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Za man keç dik cə 
Azər bay can zi ya lı sı 
ki no ya pe şə kar kadr la-
rın cəlb olun ma sı üçün 
müx tə lif üsul la ra əl at dı. 
İlk növ bə də ki no-akt yor 
mək tə bi nin ya ra dıl ma sı bu 
is ti qa mət də ən va cib iş lər-
dən bi riy di. Ar tıq ki no da ilk 
ad dım la rı nı atan H.Ərəb lins ki 
mil li ki no mu zun ilk pe şə kar akt-
yo ru və re jis so ru mis si ya sı nı üzə-
ri nə gö tür müş dü. “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” fi l mi ni çə kən əsas ya ra dı cı 
he yət bu dövr də “Ölüm bir saat qal mış” 
ad lı baş qa bir bə dii fi lm də çək miş di və 
bu fi lm də qey ri-azər bay can lı la rın iş ti ra kı 
ilə ər sə yə gəl miş di.

Cə fər Cab bar lı, Sə məd Mər da nov, Ab-
baş Mir zə Şə rif za də ki mi mil li ruh lu ya-
ra dı cı adam lar mü səl man Şər qi nin bir 
par ça sı olan Azər bay can da ta ma şa çı nın 
ma ra ğı na sə bəb ola bi lə cək əsər lə rə mü-
ra ciət et mə yi qar şı ya məq səd qoy muş du-
lar. Bu ba xım dan, o dövr də yer li teatr la rın 
re per tuarı nın şah əsə ri he sab edi lən da hi 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” 
ope rett  a sı bu tə ləb lə rə ca vab ve rən ən 
mü na sib əsər lər dən sa yı lır dı. Ar tıq mil li 
ki no muz üçün müəy yən xid mət lə ri olan 
re jis sor Bo ris Svet lov bu fi l min çə ki liş-
lə ri nə 1916-cı ilin ya yın da baş la dı. Film 
1917-ci ilin əv və lin də, 3 yan var ta ri xin də 
Ba kı da kı “Form” ki no-teat rın da nü ma yiş 
olun du. Səs siz fi l mə rəng qat maq, ta ma-
şa çı cəlb et mək məq sə di ilə ya ra dı cı he yət 
ki no za lı na can lı mu si qi ifa et mək üçün 
baş da Cab bar Qar yağ dı oğ lu ol maq la, 
bir ne çə ta nın mış mu si qi çi də vət et miş-
di. Film də Hü seyn qu lu Sa rabs ki (Əs gər), 

Əh məd Ağ dams ki (Gül çöh rə), Ələk bər 
Hü seyn za də (Sol tan bəy), Mir zəağa Əli-
yev (Sü ley man), Hə nə fi  Ter qu lov (Və li) 
və baş qa la rı müx tə lif xa rak ter li ob raz lar 
ya rat mış dı lar. Am ma fi lm Üze yir bə yin 
ürə yin cə ol ma dı və tez lik lə ek ran lar dan 
yı ğış dı rıl dı.

Mil li ki ne ma toq raf “Ar şın mal alan” ope-
rett  a sı na növ bə ti də fə 1945-ci il də mü ra ciət 
et di və bu fi lm, de mək olar ki, ək sə riy yə ti 
mil li pe şə kar kadr lar dan iba rət olan bir ya-
ra dı cı he yə tin he sa bı na ər sə yə gəl di. Fil min 
sse na ri si ni o dövr də pe şə kar dra ma turq və 
müx tə lif möv zu lu ko me di ya lar müəl li fi  ki-
mi ta nı nan Sa bit Rəh man yaz mış dı. Re jis-
sor Rza Təh ma si bə isə Ni ko lay Leş şen ko 
kö mək edir di. Ope ra tor lar Əli sətt  ar Ata ki-
şi yev və Mux tar Da da şov idi. Fil min bəs tə-
ka rı, tə bii ki, Üze yir bəy özü idi.

