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İl lər keç dik cə bu öl məz sə nət 
əsə ri nə ma raq ar tır dı. So vet ha-
ki miy yə ti il lə rin də əsə rin ek ran-
laş dı rıl ma sı na dö nə-dö nə cəhd-
lər edil di. Bu cəhd lə rin uğur suz 
ol ma sı isə im pe ri ya dö nə min də 
ope rett  a nı öz ad la rı na çıx maq is-
tə yən er mə ni lə rin əl-qo lu nu aç dı. 
1937-ci il də ABŞ-da - Hol li vud da 
“Ma ra nafi lm” ki no şir kə tin də “Ar-
şın mal alan ”ı er mə ni əsə ri ki mi 
pri mi tiv sə viy yə də çə kən re jis sor 
R.Ma mul yan fi l min bü tün dün ya-
da, o cüm lə dən, Şərq öl kə lə rin də 
nü ma yiş et di ril mə si nə və ge niş 
ya yıl ma sı na ça lı şır dı. 

Bun dan xə bə ri ol ma yan 
M.F.Axun dov adı na Ope ra və 
Ba let Teat rı ope rett  a nı ta ma şa ya 
ha zır la yıb, 1938-ci ilin ap re lin də 
Mosk va da ke çi ri lən I Azər bay can 
mə də niy yə ti on gün lü yün də nü-
ma yiş et dir di. Bu mu si qi li ko me-
di ya ya hə lə ha ki miy yət dən əv vəl 
Ba kı da ta ma şa et miş İo sif Sta lin 
ye ni qu ru lu şa da bax mış, çox ra-
zı qal mış dı. Hə min ta ma şa da ta-
cir Əs gər ro lu nu SS Rİ Xalq ar tis ti 
Bül bül ifa edir di. 

On gün lük dən dər hal son ra “Ar-
şın mal alan ”ın ek ran laş dı rıl ma sı 
haq qın da fi  kir ya ran dı. Çox gü-
man ki, ar tıq Azər bay can rəh bər-
li yi ope rett  a nın ABŞ-da “er mə ni 
əsə ri” ki mi len tə alın ma sı ba rə də 
mə lu mat lı idi. Baş qa bir mü la hi-
zə yə gö rə, Ü.Ha cı bə yov Ma mul ya-
nın fi l mi nin İran da nü ma yi şin dən 
xə bər tut muş, müəl lif hü qu qu nun 
qo run ma sı, mu si qi li ko me di ya nın 
Ba kı ki nos tu di ya sın da çə ki li şi haq-
qın da Mircə fər Ba ğı ro va və İ.Sta li-
nə mü ra ciət et miş, on la rın ra zı lı ğı-
nı al mış dı. Ar tıq 1939-cu il də 
mu si qi li ko me di ya nın sse na-
ri si ha zır lan dı, 1940-cı il də isə 
Sta lin dən gös tə riş alan Ba ğı-
rov mə sə lə ilə məş ğul ol ma-
ğı res pub li ka K(b)P MK-nın 
ideolo gi ya üz rə ka ti bi, ki no 
ko mis si ya sı nın səd ri Qə zən-
fər Məm mə do va tap şır dı. 
Q.Məm mə dov Ba kı ki nos-
tu di ya sı nın di rek to ru Ş.Ab-
ba sov la məs lə hət lə şən dən 
son ra sse na ri nin ya zıl ma sı 
İm ran Qa sı mo va tap şı rıl dı. 

Sse na ri nin ilk oxu nu-
şu 1940-cı ilin iyu nun 
18-də Ba kı ki nos tu di ya-
sın da ke çi ril di. Oxu nuş-
da T.Ya qu bov (XDİK), 
B.Se yid za də (Az.LK Gİ), 
M.İb ra hi mov (İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si nin rəisi), 
Ə.Ələk bə rov (XMK), SS-
Rİ Xalq ar tis ti Ü.Ha cı bə-
yov, H.Hü sey nov (SS Rİ 
EA Azər bay can fi  lialı), 
A.İs gən də rov (Döv lət 
Dram Teat rı), İ.Hi da yət-
za də (Döv lət Ope ra Teat rı), 
M.Zey na lov (K(b) P MK Ba-
kı Ko mi tə si nin tə li mat çı sı), 
B.Bay kov (Ba kı İş çi Teat rı), 
Sə məd Vur ğun (Azər bay can 
So vet Ya zı çı la rı İtt  i fa qı nın səd ri), 
elə cə də, Ş.Ab ba sov, S.Rə hi mov, 

