
Fil min na tu ra səh nə lə ri Mər də kan-
da len tə alı nır dı. A.M.Şə rif za də o za-
man kı ideolo ji çər çi və nin hü dud la rı nı 
göz lə yir, din əley hi nə bə dii təb li ğat 
əsə ri ya rat maq la ya na şı, sə nət öl çü lə ri-
ni qo ru ma ğa can atır dı. Ek ran da «ya-
lan çı mol la la rın tö rət di yi ci na yət lər», 
«şəh vət düş kü nü mol la nın din pər də-
si al tın da dil siz-ağız sız, yox sul kənd li 
qa dın la rın ba şı na gə tir di yi rüs vay çı lı-
ğın acı nə ti cə lə ri», «öz xe yir lə ri üçün 
«din xa dim lə ri» nə tə rəf dar çı xan yer li 
mül kə dar la rın mür tə ce ro lu» gös tə ril-
mək lə ya na şı, o, es te tik də yər lə rə sa-
diq qal ma lı, ey ni za man da, real hə yat 
hə qi qət lə rin dən uzaq laş ma ma lı idi. 

Re jis so run qar şı sın da məq səd ki-
mi di ni fa na tik li yin, möv hu mat çı lı-
ğın in qi la bi dal ğa ilə əvəz lən mə si ni 
ek ra na gə tir mək du rur du, əsas qa yə 
«xalq küt lə lə ri nin ye ni qu ru luş uğ-
run da sin fi  mü ba ri zə si ni ek ran da 
can lan dır maq dan» iba rət idi. Əl bət-
tə, bu ra da hə qi qət dən söh bət ge də 
bil məz di: hər şey «mol la la rın, bəy-
lə rin, xan la rın ey bə cər li yi ni, yox sul 
küt lə lə rin in qi la bi də yi şik lik nə ti cə-
sin də qa lib gəl mə si ni» qa bart ma ğa 
yö nəl dil miş di. A.M.Şə rif za də cid di 
ideolo ji nə za rət al tın da çə ki lən ye ni 
ek ran əsə ri ni an caq pe şə kar lıq sa-
rı dan xi las edə bi lər di: düz gün akt-
yor se çi mi, ori ji nal re jis sor gö rü mü, 
tex ni ki və es te tik cə hət dən yük sək 
sə viy yə li ope ra tor və rəs sam işi, sa-
vad lı mon taj, fi l min ba xım lı alın ma-
sı nı tə min edə bi lər di. O, məhz bu 
cə hət dən özü nə xas qa bi liy yə tə və 
du yu ma ma lik ol du ğu nu sü but et di. 

A.M.Şə rif za də nin seç di yi akt yor an-
samb lı re jis sor trak tov ka sı nın ifa də si 
üçün əvə ze dil məz idi: M.A.Əli ye vin 
ifa sın da mol la şüb hə, hə ya sız lıq, bə-
zən qor xu ke çi rən, ye ri dü şən də mül-
kə da ra ar xa la nan, döv rü nün «güc lü» 
adam la rı na xid mət gös tə rən, 1910-
1920-ci il lə rin mü na qi şə li vaxt la rın dan 
is ti fa də edən «təm kin li fı rıl daq çı dır».

Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-
sı nı təd ri cən açır, onun mə nə-
viy ya tın da kı və hə rə kə tin də ki 
ey bə cər lik lə ri epi zod dan-epi zo da 
qa tı laş dı rır. M.A.Əli yev səh nə dən çə-
ki liş mey dan ça sı na ilk də fə çıx sa da, 
ifa sın da te atr ele ment lə ri, de mək olar 
ki, du yul mur du. O, ki ne ma toq ra fi k 
de tal lar dan us ta lıq la is ti fa də edir, ob-
ra zın xa rak te ri ni aç maq üçün da ha 
çox tə biili yə üs tün lük ve rir di. 

