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«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk 
ad dım la rın dan bi ri «so vet ha ki miy-
yə ti nin ilk il lə rin də Azər bay can da 
neft sə na ye si nin in ki şa fı uğ run da 
fəh lə sin fi  nin mü ba ri zə si» nə həsr 
olun muş du. «Müx tə lif sa hil lər də» 
(«Əl bə ya xa», bə zi araş dır ma lar-
da «Üz-üzə» də ad la nır) ad la nan 
ye ni ek ran əsə ri nin sse na ri müəl-
lifl  ə ri A.Lit vi nov, P.Vaynş teyn və 
İ.Tar ta kovs ki idi lər. A.Lit vi nov və 
İ.Tar ta kovs ki ey ni za man da fi lm də 
qu ru luş çu-pe jis sor və qu ru luş çu-
ope ra tor ki mi ça lı şır dı lar. Fil min 
tər ti ba tı nı A.Plak sin və M.Vla sov 
ver miş di lər. Əsas rol la rı M.Əli yev, 
M.Mər da nov, P.Ven de lin, S.Troits-
ki, P.Ki ril lov, K.Vyaz no va və baş-
qa la rı ifa edir di lər. La kin bü tün 
cəhd lə rə bax ma ya raq, is teh sa lı ba şa 
çat dı rıl mış və 1926-cı ilin ap re lin-
dən Ümu mitt  i faq ek ran la rı na bu ra-
xıl mış bu lent ta ma şa çı lar ara sın da 
uğur qa za na bil mə di. 

Film de tek tiv jan rın da, Qərb və 
Ame ri ka fi lm lə ri nin tə si ri al tın da 
çə kil miş di. Ame ri ka dan neft tə sər-
rü fa tı nın bər pa sı məq sə di lə Azər-
bay ca na də vət olun muş mü tə-
xəs sis lə rin sö zü bir ye rə qo yub, 
po zu cu luq fəaliy yə ti lə məş ğul 
ol ma la rı, on la ra təh kim edil miş 
so vet mü tə xəs sis lə ri nin ayıq-sa yıq-
lı ğı, nə ti cə də əc nə bi təx ri bat çı la rın 
if şa olun ma la rı bu ek ran əsə ri nin 
sü jet xətt  i ni təş kil edir di. «Müx tə lif 
sa hil lər də bü tün öl çü lə ri nə (sse na ri-
si nə, re jis sor işi nə, akt yor oyu nu na, 
rəs sam işi nə...) gö rə bə sit və sö nük, 
bə dii cə hət dən zəif idi. Film də re-
jis sor as sis ten ti iş lə miş M.Mi ka yı-
lo vun şə ha də ti nə gö rə, «ob raz la rın 
mü na si bə ti çox açıq, ha di sə lər bə sit 
və sxe ma tik idi, be lə ki, ek ran da baş 
ve rən ha di sə lə ri ta ma şa çı qa baq ca-
dan da nı şa bi lər di». 

Tə bii ki, lent zəifl  i yi nin il kin sə bə-
bi sse na ri də idi. Bu tam met raj lı ek-
ran əsə rin də ye ga nə konfl  ikt əc nə bi 
mü tə xəs sis lər lə so vet mü tə xəs sis lə ri 
ara sın da baş ve rən mü na qi şə dən 
iba rət idi. Sü jet bo yu bit kin ob raz 
ya ra dıl ma dı, bə dii cə hət dən bü töv 
epi zod iş lən mə di. Tə bii ki, sse na-
rist lər və re jis sor Azər bay can hə ya-
tı nı, xal qı mı zın adət-ənə nə lə ri ni və 
məişət xü su siy yət lə ri ni ye tə rin cə bil-
mə dik lə rin dən, do la şıq sü jet dən və 
qon dar ma konfl  ikt dən sə viy yə li ek-
ran əsə ri or ta ya çı xar ma ğı ba car ma-
yıb lar. A.Lit vi nov qərb və so vet dü-
şün cə tər zi nin toq quş ma sı nı yal nız 
za hi ri gö rü nüş lə (da ma lı kep ka lar, 
qı sa pen cək lər, qa dın şl ya pa la rı və 
s.) ta ma şa çı ya çat dır ma ğa ça lış mış-
dı. Bu nun la ya na şı, ope ra to run bir 
və ya iki nöq tə dən çək di yi ay rı-ay rı 
plan lar, kadr lar... fi l min bə dii də yə-
rin dən da nış ma ğa im kan ver mir di. 

