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Bu dövr də sə nəd li ki no mü tə-
xəs sis lə ri nin – sse na ri çi, re jis sor, 
ope ra tor la rın ha zır lan ma sı ən 
mü hüm və zi fə lər dən bi ri idi. Ar-
tıq 20-ci il lə rin əv vəl lə rin dən sə-
nəd li ek ran da ça lı şan M.Mi ka yı-
lov, İ.Tar ta kovs ki, İ.Mo na kov la 
ya na şı, 30-cu il lə rin əvəl lə rin dən 
bu sa hə yə ye ni qüv və lə rin axı nı 
baş la dı. Hə min il lər də A.Qu li-
yev, Ə.İs ma yı lov, M.Mus ta fa-
yev, C.İs mi xa nov, B.Pump yans-
ki, Q.Bra gins ki, S.Bə də lov, 
Ə.Ələk bə rov, R.Təh ma sib, V.Ye-
re me yev, F.No vits ki, V.Zbuds ki, 
Ə.Ata ki şi yev, Ə.Hə sə nov, L.Ko-
rets ki, Ş.Şey xov, R.Rza, M.Da-
da şov, N.Bə də lov, Ni ya zi, T.Qu-
li yev sə nəd li ki no da məh sul dar 
iş lə yir di lər. On la rın ya rat dıq la rı 
lent lər ideolo ji yö nü mü nə gö rə 
mə lum is ti qa mə ti əks et dir sə də, 
pe şə kar lıq sa rı dan get-ge də tək-
mil lə şir di. 

İdeolo ji-təb li ğat funk si ya sı və 
möv zu su ba xı mın dan 1936-1940-
cı il lər də çə kil miş sə nəd li fi lm lə ri 
aşa ğı da kı qrup la ra ayır maq olar: 
is teh sa lat möv zu sun da çə kil miş 
el mi-küt lə vi, xro ni kal-re por taj, 
et noq ra fi k-mən zə rə, ta ri xi-in qi-
la bi, sə nəd li-bioq ra fi k və hər bi-
və tən pər vər lik fi lm lə ri. Bir-bi-
rin dən möv zu su na, jan rı na və 
çə ki liş üsul la rı na gö rə fərq lə nən 
bu qrup lar bü töv lük də ideolo-
ji-təb li ğat yö nü mü cə hət dən 
hə min döv rün Azər bay can sə-
nəd li ki no su nun əsa sı nı təş kil 
edir di lər. 

Bu döv rün sə nəd li ek ran 
əsər lə ri ara sın da is teh sa lat 
möv zu su na həsr olun muş 
fi lm lər say ca çox idi. «So vet 
xal qı nın ye ni hə yat qu ru cu-
lu ğu» nun müx tə lif sa hə lə ri-
ni – xalq və kənd tə sər rü fa tı nı, 
xü su si lə, neft sə na ye si və sta xa-
nov çu lar hə rə ka tı nı əks et di rən 
sə nəd li fi lm lər hər il ek ran la ra 
bu ra xı lır dı. 1936-cı il də «Ba kı da 
Sta xa nov ma yı», «Yük sək məh-
sul», «Qaz ma da təh lü kə siz lik», 
«E lekt ro kəş fi y yat», «Zər bə çi 
kol xoz çu la rın bi rin ci top la nı şı», 
1937-ci il də «Xə zər də ni zi nin 
di bi», «Neft saat dar la rı», «Pam-
bıq yı ğı mı nın sta xa nov çu la rı», 
1938-ci il də «Pam bıq», «Üzüm 
və şə rab çı lıq», 1939-cu il də 
«Neft bay ra mı», «S ta lin adı na 
Sa mur-Də və çi ka na lı», 1940-cı 
il də «Qaz ma da re jim», «Neft və 
pam bıq res pub li ka sın da» və s. 
fi lm lər ek ran la ra bu ra xıl mış dı.

Bu lent lər də is teh sa lat sa hə lə-
rin də qu ru cu luq iş lə ri nin ge di-
şi xro ni kal-sə nəd li for ma da əks 
et di ri lir, is teh sa lat da ye ni lik çi 
üsul la rın və ye ni tex no lo gi ya la-
rın tət bi qin dən söh bət açı lır dı. 

