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12 okt yabr 1938 – Ta nın mış ki noope ra tor Şə rif  İs ma yıl oğ lu 
Şə ri fov (1938 – 26.9.2007) Ba kı da ana dan olub. Film lə ri: “Yol 
əh va la tı”, “Əzab lı yol lar”, “Şir ev dən get di”, “Qə rib cin lər di ya-
rın da” və s. 

12 okt yabr 1974 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa-
çı sı, bəs tə kar Qıl man Ba la məm məd oğ lu Sa la hov (16.3.1906 – 
1974) və fat edib. Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb-
lı nın rəh bə ri  olub.

12 okt yabr 1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Mi ka yıl 
Cab bar oğ lu Azafl  ı (Zey na lov; 21.3.1924 – 1990) və fat edib. 
“Azafl  ı dü bey ti”, “Azafl  ı gö zəl lə mə si”, “Azafl  ı gə ray lı sı” ki mi aşıq 
ha va la rı nın müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Lə tif 
Əb dül ba ği oğ lu Fey zul la yev (1918-1987) ana dan olub. Ab şe-
ron tə biəti nin ko lo ri ti, Xə zər neft çi lə ri ilə bağ lı ma raq lı əsər lə rin 
müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1938 – Əmək dar ar tist Ham let Ağa da daş oğ lu 
Qur ba nov (1938 – 15.11.1995) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “O dün ya-
dan sa lam” və s.),  te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz-
lar ya ra dıb.

13 okt yabr 1940 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rə-
şid Şə fəq (Rə şid Ca mal oğ lu Əli yev; 1940 – 24.8.2017) Ba kı da 
ana dan olub. “Bir saat lıq xə li fə lik”, “Baş tut ma yan hiy lə” ope ret-
ta la rı nın, uşaq lar üçün mu si qi li səh nə əsər lə ri nin (“Tül kü, tül kü, 
tün bə ki...”), mah nı la rın müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas 
İm ran Mu sa oğ lu Xə li lov (1940 – 18.7.2000) ana dan olub. Mə-
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib.

13 okt yabr 1967 – Ta nın mış akt yor, teatr xa di mi İb ra him Hü-
seyn oğ lu İs fa han lı (Hü seyn za də; 1897-1967) və fat edib. Tif-
lis Azər bay can Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub, Gür cüs ta nın 
Xalq ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb. “Bö yük da yaq” fi l min də (Yar-
məm məd) çə ki lib.

13 okt yabr 1974 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Sət-
tar Bəh lul oğ lu Bəh lul za də (15.12.1909 – 1974) və fat edib. 
Əsər lə ri müx tə lif xa ri ci mu zey lə rin eks po nat la rı sı ra sın da-
dır.

14 okt yabr 1875 – Maarif xa di mi, na şir Əlis gən dər Ha cı ba ba 
oğ lu Cə fər za də (1875-1941) Ba kı da do ğu lub. 1906-1908-ci il-
lər də “Də bis tan” ad lı ilk mil li pe da qo ji jur na lın na şi ri və mü hər ri ri 
olub.

14 okt yabr 1912 – Hey kəl tə raş, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Hə yat Həm dul la qı zı Ab dul la ye va (1912 – 21.4.2006) Dər bənd 
şə hə rin də ana dan olub. Şu şa da M.P.Va qi fi n abi də si, X.Na tə va-
nın büs tü və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 okt yabr 1916 – Əmək dar ar tist Sü sən Ha cı As lan qı zı 
Mə ci do va (1916 – 24.5.1985) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da  ça lı şıb, “Bir cə nub şə hə rin də”, “Bi zim Cə biş müəl lim” 
və s. fi lm lər də çə ki lib.

14 okt yabr 1933 – Müasir Azər bay can poezi ya sı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fi l oğ lu İb-
ra hi mov; 1933 – 2.12.2004) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu nun 
Nur su kən din də do ğu lub. Və tən pər vər lik, mil li ru ha say ğı şairin 
əsər lə ri nin apa rı cı möv zu su dur. Rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi-
zə tər cü mə edib.

