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- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-
sin də ki ümu mi və ziy yət dən da-
nı şaq. Bu du rum si zi qa ne edir-
mi?
- Biz də ya ra dı cı adam lar se riala 

bir qə dər qey ri-cid di ya na şır-
lar. Bir şe yi de yim, Azər bay can-
da Spil berq sə viy yə sin də re jis sor 
yox du, am ma o da se rial 
çə kir. Beş il dir ki, 
biz də se rial lar is teh-
sal olu nur. Bu, qı sa 
müd dət de yil. Bir re jis sor 
beş il də üç  se rial çə kə bi lər. 
Bi ri alın maz, ikin ci si uğur qa-
zan maz, am ma üçün cü də fə iş 
alın mır sa, de mə li, düz gün sə nət 
seç mə yib. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
biz də bu sa hə də il-il dən sə viy yə 
qalx maq əvə zi nə enir. Adı nı eşi dib 
üzü nü gör mə di yim adam lar se rial 
çək mə yə baş la yır lar lar. Mə sə lən, 
gör mü şəm ki, 37 də qi qə lik xro-
no met ra jın beş də qi qə si ni tə biət 
mən zə rə si fo nun da titr lə rə, beş 
də qi qə si ni ötən se ri ya da kı ha di-
sə lə rin tək ra rı na, son 3-4 də qi qə ni 
isə ye ni dən titr lə rə ayı rıb lar. Be lə 
çı xır ki, bir se ri ya üçün cə mi 22 də-
qi qə lik ma te rial ha zır la nıb. Təəs-
süfl  ər ol sun ki, te le ka nal lar da bu 
cür sə viy yə siz iş lə ri ya yım la yır lar. 
Bir akt yor dos tum se rial da çə ki lir-
di. De yir di, sse na ri ni çə ki liş mey-
dan ça sın da ve rir lər. Mə sə lən, onu 
ça ğı rıb lar ki, sa bah fi  lan ka fe də çə-
ki liş dir, gə ti rib və rə qi ve rib lər, so-
ru şub, mən bu xa nım la çə ki li rəm, 
de yib lər, hə. Ca vab ve rib ki, axı 
üç se ri ya əv vəl onun la da laş dım,  
zəng vur du, de dim ki, da ha mə ni 
ax tar ma, nöm rə mi də te le fon dan 
sil. Re jis sor təəc cüb lə nib və səh nə-
ni çı xa rıb lar. Əs lin də, bu, re jis so-
run yox, müəl li fi n diq qət siz li yi dir. 
O qə dər uy ğun suz luq olur ki...

- Bəs si zi bu sa hə yə cəlb edən nə 
ol du? Ne cə ol du ki, se rial çək mək 
qə ra rı na gəl di niz? 
- Tək lif gəl di, də yər lən dir dim. O 

vax ta dək mən se riala ba xan de yil-
dim, açı ğı, heç in di də bax mı ram. 
Tək li fi  alan dan son ra bi zim ta ma-
şa çı la rın ma ra ğı na sə bəb olan türk 
se rial la rı na bax dım. Mə sə lən, “Min 
bir ge cə”nin, “Eşq və cə za”nın, 
“Möh tə şəm yü zil”in bir ne çə se-
ri ya sı nı iz lə dim. Təx min elə dim 
ki, nə yi ne cə et mək olar. Sse na-
rist dos tum Vü qar Əmi rov la bir gə 
baş la dıq möv zu ax ta rı şı na. Əv vəl 
“Xə zər” te le vi zi ya sın dan də vət al-
mış dıq, nə sə, la yi hə alın ma dı və 
ATV te le ka na lı üçün “Pər va nə lə rin 
rəq si”ni ha zır la ma ğa baş la dıq. Elə 
4-5 ay lıq ha zır lıq iş lə ri gör müş dük 
ki, öl kə Pre zi den ti se rial lar la bağ lı 
mə lum sə rən ca mı ver di...