El mi-küt lə vi fi lm lər elm sa hə-
sin də ge dən ax ta rış la rı, bu ax ta-
rış la rın nə ti cə lə ri nin is teh sa lat da 
tət bi qi ni əks et di rir di. Mə sə lən, 
«Ko si nus F-4» fi l min də ener ji yə 
qə naət olun ma sın dan da nı şı lır-
dı. Re jis sor M.Mi ka yı lo vun «Ha-
zır ol» bə dii fi l mi nə ha zır lıq ki mi 
len tə al dı ğı «Qan kö çü rül mə si» 
fi l min də tibb el mi nin son nailiy-
yə ti nin tət bi qin dən söh bət ge dir. 
Re jis sor-ope ra tor İ.Tar ta kovs ki 
«Mal ya ri ya» fi l min də bu küt lə vi 
xəs tə li yin əla mət lə ri və onun la 
mü ba ri zə yol la rı nı ta ma şa çı la ra 
sa də dil lə çat dır ma ğa can atır dı. 
Elə cə də, onun «An qi los to mi toz» 
fi l min də hə min xəs tə li yin ya yıl-
ma sı na qar şı əha li nin gör-
mə li ol du ğu təd bir-
lə rin va cib li yi 
ön pla na 
çə ki l ir-
di. 

Bu dövr də əla mət dar ha di-
sə lə rin xro ni kal for ma da len tə 
alın ma sı sə nəd li ek ra nın baş lı ca 
funk si ya la rın dan bi ri ola raq qa-
lır dı. Ke çi ri lən əmək və in qi lab 
bay ram la rı, əmək qa baq cıl la rı-
nın təl ti fi , so vet lə rin qu rul tay la rı, 
SSRİ Ali So ve ti nə seç ki lər, bö yük 
ti kin ti iş lə ri nin baş lan ma sı və di-
gər ha di sə lər sə nəd li ki no us ta la rı 
tə rə fi n dən ope ra tiv şə kil də len tə 
alı nır dı. 1936-1940-cı il lər də ek-
ran la ra çı xan «Bir gün» (müəl lif 
İ.Ma na kov), «SS Rİ Ali So ve ti nə 
seç ki lər qar şı sın da» (S.Bə də lov və 
V.Ye re me yev), «Ki ro vun abi də si-
nin özü lü nün qo yul ma sı» (V.Ye-
re me yev), «A zər bay ca nın xi las ka-
rı nın xa ti rə si nə» (V.Ye re me yev), 
«A zər bay can SSR So vet lə riinn VII 
föv qə la də qu rul ta yı» (N.Saf ro nov 
və V.Ye re me yev), «Ba kı Okt yab-
rı bay ram edir», «Ye ni mu zey» 
(V.Ye re ve yev), «Ü mum xalq bay-
ra mı» (N.Saf ro nov), «A zər bay can 
SSR Ali So ve ti nin ikin ci ses si ya sın-
da» (V.Ye re me yev, N.Saf ro nov), 
«Ə mək bay ra mı», «Bö yük Ok-
tyabr So sialist İn qi la bı nın XXIII 
il dö nü mü» (Ə.Hə sə nov, Ə.Mu sa-
yev), «A zad lıq və se vinc bay ra mı» 
və s. fi lm lər müx tə lif «ə la mət dar 
ha di sə lər »ə həsr olun muş du. 

Nis bə tən ideolo ji-təb li ğat mis-
si ya sın dan xi las olan et noq ra-
fi k – mən zə rə fi lm lə ri nin dik tor 
mətn lə rin də «so sialist in qi la bı nın 
nailiy yət lə ri», «so vet qu ru cu lu-
ğu nun zə fər yü rü şü», res pub li ka-
mız da «Le nin və Sta lin ide ya la rı-
nın uğur la hə ya ta ke çi ril mə si» və 
s. söz for ma sın da da ol sa, ta ma şa-
çı la ra çat dı rı lır dı. Bu cür lent lə rin 
kadr la rın da Azər bay ca nın gö zəl 
mən zə rə lə ri, adət-ənə nə lə ri, gün-
də lik qay ğı la rı çox za man söz lə 
uy ğun laş ma sa da, təb li ğat yö-

nü mün də əhə miy-
yət li va si tə 

sa yı lır dı. 

