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REDAKTORDAN
«Üçüncü dalğa»nın meridianlarında» kitabı Uluslararası və
Ümumittifaq kino festivallarının laureatı, kinodramaturq, kino
və televiziya rejissoru, yazıçı-publisist, bağımsız araşdırıcı, pedaqoq, Azərbaycan sənədli kinosunda müəllif filmlərinin yaradıcısı, Azərbaycan Kinematoqrafçılar ittifaqının və Azərbaycan
Jurnalistlər birliyinin üzvü Nazim Rza İsrafiloğlunun yaşam və
yaradıcılığına həsr olunub. 1960-cı ildən 2017-ci ilədək keçdiyi
yaradıcılıq yoluna işıq salan bu kitab Azərbaycan biblioqrafiya
tarixində ilk kərə olaraq, iki bağımsız bölümü – biblioqrafiya və
filmoqrafiyanı özündə birləşdirir.
Kitabın başlanğıcında Nazim Rza İsrafiloğlunun bu illər
ərzində keçdiyi zəngin yaşam və yaradıcılıq yolunu incələyən
çoxsaylı yazılar, resenziyalar, bilgilər, informasiyalar, ayrı-ayrı
ölkələrin mediasında çap olunmuş yazılardan seçmələr, analitik düşüncələr, şeirlər, özəl baxışlar, eləcə də yubileylər, yaradıcılıq uğurlarıyla bağlı təbriklər yer almışdır.
Tanınmış bilim adamları, mədəniyyət, incəsənət xadimləri, media qurumlarında çalışan yazarlar Nazim Rza İsrafiloğlunun yaratdığı filmlərə, yazdığı kitablara özəl yanaşma sərgiləməklə yanaşı, onun yaşam, eləcə də yaradıcılıq kredosunun,
dünyaya baxışının özəlliklərini, orijinal düşüncə tərzinin nədən
qaynaqlandığını üzə çıxarmağa, geniş oxucu auditoriyasına
çatdırmağa çalışmışlar.
İstər ayrı-ayrı yazılar, istərsə biblioqrafik bilgilər iki dildə
– Azərbaycan türkcəsində və rus dilində verilmişdir.
Kitabın biblioqrafiya bölümündə Nazim Rzanın əsərləri –
kitabları, dövri mətbuatda, dərgilərdə çap olunmuş yazıları, intervüləri, söhbətləri, sənədli televiziya filmlərinin ədəbi ssenariləriylə bağlı bilgilər, televiziyada, radioda, eləcə də internetdə
7

yayımlanmış söhbətləri yer almışdır. Nazim Rza İsrafiloğlunun
yaşam və yaradıcılığı haqqındakı bölmədə isə kitablar, kitablarda çap edilən materiallar barədə bilgilər var. Dövri mətbuatda və dərgilərdə Nazim Rza ilə bağlı çap edilmiş yazılar da
yetərincədir.
Kitabın filmoqrafiya bölümündə Nazim Rza İsrafiloğlunun 1967-ci ildən 2010-cu ilə kimi çəkdiyi sənədli telefilmlərin adları xronoloji sıralama ilə verilmişdir. Yaradıcı qrupda
çalışanların adları, filmlərin texniki göstəriciləri də ayrıca
vurğulanmışdır.
Materiallar xronoloji sıralama, içəridə isə əlifba üzrə qruplaşdırılıbdır.
Biblioqrafik kitabdan yararlanmanı asanlaşdırmaqdan ötrü
sonda «Köməkçi göstəricilər» verilib. Biblioqrafiya bölümündə «Nazim Rza İsrafiloğlunun əsərlərinin əlifba göstəricisi»,
«Dövri mətbuatda, kitablarda, dərgilərdə çap olunmuş yazılarının, intervülərinin, söhbətlərinin əlifba göstəricisi», «Radio, televiziya və internetdə etdiyi çıxışların, söhbətlərin, intervülərin
əlifba göstəricisi», «Haqqında yazmış yazarların əlifba göstəricisi» yer alıb.
Filmoqrafiya bölümündə isə «rejissoru və ssenaristi olduğu filmlərin əlifba göstəricisi» verilib.
Beləliklə, istər biblioqrafiya, istərsə filmoqrafiya bölümlərində, eləcə də ayrı-ayrı uzmanların çoxsaylı yazılarında Nazim Rza İsrafiloğlunun yaşam və yaradıcılığını geniş və bitkin
göstərilməsinə çalışılmışdır. Düşünürük ki, istəyimizi uğurla
başa çatdıra bilmişik. Odur ki, kitabı oxuyan hər bir kəsdən öz
düşüncələrini və istəklərini bildirməsini arzu edir, öncədən də
onlara «çox sağ olun» deyirik.
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AZƏRBAYCAN TÜRKÇƏSİNDƏ YAZILAR
Nazim Rza İsrafiloğlunun yaşam və yaradıcılığıyla
bağlı mədəniyyət, incəsənət, bilim adamlarının, eləcə də bir
çox başqalarının söylədikləri düşüncələr, yazdıqları şeirlər,
göndərdikləri təbriklər

Bir mövzu ətrafında iki yazı
Söz vaxtına çəkər – deyərlər. Düz otuz il bundan əvvəl
“Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində “Yaradıcı gənclik rubrikası
altında “Elə film çəkmək istəyirəm ki...” sərlövhəli yazı dərc
edilmişdi. Bu maraqlı məqalə o vaxtlar gənc kinorejissor, bu
gün kamil sənətkar kimi tanınan Nazim Rzayevə həsr olunmuşdu. Məqalənin müəllifi Ələkbər Abbasov da 30 il bundan
qabaq gənc televiziya işçisi idi. Bu gün isə Ələkbər müəllim
əməkdar jurnalist, iki dəfə Qızıl qələm mükafatı və H.B.Zərdabi mükafatı laureatıdır. Ölkəmizdə müəllif proqramlarının yaradıcılarından biri və aparıcısı kimi yaxşı tanınır.
Bu bölümdə Ə.Abbasovun “Elə film çəkmək istəyirəm
ki...” məqaləsini və 30 ildən sonra kinorejissor Nazim Rza barədə Ə.Abbasovla apardığımız müsahibəni dərc edirik.

“Elə film çəkmək istəyirəm ki...”
...Azərbaycan televiziyasında kiçik, işıqlı bir otağın qapısı
üstündə “Ekran” sözü yazıldı. Sonralar bu söz neçə-neçə filmin
titri üzərinə qondu. “Ekran” Yaradıcılıq Birliyinin istehsal etdiyi
televiziya filmləri tamaşaçıların rəğbətini qazandı. Ümumittifaq
ekranına çıxdı. Festivallardan Bakıya ilk mükafatlar gətirdi...


Yazı 2001-ci ildə çap olunmuş “Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu”
kitabından götürülmüşdür.

9

“İnsan Xəzəri xilas edir filmi Nazimin diplom işi idi. On
altı dəqiqəlik film televiziyaya istedadlı, düşünən bir rejissorun
gəldiyini bildirdi. Film 1969-cu ildə Klaypedada “İnsan və dəniz” devizi altında keçirilən Ümumittifaq festivalında nümayiş
etdirildi. Mövzunun publisistik həllinə görə münsiflər heyətinin xüsusi diplomuna layiq görüldü. Mütəxəssislərin diqqətini
cəlb etmiş film Riqada keçiriləcək Beynəlxalq festivalın proqramına salındı. Rejissor bərk həyəcan keçirirdi. Dünyanın bir
çox ölkəsindən festivala müxtəlif səpgidə filmlər gətirmişdilər.
Bu əsərləri məşhur rejissorlar çəkmişdilər. “İnsan Xəzəri xilas
edir” həmin lentlərin arasında itib-batmayacaqdımı? Axı, o,
təkcə bir studiyanı deyil, sovet televiziyasını təmsil edəcəkdi!
Bir neçə gün də kecdi. Bakıya bir teleqram gəldi: Azərbaycan
televiziyasının “İnsan Xəzəri xilas edir” filmi mühüm problemin televiziya publisistikası vasitəsilə müvəffəqiyyətli həllinə
görə beynəlxalq festivalın mükafatını almış, “Neptunun neştəri” prizinə layiq görülmüşdü. Sevinci rejissorla birlikdə ssenarinin müəllifləri Emil Ağayev və Ranıiz Tarıverdiyev, operator
Ramiz Şeyxov, bütün yaradıcı kollektiv bölüşdü.
Gənc rejissor Xəzərdən bir əsərlə ayrılmadı. Ona “Neptunun neştəri"ni bəxş etmiş dəniz Nazimi öz qoynuna səsləyirdi.
Cəlalına baxmağa, oğulları ilə həmdəm olmağa çağırırdı. Hələ
üzündən ilk yaradıcılıq sevincinin ətri uçmamış, ona “Xəzər
oğlu filminin rejissorluğunu tapşırdılar. Sular qoynuna – əfsanəvi Neft daşlarına otuz günlük səfər başlandı...
...“Xəzər oğlu lirik hekayət kimi düşünülmüşdü. Rejissor
Surid Cəfərzadənin işi, həyatı ilə əlaqədar bir-birini tamamlayan epizodlar tapmağı qərara aldı. Onun xarakterini, mənəvi
aləmini dərindən açıb göstərmək üçün Suridi yaxından tanıyanları, təcrübəli dəniz neftçilərini köməyə çağırdı. Ana danışdı. Onun sözünü üzlərində Xəzər dalğalarının izi duyulan mərd
adamlar tamamladılar. Kadrlar bir- birini əvəz etdi. Surid sanki
10

nəzərimizdə bir boy da ucaldı. Bu, təkcə iri planların doğurduğu təsir deyil...
Filmi çəkən qrup böyük həvəslə işləyirdi. Ssenarinin müəllifləri Emil Ağayev və Ramiz Tarıverdiyevin təklif etdikləri
mövzu onların ürəyincə idi.
Televiziya filmlərinin bu yaxınlarda Minskdə keçirilən
Ümumittifaq festivalında “Xəzər oğlu" maraqla qarşılandı...
...Ümumittifaq festivalı başa çatdı. Yaradıcılıq söhbətləri,
narahatçılıq, fərəh, düşüncə dolu günlər arxada qaldı. Festivalın
iştirakçıları – həm qaliblər, həm də özü ilə yalnız qonaqpərvər
ev sahiblərinin səmimiliyindən, gülüşündən pay aparanlar studiyalarına qayıtdılar. “Xəzər oğlu” Bakıya fəhlə sinfı haqqında
mövzunun müvəffəqiyyətli həlli üçün mükafat gətirdi.
Bakıya qayıdan Nazimi təbrik edənlər soruşurdular:
– İndi nə çəkəcəksən?
O, belə cavab verirdi:
– Elə film çəkmək istəyirəm ki, səmimiyyət rəmzi olsun.
Səmimi olmasaq, bizə kim baxar, bizə kim inanar?
Gənc rejissorun iş stolunun üstündə mərmərdən kiçik bir
fıqur var. Bu, dənizin dərinliklərindən baş qaldırmış müdrik
Neptundur. Əlindəki neştəri elə bil gənc müsahibinə verib, ona
yeni yaradıcılıq savinci arzulayır.
Bu günlərdə öyrəndim ki, Nazim təzə film çəkir. O, “Həyat
romansı"nı unudulmaz bəstəkarımız Asəf Zeynallıya həsr edir.

Otuz ildən sonra...
– Ələkbər müəllim, 1971-ci ildə kinorejissor Nazim
Rza haqqında mətbuatda ilk məqaləni məhz siz çap etdirmisiniz. Bu yaxınlarda həmin məqaləni oxuyandan sonra
Sizinlə müsahibə aparmağı qərara aldım. Həmin məqalənin yazılması ilə bağlı nə deyə bilərdiniz?
– Əvvəlcə gəlin 30 il bundan əvvəlki dövrü xatırlayaq.
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O vaxtlar ədəbi tənqid də mövcud idi, kino tənqidi də. Lakin televiziya tənqidi yox idi. Bu sahə təzə idi. Moskvada “Ekran-efir” sahə jurnalı nəşr olunurdu. Və o jurnal ümumən o
vaxtın televiziyasında gedən yaradıcılıq proseslərini izləyirdi.
Televiziya verilişləri haqqında resenziyalar, məqalələr, məlumatlar dərc edirdi. Hərdən imkan düşəndə redaksiya əməkdaşları keçmiş ittifaqın respublikalarına da səyahətə çıxır, həmin
respublikalarda televiziyaların inkişafı haqqında, ən yaxşı verilişlər barədə ara-sıra materiallar çap etdirirdilər.
Azərbaycanda isə televiziya verilişləri barədə ümumi fıkir
söylənilirdi: bu pis verilişdir, bu isə yaxşı. Xoşuma gəldi veriliş, yaxud xoşuma gəlmədi. Yəni verilişlər kino əsəri kimi təhlil olunmurdu. Bunu peşəkarcasına görmək üçün gərək televiziyanı biləsən. Televiziyanın nəzəriyyəsindən və təcrübəsindən
baş çıxarasan. Bizdə isə o vaxtlar bu işlə məşğul olan adamlar
yox idi. Olmadığı üçün də televiziya işçilərinin özləri məcbur
idilər ki, öz həmkarlarının uğurlu işlərini özləri təbliğ etsinlər.
Onların haqqında fıkir söyləsinlər. İctimaiyyətdə həmin verilişlərə maraq oyatsınlar. Həmin verilişlərin yaradıcılarını ictimaiyyətə tanıtdırsınlar: rejissorları, ssenariçiləri, operatorları, səs
rejissorlarını, musiqi tərtibatçılarını, bəstəkarları, rəssamları,
rejissor assistentlərini... Yəni bunların əksəriyyəti adları titrlərdə gedən adamlar idi. Tamaşaçılar titrləri oxumaqla təbii ki,
onlar barədə məlumat əldə edə bilməzdilər.
Bundan başqa verilişlər necə hazırlanır, hansı mərhələlərdən keçir, nəyin sayəsində formalaşır, hər bir yeni uğurlu tapıntı
nə kimi zəhmət hesabına başa gəlir. Bu barədə ictimaiyyətə və
televiziya tamaşaçılarına da müəyyən söz demək lazım idi. Mənim 30 il bundan əvvəl Nazim haqqında yazdığım və qəzetdə
dərc elətdirdiyim məqalə bu məqsədi güdürdü. Ümumiyyətlə,
təkcə Nazim haqqında yox, televiziyada o dövrdə işləmiş şəxslərin, yaradıcı insanların bir neçəsi haqqında müxtəlif qəzetlərdə
yazılarım gedib və yenə də deyirəm, məqsəd o adamları tamaşaçılara yaxından tanıtdırmaq olub.
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– Nazim Rzanı bir insan, bir sənətkar kimi necə xarakterizə edərdiniz.
– O vaxt Nazim barədə niyə yazmaq istədim? Əvvəla ona
görə ki, tam səmimi sözümdür, Nazimlə özüm arasında müəyyən bir yaxınlıq görürdüm. Bizim bir-birimizə çox gözəl münasibətlərimiz vardı. Bir kollektivdə, televiziyada işləyən gənc yaradıcı işçilər kimi. Aramızda paxıllıq, umu-küsü yox idi. Mən
gedib rejissor olası deyildim, nə də Nazim redaktor. Amma bu
fıkir o qədər də düz deyil. Mən rejissor ola bilməzdim. Nazim
isə jurnalist oldu. Rejissorluğuna da söz ola bilməzdi.
İkincisi, Nazim televiziya üçün yaranmış şəxsiyyət idi. Televiziyanı çox sevirdi və bu sevgisinə də axıra qədər sədaqətli
qalıb. Bu gün də öz yaradıcılığını, axtarışlarını davam etdirir.
Digər tərəfdən, Nazim səmimi insandır.
Nazim həyatda nə qədər səmimidirsə, bu səmimilik də həmişə onun verilişlərində, fıkirlərində, danışığında, sözlərində
və onun səsində özünü büruzə verirdi. Elə indi filmlərində də
bunu görmək olar.
Televiziya işçisi səmimi olmasa, daha doğrusu onun tamaşaçı ilə səmimi danışmaq fıkri yoxdursa, mən üzümü televiziyaya yeni gələn adamlara tutub deyirəm, onda başqa sənət seçmək lazımdır, başqa yol seçmək gərəkdir. Tamaşaçı ilə səmimi
olmaq tələb edilir, ekrandan tutuquşu kimi ötmək yox. Başqasının fıkirlərini özününküləşdirib onu başqa cür qələmə vermək heç kəsə lazım deyil. Çünki televiziyanın özü göstərəcək,
sən nə dərəcədə səmimi, ya qeyri-səmimi adamsan. Ona görə
də şəxsiyyət, televiziyada işləyən adam mütləq səmimi insan
olmalıdır. Televiziya qeyri-səmimi insanın yeri deyil. Belələrini ekran özü vurub atır kənara.
Nazim Rzada radikallıq da var. Yaradıcı insan kimi prinsipiallığı da var. Dediyindən dönən deyil.
Televiziyada keçən ömrü, hazırladığı verilişlər, müxtəlif letuçkalarda, müşavirə və iclaslarda dedikləri sözlər onun son dərəcə
prinsipial olduğunu göstərir, xüsusilə yaradıcılıq məsələlərində.
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Nazim bir iş görəndə üzdən gedən adam deyil. Yaradıcı
insan kimi hər şeyi dərindən öyrənməyə çalışır, ataların bir sözü var: “Dərin su bulanmaz”. Görəcəyi işin ətrafında tədqiqatçı
kimi yorulmadan çalışır, predmeti özününküləşdirir. Bundan
sonra televiziya üsullarını tapmaq çox asan olur.
Elə onun sonuncu filmlərindən biri böyük ajiotaja səbəb
olmuş, geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış
“Odlu məmləkət" kinoepopeyası da həmin axtarışların, tədqiqatların, gördüyü böyük işin nəticəsidir.
Nazim Rzanın daha bir keyfıyyəti barədə: Əgər müəllim
sinfə səliqəsiz geyimdə gəlirsə, əgər saçını yaxşı daramayıbsa,
üzünü qırxmayıbsa, ayaqqabılarını təmizləməyibsə, təbii ki,
onun şagirdlərinin içərisində heç olmasa 5-6 nəfəri gələcəkdə
ona oxşayacaq. Onlar da o cür səliqəsiz, özlərinə, geyimlərinə,
davranışlarına laqeyd şəxslər olacaqlar.
O vaxtlar televiziyada işləyəndə biz gənc idik. Təbii ki,
müasir görünmək istəyirdik. Amma bir var ki, süni şəkildə
müasir görünəsən, bir də var ki, bu sənin içindən gəlsin. Digər
tərəfdən o vaxtlar televiziyaya qonaqlar çox gəlib gedərdi, həm
verilişlərin iştirakçıları kimi, həm də qonaq sifətilə. Foyedə,
mərtəbələrdə onlar bizim işçilərlə görüşərdilər. Sadə, amma
zövqlə geyimnək, üst-başını təmiz saxlamaq lazım idi. Yəni
kənardan baxan da bilsin ki, o, televiziya işçisidir.
Telejurnalistlər obyektlərə, zavodlara, fabriklərə, müxtəlif
şəhərlərə gedirdilər. O vaxtlar adamı barmaqla göstərirdilər ki,
Azərbaycan televiziyasından gəlib. Amma görəndə ki, onun
ayaqqabısının bağı açılıb, ya palçığa bulanıb, şalvarı ütülənməyib, hələ ağzını açmamış, deyirdilər ki, televiziya işçisi gərək
belə olmasın.
Nazim gənclik illərindən hələ institutda oxuyanda da sadə
geyinərdi. Ancaq son dərəcə səliqəli olardı. Elə bir gün olmazdı
ki, o işə əyninə ütü çəkilməmiş şalvar geyib gəlsin. Yaxud onun
köynəyi təzə yuyulub ütülənməsin. Onun bu səliqə-səhmanı,
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zövqü çəkdiyi televiziya verilişlərində və filmlərində də özünü
göstərir. Artıq bir kadr və yaxud söz orada görməzsiniz. Planın
müəyyən bir ölçüsü olur, əgər o fıkrə xidmət edibsə, yerdə qalanını Nazim çıxarıb atır. Onun filmlərində səliqə-səhman olur,
hər şey dəqiq ölçülüb biçilir, mizan-tərəzi gözlənilir. Yəni onun
montajında zərgər dəqiqliyi var, artıq heç nəyə rast gəlməzsən.
– Kinorejissorun öz işindən ayrılıb televiziya verilişləri
hazırlaması hansı zərurətdən doğmuşdu?
– Əvvəllər biz bir yerdə işləməmişik. Nazim “Azərbaycantelefilm"də çalışırdı. Bir müddətdən sonra “Telefilm”də çəkiləcək filmlərin həcmini ixtisar etdilər. Ona görə də rejissorları
paylaşdırdılar televiziyanın müxtəlif baş redaksiyalarına. Nazim
də gəldi bizim redaksiyaya. Bu redaksiya əvvəllər “Xalq təsərrüfatı baş redaksiyası, sonra “Təbliğat baş redaksiyası adlandırıldı.
Bu baş redaksiyanın tərkibində sənaye verilişləri redaksiyası da
var idi. Mən həmin redaksiyada baş redaktorun müavini işləyirdim. Nazimlə mənim aramda heç bir problem yaranmırdı. O, elə
mövzu tapırdı, elə problemlərə toxunurdu ki, onunla razılaşmamaq olmurdu. Yəni görürdüm ki, fıkirləri aydm və ağlabatandır,
seçdiyi mövzular aktualdır. Özü də əvvəlcədən bilirdim ki, Nazim digər verilişlərində olduğu kimi bunu da yüksək səviyyədə
hazırlayacaq, ortaya maraqlı iş çıxaracaqdır.
O vaxtlar qəzet jurnalistikasında da, televiziya jurnalistikasında da belə bir qayda vardı: əgər yazı “Sov.İKP MK-nın
son plenumunda qeyd olunduğu kimi, xalq təsərrüfatının inkişafı və s. və i. sözləri ilə başlanırdısa, sonra bu fıkri davam
elətdirirdinsə və plenuınun qərarlarından sitatlar gətirirdinsə
buna heç kim heç bir söz demirdi. Hətta belə cümlələri heç kim
ata da bilməzdi. Çünki müəllif şikayət edə bilərdi ki, partiyanın
MK-nın plenumundan sitat gətirmişəm, amma çıxarıb atıblar.
Sonra da gəl sübut elə ki, sitat yerində işlənməyib.
Amma Nazim verilişlərində partiyaya, onun hər hansı bir
qərarına istinad eləmirdi. Yəni o, məsələni konkret qoyurdu və
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onun həlli yollarını axtarıb tapmağa çalışırdı. Əgər o, əhalinin
çoxişlənən mallara tələbatının səviyyəsindən və yaxud onu necə həll etməyin yollarından bəhs edən veriliş çəkmək istəyirdisə, birbaşa həmin mövzunun qulpundan yapışırdı. Özünü asan
yollara salmırdı. Yəni problem nədir, əhalinin hansı çoxişlənən
mallara tələbatı var, bu tələbat nə səviyyədə ödənilir, niyə aşağı səviyyədə ödənilir və bunun həlli yolları hansılardır. Bunun
üçün Nazim mütəxəssislərlə görüşürdü, dövlət plan komitəsinə
baş çəkirdi, zavod və fabriklərin bir neçəsində olurdu. Halbuki
o, bütün verilişi bir müəssisənin timsalında hazırlayırdı.
– Dediyiniz kimi, Nazim Rza Azərbaycan televiziyasında müəllif proqramlarının yaradıcılarından biri olub. Amma o vaxtlar buna münasibət heç də birmənalı olmayıb.
– Nazim hər şeydən əvvəl rejissor idi. Deyə bilərdi ki, ssenarini verin, gedim veriliş hazırlayım. Amma Nazim verilişin
ssenarisini də özü yazırdı. Başqa sözlə, Azərbaycan televiziyasında müəllif proqramlarının yaradıcılarından biri olub. Həqiqətən də buna müxtəlif münasibət var idi. Mən şəxsən bunun
tərəfdarı idim. Çünki özümün də müəllif proqramlarım var idi.
Və təbii ki, belə proqramların çox olmasını istəyirdim. Başa
düşürdüm ki, televiziyanın sabahı müəllif proqramları ilə sıx
bağlı olacaqdır. Keçmiş Ümumittifaq televiziyasından xeyli
üstün olan Estoniya televiziyasında elə jurnalistlər var idi ki,
gözəl müəllif proqramları hazırlayırdılar.
Qayıdaq Nazim Rzanın müəllif proqramlarına. Əvvəla Nazimin öz rejissor həmkarları onun proqramlarına qısqanclıq
hissi ilə yanaşırdılar. Çünki rejissorların bir qismi ssenari yaza
bilmirdi, aparıcı qabiliyyətləri də yox idi. Üstəlik ssenarinin
yazılmasına görə müəllif haqqı da ödənilirdi. Bunun özü də
yoldaşları qıcıqlandırırdı. Nazim televiziyada bəzi qüsurlu,
onun nəzərincə qüsurlu təcrübənin ayaq açıb yeriməsi ilə barışmırdı. Bununla əlaqədar sözünü də birbaşa şax deyirdi. Bu isə
əlbəttə, o vaxt çoxlarının xoşuna gəlmirdi. Nazimin radikallığı
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və prinsipiallığı da onun üçün başağrısına çevrilirdi. Ona görə
də istəyirdilər ki, Nazim müəllif proqramları hazırlamasın, yalnız rejissorluq eləsin. Onun səsi efırdən eşidilməsin, titrdə də
“Ssenari müəllifı" Nazim Rzayevdir sözləri yazılmasın.
O vaxt mənə dedilər ki, bu işdən Nazimi çəkindirim. Əvvəlcə Nazimin özü ilə söhbət elədim. Cavabı çox qısa oldu:
“Bu, mənim müəllif proqramımdır və bundan imtina eləmək
fıkrində deyiləm”.
Mən ona bir söz demədim. Amma o vaxtdan bu günə kimi
heç Nazimin özü də bilmir ki, həmin proqramı saxlamaq üçün
nə qədər prinsipiallıq və səbr tələb edildi. Axır sözüm isə belə
oldu: “Nazim Rzayevlə işiniz olmasın”. İndi bu sözləri deməyə
nə var ki. Ancaq o vaxt bunu demək çox çətin idi.
Müəllif proqramlarının aparıcısı kimi Nazimdə bütün keyfıyyətlər var idi. O, ilk növbədə Azərbaycan dilini çox gözəl
bilir. Azərbaycan dilində çox səlis danışır. Səsi efırlikdir, inandırıcı səsdir, şəxsiyyət səsidir. Digər tərəfdən jurnalist kimi,
ssenariçi kimi onun ortaya qoyduğu mətn televiziyada işləyən
bir çox yazarların qələmə aldıqları məqalələrdən bir boy artıq
idi ki, əskik deyildi. Hər halda o vaxtlar Nazimin müəllif proqramlarını qoruyub saxlaya bildik. Nazimin müəllif proqramları
bilavasitə insana, onun tələbatına, arzularına həsr olunurdu.
Neft sənayesinin mancanaq dəzgahları ilə nə dərəcədə təmin
olunub-olunmaması, Azərbaycan neftçilərinin neftçıxarma və
ya qazma avadanlığı ilə təchiz edilməsi və yaxud digər mövzulardan asılı olmayaraq, Nazimin verilişlərində ön planda dəmir-dümür, avadanlıq yox, insan, insan amili dururdu, bir də
texniki tərəqqi. Nazim bilavasitə texniki tərəqqinin və Azərbaycan xalq təsərrüfatının, Azərbaycan sənayesinin inkişafına
kömək edən verilişlər hazırlayırdı.
Hazırda Azərbaycanda dövlət televiziyası ilə yanaşı müxtəlif
özəl televiziyalar da fəaliyyət göstərir. Bunların arasında sədd
qoymaq düzgün olmazdı. Çünki hər iki halda bu, Azərbaycan
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ekranıdır. Təbii ki, qarşılarına qoyduqları məqsədlərinə və hazırladıqları verilişlərə görə bir-birlərindən seçilirlər.
Ekranda hər gün neçə-neçə insanla görüşürük. Şou proqramlara baxırıq. Canlı verilişlər var. Sual ver, cavabını al. Bu
proqramların aparıcıları var. Amma müsahibəni necə qurmaq
barədə çoxları heç fikirləşmir də. Ona görə də, hazırlıqlı, peşəkar aparıcılar çox azdır. Bu azlığı təşkil edənlər isə şəxsiyyətdirlər. Televiziya şəxsiyyəti sevir.
Televiziya tamaşaçısı ekrana baxanda hiss etməlidir ki,
onunla söhbət aparan, teleauditoriyaya müraciət edən şəxsiyyətdir. Ona inanmaq olar. Tamaşaçı aparıcıya inanmayanda həmin verilişin heç bir uğurundan söhbət gedə bilməz.
– Deməli verilişin uğurlu alınması aparıcının istedadından və peşəkarlığından asılıdır.
– Bəli, verilişin müvəffəqıyyətini təmin edən onun aparıcısıdır, onun yaradıcı aparıcısıdır. O, verilişi ərsəyə gətirəndir.
Siz kiminləsə 30-40 il dostluq edə bilərsiniz, lakin onu tanımaya bilərsiniz. Ancaq bu şəxs ilk dəfə televiziyada müsahibə
versə, Siz onda həmin adamı daha yaxşı tanıyacaqsmız.
Televiziyanın çox qəribə xüsusiyyəti var. O adamın içini,
üzünün cizgilərini, mimikasını, xüsusilə də gözləri vasitəsilə
insanın daxili aləmini açıb göstərmək imkanına malikdir. Və o
iç açılanda məlum olur ki, o adam şəxsiyyətdir, ya yox. Ona
görə də televiziyanın gələcəyi şəxsiyyətlərlə, yaradıcı şəxsiyyətlərlə bağlıdır. Siyasi, ictimai xadimləri nəzərdə tutmuram.
Söhbət yalnız və yalnız televiziya işçisinin şəxsiyyətindən, ekrana çıxan adamın şəxsiyyətindən gedir. Radioda da bu belədir.
Və mən Nazim Rzanı televiziya üçün şəxsiyyət hesab edirəm.
Onun müəllif proqramları televiziyada yaradıcı şəxsiyyətin
meydana gəldiyini göstərirdi. Tamaşaçı ona inanırdı. Ona görə
də ekran qarşısında oturub verilişlərinə baxırdı. Həmin vəziyyəti biz bu gün onun çəkdiyi filmlərə də şamil edə bilərik.
“Odlu məmləkət" serialı buna ən yaxşı misaldır. Bu filmi
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görəndən sonra yadıma düşdü ki, axı, 30 il qabaq, mətbuatda
Nazim haqqında ilk dəfə məqaləni mən yazmışdım: “Elə bir
film çəkmək istəyirəm ki...” Görünür, Nazim arzusuna çatıb,
belə bir dəyərli filmi yarada bildiyinə görə. Amma sonra fıkirləşdim ki, “Odlu məmləkət" Nazim Rza üçün son hədd deyil.
Bəlkə də o, bu mövzunu gələcəkdə davam etdirdi. Bəlkə də
torpaq mövzusuna qayıtdı, bəlkə də işğalla bağlı film çəkdi.
Onu deyə bilmərəm. Amma yüz faiz əminəm ki, Nazim daim
axtarışdadır, yeni-yeni ideyalar, mövzular üzərində düşünür...Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, “Odlu məmləkəti çəkmək üçün ona bütöv bir tədqiqatçılar institutu lazım idi. Gərək
bütün o faktları birər-birər, qətrə-qətrə, damla-damla toplayasan, Azərbaycan tarixinin dərinliklərinə, keçmişinə əməlli-başlı baş vurasan ki, sonra bu günkü mənzərə gözlərin önündə
canlansın, açılsın, “Odlu məmləkət" kimi serial yaransın.
“Odlu məmləkət"in adı da çox qəribədir və mənim fıkrimcə
rəmzi məna daşıyır, yəni bu neft Azərbaycanı nə qədər ucaldıbsa,
onun alovu nə qədər parlaq olubsa, bu alov bir o qədər də Azərbaycanı yandırıb-yaxıb. Orada müxtəlif dövlətlərin Azərbaycan neftinə həyasızcasına girişmələri, neft üstündə boğuşmaları, Azərbaycana hakim olmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmaları, təxribat törətmələri və eyni zamanda Azərbaycanın neft sənayesinin addım-addım necə inkişaf eləməyi və əsrin müqaviləsinə necə gəlib çıxması
inandırıcı şəkildə açılıb göstərilmişdir. Böyük bir tablodur bu. Neçə əsri əhatə edən, geniş təsvirli bir tədqiqat əsəridir. Ona görə o
çox qiymətlidir. Və mənə elə gəlir ki, bu serial Azərbaycan neft sənayesi üçün Nazimin ucaltdığı bir abidədir. Eyni zamanda bir rejissor kimi Nazimin öz sağlığında özünə qoyduğu bir abidədir.
– Müsahibə üçün çox sağ ol!
Aydın Kazımzadə
2001-ci il
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1941
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1959-1964
1964

1964-1965
1966
1966-1971

1967
1969

1970
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– Nazim İsrafil oğlu Rza (Rzayev) yanvarın 11-də Gəncə şəhərində anadan olub.
– Bakıda 14 saylı orta məktəbi bitirib.
– M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Teatr İnstitutunda oxuyub.
– M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Teatr İnstitutunun mədəni-maarif fakültəsini bitirib.
– Ordu sıralarında qulluq edib.
– Azərbaycan Dövlət radioverilişləri və televiziya komitəsində yaradıcılığa başlayıb.
– Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya institutunda (indiki SanktPeterburq İncəsənət Akademiyası) televiziya rejissoru fakültəsində oxuyub.
– “Əsrlərin yadigarı” adlı ilk telefilmini
çəkib.
– Televiziya filmlərinin Klaypeda şəhərində keçirilmiş IV Ümumittifaq yarışmasına qatılıb. Bakı televiziya studiyasında
hazırlanmış “İnsanların dənizi” (sonralar
“İnsan Xəzəri xilas edir” adlandırıldı) televiziya filmi (rejissor Nazim Rzayev
(Rza) mövzunun publisistik həllinə görə
jurinin diplomuyla ödülləndirilib.)
– “İnsan və dəniz” devizi ilə televiziya
filmlərinin dekabr ayında Riqa şəhərində
keçirilmiş Uluslararası festivalına qatılıb.

1971

1972

“İnsan Xəzəri xilas edir” (rejissor Nazim
Rzayev (Rza) telefilmi gərəkli mövzunun
publisistik həllinə görə beynəlxalq jurinin
Diplomunu, eləcə də “Neptunun neştəri”
ödülünü alıb.
– Azərbaycan Dövlət televiziya və radioverilişləri komitəsində yaradılmış “Ekran” (sonralar “Azərbaycantelefilm” adlandırıldı) yaradıcılıq birliyində kino rejissoru görəvində çalışmağa başlayıb;
– Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya institutunun televiziya rejissorluğu fakültəsini bitirib;
– “Xəzər oğlu” filmi Mərkəzi televiziyada ilk dəfə yayımlanıb;
– Oktyabr ayında Minskdə keçirilən IV
Ümumittifaq televiziya filmləri festivalına qatılıb. Rejissoru olduğu “Xəzər oğlu”
filmi festivalın diplomunu alıb;
– Oktyabr ayında Nazim Rzayevin adına
Moskvada işıq üzü görən “Нефтяник”
jurnalından məktub gəlib. Məktubda “Xəzər oğlu” filminin yaradılmasıyla bağlı
jurnalda yazı ilə çıxış etməsi arzu olunub.
– Dekabr ayında “Нефтяник” jurnalından
ikinci məktub alınıb. Məktubda redaksiyanın arzusunu operativ olaraq yerinə yetirdiyinə görə N.Rzayevə razılıq bildirilib;
– Aprel ayında “Нефтяник” jurnalının
dördüncü sayında N.Rzayevin (Rza) “Xəzər oğlu” yazısı işıq üzü görüb;
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1974
1977

1982
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– İyul ayında Murmansk şəhərində keçirilən V Ümumittifaq televiziya filmləri festivalına qatılıb. “İnsan və dəniz” devizi altında keçirilmiş festivalda N.Rzanın rejissoru
olduğu “Xəzər oğlu” filminə “Dənizçi fəhlələrin qəhrəman əməyini televiziya ekranında uğurlu göstərdiyinə görə Murmansk
şəhərinin ödülü və diplomu” verilib;
– İyul ayının 26-da Azərbaycan musiqi sənətində romans janrının özülünü qoymuş
yetənəkli gənc bəstəçi Asəf Zeynallının
yaşamına, yaradıcılığına işıq salan “Həyat
romansı” telefilminin ilk tamaşası Mərkəzi
Televiziyada (Moskva) göstərildi;
– Sentyabr ayında Riqa şəhərində “İnsan
və dəniz” devizilə keçirilən televiziya
filmlərinin Uluslararası kinofestivalına
qatılıb. Festivalda “Xəzər oğlu” telefilmi
uğurla göstərilib.
– Dekabr ayında SSRİ Kinematoqrafçılar
İttifaqına üzv seçilib.
– Mərkəzi Televiziyanın (Moskva) eksklüziv tapşırığıyla “Atalar və oğullar” devizi ilə “Mayılovlar ailəsi” (“Сыновьям
идти дальше”) silsilə telefilmini ərsəyə
gətirib;
– Sentyabr ayında “Mayılovlar ailəsi” ilk
kərə olaraq Ümumittifaq ekranında göstərilib.
– Oktyabr ayında Volqoqrad şəhərində keçirilən Ümumittifaq televiziya filmləri və
gənclik proqramlarının festivalına qatılıb;
– Ərsəyə gətirdiyi “Üç üstəqəl milyon”
filmi jürinin diplomunu alıb.

1978-1991

1982-1985

1983

1983-1991

1984

1985

1987

1991
1992-1997

1995

– Azərbaycan televiziyasında avtor proqramlarının yaradıcılarından biri kimi aktiv
çalışmalarda bulunub.
– Azərbaycan televiziyasının teleproqramları ilə Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistanda yaradıcılıq səfərlərində olub.
– Azərbaycan televiziyasında “Arxa da
cəbhə idi” – devizi altında publisistik silsilə müəllif proqramları hazırlayıb.
– Azərbaycan televiziyasında politik-ekonomik movzuda publisistik müəllif proqramları hazırlayıb.
– Mərkəzi Televiziyanın (Moskva) eksklüziv tapşırığıyla “Doğma ocağım mənim” (“Мой теплый дом”) filmini ərsəyə
gətirilib.
– “Doğma ocağım mənim” telefilmi
Ümumittifaq televiziyasının ekranında ilk
kərə olaraq göstərilib.
– SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyəti tərəfindən Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
heyətinin fərmanı ilə “Əmək veteranı”
medalı ilə ödülləndirilib.
– İyul ayında SSRİ Jurnalistlər İttifaqına
üzv olub.
– Əlibəy Hüseynzadə adına Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin televiziya rejissorluğu fakültəsində “rejissorluq və aktyor sənəti” fənni üzrə pedaqoq görəvində çalışıb.
– Azərbaycan kinosu tarixində ilk olaraq
“Göylər sonsuz bir dənizdir” adlı kinotrilogiya yaradıb. Trilogiyaya “Leyla”,
23

1996

1997
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“Züleyxa”, “Səma qardaşları” filmləri daxil idi.“Göylər sonsuz bir dənizdir” kinotrilogiyası Azərbaycanda ilk müəllif kinosu idi və faşizm üzərində qələbənin 50 illiyiylə bağlı yaradılmışdı. N.R.İsrafiloğlu
trilogiyanın quruluşçu rejissoru, ssenaristi, musiqi yığımçısı və kommentatoru idi.
– Dekabr ayında Norveç krallığının paytaxtı Osloda və “Statoil” neft qurumunun
yerləşdiyi Stavanger şəhərində, eləcə də
nəhəng “Korstö” qaz terminalında yaradıcılıq səfərində olub. Norveç krallığının
paytaxtı Oslo şəhərindəki Nobel institutunda olub və onun direktoru Qeyr Lundestadla görüşüb. Alfred Nobel və Uluslararası Nobel ödülləri ilə bağlı geniş intervü
alıb. İntervü çəkilməkdə olan “Norveç eskizləri” telefilminə salınıb. Nobel Barış
ödülünün prezentasiya törəninə qatılıb və
törəni bütövlükdə lentə alıb.
– Yanvar ayında rejissoru və ssenaristi olduğu “Norveç eskizləri” müəllif kinodilogiyasının Azərbaycan televiziyası ekranında ilk tamaşası olub. I film – “Qədim
və yeni yollar”, II film – “Sülh və tərəqqi
naminə” adlanır;
– Yanvar ayının 29-da “Statoil” və Azərbaycan-Norveç Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı ilə birlikdə kino evində “Azərbaycantelefilm”də yaradılmış “Norveç eskizləri” kinodilogiyasının ikinci filminin – Nobel
Barış Ödülünə həsr olunmuş “Sülh və

1998

1999

tərəqqi naminə” sənədli televiziya filminin ingilis dilində olan variantının prezentasiyasını gerçəkləşdirib.
– Azərbaycan kino tarixində ilk olaraq 7
filmi özündə birləşdirən 12 seriyalı “Odlu
məmləkət” müəllif kinoepopeyası yaradılıb. Kinoepopeyanın rejissoru, ssenaristi,
musiqi yığımçısı və komentatoru N.R.İsrafiloğlu idi;
– “Odlu məmləkət” iyun ayının 22-dən
iyul ayının 2-dək Azərbaycan televiziyasının ekranında yayımlanıb;
– Noyabr ayında “Xəzər” Universitəsində
keçirilmiş “Qafqazda sovet totalitarizmi
(20-30 illər)” bilim konfransında “Genuya konfransında Azərbaycan neftinin aqibəti” mövzusunda çıxış edib;
– Bilim konfransında “Odlu məmləkət” kinoepopeyasından “İşğal” filmi göstərilib;
– “Odlu məmləkət” Türkiyənin TQRT
kanalında yayımlanıb.
– İyun ayında Norveç Krallığında yaradıcılıq səfərində olub;
– Norveçin Stavanger şəhərində “Mavi
alovun üfüqləri” (Горизонты голубого
огня) kinodilogiyasını çəkib. I film – “Şimal dənizi odlu dənizdir”, II film- “Meridianlar qovuşanda” adlanır;
– Şimal dənizində unikal “SLEİPNER”
Qaz Platformasına səfər edib. Açıq dənizdə yerləşən bu platformada filmin ayrıayrı epizodlarını çəkib.
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2000

2001
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– “Xəzər” Universitəsində “TV-Radio
prodakşn” fənni üzrə pedaqoji görəvdə
çalışıb;
– “Mavi alovun üfüqləri” Azərbaycan televiziyasında yayımlanıb;
– “TV-Sinema XXI əsr” assosiasiyasını
yaradıb və onun sədri seçilib. (Qeyri-Hökumət Təşkilatı);
– “TV-Sinema XXI əsr” Milli QHT Forumuna alınıb.
– Anadan olmasının 60 illik yubileyi, 40
illik yaradıcılığıyla bağlı Azərbaycan
Dövlət Teleradio verilişləri Şirkəti onu
təbrik edib;
- Anadan olmasının 60-cı ildönümündə
kinoşünas Aydın Kazımzadənin “Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu” monoqrafiyası işıq üzü görüb;
- Anadan olmasının 60 illik yubileyi, 40
illik yaradıcılığıyla bağlı QHT Forumu
onu təbrik edib;
- Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Kino Evində “TV-Sinema XXI əsr”
assosiasiyası “Avesta”nın 2600 illiyi ilə
bağlı törən keçirib. Törəndə N.R.İsrafiloğlunun Bakının Suraxanı bölgəsindəki
tarixi-memarlıq abidəsi olan “Atəşgah”
məbədinə həsr olunmuş “Atəşgah” sənədli televiziya filmi göstərilib;
- Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Kino Evində Bakıda keçirilmiş Hindistan filmlərinin festivalının bağlanış törəni
olub. Hindistan Respublikasının Azərbaycandakı böyükelçisinin də qatıldığı törəndə

2002

2003

Nazim Rza İsrafiloğlunun “Atəşgah” sənədli televiziya filmi göstərilib;
- Uluslararası Nobel ödüllərinin verilməsinin 100 illiyi ilə bağlı Azərbaycan
Kinematoqrafçılar İttifaqının kino evində
törən keçirilib. Törəndə N.R.İsrafiloğlu
çıxış edib. Sonra onun quruluşçu-rejissoru və ssenaristi olduğu “Norveç eskizləri”
kino-dilogiyasının ikinci filmi – “Sülh və
tərəqqi naminə” filmi göstərilib.
– Bakı neftinin zəngin tarixinə, onunla
bağlı baş vermiş çoxsaylı olaylara işıq salan “Odlu məmləkəti” monoqrafiyası
Norveç Krallığının Azərbaycandakı böyükelçiliyinin yardımıyla işıq üzü görüb;
– BP-nin Biznes Mərkəzində “TV-Sinema XXI əsr” assosiasiyası “Dəniz neft
geologiyasının inkişafı” mövzusunda dəyirmi masa keçirib. Nazim Rza İsrafiloğlunun dəniz qeoloqlarının əməini canlandıran “Dənizdə addımlayanlar” tammetrajlı sənədli televiziya filmi göstərilib;
– Mart ayında Finlandiya Respublikasının
paytaxtı Helsinki şəhərində “FinlandiyaAzərbaycan mədəniyyət körpüsü”nün
yardımıyla “Odlar yurdu Azərbaycan” devizi altında keçirilən Azərbaycan kinosu
və musiqisi festivalına qatılıb.
– Helsinki festivalında “Atəşgah”, “Elegiya” filmləri, “Mavi alovun üfüqləri” kinodilogiyası göstərilib;
– BP-nin Biznes Mərkəzində Azərbaycan
Milli QHT Forumunun “Tolerantlıq problemləri” mövzusunda keçirdiyi dəyirmi
masada çıxış edib;
27

2005

2006
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– Milli QHT Forumunun Mədəniyyət bölməsinin koordinatoru seçilib;
– Nazim Rza İsrafiloğlunun yardımı ilə
Mirzə Məhəmməd Axundovun “Dram
əsərləri” işıq üzü görüb.
– “Neft və cahan savaşı” monoqrafiyası
işıq üzü görüb. Monoqrafiya İkinci cahan
savaşında “böyük neft” uğrunda gedən
çarpışmada Bakı neftinin son dərəcə
önəmli rolundan və bütövlükdə savaşın
sona yetməsində duru yanacağın – neftin
əvəzolunmaz rolundan danışılır.
– Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun idarə heyəti anadan olmasının 65 illik yubileyi ilə bağlı “Doğma Azərbaycan mədəniyyətinin rifahi naminə gördüyü işlərdə
öz köməyini əsirgəmədiyinə görə” öz dərin təşəkkürünü bildirib. Gələcək işlərində uğurlar və can sağlığı arzu edib;
– Gürcüstanda, Türkiyədə yaradıcılıq səfərlərində olub. Tbilisi, Batumi, Trabzon, İstanbul şəhərlərində Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranma tarixini əks etdirən “Mücadilə” kinodilogiyasının çəkilişlərini aparıb;
– “Mirzə Məhəmməd Axundzadə” monoqrafiyası çap olunub. Monoqrafiya görkəmli maarifçi, dramaturq, Molla Nəsrəddinçi, şair, xeyriyyəçi, ictimai-siyasi xadim, “Difai” firqəsinin, “Türk Ədəmi –
Mərkəziyyət – Müsavat” partiyasının liderlərindən və Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasında böyük rolu olanlardan
biri – Mirzə Məhəmməd Axundzadənin

2007

2008

2008-2010

2009

yaşam və çoxşaxəli yaradıcılığına və çalışmalarına işıq salır.
– Gürcüstanda, Türkiyəydə ikinci yaradıcılıq səfərində bulunub. Saxta erməni iddialarını alt-üst edən “Ermənilər: Riyakarlığın anatomiyası” kinodilogiyasının
çəkilişlərini aparıb;
– “Mücadilə” kinodilogiyası may ayında
Azərbaycan televiziyasında yayımlanıb.
– “Ermənilər: Riyakarlığın anatomiyası”
(I film – “Forpost əməliyyatı”, II film –
“Əsrin siyasi avantürası”) kinodilogiyası
Azərbaycan televiziyasında yayımlanıb.
– Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin
jurnalistika kafedrasında pedaqoq görəvində çalışıb.
– Naxçıvanda və Türkiyədə yaradıcılıq
səfərində olub. Naxçıvan, Iqdır, Van şəhərlərində, Van gölündəki Akdamar adasında “1915-ci il erməni saxtakarlığının
başlanğıcı”, “Timsahın göz yaşları” filmlərinin çəkilişlərini aparıb;
– “Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi”
monoqrafiyası çap edilib. Monoqrafiya,
yüzilliklər boyu işıqlandırıcı və qızdırıcı
olduğuna görə geniş işlədilən, odur ki,
əvəzedilməz ekonomik anlam daşıyan
neftin XIX yüzilliyin sonlarından, XX yüzilliyin başlanğıcından misilsiz hərəkətverici gücə malik enerji qaynağı olması
üzündən, olduqca böyük hərbi-politik
faktora çevrilməsi tarixinə işıq salır.
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2011
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– “1915-ci il: erməni saxtakarlığının başlanğıcı”, “Timsahın göz yaşları” filmləri
Azərbaycan televiziyasında yayımlanıb.
– Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin
lisenziyasının alınmasına görə pedaqoji
görəvindən uzaqlaşıb;
– Azərbaycan televiziya və radioverilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindəki kino
yaradıcılığına son verib;
– Bakı Avrasiya Universitetinin filologiya
və jurnalistika kafedrasında pedaqoq görəvində çalışmağa başlayıb.
– “Təfəkkür” Universitetinin jurnalistika
fakültəsində pedaqoq görəvində çalışıb.
Avrasiya Universitetindəki pedaqoji görəvindən öz arzusu ilə uzaqlaşıb.
– Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda, anadan olmasının 75 illiyi
ilə bağlı yaradıcılıq törəni keçirilib;
– Anadan olmasının 75 illik yubileyilə
bağlı Azərbaycan Televiziya və Radio verilişləri QSC Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
onu təbrik edib;
–“Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin, publisistikanın və sənədli filmlərin, bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə” anadan olmasının 75 illik yubileyi münasibətilə MQF Fəxri Fərmanla təbrik edib.
– “Odlu məmləkət” monoqrafiyası rus dilinə çevrilib, “Огненная земля” adı ilə
işıq üzü görüb.