- Si zin se rial lar xey li ma raq la 
qar şı la nır. Bu qə dər uğur qa zan-
ma ğı nı zın sir ri nə də dir? 
- Sirr de mə yək, sə bəb de yək. Sə-

bəb odur ki, real hə yat dan gö tü rü-
lən ha di sə lə ri çə ki rik, pe şə kar akt-
yor lar la, pe şə kar ope ra tor, pe şə kar 
bəs tə kar la iş lə yi rik. Sə bə bi odur ki, 
de yə sən, biz özü müz də pe şə ka rıq, 
işə mə su liy yət lə ya na şı rıq...

 - Se rial la rı nız da da ha çox əya lət 
akt yor la rı nı gö rü rük... 

- Be lə de yək, əya lət dən gə lən 
akt yor lar da ha çox mən də çə ki lir-
lər. “Pər va nə lə rin rəq si”ndə əya lət 
teat rın dan – Gən cə dən cə mi üç nə-
fər akt yor çə ki lib - Pər va nə Qur-
ba no va, El xan Ab ba sov və İl ham 
Hü sey nov. So nun cu ey ni za man da  
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt-
yo ru dur. “Pər va nə lə rin rəq si”ndə 
də, in di ya yım la nan se rialı mız da 
da “Azd ra ma”, Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı, “Mus ko me di ya”, Uşaq Teat-
rı, Rus Dram Teat rı, Şu şa Teat rın dan 
akt yor lar çə ki lib. Sa də cə, Gən cə də 
do ğu lub bö yü mü şəm, ora nın teat-
rı na da ha yax şı bə lə dəm, pe şə kar 
akt yor la rı ta nı yı ram. Üs tə lik, on lar 
ye ni si fət lər dir. Vü qar Əmi rov la 
qar şı mı za məq səd qoy duq ki, “Vic-
dan haq qı”nda in di yə dək iş lə mə-
di yi miz akt yor lar la ça lı şaq. De mək 
olar ki, bü tün teatr lar dan akt yor 
cəlb et mi şik, üs tə lik, ha mı sıy la ilk 
də fə di iş lə yi rik. Bi zim se rial da Ra-
miz Nov ru zun oğ lu Ca vi dan Nov-
ruz çə ki lir, ta ma şa çı onu in di yə dək 
mü ğən ni ki mi ta nı yıb, am ma adam 
əla oy na yır, fərq li xa rak ter  gös tə rir. 
“So nun cu fə sil” se rialı na ha zır laş-
ma ğa vax tı mız ol ma dı, mən gö züm-
dən əmə liy yat olun muş dum, bu na 
gö rə də “Pər va nə lə rin rəq si”ndə 
oy na yan beş akt yo ru ye ni dən də-
vət et dik. Jur na list lə rin 90 faizi bu 
sualı ver di lər ki, ni yə hə mi şə ey ni 
si ma lar la iş lə yir si niz. O sualı eşit-
mə mək üçün bu də fə ta mam ye ni 
akt yor lar la ça lış dıq.  Se rial da ye ni 
si ma lar la iş lə mək çox çə tin dir. Bə-
dii fi lm də uza ğı 30-35 çə ki liş gü-
nü olur. Am ma se rial zülm lü iş dir. 
Bir il hər ayın 26-27 gü nü nü ey ni 
adam lar la iş lə yir sən. Akt yor luq ba-
ca rı ğın dan baş qa mə su liy yət, in san-
lıq – xa rak ter mə sə lə si də var axı.