Dün ya
12 okt yabr 1896 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-

fa tı (1975) laureatı Euge nio Mon ta le (Euge nio Mon ta le; 1896-
1981) ana dan olub.

12 okt yabr 1924 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1921) laureatı Ana tol Frans (Ana to le Fran ce, əsl adı 
Fran çois-Ana to le Thi bault; 16.4.1844 – 1924) və fat edib. Əsər-
lə ri: “Müasir ta rix” sil si lə ro man la rı, “Mə lək lə rin üs ya nı”, “Pinq-
vin lər ada sı” və s.

12 okt yabr 1935 – İtal yan ope ra mü ğən ni si Lu ça no Pa va rot ti 
(Lu ciano Pa va rot ti; 1935 – 6.9.2007) ana dan olub.

13 okt yabr 1921 – Fran sız akt yo ru və mü ğən ni si İv Mon tan 
(Yves Mon tand – İvo Li vi; 1921-1991) ana dan olub. Çə kil di yi 
fi lm lər: “Eti raf”, “Vəh şi”, “Si lah se çi mi”.

13 okt yabr 1934 – Rus akt yo ru Sa ve li Kra ma rov (1934-
1995) ana dan olub. Film lə ri: “Uğur centl men lə ri”, “Ələ keç məz 
qi sas çı lar”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.

14 okt yabr 1864 – Pol yak ya zı çı sı Ste fan Je roms ki (Ste-
fan Ze roms ki; 1864-1925) ana dan olub. “Kül”, “Hə ya tın bə-
zə yi”, “Də niz dən kü lək”, “Gü na hın ta ri xi” və s. ro man la rın 
müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

12-14 oktyabrXatirə təqvimi

ADA Uni ver si te ti nin tə şəb bü sü və 
dəs tə yi ilə ha zır la nan “Azər bay can” 
qə ze ti (1918-1920) kül liy ya tı nın IV 
cil di çap dan çı xıb. IV cild qə ze tin 
1919-cu il yan var nüs xə lə ri ni – 76-
102-ci nöm rə lə ri əha tə edir. Qə ze-
tin mətn lə ri ni fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Meh di Gən cə li, fi lo loq, 
tər cü mə çi Azad Ağaoğ lu trans li te-
ra si ya edib.

Azad Ağaoğ lu “Azər bay can” qə ze ti 
kül liy ya tı nın IV cil di ilə bağ lı ha zır la dı-
ğı mə qa lə də bir sı ra ma raq lı ma te rial-
la ra diq qət çə kir. On lar dan bi ri qə ze tin 
1919-cu il 5 yan var ta rix li 79-cu nöm-

rə sin də dərc olu nan “Müs tə qil mət buat 
lü zu miy yə ti” ad lı ya zı dır. Ya zı da hə min 
dövr də Ba kı da Rus Mil li Ko mi tə si nin 
or qa nı “Ye di na ya Ros si ya”, rus so-
sialist-in qi lab çı la rı nın or qa nı “Znam ya 
tru da”, so sial-de mok rat la rın or qa nı “İsk-
ra”, “mö tə dil” er mə ni dairə lə ri nin or qa nı 
“Na şe vrem ya”, “Daş nak sut yun” par ti-
ya sı nın or qa nı “Vper yod”, er mə ni di lin-
də “Mer orer” qə zet lə ri nin nəş ri ba rə də 
söz açı lır. Adı çə ki lən qə zet lə rin ha mı sı 
Azər bay can xal qı nın və döv lə ti nin mə-
na fe yi nə zidd fəaliy yət gös tə rən, mil li 
müs tə qil li yi mi zə açıq ca düş mən möv-
qe də da ya nan nəşr lər idi.

Be lə bir şə rait də “Azər bay can” qə ze-
ti nin mü ra ciəti ne cə də ak tual səs lə nir: 
“...Azər bay can türk və is lam la rı nöq te yi-
nə zə rin dən la zım gə lir ki, bi zim sə si miz 
düş mən lə ri mi zə mü qa bil zəif çıx ma sın. 
Bu isə mət buatı mı zın ço xal ma sı ilə ola 
bi lər”.