M.Mər da no vun oy na dı ğı Qu lu və 
İ.Azə ri nin ifa et di yi Cə fər bir ailə də 
do ğul ma la rı na, bir kənd də, bir da mın 
al tın da bö yü mə lə ri nə bax ma ya raq, 
xa rak ter eti ba ri lə müx tə lif in san lar dır. 
Bu ki no ob raz la rın da ay rı-ay rı xa rak-
ter lə rin əla mət lə ri bü tün ay dın lı ğı ilə 
hiss olu nur. M.Mər da nov qəh rə ma-
nı nın mə nə vi evo lyu si ya sı nı – a vam, 
sa də lövh, din dar və qə tiy yət siz Qu lu-
nun təd ri cən din xa di mi nə və Al la ha 
qar şı çı xan bir fər də çev ril mə si ni, us-
ta lıq la ta ma şa çı ya çat dı rır. İ.Azə ri nin 
oy na dı ğı Cə fər isə ar tıq for ma laş mış 
xa rak ter sa hi bi dir: o, in qi la bi çar pış-
ma lar da bər ki miş, neft mə dən lə rin də 
zən gin hə yat mək tə bi keç miş sağ lam, 
zəh mət keş, ira də li bir gənc dir, öz hə-
rə kət lə ri və dün ya ba xı şı ilə Qu lu ki-
mi lə ri ni daim irə li yə, sin fi  mü ba ri zə-
yə səs lə yir. Re jis so run trak tov ka sın da 
və İ.Azə ri nin ifa sın da Cə fər ye ni hə-
yat ya ra dan in qi la bi küt lə lə rin ümu-
mi ləş di ril miş ob ra zı dır. 

A.M.Şə rif za də ideolo ji qa da ğa lar 
üzün dən fi l min məz mu nu na və ob-
raz la rın ma hiy yə ti nə çe vik mü da-
xi lə lər et mək im ka nın dan məh rum 
ol du ğun dan, əsas diq qə ti sırf bə dii 
və tex ni ki ta pın tı la ra yö nəlt miş di. O, 
ob raz la rın xa rak te ri ni və ha di sə lə rin 
ma hiy yə ti ni ta ma şa çı la ra çat dır maq 
üçün rəm zi ifa də ele ment lə rin dən ba-
ca rıq la is ti fa də edir di. Ope ra tor İ.Tar-
ta kovs ki nin şə ha də ti nə gö rə, re jis-
sor la iş lə yən lər hə mi şə onun tap dı ğı 
ori ji nal ki no de tal la ra hey ran olur du. 

Ki no nun səs siz döv rü nün qüd rət li 
ifa də va si tə lə rin dən olan be lə de tal-
lar dan A.M.Şə rif za də «Bis mil lah» fi l-
min də mə ha rət lə is ti fa də et miş di. Bu-
nu re jis sor tə rə fi n dən gö zəl qu rul muş, 
akt yor la rın tə bii və inan dı rı cı oy na dı-
ğı «şax sey-vax sey» epi zo dun dan da 
gör mək müm kün dür. A.M.Şə rif za də 
hə min epi zo du mon taj edib qı sa met-
raj lı sə nəd li fi lm ya rat mış, müəy yən 
his sə lə ri ni sə bə dii len tə da xil et miş di.

«Bis mil lah» fi l mi A.M.Şə rif za də nin 
ki no fəaliy yə tin də, elə cə də Azər bay-
can so vet ki no sun da, bü tün lük də so-
vet ki ne ma toq ra fi  ya sın da əhə miy yət li 
sə nət əsə ri ki mi qə bul olun du. Akt yor-
la rın dü şü nül müş oyu nu təb li ğat çı lıq 
xa rak te ri da şı yan bu fi l min tə si ri ni qat-
qat ar tı rır, bə dii də yə ri ni xey li qüv vət-
lən di rir di. Bu ra da bə dii ob raz lar, mü-
na qi şə li xa rak ter lər qa ba rır, pla kat çı lıq 
ge ri də qa lır dı ki, bu da əsə ri, ümu miy-
yət lə, 20-ci il lə rin fi lm lə rin dən fərq lən-
di rir di. Film SS Rİ Baş Ki no laş dır ma 
İda rə si tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən-
di ri lə rək, Ümu mitt  i faq ek ran la rı na 
bu ra xıl mış, bir sı ra Şərq öl kə lə rin də 
nü ma yiş et di ril miş di. «Bis mil lah», 
hətt  a öl kə də qo naq olan Qər bi Av ro-
pa nü ma yən də lə ri nə də gös tə ril miş, 
on lar tə rə fi n dən yax şı qiy mət al mış dı.

