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1933-cü il də Al ma ni ya-
da ha ki miy yə ti ələ ke çi rən 
Adolf Hit ler be lə bir vaxt da 
dün ya nın ye ni dən bö lüş dü-
rül mə si niy yə ti ni hə ya ta ke-
çir mə yə baş la mış dı. SS Rİ-nin 
si ya si eli ta sı nın İ.V.Sta li nin 
rəh bər li yi al tın da qur du ğu 
ha ki miy yət ar tıq yad fi  kir li yə 
qar şı to tal mü ba ri zə yə baş la-
mış dı. Qu rul muş nə həng rep-
res si ya apa ra tı çar döv rün dən 
qal mış və ye ni sis te min ye tiş-
dir di yi kadr la rı aman sız ca sı na 
məhv edir di. 1934-cü il də Le-
ninq rad da S.M.Ki ro vun öl dü-
rül mə si lə da ha da ge niş lə nən 
rep res si ya dal ğa sı qı sa müd dət 
ər zin də say sız-he sab sız in sa nın 
ta le yi ni də yiş dir di. Bu qar şı sıalın-
maz dal ğa, tə bii ki, ki ne ma toq ra fi -
ya dan da yan öt mə di. 

SS Rİ-yə da xil olan bü tün res-
pub li ka lar ki mi, «so sializm qu ru-
cu lu ğu yo lu ilə irə li lə yən» Azər-
bay can da da ey ni so sial və iq ti sa di 
də yi şik lik lər baş ve rir di. «Le ni nin 
və siy yət lə ri, Sta li nin gös tə riş-
lə ri və M.C.Ba ğı ro vun rəh bər-
li yi al tın da ya şa yıb-ya ra dan»

Azər bay can xal qı par ti ya nın qar-
şı ya qoy du ğu və ziələ ri ye ri nə ye-
tir mək üçün bü tün im kan la rı nı 
sə fər bər et miş di. Ötən əs rin 20-ci 
il lə rin də və 30-cu il lə rin əv vəl-
lə rin də sə na ye çi lə ri, tor paq və 
mülk sa hib lə ri ni, mil li ida rəet mə 
struk tur la rı nı təd ri cən məhv edən 
sis tem 30-cu il lə rin ikin ci ya rı sın-
dan to tal şə kil də zi ya lı la rın, si ya si 
və hər bi kadr la rın rep res si ya sı na 
baş la dı. Bu dövr də mil li dü şün cə-
miz də əvəz siz ye ri olan H.Ca vid, 
Y.B.Çə mən zə min li, M.Müş fi q, 
Ü.Rə cəb və baş qa la rı ilə ya na şı, 
ilk ki no re jis so ru muz və qüd rət li 
səh nə us ta sı A.M.Şə rif za də, ilk ki-
no təş ki lat çı mız Ş.Mah mud bə yov, 
səh nə və ek ran la bağ lı olan mə-
də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri 
aman sız rep res si ya nın qur ba nı ol-
du lar. Sis tem, hətt  a öz ye tir mə lə-
ri olan Əli hey dər Qa ra yev, Ay na 
Sul ta no va, Ru hul la Axun dov və 
baş qa la rı na da rəhm et mə di.

Azər bay can səs li ki no su nun 
baş lan ğı cı be lə bir so sial-iq ti sa-
di və mə nə vi döv rə tə sa düf et di. 
1935-ci il də ye ni dən təş kil olun-
muş Azər bay can XKS ya nın da 
Fo to-Ki no İda rə si fi lm is teh sa lı 
və nü ma yi şi lə bağ lı mə sə lə lə ri 
si ya si-ideolo ji nə za rə tin, ey ni za-
man da mad di tə mi na tın im kan 
ver di yi çər çi və də həll et mə yə ça-
lı şır dı. İda rə öz fəaliy yə ti ni XKS-
nın 1936-cı ilin 10 fev ra lın da ya-
ra dıl mış İn cə sə nət İş lə ri İda rə si lə 
əla qə li şə kil də qu rur, ilk ideolo ji 
nə za rət ins tan si ya sı ki mi, gös tə-
riş və tə li mat la rı hə min ida rə dən 
alır dı. Bu qu ru mun rəisi Ru hul la 
Axun dov, müavin lə ri sə Y.K.Çu-
bar və Q.Sul ta nov tə yin edil-

