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Nuri Bilge Ceylan  
Hər şeyi bir çevriliş nöqtəsi 

kimi hiss edir insan. Hər an 

bir şeylərin dəyişəcəyini 

düşünürsünüz, amma bir də 

baxırsınız ki, eyni film alınıb. 

Əslində bunu dəyərləndirə 

biləcək insan mən deyiləm. 

Bəlkə xaricdən biri bunda 

daha obyektiv ola bilər. 

 

 Nuri Bilge Ceylan 26 yanvar 1959-cu ildə 
İstanbulda anadan olub. Atası Mehmet Emin 
Ceylan aqrar sənaye mühəndisi, anası Fatma 
Ceylan evdar qadın idi. Nuri İstanbulun 
Bakırköy ərazisində anadan olsa da uşaqlığı ata 
yurdu olan Yenicedə keçir. Burda o məktəbi 
bitirir və Boğaziçi Unversitetinin 
“elekrotexnika” fakultəsinə daxil olur. Tələbəlik 
illəri Nurinin həyatında ən maraqlı və 
uzunmüddətli dönəm kimi qalır. O, 8 illik 
tələbəlikdən sonra nəhayət ki, məzun olur. Bu 
illər ərzində sakit və təmkinli təbiəti ilə lal-
dinməz kimi tanınır. Hər şeyə nisbi yanaşması, 
heç nəyə təəccüblənməməsi onun daim nəsə 
axtarmasından xəbər verirdi. Və həmin illərin 
bir günü Nuri fotoaparat alır. Amma 
yaşıdlarından fərqli o standart fotolardan 
qaçırdı. Lapdan, xəbər etmədən insanları təbii 
halları ilə obyektivinə salmağı sevirdi. 17 yaşı 
olarkən o artıq sərhədi aşıb Almaniya, İsveç, 
Niderlandı tələbəlik illərinin dostu ilə səyahət 
etmişdi. Nurinin axtarışları bu aralar daha da 
artmışdı. Ən pisi isə o nə axtardığını özü də dərk 
etmirdi. Tək bir insanın görməsi lazım olan 
işlərə meyl edirdi. Qrup, kollektiv arasında 
işləmək onluq deyildi. Bacardıqca insanlarla 

ünsiyyətdən qaçar, təkliyə çəkilər, saatlarca 
klassik musiqi, xüsusən Motsartı dinlərdi. 
Yalnızlıq onun sümüyünə kimi işləmişdi. 
Türkiyə ona dar gəlir, boğulurdu. Boğaziçidə 
onun rahatlığı üçün hər şey var idi. Elə klassik 
musiqiyə vurğunluq da burdan başlamışdı. 
Günü mütaliə, foto və musiqi ilə keçirdi, amma 
yenə də darıxırdı. Bu darıxmaq onu bu dəfə 
İngiltərəyə qədər apardı. Səyahətlər zamanı 
gördüyü mənzərələr, insanlar onun üçün ən 
gözəl hiss idi. Və bu hissi əbədi etmək üçün ona 
pul lazım idi. Ailəsinin göndərdiyi pul, özünün 
fotodan qazandıqları da onun səyahətlərini 
davamlı etməsinə heç cür çatmırdı. Odur ki, 
Nuri İngiltərədə ofisiantlıq edib, növbəti 
səyahəti üçün pul toplayırdı. Adətən, ən çox 
kitabdan təsirlənirdi. Oxuduqlarını canlı 
görmək istəyirdi. Həmin ərəfələrdə oxuduğu 
kitab Himalay dağlarının gözəlliyindən yazırdı. 
Nuri artıq qərar vermişdi. Hökmən Himalayı 
canlı-canlı görməlidi. Xeyli əziyyətdən sonra o 
Nepala çatmağı bacarır. Himalayı o ki var 
gəzdikdən sonra Nuri qəti bir qərar qəbul edir. 
Ən yaxşısı Türkiyədi və onun axtardığı elə öz 
vətənindədi. Türkiyəyə gələr gəlməz hərbi 
xidmətə yollanır. Nepaldan Türkiyəyə qayıtmaq  
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ona asan başa gəlmir. Dehlidə almalarla qarın 
doyurmağa, turistlərin şəkillərini çəkərək pul 
toplamağa məcbur olur. Və nəhayət uzun 
ayrılıqdan sonra Türkiyə öz tərki dünya 
dərvişinə qovuşur. Arıqlamış, saçı ağarmış, 
gözlərində uçurumlar qədər dərinlik olan Nuri 
artıq nə istədiyini dərk etmiş halda idi. Bu halda 
hərbi xidmət ona çox asan gəlir. Burda o Roman 
Polanskinin “Roman” adlı film dərsliyi kitabını 
oxuyur və bu kitabdan sonra o, özünün rejissor 
olacağına əmin olur. Amma kollektiv, 
qarmaqarışıq setləri düşünmək belə istəmir. 
 Bütün hərbi xidməti dövründə beynində 
filmləri hansı tərzdə, necə çəkəcəyini düşünür. 
Amma ətrafı onun bu fikrinə bir qədər soyuq 
yanaşır. Hamı rejissorluğun necə çətin sənət 
olduğunu ona anlatmağa çalışır. Nuri bir qədər 
tərəddüd edir. Bu tərəddüd dövrü o, “Memar 
Sinan Univeristetinə” daxil olur, amma 2 il sonra 
anlayır ki, o rejissor olmalıdı, vəssalam. 
Universitetlər sadəcə insanı gec-tez üzləşəcəyi 
problemlərdən uzaq saxlayan bəhanələrdən 
biridi. Bu əminliklə univesiteti yarıda buraxır, 
film sənəti ilə ciddi şəkildə maraqlanmağa 
başlayır.  
 Filmdə debütü aktyor kimi Mehmet 
Eryılmazın filmində olur. O, aktyorluğa olan 
sevgisini anlayır. Amma bunu bildirmir, gizlədir. 
Çünki, ilk öncə rejissorluqdu. Elə məhz çəkildiyi 
kameranı Mehmetdən satın alan Nuri özünü  

 
sınamaq qərarına gəlir. İlk filmini 1995-ci ildə 
lentə alır. Bu qısa metrajlı film “Koza” adlanır. 
Qısa zamanda özünü ən yaxşı tərəfdən sübut 
edən rejissor adını Türkiyə, o cümlədən dünya 
kino tarixinin ən usta rejissorları sırasına yazır. 
Rejissor filmlərinin bir çoxunda amatör 
aktyorlarla işləyib. Bunlar isə rejissorun öz 
ailəsidi.  
 Filmləri o qədər içdəndir ki, bunları 
anlatmaq da olmur. İnsanların unutduqları, 
bəzən önəm vermədiyi, bəzən utandığı bir çox 
amilləri o öz filmlərində yada salır. İnsan 
düşüncəsini, hissləri dialoqsuz, heç bir mahnıya, 
kəlməyə ehtiyac olmadan tamaşaçıya yaşada 
bilir. Tamaşaçı və  baş qəhrəman arasında ürək 
bağı yaradır. “Gözəl sənətdi, amma film deyil” 
deyənlər az deyil Nuri Bilge Ceylan filminə 
baxanlar arasında. Amma filmdən qida alanlar 
üçün onun çəkdikləri ən lazımlı filmlərdən 
sayılır. Rejissor üslubuna görə onu İnqmar 
Berqman, Antonioni, Yasudziro Odzu və Andrey 
Tarkovski ilə müqayisə edirlər. 1990-cı ildə isə 
məhz Tarkovskinin filmini izləyərkən filmi 
yarıda buraxıb, zalı tərk etsə də, 4 il sonra isə 
Tarkovskinin eyni filminə baxıb olduqca 
təsirlənmişdi. Filmlərinə ssenariləri özü yazır 
və ən xırda detala qədər ssenaridə qeyd edir ki, 
çəkiliş meydançasında vaxt itkisi olmasın. 
 “Mənim həmişə alternativ qərarım olur. 
Rejissor çəkiliş zamanı əsas insandı. Mən 
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görəndəki çəkmək istədiyim alınmır, dəxli 
olmayan, lazımsız bir kadrı çəkməyi tapşırıram. 
Niyə? Çünki, mən əgər qərarsız görünsəm hamı 
ruhdan düşə bilər. Ona görə maksimum qərarlı 
görünürəm çəkilişdə. Həmin dəxlisiz kadr çəkilən 
zaman isə mən mənə lazımlı olan kadrları 
seçirəm.” 
 

 
  

  
 Dediyinə görə onun filmləri bir günə 
çəkilib, bir ilə montaj oluna bilər, çünki filmdə 
ən önəmli cəhət montaj və kadr seçimini sayır. 
“İstənilən yerdə, məkanda gözəl kadr tutmaq 
olar. Əsas kameranın qoyulması üçün lazım olan 
o “qızıl nöqtəni” tapmaqdı.” 
 Çəkiliş meydançasında az insan olmasını 
sevir. “Mən əvvəllər filmlərin çəkilişinə baxanda 
dəhşətə gəlirdim ki, burda kim nə edir? 
Rejissorun yanında 30 adam və meydançada 
insanlar ora bura qaçışırlar. Və onların hər birinə 
pul ödənilir və bu bir yana mən həmin rejissorun 
yerinə heç olmaq istəməzdim. Mənim ilk tam 
metrajlı “Kasaba” filmini iki nəfər çəkib- mən və 
assistentim. Bir işi bir nəfər görə bilirsə niyə 10 
nəfər də ona kömək etməlidi?!” 
  

 İndi isə rejissorun filmlərinə nəzər salaq: 
 1. Koza (1995) 
 Koza filmi rejissorun debüt filmidi. 20 
dəqiqəlik film “Kann festivalı”nın da qısa 
filmləri arasında nominant olub. Nuri ilk 
filmdəcə tərzi ilə diqqətləri cəmlədi. Kamera 
səssiz olduğundan, səs filmə sonradan əlavə 
olunub. Filmdə əsas rolları Nurinin ata və anası 
ifa edib. Film simvolikalarla zəngindi. Bir növ 
insan düşüncəsi ilə uyğunlaşdırılıb. Bunun 
nəticəsi olaraq ilk baxışdan qarmaqarışıq bir 
film yaranıb.  

2. Qəsəbə ( Kasaba ) 1997 
 

 
  

 “Qəsəbə” filmi ilə Nuri tam metrajlı film 
karyerasına start verdi. Məhz bu filmdən sonra 
ona Tarkovski davamçısı deyilməyə başlandı. 
Film avtobioqrafik sayıla bilər. Təqdimatı 1998-
ci ildə Kannda baş verdi və rəğbətlə qarşılandı. 
Nuri bu dəfə də yaxşı mənada təəcübləndirməyi 
bacarmışdı. Ağır dramatizmlə uzun kadrlardan 
bir ağ-qara film yaratmışdı. Filmdə olduqca 
gözəl kadrlar var ki, bundan sonralar bir çox 
rejissor bəhrələnib. Büdcəsi demək olar ki 
olmayan bu filmi böyük ustalıqla lentə alan Nuri 
artıq rejissorluq üçün doğulduğunu 
təsdiqləyirdi. Filmdə yenə rejissorun 
valideynləri, əmisi oğlu Mehmet Emin Toprak 
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və yaxın dostu Müzəffər Özdəmir çəkilir. Bu film 
“İstanbul film festivalı”ında, “Berlin 
kinofestivalı”nda və “Köln film festivalı”nda 
mükafatlar qazanır. 
 3. May buludları ( Mayıs sıkıntısı ) 
1999 
 

 
  

 Rejissorun ilk rəngli filmi və 
avtobioqrafik seriyanın ardı kimi yadda qalır. 
Bu filmdə də “Qəsəbə”də olduğu kimi rejissorun 
valideynləri, əmioğlusu Emin Toprak və dostu 
Müzəffər Özdəmir çəkilir. Film Nurinin 
böyüdüyü Yenicədə çəkilir. Yenə sırf bir mövzu 
yoxdu. Rejissor görüntülərlə və tamaşaçı 
düşüncələri ilə uyğunlaşdırılmış film çəkir. Bu 
dəfə xronometraj 2 saatdan da çox olur. Amma 
bu dəfə də filmin büdcəsi çox az olduğundan 
açıqlanmağa ehtiyac duyulmur. “May buludları” 
“Siyad mükafatları”nda, “Antalya”, “İstanbul”, 
“Ankara”, “Buenos Ayres” və “İsgəndəriyyə” film 
festivallarında bolluca mükafatlar qazanır və 
rejissorun ildən ilə daha iddialı olduğunu 
sübuta yetirir.  
 4. Uzaq ( Uzak ) 2002 
 Yenə Müzəffər Özdemir, Emin Toprak və 
Nuri Bilge Ceylan triosu Avropanı fəth edir. Bu 
dəfə “Kann”da “Jüri mükafatı” Nuriyə bu böyük 
filminə görə təqdim edilir. “Antalya”, “İstanbul”,  

 
 

 “Ankara”, “Meksika”, “Çikaqo”, “Monpelye”, 
“Trieste”, “Beyrut” film festivallarında, “Siyad” 
və “Orhan Anburnu mükafatları”nda qucaq 
dolusu mükafatlar qazanır. “Uzaq” 
avtobioqrafiya kimi qeyd olunmasa da Nurinin 
həyatına bələd olan insan bu filmdə onu 
asanlıqla görə bilər. Mükəmməl görüntülərlə 
Avropa rejissorlarına meydan oxudu bu filmi ilə 
Nuri və illər sonra Kannda yenə alqışlar bir 
Türk üçün coşdu. Yusuf Güney və Şerif 
Görenden sonra Nuri Bilge Ceylan vətənini 
layiqincə təmsil etmişdi. Həm də çox az büdcəsi 
olan filmlə. Film tənqidçilər tərəfindən də 
müsbət qarşılandı və hazırda da müxtəlif 
sorğularda son 20 ilin ən yaxşı 10 filmindən biri 
kimi qeyd olunur. Nuri bu filmi ilə Kşiştof 
Keslevski və Tarkovskidən təsirlənib.  
Filmdə əsas rola görə Kann, Ankara və 
Antalyada “Ən yaxşı aktyor” olan Mehmet Emin 
Toprak “Ankara festivalı”ndan qayıdarkən yol 
qəzasına uğrayır və 28 yaşında dünyasını 
dəyişir. Bu Nuri Bilge Ceylan üçün faciə olur və 
rejissor bu itki ilə uzun müddət barışa bilmir.  
 5. İqlimlər ( İklimler ) 2006 
Dörd illik fasilədən sonra rejissor yenə iş başına 
keçir. Bu dəfə həm rejissor, həm əsas rol ifaçısı 
olaraq. Rejissorun tərəf müqabili öz xanımı, 
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tanınmış fotoqraf Ebru Ceylan olur. Bu film Nurinin digital kameraya 
çəkdiyi ilk film kimi də yadda qalır. Filmdə görüntü o qədər 
mükəmməldir ki, bəyənməmək mümkünsüz. Bu filmdəki “hoqqalar” 
rejissorun necə gözəlliklərə və ustalığa malik olduğunu göstərir. 
Uzunluğu 7 dəqiqəyə (!) qədər olan kadrlardakı dramatizmi tamaşaçıya 
çatdırmaq çox nadir rejissora nəsibdir ki, bunlardan biri də Nuridi. 
Filmdə ssenari yenə ikinci plandadı və tamaşaçı yenə baş qəhrəmanın iç 
dünyasını öz düçüncəsində çözməlidi. Film “Kann”da, “Skip city”, 
“İstanbul”, “Antalya” festivallarında 
müxtəlif nominasiyalarda mükafat 
qazanır.  

6. Üç meymun ( Üç maymun ) 
2008 

Bu film Nuri Bilge Ceylanın 5-ci tam 
metrajlı filmidi. Bu film Fransa, İtaliya və 
Türkiyənin ortaq istehsalı oldu. Bu dəfə 

rejissor tam yeni aktyor heyəti ilə işlədi və bu heyət onu “Kann”da “Ən 
yaxşı rejissor” və “Palma budağı”na nominant etdi. Film “üç meymun” 
fəlsəfəsi üzərində cərəyan edir. Rejissor tərzinə sadiqdir. Uzun və səssiz 
mükəmməl kadr yığınları və tamaşaçı ilə səssiz dialoqlar. Bu dəfə də 
görüntü göz oxşayır. Nuri Bilge Ceylan pis filmi olmadığını təsdiqləyir. 
Rejissorun hələ mükafatsız qalan filmi olmayıb.  

 

7. Bir zamanlar Anadoluda 
(2011) 
Və nəhayət rejissorun hələlik sonuncu filmi olan “Bir zamanlar 
Anadoluda”… Filmin təqdimatı rejissora doğmalaşan “Kann” 
festivalında oldu və film “Jüri mükafatı” qazandı. Filmdə tam 
professional aktyor heyəti çəkilib və xronometraj da rejissorun 
digər filmlərindən daha çoxdu. Bu filmi haqda Nuri Bilge Ceylan bu 
cür fikir söyləyib: “Hər rejissorun özünü təsdiq etmə, möhürlü bir 
filmi olur. Hiss edirəm ki, bu film o cür oldu.” Filmə “Guardian” 
jurnalı da maraqlı yanaşıb: “Dostoyevskinin film formatı”… Filmdə 
bir cinayətin fonunda cərəyan edən insan taleləri gərgin və zəngin 
psixoloji aspektlərdən təqdim olunur. Səmimi dialoqlarla yanaşı, 
yenə səssiz dramatizm hökm sürür film boyu. Filmdəki aura və 
həmin auranı ustalıqla tamaşaçıya hiss etdirmə mükəmməldir. 
Rejissor bu filmi ilə sözün əsl mənasında heyran edir.  
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Tom Hanks    

 

 Tomas Ceffri “Tom” Henks – amerikalı 
aktyor, prodüser, yazıçı və rejissor. Fəaliyyətinə 
televiziyada başlayan Tom “Big” (Böyük) – 1988 
filmi ilə uğurların başlanğıcını qoydu. 
“Philadelphia” (Filodelfiya) - (1993) filmi ilə 
“Oskar” alan aktyor növbəti il “Forrest Gump” 
(Forrest Qamp) ilə yenidən mükafata sahib 
çıxdı. Yüzlərlə mükafata namizəd olan Henks 
Hollivudun canlı əfsanələrindən sayılır. 
İlk İllər: Tom Henks 9 iyul 1956-cı ildə 
Kaliforniyada, səyyar aşbaz Amos Mefford 
Henks və xəstəxana işçisi Canet Merilinin 
ailəsində dünyaya gəlib. Atası ABŞ-ın 16-cı 
prezidenti Avraam Linkolnun uzaq qohumu idi. 
1960-cı ildə valideynləri ayrıldı. Tom da daxil 
olmaqla ailənin üç uşağı atası ilə getdi, kiçik Cim 
Henks isə anası ilə qaldı. Sonradan onların hər 
ikisi evləndi. O, katolik kimi tərbiyə almışdı. 