– Azərbaycan Milli Qeyri-hökumət təşkilatları Forumu “TV-Sinema XXI əsr” Birliyi ilə birgə “Огненная земля” monoqrafiyasının prezentasiyasını keçirib. Törənə Norveç Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı böyükelçisi Bord İvar
Svendsen də qatılıb;
– “Qara üçbucaq və kentavrlar dünyası”
monoqrafiyası çap olunub;
– Sənədli kinoya töhfələrinə və milli tariximizin təbliğində xidmətlərinə görə
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının
Ödülü verilib.
–Mirzə Məhəmməd Axundovun (Axundzadənin) 1909-cu ildə Azərbaycan
türkçəsində ilk dəfə olaraq yazdığı və
həmin ildə çap etdirdiyi “Şeyx Nizami”
kitabı yeni dizayn ilə və latın qrafikası ilə
çap edilmişdir. Kitabın çapını M.M.
Axundov irsinin varisi kinorejissor Nazim
Rza İsrafiloğlu gerçekləşdirmişdir.
– Noyabr ayında Azərbaycan Yazıçılar
birliyinin “Natəvan” klubunda tanınmış
ictimai-siyasi xadim, dramaturq, “Molla
Nəsriddin”çi şair, görkəmli maarifçi,
pedaqoq, publisist Mirzə Məhəmməd
Axundovun yeni dizaynla hazırlanmış
“Şeyx Nizami” kitabının təqdimetmə
törəni keçirilmişdir. Törənə görkəmli
ədəbiyyat, incəsənət, bilim adamları
qatılmışdılar. Törəndə M.M. Axundov
irsinin varisi kinorejissor Nazim Rza
İsrafiloğlu çıxış etmişdir.
– “Neft və Cahan savaşı monoqrafiyası
rus dilinə çevrilib, “Нефть и война:
Битва титанов” adı ilə işıq üzü görüb.
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YARATMAQ EŞQİ
Ata sözü: “Ot kökü üstündə bitər”
Həyatda hər cür adama rast gəlmək olur. Nikbin, eyni
açıq, sabahkı gününə ümid və inamla baxan adamları xoşlayıram mən. Belələri həyatın qədrini daha yaxşı bilir, bəqədriqüvvət el-oba üçün, millət üçün əlindən gələni eləməyə qeyrət
göstərir, vaxtını hədər keçirmədən çalışıb-çabalayır, bir sözlə,
yaratmaq eşqilə alışıb yanır. Həm də heç bir təmənna-minnət
güdmədiyindən, ucuz şan-şöhrət ummadığından gözükölgəli
olmur, bütün bilik, bacarıq və qabiliyyətini doğma xalqına xidmətə sərf edir. Bəli, səmimi, xeyirxah, alnıaçıq, gözü-könlü tox
olmaq böyüik xoşbəxtlikdir insanda. Mən sizə belələrindən biri
– yaxından tanıdığım kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu haqqında söhbət açmaq istəyirəm.
Nazim Gəncədə dünyaya göz açanda alman-sovet hərbi təzəcə alovlanmağa başlamışdı. Vətəni savaş cəbhəsindən uzaq
olsa da, qanlı-qadalı olayların əks-sədası bu yerlərə gəlib çatırdı. Savaşın məşum nəfəsi onlardan da yan keçməmişdi. Elə
olur Nazim beş yaşında ikən savaş bitir, ailələri köçüb Bakıya
gəlir. Nazim öncə paytaxtın mərkəzindəki 1 saylı, sonra isə 7
saylı orta məktəbdə oxuyur. Məktəbin ictimai işlərində fəal çalışır, hətta şəhər Pionerlər Sarayında fəaliyyət göstərən ədəbiyyat dərnəyinə də davam edirdi. Bu dərnəyə tanınmış yazıçı Əlfi
Qasımov başçılıq edirdi. Burada respublikanın görkəmli şair və
ədiblərilə tez-tez maraqlı görüşlər keçirilirdi. Nazim böyük şair
Səməd Vurğunla görüşlərini belə xatırlayır: “Sevincimizin
həddi-hüdudu yox idi. Axı necə sevinməyəsən. Həmişə arzusunda olduğumuz Səməd Vurğunla üz-üzə dayanmışdıq. Onun
üzünü görür, ecazkar səsini eşidirik. Çox xoşbəxt bir gün idi...
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O maraqlı söhbətlər elədi. Biz nəfəsimizi belə dərmədən ona
diqqət kəsilmişdik. Onun hər sözünü, hər kəlməsini yaddaşımıza yazmağa çalışırdıq. O deyirdi: “Yaradıcılıq ağır, keşməkeşli
bir işdir. Bu yola çıxanların əksəriyyəti çətinliklərə dözməyib
geri çəkilir. Son nəticənin dadını bilmirlər. Sizə bu çətin yaradıcılıq yollarında uğurlar arzulayıram...”
Şairin böyük uzaqgörənliklə söylədiyi bu gerçəkliyi Nazim ömrü boyu neçə dəfə yaşadı. Ancaq o çətinliklərdən qorxub geri çəkilmədi, sonucda bunun dadını-ləzzətini gördü. O,
dəfələrlə rastlaşdığı maneələri cəsarətlə dəf etməyə özündə təpər, güc tapdı. Bu bir də ondan irəli gəlmişdi ki, sənət, yaradıcılıq eşqi tədricən, zərrə-zərrə, çınqı-çınqı axıb onun şüur və
zəkasına hopmağa başladı və qarşısıalınmaz qüvvəyə çevrildi.
Atalar nahaq deməyiblər: dama-dama göl olar, dada-dada heç.
Bunun əsas səbəblərindən biri də Nazimgilin ailəsində bərqərar
olan münbit ədəbi-sənət mühiti idi. Belə ki, Nazimin mənəvi
dünyasına gözünü açandan gördüyü teatr ab-havası hakim kəsilmişdi. Tanınmış aktyorlar Süleyman Tağızadə, Qafar Həqqi
onların yaxın qohumları idilər. O dövrün səhnə korifeyləri:
Ələsgər Ələkbərov, Sidqi Ruhulla, Adil İskəndərov, Mirzəağa
Əliyev, İsmayıl Dağıstanlı, Hökumə Qurbanova, Barat Şəkinskaya və başqaları ilə tez-tez teatrda görüşür, onların çoxu hətta
evlərinə gəlib-gedirdilər. Nazim xalası oğlu Azərlə Azdramanın tamaşalarına müntəzəm gedər, bəzən uşaq rollarında çıxış
da edərdi. Bütün bunlar isə şübhəsiz ki, təsirsiz qalmırdı.
Nazim Rzanın xatirələrindən: “O günləri heç cür unutmaq
olmur. Adil müəllim aktyorlarla işləyəndə o boyda zalda milçək uçsaydı səsi eşidilərdi. Məşqlər gedəndə elə bil sehirli bir
aləmə düşürdük. Aktyorun bir hərəkəti Adil müəllimin xoşuna
gəlməyəndə cəld səhnəyə çıxıb həmin yeri özü ifa edirdi”.
Sənət məbədində gördükləri yeniyetmə Nazimin mənəviyyatında dərin izlər buraxırdı. Elə bunun nəticəsidir ki, orta təhsili başa vuran kimi, birbaşa M.A.Əliyev adıııa Teatr İnstitütuna
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(indi Mədəniyyət və İncəsənət universiteti) üz tutdu. Elə bu
vaxt – 50-ci illərin ortalarında Bakıda televiziya fəaliyyətə başladı. Tezliklə on minlərlə ailəyə yol tapan “sehirli qutu” əhalinin gündəlik tələbatma çevrildi. Daim yeniliyə can atan Nazim
də bu sənət sahəsinə biganə qalmadı. Niyyətin hara, mənzilin
ora deyiblər. Ali təhsil alıb, bir il təyinat yerində işləyəndən və
əsgərlik borcunu yerinə yetirəndən sonra Nazim telestudiyaya
ayaq açır. Burdakı xeyirxah insanların, xüsusilə teatr və televiziya rejissoru kimi tanmmış Rauf Kazimovskinin yaxmdan köməyilə 1966-cı ildə burada işə düzəlir. Belə bir cəhət diqqəti
çəkir ki, Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin
yeni fəaliyyətə başlayan dublyaj redaksiyasında sınaq müddətinə götürülən Nazim Rza vur-tut 3 ayda öz qeyri-adi istedadını
elə göstərir ki, onu müstəsna hal kimi birbaşa rejissor assistentliyinə götürürlər. Halbuki qaydaya görə gərək azı bir il rejissor
köməkçisi işləyəndən sonra bu vəzifəyə irəli çəkilə bilərdi. Beləliklə, Nazim sonsuz həvəslə kiçik ekranın sirlərini öyrənmək
imkanı əldə etdi.
Lakin praktiki biliklərini nəzəri cəhətdən möhkəmləndirmək vacib idi. Elə bu məqsədlə də o, Leninqrad Dövlət Teatr,
Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutunun (indi Sankt-Peterburq
İncəsənət Akademiyası) televiziya rejissorluğu fakültəsini seçir.
Yeri gəlmişkən onu deyim ki, həmin sənət ocağı Sovet döııəmində SSRİ məkanında bu sahədə ən mötəbər televiziya mütəxəssisləri hazırlayan mərkəz hesab' olunurdu. Nazim Rza istehsalatdan ayrılmadan beş il orada qiyabi oxuyub, uğurla bitirmişdir. Bu təhsili onun televiziya kinosu sənətinin sirlərinə mükəmməl yiyələnməsində mühüm rol oynamışdır. Həyat irəlilədikcə
hələ kövrək addımlarını atmaqda olan televiziya çağdaş dünyanın ərköyün övladı kimi günbəgün gümrah və sağlam böyüyürdü. Nazimin bəxtindən çox keçmədi televiziya öz imkan və tələblərinə uyğun filmlərini yaratmağa başladı. Televiziya bədii
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və sənədli filmləri yığcam və operativliyi ilə seçilir, günün vacib
məsələlərinin işıqlandırılmasında mühüm rol oynayırdı.
Beləlilkə, Nazim böyük sənətə hərtərəfli hazırlıqla qədəm
qoymuşdur. Onun bir sənətkar kimi yaradıcılıq potensialı millimənəvi dəyərlərlə mütərəqqi rus, qərbin nəzəri-elmi nailiyyətlərinin sintezi üzərində bərqərar olmuşdur. Gənc, zirək rejissorun işi başdan aşırdı. O həm qiyabi təhsilini davam etdirir, həm
operativ cari, iqtisadi verilişlər hazırlayır, həm də televiziyada
təzəcə açılmış “Ekran” yaradıcılıq birliyi üçün sənədli filmlər
çəkirdi. Kino sahəsində ilk işi “Qız Qalası”nın tarixindən bəhs
edən 10 dəqiqəlik “Əsrlərin yadigarı” sənədli film oldu. Telejurnalist Fuad Tanrıverdiyevin ssenarisi əsasında çəkdiyi bu
film Nazimin həm də kurs işi oldu. Rejissorun əməyinə Bakıda
və Leninqradda verilən yüksək qiymət Nazimin doğru yol tutduğuna inamını artırdı. Bundan ruhlanan gənc rejissor, publisist Araz Dadaşzadənin ssenarisi ilə 1969-cu ildə 2 hissəlik
“Vaqif” telefilmini yaratdı. Ancaq onun elə həmin ildəcə yaratdığı “İnsan Xəzəri xilas edir” adlı 2 hissəlik sənədli filmi (ssenarisi E.Ağayev və F.Tanrıverdiyevindir) sözün gerçək anlamında böyük əks-səda doğurdu.
Kinoşünas Aydın Kazımzadə “Nazim Rza İsrafiloğlu” kitabında bu barədə yazır: “1969-cu ildə “Ekran” Yaradıcılıq
Birliyində nəinki respublika, hətta keçmiş Sovet İttifaqında televiziya tamaşaçılarının və kino mütəxəssislərinin heyrətinə səbəb olan bir sənədli televiziya filmi çəkildi: “İnsan Xəzəri xilas
edir”. İnsan Xəzəri kimdən xilas edir? Xəzərə nə olub ki? Bu
suala cavab verməzdən əvvəl onu deyim ki, 1971-ci ildə Leninqradda İnstitutu bitirəndə “İnsan Xəzəri xilas edir” sənədli
filmi Nazimin diplom işi idi. Cəsarətli fikirləri və aydın müəllif
mövqeyi ilə fərqlənən bu film – diplom işi əla qiymətə layiq
görülmüşdü. Sənədli filmi komissiya üzvləri müzakirə edərkən
qocaman televiziya rejissoru İvan Yermakov hamının rəyini
ifadə edərək demişdi: “Sorğu-suala ehtiyac yoxdur. Çünki
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yeganə diplom işidir ki, hər şey gün kimi aydındır. Filmin ana
xətti də düzgündür, rejissorun qarşıya qoyduğu ali məqsəd də”.
Telefilmdə ən diqqət çəkən epizodlardan biri rejissor Nazimin
balıqçı qadından aldığı müsahibədir. Öncə adi laboratoriya təcrübəsi göstərilir. Akvariumda kiçik balıqlar üzür. Suya tökülən
iki-üç damcı neft qarışığı bir neçə dəqiqədə balıqları öldürür.
Sonrakı kadrlarda Xəzərin ekoloji durumu və dənizin xilası problemlərindən bəhs edilir. Fəqət rejissorun yuxarıda xatırlanan olduqca uğurlu dialoqu əsl tapıntı idi. Bu epizod filmin
ideya – məzmununun açılmasını, demək olar ki, məharətlə təmin etmişdi. Təsadüfi deyil ki, “İnsan Xəzəri xilas edir” sənədli filmi Moskva Ali Kinematoqrafiya İnstitutunun tədris proqramına salındı.
Nazim bu filmə görə Litvanın Klaypeda şəhərində “İnsan
və dəniz” devizi ilə keçirilən IV Ümumittifaq festivalının diplomuna layiq görüldü. Bunun ardınca isə 1970-ci ilin iyun
ayında Nazim Moskvadan – SSRİ Teleradio Verilişləri Komitəsindən məktub alır. Orada deyilirdi ki, “İnsan Xəzəri xilas
edir” filmi Sovet İttifaqı televiziyası adından Beynəlxalq televiziya filmləri festivalında nümayiş etdirilməyə layiq görülmüşdür. Həmin ilin dekabrında Riqa şəhərindən Azərbaycan
Teleradio Verilişləri Komitəsinə şad xəbər gəlir: “Ekran” Yaradıcılıq Birliyində çəkilmiş “İnsan Xəzəri xilas edir” sənədli
televiziya filmi Riqada “İnterviziya”nın “İnsan və dəniz” devizi ilə keçirdiyi V Beynəlxalq festivalın “Neptunun neştəri” prizinə və aktual problemin uğurlu yaradıcı həllinə görə münsiflər
heyətinin xüsusi diplomuna layiq görülmüşdür”.
Bunlar şübhəsiz ki, böyük qələbə olub, onun rejissorunun
istedad və bacarığından soraq verirdi. Ancaq necə deyərlər, sən
saydığını say, gör fələk nə sayır. Beynəlxalq və İttifaq festivallarında bəyənilən, yüksək ödüllərə layiq görülən telefilm Vətənində – Bakıda qısqanclıqla qarşılandı, efirə verilməsi qadağan
edildi. Filmin yaradıcısı isə gözümçıxdıya salındı. Komitə
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rəhbərliyi adını qoydu ki, filmdə Xəzərin çirklənməsi kəskin
qoyulub, dənizdə neft çıxarılmasının balıqçılığı məhv etməsinin telefilmdə faş edilməsi respublikamızın adına guya ləkə gətirər. Bununla da onlar əsl məqsəd – dənizi xilas edənlərin nəcib və gərgin əməyinin, xalqın sərvətini qoruyub artırmağa çalışanların zəhmətinin üzərinə kölgə saldılar. Gənc rejissoru
ruhlandırmaq, uğurlarını təqdir etmək əvəzinə onu “ipə-sapa
yatmayan”, “dikbaş” adlandırıb, hətta bir müddət işdən kənarlaşdırdılar. Beləliklə də Nazim 70-ci illərin əvvəllərində bir ilə
qədər boş-bekar gəzdi. Sonra onu yola gətirmək üçün, o vaxtlar çoxlarının can atdığı kənd verilişləri redaksiyasında işləməyi təklif etdilər. Fəqət öz məqsədi yolunda son dərəcə israrlı və
qətiyyətli olan Nazimin polad iradəsini heç cür sındıra bilmədilər. Nəhayət, idarə rəhbərliyi dəyişdi, hər şey yoluna düşdü.
Nazim Rzanın adı yeni telefilmlərin bəzəyinə çevrildi. O, bir
sıra sanballı filmlərin – iri proqramların nəinki rejissoru, həm
də ssenari müəllifi və aparıcı-təqdimatçısı kimi mavi ekranda
öz layiqli yerini tutdu.
Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində çalışdığı 40 ilə
yaxın müddətdə onun 40-dan artıq filmi işıq üzü görmüşdür.
Bunların arasında 10-15 dəqiqəlik sənədli filmlərlə bərabər
çoxseriyalı fundamental ekran əsərləri də var. Bu filmlərin çoxu milli televiziyamızın qızıl fonduna daxil olmuşdur. “İnsan
Xəzəri xilas edir” sənədli telefilmin efir taleyi onun rejissorunun keçdiyi mürəkkəb yaradıcılıq yolu üçün olduqca səciyyəvidir. Nazimi həyatı boyu müşayiət edən kataklizmlər sonralar
da azalmadı. Bütöv şəxsiyyət olan bu adamın xarakterini daha
da möhkəmləndirib, əgər belə demək olarsa, qranitə döndərdi.
Tutduğu yolun düzgünlüyünə tam əmin olan iradəli adamı əqidəsindən döndərmək heç də asan deyil. Axı onu yaratmağa qəlbinin hökmü vadar edirdi.
Haşiyə: Ataların belə bir deyimi var: ot kökü üstə bitər.
Nazim bəy boş, xali yerdə diünyaya göz açmayıb. Onun ana
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babası Mirzə Məhəmməd Axundzadə 20-ci yüzilliyin birinci
çərəyində olduqca coşqun ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni fəaliyyət göstərmişdir. Tanınmış Gəncə ziyalısı: siyasi xadim, alim
və pedaqoq, dramaturq, şair, tərcüməçi, fəal “Molla Nəsrəddin”çi idi. O, Gəncə “Xeyriyyə Cəmiyyəti”nin məsul katibi olmuşdu. Onun pyesləri, xüsusilə “Səd Vəqqas” tarixi dramı
Gəncə və Bakı teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur. İlk ana dili
dərsliklərimizdən birinin müəllifi də məhz odur. Bütün bunlar
bir daha göstərir ki, Nazim Rza babasına çəkib. Təəssüf ki, belə hərtərəfli ədib-maarifçi demokrat lazımınca öyrənilməyib.
Nazim Rza onun haqqında 1 saat 20 dəqiqəlik film çəkib, ayrıca kitab çap etdirib. Tədqiqatı davam etdirir.
Çağdaş Azərbaycan kinosunda Nazim Rza İsrafiloğlunun
öz yeri, orijinal dəst-xətti vardır. Ona bir mövzu təklif edəndə,
əgər bu mövzu onun, necə deyərlər, ürəyinə yatmırsa, çəkməyə
boyun olmur. Məsələn, Sovet dönəmində Kommunist partiyası
qurultayları ilə səsləşən, yaxud sosialist sisteminin möhtəşəmliyini mədh edən hər hansı filmin çəkilişinə yaxın durmamışdır. O, əsasən tarixi keçmişimizlə bağlı “Əsrlərin yadigarı”
(“Qız Qalası” haqqında), “Atəşgah”, “Göylər sonsuz bir dənizdir” kinotrilogiyası (Azərbaycanın ilk cəsur təyyarəçi qızları
Leyla Məmmədbəyova və Züleyxa Seyidməmmədova haqqında), “Həyat romansı” (dünyasını vaxtsız dəyişmiş nakam bəstəçi Asəf Zeynallı haqqında) kimi filmlər çəkmişdir. Ancaq
onun bir kinematoqrafçı kimi istedadı zəmanəmizin qlobal
problemi olan, eyni zamanda şanlı Vətənimizin taleyüklü maddi nemətimiz və milli mentalitetimizi müəyyən edən yanacaq:
neft-qaz probleminin sənətdə canlandırılınasında parlamışdır.
Bu sahədə uzun illər apardığı gərgin axtarışların, çəkdiyi zəhmətlərin yekunu 12 seriyadan ibarət 7 sənədli filmi əhatə edən
epik səpkili “Odlu məmləkət” serialı ilə sonuclanmışdır. Üstüstə təqribən 7 saat çəkən bu nəhəng elmi-kütləvi film sözün
əsl mənasında nadir kinoepopeyadır. Tarix boyu xalqımızın
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taleyi ilə sıx bağlı olan, dünyada ona böyük şöhrət gətirən “qara qızıl”ımızın qədim təzahürlərindən tutmuş çağdaş kütləvi
hasilatınadək keçdiyi yol ekranın canlı və inandırıcı təsvir vasitələri ilə bu filmdə öz əksini tapmışdır.
Müəllif tarixi mənbə və şəxsiyyətlərin dili, konkret əyani
faktlarla sübut edir ki, Abşeron dünyada neftin ilk vətənidir. O,
həm də haqlı olaraq, tarixi dəlillərlə göstərir ki, Sovet İttifaqının İkinci Cahan savaşında güclü, ən müasir hərbi texnika ilə
silahlanmış alman ordusunu məğlub etməsində Bakı nefti həlledici rol oynamışdır. Filmin hər epizodu, hər kadrı tamaşaçıya
Vətənə məhəbbət hissi aşılayır, hər kəsi bu təbii ilahi sərvətimizin hər damlasının qədrini bilməyə, onunla fəxr etməyə, şərəf duymağına çağırır.
Nazim Rza belə sanballı film-dastanla kifayətləmnəyib 13
çap vərəqi həcmində nadir illüstrasiyalarla bəzədilmiş “Odlu
məmləkət” adlı monoqrafiyasını da çap etdirmişdir. Tarix elmləri doktoru, professor Elmira Muradəliyeva kitaba müqəddiməsində yazır: “Əsərdə tarixi materiallar əsasında mərhələ-mərhələ
Bakı neftinin tarixi, onu rus və sovet imperiyasının talan etməsi... hərtərəfli açıqlanır... Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin faşizmdən
xilasında milli sərvətimiz olan Bakı neftinin rolu danılmaz bir
həqiqətdir. “Bakı nefti olmasaydı, böyük qələbə də olmazdı” –
deyən müəllifin fikri elmi baxımdan əsaslandırılmışdır”.
Yeri gəlmişkən deyək ki, dünyanın ən nüfuzlu mükafatı –
Nobel mükafatı fondunun yaradılmasında da Bakı neftinin rolu
olmuşdur. Nazim bəy öz kitabında Nobellərin Bakı nefti ilə
bağlı şəcərəsinin bu mükafat fondunun yaradılmasında oynadığı rolu araşdırmışdır. Belə ki, kitabda Alfred Nobelin Bakıdakı
var-dövləti, neftdən əldə etdiyi gəlir və s. haqda məlumat verilir. Bundan savayı kitabda 1918- ci və 1990-cı illər Azərbaycanda baş verən qanlı soyqırımlarından da bəhs edilir. Nazim
Rza istər kino, istərsə də publisistikada hazırda olduqca səmərəli fəaliyyət göstərir.
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Onun hətta “Neft və Cahan savaşı” adlı monumental publisistik əsəri yeni çap edilmişdir. Son vaxtlarda yaratdığı “Mavi
alovun üfüqləri”, “Azərbaycan vulkanları” “Dənizdə addımlayanlar” sənədli filmlərindən sonra 3 hissəlik “Xaçbulaq” əsərini təhvil verməyə hazırlayır. O, tarixi abidələri ekran vasitəsilə
yaşatmağa çalışır. Bu isə millət üçün son dərəcə vacibdir.
Maraqlıdır, gənc rejissor Elşənin dəvətiylə Nazim, Yaqub
Əlioğlunun “İsmayıl bəy Qutqaşınlı” sənədli filmində baş rolda – İsmayıl bəy Qutqaşınlı rolunda çəkilmişdir. Olduqca
uğurlu alınmışdır. O, hər vasitə ilə, bütün yaradıcılıq imkanlarını maksimum səfərbər etməklə xalqına hərtərəfli xidmət göstərməyə çalışır. Nə haqq istəyir, nə mükafat gözləyir. İndiyədək gördüyü bu qədər işin müqabilində heç bir fəxri ada, orden-medala layiq görülməməsi məhz onun təvazökarlığından,
özünü gözə soxmaq istəməməyindən irəli gəlir.
Nazim Rzanın yalnız neft-qaz sahəsindəki ardıcıl və dərin
tədqiqatları, bunun sayəsində ortaya çıxardığı seriallar, yaxud
monoqrafik nəşrlər ən azı elmlər namizədi adı almağa yetərlidir. Zira o bu barədə düşünmür belə. Söz düşəndə deyir: – Xalqın gözü mizan-tərəzidir. Xalqım qiymət versə bəsimdir. O,
yalnız və yalnız yaratmaq eşqilə yaşayır. Həyatın mənasını, yaşayışın qiymətini yaratmaqda görür. Bu həvəs, atəşin yaratmaq
şövqü ömrünün müdrik çağlarında nəinki azalmır, əksinə, ona
daha artıq təpər və qüvvət verir. Uca allahın istəkli Rəsulu
Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərimiz demişdir: “Ən yaxşı adam
insanlar üçün ən faydalı olanıdır”. Odur ki, insanlara mümkün
qədər çox fayda vermək istəyi onun canında, qanındadır. Bir
sözlə, bu onun yaşam kredosudur.
Seyfullah Cəfərli,
“Əmək veteranı”, “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı
12 Mart 2005-ci il
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“ODLU MƏMLƏKƏT”DƏN “CAHAN
SAVAŞI”NA GEDiLƏN YOL
XX yüzillik dünyada duru yanacaq – neft yüzilllyi kimı
qəbul olunub.
Proqnozlara görə bu anlayış XXI yüzillikdə də davam edəcək. Məhz buna görə neft dünya dövlətləri arasında münasibətlərə təsir edən mühüm bir amil kimi qəbul olunur.
Azərbaycanın neftlə bağlı əsrlər boyu köklü ənənələri, elmi bilikləri, texniki potensialı formalaşıb. Məsafə etibarilə kiçik, ancaq dünyada bənzəri olmayan Abşeron yarımadasının
şöhrəti hələ orta əsrlərdə geniş yayılmışdı. Lakin Bakı neftinin
sənaye dövrü XIX yüzilliyin son rübündən başlayır. Qısa bir
zamanda bu bölgəyə külli miqdarda kapital axını (xüsusilə xaricdən) başlayır və XX əsrin əvvəlində Bakı dünyanın başqa
bir neft mərkəzi olan ABŞ-ı üstələyərək, birinciliyi əldə edir.
Beləliklə, Bakı dünya neft mərkəzinə çevrilir.
Sovet tarixçiliyində Bakı neftinin tarixi ilə bağlı araşdırmalar Mərkəzdən istiqamətləndirilərək əsasən iqtisadi səpgidə
işlənilmiş və Mərkəzdə çıxan ədəbıyyatda “Rusiya nefti” adı
ilə verilirdi. Lakin tarixi faktlar göstərir ki, neft uğrunda, xüsusilə Bakı nefti uğrunda XX yüzilliyin başlanğıcından dünya rəqabəti güclənir. İlk çağda iqtisadi xarakter daşıyan bu rəqabət
getdikcə dünya siyasətinə təsir göstərmiş və zaman ötdükcə
dünyada neftin hərbi-siyasi əhəmiyyəti ön plana çəkilmişdir.
Məhz birinci dünya savaşı dövründən etibarən neftin hərbi-siyasi əhəmiyyəti iqtisadi əhəmiyyətini üstələmişdi. İkinci dünya
savaşından sonra dənizdə neft çıxarılmasında Azərbaycan ilk
ölkələrdən biri oldu və dünya ekspertlərinin rəyinə görə, bu sahədə zəngin təcrübə əldə etdi.
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Bu gün beynəlxalq münasibətlərdə neftin rolu və bu kontekstdə Bakı fenomeninin əhəmiyyəti lazımınca öyrənilməmiş
və araşdırılmasına böyük ehtiyac olan problem kimi qalır.
Danılmaz bir həqiqətdir ki, Bakı nefti Azərbaycanı dünyaya tanıtdırıb. Ancaq bu şöhrətin zirvəsi Azərbaycanın məhz
müstəqillik əldə etınəsi ilə bağlıdır. Bu gün neftlə bağlı məsələlər ölkəmizin dünya miqyasında tanınması və qəbulu üçün
formalaşan konsepsiyanın öncül istiqamətinə çevrilir. Respublikanın elm və sənət adamları Bakı neft rayonunun perspektivliyini bundan sonra da dünyaya çatdırmalı və bu səpgidə hələ
çox işlər görməlidirlər. Məhz bu çalışmaların tərkib hissəsi kimi son illər çəkilmiş və tamaşaçıların mühakiməsinə verilmiş
Nazim Rza İsrafıloğlunun “Norveç eskizləri”, “Mavi alovun
üfüqləri” kinodilogiyalarının və “Odlu məmləkət” adlı elmipublisistik kinoserialının xüsusi önəmi var. Tamaşaçı auditoriyasının neft mövzusuna marağının artmasını nəzərə alaraq adı
çəkilən sənədli filmlərin ədəbi materialları əsasında Nazim Rza
eyni adlı “Odlu məmləkət” elmi-publisistik kitab yazmışdır.
Böyük zəhmət hesabına başa gəlmiş bu əsər üzərində ciddi
araşdırma aparılıb. 11 hissədən ibarət bu əsər düşünülmüş vahid süjet xətti əsasında qurulub. Bu, elmdə və sənətdə çox vacib bir üslubdur və yüksək professionallığın göstəricisidir. Bu
baxımdan kitabın adı da əsas məqsədi vurğulayır: Bakı nefti
yanacaq kimi nəinki maşınları hərəkətə gətirən, həm də bir anda dünyada hərbi-siyasi münasibətləri alışdıran bir vasitədir.
Əsərdə müxtəlif tarixi mənbələr əsasında mərhələ-mərhələ
Bakı neftinin tarixi, onun rus və sovet imperiyası tərəfindən talan olunması, bu imperiyaların iqtisadiyyatının canlanmasında
məhz Azərbaycan neftinin əhəmiyyəti hərtərəfli açıqlanır.
1920-ci il aprel çevrilişindən dərhal sonra bolşeviklər tərəfindən “neft əməliyyatt” keçirildi. Qısa bir zamanda böyük həcmdə Bakıda yığılmış (250 mln. puddan çox) neft və neft məhsulları fasiləsiz Rusiyaya daşınır və beləliklə Rusiyanın dağılmış
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sənayesi üçün baza yaradılır. İkinci dünya savaşının ən gərgin
məqamlarında SSRİ-nin yeganə ümid yeri yenə Bakı nefti idi.
Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin faşizmdən xilasında milli sərvətimiz olan Bakı neftinin rolu danılmaz bir həqiqətdir. “Bakı nefti
olmasaydı, böyük qələbə də olmazdı”, – deyən müəllifın fıkri
elmi baxımdan əsaslıdır. Halbuki sovet dövrü tarixçiliyində faşist Almaniyasının süqutunda Bakı neftinin rolu lazımınca qiymətləndirilməyib. Çünki bu mühüm amil rəsmi sovet tarixi
konsepsiyasına uyğun gəlmirdi.
Müharibədən sonra “Neft daşları”nın, “Gürgandəniz” neft
yatağının kəşfi Bakının şöhrətini daha da artırdı. Bunlar Azərbaycana kapital qoyuluşunu çoxaltmalı idi. Lakin perspektivlərə baxmayaraq tezliklə Azərbaycan neft sənayesi ətrafında siyasi avantüralar başladı. Məqsəd Azərbaycan iqtisadiyyatının
əsasını təşkil edən neft sənayesinin perspektivsizliyini, Abşeron yataqlarının tükəndiyini sübuta yetirmək və Mərkəzin diqqətini Azərbaycandan yayındıraraq, Volqaboyuna, Sibirə yönəltmək idi. Bəhanə də tapıldı...
1954-cü il iyulun 29-da keçirilmiş Azərbaycan neft sənayesi fəallarının yığıncağında SSRİ neft sənayesi nazirliyinin
məsul işçiləri qeyd etmişlər ki, Azərbaycan neft sənayesinə
əsassız yerə böyük miqdarda kapital qoyuluşunun başlıca səbəbi Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin keçmiş birinci katibi M.C.Bağırovun anti-dövlət fəaliyyəti olmuşdur. Beləliklə, Bakı neftinin taleyi Bağırova qarşı sürülmüş ittihamlarla əlaqələndirildi. Bununla da Bakı neft sənayesinin gələcəyi real təhlükə ilə üzləşdi. Kitabda bu oyunun iştirakçıları
müəyyən olunmuşdur.
XX yüzilliyin əvvəllərində dünyada əsas neft mərkəzləri
Bakı və ABŞ-ın Pensilvaniya ştatı olduğu halda, əsrin ortalarından Yaxın Şərq dünyada əsas neftçıxarma regionu oldu. Lakin
XXI yüzilliyin astanasında yüksək keyfıyyətli Bakı nefti yenə
dünya siyasətinə cəlb olundu, Yaxın Şərq neftinə alternativ kimi
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çıxış etdi. Artıq tarixə çevrihniş Azərbaycan neft dövrünün yeni mərhələsi sayılan “Əsrin müqaviləsi” Bakının neft potensialını bütün dünyaya bəyan etdi. Ərazimizin xeyli hissəsinin ermənilər tərəfindən işğalına baxmayaraq, dünyanın 7 ölkəsinin
11 aparıcı neft şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Çıraq”, “Azəri” və “Günəşli” yataqlarının mənimsənilməsi barədə 1994-cü il sentyabrın 20-də ilk böyük neft müqaviləsi imzaladılar. Beləliklə, yeni neft erasının təməli qoyuldu. Eyni zamanda bu müqavilə müharibədən sonrakı dövrdə Abşeronda və
Xəzərdə neft potensialının tükəndiyini sübut etmək istəyənlərə
əsaslı cavab oldu. 1994-cü ildən Bakıda ənənəvi tədbirin –
“Xəzər – neft-qaz” beynəlxalq sərgilərinin keçirilməsi də biznes əlaqələrinin yaranması üçün şərait yaradır. Sərgi ilə yanaşı
1996-cı ildə Azərbaycan neft sənayesi tarixinə dair I Beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Konfransda alimlərin çıxışlarında
Bakı neftinin rolu dünya neft tarixi kontekstində açıqlanmışdır.Kitabda neft hasilatı ilə yaranan dövrümüzün kəskin bir
problemi – ekoloji durumu da öz əksini tapıb. Müəllif bu məsələni qaldıraraq, bilavasitə məsuliyyət daşıyan neft şirkətləri
başçılarına müraciət edir və onların fıkirləri oxucuya çatdırılır.
Hələ tarixə çevrilməmiş Azərbaycan neft tarixinin mühüm
hadisələri – 24 avqust 1996-cı ildə “Dədə Qorqud” qazma qurğusunun istifadəyə verilməsi, 7 noyabr 1997-ci ildə “Çıraq-1”
platformasında qazılmış quyudan ilk neftin çıxarılması əsərdə
ətraflı şərh olunur.
Kitabda çox maraqlı bir məsələ – dünyanın ən nüfuzlu
mükafatlarından biri sayılan Nobel mükafatları fondunun yaranma tarixi də araşdırılır. Belə ki, 1996-cı il dekabrın 10-da
Alfred Nobelin vəfatının 100 illiyinə və ilin mükafatlarının
təqdimi mərasiminə Azərbaycandan mövzu ilə əlaqədar çəkiliş
üçün Nazim Rza dəvət olunmuşdu. Norveç Nobel institutunun
direktoru, professor Heyr Lundestadla dialoqda Nazim Rza
Nobel mükafatları fondunun yaranmasında Nobellərin sənaye
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sülaləsinin Bakı qolunun iştirakını xüsusi qeyd edir. Bu çox
vacib məsələdir, çünki xaricdə Nobellərin Bakıdakı fəaliyyəti
haqqında məlumat cüzidir. Kitabda Alfred Nobelin Azərbaycandakı var-dövlətinin ümumi miqdarı, neftdən əldə edilmiş
gəliri haqqında məlumatlar verilir.
Kitabı oxuduqca bir daha Bakı nefitinin əzəmətinin, onun
bütövlükdə cəmiyyətin hər bir sahəsinə həlledici təsirinin şahidi olursan. Neft sənayesinin inkişafı şəhərin simasına çox böyük təsir göstərmişdir. Belə ki, sovet dövründə fəxrlə qeyd
olunan Bakının “beynəlmiləl” siması məhz neftin başlanğıc
(sənaye) mərhələsində formalaşıb və XX yüzillikdə Azərbaycan türkləri üçün böyük faciələrlə nəticələnmişdi: 1905-ci il
Azərbaycan-erməni qırğını, 1918-ci ilin martında Azərbaycan
türklərinin soyqırımı, 1990-cı il Qara yanvar...
Keçən əsrin sonunda əhalinin artımına görə Bakı bir çox
Avropa şəhərlərini ötmüşdür. Əhalinin artımı Berlində 6,5 dəfə, Brüsseldə 5 dəfə, Londonda 5 dəfə olduğu halda, Bakı əhalisinin sayı 7,4 dəfə artmışdır. XIX yüzilliyin sonunda gəlmə
əhali Bakıda 64 faiz təşkil edirdi. Bunların 34,8 faizi rus, 17,1
faizi erməni, 2,2 faizi alman, 1,7 faizi yəhudi, 0,8 faizi polyak
idi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, rus və ermənilərin sayının
Bakıda bu qədər çox olmasının səbəbi təkcə neft sıçrayışı ilə
bağlı deyildi. Bu, eyni zamanda çar Rusiyasının Quzey Azərbaycanda apardığı köçürmə siyasətinin nəticəsi idi. XX yüzilliyin başlanğıcından Bakıda yaranmış demoqrafık durumdan qərəzli istifadə edərək, xalqımıza qarşı yeni məkrli siyasət formalaşırdı – nəyin bahasına olursa-olsun Bakını Azərbaycandan qoparmaq və beləliklə “bakinskaya natsiya” (“Bakı milləti) deyilən
xülya ortaya atıldı. Xoşbəxtlikdən bütün bunlar tarixin keçmişində qaldı.
Nəhayət, qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən neftin hesabına Azərbaycanın beynəlxalq imicini xeyli yüksəltmək
mümkündür. Bu baxımdan Nazim Rzanın “Odlu məmləkət”
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elmi-publisistik kitabı Bakı neftinin tarixinin öyrənilməsində
uğurlu əsərdir. İnanıram ki, bu kitab mütəxəssislərin, geniş
oxucu auditoriyasının diqqətindən kənarda qalmayacaqdır.
1911-ci ilin yayında Böyük Bitaniyanın o vaxtkı hərbi-dəniz naziri Winston Churchill bir gecədə öz baxışlarını dəyişməli oldu. O vaxt onun qarşısında çox murəkkəb və mübahisəli
bir məsələ durmuşdu – şöhrətli Britaniya Hərbi-Dəniz Donanmasını ənənəvi kömürdən neftə keçirmək. İlk baxışda texniki
görüntüsü olan bu məsələnin XX yüzillik üçün taleyüklü əhəmiyyəti aşkar oldu. Duru yanacağın mühüm strateji əhəmiyyəti
vardı – hərb gəmilərinin döyüş qabiliyyətinin 50 faiz artırılması və insan resurslarının səmərəli istifadəsi. Bu üstünlüklər
Churchill üçün o dərəcədə önəmli idi ki, məsələ qısa bir zamanda həll olundu.
Beləliklə, Böyük Britaniya dənizdə öz hökmranlığının əsası üçün nefti seçdi. Bununla da XX yüzillik tarixə neft yüzilliyi
kimi daxil oldu. Çünki hökmranlıqdan ötrü neft həqiqətən həlledici amilə çevrildi. Məhz buna görə XX yüzillik müharibələr
tarixində yeni mərhələ açdı – bu, 1914-1918-ci illər və 19391945- ci illərdəki dünya müharibələri idi.
Xoşbəxtlikdənmi, ya əksinə, Azərbaycan xalqı da neftlə
zəngin torpaqlara malikdir. Bu torpaqlar uzaqgörən ölkələri
maqnit kimi özünə cəzb edirdi.
Artıq XIX yüzilliyin sonundan etibarən Bakı nefti uğrunda
diinya rəqabəti güclənir. İlk çağlarda iqtisadi xarakter daşıyan
bu rəqabət, zaman ötdükcə neftin məhz hərbi-strateji əhəmiyyətini önə çəkmişdi.
Artıq XX yüzillikdə neftin hərbi-strateji önəmi iqtisadi əhəmiyyətini üstələdi. Nəticədə “neftin hakimliyi” qlobal qanlı savaşlara gətirib çıxardı. Birinci dünya savaşı sübut etdi ki, neft
kimdə varsa, son nəticədə qələbə də onda olacaq. Bundan sonra
neftə olan tələbat sürətlə artmağa başladı və bu günümüzədək
davam edir.
46

Bu baxımdan neft mövzusu ilə bağlı hər bir araşdırma aktualdır. Bakı neftinin tarixi təkcə Azərbaycan tarixinin yox,
həm də dünya tarixinin bir hissəsidir. Hələ 1923-cü ildə ingilisamerikan münasibətlərini neft siyasəti kontekstində araşdıran
N.Deayvenport öz kitabında yazırdı ki, dünyanın neft sərvətləri
ümumbəşəri sərvət kimi qiymətləndirilməlidir və bəşəriyyətin
əmin-amanlığı naminə işlənməlidir*. Bunu hələ İkinci dünya
savaşının dəhşətlərini görməmiş bir insan yazıb.
Nazim Rza İsrafıloğlunun yeni kitabı neft mövzusuna həsr
edilib. Ümumiyyətlə neft mövzusu N.Rzanın yaradıcılığının
özəyidir. 2002-ci ildə onun “Odlu məmləkət” adlı kitabı çıxmışdır2.
Bu kitabın nəşrindən bir qədər əvvəl televiziya ekranlarında eyniadlı elmi-publisistik kinoserial numayiş etdirildi.
Təqdim olunan yeni kitab İkinci cahan savaşının strategiyasında neftin, xüsusilə Bakı neftinin həlledici amil olduğu,
onun qarşı-qarşıya durmuş hər iki tərəf üçün eyni dərəcədə həyati əhəmiyyəti araşdırılır. Əsər sovet və qərb tarixi tədqiqatları, yüksək rütbəli hərbçilərin memuarları və eyni zamanda arxiv sənədləri əsasında yazılıb. Fəsillər boyunca N.Rza problem
üzrə müəlliflərlə ya dialoqdadır, ya da polemika aparır.
İkinci dünya savaşında iki nəhəng hərbi-siyasi blok yarandı: Berlin-Roma-Tokio ox dövlətləri və ABŞ – Böyük Britaniya – SSRİ müttəfıq dövlətlər. Yanacaq baxımından onlar fərqli
vəziyyətdə idilər. Dünya neftinin əsas hissəsi Amerika qitəsində, Yaxın və Orta Şərqdə, habelə Qafqazda hasil edilirdi.
1940-cı ildə Bakıda rekord göstərici – 21 mln. 329 min ton neft
hasil edilmişdi. Bu rəqəmi dərk etmək üçün yalnız bunu demək
kifayətdir ki, Bakı, ABŞ və Venesueladan sonra dünyada üçüncü yerə çıxdı. Bakı neftinin miqdarı bütün Yaxın Şərqdə çıxarılan neftin cəmindən xeyli çox idi. Və SSRİ məhz bu resursla
*
2

O’Konnor X. «Империя нефти», Москва, 1958, c. 485.
Nazim Rza İsrafiloğlu “Odlu məmləkət”, Bakı, 2002.
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öyünürdü. Amma ideologiyalaşdırılmış sovet tarixşünaslığında
Bakı nefti amili kiçildilərək, onun əhəmiyyəti adiləşdirilərək
digər xalq təsərrüfatı məhsulları ilə eyni cərgəyə qoyulub və
sovet-alman cəbhəsinin çoxsaylı hadisələrindən biri kimi qiymətləndirilib. N.Rzanın kitabında fəsilbəfəsil Bakı neftinin
həm şərq, həm də qərb cəbhələrində qlobal xarakteri açıqlanır.
Beləliklə, nəzərə alsaq ki, Yaxın Şərqin də neft mədənləri
tarixən ingilislərin inhisarında idi, məlum olur ki, ABŞ, Böyük
Britaniya və SSRİ zəngin duru yanacaq mənbələrinə malik idilər. Əksinə, Ahnaniyanın, İtaliyanın və Yaponiyanın duru yanacaq ehtiyatları son dərəcə məhdud idi. Bunu Hitler və onun
müttəfıqləri aydın başa düşürdülər və məhz buna görə də özlərinə yanacaq problemi yaratmamaq üçün “Blitzkreag” – yəni
ildırım sürətli müharibə taktikasını seçmişdilər.
Almaniyanın Amerika qitəsində neft mənbələrinə sahib olmaq imkanları yox dərəcəsində idi. Atlantik okeanının o biri
tayına hərbi müdaxilə Almaniyanın strateji planlarına daxil ola
bilməzdi. Ona görə Almaniyanın ixtiyarında 2 yol qalırdı: Qafqaz – Bakı və Yaxın Şərq.
Müharibənin gedişi göstərdi ki, Almaniyanın kifayət qədər
güclü hərbi texnikası yanacaqsızlıq ucbatından Quzey Afrikada,
Qafqazda, Moskva və xüsusilə Stalinqrad kampaniyalarında adi
bir metal yığıntısına çevrildi. Belə ki, Pauls-un 6-cı ordusu yanaçaqsız tam hərəkətsiz donub qalmışdı. Səngərlərdə qızınmaq
üçün hətta kiçicik bir manqal da qalamaq qeyri-mümkün idi. Bu
əməliyyatlar bir daha təsdiqlədi ki, neftə çatmaq üçün məhz neft
gərəkdir. Lakin sovet tarixçiləri bu mühüm amilə lazımi qiymət
verməmiş, almanların məğlubiyyətini başqa səbəblərlə əlaqələndirməyə çalışmışlar. Minlərlə tankın, təyyarənin, sualtı və suüstü
gəmilərin intensiv surətdə hərbi əməliyyatlarda iştirakı duru yanacağı bu nəhəng müharibənin əsas aparıcı qüvvəsinə çevirmişdi.
Dəmir yollarının da kömür və duru yanacaqla işləməsini bunlara
əlavə etsək, enerji amilinin nə demək olduğu daha aydm dərk edilər. Bunun müqabilində müəllif haqlı bir sualla müraciət edir:
“Qafqaz neftinin və xüsusilə Bakı neft rayonunun almanların tam
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nəzarəti altına keçdiyi təqdirdə, “rus xalqının yüksək mənəvi dəyanəti” ilə “rus ordularının gücü” hansı miqyasla ölçülərdi?” Bu
gün tam inamla deyə bilərik ki, Sovet İttifaqının əsas gücü, ilk
növbədə, Bakı neftinin mövcudluğunda və onun ixtiyarında olmasında idi.
Ümumiyyətlə, 1942-ci il böyük neft uğrunda ən qanlı müharibə ilinə çevrildi və son nəticədə yanacaq problemini birmənalı şəkildə ön plana çəkdi. Müharibə səhnəsinin genişlənməsi
və onun üzüntülü xarakter alması (bu “Blitzkreag”in iflası idi)
yanacağın strateji əhəmiyyətinin son dərəcə vacib olduğunu
sübut etdi. Birinci dünya savaşının sonunda olduğu kimi, mühüm hərbi əməliyyatların marşrutu şüurlu surətdə neftlə zəngin
ölan bölgələrə doğru uzandı. Belə ki, alman orduları neft mənbələrinə doğru hər iki istiqamətdə hərəkətə başladı. Rommel-in
– “Afrika korpusu” ciddi problem yaradırdı. Müəllifin fıkrincə
Churchill-in Rommel-ə böyük diqqət yetirməsi və Quzey Afrikanı 2-ci cəbhə adlandırması heç də əbəs deyildi. Almanlar Liviyada və Misirdə bir sıra ciddi qələbələr əldə etmişdilər. Və
almanların Afrika ekspedisiyasının nə ilə nəticələnəcəyi hələ
heç kəsə bəlli deyildi. Burada Britaniyanın strateji uğursuzluğu, son nəticədə nəinki Böyük Britaniyanın, eyni zamanda,
SSRİ-nin də fəlakəti ilə nəticələnə bilərdi.
1942-ci ilin yayında yaranmış hərbi vəziyyət istər Quzey
Afrikada, istərsə də SSRİ-nin cənubunda müttəfıqləri narahat
edirdi. Hər hansı cəbhədən birinin məhvi digərini də fəlakətə
sürükləyə bilərdi. Almanların Stalinqradda başladıqları son hücumlardan bir neçə gün sonra, oktyabrın 23-də ingilis qoşunları əl-Alameyn altında Rommeİə qarşı hücuma keçdilər. N.Rza
yazır ki, bu, öz hərbi-strateji əhəmiyyətinə görə Stalinqraddan
heç də geri qalmayan bir əməliyyat idi. Stalinqrad cəbhəsindən
alman təyyarələri Quzey Afrikaya göndərildi, halbuki Pauls-un
6-cı ordusu artıq mühasirə günlərini yaşayırdı və yanacaq
problemi günü- gündən artırdı.
Lakin sovet tarixçiləri Quzey Afrikadakı hadisələrə obyektiv qiymət verməkdən çəkinmişlər, çünki onlar tərəfindən
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İkinci cahan savaşı, demək olar ki, yalnız sovet-alman qarşıdurması kimi qələmə alınıb. Və bunun nəticəsi olaraq saxtalaşdırılmış bir fıkir tarixə gətirilib ki, guya İkinci cahan savaşının
ağırlıq mərkəzi yalnız və yalnız SSRİ məkanında olub.
Sənədləri araşdırarkən, Nazim Rza 1942-ci ildə ikinci cəbhənin açılmamasının səbəbini göstərir. O, yazır ki, Britaniya
Almaniyadan fərqli olaraq müharibənin ağırlıq mərkəzini daha
düzgün müəyyən etmişdi. Odur ki, Stalinin dəfələrlə etdiyi təkidlərə baxmayaraq, Churchill əsas təhlükənı Orta və Yaxın
Şərqin işğal edilməsində görürdü və Avropanın qərbində ikinci
cəbhənin açılmasına razılıq vermədi. Əksinə, Quzey Afrikanı
daha mühüm müharibə səhnəsi hesab edərək, əsas diqqəti
məhz bu bölgəyə yetirməyi daha vacib saydı. Çünki almanlar
Orta və Yaxın Şərqi ələ keçirdikdən sonra Bakı neft mədənlərinə daha asanlıqla çata bilərdilər, nəinki bütiin Şərqi Avropanı
keçib böyük bir coğrafı əraziyə malik olan Sovet İttifaqının
hərbi qüdrətini sarsıtmaqla.
Müharibənin sonuna doğru Vermaxtın yüksək rütbəli hərbçisi Albert Şnoyer İtaliyada hərbi əməliyyatları davam etdirən
10-cu orduya nəzər yetirərkən, belə bir mənzərənin şahidi olmuşdu: alman ordusunun 150 yük maşınının hər birini dörd
öküz dartırdı. Yanacaq yox idi3.
Günümüzdə dünyada neft ehtirasları yenə də qızışmaqdadır. Nazim Rza İsrafıloğlunun “Neft və cahan savaşı” adlı kitabı
hər bir oxucunu düşündürmək üçün bir çox məqamları xatırladır. Çünki neft misilsiz yanacaq kimi nəinki maşınları hərəkətə
gətirən, həm də bir anda dünyada hərbi-siyasi münasibətləri alışdıran ecazkar bir cövhərdir.
Elmira Muradəliyeva,
tarix elmləri doktoru, professor.
Bakı, 2001-2005
Даниел Ергин. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и
власть, Москва, 1999, c. 369.
3

50

“ÜÇÜNCÜ DALĞA”NIN REJİSSORU
“Üçüncü dalğa! Keçmiş SSRİ məkanında kino sənətində,
xüsusən də sənədli kino sənətində yüksək meyar, istedad rəmzinə çevrilmiş bir məvhumdur. Müasir kino sənətimizi yaradan
say-seçmə sənətkarlar, ilk növbədə rejissorlar deməkdir. Kinonun avanqard dəstəsini təmsil eləyən bu adamlar fıtri istedadları, dünyagörüşləri, həyatın, cəmiyyətin təzadlı inkişafına orijinal, fərdi münasibətləri ilə seçilirlər...
Ədəbiyyat, incəsənət sahəsində məşhur “60-cılar termininin, bir növ, sinonimi kimi səslənən “Üçüncü dalğa”nın nümayəndəsi sayılmaq hər bir rejissor üçün fəxarətdir. Bu, onun sənətinə, istedadına verilən elitar qiymətdir. Bu dalğanın görkəmli nümayəndələrindən biri də, həmyerlimiz, filmləri Ümumittifaq, Beynəlxalq festival və forumlarda yüksək qiymətləndirilən Nazim Rza İsrafıloğludur. Özümüzdə hələ də layiqli
qiymətini almayan rejissor, şöhrətə, fəxri adlara laqeyd yanaşan şəxsiyyət.
Bəs görəsən rejissoru bu böyük sənət dalğasının zirvəsinə
qaldıran nədir, hansı keyfıyyətləridir?
Rejissorluq elitar sənətdir, özündə bir çox keyfıyyətləri
ehtiva edir, psixoloji duyum, sosial təfəkkür, təqdim etmək bacarığı, bədii təxəyyül, qədərsiz fantaziya və sair və ilaxır. Deyərdim ki, ilahi vergidir. Tanrı bu keyfıyyətləri ondan əsirgəməyib. Və ona görə də onun “Üçüncü dalğa”nın zirvəsində görünməsində “Əlahəzrət təsadüf” amili yoxdur.
Sənədli filmlər tarixin salnaməsidir, gələcəyə ünvanladığımız məlumatdır. Nəyi, niyə və necə göndərmək isə sənətkar təxəyyülü istəyir. Nazim Rza “nəyi, necə” göndərməyin ustasıdır.
İlk növbədə o, dövrün mahiyyətini özündə ehtiva edən məqamları seçir, necə deyərlər, “problemi özünə uyğun biçir”. Tarixə –
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gələcəyə nə ünvanlayırsa, ona öz “nişanəsini” – damğasını basır.
Onun üçün seçilən mövzunun, faktın mahiyyəti önəmli olduğuna görə, təqdimat – görüntü prinsipləri asanlaşır; filmlərini baxımlı edən amillərdən biri də, mənim fıkrimcə, elə budur.
Sənədli kino getdikcə həyatımızın məğzinə, dərinliyinə
enir, şəxsiyyətin mürəkkəbləşən varlığına tapınır. Nazim Rza
məhz bu mürəkkəbliyi, təzadlı, qəliz aləmi araşdırır. Ona müasir təqdimat formaları tapır, hardasa, hətta poetikləşdirir. Portret janrında çəkilən filmlərdə təqdimatın poetikası qabarıq göründüyü üçün bu filmlər yadda qalır. İlkin təəssürat ikili formalaşır: sən “onun qəhrəmanlarını çoxdan tanıyırsan və həm
də tanımırsan. Yəni “çoxdan tanıdığı” adamın görünməyən tərəflərini bilmirmişsən. Məhz bu təzad onun qəhrəmanını baxımlı, yararlı edir. Ümumiyyətlə, onun bu səpkili filmləri təmtəraqdan, pafosdan uzaq püblisistika olduğuna görə təbiidir, insanidir, doğmadır.
Nazim Rza dramaturgiyanı, dramaturji qanunları yaxşı bilən rejissordur. Təxminən bütün filmlərində dramaturji fabula,
süjet məntiqi sonluğuna çatır. Film boyu artan dramatizmi, gərginliyi saxlayır, ümumi qayəni tamamlayır. O, tamaşaçını ekranla baş-başa, seçim önündə qoyur; yəni bax, düşün və qənaətə özün gəl. Onun üçün hər kadrın, hər süjetin öz tutumu, yükü
var. O, bunu montajın daxili dinamikasını saxlamaqla gücləndirir, reallaşdırır, əyaniləşdirir. Epizodun uzadılmasının və yaxud qısaldılmasının öz məna çaları var, bunu bilmək üçün ancaq gərək rejissor qayəsinin prizmasından baxasan. Professionallıq dediyimiz keyfıyyət də, bax, elə budur.
Sənədli film əsrin övladıdır; təzadlı həyatımızın mürəkkəb, qəliz problemlərini üzə çıxarır. Şəxsiyyətin formalaşmasında, sosial-ictimai kolliziyaların, qarşıdurmaların dərkində
mühüm rol oynayır. Hardasa böyük təbliğat maşınıdır. Ona görə də sənətin – filmin dili, həm də fəlsəfi ümumiləşdirmələr istəyir. “İnsan Xəzəri xilas edir” filmindəki kimi. Bəşəri bir
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problemə toxunan, onu adi bir məqamla əyaniləşdirən rejissor
ağlagəlməz bir mətləbdən söz açır. İnsanı, insanlığı, təbiəti,
varlığı məhvə aparan qorxunu, bir kolbadakı təmiz suya bir
damcı neftin tökülməsi ilə əyani göstərir. Belə ki, bir damla
neftlə kolbadakı balığın ölümünü əsaslandırır. İnsanı ətraf mühit, ən nəhayət özü, varlığı barədə düşünməyə sövq edir. Budur
fəlsəfı ümumiləşdirmə, budur psixoloji təsir! Bu, onun bir çox
filmlərini, bir kadrına belə toxunmadan Ümumittifaq ekranına
aparan amildir.
Nazim Rza tariximizlə, ənənələrimizlə, mədəni irsimizlə,
etnoqrafık dəyərlərimizlə, milli mentalitetimizlə, təbiətimizlə,
ekologiyamızla bağlı bədii-sənədli, elmi-kütləvi filmlərin müəllifidir.
Epik səpkili, tarixi – dramatik dövrlərin sənədləşdirilməsi
baxımından böyük zəhmətin bəhrəsi olan “Odlu məmləkət” serialı isə xüsusi söhbətin, araşdırmanın mövzusudur!
Nə qədər qəribə olsa da, mən bu filmlərdə orijinal təxəyyül, fərdi münasibətlə yanaşı, bir lirik ovqat da görürəm. Görünür müəllifin professional musiqi təhsili alması istər-istəməz
özünü büruzə verir.
Mən Nazim Rzanın çox vaxt “professional məsləhətlərə”
məruz qalmasını da təbii sayıram. Öz baxışını, kredosunu,
“mənini” qorumaq asandır məgər? Onu dəyişmək, mövqeyindən çəkindirmək qeyri-mümkündür. Bu yersiz iddia deyil, daxili inamdır. Onunla razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da!
Dəyişmək isə əsla! Təsadüfı deyil ki, o, faktı, hadisəni, münasibətləri kino diliylə “ruhi ölçülərə'' keçirməyi bacardığına
görə “Üçüncü dalğa”nın ən avanqard nümayəndələrindən sayılır. Təbiidir!
Camal Yusifzadə,
şair-dramaturq.
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NAZİM RZA – TARİXİ LENTƏ ALAN SƏNƏTÇİ
1998-ci ildə televiziya ekranlarına bir film çıxdı – “Odlu
məmləkət”. 12 seriyalı sənədli film Azərbaycanın uzaq keçmişindən bu günümüzə qədərki tarixin canlı salnaməsini xatırladırdı. Bu, uzun illərdən bəri arxivlərdə qalmış elə faktlardı ki,
indiyəcən heç bir tarixçinin barmağı belə toxunmamışdı. Filmin rejissoru Nazim Rza İsrafiloğlu idi – “Aztelefilm”in yaradıcılarından biri.
Televiziyaya gəlişi “Aztelefilm”in yaranmasıyla bir vaxta
düşdü. Elə bir vaxta ki, sənədli filmləri ekran özü tələb edirdi.
Canlı həyat lövhələrini, real hadisələri lentə köçürə bilən rejissorlara böyük ehtiyac vardı. O zaman belə peşəkar kadrları barmaqla saymaq olardı. Sənədli filım aləmində təzəcə tanınmağa
başladı Nazim Rza. İlk filmini Leninqrad İncəsənət Akademiyasında təhsil aldığı illərdə çəkdi – kurs işi kimi. “Əsrlərin yadigarı” adlı filmi Bakının qiymətli memarlıq incisi sayılan Qız qalasına həsr etdi. Film yüksək səviyyələrdə bəyənildi. Sonra gənc
rejissor dövr üçün hələ yasaq sayılan mövzuları gətirdi ekrana.
Diplom işini də belə bir mövzuya bağladı; “İnsan Xəzəri xilas
edir” adlanırdı həmin film. Xəzərin ekologiyasıyla bağlı faktları
lentə köçürüncə başı bəlalar çəkdi. Zəmanə başqaydı. Qapalı,
problemli mövzulara toxunmaq elə də asan deyildi. Amma taleyi uğurlu oldu həmin işin. Sənədli film az vaxtda məşhurlaşdı.
70-ci ildə Beynəlxalq sənədli televiziya filmləri festivalında
“Neptunun neştəri” mükafatını qazandı; mühüm problemin publisistik həllinə görə. O illər Nazim Rzayla eyni vaxtda rejissor
Gerasimovun da belə bir filmi göstərildi – “Baykalın fəlakəti”.
Böyük əks-səda doğurdu həmin ekran əsərləri. Qəzetlər sənədli


