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TƏRTİBÇİDƏN

Görkəmli publisist, nasir, 1978-ci ildən Jurnalistlər Birliyi-
nin, 1985-ci ildən Azərbaycan Yazıçı lar Birliyinin üzvü, Həsən 
bəy Zərdabi adına mükafatın laureatı (2002) Nəzirli Şəmistan 
Əmiraslan oğlu haqqında olan bu göstərici ilk dəfə tərtib edilir. 

Vəsait publisist-tədqiqatçının yaradıcılığının 1966-cı ildən 
2013-cü ilə dək olan dövrünü əhatə edir. Azərbaycan və rus 
dillərində tər tib olunmuş göstəricidə Şəmistan Nəzirlinin əsərləri, 
haqqında dərc edilmiş məqalələr öz ək sini tapmışdır. Hər bölmədə 
materiallar xronoloji qaydada, daxildə isə əlifba sırası ilə qruplaş-
dırıl mış dır. 

Bibilioqrafiyada həmçinin, tədqiqatçı-publisistin həyat və 
fəaliy yə ti nin əsas tarixləri, görkəmli şəxsiyyətlərin onun haqqında 
fikirləri, oxucu məktubları da öz əksini tapmışdır. 

Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda kö mək -
çi göstərici tərtib edilmişdir. 

Göstərici kitabxanaçılar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.

Biblioqrafik göstərici haqqında rəy və təkliflərini bildirən 
mü təxəsisslərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bil di-
ririk, təklif və iradlarını Milli Kitab xa na ya göndərmələrini xahiş 
edirik. 

Ünvan: AZ-1000, Bakı şəh., Xaqani küç. 57;
E-mail: contact@anl.az; www.anl.az
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Tədqiqatçı ömrü və şəxsiyyəti

İstedadlı yazıçı Əlibala Hacızadənin əsərlərinin birində belə 
bir epizod var: gənc oğlan mövzu götürüb, işləyib, dis ser ta siya 
müdafiə edərək alim olmaq fikrinə düşür. Bu məqsədlə zəngin 
həyat təcrübəsinə malik tanışına müraciət edəndə o deyir ki, 
hələ tələsmə, qabaqcadan hər şeyi yaxşı-yaxşı fikirləş. Onu bil 
ki, bu sahə çox böyük fədakarlıq, gərgin əmək, səbr və dözüm 
tələb edir. Gecə-gündüzün kitabxanalarda, arxivlərdə ke çəcək, 
çox zaman həyatın nəşə və sevinclərini unutmalı ola caq san, şəvə 
kimi qara saçlarına nə zaman qar ələnməsindən heç özün də xəbər 
tutmayacaqsan. Əgər bütün bunları qəbul edir sənsə elmi sahəyə 
gəl, qəlbindəki ötəri maraq hissi, ucuz şöh rət həvəsidirsə, onda 
heç ibtidadan bu yola qədəm qoy ma ğın məsləhət deyil.

Həqiqətən də, namizədlik, doktorluq dissertasiyası ya zan-
lar lazımi fakt və dəlilləri toplamaq, elmin mükəmməl qa nun la-
rı əsasında işləyib araya-ərsəyə gətirmək üçün çox işləməli, alın 
təri axıtmalı olurlar. Lakin istək və arzuları başa çatdıqdan sonra 
onların gərgin əməyə bir müddət fasilə vermək, hətta, bu yolu 
tamamilə davam etdirməmək imkanı da var. Etiraf edək ki, bu 
gün əvvəlinci nailiyyətlərlə kifayətlənib yerində sayan la rın sayı 
daha çoxdur.

Ancaq bütün şüurlu həyatını, varlığını müxtəlif sahələr üzrə 
tədqiqata sərf edən, ömrünün mənasını yeni-yeni axta rış lar-
da görənlərin belə bir imkanı yoxdur. Təsadüfi deyil ki, on la rın 
axtarışları azman əməyini, fəaliyyətləri ucu-bucağı görün mə yən 
dəryanı, ümmanı xatırladır. 

Bu gün adı geniş oxucu, tamaşaçı, dinləyicilərə yaxşı tanış 
olan tədqiqatçılardan biri Şəmistan Nəzirlidir. O, Bakı Dövlət 
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Universiteti jurnalistika fakültəsinin məzu nu, içərisi qiymətli fakt 
və materiallarla zəngin olan 30 kita bın müəllifidir. Deməli, təhsil 
illərində yalnız mətbuatı mı zın hər birimizdə iftixar hissi doğuran 
tarixini yox, təd qi qat çı lıq peşəsini də öyrənib, bu ağır, məsuliyyətli 
sahə get-gedə onu ahən rüba kimi özünə elə cəlb edib ki, həyatının 
mənasını, istək və arzusunu orada, yalnız orada tapmalı olub. 
Əgər bu amalla yaşa masaydı ömrünün aylarını, illərini şam kimi 
əridib bu qədər ağır zəhmətə sinə gərə bilərdimi? Təbii ki, yox!

Şəmistan Nəzirli tədqiqatçı kimi ilk qələm məhsullarını 
son kursda oxuyarkən yazıb, mətbuatda nəşr etdirdiyi “Mən Sə-
məd Vurğunu görmüşəm”, “Yazılmamış xatirə” və “Dağlar ço-
bana qaldı” adlı sənədli hekayələri ilə oxucuların diqqətini cəlb 
edib. Ancaq get-gedə miqyas, sahə genişlənib. Təsadüfi de yil ki, 
bu əlvanlığın, müxtəlifliyin özü də, sözün müəyyən mə nasında, 
diqqətdən kənarda qalmayıb - tədqiqatçının çox sa hə li qələm 
məhsullarının müxtəlif istiqamətlərdən tədqiqinə gə ti rib çıxardıb. 

Lakin bu, hələ xeyli sonralar olub. O vaxta qədər Şəmistan 
Nəzirli Səməd Vurğunla əlaqədar xatirələri, müvafiq material la-
rı, fotoşəkilləri topla maq üçün respublikamızın şəhər, rayon və 
kəndlərini qarış-qarış gəzmiş, Zaqafqaziya respub lika la rın da, 
Dərbənddə, Moskvada, Leninqradda (indiki Sankt-Peter burq da), 
Kiyevdə, Daşkənddə, Xarkovda… olmuş, şairin qə ləm, məslək 
və əqidə dostları Mixail Şoloxovla, Konstantin Simo novla, Pavel 
Antokolski ilə Nikolay Tixonovla… Alek sandr Fadeyevin həyat 
yoldaşı, keçmiş SSRİ Xalq artisti Angelina Stepanova ilə görüşüb 
zəngin materiallar toplamış, fo toşəkillər əldə etmişdi. Orasını da 
xatırladım ki, həmin qiy mət li fotoşəkillər haqqında mətbuatda 
söhbət açılması, onların “mavi ekranda” nümayişi bu işə yeni 
bir stimul vermiş, təd qi qat çıya xeyli miqdarda yeni şəkillər 
göndərilmişdir.
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Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığına, ictimai fəaliy yə-
ti nə aid sənədli hekayələr iki hissədən ibarət “Vurğun keçib bu 
yer lərdən”, habelə “Vurğun ömrü”, “Yaddaşlarda yaşayan Vur-
ğun”, “Vurğun ömrü məktub larda” adlı kitablarda öz ifadəsini ta-
pıb. Bu isə vurğunşünaslığa, şairi ürəkdən sevən oxuculara, onun 
ədəbi irsini öyrənmək həvəsində olan bugünkü və gələcək təd-
qiqatçılara ən gözəl töhfə deməkdir.

Lakin Şəmistan Nəzirlinin mədəniyyətimizin, ədəbiyyat və 
incə sənə timi zin öyrənilməsinə aid tədqiqatları yalnız bununla 
məh dud laşmır - başqa səpgili qiymətli nümunələr də var. Mə sə-
lən, XIX əsrin istedadlı şairi Abbas ağa Nazirin həyat və yara-
dıcılığına aid “Millətə xitab”, həmçinin “Nəzirli ocağının üç 
şairi”, “El şairi Mirzə Səməd”… kimi kitabları bu qəbil dən dir. 
Tədqiqatçı, el ifadəsi ilə demiş olsaq, iynə ilə gor qazmaq əza bına 
qatlaşıb, nadir nümunələri toplayıb nəşr etdirməklə yanaşı onların 
bəzilərinə dərin məzmunlu, geniş və əhatəli “Ön söz” və izahlar da 
yazmış və bu yolla klassik irsi oxuculara daha da yaxınlaşdırmaq, 
ətraflı tanış etmək, sevdirmək imkanı ya rat mışdır.

Tədqiqatçının geniş və əhatəli fəaliyyətində unudulmuş 
hərb tariximizin öyrənilməsi çox mühüm yer tutur və onun əmə-
yinin, demək olar ki, ana xəttini təşkil edir. Odur ki, bu sahə-
yə aid axtarışları daha zəngindir. Bunu bir sıra ibrətamiz dəlil-
lərin timsalında da aydın görmək və göstərmək olar. Nü mu-
nə üçün belə məlum bir həqiqəti yada salaq: bir vaxtlar ke çən 
əsrin iyirminci illərinə qədər Azərbaycanda yalnız iki ge ne ra lın 
– Əliağa Şıxlınski və Səməd bəy Mehmandarovun olduğu gü man 
edilirdi. Lakin Şəmistan Nəzirlinin gərgin axtarışları sa yə sində 
onların sayının hələlik 69 olduğu müəyyənləşdirilib, da nılmaz 
faktlarla, təkzibolunmaz dəlillərlə sübuta yetirilib. Kim bilir, 
gələcəkdə, ola bilsin ki, hətta, yaxın gələcəkdə bu rəqəm 70-ə 
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çatacaq, hətta, 70-i də ötəcək.
İftixar hissi doğuran həm də budur ki, onun tədqiqatları sa-

yə sində ilk vitse admiralımız İbrahim bəy Aslanbəyovun, gene-
ral Yaqub Quliyevin, Yadigarov qardaşlarının, fransız impe ra-
to ru Napaleon Bonopartın yavəri, polkovnik Rüstəm bəy Rza 
oğlu Qarabağlının… heç də kənar millətlərin nümayəndələri 
deyil, məhz azərbaycanlı olması konkret, inandırıcı, heç bir şəkk-
şübhəyə yer qoymayan faktlarla sübuta yetirilib.

Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Sevostopol şəhər muzeyində 
er məni mənşəli qadının dünya şöhrətli vitse-admiralımız öz 
xal qı nın adına çıxmaq cəhdi, bu məqsədlə sənədlərin sax ta laş-
dırıl ma sı və həmin bədnam əməlin Şəmistan Nəzirli tərəfindən 
tutar lı dəlillərlə ifşa edilməsi, həmçinin İbrahim bəy Aslan bə-
yo vun adına Oxot dənizində bərxəzin, Sakit okeanda ada nın 
olması, onun digər yüksək dövlət mükafat la rı na layiq görülməsi 
barədə “Üçlərin üçüncüsü” adlı məqaləmdə yaz mışam. Onları 
bir də təkrar etmək istəmir, ancaq vacib, çox vacib bir məsələni 
xatırlatmağı zəruri sayıram. 