M.Rə fi  li, S.Rəh man, Əbül hə sən 
(stu di ya nın sse na ri şö bə si nin rəi-
si), A.Qu li yev, B.Meero viç (Ki ne-
ma toq ra fi  ya Ko mi tə si Bə dii fi lm lə-
rin is teh sa lı ida rə si nin re dak to ru), 
A.Mins ki (stu di ya nın sse na ri şö-
bə si nin məs lə hət çi si), İ.Əfənd li yev 
(Bə dii Şu ra nın ka ti bi) və baş qa la rı 
iş ti rak edir di lər. Sse na ri, əsa sən, 
bə yə nil di, la kin bir da ha iş lən mə si 
va cib sa yıl dı. 

Fil mə qu ru luş ver mək üçün 
gör kəm li ek ran us ta sı, re jis sor 
Qri qo ri Alek sand ro va mək tub 
gön də ril di. Ba kı ki nos tu di ya sı-
nın di rek to ru Ş.Ab ba so vun im-
za la dı ğı mək tub da gös tə ri lir di ki, 
stu di ya “SS Rİ Xalq ar tis ti Üze yir 
Ha cı bə yo vun məş hur və hə yat-
se vər ko me di ya sı nın sü je ti üz rə 
“Ar şın mal alan” mu si qi li ko me-
di ya sı nın sse na ri si ni ha zır la yıb”. 
Ş.Ab ba sov sse na ri nin Bə dii Şu ra 
tə rə fi n dən qə bul edil di yi ni, SSRİ 
XKS ya nın da Ki ne ma toq ra fi  ya 
iş lə ri Ko mi tə si nin ümu mi rəğ bə-
ti nə sə bəb ol du ğu nu ya zır, xa hiş 
edir di ki, re jis sor “sse na ri ilə ta nış 
ol sun, vax tı və im ka nı var sa, fi l-
min qu ru lu şu nu öz üzə ri nə gö tür-
sün. Bu nun la Azər bay can xal qı na 
qar daş lıq və ya ra dı cı lıq kö mə yi 
gös tər miş olar”. Q.Alek sand ro va 
“tək cə ko me di ya jan rı nın us ta sı 
olan bir re jis sor ki mi yox, həm də 
so vet ki ne ma toq ra fi  ya sı nın ye ni-
lik çi sə nət ka rı, zən gin bi li yi və təc-
rü bə si nin Ba kı ki nos tu di ya sı nın 
kol lek ti vi nə bö yük fay da ve rə cək 
bir şəxs ki mi” mü ra ciət et di yi ni 
vur ğu la yan Ş.Ab ba sov ya zır dı ki, 
“si zin gə li şi niz və fi lm üzə rin də 
işi niz nəin ki stu di ya mız da gö zəl 
mü hit ya ra dar dı, ey ni za man da 

bö yük əhə miy yət ver di yi miz 
ənə nə lə ri niz və təc rü bə-

niz kol lek ti vi mi zə 
mi ras qa lar-

dı”. 