Tom “Chabot” kollecində teatr dərslərinə yazıldı 
və iki ildən sonra Kaliforniya Dövlət 
Universitetinə keçirildi. O, bu dövrü belə 
xatırlayırdı: “Səs-küyü sevən mənim kimi bir 
oğlan üçün aktyorluq dərsləri çox yaxşı yer idi. 
Vaxtımın çox hissəsini tamaşalarda keçirirdim. 
Sadəcə teatra gedir, bilet alır, auditoriyada 
oturur və tamaşanı izləyirdim. Bertold Brext, 
Tennessi Uilyams, Henrik İbsen kimi 
dramaturqların əsərlərinə çox baxmışam. Və 
aktyorluq mənim işimdir ”. 
 Karyera: 1979-cu ildə Henks Nyu-Yorka 
köçdü və növbəti il aşağı büdcəli “He Knows 
You're Alone” (O bilir sən təksən) filmi ilə  
 

 
 

kinoda debüt etdi. 1980-82-ci illərdə o “Bosom 
Buddies” (Yaxın Dostlar) serialında rol aldı. 
1982-ci ildə “Happy Days” (Xoşbəxt Günlər) 
serialında qonaq aktyor kimi göründü. Bu 
serialda onu görən rejissor Ron Hovard Henksi 
1984-cü ildə çəkdiyi və dəniz qızı və insanın 
sevgisindən bəhs edən “Splash” (Sıçrama) 
filminə dəvət etdi.  Film kassa yığımında böyük 
uğur qazandı. Bir neçə serial və filmdən sonra 
1988-ci ildə “Big” (Böyük) filmi ekranlara çıxdı. 
Film Henksi Hollivudun əsas aktyorları sırasına 
daxil etdi. O, “Ən Yaxşı Aktyor” kateqoriyasında 
ilk nominasiyasını aldı. Bu filmin ardınca 
Henksin bir neçə filmi kassada uğursuz oldu. 
Yalnız “Turner & Hooch” (Törner və Xuç)- 
(1989) filmi uğurlu alındı. 
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 Dramatik Rollara Keçid: Henks 1992-ci 
ildə “A League of Their Own” (Onların şəxsi 
liqası) filmində yaratdığı beysbol ulduzu rolu ilə 
yenə də parlamağa başladı. Henks üçün özünün  
 

 
 

adlandırdığı kimi “yeni era” 1993-cü ildən 
başladı. Həmin il o “Sleepless in Seattle” (Sietldə 
Yatmayanlar) və “Philadelphia” (Filodelfiya) 
filmlərində rol aldı.  
 “Philadelphia” (Filodelfiya)  filmində 
Henks QİÇS xəstəliyinə tutulmuş gey vəkil  
Endryu Bekket obrazını yaratdı. Filmə görə 16 
kq arıqladı və saçını kəsdirdi. “People” 
jurnalının əməkdaşı Li Rozen bildirirdi: “Hər 
şeydən əvvəl filmin uğuru Henksin hesabına 
yazıla bilər. O əmindir ki, müqəddəs deyil, real 
şəxsiyyəti oynayır. O  “Oskar”a layiq inanılmaz 
obraz yaradıb”. Oskar mərasimində Henks “Ən  
 

 
 

yaxşı aktyor” kimi mükafata sahib oldu. Nitq 
zamanı bildirdi ki, ali məktəbdə oxuyarkən 
onun dram müəllimi və keçmiş sinif yoldaşı da 
gey idilər. 
 Növbəti il Uinston Qrumun eyniadlı əsəri 
əsasında Robert Zemekesin  “Forrest Gump” 
filmi ekranlara çıxdı. Henks filmdə zəka 
problemləri olan Forrest Qamp obrazını yaratdı. 
Film həm kassa yığımında, həm də mükafat 
mərasimlərində böyük uğurlar qazandı. 13 
Oskar nominasiyasından 6-nı qazandı. Tom 
Henks ikinci il ardıcıl olaraq ”Ən Yaxşı Aktyor”  

 
 

nominasiyasında mükafatı aldı və bununla 
Spenser Treysinin 1937-38-ci illərdə göstərdiyi 
nəticəni təkrarladı. Təəccüblüdür ki, hər iki 
aktyor 1-ci və 2-ci mükafatı alarkən uyğun 
olaraq 37 və 38 yaşlarında idilər. 
 1995-ci ildə Henks Ron Hovardın “Apollo 
13” filmində Cim Lovell obrazını canlandırdı. 
Bunun ardınca isə Con Lasseterin “Toy Story” 
(Oyuncaqların hekayəsi) animasiya filmində baş 
qəhrəman Vuddini səsləndirdi. 
 1996-cı ildə Tom Henks rejissor kimi ilk 
filmini ekranlaşdırdı. “That Thing You Do! “ 
(Sənin etdiyin hərəkət) adlanan filmin  
 

 
 

ssenarisini də o yazmışdı. 1998-ci ildə Henks 
“From the Earth to the Moon” (Yerdən Aya) adlı 
mini-seriala prodüsserlik etdi. 12 hissəli və 
Emmi mükafatlı film 68 milyon dollara başa 
gəlmişdi. Bu böyük məbləğ idi. 
 Həmin il Henks əfsanəvi rejissor Stiven 
Spilberqin “Saving Private Ryan” (Sıravi Rayanı 
xilas etmək) filmində kapitan Con Miller 
obrazını yaratdı. Bütün dövrlərin ən yaxşı 
müharibə filmlərindən olan bu film 11 Oskara 
nominant oldu. Tom Henks 4-cü Oskar 
nominasiyasını qazandı, lakin mükafat ona 
qismət olmadı. 
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1999-cu ildə Frenk Darabont Stiven Kinqin “The 
Green Mile” (Yaşıl Mil) romanı əsasında eyniadlı film 
çəkdi. Lakin filmdə  Henksin obrazı o qədər də 
yaddaqalan olmadı. O, 5-ci Oskar nominasiyasını 
Robert Zemekisin 2000-ci ildə çəkdiyi “Cast Away” 
(Didərgin) filminə görə aldı. 
 2001-ci ildə Stiven Spilberqlə birlikdə 10 
seriyalı “Band of Brothers” (Qardaşlar Komandası) 
mini-serialına prodüserlik etdi. 2005-ci ildə 45 
yaşında olarkən Amerika Film İnstitutunun (AFİ) 
“Həyat Uğurlarına Görə Mükafat”ına layiq görülən 
Tom Henks bu mükafatı qazanan ən gənc aktyor 

oldu. Növbəti illərdə Henks “The DaVinci Code” (Da Vinçi Şifrəsi), “Angels & Demons” (Mələklər və 
İblislər), “Toy Story 3” (Oyuncaqların hekayəsi 3) və s. filmlərdə rol aldı. 
 Şəxsi Həyatı: Henks 1978-87-ci illərdə amerikalı aktrisa Samanta Luislə evli oldu. Onların 
birlikdə Kolin Henks adlı oğulları və Elizabet Enn adlı qızları var. 1988-ci ildə Henks aktrisa Rita 
Uilsonla evlənib və onların birgə ailə həyatı hələ də davam edir. Onların Çester və Truman adlı övladları 
var.  
 

 
  
 “Nə vaxt ki kilsəyə gedirəm... bir sirr haqqında daim fikirləşirəm. Nəyə görə insanlar 
belədir? Nəyə görə yaxşı insanlara bədbəxtliklər tez-tez üz verir, pis insanlara isə xoşbətliklər. 
Sirr elə bundadır. Bəşəriyyətin fəaliyyət sirri”. 
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MONİCA 
BELLUCCİ 

 
 Monika Belluççi 30 sentyabr 1964-cü il 
İtaliyanın Çitta-De-Kastello şəhərində anadan 
olub. Atası Luici Belluççi adi kəndçi, anası 
Mariya Qustanelli isə rəssam idi. Uşaqlıqdan bir 
arzusu var idi- vəkil olmaq. Bu arzunun 
reallaşması üçün isə o, “Perudci Universiteti”nə 
qəbul olmalı idi. Bunun üçün isə pul lazım idi. 
Monika arzusunu nəyin bahasına olursa olsun 
reallaşdırmaq məqsədi ilə 16 yaşında “Liceo 
Classico” model agentliyi ilə müqavilə bağladı. 
Qlamur həyat tərzi Monikanın ürəyincə oldu və 
o, uşaqlıq arzusundan əl çəkdi. İndi o, ən 
məhşur model olmaq istəyirdi. Bu heç də asan 
deyildi. Monika isə uşaqlıqdan mübariz əzmi və 
səbri ilə həmişə seçilirdi. Qoyduğu məqsədə 
çatmaq üçün o hər şeyə qadir idi. Çox keçmədən 
ingilis, fransız dillərini öyrəndi. İspan danışıq 
dilini də həmçinin. Bu, professionallaşmağa 

doğru inamlı addımlar idi. 1988-ci ildə Milana 
gələn Monika, burda “Elite Model Management” 
model agentliyi ilə müqavilə bağlayır. Artıq bir 
il sonra- 1989-cu ildə o, Nyu York və Parisin 
modeli kimi tanınır və “Dolce Gabbana”, “Elle” 
kimi brend markalar üçün podiuma çıxırdı.  
1990-cı ildə Monika uğurlu model biznesi ilə 
kifayətlənmək istəməyərək, özünü aktrisa kimi 
sınamağa qərar verdi. O, öz vətənində debüt 
etdi böyük filmə. Aktrisanın ilk filmləri 
“Oğullarla keçən həyat” (Vita coi figli) və 
“Canilər” (Briganti) olur. Bu filmlərdəki epizodik 
rollarda o heç nə ilə yadda qalmadı. 1992-ci ildə 
isə Frensis Ford Koppala aktrisaya ilk ciddi film 
təklifi etdi və bu aktrisanın böyük kinoda ilk 
ciddi imtahanı oldu. “Drakula” (Dracula)  
 

 
 

 filmindən sonra aktrisaya Avropa və ABŞ-dan 
gələn təkliflərin ardı arası kəsilmirdi. Amma 
təcrübəsizlik yenə öz sözünü deyirdi. Aktrisanın 
1992-95-ci illər arası çəkildiyi filmləri uğurlu 
adlandırmaq olmaz. 1996-cı ildə aktrisa 
“Mənzil” (L’Appartement) filmi ilə yenidən 
diqqətləri özünə cəmlədi. Filmdəki roluna görə 
Sezar mükafatı qazandı. Bu film Monikanın şəxsi 
həyatında da dəyişiklik etdi. Filmdə aktrisa 
Vinsent Kassel ilə tanış olur. Bu filmdən dərhal 
sonra aktrisa “Doberman” (Dobermann) 
filmində rol aldı.  
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 1997-ci ildə üç, 1998-ci ildə dörd filmə 
çəkilən aktrisaya film təklifləri bitib tükənmirdi. 
Amma yenə də qeyri-ciddi rollar və obrazlar 
onun potensialını tam üzə çıxarmağa imkan 
vermirdi. Eyni zamanda modellik biznesində də 
uğurlar qazanan Monika 1-ci dərəcəli aktrisa 
statusu qazanır. Bu o demək idi ki, onu öz 
filmində görmək istəyən prodüsserlər yaxşı 
qonorar təklif etməli idilər. 2000-ci ildə isə 
Monika “Malena” (Malena) filminə çəkilir. Bu  
 

 
 

film aktrisaya böyük uğur qazandırır. Filmdə 
yaratdığı obrazı ilə milyonlarla tamaşaçının, 
kino tənqidçilərinin qəlbini fəth edir. 2001-ci 
ildə aktrisa həyat yoldaşı olan Vinsent Kassellə 
bərabər “Canavar qardaşlığı” (Le pacte des 
loups) filminə çəkilir. Aktrisanın növbəti rolu 
2002-ci ilin ən böyük büdcəli filmi olan “Asteriks 
və Obeliks Kleopatraya qarşı” (Asterix & Obelix: 
Mission Cleopatre) filmində olur. Eyni ildə 
Monika yenidən Vinsent ilə kamera qarşısına 
keçir. Bu dəfə Qasper Noenin “Dönməzlik” 
(Irreversible) filmində. Film bu günə qədər kino  
 

 
 

tarixinin ən cəsarətli filmlərindən sayılır. 
Aktrisa bu filmi haqda belə deyib: “Mən özüm bu 
filmə baxa bilmirəm” 

 Aktrisanın növbəti filmləri “Məni 
unutma” (Ricordati di me), “Günəşin göz yaşları” 
(Tears of the sun), Vaçovski qardaşlarının 
“Matriks” (Matrix) filmləri trilogiyasının 2-ci və 
3-cü hissələri olur. 2004-cü ildə Mel Gibsonun 
ağır “İsanın son ehtirası” (The passion of the 
Christ) filmində Mariya Maqdalena obrazını  
 

 
 

canlandırır. Həmin il cütlüyün bir ilk qız övladı 
dünyaya gəlir. Uşağı Deva adlandırırlar. Eyni 
ildə “Gizli agentlər” (Agents secrets), “O mənə 
nifrət edir” (She hates me), “Qrim qardaşları” 
(The brothers Grimm) filmlərində rol alır. 2006-
cı ildə isə “Şaytan” (Sheitan), “Daş qardaşlığı” (le 
concile de piere), “N- Mən və Napoleon” (N, le o 
Napoleone), 2007-ci ildə isə “Onları 
güllələ”(Shoot’em up), “İkinci nəfəs”( Le 
deuxième souffle), sonrakı illərdə “Vəhşi qan” 
(Sanguepazzo), “Bavariya” (Baaria), “Pi Linin 
şəxsi həyatı” (The private lives of Pippa Lee), 
“Arxaya baxma” (Ne te reotourne pas), 
“Sehrbazın şagirdi” (The sorcerer’s apprentice) 
filmlərinə çəkilir. Hələlik sonuncu filmi 2011-ci 
ildə Venesiyada təqdimatı olan “Ehtirasın ötən 
yayı” (Un ete brulant) filmidir.  
 2010-cu ildə Monika və Vinsentin daha 
bir qızları dünyaya gəlir. Ona Leoni adı verilir.  
2004-cü ildə “Ask men’s” jurnalının rəyinə 
əsasən dünyanın 100 ən gözəl qadını siyahısına 
başçılıq edir. Monikanın modellik biznesinə Nyu 
Yorkun “Elle+” şirkəti nəzarət edir. 2011-ci ilin 
oktyabrında isə “Oriflame” firmasının “Şəhzadə 
ətir” kompaniyasının simasıdır. 
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TOP 30 
  
 Bu dəfə ki “Top 30”luqda sizə rejissor işi 
gözəl olan ən yaxşı 30 filmi təqdim edəcəyik. 
 
 ’’Ayna’’ (Зеркало)- Andrey Tarkovski 
 Trier ‘’Antixrist’i Tarkovskiyə həsr 
eləmişdi. Bir çox müsahibələrində də qeyd 
eləmişdi ki, mən ‘’Ayna’’ filminə demək olar ki, 
hər gün baxıram. İlk dəfə bu filmə baxandan 
sonra mən televizorun önündə baş əymişəm. 
 

 
  

 ’’Qurbanvermə’’ (The Offert)- Andrey 
Tarkovski 
 Filmin özündən çox səhnə arxası 
şəkillərinə baxmaq lazımdır. Tarkovski incə bir 
iş görüb. 
 
 ‘’Onunla danış’’ (Talk with her)- Pedro 
Almodovar 
 Almodovarın çox filmini bu siyahıya daxil 
etmək olar,amma bu filmi sırf sürrealist 
kadrlara görə əlavə etmək lazımdır. 
Almodovarın filmlərindəki rəngarənglik bu 
filmdə də yerli yerindədir. Bu filmin ssenarisi 
isə çox fərqlidir. 
 

 

  
  ‘’Fotoböyütmə’’ (Blow-Up)- 
Mikelancelo Antonioni 
 1966-cı il və bu film. Filmin sonuncu 
səhnəsi şedevrdir. Səhnələrin quruluşu çox 
gözəldir. Aktyorların haradan başlaması və 
əşyaların harada dayanması çox dəqiqliklə 
seçilib. 
 
 ’’Sevgi əhvalı’’ (İn the mood for love)- 
Vonq Kar Vai 
 Bu filmin hər səhnəsinə və qadın 
qəhrəmanın geyindiyi paltarlara fikir vermək 
lazımdır. İşıq effektləri çox gözəldir. 
 

 
 

 ’’Boş ev’’ (3-iron)- Kim Ki Duk 
 Demək olar ki, dialoqlardan istifadə 
olunmayıb və hər səhnəsi sanki bir dialoqdur. 
Məkanlar və yaşıl rəng bu filmin əsas 
üstünlüyüdür. 
 
 ’’Malholand Drayv ‘’ (Mullholand 
Drive)- Devid Linç 
 Devid Linç dünya kinosunda yeganə 
adamdır ki, sürrealizmi sırf öz tərzində çəkir. Nə 
Dali ilə Bunuelin ‘’Andalus Köpəyi’’ni təqlid edir, 
nə də yuxuda belə görmədiyimiz varlıqları 
filmdə canlandırır. Sadəcə öz tərzini yaradıb və 
Mallohand Drayv filmi bunun bariz 
nümunəsidir. Montaj işi isə çox möhtəşəmdir. 
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 ’’Qu quşu yuvasının üzərindən uçuş’’ 
(One flew over on the cuckoo’s nest)- Miloş 
Forman 
 Miloş Formanı bəyənməsəm də bu filmin 
rejissor işi çox gözəldir. Maraqlı cəhət isə 
rejissorun aktyorların mimikasını gözdən 
qaçırtmamağıdır. 
 
 ‘’400 zərbə’’ (400 Blows)- Fransua 
Trüffo 
 Fransa Yeni Dalğasının əsas filmlərindən 
biri, bəlkə də birincisi. Sonuncu kadrlar həddən 
artıq ağırdır, baxmayaraq ki, uşaq qaçır. 
 

 
 

 Nostalgiya- Andrey Tarkovski 
Tarkovskinin sürgün vaxtlarının məhsulu olan 
film, sırf rejissor işi və səhnələrin rəngarəngliyi 
baxımından fərqlənən filmdir. Gələcəkdə 
rejissor olmaq istəyən şəxslər bu filmdən bir 
çox kadrlar oğurlaya bilərlər. 
 
 ‘’Ağ pişik, qara pişik’’ (Чёрная кошка, 
белый кот)- Emir Kusturiça  
 Bu filmi Venetsiya film festivalından 
sonra kino tənqidçilər ayaq üstə alqışlayıblar. 
Kusturiça kadrlarıyla boldur. Rejissor təbiətdən 
və qaraçı havasından gözəl yararlanıb. 
 

