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Az.FKİ (Azər bay can Fo to-Ki-
no İda rə si) lap əv vəl dən səs-
li fi lm lə rin len tə alın ma sın da 
ÜİD Kİ-ni (Ümu mitt  i faq Döv lət 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu) bi tir-
miş pe şə kar ki ne ma toq raf çı lar-
dan fay da lan ma ğa baş la mış dı. 
Ar tıq ilk Azər bay can pe şə kar 
qa dın re jis so ru Q.Sa lam za də 
fi lm lər də ikin ci re jis sor ki mi iş ti-
rak et miş, şə rik li də ol sa, bi rin ci 
ek ran işi ni len tə al mış dı. Re jis-
sor lar – S.Mər da nov və V.Nij ni, 
ope ra tor F.No vits ki sə nəd li ek-
ran əsər lə rin də güc lə ri ni sı na-
mış dı lar. V.Nij ni ilk ad dı mın da 
uğur suz lu ğa dü çar ol sa da, rəh-
bər lik S.Mər da nov və F.No vits-
ki yə bö yük ümid lər bəs lə yir di. 
Bu nun la ya na şı, hə lə ÜİD Kİ-də 
təh si li ni da vam et di rən H.Se-
yid za də, Ə.Ata ki şi yev, N.Bə də-
lov, H.İs ma yı lov, H.Uruy ma qov 
Azər bay can fi lm lə ri nə re jis sor 
və ope ra tor kö mək çi lə ri, as sis-
tent lə ri ki mi cəlb olu nur du lar. 

Şüb hə siz ki, mü ha ri bə yə qə-
dər ki döv rün pe şə kar ki ne ma-
toq raf çı la rı ara sın da Sə məd 
Mər da nov xü su si se çi lir di. Sə-
məd Ha şım oğ lu Mər da nov 
(1911-1939) Tifl  is də zi ya lı ailə-
sin də do ğul muş du. O, məş hur 
səh nə us ta sı M.Mər da no vun 
qar da şı idi. 1925-ci il dən teatr və 
ki noy la cid di ma raq la nan S.Mər-
da nov ailə lə ri Ba kı ya kö çən dən 
son ra ek ran sə nə ti nə da ha da 
bağ lan mış, 1930-cu il də Mosk va 
Ki no Tex ni ku mu nun re jis sor luq 
fa kül tə si nə da xil ol muş, S.Ey-
zenş teyn və B.Bar net ki mi ek ran 
us ta la rı nın ema lat xa na la rın da 
təh sil al mış dı. O, 1931-ci il də 
tam met raj lı “Kö çə ri lər” sə nəd li 
len ti ni, son ra “Ma vi də niz qoy-
nun da”, “Kənd li lər” fi lm lə ri ni 
çək miş di. 

O, zi ya lı ailə sin də bö yü müş, 
Ə.Qəm kü sar, Ö.F.Ne man za-
də, M.Şah tax tins ki, E.Sul ta nov, 
Ə.Nə ri ma nov, Ə.Haq ver di yev 
ki mi zi ya lı la rı uşaq lıq vaxt la rın-
dan ta nı mış dı. ÜİD Kİ-də oxu-
du ğu il lər də S.Mər da nov müəl-
lim lə rin dən ki ne ma toq ra fın 
sir lə ri ni cid di şə kil də öy rən miş, 
öz is te da dı və qa bi liy yə ti ilə diq-
qə ti çək miş di. O, cə mi 20 ya şın da 
tam met raj lı “Kö çə ri lər” sə nəd-
li len ti ni (sse na ri müəl li fi  Z.Za-
ki rov, ope ra tor B.Pump yans ki) 
çək miş, bu fi lm də mən sub ol du-
ğu xal qın adət-ənə nə lə ri ni bü-
tün ko lo ri ti lə əks et di rə bil miş di. 

Şəkk- şüb hə siz, səs siz Azər bay-
can ki no su nun ən diq qə tə la yiq 
ek ran əsər lə rin dən olan hə min 
fi lm, təəs süf ki, sax la nıl ma yıb. 

