
Rüstəm İbrahimbəyovun hansı 
filmində azərbaycanlı məcburi 

köçkünün həyat tərzi öz əksini tapıb?
 � Rüstəm İbrahimbəyovun “Qafqaz üçlüyü” filmi ilə tanışlıqdan 

sonra onun Azərbaycan xalqını vəhşi, qəddar, riyakar, mədəniyyətsiz, milli 
kökləri olmayan obrazda, erməniləri isə alicənab, sülhsevər, “vəhşi türkün 
qurbanı” kimi təqdim etməsindən heç də təəccüblənmədim. Çünki bu üzdəniraq 
kinorejissorun yaradıcılığı və fəaliyyəti “zavallı” ermənilərin müdafiəsi, onlara 
sonsuz məhəbbəti, qayğısı üzərində qurulub. R.İbrahimbəyovun bir neçə il əvvəl 
Rusiya mətbuatına verdiyi müsahibələri yenidən gözlərim önündə canlandı. 
Həmin müsahibələrində Bakını tərk edən “ermənilərdən ötrü burnunun 
ucunun göynədiyini”, onlar üçün necə darıxdığını, iztirab çəkdiyini açıq şəkildə 
bildirirdi. Onun ən yaxın dostları, əməkdaşlıq etdiyi sənət adamlarının, demək 
olar ki, hamısı ermənidir. Hətta bir vaxtlar onlardan bir neçəsini Bakıdakı evinə 
dəvət edib süfrə də açmışdı. Bu xislətli insanların ermənilərdən nəyi əskikdi? 
Belələri özlərinin azərbaycanlı kimliyini, mənliyini və şəxsiyyətini çoxdan 
itiriblər.

Ən dəhşətlisi budur ki, “Qafqaz 
üçlüyü” filminin ssenari müəllifi Rüstəm 
İbrahimbəyov bir neçə il əvvəl respubli-
kamızda keçirilən prezident seçkilərində 
namizədliyini irəli sürərək, ölkəyə rəhbərlik 
etmək iddiasına düşmüşdü. Bu film, eyni 
zamanda, o vaxt ona prezident seçkilərində 
dəstək olan "Milli Şura" adlanan qurumun 
da ermənipərəst mövqeyini ortaya qoyur. 
Bir vaxtlar Rüstəm İbrahimbəyovu özünə 
lider seçən radikal müxalifətin də yəqin ki, 
ortaya qoyacağı "Qafqaz üçlüyü" var. Çünki 
bu insanlar eyni mövqeyə və eyni xislətə 
sahibdirlər. Onları Vətən, xalq, millət yox, 
erməni lobbisindən aldıqları çirkli pullar, 
hədiyyələr daha çox maraqlandırır. Belə 
xəyanətkarlar hər birimizin gözündə ölənə 
qədər satqın kimi qalacaqlar.

Rüstəm İbrahimbəyovun bu vaxta qədər 
yazdığı ssenarilərə, çəkdiyi filmlərə diqqət 
yetirin. Görün bu adam indiyə qədər qaçqın 
və məcburi köçkün salınmış soydaşlarımızın 
həyat tərzini əks etdirən, bunun səbəblərini 
özündə ehtiva edən bir film ortaya qoyub-
mu? Bu mövzuda film çəkib Moskvada 
və səfər etdiyi xarici ölkələrdə nümayiş 
etdirsəydi, Azərbaycanın ərazisinin 20 fazi-
nin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğal edilməsi barədə dünya ictimaiyyətində 
daha müfəssəl rəy formalaşardı. Ancaq bu-
nun əvəzində erməniləri mədəni, sülhsevər, 
intellektli millət kimi tanıdır.

Bu adam Əlif Hacıyev, Ələskər 
Novruzov, Tofiq Hüseynov, İnqilab İsma-
yılov, Füzuli Rüstəmov, Araz Səlimov və 
Mübariz İbrahimovu, həmçinin digər Milli 
qəhrəmanlarımızı tanıyırmı? Onların hansı 
amal, hansı istək uğrunda şəhid olduqlarını 
bilirmi? Əsla yox! Ancaq ermənilərin halına 
acıyır, az qalır ki, onlardan ötrü ağlaşma 
qursun. 