Çox şü kür ki, iki təc rü bə dən do la-
yı üçün cü iş də, göz dəy mə sin, de-
yə sən, səhv et mə mi şik. Am ma bu 
trup pa nı yığ maq üçün 1 il dən çox 
vaxt sərf olun du. Elə rol var ki, onu 
can lan dır maq üçün 20-dən çox akt-
yor də vət et miş dik. Tam sə mi miy-
yə tim lə de yi rəm, Azər bay can da heç 
kəs se rialı be lə çək mir. Göz qa ba ğın-
da olan cə mi 30-35 akt yor var. Ha mı 
on la rı də vət edir. Bə zən eşi di rəm ki, 
bir akt yor ey ni vaxt da iki se rial da 
çə ki lir. Nə ti cə də də nə ad ya dı mız da 
qa lır, nə ob raz. Dün ya da be lə dir ki, 
akt yor bir se rial da əsas rol da dır sa, 
pa ra lel ya yım la nan se rial da oy na ya 
bil məz. Am ma biz də hər şey olur. 
Bu işə be lə bar ma qa ra sı bax dıq, nə-
ti cə də se rialı ta ma şa çı nın gö zün dən 
sal dıq, on lar da be lə bir fi  kir for ma-
laş dı ki, se rial nə dir sə, biz bu nu çə-
kəm mi rik, gu ya əs lin də biz heç nə 
ba car mı rıq. İva nı, ya Məh mə ti bi zə 
tez-tez mi sal çə kir lər. Am ma tə kəb-
bür lü gö rün mə sin, bi zə so sial şə bə-
kə lər də gə lən rəy lə rin bö yük faizi ni 
be lə bir fi  kir təş kil edir: öl mə dik, 
bu gü nü də gör dük ki, Azər bay-
can da sə viy yə li se rial çə ki lir. Çün ki 
ümid siz lik ya ran mış dı. İki cüm lə-
ni bir-bi ri nə qo şub fi k ri ni ifa də edə 
bil mə yən adam lar sse na ri ya zır, re-
jis sor lu ğun “r” hər fi n dən xə bə ri ol-
ma yan lar re jis sor luq edir lər. Özüm 
ek ran dan iz lə mi şəm, se rial var ki, 
ma şı nın için də çə ki lən epi zod da şü-
şə açıq qa lıb ya nə dir sə, gu rul tu dan 
da nı şı ğı eşit mir sən. Ya xud sse na rist-
dən eşit mi şəm ki, ax şam re jis sor ona 
zəng edib ki, sa bah cə mi iki akt yor 
gə lə bi lir, on la ra bir epi zod yaz. Efi r-
də ge dən se ri ya da sufl  yo run sə si ni 
eşit di yim olub. Mən heç vaxt suf-
lyor la iş lə mə mi şəm. Biz də sse na ri 
10 gün əv vəl dən akt yo ra gön də ri lir. 

Bir də fə, bə zən sə on bir də fə məşq 
edi rik, olur ki, mon taj da bə yən-
mə di yim his sə ni ye ni dən çə ki rik. 
Özü mü tə rifl  ə mi rəm, çün ki qay da 
bu dur. Əgər titr də re jis sor ki mi mə-
nim adım ya zı lır sa, mə nim adı ma 
15 nə fər ek ran qar şı sın da otu rur sa, 
de mə li, o 15 nə fə rə gö rə işi mə mə-
su liy yət lə ya naş ma lı yam.

-  Çək di yi niz se rial lar xa ri ci lər-
dən heç də ge ri qal mır. On la rı xa-
ri cə sat ma ğı dü şü nür sü nüz mü? 