Film də baş lı ca məq səd kö çə ri-
lə rin “par ti ya və hö ku mə tin gös-
tər di yi qay ğı nə ti cə sin də” otu raq 
hə yat ya şa ma sı üçün gö rü lən təd-
bir lər, ye ni li yin köh nə lik lə mü ba-
ri zə si nin əks et di ril mə si ol sa da, 
S.Mər da nov möv zu nu poetik 
üs lub da ek ra na kö çü rə bil miş-
di. Xal qın adət-ənə nə lə ri nə bə-
ləd olan, on la rı öy rən mə yə cəhd 
edən re jis sor gər gin ya ra dı cı lıq 
ax ta rış la rı sa yə sin də kö çə ri lə rin 
hə yat və məişə ti ni ek ran da can-
lan dır ma ğa mü vəff  əq ol muş du. 
Tə biətin şıl taq lıq la rı na qar şı öz 
ira də lə ri ni bü tün ça lar la rı ilə gös-
tə rən sa də zəh mət adam la rı nın 
kə də ri və se vin ci, gün də lik qay-
ğı la rı fi lm də əsas xətt  i təş kil edir. 

S.Mər da nov 1935-ci il də 
ÜİDKİ-ni bi ti rib Ba kı ya qa yı dan-
dan son ra C.Məm məd qu lu za də-
nin “Ö lü lər” pye si ni ek ran laş dır-
maq ar zu su ilə ya şa yır dı. 1936-cı 
il də ar tıq gə lə cək fi l min ədə bi 
sse na ri si üzə rin də iş ge dir di, o, 
sse na ri çi (gü man ki, O.Leoni-
dov la) ilə iş lə mək üçün bir ne çə 
də fə Mosk va da ol muş du. Əsə rin 
C.Cab bar lı tə rə fi n dən ya zıl mış 
lib rett  o su ilə ta nış olan re jis sor 
ma te rialı ki ne ma toq ra fın qa nun-
la rı na tam ca vab ve rən sse na ri yə 
çe vir mə yə can atır dı. La kin ar zu-
su nu hə ya ta ke çir mək ona qis mət 
ol ma dı. Hə min il S.Ey zenş teyn lə 
bir gə Ba kı ya mü ha zi rə oxu ma ğa 
gə lən B.Bar ne tə Az.FKİ rəh bər li-
yi tə rə fi n dən edi lən tək lif “Ma vi 
də niz qoy nun da” fi l mi nin ya ran-
ma sı na sə bəb ol du. 

“A zər fi lm” lə “Mej rab pom-
fi lm”in bir gə is teh sa lı olan “Ma-
vi də niz qoy nun da” ko me di ya sı 
tam mə na da ilk Azər bay can səs li 
(“Al mas” fi l mi nə yal nız mu si qi 
ya zıl mış dı, len tin özü səs siz çə-
kil miş di) bə dii ek ran əsə ri idi. 
Mü qa vi lə yə gö rə, 30-cu il lə rin 
baş lan ğı cın da so vet mü hən di si 
P.Ta ger tə rə fi n dən iş lə nib ha zır-
lan mış sis tem üz rə len tə alı nan 
bu ek ran əsə ri “A zər fi lm ”in ba za-
sın da, “Mej rab kom fi lm ”in ya ra-
dı cı kol lek ti vi lə çə ki lir di. Fil min 
sse na ri müəl li fi  K.Mints, qu ru-
luş çu- re jis so ru B.Bar net, ikin ci 
re jis so ru S.Mər da nov, qu ru luş-
çu- ope ra to ru M.Ki ril lov, ikin ci 
ope ra to ru M.Mus ta fa yev, qu ru-
luş çu-rəs sa mı V.Aden, bəs tə ka-
rı “A zər fi lm” tə rə fi n dən Ni ya zi, 
“Mej rab pom fi lm” tə rə fi n dən isə 
S.Po tots ki, səs ope ra to ru A.Qorn-
şteyn idi. Əsas rol la rı N.Kr yuç-
kov (Al yo şa), L.Sverd lin (Yu sif), 
Y.Kuz mi na (Ma ri ya), S.Sva şen-
ko (ba lıq çı lıq kol xo zu nun səd ri), 
M.Əli yev, İ.Əfən di yev, S.Sva şen-
ko, B.Bar net, V.Sa te ye va, A.Ju-
kov, A.Do li nin, S.Ko ma rov və 
baş qa la rı ifa edir di lər. 

