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Azər bay can K(b)P MK-nın, bi-
la va si tə MK-nın bi rin ci ka ti bi Mir-
cə fər Ba ğı ro vun gös tə ri şi nə əsa sən 
“bö yük döv lət xa dim lə ri haq qın-
da bə dii fi lm lər” çə kil mə si nə ha-
zır lıq 1943-cü il dən baş lan mış dı. 
MK-nın ideolo gi ya üz rə ka ti bi 
Q.Məm mə dov, XKS-nın İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si nin rəisi H.Sul ta no va, 
Azər bay can Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın 
bi rin ci ka ti bi M.İb ra hi mov, Ba kı 
ki nos tu di ya sı nın di rek to ru R.Rza 
də fə lər lə də yiş dir dik lə ri və də qiq-
ləş dir dik lə ri te ma tik plan da kı Fə-
tə li xan Qu ba lı, Şah İs ma yıl Xə tai, 
Mol la Pə nah Va qif və Ba bək haq-
qın da möv zu lar dan bi ri ni seç mək 
xa hi şi lə res pub li ka rəh bər li yi nə 
və SS Rİ XKS ya nın da Ki ne ma toq-
ra fi  ya iş lə ri üz rə Ko mi tə yə mü ra-
ciət et miş di lər. Da vam lı ya zış ma-
lar dan və mü za ki rə lər dən son ra 
Ko mi tə, Azər bay can KP MK-nın 
bi rin ci ka ti bi M.Ba ğı ro vun xe yir-
duası ilə “Fə tə li xan Qu ba lı” möv-
zu su üzə rin də da yan dı, (bəl kə də, 
bu mə sə lə də M.C.Ba ğı ro vun əs-
lən qu ba lı ol ma sı və Fə tə li xa nın 
Ru si ya ilə “dost luq et mə si” fakt-
la rı baş lı ca rol oy na mış dı) fi l min 
sse na ri si nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı 
təd bir lər gö rül mə si ni Ba kı ki nos-
tu di ya sı nın rəh bər li yi nə hə va lə 
et di və ki nos tu di ya nın di rek to ru 
R.Rza res pub li ka rəh bər li yi nin ra-
zı lı ğı ilə iki se ri ya lı bə dii fi lm üçün 
ədə bi sse na ri ya zıl ma sı nı ya zı çı lar 
Ə.Məm məd xan lı və M.Hü sey nə 
tap şır dı. 

Azər bay can ta ri xin də əhə miy-
yət li rol oy na mış bö yük döv lət xa-
dim lə ri ara sın da ek ran ob ra zı nın 
ya ra dıl ma sı üçün Fə tə li xan Qu ba-
lı nın se çil mə si ni, şüb hə siz, qeyd 
et di yi miz ki mi o dövr də ya ran mış 
si ya si və ziy yət də şərt lən dir miş-
di. İ.V.Sta lin dün ya nın ye ni dən 
bö lüş dü rü lə cə yi təq dir də, Gü ney 
Azər bay ca nı İran dan qo pa rıb, 
SSRİ-yə bir ləş dir mək niy yə ti ni 
giz li sax la sa da, son ra kı ha di sə lə-
rin ge di şin də bu plan üzə çıx dı. 
1945-ci il də Gü ney Azər bay can da 
baş la nan de mok ra tik in qi lab, mil li 
hö ku mə tin qu rul ma sı, bu pro ses-
lə ri so vet rəh bər li yi nin pas siv şə-
kil də dəs tək lə mə si hə min niy yə tin 
ger çək lə şə cə yin dən xə bər ve rir di. 
La kin qlo bal si ya sət də baş ve rən 
də yi şik lik lər, SS Rİ-nin tər ki bin də 
də ol sa, bü töv Azər bay ca nın ya ra-
na ca ğı təh lü kə si so vet rəh bər li yi ni 
hə min plan dan əl çək mə yə, Gü-
ney də ya ran mış mil li hö ku mə tin 
dev ril mə si lə ra zı laş ma ğa məc bur 
et di. 