“Azər bay can”ın sə hi fə lə ri ni çe vir dik-
cə, döv rün mət buatı nın mən zə rə si göz-
lə ri miz qar şı sın da da ha yax şı can la nır. 
Təəs süf ki, bu mən zə rə bir o qə dər də 
ürə ka çan de yil dir. Mə sə lən, 16 yan var 
ta rix li 89-cu nöm rə də be lə bir xə bər gö-
rü rük: “Azər bay can Mü səl man İc ti maiy-
yu ni-İn qi la biy yun fi r qə si tə rə fi n dən bu 
gün lər də “Kənd çi və fəh lə” adın da türk 
li sa nın da həf tə lik bir qə ze tə nəşr edi lə-
cək dir”. 19 yan var ta rix li 91-ci nöm rə də 
isə Azər bay can So sialist-İn qi lab çı lar 
par ti ya sı Mü vəq qə ti Ko mi tə si nin səd ri 

Ru hul la Axun do vun bir mək tu bu dərc 
edil miş dir. Ru hul la Axun dov əv vəl ki xə-
bə ri tək zib edə rək be lə ya zır: “...“Əkin-
çi və fəh lə” qə ze tə si Azər bay can de yil, 
mü səl man de yil və so sialist de yil, Qaf-
qaz və Kas piys ki “hö ku mə ti nin” er mə ni 
mil lət çi lə ri nin tə şəb bü sü və sər ma yə si 
ilə nəşr edi lir”.

Bun la rın mü qa bi lin də mil li ma raq la-
rı mı za xid mət edən nəşr or qa nı “Azər-
bay can” qə ze ti dir. Qə zet həm də düş-
mən möv qe də ki bü tün bu nəşr lər lə 
mü ba ri zə apar maq, on la rın mil lə ti mi-
zə və döv lə ti mi zə yö nə lən əsas sız id-
diala rı nı sus dur maq ki mi ağır bir yü kü 
öz çi yin lə ri nə gö tür müş dür. Tə sa dü fi  
de yil ki, “Azər bay can” hər nöm rə sin də 
“düş mən cəb hə də ki” mət buatın ça ğı-
rış la rı na ca vab ver mək məc bu riy yə tin-
də qa lır. 

Azər bay can tor pa ğı nın ən gö zəl gu-
şə lə rin dən bi ri olan Qa ra ba ğı qa na 
bo ya yan daş nak vəh şi li yi ba rə də xə-
bər lər də “Azər bay can” qə ze ti nin de-
mək olar ki, hər nöm rə sin də özü nə yer 
ta pır: 

“Par la man tə rə fi n dən Qa ra ba ğa gön-
də ril miş olan he yət, baş da Xos rov bəy 
Sul ta nov ol maq üz rə Ba kı ya öv dət ey-
lə di [qa yıt dı]. Mü maileyh [adı çə ki lən 
şəxs] And ra ni kin Qa ra bağ da et di yi mə-
za li mə si [zülm lə ri] ba rə sin də qa yət də-
yər li sə nəd lər gə tir miş dir ki, bu gün lər də 
qə ze tə lər də çap edi lə cək dir” (N 86, 13 
yan var).

“Qa ra bağ dan tə zə cə gəl miş Par la-
man üz vü Mə lik-Ye qa nov Qa ra bağ əh-
va lı haq qın da və And ra nik hə rə ka tı ba-
rə sin də müx tə sər mə lu mat ver miş dir. 
Mə lik-Ye qa nov de miş dir ki, hal-ha zır da 
Qa ra bağ da olan 46 min dən zi ya də mü-
səl man qaç qın la rı Ba kı ya gəl mək də dir-
lər. On la ra bu ra da yer və iş ver mək la-
zım gə lə cək dir” (N 88, 15 yan var).