Be lə fi lm lər dən «Xı na lıq lı la rın qo-
na ğı», «Gü mü şü qa ğa yı lar», «A zər-
bay can at la rı», «Art yom ada sı», 
«Za qa ta la», «Ye ni hə yat va di si» və 
baş qa la rı nı gös tər mək olar. «Xı na-
lıq lı la rın qo na ğı» fi l min də (İ.Ma na-
kov və V.Ye re me yev) özü nə məx sus 
mə də niy yə ti, adət-ənə nə lə ri olan 
et nik-qru pun – Xı na lıq kən din də 
ya şa yan la rın «so vet ha ki miy yə ti-
nin qə lə bə si nə ti cə sin də xoş bəxt 
gə lə cə yə doğ ru» ad dım la ma sın-
dan, «Dağ lıq Qa ra bağ da» (V.Ye-
re me yev, Ə.Hə sə nov) fi l min də 
«əsr lər bo yu çi yin-çi yi nə ya şa yan 
Azər bay can və er mə ni xalq la rı nın 
meh ri ban dost luq şə raitin də ömür 
sür mə lə rin dən», «A zər bay can at-
la rı» (V.Ye re me yev, Ə.Ələk bə rov) 
fi l min də «at çı lı ğın so vet ha ki miy-
yə ti döv rün də da ha da in ki şaf et-
di ril mə sin dən», «Art yom ada sı» və 
«Za qa ta la» lent lə rin də sö zü ge dən 
əra zi lə rin «so vet ha ki miy yə ti nin 
qay ğı sı sa yə sin də çi çək lə nən di ya-
ra dön mə sin dən söh bət açı lır dı. 

Bu döv rün sə nəd li ek ran əsər-
lə ri içə ri sin də ta ri xi-in qi la bi fi lm-
lə rin əhə miy yət li yer tut ma sı da 
tə sa düf de yil di. Ar tıq for ma laş-
mış ənə nə yə gö rə, Okt yabr in qi-
la bı nın il dö nüm lə ri nə və baş qa 
ta ri xi ha di sə lə rə iri həcm li sə nəd li 
lent lər həsr olu nur du. Bu fi lm lər-
də ta ri xə nə zər sa lı nır, baş ver-
miş ha di sə lər ideolo ji təb li ga tın 
tə ləb lə ri nə uy ğun bö yük in qi la bi 
pa fos la ta ma şa çı la ra çat dı rı lır dı. 
So vet ki no şü nas lı ğın da «Or den-
li Azər bay can» («On bir lər dən 
bi ri») tam met raj lı sə nəd li ek ran 
əsə ri mü ha ri bə dən qa baq kı döv-
rün ən qiy mət li nü mu nə lə rin dən 
he sab edi lir di. R.Rza və Əbül hə-
sə nin sse na ri si üz rə R.Təh ma si-
bin çək di yi fi lm də Azər bay can 
sə nəd li ki no su nun əsas is ti qa-
mə ti ni mü şa hi də et mək olar. 
Çox say lı sə nət çi lə rin (re jis sor lar 
Q.Bra gins ki, V.Kons tan ti nov, 
Ş.Şey xov, ope ra tor lar S.Bə də-
lov, M.Da da şov, C.İs mi xa nov, 

bəs tə kar lar Ni ya zi, 

Q.Qa ra yev, C.Ha cı yev) or ta ya 
çı xar dıq la rı bu ek ran əsə rin də 
xro ni kal qay da da «A zər bay ca nın 
so sializm qu ru cu lu ğu yo lu ilə ad-
dım la ma sın dan» söh bət açı lır dı. 
Elə cə də, 4 his sə li «20-ci ba har» 
(sse na ri çi Ş.Mə lik-Ye qa nov, re-
jis sor lar M.Mi ka yı lov, V.Ye re me-
yev, ope ra tor C.İs mi xa nov, bəs-
tə kar lar Ni ya zi və T.Qu li yev, səs 
ope ra to ru Y.Ho me rov) fi l min də 
«A zər bay can da so vet ha ki miy yə-
ti nin qu rul ma sı nın ta ri xi xro ni ka-
sı və qa za nıl mış uğur lar» ta ma şa-
çı la ra çat dı rı lır dı. 