Filmdə baş verən hadisələrdən ətraflı 
söhbət açmaq istəməzdim. Artıq bu barədə 
kifayət qədər yazılıb və danışılıb. Bir faktı 
qeyd edim ki, bu filmdə Cənubi Qafqazın üç 
ölkəsinin müqayisəsi aparılır. Azərbaycan 
xalqı Cənubi Qafqazın ən pis xalqı kimi 

xarakterizə edilir. 
R.İbrahimbəyovun Azərbaycan əleyhinə 

məqsədyönlü və qərəzli şəkildə çəkdiyi 
bu filmə diqqət yetirdikdə burada tarixi 
faktların, mövcud reallıqların, baş verən 
hadisələrin təhrif olunduğu açıq şəkildə 
özünü büruzə verir. Ancaq, nədənsə, Dağlıq 
Qarabağda baş verən hadisələr, sərhədyanı 
kəndlərdə Ermənistan ordusunun törətdiyi 
terror aktları, qəddarlığı, son illər xüsusilə 
uşaqlara qarşı amansızlığı, ümumilikdə isə 
torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunması 
"məşhur ssenarist"in heç yadına da düşmür. 
Bu da qoca kinorejissorun milli hisslərini, 
milli mənsubiyyətini və milli-mənəvi 
dəyərlərini itirməsindən irəli gəlir. Bu filmə 
baxanlar dərhal hiss edirlər ki, müəllifin 
vicdanı, ləyaqəti ermənilər tərəfindən satın 
alınıb. 

Mən, qohumlarım, yaxınlarım məcburi 
köçkün həyat tərzi keçirənlərdənik. 
Ermənilərin azərbaycanlıların başına 
gətirdiyi müsibətlərin canlı şahidiyik. 
1988-ci ildən başlayan, getdikcə alovlanan 
hadisələr, xalqımıza qarşı törədilən ter-
ror aktları, soyqırımı və qətliamlar hər an 
gözlərimiz qarşısında canlanır. Ermənilərin 
bu vəhşiliyi, qəddarlığı necə unudula bilər? 
SSRİ-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qorba-
çovun millətlər arasındakı ayrı-seçkiliyi, 
ermənilərə xüsusi qayğısı bu vəhşi milləti 

daha da həyasızlaşdırdı. Onlar rayonları, 
qəsəbələri, kəndləri viran qoydu, tarixi 
mədəni abidələri yerlə -yeksan etdilər, 
qəbiristanlıqları dağıtdılar, dinc əhaliyə 
qarşı misli görünməmiş qəddarlıq etdilər. 
Bütün bunlar, habelə Dağlıq Qarabağ 
məsələsi İttifaq mətbuatının səhifələrində 
geniş şərh olunsa da, informasiya bloka-
dası Azərbaycanın mövqeyini görünməyə 
qoymur, Mərkəzin təbliğat maşını hadisələri 
birtərəfli işıqlandırır və erməniləri haqlı 
çıxarmağa, onları əzilən, soyqırımına məruz 
qalan kimi göstərirdilər. 

Münaqişə başlanandan Rusiyanın, 
həmçinin xarici ölkələrin kütləvi informa-
siya vasitələrindəki ermənipərəst çıxışlar 
özünü açıq-aşkar göstərir, azərbaycanlıların 
“qəddar, vəhşi” olduğu müxtəlif “fakt-
larla” oxucuların diqqətinə çatdırılırdı. 
Mərkəzdən idarə olunan bu böhtan kampa-
niyası münaqişənin daha da alovlanmasına 
öz təsirini göstərirdi. Erməni emissarları 
dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfərlər 
edərək öz iddialarını həyata keçirmək üçün 
problemi beynəlxalq səviyyəyə qaldırmağa 
çalışırdılar. Bu işdə isə “sapı özümüzdən 
olan balta”lardan, şərəfini, ləyaqətini, 
çirkli pullara satan milli satqınlardan da 
istifadə edirdilər. Təəssüf edirəm ki, belə 
xəyanətkar, riyakar satqınlar bu gün də var. 
Kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun sima-
sında bunu aydın görürük.