“У озера”. (“Gölün sahilində”)
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filmlər sahəsində yaranan yeni tendensiyanı “üçüncü dalğa” adlandırdılar. Həqiqətən o vaxtacan sənədli film janrı üçün xarakterik olan ideoloji, poetik mövzuları artıq tamam başqa – problematik mövzular əvəzləməyə başlayırdı.
Nazim müəllim deyir ki, tarix onunçün həmişə maraqlı
olub. Heyf ki, o illər çox arzuladığı tarixi anları lentə köçürməyə imkan tapmayıb. Bir onu bacarıb ki, tapşırılan mövzulardan,
təbii, boyasız-bəzəksiz filmlər çəksin.
1971-ci ildə Neft daşlarında çalışan bir deputat neftçi haqqında film çəkməyi tapşırmışdılar. Göstəriş verilmişdi, filmin
adı “Deputat” olsun. Həmin adamla görüşəndən sonra filmi öz
istədiyim kimi çəkdim, adını da qoydum “Xəzər oğlu”. Belə
filmlərim çoxdur. “Mayılovlar ailəsi”, “Doğma ocağım mənim”,
“İki ömür” – hamısı maraqlı insan talelərinə həsr olunub”. Bunları Nazim müəllim danışır. Başqa bir maraqlı əhvalatı xatırlayır: “1976-cı ildə Dağlıq Qarabağ haqqında sənədli film çəkməyi tapşırmışdılar. Ssenarini milliyyətcə erməni jurnalist yazmışdı
– “Vışka” qəzetinin əməkdaşı. Ssenaridə elə məqamlar vardı ki,
onu müəllif şıltaqlığı hesab eləmişdim. Əvvəlcə mənə demişdi
ki, filmin leytmotivi olaraq kadrda durna qatarı verim. İdeyanı
bəyənmədim. Sonra öyrəndim ki, o vaxt Dağlıq Qarabağda gizli
fəaliyyət göstərən “Krunk” təşkilatının emblemi imiş durna. Erməni jurnalist filmə Qarabağ atlarıyla bağlı epizod salmağımı da
istəyirdi. Dedim, Qarabağ atlarının mövzuya nə dəxli, axı bizə
vilayətin sosial, ictimai həyatı haqqında film çəkmək tapşırılıb.
Həmin erməni gedib yuxarılara satmışdı məni. Axır tamam özgə
bir bəhanə tapıb xəbərdarlıq elədilər mənə”.
Sənədli filmləri hər şeydən öncə tarix üçün vacib sayır Nazim müəllim. O illər yaradıcılığa yasaqlar qoyulsa da, inkişaf
üçün maddi imkanlar daha geniş idi. Çəkdiyi filmlərin sayı 50-yə
yaxın olar. Ancaq arzuladığı mövzulara Azərbaycan müstəqillik
qazanandan sonra üz tuta bilib. “Odlu məmləkət” filmini çəkib.
Bakı neftinin tarixini, Nobelin Azərbaycandakı fəaliyyətini
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öyrənə-öyrənə Moskvaya, Norveçə gedib çıxıb. Səfərlərdə heç
kəsə məlum olmayan faktları, sənədləri tapıb toplayıb. Azərbaycandakı “Statoyl” şirkətinin köməyi ilə Norveçdə “Nobel”
mükafatlarının təqdimetmə mərasimini lentə alıb. “Əcnəbilərin
həmin mərasimi çəkməyi müşkül məsələdir. Əvvəlcə mənə də
icazə vermədilər. Dedilər, xarici vətəndaşlar çəkiliş üçün pul
ödəməlidirlər. Cavab verdim ki, Nobel sizin olduğu kimi, həm
də bizimdir. Axı o fondun yaranmasında Bakı neftinin də payı
var. Axır razılıq verdilər. Norveç səfəriylə bağlı iki film çəkdim – Qədim və yeni yollar”, “Sülh və tərəqqi naminə”. “Norveç eskizləri” adı altında gedən həmin kadrları 7 gün müddətində işləyib hazırladım. Film o ərəfədə Bakıya gələcək Norveç
nümayəndə heyətinə göstərilməliydi. İstəyimə nail oldum. Qazancım bu oldu ki, həmin ölkə haqda daha bir film çəkməyi
tapşırdılar mənə” – deyir Nazim müəllim. Rejissor “Şimal dənizi odlu dənizdir”, “Meridianlar qovuşanda” filmlərində Norveçin tarixinə də səyahət edib. Göstərib ki, bir vaxtlar kasıblıqdan uzaq xaricə üz tutan Norveç əhalisi qaz sənayesi yaranandan sonra firavan həyata qayıtmağa başlayıb. Azərbaycan da
bu tarixi yolu keçməkdədir.
Maddi imkansızlığa düçar olduğumuz bu günümüzdə də
durub dincəlmək bilmir. “Atəşgah” filmi üzərində işləyir. Arxivlərdən tapıb yığdığı faktlar əsasında bir kitab yazmağa başlayıb – “İkinci dünya müharibəsinin taleyində neft amili”.
Bugünlər Nazim müəllimin 60 yaşı tamam olur. Həmkarları Nazim müəllimin yubileyini “Aztelefilm”in yubileyi kimi
qeyd edəcəklər. Ömrünün 40 ilini bu kollektivlə baş-başa yaşayan rejissorun arzuları isə tükənməzdir. Nazim Rza ən yaxşı
filmlərini hələ bundan sonra çəkəcəyinə inanır. Çəkdiklərinə
baxmaq yetərlidir ki, siz də inanasınız.
Səadət
“Azadlıq”, 6 fevral 2001-ci il
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KİNO SALNAMƏÇİSİ
Tanınmış kinorejissor Nazim Rza İsrafıloğlunun 1969-cu
ildə çəkdiyi və Xəzərin ekoloji taleyinə həsr olunan “İnsan Xəzəri xilas edir” sənədli televiziya filmində belə bir epizod var:
Adi laboratoriya təcrübəsi... Akvariumda balıqlar üzür. Suya
tökülən iki-üç damcı neft qarışığı bir neçə dəqiqə ərzində balıqları məhv edir... Sonra ekranda balıqçı qadın görünür. Rejissor onunla müsahibə aparır:
- Nə vaxtdan burada yaşayırsınız?
- Otuz doqquzuncu ildən.
- Əvvəllər balıq çoxuydumu?
- Hə, lap çoxuydu.
- Deməli, balıqçılar da çoxuydu?
- Hə, balığı yığıb-yığışdıra bilmirdik, hətta mövsümi işçilər də dəvət edirdik.
- Sonra bu adamlar çıxıb getdilər?
- Hə, getdilər.
- Bəs siz nə üçün getməmisiniz?
- Ona görə ki, bu yerləri çox sevirəm. Bir də gözləyirəm, bəlkə balıqlar qayıtdı...
Mövzunun seçilməsində müəllif mövqeyi tezliklə həyatda
özünün təsdiqini tapdı. SSRİ Nazirlər Soveti “SSRİ-nin su
hövzələrində balıq ehtiyatlarının mühafizəsinin gücləndirilməsi
tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. İstər bu qərar, istərsə də
bu filmin ümumittifaq və beynəlxalq kino festivallarında mükafata layiq yer tutması gənc rejissoru çox sevindirdi, daha
yaxşı işləməyə, daha maraqlı filmlər yaratmağa ruhlandırdı.
Amına eşidəndə ki, teleradio verilişləri komitəsinin o vaxtkı
rəhbərliyi belə bir filmin ümumiyyətlə ortaya çıxarılmasından,
hətta festivalda göstərilməsindən narazı qalıb (bu yerdə “ev
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bizim, sirr bizim” məsələsi yada düşür), bu xəbər Nazimdə öncə çaşqınlıq yaratdı, sonra onu təəccüb hissi bürüdü. “Nə etməli, bundan sonra necə işləməli?” İçindən gələn daxili bir səs bu
suallara nöqtə qoydu: “Geriyə yol yoxdur. Əgər həyatda, sənətdə nəyəsə nail olmaq istəyirsənsə, məqsədin aydın olmalıdır.
Fəaliyyətin xalqa, millətə xidmət edəcəksə, nəyin bahasına
olursa-olsun onu reallaşdırmağa çalış. Budur sənin həyat yolun, budur sənin kredon...”
Nazim Rzanın yaddaşında xatırlanası çox şeylər var. Sənətə gəldiyi 40 ilə yaxın müddət ərzində əlindən tutanlar da olub,
iş prosesində badalaq vuranlar da. Lakin daşlı-kəsəkli yaradıcılıq yollarında yorulmaq nə olduğunu bilmədən irəlilədikcə, hər
dəfə yeni filmin yaradıcılıq sevincini duyduqca xoşagəlməz
hallar, tərəddüdlər arxada qalır, yazıb-yaratmaq eşqi onu ruhlandırırdı...
Nazim Rzanı tam qətiyyətlə Azərbaycan televiziya filmlərinin formalaşmasında, inkişafında əhəmiyyətli xidmətləri
olan, daim yeniliyə can atan, cəsarətli, novator sənətkar adlandırmaq olar.
Bir dəfə Nazimdən soruşdular: “Filmin müvəffəqiyyətini
təmin edən nədir?” O, qısaca cavab verdi: “Maraqlılıq”. Rejissor
bunu deməkdə onu nəzərdə tuturdu ki, sənətkar qarşısına qoyduğu məsələni həll etməmişdən əvvəl onun mahiyyətini dərindən
öyrənməlidir. Nazimin fikrincə maraq təkcə filmin mövzusunu
bilməkdə deyil. Maraq həm də filmdə qaldırılan problemin sənətkar üçün yaxın olmasından, sənətkarı həyəcanlandıra bilməsindən ibarətdir. O deyir: “Vətənini sevən bir insan, bir vətəndaş
kimi görəndə ki, xalqımızın sərvətinə israfçılıq münasibəti var,
laqeyd qala bilmirəm, ekran vasitəsilə bu məsələyə öz münasibətimi bildirməyə çalışıram. “İnsan Xəzəri xilas edir”, “İliç buxtası”, “Dağlıq Qarabağ”, “Xəzər oğlu”, “Doğma ocağım mənim”, “Bakı-Çələkən” filmlərində də, “Göylər sonsuz bir dənizdir” və “Norveç eskizləri”ndə də bu belə olub, “Odlu məmləkət”
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kinoepopeyasında da...” Bu sözlər, bu fikirlər kinorejissor Nazim Rzanın yaradıcılığının devizidir.
Nazimin sənətə gəlişi təsadüfi olmayıb. Nə də heç kəs
onun əlindən tutub televiziyaya işləməyə gətirməyib. O, gözünü açandan özünü teatr aləmində görüb, ona hətta teatrın “sın
polka”sı da deyiblər. Nazim demək olar ki, səhnədə aktyorların
arasında böyüyüb. Aktyorlardan Qafar Həqqi, Süleyman Tağızadə onun qohumları idi. Nazim hətta 1957-ci ildə ilk dəfə
“Cavanşir” tamaşasında yardımçı heyətdə səhnəyə çıxmış, elə
bil bütün dünyanı ona vermişdilər.
Haşiyə: Nazim İsrafil oğlu Rzayev 1941-ci ildə anadan olmuşdur. 1956-cı ildə 1 saylı musiqi məktəbinin fortepiano sinfini, 1964-cü ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr
İnstitutunu, 1971-ci ildə Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və
Kinematoqrafiya institutunun televiziya rejissorluğu fakültəsini
bitirmişdir. 1966-cı ildən Azərbaycan Televiziyasında çalışır,
1969-cu ildən “Telefilm”də fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda
ali dərəcəli kino və televiziya rejissorudur.
...Azərbaycan televiziyasında iş ahənginin yüksəldiyi bir
vaxtda Nazim Rza dublyaj şöbəsində çalışır, sovet filmlərini
Azərbaycan dilində səsləndirir, eyni zamanda televiziyanın kino redaksiyasında ilk filmlərini çəkirdi: “Əsrlərin yadigarı”,
“Vaqif”...
O hər dəfə film çəkərkən çalışır ki, həm rejissor kimi özünün, həm də uzun müddət işlədiyi “Azərbaycantelefilm”in şərəfini qoruyub saxlasın. Nazim müəllim televiziyada işlədiyi
uzun illər ərzində bunu dəfələrlə sübut etmişdir.
Nazim Rzanın xatirələrindən: “İnsan Xəzəri xilas edir” filmindən sonra mən bu sahədə publisistik kinolentlər çəkmək istəyirdim. Lakin istəyim istək olaraq qalırdı. Çünki teleradio verilişləri komitəsi rəhbərliyinin tələbini yerinə yetirmir, filmdən
balıqçı qadınla olan müsahibəni kəsib tullamırdım. Bir tərəfdən
də publisistik, problem filmlərin əvəzinə daha çox mənzərə,
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poetik, portret kinolentlər çəkilib mavi ekranda göstərilirdi.
Düzdür, adda-budda sənət adamları haqqında da filmlər yaradılırdı. Belə bir vaxtda mənə nəhayət bir ssenari verdilər. Adı
“Deputat” idi. Fikirləşdim ki, bu da yəqin sessiyalarda əl qaldırıb-salanlardandır. Lakin maraq üçün ssenaridən bir-iki vərəq
oxudum. Gördüm bu ssenari neftçi Surid Cəfərzadəyə həsr olunub. Neft daşlarına gedib onunla yaxından tanış olmağı qərarlaşdırdım...”
Neft daşlarında Surid və onun həmkarları ilə tanışlıq rejissorun ürəyincə oldu. Çəkiliş qrupu demək olar ki, bir ay Neft
daşlarında işlədi. Bəzən qrupun üzvləri iş paltarı geyərək, neftçilərlə birgə bütün günü buruqda oldular. Neft ustası haqqında
olan bu kinolent ekrana çıxarılanda Nazim filmin adını dəyişib
“Xəzər oğlu” qoydu. Film 1971-ci ildə Minsk festivalında
məhz “Fəhlələr haqqında mövzunun uğurlu həllinə görə” mükafata layiq görüldü. 1972-ci ildə isə Murmansk festivalında
mükafat və diplom aldı. Belarus jurnalisti V.Polyak “Veçerniy
Minsk” qəzetində (8 oktyabr 1971-ci il) dərc etdirdiyi “Həyatın
dərinliklərinə baş vurmalı” məqaləsində yazırdı: “Azərbaycan
televiziya sənədli film ustalarının “Xəzər oğlu” kinolenti özünün rejissor həllinə görə maraqlıdır. Məşhur neftçi S.Cəfərzadədən, onun briqadasından söz açan bu lirik hekayə tamaşaçıda
iftixar hissi oyadır. Kamera sakit və eyni zamanda təntənəli
təqdimlə neftçilərin gündəlik həyatını açıb göstərir...”
“Xəzər oğlu”ndan sonra rejissor çox gənc ikən vəfat etmiş,
lakin sənətdə dərin iz qoymuş bəstəkar Asəf Zeynallının həyat
və yaradıcılığı ilə maraqlanır, onun barəsində filın çəkmək istəyir. Lakin Asəfin həyatı haqqında sənədli materiallar demək
olar ki, yox dərəcəsində idi. Bir-iki şəkli, bir də haqqında bir
monoqrafiya vardı. Vəssalam. Onu bilavasitə yaxından tanıyan
adamları barmaqla saymaq olardı. Yeganə real material Asəfin
öz musiqisi idi. Odur ki, əsas axtarışları məhz bu sahəyə yönəltmək lazım idi. Özü də təkcə Bakıda və Azərbaycanda yox,
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həm də onun hüdudlarından kənarda. Filmin çəkilişləri Bakıdan başqa Sankt-Peterburqda və Moskvada aparıldı. Aylar ötdü. “Həyat romansı” Mərkəzi televiziyanın I proqramı ilə bütün ölkəyə göstərildi. Filmə baxandan sonra fikirləşirdim ki,
vaxtilə Asəf Azərbaycan musiqisi üçün dünyaya pəncərə açmağa çalışırdı. Bu filmin ekrana çıxması ilə belə bir pəncərə
onun özü üçün açıldı.
Sənədli televiziya filmi gündəlik həyatımızın salnaməsidir.
Kinematoqrafiyanın kinoxronika növü bizim sosial həyatımızın
ən mühüm anlarını konkret süjetlərdə canlandırır. O, geniş ümumiləşdirmələr gücünə malikdir. Televiziya filmi tamaşaçını seçim qarşısında qoyur. Bax və düşün, özün üçün yeni yol seç.
“Üç üstəgəl milyon” sənədli filmi məhz bu baxımdan diqqəti
cəlb edir. Bu publişistik filmin qəhrəmanları yüksək əxlaqi meyarlarla yaşayan, başqalarından fərqlənən insanlardır. Bu filmin
qəhrəmanları əməlləri, zəhmətləri ilə şöhrət tapmışlar. Onların
həyatı, insanlara münasibəti, fəaliyyətləri tamamilə harmonikdir. Bu adamlarda Vətən və xalq qarşısında məsuliyyət hissi
qüvvətlidir. Filmin qəhrəmanlarından biri, heykəltəraş F.Salayev ekrandan deyir: “Öz müasirin barədə gələcək üçün xatirə
qoymaq böyük işdir və böyük şərəfdir”. Zənnimcə, bu sözlər filmin rejissoru Nazim Rzanın da yaradıcılıq devizi ola bilər.
Rejissorun növbəti filmi – “Doğma ocağım mənim” sifariş
filmi idi. O vaxtlar Mərkəzi televiziyanın sifarişi ilə film çəkmək
hər rejissora nəsib olmurdu. Orası da var ki, ümumittifaq səviyyəsində hər rejissor da film çəkə bilmirdi. Çünki sifariş filmlərinə
qarşı tələbat ikiqat olurdu. Ona görə də elə filmlər olurdu ki, respublikadan kənara çıxa bilmirdi. Ancaq Nazimin filmləri ümumittifaq ekranına asanlıqla yol tapırdı. Yəni bu rejissorun çəkdiyi
filmlərin qarşısında həmişə yaşıl işıq yanırdı. Digər tərəfdən Nazim Rza bundan əvvəl Mərkəzi televiziyanın sifarişi ilə “Atalar
və oğullar” silsiləsindən “Mayılovlar ailəsi” sənədlı filmini çəkmiş, bu film Sovet İttifaqının mavi ekranlarında uğurla nümayiş
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etdirilmişdi. Görünür, ikinci dəfə sifariş filminin Nazimə verilməsi təsadüfi deyildi, bununla bağlı idi.
Kinoportret janrında çəkilmiş bu filmdə söhbət Cəlilabad
rayonunun tanınmış mexanizatoru, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
Nüsrət Məmmədovdan gedir. Burada rayonda yaşayıb işləyən
adamlar haqqında, onların qayğıları və problemləri barədə də
publisistik bir dillə danışılır.
Cəmiyyətimizin inkişafının indiki mərhələsində sənədli
kinematoqrafın öz çəkisi, öz xüsusi yeri var. Ən yaxşı sənədli
filmlər müasir həyat, müasir insan haqqında dəqiq və ümumiləşdirilmiş məlumat verməklə tamaşaçıda gerçək təəssürat yaradır. Bugünkü həyatımızda, yaşayışımızda hər kəsin, hər vətəndaşın öz yerini və yolunu müəyyənləşdirməsində ona kömək edir. Kinorejissor Nazim Rzanın müxtəlif illərdə yaratdığı “İnsan Xəzəri xilas edir”, “Xəzər oğlu”, “Həyat romansı”,
“Odlar yurdunun qızları”, “Üç üstəgəl milyon”, “Mayılovlar
ailəsi”, “İliç buxtası”. “İki ömür”, “Göylər sonsuz bir dənizdir”, “Odlu məmləkət” və s. kino əsərləri məhz böyük vətəndaşlıq vəzifəsinin yerinə yetirilməsində əhəmiyyətli rol oynamış və bu gün də bədii dəyərini qoruyub saxlamışdır.Ekran
klassiklərindən kimsə deyib ki, sənədli film kinonun vicdanıdır. Bu, doğrudan da belədir. Amma hər birimiz nə qədər xronikal-sənədli filmə baxmışıq. Başdan-ayağa yalan, heç bir
fakta, sənədə əsaslanmayan kinolentlər də görmüşük... Bizim
kinoprokat və filmfondun, kinofoto sənədlər arxivinin anbarlarında nə qədər tost filmlər, film-reportajlar, film təşəkkürlər
yığılıb qalıb. Bircə təsəlli ondadır ki, belə filmlərin dövrü artıq keçmişdir. Bizim elə filmlərimiz də var ki, onlar istehsal
olunduqları dövrlərdə də, bu gün də öz mövzusuna, qaldırdıqları problemlərin ciddiliyinə, inandırıcı bədii formasına, özünəməxsus kino dilinə görə aktual olaraq qalır. Belə filmlərdən
biri də “Göylər sonsuz bir dənizdir” kinotrilogiyasıdır. Kinolent N.Rzanın müəllif filmidir. O, bu filmin həm ssenari
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miləllifi və rejissoru, həm də musiqi tərtibçisidir. Diktor mətnini də özü oxuyur.
Rejissor film üzərində işə başlarkən arxivlərə üz tutmuş, II
Dünya müharibəsi iştirakçıları ilə görüşmüş, söhbətlər aparmış,
yeni sənədlər toplamışdır. Bu sənədlər, veteranlardan aldığı müsahibələr və arxivdən götürdüyü xronikal lentlər əsasında əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş kinodilogiya əvəzinə kinotrilogiya
(“Leyla”, “Züleyxa” və “Səma qardaşları”) yaranmışdır. Filmdə
yüz minlərlə azərbaycanlının silaha sarılıb ön cəbhəyə yollanmasından, təyyarəçilərimizin cəbhədə qəhrəmanlıqlar göstərməsindən söhbət açılır. Müəllif qəhrəmanlarının həyatından elə
faktlar, elə misallar nümunə göstərir ki, igid təyyarəçilərimizin
şücaətinə heyran qalmaya bilmirsən. Filmin ideya yükü bizə bir
fikir aşılayır: “Sən Vətəni qorumağı bacarmalısan. Bunu isə kinotrilogiyanın qəhrəmanlarından öyrənmək lazımdır”.
Kinotrilogiyanın məsləhətçisi və “Səma qardaşları” filminin qəhrəmanlarından biri, müharibə veteranları şurasının sədri, tanınmış tarixçi-alim Məzahir Abbasovun dediklərindən:
“Bir sənətkar kimi, bir insan kimi şəxsiyyətinə çox hörmət etdiyim Nazim Rza televiziya kinosu sahəsində öz dəst-xətti, öz
iş üslubu ilə tanınır. Kinotrilogiya üzərində bir yerdə işlərkən
mən bir daha bunu yəqin etdim. Onun film üzərində nə qədər
məsuliyyət və gərginliklə işlədiyinin şahidi oldum. Mən Nazim
Rzanı bu gün Azərbaycanda ən yaxşı televiziya kinorejissorlarından biri hesab edirəm. Nazim böyük təfəkkürə malik dəyərli
insandır. Əsası odur ki, sadədir, özündən razı deyil”.
Norveç kimi qədim bir ölkəni görmək, onun xalqı ilə tanış
olmaq hər kəsin ürəyindən keçən istəkdir. Günlərin birində belə bir xoşbəxtlik milli televiziyamızın tanınmış rejissoru Nazim
Rzaya qismət oldu. O, “Odlu məmləkət” adlı sənədli kinoepopeya üzərində yaradıcılıq işi apararkən Bakı neftinin tarixi və
onun ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı məşhur sərmayədarçı Alfred Nobel barədə materiallar toplamaq məqsədilə
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Norveçə səfər etməli oldu. Təsadüf elə gətirdi ki, həmin vaxt
Oslo şəhərində Nobel mükafatının təsis edilməsinin 100 illiyi
keçirilirdi. Yaradıcı qrup dünyada ən nüfuzlu beynəlxalq mükafatın təqdimat mərasimini lentə almış, “Odlu məmləkət” serialında bu qiymətli kadrlardan istifadə olunmuş, “Norveç eskizləri” kinodilogiyası isə məhz bu mərasimə həsr edilmişdir.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri H.Hacıyevin dediklərindən: “Nazim Rza neçə on il bundan əvvəl sənətə gələn
rejissorlarımızdandır. Hələ 1969-cu ildə o, çox orijinal bir filın
yaratmışdı. Film “İnsan Xəzəri xilas edir” adlanırdı. Bu film
beynəlxalq və ümumittifaq kino festivallarında özünə layiq yer
tutmuşdur. O vaxtlar mərkəzi qəzetlər bu film barədə resenziyalar dərc etmişdi. Nazim o vaxtdan yorulmadan sənədli filmlər üzərində çalışır, hamımızı sevindirən kino əsərləri yaradır.
Onun növbəti filmi Norveçə həsr olunub. Film tariximizlə bağlıdır. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. “Norveç eskizləri”
tamaşaçılara bir daha xatırladır ki, keçmişdə də digər xalqlarla
gözəl əlaqələrimiz olub. Və dünyada inkişaf etmiş neftayırma
sənayemiz olub. Bu cəhətdən film həm maraqlı, həm də dəyərli
kino əsəridir”.
Son illərdə rejissor Nazim Rzaya ən çox şöhrət qazandıran
“Odlu məmləkət” kinoepopeyasıdır. Azərbaycan neftinin tarixini, “qara qızıl”ın ətrafında baş verən dramatik hadisələri ekranda canlandıran bu serial rejissorun çoxillik yaradıcılıq axtarışlarının hələlik ki, bir növ yekunudur. Film təsvir baxımından
çoxmərtəbəlidir. Burada həm müasir çəkilişlər var, həm rejissorun 20-30 il əvvəl lentə aldığı təsvirlər, həm də 50-100 il əvvəl çəkilən materiallar, fotosənədlər var. Bunlar artıq tarixi
materiallardır.
Rejissorun yeni işlərindən biri “İki ömür” adlaınr. Film el
sənətkarı, ağac üzərində oyma ustası Seyfəddin Mənsimoğluya
həsr olunmuşdur. Müəlliflər filmdə belə bir fikir irəli sürürlər:
sənətkar ağac üzərində işləməklə həmin qurumuş ağac parçasına
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ikinci ömür bəxş edir. Yəni ağaclar insan əlləriylə yenidən həyata qayıdır. Bu ünsiyyət, bu qarşılıqlı məhəbbət hər ikisini yaşadır. Hər ikisinə ikinci ömür bəxş edir.
Bəli, tanınmış kinorejissor Nazim Rza televiziya sahəsində
yaratdığı onlarla sənət əsərində – dəyərli filmlərində hələ sağlığında ikinci ömrünü yaşayan istedadlı sənətkarlarımızdandır.
Aydın Kazımzadə,
kinoşünas
“Qobustan “jurnalı № 1, 2001-ci il
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ÖMRÜ ÖRNƏK OLAN İNSAN,
yaxud
BU FİLMİ KİM ÇƏKƏCƏK?
Hər insan ömrünün öz hekayəti var. Bir-birinə bənzəməyən bu rəngarəng ömür hekayətlərinin isə nə əvvəli bizdən asılıdır, nə də ki sonu... Elə əslində, başdan-ayağa, əvvəlindən sonunacan ilahi bir qələmlə yazılmış hazır ssenaridir həyatımız...
Biz isə dünyaya gəlişimizlə o ssenarini canlandırır və günbəgün, saatbasaat – bir ömür boyunca öz ömür ssenarimizin kino
görüntülərini çəkməyə başlayırıq... Bəli, məhz özümüz çəkməyə başlayırıq bu filmi... Unutmayaq ki, alnımıza yazılanları sonunacan yaşamaq, bir ömrü layiqincə başa vurmaq üçün o “yazılmış” ssenariyə həyat verən qüdrətli bir qüvvəyə də malikik.
Bizi yaradılanların ən üstünü, “dünyanın əşrəfi” edən o qüdrətli qüvvə isə ağıldır – Ömür ssenarimizin əvəzsiz rejissoru – insan ağlı! Ömrümüz boyunca məhz, bu mahir rejissorun hünərinə güvəndik. Onun köməyi ilə taleyimizdə hər şeyi yerbəyer
etməyə çalışdıq... Amma hansımız necə bacardıq? Və ümumiyyətlə, bacardıqmı? Axı, bu, özü də bir istedaddır – hər kəsə qismət olmayan fitri istedad!.. Müsahibim belə istedad sahiblərindən biri, öz alın yazısına – ömür ssenarisinə rejissorluq etməyi
bacaran, onu mənalı həyatıyla canlandıran və üstəlik, öz sənətilə də sözün əsl mənasında rejissor olan tanınmış kinorejissor,
ümumittifaq və beynəlxalq televiziya filmləri festivallarının
laureatı Nazim Rza İsrafiloğludur.
***
– Nazim müəllim, hər bir insanın həyatında gələcək
ömür yolunu müəyyənləşdirən həlledici məqamlar olur.
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Bilmək istərdim, o hansı həlledici an, həlledici məqamdır
ki, Nazim Rzanı sənət yoluna gətirib çıxartdı?
– Doğrusu, mən sənətə gəlməyimdə, ilk növbədə, anama
minnətdaram. Hələ uşaqlıq illərindən anam məni sənət aləminə
elə bağlayıb ki!.. Anam teatrın, musiqinin, incəsənətin, ədəbiyyatın vurğunu idi... Baxmayaraq ki, özü bu sahədə çalışmırdı,
həkim idi... Bilirsinizmi, bu vurğunluq, bu sevgi haradan irəli
gəlib? Anamın atası – mənim babam Mirzə Məhəmməd
Axundzadə məşhur mollanəsrəddinçilərdən olub. Şeirləri, felyetonlarıyla “Molla Nəsrəddin” jurnalında fəaliyyət göstərib.
Az ömür sürməsinə, cəmi qırx səkkiz il yaşamasına baxmayaraq, dəyərli işlər görüb. Azərbaycanda teatrşünaslıqla bağlı yazılan ilk kitabın – “Teatro nədir?” kitabının müəllifidir. “Şeyx
Nizami” adlı əsəri isə nizamişünaslıqla bağlı ilk əsər kimi qəbul edilir. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında da müəyyən rolu olub, beş pyes müəllifidir. Bu pyeslər inqilabdan əvvəlki dövrdə səhnəyə qoyulub, amma müsavatçı olduğu üçün
sovet dövründə pyesləri səhnələşdirilməyib... Sözüm ondadır
ki, əvvəla, anam mənə babamdan çox danışardı... İkincisi, o
zaman repressiyaya uğramış Azərbaycan ziyalıları – Mikayıl
Müşfiq, Hüseyn Cavid, Abbas Mirzə Şərifzadə, Ülvi Rəcəb və
başqaları haqqında mən ilk məlumatı məhz, anamdan almışam.
Müharibənin yenicə qurtardığı ağır illər – 1946-47-ci illər
idi...Axşamlar neft lampasının işığında saatlarla anamın o böyük şəxsiyyətlər haqqında söhbətlərinə qulaq asardım... Və
məndə ədəbiyyata, teatra, incəsənətə böyük maraq yaranardı...
Bakıda fəaliyyət göstərən bütün teatrların səhnəsində oynanılan əsərlərin ilk tamaşasında anam mütləq olmalıydı... Bir tamaşanı belə buraxmazdı... Teatrdan gələndə də tamaşa barədə
öz fikri, öz rəyi ilə qayıdardı. Bax, bütün bunlar, necə deyərlər,
sanki mənim canıma hopmuşdu... Mən istər-istəməz bu mühitin içində, bu ab-havada yoğrulurdum. Elə qohumlarımız arasında da incəsənətə, ədəbiyyata meyl güclü idi. Sonra mən
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məktəbə gedəndə, yadımdadır ki, ikinci-üçüncü siniflərdə oxuyarkən, artıq sinifdə kiçik bir dram dərnəyi yaratmışdım. O
vaxtlar uşaqlar üçün kiçik, bir pərdəli pyeslər çap olunardı jurnallarda. Sonralar mən özüm də teatr tamaşalarına getməyə
başladım. Hər şənbə, bazar günləri istər Opera, istər Musiqili
Komediya Teatrının, xüsusilə də Dövlət Dram Teatrının tamaşalarına gedərdim. Uşaq olmağıma baxmayaraq, təsəvvür eləyin ki, müharibədən sonra Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında
çalışan sənətkarların hamısını – Adil İsgəndərovu, Mərziyyə
Davudovanı, Sidqi Ruhullanı, Mirzəağa Əliyevi, Rza Əfqanlını, Ələsgər Ələkbərovu, Barat Şəkinskayanı, Leyla Bədirbəylini mən şəxsən tanıyırdım... O vaxt atası teatrda işləyən xalam
oğlu ilə bərabər gedərdik. Bəzən oturmağa yer olmayanda belə,
hərəmiz bir tərəfdə ayaqüstə dayanıb bu sənətkarlara tamaşa
edərdik. Bəzən bir tamaşaya bir neçə dəfə baxardıq... Onu da
qeyd edim ki, həmin dövr Azərbaycan teatrı istər rejissor işi,
istərsə də aktyor, yaxud rəssam işinin səviyyəsinə görə çox
qüdrətli idi!.. Yaxşı dram əsərləri yaranırdı. Səməd Vurğunun,
İlyas Əfəndiyevin, Cəfər Cabbarlının əsərləri. Hüseyn Cavidin
əsərlərini isə o vaxt tamaşaya qoymaq yasaq idi... Təsəvvür
edin ki, hətta gündüz tamaşalarına bilet tapmaq olduqca
çətin idi...
– O illərin yaddaşınızda iz qoyan ən unudulmaz
tamaşası?
– Bilirsinizmi, belə tamaşalar çoxdu... S.Vurğunun “Vaqif”i mənim yaddaşımda böyük iz qoyub. İlyas Əfəndiyevin
“Bahar sulari”da eləcə... Xüsusən də Mehdi Hüseynin “Cavanşir” pyesinin adını çəkərdim. O pyes tamaşaya hazırlanandan
premyerasınadək mən onun hazırlanmasında iştirak etmişəm.
Özü də yardımçı aktyor kimi... Təsəvvür eləyin ki, Ələsgər
Ələkbərov, Hökümə Qurbanova, Rza Əfqanlı, İsmayıl Dağıstanlı, Həsənağa Salayev, o vaxt hələ gənc aktyor olan Məlik
Dadaşov kimi sənətkarlarla bir tamaşada – belə bir kollektivdə!
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Doqquzuncu sinfi bitirmişdim onda... Və bu, artıq mənim həyat yolum idi!.. Mən bu mühitdə yetişirdim. O zaman musiqi
təhsilim də vardı, fortepiano üzrə... Məktəbi qurtaranda artıq
məqsədim bir idi – rejissorluq sahəsinə getmək! Çünki, daxilən, altıncı duyğu deyilən bir duyğunun dediyinə inanmışdım...İnanmışdım ki, bu, mənim yolumdur! Və bu gün də düşünürəm ki, əgər yenidən bu həyata gəlib, bu ömrü təzədən
başlasaydım, bütün çətinliklərinə baxmayaraq, yenə də məhz,
bu yolu, bu sənəti seçərdim... Axı, mən bu sahəyə təsadüfən
gəlib çıxmamışam...
– Seçdiyiniz sənət yolu isə, təbii ki, sənət məktəblərindən keçməliydi...
– Elədir.1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunu
bitirdim. Televiziyada bir neçə il işlədikdən sonra hiss etdim
ki, nəzəri biliyimi bir qədər də artırmalıyam. Bu məqsədlə də
1966-cı ildə Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinomatoqrafiya İnstitutunun televiziya rejissorluğu fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil oldum. Bu İnstitut indi Sankt-Peterburq İncəsənət
Akademiyası adlanır. Qeyd edim ki, bu institut Avropada incəsənət sahəsində güclü tədris ocağı kimi məşhurdur.
– Sənətdə ilk müəlliminiz?
– Bilirsinizmi, bir müəllimimiz vardı, deyərdi ki, “biz burda rejissorluq öyrətmirik. O, Allah vergisidir. Biz, sadəcə olaraq, sənətə yiyələnməyin yollarını, sirlərini öyrədirik. Çalışın,
kinonu öyrənin, kino əsərlərinə baxln. Və orada görəcəksiniz
ki, hansı yol düzdür, hansı yolsa düz deyil.” Biz də ona görə
çoxlu kinofilmlərə – həm rus, həm xarici kinofilmlərə baxırdıq...Və o müəllimin dediyində böyük həqiqət vardı... Doğrudan da, o filmlərə baxırsan, təhlil eləyirsən və əgər istedadın
varsa, qavrayacaqsan... Bir sənət müəllimi kimi, mənə ilk təkanı verən isə Adil İsgəndərov olub.Teatrda onun tamaşalarında
iştirak etmişəm.Və bu tamaşalardan çox şey öyrənmişəm.Yadımdadır ki, bir dəfə onunla təsadüfən Leninqradda rastlaşdıq.
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Azərbaycan filmlərinin festivalıydı... Məni gördü, tanıdı. Dedi,
“burda neynirsən?” İnstitutda təhsil aldığımı dedim. Hansı fakültədə oxuduğumla maraqlandı. Biləndə ki, rejissorluq fakültəsindəyəm, üzü güldü, “bərəkallah!”- dedi.Hiss elədim ki, fəxr
elədi…O vaxtlar, axı, orda oxuyan az idi…
– Bəs, ilk filminizi nə vaxt çəkdiniz?
– İlk filmimi elə Leninqradda oxuyarkən çəkmişəm. Kurs
işi olaraq, üç dəqiqəlik bir film çəkməliydim.Televiziyada mənə dedilər ki, “Daha üç dəqiqəlik niyə? On dəqiqəlik bir sənədli film çək.” Ssenarisini Fuad Tarıverdiyevlə birgə yazdığım,
Qız qalasının tarixiylə bağlı “Əsrlərin yadigarı” adlı ilk filmim
beləcə yarandı…
– Nazim müəllim, sizin, əsrlərin başqa bir yadıgarı –
Atəşgahla da bağlı bir filminiz var.
– Atəşgahla bağlı hələ “Odlu məmləkət” filmimdə kiçik
bir epizod çəkmişdim.Bir məsələ məni çox düşündürürdü.- Necə olub ki, XVII əsrdə, İslam dininin kök saldığı Azərbaycanda, Bakı kimi bir yerdə Atəşgah məbədi mövcud olub və burda
atəşpərəstliklə məşğul olublar...Elə bu maraqla da həmin filmi
çəkmək qərarına gəldim. Ayrı-ayrı ölkələrdən, əsasən isə Hindistandan bu müqəddəs məkana gəlmək üçün insanlar özlərini
nə qədər məhrumiyyətlərə düçar ediblər...Hindlilərin öz ali
məqsədləri, etiqadları üçün ordan bura gəlməsi və məhz, burada öz mənəvi rahatlıqlarını tapa bilməsi hələ o dövrdə Azərbaycanda müxtəlif dinlərə, etiqadlara olan hörmətdən soraq verir...Bu gün eşidəndə ki,Əfqanıstanda taliblər neçə min il bundan əvvəl salınmış abidələri, buddaları dağıdırlar, dəhşətə gəlirəm...Axı, cəmiyyət, bəşəriyyət müəyyən mərhələlərdən keçəkeçə gəlib bu dövrə çatıb... Keçmişə hörmətlə yanaşmaq lazımdır...Yeri gəlmışkən, “Atəşgah” filmiylə bağlı bir əhvalatı
da xatırladım...Keçən ilin iyul ayında Bakıda hind filmlərinin
festivalı keçirilirdi.Mənə dedilər ki, Kino evində sizin “Atəşgah” filminizlə başlamaq istəyirik. Etiraz eləmədim. Film çox
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bəyənildi. Hindistan səfirliyindən qonaqlar, kino işçiləri, qəzetlərdən, telekanallardan jurnalistlər də vardı. Və... telekanallardan birində bir süjet gördüm, dəhşətə gəldim!Bir cavan qız,
görün, orda nə deyir: ““Atəşgah” filminə baxdıq. Film o qədər
məhəbbətlə çəkilib ki, məndə elə bir təəssürat yarandı ki, filmi
Azərbaycan rejissoru deyil, hind rejissoru çəkib.Və özü də deyir ki, bu məbəd hindlilərə məxsusdur.Yaxşı onu da veririk
hindlilərə, bəs, onda bizə nə qaldı?” Bilirsinizmi, mən bu sözü
eşidəndə özümü təhqir olunmuş hesab elədim. Həmin telekanala zəng elədim.Dedim ki, “deyilən sözlərin, əslində, şəxsən
mənimçün istisi-soyuğu yoxdu, amma sizi dinləyən və az-çox
savadı olan hər bir kəs buna görə məhz, sizi qınayacaq...Əvvəla, biz də erməni deyilik ki, başqalarının malını mənimsəyib,
özümüzünküləşdirək...Suraxanıdakı XVII əsrə aid bu Atəşgah
ki var, biz onu necə özümüzünküləşdirə bilərik?Məgər orda
etiqad eləyənlər bizmi olmuşuq? Bunu hansı tarixçi deyə bilər?
İkincisi, rejissorluq beynəlxalq sənətdir – incəsənətin bütün
başqa sahələri kimi!..Və əgər mən gedib, Amerikada hindular
haqqında film çəkərəmsə, onlara da məhəbbətlə yanaşmalıyam.
Bu cür yanaşılmasa, onda bu, sənət olmaz ki!” Qeyd edim ki,
elə bu yaxınlarda da “Atəşgah” filmi Finlandiyada keçirilən
“Azərbaycan günləri”ndə fin dilində nümayiş etdirildi və çox
böyük rəğbətlə qarşılandı...
– Yeri gəlmişkən, elə Finlandiya səfərinizdən də söz
açardınız...Orda başqa hansı filmləriniz nümayış etdirildi?
– Mart ayının sonlarında Finlandiyada “Finlandiya-Azərbaycan mədəniyyət körpüsü” cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə
“Azərbaycan günləri” keçirildi. “Odlar yurdu Azərbaycan” devizi ilə keçirilən bu festivalda Azərbaycanı kinomuzun, musiqimizin istedadlı nümayəndələri təmsil elədilər.Orda mənim
dörd filmim nümayiş etdirildi.
– Finlərin Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətini bilmək maraqlı olardı...
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– Maraq çox güclü idi... Konsertlərdə mən onların üzündə
məmnunluq ifadəsi görürdüm. Hətta oynaq mahnılarımız ifa
olunanda zalın ortasında, yaxud da elə səhnəyə çıxıb oynayırdılar. Yan Sibelyus adına Musiqi Akademiyasının tələbələrinə
bizim sənətçilər “Master klass” da keçdilər. Onlara xalq mahnılarımızdan öyrətdilər. Konsertlərin birində isə bu tələbələr
həmin mahnıları bizimkilərlə bərabər oxudular.
– Ümumiyyətlə, bilmək istərdim, bu uzaq ölkədən,
onun adamlarından hansı təəssüratlarla ayrıldınız? Bu insanlarda ən çox xoşunuza gələn cəhətlər?
– Təkcə Finlandiya deyil, son vaxtlar Norveçdə də, başqa
ölkələrdə də olmuşam. Bu ölkələrin əksəriyyətində insana münasibət başqadı...- İnsanın varlığına, şəxsiyyətinə son dərəcə
hörmət – izzət var, pərəstiş var! Bilirsinizmi, bir var, şəxsə pərəstiş, bir də var şəxsiyyətə! Adam var ki, istər böyük vəzifədə
olsun, ancaq şəxsiyyət olmasın... Adam da var, adicə dülgərdir,
bağbandır, ancaq şəxsiyyətdir! Mən bu ölkədə sözün əsl mənasında şəxsiyyətə pərəstiş gördüm!..Onlarda insanlar arasında
yalnız peşə fərqləri var.Məsələn, biri yazıçıdı, digəri dülgərdi
və sair. Və doğrusu, mən Bakıya gəlib çatanda elə bildim ki,
bir planetdən başqa bir planetə gəlib düşmüşəm.Əlbəttə ki, bura Vətəndir, doğmadır...
– Bu günəcən çəkdiyiniz filmlərin hansı sizi daha çox
qane edib? Və hansı filminizlə ürək sözünüzü istədiyiniz kimi deməyi bacarmısınız?
– Bilirsinizmi, bu günəcən əlliyə yaxın, irili-xırdalı film
çəkmişəm. Və onların hamısı mənim övladlarımdır.Onların hamısını sevirəm. Amma doğrudan da, elə filmlərim də var ki,
onlar mənim ömrümdə müəyyən bir mərhələdir. Mən bu filmlərlə müəyyən qədər borcumu yerinə yetirmişəm. Belə filmlərdən birincisi “Odlu məmləkət” filmimdir. Bu filmlə, necə deyərlər, elə bil, ürəyimdən tikan çıxdı. Neft mövzusu məni çoxdan maraqlandırırdı.Əvvəlcə, bir saatlıq film çəkmək fikrin72

