
 

1 Film Fiction | Yanvar, №5 

 



 

2 Film Fiction | Yanvar, №5 

FİLM FİCTİON 
 

Fevral, №7 
 

 

Film Fiction  

2012 / Fevral №7 
 
Üz qabığındakı simalar: Bereniko Bejo və  
Jan Dyujarden ("Artist" filminin afişası) 
 

 

REDAKTOR: Şahin Xəlil 
DİZAYN: Ferat 
YAZARLAR: Ferat, Şahin Xəlil 
Məcid Məcidov, Mətləb Muxtarov, Günel Səfərova 
TƏRTİBAT: Ferat 
KORREKTOR: Gülarə Abdullayeva 
 

 

 
 
 
 
 
 

№7 
 
Budur jurnalın sayca 7-ci sayı 
ixtiyarınızdadır. İlk öncə xalqımızı Novruz 
bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, 
süfərələrdə ruzi bərəkətin bol olmasını 
diləyirik. "Film Ficton" kollektivi olaraq 
çalışmışıq ki, bu say da digər saylar kimi 
rəngarəng və maraqlı məlumatlarla zəngin 
olsun. Jurnalın mart buraxılışı Azərbaycan 
kinosunun iki böyük aktyoru Bəşir Səfəroğlu 
və Lütfəli Abdullayevə həsr olunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail: film.fiction@box.az                                        
facebook səhifəsi: 

facebook.com/fiction.magazine                                                      

facebook.com/filmoqrafiya                                                                    İnformasiya dəstəyi: 

twitter hesabı:                                                                                    

twitter.com/filmfiction    

 

Jurnaldakı məqalələrdən istifadə 
edərkən müəllif hüquqlarını 
qorumaq mütləqdir. Hər bir yazıya 
görə müəllif məsuliyyət daşıyır.     
                                                                                                                                               facebook.com/kinomansan 

Film Fiction © 2011-2012

mailto:film.fiction@box.az


 

3 Film Fiction | Yanvar, №5 

Bu sayımızda 
Səhifə 4 / Rejissor: Steven Spielberg 
Müəllif: Məcid Məcidov 
 
Səhifə 9 / Aktyor: Bred Pitt 
Müəllif: Ferat 
 
Səhifə 14 / Aktrisa: Cate Blanchett 
Müəllif: Ferat 
 
Səhifə 16 / TOP 30 
Müəllif : Şahin Xəlil 
 
Səhifə 24 / Maraqlı faktlar 
Müəllif: Şahin Xəlil 
 
Səhifə 25 / Paramount Studios  
Müəllif: Məcid Məcidov 
 
Səhifə 27 / Wim Wenders`lə 
müsahibə 
Müəllif: Ferat 
 
Səhifə 31 / Sitatlar 
Müəllif: Ferat 
 
Səhifə 35 / Unudulmayanlar 
Müəllif: Tural Sejioli 
 
Səhifə 37 / Şahmar Ələkbərov 
Mənbə: azeriart.net 
 

Səhifə 40 / Rasim Cəfərovla 
müsahibə 
Müəllif: Günel Səfərova 
 
Səhifə 43 / Charlie Kaufman 
Müəllif: Ferat 
 
Səhifə 46 / Oscar 
Müəllif: Məcid Məcidov 
Səhifə 51 / Təqvim 
Hazırladı: Şahin Xəlil 
 
Səhifə 53/ Ulubatlı Hasan:1453 
Müəllif: Göksel Tuzun 
 
Səhifə 56 / Film: Thank you for 
smoking 
Müəllif: Ferat 
 
Səhifə 57 / Film: 2046 
Müəllif: Ferat 
 

Səhifə 58 / Film: A Separation 
Müəllif: Şahin Xəlil 
 
Səhifə 59 / Film: Masculin Feminin 
Müəllif: Mətləb Muxtarov 
 
Səhifə 61 / Afişa 
Hazırladı: Ferat 
 
 
 



 

4 Film Fiction | Yanvar, №5 

STEVEN 
SPIELBERG

 
 Stiven “Allan” Spilberq – amerikalı 
rejissor, prodüser, ssenarist, video oyun 
dizayneri. Onu kinonun “The Beatles”-ı (Bitlz) 
adlandırırlar. “The Beatles” 1960-cı illərdə 
musiqidə necə böyük inqilab edibsə, Spilberq də 
1970-ci illərdə kinoda bu dərəcədə inqilab edib. 
Bütün dövrlərin ən yaxşı rejissorlarından biri 
olan S.Spilberq “Holokost”  (2-ci dünya 
müharibəsi dövründə yəhudilərin soyqırımı), 
köləlik,  müharibə mövzusunda uğurlu filmlər 
ekranlaşdırmışdır. Onun 1970-80-ci illərdə  

 
çəkdiyi elmi-fantastik və macəra filmləri müasir 
Hollivud “blockbuster” filmlərinin ilk 
nümunələridir. Üçqat Oskar mükafatı laureatı 
olan rejissor “DreamWorks” kinoşirkətinin 
yaradıcılarından biridir. S.Spilberqin filmləri 
dünya üzrə  $9 milyarda yaxın gəlir gətirmişdir. 
O, kommersiya cəhətdən bütün dövrlərin ən 
uğurlu prodüseri və rejissorudur. “Forbes” 
jurnalı onun varidatını  $3 milyard dəyərində 
qiymətləndirir.         İlk İllər: Spilberq 18 dekabr 1946-cı ildə 
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ABŞ-da, Ohayo ştatının Sinsinatti şəhərində 
yəhudi ailəsində dünyaya göz açmışdır. Anası Li 
Edler pianoçu, atası Arnold Spilberq 
kompüterlərin inkişafı sahəsində elektrik 
mühəndisi idi. Uşaqlığını Nyu-Cersidə keçirən 
Stiven ilk dəfə burada filmlərə baxmağa 
başlamışdı. Öz dostları ilə birlikdə həvəskar 
filmlər çəkirdi. 1963-cü ildə 16 yaşı olarkən 
Spilberq özünün ilk müstəqil filmi “Firelight”-ı 
(Alov İşığı) ekranlaşdırdı. $500 büdcəli film 
yerli kinoteatrda yalnız $1 gəlir gətirdi.  
 

   

 Valideynləri ayrıldıqdan sonra Stiven 
atası ilə birlikdə Kaliforniyaya, Saratoqa 
şəhərinə gəldi. 1965-ci ildə o, Saratoqa Ali 
Məktəbini bitirdi. Kaliforniya Dövlət 
Universitetinə (KDU) daxil olan Stiven 
“Universal Studios”-da montaj departamentinə 
üzv oldu. 1968-ci ildə o, 26 dəqiqəlik “Amblin” 
(Emblin) filmini çəkdi. 1969-cu ildə o, 
universiteti atdı və studiya ilə işləmək üçün  
müqavilə imzaladı. O, 2002-ci ildə, 45 ildən 
sonra KDU-nin diplomunu aldı.  
 Karyera: Onun televiziyada ilk işi 1969-
cu ildə oldu. Ona “Night Gallery” (Axşam 
Qalereyası) serialının pilot epizodunu çəkməyi 
həvalə etdilər. Onun uğurlarını görən 
“Universal” şirkəti onunla 4 televiziya filmi 
çəkmək barədə müqavilə imzaladı. Bunlardan 
birincisi və ən uğurlusu Riçard Metyusonun qısa 
hekayəsi əsasında çəkilən “Duel” (1971) filmi 
idi.  
 Spilberqin ilk tammetrajlı filmi 1974-ci 
ildə çəkdiyi  “The Sugarland Express” 
(Şuqarlend Ekspressi) oldu. Film o qədər uğurlu 
olmasa da, filmin prodüserləri Riçard D. Zanak 
və Devid Broun Spilberqi 1975-ci ildə “Jaws” 
(Çənələr) filminin rejissorluq kürsüsünə dəvət 
etdilər. Peter Bençlinin nəhəng qatil köpək  

 
 

balığı haqqında əsəri əsasında çəkilən film 
böyük uğur qazandı. Film “Ən Yaxşı Film” də 
daxil olmaqla 4 Oskara namizəd oldu və 3-nü 
qazandı. Lakin Spilberq “Ən Yaxşı Rejissor” kimi 
namizəd olmadı. Film müasir “blockbuster” 
filmlərinin ilk nümunəsi oldu. Dünya üzrə $470 
milyon gəlir gətirən film bu dövrədək Şimali 
Amerikada ən çox gəlir gətirən film idi. Film 
onun aktyor Riçard Dreyfusla ilk işbirliyi idi. 
Spilberq “Jaws 2”, “King Kong”, “Superman” 
filmlərinə rejissorluq etməkdən imtina etdi. O, 
1977-ci ildə Riçard Dreyfusla Uçan Naməlum 
Obyektlər (ing. UFO) haqqında olan “Close 
Encounters of the Third Kind” (Üçüncü növün 
yaxın əlaqələri) filmində yenidən əməkdaşlıq 
etdi.  Film elmi-fantastik filmlərə yeni nəfəs 
gətirdi. 8 Oskar nominasiyası alan film 
Spilberqə “Ən Yaxşı Rejissor” kimi ilk 
nominasiyasını gətirdi. Film 2 Oskar qazandı. 
1981-ci ildə Spilberq və dostu Corc Lukas 
işbirliyinə başladılar. Ssenarisi Lukasa aid və 
İndiana Consun macəralarından bəhs edən ilk 
film “Raiders of the Lost Ark” (İtmiş Mücrünün 
Axtarışında) filmi işıq üzü gördü. Baş rolda 
Harrison Fordun oynadığı 1981-ci ilin ən 
yüksək gəlirli filmi “Ən Yaxşı Rejissor” və “Ən 
Yaxşı Film” də daxil olmaqla 9 Oskara namizəd 
oldu. Lakin Spilberq Oskar almadı. Film 5 Oskar 
qazandı. Bu film indi də macəra filmlərinin şah 
əsəri hesab olunur. 
 1982-ci ildə Spilberq yadplanetlidən 
bəhs edən “E.T. the Extra-Terrestrial”  
(Yadplanetli) filmini ekranlaşdırdı. Dünyalı 
oğlan və yadplanetlinin dostluğundan bəhs 
edən film tezliklə bütün dövrlərin ən gəlirli filmi 
oldu. Bu rekord 11 il təkrarlanmadı və onu 
Spilberqin digər filmi “Jurassic Park” (Yura 
Parkı) təkrarladı.  “Yadplanetli” 9 nominasiya-
dan 4 Oskar qazandı. Spilberq yenə də “Ən Yaxşı 
Rejissor” və “Ən Yaxşı Film” nominasiyasında 
Oskara namizəd oldu, lakin yenə ala bilmədi. 
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Həmin il bu iki əsas mükafat “Gandhi” (Qandi) 
filminə qismət oldu. Bu filmin rejissoru Riçard 
Attenboro sonradan bildirdi ki, bu mükafatlar 
əslində “Yadplanetli”-yə qismət olmalı idi. 
 

 
  

 1982-85-ci illərdə Spilberq “Poltergeist” 
(Polterqeyst) filminin ssenarisini yazdı, “The 
Twilight Zone” (Qaranlıq Sahə) televiziya serialı 
əsasında eyniadlı 4-seqmentli filmin bir 
seqmentinə rejissorluq etdi. 1984-cü ildə 
İndiana Consun 2-ci filmi “Indiana Jones and the 
Temple of Doom” (İndiana Cons və Tale Məbədi 
) ekranlara çıxdı. Filmdə Harrison Fordla 
birlikdə aktrisa Keyt Kepşou da rol almışdı. 
Spilberq 1991-i ildə Keytlə evləndi. 
 Spilberq 1985-ci ilədək çox uğurlu 
filmlər çəksə də, mükafatlandırma mərasim-
lərində daim uğursuzluqla üzləşirdi. Həmin il o, 
Alays Uolkerin əsəri əsasında “The Color 
Purple” (Bənövşəyi Rəng) filmini ekranlaşdırdı. 
Bu Spilberqin ilk dram filmi idi. Film 11 Oskar 
nominasiyası aldı, lakin heç nə qazanmadı(!). Bu 
və “The Turning Point” (Dönüş Nöqtəsi) – 1977 
filmləri ən çox (11) Oskara namizəd olub, lakin 
heç nə almayan yeganə filmlərdir.  Hətta Oskar-
dan sonra rejissorlar üçün ən yüksək mükafat 
olan Amerika Rejissorlar Gildiyası (ing. DGA) 
mükafatını qazanan Spilberq “Ən Yaxşı Rejissor” 
kimi Oskara namizəd belə olmadı. Bu Oskar 
tarixinin ən böyük səhvlərindən biri hesab 
olunur. 
 1986-cı ildə Spilberqin “Empire of the 
Sun” (Günəş İmperiyası) filmi ekranlara çıxdı. 
Baş rolda Kristian Beyl oynayırdı. Üç il sonra 
İndiana Cons seriyasından 3-cü film “Indiana 
Jones and the Last Crusade” (İndian Cons və 
Sonuncu Xaç Yürüşü) çəkildi. Həmin il 
Spilberqin digər filmi “Always” (Həmişə) 
əfsanəvi aktrisa Odri Hepbernin sonuncu filmi 
oldu. Lakin bu film də öz layiqli qiymətini ala 
bilmədi. 

 1993-cü ildə S.Spilberq Maykl Kraytonun 
əsəri əsasında “Jurassic Park” (Yura Parkı) 
filmini çəkdi. Dinozavrlardan bəhs edən film  
 

 
 

inqilabi vizual effektləri ilə seçilirdi. $914.7 
milyon gəlir gətirən film Spilberqin digər filmi, 
“Yadplanetli”ni keçərək bütün dövrlərin ən 
gəlirli filmi oldu. Bu film kassada $900 milyonu 
keçən ilk film idi. Film 3 Oskar nominasiyasının 
hamısında qalib oldu. 1993-cü ildə bu iki film 
ümumilikdə 15 Oskara namizəd idi, bu isə 
rekord göstəricidir. 
 Həmin il nəhayət ki, Amerika Kino-
akademiyası Spilberqi layiqincə qiymətləndirdi. 
Rejissorun 2-ci dünya müharibəsi dövründə 
1100 yəhudini soyqırımdan xilas edən real 
şəxsiyyət Oskar Şindler barədə “Schindler's 
List” (Şindlerin Siyahısı) filmi ekranlara çıxdı.  
 

 
 

Film kassa yığımında böyük uğur qazandı və 12 
Oskara namizəd oldu. Bunlardan 7-ni qazanan 
film nəhayət ki S.Spilberqə “Ən Yaxşı Rejissor” 
və “Ən Yaxşı Film” Oskarını qazandırdı. Amerika 
Film İnstitutu (AFİ) 2007-ci ildə tərtib etdiyi 
“Bütün Dövrlərin 100 Ən Yaxşı Filmi” 
siyahısında “Şindlerin Siyahısı”nı 8-ci yerə layiq 
gördü. 
 1994-cü ildə Spilberq işlərinə bir qədər 
fasilə verdi, vaxtının çox hissəsini ailəsinə sərf 
etdi və Ceffri Ketsenberq və Devid Qiffenlə 
birlikdə “DreamWorks” studiyasını yaratdı. 
1997-ci ildə “Yura Parkı” filminin sikveli “The 
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Lost World: Jurassic Park” (İtirilmiş Dünya: 
Yura Parkı) filmi ekranlara çıxdı. Həmin il 
afrikalı qullar barədə real hadisələrdən 
qaynaqlanan “Amistad” filmi çəkildi. Lakin film 
layiqli qiymətini almadı. 
 1998-ci ildə 2-ci dünya müharibəsindən 
bəhs edən “Saving Private Ryan” (Sıravi Rayanı 
Xilas Etmək ) ekranlaşdırıldı. Böyük uğur 
qazanan film $481 milyon gəlir gətirdi. 11 
 

 
 

Oskara namizəd olan film Spilberqə rejissor 
kimi 2-ci Oskarını qazandırdı, lakin 
gözlənilmədiyi halda “Ən Yaxşı Film” 
kateqoriyasında “Shakespeare in Love” (Vurğun 
Şekspir) filminə məğlub oldu. Bu sonradan 
Oskar tarixinin ən böyük səhvlərindən biri kimi 
qiymətləndirildi. 
 2001-ci ildə Spilberq iki il öncə vəfat 
etmiş əfsanəvi rejissor Stenli Kubrikin son 
layihəsi, onun yazıları əsasında “A.I. Artificial 
Intelligence” (Süni İntellekt) filmini 
ekranlaşdırdı. Film inanılmaz vizual effektləri 
ilə seçilirdi. Növbəti il Tom Kruzun baş rolda 
oynadığı elmi-fantastik triller “Minority Report” 
(Azlıq Məlumatı) çəkildi. İlin ən yaxşı 
filmlərindən olan bu film $358 milyon gəlir əldə 
etdi. Həmin il onun Leonardo Di Kaprionun baş 
rolda oynadığı  “Catch Me If You Can” 
(Bacarırsansa, tut məni) filmi çəkildi, filmdə 
çəkilən Kristofer Uolken “2-ci planda ən yaxşı 
aktyor” kimi Oskara namizəd oldu.  
 Onun digər filmləri arasında “Terminal” 
(2004), “War of the Worlds” (Dünyaların 
Müharibəsi)-2005 də var. 2005-ci ildə olmuş 
hadisələr əsasında “Munich” filmi 
ekranlaşdırıldı. Film “Ən Yaxşı Film” və “Ən 
Yaxşı Rejissor” da daxil olmaqla 5 Oskara 
namizəd oldu. Bu Spilberqin rejissor kimi 6-cı 
nominasiyası idi. Həmin il Britaniyanın məşhur 
“Empire” jurnalı 10.000 oxucu arasında 
keçirdiyi sorğuda Spilberq bütün dövrlərin ən 
yaxşı rejissoru seçildi. Siyahıda 2-ci yerdə Alfred 

Hitçkok, 3-cü yerdə isə Martin Skorseze 
qərarlaşmışdı. 
 2008-ci ildə İndiana Cons seriyasından 4-
cü film “Indiana Jones and the Kingdom of the  
 

 
 

Crystal Skull” (İndiana Cons və Büllur Kəllə 
Krallığı) ekranlara çıxdı. Kritiklər filmi tənqid  
etsələr də, film dünya üzrə $786 milyon gəlir 
gətirdi. 2009-cu ildə Spilberq və Piter Cekson 
Belçikalı sənətçi Hergenin Tintin barədə 
komiksləri əsasında planlaşdırılmış trilogiyanın 
1-ci filmi “The Adventure of Tintin”(Tintinin 
Macəraları) animasiya fillminin çəkilişlərinə 
başladı və film 2011-ci ildə ekranlara çıxdı.  
 

 
 

Spilberqin ilk animasiya filmi bir çox 
mükafatlara, o cümlədən də animasiya filmləri 
üçün ən yüksək mükafatlardan hesab olunan 
Qızıl Qlobus və Prodüserlər Gildiyasının 
mükafatına layiq görüldü. Artıq filmin “Ən Yaxşı 
Animasiya Filmi” kimi Oskar alacağı böyük 
ehtimalla gözlənsə də,  mübahisəli şəkildə 
Oskara namizəd olmadı. Yalnız “Ən Yaxşı 
Musiqi” nominasiyasını əldə etdi. 
 2011-ci ildə onun digər filmi, “War 
Horse” ( Döyüş atı) ekranlara çıxdı. Film “Ən 
Yaxşı Film” də daxil olmaqla 6 Oskara namizəd 
idi.  
 Spilberq hal-hazırda Deniel Dey Lyuisin 
baş rolda olduğu və ABŞ-ın 16-cı prezidenti 
Abraham Linkolnun həyatının son illərindən 
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bəhs edən “Lincoln” (Linkoln) filmi üzərində 
çalışır. Film 2012-ci ilin dekabrında ekranlara 
çıxacaq. 
 

 
 

 Video Oyunlar: Spilberq məşhur “Medal 
Of Honor” oyunlar seriyasının yaradıcısıdır. Bu 
oyunlar “Sıravi Rayanı Xilas Etmək” filminin 
təsirilə yaranmışdır. 
 Mükafatlar və Uğurlar: Spilberq bu 
günədək 3 Oskar qazanıb. 6 dəfə “Ən Yaxşı 
Rejissor”, 7 dəfə prodüser kimi  “Ən Yaxşı Film” 
Oskarına namizəd olub. 1987-ci ildə prodüser 
kimi uğurlu işinə görə “Irving G. Thalberg  
 

 
 

Memorial Award” (Oskar) mükafatını qazanıb. 
Onun filmləri ümumilikdə 111 Oskar nominasi-
yasından 31-ni qazanıb. Bu göstəriciyə görə o, 
yalnız əfsanəvi rejissor Uilyam Uaylerdən geri 
qalır. Uaylerin filmləri 127 Oskar nominasiya-
sından 38-ni qazanıb. Siyahıda 3-cü yerdə 
Martin Skorsezedir. Onun filmləri 75 Oskara 
namizəd olub. Lakin Spilberq yaxın illərdə 
Uaylerin göstəricisini təzələyəcək. 
 Spilberq 1998-ci ildə Amerika Film 
İnstitunun “Həyat Uğurlarına Görə” mükafatına 
sahib olub və Tom Henksden sonra bu mükafatı 
qazanan ən gənc kino xadimidir. 

 Spilberq “Ən Yaxşı Rejissor” kimi 10 Qızıl 
Qlobusa namizəd olub. Bu rekord göstəricidir. 
Rejissorlar üçün Oskardan sonra ən böyük 
mükafat olan Amerika Rejissorlar Gildiyasının 
(ing. PGA) mükafatına rekord 10 
nominasiyadan 3-nü (rekord) qazanıb. Filmləri 
ümumilikdə 47 Qızıl Qlobus, 52 BAFTA 
mükafatına namizəd olub. 
 Spilberq ABŞ, Almaniya, Britaniya, 
İtaliya, Fransa, Belçika və s. ölkələrin fiziki 
şəxslər üçün nəzərdə tutulan ən yüksək 
mükafatlarına layiq görülüb.  
 