Ye nə qə dim Azər bay can yurd la rın dan 
Zən gə zur da er mə ni daş nak la rı nın vəh-
şi li yi nə səh nə ol maq da dır. Zən gə zur da 
da ğı dı lan, yan dı rı lan, yer üzün dən si li-
nən Azər bay can kənd lə ri nin sa yı yüz-
lər lə dir:

“Zən gə zur dan gə lən mü rəx xəs lə rin... 
söz lə rin dən an la şıl dı ğı üz rə, Zən gə zur-
da er mə ni lər tə rə fi n dən da ğı dı lan və xa-
rab edi lən kənd lə rin ədə di 119 pa rə dir 
ki, bun la rın 40 min dən ar tıq olan əha li si 
qı rıl dıq dan son ra, yer də qa lan la rı yer və 
yurd la rın dan qa çıb Qa ra ba ğın sair yer-
lə ri nə sə pə lə nib dir lər. Bu qaç qın la rın 
ha lı o də rə cə də fə la kət li dir ki, ya zıl maq-
la qur tar maz” (N 87, 14 yan var)...

IV cil din diq qə ti cəlb edən ma te rial-
la rın dan bi ri “Tür küs tan he yə ti-mü rəx-
xə sə si ilə mü sa hi bə” ad lı ya zı dır. Ta ri xi 
adı “Tür küs tan” olan, bu gün kü adıy la 
“Or ta Asi ya” ki mi ta nı dı ğı mız coğ ra fi -
ya da ya şa yan qar daş xalq la rın nü ma-
yən də he yə ti İs tan bul dan öz yurd la rı na 
qa yı dar kən bir müd dət Azər bay can da 
da yan mış və “Azər bay can” qə ze ti nə 
mü sa hi bə ver miş dir. Tür küs tan nü ma-

yən də lə ri, Av ro pa ya – Pa ris Konf ran sı-
na yo la dü şən Azər bay can nü ma yən də 
he yə ti nin, on la rı da yad dan çı xar ma ma-
sı nı xa hiş edir: “Bu gün ha zır da və ye ni 
pay dar [bər qə rar] ol muş hö ku mət lə rin, 
döv lət lə rin həp si nin gö zü fə qət [yal nız] 
bu ra da dır, fə qət [yal nız] bu ra dan im dad 
is tə yə cək lər. Si zin öh də ni zə qar daş lıq 
haq qı ola raq, di gər döv lət lər üçün də 
ça lış maq və zi fə si dü şə cə yi tə biidir... 
Gü man edi rəm ki, qar daş lıq xa ti rə si-
nə, türk lük şə rə fi  nə Azər bay can kən di si 
üçün ça lı şar kən, Av ro pa və ya xud baş-
qa yer də bi zim Tür küs ta nı da unut maz” 
(N 80, 6 yan var).

“Azər bay can” qə ze ti mə də niy yət və 
in cə sə nət ma te rial la rı ilə də zən gin-
dir. Qə zet də teatr ta ma şa la rı haq qın da 
xə bər lər və ya zı lar mü tə ma di yer alır. 
Cə fər Cab bar lı nın “Öl kəm” ad lı məş-
hur şeiri ilk də fə “Azər bay can”ın sə-
hi fə lə rin də “Gö zəl öl kəm” adı ilə çap 
edil miş dir (N 92, 20 yan var). Baş qa bir 
nöm rə də isə bir qrup Azər bay can zi ya-
lı sı nın Maarif Na zir li yi nə mü ra ciət edə-
rək ədə bi və ic ti mai-si ya si bir məc muə 
çap et dir mək is tə dik lə ri xə bər ve ri lir. Zi-
ya lı la rın mü ra ciəti ni “təq dir edi lə cək bir 
tə şəb büs” ki mi qiy mət lən di ri lən bu ya zı 
gü man ki, 1919-cu ilin mart ayın da Ba-
kı da nəş rə baş la yan “Öv ra qi-nə fi  sə” ad-
lı ədə biy yat, mə də niy yət və in cə sə nət 
jur na lı haq qın da mət buat da ilk xə bər dir.

Xa tır la daq ki, Cüm hu riy yət döv rü 
“Azər bay can” qə ze ti nin ADA Uni ver si-
te ti nin la yi hə si ilə nəşr edi lən tam kül-
liy ya tı 20 cild də ola caq. Bun dan ön cə 
çap dan çı xan I cild 1918-ci ilin sent-
yabr-okt yabr ay la rı nı, II cild 1918-ci ilin 
no yabr,  III cild isə de kabr ayı nı əha tə 
edib.