«So vet hə yat tər zi nin üs tün lük-
lə ri» ni təb liğ et mək məq sə di gü-
dən «Müx tə lif sa hil lər də» fi l mi 
akt yor oyu nu və rəs sam işi sa rı dan 
da diq qə ti çək mir di. Hətt  a M.Əli-
yev və M.Mər da nov ki mi təc rü bə li 
və po pul yar akt yor la rın ifa sı fi l mi 
xi las et mək iq ti da rın da de yil di.

(Onu da qeyd 
edək ki, bə zi 
araş  dı  r ı  c ı -
lar fi lm də 
s ə h  v ə n 
A.M.Şə rif-
za  də nin 
də çə kil-
d i  y i  n i 
ya zır lar). 
Film də ki 
r ə s  s a m 
işi da ha 
çox Qərb 
ki no la rı-
nın tə si ri ni 
və an la şıl-
maz rəmz-
lə ri ifa də 
edir di. Təd qi-
qat çı N.Sa dı-
xo vun qə naəti nə 
gö rə, fi lm sax lan-

ma mış dır. 

Mən bə lər 1927-ci il də «Ba lıq çı-
lar» ad lı qı sa met raj lı bə dii fi l min 
çə kil di yi ba rə də xə bər ve rir. İki his-
sə li bu len tin qu ru luş çu-re jis so ru 
R.Təh ma sib, qu ru luş çu-ope ra to ru 
İ.Tar ta kovs ki idi. Rol la rı C.Cab-
bar lı və A.Qu li yev ifa et miş lər. İki 
ba lıq çı nın ba şı na gə lən əh va la tı əks 
et di rən bu ek ran əsə ri, çox gü man 
ki, həm də C.Cab bar lı nın sse na ri-
si üz rə çə kil miş di. Təəs süf ki, fi lm 
sax lan ma dı ğın dan, hə lə əli miz də 
bu nu sü but edə cək fakt yox dur. 

De tek tiv sa hə də ki uğur suz luq 1927-
ci il də res pub li ka nın ki no rəh bər li yi ni 
baş qa möv zu lar ax tar ma ğa məc bur 
et di. Bu də fə çə ki lə cək fi lm ta ma mi lə 
fərq li bir möv zu ya - 1920-ci il də İran-
da qalx mış mil li-azad lıq hə rə ka tı na, 
şah və in gi lis qo şun la rı nın güc lü təz-
yi qi al tın da «Gi la nın fa ciəli sü qu tu-
na» həsr olun du. Ya zı çı Y.Sl yoz ki nin 
«Tunc ay» ro ma nı nın mo tiv lə ri üz rə 
çə kil miş «Gi lan qı zı» tam met raj lı bə dii 
fi l mi məhz re jis sor, ope ra tor, rəs sam 
işi cə hət dən, akt yor oyu nu sa rı dan 
nis bə tən bit kin və ma raq lı dır. 

«Gi lan qı zı» nın sse na ri si-
ni qu ru luş çu-re jis sor Leo Mur 
(leonid Mu raş ko) A.Bıx lovs ki 
ilə bir lik də yaz mış dı. Fil mi 20-
ci il lər Azər bay can ki no su nun 
ən təc rü bə li ope ra tor la rın dan 
bi ri olan İ.Fro lov len tə al mış-
dı, rəs sam isə A.Qon çars ki idi.