 
 

 Spilberqin filmlərini yüksək qiymətlən-
dirən məşhur rejissorlar arasında Stenli Kubrik , 
İnqmar Berqman, Verner Hersoq, Devid Lin, 
Sidney Lyumet, Roman Polanski, Martin 
Skorseze, Devid Linç və b. var. 
 Bir çox rejissorlar Spilberqdən 
bəhrələnmişdir: Pol Tomas Anderson, 
C.C.Abrams, Ceyms Kemeron, Qilyermo del 
Toro, Roland Emmerix, Devid Finçer, Piter 
Cekson, Robert Rodriqes, Kventin Tarantino, 
Ridli Skott, Kevin Smit, Stiven Soderberq və b. 
 Şəxsi Həyatı: Spilberq 1985-89-cu 
illərdə aktrisa Emi İrvinqlə evli olub. Onlar 
boşanarkən Spilberq ona $100 milyon pul 
ödədi. Bu tarixdə  boşanmaya görə ödənmiş 3-
cü ən böyük məbləğdir. Onların Maks adında 
övladları var. 
 Spilberq “İndiana Cons və Tale Məbədi” 
filmində çəkilən aktrisa Keyt Kepşou ilə 1991-ci 
ildə evləndi. Spilberqin övladlığa götürdüyü 
uşaqlarla birlikdə yeddi övladı var. 
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 Bred Pitt 18 dekabr 1963-cü ildə ingilis 
əsilli, 3 uşaqlı bir ailənin ən böyük uşağı olaraq 
ABŞ-ın Oklahoma şəhərində dünyaya göz açıb. 
Əsl adı Vilyam Bredley Pittdir. Dünyaya 
gəlməsindən bir müddət sonra ailəsi Sprinqfildə 
köçür. Uşaqlığını qardaşı Doq Pitt və bacısı Nil 
Pittlə burada keçirən Bred, "Kickapoo" liseyində 
təhsil almağa başlayır. İdmanla və məktəbin 
təşkilatçılıq işlərilə yaxından maraqlanırdı. 
Məktəb illərində dostları ona Pittler ləqəbini 
qoşurlar. 1982-ci ildə təşkil olunan bir yarışda 
ən yaxşı geyinən gənc seçilir. Pitt, həmçinin, 
musiqi ilə də yaxından maraqlanırdı. Məşhur "Q 
Magazine" jurnalına verdiyi müsahibədə o, ilk 
aldığı albomun Elton Conun "Captain Fantastic" 
albomu olduğunu demişdi. 
 Məktəbi bitirdikdən sonra jurnalistika 
üzrə təhsil almaq üçün Bred "Missouri 
University"nə daxi olur. Tələbəlik illərində 
oğlan kolleclərindəki tələbələrin sosial 
fəaliyyətləri üçün bir araya toplaşdığı "The 
Sigma Chi" təşkilatının bir üzvü idi. 1986-cı ildə 
məzun olması üçün yalnız 2 krediti qalan Bred 
şansını Hollivudda sınamaq üçün universiteti 
atır. Karyerasını birdən-birə belə dəyişdirməsi 
ətrafındakılar üçün də şok oldu. Çünki məktəb 
və tələbəlik illərində bir neçə tamaşada səhnəyə 
çıxmasına baxmayaraq bu işi professional 
olaraq davam etdirmək istəyəcəyini heç kim 
düşünmürdü. Sonluqda film ulduzu olmağı 
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qarşısına məqsəd qoyan Pitt, cibində sadəcə 
325 dollarla Kaliforniya xəyallarının ardınca 
getdi. 
 Hollivuda getdikdən sonra Pittə altı il 
müddətində Roy London aktyorluqdan dərs 
keçdi. İlk kiçik rolunu "Sinif rəhbəri" (Head Of 
The Class) filmində oynayır. Həmçinin  
 

 
 

"Böyüyən ağrılar" (Growing Pains) adlı serialın 
iki bölümündə qonaq aktyor kimi rol alır. Uzun 
müddət "Başqa dünya" (Another World)  
serialında ifa etdiyi Kris rolu ilə tamaşaçıların 
qarşısına çıxan Bred, "Bizim evimiz" (Our 
House) serialında özünü nəhayət təsdiq edir. 
Serialın digər bölümündə oynaması üçün təklif 
alır. Bundan sonra isə ona Amerikanın o 
zamankı ən populyar seriallarından biri 
"Dallas"da oynaması üçün təklif gəlir. Belə bir 
fürsəti, əlbəttə, Bred qaçıra bilməzdi. Bundan 
əlavə o, "Otuzuncu nəsə" (Thirty something), 
"21-ci Camp küçəsi" (21 Jump Street), "Fredinin 
kabusları" (Freddy's Nightmares) kimi 
seriallarda da rol alırdı.  
 1987-ci ildə Andryu MakKarti, Robert 
Douney və Ceyms  Speyder kimi məşhur 
aktyorlarla birlikdə "Sıfırdan kiçik" (Less than 
Zero), bundan sonra Çarli Şinlə "Heç kəsin 
torpağı" filmlərində oynadıqdan sonra, 1989-cu 
ildə peşəkar kimi ilk ciddi rolunu "Sinifi 
azaltmaq" (Cutting Class) filmində Dvayt İnqalls 
obrazı ilə oynayır.    
 Bred Pittin ilk baş rolunda çəkildiyi film 
isə 1988-ci ildə köhnə Yuqoslaviya dövləti 
ərazisində çəkilən "Günəşin qaranlıq tərəfi" 
(Dark Side Of The Sun) filmi olur. Filmin 
çəkilişləri bitdikdən az müddət sonra ölkədə 
çıxan müharibə səbəbilə filmin seansa girməsi 
illər sonra həyata keçir. 1990-cu ildə "Cavan 
ölmək?" (Too young to Die?) filmində rol alır. 
Filmdə narkotika istifadəçisi olan Billi Kanton 

obrazını canlandıran Pitt, baş rolda həmkarı 
olan Culyet Levisə aşiq olur və 3 il davam edən 
sevgi macərası yaşayırlar. 
 Bred Pitti geniş kütləyə tanıdan filmi 
1991-ci ildə çəkildiyi "Telma və Luiza" (Thelma 
and Louise) olur. Ridliy Skotun rejissorluğunu 
etdiyi film Amerikada böyük marağa səbəb 
olmuşdu. Baş rollarında Suzan Sarandon, Cin 
Deyvis, Harviy Keytel və Maykl Medsen 
oynadığı film Pittin filmoqrafiyası üçün çox 
önəmli idi. Filmdə sadəcə 15 dəqiqə 
görünməyinə baxmayaraq o, "People" jurnalı 
tərəfindən "Dünyanın ən seksual kişisi" seçilir. 
 Ralpf Bakşinin rejissorluğunu etdiyi 
1992-ci istehsalı "Soyuq dünya" (Cool World) 
filmində çəkildikdən sonra rejissoru Robert 
Redford olan, Kreyq Şefferlə baş rollarını 
paylaşdıqları və "Ən yaxşı kinomatoqrafiya" 
nominasiyasında Oskarı qazanan "Çayların 
axdığı yer" (A River Runs Through It) filmində 
rol alır. Bred filmdəki həmkarı aktyor Bak 
Simmondsla dost olur. İkili ev tutaraq birlikdə 
yaşamağa başlayırlar.   
 

   

 1994-cü ildə Anne Raysın eyni adlı 
"Vampirlə müsahibə" (Interview With The 
Vampire) romanı əsasında ekranlaşdırılan 
filmdə canlandırdığı vampir rolu ilə bir daha öz 
bacarığını tamaşaçılar qarşısında sübut etdi. 
Filmdə Tom Kruz, Kristian Sleyter, Antonio 
Banderas və o zaman hələ 11 yaşında olan 
Kirsten Danstla kimi aktyorlar da rol 
almışdılar.Film həmin il 2 nominasiya üzrə 
Oskara namizəd göstərildi. 
 Eyni il məşhur aktyor Antoni Hopkinslə 
birlikdə, Eydan Kuinn və Culiya Ormond kimi 
aktyorların da iştirak etdiyi "Payız əfsanələri" 
(Legends of the Fall) filmində rol aldı. Ciddi və 
önəmli layihələrdə olduqca məşhur insanlarla 
birlikdə işləyən Bred üçün kino tənqidçiləri 
olduqca müsbət rəylər verirdilər.  
 1995-ci ildə Bred Pittin karyerası üçün 
olduqca müvəffəqiyyətli il oldu. Həmin il aktyor 
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Devid Finçerin rejissorluğunu etdiyi, Morqan 
Friman, Qvinet Peltrou və Kevin Speysi kimi 
aktyor heyətinə malik "Yeddi" (Seven) filminə 
çəkilir. Canlandırdığı dedektiv Devid Mills 
obrazının öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlir. 
 

 
 

 Yenə 1995-ci ildə  rejissoru Terri Qilliam 
olan, Brus Uillisin baş rolunda oynadığı “12 
Meymun” (Twelve Monkeys) filmində çəkilir. Bu 
filmdəki roluna görə Bred  "Ən yaxşı ikinci 
dərəcəli aktyor" nominasiyasında Oskara 
namizəd göstərilir. 
 1996-cı ildə Kevin Bekon, Robert De 
Niro, Dastin Hoffman kimi professional 
aktyorlarla birlikdə "Yuxulular" (Sleepers) 
filmində rol alır. Eyni ilin noyabr ayında Qvinet 
Peltrou ilə nişanlanır. Uşaqlığının keçdiyi 
Sprinqfilddə "Discovery Center" təhsil mərkəzi 
yaradılması üçün 100 min dollar dəyərində 
yardım göstərir.  
 1997-ci ildə aktyor "Yeddi il Tibetdə" 
(Seven years in Tibet) filmində baş rolu ifa edir. 
Bu filmdəki roluna görə Çin höküməti onun 
dövlət ərazisinə girməsini yasaqlayır. Bu barədə 
"Times" jurnalına verdiyi müsahibəsində aktyor 
bunları deyir: 
 "Nə haqqında danışdığınızı bilmədiyin 
halda danışmamalısınız. Bu səbəbdən 
müsahibələrdə həmişə narahat edilirəm. Mənə 
Çinin Tibet haqqında necə bir siyası mövqedə 
durmağı gərəkdiyini soruşurlar. Mənim nə 
düşündüyüm kimin vecinə. Mən lənətə gəlmiş bir 
aktyoram. Filmlərlə sizi əyləndirməyə çalışan, 
qrimlənmiş yetişkin bir adamam." 
 Filmdə avstraliyalı bir səyahətçini 
canlandıran aktyor bu rolundan sonra daha da 
məşhurlaşdı.  O öz qonararlarını da artıraraq 10 
milyon dollar alan bir ulduz oldu.  
 1997-ci ilin iyun ayında  Qvinet Peltrou 
ilə ayrılır. Bu ayrılıq ona çox təsir edir. Uzun 
müddət depressiyadan qurtula bilmir.  Eyni il 
"Şeytxana məxsus" filmində rol alır. Həmin il 

"Günəşin qaranlıq tərəfi" nəhayət 
kinoteatrlarda seanslara girir.  
 Bir il sonra "Payız əfsanələri" filmində 
həmkarı olan Antoni Hopkinslə birlikdə "Co 
Bleklə görüşmək" (Meet Joe Black) filmində 
çəkilir və "Dostlar" (Friends) serialının baş 
rolunda çıxış edən Cenifer Enistonla tanış olur. 
 1999-cu il Bred Pitt üçün yenə olduqca 
müvəffəqiyyətli bir il olur. Çak Palanikin eyni 
adlı romanından ssenariləşdirilən, mövzusu, 
ssenarisilə kult filmləri sırasına daxil olan  
 

 
 

"Döyüş Klubu" (Fight Club)  filmində Tayler 
Durdeni canlandırır. Filmin rejissoru Devid 
Finçerlə Pittin birlikdə ikinci işləri olur. Dram, 
döyüş, fantastika, dedektiv kimi fərqli filmlərdə 
öz aktyorluq qabiliyyətini sübut edən aktyor 
özünü bu dəfə də təsdiqləyir. 
 2000-ci ildə Bred rejissor Qay Riçi bütün 
dünyada məşhur edən "Böyük tikə" (Snatch) 
filmində çəkilir. Filmdəki rolu ilə "Satellite 
Awards" tərəfindən "Ən yaxşı ikinci dərəcəli 
aktyor" nominasiyasında mükafatlandırılır.  
 29 iyul, 2000-ci ildə Cenifer Enistonla 
Malibuda təşkil olunan toylarında evlənirlər. 
2001-ci ildə "Casus oyunu" (Spy Game) və 
"Meksikalı" (The Mexican) filmlərində baş rolda 
 

 
oynayır. 1994-cü ildən başlayan "Dostlar" 
serialının bölümlərindən birində Vil Colbert 
obrazını canlandırır. 
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 Eyni il Stiven Soderberqin rejissorluğu 
ilə trilogiyanın ilk filmi olan "Oşenin 11 
dostu"nda Corc Kluni, Culya Roberts və Endi 
Qarsiya ilə birlikdə filmdə rol aldı.  
 

 
 

 2002-ci ildə Çak Barrisin eyni adlı kitabı 
əsasında ssenariləşdirilən Çarli Kaufmanın 
ekrana uyğunlaşdırdığı "Təhlükəli ağlın 
etirafları" (Confessions Of A Dangerous Mind) 
filmində çəkilir. Növbəti il isə "Sinbad: Yeddi 
dənizin əfsanəsi" (Sinbad: Legend of the Seven 
Seas) animasiya filmində Sinbadı səsləndirir.  
 2004-cü ildə Volfqanq Petersenin 
rejissorluğu ilə “Troya” filmində Axilles obrazını 
canlandırır. Mifolojik bir qəhraman obrazına 
girmək üçün aylarla idmanla məşğul aldı və bir 
neçə kilo kökəlməli oldu. 
 Filmdən sonra Almaniyada yayımlanan 
"TV Movie" adlı televiziya jurnalına verdiyi 
müsahibədə belə deyir: 
 “Mükəmməl filmlər çəkmək üçün özümə 4 
il daha vaxt verirəm. Ondan sonra yeni bir kino 
dövrü gələcək. Yeni qəhramanlar cəzb 
edəcək.Hadisələrin axışı belədir. Ayrıca yeni 
şeyləri sınamağın zamanı gəlib. Getdikcə daha 
uzun müddətli bir ailə qurmaq istəyirəm.” 
 Gələcəkdə memarlıqla maraqlanmaq 
istədiyini də bildirən Pitt, Los Ancelesin 
müasirləşdirilməsi məqsədilə dünyaca məşhur 
memar Frans Qerinin sənətçi qrupuna dəvət 
edilir və mövzuyla əlaqədar bunları deyir: 
 "Orada ilk mərhələdə öyrənəcəyəm, amma 
bir yandan da şəhərin gələcəyinə təsir edəcəm. 
Los Anceles ruhsuz bir beton çölü. Mən oranı 
daha yaşanır hala gətirmək istəyirəm. Bu bəlkə 
də mənim yeni karyeram olacaq." 
 Eyni il "Oşenin 12 dostu" filmində çəkilir. 
2005-ci ildə Doq Limanın rejissorluğunu etdiyi 
"Misiz və Mister Smit" filmində Anjelina Coli ilə 
baş rolları bölüşür. 

 8 Yanvar 2005-ci ildə Bred Pittin 
mətbuat katibi Bredin Anistonla ayrıldığını 
rəsmən təsdiqləyir. Hollivudun ən yaxşı 
cütlüyünün ayrılmasına iki səbəb göstərilirdi: 
Bredin uşaq istəməsi və yaxud Anjelina Coli ilə 
yaxın münasibətə başlaması. 
 

   

 Bir müddət sonra ikinci ehtimal özünü 
göstərir. Bred və Anjelina yaxın münasibətdə 
olduqlarını mətbuatda da yayırlar. 
Münasibətlərinin başlanmasından bir müddət 
sonra cütlük Efiopiyadan Zəhra adlı bir qız 
uşağını övladlığa götürürlər. Bundan əvvəl 
Anjelina Kambocadan Maddoks adlı bir oğlan 
uşağını övladlığa götürmüşdü. 27 may, 2006-cı 
ildə Namibiyada cütlüyün  bir qızı dünyaya 
gəlir. Cütlük yaratdıqları "Maddox-Jolie-Pitt" və 
"Maddox Chivan Children Center" layihələrilə 
Kambocada kimsəsiz, köməyə möhtac insanlara 
yardım əllərini uzatmağa başlayırlar. 
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 2006-ci ildə Bred Pitt Alexandro Qonzalez İnarritunun rejissorluğunu etdiyi, 2007-ci ildə "Ən 
yaxşı film" nominasiyasında Qızıl Qlobusu əldə edən və Oskara "ən yaxşı film" nominasiyasında 
namizəd göstərilən "Babel" filmində Kate Blanşet, Qael Qarsiya Bernalla birlikdə rol alır.  
 Bir il sonra isə "Qorxaq Robert Fordun Cessi Ceymsi öldürmesi kimi" (The Assassination of Jesse 
James by the Coward Robert Ford) filmində Cesse Ceymsin həyatını canlandırır. Həmin il "Oşenin 13 
dostu" (Oceans Thirteen) filmində Rasti Rayan obrazında çəkilir. 
 İstedadlı aktyor 2008-ci ildə iki filmə çəkilir: "Benjamin Battonun qəribə hekayəsi" (The Curious 
Case of Benjamin Button) və  "Oxumaqdan sonra yandırmaq " (Burn After Reading). "Benjamin 
Battonun qəribə hekayəsi" filmi aktyorun Devid Finçerlə birlikdə üçüncü işi olur. Film o dövrdə böyük 
marağa səbəb olur. 3 Oskar qazanır. "Ən yaxşı aktyor" nominasiya üzrə Bred Pitt Oskara namizəd 
göstərilsə də mükafatı qazana bilmir. 
 Növbəti il aktyor Kventin Tarantinonun rejissoru olduğu "Şərəfsiz mələzlər" (Inglourious 
Basterds) filmində baş rollardan birinə çəkilir.  
 2011-ci ildə Pitt iki filmdə baş rol alır: "Hər şeyi dəyişə bilən adam" (Moneyball) və "Həyat ağacı" 
(Tree of Life). Hər iki filmdə müvəffəqiyyətlə işinin öhdəsindən gəlir. Bioqrafik film olan "Hər şeyi 
dəyişə bilən adam" filmi 6 nominasiyada Oskara namizəd göstərilir. Nominasiyalardan birində "Ən 
yaxşı aktyor" kimi Bred Pitt üçüncü dəfə Oskara namizəd göstərilir. Lakin bu dəfə də Oskarı əldə edə 
bilmir. Kann festivalında "Qızıl Palma" mükafatını qazanan "Həyat ağacı" filmi də uğurlu olur. Film 3 
nominasiyada Oskara namizəd olur. 
 Aktyor 2005-ci ildən aktrisa Anjelina Coli ilə evlidir. Cütlük xeyriyyə tədbirlərində həmişə fəal 
iştirak edirlər. 
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CATE 
BLANCHETT 
 

 Katerina Eli Blanşet 1969-cu ildə Avstraliyanın 
Melburn şəhərində dünyaya göz açıb. Blanşet hələ 10 
yaşında olarkən atası Robert Blanşet infarktdan 
həyatını itirib. Qardaşı Bob kompyuter mühəndisi, 
bacısı Cenevieve Blanşet isə səhnə və kostyum 
dizayneridir.  
 Uşaqlıqdan aktrisalığa meyl salan Blanşetin 
karyerası teatrdan başlayır. 1993-cü ildə ilk önəmli 
teatr çıxışını Devid Mametin “Oleanna” tamaşasında 
ona təklif olunan “Karol” obrazında edir. 1994-95-ci 
illər arasında Neil Armfildin rejissorluğunu etdiyi 
“Hamlet” tamaşasında “Ofeliya” obrazını canlandırır.  
 Blanşetin kinoda ilk önəmli rolunu Brus 
Beresfordun rejissorluğunu etdiyi, baş rollarını Qlen 
Klouz və Françez MakDormandın paylaşdığı “Cənnət 
Yolu” (Paradise Road) filmində oynayıb. 1998-ci ildə 
Ralf Fiyenneslə baş rollarını üstələndiyi “Oskar və 
Lusinda” (Oscar and Lucinda) filmindəki Lusinda 
roluyla Avstraliya Film İnstitutunun “Ən yaxşı aktrisa” 
mükafatına namizəd oldu. Bir il əvvəl, 1997-ci ildə 
artıq Avstraliya Film İnstitutu “Təşəkkür Tanrım, O 
Lizziylə görüşdü” (Thank God He Met Lizzie) filmindəki 
roluna görə ona “Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa” 

mükafatını vermişdi.   
 Ən çox tanınan rollarından biri 1998-ci ilində “Elizabet” filmində canlandırdığı I Elizabet 
obrazıdır. Bu filmə görə o ilk dəfə Oskara namizəd olmuşdur. Lakin həmin il Oskarı qazana bilməsə də, 
bu roluna görə “Ən yaxşı aktrisa” nominasiyasında BAFTA və Qızıl Qlobus mükafatlarını qazana 
bilmişdir.  
 Növbəti il “İstedadlı Mr. Ripley” (The Talented Mr. Ripley) filmindəki roluna görə BAFTA “Ən 
yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa” nominasiyasında mükafata namizəd olmuşdur. 2000-ci ildə “Hədiyyə” (The 
Gift), 2001-ci ildə “Quldurlar” (Bandits) filmlərində rol almış, “Quldurlar” filmindəki roluna görə “Ən 
yaxşı aktrisa” nominasiyasında Qızıl Qlobus mükafatına namizəd göstərilmişdir. Piter Ceksonun 
rejissorluğunu etdiyi “Üzüklərin Kralı” (Lord of The Rings) trilogiyasında elf kraliçası “Qaladriel” 
obrazını canlandırmışdır. 2003-cü ildə “Veronika Querin” (Veronica Guerin) filmində Veronika Querini 
canlandırmış və “Ən yaxşı aktrisa” nominasiyasında Qızıl Qlobusa namizəd göstərilmişdir. 
 2005-ci ildə Keyt Martin Skorsezenin “Təyyarəçi” (The Aviator) filmində “Hepbörn” obrazını 
canlandırır. Film çox uğurlu alınır. Bu filmdəki roluna görə o “Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa” 
nominasiyasında Oskara layiq görülür. Maraqlı faktdır ki, ona uğur gətirən obrazı da Oskar mükafatına 
layiq görülmüş aktrisadır. 
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2006-cı ildə Alexandro Qonzalez İnnaritunun 
“Babel” filmində Bred Pitlə birlikdə rol almışdır. 
Eyni ildə Cudi Dençle rol aldığı “Skandal 
Qeydlər” (Notes on a Scandal) filmindəki roluna  
 

 
 

görə “Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa”  
nominasiyasında Oskara namizəd olmuşdur.  
 2007-ci ildə Bob Dilanın 6 fərqli aktyor 
tərəfindən canlandırıldığı “Mən orda yoxam” 
filmində kişi rolunda çıxış edir. Bu roluna görə 
Venesiya festivalında “Ən yaxşı aktrisa” 
nominasiyasında “Volpi Kuboku”nu qazanır. 
Həmçinin bu rol ona “Qızıl qlobus” mükafatını 
da qazandırır. 
 Eyni il "Elizabet: Qızıl yaş" (Elizabeth: 
The Golden Age) filmində yenə də I Elizabeti 
canlandırır. Bu roluna görə "Qızıl Qlobus", 
BAFTA mükafatlarına namizəd olur. Eyni il iki 
fərqli filmə görə Oskara namizəd göstərilir. Bu 
Oskar tarixində 11-ci belə hadisə olur. O, eyni 
zamanda daha əvvəl Oskara namizəd  
 

 

göstərildiyi rolunu (1998-ci ildə “Elizabet” 
filmindəki rolu) təkrarlayaraq yenidən eyni 
rolda Oskara namizəd göstərilən 5-ci aktrisadır. 
  2008-ci ildə aktrisa “İndiyana Cons” 
(Indiana Jones) filmlər seriyasının 4-cü 
hissəsində (İndiana Cons və Kristal Kəllə 
Krallığı) rus agent İrina Saplkonu canlandırır.  
 