dəydim. Mən bu məsələnin kökünü axtarmağa, tarixini araşdırmağa başladım. Axtarışlar apardım, həm ölkəmizdə, həm də
xaricdə çıxan mətbuatı izlədim. Gördüm ki, bu, bir dəryadır!
Bu gün Azərbaycanın başına gələn bəlalar, müxtəlif təzyiqlər,
Qarabağ məsələsi – bütün bunların başında, əslində, Bakı nefti
durur.Tarixi izlədikcə gördüm ki, bu hadisələr yenidən təkrarlanır.Qərara aldım ki, bu film üzərində ciddi işləməliyəm...Bəlkə də bunu başqa birisi etməyəcək...1994-cü ildə “Əsrin kontraktı” imzalanandan sonra, 1995-ci ilin axırlarından çoxlu
maddi çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq materiallar toplamağa başladım.Və 1996-cı ildən yavaş-yavaş filmlərin çəkilişinə başladım. Beləliklə, yeddi filmdən ibarət 12 seriyalı bir film
alındı: “Əsrlərin əks-sədası”, “Başlanğıc”, “Təlatümlü illər”,
“İşğal”, “Müharibə”, “Xəzərin hakimi” və “Cazibə qüvvəsi”.
Yeri gəlmişkən, deyim ki, “Odlu məmmləkət”in materialları
əsasında bir kitab da hazırlamışam.İnşallah, bu yaxınlarda çap
olunacaq... Daha bir filmimin də adını çəkmək istərdim.- “İki
ömür”. Bilirsinizmi, mən bu filmi niyə çəkdim? – Çünki mən o
filmdə, onun qəhrəmanında sanki özümü gördüm... Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, ağac üzərində xəttoyma sənətinin ustadı Seyfəddin Mənsimoğluda,
onun xasiyyətində, insanlara münasibətində mən özümü gördüm...Və təsəvvür edin ki, o filmi çəkdim, qurtardım, amma
montajını eləmədən iki aylıq məzuniyyətə getdim...Məndən soruşurdular ki, “niyə onu montaj eləmirsən?” Başa düşmək istəmirdilər məni... Bilirsinizmi, mən o çəkdiklərimi evdə, sakit
şəraitdə, necə deyərlər, “həzm eləməliydim” və məndə o filmin
tamamilə təsviri yetişməliydi...Mən, ümumiyyətlə, tələsik işin
uğuruna inanmıram. Məsələn, eşitmisinizmi ki, muğamı, “Qarabağ şikəstəsi” ni tələsə-tələsə oxusunlar? Yox!.. Onu xanəndə daxildə həzm etməlidir, qaynatmalıdır, axı... Mən də eləcə...Elə ki gördüm, o məqam yetişib, mən artıq axtardığımı
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tamamilə tapmışam (hər halda bu mənə elə gəlir), yalnız o zaman film üzərində işimi tamamladım...
– Film,doğrudan da, çox gözəl alınıb...
– Təşəkkür edirəm... Elə bilirəm ki, həmin filmlə çox söz
deyə bilmişəm...İki ömür, doğrudan da, hər insana nəsib olmur.
Allah bir ömür verir, ikincisini isə insan özü qazanır...
– Hal-hazırda hansı mövzular üzərində işlədiyinizi bilmək maraqlı olardı... Gələcək planlarınız?
– Hələlik konkret danışmaq istəməzdim...Amma yenə də
tarixi mövzuda filmlər çəkmək istəyirəm. Çünki bu gün tarixi
mövzuda istər bədii əsər, istər kino əsəri, yaxud da publisistika
mütləq yazılmalıdır... Tarix kitabları yazılmalıdır. Mən, ümumiyyətlə, açıq danışmağı sevirəm... Bizdə ən çox tarix kitabları
çatışmır. İstər qədim, istər orta əsrlər, istərsə də müasir dövr tariximiz saxtalaşdırılıb...Yeni nəsil yetişir.Və onlar bilməlidir
ki, dost kimdir, düşmən kimdir... Tarixin müəyyən sahələriylə
bağlı xüsusi işləyirəm. Kitabın biri – “Odlu məmləkət” artıq
hazırdır. Daha bir kitab üzərində də işimi qurtarmaq üzrəyəm.
O da işlənməyən bir mövzudur – “İkinci dünya müharibəsində
neft amili”. Bundan əlavə, ictimai təşkilatlarda da görüləcək işlər çoxdur. “TV – sinema XXI əsr” assosasiyasına, Qeyri-hökumət Təşkilatları forumunda “Mədəniyyət” bölməsinə rəhbərlik və sair.
– Nazim müəllim, siz ümumittifaq və beynəlxalq televiziya filmləri festivallarının laureatısınız. Bəs, dövlətimiz tərəfindən necə? Mükafatlar, fəxri adlar almısınızmı?
– Bilirsinizmi, mən həyata bir az fəlsəfi yanaşıram...O dırnaqarası fəxri adlar ki var, onları almağın yollarını mən də bilirəm...Və əgər o yolla getmək istəsəydim, inanın ki, bu qırx ildə,
yəqin ki, alardım. Amma mən bu yolla getmədim...Və xoşbəxtəm ki, belə işlərə qoşulmamışam...Bir də ki, mənim adımdan
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filmlərim özləri “danışır”... Məsəlçün, hələ cavankən çəkdiyim
üçüncü film Ümumittifaq festivalda laureat oldu. Özü də elə
film ki, o vaxtkı rejimə, ideologiyaya toxunan bəzi kadrların
filmdən çıxarılmasına razılaşmadığımçün, həmin filmə görə mənə bir il iş verməmişdilər...Cəzalandırmışdılar məni... Nəhayət,
məhz, həmin film – “İnsan Xəzəri xilas edir” filmim özümün də
xəbərim olmadan beynəlxalq kinofestivala getdi!.. Və məni də
öz arxasınca apardı. Yəni, filmlər özləri özlərinə yol açırdı...
Filmlərim göstərildikdən sonra, bəzən telefon zəngi olur və tanımadığım bir adam öz fikrini bildirir. – Bax, bu, mənimçün hər
cür mükafatdan yüksəkdir. Çünki mənimçün ancaq tamaşaçı fikri var – sənəti duyan, dəyərləndirən tamaşaçı fikri...
***
“Sənəti duyan, dəyərləndirən tamaşaçı fikri”... – Nazim
müəllim, əlbəttə ki, haqlıdır. Onun əvəzindən, doğrudan da,
filmlərin özləri “danışır” və müəllifinə tamaşaçı sevgisi qazandırır... Tamaşaçı yaradanı, müəllifi deyil, yaradılanı, göz önündə olanı – filmi görür, onu dəyərləndirir. Dəyərli sənət əsəri isə
sənətkarın mənəviyyatından, şəxsiyyətindən soraq verir!.. Və
tamaşaçı hardasa, görünməyən tərəflərdə, kadr arxasında bu
əsəri yaradanın, ona ikinci ömür verən istedadlı sənətkarın varlığını duyur, dərk edir...Və bəlkə də, bu sənətkarı görmək, daha
yaxından tanımaq, bütün yaradıcılığını izləmək arzusu da keçir
könlündən...Lap elə mənim kimi... Axı, mən də Nazim müəllimi
bir tamaşaçı kimi baxdığım gözəl bir filmiylə – “İki ömür” filmiylə tanımışam. Filmin qəhrəmanıyla – Seyfəddin müəllimlə
isə bir institutda çalışırıq. Və bu ustad sənətkarın yaradıcılığına,
şəxsiyyətinə mənim də dərin hörmətim, ehtiramım var...Nazim
Rza İsrafiloğluyla da məhz, bu filmə tamaşa etdikdən sonra
həmsöhbət olmaq arzusunda oldum.Və... üz-gözündən nur
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yağan, sözün əsl mənasında ziyalı, işıqlı bir şəxsiyyət gördüm
qarşımda... Onunla söhbət etdikcə düşünürdüm ki, bu dəyərli
insanın maraqlı və mənalı ömür yolundan gözəl bir ssenarı
yazmaq olar... Və könlümdən bu ssenarini yazmaq, ömrü boyu
neçə-neçə yaradıcı, zəhmətkeş insanın həyatını ssenariləşdirən,
kinonun əbədi yaddaşına köçürən Nazim Rzanın örnək ola biləcək ömrünü qələmə almaq keçdi...Amma sən demə... -Söhbətimizdən az sonra, Nazim müəllimin yaradıcılığıyla maraqlandığımı bilən Seyfəddin müəllim məni dəyərli bir kitabla tanış
etdi – tanınmış kinoşünas, istedadlı jurnalist Aydın Kazımzadənin “Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu” kitabıyıla...Bu kitabla bir qədər əvvəl həmsöhbət olduğum bir insanı bir az da
yaxından tanıdım!.. Onun təvazökarcasına söyləmək istəmədiyi bir çox mətləblər də mənə aydın oldu...Və bir də aydın oldu
ki, Nazim Rza ömrünün ssenarisini yazmağıma ehtiyac yoxdu
daha...Çünki Aydın Kazımzadənin bu əsəri elə hazır ssenaridir!
Sadəcə, bu ssenariyə həyat verən istedadlı bir rejissora ehtiyac
var. Özü də Nazim Rza İsrafiloğlu qədər istedadlı bir rejissora...Bu filmin tezliklə çəkilməsini istərdim... Bəs, görəsən, bu
filmi kim çəkəcək?..
P.S. On dörd il bundan öncə, 2002-ci ildə qələmə aldığım
bu müsahibəni o vaxt dərc olunmaq üçün “Ocaq” qəzetinə
vermişdim. Vaxtilə ilk müsahibəmi dərc edən bu doğma qəzet
maliyyə çətinliyi çəkdiyi üçün nəşri müvəqqəti olaraq dayandırıldı və beləliklə, yazımın çapı həddindən artıq yubandı... Nəhayət, “Ocaq” yenidən nəşrə başlayanda bir hissəsi qəzetin
17-ci sayında, 13-20 may 2003-cü il tarixində dərc olundu.
Qəzeti Nazim müəllimə çatdırdım. İkinci hissəsi isə yenə də həmin səbəbdən redaksiyada gözləməli oldu... Nazim müəllimi intizarda qoymamaq üçün yarımçıq qalmış yazını, nəhayət, başqa bir qəzetə vermək istədim. Amma redaksiyada nə qədər
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axtarsalar da, əlyazmamı tapa bilmədilər...Tərslikdən, mən də
özümçün saxladığım nüsxəni uzun müddət axtardım... Beləcə,
bu yarımçıq dərc olunmuş müsahibəmiz nə az, nə çox – düz 14
il sonra, indi bütöv halda dərc olunarkən, əlbəttə, ona xeyli
əlavələr etmək istərdim... Axı, bu 14 il ərzində, Nazim müəllimlə, müsahibədə haqqında söz açdığı əziz babası, dəyərli ziyalımız Mirzə Məhəmməd Axundzadə ilə əlaqədar dəfələrlə həmsöhbət olmuşuq... M.M.Axundzadənin bizim Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən əlyazmaları, əski çap kitabları və b.
sənədlərlə bağlı yeni tapıntılarımın sevincini, ilk növbədə, Nazim müəllimə zəng edərək onunla bölüşmüşəm... 2005-ci ildə
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “İrs” komissiyası ilə bərabər keçirtdiyi, M.M.Axundzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş
tədbirdə görkəmli ədibin həyat və yaradıcılığına dair əsas məruzə ilə çıxış etmək də mənim öhdəmə düşmüşdü. Oktyabr
ayında müəllim gününə təsadüf edən bu yubiley tədbirinin
məhz, həmin gündə keçirilməsi bir təsadüfmü idi? Həyatda təsadüf varmı, görəsən?.. – Həyatını xalqın maariflənməsinə və
səadətinə həsr edən bir xalq müəlliminin yubileyi elə məhz,
müəllim günündə olmalıydı, yəqin... 2006-cı ildə Nazim müəllimin qələmə aldığı “Mirzə Məhəmməd Axundzadə” adlı dəyərli
monoqrafiyanın elmi redaktoru da (Əİ-nin direktoru, dəyərli
şərqşünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru rəhmətlik Məmməd Adilovun məsləhətilə) mən oldum... Sonra, bu istedadlı və
vətənpərvər nəvənin – Nazim Rza İsrafiloğlunun böyük ziyalı,
fədakar türk oğlu olan babası barədə çəkdiyi “Mirzə Məhəmməd Axundzadə” filmində mənim də öz tapıntılarım barədə
söhbətim kinolentın yaddaşına köçdü... Elə hal-hazırda da Nazim müəllimin təşəbbüsü və köməyi ilə (babasının çap olunmuş
əsərləri, ayrı-ayrı sənədlərin, fotoşəkillərin əldə edilməsi,
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barəsində yazılanlarla əlaqədar detalların toplanmasında və
s.) M.M.Axundzadənin əsərlərini bir kitab halında tam şəkildə
çapa hazırlayıram. Və onu da qeyd edim ki, bu 14 il ərzində
yeniliklər yalnız Nazim müəllimin babası – M.M.Axundzadə ilə
əlaqədar deyil; o vaxtdan bu günəcən N.R.İsrafiloğlu bir-birindən dəyərli neçə-neçə filmlər çəkib, kitablar yazıb... “İki
ömür” filmindən sonra şəxsən tanıdığım ( o filmdə Nazim müəllim mənim ustad xəttat Seyfəddin Mənsimoğluna həsr etdiyim
şeirimdən bir bəndi səsləndirmişdi), sonralar, demək olar ki,
bütün yaradıcılığı ilə tanış olduğum Nazim Rzanın ötən illərdə
çəkdiyi filmləri bu gün də televiziyayla nümayiş etdirilir. Xüsusilə, hər ilin fevral ayında ürəyimizin sağalmayan yarası – Xocalı soyqırımının ildönümlərində nümayiş etdirilən “Timsahın
gözyaşları” filmində onun ekranlardan ucalan ağrı – acı dolu
səsi haray kimi səslənir... Hər ilin may ayında isə Azərbaycan
Çümhuriyyətinin ildönümləri ilə əlaqədar nümayiş olunan tarixi filmi ilə şanlı keçmişimizdən qürurla söz açan bir vətən oğlunun səsini eşidirik. Bu səs, bəlkə də daha bir insanın, bir vətən övladının – Nazim Rzanın babası Mirzə Məhəmməd Axundzadənin zaman sərhəddini aşıb bizə çatan səsi ilə birləşdiyi
üçün bu qədər möhtəşəm və əzəmətlidir: “Güclü xalq hər zaman öz mövcudluğunu biruzə verib. Biz, türklər zəncirlənmiş
aslan kimiyik. Nə qədər əsarətdə olmuş olsaq da, həmişə
azadlığımız uğrunda mübarizə aparmışıq.İndi isə zəncirləri
parçalayıb azad və müstəqil yaşamaq vaxtıdır.” – Bu, Mirzə
Məhəmməd Axundzadənin sözləridir. Babasından bəhs edən
kitabına da məhz, qəlbimizi qürur və qəhrəmanlıq hissilə dolduran bu sözləri epiqraf seçib Nazım Rza İsrafiloğlu...
P.P.S. Bu ilin ilk ayında bu dəyərli ziyalının 75 illik yubileyi qeyd edildi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan”
klubunda “İrs” komissiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən yubiley
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tədbirində ilk söz mənə veriləndə, deməyə çox sözüm olsa da,
qısa danışdım...Çünki, Nazim müəllimi sevənlər hər biri onun
haqda danışmaqçün can atır, ona olan hörmət və sevgisini bildirməyə tələsirdi...Mən də uzun danışmaqdan çəkinərək hətta,
lazım olduğundan da az danışdım...İndi bu sətirləri yazarkən,
yəqin ki, o günün də əvəzinə danışdım... Bir də ki, danışmağa
ehtiyac varmı? Axı, Nazim müəllimin özü demişkən, onun əvəzindən filmləri “danışır”... Həm də təkcə filmləri deyil, elə kitabları da... Yubiley tədbirindən sonra mətbuatda, internet
saytlarında Nazim müəllimin yaradıcılığı və şəxsiyyəti barədə
maraqlı yazılar dərc olundu. Bu, məni hədsiz dərəcədə sevindirdi!.. Bu olduqca sadə və təvazökar, ziyalı qardaşımız – Nazim Rza İsrafiloğlu ən gözəl sözlərə, ən qiymətli mükafatlara
layiq örnək bir ömür yaşayan işıqlı insandır! Onun haqqında
yazılanlar gözəldir!.. Amma yubiley tədbirində də dilə gətirdiyim və hələ də arzu olaraq qalan bir arzum var; bəs, görəsən,
“Ömrü örnək olan insan – kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu”
filmini kim çəkəcək?!...
Şəlalə Ana Hümmətli,
şair-publisist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
2003-cü il
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“ZAMAN ƏN VİCDANLI HAKİMDİR”
Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu haqqında
“Öz içində......harmoniyaya nail
olanlar üçün yenilmək adında bir şey
yoxdur.
Ən nəcib fitri daxili mənliyi doğuran fədakarlığı sevməyə davam
edənlər üçün – ümidsizlik adında bir
şey yoxdur. Qəlb idealının potensialına sərmayə qoyanlar üçün uğursuzluq adında bir şey yoxdur”.
(Reyhani)
Bu sətirləri yazdığımız tarix – 28 oktyabr, 2016-cı ilə təsadüf edir. Bu günü xüsusi vurğu ilə qeyd etməyimizin səbəbi –
sənədli filmlərin ustad rejissoru Nazim Rza İsrafiloğlu haqqında ürək sözlərimizi yazıya alanda onun və bizim doğma iş yerimiz olan – AzTV-dən uzaqlaşmağımızdan yeddi il arxada qalır. Bu yeddi ildə gözlərimiz önündə dəyişən və dəyişməyən
çox şeylər baş verdi. Amma ... Amma zamanın amansız yelləri
Nazim müəllimdə heç nəyi dəyişdirə bilmədi. Heç nəyi qoparıb apara bilmədi. Nazim müəllim – dəyişməyən, dəyişməz
adamdı.
Bizlər kinorejissor Nazim Rzanı AzTV-də tanımışıq. O illərdə,o müqəddəs ocaqda onun haqqında artıq ciddi qənaətlər
formalaşmışdı. Onu televiziyada – prinsipial və işgüzar, tələbkar və ədalətli bir insan, bir rejissor kimi tanıyırdılar. Biz də
onu belə tanıdıq.
Nazim Rzanın yaradıcılıq taleyi bir xətlə müşayiət olunur.
Bu xəttin məzmununda, içərisində yanan, işıqlı bir tel, bir qızıl
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zəncir gözlə aydınca görünür. Zəncirin həlqələri əl-ələ verib,
məntiqlə bir – birlərinə yol verirlər. Elə bunun nəticəsidir ki,
Nazim müəllimin əlindən çıxan bütün sənət əsərləri onun
ömürlüyünün tərcümanına çevrilib. Onun kimliyini və missiyasını zərrəcə şişirtmədən, olduğu kimi göstərir.
Nazim Rza çəkdiyi bütün sənədli filmləri konkret məqsədlə çəkib. Əlli il ərzində yalnız və yalnız inandığı həqiqətlərə üz
tutub. Yaradıcılığa buz kimi “ hərarət” gətirməkdən çox uzaq
durub.
Nazim Rzanın çəkdiyi filmlər – elə onun özüdür. O filmlərə diqqətlə baxan rəssam asanlıqla – Nazim müəllimin obrazını
yarada bilər. Nazim müəllim yaratdığı hər ekran əsərinə ürəyindən od, gözündən nur verib.
Vaxt olub ki, onu başa düşməyiblər. Vaxt olub ki, onu bilərəkdən başa düşmək istəməyiblər. Bu münasibətlərin hər bir
halında o, öz prinsiplərinə sədaqətli qalıb. Hər süni sıxıntıdan
ləyaqətlə çıxmağı bacarıb.
Biz Nazim Rzanı həmişə qürurlu gördük. Məsuliyyətli və
mənəviyyatlı gördük.
Onu bizə doğmalaşdıran həm də onun – mərdanəliyidir.
Nazim müəllim dar günün, çətin günün adamıdır. Harada olmasından, hansı halda olmasından asılı olmayaraq – ocağının həniri
azalmayıb, əksinə artıb, şölələnib. O, halal yaşayıb, halal çörək
yeyib. Əlindən gələn yaxşılığı ona üz tutanlardan əsirgəməyib.
Kinorejissor Nazim Rza ömrünün bu yüksək mərtəbəsinə
maraqlı xatirələrlə və həqiqətlərlə dolu bir mənəvi yük ilə yetişib. Onun son illərdə qələmə aldığı sənədli ədəbiyyat nümunələri – dövlətçilik tariximizi, istiqlal tariximizi zənginləşdirən
nəşrlərdəndir. Nazim müəllimin yaradıcılıq fəaliyyətində əsas
meyar – tarixin dürüst və faydalı yazılmasıdır.
Vüqar Tapdıqlı,
jurnalist. 2017

81

AYDIN KAZIMZADƏ: KİNOREJİSSOR
NAZİM RZA İSRAFİLOĞLU
Görkəmli rejissorumuz Nazim Rza İsrafiloğlu haqqında
kitab nəşr olunmuşdur. Kitabda bu böyük sənətkarımızın həyat
yoluna və eləcə də televiziya kino sənətinə aydın bir güzgü tutulmuşdur.
Qarşımda bir kitab var – “Aydın Kazımzadə: Kinorejissor
Nazim Rza İsrafiloğlu”. “Mütərcim” nəşriyyatında araya-ərsəyə gətirilmiş bu kitabın üz qabığındakı fotoşəkilə baxır və ani
olaraq ötən ilin yanvar ayının son günlərini xatırlayıram. Onda
Nazim müəllim hansı iş üçünsə redaksiyamıza gəlmişdi. Xəbər
tutduq ki, yaxın günlərdə yubiley yaşını – 60 illiyini qeyd edib.
Anındaca “Ekran-Efir” üçün müsahibə verməsini xahiş etdik.
Özünəməxsus təbəssümlə: “Çox sağ olun, artıq gecdir, yaxşı
çıxmaz”, – dedi...
İndi bu kitab lap yerinə düşmüşdü: həm oxucularımıza
Şirkətimizin sayılıb-seçilən rejissorlarından olan Nazim Rza
İsrafiloğlu haqda kitab çıxdığını xəbər verəcək, həm də, necə
deyərlər, keçmiş günahımızı yuyacaqdıq.
...Hər sənətkar haqda kitab yazılmır. Bu şərəfə o kəslər nail olur ki, həqiqətən sənətdə öz sözünü deyə bilib, öz dəst-xətti
ilə ətrafındakıların, minlərlə sənətsevərin rəğbətini qazanıbdır.
Ümumittifaq və Beynəlxalq televiziya filmləri festivallarının laureatı, kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu zəngin həyat
və peşə təcrübəsinə malik bir sənətkardır. Azərbaycan televiziyasında sənədli kinonun inkişafı sahəsində onun xidmətləri
danılmazdır.
Kitab müəllifı Aydın Kazımzadənin ön sözündən bir məqama diqqət yetirək: “Azərbaycan kinematoqrafçıları: ekranda
və ekran arxasında” kitabında söz açacağım sənətkarlar
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haqqında oçerklər silsiləsini demək olar ki, başa çatdırmışam.
Həmin silsilədən “Nazim Rza İsrafıloğlu” məqaləsi mənə yeni
bir ideya verdi: bu sənətkar barədə ayrıca kitab yazmaq! Nə
üçün? Ona görə ki, mən Nazim Rza haqqında kitab yazmaqla
əslində Azərbaycan televiziyasının, daha dəqiq desək, “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyinin tarixini qələmə almış oluram. İkincisi, Beynəlxalq, Ümumittifaq televiziya filmləri festivallarının laureatı, kinorejissor Nazim Rza qırx ilə yaxındır bu
sahədə çalışır. Azərbaycan kinematoqrafiyasına, Azərbaycan televiziya kinosuna onlarca dəyərli sənət əsəri bəxş edib...”
Nazim Rza İsrafiloğlu ədəbiyyat, incəsənət sahəsində ad çıxarmış məşhur “60-cılar” nəslinin nümayəndəsidir. Mirzağa
Əliyev adına Teatr institutuna (indiki Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə) daxil olanda əsasən iki fakültə vardı: aktyorluq sənəti və mədəni-maarif işi. Mədəni-maarif işi fakültəsinin profili geniş idi, bu fakültəni qurtaranlar rejissor ixtisasına
da yiyələnə bilərdilər. Nazim Rza bu instituta qəbul olunanda
Həsənağa Turabov 4-cü kursa keçmişdi, Hamlet Qurbanov 3-cü
kursda, Həsən Məmmədov 2-ci kursda təhsil alırdılar...
Nazim Rzanııı ilk gənclik illərinə aid olan bu faktlara eləbelə toxunmadıq. Tələbəlik dövründən başlayaraq bu günə kimi onun həyatı tanınmış, maraqlı sənət adamları ilə ünsiyyətdə
keçmişdir. Nazim müəllim sevib-seçdiyi rejissorluq peşəsinin
işığında həyatın çox üzünü görmüş, çox sınaqlardan çıxmışdır.
Bir-birinin ardınca xüsusi həvəs və yüksək peşəkarlıqla yaratdığı filmlər (“Əsrlərin yadigarı”, “Vaqif”, “İnsan Xəzəri xilas
edir”, “Həyat romansı”, “Şamama”, “İliç buxtası”, “Dağlıq Qarabağ”, “Səmt küləyi”, “Norveç eskizləri”, “Odlu məmləkət”,
“Atəşgah”, “Elegiya” və s.) məhz zəngin dünyagörüşü və fəlsəfi düşüncələrin məhsuludur.
Yaxın həmkarı, şair-dramaturq Camal Yusifzadənin ürək
sözləri də bu fikri təsdiq edir: “Nazim Rza dramaturgiyanı,
dramaturji qanunları yaxşı bilən rejissordur. O, tamaşaçını
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ekranla baş-başa, seçim önündə qoyur; yəni bax, düşün və qənaətə özün gəl!.. “İnsan Xəzəri xilas edir” filmindəki kimi. Bəşəri bir problemə toxunan, onu adi bir məqamla əyaniləşdirən
rejissor ağlagəlməz bir mətləbdən söz açır. İnsanı, insanlığı, təbiəti, varlığı məhvə aparan qorxunu bir kolbadakı təmiz suya
bir damcı neftin tökülməsi ilə əyani göstərir. Belə ki, bir damla
neftlə kolbadakı balığın ölümünü əsaslandırır. İnsanı ətraf mühit, ən nəhayət özü, varlığı barədə düşünməyə sövq edir. Budur
fəlsəfi ümumiləşdirmə, budur psixoloji təsir!”
Yaşadığımız həyat təzadlar, problemlərlə doludur. Belə
bir şəraitdə əsl şəxsiyyətin formalaşması müəyyən proseslərlə
üzləşir. Məhz belə bir zaman kəsiyində sənədli kino get-gedə
həyatın məğzinə, dərinliyinə enir, insan varlığına tapınır. Nazim Rza yaşadığı mühitin nəbzini tuta bilən, həyatın dolanbac
yollarından məharətlə çıxmağı bacaran bir rejissordur. Əgər
belə olmasaydı, onun yaratdığı filmlər öz poetikası ilə seçilməz, xüsusilə portret janrında obrazını yaratdığı qəhrəmanlar
təbii biçimi ilə tamaşaçı qəlbini sevindirə bilməzdi. Bu qeydlər, heç şübhəsiz, dəryadan bir damladır, yəni son dərəcədə
dəyərli, sanballı nəşr barədə olsa-olsa kiçik bir informasiyadır. Ümidvarıq ki, kino mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi
üçün nəzərdə tutulmuş kitab maraqla qarşılanacaq, əsl qiymətini alacaqdır.
Mirzə Yusif
jurnalist, “Ekran-Efir” qəzeti, 2002, 7-13 oktyabr
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KİNO MÜTƏXƏSSİSLƏRİ ÜÇÜN
YENİ KİTAB
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının kino evində Aydın Kazımzadənin “Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloglu” kitabının təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə təcrübəli kinorejissorun dostları, həmkarları, onun filmlərində iştirak edən
şəxslər, jurnalistlər, həmçinin kinosevərlər və digər sənət
adamları iştirak edirdilər. Xatırladırıq ki, kitab tanınmış kinorejissorun həyatı və fəaliyyətinə, həmçinin Azərbaycan televiziyasının, xüsusi ilə “Azərbaycantelefilm” YB-nin tarixinə
həsr olunur. Tədbiri radio jurnalisti Nicat Rəhimli açaraq ümumittifaq və beynəlxalq televiziya filmləri festivallarının laureatı, kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlunun həyatı və yaradıcılığı
barədə məlumat vermiş, onun kinematoqrafiya sahəsindəki
xidmətlərindən danışmışdır.
Jurnalist Ələkbər Abbasov çıxışında Nazim Rza İsrafiloğlunun zəngin yaradıcılığa malik bir sənətkar olduğunu qeyd etmiş, onun Azərbaycan televiziya sənədli kinosunun inkişafında
özünəməxsus xidmətləri olduğunu söyləmişdir. O həmçinin bu
kitabın “Azərbaycantelefilm”,in, o cümlədən respublika kino
tarixinin öyrənilməsi istiqamətində dəyərli əsər olduğunu nəzərə çatdırmışdır. Kitabın redaktoru Aydın Qurbanoğlu çıxış edərək Azərbaycan kinematoqrafiyasına, ölkə televiziyasının kinosuna onlarla dəyərli sənət əsəri bəxş edən bir şəxsin həyat təcrübəsinə həsr edilmiş kitabın əhəmiyyətindən və faydasından
söz açmışdır.
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Tədbirdə digər sənət adamları da çıxış edərək Nazim Rzanın televiziya sənədli kinosundakı xidmətlərindən, eyni zamanda Azərbaycanda televiziya kinosunun yaranma tarixindən və
bu tarixdə məşhur kinorejissorun rolundan söz açmışlar. Çıxış
edənlər kino mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabı yüksək qiymətləndirmişlər.
Tədbirin sonunda iştirakçılar kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlunun “Elegiya” televiziya filminə baxmışlar.
Faiq Xasayoğlu
“İki sahil”, 26 iyun 2001-ci il
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“ODLU MƏMLƏKƏT” BELƏ YARANDI
Bəşər övladının “homo sapienc” səviyyəsinə çatmasınadək milyon illər gərək oldu. Şüurlu insan əməyin və ağlın hünərilə təbiəti ram etməyi, inkişafa yetməyi öyrənincə də uzun
əsrlər keçdi.
Paleontologiya elmi təsdiq edir ki, Yer Kürəsində bizim
anladığımız, qəbul etdiyimiz qaydalara uyğun təbiət, həyat
müxtəlif zamanlarda yaranıb.
Son yüzilliklərin tarixi də sübut edir ki, xalqların, ölkələrin oyanma, ona nəyin lazım olduğunu anlamaq və özündə
yoxsa, haradan tapmaq istəyinin formalaşması da müxtəlif cür
baş verir. Qlobal siyasətlər, qanlı savaşlar, istilalar elə üstünlük, hegemonluq gətirən bu istəkdən doğub.
Altı-üstü başdan-başa sərvət olan Azərbaycan həmişə yağlı tikə olub, böyük dövlətləri, bizdən tez ayılan, daha uzaqgörən ölkələri maqnit kimi özünə cəlb edib. İyirminci əsrin yüksəliş meylinin ən başlıca atributu olan neft azərbaycanlılara
sərvətdən çox başağrısı, onun yaratdıqı üstünlüklərdən bəhrələnmək əvəzinə quru fəxarət verib.
Ötən həftədən başlayaraq milli televiziya “Odlu məmləkət” sənədli teleserialının nümayişinə başlayıb. Azərbaycanda
teleserial tələblərinə cavab verən ilk, həm də tarixi-sənədli
publisistik serialın müəllifi, artıq hər axşam ekranda gördüyünüz Nazim Rza İsrafiloğlu bu gün “Panorama”nın suallarına
cavab verir.
Tanışlıq üçün informasiya: Nazim Rza İsrafiloğlu 1967-ci
ildən “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq və İstehsalat Birliyində
çalışır. Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya
İnstitutunu (indiki Sankt-Peterburq İncəsənət Akademiyasını)
bitirib. “Azərbaycantelefilm”də çalışdığı otuz ildə onlarca
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sənədli film çəkib, Azərbaycanda ilk və yeganə (ümidvarıq ki,
hələlik) sənədli filmlər rejissorudur ki, filmi beynəlxalq kino
mükafatına layiq görülüb (“İnsan Xəzəri xilas edir” filminə görə “Neptunun neştəri” mükafatı – 1970-ci il).
Quruluş verdiyi filmlər dəfələrlə ümumittifaq baxışlarından mükafatla qayıdıb. Onun 1993-1995-ci illərdə çəkdiyi, faşizm üzərində tarixi qələbədə Azərbaycanın təyyarəçi övladlarının hünərinə həsr olunan “Göylər sonsuz bir dənizdir...” filmtrilogiyası (“Leyla”, “Züleyxa”, “Səma qardaşları”) Azərbaycan sənədli ekranında müəllif kinosu janrının qaranquşudur.
- Nazim müəllim, belə böyük, sanballı fimlər asan və
tez başa gəlmir. Kinoya birbaşa aidiyyətim olmasa da, bilirəm ki, 7 saatlıq filmdən ötrü heç olmasa 17 saatlıq təsvir
materialı və saysız-hesabsız faktları araşdırmaq gərəkdir.
- Elədir. əvvələn, onu deyim ki, neftə, neftçilərə aid sənədli filmlər mənim üçün təzə sahə deyil. Balaxanıda Nobellərin
dövründən ömürlərini neftə həsr etmiş Mayılovlar ailəsi haqqında, Bakı – Çələkən marşrutundan bəhs edən və başqa filmlər çəkmişəm. O ki, qaldı sizin sualınıza, bu serialla mən təxminən 3 il məşğul olmuşam. Materialların toplanması, qruplaşdırılması, məsələhətləşmələr, müəyyən dövrləri öyrənmək xeyli vaxt aparıb. Amma deyim ki, bütün bunlar çəkiliş zamanı da
davam edib. Bu serialı çəkməkdən məqsədim Bakı nefti və
onun ətrafında baş verən siyasi, tarixi, hərbi hadisələri göstərmək, açıqlamaq idi. Sənədləri araşdırdıqca elə məqamlar, elə
faktlarla qarşılaşırdım ki, bunlar heç yerdə yazılmayıb, deyilməyib. Çalışmışam ki, “düzü düz, əyrini əyri” – ekrana hər şeyi obyektiv çıxarmaq.
- Bəs belə bir iri həcmli – 7 filmdən, 12 bölümdən ibarət ekran əsəri ideyası necə yarandı?
- Bayaq dedim ki, neft mövzusu bütün yaradıcılığım boyu
mənimlə qoşa addımlayıb. Lakin 1993-95-ci illərdə Azərbaycan təyyarəçiləri haqqında “Göylər sonsuz bir dənizdir...”
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trilogiyasını çəkəndə müharibə veteranları ilə görüşür, onların
xatirələrini lentə alırdım. Həmin təyyarəçi veteranlardan biri
mənə dedi ki, hər dəfə təyyarəyə yanacaq dolduranda bir-birimizə deyirdik ki, bax, benzin Bakıdan gəlib ha! Bu ifadə məni
tutmuşdu. Bir dəfə yene də həmin filmlə bağlı söhbətlərimizin
birində müharibədə iştirak etmiş yaşlı alim belə bir fikir söylədi: “İkinci dünya müharibəsində qələbənin əldə olunmasında
Bakı neftinin müstəsna əhəmiyyəti olub. Düzdür, həmin dövrlə
bağlı filmlər də çəkilib, əsərlər də yazılıb, ancaq Bakı neftinin
gördüyü işin əhəmiyyətinə layiq heç nə ortada yoxdur – nə
SSRİ tarixçiliyində, nə də Azərbaycan tarixçiliyində”.
Bu fikir də ağlıma batdı. Və yenidən dünyanın nəhəng neft
şirkətləri ilə müqavilələrin imzalanması, dünya miqyasında
Bakı neftinə marağın yenidən coşması ötən əsrin sonlarındakı
neft ajiotajını yadıma saldı.
Əvvəlcə fikirləşdim ki, Bakı neftinə maraqla bağlı tammetrajlı 1 saatlıq film çəkim. Amma 1995-ci ildə şirkətin o
vaxtki rəhbəri razılaşmadı ki, 40 dəqiqə bəsdir. O vaxt filmin
bu qədər əhatəli olacağını heç düşünmürdüm. Yalnız bəzi məqamları ardıcıllıqla düzmək istəyirdim. Güc-bəla ilə bir saatlıq
film çəkməyə razılıq aldım. Amma materiallarla yaxından tanış
olduqca gördüm ki, bu mövzu dəryadır. Material toplandıqca
filmlərin də sayı artırdı. Hətta işin artmasından telefilmdə çoxları təşvişə düşmüşdülər ki, Bakı neftinin tarixi təkcə Azərbaycan tarixinin yox, həm də dünya tarixinin bir hissəsidir. Bu işi
görməmək ən azı günahdır. Başa düşdüm ki, bu iş mənim çox
şeydən imtina etməyimi istəyəcək: şənbəni bazara, bazar gününü bayrama qatmalıyam, gecə-gündüz bilməməliyəm. Ürəyimdən keçən başqa filmləri də bir kənara qoymalıyam, ancaq bu
işlə məşğul olmalıyam. İndi xoşbəxtəm ki, “Odlu məmləkət”
başa çatıb, tamaşaçıların ixtiyarına verilib.
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- Nazim müəllim, təxminən iki llik tanışlığımız ərzində
hər dəfə sizdən hal-əhval tutanda “Odlu məmləkət”lə bağlı
elə həvəslə, elə maraqla danışırsınız ki, indi sizin bu serialla
neft mövzusundan uzaqlaşmağınızı heç cür təsəvvür edə bilmirəm. Bakı neftinin ikinci intibah dövrü hələ indi başlayır.
- İndi neft ətrafında gözə görünən və görünməyən, bəzənsə çox müəmmalı hadisələr baş verir. İstəyirəm ki, bu hadisələri izləyim, lentə alım. Bu dəfəki film yəqin ki, politoloji xarakter daşıyacaq. Bir müddət keçəndən sonra bugünkü hadisələr
də dönüb olacaq tarix. Ola bilsin ki, “Odlu məmləkət”də tam
açmadığım bəzi məqamlara növbəti filmdə qayıdım. Nə dərəcədə alınacaq, deyə bilmərəm.
- Bu film üzərində çalışdığınız üç il sizə nə verdi? Hər
hansı mövzunun dərinliyinə vardıqca maraqlı cəhətlər üzə
çıxır, mövzu içindən mövzular doğur.
- “Odlu məmləkət” filmi üzərində işlədikcə məndə qəribə
bir hiss baş qaldırdı: biz hələ son 150-200 ildə neftin bizə verdiyi mənəvi potensialdan tam istifadə edə bilməmişik. Yəqin
ki, bu işdə sənət adamlarının da, tarixçilərin də, politoloqların
da günahı var. Neftin hesabına Azərbaycanın beynəlxalq imicini xeyli yüksəltmək mümkündür. Təkcə onu demək kifayətdir
ki, dünyanın ən nüfuzlu mükafatı Nobel mükafatıdır. Vaxti ilə
yaradılmış Nobel mükafatı fondunun 18-20 faizli Bakı neftindən gələn gəlirin payına düşür. Bunu təsdiqləyən rəsmi sənədlər var. Heç uzağa getməyək, əgər bizim qonşulardan birinin
Nobel mükafatında yarım faiz iştirakı olsaydı, dünyanı dağıdardılar! Bəs biz niyə bu haqqdan imtina etməliyik? 1996-cı ildə Nobel mükafatı təqdim olunan günlərdə Nobel İnstitutunun
direktoru Heyr Lundestad-a bu sualı vermişdim. Düzdür, Alfred Nobelin başqa gəlirləri, kəşfləri olub. Lakin elmi işlə məşğul olmaq üçün də pul lazımdır.
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Nobel sülaləsini Azərbaycandan ayırmaq bizə heç nə vermir. ən əvvəl ona görə ki, Azərbaycanın neft sənayəsində elmitexniki çevriliş Nobel qardaşlarının adı ilə bağlıdır. Serialda bu
barədə ətraflı bəhs olunduğundan, onun üzərində dayanmaq
istəmirəm.
- Siz danışdıqca, serialın ilk filmlərini bir də gözümün
qarşısına gətirirəm, vaxtı ilə Bakının tarixinə dair oxuduqlarımı xatırlayıram. Təəssüf ki, bu xatırlamalarla görüb
eşitdiklərim qanımı qaraldır. Çünkü Bakı neftinin xeyrini
Azərbaycandan çox başqa ölkələr görüblər.
- Bəlkə də iyirminci ildə qırmızı ordunun işğalı olmasaydı,
Azərbaycan Kuveyti, Səudiyyə Ərəbistanını çoxdan kölgədə
qoymuşdu. Sözügedən bu ölkələr son əlli ildi heç nəsiz, yalnız
neft xammalının sayəsində formalaşan dövlətlərdir.
Serial üzərində işləyəndə mən özümçün bir daha kəşf etdim ki, bizdə necə gözəl neft mütəxəssisləri var! Özü də əminəm ki, bu ənənə qırılmayıb, Azərbaycan həmişə neft mütəxəssislərilə fəxr edəcək. Neft artıq Bakıda yaşayan hər kəsin qanına işləyib. Manaf Süleymanov yaxşı deyir ki, Bakı küçələrinə
də neft yataqlarının adı verilirdi: Suraxanski, Balaxanski, Sabunçinski...
- Bakı nefti Azərbaycana təkcə şöhrət gətirməyib...
- Elə Bakının başına gələb bəlalar da neftin üzündəndir.
Tarixi hadisələri izlədikcə gördüm ki, bu hadisələr serpantin
şəklində müəyyən dövrdən sonra təkrarlanır da. Neft ətrafında
baş verənləri bir tamaşaya bənzətsək, görərik ki, eyni dövlətlər
elə öz rollarında çıxış edirlər. Çox vaxt biz özümüz onun iştirakcisi yox, yalnız tamaşacısı olmuşuq.
Əsrin birinci yarısındakı müharibələr, elə yaşadığımız 90-cı
illərin hadisələri də neft üstündədir. Bəs biz nə bilirik? Təsəvvür
edin ki, II dünya müharibəsi Azərbaycan tarixində ağ ləkədir.
Yazılanlardan belə çıxır ki, cəbhəyə yanacaq göndərmək Azərbaycanın borcu idi, guya ki, neft sudur. Onu yun corabla
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eyniləşdirmək olmaz. Hər halda Şərq cəbhəsində müharibənin
taleyini Bakı nefti həll etdi. Bunu sübut edən faktlar da var.
- Amma müharibədən sonra Bakıya qəhrəman şəhər
adı vermədilər. O dövrün əzablarını yaşamış ziyalılar ədalətsizliyin üstündən bu gün də sükütla keçə bilmirlər.
- Bu da səbəbsiz deyil. Əgər mərkəzi hökümət Bakıya
qəhrəman şəhər adı versəydi, gərək neftin müstəsna rolunu etiraf edəydi. Lakin uzun illər dünyaya sübut etməyə, əhalinin isə
beyninə yeritməyə çalışırdılar ki, müharibəni rus əsgərləri, sovet silahı, Stalinin və Kommunist Partiyasının müdrik siyasəti
uddu. Görəsən, Bakı nefti olmasaydı, Stalinqradı necə azad etmək olardı?! Volqa çayı neftdən alışıb yanırmış. Hesabladığıma görə müharibə illərində Bakıdan 50 milyon (!) ton neft aparılıb. Elə Almaniyanın II dünya müharibəsinə başlaması, SSRİnin burnunu dik tutub mənəm-mənəm deməsi neftlə bağlı deyildi? Stalin yaxşı bilirdi ki, bu müharibə texnika savaşı olacaq, insan döyüşü yox. Hitleri də müharibəyə sövq edən neft
yataqlarının axtarışı idi. Əbəs deyil ki, Stalinin də, Hitlerin də,
hətta başqa dövlətlərin də Bakını yandırmaq planı olub. Vəssallam. Bu günədək Azərbaycanın neftdən götürdüyü xeyir ona
dəyən zərərdən çox azdır. Çünkü Bakı neftinin Azərbaycan
xalqına xidmət etmək imkanı olmayıb. Öz sərvətindən istifadə
etmək üçün mütləq siyasi müstəqilliyin olmalıdır. Bu müstəqilliyi də ki təzəcə qazanmışıq.
Bəli, obrazlı desək, “Bakı nefti” tamaşasının “növbəti quruluşlarında” baş rolu Azərbaycanın oynayacağı dövr gəlib çatıb, deməli, qonorarın da böyüyü bizə çatmalıdır. Bu gün dünyanın Bakı nefti kimi ümumiləşdirdiyi quruda və dənizdəki
zəngin yataqların istismarında əcnəbilərsiz, xarici kapitalsız
keçinmək mümkün deyil. Yəqin ki, əli hər yerə çatan nəhəng
şirkətlər bir gün Bakı neftinin taleyindəki rollarını kinolentlərində əbədiləşdirmək fikrinə düşəcəklər. Yaxşı ki, bu sahədə
onları qabaqlamışıq.
92