Bu yaxınlarda mətbuatdan oxuduğum bir informasiya qəl-
bi mizdə qəribə təəssürat oyatdı. Həm bərk sevindik, həm də 
qay ğılar, dərin düşüncələr bizə rahatlıq vermədi. Sevinmə yi mi-
zin Ukraynada yaşayan həmyerlilərimizin respublikanın pay tax-
tı Kiyevin görməli bir yerində İbrahim bəy Aslanbəyo vun əzə-
mətli heykəlini ucaltmaq  istəyi idi. Bu günlərdə de yi lən lərə görə, 
həmin niyyət reallaşıb. 

Həmin məsələ ilə bağlı şəkildə, ürəyimdə, nə gizlədim, 
ixtiyarsız olaraq çətin, yə qin ki, heç baş tutmayacaq bir arzu 
oyandı: kaş o əzəmətli hey kəlin yanında Şəmistan Nəzirlinin də 
kiçik, çox kiçik bir büstü qoyulardı: dünya şöhrətli sərkərdəmizi 
ermənilərin cay na ğından qoparıb özümüzə qaytardığına görə.  
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Həm də burada xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir məqam var. 
Belə ki, torpaqlarımızın iyirmi faizinin erməni qəsbkarları tə-
rəfindən işğal edildiyi, saysız-hesabsız qətllər törədildiyi, bir 
mil yondan artıq insanın öz doğma yurd larından didərgin salı-
nıb, qaçqın, köçkün həyatı keçirdiyi, qiymətli maddi-mə də niy yət 
abidələrimizin talan edildiyi bir şəraitdə hərb tariximizi öy rə dib 
sevdirməyin, xüsusən gənclərimizi hərbi vətənpərvərlik ru hunda 
tərbiyə etməyin əhəmiyyəti böyükdür.

Deməli, bu sahəyə aid tədqiqatları insanların hərb tari xi mi-
zin öyrənil məsinə, müəyyən səviyyədən qiymətləndirilməsinə 
aid maraq və mənəvi tələbatı da təmin edilmiş olur. Bu mənada 
mü əllifin “Qəribə talelər”, “Əf sa nəvi Mixaylo”, “Qacarlar”, 
“Cüm huriyyət generalları”, “Daş Salahlı Məm məd Koxa”, “Tam 
artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov”, “Krım dəf təri”, 
“Qar xunlu Əşrəf bəy”, “Arxivlərin sirri açılır”, “To poq raf general 
İbrahim ağa Vəkilov”, “General Yadigarov qar daş ları”, “General 
Əliağa Şıxlinski ömrü”, “Güllələnmiş Azər bay can generalları”, 
“Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbov”… (iki 
dildə - rus və azərbaycanca) kimi kitabları hə min məsələ ilə 
əlaqədar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Göründüyü kimi, hərb tariximizə aid kitabların hələ təkcə 
ad larının sadalanması xeyli vaxt aparır. Əgər oradakı faktların 
top lanması, təhlil süzgəcindən keçirilməsi prosesini nəzərə 
alsaq görərik ki, ömrünün, bəlkə də, yarıdan çoxu kitab xa na-
lar da, əlyazmaları institutlarında, müxtəlif arxivlərdə, bir sözlə, 
ar dıcıl və səmərəli axtarışlarda keçib. İrili və xırdalığından asılı 
olmayaraq hər faktda, sənəd də xalqımızın, onun şanlı keçmişinin 
tarixinə aid əlamət gəzir, nişanə axtarır. Bunları tapanda bütün 
dünyanın sevinci sanki qəlbinə hopur, özünü bəxtəvər sanır. 
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Təhriflərə, ədalət siz liklərə, qərəzli müna sibətə rast gələndə isə 
sanki varından yox olur, həm də bu işə dərhal etirazını, narazılığını, 
qəzəbli mü  nasibətini bildirir.

Məsələn, belə bir fakta diqqət yetirək.
Haqqında ümumi şəkildə danışdığımız ədalətsizliyə, etina-

sız lığa, qərəz kar münasibətə vaxtilə Moskvada kütləvi şəkildə 
nəşr olunmuş səkkiz cilddən ibarət “Hərbi ensiklopediya”da 
yol verilmişdi. Orada müxtəlif xalqlara aid ayrı-ayrı generallar 
və polkovniklər haqqında söhbət açılmış, ancaq cəsur gene ral-
la rımız “Rus artilleriyasının allahı” Əliağa Şıxlinskinin, həm çi-
nin Səməd bəy Meh man darovun adı belə çəkilməmişdi. Bunu 
gör dükdə Şəmistan Nəzirli bərk dilxor olub və nəşriyyatın ün-
va nına  giley və qəzəb dolu bir məktub göndərib, yol verilmiş 
cid di qüsurun səbəbi ilə maraqlanıb. Həmin məktub, generallar 
ba rədə konkret fikir bildirmələri üçün M.Fruze adına Ali Hərbi 
Aka demiyaya göndərilib. Görünür, orada da nöqsanın bö yük lü-
yü, yolverilməzliyi qeyd olu nub. Nəticədə nəşriyyatın Şəmistan 
Nəzirliyə göndərdiyi məktubda həqiqətən ciddi qüsura yol veril-
məsi və xətanın gələcək nəşrdə hökmən nəzərə alınacağı gös-
tərilib. Lakin SSRİ-nin süqutu “Hərbi ensiklopediya”nın nəş rini 
qabaqlayıb.

Ancaq Şəmistan Nəzirli özündən asılı olduğu qədər burada 
da xey li iş görüb. Belə ki, Əliağa Şıxlinskinin “Xatirələr”ini ona 
ge niş izah və qeydlər, həmçinin əhatəli müqəddimə yazmaqla 
yeni dən nəşr etdirib. Eyni zamanda Səməd bəy Mehmandarovu 
da unutmayıb. 

Başqa bir faktı da yada salaq.
O, Leninqradda yaşayan Murad Məmmədov adlı müəllifin 

qəh rəman təyyarəçimiz Hüseyn Bala oğlu Əliyevin hərbi şü ca ə ti 
barəsində rus dilində yazmış olduğu sənədli povesti tərcümə edib, 
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ona “Ön söz” yazıb, əsəri kitab şəklində oxuculara çatdırıb.
Bəziləri haqqında qismən söhbət açılan kitablar müəlliflin 

hələ nəşr olunmuş əsərləridir. Bəs nəşr olunmayanlar? Onların 
adını çəkməzdən əvvəl növbəti nəşr lərin nə qədər zəruri olması 
ba rədə səciyyəvi faktı yada salaq. Salyan rayonunda Şəmistan 
Nəzirlini Rahib adında orta yaşlı bir kişi ilə tanış edib vaxtilə 
mənə dediklərini bilavasitə ona çatdırmasını istədim. Rahib 
dedi ki, Qarabağ uğrunda döyüşlərin könüllü şəkildə iştirakçısı 
olmuşam. Bir dəfə hərbi əsirləri dəyişməli idik. Əməliyyatın 
baş lanmasına hələ xeyli qalırdı. Qarşı tərəfin nümayəndələri- 
ermənilərlə istər-istəməz müxtəlif məsələlərdən söhbət açmış dıq. 
Söz “Uzaq sahillərdə” adlı bədii filmdən düşdü. Erməni dedi ki, 
mənim dayım Mehdi Hüseynzadə ilə birlikdə döyüşüb. O, həmin 
filmə baxandan sonra demişdi ki, burada göstərilənlər Mehdi 
Hüseynzadənin qəhrəmanlığının heç yüzdə biri də deyil. 

Hətta, erməninin belə ixtiyarsız olaraq barəsində iftixarla söz 
açdığı əfsanəvi qəhrəmanımız haqqında Şəmistan xeyli vaxtdır 
ki, “Əfsanəvi Mixaylo” adlı iri həcmli bir əsər yazıb. Həmçinin 
“Generel Əliağa Şıxlınski və silah daş la rı”, “1930-cu illərdə 
Şəki üsyanı” yaxud “Bizim elli şairlər”… kimi əlyazmaları da 
bütünlüklə nəşrə hazırdır. 

Lakin də yəri, sözün ən geniş mənasında ölçüyə sığmayan 
tədqiqatlar, azman təbiətli tədqiqatçılar da var ki, bütün el-obanı, 
xalqı, mil ləti yarıdır, ömrünü bu yolda şam kimi əridir.  Odur 
ki, belə lərinə lazımı köməklik göstərmək hər kəsin ümdə borcu, 
şərəfl i vətəndaşlıq vəzifəsidir. 

Tədqiqatlar barədə söylənilənləri eynilə kitablara da aid 
etmək olar. Onlar da öz mahiyyətinə, dəyərinə görə iki qismə 
ayrı lır. Xüsusən müasir şəraitdə nəşr məhsullarına münasibət 
xey li dərəcədə dəyişib. Meyar, ölçü hissi əvvəlkilərdən əsaslı 
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şəkil də fərqlidir. Bu, hər şeydən əvvəl nadir adamlara, iste dad la ra 
məxsus olan fəaliyyət sahəsinə kütləvi axınla bağlıdır. 

Belə bir şəraitdə əksər kitablar çox az sayda, yalnız dost-
tanış lara paylanmaq üçün nəşr edilir. Lakin bəzən avtoqrafla 
yazı lıb verilmiş kitablar da oxunmur. Bu fikri bir qədər də geniş-
ləndirmək olar.

Ürəkağrıdıcı olsa da, təəssüf ki, faktdır, günümüzün real lı-
ğı dır bu. Lakin nə yaxşı ki, müstəsnalıq halları da var. Bunu elə 
Şəmistan Nəzirlinin fəaliyyətində aydın görmək olar. Təsadüfi 
deyil ki, Murad Məmmədovdan tərcümə və nəşr etdirdiyi, 
Şəmistanın “Ön söz” yazdırdığı kitabı 1984-cü ildə 20, Əliağa 
Şıxlınskinin “Xa tirələr”i 1985-ci ildə rus və Azərbaycan dillərində 
60 min, “Azər baycan generalları” 1991-ci ildə 100 min sayda 
nəşr olunub.

Bilavasitə öz kitablarının sayı da mənəvi mədəniyyətə bu 
günkü münasibət baxımından heç də az deyil. Lakin bu, hələ mə-
sələnin bir tərəfidir. Fərəh doğuran digər cəhət onlara müna si-
bət, maraqdır. Belə ki, həmin kitabların bir çoxu, xüsusən, “Gül-
lənəmiş Azərbaycan generalları” adlı əsər mağazalarda müəl lifin 
müəyyənləşdirdiyi dəyərdən qat-qat artıq qiymətə oxu culara təklif 
olunur və satılır. (Bu əsər ikinci dəfə təkrar nəşr olunmuşdur). 
Elə təkcə bu faktın özü təd qi qat çı yara dıcılığına, onun gərgin və 
səmərəli əməyinin bəh rə si nə böyük oxucu marağının, mənəvi 
tələbatının olmasından xə bər verir.

Bu isə fəaliyyətinin ümumi tərəfləri ilə yanaşı, həm də 
Şəmistan Nəzir lini digər həmkarlarından əsaslı şəkildə fərq lən-
di rən spesifik xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Yəni, müəllif ağır zəh-
mət sayəsində əldə etdiyi faktları heç də quru şəkildə oxuculara 
təq dim etmir. Bilavasitə yazı prosesində onun tədqiqatçı qə lə-
mi, publisist, yazıçı qələmi ilə əvəz olunur. Təsadüfi deyil ki, 
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ək sər yazı ları təkcə yalnız axtarışların, onun səmərəli nə ti cə lə-
ri nin deyil, həm də bədii təxəyyülün məhsuludur. Bu məqsədlə 
o, ən qiymətli məxəzləri, səciyyəvi faktları mənbəni gös tər mək lə 
bəzən epiqraf şəklində qələmə alır. Sonra isə müvafiq sü jet və 
kompozisiya qurur, qəhrəmanları, hadisə iştarkçılarını da nışdırır, 
bilavasitə onların özünə söz verir. Nəticədə belə bir va sitə ilə hər 
kəsin daxili aləmini, mənfi və müsbət li yin dən ası lı olmayaraq, 
mənəviyyatını ortaya çıxarmış, təzahür etdirmiş olur.