 
 

Eyni il məşhur rejissor Devid Finçerin rejissoru 
olduğu “Benjamin Battonun qəribə hekayəsi”  
(The Curious Case Of Benjamin Button) filmində 
 Deyzi obrazını ifa edir. İkinci dəfə məşhur 
aktyor Bred Pitlə eyni filmdə rol alır. 
 

   

 2 il sonra aktrisa “Robin Hud” ( Robin the 
Good) filmində baş rollardan birinə təklif alır. 
Sonrakı il “Maykl Qreqi gördüyüm son dəfə” 
(The Last Time I Saw Michael Gregg) filmində 
rol alır.  
 Aktrisa 1997-ci ildən ssenarist Endryu 
Apton ilə evlidir. 3 oğlu var.
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           TOP 30 

 
Bu sayımızda Maraqlı ssenarisi və gözlənilməz 
sonluğu olan 30 film təqdim edəcəyik. 
 
 
 
 
 

1 İmtahan 
 (Exam) 
 

  

Britaniya istehsalı olan bu film adından da 
göründüyü kimi imtahandan bəhs edir. Şərtlər 
çox sadədi. Səkkiz namizəddən yalnız bir nəfər 
işə qəbul olunacaq. Bunun üçünsə o, imtahan 
sualına cavab verməlidi. Bəs sual nədir? 
Maraqlısı da elə budur.  
 
 
  

2 Dəzgah ustası  
(El Maquinista) 

         

 
 
Dəzgah ustası olan bir nəfəri mistik hadisələr 
izləyir. Ona yaşamağa heç cür rahatlıq vermir. 
Bunu anlamağa çalışmaq istəyi isə hadisələri bir 
qədər də qəlizləşdirir.  
 

  3                Oyun  

          ( The Game) 
 

 
 
Finçerin "Oyun" filmi zamanının ən yaxşı 
psixoloji trilleridi. Maykl Duqlas da rolunun 
öhdəsindən məharətlə gəlib. Film varlı bir 
insanın "Oyun"-a daxil olması ilə başlayır. 
Amma təəsüf ki, bu varlı adam "Oyun" şərtləri 
ilə tanış deyil. Beləliklə, surprizlərlə zəngin 
"Oyun" başlayır. 
 
 
 

  4                 Nyu-York, Nyu-York  

                    (Synedoche, New-York) 
 

 
 
Bu film haqda sizə ötən sayımızda məlumat 
vermişdik. Bu siyahını bu filmsiz təsvir etmək 
mümkünsüzdü. 
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    5        Sürgün 

      (Изгнание) 
 

 
 
Andrey Zvyaqinsevin bu filmi ən sakit və ən 
yaxşı görüntüyə malik filmlərdəndi. Qadın öz 
ərinə uşaq gözlədiyini deyir. Sonra isə əlavə 
edir:"Bu uşaq səndən deyil!". Hər şey elə bu cür 
başlayır. Ailə bağları qopur və insan tənhalığı, 
çarəsizliyi ön plana çıxır. Film sona çatar- 
çatmaz bir şillə vurur tamaşaçıya.  
 
 

     6          Oldboy 

       (Oldboy) 
 

 
 
Film bir insanın bir evə uzun illər qapanması ilə 
başlayır və bir gün o bu evdən çıxır. Hər şey elə 
beləcə başlayır. Mübariz bir insanın sınması ilə 
bitir film. "Güləndə hamı səninlə gülür. 
Ağlayanda isə təksən." 
 

 
 

     7            Qancıq sevgi  

        (Amorres Perros) 
 

 
 
Məhşur rejissor İnarritunun "ölüm" 
trilogiyasının ilk filmi olan "Qancıq sevgi" 
əminliklə deyə bilərik ki, öz üslubunda ən 
yaxşıdır. Hadisələrin gedişatı, toqquşması, hər 
taledəki itlər və mənalı bir son. Sadəcə 
möhtəşəm bir filmdir.  
 
 

        8             Lənətlər adası  

             (Shutter İsland) 
 

 
 
Bu film də ən maraqlı sonluğa malik 
filmlərdəndi. Hər şey qarmaqarışıqdı. Kimin 
kim olması məlum deyil.  
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         9                  Prestij 

  (The Prestige) 
 

 
 
Nolan bu filmlə yenə ən’ənəsinə sadiq qalaraq 
filmin yükünü ssenari üzərinə qoyub və olduqca 
maraqlı bir film meydana gəlib.  
 
 
 

10       Doqvil  

               (Dogville) 
 

 
 
Trierin məhz "Doqvil" filmi kinoya tamaşa 
üslubu gətirdi. Amma bu 30-luqda olması 
bununla əlaqədar deyil. Filmin qəhrəmanı Qreys 
olduqca mehriban, sakit və ürəyi təmiz qızdır. 
Epiloq isə ən yaxşı insanın belə içində yatan 
vəhşiliyi göstərir.  
 
 
 
 

 

  11     Düşüncə oyunları  

      (A Beautiful Mind)  
 

 
 
Bir nobel mükafatçısının keçdiyi yoldan bəhs 
edən mükafatlarla zəngin film. Filmin sonluğu 
həqiqətən mükəmməldir. 
 
 

 12      Persona  

       (Persona)  
 

 
 
Dahi rejissor İnqmar Bergmanın şedevri olan 
"Persona" filmi. Film iki qadının qəliz psixoloji 
iç dünyaları fonunda cərəyan edir. Sonda isə əsl 
gərçək ortaya çıxır. Adətən bu tip filmlərdə 
dialoqlardan bacardıqca az istifadə edirlər ki, 
son öncədən məlum olmasın, amma bu film 
dialoqlarla zəngin olsa da heç cür anlaya 
bilmirsən gerçəyi son ana qədər... 
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  13      Başqaları 

         (Others) 
 

 
 

Alexandro Amenabarın rejissoru olduğu bu film 
də qeyri adi sonluğa malik filmlərdən sayılır.  
 
 
 

14          Dözümlülük                                         

        (Wicker Park) 
 

 
 
Tək sonluq deyil, bütövlükdə ssenarisi həssaslıq 
və diqqətlə işlənmiş film. Baxmayaraq ki 
romantik filmdir, biz bu filmi baxmağı tövsiyyə 
edirik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15    Təmiz düşüncənin əbədi 

 parlaqlığı 
  (Eternal sunshine spottles of the 
 mind) 
 

 
 

Bu film də fərqli ssenari və sonluğa malik 
filmdən sayılır. Filmin ideyası fransalı rejissor 
və ssenarist Mişel Qondrinin aktyor Pyer 
Bosmot ilə söhbətindən sonra yarandı. Aktyor 
rejissora belə bir fikir söyləmişdi: “Səhər tezdən 
durursan və poçt qutunuza məktub gəlir. Açırsız 
və orda yazılıb- Siz tanıdığınız şəxs sizi 
yaddaşından pozdu.“ 
 
 

16         Truman şousu 

      (The Truman Show) 
 

 
 
Cim Kerrinin yaratdığı obrazla milyonların 
sevimli filminə çevrildi. Az büdcəyə malik 
mükəmməl ssenari və səliqəli rejissor işi.  
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17       Xətli pinjamalı oğlan 

       (The Boy in the Striped    
      Pajamas) 
 

 
 
İkinci dünya müharibəsi haqda çəkilmiş bir film. 
Film alman zabitinin oğlu ilə yəhudi uşağı 
arasında dostluqdan bəhs edir. Sonluq olduqca 
təsiredicidir. 
 
 
  

18       Ben X  

      (Ben X) 
 

 
 
Belçika istehsalı olan bu film haqda da kifayət 
qədər məlumat vermişik ötən saylarda. “Ben X” 
psixoloji yüklü çox ağır bir filmdir. Film Ben adlı 
autizm xəstəsi olan bir oğlanın başına 
gələnlərdən bəhs edir. Sonluğuna görə bu 
siyahıya layiqdir. 
 
 
 
 

 

19       Yeddi 

    (Se7en) 
 

 
 
Devid Finçerin kriminal triller janrında çəkdiyi 
məşhur filmi iki dedektivin bir serial qatili, 
manyakı ələ keçirməsindən bəhs edir.  
 
 
 
 

  20     12 əsəbi adam  

         (12 Angry Men) 
 

 
 
Əllinci illərin istehsalı olmasına baxmayaraq bu 
günə qədər ən sevimli filmlərdən biri sayılır. 
Ssenarisinə isə söz yox. 
 
 
 
 
 

http://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=cistilishe&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmonstras.lt%2Ffilmai-ru%2Fveiksmo-filmai%2F44731-cistilisce-1997-dvdrip.html&ei=5r8zT9-BFYOpiAfJvZnwAQ&usg=AFQjCNFDxuLHFRcWcg2lWiQo4BorcNz1ww
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   21          Yenidənqurma  

                     (Reconstruction) 
 

 
 
Kristoffer Boe-nin bu qalaqurma filmi kinoda 
operator işinə yenilik gətirdi. Olduqca maraqlı 
və qeyri-adi ssenarisi və sonluğu ilə onu 
siyahıya layiq bildik. 
 
 
 
 

  22       Vanilli səma 

                    (Vanilla Sky) 
 

 
 
Tom Kruz, Penelope Kruz və Kameron Diazın 
obrazılarını yaratdıqları maraqlı filmlərdən biri. 
Bizcə bu top 30-a düşməyə layiq olan filmlərdən 
biri də budur. 
 
 
 
 
 
 

 

   23         Onun gözlərindəki sirr  

      (El secreto de sus ojos) 
 

 
 
Argentina istehsalı və Oskar laureatı olan bir 
film. Sonluq həqiqətən çox gözəl düşünülüb. 
 
 

 24       Teorem 

       (Teorema)  
 
 

 
Paolo Pazolinin ən maraqlı filmi deyə bilərik. 
Sonluq faciəvi olsa da ssenari mükəmməldi. 
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  25       Sərnişinlər 

                  (Passengers) 
 

 
 
“Sərnişinlər” filmi də mistik sonluğa malik 
filmlərdən sayılır.  
 
 
 
 

 26        Altıncı hiss 

      (Sixth Sense) 
 

 
 
Baş rolunda Brus Uilyasın oynadığı, 6 
nominasiyada Oskara namizəd göstərilən 
"Altıncı hiss" filmi də maraqlı sonluğa malik 
filmlərdən sayılır.  
 
 
 
 
 
 
 

 

  27    Nyu-Yorkda beş minarə  

    (Five minarets in New York) 
 

 
 
Mahsun Kırmızıgülün rejissoru olduğu sayca 
üçüncü film. Film məhz sonluğuna görə 
mükəmməldir.  
 
 
 

28    Yorulmuş  

                 (The Tortured) 
 

 
 
Övladları bir qatil tərəfindən qətlə yetirilmiş 
cütlük məhkəmə ədaləti ilə razılaşmayıb 
düzgün hesab etdikləri ədalətə uyğun cəza 
kəsməyə qərar verirlər. 
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 29        Döyüş Klubu 

          (Fight Club) 
 

 
 Devid Finçer və Çak Palanikin birgə 
yaratdıqları hər cəhətdən gözəl bir film.  
 
 

 30    Qanuna tabe vətəndaş 

          (Law Abiding Citizen) 
 

 
Ssenarisinə, aktyor heyətinə və sonluğuna görə 
ən maraqlı filmlərdən biri hesab olunur.  
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Maraqlı faktlar 
 
 

 
 

 1. "5-ci element" filminin ssenarisini Lyuk 
Besson məktəbdə oxuyarkən yazmışdı.  
 2. "Əsas instinkt" filmi R-17 (17 yaşdan 
yuxarı izləyici kütləsi) kateqoriyası üçün 14 dəfə 
montaj olunub. 
 

 
 

 3. "23 rəqəmi" filmi rejissor Coel Şumaxerin 
23-cü filmi idi.  
 4. "Harri Potter" əsərini ekranlaşdırmaq 
üçün ilk təklif Stiven Spilberqə göndərilib. O isə 
ingilis aktyorları ilə işləməkdən imtina edib. 
Prodüsserlər isə amerikalı aktyorların əleyhinə 
olub. 
 5. "Qardaş" filmində Sergey Bodrovun 
geydiyi sviter "ikinci əl" dükanından 35 rubla alınıb.  
 6. "Maşınlar" animasiyasında Ferrari-ni 
səsləndirən şəxs Mixael Şumaxer olub.  
 7. "Ameli" filmi ilk öncə "Emili" kimi nəzərdə 
tutulub. Filmdə əsas rola ingilis aktrisası Emili 
Uotson çəkilməli idi, amma onun fransız dilini zəif 
bilməsinə görə rol Odri Tatuya qismət olub. 

 8. "Titanik" filmində aysberqlə toqquşma 
epizodunda gəminin zalında "Poseydon macərası" 
(Poseydon qəzaya uğramış nəhəng gəmidir) filmi 
nümayiş olunur.  
 9. "Rokki" filmi 28 günə çəkilib. 
 10. Brüs Uillis solaxaydı, amma "Altıncı hiss" 
filminin epizodlarının birinin çəkilməsinə görə o 
sağla yazmağı öyrənib.  
 

 
 

 11. Əsərləri ən çox ekranlaşdırılmış yazıçı 
Edqar Po-dur. 114 dəfə onun əsərlərinə film çəkilib.  
 12. "Səma qapılarını döyəcləmək" filmi Bob 
Dilanın eyni adlı musiqisi şərəfinə adlandırılıb.  
 13. "Qodzilla" filmində Qodzilla modeli 100 
kq çəkiyə malik olub.  
 14. "Troya" filmindəki rola görə Bred Pitt 6 
ay qılıncoynatma ilə məşğul olub. 
 15. "Qürubdan sübhədək" filmində Salma 
Hayek xoreoqrafiya dərsi almayıb. Rodriqes ona 
"Musiqini hiss et və rəqs et!" tapşırığı verib.  
 16. "Qaranlıqda rəqs edən" filmindən sonra 
Katrin Denev Byork üçün deyib: "O bu filmi və bu 
rolu ömrünün sonuna qədər unutmaq istəsə də, 
unuda bilməyəcək." 
 17. "Kriminal qiraət" filmində "fuck" kəlməsi 
257 dəfə işlənib. 
 18. "Maska" filmi öncə komediya deyil, 
qorxu filmi kimi nəzərdə tutulubmuş. 
 19. Conni Depp heç vaxt öz çəkildiyi filmlərə 
baxmır. 
 20. "Sosial şəbəkə" R-13 (13 yaşdan yuxarı 
kütlə ) kateqoriyasını cəmi 2 "fuck" kəlməsinə görə 
qazanmış yeganə filmdir. 
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Paramount Studios 
 

  

 “Paramount Studios” -  Hollivudun 6 
ən böyük studiyasından biri.  
 Şirkətin əsası 1912-ci ilin may ayında 
“Famous Players Film Company” 
kompaniyasının yaranması ilə qoyuldu. 
Şirkətin yaradıcısı və kino tarixində ilk 
investorlardan biri Adolf Zukor hiss etdi ki, 
mövcud olan kinoteatrlar əhalinin böyük 
marağına səbəb olur. Ona görə də o, Deniel 
və Çarlz Fromanlarla birlikdə  ilk böyük 
kinoteatrı yaratmağı qərara aldı. Bu 
kinoteatrda dövrün məşhur aktyorlarının 
rol aldığı filmlər nümayiş etdirilməli idi. 
1913-cü ilin ortalarında “Famous Players 
Film Company” kompaniyası 5 film istehsal 
etdi, Adolf Zukoru isə böyük uğurlar 
gözləyirdi.  Eyni ildə Cessi L. Laski “Lasky 
Feature” şirkətini yaratdı.  1916-cı ildən 
etibarən bu iki şirkət birləşdi və “Paramount 
Pictures” adı ilə filmlər istehsal etməyə 
başladı. Zukor kinoulduzlarla müqavilələr 
bağladı. Şirkətin sloqanlarından biri də 
“Məşhur Aktyorlar Məşhur Filmlərdə”  

 
(Famous Players in Famous Plays) idi. 
Şirkətlə işləyən məşhurlar arasında Meri 
Pikford, Duqlas Feyrbenks, Qloria  
Suanson, Rudolf Valentino və b. var idi. 
1929-cu ildə ilk Oskar mərasimində şirkətin 
istehsal etdiyi “Wings” (Qanadlar) filmi “Ən 
Yaxşı Film” kateqoriyasında əsas mükafatı 
aldı. Beləliklə, “Paramount” ilk Oskarın 
sahibi oldu. 1930-cu illərdən etibarən səsli 
kinonun geniş vüsət alması bir sıra 
ulduzlarla işbirliyinə səbəb oldu: Marlen 
Ditrix, Qeri Kuper, Klodett Kobert, Marks 
Qardaşları, Kerol Lombard, Binq Krosbi və 
b. Şirkət hər il 60-70 film istehsal edirdi. 30-
cu illər Böyük Depressiya dövrü kimi yadda 
qalsa da, şirkət filmlər istehsal etməyə 
davam edirdi. 1940-cı illər studiya üçün 
daha uğurlu oldu. 1944-cü ildə Leo 
MakKeyrinin “Going My Way” (Öz Yolum) 
filmi şirkətə “Ən Yaxşı Film” film kimi 2-ci, 
növbəti il Billi Uaylderin “The Lost 
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Weekend”(İtirilmiş Həftəsonu) filmi isə 3-cü Oskarı qazandırdı. 1949-56-cı illərdə şirkət
məşhur “Sunset Boulevard” (Sunset Bulvarı), “A Place in the Sun” (Günəş Altındakı Yer), 1952-
ci ildə “Ən Yaxşı Film” Oskarını qazanmış “The Greatest Show on Earth” (Dünyada Ən Böyük 
Şou), “Roman Holiday” (Roma Tətili), “The Ten Commandments” (On Vəsiyyət) filmlərini 
istehsal etdi. 
  1966-cı ildə “Gulf+Western Industries Inc.” şirkəti “Paramount”-un idarəsini əldə etdi. 
1972-ci ildə F.F.Koppolanın “The Godfather” (Xaç Atası) filmi “Ən Yaxşı Film” Oskarını qazandı 
və qanqster janrına yeni nəfəs gətirdi. 1974-cü ildə filmin 2-ci hissəsi də eyni uğuru təkrarladı. 
1980-ci ildə “Ordinary People” (Sadə İnsanlar) filmi Oskar qazandı. 1981-ci ildə Stiven 
Spilberqin “Raiders of the Lost Ark” (İtmiş Mücrünün Axtarışında) filmi studiyaya böyük uğur 
gətirdi. 1983-cü ildə “Terms of Endearment” (Bağlılığın Müddəti) filmi Oskar aldı.  1994-cü ildə 
Robert Zemekisin “Forrest Gump” (Forrest Qamp), 1995-ci ildə isə Mel Qibsonun “Braveheart” 
(Cəsur Ürək) filmi Oskar qazandı.  1997-ci ildə Ceyms Kemeronun “Titanic” (Titanik) filmi 1.8 
milyard dollarla bütün dövrlərin ən gəlirli filmi oldu və “Ən Yaxşı Film” də daxil olmaqla 11 
Oskar qazandı. 
 Beləliklə, “Paramount Pictures” Hollivudun ən uğurlu studiyalarından biridir və maraqlı 
filmlərlə daim tamaşaçıların zövqünü oxşayır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 Film Fiction | Yanvar, №5 

Wim Wenders`lə 
müsahibə

 

 Hər dəfə sizə xarici film adamları ilə 
aparılmış hər hansı bir müsahibə təqdim edirik. 
Bu dəfə sizə alman rejissor Vim Vendersin onun 
son filmi “Pina” barəsində olan müsahibəsini 
təqdim edirik. 
 
 Dürüst olun, nə qədər vaxtdır 3D 
texnologiyasının sadəcə Hollivudun kassa 
rekordçu rejissorlarının qəribə fikirlərini 
tətbiq etdiyi bir üsul olduğunu 
düşünürsünüz?  
 Tamamilə dürüst olaraq cavab verim. 
Yəni 3D texnologiyasının xəbərçisi olan U2 
konsert filmilə 2007-ci ildə qarşılaşdığımda ilk 
anda çox həyəcanverici bir şey olduğunu 
düşünmüşdüm. Sadəcə film təsiredici olmadı – 
texniki olaraq kifayət qədər inkişaf etməmişdi. 
Musiqinin kifayət qədər yaxşı olduğunu 
bilirdim, amma orda bir şey olduğunu fərqinə  
 

varmışdım. O aralar kassa rekordları qıran 
rejissorlar hələ 3D film çəkməmişdilər. Bu yeni 
dil konkret bir vəddən ziyadə hələ saf bir iddia 
idi. Ancaq bu mənim üçün kifayət edirdi. Sonda 
ən azından Pina Bauşun sənətinə tamamən 
fərqli bir tərzdə səhnəyə necə əks etdirəcəyim 
barədə uzun zamandır axtardığım cavabı tapmış 
oldum. Hələ böyük studiyalar bu texnologiyaya 
əl qoymuş vəziyyətdədirlər, öncəliklə maddi 
səbəblərdən dolayı və müxtəlif üsulları tətbiq 
etməkdən və ya daha da yaxşı diqqət cəlb 
eləməkdən da ziyadəsini edə bilmirlər. Bu yeni 
dil onlar üçün kifayət idi. Başlı-başına 
rəngarəng ev effektləti kimi işlərdən kifayət 
qədər pul qazanırlar. 
 3D filmi çəkmək rejissorun işlərini 
tamamilə dəyişirmi yoxsa - stereo və ya 
“Dolby Surround” bənzəri 
texnologiyalardakı kimi - film bitənə qədər 
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yeni texnologiyanın fərqinə varmamış ola 
bilərsən? 
 Əgər 3D işinizlə bağlı nəyisə ən başından 
etibarən tamamilə dəyişdirmirsə onda ya onu 
mənimsəməmisiniz, ya da nəyisə tamamilə səhv 
etmisiniz deməkdir. Artıq səhnə üçün 
çəkmirsiniz. Hətta bu var olmur belə. Bunun 
yerinə, üfüqə doğru baxırsınız və hərəkətlər 
səhnənin önündə yer alır. Səhnə tam mənasıyla 
bir pəncərəyə çevrilir. İnsanların bundan belə 
iki ölçülü fiziki üzləri deyil, sıxlıq və atmosferi 
olacaq. Sözün tam mənasında bir əraziyə 
girirsiniz. Həmçinin iki gözün uzununa olaraq 
necə gördüyünü və iki kameranın bunu necə 
təqlid edə biləcəyini anlaya bilmək üçün bir az 
fizioloji biliklərə malik olmalısınız. Əks 
təqdirdə, 3D əsəblərinizə və ya gözlərinizə təsir 
edə bilər. Qarışıqlıq etmədən ərazinin son 
dərəcə təbii hiss edilə bilməsi üçün çalışdıq. 
 Əlavələr də etdinizmi? 
 Bunu etmənin bir yolu da odur. İmkansız 
olmaya bilər, amma indiki zamana qayıtmaq 
çətindir. Biz sadəcə səthi bir az açdıq. Hələ 
hekayəni danışmağa başlamamışıq.  
 3D filmlərinin gələcəyi haqqında nə 
düşünürsünüz? 
 Hələ sənədli, müstəqil və “auteur” 
filmlərdə istifadə edilməyib. Artıq animasiya 
filmləri və kassa rekordları qıran filmlər üçün 
bir mənada əsas rol oynayır. Ancaq dünyanı 
fərqli bir formada görən və tamaşaçıları 
başqalarının həyatlarına və ya başqalarının 
reallıqlarına daşıyacaq mənada istifadə 
edilməyib.   
 Sənətçilərin həyat hekayələri ilə bağlı 
işləməyi sevirsiniz. “Wuppertal” rəqs 
teatrından qabaq “Buena Vista Social Club”, 
“Wolfgang Niedecken”, “Blues” 
qəhramanlarınız və Yohji Yamamoto... Bu 
qədər həssaslığa necə çatdınız?   
 Bu dünyada hər şeyin insanların 
yaradıcılığı ilə kəşf edilməsindən daha həyəcan 
verici bir şey olmadığını düşünürəm. Orada hələ 
də gerçək macəralar və həkayələr var. 
 Bütün bunlar eyni zamanda bənzər 
ruhları təhliletmə vasitəsilə bir avtoportret 
üsulu ola bilərmi? 
 Əslində özümü deyil də, başqalarını kəşf 
etmək işin əsas həyəcanlı tərəfidir. Bir film 
çəkdiyinizdə və hekayəni çatdırmağa 
çalışdığınız zaman öz içinizdəki nələrisə və kəşf 
etdiklərinizi açığa çıxardırsınız. Sənədli filmdə 

isə tam tərsiylə maraqlanıram: içində mənim 
olmadığım nələrisə kəşf etmək.  
 Görəsən içinizdə gizlənən və qaçmağa 
çalışan bir musiqiçi ola bilərmi? Filmləriniz 
ümumilikdə musiqi ilə bağlıdı.  
 Musiqini hər şeydən çox sevirəm. Fərqli 
janrlardakı musiqiləri... Başqa heç bir şey məni 
musiqi qədər təsirləndirməmiş və xilas etməyib. 
“Blues” və “rock” olmasa idi heç vaxt öz 
yaradıcılığıma çata bilməzdim və bir şey etmək 
üçün lazımi özgüvənə sahib ola bilməzdim. 
Musiqi ilə bağlı çəkdiyim filmlərdə ümumilikdə 
favorit musiqiçilərimi yada salmağı və onlara 
nələrisə verməyi məqsəd tuturam. Amma 
unutmamalıyıq ki, bir şeydən doğurdan da 
xoşunuz gəlirsə və ya başqa hər şeydən çox 
sevirsinizsə onun barədə danışmanın fərqli 
yollarını tapa bilərsiniz. Onun ən yaxşı işığ 
altında görünməsini istəyirsiniz. Bu yaxşıdır. 
Sənədli film çəkməyin onlara etibarlarını təslim 
etmək olduğunu düşünürəm.   
 Pina Pauş ilə necə idi? İşbirliyi etmə 
fikri ilk dəfə nə vaxt meydana çıxdı? İdeya 
hansı birinizə məxsusdu? 
 Mənə aiddi. Pinanın işlərini ilk gördüyüm 
zaman hələ çox gənc idim və ona heyran 
qalmışdım. 1985-ci il idi və Pina üçün 
retrospektif hazırlanmışdı. Rəqsin daxili 
aləminə qapılmışdım. “Bunu etmək 
məcburiyyətindəmiyəm? Rəqsə marağım yoxdu.” 
– 10 dəqiqə sonra “Cafe Müller” də masa  
 