Çox gü man ki, sse na ri ilə ta nış 
olan Q.V.Alek sand rov tək li fi  qə-
bul et mə yə rək, onun ye ni dən iş-
lən mə si ni və tək mil ləş di ril mə si ni 
məs lə hət gö rüb. Bu na gö rə də Ba kı 
ki nos tu di ya sı nın rəh bər li yi sse na ri 
üzə rin də işin İ.Qa sı mov dan alı nıb, 
S.Rəh ma na ve ril mə si haq qın da qə-
rar qə bul et di. SS Rİ XKS ya nın da 
Ki ne ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə si 
sse na ri şö bə si nin rəisi As ta xo va 
gön dər di yi 14 de kabr 1940-cı il 
ta rix li mək tu bun da Ba kı ki nos tu-
di ya sı sse na ri şö bə si nin rəisi Əbül-
hə sən bu nun sə bə bi ni onun la izah 
edir di ki, “...yol. İ.Qa sı mo vun na-
mi zəd li yi ni uğur suz he sab edi rik, 
ona gö rə ki, o, Azər bay can ədə-
bi di li ni və Azər bay can məişə ti ni 
bil mir. Yol. Sa bit Rəh man dra ma-
turq dur, Azər bay can da məş hur 
olan “Toy” ko me di ya sı nın müəl-
li fi  dir, can lı, zən gin di li ilə se çi lir, 
ki ne ma toq ra fi  ya ilə ta nış dır, sse-
na ri aka de mi ya sın da oxu yub və 
onun “Ar şın mal alan ”ın sse na ri-
si nin ya zıl ma sı üçün cəlb edil mə si 
da ha fay da lı ola caq”. 

Ko mi tə tə rə fi n dən təs diq olu nan 
tək lif fi lm üzə rin də işin sü rət lən-
mə si nə tə kan ver sə də, or ta ya çı-
xan müəl lifl  ik hü qu qu zə mi nin də 
mü ba hi sə lər ya ran dı. Ba kı ki nos-
tu di ya sı “Ar şın mal alan ”ın sse na-
ri ha zır lı ğı üz rə ay rıl mış və sait dən 
məs lə hət çi ki mi, Ü.Ha cı bə yo va 
25.000 ma nat ver miş, hə min ad-
dım isə Ko mi tə nin na ra zı lı ğı na sə-
bəb ol muş du. As ta xov Əbül hə sə-
nə gön dər di yi 29 yan var 1941-ci il 
ta rix li mək tu bun da bu nun sə bə bi-
ni ay dın laş dır ma ğı tə ləb edir, gös-
tə rir di ki, “...Ü.Ha cı bə yo va pye sə 
ya zıl mış mu si qi nin müəl lifl  ik hü-
qu qu məx sus dur. Əgər stu di ya fi l-
min mu si qi si ni, ya xud onun əv vəl 
yaz dı ğı mu si qi ni tə zə dən iş lə mə yi 
Ha cı bə yo va si fa riş ver mə yi nə zər-
də tu tur sa, on da bu xərc lər sse-
na ri xərc lə ri nə aid edil mə mə li dir. 
Bəs tə ka rın sse na ri məs lə hət çi si 
ki mi cəlb edil mə si yal nız o hal da 
məq sə dəuy ğun dur ki, heç ol ma sa, 
sse na ri nin qa ra la ma sı nı yaz mış 
ol sun”. As ta xov bəs tə kar la mü qa-
vi lə bağ lan ma sı nı məq sə dəuy ğun 
say mır, iş lə rin ge di şi lə bağ lı mə lu-
mat ver mə yi tə ləb edir di. 

Ki ne ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi-
tə si nin 1941-ci ilin 5 fev ra lın da 
Ba kı ki nos tu di ya sı na gön dər di yi 
mək tub da “Ar şın mal alan” mu-
si qi li ko me di ya sı nın sse na ri si nin

Sa bit Rəh man tə rə fi n dən məs lə-
hət çi A.Qle bo vun və Əbül hə sə nin 
gös tə ri şi əsa sın da iş lən miş, 1940-
cı il ma yın 31-də ta mam lan mış va-
rian tı ilə ta nış ol du ğu qeyd edi lir, 
gös tə ri lir di ki, “...bir gə mü za ki rə 
za ma nı sse na ri nin ça tış maz lıq la-
rı, xü su si lə, dra ma tik və kom po-
zi si ya qu ru lu şu haq qın da söy lə-
di yi miz qeyd lər nə zə rə alı nıb”. 
Mək tub da ko me di ya nın mu si qi 
və vo kal ele ment lə ri nin də qiq ləş-
di ril mə si, bu mə sə lə də bəs tə kar 
və re jis sor la iş lə mə yin va cib li yi 
vur ğu la nır dı. 