Sə nət kar lar haq qın da ya ra-
dı cı lıq la rı da nı şır. Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, 
ki noope ra tor Şə rif Şə ri fo vun 

(12.10.1938 – 26.9.2007) ek-
ran laş dır dı ğı film lər də onun 
zən gin tə fək kü rü nün, ge niş 
dün ya gö rü şü nün ək si ki mi 
hə yat  yo lu nu, sə nət bi li ci-
li yi ni müəy yən ləş di rib. 69 
il lik öm rü nün təx mi nən 40 
ilin dən ço xu nu Azər bay can 
ki no su na həsr edən sə nət-
ka rı ana dan ol ma sı nın 84-cü 
il dö nü mün də həm kar la rı nın 
xa ti rə lə ri nə və ki no fəaliy yə-
ti nə nə zər sa la raq yad edi rik. 

Şə rif Şə ri fov hə lə uşaq yaş-
la rın dan fo to sə nə ti nə vu ru lub. 
Bu vur ğun luq onu “Azər bay-
can fi lm” Ki nos tu di ya sı na gə ti-
rib. 20 ya şın da ope ra tor as sis-
ten ti ki mi fəaliy yə tə baş la yıb. 
Təc rü bə pro se sin də gör kəm li 
sə nət kar lar dan pe şə sir lə ri ni öy-
rə nib. 1964-1970-ci il lər də Ümu-
mit ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tun da təh sil al ma sı sə nət 
is ti qa mə ti ni də qiq ləş di rib.

Ki no fəaliy yə ti döv rün də 60-dan 
çox fi lm də iş lə yib. Ope ra tor as sis-
ten ti ki mi iki sə nəd li (“Azər bay can  
mə də niy yə ti nin ba ha rı”, “Bi zim 
Azər bay can”), üç bə dii (“Ko roğ lu”, 
“Bö yük da yaq”,  “Ye nil məz ba tal-
yon”) fi lm də, son ra isə ikin ci ope-
ra tor ki mi bir sı ra bə dii (“Uşaq lı ğın 
son ge cə si”, “Şə rik li çö rək”, “O qı-
zı ta pın”, “Ən va cib mü sa hi bə”) və 
sə nəd li fi lm lər də gör kəm li re jis sor 
və ope ra tor lar la ça lı şıb. “Var olun, 
qız lar...” bə dii fi l min də qu raş dı rıl-
mış səh nə lə rin ope ra to ru ki mi ça-
lı şıb, re jis sor-ope ra tor ki mi “Anam 
Kür” (1993) qı sa met raj lı sə nəd li 
fi lm çə kib. 

Ope ra tor ki mi ya ra dı cı lıq fi l moq-
ra fi  ya sı nı da ha çox sə nəd li fi lm lər 
təş kil et sə də, sə nət bi li ci li yi ni bə-
dii ek ran əsər lə rin də də təs diq-
lə yib. Müx tə lif möv zu la rı əha tə 
edən fi lm lər də hər jan rın xü su siy-
yə ti nə uy ğun təs vir nö vü fo nun da 
məz mu nun ma hiy yə ti ni əha tə li 
for ma da çat dı rıb, per so naj la rın 
xü su siy yət lə ri ni xa rak te ri zə edib, 
ma raq lı ya ra dı cı lıq nü ma yiş et di-
rib. “Sol maz bir ba har ki mi” fi l mi 
“Azər bay can kom so mo lu” mü ka-
fa tı na, “Anam Kür” fi l mi aka de mik 
Hə sən Əli yev adı na mü ka fa ta, 
“Əs rin mü qa vi lə si” fi l mi “Hu may” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