Bəli, bu kimi əlamətlərin əsərin oxunaqlılığına, ideya-məz-
mun dəyərinin, bədii estetik təsirin güclənməsinə təsiri bö yük-
dür. Çünki, maraqlı quruluş, məntiqi mühakimə, yığcam, dü şü-
nül müş dialoqlar, yeri gəldikcə xalq yaradıcılığı nümu nə lə rin dən 
istifadə üsulları hasilə gətirilmiş əsərlərin müvəf fəqiy yə tin də, 
onun oxucu rəğbəti qazanmasında heç də az əhəmiy yətli rol oy-
namır. Bu mənada Şəmistan Nəzirlinin bir çox tədqiqatları sə-
nədli hekayə təsiri bağışlayır, hətta,  fakt, sənəd baxımından 
qiy mətli tapıntı ilə yaradıcı təxəyyülün vəhdəti ürəklərə nüfuz 
edib, oxucunu təsirləndirir, onda konkret hadisə və faktlara ay dın 
münasibət yaradır. Görünür, yaradıcılığa bilavasitə sənədli he-
kayələrlə başlaması heç də təsadüfi deyilmiş.

Həmçinin bu da bir həqiqətdir ki, həmin sahəyə diqqət ye ti -
rən yalnız sıravi oxucular, mütaliəsevərlər deyil, həm də zi ya lılar, 
elm, mədəniyyət sahəsində çalışan mütəxəssislərdir.

Fikir ümumi səciyyə daşımasın deyə onun konkret fakt lar la 
əsaslan dırıl masına ehtiyac duyulur.

Əvvəla, orasını xatırladaq ki, tədqiqatçının həyat və fəaliy yə-
tinə dair heç də az yazılmayıb. “Biblioqrafiya”dan da gö rün dü yü 
kimi, həmin sahədə “fəallıq” bizə məxsusdur. Lakin bu, əs lində 
ancaq kəmiyyət göstəricisidir. Çünki tədqiqatçının əmə yinin 
analitik təhlili, dəyəri, ən  yaxşı qiyməti mərhum Xalq yazıçımız 
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Qılman İlkin tərəfindən verilib.
Həm də maraqlıdır ki, yazıçının Şəmistana qayğısı, huma nist 

münasibəti hələ onu tanımadığı, üzünü görmədiyi illərdən baş-
layıb. Belə ki, Şəmistan Nəzirli hərbi xidmət zamanı Qaza xıs-
tanda əsgərlər arasında yeganə azərbaycanlı olması və buna görə 
bərk darıxıb doğma xalqı, vətəni, doğma dili, mühiti üçün sıxıntı 
çək mə si barədə “Azərbaycan” jurnalına bir məktub göndərir, 
müəy yən məbləğdə pul da yola salıb xahiş edir ki, jurnalın təzə 
nömrə lərindən ona çatdırsınlar. Jurnalın baş redaktoru Qılman 
İlkin müdrik bir ağsaqqal, mənəvi ata qayğısı ilə tanımadığı 
gəncə cavab məktubu yazıb ona darıx mamağı, hərbi xidmətini 
layi qincə icra etməsini, özünə yeni mühitdə dost-danış tap ma-
sı nı tövsiyə edir. Sonra lazım olar deyə üzr istəyə-istəyə pulu 
geri qaytarmasını, xidmətini başa vurana qədər ona jurnalın təzə 
nömrələrinin göndəriləcəyini bildirir və belə də edir.

Şəmistan hərbi xidməti başa vurduqdan sonra bu xeyirxah 
insan la görüşür, yaradıcılığa başlayanda ondan lazımi kömək və 
tövsiyələr alır. Bu minvalla Qılman müəllim Şəmistan Nəzir linin 
uğurlarına ən çox sevinənlərdən olur, ayrı-ayrı məqa lələrində 
yaradıcılığını geniş və əhatəli şəkildə təhlil edir, bu barədə ürək 
genişliyi ilə çox qiymətli fikirlər söyləyir. Onun elə Şəmistan 
Nəzirlinin fəaliyyətini ön cəbhədə, səngərdə, düş mən lə vuruşan 
əsgərlərin şücaəti ilə müqayisə etməsi deyi lən lə rə nümunə ola 
bilər.

Qılman İlkinin yazdığı kimi “…Hərbiçilər arasında elə gene-
rallar vardır ki, onlar bizə məlum deyil. Yal nız itigözlü, sayıq, 
inadkar tədqiqatçılar lazım idi ki, hərb cəb hə lərində xariqələr 
yaratmış belə adamlarımızı axtarıb, özü mü zə qaytarsın. Bu 
tədqiqatçıların biri, bəlkə də birincisi Şəmistan Nə zirlidir. Onun 
bu sahədə gördüyü iş qalın-qalın kitab müəl lifl ərinin zəhmətindən 
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də qat-qat yüksəkdir. O, hər dəfə arxiv lər də olarkən okean 
dərinliklərinə baş vurub, oradan qiymətli mir varilər çıxaran 
qəvvas kimi əliboş qayıtmır... yeni bir hərbçimizi axtarıb üzə 
çıxarır”.

Bütün bunlar müxtəlif mətbuat orqanlarında, kitablarda yazı-
lanların əlamət və işartılarıdır. Lakin hələlik qələmə alın ma yan, 
ancaq əhəmiyyət və dəyərinə görə diqqəti cəlb edən başqa faktlar 
da var. Onların da bəzilərinə yığcam şəkildə diq qət edək.

2011-ci il mart ayının 9-da Azərbaycan Dövlət Gənc Ta ma  -
şa çılar Teatrında ədəbiyyatımızın tanınmış klassiklə rin dən olan 
Abdulla Şaiqin anadan olmasının 130 illik yubiley tədbiri ke-
çirilirdi. Onda Şəmistan Nəzirli ilə görüşən mərhum  akademik 
Bəkir Nə biyev həyat yoldaşını nişan verərək dedi:

- Sənin axtarış və tədqiqatlarının, araya-ərsəyə gətirdik lə ri-
nin vurğunu dur.

Ədalət naminə həmçinin bir faktı da yada salmaq lazım gəlir.
Hələ indiyə qədər heç bir mükafata layiq görülməyən, lakin 

buna çox haqqı olan Şəmistan Nəzirli əsla ruhdan düşməyib öz 
işini əvvəlki inadkarlıq və əzm kar lıq la, səy və səbatla davam 
etdirir. Belə bir təbiətli adam nə zamansa biblioqrafiyasının 
hazırla nacağını heç ağlına da gətir mir di. Ancaq nə yaxşı ki, bu 
barədə düşünən, təşəbbüs gös tə rən, qərar verən tapılıb. 

Onun kimliyi barədə danışmazdan əvvəl bir sualı ay dın laş-
dır mağa çalışaq: ömür nə zaman mənalı, xoş və ürəkaçan olur? 
Həyat üzə güləndə, daha doğrusu, insanın üzünə güləndə. Bəs nə 
zaman insanın üzünə gülür həyat? İlk sualın cavabı bir mə na lı, 
ikincininki isə saysız-hesabsız, intəhasızdır. Çünki uğur lu lu ğun, 
bəxtin, taleyin insana yar olmasının əlamətləri, təzahür for maları 
müxtəlifdir. Şair həmin çoxluğun biri üzərində da ya na raq suala 
konkret, dolğun və poetik şəkildə cavab verib: İnsa nın qədrini 
insan biləndə!
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Doğrudan da, əməyinə başqaları tərəfindən, həm də təmən-
nasız şəkildə, bəzən heç özünün bilmədiyin, gözləmədiyin, 
təsəv vürünə gətirə bilmədiyin məqamlarda layiq olduğun qiy-
mə tin verilməsi çox xoş və ürəkaçandır. Bu, bir tərəfdən yük sək 
mədəniyyət, qədirşünaslıq, alicənablıq əlamətidir, digər tə rəf-
dən qarşı tərəfin qəlbini iftixar və qürur hissi ilə doldurur. Onu 
uca zirvələrə, daha yeni, əzəmətli vəzifələr uğrunda müba ri zəyə 
səfərbər edir. 

Vəzifənin layiqincə yerinə yetiril məsi üçün, təbii ki, Şəmistan 
Nəzirlinin özü də bu işə cəlb edilib. Bu minvalla onu gözləyən 
daha mühüm, son dərəcə gərək li işlərdən vaxt tapdıqca müəyyən 
müddət ərzində tədqi qat çı həm də bilavasitə öz yaradıcılığının, 
qələm məhsullarının təd qi qat çısına çevrilib.

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Şəmistan 
Nəzirlinin həyat və yaradı cılığı barədə sənədli film hazırladı. 
İyun ayının altısında film yarım saatdan artıq bir vaxtda nüma-
yiş etdirildi. Nəticədə, məşhur tədqiqatçı haqqında bilik, məlumat 
daha da artdı. Bunun üçün müvafiq göstərişi verənə də, tapşırığı 
yerinə yetirənlərə də ürəkdən minnətdarıq. 

Tədqiqatçının həyat və yaradıcılığı barədə ayrı-ayrı illərdə 
müxtəlif ali məktəblərdə, o cümlədən məzunu olduğu Bakı 
Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində bakalavr və 
magistr pilləsində 3 buraxılış işi və dissertasiyanın yazılıb 
müvəffəqiyyətlə müdafiə olunması da yada salınmalıdır. 

Deyirlər ki, bir nəfər tanışından xəbər alır:
- Bəlkə qırx illik şərabın ola?
- Varımdır.
- Ver, içim.
- Vermərəm.
- Niyə?
- Məlum məsələdir ki, niyə: hər istəyənə versəydim şərab 
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qalıb qırx illik olmazdı.
Həmin baməzə söhbətin çox sahəyə, elə tədqiqatçılıq fəaliy -

yətinə də aidiyyatı var. Əgər tədqiqatçı ömrünü istira hət də, rahatlıq 
şəraitində keçirməyə üstünlük verib, əzab-əziy yət li saatları, gün, 
ay və illəri bir-birinə calamasa uğurun, nai liy yətlərin bu günkü 
zirvəsinə çata bilərmi?

Təbii ki, yox! Üzüntülü axtarışlar, gərgin və fədakar əmək, 
qiy mətli tapıntılardır onu ali məqama yetirən. Belə yerdə sadə, 
lakin sadə olduğu qədər də təbii bir tələb yada düşür: Ver mə sən, 
almazsan! Bir qədər dərin fikirləşəndə görərsən ki, hələ mə sələnin 
məntiqi nəticəsi, heç də eyni, hətta, oxşar olmayan da vamı da var. 
Belə ki, verdiklərin, daha doğrusu, sərf et dik lə rin sənin bilavasitə 
şəxsi həyatın, onun əyləncə, istirahət, se vinc və nəşələri hesabına 
əldə etdiyin misilsiz tapıntılar isə bü tün lüklə dövlətin, xalqın, 
cəmiyyətindir. Bunları düşünəndə, mü qayisə edəndə fərəhdən, 
qürur hissindən axı qəlbin necə dağa dönməsin?!