 
 
 

 ‘’Üç Meymun’’ (Üç Maymun) – Nuri Bilge 
Ceylan 
 Bu sənətkarın ‘’Uzaq’’, ’’İklimlər’’ və ya 
‘’Bir zamanlar Anadoluda’’ filmləri var, amma 
rejissor işi bu filmdə daha üstündür, son 
filmindəki rejissor işi də bu filmə yaxınlaşsa da 
tam keçə bilməyib. 
 
 ‘’Babil’’ (Babel)- Alexandro Qonsales 
İnarittu 
 İnarittunun ‘’Amorres Perros’’u daha çox 
məşhurdur, amma ‘’Babil’’ filmindəki tryukları 
çox fərqlidir. İnarittunun rejissorluğunun 
fərqliliyi ‘’Biutiful’’da təkrarlansa da, ilk ‘’Babil’’ 
olduğu üçün bu filmi seçdik. 
 

 
 

 ’’Million Dollarlıq Otel’’ (The Million 
Dollar Hotel)- Wim Wenders 
 Wim Wendersin  ən uğurlu işlərindən 
biridir. Səhnələri çox incəliklə işlənib. 
 
 ’’Adi əhvalat ‘’ (The Straight Story)- 
Devid Linç  
  Devid Linçin bu filmi sadəcə və sadəcə 
səbr işidir. Yolların tənhalığı bu filmin 
kadrlarında göstərilib. 
 

 
 
 “Qayıdış” (Возвраще́ние)- Andrey 
Zvyaqinsev 
 Rusiyada yeni Tarkovski doğulub sanki, 
amma belə deməklə Zvyaqinsevi kiçiltmək 
istəməzdim… Çox gözəl filmdir… 
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 “Salo və ya Sodomda 120 gün’’ (Salo or 
120 days of Sodom) - Pyero Paolo Pazolini 
 Bu filmi bu siyahıya sırf rejissorun 
cürətinə görə salmışam. Həyatına qarşı təhlükə 
olan vaxtda bir insanın o təhlükəyə qarşı belə 
cavab verməsi dəlilikdir. Bu film Pazolininin 
ölümü demək idi. 
 

 
 
 ‘’Cinayətin Elementi‘’ (Element of 
Crime)- Lars Von Trier 
 Trierin ilk işidir və rejissor işi Tarkovski 
stilindədir… Başlanğıcdakı səhnələrdə maraqlı 
nüanslara toxunub. 
 
 “Prestij” (The Prestige)- Kristofer 
Nolan  
 Kristofer Nolan son dövrlərdə 
Hollivuddan çıxan tək-tük fərqli 
rejissorlardandır. Nolan ilk öncə ssenariləri 
yaxşı işləyir, sonradan isə filmlərdə  öz 
məharətini göstərir. Bu filmdə  dövrün abu-
havasını çox gözəl yaradıb. 
 

 
 

 «8½» (Səkkiz yarım)- Federiko Fellini 
 Film sürrealistikadır. Düşündürücü 
filmdir, qazandığı mükafatların isə sayı-hesabı 
yoxdur. 
 

 ‘’Əndəlus Köpəyi’’ (Andalusian Dog)- 
Luis Bunuel və Salvador Dali  
 1929-cu il və bu 16 dəqiqəlik film. Öz 
dövrü üçün heyranedici bir işdir. 
 

 
  

 ‘’Sonuncu Günlər’’ (Last Days)- Qas 
Van Sent  
 Ölüm trilogiyasının ən gözəl filmi 
haqqında 3-cü sayımızda Şahin qeyd etmişdi. 
Mən isə bu filmi qeyd etmək istərdim. Rejissor 
işi çox gözəldir. Van Sent incəliyinə kimi işləyən 
rejissordur. Qeyd edim ki, bu film məşhur 
‘’Nirvana’’ qrupunun əfsanəsi Kurt Kobein 
haqqındadır. 
 
 ‘’Doqvill’’ (Dogville)- Lars Von Trier  
 Belə dekorasiyaları və belə yaşam tərzini 
fikirləşən rejissor haqqında çox şey söyləməyə 
dəyməz. İşıq effektləri çox gözəldir. 
 

 
 

 ‘’Parıltı’’ (Shining)- Stenli Kubrik  
  Filmin rejissor işini fərqli edən şey 
qorxulu filmdə olan parlaqlıqdır. Adətən 
qorxulu filmlər qaranlıq səhnələrlə 
xarakterikdir, amma bu filmdən başqa. Kubrik 
hansı janrda çəkibsə, şedevr yaradıb. 
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 ‘’Geniş qapalı gözlərlə’’ (Eyes Wide 
Shut)- Stenli Kubrik  
 Dahi rejissorun sonuncu filmi. Bu film 
ona ölümü bəxş edib. Filmdə  olan sirrli 
hadisələr bəlkə də Kubrikin həyatına da 
yansıyıb. İşıqdan istifadə yenə də fərqlidir. 
 

 
 
 ‘’Rasemon’’ (Rasemon)- Akira 
Kurasava 
 Bu film dünya şedevrlərinin siyahısına 
daxil olub və bir çox rejissorların ən çox sevdiyi 
filmlər siyahısındadır. İnqmar Bergman bu 
filmin heyranıdır. Takeşi Kitano isə kinonu bu 
filmdən öyrənməyi tövsiyyə edir. 
 
 “Sərxoş Atlar Zamanı” (A Time for 
Drunken Horses) - Bahman Gobadi 
 Həqiqətən də  gözəl işdir. Bahman 
Gobadiyə ilk mükafatını qazandırıb. 
 

 
 
 ’’Çiyələk Tarlası’’ (Smultronstället)- 
İnqmar Berqman  
 İnqmar Berqman dünya kinosuna 
Skandinaviya soyuğunu gətirən adamdır və bu 
filmi rejissor işinə görə şedevr sayılır. 
 
 

 Bir Zamanlar Anadoluda- Nuri Bilge 
Ceylan  
 Nuri Bilgenin son filmi, həm də ən böyük 
büdcəli filmidir. Filmin rejissor işi yenə də 
maraqlı və Nuri Bilgə stilindədir. 
 

 
 
  

 
 ‘’Nifrət’’ (Le mepris)- Jan Lyuk Qodar  
 Filmdəki tropik hava şəraitinə Qodarın 
şüuraltı nifrəti əlavə  olunub. Qodar filmin adını 
Nifrət adlandırmasaydı, heç kəs bu mövzuya 
fikir verməzdi. Və Bricit Bardonun lüt 
səhnələri… İlahi, necə də gözəldir. 
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Sitatlar 
 

 
 
Mr. Çəhrayı: Kimisə vurmusan? 
Mr. Bəyaz: Sadəcə bir neçə polisi. 
Mr. Çəhrayı: Heç əsl insan yoxdu? 
Mr. Bəyaz: Sadəcə polislər.  
Quduz köpəklər (Reservoir Dogs) 
 

 
 
Dəhşətin bir üzü var. Onunla dost olmalısan. 
Əxlaqi şiddət və dəhşət sənin dostundur. Əgər 
belə deyillərsə, qorxmalı  olduğun 
düşmənlərindir. Əsl düşmənlər. 
Apokalipsis indi (Apocalypse Now) 
 

 
 

Fikirlərin gücünə şəxsən şahid oldum. Fikirlərə 
görə öldürülən və fikirlərini müdafiə edərkən 
ölən insanları gördüm. Amma bir fikri nə öpə, 
nə toxuna, nə də onu tuta bilməzsiniz. Fikirlər 

qan ağlamaz, fikirlər acını hiss etməzlər. 
Sevməzlər...  
Vendetta üçün V (V for Vendetta) 
 

 
 

Öldürmək siqaret çəkməyə bənzəmir. Onu 
tərgidə bilməzsən.  
Əsas instinkt (Basic İnstinct) 
 

 
 

Həyatdaki bir çox şeyə həm gülünc olduqları 
üçün gülərik, həm də doğru olduqları üçün. – 
Toxunulmazlar ( The Untouchables) 
 

 
 

Birinin səni tərk etməsinin ən pis tərəfi bilirsən 
nədir? Tərk etdiyin insanları nə qədər az 
düşündüyünü fərq etdiyində, səni tərk 
edənlərin də səni nə qədər az düşündüyünü 
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anlamaq... - Günəş çıxmazdan əvvəl (Before 
Sunrise) 
 

 
 

Əvvəllər deyərdim ki, həyatda insanın başına 
gələbiləcək ən pis şey bir gün tənha qalmaqdır. 
Elə deyilmiş. Həyatda insanın başına gələ 
biləcək ən pis şey özünü tənha hiss etməsinə 
səbəb olan insanlarla yaşamaqdır.    
Dünyanın ən yaxşı atası (World's Greatest 
Dad) 
 

 
 

Arzu etdiyin şeylər gözləməkdən artıq bezib 
tərgitdiyin anda reallaşır. Bu həyatın "sən 
baxarkən soyuna bilmirəm" deməsi kimidir. -  
Lənətlər adası (Shutter İsland) 
 

 
 

İnsanlar yaxşı və hörmətli ola bilərlər, amma 
nəticədə  yasına gələn insan sayı havanın 
vəziyyətindən asılıdır.  
Həqiqətdən başqa heçnə (Nothing But the 
Truth) 
 

 
 

İstəsə bir kağız fərdin, bir ailənin, bir kütlənin 
başını kəsə bilər. Dövlətin kağızının üzü ən 
kəskin qılıncdan daha itidir. - Kağız (Kağıt) 
 

 
 
- Allahım, elə bil tələsirsən. 
- Baxdığım şeyə baxsan sən də tələsərdin. 
İctimai düşmənlər (Public Enemies) 
 

 
 

Korlar ölkəsində tək gözü olan adam kral olar.  
Şəxsi fikir (Minority Report) 
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Kəpənək kimi uç, arı kimi sanc. Gözlərinin 
görmədiyi şeyi əllərin vura bilməz  
Əli (Ali) 
 

 
 

-Nə işlə məşğulsan? 
-Mən bir konsert pianistiyəm. 
-Bu nə deməkdir? 
-"İşsizəm" deməyin daha lovğalıqla deyilmə 
forması. 
Parisdəki Amerika (An America in Paris) 
 

 
 

"Belə olmaq məcburiyyətində idi mi? Yalan 
deməmək, həqiqətləri demək, ədalətlə hərəkət 
etmək həqiqətən bu qədər vacibdirmi? İnsan 
ağlına gələ bildiyi kimi danışmadan yaşaya 
bilərmi? Yalan danışıb qıvırmadan, bəhanə 
tapmadan... İnsanın özünü birdən buraxması, 
boşverməsi, yalançı olması daha yaxşı deyilmi? 
Persona 
 

 
 

Özünü yaxşı hiss etmək dostlarının arxadan səni 
qoruduğunu bilmək deyil, sənin onları arxadan 
qoruduğunu bilməyindir.  
Yaşıl küçənin xuliqanları (Green Street 
Hooligans) 
 

 
 

İki pis seçim arasında hər zaman heç vaxt 
etmədiyini seçməlisən.  
Kartlar, pullar və iki silah (Lock, stock and 
two smoking barrels) 
 

 
 

Əgər yaşam sevincinin əsasən insan 
münasibətlərindən qaynaqlandığını 
düşünürsənsə yanılırsan. Tanrı bunu bütün 
ətrafımıza yayıb. O hər yerdə mövcuddur. 
Təcrübə edəcəyimiz hər şeyin içində var. 
İnsanlar sadəcə bu şeylərə baxışlarını 
dəyişdirməlidirlər.  
Vəhşi təbiətdə (Into the Wild) 
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Siz insanlar... Qəribəsiniz... Pis bir şey olduğu 
zaman şeytan etdi deyirsiniz. Yaxşı bir şey 
olanda isə tanrı. Tanrı yaxşı deyildir, sadəcə 
reklamını yaxşı edir.  
Şeytanın vəkili (The Devil’s Advocate) 
 

 
 

Həyatda önəmi olan yalnız 4 sual vardır, Don 
Oktavio. Müqəddəs olan nədir? Ruh nədən 
ibarətdir? Nəyin uğrunda yaşamaq lazımdır? Və 
nəyin uğrunda ölmək lazımdır? Dörd sualın da 
cavabı eynidir. Yalnız sevgi.  
Don Juan de Marko (Don Juan de Marco) 
 

 
Sənə tək bir şey deyəcəm və sonra gedəcəm. 
Qarların üstündə donacaq vəziyyətdəsən, yuxu 
şirin gəlir indi, amma əslində öldüyünün 
fərqində deyilsən.  
Issız Adam 
 

 

Allahım, dəyişdirə biləcəyim şeylər üçün 
dəyişdirmə cəsarəti ver, dəyiştirəməyəcəyim 

şeylər üçün isə onları qəbul etmə gücü... Və bu 
ikisi arasındakı fərqi anlaya bilmək üçün bir az 
savad...  
Mr. Bruks (Mr.Brooks) 
 

 
 

Göydələndən aşağı düşən adamın hekayəsini 
eşitmisən? Aşağı düşərkən keçdiyi hər 
mərtəbədə özünü təlqin etməyə çalışır: "Bura 
kimi hər şey yolundadır. Bura kimi hər şey 
yolundadır..." Necə düşdüyün önəmli deyildir. 
Önəmli olan endiyin andır.  
Nifrət (La Haine) 
 

 
 
Öldüyün zaman olmasını istədiyin tək bir şey 
var: geri dönmək!  
Pencək (The Jacket) 
 

 
 
Doğru və ya yalnış deyə bir şeylər yoxdur. 
Sadəcə məşhurlaşmış fikirlər var.  
12 meymun (Twelve Monkeys) 
  
 



 

22 Film Fiction | Yanvar, №5 

Müsahibə 
 
  
 Bu sayımızda “Müsahibə” rubrikasında sizə 
məşhur aktyor Robin Uilyamsın müsahibəsini 
təqdim edəcəyik. 
 

 
  

 İnsanlar səhnədə gördükləri “Patç Adams” 
obrazının “Sabahın xeyir, Vyetnam” (Good 
Morning, Vietnam) filmindənki rolunuzdan 
sonra, sizin real həyatınızdakı görünüşünüzə ən 
çox bənzəyən obraz olduğunu deyirlər. 
 Burada aktyorluq bacarığı, mükəmməl 
yumor anlayışı və insanlarla münasibət yaratma 
var. Düşünürəm buna görə belə deyirlər. Mən 
tamamilə özüm olduğumu deyə bilmərəm. Ordu 
və tibbi ixtisaslar olduqca məhdud ixtisaslar 
olmalarına rəğmən yenə də öz şəxsiyyətini 
ortaya qoya bilirsən. 
 Və hər ikisi də sizə improvizasiya etmə 
şansı verir.  
 Bəli. O səhnələr əslində çox qarışıq 
səhnələrdir. Doğurdan inandığım, həvəslə bağlı 
olduğum ünsürləri ifadə edirlər. Bunları 
doğurdan da etdim. Düşünürəm mənə 
insanlarla münasibət qurmağın dərmanlar 
qədər təsirli olduğunu ilk olaraq Oliver Saks ( 
“Oyanışlar” (Awakenings) filmində Uilyamsa 
ilham verən şəxs) demişdi. 
 Əsl Patç Adamsa oxşuyursunuzmu? 
 O, çox mükəmməl biridir. Fiziki olaraq 
1.90 boyunda, zəif, Salvador Dali kimi bığları 
var. Eyni zamanda Emmes Kellinin zibilxanaya  
 
 

 
atdığı paltarları geyinir. Filmdə sadəcə tibb 
sahəsindəki vəziyyətini görürük. 
 “Patç Adams”da sizin xarakterinizin baxış 
bucağını dəyişdirən bir cinayət səhnəsi var. Bu 
baxımdan film nə qədər gerçək həyata bənzəyir? 
 Gerçək həyatda bir oğlan ölmüşdü. 
Doğurdan da filmdəki kimi bir pxisopat 
vurmuşdu. 
 Film setinə baş çəkən və filmi izləyəcək 
birini canlandırmaq sizi qorxutdumu? 
 Bunu Oliver Saksda olduğu kimi daha  
əvvəl də etmişdim. O zaman obrazın adını 
dəyişdirmişdik. 
 

 
  

 Patç film setinə gəldimi? 
 Patç bir neçə dəfə gəldi. Dörd, beş dəfəyə 
kimi. Film onun fəlsəfəsinin özülündən bəhs 
edir. Coşğunluğu və yumorunu birləşdirir. 
 Tom Şedyak (filmin rejissoru) Patç setə 
gəldiyi zaman ikinizin bir-birinizlə danışdığınızı 
söylədi. 
 Çox savadlı və dünyagörüşlü biridir. 
Filmdəki hadisələr... Bəzi məqamlardan çox 
daha ağlasığmaz olanlarını etdi. Hər zaman 
üsyankar biri idi. Hər yerdə təlxəklik edər, 
xəstəxanalara, qocalar evlərinə və dəlixanalara 
gedərdi. Bu məqamdan filmdə doğurdan da 
ondan bəhs etdik. 
 Sizcə filmdəki aşiq olduğunuz bir tibb 
tələbəsini oynayan Monika Potter ulduz olma 
dövründədirmi? 
 Bəli. Təəccübləndirici şəkildə belədir. 
Sadəcə kamera qarşısında yaxşı görünməsi 
deyil, çox ağıllı və çox təbiidir. Sanki aktrisalıq 
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etmirmiş kimi öz rolunu oynayır. Çox gülməli və 
özünüzü güvənsiz hiss etdirəcək qədər gözəldi.  
 Həyatınızın qabaqkı neçə ili barədə artıq 
planlarınız var?  
 Bir az ara verəcəyəm. Bir Disney filmində 
oynamaq istiyirəm, amma hal-hazırda filmin 
büdcəsi barəsində sıxıntılar var. İsaak 
Azimovun qısa bir hekayəsi olan “İki əsrlik 
insan” adında vizual effektlərlə yüklü bir 
filmdir. 2025-ci ildə baş verən və bir ailənin 
yanında 200 il işləyən bir robotun hekayəsidir.  
Mən robot olacağam, amma ssenaridə 
kompyuterlə bağlı mübahisə var. Mən normal 
həyatımda da çox oyun oynayıram və əslində 
bir kompüter xəstəsiyəm. 
 Ən sevdiyiniz oyun hansıdır? 
 Yenilikcə çıxan oyun. Adı “Unreal”dır. 
 Şəxsi saytınız varmı? 
 Bəli: www.robinwilliams.com 
 İnternetə çox vaxt ayırırsınız? 
 Yetişkinlərin çat otaqları xaricindəmi? 
 İnternetin kütləni ümumi mənada 
təsirləndirdiyini düşünürsünüzmü? 
 Əslində insanlar arasındakı bağ, e-mailin 
yaranması məktub yazma duyğusunu təkrar 
canlandıran şeylərdir. Bu baxımdan çox 
yaxşıdır. Bir də əcaib bir formada öz əsl 
şəxsiyyətini gizlədənlər var. Məsələn, siz 25 
yaşında biseksual olan Eilin ilə danışdığınızı 
düşünərkən, o əslində Ohayoda yaşayan 50 yaşlı 
poçtalyon Earldır.  
 