Əsas rol la rı S.Ru hul la (Ha cı Zə ki-
dar), S.Ma ku xi na (Sə ki nə), A.Bə-
zir ga nov (Ha cı Mü ba rək), L.Sə fə-
rov (Gül gül), G.Pa ri saş vi li (Ki çik 
xan), Əh sə nul la (Əh sə nul la xan), 
A.Qlins ki (Əli sa hib), V.Qo re lov 
(Hə sən), Z.Tsis (rəq qa sə Ma ro), 
A.Alek sand rovs ki, Mir sey fəd din 
Kır man şah lı, A.Qu li yev, (Əli), 
Q.Zey na lov (Ha cı bəy) ifa edir di-
lər. Fil min sü je ti nə gö rə, İra nın 
in gi lis və çar hö ku mə ti tə rə fi n-
dən iş ğal edil mə sin dən son ra 
mil li-azad lıq hə rə ka tı can la nır, 
1918-1928-ci il lər də Gi lan əya lə-
tin də şah və in gi lis qo şun la rı nı 
par ti zan lar la cən gəl li lər məğ lub 
et sə lər də, Ki çik xa nı nın baş çı-
lı ğı al tın da mü vəq qə ti hö ku mət 
ya ra dı lır. Bu hö ku mə tin on la rın 
mə na fe yi nə ca vab ver mə di yi ni 
gö rən gi lan lı lar Ki çik xa na qar şı 
çı xır, Əh sə nul la xa nın rəh bər li yi 
ilə ha ki miy yə ti öz əl lə ri nə alır lar. 
La kin «şah və in gi lis mü da xi lə-
çi lə ri gənc Gi lan Res pub li ka sı nı 
qan için də bo ğur lar». 

Kör pü də yük da şı yan fəh lə lə rin 
güc lə nən eti ra zı nı gö rən Ha cı Zə ki-
dar üs yan çı la ra rəh bər lik edir. Qar da-
şı Ha cı Mü ba rək onun bu ad dı mı nın 
qar şı sı nı al maq üçün müx tə lif yol lar-
dan is ti fa də edir, hətt  a Ha cı Zə ki da-
rın ar va dı Sə ki nə yə də böh tan atır. 
Ha cı Zə ki dar fəh lə lər lə bir lik də dağ-
la ra çə ki lib, cən gəl lik lər lə in gi lis iş ğal 
or du su na qar şı dö yü şə ha zır laş ma ğa 

baş la yır. Bu za man yer li xan lar 
Ha cı Zə ki da rın öl dü rül mə si 

üçün təd bir tö kür lər. Sə-
ki nə öl dü rü lən əri nin 

xən cə ri ni gö tü rüb 
par ti zan la rın ya-

nı na qa çır. Onu 
ələ ke çir mək 
üçün Ha cı 
M ü  b a  r ə k 
S ə  k i  n ə -
nin oğ lu 
Gül gü lü 
o ğ u r  l a -
dır. Gül-
gü lü xi las 
edən Hə-
sən uşa ğı 
d a ğ  l a  r a 

q a  ç ı  r ı r . 

Yol da baş ve rən atış ma da Sə ki-
nə Ha cı Mü ba rə ki öl dü rür. La kin 
hü cu ma ke çən şah və in gi lis or du-
su na qar şı dö yüş də par ti zan lar la 
çi yin-çi yi nə dö yü şən bu qorx maz 
qa dın hə lak olur. Ha cı Zə ki da rın 
xən cə ri ni oğ lu Gül gül gö tü rür. 