-  İşin bu tə rə fi  ilə ma raq lan mı ram. 
Əv və la, vax tım yox dur. İkin ci si, bu, 
biz nes la yi hə si dir. Gə lir ola bi lər. 
Biz  “Vic dan haq qı”nda is rar edib, 
efi r vax tı nı 45 də qi qə dən 75 də qi qə-
yə çat dır dıq. Bəl kə bun dan son ra bu 
haq da fi k ri ləş mə yə də yər. Ümu miy-
yət lə, xa ri cə çıx ma ğa gə lin cə, ilk də-
fə si zə bir sir ri açım: Tür ki yə dən bir 
bə dii fi lm lə bağ lı tək lif al mı şam, onu 
də yər lən dir mə yi dü şü nü rəm. Əs lin-
də, bə dii fi lm çək mək da ha ürə yim-
cə dir. İn san gə rək na şü kür ol ma sın, 
se rialı aşa ğı la mı ram, Spil berq dən 
ar tıq de yi lik ki. Sa də cə, bə dii fi lm də 
hər xır da de tal haq qın da dü şün mə-
yə və iş lə mə yə da ha çox vaxt olur. 
Se rialın isə bir aya ğı qa ça raq dır. 
Düz dür, adı nın hal lan ma sı, gün-
dəm də ol maq üçün se rial da ha qı sa 
yol dur. Am ma gör dü yün iş bir, uza-
ğı, beş də fə ya yım la nır, ki no isə qa lır.  

- Həm sse na ri ya zır, həm də re-
jis sor luq edir si niz. Da ha yax-
şı ol maz dı mı ki, yal nız qu ru luş 
ve rə si niz, mət ni baş qa sı yaz sın. 
Be lə də həm də vaxt it ki si ol maz. 
- Biz də se rial sse na ri si ni əs nə yə-əs-

nə yə ya zır lar. Unu dur lar ki, ta ma şa çı 
fi lm də ki qəh rə man la rı real hə yat da-
kı ki mi qə bul edir. Be lə şey lər lə rast-
laş ma maq dan öt rü özüm ya zı ram. 
Bir ne çə də fə adam ça ğır dım, söh bət 
et dim, gör düm, işi bil mir lər. Nor mal 
sse na rist ta pa bil mi rəm. Bir də fə beş 
ro man müəl li fi  olan yaş lı bir nə fər 
mə nə bir sse na ri gə tir di. Oxu dum, 
sual ver dim ki, qəh rə ma nın ne çə ya şı 
var? De di, biz lə ya şıd dı. De dim, axı 
bu dialoq 13-14 yaş lı ye ni yet mə nin 
da nı şı ğı nı xa tır la dır. Bu nu akt yor ne-
cə oy na sın?.. Və ziy yət be lə dir.  

- Bəs ta ma şa çı la rı nız dan ne cə, 
ra zı sı nız mı? 

- Çox diq qət li, həs sas dır lar. Bi zim 
se rial da heç kəs çə ki li şə öz pal ta rın da 
gəl mir, çə ki liş apar dı ğı mız ev lə rin ha-
mı sı ki fa yət qə dər sə li qə li, tə zə tə mir 
olun muş ev lər dir. Bir də fə be lə bir 
hə di sə ol du. Qız açıq rəng li co rab da 
ev dən çı xıb gö rü şə get di, evə qa yıt ma 
səh nə si 10 gün son ra çə kil di, çə ki liş 
gü nü co rab cı rıl dı və qa ra rəng li co rab 
tap dıq. Bu nu şərh lər də yaz mışd lar. 
Ta ma şa çı haq lı dır və be lə irad lar bi zə 
xe yir dir. Bə raətin ye ri yox du. Azər-
bay can ta ma şa çı sı dün ya sə viy yə li 
ta ma şa çı dır, ye tər ki, sən ona onun öz 
sə viy yə sin də - dün ya sə viy yə li ma te-
rial gös tər. Üs tü nü un lu gö rüb adı nı 
də yir man çı qoy maq la zım de yil. 

–  Evi niz də si zin se riala ba xır lar? 
Reak si ya la rı ne cə olur?
-  Ba xır lar. Bö yük qı zım türk se rial la-

rı nı da iz lə yir. Mən ev də ol ma sam be lə, 
qı zım, bü tün qo hum-əq ra ba fi l mə ba-
xır lar, fi  kir söy lə yir lər. Mək təb də öv lad-
la rı mın müəl li mə lə ri də de yir ki, atan-
dan so ruş gör, bu nun axı rı nə ola caq.