 
  

 Robin Uilyams olaraq internetdə sizin 
üçün nə düşünüldüyünü  öyrənə bilərsiniz. 
 Bu internetin yaxşı və pis tərəfidir. Bəzən 
gedib insanların sizin haqqınızdakı 
düşüncələrini öyrənmək istəmirsiniz, çünki 
bunlar bəzən “Oh, sən doğurdan da bir 
axmaqsan.” və ya “Onun filmlərindən birinə 
baxmaqdansa, başqa şeylə məşğul olsam daha 
yaxşı olar.” kimi şeylər ola bilər. 

 Hal-hazırda bir az ara vermisiniz. 
İşləmədiyiniz bu zamanda nələrlə məşğulsunuz?
 Velosipedə minib triatlon etməklə 
məşğulam. Bir komanda yaradıb triatlon edirik. 
Bir də Rudi Qarsiya Tolson adında bir uşaq var. 
O da titanit ayaqlarını çıxarıb üzür.  
 Kino salonlarında insanlara etdiyiniz 
təsirinizi görmüsünüz. Bəs heç balaca qruplara 
etdiyiniz təsirin şahidi olmusunuzmu? 
 Xəstəxanalara baş çəkərkən və “Bir arzu 
tut” fondunun xeyriyyə işlərində olduqca çox 
şahidi oldum. Yeni ildə bir yerə gedərkən bəzi 
uşaqlarla təkbətək qaldım. Sizə sadəcə San 
Fransiskoda tanıdığım birindən danışacağam. 
Balaca bir qızı görməyə getdim. Uşaq məni 
tanımadı. Anası “Missiz Dautfayr” deyə uşağa 
məni tanıtdı. Mən də uşaqla belə danışdım 
(Missiz Dautfayr səsini təqlid edir) və bir anda 
qız işıq saçdı, canlandı. Bu qarşılıqlı və anlıq bir 
hadisə... İnanılmaz bir hiss keçirirsiniz. 
 

 
  

 Adam Sandler və Kris Takerin əsas 
komediya ustaları olmasıyla sanki bir nəsil 
dəyişimi baş verir. Filmləri yüksək mənfəət 
gətirən 40 yaşdan yuxarı olan tək komediya 
ustası sizsiniz.  
 Bilmirəm. Bunu gələcək göstərəcək. 
 “Su oğlan” (The Waterboy)  və “Pik saat” 
(Rush Hour) filmlərini izləmisinizmi? 
 “Su oğlan”ı izləmədim, amma yaxşı film 
olacağını bilirdim. Çünki 15 yaşlı oğlum Zak və 
dostları filmlərdən sitatlar gətirirdilər. “Pik 
saat” üçün də eyni olaraq Zak və dostları filmin 
tək-tək səhnələrini xatırladırdılar. Bu bir 
komediya filminə edilə biləcək ən böyük 
iltifatdır. Eddi Mörfinin “Çılğın professor” (The 
Nutty Professor) filmindəki yemək səhnəsindən 
sonra hər kəs bunu edirdi. Tom Şedyak (filmin 
rejissoru) studiyanın o səhnəni çıxarmaq 
istədiyini söylədi.  
 Çox kobuddur amma. 
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 Amma o səhnəni çıxarmaq istədilər. İndi 
baxın. Komediyanın sərhədləri o səhnə ilə 
genişləndi. “Burada Meri haqqında nəsə var” 
(There’s Something About Mary) filminə baxın. 
İnsanlar gülmək istəyir. Bəlkə keçici bir şeydir, 
amma rahatladır.  
 15 yaşında bir oğlunuz var. Robin Uilyams 
kimi ata olmaq necə bir hissdir? İnsanlar sizi 
məzəli, comərd, ürəyiaçıq və alicənab biri olaraq 
tanıyırlar, amma necə bir atasınız? 
 Yenə də bir ata olmaq 
məcburiyyətindəyəm. Düşünürəm mən atamın 
ruhunu daşıyıram. Amma bir nöqtədə mən də 
sərhədləri qoymaq məcburiyyətində oluram və 
hamı kimi gecəyarı olduğunda “görəsən 
hardadır” deyə düşünürəm. 
 

 
  

 Oğlunuz sizin üçün heç yaşamadığınız bir 
hissi- bir məşhurun övladı olmaq hissini yaşıyır.  
 Doğrudur. Bunun fərqindədir. Heç 
onunla qarşılıqlı oturub “Bu nə qədər pisdir? 
Oğlum olduğun üçün nə qədər çətinlik çəkirsən?” 
kimi sualları ona verməmişəm. Bilmirəm. Mənə 
heç bu haqqda danışmayıb. Amma bilirəm ki, 
əla dostları var. 
 Sizi izləmək üçün heç film setinə gəlmək 
istəyir? 
 Bir neçə il bundan əvvəl gəlmişdi və 
yarım gün sonra sıxıldı. Hal-hazırda musiqi və 
riyaziyyat maraq dairəsindədir.  
 Bəs qızınız Zelda? 
 Çox gözəl şəkillər çəkir. Balaca bir qızın 
çəkdiyi şəkillər olmasına rəğmən, məncə, bir 
üslubu var. Və bir də təbii ki, haradasa 7 yaşında 
aktyor ruhlu Kodi var. Bunu çox sevir. Bir sabah 

gəldi və “Başımı sığallatmaq istəyirəm.” dedi. 
Məktəbə getdiyində hər kəs başına toxunurdu. 
Sonra dostlarının anaları mənə zəng edib, 
uşaqlarının da başlarını sığallatmaq 
istədiklərini dedi. 
 

 
  
 Bir sonrakı filminiz soyqırımdan bəhs 
edən “Yalançı Yakob” ( Jacob the Liar ) filmidir. 
Sizcə müharibədən 50 il sonra soyqırım hələ necə 
bu qədər üstündə durulan bir mövzudur? 
 Film bir alman romanının 
ssenariləşdirilməsidir. Qarşıdan gələn Oktyabr 
ayında seansda olacaq. Təəccüblüdür ki, bir 
obrazlar kolleksiyasıdır. İnsanların tanımadığı 
və daha öncə görmədiyi kiçik bir yumor var. 
Xilas olanlarla danışdığınız zaman bu qara 
yumoru anlaya biləcəyiniz məqamlar var. Bu da 
o dramın kiçik bir hissəsidir. 
 

 
  

 Nədən bəhs edir?  
 Bir alman radio stansiyası var və Yakob 
rusların Polşa sərhədlərinə qədər gəldiklərini 
və özlərini xilas edəcəklərini düşünür. Yayını 
eşidən tək insan olduğu üçün özündən də 
əlavələr edərək insanlara ümid verməyə 
başlayır. Bunun yaxşı və pis tərəfləri və 
olanlardan bəhs edilir... 

Sentyabr, 1999-cu il. 
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MARAQLI 
FAKTLAR 
 
 1.Haqqında ən çox film çəkilmiş personaj 
qraf Drakuladı-72 filmdə bu personajın adı 
keçib. İkinci yerdə Şerlok Holmsdı- 66 film. 
Üçüncülüyü isə 60 filmlə Tarzan qapayır. 
 

 
 

 2.“Emanuel” erotik filmi Parisin bir kino 
teatrında düz 11 il nümayiş olunub.  
 

 3.Tənqidçilərin rəyinə əsasən dünya kino 
tarixinin ən yaxşı trilleri Hiçkokun “Psixo”sudu. 
İkinci yerdə Spilberqin “Çənələr”i, üçüncü yerdə 
isə “Quzuların susması”dır. 
 

 
 
 4.Kinoda ən gec debüt Janna Luiza 
Kalmana aiddi. O 114 yaşında Kanada istehsalı 
“Vinsent və mən” filmində elə öz obrazını 
oynayıb. Bu debütdan sonra aktrisa hələ 8 il də 
yaşayıb.  
 5.Hindistan kino istehsalına görə 
dünyada liderdi. 90-cı ildə bu göstərici ilə 948 
(!) filmə çatmışdı. 

 
 
 6. Ən uzun adı olan film İtaliya 
istehsalıdı. Film belə adlanır: “ Sevgidən və 
anarxiyadan bəhs edən bir film və ya bu səhər 
saat 10-da Via Dey Fiora-səbr evi kimi tanınmış 
məkanda” 
 7. Kinoda ən məhşur it obrazı Lessidi. 
Düz 8 Kolli cinsli it Lessi obrazında çəkilib. 
 

 
 

 8. Reklamına ən çox pul xərclənən film 
Spilberqin “Yura dövrü parkı” filmidir- 68 
milyon dollar pul ancaq filmin marketinqinə 
xərclənib. Maraqlı orasıdır ki, filmin büdcəsi 8 
milyondu.  
 9. Uolt Disney 26 şəxsi, 6 fəxri Oskar 
sahibi olaraq kino tarixinə iz salıb. 
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 10. İngiltərə istehsalı “Ən uzun və ölməz 
film” adlanan film 48 (!) saat çəkir. 
 11. Təəcüblənməyə tələsməyin, çünki 
kino tarixinin ən uzun metraj filmi “Yuxusuzluq 
dərmanı” sayılır- 85 (!) saat. 
 12. Moskvanın “Salyut” kinoteatrı 
“Titanik” filmini 2 il ərzində nümayiş etdirən 
yeganə kinoteatr kimi yadda qalıb. 
 

 
 

 13. “Hər şeyi bacaran Brüs” filmində kino 
tarixində ilk dəfə olaraq gerçək telefon 
nömrəsindən istifadə olunub. (Əvvəllər 
uydurma və ya mövcud olmayan nömrələrdən 
istifadə olunurdu). Filmi bir qadın məhkəməyə 
verib və bildirib ki, filmin ekranlara 
çıxmasından sonra hansısa axmaqlar ona zəng 
vurub Allahı istəyirlər. 
 14. Simpsonlar mult-serialının 20-ci 
mövsümünün 9-cu seriyasında Liza BMT-nin 
uşaq konqresində Azərbaycanı təmsil edir.  
 

 
  

 15. Aktyor Stiven Siqal bir dəfə həmkarı 
Şon Konnerinin biləyini sındırıb. 
 16. Kiçik büdcəli "Qlenqarri Qlen Ross" 
(Glengarry Glen Ross) filminə dəvət alan Al 
Paçino ona təklif olunan məvacibi 6 milyon 
dollardan 1,5 milyon dollara qədər endirmişdi. 
 17. Mark Zukerberq onun haqqında 
çəkilən "Sosial şəbəkə" (The Social Network) 
filminə qarşı olub. Həttə hələ də filmin 

facebookda rəsmi səhifəsinin açılmasına icazə 
vermir. 
 

 
 

 18. Orson Uells həm aktyor kimi 
oynadığı, həm də rejissorluğunu etdiyi dünyaca 
məşhur "Vətəndaş Keyn" (Citizen Kane) filmini 
çəkərkən 21 yaşında idi. 
 19. “Evdə tək” (Home Alone) filmindəki 
Co Peşin canlandırdığı “Harri” rolu ilk olaraq 
Robert De Niroyo təklif edilmişdi. Lakin aktyor 
roldan imtina etmişdi. 
 20. Ən çox Oskar qazanan filmlər "Ben 
Hur", "Titanik" (Titanic), "Üzüklərin kralı: Kral 
qayıdır" ( Lord of the Rings: The Return of the 
King) fimləridir. Hər biri 11 Oskar mükafatçısı 
olub. "Ben Hur" bu Oskarları 12 nominasiyadan, 
"Titanik" 14, "Üzüklərin kralı: Kral qayıdır" filmi 
isə elə 11 nominasiyadan əldə ediblər. 
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Henry 
Langlois 
 

 
 
 Kino dedikdə gözümüzün önünə filmlər, 
rejissorlar, aktyorlar, aktrisalar, ayrı-ayrı film 
festivalları və ya prodüserlər, uzaq başı 
ssenaristlər gəlir. Amma kino üçün daha fərqli 
və gözəl işlər görənlər də var. Məsələn 
kinotənqidçilər və  ya film arxivçiləri… 
Henri Lanqlua ( Henry Langlois )- yəqin ki, çox 
az adam bu insan barəsində eşidib. H.Lanqlua 
Türkiyənin İzmir şəhərində anadan olub. 
Filmlərin qorunması və onların bərpası ilə 
məşğul olan biri olub. Paris kinoarxivinin 
qurucularından biri olub. Vaxtı ikən dünya 
kinosunun ən önəmli adamlarından olan 
Lanqlua 1936-cı ildə yaratdığı Paris Kinoarxivi 
(Cinémathèque Française') ilk öncə on filmdən 
ibarət olub, amma 1970-ci ildə isə Fransa 
Kinoarxivində yer almış minə yaxın film olub. 
Lanqlua ikinci dünya müharibəsi zamanı bir çox 
filmlərin xilaskarı olub. Faşistlər kitablar kimi 
filmləri də məhv edirdilər və Lanqlua bir çox 
filmin məhv olmasına izin verməyib. Çarli 
Çaplinin ‘’Böyük Diktator’’ filminin orijinal  
 
 

 
 
nüsxələrindən birini faşistlərin məhvindən 
qoruyub. 
 O, 60-cı illərdə ‘’Yeni Dalğa’’ film 
cərəyanının nümayəndələrinə dəstək verməsi 
ilə də yadda qalır. Qodar, Trüffo, Şabrola verdiyi 
dəstəklərə görə sonradan məhz bu rejissorları 
‘’Kinoarxivinin uşaqları’’ adlandırdılar. 
 

 
 

Maraqlı hadisələrdən biri də 1968-ci ildə 
yaşanır. O vaxtkı Fransa Mədəniyyət naziri 
Andre Morua (yazar) Lanqluanı işdən çıxartmaq 
qərarına gəlir, amma bütün hadisələr məhz 
bundan sonra başlanır. Lanqluanın işdən 
çıxarılmasına etiraz olaraq ‘’Yeni Dalğa’’nın 
bütün nümayəndələri bundan əlavə Kurasava, 
Hiçkok, Fellini və bir çox başqa rejissorlar öz 
etirazlarını bildirirlər. Hətta 1968-ci ildəki Kann 
film festivalı keçirilmir. Deyilənə görə Kann 
festivalının açılış mərasimi olanda Qodar özünü 
səhnədəki pərdə iplərindən asmış (məcazi 
mənada), Trüffo isə səs kabellərini kəsərək 
festivalın keçirilməsini əngəlləmişdi. Məhz 
bundan sonra dünya şöhrətli yazıçı və 
Fransanın Mədəniyyət naziri Andre Morua geri 
addım ataraq Lanqluadan əl çəkmişdir. 
Lanqluaya 1974-cü ildə Kinoya verdiyi töhfələrə 
görə Oskar  təqdim olundu. Bundan başqa 
Parisdəki 13-cü rayona onun adı verilmişdir. 
Lanqlua 1977-ci ildə vəfat etdi. Lanqlua 
haqqında Jak Rişar sənədli film çəkib. Bundan 
əlavə Bertoluççinin ‘’Xəyalpərəstlər’’ filmindəki 
1968-ci il Fransa İnqilabı kadrları məhz 
Lanqluanın arxivindəndir. 
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Kino səhvlər 
 
 Saylarımızdan birində sizə kinolarda olan səhvlərdən yazmışdıq. Bu dəfə də kinolardan səhvlər 
təqdim edirik.  
 İlk səhv “U-571” filmindəndir. Film çəkilərkən amerikalı film yazarı Devid Ayerin yazdığının tam 
əksinə bir addım atılıb. Filmdə şifrə maşını “Enigma”nı ilk ələ keçirənlərin amerikalılar olduğu 
göstərilir. Amma ələ keçirənlər amerikalılar yox, İngilis 
dəniz qüvvələri olmalı idi.  
 Növbəti  səhvi məşhur aktyor Arnold 
Şvarseneqqerin baş rolunda çəkildiyi  “Kommandos” 
(Commando) filmindən təqdim edirəm. Şəklə diqqətlə 
baxın. Qəzadan sonra ilk kadrda sarı Porşenin sol 
tərəfinin necə bərbad  halda olduğunu 
görəcəksiniz.Lakin növbəti səhnədə isə bərbad günə 
düşmüş tərəf sanki heç qəzaya düşməmiş haldadır.   
  Üçüncü səhv çəkilişi o qədərdə uğurlu olmayan 
“Miladdan öncə 10000” (10000 B.C) filmindəndir. 
Filmdə olan heyvanların varlığı həmin ildə var olmaları 
şübhə altındadır. Həmçinin filmdə coğrafi cəhətdən 
həmin il üçün mümkünsüz olan səhnələr də yer 
almaqdadır.  