Erməniləri “zavallı, əzabkeş”, 
azərbaycanlıları isə “vəhşi, qəddar” obrazın-
da verən, bununla da insani keyfiyyətlərini 
itirən "məşhur ssenarist"ə Xocalıda baş 
verənləri xatırlatmaq istərdik. Xüsusi 
amansızlıq və qəddarlıqla qətlə yetirilən 613 
nəfərdən 63-ü uşaq idi. Bu kütləvi qırğında 
dinc əhalyə görünməmiş qəddarlıq edilib, 
onların başları kəsilib, yaxud başlarının 
dərisi soyulub, gözləri çıxarılıb, hamilə 
qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilib. Xo-
calının ardınca Meşəli, Qaradağlı, Ağdaban 
kimi dəhşətli faciələrdən, görəsən, Rüstəm 
İbrahimbəyov xəbərsizdirmi? Necə ola bilər 
ki, dünya ictimaiyyəti analoqu olmayan bu 
Xocalı qətliamından xəbərdar olsun, ancaq 
Rüstəm İbrahimbəyov yox. Görünür, erməni 
lobbisinin ona verdiyi çirkli pullar gözlərini 
kor, qulaqlarını isə kar edib. 

Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” cızma-
qarasından sonra Rüstəm İbrahimbəyovun 
öz xalqına qarşı bu xəyanətkar və şərəfsiz 
davranışı dünya azərbaycanlıları tərəfindən 
nifrətlə qarşılanıb. Əslində, həm Rüstəm 
İbrahimbəyov, həm də Əkrəm Əylisli bu 
“əsərləri” ilə özlərinin əsl soyköklərini 
ortaya qoyublar .

Havva MƏMMƏDOVA, 
tarix elmləri doktoru, professor

“Xalqımıza belə bir böhtanı  
xalq yazıçısı atırsa, bu, rəzalətdir”

 � Bugünlərdə Rüstəm İbrahimbəyovun “Qafqaz 
üçlüyü” filminə baxanda, doğrusu, ürəyimin yaraları qövr 
elədi. Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda ermənilərin 
törətdikləri vəhşiliklər, dəhşətli Xocalı soyqırımı gözlərim 
önünə gəldi. Ermənilərin insanlığa sığmayan vəhşiliklərinə 
göz yumub, üstəlik də onları yazıq xalq kimi qələmə vermək, 
azərbaycanlıları isə əksinə, qəddar, vəhşi kimi təqdim etməyin 
adı nə ola bilər? Dünyanın müxtəlif ölkələrində yayımlanması 
nəzərdə tutulan bu filmin süjet xəttində əvvəldən axıra 
qədər azərbaycanlıları aşağılamaq, mədəniyyətsiz, dünyəvi 
dəyərlərdən uzaq bir xalq kimi göstərməyi necə anlamaq olar? 
Xalqımıza bu böhtanı, çirkabı xalqın öz sənətkarı – Xalq 
yazıçısı atırsa, bu rəzalətdir... Bu sözləri “Xalq qəzeti”nə Xalq 
artisti Bilal Əliyev dedi. 

O, “Vətən, xalq sevgisi 
ilahi bir hissdir və onu başa 
düşmək üçün Vətənin, xalqın 
övladı olmalısan”, – dedi. – 
Budurmu müqəddəs Vətənə öv-
ladlıq borcu? Satqın və xainlər 
heç zaman xalq sevgisinin 
nə olduğunu başa düşməzlər. 
Nə yaxşı ki, onların sayı 

azdır. Azərbaycanın mərd və 
cəsarətli oğulları Vətənimizin 
keşiyindədirlər. Təki Vətən 
bizə oğul desin! Vətənimizin 
hər qarış torpağını  canımız, 
qanımız bahasına qorumağa, 
onun uğrunda ölməyə hazırıq! 
Bu gün dünyanın hər yerində 
səsimizi ucaldıb, haqq işi-

mizi dünyaya çatdırmalıyıq. 
Ölkəmizə, doğma yurdumuza 
qarşı ədalətsizlik edildiyini, 
torpaqlarımızın düşmən tapdağı 
altında inlədiyini, ermənilərin 
xalqımıza qarşı soyqırımı 
törətdiyini, minlərlə soydaşımı-
zın ən amansız işgəncə ilə öldü-
rüldüyünü dünyaya hayqırma-
lıyıq. Xalqımız öz oğullarından 
məhz bunu gözləyir. 

Azərbaycan artıq ötən əsrin 
90-cı illərinin əvvəllərindəki 
kimi, aciz duruma düşən, par-
çalanmaq, yox olmaq təhlükəsi 
ilə üzləşən, geridə qalmış bir 
ölkə deyil. Müasir, müstəqil 

Azərbaycanın memarı və bö-
yük qurucusu ümummilli lider 
Heydər Əliyevin titanik səyi 
nəticəsində tez bir zamanda 
ölkəmiz dünyanın ən sürətlə 
inkişaf edən dövlətlərindən 
birinə çevrilmişdir. Ulu 
öndərin siyasi kursunu davam 
etdirən cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında dünynın 
sayılıb-seçilən, ən nüfuzlu 
ölkələrindən birinə çevrilən 
dövlətimizin haqq səsini artıq 
yox etmək mümkün deyildir. 

