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Müdafiə Nazirliyinin Hərbi-Elmi Tədqiqatlar İdarəsinin baş zabiti, yazıçı 

Şəmistan Nəzirlinin «CÜMHURİYYƏT GENERALLARI» kitabında 1918—20-ci 

illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Demokratik hökumətinin sərkərdələri 

haqqında sənədli hekayələr və oçerklər toplanmışdır. Tarixi faktlar əsasında 

yazılmış əsərdə həm də XIX əsrin hərb tarixinin səhifələri, ilk admiral İbrahim bəy 

Aslanbəyovun və general Daniyal bəy İlisulunun ömür  yolu araşdırılır. 

 

Hərbi nəşriyyat, 1995 
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KĠTABIN ĠÇĠNDƏKĠLƏR 

 

1.Uğurlu araşdırmalar (Qılman İlkin) 

2.İlisulu   generalın   faciəsi 

Şeyx  Şamilin  yanında 

Aşıq Rəfinin   bir şeri     

3.İlk  admiralımız   

Sənədlərdən soraq aldım         

Mənbələrdən gələn səslər      

Admiralın ömür yolu  

Qəribə  və xoş  bir təsadüf 

Admiral həm  də  alimdir 

4.İlk Milli Ordu generalımız 

Möhtərəm bir generalın ölümü 

General  Süleyman  bəy       

Yeni açılan  arxivdən       

5.Acı Tale   

6.General Cavad bəy Şıxlinski 

(və hərbçi  Şıxlinskilər haqqında qeydlər) 

7.Qəribə tale  

Alim sözü    

Ailənin bəxt ulduzu         

Lev Tolstoya  məktub  

Gecikmiş cavab  

Uzun ömrün səhifələri            

Yaralı söhbət   

8.General Səməd bəy Mehmandarov 

Uzaq Şərqdə  

Port-Artur yürüşlərində 

Birinci dünya müharibəsində  

General  Mehmandarovun anketi 

Təlatümlü illərdə   

Cümhuriyyət dövründə 

9.Alim-general 

(general Əliağa Şıxlinskinin 1918-1943-cü illərdəki fəaliyyətindən) 

Milli  ordu  quruculuğunda  

Ulu  vəsiyyəti faydasız olmaz  

10. General Firudin bəy Vəzirov    

11. General Teymur  bəy  Novruzov 

12. Bir nəslin generalları  

General Əmir Kazım Qacar     
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Müharibə başlayanda atam ön cəbhə üçün vacib olan əşyalarını yığışdırıb qabqardı. 

Anam Sitarə xanım həyəcanla: 

—Əliqulu, — dedi, — sən də gedəcəksən? Axı həkimlər deyir ki, sənin 

ürəyin xəstədir, özün də müalicə olunursan, belə bir ürəklə cəbhəyə getmək, açıq-

açığına ölümə getmək deməkdir. 

Atamın qalın qaşları çatıldı: 

—İndi, — dedi, — o barədə danışmaq vaxtı deyil. Xəstə adam gərək 

çoxdan istefaya çıxaydı. Bu saat geri dursam, deyəcəklər ki, müharibəyə 

getməkdən qorxdu... 

—Axı, sən xəstəsən, özü də ciddi... 

—Boş şeydir, heç nə olmaz, — deyən atam hərbi çantasını qabqarmağı 

davam etdirdi. — Evdə əvəzimdə bu boyda kişi qalır, — atam mənim başımı 

tumarladı. 

Onda mənim on yaşım yenicə tamam olmuşdu. 

Oğlunun və müasirlərinin yazdığına görə, mayor Əliqulu Mirzə Qacar 

fotoqrafiya sənətini gözəl bilirmiş. Təsadüfi deyil ki, onu haqlı olaraq 

Azərbaycanın ilk qeyri-professional fotoqrafı adlandırırlar. Bu gün Tiflis, Bakı, 

Peterburq arxivlərində Bəhmən Mirzənin ailə üzvlərinə məxsus fotoşəkillərin də 

müəllifi şübhəsiz ki, mayor Əliqulu Mirzə Qacar olmuşdur. 

Bəhmən Mirzə Qacarın on beşdən çox oğlu İran və rus ordularında hərbi 

xidmətdə olub. Onlardan altısı — Əmir Kazım Mirzə, Məhəmmədəli Mirzə, 

Səməd Mirzə, Mahmud Mirzə, Əmənullaxan Mirzə və Sədrəddin Mirzə general 

rütbəsinə qədər yüksəliblər. Altısı isə polkovnik idi: Şahruh Mirzə, Xosrov Mirzə, 

Xanbabaxan Mirzə, Seyfulla Mirzə, Nəsrulla Mirzə və Əbdülsəmid Mirzə. 

Uzun axtarışlardan sonra müxtəlif arxivlərdən, ayrı-ayrı adamlardan onların 

onunun fotoşəklini əldə edə bildim. Bəhmən Mirzənin isə o tay Azərbaycanın 

hakimi və baş komandanı olan vaxt çəkilmiş fotoşəklini respublika Əlyazmalar 

İnstitutundan tapdım. Sədrəddin Mirzənin nəticəsi M. Dadaşov adına elmi-tədqiqat 

mühəndislər institutunun mühəndisi Yavuz Muradovdan ulu babası Abbas 

Mirzənin yeganə əksini aldım. 

Bəhmən Mirzənin hərbçi oğulları draqun (xüsusi süvari qoşun hissələri — 

Ş. N.) alaylarında leyb-qvardiya zabiti kimi rus və İran ordularında şərəflə xidmət 

etmişlər. 

1884-cü ildə «Sın oteçestva» jurnalı (2/III-50) yazırdı: «Bəhmən Mirzənin 

həddi-buluğa çatmış oğlanlarının bəziləri rus, bəziləri isə İran ordusunda hərbi 

xidmətdədirlər. Demək olar ki, bütün Qafqaz draqun alaylarında Bəhmən Mirzənin 

ya oğlanları, ya da zabit qohumları var. Şahzadə Bəhmən Mirzənin oğlu Mahmud 

Mirzə keçmişdə Nijeqorod draqun alayında türk kompaniyasında ştabs-rotmistr 

olmuşdur. Kompaniyanı qurtardıqdan sonra əmisi Məhəmməd şah onu İrana 

çağırır, hazırda o, general rütbəsində İran leyb-qvardiyasına komandanlıq edir». 
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