Sözlərin əyani şəkildə təsdiqi kimi dahi şairimizin dillər əz-
bəri olan beytini yada salaq:

Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı,
Dedilər bəxtəvər yaylağa çıxdı

Bəli, hər birimiz yorulanda dinclik, asudəlik üçün istirahət 
ev lərinə, sanatoriyalara getməyə, fiziki, mənəvi dincliyə, asu də-
liyə, həmçinin həkim nəzarətinə, müalicəyə can atırıq. Şə mis-
tanın da güzarı indi belə bir məkana düşüb. Yəni, “Mən bu sətir-
ləri yazdığım dəmdə” o, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Na-
zirliyinin Görədil kəndindəki istirahət evində idi. Ancaq həmin 
adla oradakı gərgin fəaliyyəti arasında heç bir uyğunluq yox du. 
Bunu mən yanına gedərkən öz gözlərimlə gördüm. Gör düm ki, 
kitabları, yığın-yığın qiymətli faktlardan ibarət say sız-hesabsız 
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vərəqləri masaların üstünə çin-çin düzüb, hansısa gə ləcək əsərini 
yazır, hansısa əlyazmasını daha da tək mil ləş dirir, kamilləşdirir.

Qiymətli, olduqca qiymətli yaradıcılığı üçün ona bu gözəl şə-
raiti yaradanlara ürəyimdə dönə-dönə afərin dedim…

Nəhayət, bir məsələyə də aydınlıq gətirməyin vacibliyi hiss 
olunur. Düşü nürəm ki, Şəmistan Nəzirli haqqındakı ma te rial ları 
bütünlüklə mütaliə edənlərdə sual yarana bilər: fəaliy yə tinin ilk 
dövrlərinə aid nə üçün bu qədər çox yazılıb?

Burada yenə də bir lətifə yada düşür. Deyirlər ki, bir məc lis də 
hərə öz hünərindən danışır. Molla Nəsrəddin də ortada tar olma-
dığını görüb mahir tarzən olduğunu söyləyir. Söz ağzın dan çıxar-
çıxmaz “mərdümazarın” birisi haradansa sədəfli tar gə tirib deyir:

- Çal, feyziyab olaq.
Molla Nəsrəddin əlacsız şəkildə mizrabı eyni yerdən sim lə-

rə toxundurur. Deyirlər ki, Molla əmi, tarı elə çalmazlar, gərək 
mizrabı simlərin üstündə gəzdirəsən. Dildən pərgar olan Molla 
Nəsrəddin onlara belə cavab verir:

- Mizrabı sim üstündə gəzdirmək naşı çalğıçıların işidir. On-
lar havalarını axtarır. Mən ki, əlhəmdülillah, ustayam, tarı əli mə 
alan kimi öz havamı tapmışam.

Ancaq Şəmistan Nəzirli barəsində əvvəllər də çox yazıl ma-
sı təkcə “havanın tapılması ilə” bağlı deyil, bu iş həm də təd qi-
qat çını, necə deyərlər “cuşa gətirmək”, onda özünə inam hissini 
güc ləndirmək, əzmini, iradəsini daha da artırmaq niyyətindən 
irə li gəlib. Həmçinin qeyd edək ki, yazanlar bir işi də unut ma-
yıb lar: guman ediblər, daha doğrusu, ürəkdən inanıblar ki, şeir 
yaz masa da, özünə ustad saydığı ulu Səməd Vurğunun “Al qış la ra 
aldanmayaq, alqışlar da gedər bada” tövsiyəsini yaddan çıxar mır.

Belə də olub. Nəticə də göz qabağındadır. Ancaq qarşıdakı 
işlə rin də sayı çox, sanbalı, məsuliyyəti daha ağırdır...   

İrəlidə söylənilənlər Şəmistan Nəzirlinin zəhmətsevərliyi, 
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tədqiqatçılıq məharəti, onun məzmun və məna dəyəri barə sin də, 
şübhəsiz ki, müəyyən təsəvvür yaradır. Lakin möv zu nun tam-
lığı, əhatəliliyi naminə söylənilməsi vacib olan başqa dəyər  lər 
də var. Buda müəllifin yaradıcılığı ilə bilavasitə həma həng olan, 
onu daha da əhamiyyətli edən, tədqiqat sahibinin, təd qiqatçının 
bilavasitə öz şəxsiyyəti, onun dilə, yazıya gətiril mə si çox vacib 
olan mənəvi keyfiyyətləridir. 

Hamıya bəlli olduğu kimi, məxəzlərin dərinliyinə baş vu-
rub, son dərəcə qiymətli faktları aşkara çıxarmaq hələ azdır. 
Onu araya-ərsəyə gətirib, ictimaiyyətin mühakiməsinə vermək 
də gərəkdir. Bu isə bəzən heç də asan olmur, tədqiqatçıdan 
zəhmətsevərliklə yanaşı başqa bir keyfiyyəti – cəsarət və hünəri 
də tələb edir. Çünki aşkara çıxarılan faktlar, ciddi, çox ciddi 
tədqiqat və tənqidlər, onların yönəltdiyi ünvanlar, ilk növ bə də 
görkəmli nüfuz sahibi olmuşların səlahiyyətli varisləri tərə findən 
heç də birmənalı şəkildə qarşılanmır, ciddi nara zı lı ğa, tənqid 
və təkzibə, münasibətlərin soyuqlaşmasına və gər gin ləşməsinə 
gətirib çıxarır. Deməli, dəyərli faktları üzə çıxar maq gərgin əmək, 
onların bəzilərini, necə deyərlər, faş etmək isə şücaət, müəyyən 
mənada qəhrəmanlıq tələb edir. 

Bütün bunlar Şəmistan Nəzirlidən yalnız cəfakeş, son 
dərəcə səmərəli fəaliyyət göstərən bir tədqiqatçı kimi deyil, eyni 
zamanda yüksək mənəvi keyfiyyətləri bir-birini tamamlayan 
kamil şəxsiyyət kimi danışmaq, yazmaq imkanı verir…   

      
Mahmud Mahmudov,

Bakı Dövlət Universiteti
Jurnalistikanın nəzə riyyəsi və təcrübəsi 

kafedrasının dosenti
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  Şəmistan Nəzirlinin həyat və fəaliyyətinin 
əsas tarixləri

1942   - Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu 
avqust ayının 27-də Qərbi Azərbaycanın 
Noemberyan rayonunun Yuxarı Körpülü 
kəndində anadan olmuşdur. 

1950   - Yuxarı Körpülü kənd məktəbinin bi rin ci 
sinfinə getmişdir.

1958   - Ailəsi Azərbaycana köçmüşdür;
 - İlk ədəbi fəaliyyətə “Sovet Ermə nis-

tanı” qəzetində çıxan kiçik məqaləs i ilə 
başlamışdır. 

1960   - Dəvəçi rayonundakı 1 saylı şəhər orta 
məktəbində təhsilini başa vurmuşdur. 

1960-1961  - Bakı şəhərindəki 5 saylı Peşə texniki 
məktəbində oxumuşdur.

1962-1965  - Keçmiş Sovet Ordusu sıralarında hərbi 
xidmətdə olmuşdur.

1967-1972  - Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
Jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır.

1971  - Dekabr ayının 30-da “leytenant” rüt bə si 
almışdır.
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1972-1973  - Əmək fəaliyyətinə indiki N.Tusi adına 
Pedaqoji Universitetin “Gənc Leninçi” 
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi kimi 
başlamışdır. 

1973-1991  - Azərbaycan Respublikası Televiziya və 
Radio Şirkətində Hərbi vətənpərvərlik re-
dak siyasında redaktor, böyük redaktor və 
baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır. 

1976  - Oktyabr ayının 14-də “baş leytenant” 
rütbəsi almışdır. 

1991-1992  - Azərbaycan Dövlət Ensiklopediyasının 
“Xatirə” redaksiyasında şöbə müdiri 
işləmişdir. 

1992-1996  - Avqust ayının 19-dan Azərbaycan Res-
pub likası Müdafiə Nazirliyinin Hərbi-
Elmi Tədqiqatlar İdarəsində Hərb tarixi 
şöbəsinin rəisi olmuşdur.    

1993  - Noyabr ayının 25-də “kapitan” rütbəsi 
almışdır.

1994  - May ayının 24-də “mayor” rütbəsi 
almışdır. 
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1995    - “Qacarlar” əsərinə görə İran-Azər  bay-  
   can Dostluq Cəmiyyətinin birinci dərə cə li  
   mükafatına layiq görülmüşdür. 

1996-1998  - Müdafiə Nazirliyində baş elmi işçi 
vəzifəsində çalışmışdır;

  - Azərbaycan Respublikası Televiziya və 
Radio Şirkətində “Hərbi proqramlar və 
Salnamə” baş redaksiyasının baş redak to ru 
işləmişdir.

1996  - Xalq şairi Səməd Vurğun haqqında silsilə 
əsərlərinə görə “Səməd Vurğun” fəxri 
diplomuna layiq görülmüşdür. 

1998  - İyun ayının 23-də “polkovnik-ley te nant” 
rütbəsini almışdır. 

1999  - Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tarixi 
pub lisistik əsərlərinə görə “Elm” fon du-
nun “İlin ən yaxşı kitabı” mü ka fa tı na la yiq 
görülmüşdür. 

2002  - Həsən bəy Zərdabi adına Respublika mü-
kafatına layiq görülmüşdür.

2004  - “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv və-
lərinin 10 illiyi (1991-2001)” yubiley me-
dalı ilə təltif olunmuşdur;
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- “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli 
me dalla  təltif olunmuşdur;
- “Səməd Vurğun” mükafatına layiq gö rül-
müşdür. 

2012  - Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mər kə-
zinin Hərb tarixi şöbəsində polkovnik-ley-
tenant rütbəsində baş elmi işçi olmuşdur;

  - Hal-hazırda polkovnik-leytenant rütbə-
sində istefadadır;

 - 28 noyabr tarixində Azərbaycan Mətbuat 
Şurası tərəfindən  “H.B.Zərdabi irsinin 
tədqiqi, təbliği sahəsindəki xid mət lərinə və 
onun 170 illik yubileyinə görə”  diplomla 
təltif olunmuşdur;

 - 28 dekabrda “Savalan” qəzeti Şəmistan 
Nəzirlini gənc nəslin humanizm, milli 
dəyərlərə məhəbbət, xalqa sədaqət, 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edil mə-
sin də göstərdiyi xidmətlərinə görə Fəxri 
Fərmanla təltif etmişdir. 
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Görkəmli şəxsiyyətlər 
Şəmistan Nəzirli haqqında 

Əziz Şəmistan! Siz babaları axtaran kimi, kaş balalar da bir 
gün Sizi axtara. Buna əminəm. Axtaranı axtararlar. 

Hüseyn Arif,
Xalq şairi

Bizim Səməd Vurğunumuzun dolaşdığı diyarları qarış-
qarış gəzib, onun əfsanəvi hekayətlərini toplayıb əbədiləşdirən 
Şəmistana uğurlar arzulayıram. 

İsmayıl Şıxlı,
Xalq yazıçısı

Şəmistan xüsusilə o şəxsləri, o xadimləri bizlərə tanıtdı ki, 
onların ancaq adlarını eşitmişdik, şəxsiyyətlərini öyrənmək isə 
qismətimizə düşməmişdi. O, bu adamların üzərindəki məşum 
pərdələri cəsarətlə qaldırdı və həqiqət aşkar edildi. 