Ki no şü nas N.Sa dı xov fi l mi ət rafl  ı 
araş dır dı ğı na gö rə, onun gəl di yi qə-
naət lər lə ra zı laş ma maq müm kün de-
yil. Əv və la o, haq lı ola raq qeyd edir ki, 
«ro ma nı oxu ma dan və ya hə min döv-
rün ha di sə lə ri ni bil mə dən fi lm də ki 
ob raz la rı an la maq, fi  kir lə ri başa düş-
mək çox çə tin dir». Çün ki fi l min titr 
ya zı la rın da söh bət ge dən ha di sə lər 
ba rə də epi zod lar da nəin ki da nı şıl mır, 
hətt  a bu zid diy yət sü ni qa rı şıq lı ğın 
ya ran ma sı na sə bəb olur. «Ek ran da 
gör dük lə ri miz titr ya zı la rı ilə uz laş-
mır, hə qi qi ta rix əvə zi nə təh rif olun-
muş ha di sə lər, xır da və in tim məişət 
mə sə lə lə ri ve ri lir». Xü su si lə ha di sə-
lə rin in qi la bi pa fos la yük lən mə si, la-
kin bu pa fo sun be lə, la zı mi ki ne ma-
toq ra fi k sə viy yə yə  qal dı rıl ma ma sı 
fi l min bə dii də yə ri nə xə ləl gə ti rir.

İkin ci si, fi l min adın dan gö rün dü yü 
ki mi, bu ek ran əsə ri Gi lan qı zı na - qa-
dı nın mil li-azad lıq hə rə ka tın da iş ti ra-
kı na həsr olun ma lı idi. La kin Sə ki nə 
fi l min sü jet xətt  in dən apa rı cı ob ra za 
çev ril mə miş, baş ve rən ha di sə lə rə 
onun mü na si bə ti ta ma mi lə na mə lum 
qal mış dır. Əri nin qar da şı tə rə fi n dən 
tə qib olu nan (həm də in tim məq səd-
lə) Sə ki nə par ti zan la rın dü şər gə si nə 
ge dib çıx sa da, ta ma şa çı nın tə səv vü-
rün də yal nız xır da məişət de tal la rı 
(mə sə lən, qol baq əh va la tı) ilə qa lır. 
Üçün cü sü, sse na ri nin möv zu su və 
re jis so run məq sə di in qi la bi ha di sə-
lə rin əks et di ril mə si nə yö nəl dil sə də, 
bu, yal nız titr lər dən bəl li olur, «ki no 
di lin də, ki no pri yom la rı və ki no de-
tal la rı ilə ay dın ifa də edil mir, vu ruş-
ma səh nə lə ri əsas lan dı rıl mır, xü su sən 
ikin ci ya rı sın da bol atış ma epi zod la rı 
ol sa da, xal qın art maq da olan in qi la-
bi ru hu hiss olun mur». Bü tün bun lar 
bə dii cə hət dən bö yük ümid bağ la nan 
ek ran əsə ri nin də yə ri ni azal dır. Dör-
dün cü sü, fi lm də ki ob raz lar da ki fa yət 
qə dər bit kin sə viy yə yə qal dı rıl ma yıb. 
Mə sə lən, son epi zod la ra qə dər ta ma-
şa çı Ha cı Zə ki dar la Ha cı Mü ba rə kin 
qar daş ol duq la rı nı bil mir, çün ki on la-
rın qar şı lıq lı mü na si bə ti həd dən ar tıq 
bə sit və sü ni dir.

Bü tün bu kəm-kə sir lə ri nə bax ma-
ya raq, «Gi lan qı zı» fi l mi Azər bay can 
ki no sun da möv zu ax ta rış la rı sa rı dan 
müs bət ad dım ki mi diq qə ti çə kir. 
Onu da qeyd edək ki, bu ek ran əsə ri 
is teh sa la ta «Tunc ay» adı ilə bu ra xıl-
mış dı. Çə ki liş get di yi dövr də mət-

buat da ya zı çı Se yid Hü sey nin «Gi lan 
qı zı» ad lı he ka yə si dərc olun muş, qı sa 
müd dət ər zin də oxu cu lar ara sın da 
ge niş ya yıl mış dı. «Gi lan qı zı» he ka yə-
si də «Tunc ay» ro ma nın da və fi lm də 
təs vir olu nan ha di sə lər dən bəhs et di-
yin dən, re jis sor L.Mur len ti bu ad la 
ad lan dır ma ğı qə ra ra al mış dı. Am ma 
bu nun la be lə, bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı Azər bay can ki no su-
nun və ziy yə ti nə həsr et di yi mə qa lə-
sin də len ti, ba ya ğı fi lm lər dən sa yır. 

