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Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə 

həsr olunmuş beynəlxalq elmi 
konfransda 90-dan çox məruzə dinlənilib

 �  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycan 
dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi mövzusunda Gəncə 
şəhərində keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfrans 
işini yekunlaşdırıb.

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının (AMEA) 
A.A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutu, Türkiyə Cümhuriyyəti 
Atatürk Araşdırma Mərkəzi, 
Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyi və Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin birgə təşkil 
etdikləri konfransın açılışı 
Heydər Əliyev Mərkəzində 
keçirilib.

Konfransda Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Ka-
tibliyinin rəisi - Prezidentin 
köməkçisi, tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru, professor Dilarə 
Seyidzadə, AMEA-nın İctimai 
Elmlər Bölməsinin akade-
mik-katibi, akademik Nərgiz 
Axundova, Tarix İnstitutu-
nun direktoru, Milli Məclisin 
deputatı, akademik Yaqub 
Mahmudov, Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Elmar 
Vəliyev, Milli Məclisin deputat-
ları, respublikamızda fəaliyyət 
göstərən bir çox elm və təhsil 
müəssisələrinin rəhbərləri, 
tanınmış elm xadimləri iştirak 
ediblər. Həmçinin 20 ölkədən 
(Rusiya, Pakistan, Hindistan, 
Gürcüstan, Misir, Özbəkistan, 
Şimali Kipr, Ukrayna, Belarus, 
Moldova, Polşa, Albaniya, 
Qazaxıstan və sair) ümumilikdə 
40-a yaxın tarixçi-alim də 
beynəlxalq konfransda təmsil 
olunub.

Konfransın bölmələr 
üzrə elmi məruzələri hazırda 
Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetin əsas binası olan, 
vaxtilə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökumətinin ilk 
iclaslarının keçirildiyi məkanda 
dinlənilib.

Üç gün ərzində davam edən 
konfransda 91 yerli və xarici 
ölkə alimlərinin Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin ayrı-ayrı 
sahələrinə dair elmi məruzələri, 
həmçinin yeni mənbələr 
və arxiv sənədləri əsasında 
təqdim etdikləri araşdırmalar, 
səsləndirilən bir çox tarixi 
faktlar iştirakçılar tərəfindən 
maraqla qarşılanıb. 

Tarix İnstitutunun direktoru, 
Milli Məclisin deputatı, aka-
demik Yaqub Mahmudov son 
illər Azərbaycanda elmin bütün 
sahələri kimi tarix elminin də 
inkişaf etdiyini, tarixçi alimlərin 
səyi ilə aparılan elmi araşdır-
malar nəticəsində qiymətli 

elmi faktların aşkarlandığını 
söyləyib.

Yaqub Mahmudov deyib 
ki, qısa müddətdə AMEA-nın 
Tarix İnstitutunda Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif dövrlərini, 

xüsusən 1813-cü il Gülüstan 
və 1828-ci il Türkmənçay 
müqavilələrindən sonra böyük 
imperiyaların işğalçılıq siyasəti 
nəticəsində xalqımızın başına 
gətirilən faciələri, 20-ci əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq çar 
Rusiyasının havadarlığı ilə 
erməni-daşnak qüvvələrinin 
azərbaycanlılara qarşı həyata 
keçirdikləri soyqırımlarını, de-
portasiya və işğal kimi dəhşətli 
tarixi gerçəklikləri özündə əks 
etdirən çoxsaylı elmi əsərlər 
yazılıb və müxtəlif dillərdə nəşr 
olunub. 