Bu nun la be lə, sse na ri nin is teh-
sa la ta bu ra xıl ma sı na ma ne olan 
ən gəl lər bir-bi ri nin ar dın ca üzə 
çı xır dı. Son va riant Azər bay ca-
nın rəh bər or qan la rı – XKS-nin 
İn cə sə nət İş lə ri İda rə si, MK-nin 
ideolo gi ya şö bə si tə rə fi n dən təs-
diq lən mə li idi. Üs tə lik, Mosk va-
da ki ne ma toq ra fi  ya mə sə lə lə ri ilə 
əla qə dar 1941-ci ilin əv vəl lə rin-
də ke çi ril miş mü şa vi rə dən son ra 
Ko mi tə “ki no ko me di ya üzə rin də 
işin möv zu cə hət dən föv qə la də 
na ra hat lıq do ğur du ğu nu” Ba kı ki-
nos tu di ya sı rəh bər li yi nin diq qə ti-
nə çat dır dı, “li rik ko me di ya olan, 
in qi lab dan əv vəl ki məişə ti təs vir 
edən, dörd cü tün to yu ilə ba şa ça-
tan “Ar şın mal alan” əsə ri nin in di 
çə kil mə si nin nə qə dər mü na sib 
olub-ol ma dı ğı nı müəy yən ləş dir-
mək” mə sə lə si Azər bay ca nın rəh-
bər or qan la rı qar şı sın da qal dı rıl dı. 

Gö rü nür, Azər bay ca nın rəh bər 
or qan la rı Ko mi tə nin na ra hat lı ğı-
na bax ma ya raq, fi l min is teh sa la ta 
bu ra xıl ma sı nı məs lə hət bil di lər. 
Bu na bir mə sə lə də tə kan ver-
di. 1941-ci ilin ilk ay la rın da İra na 
ezam olu nan akt yor Ka zım Zi ya 
qa yı dan da Ü.Ha cı bə yo va er mə-
ni lə rin öz ad la rı na çı xıb, ABŞ-da 
çək dik lə ri fi l mi ora da nü ma yiş et-
dir dik lə ri ni xə bər ver di. Bu fak tı 
Azər bay can rəh bər li yi nə çat dı ran 
bəs tə kar len tin tez lik lə is teh sa la ta 
bu ra xıl ma sı haq qın da təd bir gö-
rül mə si ni xa hiş et di. 

Ü.Ha cı bə yo va ko me di ya nın ek-
ran laş dı rıl ma sı hü qu qu na gö rə, 
25.000 ma nat ödə nil mə si Ko mi tə 
ilə Ba kı Ki nos tu di ya sı ara sın da 
uzun-uza dı ya zış ma la ra sə bəb 
ol du, sse na ri st və Ü.Ha cı bə yov la 
ey ni za man da mü qa vi lə bağ la-
ma ğın məq sə dəuy ğun lu ğu, Azər-
bay can Ya zı çı lar İtt  i fa qın da na mi-
zəd lə rin mü za ki rə sin dən son ra.

Sa bit Rəh ma nın töv si yə edil di-
yi, 1941-ci il fev ra lın 1-də onun la 
mü qa vi lə bağ lan dı ğı, sse na ri nin 
bi rin ci va rian tı nın ap re lin 15-də 
təh vil ve ri lə cə yi, əsə rin ek ran laş-
dı rıl ma sı pla nı nın stu di ya tə rə fi n-
dən bə yə nil di yi ay dın laş dı. 

