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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Bu dövr də öl kə ni bü rü yən Sta-

xa nov hə rə ka tı ki ne ma toq ra fi  ya ya 
da si ra yət et miş di. İdeolo ji-in zi ba ti 
rəh bər lik ki no is teh sa lı nı tex ni ki-iq-
ti sa di is teh sal dan ayır mır, “p lan və 
öh də lik lə rin vax tın dan qa baq və 
ar tıq la ma sı ilə ye ri nə ye ti ril mə si ni” 
tə ləb edir di. Mə sə lən, akt yor Xey ri 
Əmir za də mət buat da ya zır dı: “S ta-
xa nov me to du nun qu ru lu şu mu zun 
hər sa hə sin də gös tər miş ol du ğu can-
lı nü mu nə lər biz ki no iş çi lə ri ni də az 
dü şün dür mə yir. Bu can lı fakt la rın 
qar şı sın da biz işi mi zi ye ni dən qur-
ma ğa və sü rət mə sə lə sin də əl də edil-
miş köh nə iş me tod la rı nı ye ni dən 
nə zər dən ke çir mə yə məc bur olu ruq. 
Film çə ki li şin də sü rə ti ar tır maq ət-
ra fın da biz də ay rı-ay rı qrup pa lar 
və şəxs lər tə rə fi n dən bir sı ra təc rü bə 
ya pıl mış dır. Mə sə lən, bir gün də 10 
kadr əvə zi nə 30 kadr çə kən qrup-
pa lar ol muş dur...” (“Ə də biy yat” qə-
ze ti, 1936, 18 fev ral). Bu “me tod la” 
çə ki lən lent lə rin bə dii və pe şə kar lıq 
sə viy yə si sə fi lm ek ran la ra çı xa rı lan-
dan son ra mə lum olur du.

1936-cı il də “A zər fi lm” də lent lə rin 
səs lən di ril mə si və dubl yaj edil mə-
si üçün tex ni ki ye ni dən qur ma ba şa 
çat dı rıl mış dı. Ar tıq hə min il “Ça pa-
yev” len ti nin Azər bay can di li nə çev-
ril mə si məq sə di lə qrup ya ra dıl mış-
dı. Qru pun re jis sor la rı Ş.Şey xov və 
Kons tan ti nov, di rek to ru Tar xa nov, 
səs ope ra to ru Pav lov, səs tər ti bat çı sı 
Pek xer, re jis sor kö mək çi si L.Sə fə rov 
tə yin edil miş di. Mət buat xə bər ve-
rir di ki, ““A zər fi lm” stu di ya sı qı sa 
müd dət ər zin də “Ça pa yev” fi l mi nin 
türk cə dubl ya jı nı bi ti rib. Yan va rın 
25-də fab ri ka da Azər bay can so vet 
ya zı çı la rı nın iş ti ra kı ilə ke çi ril miş 
ba xış da stu di ya nın bu işi ol duq ca 
müs bət tə sir ba ğış la mış dır. Fil min 
söz lə ri (da nı şıq lar) so vet ya zı çı sı Yu-
sif Və zir (Çə mən zə min li) tə rə fi n dən 
ol duq ca düz gün və mü va fi q su rət də 
təs vir edil miş dir. Bu, sse na ri çi nin 
ba ca rı ğın dan, əsas əhə miy yət li fi k-
rin, mə na nın düz gün ve ril mə si lə bə-
ra bər, söz he ca la rı nın, söz ahən gi nin 
düz gün ol ma sı 

və ağız-do daq hə rə kə ti nin (jes ti kul-
ya si ya sı nın) de yi lən sö zə mü va fi q 
ol ma sın dan iba rət dir. Fil min türk cə 
va rian tı nın mü vəff  ə qiy yə ti ni tə min 
edən əsas sə bəb lər dən bi ri də qüv-
vət li akt yor la rın – A.M.Şə rif za də 
(res pub li ka nın Xalq ar tis ti), M.A.Əli-
yev (res pub li ka nın Xalq ar tis ti), 
M.Mər da nov (res pub li ka nın Xalq 
ar tis ti),  Ə. Ələk bə rov, R.Əf qan lı, 
M.Şam xa lov, H.Qaf qaz lı, İ.Os man lı 
və s. dubl yaj işi nə cəlb edil mə si dir. 
Akt yor lar bu ra da öz sə nət kar lıq la-
rı nı bö yük mə ha rət lə nü ma yiş et di-
rə bil miş dir”. (“Ə də biy yat” qə ze ti, 
1937, 31 de kabr). Son ra kı il lər də stu-
di ya da “Biz Kronş tadt da nıq”, “Son 
ge cə”, “Ba kı lı lar” fi lm lə ri nin dubl-
ya jı hə ya ta ke çi ril miş di. 