Tə bii ki, hə min dövr də həm akt-
yor, həm də re jis sor ki mi çox 
məş hur olan A.M.Şə rif za də len tə 
alı nan di gər fi lm lə rə də də vət olu-
nur du. 1925-ci il də re jis sor A.Lit-
vi no vun «Ki no-Qorn yak» stu di ya-
sın da çək di yi «Çox la rın dan bi ri» 
(«Üz-üzə») de tek tiv fi l min də baş 
ro lu ifa edən sə nət çi bu ek ran əsə-
ri nin zəif ol ma sı üzün dən onu 

ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sı nın fak-
tı he sab et mir di. 

Ab bas Mir zə Şə rif za də teatr da 
ya ra dı cı lı ğı na da vam et mək lə ya-
na şı, şəx si ki no təh si li üzə rin də 
ça lı şır dı. O, hətt  a fi lm lə ri nin mon-
ta jı nı da özü edir di. Boş vaxt la-
rın da ki no mət buatı nı mün tə zəm 
iz lə yir, rəs sam lı ğı öy rə nir, mu zey-
lə rə ge dir, ye ni fi lm çək mə yi ar zu-
la yır dı. Elə o za man - 1927-ci il də 
AK (b) P-nın ka ti bi R.Axun do vun 
rəh bər li yi lə ke çi ri lən, T.Şah ba zi, 
C.Məm məd qu lu za də, Q.Mu sa-
bə yov, H.Sul ta nov, C.Cab bar-
lı, Ş.Mah mud bə yov, M.Əli yev, 
A.M.Şə rif za də, S.Ru hul la, H.Ab-
ba so vun iş ti rak et di yi mü şa vi rə də 
bö yük Azər bay can dra ma tur qu 
M.F.Axun do vun və fa tı nın 50 il li yi 
ilə əla qə dar «Ha cı Qa ra» pye si nin 
ek ran laş dı rıl ma sı ba rə də gös tə riş 
ve ril di. Film dra ma tur qun növ bə-
ti il də ke çi ri lə cək xa ti rə ge cə sin də 
gös tə ril mə li idi. Ye ni ek ran əsə ri-
nin sse na ri si ni yaz maq is te dad lı 
dra ma turq C.Cab bar lı ya, qu ru lu-
şu nu ver mək isə A.M.Şə rif za də-
yə hə va lə edil di. Çə ki liş lə rə bə dii 
rəh bər li yi hə ya ta ke çir mək üçün 
Mosk va dan V.Pu dov ki ni də vət et-
mək nə zər də tu tul muş du. 

Əs lin də, bu gös tə riş A.M.Şə rif za də 
və C.Cab bar lı nın çox dan fi  kir ləş dik-
lə ri ya ra dı cı lıq plan la rı nın rəs mi ləş-
di ril mə si idi. Çün ki fi lm üzə rin də 
ha zır lıq işi ar tıq 1927-ci ilin əv və lin də 
baş lan mış dı. Sse na ri nin ilk va rian-
tı nın oxu nu şu 1928-ci il okt yab rın 
3-də ol du və bir ne çə həf tə dən son ra 
çə ki liş lər baş lan dı. Na tu ra çə ki liş lə ri 
Şu şa da (Xəl fə də rə də və Da şal tı da), 
Ağ da mın Mu rad bəy li mə həl lə sin də, 
Ba tu mi də, pa vil yon çə ki liş lə ri isə Ba-
kı da apa rı lır dı. Re jis sor əsas rol la ra 

M.Əli ye vi (Ha cı Qa ra), M.Mər da-
no vu (Kə rə mə li), M.Qa yı bo vu 

(Hey dər bəy), M.Da vu do va-
nı (Tü kəz), K.Vyaz no va nı 
(So na), H.Ab ba so vu (So na-
nın ata sı), Y.Ha cı qa sı mo vu 
(Sə fə rə li), Ə.Məm mə do-
va nı (Gül süm), S.Ru hul la-
nı (Əli yar bəy), epi zo dik 
rol la ra isə R.Ka zı mo vu, 
N.Hə sə no vu, A.Mir zə ye-
vi və baş qa la rı nı də vət et-
miş di. Fil mi len tə al maq 
ope ra tor İ.Tar ta kovs ki yə, 
rəs sam lıq iş lə ri isə A.Qon-
çars ki yə tap şı rıl mış dı. 