Bu fi lm haq qın da Azər bay can ta ma şa çı-
sı na ge niş mə lu mat ver mə yə bir o qə dər 
də ehi yac yox dur. Çün ki fi lm çə ki lib ba-
şa çat dı ğı və ilk də fə nü ma yiş ol dun du ğu 
dövr dən son ra dün ya nın 150-yə ya xın öl-
kə si nin ki no- teatr la rın da nü ma yiş olun-
muş du. Tək cə 1945-ci il ər zin də fi l mə 16 
mil yon dan çox ta ma şa çı bax mış dı. Ru si ya 
ki no su nun 100 il li yi mü na si bə ti lə apa rı lan 
so siolo ji sor ğu nə ti cə sin də bu fi lm ek ran-
lar da uzun il lər nü ma yiş et di ri lən fi lm lər 
ara sın da “100 se vim li fi lm” si ya hı sı na düş-
müş, bü rünc, gü müş və qı zıl ol maq la üç 
ye rə bö lü nən si ya hı nın “Qı zıl Si ya hı”sı na 

da xil edil miş di.

Bir fak tı da qeyq et mək la zım dır ki, 
fi lm də Sol tan bəy ob ra zı nı can lan dı ran 
akt yor Ələk bər Hü seyn za də çə ki liş lə rə 
qə dər teat rın səh nə sin də bu ob ra zı 600 
də fə dən çox ya rat mış dı. Elə bu fakt “Ar-
şın mal alan” ope rett  a sı nın Azər bay can 
ta ma şa çı sı üçün nə de mək ol du ğu nu, 
han sı zir və də da yan dı ğı nı sü but edir. 

Film də dün ya şöh rət li Rə şid Beh bu dov 
(Əs gər) və o dövr də hə lə bir o qə dər də 
po pul yar ol ma yan Lüt fə li Ab dul la yev 
(Və li) de büt et miş di. Gül çöh rə ro lu nu 
can lan dı ran Ley la Bə dir bəy li isə kas tinq-
lə rə də vət alan 50 na mi zə din ara sın dan 
se çil miş di. Film də rek vi zit ki mi is ti fa də 
olu nan qı zıl-zi nət və qiy mət li ev əş ya la rı 
Ba kı əha li sin dən və mü zey lər dən gö tü rü-
lən ger çək əş ya lar idi. 

Fil min kadr la rı nın köh nəl mə si, Azər-
bay can di lin də dubl yaj va rian tı nın ol ma-
ma sı nə ti cə sin də bi zim ta ma şa çı lar uzun 
il lər onu yal nız rus di lin də seyr edə bi lir-
di lər. Bu da fi l min te le vi zi ya ek ran la rın-
da az-az gös tə ril mə si nə gə ti rib çı xa rır dı. 
Se vin di ri ci hal dır ki, bu fi lm 2013-cü il də 
Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü və 
Ata Hol din qin ma liy yə dəs tə yi ilə ye ni-
dən bər pa olun du, Azər bay can di lin də 
ye ni dən səs lən di ril di, fi l min kadr la rı ye ni 
rəng həl li ni tap dı. Ek ran la ra çıx ma sı nın 
70, Rə şid Beh bu do vun 100 il lik yu bi le yi 
çər çi və sin də “Ar şın mal alan” fi l mi Hey-
dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə 2015-
ci il də Hol li vud da nü ma yiş olun du. 

O vaxt fi lm ek ran la ra çı xa raq, tez lik lə 
mil yon lar la ta ma şa çı nın rəğ bə ti ni qa zan-
dı ğı üçün bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li yə 

(ölü mün dən son ra), re jis sor Rza Təh-
ma si bə, akt yor lar dan Rə şid Beh-

bu do va, Lüt fə li Ab dul la ye və və 
Ələk bər Hü seyn za də yə, akt-

ri sa lar Ley la Bə dir bəy li yə 
və Mü nəv vər Kə lən tər li yə 

SS Rİ Döv lət Mü ka fa tı ve-
ril miş di.

Sse na ri müəl li fi  Sa bit Rəh man fi l min 
sü je ti ni da ha da rən ga rəng et mək dən öt-
rü ora Uze yir bə yin di gər əsər lə rin dən 
müəy yən əla və lər et miş di. Ümu miy yət lə 
isə 1945-ci il də ek ran laş dı rı lan “Ar şın mal 
alan” fi l mi mil li ki no mu zun ən işıq lı sə-
hi fə lə rin dən bi ri ki mi ta ri xə dü şüb.