Məlumat verilib ki, tarixi 
həqiqətlərə əsaslanaraq və 
milli maraqlar nəzərə alına-
raq, Azərbaycan tarix elmi-
nin yeni-yeni elmi əsərlərlə 
zənginləşdirilməsinin vacibliyi 
istiqamətində Prezident İlham 
Əliyevin verdiyi tapşırıqla-
ra əsasən Tarix İnstitutu bu 
illər ərzində yeddi cildlik 
Azərbaycan tarixi, həmçinin 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Ensiklopediyası, Azərbaycanın 
beynəlxalq münasibətlər və 
diplomatiya tarixi, 1991-2016-
cı illər Azərbaycan Respubli-
kasının Tarixi, İrəvan tarixi, 

Naxçıvan tarixi kitablarını nəşr 
edib. Eləcə də Bakı, Quba, 
Şamaxı, Qarabağ, Naxçıvan və 
Zəngəzurda həyata keçirilən 
soyqırımlarına həsr edilmiş 
araşdırmalar, eləcə də orta 
əsr müəlliflərinin Azərbaycan 
ərazisində mövcud olmuş 
dövlətlərin tarixi barədə əsərləri 
tərcümə edilərək geniş oxucu 
auditoriyasına çatdırılıb. Yaxın 

vaxtlarda isə Zəngəzur tarixi 
kitabı işıq üzü görəcək. 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 
professor, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti tarixi proble-
mini milli tarixşünaslığımıza 
gətirən görkəmli alim, Prezident 
Katibliyinin rəisi - Prezidentin 
köməkçisi Dilarə Seyidzadə 
hələ Azərbaycanın SSRİ-
nin tərkibində olduğu illərdə 
Cümhuriyyət tarixinin araşdı-
rılmasına cəhd göstərilməsini 
milli tarixşünaslıq elmimiz 
üçün böyük nailiyyət kimi 
dəyərləndirib.

Bildirilib ki, XX əsrin 
əvvəllərində dərin siyasi və 
iqtisadi böhran keçirən çar 
Rusiyasında elm, texnika və 
texnologiya zəif inkişaf etsə 
də, bir çox sahələrdə olduğu 
kimi, ali təhsildə də imperiyaya 
tərkibinə daxil olan xalqların 
nümayəndələrinə, xüsusən 
türk-müsəlman əhalisinə etimad 
göstərilmirdi. Mütləqiyyətin 
yaratdığı çətinliklərə baxmaya-
raq, dövrün açıq fikirli gəncləri 
və onların mənsub olduqları 
zadəgan ailələri övladlarının 
savadlanmasına, əsasən də 
ali təhsil almasına böyük səy 
göstərirdilər.

Professor Dilarə Seyidzadə 
qeyd edib ki, XIX əsrin 
ikinci yarısında Bakı və onun 
ətrafındakı neft yataqlarının 
yerli və xarici sahibkarlar 
tərəfindən istismar edilməsinə 
başlanıldı. Həmin dövrdən 
etibarən yeni neft quyula-
rının qazılması, texnoloji 
yeniliklərin tətbiqi, eləcə də 
neft sənayesinin inkişafı üçün 

geniş infrastrukturun qurul-
masının zəruriliyi ixtisaslı 
gənc kadrlara tələbatı artırırdı. 
Həmçinin neft satışından gələn 
gəlirlər hesabına iri həcmli ka-
pitala malik olan milli burjuazi-
ya həm yaratdıqları yeni isteh-
sal və xidmət sahələrində işləyə 
biləcək ixtisaslı gənc kadrlara 
böyük ehtiyac hiss edirdi, 
həm də özləri Azərbaycanda 
elmin, təhsilin və mədəniyyətin 
inkişafı istiqamətində 
təşəbbüsləri dəstəkləyərək 
həmin sahələrin inkişafına 
maliyyə yardımı göstərirdi. 
Məhz bu iki amil və digər 
səbəblər sonrakı dövrlərdə 
Azərbaycan gənclərinin Rusi-
yanın və Avropanın qabaqcıl 
universitetlərində təhsil alma-
sına və dövrün ziyalı gəncləri 
kimi yetişməsinə səbəb oldu. 