 Dördüncü səhv kino tarixində ən çox gəlir gətirən 
filmlərdən biri olan “Karib dənizinin quldurları: Qara 
mirvarinin lənəti” (Pirates of the Caribbean: The Curse of 
the Black Pearl) filmindəndir. Kadrlardan birinə işçi 
heyətindən bir nəfər düşüb. Şəkildə daha aydın görəcəksiniz 
səhvi.  
 İndi isə beşinci səhvi deyək. Bu səhv məşhur 
“Qladiator” filmindəndir. Filmin əsas obrazlarından 
Kommodun filmdə bacısı Lusillaya aşiq olduğu göstərilir. 
Amma tarixi faktdır ki, o əksinə olaraq bacısına nifrət etmiş və 

onu öldürmüşdür. 
 Altıncı səhv “Harri Potter və Fəlsəfə daşı” (Harry 
Potter and the Philosopher's Stone) filmindəndir. Şəklə diqqət 
yetirin. Yemək zamanı Harri ilk səhnədə Hermiona ilə üzbəüz 

oturub, lakin sonrakı səhnədə 
Harri onun yanında görsənir.  
 Nəhayət yeddinci və bu 
say təqdim edəcəyimiz 
sonuncu səhv “Titanik” 
filmindəndir. Şəklə diqqət 
edin. Kadrlardan birində 
gəminin dizaynı başqa cür, 
digərində isə başqa cürdü. Rejissorun gözündən bu səhv yayınmışdır.   
 Beləliklə sizə filmlərdən 7 səhv təqdim etdik. Növbəti sayda 
növbəti 7 səhvlə tanış olmaq diləyiylə… 
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Səməndər Rzayev
 

  

Nədənsə, adama elə gəlir ki, haçansa yenə 
teatrın pərdəsi qalxacaq və biz yenidən öz 
füsunkar səsi ilə insanı riqqətə gətirən 
Səməndər Rzayevin oyununa tamaşa edəcəyik.  
Bu böyük sənət fədaisi qəlbimizə o qədər yaxın 
idi ki, ölümündən 18 il ötsə də, hər an canlı bir 
insan kimi xatırlanır. Şaqraq gülüşü, zəhmli 
baxışları, pəhləvan cüssəsi heç zaman 
xəyallardan silinmir. Çünki o, əvəzsiz ifa tərzi ilə 
hər birimizin qəlbində elə öz sənəti boyda bir 
qala qurub.  
 Səməndər Mənsim oğlu Rzayev az yaşasa 
da, çox zəngin tərcümeyi-halı var. Cəmi 41 il 
ömür sürmüş yaradıcı bir insan üçün bu qədər 
obraz yaratmaq, bu qədər iş görmək, vallah, 
möcüzədir. Ağsuda dünyaya göz açıb. Sonra  

 

İncəsənət İnstitutunda böyük Təhmasibin 
məktəbindən dərs alıb, Sumqayıt Teatrında  

çalışıb. Amma ömrünün, yaradıcılığının ən 
yaddaqalan illərini Akademik Dram Teatrında 
keçirib.  
 Səməndərin yaradıcılıq yolu çoxşaxəlidir. 
Burada teatr da var, kino da, radio da, televiziya 
da. Hər yerdə Səməndər öz ucalığını, 
əlçatmazlığını qoruya bilmişdi.  
 Səməndər daxilən azad sənətkar idi. O, 
ürəyi tutmayan rolları oynamazdı. Ona görə də 
rollarının çoxunda özünə oxşarlıq var. Onların 
çoxu ağayana, öz sözünü deyən, həm də 
mülayim insanların obrazlarıdır. “Şəhərin yay 
günləri”ni xatırlayın. Bəhram Zeynallını necə də 
dəqiq ştrixlərlə canlandırıb. Səməndərin 
ifasında çox qəribə bir şirinlik vardı. Onun 
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qəhrəmanları, nədənsə, tamaşaçıya çox doğma, 
yaxın adam təsiri bağışlayırdı. Elə bilirdin, bu 
adamları nə vaxtsa, hardasa görmüsən.  
 Səməndərin səsindəki şirinlik də bu 
münasibətlərə özgə bir doğmalıq gətirirdi. 
Səməndər Rzayev bizim kinoda dublyaj 
sənətinin korifeylərindən idi. O, kinostudiyanın 
dublyaj sexində, demək olar ki, günlərlə filmlərə 
səsini yazdırardı. Səməndər millətini, xalqını 
sevən sənətkar idi. O, həmişə oynadığı rollarda 
milli cizgiləri qabartmağı xoşlayırdı. 
Epizodlarda belə o, azərbaycanlı idi, özü də, əsl 
azərbaycanlı. Səməndərin səsi, danışığı bir 
orkestrin ifa etdiyi simfoniyaya bərabər idi. Nə 
qədər ahəngli, nə qədər ürəyə yatımlı danışardı. 
Qəribədir, Səməndər Rzayevə hətta epizodik 
rollar təklif olunanda belə, məmnuniyyətlə 
razılaşırdı. Deyirdi ki, “kiçik açarla da böyük 
qapılar açmaq olur”. Amma elə ki, səhnədə bu 
böyük sənətkarın səsi eşidilirdi, bütün zal 
heyrətə gəlirdi. Bəzən onun kiçik rolları baş 
qəhrəmanları belə kölgədə qoyurdu. Səməndər 
Rzayev klassik aktyor sənətimizin ruhunu 
yaşadırdı, elə özü də klassik sənətkara çevrildi.  

   “Həyatın dibində”, “Hamlet”, “Yağışdan sonra”, 
“Sən yanmasan”, “Cehizsiz qız”, “Qəribə oğlan”, 
“Dəli yığıncağı...” Bunlar Səməndərin teatrda 
oynadığı tamaşaların cüzi bir hissəsidir. Amma 
onların hər birinə Səməndərin yuxusuz gecələri, 
gərgin yaradıcılıq axtarışları, bəzən isə hədsiz 
əsəbləri sərf olunmuşdu.  
 Səməndər Rzayev yaradıcı sənətkar idi. 
O heç vaxt pyesə doğma kimi baxmazdı. Özü 
obraz üçün ştrixlər axtarırdı. Rejissorları da bu 
“ixtiralar”ın sərfəli olduğuna inandıra bilirdi.  
   Kinoya Səməndərin hansı rolla başladığını 
demək çətindir. Amma onun sənət dostu, xalq 
artisti Yaşar Nuri deyir ki, ilk filmi haqqında bir 
özü bilirdi bir də mən... “Uşaqlığın son gecəsi”. 
Filmin lap əvvəlində küçədə gəzən iki milis 
işçisindən biri Səməndər idi. Amma sonralar o, 
kinoda da öz sözünü dedi. Doğrudur, onun 
aktyorluq potensialı kinomuzda yetərincə 
istifadə olunmasa da, bir sıra yaddaqalan 
obrazları – Səməndərli anları kino tariximizə 
köçürüb. “Çarvadarların izi ilə” filmində 
Səməndər elə Səməndəri oynayırdı. Bu filmin 
əsasında İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” 



 

31 Film Fiction | Yanvar, №5 

əsəri durur. Səməndər filmin çox da böyük 
olmayan surətlərindən biridir. Amma nəzərə 
çarpan, yadda qalan obrazdır. “Nəsimi”də isə 
rejissor Həsən Seyidbəyli ona Şirvanşah 
İbrahimin rolunu tapşırmışdı. Bu, aktyor üçün 
böyük məsuliyyət idi. Doğrudan da, 
Azərbaycanın tarixində danılmaz xidmətləri 
olan Şirvanşah İbrahimi ekranda yaratmaq 
aktyordan əsl mənada yüksək sənətkarlıq tələb 
edirdi. Film ekrana çıxanda çoxları təəccüb hissi 
keçirdi. Səməndər obrazı elə 
özününküləşdirmişdi ki, qarşında tarixi 
şəxsiyyət İbrahim şahın dayandığına 
səmimiliklə inanırsan.  

 
 Səməndər Rzayevin qəhrəmanları, 
həqiqətən, səmimi, ətrafındakılara diqqətli olan 
insanlardır. Bəlkə də, bu, onun öz xarakterindən 
doğan cəhət idi. Axı, aktyorun öz daxili “mən”ini 
gizlətməsi hər vaxt mümkün olmur. İstər-
istəməz özündəki temperament, psixoloji 
məqamlar üzə çıxır. Bax, Səməndər Rzayevin 
aktyor taleyinin xoşbəxtliyi onda idi ki, o, 
daxilən təmiz ruhlu adam idi. Yaratdığı rollara 
isə öz ruhunun, qəlbinin şirin çalarlarını 
hopdururdu. Bu yöndə yaratdığı obrazlardan 
“Bəyin oğurlanması” filmindəki Hidayət 
müəllimi xatırlasaq, yerinə düşər. “Mənəm ey, 
Hidayət müəllim” və ardınca da Səməndərin 
şaqraq gülüşü. Bunu yalnız və yalnız Səməndər 
Rzayev belə səmimi və təbii yarada bilərdi. Bu 
səhnə, bəlkə də, Səməndərin öz kəşfi idi. Hər 
halda klassik bir epizoddur və bu kiçik səhnə 
filmə xüsusi bir ovqat bəxş edir.  
 Səməndər Rzayev çox rejissorlarla 
işləyib. Tofiq Tağızadə, Arif Babayev, Həsən 
Seyidbəyli, Tofiq İsmayılov, Vaqif Mustafayev 
Səməndəri böyük məmnuniyyətlə filmlərinə 
dəvət edirdilər. Ancaq Səməndər Rzayev çox 
vaxt filmlərdən imtina edirdi. Çünki çox məşğul 
idi. Teatrda işləyirdi. Televiziya filmlərində, 
tamaşalarında oynayırdı, “Bulaq” verilişinin isə  

 

daimi aparıcılarından idi. Şakir Şəkəroviç 
(“Evləri köndələn yar”) hər dəfə televiziya 
ekranında görünəndə qəlbimizdə sevinc dolu 
bir dünya yaranır. Bazar günü axşamlar evə 
tələsirdik ki, “Bulaq” verilişində bu böyük 
sənətkarın bulaq kimi təmiz və şəffaf səsini 
dinləyək.  
 Və günlərin birində “Həyatın dibində” 
tamaşasına xəstə vəziyyətdə gəlmişdi. 
Xəstəxanada idi. Buna baxmayaraq, 
pərəstişkarlarını nigaran qoymaq istəməmişdi. 
Həmin axşam Səməndər teatrda ən ağır və ən 
çətin gününü yaşayırdı. Bu soyuq səhnədə xəstə 
aktyorun son oyunu idi... 
  
Kino sahəsində rolları:  
1.Nəsimi (1974)  
2.Çarvadarların izi ilə (1974)  
2.Babək (1979) 
3.Babamızın babasının babası (1982) 
4.Evlənmək istəyirəm (1983)  
5.Xaş musiqi ilə (1984)  
6.Bəyin oğurlanması (1985) 

 

Mənbə: Azəriart.net 
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Səssiz film 

 
  

 I Dünya Müharibəsindən əvvəl Avropada fransız və italyan filmləri qabaqcıl mövqe tuturdu.  
Fransız rejissor Ferdinand Zekka ABŞ-da səssiz film komediya ustalarını dərindən təsirləndirəcək bir 
komediya janrını (comique) yaradaraq inkişaf etdirdi, həm də serial filmlərini çəkməyi sınaqdan 
keçirdi. Fransada hələ də səhnə oyunlarının qarmaqarışıq film tətbiqləri olan “sənət filmi” (filmi d’art) 
tətbiq etmələri davam edirdi. İtalyan kinosunda isə 1908 və 1913-cü ildə iki dəfə çəkilən “Pompeyin 
son günləri” (Ultimi giorni di Pompei), 1912-ci ildə çəkilən “Kvo Vadis” (Quo Vadis) və 1914-cü ildə 
çəkilmiş  “Cabirkl” kimi çox sayda fiqur və dekorların istifadə edildiyi, uzunluqları 612 çarx arasında 
dəyişən tarixi filmlər diqqət mərkəzində idi.  
 Amerikalı məşhur kino rejissor və prodüsser Qriffis kinonu əyləncə səviyyəsindən yüksəldərək 
insanlarla başlıca ünsiyyət yaratma, ifadə etmə vasitəsinə çevirdi. Sözlər və yazılardan istifadə etmədən 
yalnız kinonun izahverici imkanları ilə tamaşaçını təsirləndirən, hiss və düşüncələri ən çarpıcı formada 
ekranda əks etdirən Qriffis günümüzdə artıq klassikləşmiş olan kino texnikalarını tətbiq etdiyi kimi, 
film çəkmə müddətinin də təməl mərhələlərini inkişaf etdirdi və bütün bu mərhələləri uyğun formada 
davam etdirən rejissorun nə qədər vacib biri olduğunu göstərdi. I Dünya Müharibəsi sonrası yorğun və 
dağınıq Avropada kino sahəsindəki ən önəmli inkişaflardan biri savaşdan məğlub ayrılmış Almaniyada 
oldu. Müharibədən sonra xüsusi nəzarət altına alınmış “UFA” adlı şirkət alman kinosunu Veymar 
Cumhuriyyəti dövründə (1919-33) ən üst səviyyəyə çatdırdı. UFA-nın ilk çəkdiyi “Ernst Lubitsch’in 
Madame Du Barry” (1919) və “Anna Boleyn” (1920) kimi baxımlı, xüsusi kostyumlardan istifadə 
edilmiş tarixi filmlər idi. Amma Almaniya kino sənətinə ən böyük xidmət Robert Vienenin “Doktor 
Kaliqarinin müayinəxanası” (Das Kabinen des Dr.Caligari) (1919) filmi oldu. Bu filmdə səhnələr 
qəhramanların iç dünyalarını əks etdirə biləcək şəkildə uyğunlaşdırılmış, dekor, işıq və başqa 
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elementlər filmin mövzusunu və duyğu tonlarını göstərəcək formada, sanki plastik bir ləvazimat kimi 
yoğrulmuşdu. 1920-ci illərdə inkişafın pik nöqtəsinə çatan alman ekspersiyası dünya kino səhnəsinə 
Fritz Lanq və Fridrix Vilhelm Murnau kimi iki film ustası çıxardı. 1925-ci ildə müflisləşməyin 
astanasında olan  UFA böyük Amerikan film şirkətlərinin köməyi ilə xilas edildi və bu kömək 
qarşılığında alman rejissorlar və texniki işçilər ABŞ-a gedərək orada işləməyə başladı. Daha sonra 
Hitlerin iqtidara gəlməsi ilə də çox sayda alman kino adamları ABŞ-a yerləşərək Hollivud kinosuna öz 
xidmətlərini göstərəcəkdi. 
 1920-ci illərin ikinci yarısında Alman kinosu müharibənin yaratdığı kütləvi çöküntünün də təsiri 
ilə təsiredici psixoloji mövzulardan həyatı olduğu kimi ifadə edən gerçəkci filmlərə yönəldi. “Yeni 
Praqmatizm” (Neue Sachlichkeit) adı verilən bu yönəlmənin ən qabaqcıl təmsilçisi Corc Vilhelm Pabst 
oldu. 
 Müharibə sonrasında kino sahəsindəki ən önəmli inkişaflardan biri də SSRİ-də meydana çıxdı. 
Ajitasiya (alman təsiri), propoqanda üçün kinoya xüsusi bir önəm verən Sovet höküməti, dünyanın ilk 
kino məktəbi olan “Dövlət Kino İnstitutu”nu qurdu və ajitasiya və kino kəlmələrindən yaradılan 
“Agitki”- propoqanda filmləri kəlməsi ilə tanınan filmlərin istehsalını sürətləndirdi. İmkanlar son 
dərəcə qıt olduğuna görə agitkilər çarlıq dövründə çəkilmiş köhnə filmlərin yeni rejissorların 
propaqandasını yaradacaq şəkildə yenidən qurulmasıyla hazırlanırdı. Bu çətinlik SSRİ-də bəzi 
düzəltmələr üzərində geniş işlər aparılmasına və bəzi qaydaların yaradılmasına gətirib çıxardı. Lev 
Vladimiroviç Kuleşov boş kamerayla sınaqlar etdi və yalnız görüntülərin fərqli formada sıralanması ilə 
çox dəyişik hiss və görüntülər yaradıla biləcəyini sübut etdi.  
 Kuleşovun kinoya önəmli estetik xidmətlərindən sonra onun davamçıları Sergey Ayzenştayn və 
Vsevolod İllaryonoviç Pudovkin oldu. Qriffis kimi həyatı boyunca az sayda film çəkə bilən Ayzenştayn 
mühakimə psixolojisi ilə marksist dialektikanı birləşdirən bir film janrı yaradaraq onu həyata keçirdi. 
Pudovkin isə Ayzenştayn kimi dialektik mübarizəni deyil, ifadə güclü əlaqəni əks etdirən bir film 
cərəyanı yaradaraq onu təmsil edirdi. Dövrün bir başqa önəmli film adamı,  filmlərinin illustrasiyalı 
qüsursuzluğu, poetik və təbiiliylə diqqəti çəkən Aleksandr Dovjenkoy idi.  Dziqa Vertoy isə qurmaca 
kinoya qarşı çıxaraq sənədli film görüntülərinin yaradılmasına söykənən “Kino qlaza” cərəyanını 
yaratdı və bu cərəyanı təmsil edərək “Kino Pravda” adı verilən və həqiqəti olduğu kimi göstərən bir 
serial çəkdi. 
 ABŞ-da müharibə sonrası film istehsalı, yayımı və nümayişləri ən qabaqcıl sənaye sahələrindən 
biri olmuş və çox geniş bir kütlənin marağını çəkəcək səviyyəyə çatmışdı. Kinonun bilinən başlıca 
janrları da bu dövrdə yarandı. Bunlar arasında ən çox maraq göstərilən komediya janrı idi. Mak 
Sennettin “Keystone” studiyasında istehsal edilən və “Keystone” komediyaları  olaraq tanınan bu filmlər 
Çarli Çaplin, Harri Lanqdon, Fatti Arbukl, Meybl Normand və Harol Lloyd kimi istedadlı şəxslərin üzə 
çıxmasına şərait yaratdı. Məsələn, Çarli Çaplin məşhur “Şarlo” obrazını bu cür komediyalarda 
yaratmışdı. 
 1920-ci illərin əvvəllərində həftədə 40 milyon amerikalı kinoteatrlara gedirdi. Kinonun yayılan 
təsiri və o illərdə Hollivudda materializm, sinizm və cinsi sərbəstlik istiqamətləri ilə özünü göstərən Caz 
dövrü filmlərin nəzarət altına alınması istiqamətində təsirlərə səbəb oldu. Hökumətin müdaxiləsinin 
qarşısını almaq üçün film istehsalçıları “Hays Ofisi” olaraq tanınan “Amerikalı Kino İstehsalçıları” adlı 
təşkilatlarını qurdular. Bu təşkilat filmlərdə edilməməsi və diqqət edilməsi vacib olan məqamları 
müəyyən elədi. Sonda günahkarların cəzalandırılması şərtilə ümumi dəyərlə əks davranışların 
filmlərdə göstərilə biləcəyinə qərar verildi. Bu  imkandan ən çox yararlanan rejissor isə tarixi və çağdaş 
mövzulu filmlərində cinsəllik və şiddətə olduqca yer verən və baxımlı izahı ilə diqqət çəkən Sesil de 
Mille oldu. Alman mühacir Ernst Lübitsçi isə cinsəl mövzulardakı  komediyaları ilə məşhurlaşdı. O 
zamanların “Hollivudu”nun ən əks mövqeli rejissoru isə Avstriyadan gəlmiş Erik von Stroheym idi. 
Filmlərində əxlaq qaydalarına əks gedərək, əxlaq sərhədlərinin xaricinə çıxan Stroheym, filmlərinin 
geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən bəyənilməsinə baxmayaraq, bu kadrların ərsəyə gəlməsinə, həm film 
seti, həm də kostyumlar üçün çox pul xərcləməsinə görə prodüsserlərin təzyiqinə məruz qalırdı. 
 Səssiz filmin son illərində isə ABŞ kinosunda getdikcə artan inhisarçılıq və böyük böhranın ilk 
izlərinin nəticəsi olaraq istehsalçı şirkətlərin riskdən qaçmalarına səbəb oldu və bunun nəticəsində 
Qriffis, Sennet, Çaplin, Kiton və Stroheym kimi yenilikçi kino insanlarının studiyalarla işləmə imkanları 
getdikcə azaldı.  
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Münir Özkül 
 

 

 
 
 Haqqında söhbət açacağım aktyoru 
həqiqətən kino fədaisi adlandırmaq olar. Hətta 
bu söz belə bu cür nəhəng aktyor haqqında 
təsvirə yetməz. Türkiyə kinosunun atası 
adlandırırlar onu. 400-dən çox (rəqəmlərə 
diqqət edin) filmdə rol alan aktyor Türkiyə ilə 
bərabər dünya kinosunun da ən yadda qalan 
aktyorlarından biri sayılır.  
 Münir Özkul 15 avqust 1925-ci ildə 
İstanbulun Bakırköy adlanan ərazisində anadan 
olub. Münir lap kiçik yaşlarından tanınır, 
sevilirdi. Necə də olmasa paşa nəvəsi idi və bu 
sevgi heç də paşa qorxusundan deyil, əksinə 
paşa olmasına rəğmən heç vaxt özünü sıravi 
insanlardan ayırmayan birinə bəslənən 
sevgidən qaynaqlanırdı. Münirdə aktyorluq 
istedadı çox erkən yaşlarında hiss olunmağa 
başlamışdı. Ətrafındakı insanları asanlıqla 
güldürməyi, yamsılamağı bacaran bu gənc çox 
keçmədən elə Bakırköydəki “Halkevi” adlanan 
aktyorluq dərnəyinə yazılır. Bununla paralel 

olaraq “İstanbul Erkek Lisesi” məzunu olur. 
“Halkevi”ndəki çıxışları onu Ankara və İstanbul 
dövlət teatrlarına daşıyır. Teatrda növbəti 
dayanacağı İstanbul şəhər teatrı olur. O, burada 
professional aktyor kimi yetişir. Böyük təcrübə 
toplayan aktyor “Səs teatrı”na, daha sonra isə 
“Kiçik səhnə teatrı”na keçir. Burda isə o, ilk ən 
önəmli rolunu alır. “Siçanlar və insanlar” 
tamaşası ilə ciddi bir aktyor imtahanından 
uğurla keçən aktyor, tamaşa rəhbəri Muhsin 
Ərtuğrulun etimadını qazanır. Həmin tamaşada 
Münir Türk teatrının ən usta sənətkarları ilə bir 
səhnəni bölüşən ən gənc aktyor idi. Filmə 
gəlməsi isə “Yeşilçam”da rejissor asistenti olan 
dostunun təklifi ilə olub.  
 