1937-ci il av qus tun 11-də res pub-
li ka Xalq Ko mis sar la rı So ve ti (XKS) 
“A zər bay can SSR-in 29 ra yo nun da 
klub la rın ki no laş dı rıl ma sı və ra-
diolaş dı rıl ma sı haq qın da” qə rar 
qə bul et di. Qə rar dan irə li gə lən və-
zi fə lə rin hə min il de kab rın 28-nə 
qə dər hə ya ta ke çi ril mə si “A zər ki-
no” tres ti nə tap şı rıl dı. La kin qə ra rın 
ic ra sı na qis mən əməl edil di, çün ki 
ra yon klub la rı nın ki no laş dı rıl ma sı 
və ra diolaş dı rıl ma sı üçün tex ni ki 
ava dan lı ğın alın ma sı na ay rıl mış və-
sait ye tə rin cə de yil di. Baş qa sa hə-
lər də ol du ğu ki mi, bu yö nüm də də 
işin tam gö rül mə si haq qın da yal nız 
ka ğız üzə rin də mə lu mat ve ril di. 

Az.FKİ rəh bər li yi fi lm is teh-
sa lın da qar şı da ye ni tə ləb lə rin 
dur du ğu nu, bu nun la ya na şı, ki-
no nun səs li döv rə qə dəm qoy-
du ğu nu, 1927-ci il də ti kil miş ki-
no-fab ri kin ye ni tə ləb lər dən ge ri 
qal dı ğı nı nə zə rə ala raq, 1936-cı il-
də ki nos tu di ya nın ti kin ti si nin real-
laş dı rıl ma sı mə sə lə si ni qal dır dı.

Bu nun la əla qə dar res pub li ka 
XKS-nin ra zı lı ğı alı nan dan son ra 
ye ni ki nos tu di ya nın la yi hə-sme ta 
sə nəd lə ri ha zır lan dı. Əv vəl cə ki-
nos tu di ya nın la yi hə si ni mü hən dis 
Bel kov iş lə yir di, son ra o, Du bov la 
əvəz edil di. O da işin öh də sin dən 
gə lə bil mə di yin dən, də fə lər lə də-
yiş di ri lən və çox say lı dü zə liş lər 
edi lən la yi hə res pub li ka sə viy yə-
sin də bə yə nil di. La yi hə ni təs diq 
et dir mək üçün “A zər fi lm ”in baş 
mü hən di si K.Əmi rov və əsas lı ti-
kin ti şö bə si nin rəisi A.Smir nov 
Mosk va ya gön də ril di. Ti kin ti nin 
ümu mi sme ta də yə ri 8.204.358  
ma nat idi. La kin BKİ-nin rəisi 
V.Şum yats ki nin əm ri lə bu məb-
ləğ 99 min ma nat azal dıl dı. Ye ni 
ki nos tu di ya nın ti kin ti si 1936-cı il 
de kab rın 13-də baş la sa da, məhz 
və sait ça tış maz lı ğı üzün dən is ti-
fa də yə ve ril mə si xey li lən gi di və 
1938-ci il də la yi hə də ki, elə cə də 
ti kin ti də ki ko bud qü sur lar üzün-
dən ləğv olun du. 

Ümu miy yət lə, bu dövr də ma-
liy yə ça tış maz lı ğı fi lm lə rin uğur-
suz lu ğu nun və ki no şə bə kə si nin 
ki fa yət qə dər sə mə rə li iş lə mə mə-
si nin baş lı ca sə bəb lə rin dən idi. BKİ 
və res pub li ka XKS-nin mün tə zəm 
ola raq ma liy yə və saiti ni azalt ma sı 
müx tə lif çə tin lik lə rin or ta ya çıx ma-
sı nı şərt lən di rir di. 1936-cı il də res-
pub li ka Xalq Ma liy yə Ko mis sar lı ğı 
“Ö lüm də rə si”, “Cey fun və Ul çar” 
fi lm lə ri nin sme ta də yə ri ni mü va fi q 
ola raq, 17 və 14 min ma nat azalt-
mış dı. Ey ni prob lem lə “Ba kı lı lar” 
len ti də üz ləş miş di. Nə ti cə də çə ki-
liş qrup la rın da əl ve riş li ya ra dı cı lıq 
mü hi ti nin ya ra dıl ma sı bö yük çə-
tin lik lər lə qar şı la şır dı. 