Şəmistan publisist-araşdırıcıdır. O, tarixçilərdən bir çox 
baxımdan fərqlənir. Tarixçi üçün ikinci və ya üçüncü dərəcədə 
əhə miyyətli olan məsələlər publisist-araşdırıcı üçün birinci dərə-
cəli məsələyə çevrilir. Çünki publisist-araşdırıcı onlardan yeni 
şirələr çəkir, yeni rənglər alır.  Publisist tədqiqatçı öz araş dır -
malarında daha çox yaradıcılığa meyl edir. Təsvir etdiyi adam -
ların daxili psixoloji aləmini təşrih edir, xarakterini açır. Adi 
tarixçidən fərqli olaraq, hadisələrə müdaxilə edir, qələmə aldığı 
qəhrəmanları bədii ifadələrlə canlandırır. Bütün bu de dik  lərimizi 
onun 1991-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən bura xılmış 
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“Azərbaycan generalları” kitabında görmək olar. Mən onu 1991-
ci ilin ən uğurlu kitablarından biri hesab edirəm. İstər mövzu və 
istərsə də yazılış tərzi ilə çox təravətli olan bu kitab da xalqımızın 
bütöv bir nəslinin – hərb xadimlərimizin tarixini öyrənmək olar.

Qılman İlkin, 
Xalq yazıçısı

Şəmistan Nəzirli son dərəcə zəhmətkeş bir tədqiqatçıdır. 
Zəhmətkeş olduğu qədər də sadə, gülərüz, vətənpərvər bir şəxsdir. 
Ömrünü həsr etdiyi mövzular elə onun vətənə bağ lı lı ğı nın bir 
işarəsidir. Özü də Şəmistan elə bir mövzunun araş dı rı cı sıdır ki, 
onun qələmindən çıxan heç bir sətir xalqımızın qəh rə manlıq 
tarixinin canlandırılması və gənclə ri mi zin də bu qəh rə manlıq 
ənənələri üzərində tərbiyə edilməsi üçün misilsiz əhəmiyyətə 
malikdir.

Çingiz Məmmədov,
general-leytenant 

Mənəvi mədəniyyətimizin, elm və tariximizin canlı heykə-
li, fədakar tədqiqatçı dostum Şəmistan Nəzirli tədqiqat çı lar üçün 
örnəkdir.

İsa Həbibbəyli,
akademik  

Kaş millətin, torpağın qeyrətini çəkən, cəsarəti ilə fərq lə nən, 
ordunu və ədəbiyyatı özündən artıq sevən Şəmistan Nəzir  lilərin 
sayı bir az da olsa çox-çox olaydı...

Vaqif Arzumanlı,
professor
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Əziz dostum, tədqiqatçı həmkarım, arxivlərdə pənahım, iste -
dadlı alim, gözəl insan Şəmistana ən gözəl uğurlar dilə yi rəm. 

Xeyrulla Məmmədov,
professor

Hörmətli Vətən oğlu Şəmistan Nəzirli!
Sizin tədqiqatlarınızı maraq və minnətdarlıq hissiylə mün tə-

zəm izləyirəm. 
Mən bütün varlığı ilə xalqa bağlı, onun kədəri, sevinci ilə 

yaşa yan insanları demirəm, ürəyinin yalnız bircə teli xalqa bağlı 
olub, xalq məfhumunu dərk etməyə qadir ola bilən hər bir nəfər 
bu tədqiqatlar üçün Sizə minnətdar olmalı, bu müqəddəs, çətin 
işdə Sizə imkanı dairəsində kömək əlini uzatmalıdır. 

Mirvarid Dilbazi,
Xalq şairi

...Şəmistan Nəzirlinin maraqlı publisistik məqalələrini, yə-
qin ki, tələbələrimiz də izləyir. Belə yaradıcılığı cəsarətlə elmi-
publisistik yaradıcılıq, elm də adlandırmaq olar. S.Vurğunun 
həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar müsahibələr və xatirələr vur-
ğun şünaslığa gözəl hədiyyədir. Yaxud azərbay canlı generallar 
haq qında onun dərc etdirdiyi sənədli material lar həm də təd qi-
qat əsərləri kimi qiymətlidir. Jurnalistlər digər sahənin mütə xəs-
sislərindən fərqli olaraq məhz tədqiqatçı olmalıdır. 

Tofiq Rüstəmov,
professor

Peşəkar ədəbiyyatçı, tanınmış publisist Şəmistan Nəzirli 
milli tariximiz və mənəvi yaddaşımız sahəsində apardığı yara dı-
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cılıq axtarışları və tapıntıları ilə böyük vətənpərvərlik missi ya sını 
yerinə yetirir. O, bu sahədə kifayət qədər uğurlar əldə  edib. 

Şəmistan Nəzirlinin sənədli əsərləri və kitablarında Azər-
bay canın hərb tarixi, əsgər və zabitlərin, generalların döyüş 
yolu və qəhrəmanlıqları xüsusi yer tutur. Tam artilleriya gene-
ralı Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, topoqraf-gene ral 
İbrahim ağa Vəkilov, süvari generalı Hüseyn xan Naxçı vanski, 
general Bakıxanov, Yadigarov, Talışxanov qardaşları, Port-Artur 
epopeyası, Birinci Dünya müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi 
iştirakçıları general Tərlan bəy Əliyarbəyov, Heybət Heybətov, 
Hacıbaba Zeynalov, Akim Abbasov, Mahmud Əbilov və digər 
parlaq şəxsiyyət və sərkərdələr geniş işıq landırılır. 

Səyavuş Məmmədzadə, 
yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi

Səməd Vurğunun həyatı, yaradıcılığı, şəxsiyyəti barədə 
xeyli əsər, məqalə, xatirə yazılmışdır. Lakin tarix irəlilədikcə bu 
böyük nəğməkarın və elm fədaisinin yaradıcılığına olan maraq 
da artır. Onun həyatı, fəaliyyəti, şəxsiyyəti barədə yeni əsərlər 
yazmaq, bütün xatirələri toplayıb çap etmək gələcək nəsillər üçün 
ən xeyirxah iş görmək deməkdir. Yeri gəlmişkən bu istiqamətdə 
böyük məhəbbətlə axtarış aparan tədqiqatçı Şəmistan Nəzirlinin 
zəhmətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Onun “Yazıçı” nəşriyyatı 
tərəfindən 1986-cı ildə buraxılmış “Vurğun keçib bu yerlərdən” 
adlı kitabı həm müəllifin, həm də nəşriyyatın faydalı işi, oxuculara 
qiymətli töhfəsi kimi qiy mət lən dirilməlidir.  

Cahid Quliyev,
professor
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Ürəyi xalqımızın ürəyi ilə bir döyünən, əsl Azəri oğlu, gözəl 
tədqiqatçımız, yorulmaq bilmədən çalışıb mədəniyyət xa dim  -
lərimizi, xüsusilə indiyədək bizə məlum olmayan milli ge ne-
rallarımızı dünyaya tanıtmağa tükənməz səy göstərən müq tədir 
qələmli publisist-jurnalist və yazıçımız Şəmistan Nəzir li dir. 

Hikmət Ziya,
Əməkdar incəsənət xadimi

Şəmistan Nəzirli uzun zamandan bəridir ki, mətbuatda məh-
suldar çıxış edir. Toxunduğu mövzuların bəşəriliyi, təsvir dili-
nin canlılığı, şirəliliyi cəhətdən oxucunun yaddaşında qalır. 
Əsasən sənədli hekayələr yazan bu müəllif öz fəaliyyətini bir növ 
xalqımızın ölümsüz sənətkarı Səməd Vurğuna həsr edib. Böyük 
şairin sorağında onun ayağı dəyən yerə ziyarət və ziya rət dən 
maraqlı sənədli hekayələr yazmaq Şəmistanın imzasını oxuculara 
çoxdan tanıdıb. 

Məmməd Aslan,
şair,  Əməkdar mədəniyyət işçisi

Şəmistan Nəzirlinin “Ellər Vurğunu” kitabı son dərəcə 
faydalıdır. Uzun illərdən bəri vurğunşünas kimi tanınan Şəmistan 
Nəzirli böyük şairin izi ilə bütün rayon, kənd, qəsəbələri gəzib 
dolaşmış, “Vurğun keçib bu yerlərdən...” və “Vurğun ömrü” 
kitablarını yazıb çap etdirmişdir. Səmimiyyət və qayğı ilə 
dolu olan həmin kitablarda Səməd Vurğunun dost və tanışları, 
pərəstişkarları öz kövrək xatirələrini danışmaqla, şairin ötən 
günlərinə “yeni həyat” verir, canlandırırlar. Beləliklə, qüdrətli 
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sənətkarın insani keyfiyyətləri, şəxsiyyəti haqqında təsəvvür 
genişlənir. 

Teymur Əhmədov, 
professor

Şəmistan Nəzirli və yaxud atamın yaradıcılığı ilə məşğul 
olan alimlərimizlə mənim sıx ünsiyyətim vardır. Şəmistanı 
mən həmişə bütün məclislərdə Səməd Vurğunun mənəvi oğlu 
kimi təqdim edirəm, onu qardaşlarımdan ayırmıram. Hər dəfə 
də kitabı çıxmamışdan əvvəl mən həmin əsərlə tanış oluram. 
Hətta hərdən ciddi mübahisəmiz də düşür. “Yaddaşlarda yaşayan 
Vurğun” əsərindən sonra bu il onun bir kitabı da çapdan çıxıb. 
Kitab iki hissədən ibarətdir. “Ellər Vurğunu” və “Vurğun ömrü 
məktublarda” çox maraqlı kitabdır. Kitabın elmi redaktoru 
mən özüməm. Kitab Səməd Vurğun fondu və Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları fondu tərəfindən çap olunmuşdur. 

Aybəniz Vəkilova, 
 Əməkdar mədəniyyət işçisi

Mən Şəmistan müəllimi çoxdan tanıyıram. Tarix deyə 
bilmərəm. Bircə onu bilirəm ki, tanıdıqlarımın hamısından əzəl 
tanıyıram. İmzasını özündən əvvəl görmüşəm. Yazı üslubu, 
seçdiyi mövzular həmişə ürəyimcə olub, sevə-sevə oxumuşam 
və onun yazıları, kitabları mənən doyurub məni. Deməli, 
“doya-doya oxumuşam” ifadəsini işlədə bilərəm. İlk dəfə hərbi 
formada görəndə təəccüblənmişdim. Hərbçiləri sərt təbiətli, 
adamayovuşmaz hesab edərdim. Şəmistan müəllimdən isə 
adamın üstünə doğmalıq, mehribanlıq yağırdı. Ürəyinin saf 
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aynası olan gözlərindən işıq, nur tökülürdü. Özü ürəyinə, ruhuna 
yaxın insanlara “gözəl insan” deyə müraciət edir. Bəlkə də bilmir 
ki, bu gözəlliyin tən ortasında özü dayanıb. 

Xuraman İsmayılova, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 

Şəmistanın “Güllələnmiş Azərbaycan generalları” kitabın da 
tarixdən silinmiş, xalqdan gizlədilmiş, əslində hər biri onun vüqar, 
qürur mənbəyi ola biləcək qəhrəman əsgəri – generallar: Murad 
Gəray Tlexas, Həbib bəy Səlimov, Məmməd bəy Sulkeviç, Əliyar 
bəy Haşımbəyov, Hüseynxan Naxçıvanski, İbrahim ağa Usubov, 
Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı, Davud bəy Yadigarov, Firudin bəy 
Vəzirov, İbrahim ağa Vəkilov, Qacar nəslindən Əmir Kazım 
Qacar, Feyzulla Mirzə Qacar, Məhəmməd Mirzə Qacar barədə 
təsirli, dolğun, cazibədar bir üslubda yazılmış hekayətlər mərkəzi 
yer tutur.