Azərbaycan bütün dünyaya 
sülh çağırışı edən yenilməz və 
qüdrətli dövlət kimi tanınır. 
Əminik ki, dünya erməniliyi və 
ona xidmət edənlər tarixdə qara 
ləkə kimi qalacaq”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Leyla QURBANOVA, 

“Xalq qəzeti”

Əhməd Abdullayev: Cənab İbrahimbəyov, 
siz erməni əsirliyində olmuş Xocalı sakinləri ilə 

nə vaxtsa görüşmüsünüzmü?!
 �  “Bura Vətəndir, bura Vətəndir!” – Biz bu mahnının sözlərinə 

uşaqlıqdan öyrəşmişik... Vətən hər şeydən ucadır, Vətən bizim anamızdır, 
dünyada ən əziz olanımızdır, doğulduğun yer, dünyanı dəyişərkən qoynunda 
əbədi məskən tapacağın  doğma, müqəddəs torpaqdır.

Bu yaxınlarda oğlum (tanınmış siyasi 
ekspert Arye Qutu nəzərdə tutur – “Xalq 
qəzeti”) mənə Rüstəm İbrahimbəyovun 
“Qafqaz üçlüyü” filminə baxmağı məsləhət 
gördü... Düzünü desəm, bu film mənə çox 
ağır gəldi, məndə xoşagəlməz hisslər oyat-
dı... Axıradək baxa bilmədim. Məni filmdə 
tamam mənfi planda göstərilən Azərbaycan 
xalqından ötrü inciklik hissi bürüdü. Rüstəm 
İbrahimbəyov Azərbaycanda olan rəqibləri ilə 
haqq-hesabı çürütmək qərarına gəlib. Lakin 
əfsuslar olsun ki, bunu ən çirkin və ziyalı 
üçün yolverilməz üsulla – öz xalqına böhtan 
atmaqla edib.

Tanınmış azərbaycanlı ssenarist və rejis-
sor, 70-dən çox sənədli filmin və 1000-dən 
artıq televiziya verilişinin müəllifi, hazırda 
İsraildə yaşayan Əhməd Abdullayev bu sözləri 
“Xalq qəzeti”nə müsahibəsində “Qafqaz üçlü-
yü” filmi barədə fikrini bölüşərkən deyib.

Rejissor Əhməd Abdullayev bildi-
rib ki, insan qəzəbinin artaraq öz xalqına 
və Vətəninə qarşı heyvani nifrətə çevrilə 
biləcəyini heç vaxt təsəvvürümə belə 
gətirməzdim:

– Bu filmin müəllifinin dünya kine-
matoqrafiyasında tanınmış adam, əslən 
Azərbaycandan olduğunu öyrənəndə mən 

daha bir şok yaşadım. Mən xalqımızı müasir 
dövrün kinli iblisi kimi təqdim edən bu 
hoqqabazlığa baxdım. O, Xocalı haqqında 
film çəkmək əvəzinə, öz xalqını alçaldan və 
təhqir edən, yalan və uydurmaya əsaslanan 
film çəkir. Xocalı soyqırımı – bəşəriyyətin 
ən yeni tarixində ən dəhşətli kütləvi 
qətliamlardan biri törədilən zaman o, harada 
idi?! Erməni faşistlərin cinayətinə, iki yaşlı 
azərbaycanlı körpənin valideynləri ilə bərabər 
güllələnməsinə, hamilə qadınların və qocala-
rın avtomat süngüsü ilə öldürülməsinə necə 
göz yummaq olar?!

Ermənilər tərəfindən törədilən zorakılıq 
və vəhşiliklər haqqında ictimaiyyətə danış-
maq imkanı olmayan dinc Xocalı sakinləri 
sözlə deyilə bilməyən dəhşətli ağrılarla 
üzləşəndə o, harada idi?! Bunu gizlətmək 
fikrim yoxdur, mən bir neçə dəfə xocalılılarla 
– 1992-ci ilin fevral gecəsinin canlı şahidləri 
ilə görüşmüşəm.