Son ra lar fi lm üzə rin də iş haq-
qın da be lə ya zı la caq dı: “...Çə ki liş 
he yə ti nə Azər bay can stu di ya sı-
nın nü ma yən də lə ri, ikin ci re jis-
sor Sə məd Mər da nov (Mər da ni), 
ikin ci ope ra tor Mir zə Mus ta fa-
yev, re jis sor as sis ten ti Məm məd 
Əli li da xil idi lər. Bu adam lar seç-
mə idi lər: gö zəl, tə va zö kar və işə 
can yan dı ran... Düz dür, Mər da-
nov və Mus ta fa yev üçün bi la va si-
tə ya ra dı cı lıq işi az idi. Çün ki on-
la rın qar şı sın da güc lü və inad kar 
fi  qur lar: Bar net, Ki ri lov du rur du.

Bu nun la be lə, on la rın hər iki si, 
xü su si lə Mər da nov ümu mi iş-
də xoş əh val-ru hiy yə ya ra dır dı-
lar...” (M.Kuş ni rov. Bo ris Bar-
ne tin hə ya tı və fi lm lə ri (rus ca) 
Mos kva, 1977, səh.138).

Xə zər ba lıq çı la rı nın hə ya tın dan 
bəhs edən bu ki no ko me di ya “ye ni 
so vet ada mı nın for ma laş ma sın da 
əmə yin, dost lu ğun və mə həb bə-
tin oy na dı ğı ro lu” əks et dir mə li 
idi. Fil min sü je ti bə sit sxem üzə-
rin də qu ru lub. Me xa nik Al yo şa və 
onun sa diq dos tu Yu sif ba lıq ovu 
möv sü mün də ar te lə kö mək et mək 
üçün şə hər dən ba lıq çı lıq kol xo zu-
na ezam olu nur lar. On la rın min di-
yi qa yıq də niz də fır tı na ya tuş gə lir 
və iki dost dal ğa la rın qoy nun da 
ölüm lə üz-üzə qa lır. Ba lıq çı lar tə-
rə fi n dən xi las edi lən Al yo şa və Yu-
sif kol xoz da işə baş la yır, bri qa dir 
Ma ri ya ya vu ru lur lar. Ma ri ya nın 
dost la ra sə mi mi mü na si bə ti on la-
rın qəl bin də qıs qınc lıq duy ğu la rı-
nın ya ran ma sı na sə bəb olur. La kin 
ba lıq ovu za ma nı də niz də bo ğu-
lan Ma ri ya nı xi las edə bil mə dik lə-
rin dən dost lar pə ri şan olur lar. Ov 
möv sü mü nün ba şa çat ma sı mü-
na si bə ti lə nə zər də tu tu lan bay ram 
şən li yi ya sa dö nür. Xə zə rin sa hi-
lin də pəj mür də hal da otur muş 
Al yo şa və Yu sif dal ğa lar la çar pı-
şan Ma ri ya nı gö rür lər. Onun xi-
la sı ha mı nın se vin ci nə sə bəb olur. 
Şə hə rə dön mək ərə fə sin də hər iki 
dost ürə yi ni Ma ri ya ya açır, la kin 
qı zın sev gi li si var, o uzaq lar da dır 
və Ma ri ya sev gi li si nə sa diq dir. 