Müəllif bu sıraya 37-ci ilin qurbanlarından general Qambay 
Vəzirovu, Cəmşid xan Naxçıvanskini əlavə edir. Eləcə də kitabda 
fiziki cəhətdən öldürülmələr də mənəvi zülm və məşəqqətlərə 
düçar olan sərkərdələrimiz Səməd bəy Meh man darov, Əli ağa 
Şıxlinski barədə sənədli gözəl oçerklər öz yerini tutmuşdur. 

Kitab irihəcmli olmaqla külli miqdar faktiki materialı 
əhatə edir. Burada bu mənada hərb tariximizin bir çox əhə miy-
yət li məqamları öz əksini tapmışdır. Belə ki, kitabda çar ordu-
sunda qulluq edən, yüksələn, ömrü cəbhələrdə keçən Azər bay-
can generallarının həyat tarixçiləri geniş rəsm olunmuşdur. Bu 
hərbçilər Azərbaycanın adlı-sanlı ailələrindən çıxmış, şöh rət li, 
şanlı nəsilləri təmsil etmişlər.

Yazıçı-tədqiqatçı Şəmistan Nəzirlinin zəhməti xeyirxah və 
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gərəkli iş kimi tədqiq edilməlidir. Tarixdən yazmaq bizdə çox 
vaxt mənfəətpərəst məqsədə xidmət etmişdir. Tarixi məq səd-
yön lü şəkildə yalanlarla saxtalaşdıran bir çox tarixçilərimiz yük-
sək ad-san və mənsəbə layiq görülmüş, öləndən sonra isə adları 
əbədiləşdirilmişdi. Əsl tarixi ortaya qoymaq, millətin taleyindəki 
ağ səhifələri canlandırmaq, tarixin qaranlıq, qəsdən pozulub 
itirilmiş səhifələrini işığa tutmaq fədakarlıqdır. 

Minaxanım Təkləli,
professor  

Şəmistan Nəzirli alovlu Səməd Vurğunçudur. O, həm də 
xalqın ölməz igid oğullarının fəaliyyətini kitablara köçürüb, 
yenidən xalqa və bütün gələcək nəslə qaytaran dostum, qələm-
da şımdır. 

Əjdər Fərzəli,
şair, tədqiqatçı

Arxivləri arayıb-axtarmaq, bu ağır zəhmətə qatılmaq, mənə 
elə gəlir ki, “iynə ilə gor qazmaq” kimi bir şeydir. Böyük sənət kar 
Səməd Vurğunun vəfatından sonra arxiv materi al larını arayıb-
araşdırmaq işi nə qədər çətin olsa da, sağlığında vaxtilə onunla 
durub-oturanları axtarıb tapmaq bir o qədər ağırdan ağırdır. Bu 
işi yerli-yataqlı, köklü-köməcli həyata keçirmək üçün, hər şeydən 
əvvəl gərək ürəyində təpərdən başqa, sənət ka ra böyük məhəbbətin 
olsun. 

Davud Nəsib,
şair-publisist
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Şəmistan Nəzirli bir neçə ildir ki, respublikanın mərkəzi 
mətbuatında, televiziya və radio ilə müxtəlif janrlı yazılarla – 
oçerk, reportaj, sənədli-bədii hekayələrlə çıxış edir. Bu yazılar 
günün aktual problemlərinə həsr olunur. Onun televiziya ilə təş-
kil etdiyi hərbi-vətənpərvərlik mövzusundakı verilişlər, na mə-
lum qəhrəmanlar haqqındakı söhbətlər tamaşaçıların, xüsu sən 
gənclərin Vətənə məhəbbətini daha da gücləndirir. 

Jurnalist – axtarışçı, tədqiqatçı deməkdir; o, başlıca, ən 
mühüm faktları ikinci dərəcəli faktlardan seçməyi, adi əhva-
lat lar   dan ciddi ümumiləşdirmələrə gəlib çıxmağı bacarmalıdır. 
Jur nalist – operativ, işgüzar olmalıdır. Bütün bu keyfiyyətlər 
Şəmis tan Nəzirlidə var. Böyük şairimiz Səməd Vurğun haq-
qın dakı sənədli-bədii hekayələri fikrimizi sübut etmək üçün ən 
yaxşı nümunədir. Şəmistan Nəzirli nəinki Azərbaycanı az qala 
qarış-qarış gəzib, hətta Moskvada, uzaq Veşenski stanitsasında, 
Kabarda-Balkariyada, Orta Asiyada, Gürcüstanda, Ermənis tan-
da olub, Vurğun haqqında xatirələr toplamışdır. Həmin xatirə lər 
əsasında yazdığı hekayələr “Ulduz” jurnalında, “Ədəbiyyat və 
incəsət”, “Azərbaycan gəncləri” qəzetlərində çap olunmuş dur və 
nəhayət, kitab halında buraxılmışdır (“Gənclik”, 1978). Ölməz 
şairimizin milyonlarla oxucuları və pərəstişkarlarından biri kimi 
mən də bu xidmətinə görə Şəmistan Nəzirliyə min nət da ram. 

Sabir Azəri,
nasir, tərcüməçi

Bəzən elə olub ki, bu generalları başqa xalqın nüma yən də-
lə ri kimi təqdim ediblər. Biz də belə bilmişik. Ancaq Şəmistan 
tarixi sənədlərlə həqiqəti aşkar edib. Bu insanların kimliyi ba-
rə də mübahisələrə son qoyub. Ümumiyyətlə, Şəmistan Nəzirli, 
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zəhmətkeş sənətkarlardandır. O, nədən yazır yazsın məhəbbətlə 
yazır. Yazdığı şəxsi olduğu kimi oxuculara təqdim etməyə çalışır. 
Faktlara söykənir, onların dili ilə istədiyinə nail olur. 

Elşad Qoca, 
yazıçı, tərcüməçi

Əziz Şəmistan, “Port-Arturun azərbaycanlı qəhrəmanları” 
oçerkini birnəfəsə oxudum. Sənin yazıçı-jurnalist qeyrətinə 
heyrət etdim. Arxivlərin kəsif qoxulu tozunu udaraq belə gözəl 
tədqiqatı ərsəyə gətirdiyinə görə sənə sağ ol deyir və ürəyimdə 
təsis etdiyim qeyrət ordeni ilə təltif edirəm.

Əmir Mustafayev,
yazıçı-jurnalist

Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirlini oxuculara S.Vurğun 
haqqında topladığı xatirələr tanıdıb. Nə yorulub, nə usanıb, 
Vurğun keçən yerləri qarış-qarış gəzib, şairin oturub-durduğu 
adamların sorağı ilə haralara getməyib, kimlərlə görüşməyib: 
M.Şoloxov, N.Tixonov, B.Polevoy, K.Kaladze, İ.Abaşidze...

“Vurğun keçib bu yerlərdən” kitabından sonra “Vurğun 
ömrü”, “Qəribə talelər”, “Əfsanəvi Mixaylo” əsərləri də oxucu 
qəlbinə yol tapdı.  Əvvəlki mövzuya sədaqətini itirməyən müəllif 
hərbi sərkərdələrimiz haqqında da maraqlı yazılar çap etdirmişdir. 
Onun “Azərbaycan generalları” kitabı uzun və inadlı axtarışların, 
geniş tədqiqlərin məhsuludur. Tezliklə oxucular onun “Qoridən 
gələn qatar” sənədli povesti ilə də tanış olacaqlar. 

Ş.Nəzirli 1918-1920-ci illərdə milli ordumuzda xidmət etmiş 
sərkərdələrimizin faciəli taleyini araşdırmaq kimi həm çətin, həm 
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də şərəfli bir işə girişib. O vaxt milli ordunun komandanlığında 21 
generalımız olub. Zabit heyəti isə 600 nəfərdən çox idi. Onların 
əksəriyyəti qırmızı terror dövründə amansızcasına qətlə yetirilib. 

Qəzənfər Qərib, 
jurnalist

Təsadüfi deyil ki, ağsaqqal, nüfuzlu yazıçımız Qılman 
İlkin “publisist araşdırıcı” adlandırdığı Şəmistan Nəzirlinin 
fəaliyyətini səngərdə düşmənlə üz-üzə vuruşan döyüş çü lə ri mi-
zin qəhrəmanlığı ilə bərabər tutaraq yazır ki, onun kitablarında 
əks olunmuş qiymətli faktları toplamaq böyük zəhmət bahasına 
başa gəlir. Müəllifin yaradıcılıq axtarışlarında “onu da duymaq 
mümkündür ki... az qala fanatik... kimi tutduğunu buraxmır, 
adamlarla söhbətində sözdən söz çəkir. Birinin təsadüfən 
ağzından çıxmış bir sözdən yapışaraq onun izinə düşür, naməlum 
mətləblərə cığır açır, yorulmadan, arxivlərin tozunu uda-uda 
məqsədinə çatanadək axtarışlarını davam etdirir. 

Mahmud Mahmudov,
BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin dosenti

Hərbi jurnalist, yüksək intellekt sahibi, ürəyində, şüurunda 
Vətən sevgisi gəzdirən Şəmistan Nəzirlini təqdim etməyə elə 
bir ehtiyac yoxdur. Çünki onun həyat tərzi, fəaliyyət genişliyi, 
yorulmadan öz elinə-ulusuna qələm əlində, ağlı başında xidməti 
göz qabağındadır. O, böyük şəxsiyyət kimi həm televiziya 
tamaşaçıları, həm oxucu auditoriyası tərəfindən çoxdan təsdiq 
edilmişdir. Bu şan-şöhrətin arxasında gərgin arxiv araşdır ma ları, 
tarixi faktları obyektiv təqdim etmək bacarığı, məntiqli dəlil lər, 



Шямистан Нязирли

h34g

ən başlıcası – yorulmadan işləmək,Vətənə namusla xidmət etmək 
kimi keyfiyyətlər durur.

“Azərbaycan generalları”, “Cümhuriyyət generalları” kimi 
kamil və dərin əsərlər məhz tükənməz enerjiyə malik bir insa-
nın qələmindən çıxa bilərdi. Belə dəyərli kitablardan sonra 
“Arxivlərin sirri açılır” kimi sanballı, tarixi faktlarla zəngin bir 
araşdırmalar məhsulunun ortaya çıxması, zənnimizcə təbii hal 
kimi qarşılanmalıdır.

Givi,
gürcü jurnalisti, şair, tərcüməçi
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Şəmistan Nəzirliyə gələn oxucu məktublarından

Hörmətli Şəmistan müəllim salam!

Bu balaca məktubu Sizə yazmaqda məqsədim uzun müddət 
ürəyimdə gəzdirdiyim minnətdarlığımı çatdırmaqdır. Minnət-
dar lığımı ona görə edirəm ki, Siz tozlu arxivlərdə çox əziy yət-
lər lə xalqımızın hərb tarixini araşdıraraq, gözəl, cəsur, igid 
oğlanlarımızı üzə çıxarıb xalqa tanıtdırırsınız. Düzü, bu minnət-
darlığı çatdırmaq üçün çoxdandır fürsət axtarırdım. Sizin 
gördüyünüz işlərin mənasını, əhəmiyyətini xalqımız hələ sonralar 
daha dərindən başa düşəcəkdir. 