miş di lər. Bu nun la da 
Az.FKİ fak ti ki ola raq 
öz sa hə sin də ic ra çı 
qu ru ma çev ril miş di. 
«A zər ki no», «A zər-
fi lm» və «A zər fo-
to» trest lə ri hə min 
ida rə nin ta be li yi nə 
ve ril miş di. Kadr, 
möv zu, re per tuar, 
tex ni ka və s. üz rə 
si ya sət İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si tə rə-
fi n dən müəy yən-
ləş di ri lir di. 

1936-cı il də ye ni təş ki la ti qu rum 
si ya si-ideolo ji rəh bər li yin qar şı ya 
qoy du ğu və zi fə lə ri ye ri nə ye tir-
mək üçün fəaliy yə tə baş la dı. Hə-
min ilin bə dii fi lm lə rin is teh sa lı 
pla nı na «Du man lı Təb riz» (Sse na ri 
müəl lifl  ə ri Qreb ner, M.S.Or du ba-
di), «Bol şe vik Hə sən» (A.Po pov, 
Xa çum yan, Hə sə nov), «Ö lüm va-
di si» (Q.Mu sa yev), «Xoş bəxt va-
di» («Cey fun və Ul çar», Yev la xov, 
A.Ta tiş vi li), «Ö lü lər» (K.Mints), 
«Çem pion lar» (A.Po pov və Xa-
çum yan), «Kor çal ğı çı» (B.Ta tiş vi li), 
«Qa ra qı zıl» (A.Tols toy, O.Leoni-
dov), «Də niz çi Sind bad» (K.Tom-
ski), «Ba kı» («28 ap rel», Fi li mo nov, 
Speş nev), «Al dan mış kə va kib» 
(İ.Əfən di yev), «Şi raz gül lə ri» (Qur-
viç, S.Rəh man), «Tel li» (C.Ca vad-
za də), «Üç qar daş» (M.Mi ka yı lov), 
«Qə za» (Na ta rov, Y.Fid ler), «Bol-
şe vik lər» (Kudr yavt sev), «Şöh rət» 
(Yev la xov), «Göy çay» (Axund za-
də) sse na ri lə ri sa lın mış dı ki, on lar-
dan yal nız «Ö lüm va di si» və «Cey-
fun və Ul çar» is teh sa la ta bu ra xıl dı. 

Növ bə ti 1937-ci ilin pla nın da 
«Də niz eks pe di si ya sı» (Fi li mo-
nov, Speş nev, Saf ro nov), «Xalq-
lar dost lu ğu» (Ə.Məm məd xan lı, 
Q.Mu sa yev), «Kəş fi y yat çı lar» (neft 
möv zu su, Vay sen berq, Za ki rov), 
«Ra zı lıq» (pam bıq möv zu su, Y.Zil-
ber berq), «Ma şi nist lər» (də mir yo-
lu nəq liy ya tı möv zu su, Qro xov) 
bə dii fi lm lə ri ni çək mək nə zər də 
tu tul muş du. Eh ti yat möv zu lar 
ki mi, «Düş mən çi lik» (ta ri xi-in qi-
la bi, C.Ca han baxş, Tu re nev), «Bö-
yük yol» (müasir, No voq ruds ki), 
«Kənd li lər» (ta ri xi-in qi la bi, G.Mdi-
va ni), «Öz yo lu ilə» (ta ri xi-in qi la-
bi Y.Zil ber berq) fi lm lə ri ni çək mək 
plan laş dı rıl mış dı. La kin nə zər-
də tu tu lan möv zu lar dan yal nız 
«Kənd li lər» fi l mi, o da 1938-ci il də 
is teh sa la ta bu ra xıl dı. Hə min dövr-
də «Ma vi də niz qoy nun da» len ti-
nin çə ki li şi ba şa çat dı rıl mış dı. «Ba-
kı lı lar» tam met raj lı, «Də cəl dəs tə» 
və «Ha zır ol» qı sa met raj lı lent lə ri 
üzə rin də iş isə da vam et di ri lir di. 