1941-ci il iyu nun 18-də Ba kı ki-
nos tu di ya sı nın di rek to ru ya nın da 
sse na ri nin rus va rian tı nın oxu nu-
şu və mü za ki rə si ke çi ril di. Mü-
za ki rə də Ü.Ha cı bə yov, S.Vur ğun, 
S.Rə hi mov, H.Hü sey nov, Əbül-
hə sən, M.Rə fi  li və S.Rəh man çı-
xış edib, öz mü la hi zə lə ri ni bö lüş-
dü lər. Mü za ki rə lə rin ye ku nun da 
S.Rəh ma na sse na ri üzə rin də işi 
da vam et dir mək, qeyd lə ri nə zə rə 
al maq, qu ru luş çu re jis sor lar A.İs-
gən də rov, A.Qu li yev, Q.Bra gins ki 
(gö rü nür, Q.Alek sand ro vun im-
ti na et mə sin dən son ra fi l min çə-
ki li şi on la ra tap şı rıl mış dı) və qu-
ru luş çu rəs sam la sse na ri ni la zı mi 
sə viy yə yə qal dır maq yö nü mün də 
müş tə rək iş lə mək tap şı rıl dı. 

La kin bir ne çə ay son ra mü ha-
ri bə nin baş lan ma sı “Ar şın mal 
alan” fi l mi üzə rin də işi ya rım çıq 
qoy du. Cəb hə də ki ilk uğur suz-
luq lar ar xa da qa lan dan son ra isə 
ko me di ya nın ek ran laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı mə sə lə lər ye ni dən qal dı rıl-
dı. İran da yer ləş di ril miş so vet qo-
şun la rı nın dö yüş çü lə ri qar şı sın da 
kon sert ver mək üçün 1942-ci ilin 
fev ral-ap rel ay la rın da M.F.Axun-
dov adı na Ope ra və Ba let Teat rı-
nın, hə min ilin no yabr ayın da isə 
M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın ar tist-
lə ri, o cüm lə dən Bül bül və Ley la 
Bə dir bəy li Təb ri zə get miş, bu ra-
da R.Ma mul ya nın ABŞ-da er mə-
ni əsə ri ki mi çək di yi “Ar şın mal 
alan” fi l mi nə bax mış, bu haq da 
Ü.Ha cı bə yo va mə lu mat ver miş di-
lər. Ü.Ha cı bə yov də öz növ bə sin-
də İ.Sta li nə mək tub ya zıb, müəl lif 
hü quq la rı nın qo run ma sın da kö-
mək lik gös tər mə yi xa hiş et miş di. 
Mək tu ba ca vab da bil di ri lir di ki, 
SS Rİ bey nəl xalq müəl lif hü quq la rı 
kon ven si ya sı nın üz vü ol ma dı ğı na 
gö rə, onun müəl lifl  ik hü quq la rı-
nı xa ric də qo ru maq çə tin dir. Bu 
sə bəb dən də Sta lin Ba kı ki nos tu-
di ya sın da ye ni “Ar şın mal alan” 
fi l mi nin çə kil mə si haq qın da gös-
tə riş ve rib.
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İl lər keç dik cə bu öl məz sə nət M.Rə fi  li, S.Rəh man, Əbül hə sən 

Mü səl man Şər qin də “Ley li və Məc nun” la ope ra, “Ar-
şın mal alan” la sa ope ret ta jan rı nın əsa sı nı qo yan 
bö yük ədib, bəs tə kar və pe da qoq Üze yir Ha cı bə-
yo vun çox cə hət li ya ra dı cı lı ğı “Ko roğ lu” ope ra sı ilə 

da ha da zən gin ləş di. 1913-cü il də Pe ter burq Kon ser va to ri-
ya sın da təh sil alan da yaz dı ğı və qı sa müd dət ər zin də dün ya-
nın ən po pul yar sə nət əsər lə rin dən bi ri nə çev ril miş, dün ya 
xalq la rı nın 66 di li nə tər cü mə edil miş, Av ro pa və Asi ya nın 49 
öl kə sin də 120 də fə ta ma şa ya qo yul muş, iki də fə ek ran laş dı-
rıl mış “Ar şın mal alan” ope ret ta sı ən se vi lən sə nət nü mu nə-
lə rin dən dir. Hət ta Ru si ya im pe ri ya sı nın və Şərq öl kə lə ri nin 
bir çox şə hər lə rin də “Ar şın mal alan” ad lı ka fe və res to ran lar 
fəa liy yət gös tə rib. 

nı al mış dı. Ar tıq 1939-cu il də 
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