 
 

arxasında oturarkən su ilə edilənlər arasında 
daha öncə heç bu qədər heyrətamiz bir şey 
görmədiyimi düşünürdüm. Bundan qabaq 
səhnədəki heç bir şey mənə belə toxunmamışdı 
və bu qədər təsirlənməmişdim. Həmin günlərdə 
ordakı digər tamaşaları da izlədim və Pina ilə 
tanış olmaq haqqında danışmağa başlamışdım. 
Pina buna cavab verməyib sadəcə əsrarəngiz bir 
şəkildə gülümsədi və başqa bir siqaret yandırdı. 
Məni eşitmişdimi? Çoxmu onu tanımaz şəkildə 
hərəkət etmişdim? Əmin deyildim. Ancaq bir və 
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ya iki il sonra, təkrar qarşılaşdığımız zaman bu 
dəfə özü: “Bir film haqqında danışırdın. Ciddi 
idinmi?” deyə soruşmuşdu. Zamanla Pina 
itələyici qüvvəm oldu.   
 

 
 

 Əslində film ikinizin ortaq işi olaraq 
planlaşdırılmışdı. Ancaq çəkimlərə 
başlamağa az qalmış gözlənilməz şəkildə 
Pina birdən həyatını itirdi. Bunun ardından 
nə olursa olsun rəqqaslarla birlikdə filmi 
çəkməyə qərar verdiniz. Bunu etmə 
məqsədinin arxasında duran nə idi?  
 Böyük nisbətdə Pinanın seçdiyi hissələr 
və bizim tapmaq istədiyimiz fərqli kino dili, 
Pinanın etdiyi kimi işin “usta əllərdə” olduğunu 
düşündürdü. Rəqs teatrının çox küsəyən və qısa 
ömürlü olduğunu unutmamalıyıq. Bir hissə, 
sadəcə səhnələndiyi zaman var olur. Yazılıb 
başqa bir qrup tərəfindən səhnələnə bilmir. 
Pina zamanla 40 hissə yaratmışdı. Hər il yeni bir 
hissə yazmağından əlavə, unudulmaması üçün 
əvvəlki hissələrin hamısını repertuarda 
saxlayaraq, onların təkrar səhnələnməsinə və 
məşq edilməsinə nail olurdu. Etməyə çalışdığı 
sözün əsl mənasında Sisifosvari bir səy idi. 
Pinanın işlərini olması lazımi şəkildə filmə 
çəkmək üçün uyğun kino dilini tapmaq onun 
xüsusilə maraqlandığı mövzulardan biri idi. 

Mənim üçün bu sadəcə 3D ilə ola bilərdi. Sadəcə 
bu şəkildə göz səviyyəsindən rəqqasların 
dünyasına daxil ola bilərdim. Pinanın 
ölümündən bir neçə ay sonra rəqqaslar film 
üçün planlaşdırılmış hissələrin məşqlərinə 
başladıqları zaman bunun bir hissəsi 
olmamağın bağışlanmaz olacağının fərqinə 
vardım. Fərqli bir film üçün sadəcə açıq olmaq 
məcburiyyətində idik. Artıq filmi Pina ilə 
çəkməyəcəkdik, ancaq onun üçün bunu bacara 
bilərdik. Bu bizim ortaq məqsədimiz idi.  
 Film siz və rəqqaslar üçün Pinaya ağı 
vəziyyətinəmi gəlmişdi? Tamaşaçıların 
burdakı rolu nədir? 
 Bəli, bu bir mənada yas tutmaq idi. Ancaq 
tamamilə qəmgin deyildi. Pina gülməyi sevirdi 
və tez-tez gülərdi. Ayrıca bir çox hissəni ən çətin 
vaxtlarında yaratmışdı. Bunu özümüzə nümunə 
olaraq görürdük.  
 

   

 Tamaşaçılar? 
 Hər şey tamaşaçılar üçün edildi. Pinanın 
şüarı “Rəqs etmək məcburiyyətindəyik!” idi. 
Tamaşaçılara bir şeyləri və gücü – xüsusilə də 
müalicəedici gücü- göstərməyin vücud dilində 
saxlandığına inanırdı. Pina rəqsi baletin 
Olimpusundan aldı və onun həqiqi sahibi olan 
insanlığa geri verdi. Pinanın işlərində qüsursuz 
görünən fiqurlar deyil, kok və zəif, qısa və uzun, 
gənc və yaşlı insanlar yer alırdı.   
 Filmdə xüsusilə hədəf nədir? Onu 
xatırlatmağa istiqamətli olması, yoxsa Pina 
Bauşu heç tanımayanlara tanıtdırmaq? 
 Hədəf kütləm rəqsin özlərinə uyğun 
olmadığını düşünən hər kəsdir. Pina mənə tam 
tərsini öyrədənə qədər mən də elə idim. Film 
bir neçə həftədir Almanya da seansdadır və 
kifayət qədər baxılır. Fransada da seansa girdi 
və tamaşaçıların çoxu Pinanı daha əvvəl izləmək 
imkanına sahib olmayan insanlardı.  
 “Pina” ilə imkansız ola biləcək bir 
sınağınız oldumu? Sadəcə o an içində qalan 
bir şeyi tutmağa çalışmaq kimi... 
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 Kinoda bu mümkünsüz deyil. Uzun 
müddət kinonun görülə bilər olanları 
göstərmək üçün istifadə edildiyini düşünürdüm. 
“Filmlər reallığın xilasediciləridir.” Ancaq 
filmlərin daha çox şeyi edə biləcəyini və 
görünməz olanı görülə bilər hala gətirə 
biləcəklərinə inanmağa başladım.  
 

   

 Çoxu alman “Wuppertal”ı bir filin 
yüksəldilmiş dəmiryolunun üzərindən 
düşüb ölməməsilə xatırlayır. Sizin kimi bir 
Düsseldorfluya yəqin ki, şəhər daha 
öyrəşilmiş gəlir. Eyni zamanda “Alisa 
şəhərlərdə” (Alice in Cities) filminizin böyük 
hissəsi orda çəkilib. Bu ortaq referans 
“Wuppertal”ın da olduğu şəhər üçün önəm 
daşıyırdımı?  
 Son dərəcə mənasız səbəblərə görə layiq 
olduğu qayğını görməmiş heyranedici bir 
şəhərdi... “Wuppertal” bir çox kəşfin edildiyi bir 
şəhərdi. Bir zamanlar varlı bir şəhər idi. XX 
yüzilliyin ikinci yarısına qədər bir çox 
beynəlxalq industriya şəhərinin paylaşdığı 
taleyin xaricində idi. Sadəcə yüksəldilmiş dəmir 
yolu belə... Heyranedici bir nəqliyyatdır. Eyfel 
qülləsi ilə eyni ildə düzəldilib. Hətta kimlərsə 
qülləni alıb üfiqi olaraq yerləşdirmiş kimi 
görsənir. 3D kamera ilə şəhərin üzərində 
süzülərkən rahat bir şəkildə aşağını görə bilmək 
üçün daha yaxşı əlaqə vasitəsi yoxdur.  
 “Pina”nın Avstraliya premyerası 
Alman Filmləri Festivalı ilə ediləcək. 
Oradakı reaksiyaların Almaniyadakından 
daha fərqli olacağını düşünürsünüzmü? Pina 
Bauş xaricdə də başa düşülə biləcəkmi?  
 Başqa hər hansı bir filmin beynəlxalq 
miqyasda bu qədər başa düşülə biləcəyini 
düşünmürəm. Bunun səbəbi Pinanın sənətidi. O 
bizə əsl dilimiz olan vücud dilini yenidən  

 
 

qazandırdı. Həyata qarşı böyük bir həyəcanı 
yenə o səviyyədəki formalarda göstərirdi. Sözün 
əsl mənasında bundan başqa bir şey necə hamı 
tərəfindən başa düşülə bilər ki? 
 Pina Bauş çox da söz insanı deyildi. 
Filminizdən məmnun olduğunu necə göstərə 
bilərdi?  
 Gülərək. Sadəcə bir baxışı bəs edərdi. 
Pinanın gözləri sözlərlə ifadə edilməyə çalışılan 
hər şeyi izah edirdi.  
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SİTATLAR 
 
 
 
 

 
 

     İnsan böyüdükcə xəyalları kiçilirmi?  
    Atam və oğlum (Babam ve oğlum) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dünya çox bəsit bir yerdir. Pərişan... Başdan-
ayağa maddi... Amma bir saniyə olsun onları 
aldatmağı bacarsan, heyrət içində qoya bilərsən. 
Bax o anda özəl bir şey görə bilərsən. O 
üzlərindəki ifadə hər şeyə dəyər. 
Prestij (Prestige) 
 
 
 
 

 
 

 
 
İnsanoğlu... Ehtimal ki, dünyadakı ən sirrli 
növdür. Cavablanmamış sualların sirri... Biz 
kimik? Hardan gəlirik? Hara gedirik? Bildiyimizi 
düşündüyümüz şeyləri necə bilirik? Hər hansı 
bir şeyə niyə inanırıq? Bir cavab axtarışında 
soruşulan saysız suallar ki, bu cavab başqa 
sualları doğuracaq. Və sonraki cavab birini 
daha... və beləcə davam edəcək. Fəqət ən sonda 
həmişə eyni sual olmurmu? Və eyni cavab? Top 
yumrudur. Oyun 90 dəqiqədir. Bu bir 
həqiqətdir. Qalanı sırf nəzəriyyədən ibarətdir. 
Qaç, Lola, qaç (Run, Lola, Run) 
 
 
 
 
 
 

 
İngilis tarixçilər mənə yalançı deyəcəklər. 
Amma tarix, qəhramanları asanlar tərəfindən 
yazılır.  
Cəsur ürək (Braveheart) 
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Matilda: Yaxşı yatdınmı? 
Leon: Mən yatmıram, bir gözüm həmişə açıqdır. 
Matilda: Hə, unutmuşdum. Bir gözu açıq yataraq 
bu qədər çox xoruldayan birini heç 
görməmişdim. 
  Leon 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bunları mən seçdim. Bu qaya həyatım boyunca 
məni gözləyirdi. Var olmağından bəri, hələ  bir 
meteor olarkən, milyard il əvvəl kosmosdan 
bura düşməyi gözləyirdi. Bax elə bura. Həyatım 
boyunca bura doğru irəliləmişəm. Dünyaya 
gəldiyim an, aldığım hər nəfəs, etdiyim hər şey 
məni bura, dünyadakı bu çata doğru yönəldib. 
127 saat (127 hours) 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Günahların nədir, oğlum? 
- Səni bütün gecə oyaq saxlamaq istəmirəm, 
qoca. 
   Günahlar şəhəri (Sin City) 
 
 
 

 
 
Yeni biri ilə münasibətə başlayıb-başlamadığını 
öyrənmək üçün hər gün facebook profilinə baş 
çəkirəm. Çox çətin bir vəziyyətdi.  
  50/50 
 
 
 

 
 
Birinə aşiq olduğunuz zaman bunun doğru 
olduğuna dair səbəblər axtarırsınız. Bu 
səbəblərin məntiqli olmasına da gərək yoxdur. 
Çimərlik (The Beach) 
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Bax, Corc, işlər belə davam edir. Bəzən varlı 
olursan, bəzən də bir qəpiksiz. Yuxarıda olarkən 
görünüşə görə heç bir şey kifayət qədər yaxşı 
deyil və dibdəykən bir daha üzə çıxa biləcəyini 
heç düşünməzsən. Amma həyat davam edər. 
Bunu unutma. 
Kokain (Blow) 
 
 
 
 
 
 

 
 
İtirdiklərimiz bir daha geri qayıtmayacaq. Çox 
qan axıb. Bu torpaqlar sağalmayacaq, 
qəlbimizdəki yaralar bağlanmayacaq. Tək edə 
biləcəyimiz keçmişlə barışmaq və ondan dərs 
almağa çalışmaqdır. 
Soyuq dağ (Could Mountain) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hürkütücülük otel otaqlarının ruhunda var. O 
yataqda  səndən əvvəl neçə adam yatıb, 
görəsən? Neçəsi xəstə idi? Neçəsi ağlını itirib? 
Neçəsi ölüb? 
    1408 
 
 

 
 
Müharibədə hər kəs haqlı olduğunu düşünür.  
Ölüm cümləsi (Death Sentence) 
 
 
 

 
 
Döyüşməyən biri, zamanı gələndə uduzan biri 
olmağa məhkumdur. 
Sinif (Klass) 
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Bütün böyük dinlər insan ruhundakı 
dözumlülük gücünün ölümdən də ziyadə 
olduğundan bəhs edir. Onda, ölmək nə anlama 
gəlir? 
İlüziyanist (The İllusionist) 
 
 
 
 

 
Məni olduğum kimi qəbul et. Ancaq onda bir-
birimizi kəşf edə bilərik.  
8½ 
 
 
 
 

 
 
Reklam sahəsində yalan deyə bir şey yoxdur. 
Sadəcə məqsədə uyğun şişirtmələr vardır. 
Şimaldan Şimala (North by Northwest ) 
 

 

 
 
Zindandakı adam üçün ümid hər şeydir. 
Yeməksiz, susuz, işıqsız yaşaya bilər, amma 
ümidsiz yaşaya bilməz. 
Monte Kristo (Monte Cristo) 
 
 
 
 

 
 
Ayağımda ayaqqabım yoxdur deyə həmişə 
kədərlənirdim. Yolda gedərkən ayağı olmayan 
bir adam gördüm və onun üçün indi bu 
haldayam.  
   Al Capone 
 
 
 
 

 
 Hal-hazırda özünü yox etməyə çalışan bir 
dünyada yaşıyırıq. Belə bir vəziyyətdə sadəcə 
gözlərini bağlayıb görməzdən gəlirsən. Özünü 
qoruyursan. 
 Nazik qırmızı xətt (The Thin Red Line) 
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Unudulmayanlar 
 
Zorla əzbərlədilmiş şeirlərdən kənar insanın 
ancaq müəyyən yaşlarda fərqinə vara bildiyi bir 
şey var. Hamımızın həyatında unuda bilmədiyi, 
bəlkə də valideynlərindən belə daha çox 
təsirləndiyi bir müəllimi vardır mütləq. Buna 
görə də duyğularımızı yoğurub bişirərək, bizə 
yenidən daddıran kinonun da müəllimlərlə 
xüsusi bir əlaqəsi vardır. Onlar kino tarixinin ən 
unudulmaz müəllimləridir. 
Mahmud Müəllim (Kel Mahmud) 
Hababam Sınıfı 
  

 
 

Müəllimlərin müəllimi Mahmud müəllim! 
Hababam sinfinin ən böyük düşməni kimi 
görünən, onların etdiyi hər qurmanı böyük bir 
zəka və ciddiliklə pozan bu adam, əslində 
saçlarını və sağlamlığını, şagirdlərini həyata 
əzdirməmək adına fəda etmiş bir təhsil 
adamıdır. Bir atanın məsuliyyəti ilə yaxınlaşar 
və yenə bir ata kimi nifrət edilmək bahasına 
səssizcə sevər uşaqlarını... Münir Özkul'un 
səhnə arxasında ən unudulmaz performansıdır. 
Onun müəllimliyi hələ ürəyimizdə davam 
etməkdədir. 
 
 Louanne Johnson 
 Təhlükəli Düşüncələr (Dangerous Minds) 
(1995) 
 Louanne Johnson (Michelle Pfeiffer) Qara 
kəmər sahibi, bir dəniz subayıdır, üstəlik 
modellik edə biləcək qədər də yaraşıqlıdır... 
Amma o önündəki hər fürsəti itələyib bəlkə də 
Bronx'dan sonra ABŞ-dakı ən təhlükəli yerə, bir 
kənar məhəllə liseyinə vəkil müəllimlik etməyə 
gedir. Latın və zənci tələbələrin bir-birilərinə  

 
düşmənçilik etdiyi bu itirənlər sinfini adam 
etmək üçün klassik metodlar yerinə Bob Dylan  

 
 

şeirləri ilə şagirdlərini ələ alır və bütün o 
qatılıqlar ardında qalmış ürəklər istilənib bir-
birinə yaxınlaşır. Coolio'nun “Gangsta’s 
Paradise” mahnısı ilə xatırladığımız bu film, hələ 
də müəllim filmlərinin ən yaxşılarından biri 
olaraq qalır. 
 
 Jamie Escalante 
Ayağa Qalx ( Stand and deliver) (1988) 
 

   

İşimdən əlavə qalan zamanların əsnasında 
təsadüfən kino saytlarının birində rastlaşdığım 
bu film, bəlkə də ən möhtəşəm müəllimlə tanış 
etmişdi məni: Jamie Escalante ... Edward James 
Olmos'un can verdiyi “Escalante” obrazı 
nəzərdən qaçmış Hispanic'lərlə (Latın Amerika 
mənşəli) dolu bir sinif şagirdi adam edir. İki 
dəfə iki səviyyəsində və ağlı dərsdən başqa hər 
şeydə olan bu adamları irəli səviyyə riyaziyyat 
dahilərinə çevirən müəllimimizdən, onun 
sistemlə olan mübarizəsindən bəhs edən filmi 
izləməyə dəyər! 
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 Joe Willis 
 Fakültə (The Faculty) (1998) 
 

 
 

 İzlədiyimiz müəllim filmlərində, ümumiyyətlə 
şagirdləri adam olsun deyə özünü əldən salan, 
onları həyata hazırlayan xarakterlər mövzu 
edilir, amma, Fakültə tam bir inqilabdır! 
Qarabasan məktəb rəhbərliyinin və 
müəllimlərinin, uşaqları sözün əsl mənasında 
təngə gətirməsi və bir qrup zəif şagirdin bunu 
fərq edərək onları məğlub etmək üçün narkotiki 
silah olaraq istifadə etmələri ancaq Robert 
Rodriguezin idarə etdiyi bir filmdə mümkün ola 
bilərdi məncə. Filmin bütün müəllimləri bəla 
olsa da aralarından mənim ağlımda ən çox 
qalan, Terminator 2 (Terminator 2: Judgement 
Day) 'nin T1000'i (civə adam) olaraq 
xatırladığımız Robert Patrick'in can verdiyi 
məşqçi obrazı Joe Willis olmuşdu. Bundan başqa 
filmdəki professor xarakterinin adının da 
Edward Furlong olması gözəl bir göndərmədir! 
 