Bəs ne cə ol du ki, ki ne ma toq raf Üze-
yir bə yin “Ar şın mal alan” ope rett  a sı na 
üçün cü də fə mü ra ciət et mə li ol du? Özü 
də nə az, nə çox, düz iyir mi il dən son ra...

İlk ola raq qeyd et mək la zım dır ki, ötən 
əs rin əl lin ci il lə ri nin so nu və alt mı şın cı 
il lə ri mil li ki no mu zun ən par laq dövr-
lə rin dən he sab edi lir. Bu il lər də ar tıq 
ki no muz, de mək olar ki, ta ma mi lə mil-
li ləş miş di. Pe şə kar ki no re jis sor la rı, ope-
ra tor la rı, sse na ri mü əl lifl  ə ri, rəs sam la rı 
ilə se çi lən və müasir ava dan lıq lar la ilə 
təc hiz edi lən ki nos tu di ya bir-bi ri nin ar-
dın ca uğur lu ek ran iş lə ri nə im za atır dı. 
“Ar şın mal alan” ope rett  a sı nın üçün cü 
ek ran həl li nə isə əsas sə bəb 1945-ci il də 
ek ran laş dı rı lan fi lm ol muş du. Küt lə vi 
nü ma yi şə çıx dı ğı ilk gün dən mil yon lar-
la ta ma şa çı nın sev gi si ni qa za nan hə min 
fi l min xa ri ci öl kə lə rə uğur la sa tıl ma sı, o 
dövr də SS Rİ-nin xa ri ci öl kə lə rə fi lm ix-
rac edən təş ki la tın – “Eks port fi lm”in ye-
ni “Ar şın mal alan”ın çə ki liş lə ri nə si fa riş 
ver mə si üçün əsas sə bəb ol du

Sse na ri müəl lifl  ə ri To fi q Ta ğı za də və 
Mux tar Da da şov, qu ru luş çu re jis so ru To-
fi q Ta ğı za də olan fi l mə o döv rün ən se-
vi lən si ma la rı akt yor ki mi də vət al mış dı. 
Ar tıq ki no da müəy yən ob raz la rı ilə ta-
nı nan və se vi lən Hə sən Məm mə do vun 
(Əs gər), Ley la Şıx lins ka ya nın (Gül çöh rə), 
Ağa da daş Qur ba no vun (Sol tan bəy), Nə-
ci bə Mə li ko va nın (Ca han xa la), Ha cı mu-
rad Ye gi za ro vun (Sü ley man), Xu ra man 
Ha cı ye va nın (As ya), Sə fu rə İb ra hi mo-
va nın (Tel li), Tə lət Rə hi mo vun (Və li) və 
baş qa akt yor la rın ya rat dı ğı iri li-xır da lı 
ob raz lar ta ma şa çı qəl bi nə yol ta pa bil di. 

Mə lum sü jet – to ya qə dər gə li ni gör-
mək is tə yi ilə baş la yan fi lm get dik cə mü-
rək kəb bir eks po zi si ya ya doğ ru in ki şaf 
edir, konfl  ikt lər kəs kin lə şir, ko mik mə-
qam lar bir-bi ri ni əvəz edir və nə ti cə də 
in sa ni hiss lər, sev gi və xoş mü na si bət lər 
bü tün ma neələ ri aşıb ke çir. Fil min əv vəl-
lə rin də bir toy göz lə yən ta ma şa çı fi  nal da 
dörd to ya şa hid lik edir. 

Fil min son kadr la rı çə ki lən ərə fə də – 
toy epi zo dun da Xalq ar tis ti Ağa da daş 
Qur ba nov qə za nə ti cə sin də dün ya sı nı 
də yiş miş di. Odur ki, ta ma şa çı son kadr-
lar da Sol tan bə yi yal nız pro fi l dən, özü 
də əsa sən or ta və ümu mi kadr lar da gö-
rür. 