Bu gün İŞİD qüvvələrinin əsirlərə 
qarşı törətdiyi qəddarlığı və təsvirəgəlməz 
dəhşətləri erməni terrorçuları hələ 1992-ci 
ildə Xocalıda, daha sonra əsirliyə düşən, 
görünməmiş amansızlıq, təhqir və həqarətlə 
üzləşmiş azərbaycanlıların da başına 
gətirmişdilər.

Ə.Abdullayevin sözlərinə görə, məhz 
bu səbəbdən, Qarabağ müharibəsini əlində 
kamera ilə keçmiş bir insan kimi onun üçün 
Azərbaycanın Xocalı şəhərində qanlı və vəhşi 
soyqırımı aktı – qorxulu və unudulmaz ağrı, 
təsəvvürəgəlməz faciədir. O, fikrinə əlavə  
edir:

– Mən bütün bunları öz gözlərimlə 
görmüşəm və günahsız dinc əhalinin, o 
cümlədən uşaqların meyitləri üzərində 
edilən təhqiredici, zorakılıq və qəddarlıq 
nişanələri indiyədək gözümün önündən 
getmir. Mən də sənət adamıyam, artıq 20 
ildən çoxdur ki, xaricdə yaşayıram, bu qanlı 
qətliamın bütün ağırlığını görmüşəm və öz 
Vətənim qarşısında xidmətlərim az olmayıb. 
İbrahimbəyova bir şeyi məsləhət görərdim: 
– Qoy, bu filmi tarixin zibilliyinə tullasın, öz 
xalqı qarşısında min dəfə üzr istəsin və etiraf 
etsin ki, bu filmi öz şəxsi incikliyinə görə, 
qisas almaq məqsədilə çəkib. Əks-təqdirdə 
ömrünün axırınadək vicdan əzabı çəkəcək. 
Həmçinin ədalətin təntənəsini gözləyən 
insanların - qətlə yetirilən və parça-parça 
edilən günahsız xocalılıların, şəhidlərin, Xo-
calıda öldürülən 63 uşağın ruhu ona rahatlıq 
verməyəcək”.

Əhməd Abdullayevin sözlərinə görə, 
R.İbrahimbəyov yaşda insanlar səhv burax-
mamalıdır. Ümumiyyətlə, belə xəyanətlər 
bağışlanmır. Görəsən, Vətən onu bağışlaya-
caqmı?

“Xalq qəzeti”

3 iyun 2018-ci il, bazar4
100 il sonra bədii obrazlarla qayıdan cümhuriyyətçilər

 � Bu gün müasir, müstəqil Azərbaycanın hər bir vətəndaşı 
başa düşür ki, mürəkkəb bir dövrdə yaranan, xalqımızın və milli 
dövlətçiliyimizin tarixində özünəməxsus yeri olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti son dərəcə çətin şəraitdə fəaliyyət göstərib. Tariximizin 
şanlı səhifəsi olan AXC, cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, xalqımızın 
həyatında iftixar dolu tarixi hadisəyə çevrilib. Əlbəttə, xalqımızın ziyalı 
övladları Cümhuriyyəti qurmaqla böyük və azad bir xalqın övladları 
olduqlarını bir daha dünyaya nümayiş etdiriblər. 100 il əvvəl burada 
demokratik və hüquqi bir dövlətin elan edilməsi imperiya əsarətində ağır 
məşəqqətlərə məruz qalmış Azərbaycanın milli azadlıq mübarizəsinin 
qanunauyğun nəticəsi, dərin tarixi kökləri olan milli dövlətçilik 
ənənələrimizin davamı idi. Prezident İlham Əliyevin hələ ötən il 
imzaladığı “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi 
haqqında” sərəncamına əsasən, Cümhuriyyətin yaradılmasının 
100 illiyi respublikamızda dövlət səviyyəsində qeyd edildi. Hər 
bir vətəndaş bu sərəncamı milli dövlətçilik tariximiz üçün yüksək 
ehtiramın nəticəsi kimi dəyərləndirdi.