 Norman Dale 
 Hoosiers (1986) 

 
 Gerçək bir əhvalatdan səhnəyə alınmış film, 
Norman Dale (Gene Hackman) adlı bir idman 
müəlliminin kiçik bir Indiana qəsəbəsi orta 
məktəb basketbol komandasını əyalət 
finallarına daşımasını hekayə edir. İnsan 
məktəb həyatı boyunca özünü 19 May xaricində 
heç bir şeyə hazırlamayan bədən tərbiyəsi 
müəllimlərindən başqasını tanımazsa Norman 
Dale kimi bir xarakterdən təsirlənməsi 

mütləqdir. Çətin və hər kəslə davalı amma 
bildiklərindən çaşmayan bir adam olan məşqçi 
Dale'in əhvalatını bilmirsinizsə, həyatınızda 
izləyəcəyiniz ən möhtəşəm "müəllim" 
filmlərindən birini gözdən qaçırmışsınız 
deməkdir. 
 Sean Maguire 
 Can Dostum (Good Will Hunting) (1997) 

 
 

 Ben Affleck və Matt Damon'un qarışısı alınmaz 
yüksəlişini başladan filmin müəllim rolunu 
ovucladığı Robin Williamsın öyrədən müdrik 
adam xarakterinə Ölü Ozanlar Dərnəyi (Dead 
Poets Society) 'nin John Keating'indən onsuz da 
tanışıq. Onu illər sonra bənzər bir rolda görmək 
xoş olmuşdu. Xüsusilə müəllim şagird 
münasibətləri üzərinə söylədiklərini hər 
izləyənin mütləq bir kənara qeyd etməsi 
lazımdır. Bu növdən filmlərin hamısının favorit 
şagird xarakteri olan "həyatın kənarında 
dayanan pessimist amma qabiliyyətli şagird" i 
təkrarlayan bir əhvalata sahib olsa da, yaxşı 
yazılmış, yaxşı oynanmış və dəfələrlə izləniləsi 
bir filmdir. 
 John Keating 
 Ölü Ozanlar Dərnəyi (Dead Poets Society) 
(1989) 
 Adı hər keçdiyində, müəllimləri üçün partaları 
üzərinə çıxan şagirdlərini ağlıma gətirən və 
gözlərimin dolmasına səbəb olan bir film. 
Şagirdlərinə sistem inteqrasiyası etmək yerinə 
onlara 'Carpe Diem!' (Anı tut) deyə bağıran və 
nüfuzunu qarşısına almaqdan çəkinməyən 
möhtəşəm John Keating (Robin Williams) 
xarakterini səhnə arxasına daşıyan film, 
"müəllim" filmlərinin bəlkə də ən peyvəndi, 
buna görə də ən çox seviləni. Bizə həmişə 
etməmiz lazım olanı deyil, etmək istədiyimizi 
etməmizi nəsihət edən bir müəllimin yol 
göstəriciliyinə nə çox ehtiyacımız olduğunu 
xatırladır. Bu sətirləri yazarkən belə yenidən 
izləmə istəyi oyandıran möhtəşəm bir klassik! 
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ŞAHMAR 
ƏLƏKBƏROV

 
 Bir aktyorun nağılı. 
  Şahmar Ələkbərov o qədər qayğıkeş, o 
qədər səmimi insan idi ki, onunla həmsöhbət olan 
hər kəs məmnunluqla ayrılardı ondan, həm də uzun 
müddət unutmazdı bu görüşün xoş məqamlarını. Bu 
nikbinlik ona tanrı vergisi idi. İnsanları sevirdi və bu 
sevgi onun təbiətində idi. Onun xoşhal, insanpərvər, 
humanist duyğuları sənətinə də keçmişdi. Vallah 
rolları da elə özünə oxşayırdı. Hansı rolunu 
götürürsən götür, elə Şahmardı ki, durub.  
 1943-cü il avqustun 23-də dünyaya gəlmişdi. 
Cəmi 50 il ömür yaşadı. Amma bu müddətdə 
yaratdığı obrazlar, çəkdiyi filmlər bəlkə də bir ömrə 
sığası iş deyildi.  
 “Dağlarda döyüş”dən başlamışdı onun ilk 
aktyor karyerası. İncəsənət İnstitutunu təzəcə 
bitirsə də, kinoya hədsiz həvəsi onu studiyaya 
gətirmişdi. Həm də bu institutda Rza Təhmasibin 
kursunda təhsil almışdı. Bu o demək idi ki, Şahmar 
müəllim artıq püxtələşmiş bir aktyor idi və elə 
“Dağlarda döyüş”dəki debütündə də bu aydın 

görünürdür. 1967-ci ildə bu filmə kinorejissor Kamil 
Rüstəmbəyov quruluş vermişdi. Mərhum yazıçı-
jurnalist Əhmədağa Qurbanov özünün “Tikanlı 
məftillər” povesti əsasında ssenarini yazmışdı. 
Şahmar Ələkbərovun da qəhrəmanı sərhəd 
qoşunlarında xidmət edən sıravi əsgərdir. Maraqlı 
macəra süjeti var filmin. Sərhədi keçən bir nəfərin 
izinə düşən Fərrux böyük çətinliklərdən sonra onu 
yaxalayır və məlum olur ki, bu onun bir vaxtlar 
müharibə dövrü Vətəndən qaçaq düşmüş öz atasıdır. 
İlk rol, ilk çətinlik, ilk sınaq. Bunlar hamısı Şahmarın 
taleyində uğurlu alınmışdı və onun qəhrəmanı 
Fərruxun bütün xarakterik cizgiləri məhz aktyor 
məharətinin nəticəsi olaraq rəssam dəqiqliyi ilə 
yaradılmışdı. Bəli, sərhədçi obrazı ilə onun 
yaradıcılıq məkanının sərhədi başladı. Və bu sərhəd 
onun rejissor kimi tamamladığı “Qəzəlxan” filminə 
qədər uzun və keşməkeşli bir yol keçdi.  
   Şahmar Ələkbərovun yaradıcılıq 
bioqrafiyasında elə filmlər var ki, onlar milli mənəvi 
dəyərlərimizin ən qiymətli nümunələri sırasındadır. 
Bunun səbəbi isə bu filmlərin milli-mənəvi 
dəyərlərimizə söykənərək tariximizin müəyyən 
dövrünün real ab-havasını canlı əks etdirməsidir. 
Şahmar müəllimin yaradıcılığında Məzahirin 
özünəməxsus yeri var. “Mən ki, gözəl deyildim” 
filminin qəhrəmanı, sadə, səmimi gənc Məzahirin 
obrazı elə bil Şahmar Ələkbərovun xarakterinə 
biçilmişdi. Aktyor heç bir impovizəyə yol vermədən 
bu sadə sürücünün bütün daxili dünyasını, 
ətrafdakılara münasibətini çox canlı ştrixlərlə 
tamaşaçılara çatdırır.  Müharibənin ağır günlərində 
uzaq dağ kəndlərindən birində baş verən hadisələri 
əks etdirən bu lirik-dramatik filmin qəhrəmanları 
arasında nikbin xarakteri ilə seçilən Məzahirin öz 
yeri var. Məzahir kinomuzda yeni bir obraz idi. Bu 
sürücü oğlanın nikbin ruhu filmin faciəvi yükünü 
xeyli azaldır. O, həmişə gülür, zarafat edir, sanki 
insanların qəlbinə çökmüş müharibə ağrılarını dəf 
etmək istəyir. Məzahirin sevgisində də bir 
səmimiyyət var. Filmi rejissor Tofiq Tağızadə 
çəkmişdi. Ümumiyyətlə, Şahmar Ələkbərov Tofiq 
müəllimin filmlərində çox az çəkilmişdir. “Qızıl qaz” 
və bir də “Mən ki, gözəl deyildim”. Hər ikisində də 
çox maraqlı obrazlar yaratmışdır.  
 Ümumiyyətlə, 20 illik yaradıcılığı dövründə 
müxtəlif rejissorlarla işləmişdi Şahmar müəllim. 
Bütün bu yaradıcı “ittifaqlar” çox uğurlu alınmışdı. 
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Bunlar haqqında o öz “Xatirələrim” adlı yazısında 
çox gözəl açıqlamalar vermişdi. Mən həmin 
bioqrafik yazı ilə tanış idim. Lakin ömür bu yazıları 
kitab halında çap etməyə ona imkan vermədi. Orada 
hər şey var idi. O təkcə Şahmar Ələkbərovun 
tərcümeyi-halı deyil, bütövlükdə kinomuzun 20 illik 
dövrünün canlı salnaməsi idi.  
 

 
 

 Mən Şahmar müəllim haqqında “Kino” 
qəzetinin xüsusi buraxılışını hazırlamışdım. 1994-cü 
ildə nəşr olunan həmin buraxılışda onun haqqında 
çox şeylərdən söhbət gedirdi və “Yeddi oğul 
istərəm” filminin yaranması prosesi ilə bağlı həmin 
xatirələrdən bir hissəni də orada çap etmişdim. 
Həmin xatirələri oxuduqca hiss edirsən ki, Şahmar 
Ələkbərov bu sənəti, bu xalqı, bu milləti necə də 
sevirmiş. Bəlkə elə onun rollarına hopmuş şirinlik 
də bu sevgidən irəli gəlib. Onun rollarını 
xatırlayıram: Qəzənfər (“Yeddi oğul istərəm”), Oğul 
(“İntizar”), İman (“Axırıncı aşırım”), Arif (“Həyat bizi 
sınayır”), Rizvan (“Qızıl qaz”), oğlanlardan biri   
(“Bizim küçənin oğlanları”), Azad (“Bakıda küləklər 
əsir”), Qatır Məmməd (“Gəncəbasarlı qisasçı”), Feyzi 
(“Firəngiz”), Gündüz Kərimli (“Arxadan vurulan 
zərbə”), Cavidan (“Babək”), Nuru (“Qəribə adam”), 
Tahir (“Gözlə məni”), Xaliq (“Qocalar, qocalar...”), 
Cümşüd (“Avqust gələndə”), İbrahim (“Atları 
yəhərləyin”) kimi obrazlar bir-birindən fərqli, 
xarakter və dünyagörüşcə müxtəlif insanlardır. 
Ancaq onları birləşdirən Şahmar Ələkbərovun 
aktyor istedadı, gözəl ifa tərzi və bir də sənətinə 
olan hədsiz məhəbbətidir.  
  Bu rolların hər birini ayrıca xarakterizə 
etməyə, məncə, heç ehtiyac yoxdur. Ancaq Şahmar 
müəllimin elə qəhrəmanları var ki, onları 
xatırlamamaq qəbahət olardı. “Yeddi oğul istərəm” 
filminə tamaşa edəndə hamınız Qəqəninin “Ölmə, 
Qəzənfər dayı, ölmə!” deyə onu yaralı halda 
qucaqladığı səhnəni səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bu 
çox nadir səhnələrdəndir ki, hətta ölüm anında 
aktyor tamaşaçını faciənin içərisindən qoparıb, 

təbəssümə qovuşdurur. Şahmar müəllim bunu 
bacarırdı, bu hər aktyora xas olan keyfiyyət deyildi. 
 Şahmar müəllim kinoda rejissor kimi də 
sözünü demək istəyirdi. Deyirdi ki, bir dəfə 
studiyanın direktoru Adil İsgəndərovun yanına bir 
ssenari də apardım. Dedim ki, Ədil müəllim, film 
çəkmək istəyirəm. Nə cavab versə yaxşıdır: “Sənin 
nə gözəl kostyumun var” — dedi. Yaxınlaşıb əlini 
kostyumun parçasına sürtərək, “Gözəl materialı 
var”, birini də mənə tikdirək" — dedi. Bildim ki, 
məsələ artıq həll oldu və o gediş bir müddət 
rejissorluq barədə düşünmədim. 
 

  

 Amma sərbəst film çəkmək arzusu onu rahat 
buraxmırdı. Bir az da xəstələnmişdi. Səhhətində baş 
verən problemlər ona aktyor kimi işləmək imkanı 
vermirdi. Beləliklə o rejissor kimi işləməyə qərar 
verdi və ilk dəfə Gülbəniz Əzimzadə ilə birgə 
“İmtahan” filmini çəkdi. Bu ictimai motivli filmdə 
Şahmar müəllim çox böyük həvəslə işləmişdi. Hər 
şey ona tanış idi. Kamera da, operator işi də, 
dekorasiyaların qurulması da, aktyor oyunları da ki, 
öz peşəsi idi. Amma narahatçılığı var idi. Ssenarini 
Anar özünün “Şəhərin yay günləri” povesti əsasında 
yazmışdı. Amma Gülbəniz xanımla elə rahat işləyirdi 
ki, elə bil uzun illər rejissorluq etmişdi. Film 
ekranlara çıxanda artıq bütün təşvişlərə son 
qoyuldu. Ssenari müəllifi də, Gülbəniz xanım da, 
tamaşaçılar da filmdən razı qalmışdılar. Şahmar 
Ələkbərova da bu lazım idi.  
 Sonra isə Elçin özünün “Toyuğun diri 
qalması” povesti əsasında ssenarisini yazdığı 
“Sahilsiz gecə”ni çəkdi. Bu isə 1989-cu il idi. O vaxt 
Şahmar müəllimə dəhşətli xəstəlik əzab versə də, 
işləyirdi. Elə bil tələsirdi. Filmi çox az müddətə 
çəkdi. Amma film hazır olanda çox ciddi 
münaqişələrlə qarşılandı. Səbəb isə müharibə 
dövründə qadınların həyatında bəzi məqamların 
göstərilməsi idi. O vaxtı mən də yaxşı xatırlayıram. 
Studiyanın qarşısına toplanan qadınlar piket keçirir, 
filmi ləğv etdirmək istəyirdilər. Amma Şahmar 
müəllim onlarla elə gözəl dil tapdı ki, hər şey çox 
rahatlıqla sona yetdi.  
 Filmdə həqiqətən çox ciddi ictimai motivlər 
vardır. Bəli, müharibə hər bir vəziyyətdə insanlara  
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faciələr gətirir. Ailələri başsız qoyur, taleləri bədbəxt 
edir. Elə filmin qəhrəmanı Zibeydə kimi. Rejissor bu 
obraz üçün Özbəkistandan Oğludurdun 
Məmmədquliyevanı dəvət etmişdi. Mehriban 
Xanlarovanı isə ilk dəfə kinoya gətirmişdi. Şahmarın 
ilk sərbəst işi idi “Sahilsiz gecə”. Hər kadrına 
diqqətlə yanaşırdı. Montajda da ehtiyatlılıq 
göstərirdi. Xoşbəxtlikdən hər şey uğurlu alınmışdı 
və film geniş rezonans doğurmuşdu.  
 Amma, Şahmar müəllim ürəyincə sevinə 
bilmədi. Xəstə idi. Çənə sümüyündə cərrahiyyə 
əməliyyatı aparılmalı idi. “Sahilsiz gecə”nin xoş 
təəssüratları onun ağrılı cisminə bir yüngüllük 
gətirsə də, bunlar da ötəri oldu. Cərrahiyyə 
əməliyyatı üçün Almaniyaya gedəsi oldu. Yaxşı idi. 
Çoxdan qəlbində gəzdirdiyi bir arzunu 
reallaşdırmaq istəyirdi. Bu məşhur qəzəlxan Vahidin 
ekran obrazını yaratmaqdan ibarət idi. Və günlərin 
birində eşitdik ki, Şahmar Ələkbərov öz ssenarisi 
əsasında “Qəzəlxan”ı çəkməyə başlayıb. 1990-cı il 
idi. O, xəstəhal vəziyyətdə işləyirdi. Yenə də elə bil 
harasa tələsirdi. Baş rola gənc aktyor Loğman 
Kərimovu dəvət etmişdi. Çəkilişlər dayanmadan 
gedir, hər şey öz qaydasında idi. Film qurtaranda  
məlum oldu ki, material çoxdur. Şahmar müəllim 
filmi iki hissədə çəkməyi qərara aldı. 1991-ci ildə isə 

film ekranlara çıxdı. “Qəzəlxan” Azərbaycanın 
görkəmli şairi Vahidin həyat və yaradıcılığının 
müxtəlif anlarını canlandırır. Burada Bakı 
kəndlərinin adət-ənənələri, XX əsr ədəbi mühiti çox 
real əks olunmuşdu. Əfsus ki, Şahmar Ələkbərov 
filmin ekran taleyini izləyə bilmədi. Amansız ölüm 
onu aramızdan apardı. 1992-ci ildə Şahmar 
Ələkbərovun ömrü əbədiyyətə qovuşdu. Çox idi 
arzuları. Bir ssenari yazmışdı. Özü çəkmək istəyirdi 
onu. Məşhur Bakı milyoneri Ağamusa Nağıyevə həsr 
etmişdi. Doğrudur, ölümündən sonra bu ssenari 
çəkildi. Rejissor Rövşən Almuradov çəkdi bu filmi. 
Özü də 1995-ci ildə.  
  Vəssəlam. Bu da aktyor və rejissor kimi 
xalqın sevimlisinə çevrilmiş Şahmar Ələkbərovun 
yaradıcılıq yolunun yekunu. Bəli, illər keçəcək, 
nəsillər dəyişəcək. Bu qəhrəmanlar, bu filmlər gözəl 
bir sənətçinin, istedadlı bir insanın xatirəsini 
nəsillərdən-nəsillərə ötürəcək. Biz Şahmar 
müəllimin yubileyini, 60 yaşını onsuz qeyd edirik. 
Lakin onun özü olmasa da yaratdığı qəhrəmanlar və 
çəkdiyi filmlər bizimlədir və elə 70-80 və sonrakı 
yubileylərində də yaşayacaqlar. Əbədi xatirəyə 
çevrilmiş Şahmar Ələkbərov sənəti həmişə belə xoş 
istəklə xatırlanacaq. ALLAH ona rəhmət eləsin! 
Mənbə: Azəriart.net 
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RASİM CƏFƏROV `la 
müsahibə 
 

 
 
Aktyorluq uşaqlıq arzusu idi. Ancaq 
utancaqlığı bu arzunu gerçəkləşdirməyə 
imkan vermir. Və o fikrini dəyişərək 
hüquqşünas olmağı qərara alır. Birinci il 
universitet imtahanından kəsildikdən sonra, 
dostunun məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət  
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə sənəd 
verir və qəbul olunur. Deyir ki, heç vaxt bu 
qərarına görə peşman olmayıb. Jurnalımızın 
bu sayının qonağı aktyor Rasim Cəfərovdur.  
 
Məlumat: 
 Aktyor Rasim Cəfərov 1978-ci il 
oktyabrın 17-də Abşeron rayon Masazır 
kəndində anadan olub. 1995-ci ildə Xırdalan 
şəhər 1 saylı orta məktəbini bitirib. 1996-2000-
ci illərdə  Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və  

 
İncəsənət Universitetində dram kino aktyoru 
ixtisası üzrə təhsil alıb. Kurs rəhbəri Əliabbas 
Qədirov olub. 1996-cı ildə Azərbaycan 
Akademik Dram teatrının səhnəsində xırda, 
kütləvi səhnələrdə iştirak edib. 1997-2003-cü 
illərdə Dövlət Pantomima teatrında çalışıb. Hal-
hazırda Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar və 
Yuğ teatrında  işləyir.  
 İlk çəkildiyi film Murad İbrahimbəyovun 
“3 qız” tammetrajlı bədii filmi olub. Burada 
epizodik obrazı canlandıran aktyor kinoya gəlişi 
kimi Asif Rüstəmovun “Ev” qısametrajlı filmini 
sayır. Bundan başqa qısametrajlı “Yalançılar”, 
“Teatral həyat”,  tammetrajlı “Ölüm növbəsi”, 
“Qala”, “Sahə”, “Kuklalar” və tammetrajlı bədii 
televiziya “Əzizim Fellini”, “Səhərə inan” 
filmlərində rol alıb. Rusiya kinematoqrafçı-
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larının çəkdiyi “Jurnalist”, “Russkiy perevod” və 
“İtgin düşmüş adam” filmlərində də çəkilib. 
Sonuncu film Berlində nümayiş olunduqdan 
sonra Almaniyadan da təklif alıb. “Qəbirqazanın 
yelləncəkləri” adlanan qısametrajlı film 
Azərbaycanda çəkilib.  
 Aktyorluqdan başqa ədəbiyyatla 
maraqlanır. Sevdiyi yazıçı Şillerdir. Poeziyanı 
çox sevir. Nəsimi, Füzuli kimi klassikləri və 
Ramiz Rövşəni oxumaqdan zövq alır. Gənc 
yazarlardan Rəbiqə Nazimqızının, Yeganə 
Cansailin və Aqşin Yeniseyin şeirlərini oxuyur.  
 

 
 

Rasim Cəfərov həm teatr aktyorudur, həm 
kino. Bəs hansı sizə daha yaxındır? 
- Kinonu daha çox sevirəm. Amma uzun müddət 
kinoda çəkiləcəyimə ümidim yox idi. Bir neçə 
dəfə olub ki, xarici görkəmimi əsas gətirərək 
“sən kinoluq deyilsən” deyiblər. Hətta bir filmin 
kastinqlərində sonda iki nəfər qalmışdıq. Mənə 
dedilər ki, biz səni tamaşaçıya sevdirə 
bilməyəcəyik. İlk filmim “3 qız”-da epizodik 
rolum var. Qəhrəmanlara saxta pul satıram. 
Daha sonra “Ev” filminə çəkildim. Bu film məni 
kino ictimaiyyətinə tanıtdı. “Əzizim Fellini”-dən 
sonra camaat arasında tanındım. Öz filmlərimə 
baxanda da obrazlarıma çox tənqidi yanaşıram. 
Kinoda bunu daha çox bəyənirəm. Teatrda hər 
hansı bir rolu oynadıqca növbəti tamaşalarda 
əyri-əksikləri düzəldirsən. Kinoda isə belə 
imkan olmur. Hər hansı bir səhnəni bir neçə 
dubl oynayırsan və bilmirsən rejissor hansı 
dublı seçəcək. Filmə baxanda deyirsən ki, gərək 
burada bunu belə etməyəydim. Hər bir rolda 
etmədiyin nə isə qalır. Bu mənə ləzzət edir.  
Hansı obrazları oynamaqdan imtina 
edərdiniz? 
- Olub. Obrazları zövqümə görə seçirəm. 
Hansısa bir rolda özümə yaxın bir şey olsun 
istəyirəm. Məsələn Şon Peni çox sevirəm. O 

aktyora qibtə edirəm. Amma onun “Milk” 
filminə baxa bilmirəm. O obrazı yaratdığına 
görə qarşısında baş əyirəm. Amma baxa 
bilmirəm. Bilmirəm bu ya məndə olan 
kompleksdi, ya cəmiyyətdən, mentalitetdən 
gələn bir şeydir, amma o tip obrazları oynaya 
bilməzdim. Nəsə maneə olardı. Bir də 
Rusiyadan mənə təklif gəlmişdi. 8 hissəli film 
çəkilməli idi. Mənə baş rollardan biri verilirdi. 
Ssenarini oxudum və imtina etdim. Səbəbi də o 
idi ki, film 1990-cı il 13 yanvar hadisələrindən 
bəhs edirdi. Ermənilərin Bakıdan qovulma-
sından. Mənim obrazım müsbət olsa da, digər 
azərbaycanlı obrazlar başkəsən, quldur, oğru 
kimi qələmə verilirdi. Mən bir az patriotam, ona 
görə, bu filmə çəkilə bilməzdim.  
Bəs dünya kinosunda elə bir obraz varmı ki, 
onu oynamaq istərdiniz? Məncə siz Roman 
Polanskinin “Pianist” filmində baş rolu 
canlandıra bilərdiniz. Broudiyə çox 
oxşayırsınız. 
- Onu mənə çox adam deyir. Bir dəfə mənim 
haqqımda məqalə yazılmışdı. Adı “Bizim Adrian 
Broudi” idi. Özüm də özümü hərdən oxşadıram. 
“Pianist” filmində son səhnələri saqqallı saçlı, o 
səhnədə daha çox oxşayırıq (gülür).  
 