A.M.Şə rif za də bu ek ran 
əsə ri nə ol duq ca cid di ya-
na şır dı. O, akt yor lar dan da 
bu nu tə ləb edir, ob raz la rın 
şar ja çev ril mə si nə yol ver-
mir di. Re jis sor qəh rə man-
lar da, is ti fa də olun ma mış 
mil li xü su siy yət lər ax ta rır, 
hə min xü su siy yət lə rin tə bii 
və can lı de tal lar la can lan dı-
rıl ma sı na ça lı şır dı. O, is tə di-
yi ni ala na qə dər epi zod la rı 
tək rar-tək rar len tə kö çü rür, 
qa baq ca dan mon taj üçün 
la zım olan kadr la rı səhv siz 
müəy yən ləş di rir di. 

1928-ci il de kab rın 25-də 
Azər bay can Döv lət Dram 

Teat rın da A.M.Şə rif za də nin səh-
nə fəaliy yə ti nin 20 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş ge cə də ilk də fə gös-
tə ri lən «Ha cı Qa ra» fi l mi re jis sor 
və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-
hət dən yax şı qar şı lan dı və 1929-cu 
il dən küt lə vi nü ma yi şə bu ra xıl dı. 
Hə min ge cə də Ş.Mah mud bə yo vun 
im za la dı ğı «A zər bay can ki no iş çi lə-
ri nin təb rik mək tu bu»n da de yi lir di 
ki, ««A zər ki no» si zin si ma nız da ilk 
Azər bay can ki no re jis so ru nu ta pıb. 
Ya rat dı ğı nız «Bis mil lah», «ASSR» 
və «Ha cı Qa ra» fi lm lə ri bu na mi sal-
dır. «A zər ki no» Si zi ilk azə bay can-
lı ki no iş çi si ki mi ta nı ya raq, əmin 
ol du ğu nu bil di rir ki, gə lə cək ye ni 
Azər bay can ki no in cə sə nə ti nin qu-
ru cu la rı da Siz dən nü mu nə gö tü rüb 
ar dı nız ca gə lə cək». Hə min vaxt lar 
onun sə nət dos tu C.Cab bar lı ya zır-
dı: «Ab bas Mir zə mək təb gör mə-
miş, sə nət və onun üsul la rı nı öy rən-
mə miş dir. La kin o, bir ta lant dır – o, 
öz-özü nə do ğul muş bir sə nət kar dır. 
Sə nət onun la bir gə do ğul muş dur. 
Sə nət onun qa nın da, ili yin də dir. O, 
bir sə nət kar, ya ra dı cı bir ta lant dır». 

«Ha cı Qa ra» fi l mi nəin ki Za qaf-
qa zi ya da, hətt  a RSFSR-də, Or ta Asi-
ya Res pub li ka la rın da və xa ri ci öl kə-
lər də də rəğ bət lə qar şı lan dı. Hətt  a 
Mosk va nın Bax ru şin mu ze yin dən 
fi l min bir nüs xə si nin fond da sax-
la maq üçün gön də ril mə si ba rə də 
xa hiş gəl miş di. La kin fi l mə tən qi di 
mü na si bət də yox de yil di. Xə lil İb-
ra him və Əsəd Ta hi rin «Kom mu-
nist» qə ze tin də dərc et dir dik lə ri 
«İ ki Ha cı Qa ra» ad lı mə qa lə də ek-
ran əsə ri nin ori ji nal dan uzaq ol ma sı 
irad tu tu lur, M.F.Axun do vun «be lə 
bir əsər yaz ma dı ğı» vur ğu la nır dı.
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Fil min na tu ra səh nə lə ri Mər də kan- Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-