Şüb  hə  s iz 
ki, Azər-
bay ca nın 
b ü  t ö v -
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y a  y a 
a r  x a -
lan dı ğı-
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Fə tə li xan 
Q u  b a  l ı  n ı n 
fəaliy yə ti di-
gər bö yük döv lət 
xa dim lə ri miz ara-
sın da so vet ideolo gi-
ya sı nın tə ləb lə ri nə da ha 
ar tıq ca vab ve rir di. Bu mə na da 
XVIII yü zil li yin ikin ci ya rı sın da 
Azər bay can da baş ve- rən ha-
di sə lə rin rus və so vet 
ta rix şü nas lı ğın da əks 
et di ril miş ver si ya sı na uy ğun 
gə lən ek ran əsə ri nin ya ra dıl ma sı 
möv cud si ya si-ideolo ji sis te min 

ma raq la rı na da ha uy-
ğun idi. Məhz Fə tə li 
xa nın Ru si ya im-
pe rat ri çə si 

II Ye ka te ri na ilə dip lo ma tik əla qə-
lə ri nin qa bar dıl ma sı, onun mü ba-
ri zə si nin Tür ki yə və İran döv lət lə-
ri nə qar şı yö nəl mə si nin ön pla na 
çə kil mə si möv zuy la bağ lı baş lı ca 
tə ləb lər idi. 

Ə.Məm məd xan lı və M.Hü seyn 
sse na ri nin ilk va rian tı nı 1943-ci 
ilin so nun da ta mam la mış, mü-
za ki rə üçün Ba kı ki nos tu di ya sı-
na təq dim et miş di lər. 94 sə hi fə-
lik sse na ri də Fə tə li xa nın hə yat 
və fəaliy yə ti nin 1775-ci ilə dək 
olan döv rü əks et di ril miş di. Stu-
di ya rəy üçün sse na ri ni SS Rİ EA 
Azər bay can fi  lialı, Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yi nin di rek to ru, baş 
el mi iş çi V.N.Le viata gön dər di.

Fə tə li xan döv rü nü gö zəl bi lən 
V.N.Le viatın 1944-cü il fev ra lın 
1-də Ba kı ki nos tu di ya sı na gön-
dər di yi rəy də gös tə ri lir di ki, 
““ Fə tə li xan” sse na ri si XVIII əs-
rin II ya rı sı nın gör kəm li döv lət 
xa di mi, Qu ba və Dər bənd xa nı 
Fə tə li xa nın ob ra zı nı ya rat maq 
cəh di dir. Sse na ri Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti nin bü tün tə rəfl  ə ri ni baş 
ve rən ha di sə lə rə uy ğun işıq lan-
dı rır. Fə tə li xa nın şəx siy yə ti sse-
na ri də düz gün təs vir edi lib. Ta-
ri xi fakt la rın qiy mət lən di ril mə si 
və məz mu nu eti raz do ğur mur”. 
V.N.Le viat sse na ri də “ti pik feo-
dal ha ki mi, yır tı cı feodal si ya sə-
ti çər çi və sin dən çıx ma yan, gö zəl 
sü va ri və igid adam olan Əmir 
Həm rə nin su rə ti nin çox yax şı 

təs vir olun du ğu nu, Ağa sı xan 
Şir van lı nın ta ri xi ro lu na ta-

ma mi lə uy ğun gəl di yi-
ni, qa dın la rın – Tu ti 

Bi kə və Xa di cə Bi-
kə nin ob raz la rı-

nın ta ri xi fakt-
la ra ca vab 

ve r  d i  y i  n i , 
et noq ra fik 
epi zod la-
rın (gə li-
nin qar şı-
lan ma sı, 
toy) xalq 
adət lə ri-
nə yax şı 
b ə  l ə d -
lik lə ya-
zıl dı ğı nı, 

ey ni za-
man da da 

sü jet də ay-
rı-ay rı xro no-

lo ji po zun tu la-
rın ol du ğu nu, bir 

məş hur ta ri xi şəx-
siy yə tin baş qa bir az 

ta nı nan ta ri xi şəx siy yət lə 
əvəz edil diy ni” vur ğu la yır, sse-

na ri nin ta ma şa çı nı Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti ilə ya na şı, Azər bay ca-
nın tə biəti, xal qı, sər və ti, adət lə-
ri və qə dim mə də niy yə ti ilə ta nış 

et di yi ni müs bət qiy mət lən di-
rir di. 