 
 

Hər bir aktyor nə vaxtsa özünü rejissor kimi 
də sınamaq istəyir. Məsələn Şon Penin 
rejissoru olduğu bir neçə uğurlu filmi var. 
Sizin belə bir fikriniz varmı? 
- Təbii, mən də nə vaxtsa film çəkmək 
istəyərdim. Hətta bir dəfə ssenari yazmaqda da 
özümü yoxlamışam. Ancaq  rejissorluq 
kameranı əlinə al “sən burda dur, sən bunu de” 
ilə olmur. Rejissor öz baxım bucağını, öz 
dünyasını lentə köçürməyi bacarmalıdır. 
Tamaşaçı hadisələrə onun dünyasından 
baxmalıdır. Onun gördüyünü görməlidir.  Hələ 
onu özümdə hiss etmirəm ki, hissləri tam 
köçürə biləcəm. İşıqlandırmaq istədiyim mövzu 
çoxdur. Ümumiyyətlə mənim üçün filmdə və ya 
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tamaşada vacib olan insan faktorudur. Öz 
düşüncələri ilə, psixologiyası ilə, hər hansı bir 
situasiyada öz varolması ilə insan. Bu daha 
maraqlıdır.  
Həm Rusiya, həm Azərbaycan kinematoqraf-
çıları ilə işləmisiniz. Fərq nədərdir? 
- Elə böyük bir fərq yoxdur.  Prodüsserlərin 
aktyorlarla söhbətindən tutmuş, ta çəkiliş 
meydançasındakı dialektə, jarqona və 
terminlərə qədər eynidir (gülür). Sadəcə məncə 
Rusiyada çəkiliş meydançası hər mənada daha 
yaxşı təşkil olunur. Hər kəs öz işində saat kimi 
çalışır. Təşkilatçılıq çox yaxşıdır. Bəlkə də pul 
daha çoxdur, ona görə.  
 

 
 

Rusiyada sizə maraq varsa, niyə sənətinizə 
orada davam etmirsiniz? 
- Orada agent xanım var. O mənə deyir ki, orada 
daimi yaşasaydım daha uğurlu olardı. Bilmirəm 
niyə getmirəm. Bir ifadə var “Moskva slezam ne 
verit” bəlkə də ona görə. İstəyirəm iş olsun, işlə 
gedim. Amma o xanıma demişəm ki, əgər böyük 
proyektə təklif alsam və yeganə problem orada 
yaşamamaq olsa bu problemi həll edə bilərik. 
Azərbaycanda teatrın və kinonun vəziyyətini 
necə dəyərləndirərdiniz? 

- Teatr uzun müddət dayanmışdı. İndi tərpənir. 
İnkişaf üçün vəsait ayrılır. Teatr binaları təmir 
olunur.  
Təmir tamaşaçı axınınına səbəb olurmu? 
 - Əlbəttə. Tamaşaçı teatra getməsi üçün birinci 
ona rahatlıq lazımdır. Tamaşaçı dona-dona 
tamaşaya baxa bilməz. O, soyuğu düşünmədən 
səhnədə baş verənləri izləməlidir. Aktyorun da 
səhnədə başına qar yağmamalıdır. O ki qaldı 
kinoya, mən bir az optimistəm. İnanıram ki, hər 
şey yaxşı olacaq. Ola bilər bu gün zəifdir, pisdir, 
çətindir. Bu normaldır, başlanğıc həmişə belə 
olur.  
Son işləriniz barədə məlumat verərdiniz? 
- İndi İctimai televiziya “Döngələr” adlı 
çoxseriyalı bədii televiziya filmi çəkir. Onun 7 
seriyası çəkilib, 14 seriyalı olmalıdır. Bundan 
başqa “Soy prodakşn” Ramiz Fətəliyevin 
ssenarisi ilə “Sirr” adlı serial çəkir. Orada da 
rolum var. Bir də “Bakı mən səni sevirəm” 
filminin kastinqlərində iştirak edirəm. Ola bilsin 
o filmdə də çəkildim. 
Hansı rejissor və aktyorların sənətini 
izləyirsiniz? 
- Aktyorlardan Robert De Niro, Al Pacino və 
Dastin Hoffmanı çox sevirəm. Bunlar 
klassiklərdir. Müasirlərdən Met Deymon, 
Leonardo di Kaprio, Hari Oldman, Ralf Faynnes. 
Leonardo di Kaprionun karyera inkişafını, 
özünü aktyor kimi yetişdirməsini çox 
bəyənirəm. Rejissorlardan M. Skorsezeni, Q. 
Tarantinonu, R. Polanskini bəyənirəm. Koppola 
isə ən sevdiyim “Xaç atası” filminin rejissorudur. 
Bu film kadrları ilə, simvolikası ilə, aktyor 
oyunu ilə mükəmməldir.  
 
Sonda aktyorun ən sevdiyi 5 filmin siyahısını 
təqdim edirik: 
1.“Xaç atası” (The Godfather Part I, II) 
2.“Qadın ətri” (“Scent of woman”)  
3.“Sevgililər” (“Falling in Love”)  
4.“Şindlerin siyahısı” (“Schindler's List”) 
5. “Taksi sürücüsü” (“Taxi driver”) 
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Charlie Kaufman 
 

 
 Amerikalı ssenarist, film produseri, kino 
ve teatr rejissoru Çarli Stüart Kaufman... 
Amerika kinomatoqrafiyasının dahi insanı 
olaraq tanınan ssenarist bənzəri olmayan 
ssenarilər yazmış, bu sahədə olduqca fərqli 
işlərə imza atmışdır. Gündəmdə olmağı o qədər 
də sevməyən, qəzet və jurnallara müsahibə 
verməyən Kaufman bir çox mükafatlara layiq 
görülmüşdür. Kaufman "Con Malkoviç olmaq" 
(Being John Malkovich), "Adaptasiya" 
(Adaptation), "Təmiz düşüncənin əbədi 
parlaqlığı" (Eternal Sunshine Of Spotless Mind), 
"İnsan təbiəti" (Human Nature) və "Nyu-York, 
Nyu-York" (Synecdoche, New-York) kimi 
filmlərin ssenarilərini yazmışdır.  
 Çarli Kaufman 1 noyabr 1958-ci ildə 
Amerikanın Nyu-York şəhərində yəhudi 
ailəsində dünyaya göz açıb. Film sahəsinə 
marağı lap uşaq yaşlarından özünü göstərir. 
Kiçik yaşlarından valideynlərinin hazırladığı  
 

 
tamaşaların rejissorluğunu etməyə başlayır. 
Uşaqlığı və yeniyetməlik dövrü Vest Hartfordda  
və Kennektikutda keçib. 1974-cü ildə anası və 
böyük bacısı ilə  bir çox məşhur insanın yaşadığı 
"Massapequa, Long İsland"a köçürlər. Həmişə 
çox ağıllı və yaxşı tələbə olan Kaufman özünə 
qapanıq, səssiz və utancağ bir insan olub. Dram 
klubunun təşkil etdiyi bir layihə üçün 3 il bir TV 
şirkətində işləyən Kaufman boş vaxtlarında "Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde"da olan bir çox komedik 
tamaşalarda aktyor kimi çıxış edirdi. Vudi 
Allenin "Yenidən oyna, Sam" (Play it Again, 
Sam) filmindən başqa, "Təmiz bir gün" (On A 
Clear Day) və "Pilləkandan yuxarı" (Up the 
Down Staircase) tamaşalarında baş rolda 
oynayır. Oxuduğu məktəbin incəsənət bölməsini 
bitirdikdən sonra Boston Universitetinə daxil 
olur. Amma burdakı təhsili onu qane etmir və 
təhsilini yarımçıq qoyaraq "NYU"da kino 
bölməsi üzrə oxumağa başlayır. 
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 Kris Kolumbusla qrup yoldaşı olan 
Kaufman, sonralar ən yaxşı dostu olacaq Paul 
Proçla da elə bu illərdə tanış olur. Proçla 
bərabər ssenarilər yazmağa başlayır və hər 
yazıya görə hər birinə 25 dollar ödəyən 
"National Lampoon" jurnalı üçün işləyirlər. Çarli 
və Paulun birgə işi tək oxuduqları ildə yox, 
sonralar da davam edir. Məşhur jurnalist Con 
Mişell onların birgə yazdığı "Tamamilə təsadüf" 
(Purely Coincidental) adlı ssenarisinə müsbət 
rəylər bildirir. Çarli və Paul bu ssenarini Stiven 
Spilberqə və Alan Arkinə də göndərirlər. 
 Kaufman 80-ci illərin sonuna qədər 
Minneapolisdə yaşayaraq "Star Tribune"da 
işləyir. Burdakı işi onu o qədər də qane etmirdi. 
Burada dostu Proçla “Newhart” adlı serialın 
ssenarisini yazmağa başlayır. Minneapolisdə öz 
gələcəyini yaxşı görməyən Kaufman, oradakı 
işini ataraq Los Ancelese köçür. Bir müddət 
burada işsiz qalır. Los Ancelesdə o, rejissor Kris 
Elliotla tanış olur. Kaufmanın işlərini bəyənən 
rejissor ona öz “Həyatı əldə etmək” (Get a life) 
serialının 1990-1992-ci illərdə çəkilən 
bölümlərinin ssenarilərini yazmağı təklif edir. 
Bu Kaufmanın TV-də professional olaraq 
başladığı ilk işi idi.  
 90-cı illərin sonuna qədər Kaufman 
"Kənar" (The Edge), "Larri ilə əzab" (The 
Trouble with Larry), "Ned və Steysi" (Ned and 
Stacey) və "Dana Karveyin şousu" (The Dana 
Carvey Show) seriallarının ssenaristliyini edir. 
Özünü film sahəsində sınamağı qərara alan 
Kaufman həmin illərdə "Con Malkoviç olmaq” 
filminin ssenarisini yazır. Evli olmasına  
 

 
 

baxmayaraq başqa qadını sevən bir kişinin  
fantastik, poetik və utopik hekayəsindən bəhs 
edən filmin ssenarisi rejissor Spayk Cons 
tərəfindən bəyənilir. Elə filmin rejissorluğuna 
da o üstələnir. Con Malkoviç, Kameron Diaz, 
Ketrin Kiner, Con Kyusakın baş rollarını ifa 
etdiyi film kinoteatrlarda nümayiş olunmağa 

başladıqdan sonra qəribə ssenarisi ilə böyük 
marağa səbəb olur. Yazdığı ilk ssenarisi ilə 
Oskara belə namizəd olan Kaufman üçün də bu 
film böyük müvəffəqiyyət idi. "Con Malkoviç 
olmaq" filmi 45 fərqli film festivalında bir çox 
mükafatlara layiq görüldü. 3 nominasiyada 
Oskara namizəd oldu.  
 2001-ci ildə Kaufman insan təbiətinin 
dəhlizlərində tamaşaçını böyük bir gəzintiyə 
çıxaran "İnsan təbiəti" filminin ssenarisini 
yazdı. Baş rollarında Patrisia Arketin və Tim 
 

 
 

Robbinsin oynadığı filmin rejissorluğunu Mişel 
Qondri edir. "Con Malkoviç olmaq" filmi qədər 
uğur gətirməsə də bu film Kaufmanın 
filmoqrafiyasında öz xüsusi yerini tutdu. 
 Kaufmanın üçüncü ekranlaşdırılan 
ssenarisi "Adaptasiya"  adlanır. Filmin 
rejissorluğunu Spayk Cons edir. Bu onun 
Kaufmanla ikinci işi olur. Kaufman bu dəfə öz 
əkizini yaratdığı və orxideya oğrusu olan bir 
adamın hekayəsindən bəhs edən bir kitabı film 
üçün necə ssenariləşdirdiyini anbaan qələmə 
alır. Baş rollarında Nikolas Keys, Meril Stripin 
oynadığı film 4 nominasiya üzrə Oskara 
namizəd göstərilir. Lakin bu nominasiyalardan 
biri üzrə - "Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktyor" qalib 
olur. "Adaptasiya" Kaufmanın ironik, orijinal və 
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fərqli tərzini bir daha gözlər önünə sərdi (bu 
film haqqında 6-cı sayımızdan daha geniş  
məlumat ala bilərsiniz). 
 Kaufman eyni il, yəni 2002-ci ildə Corc 
Kluni və Dryu Barrimorun rol aldığı "Təhlükəli 
ağlın etirafları" (Confessions Of A Dangerous 
Mind) filminin ssenarisini yazır. Çak Barrisin 
romanı əsasında ekranlaşdırılan film Kaufmana 
"Ən yaxşı ssenarist" nominasiyasında " BFCA" 
mükafatını qazandırır.  
 Kaufman "İnsan təbiəti" filmində birlikdə 
işlədiyi Mişel Qondri ilə  "Təmiz düşüncənin 
  

 
 

əbədi parlaqlığı" filminin ssenarisini yazır. Film 
"Ən yaxşı ssenari" nominasiyasında Çarli 
Kaufman, Mişel Qondri və Piyer Bismut 
üçlüyünə Oskarı qazandırır. Baş rollarında Keyt 
Uinslet və Cim Kerrinin oynadığı film "Con 
Malkoviç olmaq" filmini də kölgəsində qoyaraq 
2004-cü ilin ən yaxşı filmlərindən biri olur. Cim 
Kerrinin canlandırdığı Coyl Bariş obrazını 
Kaufman  dostu Paul Broşdan təsirlənərək 
yaradıb. Film bir çox beynəlxalq festivallarda 
mükafatlara layiq görülür (3-cü sayımızdan bu 
film haqqında daha geniş məlumat ala 
bilərsiniz). 

 2008-ci ildə Kaufman növbəti ssenarisini 
ekranlaşdırmağa hazırlaşır. Bu dəfə ssenarisinin 
rejissorluğunu da özü edir. Rejissor kimi ilk işi 
olan "Nyu-York, Nyu-York" ailə içi problemləri 
olan, nizamsız bir həyat yaşayan professorun  
 

 
 

həyatından bəhs edir film. Bu professor gözəl və 
rahat həyat arzulayır. Pyes yazır. Sevir, ayrılır. 
Ayrılığın səbəbi bilinmir. Nadir xəstəliklərə 
tutulur. Öz həyatını tamaşa halına salmaq 
istəyir. Film bir çox tənqidçilərin rəyinə görə 
son 20 ilin ən yaxşı filmlərindən biri sayılır. 
 Hal-hazırda Çarli Kaufman öz həyat 
yoldaşı və iki uşağı ilə birlikdə Kaliforniya 
ştatında yaşayır. Kaufmanın sevdiyi yazıçı və 
rejissorlar bunlardır: Frans Kafka, Samuel 
Bekket, Stanislav Lem, Filip K. Dik, Flanneri 
O'Konnor, Stefan Dikson, Şirley Cekson, Devid 
Linç, Lars Von Trier və Patrisia Haysmit. 
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OSCAR 

 
 “Oskar” mükafatı  Amerika Kino Sənətləri və 

Elmləri Akademiyası (ingiliscə AMPAS) 

tərəfindən hər il kino sahəsində qazanılan uğurlara 

görə təqdim edilir. 6000-dən artıq üzvü olan 

akademiyanın əksər üzvləri ABŞ-dan olsa da, 

üzvlük milliyətdən və yaşadığı ölkədən asılı deyil. 

Tarix: İlk mükafatlar 16 may 1929-cu ildə 270 

nəfərlik auditoriyanın iştirakı ilə keçirilən 

mərasimdə təqdim edildi. Bu mükafatlar 1927/28-

ci illərin filmlərinə verilirdi. 15 heykəlcik təqdim 

edildi. Lakin qaliblərin adları 3 ay əvvəldən 

açıqlanmışdı. Bu qayda növbəti ildən etibarən 

dəyişdirildi. İlk mərasimdə iki film müxtəlif 

kriteriyalar üzrə “Ən Yaxşı Film”kimi 

mükafatlandırıldı. “Wings” (Qanadlar) əsas 

mükafatı aldı.  İki rejissor komediya və dram 

filmlərinə görə, aktyor və aktrisa 1927/28-ci illərdə 

çəkildiyi bir neçə filmə görə mükafat aldılar.  

Mərasim  1953-cü ildən etibarən televiziya ilə 

yayımlanmağa başladı və hal-hazırda 100-dən artıq 

ölkədə yayımlanır.    

İlk qaliblər: 

Ən Yaxşı Film – “Wings” (Qanadlar). və 

“Sunrise: A Song of Two Humans” (Günəşin 

Doğuşu: İki İnsanın Mahnısı) 

Ən Yaxşı Rejissor (Komediya) – Lyuis 

Maylstoun, “Two Arabian Knights” (İki Ərəb 

Gecəsi) filminə görə; 

Ən Yaxşı Rejissor  (Dram) – Frenk Borzeyc, 

“Seventh Heaven” (Yeddinci Səma) filminə görə; 

Ən Yaxşı Aktyor – Emil Cenninqs, “The Last 

Command” (Sonuncu Əmr) və “The Way of All 

Flesh” (Bütün Cismin Yolu) filmlərinə görə; 

Ən Yaxşı Aktrisa – Canet Qeynor, “Seventh 

Heaven”, “Sunrise: A Song of Two Humans” və 

“Street Angel” (Küçə Mələyi) filmlərinə görə; 
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Ən Yaxşı Orijinal Hekayə (1940-dan etibarən 

Orijinal Ssenari adlanır) – Ben Hext, 

“Underworld” (Yeraltı Dünya) filminə görə; 

Ən Yaxşı Uyğunlaşdırılmış Ssenari – Bencamin 

Qleyzer, “Seventh Heaven” filminə görə; 

 

 Çarli Çaplin “The Circus” (Sirk) filminə 

prodüserlik, rejissorluq etdiyinə, ssenarisini 

yazdığına və filmdəki roluna görə akademiyanın 

ilk “Şərəf Oskar”ına layiq görüldü. Digər “Şərəf 

Oskarı” “The Jazz Singer” (Cazz Müğənnisi) 

filmini istehsal etdiyinə və kino sahəsində yenilik 

yaratdığına görə “Warner Brothers Production” 

kinokompaniyasına təqdim edildi. 

  

Kateqoriyalar: Hal-hazırda “Oskar” 24 kateqoriya 

üzrə təltif edilir: 

Ən Yaxşı Aktyor  1928 -  

Ən Yaxşı Aktrisa  1928 - 

2-ci Planda Ən Yaxşı Aktyor  1936 - 

2-ci Planda Ən Yaxşı Aktrisa 1936 – 

Ən Yaxşı Animasiya Filmi 2001 – 

Ən Yaxşı Qısametrajlı Animasiya 1931 – 

Ən Yaxşı Quruluşcu Rəssam 1928 –  

Ən Yaxşı Operator İşi 1928 –  

Ən Yaxşı Kostyum Dizaynı 1948 –  

Ən Yaxşı Rejissor 1928 –  

Ən Yaxşı Sənədli Film 1943 –  

Ən Yaxşı Qısametrajlı Sənədli Film 1941 –  

Ən Yaxşı Montaj 1935 –  

Ən Yaxşı Xarici Film 1947 –  

Ən Yaxşı Qısametrajlı Film 1931 –  

Ən Yaxşı Qrim 1981 –  

Ən Yaxşı Musiqi 1934 –  

Ən Yaxşı Mahnı 1934 –  

Ən Yaxşı Film 1928 –  

Ən Yaxşı Səs Montajı  1963 –  

Ən Yaxşı Səs Miksinqi  1930 –  

Ən Yaxşı Vizual Effektlər  1939 –  

Ən Yaxşı Orijinal Ssenari  1940 –  

ƏnYaxşı Uyğunlaşdırılmış Ssenari 1928 

Oskar Rekordçuları:  

Ən çox nominasiyası olan filmlər “All About Eve” 

(İv Haqqında Hər Şey) – 1950 və “Titanic” 

(Titanik) – 1997 filmləridir. Hər biri 14 

nominasiyada irəli sürülüb. Ən çox Oskar qazanan 

filmlər “Ben Hur” (Ben Hur ,1959), “Titanik” və 

“The Lord of The Rings: The Return of The Ring” 

(Üzüklər Hökmdarı: Kralın Qayıdışı) – 2003 

filmləridir. Hər biri 11 Oskar alıb. 

 

        Oskarla bağlı maraqlı faktlar: 

 Ən çox nominasiyası olan və qalib olan şəxs 

Uolt Disneydir. O, ümumilikdə 59 (!) 

nominasiyadan 26 (!) Oskar qazanıb. Disney 

həmçinin bir ildə ən çox Oskar alan şəxsdir. 

1954-cü ildə o, 4 mükafat qazanıb. Daha 

maraqlısı ondan ibarətdir ki, Disney özü-

özünə Oskar verən yeganə şəxsdir (!). 

Disneydən sonra ən çox nominasiyası olan 

şəxslər bəstəkarlar Con Uilliams (47 nom.) və 

Alfred Nyumandır. (45 nom.). Uilliams 5, 

Nyuman isə 9 Oskar qazanıb. 

 Filmləri ümumilikdə ən çox Oskara namizəd 

olmuş rejissor Uilyam Uylerdir. Onun filmləri 

127 nominasiyadan 38-ni qazanıb. 2-ci yerdə 

Stiven Spilberq (111 nominasiya, 31 Oskar), 

3-cü yerdə Martin Skorsezedir (75 

nominasiya). 

 Ən çox Oskara (11) namizəd olub, lakin heç 

bir mükafat almayan iki film: Herbert Rossun 

“The Turning Point” (Dönüş Nöqtəsi) – 1977  

və Stiven Spilberqin “The Color Purple” 

(Bənövşəyi Rəng) – 1985 filmləridir. 

 Ən çox Oskara nominant olan aktyor Cek 

Nikolson (12), aktrisa isə Meril Stripdir (17). 

Ən çox Oskar qazanan isə Ketrin Hepberndir. 

O, 12 nominasiyadan “Ən Yaxşı Aktrisa” 

kateqoriyasında 4-nü qazanıb.  

 “Ən Yaxşı Aktyor” kateqoriyasında ən çox 

namizəd olan, lakin qazana bilməyən aktyor 

Piter Otuldur. O, 8 dəfə Oskara namizəd olub, 

lakin qazanmayıb. 2002-ci ildə ona “Şərəf 

Oskarı” təqdim edilib. 

 Yalnız 3 film 5 əsas Oskara sahib olub (film, 

rejissor, ssenari, aktyor, aktrisa). Bunlar “It 

Happened One Night” (Bu Bir Gecə Baş 

Verdi) – 1934, “One Flew Over the Cuckoo's 

Nest” (Qu Quşu Yuvası Üzərindən Uçarkən) – 

1975 və “The Silence of the Lambs” 

(Quzuların Səssizliyi) – 1991 filmləridir. 

 Ən çox Oskara layiq olmuş rejissor Con 

Forddur. O, 5 nominasiyadan 4-nü qazanıb. 

Ən çox namizəd olan rejissor isə Uilyam 
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Uaylerdir. O, 12 dəfə namizəd olub və 3-nü 

qazanıb. 

 Oskar mərasimində ən çox aparıcılıq etmiş 

şəxs Bob Houpdur. O, 18 dəfə mərasimə 

aparıcılıq edib. 

 “Ən Yaxşı Film” kateqoriyasında Oskara 

namizəd olan ilk animasiya filmi “Beauty and 

the Beast” (Gözəl və Çirkin) filmidir. Bundan 

əlavə “Up” (Yuxarı) – 2009 və “Toy Story 3” 

(Oyuncaq Hekayəsi 3) – 2010 animasiya 

filmləri də bu kateqoriyada namizəd olublar. 

 Ölümündən sonra Oskara namizəd olan ilk 

şəxs Ceyms Dindir. O, həmçinin ölümündən 

sonra iki Oskara namizəd olan yeganə şəxsdir. 