Azər bay can səs li ki no su nun 
ilk il lə rin də fi lm lə rin çə ki li şi nin 
ya rım çıq qal ma sı adi ha la çev ril-
miş di. Bu nun da əsas sə bəb ka rı 
«A zər fi lm »in bə dii fi lm lə rin is teh-
sa lı şö bə si nin rəisi K.İ.Toms ki idi. 

1934-cü il də də vət olu nan, AF Kİ 
ilə 3 il lik mü qa vi lə bağ la yan, lent-
lə rin is teh sa lı na və sə viy yə si nə 
ca vab deh olan Toms ki nin gü na hı 
ucun dan «Mə həb bət oyu nu» fi l-
mi ba şa ça tan dan son ra də fə lər lə 
dü zə liş lər apa rıl ma sı na bax ma-
ya raq, bə dii sə viy yə cə zəif alın-
mış və mət buatın tən qid hə də fi  nə 
çev ril miş di. Bu nun la ya na şı, qı sa-
met raj lı «Al tın cı hiss» len ti SS Rİ 
Baş Ki ne ma toq ra fi  ya İda rə si tə rə-
fi n dən çıx daş olun muş, «Di rek tiv 
bant» bə dii-sə nəd li, «Ab ba sın bə-
la sı» mul tip li ka si ya fi lm lə ri rəh-
bər lik və ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
mən fi  qar şı lan mış dı. Toms ki öz 
səhv lə ri ni dü zəlt mək üçün təd-
bir gör mür, da ğı dı cı lıq xətt  i ni da-
vam et di rir, ya ra dı cı əmək daş la rı 
iş dən so yu dur du. O, «Cey fun və 
Ul çar», «Ö lüm də rə si» fi lm lə ri nin 
sse na ri si nə də ci na yət kar ca sı na 
ya naş mış, nə ti cə də bu lent lə rin is-
teh sa lı nı lən git miş di. «A zər fi lm» 
iş çi lə ri nin da vam lı şi ka yət lə rin-
dən son ra Mosk va ya qa çan Tom-
ski AF Kİ rəisi nin te leq ram la rı na 
ca vab ver mir, Ba kı ya dön mək dən 
im ti na edir di. 1936-cı ilin okt yab-
rın da o, və zi fə sin dən azad olun du 
və məh kə mə yə ve ril di. 

«Cey fun və Ul çar» len ti nin qu-
ru luş çu-re jis so ru Y.Ka za yev, rəs-
sa mı V.Aden, re jis sor kö mək çi si 
Fə tə li yev, H.Uruy ma qov, N.Bə-
də lov idi. O fi lm də baş rol la ra 
A.M.Şə rif za də, Ü.Rə cəb, M.Mər-
da nov, M.Sə na ni və baş qa la rı çə-
ki lir di lər. Okt yabr ayın da çə ki liş-
lər mü vəq qə ti da yan dı rıl dı. Çün ki 
av qust-sent yabr ay la rın da cə mi 63 
kadr çə kil miş, 2000 metr pl yon ka 
sərf edil miş di. Pa da bad da və Qa-
fan da len tə alı nan fi l min bi rin ci 
qu ru luş çu-re jis so ru V.Nij ni, ope-
ra to ru B.Smir nov, di rek to ru Qa-
ra mov, məs lə hət çi si B.Ta tiş vi li öz 
iş lə ri nin öh də sin dən gə lə bil mir-
di lər. Nə ti cə də fi l min di rek to ru 
Q.Alek sand rovs ki tə yin olun du, 
sse na ri ni B.Ta tiş vi li ilə ye ni dən 
iş lə mək üçün Şpi kovs ki də vət 
edil di. La kin sse na ri də çox lu dü-
zə liş lər apa rıl ma sı na, ob raz la-
rın də yiş di ril mə si nə, akt yor lar-
dan N.Kond ra ten ko, K.Dauş vi li, 
C.Əli yev, K.Məm mə dov, Ə.Qu li-
ye vin azad olun ma la rı na bax ma-

ya raq, çə ki liş də dö nüş ya-
rat maq müm kün 

o l  m a  d ı . 

