĢa vurub Soçiyə istirahətə gedəsi oldu. Onu Tədris
iĢləri üzrə prorektor iĢləyən prof.Ə.Ə.Əliyev əvəz edirdi. Həbib
müəllim məni yanına dəvət edib dedi: «Sultanzadə buralarda deyil.
Get Əkrəm müəllimə de ki, mənim dissertasiyam rektorun
seyfindədir. XahiĢ edirəm, onu verin. Al, götür gəl. Əgər verməsə,
heç nə demə. Nəticəni mənə bildir». Deyilən kimi də etdim. Əkrəm
müəllim seyfi açıb dissertasiyamı mənə verdi. Mən sevincək disser231
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tasiya ilə Həbib müəllimin yanına döndüm. Elə o andaca mənə
«Dur gedək», - dedi. Həbib müəllimin təkidi ilə taksiyə minərək
(pulu həmiĢə o verirdi) V.Ġ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun rektoru prof.Afad Qurbanovun qəbuluna gəldik.
Afad müəllim bizi böyük hörmətlə qarĢıladı. Dissertasiyanın
müdafiə edilməsi üçün köməklik edəcəyini bildirdi. Tez bir
zamanda bütün texniki məsələlər həll edildi. 24 oktyabr 1986-cı ildə
Müdafiə ġurası yığıldı. ĠĢin geniĢ müzakirəsi aparıldı. Yekdilliklə
səs verildi. Mən namizəd oldum. Çox sevindim. Həbib müəllim də
çox sevinirdi. Sanki müdafiəni mən yox, o, etmiĢdi. Çılğın, təvazökar, humanist, büllur kimi saf uĢaq təbiəti vardı Həbib müəllimin.
Qəbri nurla dolsun onun. Əsil millət təəssübkeĢi, elm fədaisi idi Həbib müəllim. Onun ədəbi əlaqələr və ədəbi-nəzəri fikir tariximizdə
müstəsna yeri var. Həbib müəllimin nəzəri irsi layiqincə qiymətini
bu günə qədər də almayıb. Yəqin bu gec-tez baĢ verəcək…
Həbib müəllimin zəfərli addımları davam edirdi. O, mənim
doktoranturaya getməyimi məsləhət bildi. Doktorant oldum. Doktorantura müddəti baĢa çatmazdan öncə müvəffəqiyyətlə dissertasiya
müdafiə etdim, doktor, professor oldum… Hər Ģey bir anlıq adiləĢdi, lakin bir Ģey getdikcə ağırlaĢır, mürəkkəbləĢirdi. Hər an, hər dəqiqə mütaliəyə, yetkinləĢməyə can atmağa daha çox ehtiyac duyurdum. Bildiyimdən, bacardığımdan yazdım, yaratdım. Ona qədər
monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, bir neçə proqramlar hazırladım.
Kurs iĢi, magistr və namizədlik dissertasiyalarına rəhbərlik etdim,
opponent oldum, çoxsaylı proqram, dərslik, dərs vəsaiti, metodik
göstəriĢlər, kitab və monoqrafiyaların elmi redaktoru oldum. Mötəbər simpoziumlarda, beynəlxalq konfranslarda məruzələr və çıxıĢlar
etdim. Paralel olaraq folklor, türk xalqları ədəbiyyatı, komparativistika, müasir ədəbi proseslə, pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul oldum.
Elmi-nəzəri yaradıcılığımda «Poetik tərcümə», «Qaraqalpaq
ədəbiyyatı», «Nəsri axarı: zaman və məkan konteksti» və s kimi
sanballı kitablarım elmi-pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən isti qarĢılandı. Bunlar mənə yaradıcılıq stimulu verir, yeni proyekt və konsepsiyaların ortaya qoyulmasına zəmin yaradırdı. Türk epik təfək232
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kürünə, folklor düĢüncəsinə müraciət etdim. «Qaraqalpaq xalq nağılları» və qazax xalq qəhrəmanlıq eposu «Koblandı-batır»ı dilimizə
çevirdim.
Ailə həyatında dəyiĢikliklər baĢ verdi. UĢaqlarımın ailə qurması, nəvələrimin dünyaya gəlməsi ömrümə-günümə nur çiləyirdi.
Ġndi «YaĢamağa dəyər» haqqında daha çox fikirləĢirəm.
Ömrümə, günümə yazılan dəqiqələri, anları XX əsrin 70-ci
illərindən ipə-sapa düzməyə baĢladım. Ġki Ģeirlər və poemalar –
«Axtaracaqsan məni» və «Bəlkə dünya öz yolunu çaĢıbdı» kitabları
ilə poeziyasevərlərlə görüĢə gəldim. ġeirlərimdən bəzilərinə nəğmələr qoĢuldu. Bir sıra Ģeirlərim, o cümlədən iki poemam «Ġgid ana ilə
qorxaq övladın dastanı» və «Azərbaycanım» rus oxucularına təqdim
edildi.
Ġndi mənim iki hobbim var – araĢdırmalar və bir də Ģirin-Ģəkər
nəvələr – Mələk, GülĢən və iki Əlilər, mənimçün Ġgidlər, Dəlilər…
Mən kitablarla və nəvələrlə yaĢayıram. Onlar mənim gələcəyimə
ümidlərimi çin edənlərdir…
Mən burada həyatımın kiçik fraqmentini verdim. Onun daha
geniĢ və çeĢidli naxıĢları yazdığım elmi-nəzəri kitablarımda, folklor-etnoqrafik araĢdırmalarımda və essemdə öz əksini tapmıĢdır.
Mənim getdiyim yol etnik soy-kökümdən türkün özünəqayıdıĢ və
özünüdərkini «həzm» etməkdən ibarətdir. Türkün dostu çox olsa da,
onun müxtəlif qövmlərdən olanlarının bir-birinə yaxınlaĢmasına nail olmağa çalıĢmalıyıq. Bütün səylərimiz buna istiqamətlidir. Bu iĢlərin yerinə yetirilməsində Allahın sevgisini hiss edirəm. Allah bu
hissləri, bu istəkləri həyata keçirməyi bizə çox görməsin…
Ġndi 2010-cu ildir. Bahar bayramı… Yazın bayramı… Ġlin bayramı… Təzəliyin bayramı... Elə mən də bahar zamanı dünyaya gəlmiĢəm. Ondan sonra yay gəlir. Hələ qıĢa çox var… Dünyanın quyruğu uzundur… Allah köməyimiz olsun. Amin!...
Bahar bayramı, 2010
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