Sə nəd li-bioq ra fi k janr da ek ran 
əsər lə ri nin ya ra dıl ma sı bu döv-
rün baş lı ca xü su siy yət lə rin dən 
idi. İlk cəhd 1938-ci il də, gör kəm li 
maarif çi, ya zı çı, dra mutrq, fi  lo sof 
M.F.Axun do vun və fa tı nın 60-cı 
il dö nü mü mü na si bə ti lə ger çək-
ləş di ril di. Re jis sor lar Ə.Hə sə nov 
və Ə.Mu sa ye vin çək dik lə ri (ope-
ra tor lar İ.Ma na kov, V.Ye re me-
yev, Ə.Ələk bə rov, mu si qi tər ti-
bat çı sı Q.Krup kin, səs ope ra to ru 
İ.Ozers ki) «Bö yük maarif çi ya zı çı 
M.F.Axun dov» fi l min də sə nəd-
li-bioq ra fi k port re tin ya ra dıl ma sı 
cəhd lə ri özü nü gös tə rir di. Müəl-
lifl  ər qı sa şə kil də M.F.Axun do-
vun hə yat və ya ra dı cı lıq bioq-
ra fi  ya sı nın ən va cib fakt la rı nı 
ek ra na çı xar ma ğa ça lış mış dı lar. 
1940-cı il də re jis sor M.Sla vins-
ka ya nın N.Sof ro no vun sse na ri si 
üz rə çək di yi «Ba kı bol şe vik lə-
ri» (ope ra tor lar V.Ye re me yev, 
Ə.Ələk bə rov, V.Zbuds ki, mu si qi 
tər ti bat çı sı A.Qren, səs ope ra to ru 
V.Nes te rov) fi l min də də port ret-
lə ri ya ra dıl ma sı cəh di hiss olu-
nur du. Bu ek ran əsər lə ri son ra kı 
dövr lər də sə nəd li-bioq ra fi k jan-
rın da ha da zən gin ləş mə si üçün 
zə min ro lu nu oy na dı lar. 

Mü ha ri bə dən əv vəl ki döv rün 
sə nəd li ki no sun da ay rı-ay rı möv-
zu la ra (qa dın azad lı ğı, ye ni nəs lin 
tər bi yə si, ti ca rət, si ya hı ya la ma, in-
cə sə nət, id man və s.) həsr olun muş 
fi lm lər təb li ğat-təş vi qat funk si ya-
la rı ilə ya na şı, ideolo ji yö nü mün 
ümu mi ten den si ya la rı nı əks et di-
rir di lər. «Türk qı zı nın ba ha rı» iki-
his sə li ek ran əsə ri (sse na ri müəl-
li fi -re jis sor S.Bə də lov, ope ra tor 
V.Ye re me yev, bəs tə kar Ni ya zi, səs 
ope ra to ru İ.Özers ki) «di ni möv hu-
mat dan azad ol muş Azər bay can 
qa dı nı» haq qın da ilk sə nəd li oçerk 
idi. Ey ni za man da, bu dövr də 
len tə alın mış «Xalq ya ra dı cı lı ğı» 
(müəl lif – Ə.Ata ki şi yev, İ.Ali-
Mə qam), «İs te dad lar mək tə bi» 
(müəl lif S.Bə də lov), «Ye ni hə-
ya ta doğ ru» (müəl lif İ.Ma na-
kov), «Kom so mol nəs li» (re-
jis sor N.Bə də lov, ope ra tor lar 
V.Ye re me yev, İ.Ma na kov, 
F.No vits ki və s.), «Ya şa sın 
Azər bay can ar tist lə ri!» 
(müəl lif N.Sof ro nov, ope-
ra tor lar Ə.Ələk bə rov, 