«A zər fi lm» rəisi  ni əvəz edən 
Q.Ba ba yev F.Plu ke ne, B.Kers ki 
və B.Ba ba ri qo dan iba rət ko mis si-
ya ya ra dıb, səh lən kar lı ğın sə bəb-
lə ri ni araş dır ma ğa ça lış sa da, bir 
nə ti cə əl də edil mə di yin dən, bə dii 
rəh bər li yi S.M.Ey zenş tey nə hə va-
lə olu nan fi l mi xi las et mək müm-
kün ol ma dı. 

Ey ni ta le ni «Ö lüm də rə si» fi l mi 
də ya şa dı. Qıl man Mu sa ye vin sse-
na ri si üz rə Q.Bra gins ki və B.Ko-
çe to vun len tə al dı ğı bu fi l min 
qu ru luş çu ope ra to ru F.No vits ki, 
qu ru luş çu rəs sa mı G.Əli yev, re-
jis sor as sis ten ti M.Ba ba yev, re jis-
sor kö mək çi si A.Al lah ver di yev, 
ope ra tor as sis ten ti L.Ko rets ki, 
di rek to ru A.Sə məd bə yov, in zi-
bat çı sı D.Yev da yev idi. Əsas rol-
la rı B.Mlix tin, Y.Aqu rov, N.Dub-
ro vin, Ə.Mə li kov, İ.Əfən di yev, 
R.Ka zı mov, A.Te re qu lo va, T.Qor-
nik, B.Fə rə məz ifa edir di lər. Len-
tin uğur suz lu ğa dü çar ol du ğu nu 
gö rən Az.FKİ rəh bər li yi və ziy yə-
ti xi las et mək üçün sse na ri üzə-
rin də iş lə mək tək li fi  lə Mil ki nə 
də vət gön dər di. La kin əsa sən 
mad di məq səd gü dən sse na ri çi-
nin baş dan sov du işi rəh bər li yi 
qa ne et mə di yin dən, mə su liy yət 
Q.Bra gins ki nin üzə ri nə qo yul du. 
İkin ci cəhd də uğur suz lu ğa dü çar 
ol du ğun dan, 1936-cı il okt yab rın 
8-də fi l min bağ lan ma sı, çə ki liş 
qru pu nun və ye ni də vət edil miş 
akt yor la rın (M.Ba ba ye va, Ə.Hü-
seyn za də, M.Sə na ni, A.Ta hi rov, 
Ə.Qə mər lins ki, Ə.Qur ba nov, 
F.Qəd ri, Y.Sa dı xov) azad olun-
ma sı haq qın da qə rar qə bul et di.

Təx mi nən ey ni və ziy yə tin 
di gər fi lm lər də də ya ran ma-
sı təh lü kə si ni hiss edən Az.FKİ 
rəh bər li yi uğur suz luq dan ya xa 
qur tar maq üçün sərt təd bir lər 
gö rür dü. İs teh sa lın ilk mər hə lə si 
ki mi, sse na ri lə rin mü kəm məl li-
yi nə diq qət ye ti rən rəh bər lik bu 
sa hə də iş lə yən lə rə la zı mi şə rait 
ya rat ma ğa ça lı şır dı. Sse na ri çi-
lər «hə yat la ta nış ol maq üçün 
ra yon la ra, hətt  a baş qa res pub li-
ka la ra ezam edi lir di lər. «A zər-
fi lm »in sse na ri şö bə si nin iş çi si 
C.Ca han baxş «Düş mən çi lik» bə-
dii, ki nod ra ma turq Y.Zel ber berq 
isə «Pam bıq çöl lə ri nin sta xa nov-
çu su» sə nəd li fi l mi nin sse na ri si 
üzə rin də iş lə mək üçün Gən cə yə 
gön də ril miş di lər. La kin çox za-
man bu cür ad dım lar da fi lm lə-
rin sə viy yə si nin yük səl mə si nə 
tə sir gös tə rə bil mir di. 