Sü je tin sxe mi təx mi nən (fi  na-
lı nı nə zə rə al ma saq) “Mə həb bət 
oyu nu” fi l mi ni xa tır la dır. Bu ra da 
ideolo gi ya nın və ta ma şa çı nın tə-
ləb et di yi sa də lik, ay dın lıq və ide-

ya lı lıq ön pla na çə kil miş, dra ma-
tizm ele ment lə ri ni üs tə lə miş dir. 
Əgər iki epi zo du –Al yo şa və Yu-
si fi n, son ra isə Ma ri ya nın də niz də 
bat ma sı nı – dra ma tizm ki mi qə bul 
et sək, ki ne ma toq ra fi k ta pın tı nın 
bə sit li yi da ha ay dın gö rü nər. Film 
əv vəl cə dən hə ya tı, onun ti pik tə-
za hü rü nü əks et dir mək, gü lüş lə 
mü hi tin və qəh rə man la rın xa rak-
te ri ni də rin ləş dir mək, fa ciə ilə ko-
mizm ele ment lə ri ni üz vi şə kil də 
bir ləş dir mək yö nü mün də dü şü-
nü lüb. Re jis sor S.Mər da nov len tin 
ümu mi ide ya sı nı be lə ifa də edir di: 
“Hə yat özü ko mik və dra ma tik 
ele ment lə rin bir-bi ri ilə üz vi bağ lı 
ol du ğu nu sə nət ka ra diq tə edir”. 

Fil min pa vil yon epi zod la-
rı Mosk va da, na tu ra epi zod la rı 
isə Ba kı da len tə alı nır dı. Bu nun-
la bağ lı mət buat xə bər ve rir di ki, 
“Məş hur re jis sor (B) Bar net (“Şə-

hər kə na rın da” fi l mi nin 
re jis so ru) və gənc türk 
re jis so ru Sə məd Mər da-

no vun bir lik də çək di yi 
Kas pi də ni zi ba lıq çı la rı-

nın hə ya tın dan alın mış bö-
yük bə dii səs li fi lm olan “Ən 

ma vi də niz də” “Mej rab pom-
fi lm” fab ri kin də pa vil yon iş lə ri ni 

qur ta rıb, Ba kı ya gəl miş dir. Bu ra da 
şək lin tə biət səh nə lə ri çə ki lə cək. 
Bil gəh sa hi lin də şək lin çə kil mə si-
nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-
fi lm” “Mej rab pom fi lm ”lə bir lik də 
çə kir. Bu, Azər ki no nun ilk bö yük 
səs li şək li ola caq”. (“Ə də biy yat 
qə ze tə si”, 1935, 23 ap rel). 

B.Bar net və S.Mər da nov fi l min 
konfl  ikt lər və tə zad lar üzə rin də 
qu rul ma sı nın zə ru ri li yi ni ba şa 
dü şür dü lər. Ona gö rə də çə ki liş 
za ma nı sse na ri nin sxe ma tik li yi ni 
ört-bas dır et mək üçün epi zod la ra 
müm kün dra ma tizm ele ment lə ri 
əla və edir di lər. Mə sə lən, B.Bar ne-
tin yaz dı ğı na gö rə, Ma ri ya nın də-
niz də bat ma sın dan kə dər lə nən, 
pəj mür də hal da sa hil də otu ran 
Al yo şa və Yu sif su dan çı xan Ma ri-
ya nı gö rən də dər hal su ya atıl ma lı 
idi lər. Am ma re jis sor lar on la rın 
əv vəl cə qor xub ge ri qaç ma la rı nı, 
son ra isə su ya atıl ma la rı nı dra-
ma tizm ele men ti ki mi epi zo da 
da xil edib lər. La kin bü tün bun lar 
len tin ko mik ru hu fo nun da ki fa-
fət qə dər tə sir li de yil di. Sə nət ka-
rın hər iki is ti qa mət – ko mizm və 
dra ma tizm – üçün ha zır ol ma sı nı 
əsas gö tü rən S.Mər da nov isə fi l-
min epi zod la rın da fəh mi ni əya ni 
şə kil də nü ma yiş et di rir di. Al yo şa 
və Yu si fi n xi las edil mə si epi zo-
dun da bu, ay dın gö rü nür. Ba lıq-
çı la rın ya rım can hal da gö yər tə yə 
uzan dır dıq la rı Yu sif ona əlin to-
xun du ğu nu hiss edən də bərk dən 
çı ğı rır: “Qı dıq la ma mə ni!” Bar ne-
tin şə ha də ti nə gö rə, be lə ta pın tı-
lar hə mi şə S.Mər da nov tə rə fi n-
dən edi lir di. O, bir sı ra epi zod la rı 
müs tə qil iş lə miş və len tə al mış dı. 