 
  

 1950-ci ildən başlayaraq daimi olaraq 
filmlərdə rol almağa başladı. Ssenarisi Nazim 
Hikmət və İhsan Kozaya aid “Üçüncü Səlim” 
filmindəki rol ilə böyük kinoya qədəm qoydu. 
1951-ci ildə Muhsin Ərtuğrulun “Barbaros 
Hayrettin paşa” filmində ilk dəfə baş rolda 
göründü. 1957-ci ildə kino ilə paralel çalışdığı 
dövlət teatrında rəhbər vəzifəsinə gətirildi. Əsil 
şöhrəti isə ona “Arzu Film Yapımları” şirkətində 
istehsal olunan filmlər gətirdi.  
 Müniri daha çox ailə başçısı rollarında 
görürdü rejissorlar. Onun arvadı kimi isə vaxtsız 
ölümü ilə türk dünyasını yasa boğan, gülüş 
kraliçası Adilə Naşit rol alırdı. Bu iki böyük 
sənətkar birlikdə mükəmməl ikili adı almışdılar. 
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Xüsusən “Nəşəli günlər”, “Mavi boncuq”, “Arım, 
balım, peteyim”, “Bizim ailə” kimi filmlərdəki 
rolları ilə yadda qalsa da, “Hababam sınıfı” 
trilogiyasındakı “Kəl Mahmud” obrazı ilə 
milyonların qəlbində taxt qurmağı bacardı. Bu 
onun aktyorluq zirvəsi idi.  
 

 
  

 1980-ci illərdə Türkiyədə “video film” 
sindromu var idi. Rejissorlar pul xatirinə filmlər 
çəkib, məşhur aktyorları da bu filmlərdə 
oynadırdılar. Münir də həmin aktyorlardan biri 
idi. Ürəyitəmiz, gülərüz bir insan olduğundan 
düşünə bilmirdi ki, rejissorlar onun 
istedadından sui istifadə edirlər. Olduqca sadə 
görkəmli aktyor heç vaxt ona təklif olunan 
rollardan imtina etməzdi. Ümumiyyətlə çalışırdı 
heç kimin xətrinə dəyməsin. Təsadüfi deyil ki, 
“Hababam sınıfı”-na baxan onu tanıyanlar “Bu 
elə Münirin özüdü, Mahmud falan deyil” 
demişdilər. Ona xas olan özəlliklərdən biri də 
ssenariyə tez adaptasiya olması idi. Bircə dəfə 
oxuyub, nə cür bir obraz yaradacağını bilirdi.  
 

 
 

Ona görə rejissorlar bu aktyorla iş birliyini 
sevirdilər. Hər nə qədər zəngin və gözəl kino 
karyerası olsa da Münirin həyatı bir o qədər 

gözəl keçməyib. Aktyor alkoqolizmlə uzun illər 
mübarizə aparıb və 90-ci ilin ortalarında 
asılılıqdan yaxa qurtara bilib. Bu asılılıq ona 3 
ailəsi bahasına başa gəlib. Aktyor düz 4 dəfə evli 
olub və 3 uşaq atasıdı. Sonuncu evliliyi 27 il 
əvvəl Ümman xanımla baş tutub. Türkiyədə 
tanınmış aktrisa və prodüsser Güner Özkul 
onun qızıdır.  
 Hazırda Demans xəstəliyi ilə (məntiqin 
itməsi) yaşayır və 2003-cü ildən bu günə kimi 
evindən bayıra çıxmır. Yataq rejimində və zəif 
immunitetə sahib olduğundan aktyor hər an 
ciddi nəzarətdə saxlanılır. Öz ailəsindən, 
həkimlərdən başqa yanına heç kim buraxılmır.  
 

 
 

Aktyor xəstəliyi ilə əlaqədar hələ də Kamal 
Sunalın, Adilə Naşitin və bir çox dünyasını 
dəyişmiş sənət yoldaşlarının sağ olduğunu zənn 
edir və gerçəklə yalanı qarışdırır. 2004 və 2011-
ci illərdə aktyorun ölüm xəbəri yayılsa da 
aktyor hələ də həyatla mübarizə aparır. 
Türkiyənin xalq sənətçisi, “Qızıl portağal” və 
onlarla fəxri ad və mükafatlar sahibidir.  
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Dəlidən doğru xəbər 

   
 Lars Von Trier- son dövrlərdə dünya kinosunu yerindən oynadan adamlardan biri, bəlkə də 
birincisidir. Danimarkalı rejissor çəkdiyi filmlərdən əlavə gözlənilməz hərəkətləri ilə də yadda qalıb. 
Dünya kinosunda ‘’Doqvill’’lə, ’’Manderley’’lə, ‘’Antixrist’’lə yadda qalan rejissor, onlardan öncə öz 
‘’dəlilik’’ləriylə də yadda qalıb. Dəlilik dedikdə  ilk olaraq Trierin çəkdiyi ‘’Axmaqlar’’ filmini xatırlayırıq. 
İndi isə sizə Trierin çəkdiyi filmlərdən əlavə göstərdiyi ‘’performans’’ları təqdim edirəm. Və əlavə 
olaraq Trier haqqında bilmədiyiniz bir neçə nüansları qeyd edəcəm. 
 1. Trierin ‘’E’’ trilogiyasının tərkibində olan ‘’Avropa’’ (Europe) filmi 1991-ci ildə çəkilib. 1991-ci 
ildəki Kann mükafatına qatılan film münsif heyətinin xüsusi mükafatına və texniki komissiyanın 
mükafatına layiq görülür. ’’Qızıl Palma’’ya can atan Trier jüri heyətinin sədrinə ‘’Cücə’’ adını yapışdırır. 
Kiçik bir not: Jüri heyətinin sədri Roman Polanski olub.  
 2. Trier ‘’Zentropa’’ film firmasının qurucularından biridir. Bu şirkətin tərkibində olan ‘’Puzzy 
Power’’ adlı ayrı bir film şirkəti isə pornoqrafiya çəkməklə şöhrət qazanıb. Kiçik bir qeyd: Deyilənə görə 
Trierin bu işdə bir başa əli olub və bu şirkət qadın izləyiciləri hədəf kimi seçərək pornoqrafik filmlər 
çəkib. 
      3. 3-cü deyəcəyim faktı kinomanlar yaxşı bilir. Çox uzatmayaq: ’’Axmaqlar’’ filmi. Filmdə 
pornoqrafik kadrlar var və Trier Kann film festivalına bu filmi təqdim edib. Kann film festivalı 
mərasimində Trier Kanna üstündə ‘’Axmaqlar’’ yazılmış avtobusla gedib. 
 4. Bütün dünya ‘’Dogma95’’ i və ‘’Axmaqları’’ müzakirə edərkən Trier anidən dinini dəyişir. 
Katolik olur. Gülməlidir. Deyilənə görə bu hadisə əsasən Trierin şəxsi həyatıyla bağlıdır. 
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 5. ‘’Qaranlıqda rəqs edən’’ filmi Kannda ‘’Qızıl Palma’’nı qazanır, amma kinotənqidçilər və 
tamaşaçılar iki yerə bölünür: Bir tərəf deyir əla filmdir, digər tərəf isə inadla filmi zəif sayır. Filmin 
çəkilişləri zamanı Byorkla olan mübahisələrindən isə danışmağa dəyməz. 
 6. “Amerika fürsətlər ölkəsi”  trilogiyasını çəkəcəkdi, amma iki filmini-diologiyasını çəkdi. 
’’Doqvill’’ və ‘’Manderley’’i çəkdikdən sonra ‘’Vaşinqton’’u çəkmədi. Kiçik bir qeyd: Trier bu trilogiyanı 
çəkərkən Amerikaya heç getməmişdi. Kafkaya  bənzərliyi də burda üzə çıxır. Kafkanın ‘’Amerika’’ adlı 
kitabı olsa da heç vaxt Amerikanı görməmişdir. 
 7. ‘’Manderley’’ filmini çəkərkən filmin bir səhnəsi üçün eşşəyi film setində öldürdü, 
aktyorlardan Con Relli buna etiraz edib, seti tərk etdi, amma montajda bu səhnə filmdən çıxarıldı. 
 8. Daha bir maraqlı hadisə  isə ‘’Manderley’’ filmindən sonra oldu. Trier müsahibəsində ağılsız 
bir cümlə işlətdi. ‘’Elə bir film çəkmişəm ki, həm zəncilər, həmdə Ku-Klus-Klançılar mənə nifrət edəcək’’ 
…əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. 
 9. 2009-cu ildə ‘’Antixrist’’lə qadınların və kinotənqidçilərin hədəfinə tuş gələrkən, bu tənqid və 
təzyiqlərə cavab olaraq özünü dünyanın ən yaxşı rejissoru adlandırdı. 
 10.  Və ən nəhayət sonuncusu. Keçən ilki Kann film festivalında söylədiyi sözlər. Hitlerə olan 
simpatiyasını dilə gətirən rejissor Kannda persona non-qrata elan olundu. 
 Trierin bundan başqa digər maraqlı və ziddiyyətli yönləri də var. Aktyorlarla işləyərkən yaşanan 
mübahisələr (əsasən ‘’Qaranlıqda rəqs Edən’’ və ‘’Axmaqlar’’ filmlərində) də yadda qalan olub. Bundan 
savayı Trier müsahibələrinin birində qeyd eləmişdi ki, rejissorluğu masturbasiya kimi görür və 
kinozallarda filmini seyr edərkən orqazm həddinə gəlir. Həqiqətən də bu rejissorun eqosu yüksəkdi, 
amma gözəl rejissordur. 
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Qızıl Qlobus 

 
  
 “Qızıl Qlobus” mükafatı 93 üzvü olan 
Hollivud Xarici Mətbuat Assosiasiyası (HFPA) 
tərəfindən hər il kino və televiziya sahəsində 
uğur qazanmış filmlərə və televiziya 
proqramlarına təqdim edilir. Mükafat mərasimi 
hər il yanvar ayında keçirilir. Dünya miqyasında 
“Oskar” və “Qremmi”dən sonra ən nüfuzlu 
mükafatdır. Kateqoriyalar aşağıdakılardır. 
 Filmlər üzrə: 

Ən Yaxşı Dram filmi 
Ən Yaxşı Komediya/Myuzikl 
Ən Yaxşı Rejissor 
Ən yaxşı aktyor – dram 
Ən yaxşı aktyor – komediya/myuzikl 
Ən yaxşı aktrisa – dram 
Ən yaxşı aktrisa – komediya/myuzikl 
İkinci planda ən yaxşı aktyor 
İkinci planda ən yaxşı aktrisa 
Ən yaxşı ssenari 
Ən yaxşı musiqi 
Ən yaxşı mahnı 
Ən yaxşı animasiya filmi  
“Sesil Demil adına Fəxri Mükafat” 

 
 Televiziya: 

Dram janrında ən yaxşı serial 
Komediya janrında ən yaxşı serial 
Serialda ən yaxşı aktyor – dram 

Serialda ən yaxşı aktyor – komediya 
Serilda ən yaxşı aktrisa – dram 
Serialda ən yaxşı aktrisa – komediya 
Ən yaxşı mini-serial və ya televiziya filmi 
Ən yaxşı aktyor – mini-serial və ya 
televiziya filmi 
Ən yaxşı aktrisa – mini-serial və ya 
televiziya filmi 
İkinci planda ən yaxşı aktyor – serial, 
mini-serial və ya televiziya filmi 
İkinci planda ən yaxşı aktrisa – serial, 
mini-serial və ya televiziya filmi 

 
 Tarix: Mükafat mərasimi başlanğıcını 
1944-cü ildən götürür. Həmin il “20th Century 
Fox” studiyasına yığışan bir qrup xarici jurnalist 
1943-cü ilin ən yaxşılarını mükafatlandırdılar. 
Bütün keçən illər ərzində bu mükafat “Oskar”ın 
əsas proqnozçusuna çevrildi. İlk qaliblər 6 
nominasiyada mükafatlandırıldı:  
“Ən yaxşı film” – “Song of Bernadette” 
(Bernadetin mahnısı) 
“Ən yaxşı rejissor” – Henri Kinq (“Song of 
Bernadette”) 
“Ən yaxşı aktyor” – Pol Lukas “Watch on the 
Rhine” (Raynda Saat) 
“Ən yaxşı aktrisa” – Cennifer Couns (“Song of 
Bernadette”) 
“İkinci planda ən yaxşı aktyor” – Akim 
Tamiroff  “For Whom the Bell Tolls” (Əcəl zəngi) 
“İkinci planda ən yaxşı aktrisa” – Katina 
Paksinou “For Whom the Bell Tolls” 
 1950-ci ildə “Ən Yaxşı Xarici Dildə Olan 
Film” nominasiyası yaradıldı. İlk mükafatın 
sahibi Vitterio De Sikanın “Velosiped oğruları” 
(1948) filmi oldu. 
 1950-ci ildə kino sənətinə verdiyi 
töhfələrə görə “Fəxri Mükafat” təsis edildi. İlk 
mükafat rejissor və prodüsser Sesil B. Demilə 
verildi. Hal-hazırda fəxri mükafat onun adını 
daşıyır. 
  1952-ci ildən etibarən ən yaxşı film 2 
istiqamətdə seçilməyə başladı: “Ən Yaxşı Dram 
Filmi” və “Ən Yaxşı Komediya/Myuzikl”. 
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Mükafatın ilk rəsmi təqdimat mərasimi 1954-cü 
ildə keçirildi. Kino sahəsindəki uğurlarına görə 
Uolt Disney mükafatlandırıldı. 
 1955-ci ildən etibarən mükafatlar 
televiziya sahəsindəki fəaliyyətə görə də verilir. 
Mərasim ilk dəfə 1958-ci ildə televiziya ilə 
yayımlanmağa başladı. 1963-cü ilə kimi 
mərasimi yalnız Los-Anceles sakinləri izləyə 
bilirdi. 
 1963-cü ildə “Miss Qızıl Qlobus” 
mükafatı yaradıldı və ilk qalibləri film sahəsinə 
görə Yeva Siks və televiziya sahəsinə görə 
Donna Duqlas oldu. 
 Animasiya filmlərinin şöhrətinin artması 
xarici jurnalistlərin nəzərindən yayınmadı və 
2006-cı ildə “Ən Yaxşı Animasiya Filmi” 
kateqoriyası yaradıldı. Mükafatın ilk sahibi 
“Cars” (Maşınlar) filminin rejissoru Con 
Lasseter oldu. 
 

 
  
 Qızıl Qlobusun Rekordçuları:  
Ən çox mükafat qazanan 5 film var. Bunlar 
"Doctor Zhivago"( Həkim Zivaqo) - 1965, "Love 
Story" (Sevgi Hekayəsi)  1970, "The Godfather" 
(Xaç Atası) - 1972, "One Flew Over the Cuckoo's 
Nest" (Qu Quşu Yuvası Üzərindən Uçarkən) – 
1975 və "A Star is Born" (Ulduz Doğuldu) – 
1976 filmləridir. Hər biri 5 mükafat qazanıb. 
"Doctor Zhivago", "One Flew Over the Cuckoo's 
Nest" və  “A Star is Born" filmləri 5 
nominasiyadan maksimum nəticə göstəriblər. 
 “One Flew Over the Cuckoo's Nest" filmi 
5 əsas kateqoriyanın hamısını qazanan yeganə 
filmdir: Ən yaxşı film, rejissor, aktyor, aktrisa və 
ssenari. 
 Ən çox nominasiyası olan film 
“Nashville” (1975) filmidir. Film 9 
nominasiyada irəli sürülsə də, yalnız “Ən yaxşı 
mahnı”ya görə mükafatı aldı. "Cabaret" (1972), 
"Bugsy" (1991) və "Titanic" (1997) filmlərinin 
hər biri 8 nominasiya qazanıblar. 