O, “East of Eden” (Cənnətin Şərqi) – 1955 və 

“Giant” (Nəhəng) - 1956  filmlərinə görə 

namizəd olub. Ölümündən sonra Oskar alan 

ilk aktyor Piter Finçdir. O, 1976-cı ildə 

“Network” (Şəbəkə) filminə görə “Ən Yaxşı 

Aktyor” Oskarını alıb. Ölümündən sonra 

Oskar alan digər aktyor Hit Ledcerdir. O, 

2008-ci ildə “The Dark Knight” (Qara 

Cəngavər) filminə görə “2-ci Planda Ən Yaxşı 

Aktyor” Oskarını qazanıb. 

 Eyni obrazı yaradaraq Oskar qazanan yeganə 

aktyorlar Marlon Brando və Roberto De 

Nirodur. Onların hər ikisi Vito Karlioni 

obrazına görə mükafata layiq görülüblər. 

Marlon Brando “The Godfather” (Xaç Atası) 

– 1972 filminə görə “Ən Yaxşı Aktyor”, De 

Niro isə “The Godfather: Part 2” (Xaç Atası: 

2-ci Hissə) – 1974  filminə görə “2-ci Planda 

Ən Yaxşı Aktyor”. 

 Oskara namizəd olan ən gənc şəxs – Castin 

Henri 8 yaş (Şirli Templ 6 yaşında xüsusi 

Oskar alıb); Oskar qazanan ən gənc şəxs – 

Tatum Oniyl 10 yaş: Oskara namizəd ən yaşlı 

şəxs - Qloria Stüart 87 yaş; Oskar qazanan ən 

yaşlı şəxs – Kristofer Plammer 82 yaş. 

 “Godfather” (Xaç Atası) və “The Lord of the 

Rings” (Üzüklərin  hökmdarı) yeganə 

trilogiyalardır ki,onların  hər üç filmi “Ən 

Yaxşı Film” kimi Oskara namizəd olub. 

“Godfather” trilogiyası ümumilikdə 29 

nominasiyadan 9, “The Lord of the Rings” isə 

30 nominasiyadan 17 Oskar qazanıb. 

 Sandra Ballak yeganə şəxsdir ki, eyni həftə 

ərzində “Ən Yaxşı Aktrisa” kimi Oskar və 

“Ən Pis Aktrisa” kimi Qızıl Moruq (ingiliscə 

Razzie) mükafatını qazanıb. 

 Oskar tarixində ən uğursuz şəxs səs miksinqi 

və montajı ilə məşğul olan Kevin Okkonel 

hesab oluna bilər. O, 20 Oskar nominasiyası 

alsa da, heç birini qazanmayıb. 

 Oskar tarixində yalnız iki səssiz film “Ən 

Yaxşı Film” kateqoriyasında Oskar alıb. 

Bunlardan birincisi 1-ci mükafat mərasimində 

qalib olan “Wings” (Qanadlar) – 1927, digəri 

isə 84-cü mərasimdə qalib olan “The Artist” 

(Artist) – 2011 filmləridir 

 

 Uğursuz Rejissorlar: Böyük tarixə malik 

Oskar mükafatı həmçinin Oskar uğursuzları ilə də 

yadda qalıb. Bunlardan 3-ü daha məşhurdur. 

1. Çarli Çaplin – kino tarixində ilk əfsanə. 

1928-ci ildə Çaplin “Circus” (Sirk) filmini 

çəkdi. Növbəti il keçirilən ilk mərasimdə o, 

bu filmə görə “Ən Yaxşı Film”, “Rejissor”, 

“Aktyor” və “Orijinal Hekayə” 

nominasiyalarında nominant ola bilərdi. 

Lakin bunun əvəzində akademiya ona 

“Şərəf Oskarı” verməklə kifayətləndi. 

Çaplinin ən yaxşı filmlərindən sayılan 

“City Lights” (Şəhər İşıqları) – 1931 və 

“Modern Times” (Müasir Dövr) – 1936  

filmləri heç bir Oskara namizəd olmadı. Bir 

çoxları buna səbəb kimi Çaplinin 1929-cu 

ildə aldığı “Şərəf Oskarı”nı evində qapı 

dəstəyi kimi istifadə etməsini göstərirdilər. 

1941-ci ildə onun “The Great Dictator” 

filmi Çaplinə 2, “Ən Yaxşı Aktyor” və “Ən 

Yaxşı Orijinal Ssenari” mükafatlarını  

gətirə bilərdi, lakin yenə də Oskar ala 

bilmədi. 1948-ci ildə “Monsieur Verdoux” 

(Müsyo Verdu) filminə görə “Ən Yaxşı 

Orijinal Ssenari” nominasiyasını  aldı, lakin 

qalib olmadı. 1972-ci ildə, 43 il sonra 

Çaplin yenə də Oskar aldı. Lakin bu dəfə 

də “Şərəf Oskarı”. Mərasim iştirakçıları 

onu 12 dəqiqə (!) ayaq üstə alqışladılar. Bu 

Oskar tarixində təkrarolunmaz rekorddur. 

Çaplinin hələ 1952-ci ildə çəkdiyi, lakin 

1973-cü ildə ekranlara çıxan “Limelight” 
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filmi ona “Ən Yaxşı Musiqi” (!) Oskarını 

gətirdi. Bu onun yeganə “yarış” Oskarı 

oldu. 

2. Alfred Hitçkok - əfsanəvi ingilis rejissor. 

Hitçkok “Rebecca” (Rebekka) – 1941, 

“Lifeboat” (Xilasetmə Qayığı) – 1945, 

“Spellbound” (Ovsunlanmış) – 1946, “Rear 

Window” (Arxa Pəncərə) – 1955, “Psycho” 

(Psixo) – 1960 filmlərinə görə 5 dəfə “Ən 

Yaxşı Rejissor” kimi Oskara namizəd olub, 

lakin ala bilməyib. 1968-ci ildə ona “Irvinq 

G. Talberq”  xatirə Oskarı verildi. O, 

mükafatı qəbul edərkən mərasimlər 

tarixinin ən qısa nitqlərindən birini işlətdi. 

O, sadəcə olaraq “Sağ Olun” deyərək 

səhnəni tərk etdi. 

3. Stenli Kubrik -  Kino tarixinin əfsanəvi 

simalarından biri olan Kubrik 1964-cü ildə 

“Dr Strangelove” (Dr. Streynclav) filminə 

görə “Ən Yaxşı Rejissor”, “Film” və 

“Uyğunlaşdırılmış Ssenari” 

nominasiyalarında nominat oldu, lakin ala 

bilmədi. 1968-ci ildə “2001: A Space 

Odyssey”(2001: Kosmik Odisseya) filminə 

görə “Ən Yaxşı Rejissor”, 

“Uyğunlaşdırılmış Ssenari” və “Vizual 

Effektlər” nominasiyasından yalnız “Ən 

Yaxşı Vizual Effektlər” Oskarını qazandı 

(!). 1971-ci ildə “A Clockwork Orange” 

(Portağal Mexanizmi) filminə görə “Ən 

Yaxşı Rejissor”, “Film” və 

“Uyğunlaşdırılmış Ssenari” 

nominasiyalarında qalib ola bilmədi. 1975-

ci ildə “Barry Lyndon” (Barri Lindon) 

filminə görə “Ən Yaxşı Rejissor”, “Film” 

və “Uyğunlaşdırılmış Ssenari” 

nominasiyalarından heç birində qalib 

olmadı. Və nəhayət 1987-ci ildə “Full 

Metal Jacket” (Tam Metal Qabıq) filminə 

görə “Ən Yaxşı Uyğunlaşdırılmış Ssenari” 

nominasiyasını əldə etdi, lakin Oskar 

almadı. Beləliklə, əfsanəvi rejissor 13 

Oskara namizəd olub və yalnız “2001: 

Kosmik Odisseya” filminə görə “Ən Yaxşı 

Vizual Effektlər” Oskarını alıb. 

 
 

84-cü Oskar Mükafatları: 26 fevralda 84-cü 

Oskar mükafatının 24 kateqoriyada qalibləri 

məlum oldu. “The Artist” (Artist) 10 

nominasiyadan “Ən Yaxşı Film” və “Ən Yaxşı 

Rejissor” da daxil olmaqla 5-ni qazandı. Bu 

film “Wings” (Qanadlar) filmindən sonra əsas 

mükafatı qazanan 2-ci səssiz film oldu.  

Kristofer Plammer 82 yaşında ən yaşlı Oskar 

qalibi oldu. “A Separation” (Ayrılıq) xarici 

film kateqoriyasında Oskar alan ilk İran filmi 

oldu. Jan Dyujarden “Ən Yaxşı Aktyor” kimi 

Oskar alan ilk fransız aktyoru oldu. 
 

 
 

Qaliblər:  

“Ən Yaxşı Film” – “The Artist” , prodüser 

Tomas Lenqmen; 

“Ən Yaxşı Rejissor” – Mişel Hazanaviçus, 

“The Artist” filminə görə; 

“Ən Yaxşı Aktyor” – Jan Dyujarden, “The 

Artist” filminə görə; 

“Ən Yaxşı Aktrisa” – Meril Strip, “The Iron 

Lady” (Dəmir Ledi) filminə görə; 
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 “2-ci Planda Ən Yaxşı Aktyor” – Kristofer 

Plammer, “Beginners” (Başlayanlar) filminə 

görə; 

“2-ci Planda Ən Yaxşı Aktrisa” – Oktavia 

Spenser, “The Help” (Kömək) filminə görə; 

“Ən Yaxşı Orijinal Ssenari” – Vudi Allen, 

“Midnight in Paris” (Parisdə Gecəyarı) filminə 

görə; 

“Ən Yaxşı Uyğunlaşdırılmış Ssenari” – 

Aleksandr Peyni, Net Fekson və Cim Raş, 

“The Descendants” (Sələflər) filminə görə; 

“Ən Yaxşı Animasiya Filmi” – Qor 

Verbinski,  “Rango” (Ranqo) filminə görə; 

“Ən Yaxşi Xarici Dilli Film” – Aşqar Farhadi 

(İran), “A Separation” (Ayrılıq) filminə görə; 

“Ən Yaxşı Musiqi” – Lüdovik Bous, “The 

Artist” filminə görə; 

“Ən Yaxşı Mahnı” – Bret MakKenzi, “Man or 

Muppet” mahnısı, “The Muppets” (Kuklalar) 

filminə görə; 

“Ən Yaxşı Səs Montajı” – “Hugo”; 

 

 

 

 

 

“Ən Yaxşı Səs Miksinqi” – “Hugo”; 

“Ən Yaxşı Rəssam İşi” – “Hugo”; 

“Ən Yaxşı Operator işi” – Robert Riçardson, 

“Hugo” filminə görə; 

“Ən Yaxşi Qrim” – “The Iron Lady” 

“Ən Yaxşı Kostyum Dizaynı” – “The Artist”; 

“Ən Yaxşı Montaj” – Anqus Voll və Kirk 

Bakster, “The Girl with the Dragon Tattoo” 

(Əjdaha Döyməli Qız) filminə görə; 

“Ən Yaxşı Vizual Effektlər” – “Hugo” 

“Ən Yaxşı Sənədli Film” – “Undefeated” 

(Məğlubedilməz); 

“Ən Yaxşı Qısametrajlı Sənədli Film” – 

“Saving Face” (Simanı Xilas Etmək); 

“Ən Yaxşı Qısametrajlı Film” – “The Shore” 

(Sahil); 

“Ən Yaxşı Qısametrajlı Animasiya Filmi” – 

“The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore” (Cənab Morris Lesmorun Fantastik 

Uçan Kitabları). 
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 Xavyer Bardem-  məşhur aktyor 1 mart 
1969-cu ildə İspaniyada dünyaya göz açmışdır. 
 Ron Hovard- aktyor 1 mart 1954-cü ildə 
ABŞ-da dünyaya göz açmışdır. 
 Daniel Kreyq- məşhur aktyor 2 mart 
1968-ci ildə İngiltərədə dünyaya göz açmışdır. 
 Cessika Bell- aktrisa 3 mart 1982-ci ildə 
ABŞ-da dünyaya göz açmışdır. 
 Anje Vayda- rejissor 6 mart 1926-cı ildə 
Polşanın şimalında yerləşən Suvalki şəhərində 
anadan olmuşdur. 

 Rob Reyner-  məşhur rejissor, film 
produseri  6 mart 1947-ci ildə ABŞ-da  anadan 
olub. 
 Reyçel Veinz- Oskar laureatlı aktrisa 7 
mart 1970-ci ildə Londonda dünyaya göz 
açmışdır. 
 Andrey Mironov- Sovet dövrünün 
məşhur aktyoru 8 mart 1941-ci ildə Moskva 
şəhərində anadan olmuşdur. 
 Çak Norris- döyüş filmlərinin məşhur 
aktyoru 10 mart 1940-cı ildə ABŞ-da dünyaya 
göz açmışdır. 
 Şeron Stoun- məşhur aktrisa 10 mart 
1958-ci ildə ABŞ-nın Pensilvaniya ştatında 
dünyaya göz açıb. 
 Bəşir Səfəroğlu- aktyor 11 mart 1925-ci 
ildə Bakıda doğulub. 
 Meral Konrat- türkiyəli aktrisa 11 mart 
1963-cü ildə Türkiyədə dünyaya göz açmışdır. 
 Aaron Exkart-  aktyor  12 mart 1968-ci 
ildə ABŞ-da  anadan olub. 
 Vilyam H. Masi-  aktyor  13 mart 1950-
ci ildə ABŞ-da  anadan olub. 
 Mişel Keyn- iki Oskar sahibi aktyor  14 
mart 1933-cü ildə Londonda  anadan olub. 
 Devid Krononberq- aktyor, rejissor  15 
mart 1943-cü ildə Kanadada anadan olub.

 Bernardo Bertoluççi- italyan rejissor, 
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ssenarist 16 mart, 1941-ci ildə Parma şəhərində dünyaya göz açmışdır. 
 Cerri Levis- aktyor, ssenarist və rejissor  16 mart 1926-cı ildə ABŞ-da anadan olub. 
 Kurt Rassel- aktyor 17 mart 1951-ci ildə ABŞ-da dünyaya göz açmışdır. 
 Kvin Latifa- aktrisa, müğənni 18 mart 1970-ci ildə ABŞ-da anadan olub. 
 Lyük Besson- rejissor, ssenarist 18 mart 1959-cu ildə Parisdə dünyaya göz açmışdır.  
 Brüs Uillis- alman əsilli amerikalı aktyor 19 mart, 1955-ci ildə Almaniyadan dünyaya göz 
açmışdır. 
 Hüseynqulu Sarabski- opera müğənnisi (lirik tenor), aktyor, rejissor, pedaqoq, teatr xadimi, 
Azərbaycanın xalq artisti (1932)  1879-cu il 20 mart tarixində Bakıda kasıb bir ailədə anadan olmuşdur.
 Holli Hanter- Oskar laureatlı məşhur aktrisa 20 mart 1958-ci ildə ABŞ-da  anadan olub. 
 Spayk Li- amerikalı aktyor, film produseri, rejissor 20 mart 1957-ci ildə ABŞ-da dünyaya göz 
açmışdır.  
 Hüseynağa Sadıqov- aktyor   21 mart 1914-cü ildə Bakıda doğulub. 
 Qari Oldman- aktyor 21 mart 1958-ci ildə London şəhərində dünyaya göz açmışdır.  
 Vilyam Şetner- aktyor 22 mart 1931-cu ildə Kanadada anadan olub. 
 Lütfəli Abdullayev- aktyor 1914-cü il 22 martda Nuxa şəhərində (indiki Şəki) doğulub. 
 Akira Kurosava-  dünya şöhrətli rejissor 23 mart 1910-cu ildə Yaponyanın paytaxtı Tokio 
şəhərində dünyaya göz açmışdır. 
 Sara Cessika Parker- aktrisa 25 mart 1965-ci ildə ABŞ-da dünyaya göz açmışdır. 
 Kira Naytli- aktrisa 26 mart 1985-ci ildə London şəhərində  dünyaya göz açmışdır. 
 Ələsgər Ələkbərov- aktyor 26 mart 1910-cu ildə Bakıda anadan olub. 
 Kventin Tarantino- məşhur rejissor, ssenarist 27 mart 1963-cü ildə ABŞ-da dünyaya göz 
açmışdır.  
 Stiv MakKvin- amerikalı məşhur aktyor 27 mart 1930-cu ildə ABŞ-da anadan olub. 
 Kristoffer Lambert- fransız aktyor 29 mart 1957-ci ildə  ABŞ-da dünyaya göz açmışdır. 
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ULUBATLI 
HASAN: 1453 
 

  
 Kendimi bildim bileli söylenilen bir söz 
vardı, sanırım hâlâ da var, varlığını sürdürmeye 
de devam edecek. 
 “Kardeşim Holivud’a baksana, adamların 
tarihi yok bir şeyi yok, adamlar yazıyor çekiyor, 
bizim onca şeyimiz var bir şey yapılmıyor.”  
tarzındaki  bu serzenişi ne derece etkiler 
bilmiyorum ama “ha çıktı, ha çıkacak” derken 
nihayet Fetih 143 filmi vizyonda yerini aldı. 
637 (???) yılında  Arapça olarak Hz. Muham-
med’in evinde başlıyor film. Rahmetli Akad’ın 
Çağrı’sı gibi Peygamber’in öznelinden sahabeler 
görünüyor ve evden dışarı çıkan sahabelerden 
birisinin İstanbul’un Arap Devleti tarafından 
kuşatılmasında yer alan ve surların dibinde 
şehid olan Ebu Eyüb el-Ensari olduğunu ve 
Peygamberin de “Kostantiniyye’nin bir gün elbet 
feth olunacağını” bildirdiğini anlıyoruz yapılan 
konuşmalardan. 

 Yıllar önce yine Türkiyeli animasyon 
yapımcıları tarafından yapılmış bir fetih çizgi 
filminde seyirci çizgi filmdeki şahinin gözünden 
olaylara şahit oluyor ve çizgi filmde o şekilde 
bitiyordu. 
 Fetih 1453’te de yine bu 
animasyondakine benzer bir şahin var. Bu 
şahinin o animasyondaki şahinle bir ilgisi var mı 
(ne bileyim yapım şirketi vs. olabilir) ya da 
şahin Sultan 2. Mehmet’le mi bütünleştirilmiş 
pek anlam veremesem de şahinin gözünden 
izlediğimiz Arabistan sahnesinin ardından neler 
olup neler bittiğini anlatan tok bir ses eşliğinde  
Fatih döneminin Osmanlı’sına gidiyor ve şahine 
veda ediyoruz. 
 Kılıç antrenmanı yapan iki genci 
görüyoruz, gençlerden birisi Fatih, diğeri ise 
Fatih’in  -filmde-  en güvendiği  asker Ulubatlı 
Hasan. 
 Fatih büyümüş İstanbul’u fethedecek 
yaşa gelmiştir.  Tahtta bu kez, 2.Murat (??) 
hayattayken tahta oturan ve tekrar tahtı 
babasına bırakan çocuğu yerine, sarayda ve 
diğer ülkelerde deneyimsiz diye nitelendirilen 
genç padişah vardır. 
 

 
 

 Kulakları rahatsız eden ses efektleri, 
gerekli gereksiz her yerde kullanılan müzikler 
eşliğinde Bizans’ı Vatikan’ı Ceneviz’i dolaş-
tığımız film yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor, 
filmin sonunda İstanbul’un fethedileceğini ve 
Ulubatlı Hasan’ın da öleceğini en az ortaokulu 
okumuş tüm izleyiciler bildiğinden kimse 
yönetmenden sürpriz beklemiyor ve yönetmen 
de okullarda okutulan sosyal bilgiler kitabına 
sadık kalarak ortaokul seviyyesindeki tarihi 
bilgiyle ve bir tutam milliyyetçilikle İstanbul’un 
fethine zemin hazırlıyor. 
 Yönetmen Faruk Aksoy piyasaya 
salınacak bir filmde neler bulunmalı neler 
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bulunmamalı hepsini daha önce yapımcısı 
olduğu Çılgın Dershane ve Recep İvedik 
filmlerinden dolayı çok iyi bildiğinden,  filmin 
ilerleyen kısımlarında, tarihi piyasa filmlerinde 
bulunması gereken her şey sonuna kadar 
kullanılmış. 
 Bunların en başında, Ulubatlı Hasan’ın 
aşkı Macar kızı  Era’nın savaşlara dahi katılması, 
(???????)  Bizans’ın Battal Gazi filmlerinden 
farklı olmayan, ağızlarından “Pis Türkler, dinsiz 
Türkler.” sözcüklerini düşürmeyen Bizans 
ahalisi bunlara verilecek örneklerden bir kaçı. 
Filmde yapılmaya çalışılan durum ne İstanbul’u 
fetheden ataları anma olayı, ne de tarih için bir 
şeyler yapma çabası. Filmin amacı başından 
sonuna kadar insanların milliyyetçi ve dini 
duygularını kabartıp bunun üzerinden para 
kazanma olayı. Bunları rahatça söylememi 
sağlayan en önemli unsur hiç şüphesiz, filmin 
tarihte varlığı da yokluğu da kocaman bir soru 
işareti olan “ULUBATLI HASAN”ın üzerine 
yıkılmış olması. 
 Varlığını yokluğunu bilmediğimiz bu 
hayali kahraman üzerinden anlatılan fetih 
olayını izlerken birden filmin sonunda herhangi 
bir sürpriz bekledim, zira surlara sancağı 
dikiyor diye bildiğimiz Ulubatlı Hasan (?????))) 
30 metrelik kuleden kalbine saplanan okla yere 
düşüyor ve filmin ilerleyen sahnelerinde hiçbir 
şey olmamış gibi fetih mücadelesine devam 
ediyor. 
 (Kalbine saplanan oku çelik yeleğe 
benzer şeyin kurtardığını anlayabildim de o 
kuleden Hasan’ın sağ çıkmasını hâlâ aklım 
almıyor.) 
 Filmin sonunda da tarih bilgimizi 
tereddüte düşürmeden  vücuduna saplanan 
onlarca okla Kostantiniyyenin surlarına sancağı 
dikiyor. 
 

 
 

 Ayrıca Ulubatlı Hasan öyle bir hâle 
gelmiş ki biran Ulubatlı Hasan’ı mı yoksa Barbar 
Conan’ı mı izlediğimi anlayamadım, umarım 

Holivud yapımcıları bu oyuncumuzu 
keşfederler. 
 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz 
diyerek Ulubatlı Hasan gibi bir kişinin varlığını 
kabul edip, “ee nooolmuş Holivudda adamlar 300 
kişiyle orduyu dövüyor.” lafın da yanımıza alarak 
devam ediyoruz filmi anlatmaya. 
 Yapılan işte en büyük amaç;  Holivud 
kalitesini yakalamak olmuş ve filmin ekibi 
zaman zaman bunu başarmış da. Orman sahnesi 
Amerikan filmlerine taş çıkartırcasına 
Holivudvari ve “bakın biz de istesek yapabiliyor-
muşuz.” dedirtiyor filmin yapımcılarına. 
 Ama bir rüya sahnesi  var ki önü 
Muhteşem Yüzyıl dizisi, arkası ise  Prince of 
Persia’ya ucundan azıcık yaklaşılmaya çalışılmış 
hali. Rüya sahnelerindeki yeşil perdeler o kadar 
kötü ki,  orman sahnelerini çeken kişilerin bu 
kişiler olduğuna inanası gelmiyor insanın. Hali 
filmi Dali ile çekseniz biraz göz yumacağız da bu 
kadar da kötü olmamalıydı milyon dolarlık 
bütçeli filmin rüya bölümü. 
 