Azər bay can hö ku mə ti ki ne ma to-
qra fi  ya dan hə lə də göz lə di yi sə mə-
rə ni ala bil mə di yin dən, baş lı ca çı xış 
yo lu nu təş ki la ti ye ni dən qur ma da 
gö rür dü. 1928-ci ilin axı rın da Xalq 
Ko mis sar la rı So ve ti nin qə ra rı əsa sın-
da res pub li ka da ki no is teh sa lı na və 
nü ma yi şi nə rəh bər li yin yax şı laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə AF Kİ-nin qu ru lu-
şun da də yi şik lik lər apa rıl dı və onun 
ba za sın da «Az döv ki no» ye ni dən 
təş kil olun du. Bu qu ru mun tər ki bi nə 
Döv lət Ki no-fab ri ki (Ba kı ki nos tu-
di ya sı), Döv lət Ki nop ro kat Kon to ru 
və s. ida rə lər da xil ol du. Gör kəm li 
ki no təş ki lat çı sı Ş.Mah mud bə yov 
bu ye ni dən qur ma nə ti cə sin də «Az-
döv ki no» nun rəh bər li yin dən uzaq-
laş dı rıl dı, AK(b)P, onun Ba kı Şə hər 
Ko mi tə si XMK-nın Baş Si ya si-Maarif 
İda rə si və s. si ya si-ideolo ji təş ki lat lar 
ki ne ma toq raf dan təb li ğat-təş vi qat 
va si tə si ki mi is ti fa də edil mə si nə diq-
qə ti da ha da ar tır dı lar. Hə min ərə fə-
də ke çi ri lən XVII Ümum ba kı par ti ya 
konf ran sı nın qət na mə sin də də bu 
işin zə ru ri li yi xü su si qeyd olu nur du. 
Konf rans ki no işi nin «Az döv ki no»-
nun əlin də bir ləş mə si ni düz gün say-
mış, bu qu ru ma «öz ki no fi lm lə ri nin 
is teh sa lı nı güc lən dir mə yi, məh su lun 
key fi y yə ti nə diq qə ti ar tır ma ğı, fi lm-
lə ri türk ya zı la rı ilə ki no təş ki lat la rı-
na ki no ba zar la rı nı ideolo ji cə hət dən 
ki fa yət qə dər sağ lam fi lm lər lə təc hiz 
et mə yi, ilk növ bə də bu fi lm lə ri fəh-
lə ra yon la rın da nü ma yiş et dir mə yi, 
Ba kı uyez din də fi lm lə rin təc hi zi ni və 
səy yar xid mə ti yax şı laş dır ma ğı» bir 
və zi fə ki mi qar şı ya qoy muş du. 
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk 

1925-ci il də Azər bay can Fo to-Ki no 
İda rə si (AK Fİ) ye ni dən qu ru-
lan dan, həm si ya si-ideolo ji, 
həm də pe şə kar lıq sa rı dan ilk 

uğur lu bə dii ek ran əsə ri ya ra dı lan dan son ra res pub li ka rəh bər-
li yi ki ne ma toq ra fa nə za rə ti və təz yi qi da ha da ar tır dı. Hə min 
vaxt N.Nə ri ma nov Azər bay can dan uzaq laş dı rıl mış dı, şə rik siz 
ha ki miy yət sa hi bi olan AK (b) P-nın bi rin ci ka ti bi S.M.Ki rov və 
baş qa pil lə lər də da yan mış «mə tin bol şe vik lər» ek ran sə nə tin-
dən «da ha da irə li get mə yi, so sializ min düş mən lə ri ni if şa edən 
əsər lər ya rat ma ğı» tə ləb edir di lər. Bu sə bəb dən də Azər-
bay can so vet bə dii ki no sun da baş ve rən möv zu ax ta-
rış la rı çox şa xə li idi, am ma atı lan ad dım lar heç də 
hə mi şə uğur la nə ti cə lən mir di. 