 "Who's Afraid of Virginia Woolf?" 
(Virciniya Vulfdan kim qorxur?) – 1966 və  
"The Godfather, Part III" (Xaç Atası: III hissə ) 
filmlərini anti-rekordçu hesab etmək olar. 
Filmlər 7 nominasiyada irəli sürülsə də, heç 
birini ala bilmədilər. 
 Ən çox nominasiyası olan aktrisa Meril 
Strip (26 nominasiya), aktyor isə Cek 
Lemmondur (22 nominasiya). Ən çox mükafat 
qazanan Meril Stripdir. O, 26 nominasiyadan 7-
ni qazanıb. Cek Nikolson isə 6 mükafatla 
ikincidir. Frensis Ford Koppola, Şirli Makleyn, 
Rozalind Rassel və Oliver Stoun isə 5 mükafat 
qazanıblar. 
 Fəxri mükafatları nəzərə aldıqda ən çox 
mükafat qazanan isə Barbara Streyzanddir (11 
mükafat). 
 “Ən Yaxşı Rejissor” kimi ən çox 
nominasiyası olan rejissor Stiven Spilberqdir. 
Spilberq 10 nominasiyadan 2 mükafat qazanıb. 
Ən çox mükafat qazanan rejissor Elia Kazandır 
(4 mükafat). Bu kateqoriyada mükafat alan 
yeganə qadın rejissor Barbara Streyzanddır. O, 
“Yentl” (1983) filminə görə mükafatı qazanıb. 
Rozalind Rassel 5 nominasiyadan 5 mükafat 
qazanıb. 4 Oskara namizəd olub, lakin heç nə 
almayıb. 
 1988-ci ildə 3 aktrisa “Ən yaxşı aktrisa” 
kimi mükafat aldı: Cudi Foster “The Accused” 
(Təqsirkar), Şirli Makleyn “Madame Sousatzka” 
(Madam Susatka) və Siqurnu Uiver “Gorillas in 
the Mist” (Qorillalar dumanda) filmlərinə görə. 
Siqurni Uiver (1988), Coan Plourayt (1992), 
Helen Mirren (2006) və Keyt Uinslet (2008) 
eyni ildə ayrı-ayrı kateqoriyalarda 2 mükafata 
namizəd olan yeganə aktrisalardır. 
 Eyni ildə ən çox nominasiyası olan aktyor 
Ceymi Foksdur. Həmin il o, 3 müxtəlif 
kateqoriyada namizəd olmuşdu. 
 Əlcəzair filmi olan “Z” (1969) “Ən yaxşı 
xarici film” mükafatını qazansa da, prodüsserlər 
mükafatdan imtina etdilər. Çünki onlar tələb 
etmişdilər ki, film “Ən yaxşı film” nominasiyası 
da alsın. 1972-ci ildə Marlon Brando “Xaç Atası” 
filminə görə mükafatı qazandı, lakin imtina etdi. 
O, eynilə Oskardan da imtina etdi. 
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Kino xəbər
                 
Titanik 3D 
60 həfətədə 18 milyon dollar xərcləyərək 3D-yə çevrilən film dünya premyerasında 6 apreldə nümayiş 
olunacaq. Titanikin ölümsüz qəhrəmanları Rouz və Cek 3D formatında görməyə az qaldı. “Paramount” 
studiyası və rejissor Ceyms Kameronun səyi nəticəsində 3D-yə çevrilən Titanik filminin afişası 
yayımlanıb. Filmin məqsədi odur ki, tamaşaçı həmin hadisələrin canlı şahidi olub, özünü Titanikin 
içindəki sərnişin kimi hiss etsin. Bu ən kino tarixində ən yaxşı 3D formatına çevirmə işidir. 
 
2011-ci ilin ən səs-küylü filmi – “Anonim” seçilib. 
Filmin maraqlı süjet xətti böyük əks-səda doğurub. “Anonim” filminin əsas mövzusu dahi Şekspirin 
yaradıcılığı və həyatıdır. Şekspir həqiqətənmi dahi olub? Bu filmdən sonra dramaturqun dahi, yoxsa 
mahir fırıldaqçı olması haqqında müzakirələr başlayıb. Uilyam Şekspir vurğunları rejissor Roland 
Emmerixin bu işini tənqid atəşinə tutublar. Onlar London küçələrinə çıxaraq, filmin yayımlanmasına 
etiraz ediblər. Şekspirin mahir fırıldaqçı kimi təqdim olunması ilə razılaşmayan nümayişçilər tarixi 
faktların qəsdən saxtalaşdırıldığını söyləyiblər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, filmin uğur 
qazanacağına inanan yaradıcı heyət “Anonim”i nümayiş etdirib. 
     
Fantastik filmlər. 
İlk fantastik filmi 1895-ci ildə Lui Limerom çəkib. Rejissor 1 dəqiqəlik metomorfik qısametrajlı filmini 
“Mexaniki qəssab” adlandırıb. Film qeyri-adi maşının diri donuz balalarını sosiskaya necə 
çevirməsindən bəhs edir. Maraqlıdır ki, filmdə heç bir xüsusi fəndlərdən, hətta sadə montajdan belə 
istifadə edilməyib.  
Sonuncu fantastik filmlər: “Naməlum uçan obyekt”, “52-ci zona”, “Xaos”, “Vaxt zonası” və s. fantastik 
filmlərin premyerası gözlənilir. Hətta 2035-ci ildə “Kabuslar şəhəri” adlı filmin çəkilişi də plana salınıb.  
 
“Аğacdələn Vudi” cizgi film qəhrəmanı geri döndü.  
Ağacdələn Vudi indi animasiya film şəklində çəkiləcək. Cizgi filmi Universal şirkəti tərəfindən 
animasiyaya çevriləcək. Bu layihənin ssenarisi Con Altsçuler və Dеyv Krinskiya тəкlif еdiləcək. 
     
“Elvin və sincablar” 3D  
Bu aydan etibarən (yanvar) “Elvin və sincablar”ı artıq 3D formatında təqdim ediləcək. 
 
2012-ci ilin ən gözlənilən cizgi filmləri 
 
1. Buz dövrü: Kontiental dreyf. 
Premyera: 4 iyul 2012 
Əhvalat müasir dövrlərdə baş verir. Menni, Sid, Dieqo, Elli, Skart və Persik təsadüfən donmuş halda 
tapılırlar.  
 
2. Cəsur. 
Premyera: 21 iyun 2012 
Hadisələr qədimdən bəri miflər və əfsanələr məkanı olan səfalı Şotlandiya dağlarında baş verir. Mahir 
oxatan Merid öz həyat yolunu müstəqil seçmək məcburiyyətindədir. 
 
3. Madaqaskar 3 
Premyera: 6 iyun 2012 
Şir Aleks, zebra Marti, zürafə Melman və begemot qloriya Nyu-Yorka qayıtmaq ümidilə səyyar sirkə 
qoşulurlar.                                 
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Təqvim 

 

 
 Eldəniz Zeynalov- dahi azərbaycanlı 
aktyor 1937-ci il  1 yanvar tarixində Bakıda 
dünyaya göz açmışdır. 
  
 Səməndər Rzayev- Azərbaycan kino 
tarixində öz adını qızıl hərflərlə yazdıran 
aktyorumuz 1945-ci ildə Ağsu rayonunda 
dünyaya göz açmışdır. 
  
 Mel Gibson- amerikalı rejissor və aktyor 
1956-cı il 3 yanvar tarixində Nyu-York 
şəhərində dünyaya göz açmışdır.  
  
 Rafael Dadaşov- azərbaycanlı aktyor 4 
yanvar 1946-cı ildə Naxçıvanda dünyaya göz 
açmışdır.  
  
 Culia Ormond- ingilis aktrisa 1965-ci il 
4 yanvar tarixində İngiltərədə dünyaya göz 
açmışdır.  
  

 

  
 Kübra Əliyeva-  azərbaycanlı aktrisa 
1944-cü il 5 yanvar tarixində Gəncə şəhərində 
dünyaya göz açmışdır.  
  
 Adriano Çelentano- italyan müğənni, 
aktyor 6 yanvar 1938-ci ildə İtaliyanın Milan 
şəhərində dünyaya göz açmışdır. 
  
 Leyla Bədirbəyli- Azərbaycan-SSRİ xalq 
artisti, SSRİ  və Azərbaycan SSRİ  Dövlət 
Mükafatları Laureatı 8 yanvar 1920-ci ildə 
Bakıda dünyaya göz açmışdır. 
  
 İlham Namiq Kamal-  xalq artisti  9 
yanvar 1949-cu ildə Bakıda dünyaya göz 
açmışdır. 
  
 Cahangir Mehdiyev- azərbaycanlı 
rejissor, aktyor, ssenari müəllifi 13 yanvar 
1951-ci ildə Bakıda dünyaya göz açmışdır. 
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 Orlando Blum- ingilis aktyor 1977-ci il 13 yanvar tarixində İngiltərədə dünyaya göz açmışdır. 
 
  Tofiq Kazımov- azərbaycanlı rejissor 14 yanvar 1923-cü il Bakıda dünyaya göz açmışdır. 
 
 Stiven Soderberq- amerikalı rejissor və ssenarist 14 yanvar 1963-cü ildə Corciya ştatında   
dünyaya göz açmışdır. 
 
 Nuriyyə Əhmədova- azərbaycanlı aktrisa 1950-ci il 26 dekabrda Şəkidə dünyaya göz açmışdır. 
 
 Eqor Konçalovski- rus rejissor 15 yanvar 1966-cı ildə Moskva şəhərində dünyaya göz açmışdır. 
 
 Cim Kerri- kanadalı aktyor 17 yanvar 1962-ci ildə Ontario şəhərində dünyaya göz açmışdır. 
 
 Endi Kaufman- amerikali aktyor 1949-cu il 17 yanvar tarixində Nyu-York şəhərində dünyaya 
göz açmışdır. 
 
 Eldar Quliyev- azərbaycanlı kinorejissor, ssenari müəllifi, aktyor, filmlərin bədii rəhbəri 18 
yanvar 1941-cı ildə Bakıda dünyaya göz açmışdır. 
 
 Kevin Kostner- amerikalı aktyor 1955-ci il 18 yanvar tarixində ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 
dünyaya göz açmışdır. 
 
 Takeşi Kitano- yapon aktyor, rejissor və ssenarist  1947-ci il 18 yanvar  tarixində Tokyoda 
dünyaya göz açmışdır. 
 
 Tofiq Bayramov- azərbaycanlı aktyor 22 yanvar 1943-cü ildə Bakıda dünyaya göz açmışdır. 
 
 Hacı İsmayılov- azərbaycanlı aktyor 22 yanvar 1944-cü ildə Bakıda dünyaya göz açmışdır. 
 
 Sabir Məmmədov- azərbaycanlı aktyor  24 yanvar 1961-ci ildə Qazax rayonunun Poylu 
kəndində dünyaya göz açmışdır. 
 
 Nastasya Kinski- Amerika əsilli alman aktrisa  24 yanvar 1961-ci ildə Berlində dünyaya göz 
açmışdır. 
  
 Eldar Şengeleya-  Gürcüstanın və SSRİ-nin xalq artisti 26 yanvar 1933-cü ildə Tbilisidə dünyaya 
göz açmışdır. 
  
 Nuri Bilge Ceylan- türk rejissor və ssenarist 1959-cu il 26 yanvar tarixində İstanbulda dünyaya 
göz açmışdır. 
  
 Bricit Fonda- amerikalı aktrisa 27 yanvar 1964-cü ildə Kaliforniyada dünyaya göz açmışdır. 
  
 Elayci Vud- aktyor 28 yanvar 1981-ci il ABŞ-ın Ayova ştatında anadan olmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://az.wikipedia.org/wiki/14_yanvar
http://az.wikipedia.org/wiki/1923
http://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
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KOSMOS 
 

 
 
Film: Kosmos 
Rejissor: Reha Erdem 
Ölkə: Türkiyə- Bolqarıstan 
Janr: Fantaziya, art xaus, dram 
İl: 2009 
İMDB xalı: 7.2 
Film Fiction xalı: 8.5 
 
 Son illərin ən gözəl art xauslarından biri. 
Reha Erdemin illərdən sonra böyük kinoya 
qayıtması həqiqətən əla alındı. “Həyat var” 
filminin ardınca “Kosmos” filmi ilə nəyə qadir 
olduğunu bir daha sübut etdi.  
Filmin xronometrajı 122 dəqiqə olsa da 
hadisələr bir göz qırpımında, həm də qarışıq 
şəkildə cərəyan edir. Utopik bir film də 
adlandırmaq olar “Kosmos”u. Reha Erdemin bu 
filmi kinomanlara Paolo Pazolininin 
“Teorema”sını, Trierin “Doqvill”ini xatırladacaq. 
İndi isə bir az ətraflı... 
 Dağları aşaraq təngnəfəs bir nəfər kəndə 
doğru qaçmaqdadır. Bu zaman çaya düşən bir 

uşaq görünür. Həmin bir nəfər bu uşağı xilas 
edir. Uşağın bacısı isə qardaşının çayda 
boğulduğuna əmin olduğundan bu naməlum 
insanın qardaşını diriltməsini, bu insanın şəfalı 
olması xəbərini verir atasına. Və beləliklə 
naməlum, özünü Kosmos kimi təqdim edən 
qonaq sərhəddə yerləşən kiçik bir kəndin 
sevimlisinə çevrilir. Bir-birinin ardınca xəstəliyi 
olan insanlara şəfa verən Kosmosu heç vaxt 
yemək yeyərkən, yatarkən görmək mümkün 
deyil. Qidası ancaq bol şəkər və çaydı. O 
asanlıqla yüksək ağaclara dırmaşa, ən nazik 
budaqlarında rahatlıqla otura bilir. Xilas etdiyi 
uşağın bacısı ilə isə aralarında mənəvi bağlılıq 
yaranır. Bir-birilərini quş səsləri çıxararaq 
axtarır və heyvanlar kimi oynayırlar. Kəndin hər 
insanı onu tanıyır və bu çox kiçik kənd get-gedə 
onu sıxmağa başlayır. Kömək etdiyi insanlarda 
axtardığı sevgini görmür. Özünü Allah qonağı 
adlandırsa da insanlar onunla ünsiyyətdən, onu 
anlamaqdan qaçırlar. Beləliklə anlaşılmazlıqlar 
yaranır və bu anlaşılmazlıqlar dözülməz həddə 
çatmağa doğru gedir.  
 Kosmos obrazında Reha Erdemin nəyi və 
ya kimi anlatmaq istədiyi tam açıqlanmır. Ən 
maraqlısı odur ki, rejissor bu filmdə Freyd və 
Nitşe fəlsəfəsini ortaq nöqtəyə gətirib 
Kosmosun obrazı ilə. Sevginin hər şeyə qadir 
olmasını anlatmağa çalışan qəhrəman həm də 
insanın heyvandan fərqini tapmaqda acizdir. 
Yəni demək olmaz ki, Kosmos necə bir insandır. 
Yaxşı ya pis. Onda bu xüsusiyyətlər yoxdur. 
 Haradan gəldiyi məlum deyil, hara 
gedəcəyi də bilinmir. Tərki dünya bir halı var və 
asanlıqla hər kəsin rəğbətini qazana bilir. Film 
olduqca gözəl alınıb. Təsadüfi deyil ki, 2009-cu 
il “Antalya film festivalı”nda film “Ən yaxşı film”, 
“Ən yaxşı rejissor”, “Ən yaxşı görüntü rəhbəri”, 
“Özəl jüri mükafatı” nominasiyalarında laureat 
oldu. Bundan başqa daha 3 beynəlxalq film 
festivallarında qalib oldu. Bir maraqlı faktı da 
nəzərinizə çatdırım ki, filmdə “Daşlı qala” 
mahnısından elə azəricə istifadə olunub. Əgər 
qarlı qış, uzun və qarmaqarışıq art xaus 
həvəskarısınızsa, bu film izlənməsi gərəkən 
ekran əsəridir. 
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Ben X 
 

 
 
Film- Ben X 
Rejissor- Nik Baltazar 
Ölkə- Belçika 
Janr- Psixoloji, dram 
İl: 2007 
İMDB xalı- 7.5 
Film Fiction xalı: 8.0 
 
 2007-ci il  istehsalı olan filmin rejissoru 
Nik Baltazardır. Filmin ssenarisi elə rejissorun 
“Nothing Was All He Said” romanı əsasında 
ekranlaşdırılmışdır. Rejissor müsahibələrindən 
birində qeyd edib ki, romanı real hadisələrə 
əsaslanaraq yazıb. Mükafat sarıdan kasad olsa 
da, film çox uğurlu alınıb. Qeyd edim ki, bu 
rejissor kimi Nikin ilk və hələ ki uzun metrajlı 
film kimi tək işidir.  
 “Ben X” psixoloji yüklü çox ağır bir 
filmdir. Film Ben adlı autizm xəstəsi olan bir 
oğlanın başına gələnlərdən bəhs edir. O 
ətrafındakı həmyaşıdlarından çox seçilir. 
Həddindən çox özünə qapalı biridi. Elə bu da 

onu ətrafındakılardan fərqləndirir. Həyatının 
çox hissəsini “Ben X” niki ilə qeydiyyatda olduğu 
“ArchLord” adlı onlayn oyunu oynamaqla 
keçirir. Həyatında ona ən yaxın olan biri oyunda 
onunla birgə iştirak edən, realda heç vaxt 
görmədiyi Skarlet adlı bir qızdır. Ben həddən 
artıq bu oyuna qapılır. Hətta real həyatı da 
oyunun bir hissəsiymiş kimi təsəvvür edir. Artıq 
hər kəsdən bezib. Hər günü eyni səhərlə açdığı 
anasından, böyük qardaşlıq etməyə məcbur 
olduğu balaca qardaşından, heç vaxt ona lazımi 
anlarda nə məsləhət verəcəyini bilməyən 
atasından.  
 Ben “Archlord”da ən güclü, sayılıb 
seçilən oyunçulardan biridir. Lakin real 
həyatında heç də belə biri deyil. Belə olmağa 
özünü məcbur etsə də autizm xəstəsi 
olduğundan bu ona istədiyi kimi olmağa imkan 
vermir. Məktəbdə hər kəs ona lağ edir, onu ələ 
salır, heç kim dostluq etmir. Ən çox onu narahat 
edən isə məktəbin Desmet və Boqert adlı ən 
avara uşaqlarıdı. Hər dəfə ona qarşı sərt hərəkət 
etsələr də, iyrənc zarafatları ilə Beni bezdirsələr 
də Ben həmişə susur. O heç kimi dinləmir, heç 
kimlə danışmırdı. Artıq hər şeydən cana 
doymuşdu. Və o ölmək istəyirdi. 
 Valideynləri uşaqlıqdan onun 
digərlərindən fərqli biri olduğunu anlamışdılar. 
Buna görə də onu bir çox psixoloq, həkim 
yanına aparmışdılar. Ben əqli cəhətdən heç 
kimdən geri qalmırdı. Əksinə onun hər kəsdən 
üstün zəkası var idi. Amma özü ola bilmirdi. 
İstədiyi kimi biri olmaq?! Bunun üçün addım ata 
bilməyəcək qədər qorxaq, cəsarətsiz biri idi, 
“Ben X” kimi virtual dünyada çox güclü biri olsa 
da. Amma hər şey bir gün dəyişir. Skarletin 
onunla görüşmək istəməsindən sonra hər şey 
dəyişir.   
 Filmdə baş verən hadisələr o qədər də 
real həyatınızda gördüklərinizdən fərqlənmir. 
Hər yerdə “Ben” kimi insanlar var. Bəlkə elə siz 
də onlardan birisiniz və ya əksinə onun kimiləri 
qəbul etməyib uzaqlaşanlardan, yaxud Desmet 
və Boqert kimi belə insanları alçaldanlardan. 
Fərq etmir siz bu personajlardan hansına 
bənzəyirsiniz. Çünki bu filmdə hamının dərs 
götürə biləcəyi şeylər var. Filmə baxmaq 
lazımdı. Və baxarkən filmin ortalarında artıq 
filmin necə bitəcəyini bildiyinizi zənn 
edəcəksiniz. Amma film sizin düşündüyünüz 
kimi bitməyəcək. Ona görə də sona kimi baxın.  
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ALLEGRO 
 