- Be lə sual la ra ca vab ve rir si niz? 
Yox sa dü şü nür sü nüz ki, sse na ri ni 
əv vəl cə dən bil mək ma ra ğı azal dar? 
- Qə tiy yən de mi rəm. Am ma özüm 

se rial da mə nə inan dı rı cı gəl mə yən 
ha di səy lə rast la şan ki mi bax mı ram.

- Ye ri gəl miş kən, sse na ri ya zar-
kən ha di sə lə rin ne cə in ki şaf edə-
cə yi ni əv vəl cə dən bi lir si niz? 
- Bil mi rəm. Hər an hər şey ola bi-

lər. Han sı sa akt yor qo vu la, özü ge də 
və ya, Al lah elə mə miş, xəs tə lə nə bi-
lər. Baş qa mə qam lar da var. Mə sə lən, 
mən fi  qəh rə man ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən se vi lə, ya müs bət he sab et di yin 
ob raz qə bul olun ma ya bi lər. Çə ki liş 
pro se sin də akt yo run im kan la rı nı nə-
zə rə alır san, ki mi sə da ha çox yük lə-
yir sən, han sı sa akt yor sə ni pəj mür də 
edə bi lər, təd ri cən onun yü kü nü azal-
dıb, ikin ci, üçün cü pla na ke çi rir sən. 
Ona gö rə heç vaxt ha di sə lə rin ne cə 
cə rə yan edə cə yi ni əv vəl cə dən bil mir-
sən. Am ma ümu mi lik də ha di sə lə rin 
axı cı lı ğı nı – tret ma nı mak si mum sək-
kiz-on se ri ya apa ra bi lər sən, son ra gö-
rür sən ki, is tər-is tə məz sü jet ye ni səm-
tə doğ ru in ki şaf et mə yə baş la yır.

- Nə dən sə, biz də ta ri xi se rial lar 
gö zə dəy mir. Mə sə lən, şəx sən si-
zin ta ri xi möv zu da se rial çək mək 
ar zu nuz var mı? Yox sa dü şü nür-
sü nüz ki, biz də alın maz? 
- Biz də hər şey alı nar. Ni yə alın ma-

sın ki? Atom bom ba sı da dü zəl də bi-
lə rik. İn gi li sin də iki əli, iki aya ğı var, 
mə nim də. Sa də cə, ca nı na cə fa et mə li-
sən, fi  kir ləş mə li sən, yaz ma lı san. Mə-
nim be lə fi k rim olub, am ma se rialın 
öz qa nun la rı var.  Mən ta ri xi se rialı 
heç vaxt ta ri xi şəx siy yət lə ri miz lə bağ lı 
çək mə yə cəhd elə mə rəm. Qor xa ram. 
Se rial da nə yi sə məc bu rən uy dur ma-
lı san. Mə sə lən, “Möh tə şəm yü zil”i 
Azər bay can da çək səy di lər, yə qin, onu 
çə kən re jis so ru to pa tu tar dı lar ki, o 
boy da ta ri xi şəx siy yət iki ar va dın əlin-
də qa lıb. Mə nim be lə bir ide yam var 
ki, ta ri xi şəx siy yət yox, ta ri xi za man 
kə si yi – XX əs rin əv vəl lə ri ba rə də se-
rial çə kim. İna nı ram ki, bu, həd dən ar-
tıq bö yük ma ra ğa sə bəb ola bi lər. Bax, 
o se rialı Ru si ya da alar, Fran sa, Al ma-
ni ya, İn gil tə rə də. Am ma bu nun üçün 
bö yük büd cə tə ləb olu nur. 1905-ci ilin 
Ba kı sı nın, heç ol ma sa, iki-üç kü çə si ni 
can lan dır maq la zım dır, bu nun ge yi-
mi var, qa pa lı mə kan la rı var. İn di na-
tu ra dan çə ki liş et mək müm kün de yil, 
ka me ra nı ha ra fır la san, kon di sioner 
gö rü nə cək. Ba kı, ma şal lah, o həd də 
gə lib ça tıb ki, han sı sa kü çə nin üç saat-
lıq bağ lan ma sı bö yük tı xa ca sə bəb ola-
caq. An caq bö yük pa vil yon da de ko-
ra si ya qur maq olar. Bu da bö yük pul 
de mək dir. Am ma ina nı ram ki, o se rial 
çə ki lən xərc lə ri ar tıq la ma sıy la ödə yər.