«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk 
ad dım la rın dan bi ri «so vet ha ki miy-
yə ti nin ilk il lə rin də Azər bay can da 
neft sə na ye si nin in ki şa fı uğ run da 
fəh lə sin fi  nin mü ba ri zə si» nə həsr 
olun muş du. «Müx tə lif sa hil lər də» 
(«Əl bə ya xa», bə zi araş dır ma lar-
da «Üz-üzə» də ad la nır) ad la nan 
ye ni ek ran əsə ri nin sse na ri müəl-
lifl  ə ri A.Lit vi nov, P.Vaynş teyn və 
İ.Tar ta kovs ki idi lər. A.Lit vi nov və 
İ.Tar ta kovs ki ey ni za man da fi lm də 
qu ru luş çu-pe jis sor və qu ru luş çu-
ope ra tor ki mi ça lı şır dı lar. Fil min 
tər ti ba tı nı A.Plak sin və M.Vla sov 
ver miş di lər. Əsas rol la rı M.Əli yev, 
M.Mər da nov, P.Ven de lin, S.Troits-
ki, P.Ki ril lov, K.Vyaz no va və baş-
qa la rı ifa edir di lər. La kin bü tün 
cəhd lə rə bax ma ya raq, is teh sa lı ba şa 
çat dı rıl mış və 1926-cı ilin ap re lin-
dən Ümu mitt  i faq ek ran la rı na bu ra-
xıl mış bu lent ta ma şa çı lar ara sın da 

Film de tek tiv jan rın da, Qərb və 
Ame ri ka fi lm lə ri nin tə si ri al tın da 
çə kil miş di. Ame ri ka dan neft tə sər-
rü fa tı nın bər pa sı məq sə di lə Azər-
bay ca na də vət olun muş mü tə-
xəs sis lə rin sö zü bir ye rə qo yub, 
po zu cu luq fəaliy yə ti lə məş ğul 
ol ma la rı, on la ra təh kim edil miş 
so vet mü tə xəs sis lə ri nin ayıq-sa yıq-
lı ğı, nə ti cə də əc nə bi təx ri bat çı la rın 
if şa olun ma la rı bu ek ran əsə ri nin 
sü jet xətt  i ni təş kil edir di. «Müx tə lif 
sa hil lər də bü tün öl çü lə ri nə (sse na ri-
si nə, re jis sor işi nə, akt yor oyu nu na, 

(Onu da qeyd 
edək ki, bə zi 
araş  dı  r ı  c ı -
lar fi lm də 
s ə h  v ə n 
A.M.Şə rif-
za  də nin 
də çə kil-
d i  y i  n i 
ya zır lar). 
Film də ki 
r ə s  s a m 
işi da ha 
çox Qərb 
ki no la rı-
nın tə si ri ni 
və an la şıl-
maz rəmz-
lə ri ifa də 
edir di. Təd qi-
qat çı N.Sa dı-
xo vun qə naəti nə 
gö rə, fi lm sax lan-

ma mış dır. 

dı, rəs sam isə A.Qon çars ki idi. Ha cı Zə ki dar fəh lə lər lə bir lik də dağ-
la ra çə ki lib, cən gəl lik lər lə in gi lis iş ğal 
or du su na qar şı dö yü şə ha zır laş ma ğa 

baş la yır. Bu za man yer li xan lar 
Ha cı Zə ki da rın öl dü rül mə si 

üçün təd bir tö kür lər. Sə-
ki nə öl dü rü lən əri nin 

xən cə ri ni gö tü rüb 
par ti zan la rın ya-

nı na qa çır. Onu 
ələ ke çir mək 
üçün Ha cı 
M ü  b a  r ə k 
S ə  k i  n ə -
nin oğ lu 
Gül gü lü 
o ğ u r  l a -
dır. Gül-
gü lü xi las 
edən Hə-
sən uşa ğı 
d a ğ  l a  r a 

q a  ç ı  r ı r . 