Sizə gördüyünüz əzablı, çətin, çox həvəs tələb edən işlər i niz-
də, yəni şərəfli işinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. 

Dərin hörmətlə: Fərəcov Sadıq Əli oğlu 
Goranboy şəhəri. 12 mart 1996 

***

Salam hörmətli Şəmistan müəllim!

Mən Sizin “Cümhuriyyət generalları” kitabınızı oxudum. 
Ümumiyyətlə, Sizin bütün kitablarınızı oxumuşam. Əsərlərinizi 
oxuduqca həmişə Sizə ürəkdən “çox sağ olun” deyirdim. Çünki 
Sizin bütün yaradıcılığınız Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün 
qiymətli tədqiqatdır, sənəddir.
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Şəmistan müəllim, Siz “Cümhuriyyət generalları” kitabı nız-
la xalqımız üçün çox böyük ərmağan hazırlamısınız. Bu kitabı 
oxuyub təsirlənməmək olmur. Çox sağ olun.

Bilirəm ki, bu kitab Sizin neçə-neçə yuxusuz gecələrinizin 
məhsuludur.

Sizin hər bir oxucunuz bu kitabdan xalqımızın hərb tari xi nə 
dair çox şey öyrənəcəkdir. Mənə ağır gəlir...

Azərbaycanda doğulasan, Azərbaycanda böyüyəsən, Azər-
bay canda yaşaya-yaşaya Azərbaycanın görkəmli sərkərdələri 
haq qında bilməyəsən. Bunu Siz bizim biganəliyimiz saymayın. 
Çünki xalqımızın tarixi keçmişini təhrif edən yazıları çox 
oxumuşuq. Adam heç cür ağlına sığışdıra bilmir ki, məktəbdə 
oxuyan heç bir dərslikdə öz xalqının qəhrəman oğulları haqqında 
məlumat ala bilməsin. 

Azərbaycan tarixinə dair ötən yüzillikdə yazılan kitabları 
tapmaq olmur. Tapılsa da çox az miqdarda. Mən qaxlıyam. 
“Cümhuriyyət generalları” kitabında Daniyal bəy Sultan İlisulu 
haqqında geniş material var. Mən bu şəxsiyyət haqqında Dümanın 
“Qafqaz səfəri”, Məhəmməd Tahirin “Şeyx Şamil” əsərində 
oxumuşam. Daha doğrusu, bu kitablarda Daniyal bəy İlisulunun 
adı çəkilir. 

Şəmistan müəllim, mənim bu iradımla yəqin ki, Siz də 
razılaşarsınız, Sizin oxucularınızın stolüstü kitabı olası bu kitab 
3 min tirajla çap olunub. Heyf ki, bizim əksəriyyətimizin evində 
“Cümhuriyyət generalları” kitabı yoxdur. Təkrar nəşr olunub 
satışa buraxılsa çox  sevinərik. 

İndi isə, necə olub Sizə məktub yazmağım barədə. Mən Qax 
Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində işləyirəm. Sizin 
Məmməd müəllim Aşurova hədiyyə etdiyiniz bu kitabınız bizim 
çox köməyimizə çatıb. Məmməd müəllim bizim çox-çox hörmət 
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etdiyimiz bir ziyalıdır. 9 oktyabr Milli Ordumuzun yaranması 
günü münasibətilə MKS-də tədbir keçirirdik. Fondu bütün 
gəzdim, lazımi ədəbiyyat seçdim. Azərbaycanın hərb tarixinə dair, 
sərkərdələrimizdən (əlbəttə XIX əsrin axırı XX əsrin 20-ci illərinə 
qədər) material olmadığı üçün Məmməd müəllimə müraciət 
etdim. Çünki əvvəl də mən bu kitabı Məmməd müəllimdən alıb 
oxumuşdum. Məmməd müəllim çox böyük məmnuniyyətlə bu 
kitabı mənə istifadə etməyə verdi. 

Şəmistan müəllim, çox sağ olun ki, Azərbaycan xalqına belə 
gözəl qiymətli əsər hədiyyə etmisiniz. Allah Sizin ömrü nü zü uzun, 
canınızı sağ eləsin. 

Sizə cansağlığı arzulayıram. Neçə-neçə belə dəyərli əsərlər 
yazasınız, bizi sevindirəsiniz. Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

Hörmətlə: Sizə çox böyük hörmət bəsləyən oxucunuz 
Güllü Əhmədova.

Qax rayonu
1998-ci il, mart

***

...Şemistan Nezirlinin “Vurgun geçip bu yerlerden” adlı 
kitabını almışız. Ne var ki, “Vurgun ömrü” kitabını alamadık. 
Daha doğrusu öyle bir kitabı bize vermiş degiller...

Arkadaşım Şemistan Nezirli beye imzalayıp gönderdiyi 
“Vurgun geçip bu yerlerden” kitabı için çok teşekkürlerimi ve 
saygılarımı iletmenizi rica edeceyim. Kitabı baştan sona büyük 
bir zevkle okudum. Çok akıcı bir üslupla yazılmış değerli bir eser. 
S.Vurgun hakkında bir hayli malumatta edinmiş oldum. Vurgunu 
ezelden beri biliyordum, daha doğrusu adını və ünlü bir şair 
olduğunu biliyordum, fakat kendi eserlerinden ve ne de onun 
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hakkında yazılmış eserlerden okuya bilmiştim. Bu eksikliyimi bir 
ölçüde giderdiği için Ş.Nezirli beye bir kere daha teşekkürler.

Cengiz Yurdakul
Ankara, 

10.01.1983

***
Αзиз дўст Шамистон Назирли!

Салом. Мактубингизни ўқиб бенихоя хурсанд булдим. 
Айниқса, мени ҳикоя хурсанд қилди, икки буюк устозларни 
эслаб, хайрли иш қилибсиз. Ҳикоя менга жуда ёкди уни 
таржима қилдим. Ўзбекистон маданияти газетасида 
босилди. Сизга икки нусха юбормоқдаман. Хат ёзиб туринг. 

Вурғун ҳақидаги китоб учун катта раҳмат! 

Хурмат билан Раззоқ Абдурашид 
2.УП. 80 йил.

Тошкент 
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ŞƏMİSTAN NƏZİRLİNİN ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

1978
1. Vurğun keçib bu yerlərdən [Mətn]: [sənədli heka yə lər] 

/Ş.Nəzirli; red. Z.Cavanşirova.- Bakı: Gənclik, 1978.- Kitab 1.- 
120 s.    

Kitabın içindəkilər: Mən Səməd Vurğunu görmüşəm; Vurğun 
keçib bu yerlərdən; Yaxşılıq; Arabaçı; Obaları oymaq-oymaq...; 
Ölüm sevinməsin; İki görüş; Qayaları baş-başadır; Oxşar talelər.

1982
2. Qəribə talelər  [Mətn]: [sənədli hekayələr və oçerklər]  

/Ş.Nəzirli; red. Ş.Quliyeva.- Bakı: Gənclik, 1982.- 88 s.
Kitabda Əliağa Şıxlinski, ilk təyyarəçi Fərrux ağa Qayıbov, 

topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov, müqəddəs Georgi orde-
ninin bütün dörd dərəcəsinə layiq görülmüş Sayad Zeynalov və 
partizanlarımızın igidliyi işıqlandırılır.

3. Vurğun ömrü [Mətn] /tərt. edən, müqəd. müəl. Ş.Nəzirli; 
red. M.Quliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 106 s. 

1986
4. Vurğun keçib bu yerlərdən [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. 

A.Hüseynov; ön söz Səyavuş Sərxanlınındır.- Bakı: Yazıçı, 1986. - 
Kitab 2.- 168 s.
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1988
5. Əfsanəvi Mixaylo [Mətn] /tərt. Ş.Nəzirli; rəssam S.Şatı-

kov. - Bakı: Gənclik, 1988.- 86 (2) s.
Kitabda Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin  

bacılarının, uşaqlıq və cəbhə dostla rı nın xatirələri işıqlan dı rıl mış-
dır. 

1991
6. Azərbaycan generalları [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. T.Mux-

tarova.- Bakı: Gənclik, 1991.- 208 s.  
Kitabda ad-san qazanmış Kəngərli, Qazax, Qarabağ və Borça-

lı süvari alaylarından və məşhur generallar - S.Mehmandarov, 
Ə.Şıx linski, İ.Vəkilov, İ.Usubovun misilsiz xidmətlərindən bəhs 
olunur.

1993
7. Qoridən gələn qatar [Mətn]: [sənədli povest] /Ş.Nəzirli; 

red. T.Məmmədov; rəssam E.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 
206 (2) s.  

Kitab ötən əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş Qori və Qazax semi-
nariyalarının  müəllim və tələbələri haqqındadır.

1995
8. Cümhuriyyət generalları [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. R.Fax-

ralı; rəy. general Ç.Məmmədov.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1995.- 
211 (1) s.

Kitab 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərən Azərbay can 
Demokratik hökumətinin sərkərdələri, ilk admiral İbrahim bəy 
Aslanbəyov və general Daniyal bəy İlusu haqqındadır.

9. Qacarlar [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. Ə.Ol; rəssam Ədalət.- 
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Bakı: “Şur” nəşriyyatı, 1995.- 64 s. 
Kitab Qacarlar nəslinin general və sərkərdə oğulları haq qın-

dadır.
1996

10. Yaddaşlarda yaşayan Vurğun [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. 
G.Əmrullah qızı; rəssam N.Rəhimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 
290 (2) s.

1997
11. Daş Salahlı Məmməd Koxa [Mətn]: [sənədli-bədii 

hekayə] /Ş.Nəzirli; red. G.Adıgözəlqızı; rəssam Ədalət.- Bakı: 
Şirvannəşr, 1997.- 24 s. 

12. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov 
[Mətn] /Ş.Nəzirli.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1997.- 117 (3) s. 

1998
13. Qarxunlu Əşrəf bəy [Mətn]: [sənədli povest] /Ş.Nə zir-

li; red. M.Mahmudov.- Bakı: Elm və həyat, 1998.- 180 s.                

1999
14. Arxivlərin sirri açılır [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. R.Faxralı; 

rəy. general-leytenant Çingiz Məmmədov; rəssam Ədalət Həsə-
nov.- Bakı: Elm, 1999.- 414 (1) s.

1918-ci ildə Milli Ordumuzun təməl daşını qoyan tam 
artilleriya generalları Ə.Şıxlinski, S.Mehmandarov və müs təqil-
liyimiz uğrunda canından keçən əsgər və zabitlər haqqında.

2002
15. Nəzirli ocağının üç şairi [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. 

İ.Vəliyev, Z.Mustafayev.- Bakı: “AME”  NPB, 2002.- 247 (1) s.
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Kitabda Nəzirli nəslindən olan üç şairin ömür yolu və 
yaradıcılığı işıqlandırılıb.

16. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov [Mətn] 
/Ş.Nəzirli; elmi red. akademik Qərib Məmmədov.- Bakı: Zaman, 
2002.- 293 (3) s.- Mətn azərbaycan və rus dillərində.  

2004
17. General Yadigarov qardaşları [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. 

Anar İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 32 s.                                          
Bir nəslin hərbçi və general oğulları haqqında sənədli əsər.