La kin SS Rİ Baş Ki ne ma toq ra fi  ya 
Ko mi tə si sse na ri şö bə si nin re dak-
to ru Y.Z.Çern ya kın rə yi sse na ri-
yə çox say lı irad lar la do lu idi. O 
gös tə rir di ki, sü je tin Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti nin yal nız qı sa bir döv-
rü nü – Şir van xan lı ğı nın ona ta be 
edil mə si və Fə tə li xa nın mər kəz-
ləş di ril miş döv lət ide ya sı nın düş-
mə ni olan feodal xan la rı nın onun 
ar va dı Tu ti Bi kə tə rə fi n dən ida rə 
edi lən Dər bənd qa la sı na hü cu-
mu nu – qa bart ma sı, Qu ba ha ki-
mi nin məq sə di olan Azər bay ca nı 
xa ri ci düş mən lər dən (Tür ki yə və 
İran dan – N.Ə.) qo ru maq ide ya sı-
nın nə zər dən qa çı rıl ma sı na sə bəb 
olub. Y.Z.Çern yak “A zər bay ca-
nı təh did edən İran şa hı Qa ca ra, 
Azər bay ca nın Gür cüs tan la ta ri xən 
for ma laş mış ge niş dip lo ma tik mü-
na si bət lə ri nə, Fə tə li xa nın Ru si ya 
ilə Azər bay can ta ri xin də bö yük 
rol oy na mış mü na si bət lə ri nə, Za-
qaf qa zi ya xalq la rı na (?) sse na ri də 
az yer ay rıl ma sı nı” da baş lı ca ça-
tış maz lıq lar dan sa yır dı. Xü su si lə 
Fə tə li xa nın II Ye ka te ri na nın sə fi -
ri Kl yu ça revs ki ilə gö rü şü nün və 
onu Ru si ya döv lə ti nə mü na si bə ti 
ba xı mın dan ye tər li ol ma dı ğı nı 
gös tə rən rəy çi “gör kəm li döv lət 
xa di mi nin hər tə rəfl  i bə dii ob ra-
zı nı ya rat maq üçün sü je tə da xil 
edil mə miş ma te rial la ra diq qə tin 
ar tı rıl ma sı nın va cib li yi ni” qeyd 
edir di. Onun fi k rin cə, “s tu di ya nın 
pla nı na iki se ri ya lı ta ri xi fi lm da xil 
et mək, qu ru luş, akt yor kadr la rı 
və miq ya sa gö rə, föv qə la də mü-
rək kəb iş dir, bu, fi l min ya ra dıl-
ma sı nı, ən yax şı hal da iki, bəl kə 
də, üç il tə xi rə sal maq de mək dir”. 
Y.Z.Çern yak sü je tin ləng in ki şaf 
et di yi ni, ay rı-ay rı par ça lar dan 
iba rət ol du ğu nu, ta ma şa çı nı ma-
raq lan dır ma ya ca ğı nı id dia et mək-
lə ya na şı, konk ret ça tış maz lıq la rı 
da gös tə rir, Dər bən din mü da fi əsi 
epi zo du nun, Tu ti Bi kə ob ra zı nın 
bit kin ol ma ma sı nı, xan la rın mü-
ba ri zə si mo tiv lə ri nin açıl ma dı ğı-
nı, Fə tə li xa nın mü ba ri zə sin də ki 
zid diy yət lə rin sa də lövh cə si nə həll 
olun du ğu nu, bu sə bəb lər dən də 
“möv zu-sü je tə uy ğun, hər tə rəfl  i 
sse na ri yaz maq üçün müəl lifl  ə rə 
əla və vaxt ve ril mə si nin va cib li yi-
ni” də stu di ya rəh bər li yi nin diq-
qə ti nə çat dı rır dı. 

Tə bii ki, V.N.Le viatın rə yi ta ri xi 
hə qi qə ti əks et di rir di: sse na rist lər 
Fə tə li xa nı Azər bay can da mər kəz-
ləş di ril miş döv lət ya rat ma ğa cəhd 
edən müs tə qil döv lət xa di mi və 
dip lo mat ki mi təs vir et miş di lər. 
Y.Z.Çern yak isə sse na ri nin tex ni ki 
qü sur la rı nı düz gün qeyd et mək lə 
ya na şı, sü jet xətt  i nin si ya si-ideolo-
ji çər çi və dən kə na ra çıx ma sı na eti-
ra zı nı bil di rir di. Çün ki Fə tə li xan 
möv zu su nun se çil mə sin də baş lı-
ca sə bəb “A zər bay ca nın gör kəm li 
döv lət xa di mi nin ob ra zı nın ya ra-
dıl ma sı” de yil, məhz “Ru si ya ya 
ar xa la nan döv lət xa di mi ob ra zı nın 
ya ra dıl ma sı” idi. Ko mi tə nin tə lə-
bi lə “Fə tə li xa nın Ru si ya ilə ya xın 
mü na si bət lə ri ni əks et di rən epi-
zod la rın sse na ri yə da xil edil mə si 
zə ru ri li yi ni Ba kı ki nos tu di ya sı nın 
di rek to ru R.Rza da gö zəl ba şa dü-
şür dü. O, Azər bay can Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın 1944-cü il ma yın 9-da 
ke çi ri lən ple nu mun da res pub li ka 
rəh bər li yi nin “Fə tə li xan” fi l mi nin 
çə kil mə si nə bö yük diq qət ye tir di-
yi ni qeyd edir di. Bu “diq qə tə” sse-
na ri nin qo yu lan tə ləb lə rə uy ğun-
laş dı rıl ma sı da da xil idi.