Nazim Rza İsrafiloğlu ömrün müdriklik çağlarında düz üç
il Bakı neftinin tarixini öyrənmək, bu tarixi ekranda canlandırmağa həsr edib. Nazim müəllim boynuna götürdüyü bu missıyanı layiqincə yerinə yetirmək üçün az əziyyət çəkməyib, ona
mane olmaq istəyənlər, bəzənsə buna nail olanlar da az olmayıb. Sadəcə, sənədli ekranda çalışdığı otuz ildə Nazim Rza İsrafiloğlu özünü kənar təzyiq altda sınmayan adam kimi tanıtdırdığından, bu ağır yükü mənzil başına çatdırıb. Nazim müəllim “Odlu məmləkət”in araya-ərsəyə gəlməsində rastlaşdığı çətinliklər və anlaşılmazlıqların üstündən keçsə də, serialın bilim
konsultantları – tarix elmləri doktorları Elmira Muradəliyevaya, Cəmil Həsənliyə, Tofiq Mustafazadəyə, tarix elmləri namizədi Nigar Maksvellə, operator Nəriman Şıxəliyevə minnətdarlığını qəzetimiz vasitəsilə çatdırmağı xahiş etməyi unutmadı.
Akademiyanın Tarix İnstitutunun direktor müavini, bu yaxınlarda vəfat etmiş Vyaçeslav Səmədovun, ABŞ-da çalışmış
Norveç vətəndaşı Ayner Berqin, film üçün nadir fotoların əldə
edilməsinə yardımçı olmuş, Fransa üzrə mütəxəssis, Polşa vətəndaşı Barbara Dudekin əməyini yüksək qiymətləndirdi.
Nazim müəllimin “Azərbaycantelefilm”dəki iş otağının pəncərəsindən baxanda nə Xəzərdəki, nə də Bakı ətrafındakı neft mədənləri görünür. Amma onun sözü olmasın, Bakıda yaşayan hər
kəs elə geoloq qədər bilir ki, haradan neft, qaz qoxusu gəlir.
“Odlu məmləkət”in birinci seriyası iyunun 22-də göstərildi. Bilmirəm, bu, qəsdən düşünülmüşdü, yoxsa yox; amma 22
iyun Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş Böyük Vətən müharibəsinin başladığı gündür.
Bu gün isə çoxlarını “Fransa-98”in finalı yaxınlaşdıqca yaşıl meydanlarda coşan futbol ehtirasları bürüyüb. Bir həqiqət də
var ki, futbol ehtirasları sönən, səngiyəndir, amma Azərbaycan
adlı odlu məmləkətin ətrafında qaynayan həvəs azalan deyil...
Gülcahan Məmmədova,
Panorama, 2 iyun 1998-ci il
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“ODLU MƏMLƏKƏTDƏN BİR KÖZ BELƏ
UMMAYAN İNSAN...”
“Kim kəssə tökülən qan izini, Qurtaran dahi odur yer
üzünü.” Bu misraların müəllifinin dahi Hüseyn Cavid olduğunu sözsüz ki, hamımız yaxşı bilirik. Amma mən, bu
yazıda böyük şairimizdən deyil, onun sürgündə olduğu məkanı – uzaq Sibirin Tayşet şəhərinin Şevçenko kəndində
“boşalmış” məzarını, o yerlərin qorxunc görkəmini çətin
bir şəraitdə lentə almış tanınmış Azərbaycan kino və televiziya rejissoru, kinodramaturq, Beynəlxalq və Ümumittifaq
kinofestivallarının laureatı publisist, ssenarist, Nazim Rza
İsrafiloğlundan söz açacağam.
Doğrusu, bu böyük insanın yaradıcılığı o qədər maraqlı və
zəngindir ki, ona hansı yöndən yanaşmağa, hansı xüsusiyyətini
daha qabarıq göstərməyə çətinlik çəkirəm. Amma ümumi bir
qənaətə gələndə görürsən ki, Nazim Rza İsrafiloğlunun bütün
varlığının şifrəsi, onun mənliyinə qiymət vermə bacarığında,
sadəliyində və sadəliyi qədər də cəsarətli olmasındadır. Bir
vaxtlar, Ziyəddin Göyüşovun məşhur “Fəzilət və qəbahət” kitabında oxuduğum bu sözləri heç vaxt unutmuram – “Mənlik
cəsarət və xarakter üzərində dayanır. Bunlar olmadan mənlik,
möhkəm dayaqlardan məhrum olan tikintiyə bənzəyər.” Şübhəsiz ki, Nazim müəllimin həyat kitabını vərəqlədikcə onun
“mənlik evinin” yerin yeddici qatına qədər vurulmuş svayların
üstündə möhkəm dayandığının şahidi olursan. Bunu kiməsə sübut etməyə heç ehtiyac da yoxdur. Ən azı ona görə ki, o, dahi
Nizaminin diyarında, ziyalı ailəsində – ata babası, Rza Əsədullayev Gədəbəy bölgəsində tanınmış xeyriyyəçilərdən, ana babası isə dövrünün görkəmli ziyalısı, 1918-ci ildə Azərbaycan
cümhuriyyətinin qurulması və möhkəmləndirilməsində fəal
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iştirak etmiş dövlət xadimi, “Difai” partiyasının Gəncə şöbəsinin katibi, ilk nizamişünas Mirzə Məhəmməd Axundzadənin
ocağında dünyaya göz açıb.
Demək olar ki, ömrünün hər bir ilinə, yəni indiyədək 70dən artıq film çəkən, bir-birinin ardınca – 2002-ci ildən 2009cu ilədək “Odlu məmləkət”, “Neft və cahan savaşı”,
“M.M.Axundzadə” və “Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi” kimi dəyərli kitabların müəllifi olan bu insan, bəlkə də milyon
dəfələrlə kadr seçimi üçün müxtəlif rakursları nəzərdən keçirib. Çəkdiyi filmlərdə kadrları öz baxış bucağına – rejissuranın
qaydalarına uyğun seçən peşəkar rejissorun, dünyaya olan şəxsi baxış bucağı isə tamamilə fərqlidir. Maraqlıdır ki, o, çəkdiyi
filmləri kinematoqrafiyanın qızıl qanunlarına riayət edərək –
əhatəli, dolğun, zəngin görmək istədiyi halda, amma nədənsə
öz “həyat filmini” daha çox sadə, dəb-dəbəsiz “kadrlarda” görmək istəyib.
O, şəxsiyyət olaraq yaltaqlığı, yalaqlığı, gözəgirənliyi nəinki özünə yabançı bilib, hətta belələrini heç vaxt özünə yaxın
buraxmayıb. Məhz, elə bunun nəticəsi olub ki, görkəmli rejissor dahi, Hüseyn Cavidə həsr olunmuş “Qayıdış” filmini sonadək çəkməkdən imtina etməyə məcbur olub. “Azərbaycantelefilm”in sifarişilə çəkilməsi planlaşdırılan bu film, rejissorun
yaradıcılığında çəkilişini yarımçıq saxladığı yeganə filmdir.
Xarakter sahibi olan bu böyük şəxsiyyət halbuki, 1991-ci
ildə Sovet İttifaqının çökməsi ərəfəsində, ictimai-siyasi vəziyyətin qarışıq bir vaxtında, Hüseyn Cavid ruhuna hörmət və ehtiram olaraq, həyatını müəyyən mənada riskə atıb uzaq Sibirə –
Bakı, Moskva, İrkutsk, Tayşet marşrutu ilə, sonra isə tayqada
Sibirin lap dərinliyində itib-batan, Tayşetin 75 kilometliyində
yerləşən Şevçenko kəndinə gedib çıxmışdır. O, iqlim və texniki baxımdan bütün çətinliklərə sinə gərərək, sürgündə 59 yaşında vəfat etmiş, ölüm aktının sayı 59 olan, eləcə də, 59 saylı
məzarda 41 il uyumuş xalqımızın dahi oğlunun boş qalmış
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məzarını, bu yerlərin film üçün lazım olan epizodlarını – Şevçenko kəndinin qorxunc, dəhşət dolu uçuq baraklarını və digər
“mənzərələrini” lentə ala bilmişdir.
Nazim müəllimin imtinasından sonra, filmin taleyini digər
rejissora həvalə etsələr də, sonda film böyük Cavidin ruhuna
yad olduğundan ekranda cəmisi bir dəfə nümayiş olunur. Sonralar mütəxəssislərin fikirincə filmin bu görkəmdə efirə verilməsinin mümkünsüz olduğu vurğulanır.
Amma bütün bu olanlar əsl vətəndaş və vətənpərvər insanın fəaliyyətinə zərrə qədər kölgə salmır, əksinə onu daha da
mətin olmağa sövq edir, yaradıcılığının ən yüksək zirvəsinə
qalxmağa, şan-şöhrət hərislərinə isə əsl yaradıcılığın necə olduğunu sübut etməyə daha böyük stimul yaradır.
Baxın, əgər belə olmasaydı bəlkə də o, 2006-cı ildə çar rejiminə qarşı istiqlal mücadiləsinin başlanmasının ilk illərindən
– 1905-1918-ci illərdə, əsasən, Gəncədə baş verən hadisələrdən bəhs edən, “Mücadilə” – “İstiqlalın beşiyi” adlı filmini
çəkməzdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixindən bəhs edən bu ekran işində hadisələr tarixi faktlarla ən incə
detallarına qədər təqdim olunur.
Yaxşı mənada bu inadkar xarakter sahibi, 1-ci Mücadilənin
davamı olaraq, bir ilin içində “Mücadilə – 2 Yüksələn bayraq”
adlı ikinci filmin çəkilişini uğurla başa vurur. Bu dəfə rejissor öz
filmində Azərbaycanın erməni daşnakları, ingilis işğalçıları və
Sentrokaspi diktaturasına qarşı mübarizə dövründən bəhs edir.
1918-20-ci illəri əhatə edən bu mübarizə dövrünə təkcə Azərbaycanın daxili mübarizəsi deyil, həmçinin diplomatik korpusumuzun Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə faktiki olaraq tanınması uğrunda apardığı mübarizə də daxildir. Peşəkar rejissor ərsəyə
gətirdiyi bu dəyərli filmdə, Azərbaycan tarixinin bu həssas dövrünə olduqca dəqiqliklə yanaşaraq İstanbul, Batum və Trabzon
konfransları, eləcə də Paris sülh konfransındakı hadisələr, bolşevik Rusiyasının vətənimizi yenidən öz təsiri altına salmasına
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qarşı Azərbaycan hökumətinin apardığı mübarizə öz əksini tapır. Filmə diqqətlə baxanda görürsən ki, rejissor Azərbaycanın
istiqlal mücadiləsinin keçdiyi bütün mərhələləri demək olar ki,
xronoloji ardıcıllıqla dəqiq təsvir edib.
Bütün bunlar, mübaliğəsiz-filansız, Nazim Rza İsrafiloğlunun peşəkarlığını sübut edən Azərbaycan boyda möhürlə təsdiq edilmiş sənəddir, onun yaradıcılıq məharətinin şəxsiyyət
vəsiqəsidir.
Nazim müəllim, öz peşə bacarığını başqalarına öyrətməkdən həmişə zövq alıb. Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət,
eləcə də, bir sıra digər universitetlərdəki pedaqoji fəaliyyəti zamanı qısa bir vaxtda tələbələrinin sevimli müəlliminə çevrilməsi mənim yaxşı yadımdadır.
Bu arada onu da qeyd edim ki, “Kütləvi informasiya vasitələrinin texnika və texnologiyası” fənni üzrə apardığım dərsdə, montajla bağlı olan mühazirəmdə, Nazim Rzanın filmləri
həm nəzəri, həm də praktik baxımdan mənim ən dəyərli istinad
yerim olub.
Montajın növlərini sadalayarkən, növbə “smıslovoy montaj”a çatanda, həmişə Nazim müəllimin mənimlə yaşıd olan
“İnsan Xəzəri xilas edir” filmini tələbələrə misal gətirirəm. Deyirəm ki, “uşaqlar baxın – “smıslovoy montaj” deyəndə, burada çəkilmiş kadrlar birləşdirildikdən sonra, onların arasında
böyük məna kəsb edən əlaqə yaranır. Tamaşaçı bu kadrlara
hətta səssiz baxanda belə, süjet xəttində baş verən hadisənin
nədən ibarət olduğunu çox gözəl anlayır.
Məsələn, gəlin tanınmış Azərbaycan kino və televiziya rejissoru, kinodramaturq, Beynəlxalq və Ümumittifaq kinofestivallarının laureatı publisist, ssenarist, Nazim Rza İsrafiloğlunun
çəkdiyi, “İnsan Xəzəri xilas edir” sənədli filmindəki böyük məna kəsb edən belə bir epizoda nəzər salaq: “Otaqda qoyulmuş
akvariumun içərisində iki bala nərə balığı üzür. Ora iki damcı
neft düşür. Bir neçə dəqiqədən sonra bu balıqlar qarnı üstə
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çevrilirlər. Bundan sonra gələn kadrlarda isə, Sumqayıt şəhərinin kimyəvi zovodlarından Xəzərə axıdılan çirkab sular göstərilir... Filmin sonunda isə, bəzi kadrlar geri qaytarılır. Akvariuma
düşən neft damcıları geri çəkilir, bala balıqlar dirilib yenə üzürlər, Xəzərə tökülən çirkab sular geriyə axmağa başlayır...”
Bu kadrlar tamaşaçıya şərhə ehtiyac olmadan hər şeyi aydın deyir. Deyir ki, gəlin Xəzəri bu bəladan xilas edək”.
Hər dəfə xalqımızın qanlı-qadalı anım günləri – 20 yanvar,
31 mart və Xocalı soyqırımları qeyd ediləndə, “Azərbaycan televiziyası” az qala öz səhərini Nazim Rza İsrafiloğlunun “Mücadilə”ləri və “Timsahın göz yaşları” ilə açır. Bəs, nədən yaddan çıxmayan bu dəyərli filmlərin ssenaristi, rejissoru və öz
ifasında səsləndirəni bu gün tamamilə unudulur, kimsə tərəfindən yada salınmır? Bəlkə yada salınmağa imkan verilmir, axı
onun adı çox ağırdır qaldırmaq çətindir?! Nə qədər “qarıldayan
qarğalar mükafat alacaq, biçarə bülbülə söz verilməyəcək”,
unudulacaq? Mənə görə hər bir insanın qiyməti kimliyindən,
sosial statusundan və əqidəsindən asılı olmayaraq, birmənalı
şəkildə onun dəyərinə görə verilməlidir.
Əlbəttə, Nazim Rza İsrafiloğlu, ömrünün bu çağınadək həyatda haqsız, riyakar simalarla çox üzləşib. Amma erməni riakarlığını, erməni xislətini “Timsahın göz yaşları” kimi damladamla axıtmağı bacaran bu peşəkar rejissor, onun özünə qarşı
edilən riakarlıqlara heç vaxt məhəl qoymayıb. Əksinə, yaradıcılıq karvanını bu “parazit səslərin” yanından, yolunu dəqiq bilən mahir bir sarvan kimi məharətlə keçirməyi bacarıb.
Maraqlıdır, 1998-ci ildə 12 seriyadan ibarət “Odlu məmləkət” adlı 7 film çəkməsinə baxmayaraq bu böyük ürəkli insan,
indiyədək heç kimdən heç nə ummayıb. Nə fəxri ad, nə hansısa
mükafat, nə orden, nə də medal. Onun fəxri adı, mükafatı, ordeni, medalı sadəcə, təmənna ummayan, şərəfli, Nazim Rza İsrafiloğlu imzasıdır. Amma etiraf edək ki, bu qədər sənədli
filmləri çəkib öz ölkəsinin kino tarixini zənginləşdirən bir
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rejissorun başqa ölkələrdə bəlkə də, ən yüksək yerdə abidəsini
ucaldardılar.
El deyimində deyildiyi kimi – “dəymə mənə, dəyməyim
sənə” prinsipi ilə ömrünün müdrüklük dövrünü yaşayan, filosofsayaq həyat tərzinə üstünlük verən, Nazim müəllim, qələmini indi də yerə qoymur, yenə nə isə yazır, araşdırmalar aparır,
mülahizələrini qeydə alır.
Yeri gəlmişkən, rəvayətə görə bir gün, İsgəndər Makedoniyalı yunan filosofu Diogeni görmək istəyir. Onu Afinada küçədə çəlləyin içində “yaşayan” filosofun yanına gətirirlər. Bu
zaman filosof uzanıb günəş şüası qəbul edirmiş. Böyük fatehi
görüb və ona laqeydliklə baxan filosofun bu hərəkətindən, İsgəndər azca heyrətlənsə də, sonra ona deyir: arzun nədir de,
yerinə yetirim.
Diogen, fatehin sualına çox qısa bir cavabla – “günəşin
qarşısından çəkilin, siz mənə gölgə salırsınız” – deyir.
Qoy, bilməyənlər bilsin, odlu məmləkətdən bir köz belə
ummayan, Nazim Rza İsrafiloğlunun istəyi, qayəsi, həyat kredosu isə yalnız sadəlik, mətinlik, cəsarət və yaradıcılığa olan
sevgidir.
Mübariz Azərbaycanlı, (Əhmədov)
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, jurnalist
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“ŞÖHRƏT ÖZÜ GƏLİB ƏSL SƏNƏTKARI TAPIR”
Nazim Rza: “Hər yeni filmin çəkilişinə başlayanda mənə
elə gəlir ki, bu, həyatda atdığım ilk addımdır”.
Bizdə belədir. Məşhur olmaq, tanınmaq üçün ya gərək pisyaxşı oxumağı bacarasan, ya bir-iki not cızma-qara edib adını
mahnı qoyasan, ya da ki, klipmeykerlik edəsən. Hazırda Azərbaycan incəsənətində, şou-biznesində tanınmağm başqa yolu
yoxdur. Yəqin elə buna görədir ki, indi ciddi sənətə meyl, sənətkara maraq bu qədər azalıb. Hamı ucuz reklam, qalmaqal
dalınca qaçır. İndi haqqında danışacağımız sənətkarsa ömrünün yarıdan çoxunu sənətə həsr etsə də, bəlkə də içinizdə hələ
də onu tanımayanlar var. Nədən ki, Nazim Rza İsrafiloğlu yuxarıda sadaladığım mənsəblərdən heç birinə qulluq eləmir. Əsl
sənət adamıdır. 45 ildir ki, sənədli kino sahəsində külüng vurur. Sabah onun doğum günüdür.
Biz də kinodramaturq və kinorejissor Nazim Rzayla 65
yaşın astanasında görüşdük. Ömrünün kamillik çağında Nazim
müəllimdən kef-əhvalını sorub, ad günü münasibətilə təbrik
edəndən sonra birlikdə ömür tarixçəsinə kiçik bır səyahət etdik: “İnsan var ki, incəsənətə şöhrət dalınca gəlir. İnsan da var
ki, Allah tərəfindən ona verilən bacarığı inkişaf etdirmək istəyir. Şöhrət özü belə adamları gəlib tapır. Mən heç vaxt şöhrət
dalınca qaçmamışam. Qarşıma məqsəd qoymamışam ki, bu işi
görüm, kimsə mənə nəsə versin. Çox vaxt iştirakım olmadan
filmlərim festivallara göndərilib, mükafatlar almışam. Mənimçün gördüyüm işə kənardan göstərilən münasibət əsasdır. Heç
vaxt işimi gözə soxmağı bacarmamışam. Bu, mənim xasiyyətimə yaddır. Bəlkə də indiyə qədər sənətdə qalmağıma səbəb də
budur. Hər dəfə yeni bir filmin çəkilişlərinə başlayanda mənə
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elə gəlir ki, bu, həyatda atdığım ilk addımdır. Bununla mən cəmiyyətə göstərməliyəm ki, nəsə bacarıram”. Qəribə də olsa
Nazim Rzanı televiziya filmləri rejissorluğuna məhz teatr həvəsləndirib. Dediyinə görə, 7-8 yaşlarından Akademik Dram
Teatrının mühitində böyüməyə başlayıb. O zaman müharibə
yenicə başa çatıbmış. Və həmin ərəfədə Azdramada Adil İsgəndərov, Mehdi Məmmədov, Sidqi Ruhulla, Mərziyyə Davudova kimi böyük sənətkarlar çalışırmış. Elə Nazim Rza da bu
sənətkarlardan görüb-götürərək sənətə meyl salıb: “O vaxt qohumlarımız dram teatrında işləyirdilər. Mən də ora tez-tez gedirdim. Xüsusilə gündüz tamaşalarına. Elə bu tamaşalara baxabaxa məndə rejissorluğa, ümumiyyətlə incəsənətə güclü maraq
oyandı. Ona görə də musiqi təhsili almağıma baxmayaraq, orta
məktəbi bitirdikdən sonra bu sənəti seçdim. Rejissorluq həvəsim musiqini üstələdi. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna daxil oldum. 64-də oranı qurtardım. Əsgər getdim və qayıtdıqdan sonra 1966-cı ildə Leninqrad Dövlət Teatr,
Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutuna daxil oldum. Onu da
deyim ki, o zaman bura televiziya və kino kadrları hazırlayan
yeganə ali məktəb idi. Buradakı təhsilim çox uğurlu alındı. Elə
oldu ki, çəkdiyim diplom işi – “İnsan Xəzəri xilas edir” – ümumittifaq, sonrasa beynəlxalq kinofestivalın mükafatına layiq
görüldü”. Diplom filmi uğurlu alınsa da buna görə gənc rejissorun başı çox ağrıyıb. Sözügedən ekran işi Xəzər dənizinin
çirklənməsi, ekoloji problemlə bağlı olduğundan yuxarılar filmin ekrana çıxmasına mane olublar: “Xəzərin ekologiyası həmin dövr üçün çox ciddi problem idi. Amma bunu açıqlamır,
bu haqda yazılmasını, danışılmasını istəmirdilər. Mənim də ki
o illərdə cavan, sənət eşqiylə alovlanan vaxtım idi. Elə ona görə də qadağalardan qorxmayıb bu filmi çəkdim. Amma heç ağlıma da gəlmədi ki, onu bir neçə il ekranlara buraxmayacaqlar.
Hətta “İnsan Xəzəri xilas edir” filmindən sonra mənə bir il film
vermədilər. Çünki, o filmdə müəyyən ixtisarlar tələb edilirdi.
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Özü də bu ixtisarları tələb edənlər adlı-sanlı, rütbəli adamlar
idi. Onlarla mübarizədə mənim yeganə silahım xasiyyətimdi.
Bununla belə mən ixtisarlara getmədim. Ona görə də bir il cəza
tədbiri gördülər. Yalnız beynəlxalq kinofestivalda mükafat
alandan və oradan Bakıya təbrik teleqramları gələndən, mərkəzi televiziya bunu nümayiş etdirəndən sonra mənə qarşı təzyiqlər səngidi. Lakin bu hadisənin baş verməsi mənimçün çox
yaxşı oldu. Nə qədər çətin olsa da məni mətinləşdirdi, bərkitdi,
kompromisə getməməyə meylləndirdi. Başa düşdüm ki, belə
hallarda insan yaradıcı kimi itirsə də şəxsiyyət kimi çox şey
qazanır. Çünki insan kompromisə gedə-gedə özünü məhv edir.
Həyat mübarizədir. Sənət də həmçinin. Gərək öz nöqteyi-nəzərini diktə etməyi bacarasan. Əks təqdirdə sənətdə olmağın heç
bir mənası yoxdur”. Nazim Rzanın televiziya kinosu sahəsindəki fəaliyyəti elə “İnsan Xəzəri xilas edir”lə başlayıb. Bundan
öncə, teatr və televiziya arasında seçim etməyə çətinlik çəkən
rejissor həmin illərdə mavi ekrana olan marağı nəzərə alıb
ikinciyə üstünlük verib: “Bu ərəfədə televiziya geniş inkişaf etməyə başladı. Gənclərin qarşısında böyük imkanlar açıldı. Bu
sahənin yeni olması yaradıcı insanları özünə tərəf çəkirdi. Televiziya bir yana qalsın, həmin vaxt televiziya filmləri də yaranmağa başladı. Bu sahədə kadrlara geniş ehtiyac duyulurdu.
Hətta iş o həddə gəlib çatdı ki, televiziya ekranları özünü filmlərlə təmin edə bilmədi. Ona görə SSRİ-də o vaxt belə bir qərar
qəbul olundu ki, hər bir respublika özünün televiziya filmləri
istehsalatını yaratsın. Və beləliklə, indiki “Azərbaycantelefilm”, o vaxtkı “Ekran” yaradıcılıq birliyi yaradıldı. Elə o zamandan da fəaliyyətimi bu birliklə bağladım. Teatrla vidalaşıb
bura gəldim”.
Qeyd edək ki, Nazim Rza bir çox mövzularda sənədli televiziya filmləri çəkib. O, Bakı neftinin tarixinə aid 12 hissəli
“Odlu məmləkət” kinoserialının, “Xəzər oğlu”, “İliç buxtası”,
“Xaçbulaq”, “Məbədlər diyarı”, “Atəşgah”, lirik motivli
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“Həyat romansı”, “Elegiya” və ya “Od pərisi” filmlərinin müəllifidir. Bütün bu ekran işlərini ərsəyə gətirə-gətirə Nazim Rza
demək olar ki, tariximizin tədqiqatçısına çevrilib: “Görünür,
elə bundan irəli gəlir ki, mən bir növ tədqiqatçıya çevrilmişəm.
Hələ məktəbin son sinfində oxuyarkən tədqiqata böyük meylim vardı. Hətta güman edirdilər ki, məktəbi qurtarandan sonra
tarixçi olacağam. Ancaq belə olmadı. Fikirləşdim ki, əgər həvəs varsa, tarixlə həmişə məşğul olmaq olar. Yəqin elə bu maraqdandır ki, indi də filmlərimi işləyərkən bütün araşdırmaları
özüm aparıram”.
Söhbət əsnasında məlum oldu ki, Nazim müəllim gənclik
illərində aktyorluqla da məşğul olub. 57-ci və 60-cı illərdə Nazim Rza dram teatrının yardımçı heyətində fəaliyyət göstərib.
“Şeyx Sənan”, “Qış nağılı'“, “Xoşbəxtlər” və başqa tamaşalarda müxtəlif obrazlarda çıxış edib. İndi də hərdənbir bu fəaliyyətini davam etdirir.
Yanvarın 11-də ömrünün 65-ci baharını qarşılayacaq Nazim Rza yaşadığı ömürdən çox məmnundur. Ən böyük istəyisə
özündən sonra bu dünyada yaxşı iz qoymaqdır: “Bilirsiniz, bir
vaxt gəlir ki, insan dünyadan köçür. Ancaq geci-tezi var. Mən
artıq ömrümün 65-ci baharına qədəm qoyuram. Bu, elə də kiçik rəqəm deyil. Yaşadığım illər ərzində bu fikrə gəlmişəm ki,
bu dünyadan köçərkən, insan özüylə heç nə aparmır. Yalnız
qoyub gedir. Pis və ya yaxşı. İnsan gedəndən sonra əməllərinə
görə ona qiymət verməyə başlayırlar. Mən çalışıram, elə yaşayım ki, özümdən soııra yaxşı şey qoyub gedim”.
Könül Sabirqızı
“Azadlıq”, 10-11 yanvar 2006-cı il
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BAKIDA “NORVEÇ ESKİZLƏRİ”
Əslində “Norveç eskizləri” adı altında birləşən iki film “Qədim və yeni yollar”la “Sülh və tərəqqi naminə” sənədli
filmləri nə “Azərbaycantelefilm”in planında vardı, nə də sənədli kino rejissoru kimi ad çıxarmış Nazim Rza İsrafiloğlu belə filmlər çəkmək fikrinə düşmüşdü.
Hər şey təsadüfən baş verdi. Bakı neftinin tarixinə həsr
olunmuş çoxseriyalı “Odlu məmləkət” sənədli filminin yaradıcı qrupu Norveçə tamam başqa niyyətlə getmişdi. Kimsə bilməsə də, Bakı nefti haqqında az-çox məlumatı olanlara məlumdur ki, hələ əsrin əvvəllərində Nobel qardaşları Azərbaycanla Norveçi bir növ doğmalaşdırıblar. Elə "Odlu məmləkət"in ssenari müəllifi, rejissoru və aparıcısı Nazim Rza İsrafiloğlu və operator Nəriman Şıxəliyev Norveçə film üçün yeni
materiallar toplamaq məqsədilə getmişdilər.
Nazim müəllimin dediklərindən:
– Norveçin "Statoyl" şirkətinin Bakıdakı nümayəndəliyi
öz şirkətləri, Nobel İnstitutu, Nobel Mükafatı Komitəsi ilə əlaqə saxlayıb bizim bu nüfuzlu beynəlxalq mükafatın təqdimat
mərasimində iştirakımıza şərait yaratdı. "Statoyl"un ofisi Norveçin "neft paytaxtı" sayılan Stavanger şəhərindədir. Səfərimiz
də elə oradan başladı.
Elə Stavangerdə ağlıma belə bir fikir gəldi ki, burada "Odlu məmləkət" üçün çəkdiyimiz kadrlardan əlavə, Norveç haqqında da film çəkmək olar. Onu da deyim ki, lap cavan vaxtlarımdan Norveç tarixi, ədəbiyyat və mədəniyyəti ilə maraqlanmışam. Məşhur Norveç səyyahlarının yazdıqları kitabların, demək olar, hamısını oxumuşam. Üstəlik, xeyli xərc, zəhmət bahasına baş tutmuş Norveç səfərimizdən də bir film yadigar
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qalardı. Lakin filmin necə olacağını yalmz Bakıya qayıdandan
sonra özümçün müəyyənləşdirdim.
Gələn kimi təklif etdim ki, "Norveç eskizləri" ümumi başlığı altında iki film çəkmək istəyirəm: İkinci film - "Sülh və tərəqqi naminə" Nobel mükafatları haqqındadır.
Birinci film isə “Qədim və yeni yollar” olacaq. Bu da səbəbsiz deyil. Bir çox yazılı mənbələrdən öyrəndim ki, norveçlilər özlərini "qədim qafqazlılar" adlandırırlar. Onların əcdadları
neçə min il əvvəl indiki Azərbaycan ərazisindən şimala gediblər.
İlk vikinq kralları özlərini Odinin varisləri sayıblar. Qədim Norveç saqalarmda deyilənlərə görə, Odin buradan şimala köç edən
qəbilənin başçısı olub. Norveçlə Azərbaycanın bugünkü münasibətləri isə sanki həmin qədim yolun davamıdır. Hazırda burada işləyən norveçlilər də özlərini Bakıda qərib saymırlar.
Beləcə, biri 40, digəri 50 dəqiqə sürən iki Norveç video
"eskiz"i yarandı. Həm də nəzərə alın ki, çəkilişləri 5-6 günə,
filmlərin montajını isə 9 günə başa çatdırmışıq. Baxanların dediyinə görə, filmlər pis çıxmayıb.
İş elə gətirib ki, bizim respublikamızda sənədli film yaradıcıları haqqında tamaşaçıların əksəriyyətinin məlumatı ya az
olur, ya da heç olmur. "Sinema-klub" bu “ağ ləkə”ni silmək
naminə öz qonağını, “Norveç eskizləri”nin müəllifi Nazim Rza
İsrafiloğlunu sizə yaxından tanıtmaq istəyir.
Nazim müəllim 1966-cı ildən sənədli kinodadır. Sankt-Peterburq (Leninqrad) Teatr, Musiqi və Kinematoqrafıya İnstitutunu bitirib. Onun diplom işi -"İnsan Xəzəri xilas edir" sənədli
televiziya filmi 1969-cu ildə beynəlxalq kinofestivalında mükafata layiq bilinib. O zaman ekoloji problemlərdən bəhs etmək "dəbdə olmadığından" "İnsan Xəzəri xilas edir" bir dəfə
Moskvada və bir dəfə də Bakıda nümayiş etdiriləndən sonra
"unudulub". Beləcə, "mühüm problemin publisistik həllinə görə" xüsusi mükafat alan filmin nümayişi qadağan olunub.
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Otuz il ərzində Nazim müəllim mərkəzi televiziyanın sifarişilə onlarca sənədli film çəkib. Mövzu məsələsinə qalanda
isə, o, əsəsən, tarixi obyektiv faktlarla əks etdirən filmləri xoşlayır. Sənədli filmləri müasir dövrün görüntülü salnaməsi hesab edir. Asəf Zeynallıya həsr etdiyi "Həyat romansı", "Mən
Muğana vurğunam", "Mayılovlar ailəsi", "Doğma ocağım mənim" kimi yaddaqalan sənədli filmlərin müəllifidir.
Arada bir neçə il “Telefilm’dən uzaqlaşsa da, 1994-cü ildə
yenidən saçağardıcı işə qayıdır. Artıq bu dəfə hazırda dünya
bədii və sənədli kinosunu sarmış "Müəllif filmi" üslubunda işləməyə başlayır. Alman faşizmi üzərində qələbənin 50 illiyi
münasibətilə "Göylər sonsuz bir dənizdir" trilogiyasmı çəkir.
"Leyla", "Züleyxa", Səma qardaşları" filmlərindən ibarət trilogiya Azərbaycan təyyarəçilərinin ikinci dünya müharibəsində
hünər göstərməsindən bəhs edir.
Nazim müəllimin hələ 30-cu illərdə öz ənənəsini yaratmış
Bakı təyyarəçilik məktəbinin yetirmələrindən danışan "Göylər
sonsuz bir dənizdir" filmtrilogiyası "azərbaycanlılardan təyyarəçi çıxmaz" deyə dodaq büzənlərə tutarlı cavabdır.
Nazim müəllim hazırda "Odlu məmləkət" filmi üzərində
işləyir. Bu çoxseriyalı sənədli elmi-tarixi filmin ssenari müəllifi də özüdür. Kadrarxası diktor mətnini də özü oxuyacaq, kadrda aparıcı da özü olacaq. Bir fikirdə qəti əmindir ki, bundan
sonra yalnız tarixi mövzuları çəkəcək. Ən başlıcası, Nazim Rza
İsrafiloğlu "mənim vaxtım keçdi" deyib ruhdan düşmək, ekrandan aralanmaq fikrində deyil.
Gülcahan Məmmədova
“Panorama”, 13 fevral 1997-ci il
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“ATƏŞGAH”la “ELEGİYA”nın TƏQDİMAT
MƏRASİMİ OLDU
Kinoşünas Aydın Kazimov tanınmış kinorejissor Nazim
Rza İsrafiloğlunun çəkdiyi bu televiziya filmlərini unikal əsərlər kimi qiymətləndirdi.
“TV-Sinema 21-ci əsr” Birliyi və “Yaradıcı qadınlar” Assosiasiyası srağagün BMT-nin Resurs və Təlim Mərkəzində
beynəlxalq müsabiqələr laureatı, kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlunun “Azərbaycantelefilm” yaradıcılıq birliyində istehsal
olunan iki yeni filminin – “Atəşgah” və “Elegiya” televiziya
filmlərinin təqdimetmə mərasimini keçirdi. Tədbiri “əlamətdar
hadisə” adlandıran kinoşünas Aydın Kazımov qeyd etdi ki,
Azərbaycan kinosunun ağır vəziyyətində sənətkarların ruhdan
düşməyib filmlər çəkmələri və gözəl sənət əsərləri ortaya çıxarmaları təqdirəlayiq haldır. Bəzi sənətkarların mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı sənətdən, ölkə kinosundan uzaq
düşdüklərini, film çəkmədiklərini təəssüflə dilə gətirən kinoşünas bir sıra kino xadimlərinin sənətdə qalmalarını sevindirici
hal kimi vurğuladı. Ömrünün 40 ilini bu sənətə həsr edən
N.R.İsrafiloğlunun da məhz belə sənətkarlardan olduğunu deyən A.Kazımov onun rejissor kimi ilk işindən danışdı: “Nazim
müəllimin 40-dan çox filmi var. Onun ilk filmi isə “İnsan Xəzəri xilas edir” sənədli filmi olub. 1969-cu ildə ekranlara çıxan
bu film o vaxt böyük rezonans doğurub. Baxmayaraq ki, bu
onun diplom işi idi. O vaxt bu film Ümumittifaq səviyyəli və
Beynəlxalq festivallarda mükafat alıb laureat oldu”.
Sonra rejissorun axırıncı iki filmi haqqında məlumat verən
kinoşünas həmin filmləri “unikal əsərlər” adlandırdı. Rejissorun həm də öz filmlərinin ssenari müəllifi olduğunu vurğulayan A.Kazımov söylədi ki, N.R.İsrafiloğlu filmlərinin həm də
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aparıcısıdır: “Musiqi savadı olduğundan hətta bəzi filmlərinin
musiqi tərtibatını da özü verir”. Kinoşünasın “Atəşgah” filmi
haqqında verdiyi qısa məlumatdan bəlli oldu ki, filmdə Atəşgahın tarixi, orada baş verən tarixi hadisələr və ümumiyyətlə, bu
abidə ilə bağlı maraqlı materiallar öz əksini tapıb: “Hər bir
azərbaycanlı bilir ki, Suraxanıda Atəşgah var və çoxlarımız da
onu görmüşük. Amma biz Atəşgaha adi bir abidə kimi baxır,
onun qüdrətini və əzəmətini o qədər də hiss etmirik. Bu filmə
baxanda şəxsən mən bir daha dərk etdim ki, Atəşgah haqqında
çox az bilirəm”.
Sonda A.Kazımov “Elegiya” televiziya filmi barədə fikirlərini açıqladı. Bu film rəssam-keramist və xoreoqraf Afaq Hüseynovanın yaradıcılığına həsr edilib. Filmdə qəhrəmanın həyat və yaradıcılığı müəllifin dili ilə nəql olunur. Film boyu
qəhrəmanın səsi eşidilmir, amma əslində, müəlliflə bərabər
qəhrəman da danışır – öz əlləri ilə. Filmdə qəhrəman rəqs
edən, rəsm çəkən, keramika ilə məşğul olan vəziyyətlərdə təsvir olunub: “Nazim müəllim bu filmdə öz qəhrəmanının yaradıcılığını elə dəqiqliklə açıb ki, biz onun vasitəsi ilə Afaq xanımın necə bir sənətkar olduğunu tamam öyrənə bilirik”. A.Kazımov “Elegiya”nın çox dəyərli, hətta dünya səviyyəsinə çıxarılacaq bir film olduğunu vurğuladı.
Sonda hər iki film iştirakçılara təqdim olundu.
Günay
“525-ci qəzet”, 12 may 2001-ci il
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ƏN YAXŞI SƏNƏDLİ FİLMLƏRİN REJİSSORUNU
TANIYIRSINIZMI?
Dtinən Kino Evində Aydın Kazımzadənin istedadlı kinorejissor Nazim Rza İsrafıloğluna həsr etdiyi “Kinorejissor Nazim Rza İsrafıloğlu” adlı kitabın və rejissorün çəkdiyi
“Elegiya” filminin təqdimetmə mərasimi keçirildi.
Ədəbiyyat, incəsənət sahəsində məşhur “60-cılar” ifadəsinin bir növ sinonimi kimi səslənən “Üçüncü dalğa”nın nümayəndəsi sayılmaq hər bir rejissor üçün fəxarətdir. Bu, onun sənətinə, istedadma verilən elitar qiymətdir. Bu dalğanın görkəmli nümayəndələrindən biri də həmyerlimiz, filmləri Ümumittifaq, Beynəlxalq festival və forumlarda yüksək qiymətləndirilən Nazim Rza İsrafiloğludur. O, zəngin həyat təcrübəsinə
malik bir sənətkardır. Azərbaycan sənədli kinosunun inkişafında xüsusi xidmətləri var.
Təsadüfən söhbəti Nazim Rza ilə başlamıram. Dünən Kino Evində bir canlanma varıydı. Həm Aydın Kazımzadənin
Nazim Rzaya həsr etdiyi “Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu”
adlı kitabın, həm də “Elegiya” filminin təqdim etmə mərasimi
keçirilirdi. Öncə kitab haqqında onu deyim ki, kitabda görkəmli kinematoqrafçının yaradıcılıq yolu araşdırılır, televiziya sənədli kinosundakı xidmətlərindən söhbət açılır və Azərbaycan
kinosunun yaranma tarixçəsi, onun keçdiyi inkişaf yolu haqqında danışılır. Kitab kino mütəxəssisləri və geniş oxucu kültləsi üçün nəzərdə tutulub.
Rejissorluq elitar sənətdir, özündə bir çox keyfiyyətləri ehtiva edir: psixoloji duyum, sosial təfəkkür, təqdim etmək bacarığı,
bədii təxəyyül, qədərsiz fantaziya və s. Tanrı bu keyfiyyətləri ondan əsirgəməyib. Və ona görə də onun “Üçüncü dalğa”nın zirvəsində görünməsində “Əlahəzrət təsadüf” amili yoxdur.
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Sənədli filmlər tarixin salnaməsidir, gələcəyə ünvanladığımız məlumatdır. Nəyi, niyə və necə göndərmək isə sənətkar təxəyyülü istəyir. Nazim Rza “nəyi, necə” göndərməyin ustasıdır. İlk növbədə o, dövrün mahiyyətini özündə ehtiva edən məqamları seçir, necə deyərlər, “problemi özünə uyğun biçir”. Və
tarixə – gələcəyə nə ünvanlayırsa, ona öz nişanəsini, damğasını
basır. Onun üçün seçilən mövzunun, faktın mahiyyəti önəmli
olduğuna görə, təqdimat – görüntü prinsipləri asanlaşır, filmlərini baxımlı edən amillərdən biri də zənnimcə budur.
Qeyd etdik ki, kitabla birgə Nazim Rzanın quruluşu və
ssenarisi əsasında çəkilmiş “Elegiya” filminin təqdimetmə mərasimi də keçirildi. Film istedadlı rəssam, keramika ustası, rəqqasə və baletmeyster Afaq Hüseynovaya həsr olunub. Müəllif
qəhrəmanını tamaşaçılara təqdim edərək deyir: “Onunla ilk dəfə görüşdükdə elə bildim ki, jurnalistdir. Hər şeyə maraq göstərir, müsahibini diqqətlə, səbrlə dinləməyi bacarır, yeri gəldikdə
və lazım bildikdə maraqlı suallar verməyi də unutmurdu”.
27 dəqiqə davam edən bu filmdə tamaşaçı qarşısında yeni
dünya açılır, sənət dünyası. Müəllif bizi bu sənət dünyası – mənəviyyat dünyası ilə tanış edərək deyir: “Onu Afaq yaratsa da,
təkcə ona məxsus deyil. O ilk növbədə bizlərə məxsusdur, biz
insanlara, bunu Afaq da yaxşı bilir. Elə ona görə də yaradır,
yaradır, hey yaradır...”
Onu da qeyd edək ki, qəlbini bütünlüklə bu sənətə verən
kinomuzun veteranı Nazim Rzanın çoxcəhətli yaradıcılığı və
həyat təcrübəsi onun yaratdığı filmlərdə gerçəkləşib, əbədiyyət qazanıb. Kinorejissora yeni-yeni zirvələr fəth etməyi
arzulayırıq.
Ulduzə Qaraqızı
“Ekspress”, 23-25 iyun 2001-ci il
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BAKI NEFTİNİN TARİXİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ
UĞURLU ƏSƏR – “ODLU MƏMLƏKƏT”
“O öz sehri və sirrini möhkəm saxlayır. Bir göz qırpımında
coşub daşır, bir anda da quzu kimi sakitləşir. Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən ecazkar dənizin sahillərində lap qədimdən insanlar
məskunlaşıb. İnsanla Xəzərin mehri-ülfətinin tarixi əsrləri, min
illəri haqlayır. Bu dənizin sahillərində cərəyan edən tarixi hadisələri saymaqla bitməz. O hadisələr ki, bəşər tarixi və mədəniyyətini onsuz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür”.
Nazim Rza İsrafiloğlu “Odlu məmləkət” adlı elmi-publisistik əsərini belə başlayıb. Bakı Nefti, Xəzərin zəngin yataqları, milli sərvətlərimiz əsərin əsas mövzusudur. Müəllifin eyniadlı kitabı bu il “TV-Sinema XXI əsr” birliyi tərəfindən hazırlanıb və Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfirliyinin yardımı ilə nəşr olunub.
Əslində neft mövzusu Nazim Rza İsrafiloğlunun yaradıcılığında yeni bir şey deyil. Kinodramaturqun Bakı neft rayonunun perspektivliyi, onun tarixi, zaman-zaman üzləşdiyi problemlərdən bəhs edən “Norveç eskizləri”, “Mavi alovun üfüqləri”, eləcə də “Odlu məmləkət” adlı elmi-publisistik kinossenariləri mütəxəssislər tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. Bunu
ədibin yaradıcılığını izləyənlər yaxşı bilir.
“Odlu məmləkət” elmi-publisistik kinoserialın ssenarisi
əsasında yazılıb. Əsərdə müxtəlif tarixi mənbələr əsasında
mərhələ-mərhələ Bakı neftinin tarixi, onun rus və sovet imperiyası tərəfindən talan olunması, bu imperiyaların iqtisadiyyatının canlanmasında bizim neftin əhəmiyyətindən bəhs olunur.
Tarix elmləri doktoru, professor Elmira Muradəliyeva kitabı,
neft mövzusunda yazılmış və Bakı neftinin tarixinin öyrənilməsində uğurlu əsər adlandırmışdır.
Kitabda neft hasilatı ilə yaranan dövrümüzün kəskin problemi – ekoloji durumu da öz əksini tapıb. Əsərdə məsələ ilə bağlı
məsuliyyət daşıyan neft şirkətləri başçılarına da müraciət olunur.
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Müasir neft strategiyasının hərtərəfli izahı, o cümlədən,
Azərbaycan neft tarixinin mühüm hadisələri – 24 avqust 1996cı ildə “Dədə Qorqud” qazma qurğusunun istifadəyə verilməsi,
7 noyabr 1997-ci ildə “Çıraq-1” platformasında qazılmış quyudan ilk neftin çıxarılması ilə bağlı ətraflı şərh verilir.
Kitabda daha çox maraq doğuran məsələ – dünyanın ən
nüfuzlu mükafatlarından biri sayılan Nobel mükafatları fondunun yaranma tarixinin araşdırılması ilə bağlıdır. Xatırladaq ki,
Alfred Nobelin vəfatının 100 illiyi münasibətilə, 1996-cı il dekabrın 10-da mükafatların təqdimetmə mərasiminə Azərbaycandan çəkiliş üçün Nazim Rza dəvət olunmuşdu. “Odlu məmləkət”in müəllifi Norveç Nobel İnstitutunun direktoru, professor Heyr Lundestadla dialoqda həmin fondun yaranmasında
Nobellərin sənaye sülaləsinin Bakı qolunun iştirakını xüsusi
qeyd edir. Nəzərə alsaq ki, Nobellərin Bakıdakı fəaliyyəti haqqında məlumatı çox cüzidir, bu addımın əhəmiyyəti kifayət qədər böyükdür. Ümumiyyətlə, “Odlu məmləkət”də Bakı neftinin
əzəməti, onun cəmiyyətin hər bir sahəsinə həlledici təsiri barəsində maraqlı məlumatlar çoxdur. Sovet dövründə fəxrlə qeyd
olunan Bakının “beynəlmiləl” siması məhz neftin başlanğıc
(sənaye) mərhələsində formalaşıb və XX yüzillikdə Azərbaycan türkləri üçün böyük faciələrlə nəticələnmişdi. Odur ki, neft
tariximizlə bağlı ədəbi fondumuza daxil olan əsərlər bizimçün
vacibdir. Qeyd edək ki, bu da professor Elmira Muradəliyevanın qənaətləridir.
Kitabı müəllif babası, şair dramaturq Mirzə Məhəmməd
Axundovun və anası Hafizə Axundovanın xatirəsinə ithaf edib.
Əsər “Əsrlərin əks-sədası”, “Başlanğıc”, “Təlatümlü illər”,
“İşğal”, “Müharibə”, “Xəzərin hakimi”, “Cazibə qüvvəsi”, “Norveç eskizləri”, “Mavi alovun üfüqləri” adlı başlıqlara ayrılır.
Ülviyyə Əsədzadə
“Yeni Azərbaycan”, 08 noyabr 2002-ci il
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“ODLU MƏMLƏKƏT” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
Eyniadlı elmi-publisistik serialın müəllifi Nazim Rza İsrafiloğlu Bakı neftinin tarixinə dair araşdırmalarını kitab halında
nəşr etdirib.
Dünən BMT-nin Resurs-Təlim Mərkəzində tanınmış rejissor-ssenarist Nazim Rza İsrafiloğlunun “Odlu məmləkət” kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə çıxış edən tarix elmləri doktoru Elmira Muradəliyeva müəllifin olduqca aktual olan bir mövzuya müraciət etdiyini açıqladı. Kitabda Bakı
neftinin tarixi və onun ətrafında baş verən hadisələr dolğun əks
olunub. E.Muradəliyeva qeyd etdi ki, indiyə qədər Azərbaycan
nefti haqqında bir çox kitablar yazılıb, amma bu kitabların əksəriyyəti sovet hakimiyyəti illərində qələmə alındığından Bakı
neftinin yalnız iqtisadi göstəriciləri, şöhrəti barədə məlumatlar
verilib. Alim xatırlatdı ki, Bakı neftinin sənaye üsulu ilə çıxarılması XIX əsrin son rübündən başlayır. Qısa bir zamanda,
xüsusilə xarici ölkələrdən bu bölgəyə kiilli miqdarda kapital
axını başlayıb. XX əsrin əvvəllərində Bakı dünyanın başqa bir
neft mərkəzi olan ABŞ-ı üstələyərək, birinciliyi əldə edib. Beləliklə, Bakı dünyanın neft mərkəzinə çevrilib. Lakin ötən əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbə çalması onun neft sənayesi sahəsində nüfuzuna mənfi təsir göstərib: “Mövcud siyasi sistem tarixçilərin, tədqiqatçıların Bakı
nefti ətrafında apardıqları araşdırmaların iqtisadi mövzudan kənara çıxmasına imkan vermirdi. Sovet dövründə yazılmış əsərlərdə bir qayda olaraq, II Dünya müharibəsində Bakı nefti arxa
cəbhənin ön cəbhəyə köməyi kimi qiymətləndirilirdi. Halbuki
müəllifin fikrincə, dünyanı faşizm bəlasından məhz Bakı nefti
xilas edib”. E.Muradəliyeva yeni nəşr olunmuş kitabı Bakı
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nefti barədə qələmə alınan əsərlər arasında tarixi faktların ilk
real təsviri hesab etdi.
Əsərin adı da diqqətəlayiqdir. Məlumdur ki, tarixi mənbələrdə qədim torpaqlarımızda, xüsusi ilə Abşeron qayalarında və
Xəzərin sahilə yaxın yerlərində gecə-gündüz alov saçan məşəllərdən danışılır. Bu məşəllər yurdumuzu əfsanələşdirib, müqəddəsləşdirib. Azərbaycanın zəngin nemətləri – neft, qaz yataqları, qədim dövrlərdən bu torpağın həm sərvəti, həm də başının bəlası olub.
Kitabın müəllifi orada əksini tapan tarixi faktlar və hadisələrin araşdırılması üçün illərlə zəhmət çəkib, arxivlərdə, kitabxanalarda çalışıb. Bunun üçün o, xeyli müddət Azərbaycan tarixi, Bakı nefti ilə bağlı geniş araşdırmalar aparıb. Bu işdə ona
Bakı Dövlət Universitetinin və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun əməkdaşları yardımçı olublar.
Qeyd edək ki, kitabda toplanan faktlar əsasında 1996-98ci illərdə “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyi tərəfındən 7
müstəqil filmi özündə birləşdirən və 12 seriyadan ibarət olan
“Odlu məmləkət” adlı elmi-publisıstik serial çəkilib. Serialın
quruluşçu rejissoru, ssenari müəllifi və aparıcısı N.R.İsrafiloğludur. Təqdimat mərasiminin sonunda N.R.İsrafiloğlunun “Odlu məmləkət” serialının 5-ci filmindən – “Müharibə”dən fraqmentlər nümayiş etdirildi.
Zöhrə
“525-ci qəzet”, 3 oktyabr 2002-ci il
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“DƏNİZDƏ ADDIMLAYAN”
Bəli, təəccüblənməyin, Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyində kinorejissor
Nazim Rza İsrafiloğlunun lentə aldığı film belə adlanır. Mtixtəlif mövzulu 40-dan çox sənədli filmin quruluşçu rejissoru
olan sənətkarın yaradıcılığında Xəzər dənizi və onun təbii sərvətləri xüsusi yer tutur. Bir sözlə, Xəzər onun əbədi sevgisi,
əbədi mövzusudur. Onun rejissor kimi müəllifi olduğu “İnsan
Xəzəri xilas edir”, “Xəzər oğlu”, “Göylər sonsuz bir dənizdir”,
“Norveç eskizləri”, “Mavi alovun üfüqləri”, “Şimal dənizi odlu
dənizdir”, “Meridianlar qovuşanda”, “Azərbaycan vulkanları”,
“Vulkanlarla üz-üzə”, 7 film və 12 seriyadan ibarət “Odlu
məmləkət” və başqa sənədli filmləri müxtəlif ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq kinofestivallarda mükafatlara layiq görülmüşdür. Sirli-sehrli Xəzər və onu qarış-qarış gəzib dibindəki sərvətləri kəşf edən qorxmaz, cəsur insanlar. Bu mövzular rejissorun yaradıcılıq axtarışlarının daimi ünvanıdır. Görünür, elə Xəzərin ovsununa düşən Nazim Rza İsrafiloğlu da bu cəzbetmədən yaxa qurtara bilmədiyi üçün insanları onunla daha yaxından tanış etmək fikrinə düşüb.
Filmin quruluşçu rejissoru ilə “Azərbaycantelefilm”in
montaj otağında görüşdük. O, filmin son kadrlarının montajı
ilə məşğul idi. Ondan film və yaradıcı heyət haqqında məlumat
verməsini xahiş etdik.
– Bilirsiniz ki, “Əsrin müqaviləsi” Bakıda imzalandıqdan
sonra Azərbaycan tarixinin şərəfli səhifəsi yazılmağa başlamışdır. Xəzərdə neft hasilatı ilə məşğul olan dəniz neftçilərinin fədakarlığı hər cür alqışa layiqdir. Amma Xəzəri qarış-qarış gəzib yeni yataqları ilk kəşf edənlər dəniz geoloqlarıdır. Onların
dünənki ənənəsi bu gün də fədakarlıqla davam etdirilir. Bizim
filmimiz dənizdə inamla addımlayan bu insanlar haqqındadır.
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Uzun illərdən bəri gecəli-gündüzlü Xəzərdə addımlayan bu cəsur insanlarla bir yerdə olmaq, onların gördükləri qeyri-adi işlərin mahiyyətini dərk edib, lentə köçürmək istəyirdim. Xəzərdə kəşfiyyat işləri aparan neft geoloqları ilə kinematoqrafçıların birgə əməkdaşlığı bu arzudan doğdu. Çəkilişlərimiz çətin
olsa da çox maraqlı idi.
Müəyyən qədər məlumatlarımız olsa da geoloqların işinin
əsas xüsusiyyətinin nədən ibarət olduğunu bilmək bizim üçün
son dərəcə cazibəli idi. Ona görə hər şeyi öz gözümüzlə, daha
doğrusu, kameramızın gözü ilə görmək istəyirdik. Bu işdə bizə
filmin bilim konsultantı Hüseyn Həsənov yaxından köməklik
edirdi. Xəzərdəki adalar barədə az-çox məlumatımız var idi.
Hətta ötən illərdə onların bir neçəsində olmuşduq. Bilirsinizmi,
onların yaranma səbəbləri nə qədər eyni idisə, xarici oxşarlıqları
bir o qədər müxtəlif idi. Alimlərin söhbətindən bizə məlum oldu
ki, bu adaların əksəriyyəti Xəzərdə mövcud olan palçıq vulkanlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranıb. İnsanın məskunlaşmadığı
“Ziyil” adasında bizi ilk qarşılayan dəniz quşları oldu. Onların
sayı-hesabı yox idi. Bizlərdən fərqli olaraq bu canlılar geoloqlarla daha tez dil tapırdılar. Ömrü boyu dənizdə neft və qaz yataqları axtaran dəniz neft geologiyasında xüsusi xidmətləri olan
Hüseyn Həsənovun və Qulu Tağıyevin vulkan püskürmələri nəticəsində dəniz dibinin ən dərin qatlarından yer üzərinə atılmış
hər bir daş parçasına, süxuruna göstərdikləri dərin maraq biz kino işçilərini valeh edirdi. Biz belə qənaətə gəlirdik ki, bu sahəni
seçənlər üçün geoloq işi təkcə peşə deyil, həm də bir növ həyat
tərzidir. Çünki bu insanlar seçdikləri peşəyə vurğundurlar. Xəzər akvatoriyasına səpələnmiş irili-xırdalı o qədər ada var ki, hamısı da özünə diqqət tələb edir. İlk növbədə geoloqların diqqətini. Başqa dənizləri deyə bilmərəm, ancaq Xəzərdə dəniz dibi ilə
adaların geoloji əlaqəsi artıq çoxdan məlumdur.
Bildiyimiz kimi, dünyada dəniz neft-qaz geologiyasının
tətbiq olunduğu ilk sahə məhz Xəzər dənizidir. İndi hər yerdə
məşhur olan “Neft daşları”nm ilkin öyrənilməsi nə az-nə çox,
1863-cü ilə təsadüf edir.
116

1946-cı ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təşkil etdiyi ekspedisiya “Neft daşları”nın əsaslı surətdə öyrənilməsini
başa çatdırır. Onun nəticələri sübut etdi ki, onun geoloji strukturundakı neftlilik Abşeron yarımadasındakı ilə eynidir. Və
Xəzər dənizi perspektiv strukturlarla olduqca zəngindir. Neftçi
geoloqların fədakarlığı nəticəsində 1949-cu il noyabrın 7-də 1
saylı quyudan neft fontan vurmağa başladı. Əldə edilmiş uğurlar geoloqları dənizin başqa sahələrinin tədqiqinə ruhlandırdı.
Lakin bunun üçün daha mükəmməl texniki vasitələr tələb olunurdu. Məhz “Abşeron” adlanan qazma qurğusu 1968-ci ildən
Xəzərdə fəaliyyətə başladı. Geoloqlar bu qurğunun köməkliyi
ilə 5 yeni neft yatağı aşkar etmişlər. 1978-ci ildə Azərbaycana
gətirilmiş öz texniki quruluşuna görə dünyada analoqu olmayan şlaq-kabel gəmisi, eyni zamanda qazma, kiçik geofizika və
dalğıc əməliyyatlarını aparmaqla, geoloqların axtarışlarını daha
da səmərəli etmişdır.
Ümumiyyətlə, neft-qaz axtarışı və kəşfiyyatı ilə eyni zamanda Xəzər dənizinin bütün sahələrində topoqrafiya, naviqasiya-geodeziya və mühəndis-geoloji işlərinin hamısı bir idarədə –
Kompleks Dəniz Geoloji Kəşfiyyat idarəsində cəmləşmişdir.
Xəzərin həm də zəngin faunası vardır. Bütün bunlar və dənizlə insanın ünsiyyəti bizim filmdə öz təcəssümünü tapıb. Bir
sözlə, öz dözümlü, mətin işləri, əməllərilə biz kino işçilərini
heyran edən, bəzən öz həyatları ilə risk edərək dənizi addımaddım gəzən bu insanların – dəniz geoloqlarının gündəlik işləri
əminəm ki, filmə baxacaq tamaşaçıları da heyran edəcəkdir.
Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Nazim Rza İsrafiloğlu,
quruluşçu operatoru Nəriman Şıxəliyev, montaj edən Yafət
Xeyirov, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, redaktoru Vüqar
Tapdıqlı, direktoru Valeh Həsənovdur.
Film üzərində tamamlama işləri gedir. İnşallah, tezliklə
“Dənizdə addımlayanlar” sənədli filmini tamaşaçılara təqdim
edəcəyik.
Yaqub Əlioğlu, teatrşünas
“İki sahil”, 31 oktyabr 2002-ci il
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BAKI NEFTİNİN TARİXİ VƏ KİNO
Bu gün neft məsələləri ölkəmizin dünya miqyasında tanınması və qəbul edilməsi üçün formalaşan konsepsiyanın prioritet istiqamətinə çevrilir. Respublikanın elm və sənət adamları
Bakı neft rayonunun perspektivlərini dünyaya çatdırmalı və bu
səpgidə bələ çox işlər görməlidirlər.
Sevindirici haldır ki, bu çalışmaların tərkib hissəsi kimi
“Azərbaycantelefilm” yaradıcılıq birliyində “Odlu məmləkət”
sənədli filmi hazırlanıb və tamaşaçıların mühakiməsinə verilib.
Çox böyük zəhmət hesabına başa gəlmiş bu filmin müəllifi və
quruluşçu rejissoru Nazim Rza İsrafiloğludur.
Müəllif neçə il ərzində film üzərində ciddi elmi araşdırmalar aparıb. Filmin bir iştirakçısı kimi bunu mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Nazim müəllimlə söhbətlərdə bir həqiqətin şahidi olmuşam – nə dərəcədə bu mövzu ona doğmalaşıb. Məqsəd –
problemin daha dərin qatlarına girmək, nəticələr çıxartmaq və
öz düşüncələri ilə bölüşmək olub. 7 müstəqil filmdən, 12 hissədən ibarət olan bu sənədli film bir süjet xətti əsasında qurulub.
Bu, sənətdə çox vacib üsuldur və yüksək professionallığın göstəricisidir. Bu baxımdan filmin adı da – “Odlu məmləkət” əsas
məqsədi vurğulayır: Bakı nefti yanacaq kimi nəinki müasir maşınları hərəkətə gətirən, eyni bir anda dünyada hərbi-siyasi münasibətləri alışdıran bir vasitə kimi göstərilir. Filmdə sənədlər
əsasmda mərhələ-mərhələ Bakı neftinin çar və sovet imperiyaları tərəfindən talan olunması, bu imperiyaların iqtisadiyyatının
canlanmasında məhz Azərbaycan neftinin əhəmiyyəti əyani
açıqlanır. Kadrlar bir-birini əvəz etdikcə bir daha Bakı neftinin
bütövlükdə cəmiyyətin hər bir sahəsinə təsirini duyursan.
Filmdə göstərilən sənədlərin çoxu tarixi baxımdan ilk dəfə
geniş auditoriyaya çatdırılır və dəyərinə görə çox qiymətlidir.
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Sovet tarixçiliyində faşist Almaniyasının süqutunda Bakı neftinin rolu lazımınca qiymətləndirilməyib. Çünki Sovet rəhbərliyi
bizim üçün həyati əhəmiyyət daşıyan bu məsələyə qısqanclıqla
yanaşırdı. Düşündürücü kadrlarla tamaşaçıya göstərilir ki, bəşəriyyətin faşizmdən xilasında milli sərvətimiz olan Bakı neftinin rolu danılmaz bir həqiqətdir. “Bakı nefti ölmasaydı, böyük
qələbə də olmazdı”, müəllifin fikri əsaslıdır.
Filmdə çox maraqlı bir məsələyə də toxunulur – Nobel
mükafatları fondunun yaradılması. Bu mövzu Nazim müəllimin hələ 1997-ci ildə Azərbaycan televiziyası ilə göstərilən iki
seriyalı “Norveç eskizləri” filminin davamıdır. Filmdə çox böyük ustalıqla, dərin məntiqi izahla Nazim müəllim Nobel mükafatları fondunun yaranmasında Nobellər sənaye sülaləsinin
Bakı qolunun iştirakını xüsusi qeyd edir.
Yazıma sonluq verərək qeyd etmək istəyirəm ki, artıq
“Odlu məmləkət”in müəllifdən asılı olmayan yaşamı gedir.
“Odlu məmləkət” sənədli filmi nəinki kino sahəsində, eləcə də
tarixçiliyimizdə uğurlu əsərdir. Belə ki, o “Azərbaycan tarixi
proqramı”nda ədəbi-bədii əsər və materiallar siyahısına düşüb ,
Xəzər Universitetinin tədris prosesində geniş istifadə olunur*.
Elmira Muradəliyeva,
tarix elmləri doktoru, professor
2001-ci il
“Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu” kitabından seçmə.