 
 
Film: Alleqro 
Rejissor: Kristoffer Boe 
Ölkə: Danimarka 
Janr: Art xaus / Mistika / Psixoloji dram 
İl: 2005 
İMDB xalı: 6.6 
Film Fiction xalı: 8.0 
 
 Əvvəlcə sizə bir qədər filmin rejissoru 
Kristoffer haqqında məlumat verim. Bu rejissor 
özünəməxsus dəstxətti və psixoloji müəllif 
filmləri çəkməsi ilə tanınır. Böyük kinoya qısa 
metraj filmlərlə gələn rejissor “Yenidənqurma”  
(Reconstruction) filmi ilə məhşurlaşıb. Az büdcə 
ilə gözəl sənət əsərləri yaratmağa qadirdi. 
Filmləri gərgin psixoloji aura və monoxron 
effektli operator işi ilə seçilir. Kameranın daim 
hərəkətdə olması DOQME, xüsusən Lars Von 
Trier üslubunu xatırladır.  
Bu filmi də nağıl kimi danışan kəs var 
tamaşaçıya. Bu dəfə qəhrəman pianoçu 
Zetterströmdür. Zetterström Andrea adlı bir 
qadına aşiqdir. Lakin ona naməlum qalan səbəb  

 
üzündən Andrea onu tərk edir. Zetterström isə 
yaşadığı Kopenhageni tərk edib, uğur ardınca 
yollanır. O böyük uğurlar qazanır. Məşhur 
pianoçu kimi hər yerdə sevilir. Andreanı da 
unudur. Büsbütün unudur. Ona öz pianosu 
kömək edir. Unudulanlar arasında çox şey var. 
Zetterström isə bunların fərqinə belə varmır. 
Sadəcə yaşayır və həyatın mənasını pianoda 
görür. İllər keçib. İndi Kopenhagendə, dəqiq 
desək Kopenhagenin Zetterström yaşayan 
ərazisində naməlum, mistik “Zona” yaranıb. Bu 
zona 3 küçəni əhatə edir və ora giriş-çıxış 
mümkün deyil. Adrea da məhz “Zona”da qalan 
insanlar arasındadır. Bir gün Zetterströmun 
yanına bir nəfər gəlir və Kopenhagendə baş 
verən qəribə hadisə haqqında danışır. O, inadla 
Zetterströmu inandırmağa çalışır ki, “Zona”da 
baş verənlərlə pianoçunun keçmişi  birbaşa 
bağlıdır. Zetterström bu xəbərin düzgünlüyünü 
araşdırmaq üçün illər sonra Kopenhagenə 
konsert vermək bəhanəsi ilə qayıdır. “Zona”da 
baş verənləri anlamaq isə ona heç də asan deyil. 
Keçmişi unutmaq, ya sadəcə yada salmaq 
istəməmək? Bunlardan hansı daha doğrudur? 
Vaxtında deyilməyən sözlər insana bəzən bir 
ömür bahasına başa gəlir. Sonda Andreanın 
Zetterströmü tərk etmə səbəbi, “Zona”nın 
mənası tamaşaçıya məlum olur. Heç bir “happy 
end” olmadan, real bir hadisə kimi də başa çatır.  
Adi bir ayrılıq dramına qeyri-adi tərzdə baxmaq 
istəyirsinizsə bu gərgin atmosferdə keçən 
qarmaqarışıq film tam sizlikdir.  
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Tree of Life 
 
 

 
 
Film: Həyat ağacı 
Rejissor: Terens Malik 
Janr: Dram 
Ölkə: ABŞ 
İl: 2011 
İMDB xalı: 7.1 
Film Fiction xalı: 8.5 
 
 Filmin ideyası Terens Malikin ağlına hələ 
70-ci illərin sonunda gəlmişdi. Onda filmin adı 
da “Həyat ağacı” deyil, “Q” idi. 2006-cı ildə 
filmin çəkilişlərinə başlandı. Baş rolları Mel 
Gibson və Kolin Farel canlandıracaqdı. Amma 
filmin çəkilişi sonradan dayandı. 2007-ci ilin 
oktyabrında isə filmin yenidən çəkilməsinə 
qərar verildi. Bu dəfə baş rolları Şon Penn və Hit 
Ledcer ifa edəcəkdilər. Lakin Hit Ledcerin 
ölümü onun rolunu Bred Pitə nəsib etdi. 
 

 
 
68 yaşlı rejissorun bu filmi ötən ilin Kann 
festivalında baş mükafatı “qızıl palma budağı”nı 
qazandı.  
 Haqqında ətraflı nəsə yazmaq üçün deyil 
bu film. Bir insanın taleyidi. Onun əmələ 
gəlməsi, doğuluşu, böyüməsi və tərbiyəsi. 
Filmdəki hadisələr 11 yaşlı uşağın gözü ilə 
verilir. Uşaq böyümək ərəfəsində suallara özü 
cavab axtarır. Valideynlərinin, qonşularının, 
qardaşlarının sayəsində qayğı, sevgi, “olar”-
“olmaz”ları qavrayır. Bu ona o qədər də xoş 
deyil. Çünki ona xoş olan şeylər “olmazlar”dı, 
qadağalardı. Bu isə onu qəddar edə bilər.  
 Nə zaman dincəlmək, ruhunuzu 
rahatlatmaq istəsəniz bu filmə baxın. Çalışın 
sakit aurada baxasınız. Terens Malik həyatı 
boyu cəmi 6 film çəkib. Rejissor bu filmi ilə 
sanki illərlə hamıdan gizli topladığı duyğular 
kompozisiyasını, bütün potensialını ortaya 
qoyub. Mükəmməl bir film ərsəyə gətirib. 138 
dəqiqəlik uzun musiqi kimi gələcək bu film sizə. 
Heç bir gözlənilməz sonluq filan olmadan da 
bitəcək. Filmin estetikası, fəlsəfəsi, önəmi 
haqqında uzun-uzadı danışmaq olar. Həqiqətən 
son illərin ən gözəl filmlərindən biridi. Ən 
başlıcası film nəinki uşaqlara, yaşından asılı 
olmayaraq hər bir tamaşaçıya gözəl tərbiyə verə 
bilər. Ağıllı filmdir.  
 P.S. Sonda bir şeyi qeyd edim. Filmi 
ortabab sayanlar yoxdu. Baxanlar iki cür fikir 
bildirirlər. Yarısı mükəmməl sənət adlandırsa 
da, digər yarısı rejissoru darıxdırıcı, mənasız 
kadr yığınında günahlandırır.  
 

 



 

47 Film Fiction | Yanvar, №5 

Elena 
 

 
 
Film: Elena 
Rejissor: Andrey Zvyaqinsev 
Ölkə: Rusiya 
Janr: Art xaus, dram 
İl: 2011 
İMDB xalı: 7.7 
Film Fiction xalı: 9.0 
 
 Andrey Zvyaqinsevin filmlərinə baxanlar 
yəqin ki, artıq bilirlər ki, bu rejissor öz dəst-
xətti ilə Rusiya sərhədlərini aşmış bir 
rejissordur. “Qayıdış”, “Sürgün” kimi gözəl sənət 
əsərlərinin yaradıcısı bu dəfə də heyran etməyi 
bacardı.  
 İmkanlı təqaüdçü Vladimir 8 il ona 
baxıcılıq etmiş Elena adlı qadınla nigaha girir. 
Və artıq bu nigahdan 2 il keçir. Elena Vladimirlə 
10 il əvvəl tibb bacısı işlədiyi xəstəxanada tanış 
olub və onların hər ikisinin ilk evliliklərindən 
övladları var. Elenanın oğlu ailəli və iki uşaq 
atasıdır. İşləmir. Onun ailəsini Elena, daha dəqiq 
desək Elenanın Vladimirdən aldığı pullar 
dolandırır. İndi isə Elenanın nəvəsi məktəbi 
bitirib və ali məktəbə girməsə hərbi xidmətə 
getməlidi. Buna isə nə valideynləri, nə də nənəsi 
Elena razı deyil. Elena nə olur olsun nəvəsini 
oxutmaq üçün lazım olan pulları tapmalıdır.  
 

 
 
Bunun üçünsə Vladimirlə danışmalıdır. Vladimir 
Elenadan heç nə əsirgəmir, heç nə gizlətmir. 
Elena Vladimirin seyfinin koduna qədər hər şeyi 
bilir. Bu etimadı çoxdan qazanıb. Yeganə 
problem isə Vladimirin Elenanın nəvəsinə lazım 
olan pulu vermək istəməməsidir. Burada 
diqqəti Vladimirə cəmləsək onun haqqlı 
olduğunu görərik. “Nə vaxta qədər mən onun 
ailəsini dolandırmalıyam? Eşşək boyda adamdı, 
getsin canı çıxsın işləsin. Belə etdikcə onları 
daha da qudurduruq. Getsin oğlu da əsgərliyini 
çəksin. Bərkə-boşa düşsün, bilsin ki, pul 
asanlıqla qazanılmır.” Amma Elenanın nənəlik 
instinkti onu Vladimiri anlamağa heç cür izn 
vermir. Uzun mübahisələrdən sonra Vladimir 
pulu ödəyəcəyini söz verir. Elena öz həyatını 
çoxdan itirmiş bir insandır və onun üçün “mən” 
anlayışı ailəsinə aiddir. Onun üçün oğlu, 
nəvələri, gəlini hər şeydir. Vladimirlə 10 illik 
dam belə onun bu sevgisini azaltmayıb, əksinə 
get-gedə Vladimir ona əngəl olmağa başlayıb. Və 
bir gün Vladimir infarkt keçirir. İndi o yataq 
rejimində Elenadan asılıdır. Elenanın nəvəsinin 
əsgərlik vaxtına isə hər gün daha az qalır. 
Vladimirdən söz verdiyi pulu istəyir Elena... 
Amma infarkt keçirmiş və xəstəxanada uzun 
illərdən sonra sevimli qızı ilə barışan Vladimir 
sözünü tutmur. Pulu vermir. Bununla da 
hadisələri faciəyə sürdürür... 
 Filmdə olan 3-4 dəqiqəlik bütöv kadrlar 
Nuri Bilge Ceylan filmlərini yada salır. Olduqca 
sakit və eyni zamanda təsviri mümkün olmayan 
dramatizm yüklü bir filmdi. İlk baxışdan hər şey 
sakit baş verir, amma hadisələrin məğzində 
insan hissləri, faciəsi, fəryadı gizlənir. Bir 
ananın və bir nənənin sevdikləri uğrunda nələrə 
qadir olmasını göstərir. Və çox içdən gələn bir 
filmdi “Elena”. Sanki kiminsə həyatını izləyirsən. 
Filmin kulminasiyası yoxdur. Belə filmlərdə 
kulminasiya olmur. Amma sonda bir kadr var. 
Həmin kadrın məhz o cür çəkilməsinə görə və 
filmin məhz bu cür bitdiyinə görə rejissoru ayaq 
üstdə alqışlayıram. Rejissor həmin kadrla mesaj 
verib. Yəni bu cür də ola bilərdi amma olmadı. 
Yəni sadəcə bitmədi. Davam etdi... Baxanda 
anlayacaqsız hansı kadrdan söhbət gedir. 
Şiddətlə tövsiyyə edirəm bu filmi sizə hörmətli 
film sevərlər. Əminəm ki, zövqünüzü oxşayacaq.  
Film “Kann”da təqdim olundu və “Jüri prizi” 
(Böyük Jüri mükafatından söhbət getmir) 
qazandı.  
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AFİŞA 
 
 
 

Ölkə: Böyük Britaniya 
İl: 2010 
Rejissor: Reyf Fayns 
Baş rollarda: Reyf Fayns,Cerard Batler, Brayan Koks ,Vanessa 
Redqreyv 
Janr: triller, dram, tarix 
Kinoteatr: Park Cinema, Azərbaycan kinoteatrı 
1 fevrala kimi seansda 
 
Şekspirin məşhur faciəsinin müasir ekranlaşdırılması... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Juli Enn Robinson 
Baş rollarda: Ketrin Xayql, Ceyson O’Mara, Con Lequizamo, 
Deniel Sanjata 
Janr: savaş, triller, komediya, kriminal 
Kinoteatr: Park Cinema, Azərbaycan kinoteatrı 
1 fevrala kimi seansda 
 
Keçmişdə qadın alt paltarı satan Stefani Plam özünə yeni iş 
tapıb.O  kişi ovuna çıxır ki, böyük məbləğdə mükafat qazansın. 
Onun əsas silahı-qadın intuisiyası və hündür kabluklu 
dəbdəbəli tuflilərdir. Lakin, hətta onlar, onun əsas məqsədi 
olan, arzuların kişisi qarşısında acizdir. O gözəldir, 
hazırcavabdır, çox təhlükəlidir, həm də o Stefaninin keçmiş 
sevgisidir. 
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Ölkə: ABŞ 
İl: 2011 
Rejissor: Ceyson raytman 
Baş rollarda: Şarliz Teron, Petton Osvalt, Patrik Uilson, 
Elizabet Rizer 
Janr: drama, komediya 
Kinoteatr: Park Cinema 
1 fevrala kimi seansda 
 
Yeniyetmələr üçün romanlar yazan və doğma şəhərə, artıq 
evlənmiş sevgilisinin axtarışına çıxan, yazıçı xanım haqqında 
traqkomediya. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

Ölkə: Fransa 
İl: 2011 
Rejissor: Olivye Marşal 
Baş rollarda: Jerar Lanven, Çeki Kario, Daniel Düval, Dimitri 
Storoje 
Janr: drama, kriminal 
Kinoteatr: Park Cinema 
1 fevrala kimi seansda 
 
70 illərdə asanlıqla bankları qarət edən, Fransanın ən məhşur 
quldur dəstəsinin tarixi. 
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Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Stiven Soderberq 
Baş rollarda: Cina Karano, Uen MakQreqor, Maykl Duqlas, 
Antonio Banderas 
Janr: savaş, triller 
Kinoteatr: Park Cinema, Azərbaycan kinoteatrı 
1 fevrala kimi seansda 
 
Mellori Keyn-xüsusi agentdir. O gəncdir, ağıllıdır və gözəldir. 
Vaxtaşırı beynəlxalq xüsusi xidməti rəhbəri, Kennet onu 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün çağırır. Bəzən bu 
tapşırıqların  hökümət tərəfindən həyata keçirilməsi üçün 
icazəsi olmur. Lakin bir neçə əməliyyat uğursuzluqla 
bitdiyindən sonra, Mellori başa düşür ki, ikili oyunun 
piyadasıdır. Bütün istedadını, təcrübəsini istifadə edərək, o 
gərək beynəlxalq axtarışdan gizlənsin, satqınlığa görə qisasını 
alsın və öz ailəsini müdafiyə etsin... 
 

 

 
 
 
Ölkə: Russiya 
İl: 2011 
Rejissor: Vladimir Toropçin 
Baş rollarda: Nikita Efremov, İvan Oxlobıstin, Artur 
Smolyaninov, Liya Axedjakova 
Janr: cizgi, ailəvi 
Kinoteatr: Park Cinema 
1 fevrala kimi seansda 
 
 
Cəngavərlər haqqında trilogiyanın yaradıcılarından. Rus 
nağıllarının qəhrəmanlarını yeni sərgüzəştlər, təhlükələr və 
məzəli əhvalatlar gözləyir. 
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VİKTORİNA 
 
 
 

 Hörmətli oxucular, dekabr sayımızdakı “viktorina” suallarına tam olaraq düzgün cavab verən 
yeganə şəxs Elmira Eldarlı oldu. Təbrik edirik! Həmin sualların cavabları ilə sizləri də tanış edirik: 
 1. “Millət Larri Flinta qarşı” filmində qalmaqallı jurnalın təsis olunmasından söhbət gedir. Həmin 
bu qalmaqallı və məşhur jurnalın adı? 
 Cavab: Hastler 
 2. “Mənə film nədir soruşanda mən həmişə onun filmlərini misal göstərirəm. Çünki, əsl kino 
məhz onun çəkdikləridi mənim üçün.” Bu sözləri rejissor Takeşi Kitano hansı rejissor haqda söyləyib? 
 Cavab: Akira Kurosava 
 3.“Ən yaxşı film” nominasiyasında Oskar 
qazanmış yeganə “lal” (səssiz) film hansıdı? 
 Cavab: Qanadlar (The wings) 
 4. Rejissor Frenk Darabont Stiven Kinqin hansı 
əsərinin sonluğunu dəyişərək ekranlaşdırıb?  
 Cavab: Duman (The mist) 
 5. Şəkilli sual. Şəkildə gördüyünüz obraz hansı 
filmdəndir, obrazın və aktyorun adı nədir? 
 Cavab: Coker (The Joker) 
 Cek Nikolson (Jack Nicholson) 
 
 
  
 Bu dəfəki viktorina suallarının düzgün cavablarını elektron ünvanımıza (film.fiction@box.az) ən 
tez göndərən oxucumuz Lars Von Trierin filmlərindən ibarət DVD disk qazanacaq. Beləliklə suallar: 
 1. Andrey Tarkovskinin hansı filminin Hollivud istehsalı remeyki var? 
 2. Bu aktyor dünya kinosu tarixinə 3395 (!) filmdə rol alması ilə düşüb. Söhbət hansı aktyordan 
gedir? 
 3. Jurnalımızın ilk sayında hansı rejissorla müsahibə təqdim olunmuşdu? 
 4. “Xöşbəxtlik- yaxşı sağlamlıq və pis yaddaş deməkdir.”- Bu məşhur sözlərin müəllifi hansı 
aktrisadı? 
 5. Kventin Tarantinonun 2011-ci ildə ən yaxşı hesab etdiyi film hansıdır? 
 
   
 
 

 
 

mailto:film.fiction@box.az