Davamı gələn sayımızda

NƏ Rİ MAN

1933-cü il də Al ma ni ya-

30-cu il lər də 
A z ə r  b a y -
ca nın da-
xil ol du ğu 

So vet im pe ri ya sı mü rək kəb 
də yi şik lik lər döv rü ya şa yır-
dı. İdeolo gi ya nın «bö yük si-
ya si və əmək yük sə li şi» adı 
ilə xa rak te ri zə et di yi hə min 
vaxt da «SS Rİ-də ka pi ta list 
tə sər rü fa tı nın ləğv edil mə-
si pro se si nin ba şa çat ma sı, 
ümum xalq və koope ra tiv-
kol xoz mül kiy yə ti for ma sın-
da so sialist tə sər rü fat sis-
te mi nin bər qə rar ol ma sı, 
də rin mə də ni in qi la bın baş 
ver mə si, so vet zi ya lı la rı nın 
ye tiş mə si, mət buat, ki no, ra-
dio, teatr və mə də ni-maarif 
müəs si sə lə ri nin sa yı nın art-
ma sı» bu  yük sə li şin baş lı ca 
ciz gi lə ri sa yı lır dı. So vet xal-
qı ÜİK(b)P XVII qu rul ta yı nın 
qə bul et di yi ikin ci be şil lik 
pla nın (1933-1937-ci il lər) 
ye ri nə ye ti ril mə si uğ run da 
mü ba ri zə yə baş la mış dı. Xalq 
küt lə lə ri nin bö yük bir qis mi 
hə lə də yox sul lu ğun aşa ğı 
həd din də ya şa sa da, si ya-
si ha ki miy yət və ideolo gi ya 
«xalq tə sər rü fa tı nın ye ni dən 
qu rul ma sı nın və kol lek tiv-
ləş mə nin ba şa çat dı ğı nı, so-
sialist in qi la bı nın əsas və-
zi fə si nin ye ri nə ye ti ril di yi ni 
– ye ni so sialist iq ti sa diy ya tı-
nın ya ran dı ğı nı» təb liğ edir-
di. SS Rİ-nin ye ni kons ti tu si-
ya sı nı qə bul edən So vet lə rin 
VIII föv qə la də Ümu mit ti faq 
qu rul ta yın da (de kabr, 1936-
cı il) nə həng bir öl kə də qu-
ru lan im pe ri ya nın təş ki-
la ti iş lə ri ba şa çat dı rıl dı, 
«is tis mar çı si nif lə rin ləğv 
olun du ğu, so sialist mil-
lə ti nin for ma laş dı ğı» 
elan edil di. XVIII qu rul-
tay SS Rİ-də «so sialist 
cə miy yə ti qu ru cu lu ğu-
nun ba şa çat dı rıl ma sı nı, 
təd ri cən so sializm dən 
kom mu niz mə ke çil mə si-
ni», XIX qu rul tay (mart, 
1939-cu il) isə «apa rı cı 
ka pi ta list öl kə lə ri nə çat-
maq və on la rı ötüb keç-
mək» və zi fə si ni qar şı ya 
qoy muş du.

ha ki miy yət ar tıq yad fi  kir li yə 
qar şı to tal mü ba ri zə yə baş la-
mış dı. Qu rul muş nə həng rep-
res si ya apa ra tı çar döv rün dən 
qal mış və ye ni sis te min ye tiş-
dir di yi kadr la rı aman sız ca sı na 
məhv edir di. 1934-cü il də Le-
ninq rad da S.M.Ki ro vun öl dü-
rül mə si lə da ha da ge niş lə nən 
rep res si ya dal ğa sı qı sa müd dət 
ər zin də say sız-he sab sız in sa nın 
ta le yi ni də yiş dir di. Bu qar şı sıalın-
maz dal ğa, tə bii ki, ki ne ma toq ra fi -