Da hi Üze yir bə yin ope rett  a sı nın sü-
jet xətt  i, gö rə sən, han sı sə bəb dən dün ya 
ta ma şa çı sı nı bu qə dər ma raq lan dı rır dı? 

Av ro pa öz mə də niy yət ta ri xi nin rəng li 
döv rü nə gə lib çat dı ğı bir dö nəm-

də nə dən Şərq ko lo rit lə ri nə, 
mə də niy yə ti nə, men ta li-

te ti nə üz tu tur du? Za-
man keç dik cə bu su-

ala ca vab ver mək 
də asan laş dı. Mə-
də niy yət lə ra ra sı 

in teq ra si ya bir da-
ha sü but et di ki, hər 

bir mil lət öz mə də niy-
yə ti ilə dün ya ya çıx maq 

is tə yir sə, ilk növ bə də öz 
mil li li yi ni qo ru yub sax la ma-

ğa ça lış ma lı dır. Av ro pa ta ma şa-
çı sı na Şərq mə də niy yə ti ni Av ro pa sa ya ğı 
gös tər mək ma raq sız dır. Dün ya hər bir 
xal qı öz li ba sın da, öz süf rə sin də, öz da nı-
şıq tər zin də və öz tem pe ra men tin də gör-
mək is tə yir. Bu ba xım dan Üze yir bə yin 
is tə ni lən əsə ri bu tə ləb lə rə uy ğun gə lir.

Əy yub Qİ YAS

Za man keç dik cə 

Mil li ki no ta ri xi mi zin dün-
ya ki no ta ri xi ilə ya na şı 
ad dım la ma sı bir mə na lı 
şə kil də qü rur ve ri ci fakt-

dır. 1895-ilin 22 mart ta ri xin də Pa-
ris də Lüm yer qar daş la rı nın məh-
dud dairə lər də təq dim et dik lə ri 
hə rə kət li kadr lar və ki no nun ya ran-
ma ta ri xi ki mi qə bul edi lən hə min 
ilin 28 de kab rı nın (hə min gün dən 
eti ba rən ki no ar tıq kom mer si ya va-
si tə si ki mi nü ma yiş edil mə yə baş-
la dı) üs tün dən cə mi üç il ke çən dən 
son ra - 1898-ci ilin 2 av qus tun da 
Ba kı da yə hu di əsil li mü hən dis-fo-
toq raf A.M.Mi şo nun “Bi bi hey bət-
də neft fon ta nı”, “Ba la xa nı da neft 
fon ta nı”, “Şə hər ba ğın da xalq gə-
zin ti si”, “Qaf qaz rəq si” ki mi xro ni-
ka film lə ri (hə rə kət li kadr la rı) ki-
no ta ri xi mi zin şə rəf li sə hi fə lə ri dir. 
Təx mi nən on yed di il ər zin də Ba kı 
mil yon çu la rı nın mad di dəs tə yi və 
hə vəs kar in san la rın sə yi nə ti cə-
sin də xro ni ka jan rı na üz tu tan ki-
no adam la rı, nə ha yət ki, 1915-ci 
il də Azər bay ca nın ilk bə dii fil mi-
ni ek ran laş dı ra bil di lər. İb ra him 
bəy Mu sa bə yo vun ey niad lı “Neft 
və mil yon lar səl tə nə tin də” ro ma-
nı nın mo tiv lə ri əsa sın da ek ran laş-
dı rı lan bu film ki no ta ri xi mi zin ilk 
qa ran qu şu he sab edil sə də, ya ra dı-
cı he yə tin ək sə riy yə ti nin (re jis sor 
B.Svet lov, sse na ri müəl li fi A.D.Pa-
no va-Pot yom ki na, ope ra tor Q.Lem-
berq və s.) qey ri- mil li kadr lar dan 
iba rət ol ma sı bir qə dər ürəka-
çan de yil di. Am ma Lüt fə li 
bəy ob ra zı nın ifa çı sı, mil li 
akt yor sə nə ti mi zin ko ri-
fe yi Hü seyn Ərəb lins ki-
nin ki no da kı de bü tü o 
dövr üçün son də rə-
cə ma raq lı və va cib 
fakt he sab olu nur-
du.
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