On beş ilə ya xın Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də (AD MİU) pe da-
qo ji fəaliy yət gös tə rən sə nət kar 
dərs və saiti ki mi “Ki no çə ki li şi 
tex ni ka sı”, “Te le vi zi ya və onun 
tex no lo gi ya sı”, “Ki no fi lm və te-
le vi zi ya proq ram la rı nın is teh sa-
lın da kom pü ter tex no lo gi ya sı nın 
tət bi qi” ad lı ki tab lar ya zıb. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
AD MİU-nun pro fes so ru Cə mil 
Qu li ye vin xa ti rə lə rin də us tad 
sə nət ka rı da ha ya xın dan ta nı yı-
rıq: “Şə rif Şə ri fo vu 1982-ci il dən 
ta nı yır dım. O za man mən “Azər-
bay can fi lm”də kurs işi çə kir dim. 
Şə rif müəl lim hə min vaxt lar da 
qu ru luş çu ope ra tor ki mi ça lı şır dı 
və bi zim fi l min ər sə yə gəl mə sin-
də bö yük ro lu ol du. Bir müd dət 

son ra onun la bir lik də AD MİU-da 
ça lış dım. O, çox tə va zö kar, sa də, 
bi lik li pe da qoq idi, ki noope ra tor 
fən ni ni təd ris edir di. Son ra Tür ki-
yə də pe da qo ji fəaliy yət gös tər di. 
Qa yıt dıq dan son ra ye nə pe da qo ji 
fəaliy yə ti ni da vam et dir di. 

Uni ver si tet də dörd il dən bir 
ye ni kurs gə lir di. Şə rif müəl li min 
ki noope ra tor ema lat xa na sın dan 
üç kurs tə lə bə lər təh sil al dı lar. 
Çox ba ca rıq lı, is te dad lı tə lə bə-
lə ri ye tiş di. Bu gün də hə min 
tə lə bə lər müx tə lif te le vi zi ya lar-
da, ki nos tu di ya da ça lı şır lar. Bu 
da tə biidir, çün ki Şə rif müəl lim 
Mosk va da Ki ne ma toq ra fi  ya İns-
ti tu tu nu bi tir miş di, zən gin pe şə 
bi li yi nə ma lik idi. Həm çi nin uzun 
il lər gör kəm li Azər bay can ki-
noope ra tor la rı Tey yub Axun dov, 
Arif Nə ri man bə yov, Əli sət tar Ata-
ki şi yev, Xan Ba ba yev və di gər lə-
ri ilə bir lik də ça lış mış dı. 

Qu ru luş çu ope ra tor ki mi o, 
bir ne çə bə dii, o cüm lə dən 
“Qə rib cin lər di ya rın da”, “Əzab-
lı yol lar” (Vla di mir Sa poj ni kov la 
bir gə) və di gər fi lm lər də ça lı şıb. 
Bu fi lm lə rin bə dii təs vir həl li nə, 
na ğıl poeti ka sı na, sti li nə uy ğun 
təs vir mə də niy yə ti ya ra dıb, ma-
raq lı rəng lər dən is ti fa də edə rək 
tə sir li kom po zi si ya lar qu rub. 
Son ra kı iş lə rin də də özü nə-
məx sus ya ra dı cı lı ğı ilə se çi lib. 
İşıq-köl gə sis te mi ilə çox gö zəl 
iş lə yir di. İşi ni bi lən ope ra tor ki-
mi  jan rı çox gö zəl hiss edir di, 
xü su siy yət lə ri ni ba şa dü şür dü. 
Bu na gö rə də hər bir fi l min özü-
nə məx sus təs vir həl li ni ta pır dı. 
Sə nət bi li ci li yi onun təh si lin-
dən, sə nə tə olan sev gi sin dən 
irə li gə lir di...”.