“Bugünkü Azərbaycan, müstəqil 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisidir. Biz Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin bütün demokratik 
ənənələrinə sadiqik və bu ənənələri 
yaşadırıq”, – deyən Prezident İlham 
Əliyev bu ili “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili” elan etdi. Bu, 
onu göstərir ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin siyasi kursunu layiqincə 
davam etdirən Prezident İlham 
Əliyev dövlətçiliyimizin tarixi 
keçmişinin öyrənilməsi və dövlət 
müstəqilliyimizin təbliği kimi 
məsələləri daim diqqətdə saxlayır. 
Ölkə rəhbərinin bilavasitə rəhbərliyi 
və tapşırığı ilə həyata keçirilən 
mədəni və tarixi əhəmiyyətli layihələr, 
dövlət proqramları mədəniyyətimiz, 
milli dəyərlərimiz və tariximizlə bağlı 
ictimaiyyətə dolğun məlumatların 
çatdırılması, eləcə də maarifləndirmə 
işlərinin aparılmasına rəvac verir. Bu 
baxımdan, bir sıra təşkilat və təsisatlar 
da qeyd edilən istiqamətdə sözügedən 
proqram, layihə və sərəncamlardan 
irəli gələn məsələlərin reallaş-
masında yaxından iştirak edərək 
töhfələrini verirlər. Dövlətimizin 
başçısının Cümhuriyyətlə bağlı 
sərəncamları həm hökumət or-
qanlarında, təşkilatlarda, həm də 
vətəndaşlarda müstəqilliyimizin 100 
illik salnaməsinə dəyərli töhfələr 
verə bilmək məsuliyyəti yaradır. 

Belə qurumlardan olan Bakı Media 
Mərkəzi Azərbaycan mədəniyyətinə 
və tarixinə ən dəyərli töhfələrindən 
olan “Son iclas” bədii-sənədli filmi 
ilə Xalq Cümhuriyyətinin qurucula-
rını 100 il sonra bədii obrazlarla bu 
günə qaytardı. Bu ekran əsəri Bakı 
Media Mərkəzinin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə ən bö-
yük töhfəsidir.

İstiqlal tariximizin “Son iclas”ı

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, 
“BP Azerbaijan” şirkətinin sponsor 
dəstəyi ilə ərsəyə gələn “Son iclas” 
filmində Cümhuriyyət qurucularının 
xalqımıza düşmənçilik edən qüvvələrə 
qarşı mübarizliyi əks olunub. Ekran 
əsərinin baş prodüseri, Bakı Me-
dia Mərkəzinin prezidenti Arzu 
Əliyevadır. 

“Son iclas” bədii-sənədli filminin 
məqsədi 23 aylıq şərəfli yol keçmiş 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
keşməkeşli tarixinin son günlərinə 
işıq salmaq və hökumətin yekun 
qərarını hansı çətin şəraitdə verdi-
yini cəmiyyətə çatdırmaqdır. Filmin 
texniki, eləcə də yaradıcı heyəti yerli 
mütəxəssislər və peşəkar aktyorlardır. 
“Son iclas”ın ssenarisi bu günədək 
araşdırılmamış və ya gizli saxlanılmış 
arxiv sənədləri əsasında qələmə alınıb. 

Ümumilikdə, bu film layihəsi 
üzərində altı aya yaxın iş aparılıb, 
çəkiliş günləri isə 32 gün davam 
edib, 25 məkanda çəkilişlər aparılıb. 
Filmin çəkiliş qrupu 100 nəfərə yaxın 
heyətdən ibarətdir. Ekran əsərində 50-
dən çox peşəkar aktyor iştirak edib. 
Kütləvi səhnələrə isə 500-dək insan 
cəlb edilib. Ümumilikdə, film layihəsi 
üzərində 700 nəfərlik heyət çalışıb. 
Bakı Media Mərkəzi Azərbaycanın 
istiqlal tarixinin şanlı bir səhifəsini 
ekranlaşdırmaqla cəmiyyətimiz və 
tariximiz üçün faydalı bir işə imza 
atıb. “Son iclas” Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin keşməkeşli ta-
rixinin son günlərinə işıq salır və 
hökumətin son qərarını hansı çətin 
şəraitdə verdiyini əks etdirir. Ekran 
əsərində Cümhuriyyət qurucularının 
müstəqilliyimizi istəməyən qüvvələrə 
və onların havadarlarına qarşı son 
anadək apardıqları qeyri-bərabər 
və qətiyyətli mübarizə əks olunur. 
Bu mübarizə faciə ilə başa çatsa da, 
onun Azərbaycanın istiqlal tarixinin 

şərəfli bir səhifəsi olduğu qeyd edilir. 
Filmdə, həmçinin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin bu şərəfli tarixinin 
və faciəli taleyinin Azərbaycanın 
yenidən müstəqilliyə qovuşması-
na örnək olduğu ön plana çəkilir. 
Ssenari müəllifi Müsəllim Həsənov, 
quruluşçu rejissoru Fuad Əlişov, 
quruluşçu operatoru Rəşad Nuriyev, 
quruluşçu rəssamı Şahin Həsənli olan 
bu filmin çəkilişləri paytaxtla yanaşı, 
bölgələrdə, tarixi hadisələrin yaşandı-
ğı ərazilərdə də lentə alınıb.