SS Rİ-yə da xil olan bü tün res-
pub li ka lar ki mi, «so sializm qu ru-
cu lu ğu yo lu ilə irə li lə yən» Azər-
bay can da da ey ni so sial və iq ti sa di 
də yi şik lik lər baş ve rir di. «Le ni nin 
və siy yət lə ri, Sta li nin gös tə riş-
lə ri və M.C.Ba ğı ro vun rəh bər-
li yi al tın da ya şa yıb-ya ra dan»

miş di lər. Bu nun la da 
Az.FKİ fak ti ki ola raq 
öz sa hə sin də ic ra çı 
qu ru ma çev ril miş di. 
«A zər ki no», «A zər-
fi lm» və «A zər fo-
to» trest lə ri hə min 
ida rə nin ta be li yi nə 
ve ril miş di. Kadr, 
möv zu, re per tuar, 
tex ni ka və s. üz rə 
si ya sət İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si tə rə-
fi n dən müəy yən-
ləş di ri lir di. 

plan laş dı rıl mış dı. La kin nə zər-
də tu tu lan möv zu lar dan yal nız 
«Kənd li lər» fi l mi, o da 1938-ci il də 
is teh sa la ta bu ra xıl dı. Hə min dövr-
də «Ma vi də niz qoy nun da» len ti-
nin çə ki li şi ba şa çat dı rıl mış dı. «Ba-
kı lı lar» tam met raj lı, «Də cəl dəs tə» 
və «Ha zır ol» qı sa met raj lı lent lə ri 
üzə rin də iş isə da vam et di ri lir di. 

Azər bay can səs li ki no su nun 
ilk il lə rin də fi lm lə rin çə ki li şi nin 
ya rım çıq qal ma sı adi ha la çev ril-
miş di. Bu nun da əsas sə bəb ka rı 
«A zər fi lm »in bə dii fi lm lə rin is teh-
sa lı şö bə si nin rəisi K.İ.Toms ki idi. 

fan da len tə alı nan fi l min bi rin ci 
qu ru luş çu-re jis so ru V.Nij ni, ope-
ra to ru B.Smir nov, di rek to ru Qa-
ra mov, məs lə hət çi si B.Ta tiş vi li öz 
iş lə ri nin öh də sin dən gə lə bil mir-
di lər. Nə ti cə də fi l min di rek to ru 
Q.Alek sand rovs ki tə yin olun du, 
sse na ri ni B.Ta tiş vi li ilə ye ni dən 
iş lə mək üçün Şpi kovs ki də vət 
edil di. La kin sse na ri də çox lu dü-
zə liş lər apa rıl ma sı na, ob raz la-
rın də yiş di ril mə si nə, akt yor lar-
dan N.Kond ra ten ko, K.Dauş vi li, 
C.Əli yev, K.Məm mə dov, Ə.Qu li-
ye vin azad olun ma la rı na bax ma-

ya raq, çə ki liş də dö nüş ya-
rat maq müm kün 

o l  m a  d ı . 

sı təh lü kə si ni hiss edən Az.FKİ 
rəh bər li yi uğur suz luq dan ya xa 
qur tar maq üçün sərt təd bir lər 
gö rür dü. İs teh sa lın ilk mər hə lə si 
ki mi, sse na ri lə rin mü kəm məl li-
yi nə diq qət ye ti rən rəh bər lik bu 
sa hə də iş lə yən lə rə la zı mi şə rait 
ya rat ma ğa ça lı şır dı. Sse na ri çi-
lər «hə yat la ta nış ol maq üçün 
ra yon la ra, hətt  a baş qa res pub li-
ka la ra ezam edi lir di lər. «A zər-
fi lm »in sse na ri şö bə si nin iş çi si 
C.Ca han baxş «Düş mən çi lik» bə-
dii, ki nod ra ma turq Y.Zel ber berq 
isə «Pam bıq çöl lə ri nin sta xa nov-
çu su» sə nəd li fi l mi nin sse na ri si 
üzə rin də iş lə mək üçün Gən cə yə 
gön də ril miş di lər. La kin çox za-
man bu cür ad dım lar da fi lm lə-
rin sə viy yə si nin yük səl mə si nə 
tə sir gös tə rə bil mir di. 
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