Əmək dar ar tist Öt kəm İs gən-
də ro vun bə ləd çi li yi ilə ope ra to-
run sə nət yo lu nu iz lə yi rik: “Şə rif 
Şə ri fov la “Əzab lı yol lar” və “Si fa-
riş çi” fi lm lə rin də iş lə mi şəm. Çox 
mə də ni, meh ri ban in san idi. Bir-
bi ri mi zə çox hör mət edir dik. İşi nə 
ol duq ca mə su liy yət lə ya na şır dı, 
hər şe yi də qiq lik lə yox la yır dı. Ya-
dım da dır, “Əzab lı yol lar” fi l mi nin 
çə ki li şin də qar daş la rın qu yu ya 
tul lan ma sı səh nə sin də hər şey 
də qiq lik lə öl çü lüb-bi çil miş di. Çə-
ki li şi də Şə rif müəl lim apa rır dı. 
Or tan cıl qar daş Xan məm mə di 
oy na yan uk ray na lı akt yor Vik tor 
De mir taş qu yu ya düz tul lan ma-
dı ğı na gö rə aya ğı qu yu nun kə-
na rı na dəy di və sın dı, qu yu dan 

onun qış qır tı sı eşi dil di. Bu an Şə-
rif müəl li min ürə yi get di və yı xıl dı. 
Onu özü nə gə tir dik. Hə yə ca nın-
dan əsir di. İşi nə nə qə dər cid di ya-
naş sa da, tə ləb kar ol sa da, ürə yi-
yum şaq, həs sas in san idi. 

Son ra lar onun la AD MİU-da bir-
lik də ça lış dıq. Me to dik töv si yə lər 
ya zır dı. Hər dən mə nim də bu ba-
rə də fi k ri mi so ru şur du. Uni ver si te-
tin rəh bə ri Ti mu çin Əfən di yev onu 
və di gər üç müəl li mi İs tan bu la iki 
il ope ra tor sə nə tin dən dərs de mə-
yə gön dər di, or da da öz pe şə si ni 
us ta lıq la təd ris et di. Hər mə na da 
işi ni bi lən, gö zəl in san idi...”.

Şə rif müəl li min sə nət bi li ci li yi ilə 
ya na şı yük sək mə nə vi də yər lə rə 
ma lik ol ma sı, nü mu nə vi şəx si key-
fi y yət lə ri ət raf da kı lar la mü na si bə-
ti ni asan laş dı rır, həm çi nin ek ran 
ob raz la rı nın fər di key fi y yət lə ri ni 
du ya raq len tə kö çür mə si nə im kan 
ya ra dır dı. Hə ya tı bi lən, in san psi-
xo lo gi ya sı nı ka me ra sı nın gö zü ilə 
xa rak te ri zə və təq dim edən ope-
ra to run pe şə bil gi si ni təs diq lə yən 
kadr lar ek ran əsər lə ri nin ba xım lı lı-
ğı nı ar tı rır, kadr la rın dol ğun lu ğu nu 
tə min edir. Müx tə lif janr lı fi lm lər də 
na tu ra və de ko ra si ya təs vir lə ri ni 
məz mu na uy ğun şə kil də len tə kö-
çü rən ope ra tor işıq lan dır ma sis te-
min dən mə ha rət lə is ti fa də edə rək 
müx tə lif ra kurs lu çə ki liş lər va si tə-
si lə ek ran ha di sə lə ri nin ger çək li-
yi nə zə min ya ra dır, fi lm lə ri sev dir-
mə yə nail olur du.   

Ope ra to run qu ru luş ver di yi “Yol 
əh va la tı” (Ələs gər Ələk bə rov la 
bir gə) ki no ko me di ya sın da ha di-
sə lə ri mü şa yiət edən çə ki liş lər 
diq qə ti mi zi çə kir. Sər ni şin da şı-
yan təy ya rə nin ha va ya qalx ma sı, 

uçuş kadr la rı, təy ya rə nin məc bu-
rən şə hə rə en mə sə bə bi ni xa rak-
te ri zə edən gö rün tü lər fo nun da 
qo yun la rın vu ruş ma sı, sər ni şin-
lə rin tə la şı və ya xud fi l min baş 
qəh rə ma nı Mus ta fa nın yük ma-
şı nı nı Pa şa dan xi las et mə cəh di, 
onu tə qib et mə si, sü rət lə irə li lə yən 
ma şın da tə rəfl  ə rin sa vaş ma sı, 
yol hə rə kə ti qay da la rı nı ko bud-
ca sı na poz ma sı, ma şı nın bi na ya 
çır pıl ma sı, sa kin lə rin hə ya tı nın 
təh lü kə ilə qar şı laş ma sı və di gər 
kadr lar möv zu nun so sial me sa jı nı 
də qiq ləş di rir, meş şan, ta mah kar 
in san la rın ət raf da kı lar üçün təh-
lü kə li ol du ğu nu gös tə rir. Ope ra tor 
sə nə ti nin in cə lik lə ri fo nun da hər 
bir kad rın va cib xü su siy yə ti çat dı-
rı lır, per so naj la rın fər di cə hət lə ri, 
hə yat möv qe lə ri ay dın la şır.  