İlk Azər bay can so vet bə dii film lə ri nin ide ya («Qız 
qa la sı haq qın da əf sa nə»), sin fi mü ba ri zə 
(«Bay quş») və es te tik («Neft çi-mə dən çi is ti ra-
hət də və müali cə də», «Göz-gö zə») cə hət dən 

yük sək sə viy yə də ol ma ma sı möv cud si ya si-ideolo ji sis te-
min ki ne ma toq ra fi ya nın qar şı sın da qoy du ğu tə ləb lə rin və 
mil li ki no kadr la rı nın yox lu ğu nun nə ti cə si idi. İlk mil li ki-
no kadr la rı mız dan bi ri də məş hur teatr akt yo ru və re jis so ru 
Abbas Mir zə Şə rif za də idi. 
Ki no ya həd siz ma ra ğı nə ti cə sin də A.M.Şə rif za də 1925-ci il-
də Azər bay can Döv lət Türk Teatr Mək tə bi nin ki no şö bə si ni 
bi tir miş, ilk azər bay can lı pe şə kar ki no re jis sor ol maq hü qu qu 
qa zan mış dı. Ar tıq bu dövr də o, ki no da ilk ro lu nu oy na mış dı. 
1924-cü il də re jis sor G.Krav çen ko nun len tə al dı ğı «Bay quş» fil-
min də baş ro lu ifa edən sə nət çi çə ki liş mey dan ça sın da uğur la 
sı naq dan keç di. O, ya rat dı ğı Xan ob ra zı nın özü nə xas ciz gi lə ri ni 
tap maq, onu ek ran da can lı və real can lan dır maq üçün bü tün 
ya ra dı cı lıq im kan la rın dan is ti fa də et miş di. Hə min fil min 
ən ma raq lı və akt yor oyu nu sa rı dan yad da qa lan 
bü töv epi zod la rı da məhz A.M.Şə rif za də nin 
adı ilə bağ lı dır. La kin film ide ya-bə dii sə viy-
yə cə hət dən çıx daş edil di yin dən və ek ra na 
bu ra xıl ma dı ğın dan, akt yo run ya ra dı cı lı ğın-
da də rin iz qoy ma dı. 
İs teh sal et di yi bə dii film lə rin uğur suz lu ğu-
nu gö rən Azər bay can Fo to- Ki no İda rə si  (AF Kİ) 
rəh bər li yi tə rə fin dən də vət edil miş P.Bl ya xi-
nə ye ni bir ek ran əsə ri nin sse na ri si ni yaz maq 
tap şı rıl mış dı. Hə min fil min qu ru luş çu-re jis so-
ru ol maq üçün isə AF Kİ-nin səd ri Ş.Mah mud bə-
yov A.M.Şə rif za də ni di lə tu ta bil miş di. «Bis mil lah» 
ad la nan ye ni ek ran əsə ri (çə ki liş müd də tin də film 
«Şax sey-vax sey», «Al lah na mi nə», «Şəf qət li Al lah na-
mi nə» ki mi, müx tə lif ad lar da şı mış dı) Azər bay can so-
vet ki no sun da ye ni mər hə lə nin baş lan ğı cı nı qoy ma lı 
idi. Len tin qu ru luş çu-ope ra to ru və ikin ci re jis so ru 
A.Ya lo voy, rəs sam la rı A.Plak sin və K.Yev se yev tə yin 
olun muş du lar. A.M.Şə rif za də əsas rol la ra M.Mər da no-
vu (Qu lu), M.A.Əli ye vi (Mol la), İb ra him Azə ri ni (Cə fər), 
K.Vz yaz no va nı (Zey nəb), M.S.Kir man şah lı nı (mül kə-
dar) də vət et miş di. Epi zo dik rol lar da S.Ru hul la, M.Sə-
na ni, H.Qaf qaz lı, ilk mil li ki no akt ri sa mız So na Ha cı-
ye va, K.Zi ya, T.Viş nev ska ya və baş qa la rı çə ki lir di lər.