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

Azər bay can K(b)P MK-nın, bi-

I YAZI

Mü ha ri bə döv rü nün son bə dii ek ran əsə ri olan «Ar-
şın mal alan» fil mi nin uğu ru Ba kı ki nos tu di ya sı nın 
pla nın da olan «bö yük döv lət xa dim lə ri haq qın da 
möv zu lar» dan bi ri ni - «Fə tə li xan» sse na ri si ni ger-

çək ləş dir mə yə im kan ver di. Bö yük və da ğı dı cı mü ha ri bə dən 
çıx mış öl kə nin, əs lin də, sə nət əsər lə ri nə, o cüm lə dən, ki ne-
ma toq ra fi ya ya xərc lə mə yə ki fa yət qə dər mad di və saiti yox idi. 
Bü tün mad di eh ti yat lar bər pa iş lə ri nə, da ğı dıl mış kənd lə ri və 
şə hər lə ri dir çəlt mə yə yö nəl dil miş di. Sən gər lər də və fa şist iş-
ğa lı al tın da olan əra zi lər də 20 mil yon dan ar tıq adam iti rən, 
1710 şə hər və şə hər tip li qə sə bə si, 70 min kən di, 32 min sə-
na ye müəs si sə si və s. da ğı dı lan öl kə nin diq qə ti ta ma mi lə iq-
ti sa diy ya ta yö nəl dil miş di. Qə bul olun muş 4-cü be şil li yin di-
rek tiv lə rin də «zə rər çək miş ra yon la rı bər pa et mək, sə na ye ni 
və kənd tə sər rü fa tı nı mü ha ri bə dən əv vəl ki sə viy yə si nə çat dır-
maq, son ra isə bu sə viy yə ni xey li də rə cə də ötüb-keç mək» nə-
zər də tu tu lur du. İdeolo gi ya və mə də niy yət sa hə sin də qar şı ya 
«bur jua ba xış la rı, əx la qı və adət-ənə nə lə ri nin qa lıq la rı ilə qə ti 
mü ba ri zə yə baş la maq, Qərb im pe rializ mi nin mür tə ce mə də-
niy yə ti nin si ra yə te di ci tə si ri ni dəf et mək, bü tün so vet 
və tən daş la rı nı şüur lu və tən pər vər lər sə viy yə si nə 
qal dır maq, zəh mət keş lə rin mə də ni sə viy yə si ni 
da ha da yük səlt mək» və zi fə lə ri qo yul muş du.
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«bur jua ba xış la rı, əx la qı və adət-ənə nə lə ri nin qa lıq la rı ilə qə ti 
mü ba ri zə yə baş la maq, Qərb im pe rializ mi nin mür tə ce mə də-
niy yə ti nin si ra yə te di ci tə si ri ni dəf et mək, bü tün so vet 
və tən daş la rı nı şüur lu və tən pər vər lər sə viy yə si nə 
qal dır maq, zəh mət keş lə rin mə də ni sə viy yə si ni 
da ha da yük səlt mək» və zi fə lə ri qo yul muş du.
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Şüb  hə  s iz 

«bur jua ba xış la rı, əx la qı və adət-ənə nə lə ri nin qa lıq la rı ilə qə ti 
mü ba ri zə yə baş la maq, Qərb im pe rializ mi nin mür tə ce mə də-
niy yə ti nin si ra yə te di ci tə si ri ni dəf et mək, bü tün so vet 
və tən daş la rı nı şüur lu və tən pər vər lər sə viy yə si nə 
qal dır maq, zəh mət keş lə rin mə də ni sə viy yə si ni 
da ha da yük səlt mək» və zi fə lə ri qo yul muş du.
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