Yazı Azərbaycan Dövlət film fondunda N.R.İsrafiloğluya aid şəxsi qovluqda
saxlanılır.
*
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QİYMƏTLİ TƏDQİQAT ƏSƏRİ
(Nazim Rza İsrafiloğlunun “Neft və
Cahan savaşı” kitabı haqqında)
Azərbaycan oxucusu Nazim müəllimi daha çox ssenarist
və rejissor kimi tanıyır. O çoxlu sayda filmlərin və televiziya
proqramlarının ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru kimi
məşhurdur. Məsələn, 1998-ci ildə çəkilmiş “Odlu məmləkət”
adlı 7 müstəqil filmi özündə birləşdirən və 12 seriyadan ibarət
olan ilk Azərbaycan elmi-publisistik kinoserialının müəllifi və
quruluşçu rejissoru olub.
Uzun müddət Azərbaycan mətbuatında publisistik yazılarla çıxış edən Nazim Rza müəllim həm də Azərbaycan neftinin
tarixini tədqiq etmiş, geniş araşdırmalar aparmışdır.
Nazim Rzanın yeni çapdan çıxmış “Neft və cahan savaşı”
kitabı, adından göründüyü kimi, neft mövzusuna həsr olunmuşdur. Professor Elmira Muradəliyevanın təbirincə desək,
“Ümumiyyətlə neft mövzusu Nazim Rza yaradıcılığının özəyidir”. Nazim Rzanın bu mövzuda “Odlu məmləkət” adlı kitabı
hələ 2002-ci ildə çapdan çıxmışdır. Qeyd etmək istəyirəın ki,
kitabın elmi redaktoru olan tarix elmləri doktoru, professor Elmira Muradəliyeva kitaba (Neft və cahan savaşı. – A.Ə.) çox
dəyərli bir ön söz yazmışdır. Bu ön sözdə Elmira xanıın əsərin
məramını çox gözəl səciyyələndirmiş və bu nəticəyə gəlmişdir
ki, “günümüzdə dünyada neft ehtirasları yenə də qızışmaqdadır. Nazim Rza İsrafiloğlunun “Neft və cahan savaşı” kitabı
hər bir oxucunu düşündürmək üçün bir çox məqamları xatırladır. Çünki neft misilsiz yanacaq kimi nəinki maşınları hərəkətə
gətirən, həm də bir anda dünyada hərbi-siyasi münasibətləri
alışdıran ecazkar bir cövhərdir”.
Nazim Rza müəllimin bu əsərini oxuyarkən bəzi məsələlər
aydınlaşdı. Məsələn, sovet-alman danışıqları hələ indiyə qədər
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bir çox oxucular kimi, mənim üçün də qaranlıq idi. Bu danışıqların mahiyyəti, sazişin əsl müddəaları oxuculara doğru-düzgün çatdırılmamışdır. “Neft və cahan savaşı” kitabı bu məsələləri çox dəqiq və tarixi faktlarla aydınlaşdırmışdır. SSRİ imperiyasının apardığı mənfur işğalçılıq siyasəti bu kitabda ifşa
olunmuşdur. Oxucu üçün bu məlumatlar olduqca qiymətlidir.
Həmin məsələləri aydınlaşdırmaq üçün kitabın redaktoru, qocaman jurnalist, “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı Seyfullah Cəfərlinin yanına məsləhətə getdim. Yeri gəlmişkən qeyd edim
ki, Seyfullah müəllimin 60 illik jurnalistlik stajı var. 30 ildən
çox Azərbaycan televiziyasında işləmişdir.
Seyfulla miiəllimlə kitab (Neft və cahan savaşı. – A.Ə.) haqqında çox ciddi söhbətimiz oldu. Seyfullah müəllim kitabda olan
bir çox mətləbləri mənə aydınlaşdırdı. Məlum oldu ki, “Neft və
cahan savaşı” kitabı trilogiyanın ikinci kitabıdır. Birinci kitab
2002-ci ildə işıq üzü görmüş “Odlu məmləkət” kitabıdır. Seyfulla
müəllim onu da qeyd etdi ki, üçüncü kitab da hazırdır. Və yaxın
vaxtlarda nəşr edilib oxucuların ixtiyarına veriləcəkdir.
Seyfullah müəllim mənə kitabı diqqətlə oxumağı məsləhət
gördü. “Diqqətlə oxusan, bir çox mətləbləri mənimsəyəcəksən.
Bu vaxta qədər öyrəndiyiniz tarixin bir çox qaranlıq səhifələri
sizin üçün aydınlaşacaq”.
Seyfullah müəllimlə söhbətdən sonra “Neft və cahan savaşı” kitabını bir daha diqqətlə nəzərdən keçirtdim və aydınlaşdırdım ki, doğrudan da Nazim müəllimin bu kitabı neft tariximiz
haqqında gözəl bir tədqiqat əsəridir. Bu vaxta qədər oxuduğumuz sovet tarixi, memuarlar əslində birtərəfli yazılıb. Müharibədə əsas rol oynamış neft strategiyası bilərəkdən arxa plana çəkilib. Amma onun əvəzində sovet ideologiyası ön plana çıxarılıb.
Nazim Rza bu konsepsiyanı qəbul etmir. Çoxsaylı sənədlərdən
istifadə edərək sübut edir ki, müharibədə qələbənin rəhni əsasən
neft olub. Müharibə dövründə fəaliyyət göstərən dövlət xadimləri, siyasətçilər və hərbçilərin əsərlərində, xatirələrində neftin
necə bir rol oynadığını açıq-aydın görmək olur. Elə o dövrdə
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dövlətlər arasında bağlanmış kontraktlar, sazişlər və qəbul edilmiş qərar və qətnamələr də bunu sübut edir. Nazim Rza bu sənədlərdən bacarıqla istifadə edərək haqlı olaraq bu nəticəyə gəlib ki, “Neft kimdə varsa, son nəticədə qələbə də onun oldu”.
Nazim müəllim bu fikrini, daha doğrusu, tezisini çox sanballı tarixi dəlillərlə sübut edir. Nazim müəllimin bu tezisi sübut edir
ki, Birinci cahan savaşının bitməsi və Versal sülh müqaviləsinin
bağlanması İkinci cahan savaşına təkan verdi. Çünki bu sülh
müqaviləsi Almaniya üçün qəbuledilməz idi. Sülh müqaviləsinin müddəaları Almaniya üçün çox ağır idi və o bu müddəalarla
heç cür razılaşa bilməzdi. Odur ki, böyük bir dünya müharibəsinin olması labüd idi. Nəzərə alaq ki, yeni müharibə o biri müharibələrdən kəskin fərqlənəcəkdi. Çünki bu müharibə texnika müharibəsi olacaqdı. 40-cı ilə qədərki statistikaya nəzər salsaq görərik ki, böyük dövlətlərdə necə də böyük texnika arsenalı toplanmışdı. Bu texnikanı hərəkətə gətirən isə yalnız neft ola bilərdi. Ona görə də Nazim müəllimin yuxarıdakı tezisi günün reallığına çevrilmişdi. Yəni müharibə əsasən neft uğrunda olmalı idi.
Bütün bu yuxarıda söylədiklərim Nazim müəllimin “Neft və cahan savaşı” kitabında çox tutarlı faktlarla öz əksini tapmışdır.
Biz bu məqalədə Nazim Rzanııı “Neft və cahan savaşı” kitabının məziyyətləri haqqında danışmaq fikrindən uzağıq, çünki kitabın məziyyətlərinin ideyası haqqında kitabın elmi redaktoru, tarix elmləri doktoru, professor Elmira Muradəliyeva, redaktoru qocaman jurnalist Seyfullah Cəfərli çox dəyərli fikirlər
irəli sürüblər. Bizim vəzifəmiz isə Azərbaycan oxucusuna kitabı təqdim etməkdir. Odur ki, oxuculara kitabın bəzi nüanslarını
çatdırmaq istəyirəm. “Neft və cahan savaşı” kitabı giriş, 25 fəsil və nəticədən ibarətdir. Hər bir fəsil çox dəyərli faktlarla, hadisələrlə doludur. Azərbaycan oxucusu bu kitabı oxuduqca indiyə qədər onun üçün qaranlıq qalmış mətləbləri, tarixi faktları
özü üçün aydınlaşdıra bilər. Maraqlı tarixi sənədlərlə bol olan
bu kitabın dili çox sadədir, oxunaqlıdır. Oxucunu yormur. Maraqlısı odur ki, kitabın sonunda da kitabın çox dəyərli elmi
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aparatı, yəni istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısı verilmişdir.
Elmi aparat hər fəslə aid ayrı-ayrı verilməklə, çox savadlı tərtib
olunmuşdur. Heç şübhəsiz, bu aparatın yaradılmasında hazırda
fərdi təqaüdçü olan, əməkdar mədəniyyət işçisi, M.F.Axundov
adına kitabxananın direktoru Leyla Qafurovanm, biblioqraflardan Tərlan Hacıyevanın böyük zəhməti olmuşdur. Onu da
qeyd edim ki, əsər qiymətli tədqiqat əsəri olsa da, əsasən kütləvi oxucu təbəqəsi üçün nəzərdə tutulub.
Nazim müəllim həyatda çox xeyirxah əməllər sahibidir.
Onun yaxından köməkliyi ilə yüz ilə yaxın çap olunmamış görkəmli maarifçi Mirzə Məhəmməd Axundovun “Dram əsərləri”
kitabı (Mirzə Məhəmməd Axundov. Dram əsərləri. – Bakı. –
Mütərcim. – 2003. – 212 səh.) çapdan çıxmışdır. Lakin bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İnşallah, yaxın vaxtlarda oxuculara bu kitab haqqında geniş məlumat verəcəyik.
Nazim müəllimə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. İnanıram ki, Nazim müəllimin bu trilogiyası qədirbilən
Azərbaycan oxucusunun stolüstü kitabına çevriləcək və ondan
faydalanacaqlar. Bir çox qaranlıqlara işıq tutan bu əsər inanıram ki, Nazim müəllimin son kitabı olmayacaq. O yeni-yeni
əsərlər yazaraq biz oxucuları daha da heyrətləndirəcək, tariximizin düzgün öyrənilməsində bizə bələdçilik edəcək. Mən bir
oxucu kimi buna əminəm. Nazim müəllimə isə həyatda ən gözəl nemət olan can sağlığı arzulayıram. Bir də onu qeyd etmək
istəyirəm ki, Nazim müəllim yaradıcı bir insandır. Onun bacarıqlı ssenarist, rejissor olması televiziya seyrçilərinə çoxdan
məlumdur. Arzu edirik ki, Nazim Rza bizi quruluş verdiyi yeni-yeni müəllif əsərləri ilə sevindirsin.
Ağakərim Əzimov, kitabşünas,
“Zaman” qəzetinin tənqid və biblioqrafiya şöbəsinin redaktoru “Zaman”, avqust 2005-ci il
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NEFT QIZDIRMASI
“Bir əsrdə iki dünya müharibəsinin başvermə səbəbi neftdir”.
Bu sözləri “Azadlıq” radiosunun “İz” proqramına tanınmış
kinorejissor, yazıçı-publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rza
İsrafiloğlu söyləyib.
Neftə baxış necə dəyişdi?
Onun sözlərinə görə, bəzən bu fikrə şübhə ilə yanaşanlar
olur: “Deyirlər ki, neft əvvəllər də olub. Bəs niyə dünya müharibəsi baş verməyib? Məsələ burasındadır ki, neft əvvəllər isitmə-qızdırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq
1860-cı ildə Fransada daxiliyanma mühərrikinin icadı neftə baxışı tam dəyişib. Bir zamanlar dünyada “Kerosin erası” deyilən
bir çağ yaşanıb. Kim ki kerosin, yəni ağ neft istehsal edirdi,
dünyada monopolist sayılırdı. Kerosindən qızdırma və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Neft emalında yaranan
benzin heç kimə lazım deyildi. Ondan yaxa qurtarmanın yollarını axtarırdılar. Gizli yollarla haralarasa axıdırdılar ki, cərimələnməsinlər... Daxiliyanma mühərriki kəşf ediləndən sonra neft
həm də hərəkətləndirici vasitəsi kimi qəbul edildi”.
“Neft iqtisadi amildən siyasi amilə çevrildi”
Verilişin bələdçisi neftdən döyüş texnikası kimi istifadənin XX əsrin payına düşdüyünü bildirib: “1885-86-cı illərdə ilk
avtomobillər meydana gəldi. 1903-cü ildə təyyarə icad olundu.
Artıq siyasətçilər düşündülər ki, neft hərəkətverici qüvvədirsə,
deməli, döyüş maşınları da, təyyarələr də hazırlamaq olar...
Beləliklə, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində neft iqtisadi
amildən hərbi-siyasi amilə çevrildi və I Dünya Müharibəsinin
əsasını qoydu...”
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Mesopotamiyada neft var!
Nazim Rza İsrafiloğlu I Dünya Müharibəsinin başlama səbəbini də neftə bağladı: “Hələ 1871-ci ildə bir qrup alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada
zəngin neft yataqlarının varlığını bəyan etmişdi. Halbuki həmin ərazidə neftin varlığını 5 min il əvvəldən bilirdilər. Elə ki
ingilislər İranın cənubunda neft tapdılar və şirkət yaratdılar, almanlar da Mesopotamiya neftindən yararlanmaq istədilər. Almaniyanın duru yanacağa ehtiyacı vardı. Axı dünya hərbi sənaye üzərində qurulmağa başlamışdı. Təsəvvür edin ki, Çörçill
admirallığın rəhbərliyinə gətiriləndə hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır. Amma ilk dövrlərdə ingilislər Mesopotamiya neftinə
maraq göstərmirdilər”.
Almanlar İstanbulda... Berlin-Bağdad dəmiryolu...
Nazim Rza 1898-ci ildə almanların bu məqsədlə İstanbula
gəldiyini deyir: “Almaniya kayzeri II Vilhelm böyük bir nümayəndə heyəti ilə İstanbula səfər edir. Heyətin tərkibində Almaniya Bankının rəhbəri Simens də olur. Heyət yaxşı qarşılanır,
danışıqlar aparılır. Kayzer türk sultanına dostluq mesajları verir. Nəhayət, İstanbuldan keçməklə, Berlindən Bağdadadək dəmiryolu çəkmək qərarına gəlirlər. Müqavilə imzalanır. Müqavilənin şərtlərinə görə, dəmir yolunun hər iki tərəfində olan
ərazilərdəki faydalı qazıntılar da türk-alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılırdı. Dəmiryolunun tikintisini alman şirkəti Anadolu şirkəti ilə birgə həyata keçirməli, Almaniya Bankı da işə nəzarət etməliydi”.
“Britaniya aslanı... Rus ayısı...”
Nazim Rza bu xəbərin sürətlə dünyaya yayıldığını bildirir:
“Əslində, bu layihə hər iki ölkəyə təhlükə doğururdu. Almaniyanın o vaxtkı reyxskansleri Brüllov demişdi ki, biz Şərqdə
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əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Və bunları etmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da rus ayısına baş əyməliyik. Amma hadisələr göstərdi ki, Britaniya aslanına və rus
ayısına baş əymək xeyir gətirmədi, çünki İngiltərə Antantanın
əsas aparıcı dövləti olaraq bu işdə böyük təhlükə gördü. Almaniyanın güclənməsi onları qorxudurdu. O vaxt İngiltərə hərbi
donanması artıq duru yanacağa keçmişdi. Almanlar da sualtı
qayıqların istehsalını artırmışdılar. Müharibə ab-havası qızışırdı. Bir bəhanəyə bənd idi... Bəhanə də Frans Ferdinandın vurulması oldu...”
Bir prinsin güllələnməsi dünya müharibəsi yaratmazdı.
Nazim Rzanın fikrincə, 1914-cü ildə təkcə Frans Ferdinandın
güllələnməsi dünya müharibəsi yarada bilməzdi: “Dünyada
çox krallar, şahlar, vəliəhdlər öldürülür, amma heç biri dünya
müharibəsi doğurmur. Amma bunu pərdələdilər. Antanta yaranmışdı – “Rusiya, İngiltərə, Fransa. Almaniya Rusiyaya müharibə elan etdi, sonra Fransaya, İngiltərə müharibəyə qoşuldu
və domino effekti ilə ölkələr müharibəyə girişdilər. Qəribəsi
budur ki, ilk vaxtlar Türkiyə savaşa qoşulmamışdı. Əsas obyekt Türkiyə – Osmanlının tərkibində olan Mesopotamiya nefti
idi. Demək, Türkiyəni də müharibəyə qatmaq lazım idi. İngiltərə bir güllə ilə iki dovşan vurmaq istəyirdi – Osmanlını dağıtmaq, Almaniyanın güclənməsini əngəlləmək, Mesopotamiya
neftini onun əlindən almaq.
Türkiyə isə müharibəyə heç hazır deyildi. Amma sonda
onu da müharibəyə qatdılar...”
Türkiyəni savaşa necə qatdılar?
Verilişin qonağı Türkiyəni savaşa qatmaq üçün bir oyun oynandığını dedi: “Qəribədir ki, Türkiyənin müharibəyə qatılmasında həm Böyük Britaniya, həm da Almaniya maraqlı oldu. Aralıq
dənizində hökmranlıq edən ingilis donanması Almaniyanın iki
126

hərb gəmisini qova-qova Bosfora saldı. Almaniya ilə İngiltərə
savaşırdı. Türkiyə neytral ölkə idi. İngilislər ultimatum verdilər
ki, sən bizim düşmənimizi himayə edirsən, çünki onların gəmiləri sizə sığınıb. Onları tərksilah etməlisiniz. Türkiyə pis vəziyyətdə qaldı. Almanlara üz tutdu ki, gəmilər tərksilah olmalıdır.
Almanlar bunun mümkün olmadığını dedilər. Axı gəmilər imperatorun gəmiləridir, onun bayrağı altında üzür... Nəhayət,
uzun çək-çevirdən sonra çıxış yolu tapıldı: Türkiyə hökuməti
bu gəmiləri pulla Almaniya dövlətindən aldı. Adlarını da dəyişdi – “Yavuz” və “Midilli” qoydu. Gəmilər türk himayəsinə
keçdi, komanda heyəti isə almanlar qaldı. Türkiyə elə bildi ki,
bununla təhlükə sovuşdu. Amma sən saydığını say, gör almanlar nə sayır...”
Zorən savaşçı...
Nazim Rza Türkiyənin savaşa cəlb olunmasının gizlinlərinə də toxundu: “Günlərin bir günü, daha doğrusu, 1914-cü il
oktyabrın sonlarında bu gəmilər alman komandanlığından aldığı əmr əsasında gecəyarı özbaşına Türkiyəni tərk edir və Rusiyanın Novorossiysk, Odessa və Sevastopol şəhərlərini bombalayır. Bu xəbər Sankt-Peterburqa çatır. Belə çıxır ki, Türkiyə
Rusiyaya müharibə elan edib. Bunun ardınca Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir.Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə istəsə də, istəməsə də,
artıq müharibəyə cəlb olunur...”
Bakı... Can Bakı...
Nazim Rza Türkiyənin savaşa cəlb olunmasında hər ölkənin öz marağını güddüyünü deyir: “Burda marağı olmayan yalnız Osmanlı idi ki, onu da beləcə oyuna saldılar... Səbəbi də neft
idi – həmin Mesopotamiya nefti! Çünki hamı ona göz dikmişdi,
hətta Rusiyanın özü də. Bakı əlində olsa da və bu şəhər dünyada
ən zəngin neft qaynağı sayılsa da. I Dünya Müharibəsi beləcə
127

başladı. Guya neftə görə yox, amma əslində neft uğrunda! Müharibənin gedişində bu istək – neft istəyi passiv formadan aktiv
formaya keçdi. Müharibənin sonunda məlum oldu ki, bütün
vuruşan dövlətlərin gözü Bakıya dikilib və hamı Bakıya can
atır... Axı Mesopotamiya nefti hələ xəyal idi, Bakı nefti isə
gerçəklik. Və I Dünya Müharibəsi Bakı nefti üzərində qurtardı.
Kim onu əldə saxladısa, özünü də saxlaya bildi”.
Neft qızdırması...
Neftlə, müharibə ilə bağlı film və kitablar müəllifi olan
Nazim Rza XX əsrdə baş verən hər iki dünya müharibəsinin
kökünü qara qızıla bağladı: “Bir vaxtlar “Qızıl qızdırması”
olub. Sonradan bu qızdırma “Neft qızdırması”na döndü və o
hələ də davam edir. Dünyada heç bir faydalı qazıntıya neft qədər diqqət yetirilməyib, heç bir qazıntı bu qədər münaqişə doğurmayıb. Axı dünyanın hərəkətverici qüvvəsi neftdir...”
Söhbəti apardı: Sevda İsmayiıllı
“Azadlıq” radiosu
“Azadlıq” qəz., 30 iyun 2014-cü il
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MARAQLI TƏDQİQAT
Son zamanlar məlum və qeyri-məlum səbəblər üzündən
həyat və yaradıcılıqları, o cümlədən də ictimai-siyasi fəaliyyətləri yaxşı tədqiq edilməmiş və ya tədqiqatdan tamamilə
kənarda qalmış şəxsiyyətlərin ömür yolunun öyrənilməsinə,
tədqiqinə maraq xeyli artmışdır. Bu sahədə demək olar ki,
xeyli işlər görülmüşdür. Belə maraqlı şəxsiyyətlərdən biri də
XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində geniş və zəngin həyat və yaradıcılıq yolu keçmiş Mirzə Məhəmməd Axundzadədir. Gəncə kişi gimnaziyasının ilahiyyət və ana dili müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış Mirzə Məhəmməd Axundzadənin bədii yaradıcılığı uzun illər nəşr olunmasa da, onun haqqında az-çox məqalələr yazılmş, bu və ya digər dərəcədə pedaqogika, dramaturgiya və s. məsələlərə həsr olunmuş əsərlərdə də, yeri gəldikcə, haqqında danışılmışdır. 2003-cü ildə
bizim tərəfımizdən M.M.Axundzadənin dram əsərləri transliterasiya və tərtib edilib bu kitabın müəllifi* təfəfindən nəşr
edildikdən sonra onun yaradıcılığına maraq daha da artmışdır. Lakin Nazim Rzanın bu kitabını Mirzə Məhəmməd
Axundzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ən zəngin və samballı bir tədqiqat əsəri kimi qiymətləndirmək olar.
Müəllifin kitaba yazdığı girişdən məlum olur ki, o, Mirzə
Məhəmməd Axundzadənin şəxsiyyətini və yaradıcılığını yaxşı
öyrənmiş, onun haqqında yazılmış kiçik və ya iri – hər bir tədqiqata münasibətini bildirmişdir.
“Mirzə Məhəmməd Axundzadə” kitabının yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu
nəzərdə tutulur – red.

“Mirzə Məhəmməd Axundzadə” kitabı nəzərdə tutulur – red.
*
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Mirzə Məhəmməd ictimai-ədəbi fəaliyyətə Gəncə kişi
gimnaziyasında ilahiyyət və ana dili müəllimi kimi başlamışdır. Nazim Rzanın bu tədqiqindən məlum olur ki, M.M.Axundzadənin atası Mirzə Kərim də həmin gimnaziyada eyni fənləri
tədris etmişdir. Bu kitabın müəllifı arxiv sənədləri əsasında
M.M.Axundzadənin pedaqoji fəaliyyəti haqqında zəngin material əldə etmişdir.
M.M.Axundzadənin ədəbi yaradıcılığında, 100 illiyini bu
günlərdə böyük təntənə ilə qeyd etdiyimiz məşhur “Molla Nəsrəddin” satirik jurnalının böyük rolu olmuşdur.
Nazim Rza İsrafıloğlu Mirzə Məhəmməd Axundzadənin
“Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində iştirakı, “Mo11a
nəsrəddin”çilərlə, xüsusən də Əli Nəzmi ilə yaradıcılıq əlaqələri məsələlərinə geniş yer ayırmışdır.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı Mirzə Məhəmməd Axundzadənin publisistik fəaliyyətinə də öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Onun bir çox xırda felyetonları məhz bu jurnalın səhifələrində
işıq üzü görüb müasirlərinə çatdırılmışdır.
M.M.Axundzadənin mətbuat səhifələrində iştirakı təkcə
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə məhdudlaşmır. O, eyni zamanda
“İrşad” qəzetinin səhifələrində də onu maraqlandıran və narahat edən məsələlərə dair müxtəlif xarakterli məqalə və yazılarla çıxış etmişdir. 1910-cu ildə Mirzə Məhəmməd Axundzadənin “Röyam, yaxud həqiqətə təsadüf” adlı kitabı işıq üzü görür
ki, orada qoyulan məsələlər N.Rzanın da qeyd etdiyi kimi, çağdaş zəmanəmizdə də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Kitabda M.M.Axundzadənin bir şair kimi formalaşmasında qüdrətli ədəbi məktəbə malik olan “Molla Nəsrəddin” jumalının əvəzsiz rolu olduğunu göstərən müəllif şairin, jurnalın
nəşrə başladığı dövrdən onun əməkdaşı olduğunu xüsusi
vurğulamışdır.
Mirzə Məhəmməd Axundzadəni ilk Azərbaycan nizamişünası kimi də qiymətləndirmək olar. Onun 1909-cu ildə Gəncədə
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nəşr etdirdiyi “Şeyx Nizami” kitabı Azərbaycan nizamişünaslığına ilk töhfədir.
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda müəllif “Şeyx Nizami” kitabını tədqiq etməklə yanaşı, ona münasibət bildirənləri
də unutmamışdır. Məlum olur ki, M.Ə.Rəsulzadənin 1951-ci ildə Ankarada nəşr etdirdiyi “Azərbaycan şairi Nizami” kitabında, habelə böyük rus şərqşünasları Bartoldun, Krımskinin əsərlərində Nizaminin qəbri haqqında danışılarkən M.M.Axundzadənin həmin kitabına da münasibət bildirilmişdir.
Teatr və dramaturgiya məsələsi Mirzə Məhəmməd Axundzadənin zəngin yaradıcılığında aparıcı əhəmiyyət kəsb edir.
Gəncədə “Dram dərnəyi” adlı könüllü artistlər təşkilatı yaratmış və özü də orada bir aktyor kimi iştirak etmiş Mirzə Məhəmməd Axundzadə teatrın repertuar cəhətdən zənginləşdirilməsinə də çalışmışdır. Təsadüfı deyildir ki, onun qələmindən
“Məhəbbətsizliyin nəticəsi...”, “Analıq”, “Sonrakı peşimançılıq səmərə verməz”, “Səd Vəqqas”, “Hər nə əkərsən, onu biçərsən” kimi samballı, maraqlı mövzularda səhnə əsəri çıxmışdır. Mirzə Məhəmmədin teatr sahəsindəki fəaliyyəti təkcə yuxarıda adlarını çəkdiyimiz əsərlərlə məhdudlaşmır. O, eyni zamanda səhnə əsərlərinin tərcüməsi ilə də məşğul olmuşdur.
Əlamətdar hadisədir ki, dahi ingilis dramaturqu V.Şekspirin
“Venedikt taciri” pyesi Azərbaycan dilində onun tərcüməsində
səslənmişdir.
Kitabın müəllifı Nazim Rza İsrafıloğlu Mirzə Məhəmmədin yaradıcılığınınm bu sahəsinə xüsusi diqqətlə yanaşaraq,
onun dramaturgiyasını ətraflı təhlil etmişdir.
M.M.Axundzadə Azərbaycanda ilk teatrşünaslardan biri
sayılır. Onun 1909-cu ildə Gəncədə nəşr etdirdiyi “Teatro nədir?” kitabı Azərbaycan teatrşünaslığına ilk töhfələrdən olmuşdur. N.Rzanın bu kitabında akademik Abbas Zamanovun “Teatro nədir?” kitabına verdiyi qiymət də öz əksini tapmışdır.
Alimin fıkrincə, bu kitabın “...Azərbaycan teatrşünaslığının bir
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elm kimi yaranıb inkişaf etməsi tarixində özünəməxsus yeri və
əhəmiyyəti vardır. M.M.Axundzadə teatrın idrak və tərbiyəvi
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmiş, onun inkişafı üçün zəruri şəraitin mühüm cəhətlərini göstərmişdir”.
Mirzə Məhəmməd Axundzadənin fəaliyyəti təkcə bunlarla
məhdudlaşmır. O, eyni zamanda da geniş ictimai-siyasi fəaliyyət də göstərmişdir. Odur ki, onun bu sahədəki fəaliyyətinə də
kitabda geniş yer ayrılmışdır.
Ümid etmək olar ki, Nazim Rza İsrafıloğlunun Mirzə Məhəmməd Axundzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş
kitabının çapından sonra bu maraqlı şəxsiyyətin yaradıcılığının
müxtəlif sahələrinə maraq daha da artacaq, onun əsərləri toplanılıb nəşr ediləcəkdir. Çünki biz keçmişimizi öyrənmədən,
keçdiyimiz inkişaf yolunu bilmədən gələcəyimizi də müəyyənləşdirə bilmərik.
Rauf Sadiıxov,
filologiya elmləri namizədi
“Mirzə Məhəmməd Axundzadə” kitabına yazılmış yazı
Bakı, 2006
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Məktub
HÖRMƏTLİ NAZİM RZA
CƏNABLARI!
İnsan həyatında baş verən hadisələrdən biri də
təsadüfdür.
Mən Mirzə Məhəmməd Axundzadə haqqında
bir çox arxiv materialları topladım və “Unudulmuş
sənətkar sərlövhəli məqalə ilə çıxış etdim. İş belə
gətirdi ki, uzun illər Əfqanıstan və İran səfərləri
məni bu işdən uzaqlaşdırdı. Həmişə də fıkirləşdim,
o rəhmətlik mənə deyir:
-Ay Cümşüd! Sən məni niyə yada saldın və
məni tamam-kamal ilə ədəbi ictimaiyyətə çatdırmadın! Yatmışdım da, mənim gözümü niyə yolda
qoydun?
Azərbaycan Elmlər Akademiyasında hər il hesabat yığıncağı olurdu. Növbəti hesabatda Mirzə
İbrahimov sədr idi. Hacı Zeynalabdinin qızı Sara
xanım zalın ortasında ayağa durdu:
Sara xanımın əlində qara bir çanta vardı. İnandırım Sizi bir batman gələrdi, hamısı atası haqda külli
miqdarda sənədlər idi.
-Mirzə müəllim, Moskvada Tretyakov qalereyası mövcuddur. O da milyoner olub. Nə üçün Hacının gördüyü xeyirxah işləri işıqlandırmırsınız?
Mirzə müəllim:
-Ay Sara xanım, qoy Hacı yatsın öz yerində,
niyə onu narahat edirsiniz.
Tahir adlı bir iş yoldaşım vardı, dedi:
- Cümşüd müəllim, universitetdə bir dostum
var. Deyir əgər Cümşüd müəllim Mirzə Məhəmməd
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Axundzadə əsərini işləməyəcəksə, topladığı sənədləri versin, mən işləyim.
Doğrusu, topladığımı ona məmnuniyyətlə
verdim, bir az sakit oldum ki, işi başa çatdırarlar
və onun gözü yolda qalmaz.
“Məclis yaraşığı”* kitabındakı məqalədə
yazdım: “Mirzə Məhəmməd Axundzadə kimi ziyalılarımızın irsinin gələcəkdə də araşdırılması
işini vacib hesab edir və bu sahədə çalışacaq tədqiqatçı həmkarlarımıza uğurlar diləyirəm”.
Nazim müəllim! Siz mənim bu səminıi sözlərimə inanm.
Kitabınızı* oxudum, nə qədər sakit oldum.
Siz bu samballı əsəri yazmaqla, bir az mənim günahlarımı yumuş oldunuz. Yəqin Mirzə Məhəmmədin ruhu mənə deyəcək:
-Dünya xali deyil.
Sizə daha yeni-yeni əsərlər yazmağı arzulayıram.
Cümşüd Muradov
yanvar, 2011
Şərqşünas alim.

*
*

Mirzə Məhəmməd Axundzadənin kitabı.
Nazim Rza İsrafiloğlunun “Mirzə Məhəmməd Axundzadə” kitabı
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ƏSL İSTEDADI GÖRMƏMƏK
MÜMKÜN DEYİL
Məni tanınmış kinorejissor, yazıçı-publisist Nazim Rza İsrafıloğlu ilə Azərbaycanın görkəmli geoloqu, – geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi,
Dövlət mükafatı laureatı Adil Əliyev bir neçə il bundan əvvəl
tanış edib.
Elə ilk görüşdən Nazim Rza məni öz səmimiliyi, təmkinliyi, alicənab rəftarı ilə məftun etmişdi. Görüşdən qabaq mən,
Nazim Rza müəllimin bəzi kinoçəkilişləri, telefilmləri və yazıları ilə tanış idim. Onun özü ilə tanışlıqdan sonra isə yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış olmağa başladım. Ancaq, demə, Nazim Rza haqqında öyrəndiklərim dəryada bir damla imiş. Bu
qeyri adi şəxslə əsl tanışlığım vulkanoloq alim, professor Adıl
Əliyevin “Беспокойный и неутомимый исследователь” adlı
çox mükəmməl əsərindən sonra başladı...
Nazim Rza İsrafıloğlu barədə yazdığı bu əsl tədqiqat hekayəsində Adil Əliyev Nazim Rzanın hansı nəsildən olduğundan
tutmuş, bütün yaradıcılıq yolunu izləyir. Görkəmli kinodramaturq, publisist Nazim Rzanın təhsil aldığı ali məktəblər, 1966cı ildən Azərbaycan televiziyasında da işə başladıqdan sonra,
az bir zaman ərzində – 1969 və 1971-ci illərdə çəkdiyi ilk filmlərin, Ümumittifaq kinofestivallarında uğurlarından, keçən əsrin 70-ci illərində çəkilmiş 15- dən artıq filmin Azərbaycanın
ən vacib məsələlərini əhatə edərək, müəllifin bu məsələlərə
münasibətindən bəhs edir.
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Yazını oxuduqca, Nazim Rzanın 50 illik yaradıcılıq fəaliyyəti göz önündə canlanır. Burada, bəstəkar Asəf Zeynallıdan
bəhs edən “Həyat romansı”-ndan başlayaraq, 3 filmdən ibarət
kinotrilogiya, Azərbaycanın neft tarixinə aid çəkilmiş möhtəşəm 12 seriyalı “Odlu məmləkət” və başqa filmlər, “Atəşgah”,
“Azərbaycan vulkanları” telefimləri, gerçəkliyi əks etdirən
başqa filmlər tamaşaçılara təqdim edilir.
Bu filmlər böyük istedada malik Nazim Rza İsrafıloğlunun
xalqına, vətəninə sədaqətli xidmətinin parlaq nümunəsini
özündə əks etdirir.
Nəriman BABAYEV
Professor, geoloji-mineroloji elmlər doktoru
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AYDIN KAZIMZADƏ: “KİNOREJİSSOR NAZİM RZA
İSRAFİLOĞLU” KİTABINDAN SEÇMƏLƏR
NAZİM RZA – 60
Hacı Hacıyev, Azərbaycan jurnalistlər birliyinin sədri: –
Nazim Rzayev on illər bundan əvvəl sənətə gələn rejissorlarımızdandır. Hələ 1969-cu ildə o, çox orijinal bir film yaratmışdı. Film “İnsan Xəzəri xilas edir adlanırdı. Bu film Beynəlxalq
və Ümumittifaq kinofestivallarında özünə layiq yer tutmuşdur.
O vaxtlar mərkəzi qəzetlər bu film barədə resenziyalar dərc etmişdi. Nazim Rza o vaxtdan yorulmadan sənədli filmlər üzərində çalışır, hamımızı sevindirən kino əsərləri yaradır. Onun
bu gün bizə təqdim etdiyi yeni film* Norveçə həsr olunub. Bu
da təsadüfı deyil. Çünki Norveçlə Azərbaycanı bir-birinə qədimdən doğma tellər bağlayır. Digər tərəfdən XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərində Alfred Nobel Bakıda sənayeləşdirmə sahəsində böyük işlər görüb. Bu cəhətdən Nazimin filmi bizim
tariximizlə bağlıdır. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Ümumiyyətlə götürdükdə filmin yaradılması bizim mədəni həyatımızda mühüm bir hadisədir. Film tamaşaçılara bir
daha xatırladır ki, bizim keçmişdə də digər xalqlarla gözəl
əlaqələrimiz olub. Və dünyada inkişaf etmiş neftayırma sənayemiz olub. Bu cəhətdən film həm maraqlı, həm də dəyərli kino əsəridir.
Seyfullah CƏFƏRLİ, Azərbaycan televiziyasının veteranı, “Qızıl qələm mükafatı laureatı, ÜİXTNS**-nin iki gümüş
medalçısı: – Görkəmli rejissor Nazim Rzanın 60 yaşı tamam
*

“Norveç eskizləri”
Ümumittifaq xalq təsərrüfatı nailiyyətləri sərgisi

**
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olmuşdur. İndi onun yaşamaq eşqilə nur saçan gözləri, bəmbəyaz saçları, işıqlı çöhrəsi, bir sözlə, müdrik görkəmi məni xəyalən 35 il keçmişə – onunla ilk dəfə tanış olduğum günlərə
qaytardı. Bəli, 1996-cı ilin əvvəllərində Azərbaycan Televiziyasının dublyaj redaksiyasında orta boylu, ağbəniz, dalğalı gur
qara saçlı, şax qamətli bir oğlanla tanış oldum. O vaxt mən artıq 5 il idi televiziyanın “Xalq Təsərrüfatı baş redaksiyası”na
rəhbərlik edirdim. Onun işə ciddi yanaşması, zövqü, səliqəsi
diqqətimi cəlb etmişdi. O, arada kinoproqram, musiqi, eləcə də
bizim sənaye redaksiyası üçün də süjetlər çəkirdi.
“Telefilm”ə keçəndən sonra Nazim daha böyük həvəslə
işə girişdi, bir-birinin ardınca filmlər çəkməyə başladı. Dağ
başında yuva salan qartallar səmanın ənginliyində qanad çalıb
qıy vurmağı sevər. Nazimin çalışdığı “Telefilm”də də geniş
əl-qol açmağa şərait yaranmışdı. Buna görə də gənc kinematoqrafçı aktual və əhatəli mövzuları lentə alır, cəsarətli addımlar atmaqdan qorxmurdu. Bu gün onun cəsarətli addımlarının nəticəsi göz qabağındadır: Azərbaycan sənədli kinosunun inkişafında mühüm rol oynayan filmlər və Nazimin beynəlxalq və Ümumittifaq televiziya filmləri festivallarından
gətirdiyi mükafat və diplomlar.
Neft Naziın Rzanın kino fəaliyyətinin başlıca mövzusudur.
İlk baxışda bədrəng, bulanıq maye kimi görünən neftə inamın
könül gözü ilə baxanda bilinir ki, rəngi tovuz quşunun parlaq
əlvanlığına bənzəyən, içində atəş qığılcımı gizlədən qara maye
əslində həyat cövhəridir. Neft xalqımızm fəxri, şərəfı, güvəncəsi – ən mühüm maddi sərvətidir. Taleyimiz keçmişdə də
onunla bağlı olub, bu gün də bağlıdır, sabah da bağlı olacaq.
Vətənini, millətini sevən hər kəs bu möcüzəli nemətə biganə
qala bilnıəz. Heç də təsadüfı deyil ki, qara qızıl Vətənini canından artıq sevən rejissor qardaşım Nazimin kino yaradıcılığının
da leytmotivinə çevrilib.
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Ötən yüzilliyin 80-ci illərində “Ekran” Yaradıcılıq Birliyi
tənəzzüldə idi. Bu illərdə Nazim fəaliyyət meydanı kimi bizim
sənaye redaksiyasını seçmişdi. O, ənənəsinə sadiq qalaraq neft
sənayesindən, neft maşınqayırma müəssisələrindən, məişət
kondisionerləri və soyuducuları birliklərindən onlarla yadda
qalan veriliş çəkib efirə vermişdir. Belə bir cəhət xarakterikdir
ki, Nazim hazırladığı verilişlərin əksəriyyətinin ssenarisini də
özü yazırdı. Bu verilişlər aktuallığı və problemlərin həllinə obyektiv münasibət cəhətdən seçilirdi.
Sınaqlardan həmişə alnıaçıq çıxmış Nazim Rza harada işləyirsə-işləsin, amma onun əsas oylağı “Azərbaycantelefilm”dir. Onun uğur qazanmasının bir səbəbi də film çəkərkən
özünəlayiq kinooperator və başqa həmkarlar seçə bilməsidir.
Bu mənada kinooperator Nəriman Şıxəliyevin xidmətlərini ayrıca qeyd etmək lazımdır. Bir-birini işarədən anlayan iki sənətkarın istedadı 28 filmdə parlamışdır. Onların üçillik (19961998-ci illər) birgə gərgin əməyinin nəticəsi olan 12 seriyadan
ibarət 7 filmi əhatə edən “Odlu məmləkət adlı 409 dəqiqəlik
kinoepopeya sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq işidir. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, bu əzəmətli sənədli sənət əsəri milli kinomuzun indiyədək misli görünməmiş nümunəsidir. Filmə tamaşa etdikcə dünyada odlu məmləkət kimi şöhrət tapmış yurdumuzun qədim atəşpərəstlik dövründən ta bu günədək keçdiyi
yolun bütün eniş-yoxuşları barədə kinokadrların və aparıcının
publisistik dili ilə nəqli adamı heyrətə gətirir.
Bu diqqətəlayiq monumental işilə Nazim Rza böyük bir
yaradıcı kollektivin görə biləcəyi işin öhdəsindən təkbaşına
gəlmiş, adını təkcə Azərbaycan Televiziyasının deyil, eləcə
də milli kinematoqrafıyamızın şanlı tarixi salnaməsinə həkk
etmişdir.
Əgər məndən soruşsalar ki, Nazim Rzanın bütün yaradıcılığını hansı üç kəlmə ilə səciyyələndirmək olar? Mən bu sözləri seçərdim: qətiyyət, ləyaqət, istedad!
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Cəmil HƏSƏNLİ, tarix elmləri doktoru, professor: – Kinorejissor Nazim Rza ilə mənim şəxsi tanışlığım “Odlu məmləkət”dən başladı. Lakin ona qədər biz qiyabi tanış idik və Nazim bəyin bir sıra sənədli televiziya filmlərinə baxmışdım.
Amma “Odlu məmləkət” bir ayrı məsələdir. Burada sənədli
film üçün vacib olan bütün cəhətlər ekranda özünü göstərir.
Ümumiyyətlə, sənədli film tarixin, mədəniyyətin, ayrı-ayrı hadisələrin və şəxsiyyətlərin göstərilməsi üçün maraqlı bir formadır. Adətən, bu filmlər qısa və yığcam, fəqət yaddaqalan
olur. “Odlu məmləkət” kinoepopeyası da yaddaqalan oldu.
Amma məmləkətin tarixi qədər geniş və çoxseriyalı olan bu
film tamaşaçının bədii yaddaşında daim fırlatdığı və göz önünə
gətirdiyi bir salnaməyə çevrildi.
Azərbaycanın neft tarixinin fonunda təqdiın olunan odlu
məmləkətin, bəzən dərdi özündən böyük məmləkətin keçdiyi
keşməkeşli illər, odlu-alovlu hadisələr filmi son dərəcə maraqlı
etdi. Lakin mövzunun maraqlı olması öz-özlüyündə ekran əsərinin maraqlı olmasına təminat vermir. Bu məsələdə müəllif işi
və filmlər üçün səciyyəvi olan rejissor işi bəzən həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Yaradıcılıq tələb edən iş bir sıra hallarda sənət adamını o qədər tutur, o qədər cəlb edir ki, insan bəzən
özünü də unutmalı olur.
“Odlu məmləkətdə Nazim Rza belə işlədi. Çoxlu sənəd və
material topladı, kitablar oxudu, axtardı və itirdiyini tapdı. Bizim ilk söhbətlərimizdə filmin belə geniş olacağı təsəvvür
olunmurdu. Lakin söz-sözü çəkdi, bu sözlərdən kadrlar sıralananda məsələ böyüdü və “Odlu məmləkət”ə çevrildi.
Hesab edirəm ki, “Odlu məmləkət” Azərbaycanda sənədli
film yaradıcılığının zirvəsidir. Zaman keçəcək, tarix yaşlaşacaq, amma “Odlu məmləkət” hər zaman ekrana çıxanda öz odu
ilə millətimizin qəlbini isidəcəkdir.
Ruhəngiz QASIMOVA, bəstəkar: – Nazimin artıq 60 yaşı tamam olmuşdur!.. Onun saçları ağarsa da, əvvəlki kimi gur
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və gözəldir, bığları da ağarıb, amma onun görünüşünə heç də
təsir etməyib. O, 40 il bundan əvvəlki kimi səliqəli və qamətlidir. O vaxt ümumi komsomol gəncliyimiz bizi Konservatoriyada keçirilən iclasda görüşdürdü. Mən həmin dövrdə konservatoriyanın komsomol komitəsinə rəhbərlik edirdim, Nazim Rzayev isə Teatr İnstitutunda. Hazırda Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti adlanır. Hələ o vaxtlar, gəncliyinə baxmayaraq, o,
son dərəcə səbirli və hətta, mən deyərdim ki, sərt idi. Lakin bu
aldadıcı idi, ilk baxışdan belə görünürdü. Nazimi yaxından tanıyandan sonra görürdün ki, onun xarakterində gözlənilməz cəhətlər var. O, gülməli lətifələr danışardı, hətta mahnı oxuyanlara da qoşulardı, zarafatı qiymətləndirməyi bacarardı. Bizim görüşlərimiz komsomol konfranslarında, qurultaylarında olardı,
bir də gələcək iclaslarda. Lakin biz əlaqələrimizə səmimi qəlbdən sevinərdik. Ümumiyyətlə, götürdükdə bizim nəsil çox ünsiyyətli və açıq idi. Görünür, ağır uşaqlıq illərini yaşamış müharibə dövrünün bütün uşaqları bir-birləri ilə əlaqə yaratmağa
can atır, bir-birlərinə həyan olurdular...
Qəribədir, Nazimlə bizim yolumuz yenidən televiziyada
kəsişdi. Mən bura ondan əvvəl işləməyə gəlmişdim.
Sonra biz bir yerdə televiziya filmləri üzərində işlədik – o,
rejissor kimi, mən isə səs rejissoru və musiqi tərtibatçısı kimi.
İşində son dərəcə dəqiq, hətta mən deyərdim ki, pedant olan
Nazim həvəslə və ürəkdən çəkdiyi sənədli filmlərində həqiqəti
deməyə nail olurdu. Məhz bu cəhətinə görə o, bu gün respublikamızın ən yaxşı sənədli kino ustaları ilə bir sırada durur.
Mən fəxr edirəm ki, Nazimlə təkcə dost deyil, həm də arkadaşam, həmkaram.
Cəbi Bəhramov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru: – Mənim Nazim müəllimlə ilk tamşlığım 1996-cı ilin birinci yarısına təsadüf edir. Yadımdadır, Azərbaycan EA rəyasət Heyəti və A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Penzoyl” şirkəti ilə birlikdə
1996-cı il iyunun 7-də keçiriləcək Azərbaycan Neft Sənaye
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tarixinə dair Birinci Beynəlxalq Konfransa hazırlıq işləri ilə
bağlı kofransın həmsədri, “Azərbaycanın 1918-1920-ci illər tarixi” şöbəsinin müdiri Nigar xanım Maksvell məni İnstitutumuza gəlmiş Nazim müəllimlə tanış etdi. Nazim Rza mənə
“Azərbaycan neft sənayesinin tarixinə aid “Odlu məmləkət”
adlı sənədli film çəkdiyini söylədi və onunla əməkdaşlıq etməyi təklif etdi. Filmin çəkilişi zamanı mən Nazim müəllimin bu
işə nə qədər həvəs və məsuliyyətlə yanaşdığının şahidi oldum.
Onun milli neft sənayemizin tarixinə dair fakt və hadisələrə rejissor kimi deyil, həm də yüksək intellektə malik araşdırıcı bir
alim kimi, məhz alim kimi yanaşması məndə ona qarşı dərin
hörmət yaratdı. Mən onun ilk növbədə böyük vətənpərvər bir
insan olduğunu yəqin etdim. Nazim müəllimin 1996-1998-ci
illər ərzində böyük zəhmətlə Azərbaycan EA-nın müvafiq İnstitutlarının, Azərbaycan Respublikası DNŞ-tinin, Respublika
Dövlət Arxivlərinin bilavasitə iştirakı ilə yaratdığı “Odlu məmləkət” filmi, Azərbaycan neft sənayesinin tarixinə həsr edilən,
tarixi həqiqətlərin ilk dəfə bütün çılpaqlığı və elmi təhlili baxımından yaradılan ilk çoxseriyalı sənədli filmdir. Filmin 1998ci ilin iyun ayının 22-dən başlayaraq, Azərbaycan TV-1-lə göstərilməsi ölkə əhalisinin bütün təbəqələrinin böyük marağına
səbəb oldu. Nazim Rzanın əvəzsiz səyləri nəticəsştdə filmdə öz
əksini tapan tarixi həqiqətlər vətənimizin ictimai-siyasi və elmi
dairələri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan neftin ən qədim dövrlərdən başlayaraq
bu günə qədər keçdiyi inkişaf tarixi çox dəqiq xronoloji ardıcıllıqla filmdə öz əksini tapmışdır. “Odlu məmləkət” filmi xarici ölkələrin müvafiq dairələrinin də diqqətini özünə cəlb etmişdir. Film iki dəfə Türkiyənin TQRT kanalı ilə “Azərbaycan
bu gün” proqramında dünyanın 60 ölkəsinə nümayiş etdirilmişdir. Bu, Nazim müəllimin sənədli filmlər üzrə dünya miqyaslı professional bir rejissor olduğunu bir daha təsdiq etdi.
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Bu il Nazim müəllimin 60 yaşı tamam olur. Mən onu,
vətənini dərin məhəbbətlə sevən böyük şəxsiyyət kimi tanıyıram. Şərəfli bir həyat yolu keçmiş bu insan, vətənimizin ən
ağrılı və aktual problemlərini kinolentlərin yaddaşına köçürür. Mən onun 60 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, möhkəm can sağlığı və yeni-yeni sənət uğurları arzulayıram.
Vaqif MAHMUDOV, sənətşünas: – Nazim Rza mənim
50 illik dostumdur. Bizim dostluğumuzun əsası nə az, nə çox,
düz yarım əsr bundan əvvəl, hər ikimiz birinci sinifdə oxuyarkən qoyulmuş və bu günə kimi davam edir.
Bizi bir-birimizə yaxınlaşdıran düzlük, səmimiyyət və isti
münasibət olmuşdur.
Nazimin televiziyada keçən 40 illik fəaliyyəti gözümün
qabağındadır. Onun ilk filmi – “Əsrlərin yadigarı” məşhur Qız
qalası haqqında poetik lövhədir. “İnsan Xəzəri xilas edir” ekologiya problemi ilə bağlı cəsarətli filmdir. “Odlu məmləkət”
neft tariximizə həsr olunsa da, burada daha çox xalqımızın
dərd-sərindən, mübarizəsindən, böyük arzularından, gələcəyə
inamından söhbət açılır.
Bu üç filmin qısaca da olsa məziyyətlərini qeyd etməklə
demək istəyirəm ki, Nazimin bütün filmləri tamaşaçını düşündürür. Hər filmdə sözaltı mənalar görürsən, açıq-saçıq fıkirlərlə qarşılaşırsan. Və sənətkarın filmlərinin heç birinə biganə
qalmırsan. Daha bir misal. “Mavi alovun üfüqləri” filminə baxanda görürsən ki, Norveç ən müasir texnologiyadan istifadə
etməklə geridə qalmış qaz sənayesini çox qısa bir müddətdə
nəinki bərpa etmiş, hətta dünyanın ən qabaqcıl ölkələri sırasına
çıxarmışdır. Bu film müəllifin Azərbaycanı qabaqcıl dünya ölkələri sırasında görmək arzusundan yaranıb. Mən hər dəfə Nazimin filmlərinə baxanda böyük şairimiz Rəsul Rzanın məşhur
“Rənglər” şeri yadıma düşür:
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Rənglər xatirələr oyadır,
Duyğular oyadır.
Gördüyümüzdən artıq görmək istəməsək.
Hər rəng adicə boyadır.
Rənglərin də musiqi kimi ahəngi var.
Ağrının, sevincin, ümidin də rəngi var.
Düşündükcə açılır
Əlvan səhifələri rənglərin
Canlanır gözümüzdə rəngi
Ömrün, mübarizənin,
Qəlbin, nifrətin,
Gecənin, səhərin
və insan taleyinin.
Əgər şair Rəsul Rza “Rənglər” şerində müxtəlif rənglər
vasitəsilə öz fəlsəfı düşüncələrini oxucularla bölüşürsə, kinorejissor Nazim Rza filmlərindəki rənglər – ömrün, mübarizənin,
qəlbin, nifrətin, gecənin, səhərin və insan taleyinin rəngləri vasitəsilə öz fıkirlərini, düşüncələrini tamaşaçılara çatdırır, həqitəti dərk eləməyin yolunu onlara başa salır. Sənətkar dostum
Nazim Rzanın gücü də elə bundadır.
Akif SƏMƏD, şair:
“Pozammadı nizamını Nazimin,
İmperiyanın öz nizamı pozuldu.
Zaman getdi, qara saçlar qar oldu,
Altmış ötdü, bir də gördün yüz oldu.
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TƏBRİKLƏR
MƏRDLİYİNƏ EŞQ OLSUN
Nazim, ey dost, yaratdığın gözəl filmlər ki, var,
Film deyil, bil, əsl ürək parçasıdır onlar.
Min əzab-əziyyətlə çəkdiyin hər əsərin,
Ömrünə işıq saçan parlaq məşəldir sənin.
Çətin yollarla getdin, nələr çəkmədi başın,
Can qoydun sən gerçəkdən, 60-a çatdı yaşın.
Fəqət, qoca dünyada əyilmədin, sınmadın,
Gül açdı əməllərin, tarixə düşdü adın.
Sən şöhrətə uymadın, heç kəsə baş əymədin,
Aza qane olaraq, qapıları döymədin.
Var qüvvəni sərf edib, Vətən üçün çalışdın,
Özünü oda vurub, gah yandın, gah alışdın.
Dalğaların qoynunda qəhrəmanlar aradın,
Rejissor-neftçi olub, neçə dərdə yaradın.
Dənizi xilas edən gərəkli insan oldun,
Xəzəri qurtarmaqçın həyəcan təbili çaldın.
Neft daşları, Çələkən, Xəzər oylağın oldu,
Norveç, Şimal dənizi sənin yaylağın oldu.
Bu “Odlu məmləkət”in dastanını yaratdın,
Tufanları yenərək, arzularına çatdın.
Adətdir qocalanda dönüb mərcan olur daş,
Ancaq heç vaxt hər daşdan mərcan yaranmır, qardaş.
Sən torpağı Vətənə çevirməyi bacardın,
Könülləri gülşənə döndərməyi bacardın.
Geniş mavi dənizin sonsuz ənginliyində,
Hey üzdün sən qəlbinin batmaz dərinliyində.
Xoş duyğular oyadır gələndə adın sənin,
Çöhrən təbəssümlüdür, saf, təmizdir əməlin.
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Bir dəfə dost oldumsa, sonadək vəfalıyam,
Sənin hər sevincinə, dərdinə mən halıyam.
Qorusun Rəbbim səni, zəfərlərin çox olsun,
Əhsən insanlğına, mərdliyinə eşq olsun!
Seyfullah Cəfərli,
Bakı, 18 yanvar 2001