Daha bir maraqlı fak-
tı konfrans iştirakçılarının 
diqqətinə çatdıran professor 
Dilarə Seyidzadə vurğulayıb ki, 
çar Rusiyasının türk-müsəlman 
gənclərə etimadsızlığı və onların 
öz istəklərinə uyğun ixtisas 
seçimindən kənarda qalması 
səbəbindən azərbaycanlı gənclər 
əsasən hüquq təhsilinə meyil 
edirdilər. Elə bu amil də sonrakı 

illərdə mütləqiyyətin milli uc-
qarlardakı işğalçılıq planlarının 
əksinə olaraq, çar üsul-idarəsinin 
inqilab yolu ilə devrilməsindən 
sonra Azərbaycanda demok-
ratik dəyərlərin bərqərar 
edilməsini, xalqın etimadına və 
hakimiyyətin bölgü prinsipinə 
əsaslanan hüquqi, dünyəvi, de-
mokratik və parlament ənənəsinə 
əsaslanan mütərəqqi dövlətin 
yaradılmasını şərtləndirdi.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurulmasında 
milli ziyalıların fədakar əməyini 
diqqətə çatdıran professor 
Dilarə Seyidzadə qeyd edib ki, 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, 
İsmayıl xan Ziyadxanov, Xəlil 
bəy Xasməmmədov kimi ziya-
lıların siyasi fəaliyyəti yalnız 
Azərbaycanla məhdudlaşmayıb. 
Çünki bu şəxslər siyasi 
fəaliyyətə başladıqları ilk 
gündən çar Rusiyasının milli 
ucqarlardakı siyasətini, xüsusən 
imperiyanın türk-müsəlman 
əhalisinə qarşı həyata keçirdi-
yi ayrı-seçkilik və soyqırımı 
siyasətini tənqid edirdilər. İstər 
İsmayıl xan Ziyadxanovun Ru-
siya Dövlət Dumasında cəsarətli 
çıxışı, istərsə də Əlimərdan bəy 
Topçubaşovun Rusiya imperi-
yasının türkdilli və müsəlman 
əhalisinin hüquqlarının ta-
nınması və həmin millətlərin 
siyasi cəhətdən maariflənməsi 
istiqamətindəki fəaliyyəti mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edib.

 Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövrü hər 
bir azərbaycanlının qürur 
mənbəyidir. Hazırda dünyanın 
demokratik ölkələri hələ 100 il 
bundan əvvəl Azərbaycan xal-
qının demokratik inkişaf yolu 
seçdiyinə, bütün Şərq aləmində 
ilk dəfə parlamentli respub-
lika yaratdığına və qadınlara 
kişilərlə bərabər seçki hüququ 
verdiyinə, siyasi fəaliyyəti 
dövründə bir çox mütərəqqi ad-
dımlar atdığına, nəhayət, müasir 
Azərbaycan Respublikasının 
özünü Cümhuriyyətin siyasi 
varisi elan etdiyinə görə bizə 
sivil dünyanın siyasi-mədəni 
inkişafına böyük töhfələr bəxş 
etmiş xalqı kimi yanaşırlar , - 
deyə Dilarə Seyidzadə bildirib.

Sonra bir sıra Azərbaycan 
və xarici ölkə alimlərinin 
məruzələri dinlənilib.

Sonda konfransda maraqlı 
məruzələrlə çıxış edən xarici 
ölkə alimlərinə sertifikatlar 
təqdim edilib. 

AZƏRTAC

Gəncədə Nuru paşanın 
büstünün açılışı olub

 � Türkiyənin Gəncədəki baş konsulluğunun 
təşəbbüsü, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi 
ilə baş konsulluğun fəaliyyət göstərdiyi binada Qafqaz 
İslam Ordusunun komandanı, Osmanlı ordusunun 
general-leytenantı Nuru paşanın büstünün açılışı olub.

Bu münasibətlə təşkil 
olunan tədbirdə Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan 
Özoral, Gəncədəki baş konsulu 
Orhan İşık və şəhər ziyalıları 
iştirak ediblər.