RƏ Bİ QƏ

- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-

Röv şən İsax sə nət alə min də “Akt-
ri sa” bə dii fil mi nin re jis so ru ki mi 
qə bul olu nur. Am ma ta ma şa çı onu 
da ha çox te le se rial lar dan ta nı yır 

– “Pər va nə lə rin rəq si”, “So nun cu fə sil”, 
“Vic dan haq qı”.
Röv şən müəl lim lə se rial lar, on la rın çə kil-
mə si və sa tıl ma sı, bir söz lə, se rial sa hə sin-
də ki və ziy yət lə bağ lı da nış dıq.
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- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-
sin də ki ümu mi və ziy yət dən da-
nı şaq. Bu du rum si zi qa ne edir-

- Biz də ya ra dı cı adam lar se riala 
bir qə dər qey ri-cid di ya na şır-
lar. Bir şe yi de yim, Azər bay can-
da Spil berq sə viy yə sin də re jis sor 
yox du, am ma o da se rial 

sal olu nur. Bu, qı sa 
müd dət de yil. Bir re jis sor 
beş il də üç  se rial çə kə bi lər. 
Bi ri alın maz, ikin ci si uğur qa-
zan maz, am ma üçün cü də fə iş 
alın mır sa, de mə li, düz gün sə nət 
seç mə yib. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
biz də bu sa hə də il-il dən sə viy yə 
qalx maq əvə zi nə enir. Adı nı eşi dib 
üzü nü gör mə di yim adam lar se rial 
çək mə yə baş la yır lar lar. Mə sə lən, 
gör mü şəm ki, 37 də qi qə lik xro-
no met ra jın beş də qi qə si ni tə biət 

Bir də fə, bə zən sə on bir də fə məşq 
edi rik, olur ki, mon taj da bə yən-
mə di yim his sə ni ye ni dən çə ki rik. 
Özü mü tə rifl  ə mi rəm, çün ki qay da 
bu dur. Əgər titr də re jis sor ki mi mə-
nim adım ya zı lır sa, mə nim adı ma 
15 nə fər ek ran qar şı sın da otu rur sa, 
de mə li, o 15 nə fə rə gö rə işi mə mə-
su liy yət lə ya naş ma lı yam.

-  Çək di yi niz se rial lar xa ri ci lər-
dən heç də ge ri qal mır. On la rı xa-
ri cə sat ma ğı dü şü nür sü nüz mü? 

- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-

öv şən İsax sə nət alə min də “Akt-öv şən İsax sə nət alə min də “Akt-
ri sa” bə dii fil mi nin re jis so ru ki mi 
qə bul olu nur. Am ma ta ma şa çı onu 
da ha çox te le se rial lar dan ta nı yır 

– “Pər va nə lə rin rəq si”, “So nun cu fə sil”, 

Röv şən müəl lim lə se rial lar, on la rın çə kil-
mə si və sa tıl ma sı, bir söz lə, se rial sa hə sin-
də ki və ziy yət lə bağ lı da nış dıq.

- Be lə de yək, əya lət dən gə lən Çox şü kür ki, iki təc rü bə dən do la- -  İşin bu tə rə fi  ilə ma raq lan mı ram. 

“Spilberqdən 
artıq deyilik ki”