Az.FKİ ki ne ma toq raf çı kadr la rın 
ha zır lan ma sı sa hə sin də cəhd lə ri 
da vam et dir sə də, hə lə lik “A zər-
fi lm ”in ya ra dı cı kol lek ti vi nin bö-
yük bir his sə si ni də vət olun muş 
sse na ri çi lər, re jis sor lar, ope ra tor lar, 
rəs sam lar, akt yor lar, səs ope ra-
tor la rı və s. təş kil edir di. İlk Azər-
bay can səs li bə dii və sə nəd li ek ran 
əsər lə rin də sse na ri çi lər K.Mints, 
Y.Fid ler, A.Pav lov, V.Pav lovs ki, 
G.Mdi va ni, N.Sof ro nov, A.Mins-
ki, re jis sor və ope ra tor lar M.Ki-
ril lov, L.Kos ma tov, D.Feld man, 

rəs sam V.Aden, elə cə də, akt yor lar 
N.Kryuç kov, L.Sverd lin, Y.Kuz-
mi na, S.İva şen ko, A.Var qa no va, 
N.An ti pov, Q.Mo lodt sov, N.Şul gin, 
B.Bay kov, V.Qod ziaş vi li, V.Baq ra-
tu ni, A.Kost ruç kin, Y.Frik, B.Çav ça-
vad ze, V.Be lo ku rov və bəs tə kar lar 
M.Bax çi ra yev, M.Be lousov... ça lı şır-
dı lar. Bu ba xım dan sə nəd li ki no da 
və ziy yət xey li qə naət bəxş idi. Hə-
min sa hə də ek ran us ta la rı nın ək-
sə riy yə ti ni yer li kadr lar təş kil edir-
di. Ar tıq S.Bə də lov, V.Ye re me yev, 
İ.Ma na kov, Ə.Ata ki şi yev, F.No-
vits ki, Ə.Ələk bə rov, Ə.Hə sə nov, 
M.Mus ta fa yev, V.Zbuds ki, R.Təh-
ma sib, Q.Bra gin ski, C.İs mi xa nov, 
Ş.Şey xov, N.Bə də lov, İ.Ozer ski, 
Ə.Mu sa yev, İ.Tar ta kovs ki, M.Da-
da şov, L.Ko ret ski, A.Kə ri mov və 
baş qa la rı sə nəd li-xro ni kal fi lm lə rin 
ya ra dıl ma sı yö nü mün də məh sul-
dar fəaliy yət gös tə rir di lər. 

Az.FKİ kadr ha zır lı ğı ilə bağ lı 
Mosk va da və Ba kı da təh sil alan 
tə lə bə lə rə mad di cə hət dən yar dım 
gös tə ril mə si nə, ya ra dı cı iş çi lə rin 
ix ti sa sı nın ar tı rıl ma sı na da diq-
qət gös tə rir di. Ar tıq ÜİD Kİ-ni bi-
tir miş H.Se yid za də, S.Mər da nov, 
Q.Nə cə fo va (Sa lam za də), N.Bə-
də lov, Ə.Ata ki şi yev, H.İs ma yı lov, 
F.No vits ki ki no da iş lə mə yə baş la-
mış dı lar. Az.FKİ hə lə təh sil alan 
S.Bə də lo va, H.Ye gi za ro va, R.Rza-
ye və, Ə.Məm məd xan lı ya, M.Hü-
sey nə, H.Uruy ma qo va tə qaüd 
tə yin et miş di. Elə cə də, Azər bay-
can Döv lət Teatr Mək tə bi ki no 
akt yor lu ğu fa kül tə si nin tə lə bə lə ri 
Şü ku fə Ba ba ye va, So fa Bə sir za də, 
Rə şid El da rov, Hü seyn Əli yev, 
Ən vər İs ma yı lov, Ta mil la İs gən-
də ro va, Mən sur Ab dul la yev, Ağ-
ca Ba ba ye va, Rəx şən də Əli bə yo-
va, K.Hü seyn za də yə “A zər fi lm” 
tə rə fi n dən ay da 100 ma nat tə qaüd 
ve ri lir di. Bu nun la ya na şı, ope ra-
tor C.İs mi xa nov və re jis sor kö-
mək çi si B.Hü sey no va ix ti sas la rı nı 
ar tır maq üçün “Mej rab pom fi lm ”ə 
gön də ril miş di lər. 1936-cı il də gör-
kəm li re jis sor lar S.Ey zenş teyn və 
B.Bar net, ÜİD Kİ-nin ope ra tor luq 
ka fed ra sı nın mü di ri Nil sen “A zər-
fi lm ”in ya ra dı cı iş çi lə ri üçün mü-
ha zi rə oxu maq məq sə di lə Ba kı ya 
də vət edil miş di lər. 