Tə bii ki, hə min dövr də həm akt-
yor, həm də re jis sor ki mi çox 
məş hur olan A.M.Şə rif za də len tə 
alı nan di gər fi lm lə rə də də vət olu-
nur du. 1925-ci il də re jis sor A.Lit-
vi no vun «Ki no-Qorn yak» stu di ya-
sın da çək di yi «Çox la rın dan bi ri» 
(«Üz-üzə») de tek tiv fi l min də baş 
ro lu ifa edən sə nət çi bu ek ran əsə-
ri nin zəif ol ma sı üzün dən onu 

ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sı nın fak-
tı he sab et mir di. 

Əs lin də, bu gös tə riş A.M.Şə rif za də 
və C.Cab bar lı nın çox dan fi  kir ləş dik-
lə ri ya ra dı cı lıq plan la rı nın rəs mi ləş-
di ril mə si idi. Çün ki fi lm üzə rin də 
ha zır lıq işi ar tıq 1927-ci ilin əv və lin də 
baş lan mış dı. Sse na ri nin ilk va rian-
tı nın oxu nu şu 1928-ci il okt yab rın 
3-də ol du və bir ne çə həf tə dən son ra 
çə ki liş lər baş lan dı. Na tu ra çə ki liş lə ri 
Şu şa da (Xəl fə də rə də və Da şal tı da), 
Ağ da mın Mu rad bəy li mə həl lə sin də, 
Ba tu mi də, pa vil yon çə ki liş lə ri isə Ba-
kı da apa rı lır dı. Re jis sor əsas rol la ra 

M.Əli ye vi (Ha cı Qa ra), M.Mər da-
no vu (Kə rə mə li), M.Qa yı bo vu 

(Hey dər bəy), M.Da vu do va-
nı (Tü kəz), K.Vyaz no va nı 

müəy yən ləş di rir di. 

Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rın da A.M.Şə rif za də nin səh-

nə fəaliy yə ti nin 20 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş ge cə də ilk də fə gös-
tə ri lən «Ha cı Qa ra» fi l mi re jis sor 
və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-

Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-
sı nı təd ri cən açır, onun mə nə-
viy ya tın da kı və hə rə kə tin də ki 
ey bə cər lik lə ri epi zod dan-epi zo da 
qa tı laş dı rır. M.A.Əli yev səh nə dən çə-
ki liş mey dan ça sı na ilk də fə çıx sa da, 
ifa sın da te atr ele ment lə ri, de mək olar 
ki, du yul mur du. O, ki ne ma toq ra fi k 
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Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-

Azər bay can so vet bə dii film lə ri nin ide ya («Qız 
qa la sı haq qın da əf sa nə»), sin fi mü ba ri zə 
(«Bay quş») və es te tik («Neft çi-mə dən çi is ti ra-
hət də və müali cə də», «Göz-gö zə») cə hət dən 

yük sək sə viy yə də ol ma ma sı möv cud si ya si-ideolo ji sis te-
min ki ne ma toq ra fi ya nın qar şı sın da qoy du ğu tə ləb lə rin və 
mil li ki no kadr la rı nın yox lu ğu nun nə ti cə si idi. İlk mil li ki-
no kadr la rı mız dan bi ri də məş hur teatr akt yo ru və re jis so ru 

Ki no ya həd siz ma ra ğı nə ti cə sin də A.M.Şə rif za də 1925-ci il-
də Azər bay can Döv lət Türk Teatr Mək tə bi nin ki no şö bə si ni 
bi tir miş, ilk azər bay can lı pe şə kar ki no re jis sor ol maq hü qu qu 
qa zan mış dı. Ar tıq bu dövr də o, ki no da ilk ro lu nu oy na mış dı. 
1924-cü il də re jis sor G.Krav çen ko nun len tə al dı ğı «Bay quş» fil-
min də baş ro lu ifa edən sə nət çi çə ki liş mey dan ça sın da uğur la 
sı naq dan keç di. O, ya rat dı ğı Xan ob ra zı nın özü nə xas ciz gi lə ri ni 
tap maq, onu ek ran da can lı və real can lan dır maq üçün bü tün 
ya ra dı cı lıq im kan la rın dan is ti fa də et miş di. Hə min fil min 
ən ma raq lı və akt yor oyu nu sa rı dan yad da qa lan 
bü töv epi zod la rı da məhz A.M.Şə rif za də nin 
adı ilə bağ lı dır. La kin film ide ya-bə dii sə viy-