 
 

 Kurtlar Vadisi ve New York’ta Beş Minare 
filmleri alternatif dil seçenekleriyle çıkmıştı zira 
orijinal dilleri tercih edenlerle altyazı okumak 
istemeyenler düşünülmüştü. 
 Ancak Fetih 1453 filmi her ne kadar 
Arapça ile başlasa da Bizans, Vatikan gibi 
ülkelerde çatır çatır Türkçe konuşulması filmin 
Battal Gazi, Malkoçoğlu filmlerinden ayrılmak 
istememesinin en büyük göstergesi, keşke 
filmin dağıtımcıları bunun için de alternatif dil 
seçenekleri koysalardı. Sanırım seyirciyi 
kaçırmaktan korktukları için bu yola 
başvuruldu ancak anlamadığım olay hadisin 
kutsallığının daha da inandırıcı hale gelebilmesi 
için mi Arabistan sahnelerinde bu yola 
başvurulmadığı? 
 Filmdeki Fatih Sultan Mehmet karakteri 
ne Büyük İskender’i örnek alan ne de onca dil 
bilip Bizans’ı deviren Fatih, filmdeki Fatih 



 

55 Film Fiction | Yanvar, №5 

İstanbul’u almakta başka hiçbir şey 
düşünmeyen odasında tespih parçalayan Fatih, 
bu da film vizyona girdiği günden itibaren 
devam eden Fatih’in çok pasif gösterildiği 
yönündeki görüşleri destekler nitelikte. 
Birçok yerli kaynakta bile geçen Bizans 
imparatoru Konstantin’in de Osmanlı ordusuna 
karşı son nefesine kadar yiğitçe savaştığını 
biliyoruz. – Bu işlerin Türk’ü gavuru olmaz.- 
filmde bunu sadece kaçması için fırsat olduğunu 
söyleyen yardımcısına kaçmayacağını belirterek 
göstermiş yönetmen ancak bu benim gibi filmi 
tarafsız bir köşeden izleyenlere pek inandırıcı 
gelmedi. 
 

 
 

 Ayrıca savaşın üçüncü gününde 
imparatorun karı-kızla alem yapmasını da 
mantığım almadı. Tamam düşman askeri kötü 
göstermek istiyorsun da bir imparator ve onun 
yardımcıları bu kadar da aşağılanmaz ki. 
Ulubatlı Hasan’ın biricik sevgilisi Macar yetimi 
Era’nın tek kadın olarak kuşatmada yer 
almasını ise hangi  akıl ve mantıkla yapıldığını 
hâlâ anlayamadım, bu da yukarıda belirttiğimiz 
hayali kahraman Ulubatlı Hasan’a seçilmiş en 
uygun eş olsa gerek. Ki film gerçek tarihle 
ilgilenmediğinden buna göz yumabilirdik ama 
bu kadar da saçmalık olmamalıydı bence. 
 Eee peki filmin hiç mi iyi yanı yok? Var illa ki,  
olmaz mı? 
 Her ne kadar yaratıcı bir şey olmasa da 
filmde günümüzde elimizde bulunan Fetihle 
ilgili ne kadar tablo varsa bu tablolara sadık 
kalınmaya çalışılmış ve neredeyse tamamı 
filmin gereken yerlerinden kullanılmış. 
Fatih’in atını denize sürdüğü sahne, İstanbul’a 
girildiği zaman ve Fatih’in savaşa hazırlanırken 
oğlu Beyazıt’ı kucağına alırken giydiği zırhlı 
sahnesi günümüzde elimizde bulunan Fatih  

 
 

dönemi Osmanlı tablolarını beyazperdeye 
birebir yansıtılmış. 
 Son söz olarak şunları belirteyim, film 
sinema için küçük,  Aksoy Film içinse büyük bir 
adım olmuş. Sağda solda her ne kadar  “Türk 
Sineması için çok güzel bir deneme bunun 
sayesinde Türk Sineması gelişecek…” dense de, 
bu tarz filmlerin sadece yapımcıların ve sinema 
işletmecilerinin yüzlerini güldüreceği şimdiden 
belli. Zira Holivudu yakalamak dışında hiç bir 
amacı olmayan, bir yandan muhafazakarları 
elde tutayım bir yanda yabancı sinema severleri 
de kaçırmayayım (bunu New York’ta Beş 
Minare filminde de görmüştük) diyen, harika 
reklam kampanyalarıyla, bol miktarda araya 
serpiştirilmiş milliyetçi ve dinci tutumlarla 
yapılmış bu tarz filmler birkaç yıla unutulur 
gider. 
 

 
 

 Ne diyelim yolu açık olsun Faruk 
Aksoy’un, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim 
gerçekten birçok şeye masraf harcanmış, 
umarız bunları gişede kurtarmıştı. 
Yıllarca yönetmenler Kurtuluş’tan ekmek yedi 
durdu,  birazdan Osmanlı’ya yönelsinler 
bakalım,  daha neler olacak sanırım bu gidişle 
Aksoy Çanakkale’ye de bir el atsa fena olmaz.  
Sinemaya emek veren herkese sevgi ve 
saygılarımla… 
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Thank You 
For Smoking 
 

 

 
 
Film- Siqaret çəkdiyiniz 
üçün təşəkkürlər 
Rejissor- Ceyson 
Reytman 
Janr- Komediya, dram 
Ölkə- ABŞ 
İl- 2005 
İMDB xalı- 7.7 
Film Fiction xalı- 7.8

 Amerika istehsalı olan film 2005-ci ildə Ceyms Reytmanın rejissorluğu ilə çəkilmişdir. Filmin 
ssenarisi Kristofer Bukleyin eyni adlı romanı əsasında ekranlaşdırılmışdır. Baş rollarında Aoran Ekxart, 
Kamerun Brayt, Mariyo Bella kimi aktyorlar oynayıb.  
 Filmin baş qəhramanı Nik Neylor adlı karyerasının ən parlaq dövrünü yaşayan biridir. O böyük 
bir siqaret şirkətinin mətbuat katibi olaraq siqaret istehsalçılarının və siqaret çəkən insanların 
hüquqlarını müdafiə edir. Onun işi o qədər də asan deyil. Çünki o, hər kəsin bildiyi “Siqaret sağlamlıq 
üçün təhlükəlidir.” fikrinin tam əksini iddia etməyə çalışır. Əlbəttə buna görə onun qarşısında çox 
problemlər dayanır. Əsasən də insanların sağlamlığı barədə qurulan təşkilatlar və Amerika 
senatorlarından biri. Lakin Nik öz işini çox ustalıqla bacarır.  
 Filmin çox maraqlı, ustalıqla qurulmuş ssenarisi var. Baxarkən həm güləcək, həm də 
düşünəcəksiniz. “Siqaret çəkdiyiniz üçün təşəkkürlər” filmi Amerikada son illərin ən yaxşı komediya 
filmlərindən sayılır.  Film sizə bir növ “99 Frank” filmini də xatırladacaq.  
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Film- 2046 
Rejissor- Kar Vay Vonq 
Ölkə- Çin, Fransa, İtalya, 
Almanya 
Janr- Dram , fantastika, 
sevgi 
İl- 2004 
İMDB balı- 7.4 
Film Fiction balı- 8.0 
 
 "2046" məşhur rejissor Kar Vay Vonqun 
rejissorluğunu etdiyi, həmçinin ssenarisini də 
yazdığı 2004-cü il istehsalı dram, fantaziya və 
sevgi janrlarında çəkilmiş filmdir. Siz Kar Vay  

 
 
Vonqu "Sevgi əhval-ruhiyyəsində" (İn the mood 
for love) filmi ilə daha çox tanıyırsınız. Bu filmsə 
həmin filmin davamıdır. Hər filmi öz 
ssenarilərinə, görüntülərinə, ələlxüsus da 
musiqilərinə görə fərqlənir. Bu fərqliliyi siz 
"2046" filmində də  
görəcəksiniz. Film bir çox festivallarda 27-yə 
yaxın mükafat qazanıb. 2004-cü ildə Kann film 
festivalında "Qızıl Palma"ya namizəd göstərilib. 
 Filmin baş qəhramanı Çou Mo-van adlı 
bir yazardır. O gələcək haqqında roman yazır. 
Amma onun yazdığı bu yazılar, əslində 
keçmişdə yaşanmış hadisələrdən ibarətdir. 
Yazarın romanında tez-tez adı çəkilən qatar 
müəyyən fasilələrlə 2046 adlanan yerə gedir. 
Buraya gedən hər kəsin bir məqsədi var: keçmiş 
xatirələri geri qaytarmaq və orada həmişəlik o 
dəyişməyən xatirələrlə yaşaya bilmək. Və hər 
kəsdə burada öz yaddaşını itirir. 2046 sizə 
dəyişməyən bir zaman içində eyni xatirələrin 
təkrar-təkrar yaşanmasını göstərir. 
 Sevginin poetik, mistik, fəlsəfi 
təqdimatını siz filmdə izləyəcəksiniz. Rejissor 
bu filmdə sırf insanın daxilindəki duyğuları, 
hissləri meydana qoyub. Filmin ərsəyə gəlməsi 
onun düz 5 ilini alıb. 
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A Separation 
 

 
 
Adı- Boşanma 
Rejissor- Əsgər Fərhadi 
Janr- Art-xaus / Dram 
Ölkə- İran 
İl- 2011 
İMDB xalı- 8.6 
Film Fiction xalı- 9 
 
 Öncə ondan başlayaq ki, İran filmləri 
dünya kinosu üçün hava-su kimi lazım olduğunu 
bir daha təsdiq etdi. Bu ölkə rejissorları sanki 
pis film çəkməyəcəklərinə söz veriblər. Art-xaus 
üslubu İran rejissorları tərəfindən mükəmməl 
mənimsənilib. Buyurun bu da sizə yeni İran 
filmi... 
 "Boşanma" Berlində "Qızıl şir" 
qazanmaqla nəzərləri özünə cəlb edə bilmişdi. 
Film haqda saysız hesabsız resenziyalar yazıldı, 
rejissor ağız dolusu tərifləndi. Proqnoz da 
verildi ki, 2011-ci il üçün ən yaxşı "əcnəbi dildə 
film" Oskar laureatı məhz bu film olacaq. Elə də 
oldu. Film ard-arda "Qızıl qlobus" və "Oskar"ı 
qazanmaqla bəslənən ümidləri doğrultdu. 
Amma rəsmi İran yenə də sənətə barmaqarası 
baxmaq vərdişinə sadiqliyini göstərib rejissoru 
İranda rəsmi təbrik etməyi  
qadağan etdi. Axı bir İran filmi nüfuzlu ABŞ 
mükafatını qazanmışdı. Ümumiyyətlə, İranın bu 
cür absurd qərarlarına artıq çoxdan öyrəşmişik.  

 
 
 Bəs bu filmə niyə bu cür münasibət 
göstərildi? Gəlin araşdıraq. Deməli film boşan-
maq üçün məhkəməyə müraciət edən Simin və 
əri Naderin işlərinə baxılması ilə başlayır. 
Boşanma səbəbi soruşulur. Səbəb isə Siminin 
İranı tərk etmək istəməsi, Naderin isə onunla 
gəlmək istəməməsidir. Birinci səbəb də məhz 
Siminin (Bir İranlı qadının) öz ölkəsini tərk 
etmək istəməsidir. Onun dilindən olmasa da 
simasından (Rejissorun aktyor seçimi 
mükəmməldir) aşkar bezmə, azad olmaq 
çırpıntısı, mübarizəsi hiss olunur. Aydındır ki, 
yaxşı ölkədən getməzlər. Egər gedirlərsə buna 
tutarlı səbəb lazımdır. Simin isə bu səbəbi (İran 
qanunlarına etiraz) konkret demir. Onu əri 
Nader isə xanımı kimi güclü və mübariz deyil. 
Sıradan bir ər, ata və oğuldur. O da yorğundu, 
qaçmaq istəyir, lakin qorxur. Qula çevrilib və 
getmək istəməməsinə hər cür don geyindirir. 
Əsas səbəb isə ahıl yaşlı, xəstə atasıdır. Atasına 
olan sevgisi ona hər şeydən önəmlidi. Məhkə-
mənin onları boşamaması Siminin qarşısını ala 
bilməz. O nəyin bahasına olursa-olsun ölkədən 
getmək istəyir. O da bu mübarizəsinə görə hər 
şeyi, hətta öz qızından da keçməyə hazırdı. 
Nader isə işləməlidir. Bunun üçün atasına baxıcı 
qadın tutur. Elə hər şey bu hadisədən sonra 
dramatikləşir. Film haqda məlumatı burda 
saxlayıram ki, baxmaq maraqlı olsun. Maraqlı 
faktlardan biri də odur ki nə Nader, nə də Simin 
namaz qılmırlar. Bunu aşkar olmasa da çatdıra 
bilib Fərhadi. Sondakı səhnələrin birində 
Qurana əl basma epizodu isə İslam dəyərlərini 
yüksəldib.  Bəlkə də Fərhadi mükafatdan imtina 
etsəydi İranda rəğbətlə qarşılanardı. Amma 
rejissor əsl peşəkar kimi davrandı. Siyasəti 
sənətə qarışdırmayıb mərasimdə iştirak etdi
 P.S. Daha bir maraqlı məqam isə 
mükafatın rejissora təqdim olunması zamanı baş 
verdi. Heykəlciyi Sandra Ballok təqdim edirdi. 
Rejissor mükafatı elə götürdü ki, barmağı da 
aktrisaya toxunmadı. (İran İslam dövlətidir və 
İslam qanunlarına əsasən naməhrəm qadına 
barmaqla toxunuş belə haram sayılır)  
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Masculin 
Féminin 
 

 
 
Adı: Kişi üçün, Qadın üçün... 
Rejissor: Jan Lyuk Qodar 
Janr: Dram 
Ölkə: Fransa- İsveç 
İMDB xalı: 7.6 
Film Fiction: 8.0 
 
“Bizə televizor və soyuducu alın, amma bizi 
azadlıqdan da azad edin” 
Gi de Mopassanın hekayələri əsasında Jan-Lyuk 
Qodarın çəkdiyi film. 
Fransa və dünya kinosuna “Yeni Dalğa” kimi bir 
inqilabi yeniliklə gələn Qodarın siyasi seçimi də 
inqilabidir. Birlik, bərabərlik, qardaşlıq və sülh. 
Qodar sosialistdir. 
“Masculin – Feminin” filmi isə Qodarın sol 
ideyalarını əks etdirən filmidir. İlk öncə qeyd 
edim ki, filmə baxarkən sanki sənədli film seyr 
edəcəksiniz. “Yeni Dalğa”nın özəlliyi də 
burdadır.  

Filmin ssenarisi iki əks fikirli gəncin sevgi 
münasibətləri əsasinda qurulsa da əslində 
vermək istədiyi mesajlar fərqlidir. 
ABŞ – Vyetnam müharibəsinə olan etiraz, 
gənclərin azad seçim etmək imkanı və əlbəttə 
ki, sosializm fimin ayrı – ayrı yerlərində önə 
çəkilən mövzulardır. Ayrı – ayrı kadrlarda sevgi, 
şiddət, romantika və ölüm göstərən Qodar 
həqiqətən də dəlidir. Etiraf edim ki, filmin 
müəyyən yerlərində Qodarın nə etmək 
istədiyini anlamadım, amma sonlara gələndə 
yadıma “Yeni Dalğa” sözü gəldi və sakitcə filmi 
geriyə çevirib yenidən seyr etməyə başladım. 
Filmin adını unudun getsin. “Masculin Feminin” 
(Kişi – Qadın). Bu adın filmə elə də çox aidiyyatı 
yoxdur, mövzu kişi və qadın fərqləri deyil. 
Qodar ideoloji baxımdan iki fərqli gəncin 
münasibətlərində olan anormallığı göstərir. 
Cəmiyyətdən bezən, sol fikirli gənc oğlan və 
müğənni olmağa qərar verən, dar düşüncəli qız. 
Qodarın öz dilində desək, “Marks və Koka-
Kolanın övladları” üz-üzə. Əslində filmin iki 
qəhrəmanı da simvolikdir. Partiyaların yalançı 
sloqanlarından bezən, yeni nəfəs axtaran, 
haqsızlığa etiraz edən oğlan və əksər dar 
düşüncəlilərin arzuladığını arzulayan, şiddətə, 
müharibəyə, irqçiliyə qarşi laqeyd olan qız. 
Qodar iki ideyanı üz – üzə gətirir və fərqləri 
göstərir. Tamaşaçıya seçim etmək imkanı verir. 
SEÇİM SİZİNDİR. Filmdəki dialoqlara fikir 
vermənizi tövsiyyə edirəm. 
Filmin əsas qəhrəmanı nə Poldur, nə də ki onun 
sevgilisi. Filmin əsas qəhrəmanı kadr arxasında 
qalan şəxsdir. Kadr önünə gələn aktyorlara 
suallar yağdıran, dialoq qurmağa çalışan şəxs, 
hansı ki, filmdə heç gözə dəymir. Bu səbəbdən 
dialoqları diqqətlə dinləməyinizi məsləhət 
görürəm. Məhz kadr arxasında danışan kəs 
filmin mövzusunu müəyyən edir və ssenarini 
istədiyi tərəfə yönəldir. Məni ən çox 
təəccübləndirən kafe səhnəsi idi. Ərini öldürən 
qadının soyuqqanlılığı, ətrafda oturan 
insanların laqeydliyi. Fərqlidir. 
Filmə  bir az da öz baxış bucağımdan baxım: 
Rejissor işi çox gözəldir. Tək kamera ilə Qodarın 
çıxardığı oyunlar çox fərqlidir.. Antonioni altı 
kamera ilə işləyib şedevr yaradırsa, Qodar tək 
kamera ilə möhtəşəmdir. Və əlbəttə ki, 
aktyorlara verdiyi azadlıq çox önəmlidir. Filmə 
baxarkən bir aktyorun bir səhnədə, kadr 
dəyişmədən, 3-4 dəqiqə danışması və 
sərbəstliyi çox gözəldir. Bir sözlə şiddətlə 
tövsiyyə edəcəyim film: MASCULİN FEMİNİN. 
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Kitab Nicolas, Solaxay və 
Yalquzaq ləqəbli üç gənc yazarın 
"Ölü Yazarlar Dərnəyi" adı altında 
yazdıqları şeir və hekayələrdən 
ibarətdir. "Ölü Yazarlar Dərnəyi" 
fəaliyyətini facebook sosial 
şəbəkəsindən başlayıb. İlk 
vaxtlardan bu şəbəkədə olan 
digər insanların marağına səbəb 
olub. Hal-hazırda onların 
facebook səhifələrində 3000-dən 
çox ölü var.  Bu kitab onların 
virtual fəaliyyətindən real 
fəliyyətə keçidləridir. 
Azərbaycanda ilk dəfə belə bir 
layihəyə onlar imza atıblar. 
 

 

 

Kitabı əldə edə biləcəyiniz mağazalar: 
 
“Ali and Nino” mağazalar şəbəkəsi: 
Zeynalabdin Tağıyev küç. 19. 
Nizami küçəsi 91 
Park Bulvar, 1 mərtəbə 
İçəri Şəhər, A. Zeynallı küç. 63 

“Elmlər Akademiyası” 
metrosunun girişi və çıxışı. 
 
“28 May” metrosunun girişi və 
çıxışı. 
 

Akademiya kitab evi:                                     Bakı Kitab Klubu:      
Əziz Əliyev küç. 13.                                           1-ci ofis - M.Sübhi küç. 13  
                                                                                2-ci ofis - M.Muxtarov 7, 1001.       
“Xəzinə”  kitab mağazası: 
S.Vurğun bağının yaxınlığı. 
 

Kitabın qiyməti: 4 AZN 
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AFİŞA 
 
 

 
Ölkə: Böyük Britaniya 
İl: 2011 
Rejissor: Con Medden 
Baş rollarda: Judi Denç, Bill Nayi, Tom Uilkinson, Meqqi Smit 
Janr: drama, komediya 
Kinoteatr: Park Cinema, Azərbaycan 
28 marta kimi seansda 
 
Film, az xərc tələb edən və daha ekzotik Hindistana, “rahatlıq 
üçün gedən” britaniyalı pensionerlər haqqındadır. Yenidən 
bərpa olunmuş  “Meriqold” mehmanxanası haqqında reklama 
allanaraq,  gələcək həzzi və qayğısız həyatı gözləyərək, onlar 
aşkar edirlər ki, bu otel, keçmişdə olan əzəmətin yalnız solğun 
kölgəsidir.  Ətrafda olan şəraitin təmtəraqdan uzaq olmasına 
baxmayaraq, birgə yaşanan macəralar hər birini tamamilə 
dəyişir. Onlar, keçmişi buraxaraq, yenidən yaşamağa, 
sevməyə başlayırlar... 

 

 
 

Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Qeri Ross 
Baş rollarda: Ceniffer Lourens, Coş Haçerson, Elizabet Benks, 
Liam Hemsvor 
Janr: fantastika, savaş, triller, drama 
Kinoteatr: Park Cinema 
28 marta kimi seansda  
 
Gələcək. Zalım dövlətdə, bütün ölkənin diqqətini cəlb edən, 
sağqalma üzrə nümunəvi oyunlar keçirilir. “Ac oyunların” 
qaydalarına görə, 24 iştirakçıdan yalnız biri qalib gələ bilər. 
12 rayondan, Oyunda iştirak etmə şansı yalnız  gənc Kitnissə 
və ona vurulmuş Pitə düşür. Qaydalara fərqi yoxdur, kim  
qalib gələcək, əsas-tamaşanın maraqlı olmasıdır. Və bu dəfə 
tamaşa unudulmaz olacaq... 
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Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Adrian Grünberq 
Baş rollarda: Mel Qibson, Peter Stormare, Din Norris, Bob 
Qanton 
Janr: savaş, komediya 
Kinoteatr: Park Cinema, Azərbaycan 
28 marta kimi seansda 
 
Kiçik xəta törətmiş, Meksikada, narkotik və zorla dolu olan 
həbsxanaya düşən və doqquz yaşlı oğlanın köməyi ilə sağ 
qalmağı öyrənən bir cinayətkar haqqında film. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                                                  

Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Tarsem Sinqx 
Baş rollarda: Juliya Roberts, Lili Kolinz, Armi Hammer, Şon 
Bin 
Janr: fentezi, drama, komediya 
Kinoteatr: Park Cinema, Azərbaycan 
28 marta kimi seansda 
 
Gözəl və varlı şahzadəyə ərə getmək istəyən Zalım Kraliça, 
Belosjenkanı saraydan uzaqlaşdırır və hakimiyyəti hiyləylə 
əlinə keçirir. Lakin qız qaranlıq meşədə sağ qalır və quldur 
cırtdanlarla tanış olur. Birlikdə onlar Zalım Kraliçadan qisas  
alacaqlar! 
 
 
 
 
 

 