Ssenarist danışır...

Xronometrajı 1 saat olan filmin 
ssenari müəllifi Müsəllim Həsənov 
ekran əsərinin çəkilişləri zamanı 
müraciət olunan arxivlərlə bağlı bəzi 
məlumatları bizimlə bölüşdü. Sovet 
tarixşünaslığının Cümhuriyyətlə bağlı 
uzun illər çoxlu təhriflərə yol verdiyi-
ni söyləyən M.Həsənov bildirdi ki, əsl 
reallıq müxtəlif arxivlərdə araşdırma 
aparılarkən məlum olub. 

“O dövrdə sovet hökuməti in-
sanlara təlqin edirdi ki, cümhuriyyət 
qurucuları hakimiyyəti guya 
müqavimətsiz təhvil veriblər. Ancaq 
biz bu ekran əsərində cümhuriyyət 
qurucularının hansı çətin şəraitdə və 
hansı əhval-ruhiyyə ilə hakimiyyəti 
təhvil vermələrinin real mənzərəsini 
göstərməyə çalışmışıq. Cümhuriyyət 

döyüşçüləri Yalama yaxınlığında çox 
çətin bir döyüş yolu keçiblər. Biz 
filmdə bu səhnəni canladırmışıq. Bu 
döyüşdə Azərbaycan Ordusunun 350-
dək döyüşçüsü şəhid olub. Təbii ki, 
döyüşdə Qırmızı ordu da itkilər verib. 
Təəssüf ki, bu faktla bağlı indiyədək 
vətəndaşlarımızda ətraflı məlumat yox 
idi. Biz filmdə bu mənzərəni yarat-
maqla insanları məlumatlandırmağa 
çalışmışıq. Ümumiyyətlə, film 
çəkilərkən Azərbaycan, Rusi-
ya, Türkiyə, İngiltərə və Fran-
sa arxivlərində saxlanılan tarixi 
sənədlərdən istifadə olunub”, – deyə 
filmin ssenari müəllifi söyləyib.

“Son iclas”la gələcək nəsillərə 
çatdırılır ki...

Heydər Əliyev Mərkəzində 
təqdimatı keçirilən ekran əsərinə 
baxdığımız zaman məlum oldu ki, bu-
rada ən çox 1920-ci ilin mart və aprel 
aylarında yaşanılan hadisələr öz əksini 
tapıb. Yəni bu dövrdə hansı proseslər 
gedib, hansı qərarlar qəbul edilibsə, 
filmdə onu canlı olaraq görmək müm-
kündür. İstər Cümhuriyyət tərəfdarları, 
istərsə də anticümhuriyyətçilər 
filmdə əyani şəkildə tamaşaçıya 
göstərilir. Tamaşaçı filmdə baş 
verənlərin son dərəcə fərqindədir. 
Filmin əsas epizodları son tarixi 
iclasın keçirildiyi indiki Əlyazmalar 
İnstitutunun yerləşdiyi binada 
ekranlaşdırılıb. Filmdə Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadənin Cümhuriyyət 
dövründəki obrazını aktyor Elnur 
Hüseynov, yaşlı dövrünü isə nəvəsi, 
Əməkdar rəssam Rəis Rəsulzadə 
canlandırıb. Ekran əsərinin müəyyən 
epizodları, M.Ə.Rəsulzadənin xüsusən 
mühacirətdə olduğu yaşlı dövrü 
Türkiyədə çəkilib. 

Filmin tarixi əhəmiyyəti ilə 
yanaşı, maarifləndirici əhəmiyyəti 
də var. Ekran əsəri vasitəsilə gələcək 
nəsillərə çatdırılır ki, tarixən bizimlə 
heç vaxt düz gəlməyən bədnam 
qonşularımız olan ermənilər məkrli və 
çirkin məqsədlərini həyata keçirmək 
üçün fürsət düşdükcə bizə qarşı əks 