Çıxışlarda bildirilib ki, Nuru 
paşa 1909-cu ildə hərbi təhsilini 
başa vurduqdan sonra zabit kimi 
xidmətə başlayıb. O, Birinci 
dünya müharibəsi illərində Şimali 
Afrikada olan Osmanlı ordusunda 
xidmət edib və Liviya ərazisində 
cəbhə komandanı olub. Liviya 
cəbhəsində göstərdiyi igidliklərə 
görə Nuru paşa minbaşı rütbəsinə, 
1916-cı ildə Altun ləyaqət meda-
lına, Almaniyanın Dəmir xaç me-
dalına, 1917-ci ildə Altun imtiyaz 
medalına, habelə Avstriya-Maca-
rıstan dövlətinin üçüncü dərəcəli 
fərqlənmə nişanına layiq görülüb. 
Trablus cəbhəsində göstərdiyi 
şücaətə görə Nuru paşa Trablus 
qəhrəmanı kimi tanınıb. 

Lakin Nuru paşanın hərbi 
xidmətinin ən mühüm döv-
rü Qafqaz İslam Ordusunun 
fəaliyyəti ilə bağlı olub. Bu 
ordunun yaradılması 1918-ci 
ilin əvvəllərində reallaşmağa 
başlayıb. Azərbaycanda bolşevik-
daşnak rejiminin türk-müsəlman 
əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırım-
larını dayandırmaq məqsədilə 
milli azadlıq hərəkatı fəallarının 
kömək üçün Osmanlı dövlətinə 
müraciətindən sonra Qafqaz 
İslam Ordusunun yaradılması 
qərara alınıb. İlk qərara əsasən 

Azərbaycana göndəriləcək 
türk zabitlərinin rəhbərliyi və 
iştirakı ilə yerli milli qüvvələrdən 
ordu formalaşdırılmalı idi. 
Azərbaycana göstəriləcək hərbi 
yardıma rəhbərlik Nuru paşaya 
tapşırılıb. Vəzifəsinin icrasına 
başlamazdan əvvəl Nuru paşaya 
feriq (general-leytenant) hərbi 
rütbəsi, bütün Qafqaz İslam 
Ordusu hissələrinə komandan-
lıq vəkaləti, Qafqazda Osmanlı 
sultanının siyasətini təmsil etmək 
hüququ verilib. 

Nuru paşa 1918-ci il martın 
2-ci yarısında 20 nəfərlik bir 
heyətlə Azərbaycana doğru 
hərəkətə başlayıb. Mayın 25-də 
Gəncədə Nuru paşanın qarşı-
lanması mərasimi keçirilib. O, 
Azərbaycandakı hərbi-siyasi 
vəziyyətlə tanış olduqdan sonra 
bolşevik-daşnak qüvvələrinin 
müqavimətini qırmaq üçün qısa 
müddətdə milli hərbi struktur 
formalaşdırılmasının qeyri-müm-
kün olması qənaətinə gəlib. Bu 
barədə o, 3-cü ordu komandanı 
Vehib paşaya təcili məlumat 
göndərib və dövlət orqanları qar-
şısında Azərbaycana türk hərbi 
qüvvələrinin göndərilməsi barədə 
məsələ qaldırılmasını xahiş edib. 
1918-ci il iyunun 4-də Batumda 
iki dövlət arasında imzalanan 
müqavilədən sonra Nuru paşanın 
vəsatəti əsasında 5-ci Qafqaz 
firqəsi Azərbaycana göndərilib. 
Nuru paşa türk və Azərbaycan 
hərbi hissələrindən təşkil edilmiş 

Qafqaz İslam Ordusunun koman-
danı olmaqla bərabər Azərbaycan 
hökumətinin qərarı əsasında milli 
hərbi hissələrin formalaşdırıl-
masına rəhbərliyi də öz üzərinə 
götürüb. Onun qarşısında Bakı 
Sovetinə tabe olan bolşevik-daş-
nak hərbi qüvvələrinə, erməni si-
lahlı dəstələrinə qarşı mübarizəni 
təşkil etmək, Azərbaycanın milli 
hərbi hissələrinin formalaşdı-
rılmasına nail olmaq, Qafqaz 
İslam Ordusunun komandanlığı 
altında olan qüvvələrin təchizat 
və təminat məsələlərini həll 
etmək kimi mürəkkəb vəzifələr 
qoyulub. İncə və çevik hərbi du-
yuma malik olan Nuru paşa ona 
həvalə olunmuş hərbi vəzifələrin 
öhdəsindən bacarıqla gəlib, 
Azərbaycan hökumətinin və 
xalqının dəstəyi ilə onun koman-
danlığı altına olan hərbi qüvvələr 
qısa vaxt ərzində Gəncədən 
Bakıya qədər uğurlu döyüş yolu 
keçiblər. 

Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfiri Erkan Özoral çıxışında 
Nuru paşanın bir hərbçi kimi 
Azərbaycanda böyük uğur əldə 
etdiyini, onun burada qazandı-
ğı qələbələrin təkcə Osmanlı 
dövlətinin deyil, Azərbaycanın 
da hərb tarixinə yazıldığını 
söyləyib. Səfir, həmçinin Nuru 
paşanın Azərbaycandakı hərbi 
fəaliyyətinin Türkiyədə daha çox 
tanıdılmasına ehtiyac olduğunu 
deyib.

Mərasimdə Qafqaz İslam 
Ordusunun fəaliyyətinə dair 
fotoşəkillərdən ibarət sərgi təşkil 
edilib, İki cümhuriyyətin əsgərləri 
sənədli filminin nümayişi olub.

AZƏRTAC

Ağdam rayonunun işğal altındakı ərazilərində 
yanğın hadisəsi qeydə alınıb

 �  Azərkosmos ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Azersky peyki 
vasitəsilə Ermənistan tərəfindən törədilmiş yanğınların monitorinqini aparıb. 

Səhmdar Cəmiyyətdən bildiriblər ki, yanğın-
lar əsasən cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində 
törədilib.

İyunun 29-da Ağdam rayonunun işğal altın-
dan olan yaşayış məntəqələri üzrə ümumilikdə 

280 hektar ərazinin yandığı aşkar edilib.
Hazırda monitorinqlər davam etdirilir.

AZƏRTAC

 � Sovet hakimiyyəti illərində milli kinomuzun 
üzləşdiyi çətinliklər barədə çox yazılıb. O dövrdə 
istehsal olunan filmlərimiz Moskvanın nəzarətindən 
keçdiyindən milli dəyərlərimizin əks olunduğu filmlərdən 
həmin epizodlar çox vaxt qayçılanırdı. Elə 1945-ci 
ildə ekranlara çıxan Arşın mal alan filmi də belə bir 
ağrılı tale yaşamışdı. Film Moskvada təhvil verilərkən 
kino mütəxəssisləri tərəfindən ona münasibət heç də 
birmənalı olmamışdır. SSRİ Kinematoqrafiya Komitəsinə 
təhvil verilərkən Moskvadakı Bədii Şura üzvləri filmi 
nəinki möhkəm tənqid etmiş, hətta yaradıcı qrupun 
üzvlərini Sibirə sürgün etməklə hədələmişdilər.

Filmin quruluşçu rejissoru 
R.Təhmasib yazırdı: Arşın mal 
alan ı Moskvaya təhvil verməyə 
aparmışdıq. Moskvada vəziyyət 
çox ağır idi. Bəzi küçələrdə 
hələ də gediş-gəliş bərpa 
edilməmişdi. Filmi qəbul edən 
komissiyanın bəzi üzvləri bizi 
soyuq qarşıladılar. Baxışdan son-
ra bizi hətta məzəmmət edənlər 
də oldu. Açıqca deyirdilər ki, bu 
vurhavurda heç Arşın mal alan 
yeridir?!