F.No vits ki), «A zər bay can 
aşıq la rı» (re jis sor N.Bə də lov, ope-
ra tor S.Bə də lov), «Bə dən tər bi yə-
si və id man» (müəl lif F.No vits ki, 
ope ra tor Ə.Ələk bə rov), «So vet 
gim nas ti ka sı» (S.Bə də lov), «Mə də-
ni ti ca rət», «Mo to ya rış lar», «Ə ha li-
nin si ya hı yaalın ma sı», «Pioner lər» 
və s. fi lm lə ri res pub li ka nın hə ya-
tı nın müx tə lif sa hə lə ri ni ek ran da 
əks et di rir di. 

Davamı gələn sayımızda
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Bu dövr də sə nəd li ki no mü tə- Bu lent lər də is teh sa lat sa hə lə-

  1936-cı il də bü töv lük də Azər bay can ki no su nun səs li sis-
te mə keç mə si ilə ek ra nın təb li ğat va si tə si ki mi in ki şa fı 
pro se sin də ye ni mər hə lə baş la dı. 1936-cı il dən səs li ki no 
ek ran pub li sis ti ka sı na ikin ci hə yat ver di və onu can lan dır-
dı. İş bu ra sın da dır ki, o vax ta qə dər çə kil miş ki no lent lər 
əsa sən xro ni ka xa rak te ri da şı yır dı, film lər də konk ret in-
sa na mü na si bət yox idi. Xro ni kal kadr lar da mon taj edil-
miş iri plan da kı adam lar isə ka me ra nın tə si ri ni hiss edir, 
öz lə ri ni yı ğış dı rır dı lar. Bu kadr lar öz xa rak te ri nə gö rə, ki-
no dan çox fo toq ra fi ya ya ya xın idi. 1936-cı il dən isə ar tıq 
səs yaz ma apa rat la rı ilə təc hiz olun muş ki no fab rik də səs li 
sə nəd li film lə rin is teh sa lı mün tə zəm xa rak ter da şı ma ğa 
baş la dı. Ki ne ma toq raf çı lar sə sin ek ran sə nə ti nə gə tir di-
yi ye ni bə dii-es te tik key fiy yət lə ri ya ra dı cı lıq pro se sin də 
mə nim sə mək məq sə di lə ha zır lıq iş lə ri gö rür dü lər. Az.FKİ 
ta ma mi lə ye ni ki ne ma toq raf çı pe şə si – səs ope ra tor la-
rı ha zır la maq üçün il kin təd bir lər gör mə yə baş la dı. Res-
pub li ka da bu sa hə nin əsa sı nı qoy muş M.Mu rov dan son-
ra sə nəd li ki no da ça lı şan M.Ra yev, İ.Ozers ki, M.Be lousov, 
E.Ho me rov la ya na şı, Le ninq rad Ki no Mü hən dis lə ri İns ti tu-
tu nu bi tir miş Ə.Şey xov, K.Əmi rov, N.Sə fə rov və di gər gənc 
mü tə xəs sis lər mü ha ri bə dən qa baq kı səs li sə nəd li ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lın da iş ti rak et di lər.

İdeolo ji-təb li ğat funk si ya sı və 
möv zu su ba xı mın dan 1936-1940-
cı il lər də çə kil miş sə nəd li fi lm lə ri 
aşa ğı da kı qrup la ra ayır maq olar: 
is teh sa lat möv zu sun da çə kil miş 
el mi-küt lə vi, xro ni kal-re por taj, 
et noq ra fi k-mən zə rə, ta ri xi-in qi-
la bi, sə nəd li-bioq ra fi k və hər bi-
və tən pər vər lik fi lm lə ri. Bir-bi-
rin dən möv zu su na, jan rı na və 
çə ki liş üsul la rı na gö rə fərq lə nən 
bu qrup lar bü töv lük də ideolo-
ji-təb li ğat yö nü mü cə hət dən 
hə min döv rün Azər bay can sə-