fəaliyyətdə olublar. Filmdə belə bir 
nəticəyə də gəlirik ki, Dağlıq Qarabağ 
problemi ermənilərin uzunmüddətli 
planıdır və onlar o dövrdən etibarən 
regionda olan kataklizmlərdən 
istifadə edib məqsədlərinə çatmaq 
istəyirlər. Ekran əsərində Cümhuriyyət 
qurucularının müstəqilliyimizin 
düşmənlərinə qarşı mübarizəsi faciə 
ilə başa çatsa da, onun Azərbaycanın 
istiqlal tarixinin şərəfli bir səhifəsi 
olduğunu tamamilə görmək olur. 
Müsəlman Şərqində ilk parlament-
li respublikanın sonunu gətirən 
faciəvi hadisələrin işıqlandırıldığı 
“Son iclas”la Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin tariximizin unu-
dulmaz mərhələsi olduğu bir daha 
sübut edilir. İstiqlalımız və tariximi-
zin ən şanlı səhifələrindən sayılan 
“Cümhuriyyət” adlı səhifədə xalqımı-
zın arzuları, azadlıq, müstəqillik və 
milli birlik uğrunda mübarizə uğurları 
və qətiyyəti əks olunub. Cümhuriyyət 
hökuməti insanlara çox şey verə 
bilməsə də, amma milli azadlığın nə 
olduğunu başa saldı, milli istiqlal 
hissini dadızdırdı. Yəni deyildiyi 
kimi: “İkiillik hürriyyət qovğası bizi 
özümüzə tanıtdı”.

Tarixin salnaməsini yaradan 
ekran əsərləri

Sənədli filmlərin əhəmiyyəti təkcə 
tarixi hadisələri birbaşa və müstəqil 
təhlil etməkdən ibarət deyil. Bu janrda 
olan ekran əsərləri həm də konk-
ret faktları və hadisələri bir-biri ilə 
tutuşdurmaq və təhlil etmək imkanları 
yaradır. Bakı Media Mərkəzi “Son 
iclas”la yenə də ənənəsinə sadiq qa-
laraq, Azərbaycan tarixinin əsrlərdən-
əsrlərə daşınacaq salnaməsini yaratdı. 
Qafqazın ən böyük media mərkəzi 

olan Bakı Media Mərkəzi bu günədək 
çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası 
tərəfindən sevilən “Hədəf Bakıdır. 
Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduz-
du”, “Əbədi ezamiyyət”, “Bir Günəş 
altında” adlı ekran əsərlərini ərsəyə 
gətirib. Mərkəz “Son iclas”la yenə də 
ənənəsinə sadiq qalaraq, Azərbaycan 
tarixinin salnaməsini yaratdı. Fran-
sanın “C&C” şirkəti ilə birlikdə 
hazırlanan “Hədəf Bakıdır. Hitler neft 
uğrunda döyüşü necə uduzdu” adlı 
sənədli filmi “National Geographic” 
kimi dünyaca məşhur kanalda 26 dildə 
yayımlanaraq, Azərbaycan neftinin 
İkinci dünya müharibəsi illərində rolu 
barədə 26 ölkədə kifayət qədər aydın 
təsəvvür yarada bilib. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Əlimərdan bəy Topçubaşovun baş-
çılığı ilə Paris Sülh Konfransına 
göndərdiyi nümayəndə heyətinin 
keşməkeşli taleyindən bəhs edən “Əbədi 
ezamiyyət” sənədli-bədii filmi də böyük 
tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Film ingilis 
və fransız dillərinə də tərcümə olunub. 
Azərbaycanda multikulturalizm ilinə 
həsr olunmuş “Bir Günəş altında” 
filmi isə 6 xarici dilə tərcümə olunub 
ki, multikulturalizmin Azərbaycan 
modeli barədə Avropa ölkələrində 
geniş təsəvvür yaradıb. Bakı Media 
Mərkəzinin beşillik fəaliyyəti dövründə 
ərsəyə gələn ekran əsərləri bilavasitə 
mərkəzin prezidenti Arzu Əliyevanın 
baş prodüserliyi ilə həyata vəsiqə qaza-
nıb. Şübhəsiz ki, bu qəbildən olan ekran 
əsərlərinin sayı çoxalacaq, Mərkəz 
tərəfindən ərsəyə gələcək neçə-neçə 
tarixi mövzulu filmlərin möhtəşəm 
təqdimatının şahidi olacağıq. Çünki 
tariximizə sahib çıxmağı bacarırıq.

Ceyhun ALIŞLI 
AZƏRTAC-ın müxbiri

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü və 22 İyul 
- Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 143-cü ildönümü ilə 
əlaqədar keçirdiyi fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə təqdim etmək 
edilir.