2005
18. General Əliağa Şıxlinski ömrü [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. 

general-leytenant  K.Vəliyev.- Bakı: Uğur, 2005.- 248 s.       
Kitab general Əliağa Şıxlinskinin anadan olmasının 140 

illiyinə  həsr edilib.
19. Krım dəftəri [Mətn]: [tarixi oçerk və hekayələr] 

/Ş.Nəzirli; red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 32 s.      
Böyük Vətən müharibəsində faşizmə qarşı döyüşlərdə qəhrə-

manlıq göstərən Azərbaycan oğulları haqqında sənədli əsər.

2006
20. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: [he ka    yələr, 

portretlər, oçerk və məqalələr] /Ş.Nəzirli; red. M.Süleymanov.- 
Bakı: Kooperasiya, 2006.- 624 s.          

Kitabda totalitar Sovet rejimi illərində Azərbaycanın  on 
doqquz generalının, onlarla ali rütbəli polkovnik və podpolkov-
nikin faciəli həyatı araşdırılır.
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2007
21. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa 

Qayıbov [Mətn] /Ş.Nəzirli; ön söz F.Axundova; Azər-Globe 
İctimai və Siyasi Araşdırmalar İnustutu.- Bakı, 2007.- 40 s.

22. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: [heka-
yələr, portretlər, oçerk və məqalələr] /Ş.Nəzirli; red. M.Süley-
manov.- Əlavələrlə ikinci nəşri.- Bakı: Kooperasiya, 2007.- 655 s.          

Kitabda totalitar Sovet rejimi illərində Azərbaycanın  on 
doqquz generalının, onlarla ali rütbəli polkovnik və podpolkov-
nikin faciəli həyatı araşdırılır.

2009
23. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri [Mətn] /Ş.Nəzirli; elmi 

məsl. general Kərim Vəliyev; red. M.Süleymanov.- Bakı, 2009.- 
432 (48) s.

Kitab 1918-1920-ci illərdə erməni daşnaklarına qarşı mər-
dliklə döyüşən Milli Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitləri 
haqqındadır.

2011
24. Qoridən gələn qatar [Mətn]: [sənədli povest] /Ş.Nə zir li; 

rəyçi M.Mahmudov.- Əlavələrlə ikinci nəşri.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2011.- 492 s.

          
2012

25. General Əliağa Şıxlinski və silahdaşları: Hərb tari xin-
dən araşdırmalar [Mətn] /Ş.Nəzirli; elmi məsləhətçi M.Süley-
manov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 494 s.  
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2013
26. Beş günlük qonaq [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. X.İsma yı lo-

va.- Bakı: Oka-Ofset, 2013.- 464 s.   
Kitab 1930-1954-cü illərdə müəllifin Səməd Vurğun haq qın-

da apardığı araşdırmalar əsasında - ilk gəncliyində müəl lim lik 
fəaliyyətindən, ilk məhəbbətindən və keçmiş ittifaq miq ya sın da 
nüfuzundan və şöhrətindən bəhs edir. 

27. Əfsanəvi Mixaylo [Mətn] /Ş.Nəzirli; elmi məsl. Kərim 
Vəliyev; nəşrin rəhb. Pərviz Teyyubov; red. Rəşid Faxralı.- 
Əlavələrlə ikinci nəşri.- Bakı: Qələm,  2013.- 392 s.

Kitab Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hənifə oğlu Hüseyn-
zadəyə həsr edilmişdir. Əsərdə Mehdi Hüseynzadənin cəsurluğu, 
qeyri-adi igidliyi arxiv materialları və nadir sənədlər əsasında 
qələmə alınıb. 
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Şəmistan Nəzirlinin ön söz yazdığı, tərtibçisi, 
redaktoru və tərcüməçisi olduğu kitablar və dövri 

mətbuatda dərc edilmiş məqalələr

1976
28. Moskva görüşlərimiz [Mətn]: [Səməd Vurğun haq-

qında görkəmli rus tənqidçisi Vladimir Pimenovun yaradıcılıq 
əlaqələri] /tərc. ed. Ş.Nəzirli //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 13 
noyabr.- S.2.

1985
29. Məmmədov, M. Əbədiyyət qabaqladı ölümü [Mətn]: 

[Bal tik təyyarəçisi Hüseyn Bala oğlu Əliyev haqqında sənədli po-
vest] /Murad Məmmədov; tərc. ed. Ş.Nəzirli.- Bakı, 1985.- 76 s.

1994
30. Süleymanov, M. Azərbaycanın səma şahinləri [Mətn]: 

[hərbi oçerklər] /Mehman Süley manov; red: Ş.Nəzirli.- Bakı, 
1994. -  144 s.  

1996
31. Ellər Vurğunu; Vurğun ömrü məktublarda [Mətn]: 

/Səməd Vurğun Fondu; Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları 
Fondu; topl. tərt. ed. və ön sözün müəl. Ş.Nəzirli; elmi məsləhətçi 
və red. A.Vurğun qızı; red. A.Bay ra mov.- Bakı, 1996.- 368 s.

1997
32. Əhmədli, Ş. Bakı Metropoliteninin qəhrəmanları [Mətn] 

/Şakir Əhmədli, Qismət Sarvanlı; red. Ş.Nəzirli.- Bakı, 1997.- 49 
s., portr., fotoşək.
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2000
33. Ömürdən səhifələr [Mətn] /müəllif-tərtibçi Vahid Ha-

cıyev; red. Ş.Nəzirli.- Bakı, 2000.- 84 s., şək.

2001
34. Körpülü həsrəti (və onun tarixi haqqında bilgilərdən) 

[Mətn]: [ön söz] /Ş.Nəzirli //“Alo, Körpülü” (telefon məlumat 
kitabçası) /red. Süleyman Süleymanov.- Bakı, 2001.- S.3.    

2005
35. Bir cüt yarpaq [Mətn]: sənədli povest [ön söz] /Ş.Nəzirli 

//Hacızadə A. Şəhid ömrünü uzadan kitab.- Bakı, 2005.- S.7.
36. El şairi Mirzə Səməd. Şeirlər [Mətn] /Səməd Mirzə; 

topl., tərtib ed., ön sözün və izahların müəl. Ş.Nəzirli.- Bakı, 
2005.- 74 s., şək.

2007
37. Nazir, A.A. Millətə xitab [Mətn] /Abbas Ağa Nazir; red. 

Arif Ramazanov; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. Ş.Nəzirli.- 
Bakı, 2007.- 160 s., port.

2010
38. Salnamə yaradan insan [Mətn]: ön söz /Ş.Nəzirli  

//Ca hangir Nəsirov. Xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiq.- Bakı, 
2010.- S.15-17.
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Şəmistan Nəzirlinin dövri mətbuatda və 
məcmuələrdə dərc olunan məqalələri

1966
39. Körpü-keçid lazımdır [Mətn]: [8-km qəsə bəsinin girə-

cə yində korpünün tikilməsi haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.- 1966.-
21 noyabr.

40. Qoşa fontan armaturu [Mətn]: [ Montin adına Bakı 
Ma şınqayırma zavodunun xarici ölkəyə göndərdiyi məhsullar 
haq qında] /Ş.Nəzirli  //Bakı.- 1966.- 26 noyabr.

41. Lətif etimadı doğruldur [Mətn]: [Bakı asbest-şifer za-
vodunun qabaqcıl işçisi Lətif Səlimov haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.- 
1966.- 23 yanvar.

42. Məktublardan sətirlər [Mətn]: [8-ci kilometr qəsəbə-
sin dəki avtobus dayanacağı problemi haqqında]  /Ş.Əliyev //Bakı.- 
1966.- 14 sentyabr. 

43. Təzə qazma avadanlığı [Mətn]: [S.M.Kirov adına 
Maşınqayırma zavodunda yeni istehsal haqqında] /Ş.Nəzirli  
//Kommunist.- 1966.- 30 oktyabr.

1967
44. Bizim mayakımız [Mətn]: [Zərifə Ələkbər qızı Hüsey-

no va haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.- 1967.-13 sentyabr.
45. Dərman sexdə yaranır [Mətn]: [Bakı Tibb Pre pa rat ları 

zavodu haqqında] /Ş. Nə zirli //Kommunist.- 1967.- 5 fevral.
46. Qəsəbə yaşıllaşır [Mətn]: [8-km qəsə bəsində aparı lan  

yaşıl laşdırma  işləri haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.- 1967.- 5 yan var.
47. Polad özüllər [Mətn]: [Xəzərdə tikilən yeni esta ka da lar 

haqqında] /Ş. Nə zirli //Kommunist.-1967.- 19 fevral.
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48. Saatda altmış mühərrik [Mətn]: [Bakı Elektrik Ma-
şın  qayırma zavodunda yeni mühərriklərin istehsalı haqqında] 
/Ş.Nəzirli //Kommunist.- 1967.- 21 yanvar.

49. Tullantılardan məhsul hazırlanır [Mətn]: [Zığ qəsə-
bə  sin də Dəmir-beton məlumatları zavodunun yeni məhsulları 
haqqında] /Ş.Nəzirli //Kommunist.- 1967.- 27 yanvar. 

50. Yüz qırx adda məhsul [Mətn]: [ Bakı “Bol şe vik” zavo-
dunun yeni layihəsi haqqında] /Ş.Əliyev (Nəzirli) //Kommunist.- 
1967.- 19 fevral.

1968
51. Ağartı istehsalı artır [Mətn]: [Bakı Süd Kombi na tı-

nın keçmiş SSRİ-nin Keçici Qırmızı Bayrağı ilə təltif olunması 
haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.-1968.- 18 iyul.

52. Plyajda fayton işləyəcəkdir [Mətn]: [Mər də kan,  Bu-
zov na və Şıx plyajlarına qayğı haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.-1968.- 
2 avqust.

53. Sular qoynunda gəzinti [Mətn]: [Dənizkənarı parkda 
əla istirahət haqqında] /Ş.Nəzirli //Bakı.-1968.13 iyul.

1969
54. Bir döyünən ürəklər  [Mətn]: [Böyük Vətən müha ribəsi 

iştirakçıları Məsimulla Ağayev və N.Qaçqov haq qın da] /Ş.Əliyev 
//Jurnalist.- 1969.- 9 may.- S.4.

55. Burada dənizçilər istirahət edirlər [Mətn]: [Xəzər gə -
miçiliyi dənizçilərinin səfərlərarası istirahət evi haqqında] /Ş.Əli-
yev //Xəzər dənizçisi.- 1969.- 12 iyul.

56. Əyani təşviqat kömək edir [Mətn]: Biləcəri qəsəbə-
sin  dəki yuma-buxarlama stansiyası haqqında /Ş.Əliyev //Bakı.- 
1969.- 24 yanvar.- S.2.



Библиографийа

h49g

57. İşdən sonra [Mətn]: [Elektrik lampaları zavodunun 
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63. Boş vədlər və etinasızlıq [Mətn]: [24 nömrəli mənzil-
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dı rılması haqqında] /Ş.Əliyev //Bakı.- 1970.- 18 iyul. 
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/Ş.Əliyev (Nəzirli) //Bakı.- 1970.- 7 avqust.- S.2.
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iyun.- S.4; 14 dekabr.
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14 may.
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1971
68. İkisi də [Mətn]: [əməkçilər, ana və bala - Bəyim Yusif 

qızı və Səyyarə Yusifova haqqında] /Ş.Əliyev //Jurnalist.- 1971.- 
27 sentyabr.- S.3.

69. Qayıdacağam! [Mətn]: [Qubanın 12 nömrəli meyvə çi-
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S.21.
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