xal qı nın ye ni hə yat qu ru cu-
lu ğu» nun müx tə lif sa hə lə ri-
ni – xalq və kənd tə sər rü fa tı nı, 
xü su si lə, neft sə na ye si və sta xa-
nov çu lar hə rə ka tı nı əks et di rən 
sə nəd li fi lm lər hər il ek ran la ra 
bu ra xı lır dı. 1936-cı il də «Ba kı da 
Sta xa nov ma yı», «Yük sək məh-
sul», «Qaz ma da təh lü kə siz lik», 
«E lekt ro kəş fi y yat», «Zər bə çi 
kol xoz çu la rın bi rin ci top la nı şı», 
1937-ci il də «Xə zər də ni zi nin 
di bi», «Neft saat dar la rı», «Pam-
bıq yı ğı mı nın sta xa nov çu la rı», 
1938-ci il də «Pam bıq», «Üzüm 
və şə rab çı lıq», 1939-cu il də 
«Neft bay ra mı», «S ta lin adı na 

ma sı na qar şı əha li nin gör-
mə li ol du ğu təd bir-
lə rin va cib li yi 
ön pla na 
çə ki l ir-
di. 

nü mün də əhə miy-
yət li va si tə 

sa yı lır dı. 

mə ti ni mü şa hi də et mək olar. 
Çox say lı sə nət çi lə rin (re jis sor lar 
Q.Bra gins ki, V.Kons tan ti nov, 
Ş.Şey xov, ope ra tor lar S.Bə də-
lov, M.Da da şov, C.İs mi xa nov, 

bəs tə kar lar Ni ya zi, 

Mü ha ri bə dən əv vəl ki döv rün 
sə nəd li ki no sun da ay rı-ay rı möv-
zu la ra (qa dın azad lı ğı, ye ni nəs lin 
tər bi yə si, ti ca rət, si ya hı ya la ma, in-
cə sə nət, id man və s.) həsr olun muş 
fi lm lər təb li ğat-təş vi qat funk si ya-
la rı ilə ya na şı, ideolo ji yö nü mün 
ümu mi ten den si ya la rı nı əks et di-
rir di lər. «Türk qı zı nın ba ha rı» iki-
his sə li ek ran əsə ri (sse na ri müəl-
li fi -re jis sor S.Bə də lov, ope ra tor 
V.Ye re me yev, bəs tə kar Ni ya zi, səs 
ope ra to ru İ.Özers ki) «di ni möv hu-
mat dan azad ol muş Azər bay can 
qa dı nı» haq qın da ilk sə nəd li oçerk 
idi. Ey ni za man da, bu dövr də 
len tə alın mış «Xalq ya ra dı cı lı ğı» 
(müəl lif – Ə.Ata ki şi yev, İ.Ali-
Mə qam), «İs te dad lar mək tə bi» 
(müəl lif S.Bə də lov), «Ye ni hə-
ya ta doğ ru» (müəl lif İ.Ma na-
kov), «Kom so mol nəs li» (re-
jis sor N.Bə də lov, ope ra tor lar 
V.Ye re me yev, İ.Ma na kov, 
F.No vits ki və s.), «Ya şa sın 
Azər bay can ar tist lə ri!» 

F.No vits ki), «A zər bay can 
aşıq la rı» (re jis sor N.Bə də lov, ope-
ra tor S.Bə də lov), «Bə dən tər bi yə-
si və id man» (müəl lif F.No vits ki, 
ope ra tor Ə.Ələk bə rov), «So vet 
gim nas ti ka sı» (S.Bə də lov), «Mə də-
ni ti ca rət», «Mo to ya rış lar», «Ə ha li-
nin si ya hı yaalın ma sı», «Pioner lər» 
və s. fi lm lə ri res pub li ka nın hə ya-
tı nın müx tə lif sa hə lə ri ni ek ran da 

Səsli sənədli 
kinomuzun 
ilk dövrü