O vaxt Azərbaycanın kino 
naziri, Xalq şairi Rəsul Rza idi. 
Şuranın iclasında o da işti-
rak edirdi. Sonralar o, həmin 
anları xatırlayaraq yazırdı: 
Filmə baxandan sonra xüsusi 
müzakirə otağına yığışdıq. 
Orada filmin müəlliflərindən 
başqa, nazir, nazir müavini, 
məsul işçilərdən bir qrup, bədii 
şura üzvləri, Moskvanın məşhur 
rejissorları vardı. Film haqqında 
müxtəlif fikirlər oldu. Xan, bəy 
məişətinin idealizəsi , reklam 
şəkillərinə bənzər çəkiliş və bu 

kimi fikirlər söylənildi. Amma 
müsbət fikir söyləyənlər də az 
olmadı. Azərbaycan kino işçiləri 
əsassız tənqidləri, bəzi yekəxana 
ağızbüzmələri cavabsız qoyma-
dılar... 

Məsələ burasındadır ki, elə 
ağızbüzmələri cavabsız qoy-
mayan R.Təhmasib və Rəsul 
Rzanın özü idi. Həmin iclasda 
sovet kinosunun məşhur rejis-
sorları M.Romm, N.Oxlopkov 
və digərləri çıxış edib deyirdilər: 
Bu filmi çəkməkdə nə məqsəd 
güdmüsünüz? , Yəni demək 
istəyirsiniz ki, inqilabdan 
əvvəlki həyat ekrandakı kimi 
gözəl olub? , Aktyorların başına 
brialin çəkib par-par parıldat-
maqla alverçiləri sovet adamla-
rına qarşı qoymaq istəmisiniz? 
və sair.

Atılan daşların əksəriyyəti 
bir rejissor kimi R.Təhmasibə 
tuşlanmışdı. Buna baxmayaraq, 
rejissor da, nazir də onların 
replikalarınıı cavabsız qoymur-
dular. Bədii şuranın üzvü olan 

bir general hətta öz nifrətini 
gizlədə bilməyib demişdi: Bu 
filmdən Sibir iyi gəlir . Rəsul 
Rza üzünü hərbçiyə tutaraq 
özünü güclə ələ alıb belə 
cavab vermişdi: Bilmirəm sizə 
necə müraciət edim, vətəndaş 
deyim, cənab deyim, ya nə, 
bunu bilmirəm. Amma bir şeyi 
çox dəqiq bilirəm: yaxşı ki, siz 
kinematoqrafiyaya rəhbərlik 
etmirsiniz . Rejissor R.Təhmasib 
də həmin an generala öz kəskin 
cavabını belə bildirmişdi: Yoldaş 
general, xahiş edirəm, bizim 
filmi iyləməyəsiniz! .

Kinoşünas Ayaz Salayev 
SSRİ Xalq artisti,dünya şöhrətli 
sovet kinorejissoru Sergey 
Eyzenşteynin şurada Azərbaycan 
filmini necə müdafiə etməsi 
barədə mətbuatda yazı vermişdir.

R.Təhmasib də 
S.Eyzenşteynin onları necə 
müdafiə etmələri barədə yaz-
mışdı: Müzakirələrin qızğın 
vaxtında Sergey Eyzenşteyn 
bizə yanaşdı və üzünü Rəsul 
Rzaya tutaraq dedi: Narahat 
olmayın, film uğur qazanacaq . 
R.Rza: Sergey Mixayloviç, niyə 
siz çıxış etmədiniz? Eyzenş-
teyn başının işarəsi ilə adam-
ları göstərərək çox yumşaq bir 

tərzdə dedi: Əzizim, mən nə 
deməliydim ki? Sonra üzünü 
mənə tutub dedi: Təhmasib, 
narahat olmayın. Siz yaxşı film 
çəkmisiniz .

Bədii Şuradan sonra Rəsul 
Rza S.Eyzenşteynlə şəxsən 
tanış olmuşdu. O, Rəsul Rzaya 
demişdi: Mən sizi tanıyır-
dım. Şeirlərinizdən bəzilərini 
oxumuşam. Bu gün sizin 
cavablarınız xoşuma gəldi-- sa-
kit, ironik . Bir qədər sükut-
dan sonra Eyzenşteyn əlavə 
etmişdi: Nigaran olmayın, film 
yaxşıdır. Sadəlik onun nöqsanı 
yox, dəyərli cəhətidir. Sonra bir 
daha təkrar etmişdi: Xalq bu 
filmi bəyənəcək, sevəcəkdir .