Baş ro lu ifa edən Ye le na Kuz mi-
na xa ti rə lə rin də qeyd edir ki, bir 
də fə qu ru luş çu re jis sor Bar net xəs-
tə lən di yin dən, o, əsas səh nə ni Sə-
məd lə məşq et mə li olub. “Nə vaxt 
idi ki, iş dən be lə zövq al ma mış dım. 
Səh nə çox gö zəl alın mış dı. Çox 
təəs süf ki, son ra dan fi lm də hə min 
səh nə yə yer ta pıl ma dı”. (İ.Kuz mi-
na. “Xa tır la dıq la rım ba rə də”. (rus 
di lin də). Mos kva, 1976, səh.229). 
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Az.FKİ (Azər bay can Fo to-Ki-

İ
n ki şa fı nın səs li döv rü nə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su, za ma-
nın ru hu na, si ya si ha ki miy yə tin tə ləb lə ri nə ca vab ve rən ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lı na janr böl gü sü ilə baş la dı. Film lə rin təb li-
ğat-təş vi qat funk si ya sı sax la nıl maq la, iki is ti qa mət də – müasir 

və ta ri xi-in qi la bi möv zu lar da qar şı ya qo yul muş və zi fə lə rin ic ra sı 
hə ya ta ke çi ril di. Ta ri xi-in qi la bi film lər “so vet ha ki miy yə ti nin keç-
di yi çə tin və şə rəf li yo lu”, müasir möv zu la ra həsr olun muş lent lər 
isə “so vet ada mı nın for ma laş ma sı nı” əks et dir mə li idi. Bu na gö rə 
də 1936-1940-cı il lər də is teh sal edil miş 7 bə dii ek ran əsə rin dən 
3-ü ta ri xi-in qi la bi, 4-ü isə müasir möv zu ya həsr olun muş du. 
Ey ni və ziy yət bü töv lük də so vet ki no su na da xas idi. Rus ki no sun da 
S.Ey zenş teyn, V.Pu dov kin, Va sil yev qar daş la rı nın ek ran əsər lə ri ilə 
ya na şı, ta ri xi-in qi la bi janr da di gər film lər də çə ki lir di. Q.Ko zint sev 
və L.Trauber qin (“Mak sim haq qın da tri lo gi ya”, 1935-1939), A.Zar xi 
və İ.Xey fit sin (“Bal tik de pu ta tı”, 1936), Y.Dzi qa nın (“Biz Kronş tat-
da nıq”, 1936), N.Erm le rin (“Bö yük və tən daş”, 1936-1939), S.Yut-
ke viç, M.Rom mun lent lə ri bü töv bir epo xa nın so vet ideolo gi ya sı 
nöq te yi-nə zər dən bə dii mən zə rə si ni ya rat maq cəhd lə ri idi. Q.Alek-
sand ro vun “Sirk” (1936), “Vol qa-Vol qa” (1938), “İ şıq lı yol” 
(1940) ko me di ya la rı “so sializm uğ run da mü ba ri zə nin ge di-
şin də ye ni in sa nın ya ran ma sı na kö mək et mək” məq sə di da-
şı yır dı. Ye ni mər hə lə yə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su da 
ey ni və zi fə ni hə ya ta ke çir mə yə məh kum idi.
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S.Ey zenş teyn, V.Pu dov kin, Va sil yev qar daş la rı nın ek ran əsər lə ri ilə 
ya na şı, ta ri xi-in qi la bi janr da di gər film lər də çə ki lir di. Q.Ko zint sev 
və L.Trauber qin (“Mak sim haq qın da tri lo gi ya”, 1935-1939), A.Zar xi 
və İ.Xey fit sin (“Bal tik de pu ta tı”, 1936), Y.Dzi qa nın (“Biz Kronş tat-
da nıq”, 1936), N.Erm le rin (“Bö yük və tən daş”, 1936-1939), S.Yut-
ke viç, M.Rom mun lent lə ri bü töv bir epo xa nın so vet ideolo gi ya sı 
nöq te yi-nə zər dən bə dii mən zə rə si ni ya rat maq cəhd lə ri idi. Q.Alek-

nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-
fi lm” “Mej rab pom fi lm ”lə bir lik də 
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ya lı lıq ön pla na çə kil miş, dra ma-
tizm ele ment lə ri ni üs tə lə miş dir. 
Əgər iki epi zo du –Al yo şa və Yu-
si fi n, son ra isə Ma ri ya nın də niz də 
bat ma sı nı – dra ma tizm ki mi qə bul 
et sək, ki ne ma toq ra fi k ta pın tı nın 
bə sit li yi da ha ay dın gö rü nər. Film 
əv vəl cə dən hə ya tı, onun ti pik tə-
za hü rü nü əks et dir mək, gü lüş lə 
mü hi tin və qəh rə man la rın xa rak-
te ri ni də rin ləş dir mək, fa ciə ilə ko-
mizm ele ment lə ri ni üz vi şə kil də 
bir ləş dir mək yö nü mün də dü şü-
nü lüb. Re jis sor S.Mər da nov len tin 
ümu mi ide ya sı nı be lə ifa də edir di: 
“Hə yat özü ko mik və dra ma tik 
ele ment lə rin bir-bi ri ilə üz vi bağ lı 
ol du ğu nu sə nət ka ra diq tə edir”. 

Fil min pa vil yon epi zod la-
rı Mosk va da, na tu ra epi zod la rı 
isə Ba kı da len tə alı nır dı. Bu nun-
la bağ lı mət buat xə bər ve rir di ki, 
“Məş hur re jis sor (B) Bar net (“Şə-

hər kə na rın da” fi l mi nin 

nın hə ya tın dan alın mış bö-
yük bə dii səs li fi lm olan “Ən 

ma vi də niz də” “Mej rab pom-
fi lm” fab ri kin də pa vil yon iş lə ri ni 

qur ta rıb, Ba kı ya gəl miş dir. Bu ra da 
şək lin tə biət səh nə lə ri çə ki lə cək. 
Bil gəh sa hi lin də şək lin çə kil mə si-
nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-

n ki şa fı nın səs li döv rü nə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su, za ma-
nın ru hu na, si ya si ha ki miy yə tin tə ləb lə ri nə ca vab ve rən ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lı na janr böl gü sü ilə baş la dı. Film lə rin təb li-
ğat-təş vi qat funk si ya sı sax la nıl maq la, iki is ti qa mət də – müasir 

və ta ri xi-in qi la bi möv zu lar da qar şı ya qo yul muş və zi fə lə rin ic ra sı 
hə ya ta ke çi ril di. Ta ri xi-in qi la bi film lər “so vet ha ki miy yə ti nin keç-
di yi çə tin və şə rəf li yo lu”, müasir möv zu la ra həsr olun muş lent lər 
isə “so vet ada mı nın for ma laş ma sı nı” əks et dir mə li idi. Bu na gö rə 
də 1936-1940-cı il lər də is teh sal edil miş 7 bə dii ek ran əsə rin dən 
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və L.Trauber qin (“Mak sim haq qın da tri lo gi ya”, 1935-1939), A.Zar xi 
və İ.Xey fit sin (“Bal tik de pu ta tı”, 1936), Y.Dzi qa nın (“Biz Kronş tat-
da nıq”, 1936), N.Erm le rin (“Bö yük və tən daş”, 1936-1939), S.Yut-
ke viç, M.Rom mun lent lə ri bü töv bir epo xa nın so vet ideolo gi ya sı 
nöq te yi-nə zər dən bə dii mən zə rə si ni ya rat maq cəhd lə ri idi. Q.Alek-

Şəkk- şüb hə siz, səs siz Azər bay- “A zər fi lm” lə “Mej rab pom- Bu nun la be lə, on la rın hər iki si, 
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