qal mış dır. Əri nin qar da şı tə rə fi n dən 
tə qib olu nan (həm də in tim məq səd-
lə) Sə ki nə par ti zan la rın dü şər gə si nə 
ge dib çıx sa da, ta ma şa çı nın tə səv vü-
rün də yal nız xır da məişət de tal la rı 
(mə sə lən, qol baq əh va la tı) ilə qa lır. 
Üçün cü sü, sse na ri nin möv zu su və 
re jis so run məq sə di in qi la bi ha di sə-
lə rin əks et di ril mə si nə yö nəl dil sə də, 
bu, yal nız titr lər dən bəl li olur, «ki no 
di lin də, ki no pri yom la rı və ki no de-
tal la rı ilə ay dın ifa də edil mir, vu ruş-
ma səh nə lə ri əsas lan dı rıl mır, xü su sən 
ikin ci ya rı sın da bol atış ma epi zod la rı 
ol sa da, xal qın art maq da olan in qi la-
bi ru hu hiss olun mur». Bü tün bun lar 
bə dii cə hət dən bö yük ümid bağ la nan 
ek ran əsə ri nin də yə ri ni azal dır. Dör-
dün cü sü, fi lm də ki ob raz lar da ki fa yət 
qə dər bit kin sə viy yə yə qal dı rıl ma yıb. 
Mə sə lən, son epi zod la ra qə dər ta ma-
şa çı Ha cı Zə ki dar la Ha cı Mü ba rə kin 
qar daş ol duq la rı nı bil mir, çün ki on la-
rın qar şı lıq lı mü na si bə ti həd dən ar tıq 
bə sit və sü ni dir.

Bü tün bu kəm-kə sir lə ri nə bax ma-
ya raq, «Gi lan qı zı» fi l mi Azər bay can 
ki no sun da möv zu ax ta rış la rı sa rı dan 
müs bət ad dım ki mi diq qə ti çə kir. 
Onu da qeyd edək ki, bu ek ran əsə ri 
is teh sa la ta «Tunc ay» adı ilə bu ra xıl-
mış dı. Çə ki liş get di yi dövr də mət-

buat da ya zı çı Se yid Hü sey nin «Gi lan 
qı zı» ad lı he ka yə si dərc olun muş, qı sa 
müd dət ər zin də oxu cu lar ara sın da 
ge niş ya yıl mış dı. «Gi lan qı zı» he ka yə-
si də «Tunc ay» ro ma nın da və fi lm də 
təs vir olu nan ha di sə lər dən bəhs et di-
yin dən, re jis sor L.Mur len ti bu ad la 
ad lan dır ma ğı qə ra ra al mış dı. Am ma 
bu nun la be lə, bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı Azər bay can ki no su-
nun və ziy yə ti nə həsr et di yi mə qa lə-
sin də len ti, ba ya ğı fi lm lər dən sa yır. 

Azər bay can hö ku mə ti ki ne ma to-
qra fi  ya dan hə lə də göz lə di yi sə mə-

«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk (Onu da qeyd 

ha ki miy yət sa hi bi olan AK (b) P-nın bi rin ci ka ti bi S.M.Ki rov və 
baş qa pil lə lər də da yan mış «mə tin bol şe vik lər» ek ran sə nə tin-
dən «da ha da irə li get mə yi, so sializ min düş mən lə ri ni if şa edən 
əsər lər ya rat ma ğı» tə ləb edir di lər. Bu sə bəb dən də Azər-
bay can so vet bə dii ki no sun da baş ve rən möv zu ax ta-
rış la rı çox şa xə li idi, am ma atı lan ad dım lar heç də 
hə mi şə uğur la nə ti cə lən mir di. 

Mən bə lər 1927-ci il də «Ba lıq çı- Əsas rol la rı S.Ru hul la (Ha cı Zə ki- Yol da baş ve rən atış ma da Sə ki-

20-ci illərin 
iki filmi