SƏNİNLƏ
...Gəl, əzizim, keçənləri yada salaq gülə-gülə,
Keçən günə gün çatarmı calasan da günü günə...
İlk dəfə məktəbə getdik səninlə,
Biliyə, kamala yetdik səninlə.
"Neftçi"yə azarkeş olduq səninlə,
Sənətə meyl də saldıq səninlə.
Qızlara şeir də yazdıq səninlə,
Hərdən bir yolu da azdıq səninlə.
Ali məktəbə də getdik səninlə,
Böyük sənəti də gördük səninlə.
Bir gün AzTV-yə gəldik səninlə,
Bu işi əbədi bildik səninlə.
Burda nələr gördük, nələr səninlə,
Sevinc, fərəh, ağrı, kədər səninlə.
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Uzaq Piterdə də qaldıq səninlə,
Öyrənmək zövqünü aldıq səninlə.
Coşqun meydanda da birdik səninlə,
Tarixi günləri gördük səninlə.
Beləcə ötüşdü illər səninlə,
Ömrümüz keçmədi hədər səninlə.
İndi bir arzum var, gəl məni dinlə,
Qalan ömrümüz də keçsin bir yerdə.
Yaşayaq, yaradaq yenə səninlə,
“Mavi ekran”larda, bir də efirdə.
Daha nə söyləyim, daha nə yazım,
Sənə can sağlığı, səadət, NAZİM!
Azər Qasımzadə,
Televiziya rejissoru
Yanvar, 2001
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NAZİM RZA-70
Nazim Rza! Bu ad Azərbaycan incəsənətinə, tarixinə qızıl
hərflərlə yazılan bir imzadır. Nazim müəllim haqqında sadəcə
danışmaq, onun sənət aləmində etdiklərini, çəkdiyi filmləri sadəcə sadalamaq, məncə Nazim Rza böyüklüyünə xələl gətirər.
Nazim Rza sənətşünas alim, tarixçi, tənqidçi, jurnalist, rejissor
- bir sənət adamına verilə biləcək bütün yüksək fəxri adlardan
daha yüksəkdə duran böyük şəxsiyyətdir. O, elə bir şəxsiyyətdir ki, iradəsi polad kimi əyilməzdir. O, özünəməxsus tərzdə
sözünü deyə bilir, tarixi həqiqətləri bütün çılpaqlığı ilə şərh edə
bilir. İnanır dediklərinə, inandırır dediklərinə. Tarixin sınaqlarından çıxan, tarixin özünü də sınağa çəkə biləcək şəxsiyyətdir
Nazim Rza! Onun səsindəki kəskinlik, inam, ötkəmlilik mənə
Levitanı xatırladır. O səs gerçəkliyin gözündən, ürəyindən süzülüb gəlir. Əgər o heç nə yazmasaydı, çəkməsəydi belə yalnız
bir “Soyqrım” filmi bəhs edərdi Nazim müəllimin mövqeyini
ortaya qoymaq üçün. Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş cəzasız
qalan cinayəti ittiham etmək və bütün bunları belə ustalıqla etmək Nazim Rzanı, bu böyük sənət fədaisini, mən vulkana bənzədirəm. Odlu məmləkətin böyük şəxsiyyətinə can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Nazim Müəllimə böyuk hörmətlə
İnsan var, sənəti əlində bayraq
O insan şöhrətçün yaşayır ancaq
İnsan var sənətin, elin fədası
O insan sənətçün yaşayır ancaq.
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Bu günlə yaşayan yalnız ad alar
Həyatda tarixi yazanlar gərək
Haqqdan yazan insan eldən güc alar
Həqiqi sənətkar əbədi qalar.
Həqiqət üstündə köklənən insan
Həmişə vurulub namərd əliylə
Hər şeyi yoluna qoyacaq zaman
Yaman səbirlidir böyük yaradan!
Kiminsə adına yazılan tarix
Bir insan boyuna biçilməz axı
Bir elin keçdiyi şərəfli bir yol
Birinin adıyla keçilməz axı
Filmlər yaratdın zaman yüküylə
Özün də odlusan “Vulkanlar” kimi
“Nobeli” gətirdin Azərbaycana
Çiynində çəkmisən sənət yükünü
Dağın zirvəsi tək ağardı başın
“Odlıı məmləkət”dən, “Neft”dən danışdın
“Cahan savaşı”ydı sənin savaşın
Hər zaman, hər yerdə sən qalib çıxdın.
Sevda Babayeva
şairə, pedaqoq
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ÜÇ YUBİLEYİN QOVŞAĞINDA...
Keçdiyimiz günlərdə Azərbaycan televiziyası 55, rejissor, ssenarist Nazim Rza İsrafiloğlu isə 70 yaşını qeyd etdi.
Nazim Rzanın Azərbaycan televiziyasındakı fəaliyyətinin 50
illiyini də nəzərə alsaq, bu yubileylər barədə onunla söhbətləşməyimiz yəqin ki, heç kəsi təəccübləndirməz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun «İz» proqramının «Üç yubileyin qovşağında
söylənənlər» adı verdiyi bu sayının qonağı Nazim Rza İsrafiloğludur. Yeri gəlmişkən, Nazim Rza görkəmli Azərbaycan
maarifçisi, həm də «Molla Nəsrəddin»çisi Mirzə Məhəmməd
Axundzadənin nəvəsidir.
– Nazim müəllim, xoş gördük! Bu ay sizin həyatınızda
yubileylər bir-birinə qovuşdu. Azərbaycan televiziyası 55 yaşına, siz isə 70 yaşına çatdınız. Bu dəfə sizi o üzdən «İz»ə bələdçi seçdik.
– Düzü, televiziyanın 55 illiyini elə kənardan eşitdim...
– Necə yəni, sizi yubileyə dəvət etmədilər? İnanmaram!
– Yox...Bizdə belədir də. Ordan gedənləri dəvət etmirlər.
Tarix pozulur. Tarixi yenidən yazırlar...
– Nazim müəllim, axı siz Azərbaycan televiziyasının sifəti, üzü sayılan insanlardansınız... Sizi necə unutmaq olar?
– Tamaşaçılar doğrudan da sizin kimi düşünür. Ancaq inzibatçılar yox. Görünür, qısqanclıq var. İstəmirlər ki, bu televiziyada müəyyən işlər görmüş adamlar üzdə olsunlar. Yəqin mətbuatdan izləyirsiniz, özlərinin ortaya qoyulası heç nələri yoxdur.
Ona görə keçmişdə olan uğurların üstündən xətt çəkməyə hazırdırlar. Az TV-nin xəzinəsində olanlar heç bir kanalda yoxdur.
Amma o xəzinənin yüzdə, mində birindən istifadə olunmur. İnsanda intellekt yüksək olanda, o xırdalıqlara getməz. Hər şeyə
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öz dünyasından baxar, yaxşıya qiymət verməyi bacarar. Həyatımın 50 ili Azərbaycan televiziyasında keçib və mən bununla
fəxr edirəm. Ürəyimdən keçən şeylərin demək olar ki, böyük
hissəsini həyata keçirmişəm. Xüsusilə də, Azərbaycan müstəqil
olandan sonra. O şeyləri ki, Sovet rejimində demək, etmək
mümkün deyildi, Allah ömür verdi, onları müstəqillik dövründə «Azərbaycantelefilm» Yaradıcılıq Birliyində həyata keçirə
bildim. İstəyirəm bilsinlər ki, Azərbaycan televiziyasında bu
adda bir qurum olub. Bu, «Azərbaycanfilm»dən sonra ölkədə
kino istehsalı ilə məşğul olan ikinci təşkilat idi və onun özünün
də 50 ildən artıq tarixi var. O tarix də məhv olub. Orada da telefilmi yaradanların adına rast gəlməzsiniz.
– Belə çıxır, televiziya ilə indi heç bir bağlılığınız qalmayıb?
– Yox. Sonuncu filmi keçən ilin aprelində təhvil verdim və
bu qərara gəldim ki, bir də ora getməyim. Çünki yaradıcılıq olmayan yerdə, dedi-qodu, intriqalar, şəxsi mənfəət olan yerdə
işləmək mənim üçün çox ağırdır. Ona görə fəaliyyətimi fərdi
qaydada davam etdirirəm. Kitab yazıram, Azərbaycan neftinin
tarixini araşdırıram. Bilirsiniz ki, ermənilər haqqında 4 film
çəkdim – ikiseriyalı «Ermənilər riyakarlığın anatomiyası»,
«1915-ci il – erməni saxtakarlığının başlanğıcı» və «Timsahın
göz yaşları» filmlərini. Axırıncını ötən ilin aprelində tamamladım. Filmlər Ermənistanda təlatümə səbəb oldu. Ermənistan
saytlarında– həm rus, həm ermənidilli mənə qarşı hücumlar
oldu. Amma konkret heç nə ortaya qoya bilmədilər. Sadəcə, öz
ideologiyalarına xas şəkildə müəyyən yazılar verildi. Bu onu
göstərir ki, filmlərin həqiqət olduğunu başa düşüblər...
– Yaxşı, bəs bu filmlər harada göstərildi, harada reklam
olundu ki, bizim xəbərimiz olmadı?
– Təəssüf ki, bu filmlər Azərbaycan tamaşaçısına çatdırılmadı. O filmlərdə neçə ilin zəhməti vardı. Azərbaycanın bölgələrini qarış-qarış gəzmişdik, Gürcüstanda, iki dəfə Türkiyədə olmuşduq. Dağları, dərələri dolaşdıq, insanlarla görüşdük, müsahibələr aldıq. Elə yerlərdə olduq ki, Azərbaycanda o məkanlar
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barədə məlumat yoxdur. Məsələn, Van gölündə Akdamar adasına qədər gedib çıxdıq. Vaxtilə ora şər-şeytan yuvası olub.
1915-ci ildə hadisələr ordan başlayıb. Terrorist təşkilatların
yığnaq yerinə çevrilib. Orada erməni kilsəsi də olub, kilsə məktəbi də. Terrorçular rahib, keşiş adı altında ora işə düzəliblər.
Biz gedib ora çıxdıq, çəkilişlər etdik. Fikirləşirdim ki, bunlar
Azərbaycanda təlatümə səbəb olacaq. Türkiyədə elə şeylərlə
qarşılaşdıq ki...İqdırda, Vanda, Ərzurumda, Qarsda, Bayburtda,
Trabzonda, adını çəkmədiyim saysız kəndlərdə elə söhbətlərin
şahidi olduq ki...Məsələn, Van universitetinin professoru bizə
bir əhvalat danışdı. Dedi, Vanın Zivə kəndində qazıntılar vaxtı
qəribə mənzərənin şahidi olduq. 3 mindən çox adamı qonşu
kəndlərdən yığıb ora gətirib güllələyiblər. Professor danışırdı ki,
orada bir cavan qadın skeleti tapıldı, qucağında qız uşağı. Saçının hörükləri indi də dururmuş...Təsəvvür edin ki, biz həmin
skeletin tapılma kadrını da türk kanallarından götürüb həmin filmə saldıq. O kadrı kim görürdü, qəhərlənirdi...
Bax, bu filmlərin heç birini əməlli-başlı təqdim etmədilər.
Eybi yox, etməsinlər. Proqrama düşmək məsələsi də müşkülə
çevrildi. Nəinki günlərini, hətta saatlarını da dəyişirdilər. Məndə belə bir fikir oyandı ki, bunlar tamaşaçını azdırmaq istəyirlər ki, mümkün qədər az adam baxsın. Bu, dəhşətdir. İndi də o
filmləri məcburən verirlər hərdən. Amma müəlliflərin adı getmir. Mən Azərbaycanda müəllif filmi yaratmışam. Ssenari müəllifi, quruluşçu rejissor özüməm. Filmi özüm təqdim edirəm.
Musiqi tərtibatına da müdaxilə edirəm. Təsəvvür edin ki, film
gedir, axırda yaradıcı qrupun adını vermirlər efirə...Mən belə
mədəniyyətsizliyi heç yerdə görməmişəm, yəqin Afrikada da
belə şeylər yoxdur. Hərdən fikirləşirəm ki, bu yuxudur, belə
şey olmaz. Amma olur. Daha doğrusu, bu, adi iş normasına
çevrilib. Qaldı 55 illik yubileyə, ora rəhbərlik edənlər bu yubileyi bir imic yaratmaq üçün qeyd etdilər. Əslində isə, o tarixdən imtina ediblər.
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– Bu, Azərbaycan televiziyası deyil, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətdir. Uzağa getməyək, baxın rus TV-lərinə. Hamısının öz
siması, konsepsiyası, özünəməxsus aparıcıları var. Özü də onların aparıcıları dünənki uşaqlar deyil. Çünki aparıcı olmaq
üçün onilliklər gərəkdir. Amma bizimkilər...Azərbaycan televiziyası flaqman olmalıdır. Amma indi nə günə düşüb? Görün,
mətbuatda nələr yazırlar? Əgər yalandırsa, verin məhkəməyə.
Niyə vermirsiniz?
– Nazim müəllim. Deyəsən indi pedaqoji fəaliyyətlə məşğulsunuz?
– Mən həmişə Azərbaycanın müxtəlif universitetlərində
dərs demişəm. İndi bir-iki kitabın layihəsi hazırdır, onu işləməliyəm. Əvvəlki kitablarım çox rəğbətlə qarşılanıb. Elə adamlar
var özləri yaxınlaşıb minnətdarlıq edirlər ki, nə qədər əmək
sərf eləmisiniz, sağ olun, istifadə edirik kitabınızdan. Hətta
«Odlu məmləkət» kitabını İstanbul Mərmərə universitetinin
professoru xahiş etmişdi, Türkiyə səfirliyi vasitəsilə ona göndərdim. Orada hazırlanan bir kitabda bu araşdırmaya istinad etməliydilər. Sonra orda çıxan kitabı mənə də göndərdilər.
– Sizin bu adda filminiz də vardı...
– Azərbaycan nefti barədə 12 seriyalı film idi– Bakı neftinin tarixini göstərən ilk çoxseriyalı film. O filmi də indi göstərmirlər. Sonra Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı çəkdiyim «Mücadilə» filmi də var, onu da göstərmirlər. Ya da, elə verirlər ki, verməsələr ondan yaxşıdır...
– Xalq Cümhuriyyətinə münasibət bəllidir. Bəs neftlə
bağlı çəkilən filmlərə qısqanclıq haradan qaynaqlanır?
– Onlar hər şeyə xofla baxırlar. Bax, bu filankəsin filmidir.
Bu adam gedib, daha gəlmir, bizi saymır. Axı, belə yanaşmaq
olmaz! Mən heç, axı, nəsil dəyişir. 1998-ci ildə 5 yaşında olan
uşağın indi görün neçə yaşı var? Bu gənc öz neftinin tarixini
görmək istəyir. Bəs kitabların niyə yeni nəşri çıxır? Çünki yeni
nəsil gəlir.
– Nazim müəllim, nə vaxtdan getdiniz televiziyadan?
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– Rəsmi olaraq. 2006-cı ildən. Dedilər ki. təqaüdə çıxmaq
lazımdır. Dedim– çıxaq da. Dedilər, cavanlaşmaq lazımdır, dedim yəqin futbol komandası yaradırlar, cavan oyunçular lazımdır ki, sürətlə qaça bilsinlər. Getdim. Amma üstümdə yarımçıq
filmlər vardı, onları başa çatdırmalıydım. Onları bitirəndən
sonra özümə söz verdim ki, daha ora getməyim.
– Televiziyada işə nə vaxtdan başlamışdınız? Televiziya
1956-cı ildə yaranmışdı...
– 1961-ci ildə gəlmişdim. Həm TV-də, həm radioda ştatdankənar çalışırdım. 1966-dan ştata götürdülər. O dövrdə gözəl
sənətkarlar işləyirdi orda. İndi heç kəs qalmayıb. Hamısını deportasiya ediblər. Təqaüd adı ilə, öz ərizələri ilə çıxarıblar.
Mən onu haqlı olaraq deportasiya adlandırıram. O qədər insanı—lazımlı adamları...Ordan gedən kadrlar ölkənin heç bir kanalında yoxdur. O kadrlar onilliklərlə yetişib. Müxtəlif şəhərlərdə təcrübə keçiblər. Əgər bu kanal flaqman olsaydı, o biri
kanallar ondan nümunə götürərdilər.
– Nazim müəllim, yeri gəlmişkən, bu həftə yarım əsr çalışdığınız kanalın nəzdində «Mədəniyyət» kanalı açıldı. Heç
baxmısınızmı?
– Yox, baxmamışam. Mən elə bir kanalın açılmasına sevinərdim. Amma onun uğurlu olmasına inanmıram. Çünki hər şeyi insanlar yaradır. Axı bu qəzet deyil. Ekran güzgü kimidir. Nə
etmisənsə, onu göstərəcək. Təqlid etməklə də olmur. Təqlidi də
gərək bacarasan. Kanallarda çoxlu xaricdəngəlmə layihələr var.
Həmin layihələr Türkiyə kanallarında da gedir, Rusiya kanallarında da, Qərbdə də. Müqayisə edin. Onlar hara, bunlar hara!
Niyə? Çünki sənətkarlıq yoxdur. Dünyada məşhur futbol komandaları var. Onların oyunlarına baxırlar, xaricdən məşqçi gətirirlər, pul buraxırlar. Amma elə oynaya bilirlərmi? Yox. Çünki
ustalıq yoxdur. Televiziya sənətkarlıq sevir. Hər sahənin öz adamı var. Bu yaxınlarda eşitdim ki, Azdramada islahatlar aparılır,
aktyorları müsabiqə yolu ilə seçəcəklər. Mənə qəribə gəldi. Tutaq ki, müsabiqə etdiniz. O müsabiqəni kim keçirəcək?
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Adil İskəndərov yox, Mehdi Məmmədov yox, Məhərrəm Haşımov yox, Tofiq Kazımov yox...Bu adamlar yoxdur, o birilərini
də saymırlar. Ortada intriqalar da var. Kim bu aktyorlara qiymət verəcək? Məmurlar ordusu? Suallar çoxdur, cavablar yox!
Televiziyada, sənətdə məmur öz ağacını döyəcləməyə başlayanda, orada heç nə əmələ gəlməz.
– Pessimist ruha köklədiniz... Bəs bu işin axırını necə görürsünüz?
– Mənim fikrimcə, ölkədə mədəni həyat ölüb. Yadıma gəlir
ki, Fikrət Əmirovun «Sevil» operasının ilk tamaşası olanda,
Azərbaycan qaynayırdı. Operaya hətta radioda—qısaldılmış
variantda həvəslə qulaq asırdılar. Amma indi hamını silkələyəcək tamaşanın olduğunu mən eşitməmişəm. Sənətkarların sayı
get-gedə azalır. Musiqiyə baxın. İndi kim qalıb? Arif Məlikov,
Xəyyam Mirzəzadə, Aqşin Əlizadə...Onları da elə bil dövr sıxıb. Axı, onlar böyük sənətkarlardır. Görünür, baxıb görəndə
ki, səviyyə aşağıdır, həvəsləri ölür. Yeniləri də yoxdur. Bəlkə
də var, ortalıqda yoxdur.
– Nazim müəllim, vaxtımız sona çatır. Siz AzadlıqRadiosunun daimi qonağısınız. 5-6 il əvvəl babanız Mirzə Məhəmməd Axundzadədən başladığımız söhbət illərdir müxtəlif
mövzularda davam edir. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Heç
öz yubileyinizdən danışmadınız. Necə keçirdiniz yubileyinizi?
– Sağ olun. Şükürlər olsun allaha ki, məni 70 yaşına çatdırdı. Onun 50 ilini də Azərbaycan televiziyasında keçirdim. Bəlkə gələcəkdə yenə nə isə etmək üçün ab-hava yarandı. Görək
yeniləşmə olacaqmı? Bu saat yeniləşmə adı ilə geriləşmə olur.
Yaşayarıq – görərik.
Sevda İsmayıllı
21.02.2011.
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NAZİM RZA – 75
KİNEMATOQRAFİYAMIZDA NAZİM RZA
FENOMENİ
Digər peşələrlə müqayisədə kinorejissorluq sənətinin nümayəndələri elə də çox deyil. Bu peşə spesifık xüsusiyyətləri
ilə fərqləndiyinə görə, ali məktəblərə qəbulda da məhdudiyyətlər qoyulur. Kinorejissorların say azlığı isə onların daha çox tanınmasında öz rolunu oynayır. Hərçənd, indi elə zaman gəlib
çıxıb ki, meyarlar itib. Məsələn, yaxşı pulun varsa, sənə nə Eldar Ryazanovun, nə Arkadi Raykinin, nə də Fellinin mühazirə
və məsləhətləri lazım deyil. Nəyi necə düşünürsən, elə də çək.
Pulun var reklamın da olacaq, hələ üstəgəl haqqında yaxşı fikirlər də yazacaqlar.
Sözsüz ki, bu yazıda haqqında bəhs edəcəyimiz, uzun illər
boyu kinematoqrafıya sahəsində çalışan, Ümumittifaq və beynəlxalq televiziya filmləri festivallarının laureatı, kinorejissor
Nazim Rzanı bu sıraya qatmaq olmaz. Əksinə, Nazim Rza kinorejissorluq sahəsində, xüsusilə televiziya sənədli filmlərinin
ərsəyə gəlməsində Azərbaycanda ən öncül sənətçilərimizdən
biridir.
Qarşımda Aydın Kazımzadənin “Kinorejissor Nazim Rza
İsrafiloğlu” adlı çox maraqlı bir kitabı vardı. Əvvəlcə kitabı
vərəqləməyə başladım. Doğrusu, o qədər maraqlı gəldi ki, xəbərim olmadan kitabı başa vurdum. Etiraf edim ki, mən kinorejissor Nazim Rzanı hələ Sovet dövründən qiyabi olaraq tanıyırdım. Fəqət bu kitab nəinki mənə Nazim Rzanı yaxından tanıtdı, üstəlik bu sahədə xeyli bilgilər verdi.
Müəllim kitabın başlanğıcında yazır: “40 ilə yaxındır kinematoqrafiya sahəsində çalışıram. Kinomuzun tarixi ilə məşğul
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olduğum illərdə çox sənətkarlarla şəxsən tanış olmuşam. İllər
keçdikcə bu sənətkarların ekranda və ekran arxasındakı həyat
və yaradıcılıqları barədə oxuçulara məlumat verməyi özümə
mənəvi borc saymışam.
“Azərbaycan kinematoqrafçıları: ekranda və ekran arxasında” kitabında söz açacağım sənətkarlar haqqında oçerklər
silsiləsini demək olar ki, başa çatdırmışam. Həmin silsilədən
“Nazim Rza İsrafiloğlu” məqaləsi mənə yeni bir ideya verdi:
bu sənətkar barədə ayrıca kitab yazmaq! Nə üçün? Ona görə
ki, mən Nazim Rza haqqında kitab yazmaqla, əslində Azərbaycan televiziyasının, daha dəqiq desək, “Azərbaycantelefilm”
Yaradıcılıq Birliyinin tarixini qələmə almış oluram. İkincisi,
beynəlxalq, ümumittifaq televiziya filmləri festivallarının laureatı, kinorejissor Nazim Rza da qırx ilə yaxındır bu sahədə çalışır. Azərbaycan kinematoqrafiyasına, Azərbaycan televiziya
kinosuna onlarla dəyərli sənət əsəri bəxş edib. Lakin onun çətin və böyük zəhməti layiqincə qiymətləndirilməyib. Səbəblərini araşdırmaq üçün gərək Nazim müəllimin keçdiyi ömür yolu
ilə yaxından tanış olasan. Mən də bu yolu tutdum”.
Siz də həmin kitabı oxuyun və görün Nazim Rza gerçəkdən sənət yollarında necə maneələrlə rastlaşıb. Zira, onu heç
kim sındıra bilməyib!
Qarşımda daha bir kitab var. Bu isə Nazim Rzanm özünün
qələmə aldığı “Odlu məmləkət” əsəridir. Kitab Bakı neftinin
zəngin tarixi və onun ətrafında baş vermiş çoxsaylı hadisələrdən bəhs edir. Cəsarətlə demək olar ki, tarixi mövzuda əməllibaşlı elmi işdir. Bu gün pulla yaxın tariximizə dair dissertasiya
müdafiə edənlər Nazim müəllimin çox böyük araşdırmalarından xəbər tutsalar, görəsən az da olsa utanarlarmı?
Kitaba ön söz yazan tarix elmləri doktoru, professor Elmira Muradəliyeva haqlı olaraq qeyd edir ki, Bakı neftinin Azərbaycanı dünyaya tanıtması danılmaz bir həqiqətdir: “Ancaq bu
şöhrətin zirvəsi Azərbaycanın məhz müstəqillik əldə etməsi ilə
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bağlıdır... Respublikanın elm və sənət adamları Bakı neft rayonunun perspektivliyini bundan sonra da dünyaya çatdırmaq və
bu səpkidə hələ çox işlər görməlidirlər. Məhz bu çalışmaların
tərkib hissəsi kimi son illər çəkilmiş və tamaşaçıların mühakiməsinə verilmiş Nazim Rza İsrafiloğlunun “Norveç eskizləri”,
“Mavi alovun üfüqləri” kinodilogiyalarının və “Odlu məmləkət” adlı elmi-publisistik kinoserialının xüsusi önəmi var. Tamaşaçı auditoriyasının neft mövzusuna marağının artmasını
nəzərə alaraq adı çəkilən sənədli filmlərin ədəbi materialları
əsasında Nazim Rza eyni adlı “Odlu məmləkət” elmi-publisistik kitab yazmışdır. Böyük zəhmət hesabına başa gəlmiş bu
əsər üzərində ciddi araşdırma aparılıb. 11 hissədən ibarət bu
əsər düşünülmüş vahid süjet xətti əsasında qurulub.
Bu, elmdə və sənətdə çox vacib bir üslubdur və yüksək
professionallığın göstəricisidir”.
Həqiqətən də kitab professional qələm sahibinin əlindən
çıxıb. Əsərdə olduqca maraqlı faktlar və hadisələr var. “Əsrlərin əks-sədası”, “Başlanğıc”, “Təlatümlü illər”, “İşğal”, “Müharibə”, “Xəzərin hakimi”, “Cazibə qüvvəsi” və digər sərlövhəli məqalələr müəllifin böyük zəhmət hesabına ərsəyə gətirdikləridir. Kitabda “Norveç eskizləri” başlığı altında təqdim
olunan “Qədim və yeni yollar”, həmçinin “Sülh və tərəqqi naminə” yazıları da oxucular üçün maraqlıdır.
Təəssüf ki, bu kiçik yazıda sözügedən iki kitab barəsində
öz təəssüratımı ətraflı yaza bilmədim. Ümidvaram ki, növbəti
dəfələrdən birində bunu reallaşdırmaq mümkün olacaq.
Aygün HƏSƏNLİ
“Yeni tərəqqi naminə”, 8-15 mart 2016-cı il
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UZAQDAN GÖRÜNƏN KİŞİ
Nazim müəllimi tanıdığım gündən bu günə kimi ona qarşı
olan münasibətim və hörmətim dəyişmir. Artır ki, azalmır...
Ona görə ki. onun xarakterində çox vaxt özümü görmüşəm, səliqəli, məsuliyyətli, sözündə bütövlük olan və yaradıcı bir şəxsiyyət görmüşəm Mən belə kişiləri uzaqdan görünən kişi saymışam. Elə insanlar var, yanında dayanıb, ancaq görünmürlər,
ona görə ki, Nazim müəllimdə olanlar onlarda yoxdur... Nazim
müəllimə can sağlığı, işlərində uğurlar arzulayaram.
Hacı Seyfəddin Mənsimoğlu,
xəttat, "Əməkdar incəsənət xadimi"
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TARİX YAZANLARI TANIMAQ
Hər gün ölkənin dərd-sərindən yazırıq. Elə düşünməyin, sıxıcı şeylərdən yazmağın dəlisiyik. Sadəcə, yaşadığımız həyat
şərtləri diktə edir bunu. Içində çapalayıb durduğumuz labirintin
qarışıqlığı diktə edir. Insan maraqlı, ürəkaçan, pozitiv şeylərdən yazmağın xiffətini də çəkir, şübhəsiz. Məsələn, gözəl bir
musiqi əsəri, bir film, bir teatr tamaşası, bir kitab və ya o nümunələri yaradan insanlar haqqında. Biz belə yazıları çoxdan
yadırğamışıq. Heyf ki, yadırğamışıq. Heyf ki, çoxdan öz ovqatımız da yaşadığımız mühitin bulanıq havasına qarışıb kökdən
düşüb. Başqa cür də mümkün deyil. Bu qədər problemin, ağrının, müsibətin içindən hara gizlədə bilərsən ki özünü? Amma
bu gün o ənənəvi tərzi pozmağa söz verdim. Axı bu ölkə üçün
dəyərli işlər görüb, kölgədə qalan insanlar haqqında yazmaq da
elə bizim borcumuzdur…
Nazim müəllimi bir zamanlar rejissor olaraq çalışdığı “Aztelefilm”dən tanıyıram. O yaradıcılıq birliyində ki, N.Rza orada 45-dən artıq sənədli film çəkib. Həm də bu filmlərdən bir
çoxunun təkcə rejissoru deyil, ssenari müəllifi və səs ifaçısı
olub. Illər öncə oradakı kiçik iş otağında müsahibə də götürmüşəm. Heyranlıq yaradacaq qədər maraqlı və ensiklopedik
bilgili insandır. Üç gün əvvəl Yazıçılar Birliyinin “Natəvan”
klubunda keçirilən 75 illik yubileyində səslənən fikirlərdən buna bir daha əmin oldum. Soyuq, qarlı gündə səmimi bir ortamda Nazim müəllimi yaxından tanıyanlar, dostları, tələbələri
onunla bağlı elə gözəl şeylər danışdılar ki… Hər kəsin çıxışında da bu önəmli məqam xüsusi vurğulandı – Nazim Rzanı daha
çox insanımız tanımalı, onun bu ölkə üçün gördüyü işlərdən
daha çox insan xəbər tutmalıdır…
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Sənədli filmlər tarixin səs və görüntü yaddaşıdır. Bəzən illərlə arxiv çalışması, araşdırma, axtarış tələb edə bilər. Bu
filmlərinə material toplamaq üçün haralara gedib çıxıb Nazim
müəllim! Bəlkə də, onun müəllif filmləri üçün gəzdiyi yerlər,
ölkələr, mənbələr, təhlükəli nöqtələr haqqında ayrıca bir film
çəkmək olar. Onun Azərbaycan neftinin tarixi haqqında çəkdiyi 12 seriyalı “Odlu məmləkət” sənədli filmi, qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı çəkdiyi film, palçıq vulkanları haqqındakı filmi ölkənin tarixi üçün şedevr nümunələr sayıla bilər.
Nazim müəllimin yaradıcı ruhunu və dünyasını hiss etmək
üçün onun palçıq vulkanları haqqında çəkdiyi filmə baxmanız
lazımdır.
N. Rza bütün filmlərini dövlət sifarişi əsasında çəkib. Amma çoxdandır bu filmlər televiziyada görünmür. Onların yayından qaldırılması haqqında rəsmi göstəriş olmasa da, fakt belədir. Yubiley tədbirindəki çıxışında Dövlət Kino-Foto Sənədləri
Arxivinin direktoru Vüqar Tapdıqlı maraqlı bir hadisə danışdı.
Dedi ki, “Odlu məmləkət” ilk dəfə nümayiş olunanda Heydər
Əliyev zəng vurub, filmi bəyəndiyini bildirib. Amma irad tutub
ki, nədən filmə onların gördüyü işlərlə bağlı bir kadr belə salınmayıb. Kim bilir, bəlkə televiziya rəhbərliyi bu iraddan xoflanıb, filmlərin nümayişinə qadağa qoyub?..
Nazim müəllim tarixin adamıdır. O indiyə qədər gördüyü
yaradıcılıq işlərinin birində belə tarixə, fakta kölgə salacaq
nöqtə buraxmayıb. Nə ssenari müəllifi və rejissoru olduğu
filmlərdə, nə də yazdığı qiymətli kitablarda. Türkiyəli yazar
Hüseyn Mümtazın çox sevdiyim və təkrar-təkrar sitat gətirdiyim bir ifadəsi var: “Tarix yazmaq asan deyil, babanızın baqqal dükanındakı vərəsə dəftəri deyil tarixin yazıldığı səhifələr.
Dəzgah arxasında qulaq arxasından çıxarılan diyircəkli qələmlə yazılmaz. Tarix hesab ödəyərək yazılar…” Nazim Rza həm
də hesab ödəyərək tarix yazan cümhuriyyətçi bir şəxsiyyətin –
Mirzə Məhəmməd Axundzadənin nəvəsidir. 1906-cı ildə
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erməni təcavüzünə qarşı yaradılmış silahlı “Difai” təşkilatının
əsas yaradıcılarından biri, böyük maarifçi, Nizami irsinin, teatr
tariximizin ilk tədqiqatçısı, maraqlı kitablar müəllifi Axundzadənin. Bu mənada, Nazim müəllim həm də tarix yazan bir nəslin davamçısıdır. Yubiley ilində daha bir tarixi faktlardan qaynaqlanan kitabının nəşr olunacağını deyir. Günümüzdə kitablar
bizə çox yalanlar oxudur. Ona görə, tarixi Nazim Rza kimi tarixə sadiq qalan insanların kitablarından oxumaq lazımdır.
Həm də onları daha yaxından tanımaq üçün…
Səadət Cahangir
2017. fevral
Azadlıq qəz.
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CÜMHURIYYƏT TƏLƏBƏLƏRİ
Tale sorağında (III fəsil)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti varlığının 23 ayı ərzində
min bir çətinlik və təhdidlərlə üzləşsə də, Vətənin və millətin
gələcəyi naminə 100 gənci xaricə oxumağa göndərmişdi.
Tanınmış yazıçı-tədqiqatçı Teyyub Qurban “Cümhuriyyət
tələbələri” adlı miqyaslı və sanballı araşdırmasında arxiv sənədləri əsasında onlar barəsində bilmədiyimiz məlumatları gün
işığına çıxarmış, bununla kifayətlənməyərək və Azərbaycanı
qarış-qarış gəzərək xaricdə təhsil aldıqdan sonra artıq müstəqil
olmayan vətənə qayıdan tələbələrin izinə düşmüş, onları arayıb
axtarmış və talelərinə güzgü tutmuşdur.
“Cümhuriyyət tələbələri”nin ilk iki fəsli bir müddət əvvəl
“Ekspress” və digər qəzetlərdə çap olunub.
Cümhuriyyət dövrünün daha bir görkəmli xadimi – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətində 1919-cu il avqustun
20-də Əks-inqilabla mübarizə təşkilatının rəisi təyin olunan və
1920-ci martın 6-dək bu quruma rəhbərlik edən Nağı bəy Şeyxzamanlı da Gəncə klassik kişi gimnaziyasının yetirməsidir.
Ümumiyyətlə, 1919-cu ildə Gəncədən Avropa ölkələrinə
ali təhsil almağa göndərilmiş tələbələrdən bir çoxu bu gimnaziyanın məzunu idi.
Bu nadir elm və bilik müəssisəsini yaradan şəxslərdən biri
barədə Xanlar Bayramov “Gəncə üsyanı – 1920” kitabında
önəmli məlumatlar verir:
“Mirzə Məhəmməd Mirzə Kərim oğlu Axundzadə (18751923). Görkəmli publisist, dramaturq, ədəbiyyatşünas alim.
Gəncədə “Difai” partiyasının yaradılmasında iştirak etmiş və
rəhbərlərindən biri olmuşdur. 1908-ci ildə sürgün olunmuş,
sürğündən sonra da siyasi fəaliyyətindən əl çəkməmişdir. Gəncə Milli Müsəlman Komitəsinin üzvü, “Molla Nəsrəddin”
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jurnalının fəal əməkdaşı. Bir çox sanballı kitabların müəllifi.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasında fəal iştirak etmiş,
müstəqilliyimizin qorunub saxlanılmasında, yeni məktəblərin
və Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasında xüsusi fəallığı
ilə seçilmişdir. Axundzadə Gəncədə və ətraf bölgələrdəki münaqişələrin sülh yolu ilə nəticələnməsində də əlindən gələni
əsirgəməmişdir. 1920-ci ilin Gəncə üsyanından sonra oktyabrın 2-də Azərbaycan Fövqəladə Komissiyası tərəfindən həbs
edilib Bakıya göndərilmiş və 10 il müddətinə həbs cəzasına
məhkum edilmişdir.
1921-ci ildə Nəriman Nərimanovun köməkliyilə cəzası
yüngülləşdirilib azadlığa buraxılsa da, 1923-cii ildə vəfat etmişdir. Gəncə şəhər qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur”.
Gəncədə Cümhuriyyət tələbələrinin böyük müəllimi Mirzə
Məhəmməd Axundzadənin nəslindən olanlarla maraqlandım.
Bildirdilər ki, nəvəsi Nazim Rza Bakıda yaşayır. Sən demə,
gəncəlilərin iftixarla adını çəkdikləri müasirimiz elə mənim tələbəlik illərindən tanıdığım ziyalılardan birisi imiş...
Onunla zəngləşdik. Ertəsi günü Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar institutu qarşısında görüşdük. Aşağı enib Mirzə
Ələkbər Sabir bağında xeyli söhbət etdik.
Ayrılarkən dedi: “Sağlıq olsun, səninlə birlikdə Gəncəyə,
ata-baba yurduma baş çəkərik. Hələliksə Əlyazmalar İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə babam haqqında təzəcə nəşr edilmiş kitabımı hədiyyə kimi qəbul et”.
Qırx səkkiz il ömür sürmüş babasının əbədiyyət salnaməsini yaratmış nəvəsi kimdir?
Tanış olun: Nazim İsrafiloğlu Rza 1941-ci il yanvarın 11-də
Gəncə şəhərində anadan olub. Anası – Mirzə Məhəmməd Axundzadənin qızı Hafizə xanım övladına erkən yaşında vəfat etmiş dayısının adını qoymuşdur. Ailənin başçısı İsrafıl Rza oğlu Gəncə
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdikdən sonra həmin ali məktəbdə saxlanılıb və orada müəllimlik edib. Xidməti işə keçməsi ilə
əlaqədar ailəsi ilə Bakıya köçməli olub. Nazim Bakıda Məmməd
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Rahim adına orta məktəbi bitirdikdən sonra Mirzağa Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olub. Gənc teatrşünas
1971-ci ildə Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya
İnstitutunun rejissorluq fakültəsini də bitirib.
İstedadlı teatrşünas, rejissor və kinodramaturq 1970-ci ildə
Beynəlxalq Kino Festivalının mükafatına layiq görülüb.
Uzun illər Azərbaycan Televiziyasının “Azərbaycantelefilm” yaradıcılıq birliyində çalışan Nazim Rza çox sayda televiziya filmlərinin yaradıcısıdır. O, 1998-ci ildə “Odlu məmləkət” adlı 7 müstəqil filmi özündə birləşdirən və 12 seriyadan
ibarət ilk Azərbaycan elmi-publisistik kinoserialın müəllifi və
quruluşçu rejissoru olmuşdur. Nazim Rza elmi və pedaqoji fəaliyyətilə də fərqlənir. O, bir müddət Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində və “Xəzər” Universitetində
çalışıb. Nazim Rza həm də bir neçə dəyərli kitabın müəllifidir.
Onun 2002-ci ildə nəşr edilmiş “Odlu məmləkət” və “Neft və
Cahan savaşı” kitablarını xüsusilə qeyd etmək istərdim.
Nazim Rza 1996-cı ildə Norveçin Oslo şəhərində Beynəlxalq Nobel Sülh mükafatının təqdimat mərasiminə dəvət olunmuş və onun haqqında sənədli film çəkmişdir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin
üzvü təqaüddə olsa da, yorulmaq bilmədən yaradıcılıq işini davam etdirir.
Nazim Rzanın unudulmaz babasının xatirəsinə həsr etdiyi
əsərinin giriş hissəsində tarix elmləri doktoru, professor Elmira
Muradəliyevanın “Azərbaycan siyasi hərəkatının öncüllərindən
olan Mirzə Məhəmməd Axundzadə” sərlövhəli geniş məqaləsi
verilib. İyirminci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrin dərin elmi təhlilini araşdıran professor
göstərir ki, türk-müsəlman dünyasında ilk dəfə Azərbaycanda
Cümhuriyyət quran şəxslər Azərbaycan türklərinin şərəfini xilas edənlərdir.
Teyyub Qurban
“Ekspress”, 9-11 avqust 2014-cü il
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NAZİM İSRAFİLOĞLU RZA 76... TƏBRİKLƏR
Şahbaz Şamıoğlu Musayev – AMEA-nın Nizami adına
ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi; BSU-nun "Jurnalistika" kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru:
Rejissor Nazim Rza İsrafiloğlunun milli mənəviyyat tariximizdə tayı-bərabəri az tapılan, Cavid haqqında filmi axıradək
çəkməməsinin (yaxud çəkməməyə məcbur olmasının) nədən
qaynaqlandığını bilmirəm, amma hesab edirəm ki, ən azı Tayşetdə lentə alınan kadrların qorunub-saxlanılması çox vacibdir.
Cavidin işıqlı dünyada – onun Sibirdə yaşadıqları ilə "işıqlı
dünya" ifadəsi bir araya sığışmasa da – axırıncı dəfə boylanıbbaxdığı yerlərin kadrlaşdırılması da Cavidə bir xidmətdir və
Nazim müəllim Cavidə xidməti ilə fəxr eləyə bilər. Nazim müəllimə uzun sağlam həyat arzulayıram və onun yadına məndən
də yaxşı bildiyi bir həqiqəti salıram. Dövlətinə, millətinə xidmət eləyənlər heç zaman unudulmurlar. Onun babası
M.M.Axundzədənin adı dahi Nizami haqqında tədqiqat aparmış ilk azərbaycanlı kimi, nizamişünaslıqda bu gün də çəkilməkdədir. İnanıram ki, Nazim müəllim də ən azı çəkdiklərindən birinin, yaxud bir neçəsinin hesabına həmişə yaşayacaq
...Doğum gününüz mübarək!
Vüqar Tapdıqlı - jurnalist: Nazim Rza haqqında düşündüklərimizi bir-iki sözlə necə ifadə edək? Nazim müəllim indi
ömrünün müdriklik vədəsindədir. Onun xarakteri, peşakarlıq
göstəriciləri, bir Türk kişisi olaraq mərdanəliyi – həmişə onu
maraqlı, cəlbedici edib. Tam səmimiyyətlə deyirik: – Biz səni
çox istəyirik, hörmətli Ustad! Ömrünüz uzun olsun.
Məsaim Abdullayev, "Xalq" qəzetinin müxbiri, əməkdar jurnalist
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Xalqımızın, dövlətimizin, ekologiyamızın ən ağrılı və tale
yülkü məsələlərini böyük cəsarətlə və yüksək peşəkarlıqla kino
lentin yaddaşına köçürən Nazim müəllimin Azərbaycan mədəniyyətindəki xidmətləri həqiqətən danılmazdır. Nazim Rza bir
pedaqoq kimi də çox faydalı işlər görmüşdür. Onun öz zəngin
təcrübəsini Bakı Avrasiya Universitetinin tələbələrinə necə
sonsuz həvəslə ötürməyə çalışdığının da şahidi olmuşam. Tələbələr bu ağsaçlı, nurani insanı, gözəl pedaqoqu həm də tələbkar olduğu qədər həssas, məğrur olduğu qədər sadə və xeyirxah xarakterinə görə çox sevirdilər. Onu ədalət simvolu hesab
edirdilər və bu gün də ona dərin ehtiram göstərirlər
Rövşən Abdurəhmanlı, "Lider TV"nin jurnalisti
Nazim müəllim sözün əsl mənasında sənətkardır. Fəxr edirəm ki, belə bir sənətkardan dərs almışam, özü də "Jurnalistika
sənətkarlığı" dərsini. Belə insanların qədrini bilmək lazımdır.
Doğrudur, o, özündən, danışmağı sevmir. Son dərəcə təvazökar insandır. Halbuki, Nazim müəllimin fəaliyyəti daha zəngin
və daha faydalıdır. Ona uzun ömür arzulayıram. Bizim, gənc
televiziyaçıların ona böyük ehtiyacı var. Tam məsuliyyətimlə
deyirəm ki, Nazim müəllim çoxlarının "tanımadığı tanış" olsa
da, o, peşəsinin tək-tük peşəkarı olan insanlardandır.
Afaq
Слава Богу, что в наше не простое время есть такие
люди, как Назим муаллим - честь, достоинство и совесть
нации! Дай Бог Вам здоровья, удачи в Ваших творческих
замыслах, большого человеческого счастья! Мы Вами
гордимся!
Ayaz Hüseynov
Gəncənin əsilzadə ziyalılarından olan və insanlığı, öz keçmişinə sədaqətini daim ifadə edən Nazim müəllim... Allah sizi
Gəncə və gəncəlilərə cox görməsin. Biz sizdən örnək alırıq.
Ömrünüz uzun olsun. Ad gününüz mübarək. Gəncə şəhəri
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Orxan Gəncəsoy
Dəyərli Nazim müəllimi təbrik edirəm. Hesab edirəm ki,
Azərbaycanımızın tarixi nə qədər yazılırsa, Nazim müəllimin
şərəfli soyu və ləyaqətli, məhsuldar fəaliyyəti fəxarətlə xatırlanacaq . NƏ YAXŞI Kİ, DOĞULDUNUZ və NƏ YAXŞI ki,
VARSIZ ! Allah möhkəm can sağlığı və könül rahatlığı versin
Sizə. Gəncəmizin dəyər verdiyi və genetik verilən dəyərlərimizi yaşadan BÖYÜK KİŞİ!!!
Elnur Pişnamazzadə.
Gəncə şəhəri. Salam. Mən də öz növbəmdə “Difai”
təşkilatının əsas simalarından olan Mirzə Məhəmməd
Axundzadənin nəvəsi Nazim Rzanı təbrik edirəm!
Sizə ulu Tanrıdan cansağlığı diləyirəm.
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RUS DİLİNDƏ
Yazılar
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО НЕФТЬ
История нашего главного национального
достояния в книгах Назима Рзы
“Мы, немцы, проиграли войну скорее не русскому
солдату, а бакинской нефти”
(Из воспоминаний немецкого генерала)
Автор книг, о которых пойдет речь, – Назим Рза Исрафилоглу, кино- и телережиссер, кинодраматург, писательпублицист. Запомнившиеся нам, его современникам, работы мастера не раз удостаивались высоких профессиональных наград. Он – лауреат международных и всесоюзных
кинофестивалей. Много ездил по свету. В Осло, норвежской
столице, в год 100-летия Альфреда Нобеля, крупного финансиста и изобретателя, принимал участие в торжественной церемонии вручения названной именем этого почитаемого и бакинцами человека Нобелевской премии Мира,
снял об этом документальный фильм…
Первое десятилетие нынешнего столетия Назим Рза
посвятил литературному творчеству. И следует заметить,
небезуспешно! Его публицистические, насыщенные интересной информацией произведения читаются, как говорится,
взахлеб. Мне хотелось бы поделиться впечатлениями о книгах, героем которых выступила Нефть, а правильнее – Ее
Величество Нефть, как видно, давняя привязанность автора,
что вполне понятно: ведь нефть – главное богатство нашей
страны, ее “черное золото”.
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“Огненная земля” – первая из этого ряда книга Назима
Рзы – вышла в свет в 2002 году. Основой ей послужил
научно-публицистический сценарий кинодраматурга под таким же названием. Читая книгу, ты вслед за автором словно
погружаешься в историю и так же, как он, охваченный
волнением, листаешь ее, страница за страницей. “Огненная
земля” – это прежде всего история бакинской нефти. Неравнодушный рассказ о том, как в 1871 году была пробурена
механическим способом первая нефтяная скважина, как
росло с годами их число и как вместе с этим появились в
Азербайджане первые местные капиталисты. Мы читаем о
том, как росла добыча нефти, которая, по свидетельству
одного иностранного визитера, “текла здесь рекой”, как
совершенствовалась разработка месторождений и как люди
все больше приобщались к использованию этого, казалось,
нескончаемого дара земли. Наверное, прав был знаменитый
француз Александр Дюма, побывавший в середине ХIХ века
на Кавказе, сказав, что “Нефть есть во многих точках мира.
Но столько нефти, сколько в Баку, ее нет нигде”.
А еще “Огненная земля” Назима Рзы, как, впрочем, и две
другие, вышедшие в свет несколькими годами позже –
“Нефть и мировая война”, а также “Нефть. Источник глобальных конфликтов”, – это напоминание о том, как зарился
на подаренное азербайджанскому народу самой природой
богатство чуть ли не весь мир, взрывающийся периодически
диктуемыми борьбой за нефть жестокими войнами.
Первой среди стран, не скрывавших своего интереса к
бакинской нефти, была, естественно, Россия, один из ближайших наших соседей. Сначала имперская, затем Советская. После прихода в Азербайджан в 1920 году власти большевиков чуть ли не первой широкомасштабной операцией
Советов стала отправка в Россию для восстановления ее
разрушенной промышленности более 250 тысяч пудов азербайджанской нефти. Да, Баку в самые напряженные периоды
– и в те, послереволюционные годы, и позже, а особенно в
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годы Второй мировой войны, был единственной надеждой
СССР. “Если бы не было бакинской нефти, не было бы и
великой победы”, – резюмирует Назим Рза, ссылаясь на мнение самых авторитетных людей. Эту неоспоримую истину
подтверждают и слова одного немецкого генерала: “Мы,
немцы,- писал он в своих воспоминаниях, – проиграли войну
скорее не русскому солдату, а бакинской нефти”.
Однако, как явствует из представляемых книг, роль
бакинской нефти в истории советского периода не получила
должной оценки, что, видимо, не укладывалось в советскую
историческую концепцию. Более того, вопреки развитию
азербайджанской нефтяной промышленности в послевоенные годы, вопреки открытию и началу разработок новых,
теперь уже и морских месторождений, недоброжелатели
нашей республики в Центре всячески пытались доказать
бесперспективность нефтяной отрасли Азербайджана, отвлечь от него внимание союзного руководства, добиться
сокращения капитальных вложений в развитие нефтедобычи.
Но, как известно, в преддверии ХХI века Баку, столица
теперь уже независимого Азербайджана, вновь был вовлечен в
мировую политику, выступив в качестве, если так можно
сказать, альтернативы Ближнему Востоку, превратившемуся к
середине прошлого столетия в основной нефтяной центр
мира. В своих произведениях автор с удовольствием и гордостью за свою Родину говорит о ставшем историей “Контракте века”, подписание которого по праву было названо
новым этапом в развитии азербайджанской нефтяной
промышленности, контракте, которым Азербайджан заявил
миру о своем мощном нефтяном потенциале. Несмотря на
захват армянами азербайджанских земель, что, конечно же, не
может рассматриваться мировым сообществом как нормальное явление, представители одиннадцати ведущих компаний из семи стран мира с готовностью поставили 20
сентября 1994 года свои подписи под контрактом об освоении
171

морских нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспия. Это был ответ тем, кто пытался доказать миру,
что, дескать, нефтяные запасы Абшерона на исходе.
…Фактору нефти, в частности во Второй мировой войне,
Назим Рза посвятил, как уже отмечено, отдельную книгу: она
так и называется – “Нефть и мировая война”. Вот что пишет
автор в своем Резюме: “…В первой, и особенно во второй
мировой войне, оказавшейся самой жестокой в истории,
погибли миллионы людей, тысячи городов, поселков, деревень превратились в руины… Было уничтожено бесчисленное количество материальных и культурных ценностей. Эта
война по своему масштабу, охвату стран и народов, а также
по своей жестокости в полном смысле этого слова была
направлена против человечества и по праву называется
преступной. Жаль, что данная Всевышним человечеству
столь чудотворная сила, как нефть, явилась ведущей и
решающей целью войны за ее обладание и обернулась столь
трагичными последствиями…”
Рассматривая в своем произведении определяющую
роль нефти в стратегии ведения Второй мировой войны,
Назим Рза опирается на воспоминания участников событий
тех дней, на архивные документы. И, как правильно отмечает
в предисловии к книге доктор исторических наук, профессор
Э.Мурадалиева (ей, кстати, принадлежит также вступительное слово к предыдущей книге Назима Рзы), автор не всегда
соглашается с теми, кто, делясь воспоминаниями, делает
какие-то свои, не совпадающие с авторскими, да и с объективностью, выводы. В этом случае он нередко вступает в
полемику. И должна заметить – чего уж греха таить,- мы,
читатели, чаще соглашаемся с точкой зрения автора книги.
Исследуя и анализируя историю Второй мировой войны,
в основе которой по большому счету лежала борьба за нефть,
автор, по его признанию, пришел к выводу, что нефть по сути
172