S.Eyzenşteynin həmin 
iclasda çıxış edib fikir 
söyləməməsinin səbəbi vardı. 
Birincisi, ona görə ki, o vaxtlar 
kino işçilərindən bir qrupu 
onun əleyhinə kampaniyaya 
başlamışdılar, onun özünü də, 
sənətini də gözdən salmağa 
çalışırdılar. Ona görə Sergey 
Mixayloviç bu adamlara baş 
qoşmaq istəmirdi. İkincisi, o, 
mübahisə etməyi sevmirdi. Bilir-
di ki, sözü keçməyəcək.

Bundan sonra Arşın mal alan 
ÜİK(b)P MK katibi A.Jdanovun 

iştirakı ilə daha bir yığıncaqda 
müzakirə olundu. Bu dəfə yığın-
cağa filmin yaradıcılarından heç 
kim dəvət olunmamışdı. Həmin 
yığıncaqda iştirak edən Moskva 
kinematoqrafçılarından birinin 
rejissor M.Əliliyə dediyinə görə, 
Jdanov da Arşın mal alan ın 

nüfuzlu tənqidçilərinə qoşularaq, 
deyilən iradlarla razı olduğunu 
bildirmişdi. Lakin Stalin Arşın 
mal alan a baxarkən Jdanov və 
daha bir neçə nəfər zalda imiş.

Ekranda hadisələr bir-birini 
əvəz etdikcə Stalin gülməkdən 
özünü saxlaya bilmirdi, uğunub 

gedirdi. Bunu görən Jdanov 
Stalinə deyibmiş: Mən yoldaş-
lara deyirdim ki, bu, çox gözəl 
filmdir, əla kinokomediyadır. 
Amma onlar elə öz sözlərinin 
üstündə dururdular .

Məsələ burasındadır ki, 
Arşın mal alan Stalinin ən 

sevdiyi operettalarından biri 
idi. Stalin bu tamaşaya hələ 
1938-ci ildə Moskvada keçi-
rilmiş Azərbaycan incəsənəti 
ongünlüyündə baxmışdı. O 
vaxt Əsgərin partiyalarını 
Bülbül oxuyurdu. Üzeyir bəy 
danışırdı ki, baxışdan sonra 
incəsənət xadimlərinin şərəfinə 
təmtəraqlı ziyafət verildi. 
Üzeyir bəy Stalinlə Moloto-
vun arasında oturmuşdu. İosif 
Vissarionoviç gözlənilmədən 
bəstəkara tərəf əyilib ar-
şın malçıdan mahnı oxudu 
və dedi: Mən hələ Tiflisdə 
yaşadığım illərdən bu əsərlə 
tanışam. Həmin komediyanın 
ürəyəyatan mahnılarını bütün 
Gürcüstanın necə oxuduğunu 
xatırlayıram .

Rejissor R.Təhmasibin 
dediyinə görə, bundan sonra 
film əvvəlcə Moskvanın iki 
kinoteatrında ekrana buraxıldı. 
Camaatın böyük axınını görən 
kino rəhbərliyi filmin nüsxələrini 
çoxaldıb digər kinoteatrlara da 
verdi. Beləliklə, daha 18 kinote-
atrdan arşınmalçının səsi eşidil-
di. İllər ötdükcə film Arşın mal 
alan , Çadra altında məhəbbət 
adı ilə dünyanın 130-dan artıq 
ölkəsində nümayiş etdirildi, fil-
min yaradıcılarına böyük şöhrət 
qazandırdı.

Bir il sonra filmə Stalin 
mükafatı verildi.

 Arşın mal alan ötən əsrin 
ortalarında ərsəyə gəlmiş ən yax-
şı film kimi bu gün də dünyanı 
dolaşmaqdadır.

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

 Xalq qəzeti 

Azərbaycan kinosu – 120  Arşın mal alan (1945) filmi hansı 
çətinliklərlə üzləşmişdi?