Gö rün dü yü ki mi, hər bir kad-
rın təs vir həl li, məz mun tam lı ğı 
ope ra tor dan pe şə kar lıq la ya na şı 
çe vik lik tə ləb edir. Jan ra mü va-
fi q olan ek ran poeti ka sı nın təs vir 
mə də niy yə ti ni də qiq lik lə ya ra dan 
ope ra to run fi l moq ra fi  ya sın da kı 
janr (bioq ra fi k, ta ri xi-mü ha ri bə, 
dram, id man, na ğıl və s.) müx tə-
lifl  i yi nin və sə nət uğu ru nun əsas 
sə bəb lə rin dən bi ri də in san lar la 
xoş ün siy yət ya rat ma sı, yük sək 
in sa ni key fi y yə tə ma lik ol ma sı idi. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
no re jis sor El xan Cə fə rov da sə-
nət ka rın bu ki mi xü su siy yət lə ri ni 
təs diq lə yir:  “Şə rif Şə ri fov la 1976-cı 
il də “Şir ev dən get di” fi l mi nin çə ki-
liş lə ri za ma nı gö rüş dük. O, Ra sim 
İs ma yı lov la bir gə fi l min qu ru luş-
çu ope ra to ru idi. Bir qə dər son ra 
mə nə mə lum ol du ki, biz hət ta bir 
bi na da ya şa yı rıq. Mə nim uşaq lıq 
yad da şım da Şə rif  müəl lim işə cid-
di mü na si bə ti olan adam ki mi qa lıb. 
Onun cid di si ma sın dan çə ki nir dim. 
Qon şu ol du ğu nu bil dik dən son ra 
onu Şə rif əmi ki mi qə bul et dim. 

Hə min il lər “Azər bay can fi lm”də 
qay nar is teh sal döv rü idi. Fil min 
al tı ay lıq çə ki liş lə ri ol du. Çə ki liş 
vax tı hər dən mə nə ya xın la şır dı 
və “El xan, bu nu be lə et sən da ha 
yax şı olar, bir cəhd elə” de yir di. 
Bir dən nə sə alın ma yan da mə-
nə cid di-cid di ya xın la şıb “El xan, 
özü nü to par la, sən ba ca ra caq-
san” de yə ruh lan dı rır dı. 

Bir müd dət son ra hər bi xid mə tə 
get dim, da ha son ra ins ti tu tu bi tir-
dim. 1991-ci il də Şə rif müəl lim lə 
mə həl lə miz də gö rüş dük. Ya dım-
da dı, o, ilk də fə mə nim lə bö yük 
ki mi da nış dı, xey li söh bət et dik. 
Onun və elə cə də bi zim bi na da 
ya şa yan ki no iş çi lə ri nin si ma sın-
da bir küs kün lük hiss edir dim. 
Onun la söh bət edən də göz lə rin-
də də rin bir nis gi li gö rür düm və 
bu təəs süf do lu nis gi lin içə ri sin də 
qar şı laş dı ğı mız çə tin lik lə ri du yur-
dum. O da yaş lı ki no nü ma yən-
də lə rin dən bi ri ki mi ki nos tu di ya-
da kı boş lu ğu özü nə dərd et miş di. 
Mə nə elə gə lir ki, onun dün ya dan 
köç mə si nin sə bəb lə rin dən bi ri də 
bu idi. Al lah ona rəh mət elə sin... ”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas
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Kinooperator Şərif Şərifov hər filmin özünəməxsus təsvir həllini tapırdı
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