İs teh sal et di yi bə dii film lə rin uğur suz lu ğu-
(AF Kİ) 

rəh bər li yi tə rə fin dən də vət edil miş P.Bl ya xi-
nə ye ni bir ek ran əsə ri nin sse na ri si ni yaz maq 
tap şı rıl mış dı. Hə min fil min qu ru luş çu-re jis so-
ru ol maq üçün isə AF Kİ-nin səd ri Ş.Mah mud bə-
yov A.M.Şə rif za də ni di lə tu ta bil miş di. «Bis mil lah» 
ad la nan ye ni ek ran əsə ri (çə ki liş müd də tin də film 
«Şax sey-vax sey», «Al lah na mi nə», «Şəf qət li Al lah na-
mi nə» ki mi, müx tə lif ad lar da şı mış dı) Azər bay can so-
vet ki no sun da ye ni mər hə lə nin baş lan ğı cı nı qoy ma lı 
idi. Len tin qu ru luş çu-ope ra to ru və ikin ci re jis so ru 
A.Ya lo voy, rəs sam la rı A.Plak sin və K.Yev se yev tə yin 
olun muş du lar. A.M.Şə rif za də əsas rol la ra M.Mər da no-
vu (Qu lu), M.A.Əli ye vi (Mol la), İb ra him Azə ri ni (Cə fər), 
K.Vz yaz no va nı (Zey nəb), M.S.Kir man şah lı nı (mül kə-
dar) də vət et miş di. Epi zo dik rol lar da S.Ru hul la, M.Sə-
na ni, H.Qaf qaz lı, ilk mil li ki no akt ri sa mız So na Ha cı-
ye va, K.Zi ya, T.Viş nev ska ya və baş qa la rı çə ki lir di lər.

de tal lar dan us ta lıq la is ti fa də edir, ob-
ra zın xa rak te ri ni aç maq üçün da ha 

M.Mər da no vun oy na dı ğı Qu lu və 
İ.Azə ri nin ifa et di yi Cə fər bir ailə də 
do ğul ma la rı na, bir kənd də, bir da mın 
al tın da bö yü mə lə ri nə bax ma ya raq, 
xa rak ter eti ba ri lə müx tə lif in san lar dır. 
Bu ki no ob raz la rın da ay rı-ay rı xa rak-
ter lə rin əla mət lə ri bü tün ay dın lı ğı ilə Ki no nun səs siz döv rü nün qüd rət li Ab bas Mir zə Şə rif za də teatr da 

və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-
hət dən yax şı qar şı lan dı və 1929-cu 
il dən küt lə vi nü ma yi şə bu ra xıl dı. 
Hə min ge cə də Ş.Mah mud bə yo vun 
im za la dı ğı «A zər bay can ki no iş çi lə-
ri nin təb rik mək tu bu»n da de yi lir di 
ki, ««A zər ki no» si zin si ma nız da ilk 
Azər bay can ki no re jis so ru nu ta pıb. 
Ya rat dı ğı nız «Bis mil lah», «ASSR» 
və «Ha cı Qa ra» fi lm lə ri bu na mi sal-
dır. «A zər ki no» Si zi ilk azə bay can-

ey bə cər lik lə ri epi zod dan-epi zo da 
qa tı laş dı rır. M.A.Əli yev səh nə dən çə-
ki liş mey dan ça sı na ilk də fə çıx sa da, 
ifa sın da te atr ele ment lə ri, de mək olar 
ki, du yul mur du. O, ki ne ma toq ra fi k 

Teat rın da A.M.Şə rif za də nin səh-
nə fəaliy yə ti nin 20 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş ge cə də ilk də fə gös-
tə ri lən «Ha cı Qa ra» fi l mi re jis sor 
və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-
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