Azər bay can SSR XKS, par ti ya-
nın si ya si və ideolo ji xətt  i nin tə ləb 
et di yi sə viy yə də ki ne ma toq ra fa 
rəh bər li yin da ha da mər kəz ləş di-
ril mə si yo lun da ad dım lar atır dı. 
1938-ci il mar tın 23-də SS Rİ XKS-
nin qə ra rı ilə Ki ne ma toq ra fi  ya 
iş lə ri üz rə Ko mi tə ya ra dı lan dan 
son ra Azər bay can da da ki no nun 
ida rə olun ma sı nı tək mil ləş dir-
mək yö nü mün də cid di ad dım lar 
atıl dı. XKS özü nün 25 may ta rix li 
qə ra rı ilə ara lıq qu rum olan Fo-
to Ki no İda rə si ni ləğv et di. Hə-
min qə rar la “A zər fo to” tres ti Ba-
kı So ve ti nin sə rən ca mı na, tres tin 
bü tün əm la kı - fo to ma te rial lar, 
fo to sax la ma bi na la rı, la bo ra-
to ri ya lar və fo to ava dan lı ğı isə 
Azər bay can Te leq raf Agent li yi nə 
ve ril di. İda rə nin ta be li yin də sax-
la nı lan “A zər ki no” və “A zər fi lm” 
trest lə ri nə isə öz tə yi nat la rı üz rə 
fəaliy yət gös tə rən təş ki lat va hid-
lə ri ki mi, iş lə ri ni ye ni şə raitə uy-
ğun qur maq tap şı rıl dı. Hər iki 
tres tin Mosk va da kı – SS Rİ Ki ne-
ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə sin də ki 
nü ma yən də si B.N.Ka mens ki ida-
rə yə rəh bər tə yin edil di. İn cə sə-
nət İş lə ri İda rə si nin rəisi əv vəl cə 
Da vud Rə sul za də, son ra isə Mir-
zə İb ra hi mov (müavi ni Mi ka yıl 
Mi ka yı lov), “A zər fi lm ”in rəisi isə 
B.Əs ri yev tə yin edil di lər. Xid mət 
et di yi re jim tə rə fi n dən rep res si ya 
olun muş ko mis sar Hə mid Sul ta-
no vun qar da şı Qu lam Sul ta nov 
isə iş dən uzaq laş dı rıl dı. 1939-cu 
ilin ma yın da isə “A zər fi lm ”in di-
rek to ru və zi fə si nə Ş.Ab ba sov tə-
yin olun du. 

Be lə lik lə, 30-cu il lə rin ikin ci ya-
rı sın da özü nün səs li döv rü nə qə-
dəm qo yan Azər bay can ki no su 
par ti ya nın si ya si-ideolo ji xətt  i nə 
uy ğun fəaliy yət gös tər mək yo lun-
da çe şid li çə tin lik lər lə üz ləş mə li 
ol du. Bu dövr də is teh sal olu nan 
ek ran əsər lə ri, tə bii ola raq, özün-
də SS Rİ-də ki və res pub li ka da kı 
so sial-iq ti sa di və si ya si-ideolo ji 
möv zu la rın bə dii həl li ni əks et di-
rir di.

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

(Əv və li ötən sa yı mız da) və ağız-do daq hə rə kə ti nin (jes ti kul-

  “A zər film ”in 1938-ci il pla nın da “Ba kı lı lar”, “Kənd li lər”, 
“Də cəl dəs tə” film lə ri lə ya na şı, çə ki li şi hə ya ta ke çi ril mə-
miş “Lə pir çi lər” (“Də niz kəş fiy yat çı la rı”) və “O ol ma sın, bu 
ol sun” (R.Təh ma sib və B.Ko çe tov) möv zu la rı da nə zər də 
tu tul muş du. La kin bi rin ci möv zu is teh sal çə tin lik lə ri üzün-
dən real laş dı rıl ma mış dı. Cid di çə tin lik lər ke çi rən Azər bay-
can ki no su hə lə Ü.Ha cı bə yo vun məş hur mu si qi li ko me di ya-
sı nı la zı mi sə viy yə də ek ran laş dır ma ğa ha zır ol ma dı ğın dan, 
ikin ci ide ya nın hə ya ta ke çi ril mə si də tə xi rə sa lın dı. Döv rün 
si ya si-ideolo ji ab-ha va sı ta ri xi-in qi la bi möv zu la ra və “so-
vet ada mı nın for ma laş ma sı na” həsr olun muş ek ran əsər lə-
ri nin ya ra dıl ma sı nı tə ləb edir di.

ba xış da stu di ya nın bu işi ol duq ca 
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söz lə ri (da nı şıq lar) so vet ya zı çı sı Yu-
sif Və zir (Çə mən zə min li) tə rə fi n dən 
ol duq ca düz gün və mü va fi q su rət də 
təs vir edil miş dir. Bu, sse na ri çi nin 
ba ca rı ğın dan, əsas əhə miy yət li fi k-
rin, mə na nın düz gün ve ril mə si lə bə-
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laş dı rıl ma sı mə sə lə si ni qal dır dı. ril lov, L.Kos ma tov, D.Feld man, də vət edil miş di lər. də vət edil miş di lər. 
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