своей является не разрушительной, а созидательной силой. И
она непременно должна служить прежде всего этой высокой
цели. Разве не этого требует мирное будущее планеты?!
Еще более углубляется в тему нефти Назим Рза в своем
труде под названием “Нефть. Источник глобальных конфликтов”. И тут хотелось бы обратиться к приведенному им
высказыванию экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: “По окончании мировой войны 1914 года, –
писал великий политик в своей книге о Второй мировой
войне, – почти все были глубоко убеждены и надеялись, что
на всем свете воцарится мир. Это сокровенное чаяние всех
народов легко было осуществить, твердо отстаивая справедливые убеждения и проявляя здравый смысл и благоразумие.
Фраза “война за прекращение войны” была у всех на устах, и
принимались меры к тому, чтобы претворить эту формулу в
действительность”.
Увы, и после Первой, и после Второй мировых войн
“сокровенное чаяние народов” не было претворено в жизнь.
Нефтеносные регионы мира, такие как Азербайджан, Ближний Восток, по-прежнему остаются объектами международных споров и интриг. И дело тут не в том, что вопрос этот
связан с экономикой. Скорее, это военно-политический
фактор. Ведь нефть, читаю у Назима Рзы, это не только деньги, это сила и положение. Однако ныне широкомасштабная
война заменена более изощренными тайными методами:
локальные войны, террористические акты, политические,
экономические, военные угрозы, фактор сверхдержавы, военные перевороты и т.д. К сожалению, все это не обходит
стороной и нашу страну…
Да, “нефтяная лихорадка”, начавшаяся с конца ХIХ столетия, за короткое время из экономического фактора превратилась в военно-политический. С этим выводом автора книги
о нефти как источнике глобальных конфликтов трудно не
согласиться. Хотя мировая цивилизация уже давно осознала,
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что фантастический взлет научно-технического прогресса в
первую очередь был связан именно с нефтью, что нефть
подтвердила себя в качестве мощной движущей силы, однако
человечество, “увлеченное столетиями военными конфликтами, локальными и крупномасштабными войнами, стремилось использовать нефть лишь в этом направлении”.
Как же обидно, что присущая нефти невиданная сила
была в целом неверно оценена! Как жаль, что предназначение этого ценного вида горючего, Ее Величества Нефти,
подчас сводится в мире не к служению общечеловеческому
прогрессу и безопасности, а разрушительным намерениям! В
связи с этим уместно привести строки из опубликованной в
одной из зарубежных газет статьи: “Государственные деятели мира, – написано в ней, – еще не начали использовать
энергию нефти, чтобы изгнать Зло из человеческих планов и
замыслов и заставить Добро занять его место. А ведь нефть
может скорее затушить, чем раздуть пламя честолюбивых
замыслов, направленных против блага народа”.
Прочитав все три книги Назима Рзы, пронизанные его
огромной любовью к Отчизне (изданы они на азербайджанском языке), я подумала было: а чем все-таки вызван интерес автора именно к этой теме, почему он взялся за такую,
совсем не простую работу?..
Впрочем, ответы на возникшие вопросы дали мне, к
счастью, сами произведения Назима Рзы. Вот что я прочла в
одном из них: “Для того чтобы изучить богатую событиями
историю Азербайджана, этого древнего края, расположенного на стыке Европы и Азии и тысячелетиями становившегося
свидетелем всего происходившего здесь, а также являвшегося одновременно, выражаясь словами известного норвежского ученого и путешественника Тура Хейердала, “основным
миграционным центром населения”, необходимо глубоко
знать историю азербайджанской нефти. Только это может
позволить нам заглянуть в далекое и близкое прошлое
азербайджанского народа”…
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Автору обозреваемых книг, несомненно, удалось достаточно обстоятельно представить читателям историю главного национального достояния нашей страны, которым,
конечно же, является Ее Величество Нефть, эта данная нам
свыше чудотворная сила.
Произведения нашего соотечественника вызвали интерес и за рубежом. Более того, прочитав их, ученый из Мармаринского университета Турции, воодушевленная, написала
и издала также свою, весьма красочно оформленную книгу с
романтичным названием “Баку, волшебный мир нефти”…
Пусть же наше азербайджанское богатство служит только счастливому будущему людей и еще большему развитию
мировой цивилизации!
Эльмира Алиева,
заслуженный журналист
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БЕСПОКОЙНЫЙ И НЕУТОМИМЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Есть люди, которые дороги
нам одним своим существованием,
мы их любим, ценим...
Есть люди, которые дороги нам одним своим существованием, мы их любим, ценим за то, что они – это они…
Таким является Назим Рза Исрафилоглу, известный,
талантливый кино-телережиссер, кинодраматург, писательпублицист, человек высокого интеллекта и эрудиции, культуры и работоспособности. Он считается первым документалистом, основоположником авторского кино, лауреат
Международных и Всесоюзных кинофестивалей. Снятые им
многочисленные, более 70-ти, фильмы получили широкую
известность и некоторые из них уже в начале его творческой
деятельности, в 60-70-х годах прошлого столетия были
достойно оценены и удостоены наградами.
Мое знакомство с этим замечательным и очень обаятельным человеком произошло в 2001 году в кабинете директора нашего института (ныне Институт геологии и геофизики
Национальной академии наук Азербайджана) академика
Акифа Ализаде. Назим Рза после снятия серии фильмов,
посвященных истории Бакинской нефти и многих связанных с
ней событий, решил продолжить эту тему и снять научнопопулярный фильм о грязевых вулканах. Идея хорошая и
выбор сделан правильно. Азербайджан считается краем
широкого развития грязевых вулканов, и они связаны с
нефтегазовыми месторождениями, являясь “маяками” в поисках подземных кладовых топлива. Повествование о Бакинской
нефти без вулканов было бы, конечно, незавершенным
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исследованием автора в решении этого весьма важного
вопроса. Обоюдное согласие, заключен договор, согласован
план предстоящей работы, проведены съемки и в результате
создан 2-х серийный фильм “Азербайджанские вулканы”. Но
об этом чуть позже.
Знакомясь с публикациями, посвященными жизни и
творческому пути Назима Рзы, убеждаешься в справедливости высказываний о генетическом родстве, и что гены
действительно передаются из поколения в поколение.
Достаточно отметить, что дед Назима Рзы Мирза Мухаммед
Ахундзаде был известным писателем, поэтом, драматургом,
просветителем, одним из сподвижников создателя журнала
“Молла Насреддин”. В 1909 г. он первым в Азербайджане
написал книгу о поэзии Низами Гянджеви, опубликовал
статью “Что такое театр?”. Его пьесы ставились не только в
Азербайджане (Баку, Гяндже), но и в соседней Грузии (Тбилиси). Какое сходство, когда сравниваешь жизненные пути
деда и внука. Все добрые дела Мирзы Мухаммеда Ахундзаде, во имя блага своего народа, нашли свое достойное
отражение и в творческой деятельности Назима Рзы, на
протяжении многих десятилетий усердно работающего кинорежиссёра, драматурга, писателя, просветителя и педагога.
Спустя годы Назим Рза с большой благодарностью и
любовью к своему деду Мирзе Мухаммеду Ахундзаде, на
кого он всегда ориентировался в своем творчестве, пишет о
нем книгу, изданную в 2005 г. под названием “Мирза
Мухаммед Ахундзаде”.
Назим Рза неординарный профессиональный специалист.
Он окончил два института: в 1964 г. – Азербайджанский Государственный театральный институт им. М.А. Алиева (ныне
Университет культуры и искусства) и в 1971 г. – Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии, факультет телевизионной режиссуры, а до этого, в
1956 г. – музыкальную школу по классу фортепиано.
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Интересно отметить, что любовь к театру у него появилась еще в юношеские годы. В 1957 г. он впервые вышел
на театральную сцену в составе вспомогательной группы в
спектакле “Джаваншир”. И будучи студентом, с 1966 г. начал
работать на Азербайджанском телевидении, а с 1969 г. в
“Азертелефильме”. Примечательно, что Назим Рза своими
первыми фильмами, снятыми в 1969 и 1971 годах, сумел
завоевать славу одного из лучших создателей фильма молодым кинорежиссером. Так, его фильм “Человек спасает
Каспий”, снятый в 1969 г. на Всесоюзном кинофестивале в
Клайпеде получил специальный диплом. В 1970 г. Телевидение Советского Союза рекомендует этот фильм для участия на Международном кинофестивале в Риге, где его фильм
также отмечается специальным дипломом жюри и призом
“Трезубец Нептуна”. А спустя год, фильм “Сын Каспия”,
посвященный знатному нефтянику и его бригаде, работающим в открытом море, за удачное решение проблемы, связанное с людьми труда на фестивале в Минске был удостоен
награды, и 1972 г. на фестивале в г. Мурманске получил
специальный приз города устроителя. Фильм “Романс
жизни” о композиторе Асафе Зейналлы, также был отмечен
как лучший фильм молодого кинорежиссера и показан по
первой программе Центрального телевидения.
Некоторые фильмы Назима Рзы, например “Сыновьям
идти дальше”, “Мой теплый дом”, снимались по заказу
Центрального телевидения и демонстрировались на голубых
экранах бывшего Советского Союза.
Ежегодно снимаются фильмы: в 70-е годы их уже более
15. Постепенно приобретается профессионализм. Короткометражные фильмы сменяются полнометражными. В этих
фильмах Назим Рза уже не только режиссер, но и сценарист.
Еще более плодотворными у него были 90-е годы, когда
снимались многосерийные, документальные, остросюжетные
фильмы, удостоенные высоких профессиональных наград.
Так, в 1995 г. снимается кинотрилогия “Выше неба – только
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небо”, состоящая из трех фильмов: “Лейла”, “Зулейха” и
“Небесные братья”, посвященная женщинам – азербайджанским летчицам и вообще нашим летчикам, участникам Отечественной войны 1941-1945 гг. Начиная с этого фильма
Назим Рза во всех своих последующих фильмах одновременно режиссер, сценарист, музыкальный оформитель и за
кадром мы слышим его приятный, с хорошим тембром,
неутомляющий зрителя голос.
Следующая творческая работа Назима Рзы 12-ти серийный фильм “Огненная страна” (“Одлу мемлекет”), посвященный многовековой истории азербайджанской нефти
вплоть до 90-х годов, когда был подписан исторический
“Контракт века”. Этот фильм, принесший автору еще большую популярность, был показан на АзТВ и на одном из
турецких телеканалов.
Интересно отметить, что во время съемки фильма
“Огненная страна”, в конце 1996 г. Назим Рза получил
приглашение участвовать в традиционной церемонии
вручения Международной Нобелевской премии Мира в
столице Норвегии г. Осло. Альфред Нобель – крупный
финансист, изобретатель, хорошо знаком бакинцам. С его
именем связаны некоторые страницы нефтедобычи в
Азербайджане. Возможно, это и послужило поводом для
создания
двухсерийного
документального
фильма
“Норвежские эскизы”, снятого им в 1996 году, до завершения
фильма “Огненная страна”.
В этом фильме, который принес Назиму Рзе большую
славу опытного и талантливого кинорежиссера, использованы не только современные, но его старые киноленты, а
также очень давно снятые материалы.
Начало нового столетия знаменуется новыми фильмами,
и как бы являясь продолжением повествования о роли и значении азербайджанской нефти, в 2001 году он снимает фильм
“Атешгях”, посвященный истории священного храма в Сураханах на Абшеронском п-ове и его не совсем разгаданным
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тайнам. Эта кинолента, кстати, также особо была отмечена в
Финляндии, на фестивале азербайджанского кино и музыки.
И, наконец, несколько подробнее о фильме “Азербайджанские вулканы”, созданным творческим объединением
“Азтелефильм”. Фильм, состоящий из 2-х частей, снимался
летом 2001 г. Как и в других его фильмах, сценарий был
написан им, я был научным консультантом. Съемкой были
охвачены предложенные мною 11 характерных вулканов,
расположенных в различных районах страны. Это – “мировой рекордсмен” по извержениям Локбатан, единственный в
Азербайджане вулкан, расположенный в живописной местности Шамахинского района, 2 островных вулкана – ХареЗиря и Гарасу и 7 вулканов Гобустана. Так что основные
съемки шли в Гобустане в жаркие, знойные июль-августовские месяцы. Несмотря на это, съемочная группа во главе с
Назимом Рза работала не чувствуя усталости, с хорошим
настроением и фильм, как его потом оценили зрители,
получился по сюжету и воспроизводству интеллектуальным
научно-популярным кинопроизведением.
В статье заслуженного журналиста Эльмиры Алиевой,
посвященной юбилею Назима Рзы есть такие строки: “Кто
видел эту ленту, показанную по азербайджанскому телевидению в начале нового столетия, тот наверняка помнит то
буквально завораживающее зрелище, когда казалось, что
попавшие в кинокамеру вулканы словно дышат, напоминая
биение сердца, словно подают свой манящий голос”.
Хочу сказать, что с моим участием, как сценариста и
научного консультанта были сняты еще 2 фильма, посвященные грязевым вулканам, в 1995 г. и 2015 г. соответственно.
Никакого сравнения с фильмом Назима Рзы. В этом фильме
прослеживается профессионализм автора во всех этапах
съемки, да и в самом сюжете, раскрывающем все особенности
явления грязевого вулкана, почему и зрители полюбили этот
фильм, который часто демонстрировался по каналу АзТВ. Еще
раз, восхваляя Назима Рзу как талантливого исследователя и
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человека, хочу отметить следующий факт. Не каждый человек,
даже геолог, посетивший разные вулканы, может заметить их
различия. А Назим Рза это увидел и каждый раз приезжая на
новый вулкан для съемок, он говорил мне “Адиль муаллим,
этот вулкан не похож на вулкан, на котором мы были вчера”. А
грязевые вулканы действительно разные по своему внешнему
облику и проявлению. Это качество свойственно только людям
разносторонне развитым, одаренным, талантливым, любознательным, которые смотрят на окружающий мир глазами людей
разных специальностей, что позволяет им в единстве
многообразий увидеть происходящее.
Назим Рза Исрафилоглу внес выдающийся вклад в
развитие искусства кино и телевидения, его творчество многогранное, каждый созданный им фильм становится событием в культурной жизни Азербайджана. В последних своих
фильмах он затрагивает самые злободневные вопросы, в
частности два последних столетия муссируемый в мире
пресловутый “армянский вопрос”. Этому, волнующему миролюбивых граждан мира вопросу Назим Рза решил внести
ясность. В течение ряда лет он скрупулёзно собирал архивные материалы, изучил документы Государственного исторического архива Азербайджана, характеризующие антиазербайджанскую деятельность Степана Шаумяна в 1918 г. в
Баку, Губе, Шамахе и других городах Бакинской губернии.
Съемочная группа под его руководством побывала в Турции,
работала в турецких архивах, встречалась в ряде населенных
пунктов с людьми, которые представили фотодокументы,
свидетельствующие о новых неизвестных фактах геноцида,
чинимого против тюрков армянскими националистами.
Достаточно отметить один из них, приводимый кинорежиссером вопиющий факт о беспощадном расстреле 3000
мирных жителей Эрзерума, собранных для строительства
железной дороги. И таких доказательств немало.
Таким образом, на основе собранного богатого документально фактического материала Назиму Рза удалось глубоко
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проанализировать историю возникновения, так называемого
армянского вопроса, берущего начало еще со времен Петра I,
снять 2-х серийный фильм “Армяне: анатомия лицемерия”,
его первая часть называется “Операция Форпост”, а вторая –
“Политическая авантюра века”. Тема эта была продолжена
кинорежиссером в 2009 г. в картинах “1915 год. Начало армянской фальсификации” и “Крокодиловы слезы”.
Творчество Назима Рзы не ограничивается созданием
документальных и научно-популярных кинолент. Одновременно он все увиденное, собранное воедино, снятое, старается перенести на страницы книг, для ознакомления и
обсуждения читательской аудиторией. И с нового столетия
начинается его литературное творчество. Наряду с продолжением работ по созданию новых документальных
фильмов по самым актуальным проблемам современности, в
стране появляются его печатные труды – книги, содержащие
интересные информации по мотивам снятых фильмов
“Огненная страна” (2002 г.), “Нефть и мировая война” (2005
г.), “Нефть. Источник глобальных конфликтов” (2009 г.), в
которых автор на основе кропотливо собранных и проанализированных архивных материалов, документов рассматривает древнюю историю Бакинской нефти, ее роль во Второй
мировой войне и вообще как важный фактор в решении
судьбы человечества.
Я с большим интересом читал эти книги, тема мне близка,
т.к. я многие годы занимался вопросом истории нефтедобычи
в нашей стране. Азербайджану по праву принадлежит
приоритет по многим вопросам, связанным с нефтью. Вот
некоторые из них. Еще в 1594 г. на Абшероне был вырыт
первый нефтяной колодец, глубиной 35 м, в начале XIX века
бакинец Гасымбек впервые в мире добывал нефть со дна
Каспия, в 1847 г. в Бибиэйбате пробурена первая в мире нефтяная скважина, в 30-х годах прошлого столетия также впервые в бурении применялся турбобур и электробур, в начале
1941 г. в Баку добывалось 23,5 млн. тонн нефти, что
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составляло 50% добычи в мире и т.д., и т.п. Все не
перечислить. Вот почему Назим Рза занялся этой весьма
важной проблемой. Естественно вопрос Бакинской нефти и
связанных с ней многочисленных экономических и военнополитических событий, не могли остаться вне поля зрения
такого исследователя – кинодраматурга, писателя-публициста,
как Назим Рза. И он конкретными фактами проанализировал и
рассмотрел все эти вопросы в своих книгах.
В изданных книгах, все материалы, посвященные истории нефти, детально рассмотрены и документально проанализированы, ссылаясь на архивные источники (их более 300).
Общий объем этих книг 942 стр. и мне кажется, выполненная
им эта фундаментальная работа очень актуальна, своевременна и в определенной степени представляет собой завершенный по данной теме научный труд.
Об этом я уже говорил в своем выступлении на 75-ти
летнем юбилее Назима Рзы и сейчас считаю, что после
небольшой доработки и сокращения объема, согласно требованиям к диссертациям она может быть представлена к
защите на соискание ученой степени доктора наук. А неутомимый Назим Рза дальше развивая данную тематику, в
настоящее время подготовил к печати новую книгу под
названием “Черный треугольник и мир кентавров”.
Ну, что сказать, кинорежиссер, драматург, писательпублицист Назим Рза всегда в поиске новых решений проблемных вопросов, полон сил и энергии для создания новых
кинолент, и я бы сказал научных произведений. Он все время
целеустремленно работает, чтобы претворить в жизнь свои
идеи, свое видение того или иного явления в нашей повседневной жизни, всегда старается выработать свою оригинальную, востребованную временем линию творчества. При этом,
усердно творит и ничего не требует для себя. Он скромный,
гордый по характеру и вообще доброжелательный человек.
В своем очерке, посвященном Назиму Рзе, известный
киновед Айдын Казимзаде, особо подчеркивая его заслуги в
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формировании и развитии азербайджанских телевизионных
фильмов, пишет: “он всегда стремящийся к новизне, смелый
специалист – новатор”. К сказанному можно добавить, что
Назим Рза и хороший лектор. В течение ряда лет он преподавал в Университете культуры и искусства, который окончил
в 1964 г., а также в Университете “Хазар”; готовил молодых
кадров, продолжателей его любимой профессии.
Одно пожелание – очень хотелось бы, чтобы некоторые
фильмы Назима Рзы, скажем фильм “Огненная страна”,
являющийся, на мой взгляд, шедевром киноискусства и ряд
других фильмов высоко оцененных зрительской аудиторией,
были переведены на русский язык, чтобы быть доступными
для широкого круга любителей кино.
В заключении хочу отметить, что фильм “Азербайджанские вулканы”, снятый в 2001 году, обоюдная любовь к
своей профессии, выбранной специальности, сблизили нас и
с этого времени наши искренне дружеские и деловые отношения продолжаются по сей день. Мы редко встречаемся, но
часто проводили телефонные разговоры на разные темы,
особенно касающиеся нашей с ним работы, проблем сегодняшнего дня. У меня отношение к нему, как к родному и
близкому человеку.
Пройденный Назим Рза Исрафилоглу славный путь в
кинематографии и литературном творчестве может служить
жизненным эталоном для многих поколений различного
профиля специалистов, как надо любить свою профессию,
самоотверженно трудиться и честно служить избранному пути.
Адиль Алиев,
доктор геолого-минералогических наук
профессор, заслуженный деятель науки,
лауреат Госпремии Азербайджана
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СТОП, СНЯТО! ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ!
“Стоп! Снято!” – “ Дубль будет?”
– “ Нет! Дубля не будет! Назим Рза
профессионал без дубля“.
Редко кто из профессионалов делает своё дело без дубля.
A этот человек “без дубля” – режиссёр – документалист, достигший такого мастерства своей невероятной ответственностью, до дотошности скрупулёзным отношением к своей
профессии, широкими познаниями и знаниями. Генетический (прадед – Мирза Карим, дед – Мирза Мухаммед Ахундзаде, отец – Исрафил) аристократ с врождённой классической добродетельностью и гордостью, но в тоже время,
растворяющийся в гуще прогресса, целеустремлённый по
претворению своих идей, замыслов и задумок, оставаясь при
этом свободным творческим профессионалом и непреклонным человеком. Наверное, без этих качеств невозможно
было бы создать шедевры нашего национального документального кино, получивших достойную оценку и премии за
рубежом, но неоценённых у нас на Родине. А Назим Рза
истинный, преданный всеми фибрами души патриот нашего
Азербайджана и Народа . Режиссёр Назим Рза не раз отказывался от заманчивых предложений со стороны представителей киноискусства разных стран переехать к ним и там
творить. И дело даже не в том, что Назим Рза до сих пор не
удостоился никаких званий, наград, поощрений и просто
должного внимания… А дело в справедливости! Очень
многие великие творцы высокого искусства в своё время или
позже всё же получали свою достойную оценку. Это я так, с
намёком, к стати для чиновников. Помнится в 1998 году,
когда по Национальному телевидению (АзТВ) состоялась
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премьера 12-ти серийного документального фильма “Одлу
мемлекет” (“Огненная земля”). Люди, стремясь скорее домой, с нетерпением ждали очередной серии этого фильма.
Это был взрыв в национальном киноискусстве. Ведь история
добычи мировой нефти начинается в Баку. Этот фильм был
снят и показан ко времени, в нужный момент, в период возрастающей самооценки Азербайджанского Народа, активного интереса международных деловых кругов к Бакинской
её величества Нефти. А до этого фильма история добычи
нефти ещё с середины 19 века передавалась из уст в уста
местами непоследовательная, обрывочная, растерянная,
разжиженная, загрязнённая домыслами и выдумками. И тут в
конце 20-го века история Нефти преподносится Азербайджану, бывшему постсоветскому пространству, международной арене на широких ладонях Назима Рзы во всей своей
красе, значимости, ярко и тонко без напыщенности и
предвзятости, но высокопрофессионально и с утончённым
творческим подходом. Наш благодарный народ справедливо
и высоко оценил этот фильм по достоинству и значимости.
До фильма “Огненная земля”, творчество Назима Рзы
успешно прошло этапы развития на базе отличного образования в Азербайджанском государственном университете
культуры и искусства (в прошлом Институт Театра имени
М.А.Алиева ), на Аз ТВ (1961), после – второго образования
в Ленинградском государственном институте театра, музыки
и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская Академия
театрального искусства) (1966-1971гг.) с великолепной дипломной работой, документальным фильмом “Человек спасает
Каспий”, удостоенный в последующие годы наградами и
дипломами на Всесоюзных и международных кинофестивалях. Многих этот факт из творческой жизни Назима Рзы
может удивить – первая творческая работа и такой профессионализм. Наверняка и в моих глазах при беседе с ним
было недоумение и удивление. Собственно, удивлению нет
места. В этом фильме и первые трудовые шаги, и служба в
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армии, жизненный опыт и работа над собой, вечное пропадание в библиотеках, продолжающееся и по ныне, это и
встречи, беседы, завязывание добрых отношений с интересными и простыми людьми на радио и телепередачах, это и
чуткая любовь к Хазару ( Каспию), к Родине. Затем следующий этап – профессиональное развитие на Аз ТВ в сфере
документального кино в творческом объединении “Экран” на
должности сценариста и режиссёра. На этом этапе своего
творческого пути Назим Рза заложил основу авторского кино
и сам же был первым на этом поприще. К 2000 году Назим
Рза был автором свыше 45 документальных фильмов. И все
эти фильмы кроме “Человек спасает Каспий”(только международные призы ) и даже такой шедевр как “Огненная земля”
остались без должного внимания и оценки со стороны чиновников и руководителей. И если 1968–2000 года сопровождались радио – и телепередачами и съёмками 45-и документальных фильмов во главе с шедевром “Огненная земля”,
именно эти годы стали развитием и достижением апогея,
высоты профессионализма творчества первого кинодокументалиста Назима Рзы. И на высоте этого подлинного
мастерства появились столь значимые документальные фильмы, отображающие его любовь и благодарность к родной
земле, её неповторимой красоте и природе, к Гяндже, где
впервые он испил родниковой воды и вкусил лучезарную
хурму, к Геокчайскому гранату, которому нет равных в мире,
к Баку и Хазару, вулканам Апшерона, к людям простым и
знаменитым, к Родине, её развитию, достижениям, её непростой истории, полной борьбы, трагедий и великих побед.
А также фильмы, выражающие ярую ненависть к её врагам,
раскрывая на неопровержимых и скрупулёзно собранных
фактах их лицемерную, гнусную, пошлую сущность. И ещё
многое, и многое – свыше 70-ти фильмов. А сколько документальных фильмов мог бы Назим муаллим ещё создать,
если бы его не ушли с Аз ТВ в 2006. Он не стал жаловаться,
просить вернуться даже ради претворения в жизнь своих
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задумок. У азербайджанцев говорят: “ Уман йерден кюсерлер”, что в переводе означает – обижаются на тех, от кого
ждут внимания. По жизни у меня, как и у многих есть обиды
на отсутствие должного внимания тех людей, для которых
мною многое сделано … и ничего, нет даже благодарности.
Это моя судьба! А может и у Назима Рзы такова судьбабезвозмездно делать большие дела, вносить огромную лепту
в развитие сложного документального кино, в историю..!? С
Назим Рзой мы подолгу ведем беседы на многие темы,
обсуждаем историю, говорим о политике, о сегодняшних
реалиях, об искусстве и хаосе в нём, о психологии нашего
азербайджанца, отстающего на шаг, а то и на два от политических событий, о чиновничестве, таком отдалённом и
отдаляющемся от простых, но достойных людей. Он негативно относится к мелким по натуре и по жизни людям,
независимо от их статуса, занимаемой должности и положения в обществе. Всё, что Назим Рза делал до сих пор и
продолжает делать – всё бескорыстно, ни от кого ничего не
ожидая. Потому что он непреклонный, гордый человек и
делает своё дело, на основе вверенного ему Богом таланта,
трудом достигнутого профессионализма и внутренней чистоты и благородства. Азербайджан очень богат талантливыми людьми. А настоящие от бога талантливые люди обычно
бывают скромными, стеснительными, гордыми, внутренне
солидными и потому неприметными. Как говорится, не
плачущему ребенку молока не дают или более уместно будет
сказать “ Таланту нужно помогать, поддерживать и поощрять
его, а бесталанный сам пробьёт себе дорогу”. По мнению
Назима Рзы и у нас есть настоящие ценители искусства и киноискусства в частности. Но, к сожалению, вокруг слишком
много тех мелких душ, которые хватают справедливость за
горло и душат. Наверное, многим интересно, где сегодня наш
современник кинорежиссёр, первый документалист, основоположник авторского кино и публицист Назим Рза. Слава
Богу жив, в добром здравии и полон творческих сил. Сегодня
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75 –ти летний Назим Рза, юбилей которого пока ещё не
отмечен государством, но был отпразднован в кругу близких
друзей в январе этого года, по-прежнему в поисках. Он
основательно занят публицистикой. Пишет не щадя себя, “
успеть бы Н.Р” завершить начатое и “бог даст Н.Р” ещё и
намеченные проекты. И это всё бескорыстно во имя высоких
идеалов по подобию прадеда, деда и отца, во имя своего
великого Народа, во имя святой земли обетованной –
Азербайджана.
Диляра Велиева,
Общественный деятель, 2016 г..
PS. О Назим Рза можно говорить много и долго. И беседовать с ним до наслаждения интересно. О 70-ти с лишним
документальных фильмах говорить не просто, если ты не
профессионал, особенно, о таких как “ Огненная земля”,
“Борьба”, “ …армяне. Анатомия лицемерия”, “ Крокодильи
слёзы” и др. А публицистические его книги хранятся в
Национальной библиотеке, в библиотеках ряда университетов Баку, а также Турции, Ирана, Германии, США, в
библиотеках учёных, специалистов и иных читателей.
Интеллигенция ждёт от него продолжения.
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OH СНИМАЛ ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКИХ
ПРЕМИЙ. НО ГЛАВНОЕ –
МАССУ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ,
КОТОРЫЕ ВОТ УЖЕ 40 ЛЕТ
РАССКАЗЫВАЮТ МИРУ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ,
ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЯХ И ПРИНОСЯТ ИХ АВТОРУ
ЗАСЛУЖЕННУЮ СЛАВУ
В чудовищное пекло только что прошедшего лета
кинорежиссер Назим Рза оказался в Шамахинском районе,
где проснулись, взбунтовались грязевые вулканы. “Надо
запечатлеть удивительное явление природы”, – и он карабкался на вершины холмов, ходил вместе с оператором
Кянаном Мамедовым по их склонам в поисках точек и
ракурсов, чтобы глубже, выразительнее отразить характер
этих редкостных явлений природы. Назим многое изучил,
узнал о грязевых вулканах: о том, что они – спутники нефти
и газа – являются надежными проводниками геологов в их
поисках, о том, что вулканическая грязь – добрый лекарь –
избавляет от десятка болезней, она и строитель, кирпичи из
нее – высококачественный материал...
Обо всем этом и хотел поведать людям Назим Рза в
документальном телефильме, и потому отправился в экспедицию, когда узнал, что “заговорили” вулканы. Это не так
часто происходит, и нужно воспользоваться моментом, пусть
даже в нестерпимый зной. Конечно, горожанам, которые,
устроившись у кондиционеров, утоляли жажду водой из холодильников, такой поступок “киношника” показался странным. Но в этом весь Назим Рза – образованный, глубокий
человек, мастер своего дела, неистовый, одержимый профессионал. И не удивительно, что он всегда добивается успеха.
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Уже в первые годы своей деятельности выпускник
Азербайджанского института искусств, а затем Ленинградского института театра, музыки, кино (отделения телевидения) Назим Рзаев, начавший работу на Азербайджанском
телевидение, выделялся среди молодых коллег. В первых его
фильмах “Человек спасает Каспий”, “Сын Каспия”, “Романс
жизни”, а затем в лентах “Дочери Страны огней”, “Хыналыгские этюды”, “Три плюс миллион” чувствовались его “я”,
собственный взгляд на жизнь.
Тяжелым экологическим проблемам Каспия, его дальнейшей судьбе был посвящен фильм “Человек спасает Каспий”. В нем есть такой эпизод: в аквариум, где плавают
осетры, ввели две капли нефти – на глазах зрителей рыбы
гибли. Камера выходит на натуру: тонны нефтяных отходов
в море, заброшенные рыбацкие промыслы, опустевшие
поселки. Запомнились кадры со старой рыбачкой, которая
говорила, что многие, кто занимался в этих местах ловлей
рыбы, ушли. А она сама, из-за привязанности к родным
местам, осталась ждать добрых перемен...
Весь этот эпизод, отличающийся простотой, искренностью, был полон жизненной правдивости. Из таких вот
человеческих деталей, берущих за душу кадров выстраивалось повествование фильма, поднимавшегося до высот
публицистического обобщения. “Человек спасает Каспий”
оказался громом среди ясного неба на Всесоюзном кинофестивале 1969 года – молодой тогда режиссер стал лауреатом.
А дальше его фильм от имени телевидения Советского Союза был представлен на Международный фестиваль телевизионных лент, где был удостоен приза “Трезубец Нептуна”, а
также специального диплома жюри “За публицистическое
решение важной темы”.
Это дало возможность ленте “Человек спасает Каспий”
“пробиться” на азербайджанский телеэкран. Долгое время
руководители Азгостелерадио, стремясь застраховать себя от
возможной головной боли, держали его на полке, хотя он
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широко демонстрировался по Центральному телевидению на
всю территорию Советского Союза. Волнения, связанные с
лентой о Каспии, не стали для Назима уроком, он по-прежнему искал острых поворотов в самых разных темах, смело
ставил и пытался решить трудные вопросы жизни. Так он и
прошел 40 лет в искусстве по трудным извилистым дорогам
творчества, огорчаясь, когда вслед звучала необоснованная
критика, радуясь, когда приходил безоговорочный успех.
Его любовь к жизни, к людям заставляла его браться за
воплощение фильмов-портретов, когда можно раскрыть душу персонажа, показать людям ее красоту, побудить подражать ему. Таким был знатный буровой мастер с Нефтяных
Камней Сурид Джафарзаде, который предстал в ленте
Назима Рзы “Сын Каспия”. И снова успех, – награда Всесоюзного фестиваля – специальный диплом жюри “За удачное решение рабочей темы”. Одна из газет Минска, где
проходил фестиваль, писала: “Лирический рассказ о знатном
нефтянике и его бригаде, которая несет вахту в открытом
море, вызывает гордость за нашего современника, его
богатый духовный мир, щедрость сердца”. Фильм этот,
участвуя в фестивале “Человек и море” в Мурманске, тоже
был замечен жюри и удостоен приза и почетного диплома.
Большой успех имел фильм “Романс жизни”, посвященный композитору Асафу Зейналлы. О людях разных профессий – хлопкоробе, скульпторе, нефтянике повествует фильм
“Три плюс миллион”. К портретному жанру относилась и
кинотрилогия, куда входили фильмы “Лейла”, “Зулейха”,
“Небесные братья”. Это было произведение, в котором
Назим Рза выступал как, режиссер, сценарист, музыкальный
оформитель и ведущий в кадре и за кадром. Это был первый
такой случай в азербайджанском кино, и Назим Рза был
признан родоначальником авторского фильма.
Одной из крупнейших работ последнего времени, настоящим явлением в азербайджанском документальном кино
стала эпопея “Огненная страна”, которая последовательно
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раскрывает историю азербайджанской нефтедобычи. В двенадцатисерийном эпосе, куда входят семь полнометражных
фильмов, приводятся интереснейшие документы далекого
прошлого, исторические материалы, представляющие огромную ценность первооткрытия. И самое главное достоинство
эпопеи – в ней заложена огромная публицистическая сила,
гордость за страну огней, восхищение людьми, на протяжении долгих лет искавшими кладовые подземных богатств,
которые служили человечеству.
Нефть во все времена имела огромную притягательную
силу. Она не только источник экономического процветания
того или иного государства, но и причина всевозможных
конфликтов, политических игр, военного противостояния,
борьбы заинтересованных государств и международных
нефтяных компаний за место “под солнцем” и дележа сфер
влияния. Так было 100 лет назад, так есть и сейчас. В Баку
тем более. Эта мысль красной нитью проходит через все
повествование. Процесс работы над эпопеей “Огненная
страна”, поиск материалов, связанных с деятельностью
братьев Нобель в Баку в начале XX века, привели Назима Рзу
в Норвегию, где вручались Нобелевские премии.
В торжественный зал, в котором столько десятилетий
были категорически запрещены какие бы то ни было серьезные съемки (только поверхностные, репортажные), пробился Назим Рза, доказавший строгим распорядителям, что в
Нобелевских премиях есть солидная часть (он привел конкретную астрономическую цифру!) прибылей от бакинской
нефти, и потому у бакинцев должны быть особые, эксклюзивные права и на киносъемки. В “Норвежских эскизах” и
были уникальные кадры вручения престижнейших мировых
премий.
Ну и самые последние работы Назима Рзы – это “Атешгях”, о всемирно известном памятнике культуры и религии
огнепоклонников, а также фильмы- портреты “Две жизни” и
“Элегия” о прекрасном резчике по дереву Сейфетдине
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Мансимоглу и замечательной женщине – художнице и
танцовщице Афаг Гусейновой, являющейся также президентом Ассоциации “Творческие женщины”.
Едва окончив эти работы, сделанные на “Азербайджантелефильм”е и показав их по телевидению, Назим Рза взялся
за новую работу – рассказ о грязевых вулканах. Можно не
сомневаться, что это будет новая поэма на телевидении,
потому что создается она большим мастером своего дела,
художником и энтузиастом.
Айдын Кязимов,
киновед.
“Бакинский рабочий”, 26 сентября 2001 года
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СВЯІЦЕННЫЙ ОГОНЬ СУРАХАНЫ
“Атешгях”... Есть нечто притягательное в вырывающемся из-под земли пламени не только для наших далеких
предков, но и для наших современников. Недаром прославленный на весь мир норвежский ученый и путешественник
Тур Хейердал полтора часа неотрывно смотрел на пламя
“Атешгях”а.
– А сколько других ученых, людей из разных стран мира
приезжали поклониться сураханскому огню, очиститься в
свете его священного пламени...
Нет, не случайно выбрал режиссер Назим Рза Исрафилоглу в герои телевизионного фильма огонь “Атешгях”а. Он
сам поклоняется этой стихии, он восхищается ее буйной
силой, благоговеет перед ее властью над душами и умами
миллионов. У него это – целая философия, которая легла в
основу телефильма, посвященного 2600-летию собрания
священных книг зороастризма – эпосу “Авеста”.
Назим Рза с высоким чувством восхищения и преклонения перед храмом рассказывает о его неразгаданных
тайнах, расшифровывает надписи на его стенах, сделанные
на хинди, санскрите, фарси, раскрывает смысл рисунков,
символов, не понятных нам изображений. Все это производит неотразимое впечатление, и мы, не раз бывавшие в
Храме огня, будто снова вместе с режиссером входим в
широкий двор, приближаемся к огню, проходим по сооружениям каравансарая, заглядываем во все 24 кельи, поднимаемся на второй этаж в комнату для почетных гостей...
Режиссер не просто дает изображение, он, как внимательный, знающий гид, приводит исторические материалы,
исследования ученых — его голос звучит за кадром, сосредоточивая наше внимание на узловых моментах истории.
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Картина “Азербайджантелефильм”а глубоко впечатляет,
она еще раз заставляет оценить глубину и серьезный подход
Назима Рзы к теме.
Режиссер показал фильм в разных аудиториях, в том
числе и в Союзе кинематографистов, где происходила
презентация ленты, а также книги, посвященной творчеству
Назима Рзы, автором которой является опытный и вдумчивый исследователь кино Азербайджана Айдын Кязимзаде.
Он и открыл перед нами профессионализм, характер и
глубокий внутренний мир мастера, который является автором и постановщиком почти пятидесяти документальных
фильмов. “Атешгях” – в их числе.
Светлана Мирзоева,
“Бакинский рабочий”, 21 июля 2001 года
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“НОРВЕЖСКИЕ ЭСКИЗЫ” В БАКУ
Вообще-то документальные фильмы “Qədim və yeni
yollar” и “Sülh və tərəqqi naminə”, объединенные под названием “Норвежские эскизы”, даже не значились в планах
“Азербайджантелефильма”, Да и сам Назим Рза Исрафилоглу, известный наш режиссер-документалист, не вынашивал
подобных задумок.
Все произошло случайно: съемочная группа многосерийной документальной ленты “Odlu məmləkət” отправилась
в Норвегию с совершенно другой целью. Вероятно, все
имеющие хоть некоторое представление об истории азербайджанской нефти, знают, что деятельность братьев Нобель
в начале века как бы породнила эти два столь далеких и
непохожих народа. Создатели “Odlu məmləkət” – автор
сценария, режиссер и ведущий Назим Рза Исрафилоглу и
оператор Нариман Шихалиев – как раз и отправились в
Скандинавию, чтоб собрать материал для будущей картины.
Рассказывает Назим муаллим:
– Представительство норвежской компании “Статойл” в
Баку, связавшись со своим руководством, Нобелевским
институтом, Комитетом Нобелевских премий, добилось
возможности для нас принять участие в церемонии вручения
этой авторитетнейшей награды.
Офис “Статойла” расположен в Ставангере, этой нефтяной столице Норвегии, откуда и началась наша поездка.
Уже там у меня зародилась мысль, кроме материалов для
“Odlu məmləkət”, снять и документальный фильм о Норвегии. Тем более, что и сам я с молодости интересовался
историей, культурой, литературой этой страны, прочел едва
ли не все книги знаменитых норвежских путешественников.
К тому же, хотелось, чтобы поездка, потребовавшая немалых
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средств и трудов, была как можно плодотворнее. Однако
конкретный план фильма созрел у меня только по возвращении в Баку. Я сразу объявил о своем желании снять под
общим названием “Норвежские эскизы” два фильма: “Sülh və
tərəqqi naminə” – о Нобелевских премиях – и “Qədim və yeni
yollar”. Название второго фильма связано с тем, что, как я
узнал из множества письменных источников, норвежцы
называют себя древними кавказцами, и их предки еще
несколько тысячелетий назад перебрались на Скандинавский
полуостров из Азербайджана. Первые короли викингов
считали себя потомками Одина, который, согласно древненорвежским сагам, был предводителем племени, перекочевавшего с юга. Таким образом, нынешнее сближение между
Азербайджаном и Норвегией – как бы продолжение связей,
корни которых уходят в глубокую древность. Норвежцы,
работающие ныне в Баку, не считают себя здесь на чужбине.
Так и родились два фильма, один продолжительностью
40 минут, другой – 50. Отмечу, что съемки заняли 5-6 дней,
монтаж – 9. Посмотревшие картину утверждают, что получилось неплохо.
Создателей документальных фильмов многие у нас или
не знают, или знают о них очень мало. Чтобы устранить это
“белое пятно”, “Синема-клуб” решил представить своим
читателям одного из авторов “Норвежских эскизов” Назима
Рза Исрафилоглу.
В документальном кино он с 1966 года. Окончил Институт театра, музыки и кинематографии в Санкт-Петербурге, а
его дипломная работа “Человек спасает Каспий” была удостоена премии международного кинофестиваля в 1969 году.
В те времена обращать внимание на экологические
проблемы было “не принято”, и фильм, после демонстрации
один раз в Москве и один раз в Баку, был “позабыт”, хоть и
получил специальную премию за “публицистическое решение важной темы”.
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За тридцать лет Н.Исрафилоглу снял десятки документальных лент. Сам он больше любит фильмы, объективно
отражающие исторические факты, а документальные картины считает видеолетописью нашего времени. Среди его
работ – “Həyat romansı”, посвященная Асафу Зейналлы, “Мən
Muğana vurğunam”, “Doğma ocağım mənim” и др.
Ha несколько лет Н.Исрафилоглу расставался с “Телефильмом”, но в 1994 году вернулся и в связи с 50-летием
Победы над фашизмом создал трилогию “Göylər sonsuz bir
dənizdir” об азербайджанских военных летчиках, о проявленной ими на фронтах доблести. Эта трилогия состоит из
фильмов “Leyla”, “Züleyxa” и “Səma qardaşları”, повествует о
выпускниках Бакинской авиашколы, традиции которой восходят к 30-м годам, и является лучшим ответом на пренебрежительное “среди азербайджанцев летчиков быть не может”.
Ныне Назим муаллим работает над многосерийной документальной картиной “Odlar yurdu”, в которой он является и
автором сценария. Он – и ведущий за кадром, и ведущий в
кадре.
Режиссер совершенно уверен, что отныне будет снимать
только на исторические темы. Н.Исрафилоглу, работающий
ныне в стиле авторского фильма, не намерен отдаляться от
мира кино.
Гюльджахан Мамедова,
Газета “Panorama”, 13 февраля 1997 г.
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МИР ГЛАЗАМИ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА
К 75-летию Назима Рзы, режиссера, сценариста,
писателя-публициста
С героем предлагаемого сегодня читателям газеты
“Каспiй” рассказа я познакомилась лично гораздо позже,
нежели с его многогранным творчеством. И это вполне
объяснимо: ведь почти полвека своей жизни Назим Рза
Исрафилоглу, чье 75-летие отметила недавно азербайджанская общественность, посвятил искусству кино и
телевидения…
Помню, что еще в 1969 году собственный корреспондент
по Прибалтике союзной газеты “Известия”, которую мне в
60-70-е годы прошлого столетия довелось представлять в
Азербайджане, поздравлял меня, своего коллегу, с победой
нашего соотечественника, в то время еще начинающего
режиссера Назима Рзаева, на проходившем в Клайпеде под
девизом “Человек и море” Всесоюзном кинофестивале: его
демонстрировавшийся там телефильм “Человек спасает
Каспий”, посвященный тяжелым экологическим проблемам,
получил тогда специальный диплом.
Фильм имел огромный успех, о нем писали центральная
и республиканская пресса. А спустя год телевидение Советского Союза рекомендовало эту телевизионную ленту для
участия в конкурсном показе на Международном кинофестивале в Риге, где он также был отмечен специальным
дипломом международного жюри и награжден “Трезубцем
Нептуна” за высокую публицистичность.
Потом у молодого режиссера, к тому времени уже выпускника отделения телевидения Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, куда он поступил, завершив учебу в Азербайджанском театральном
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институте имени М.А.Алиева (ныне Университет культуры и
искусства), были фильмы “Сын Каспия”, лирический рассказ
о знатном нефтянике и его бригаде, несущей вахту в открытом море, который был отмечен как лучший фильм о рабочем классе, “Три плюс миллион”, повествующий о людях
разных профессий и тоже удостоенный награды, посвященный композитору Асафу Зейналлы “Романс жизни” и
многие-многие другие, где режиссер предстает уже как зрелый мастер, умеющий с помощью незначительных на первый
взгляд кинематографических приемов донести до зрителя
суть произведения, помочь ему понять и полюбить его
героев, обладающих богатым духовным миром и щедрым
сердцем.
Словом, Назим Рза, уже в первые же годы вступления на
стезю служения искусству кино сумел завоевать славу одного
из лучших создателей фильмов-портретов. И тут трудно не
согласиться с весьма авторитетным мнением известного киноведа Айдына Кязимова, объяснившего приверженность кино
и телережиссера к этому далеко не легкому жанру его любовью
к жизни, к людям, его стремлением раскрыть душу своего
персонажа, показать ее красоту, побудить зрителя подражать
ему. И действительно, именно такими, вызывающими желание
быть похожими на героев, стали, пожалуй, все фильмы Назима
Рзы, посвященные нашим замечательным современникам, о
которых он рассказывает с гордостью и трепетом.
Особо хотелось бы отметить кинотрилогию “Выше неба
– только небо”, состоящую из трех фильмов: “Лейла”,
“Зулейха”, “Небесные братья”. В этом произведении, рассказывающем о первых женщинах-азербайджанках, ставших
летчиками, и азербайджанских летчиках – участниках Второй мировой войны, Назим Рза выступал и как режиссер, и
как сценарист, был и музыкальным оформителем, и ведущим
в кадре и за кадром. Это было его, авторское кино, родоначальником которого в азербайджанском кинематографе по
праву признан Назим Рза.
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Однако признание пришло к моему герою в не меньшей
степени и благодаря его научно-популярным фильмам,
всегда вызывавшим зрительский интерес. Одним из таких, к
примеру, считается снятая творческим объединением “Азтелефильм” картина “Азербайджанские вулканы”, режиссером
которой выступил Назим Рза Исрафилоглу. Кто видел эту
ленту, показанную по азербайджанскому телевидению в
начале нового столетия, тот наверняка помнит то буквально
завораживающее зрелище, когда казалось, что попавшие в
кинокамеру вулканы словно дышат, напоминая биение
сердца, словно подают свой манящий голос.
Творчество Назима Рзы, на первый взгляд человека угрюмого, суховатого, а вернее, сурового, полностью опровергает это мнение. Ведь только тот, кто умеет удивляться и
восторгаться, способен услышать “голоса” вулканов, почувствовать притягательную силу вырывавшегося из-под
земли огня, что мы увидели в посвященном эпосу “Авеста”
фильме “Атешгях”, рассказавшем о священном храме и его
неразгаданных тайнах (кстати, эта работа режиссера, как и
ряд других, была особо отмечена в Финляндии, на фестивале
азербайджанского кино и музыки), наконец, только тот
может с изумлением и восхищением “вглядываться” в
древнюю историю родного края, чтобы потом заявить о
своем “открытии” с экрана, как это сделал Назим Рза в
документальной ленте “Хачбулаг”, повествующей о древних
албанских строениях на территории Азербайджана.
Да, именно таким предстает перед нами автор научнопопулярных фильмов, в первом ряду которых – и принесший
ему, известному кинодокументалисту, широкую популярность документально-публицистический фильм “Огненная
страна” в 12 сериях, посвященный истории азербайджанской
нефти от древнейших времен до подписания “Контракта
века” и ставший, можно сказать, явлением в азербайджанском документальном кино. Эту картину показывали на
АзТВ и на одном из турецких телеканалов. И именно во
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время его съемок в конце 1996 года режиссер получил
приглашение участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии в Осло. В результате очень скоро ценители
творчества Назима Рзы получили возможность познакомиться с его двухсерийным фильмом “Норвежские эскизы”. А
сделать его широкомасштабно, по собственной задумке
съемочной группе и прежде всего режиссеру помогли их
настойчивость и решительность: они сумели убедить строгих
распорядителей церемонии в том, что у бакинцев – особые
права на съемки, так как в Нобелевских премиях солидную
часть составляют прибыли от бакинской нефти…
Вернусь, однако, к “Огненная страна”, в которой мастер
документального кино последовательно раскрывает историю
азербайджанской нефтедобычи, приводит документы далекого прошлого, исторические материалы, представляющие
особую ценность. И все это с огромной публицистической
силой, с гордостью за свою землю, с восхищением о тех, кто
смог сделать подземные богатства достоянием человечества…
Следует, думаю, непременно отметить и то, что мой
герой, кино- и телережиссер, кинодраматург Назим Рза
Исрафилоглу в последние десять, а то и более лет успешно
занимался также литературной деятельностью, выступая в
качестве писателя-публициста. На страницах нашей газеты
мы уже рассказывали о его публицистических, насыщенных
интересной информацией произведениях, посвященных Ее
Величеству Нефти, давней привязанности автора. Первое из
них – “Огненная земля” – было написано на основе научнопублицистического сценария кинодраматурга и являет собой
экскурс в историю бакинской нефти, знакомиться с которой
невозможно без волнения.
Несколькими годами позже в свет вышли две другие
книги Назима Рзы о главном богатстве азербайджанского
народа – его “черном золоте”: “Нефть и мировая война”, а
также “Нефть. Источник глобальных конфликтов”. Исследуя
и анализируя историю Второй мировой войны, в основе
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которой по большому счету лежала борьба за нефть, автор,
по его же признанию, пришел к выводу, что нефть по сути
своей является не разрушительной, а созидательной силой. И
она непременно должна служить этой высокой цели!..
Свой интерес к истории азербайджанской нефти Назим
Рза объясняет так: чтобы заглянуть в далекое и близкое
прошлое азербайджанского народа, считает он, следует
глубоко знать историю азербайджанской нефти, этой данной
нам свыше чудотворной силы…
Особое место в творчестве режиссера-документалиста
Назима Рзы Исрафилоглу, человека неравнодушного, любящего свой народ и Родину, занимает, естественно, явление,
которое вот уже 200 лет преподносится миру как “армянский
вопрос”. Несколько лет назад он завершил работу над
циклом документальных кинолент, разоблачающих истинное
лицо армянских националистов. Состоит этот цикл из двухсерийного фильма “Армяне: анатомия лицемерия”, первая
часть которого называется “Операция “Форпост”, а вторая –
“Политическая авантюра века”. Спустя два года, в 2009-м,
тема была продолжена в картинах “1915 год. Начало
армянской фальсификации” и “Крокодиловы слезы”.
Отмечу, что все, кому довелось посмотреть эти работы
Назима Рзы, подчеркивают, что автору, несомненно, удалось
дать глубокий анализ истории возникновения так называемого армянского вопроса, берущего начало еще со времен
Петра I, когда армяне появились на Кавказе и когда произошло их внедрение в российские структуры. Однако своих
далеко идущих целей армяне смогли добиться лишь в период
правления Николая I, после войны между Россией, Ираном и
Турцией, когда и состоялось массовое переселение армян в
Закавказье, в частности в Азербайджан.
Насыщенной убедительными кадрами, разоблачающими
армянскую ложь, получилась документальная лента о 1915
годе, ставшим началом страшного явления под названием
“геноцид”. Съемочная группа под руководством режиссера
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сумела обнаружить на территории Турции, где и велись
основные съемки, новые, ранее неизвестные факты геноцида,
чинимого против турков армянскими националистами. А для
того чтобы иметь их, автору пришлось внимательно изучить
документы Государственного исторического архива Азербайджана, из которых была почерпнута информация о создании в 1918 году комиссии по расследованию антиазербайджанской деятельности Степана Шаумяна в Баку, Губе,
Шамахе и других городах Бакинской губернии. Много материалов было обнаружено также в турецких архивах и во
время поездок в ряд населенных пунктов Турции, где кинематографистам предоставлялись фотодокументы, свидетельствующие о зверствах армян.
Естественно, невозможно даже просто перечислить факты, подтверждающие нечеловеческую сущность организаторов той кровопролитной вакханалии. Но об одном из них,
рассказанном Назимом Рзой, хотелось бы вспомнить. Речь о
беспощадном расстреле 3000 мирных жителей Эрзерума,
собранных якобы для строительства железной дороги. В найденном азербайджанским кинорежиссером дневнике одного
российского полковника было написано, что на вопрос,
заданный им армянскому организатору этой кровавой акции:
“Как же можно было стрелять в ни в чем неповинных, безоружных людей?”, тот нагло ответил: “Вы – русский, и потому никогда не поймете, что значит для армян уничтожать
турков”. И таких доказательств членами съемочной группой
было собрано не один, не два…
По мнению самого режиссера, автора исторической
эпопеи, рассказывающей об истории возникновения так
называемого “армянского вопроса”, особенно тяжелым получился четвертый фильм – “Крокодиловы слезы”. Человеку,
психологически неподготовленному к его просмотру, приходится нелегко…
И эта, и все другие картины цикла документальных лент,
вскрывающих истинное лицо армянских националистов, как,
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впрочем, все работы кино- и телережиссера Назима Рзы
Исрафилоглу, которых у него более 70, сняты творческим
объединением “Азербайджантелефильм”…
Как-то в беседе с корреспондентом одного из азербайджанских информационных агентств на вопрос, как реагирует
на его весьма убедительно разоблачающие армянское лицемерие фильмы современная Армения, Назим Рза ответил так:
“Работая над фильмами, я умышленно не ссылался на мнение
азербайджанских ученых, избавляя их таким образом от
обвинений в предвзятости. Главным материалом служили мне
неопровержимые данные Государственного архива страны и
научные труды серьезных зарубежных исследователей… Что
же касается резонанса, то на армянских сайтах в мой адрес не
раз обрушивался шквал нецензурной брани… Меня это не
удивляет и не пугает, поскольку такой, независимо от географии проживания, и бывает всегда реакция армянских националистов на разоблачение их бредовых идей…”
Да, к счастью, мой герой – действительно не из пугливых. И в планах на будущее у него значатся и новые исследования по истории мировой нефтяной политики и стратегии, и издание книги, посвященной работе над созданием
фильмов, посвященных так называемому “армянскому вопросу”, и еще многое другое…
Думается, жажду творчества Назим Рза унаследовал от
деда своего, Мирзы Мухаммеда Ахундзаде, одного из руководителей действовавшей в Гяндже в 1906-1917 годах организации “Дифаи” (“Защита”), пробившей, как считается,
брешь в многолетнем безропотном подчинении царскому
режиму. Будучи поэтом, писателем, драматургом, одним из
сподвижников создателя журнала “Молла Насреддин”,
Мирза Мухаммед Ахундзаде первым в Азербайджане написал в 1909 году книгу о поэзии великого Низами под названием “Шейх Низами” – она заложила основы низамиведения
в нашей стране. В том же году был издан его труд “Что такое
театр?”, ставший, можно сказать, началом азербайджанского
206

театроведения. В созданных им многочисленных пьесах,
которые ставились в Баку, Тбилиси, Гяндже, выступали корифеи азербайджанской сцены, такие как Араблинский, Шарифзаде и другие. А его сатирические стихи, статьи, фельетоны часто печатались на страницах “Моллы Насреддина”…
…Почему-то мне кажется, что оставивший добрый след
в жизни Мирза Мухаммед Ахундзаде, дед моего, несомненно, талантливого героя, преданного избранному делу
Назима Рзы Исрафилоглу, и стал для него той путеводной
звездой, что всегда нацеливает на жизнь и труд во имя блага
родного народа.
Эльмира Алиева,
заслуженный журналист

207

КТО МОЖЕТ, ОКЕАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
НЕФТИ, ИЗВЕДАТЬ ТВОИ ТАЙНЫ?
Меня с кино-телережиссёром, кинодраматургом, писателем-публицистом Назимом Рза Исрафилоглу познакомил
известный геолог-нефтяник и вулканолог, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии
Азербайджана Адиль Алиев в начале ХХI столетия перед
просмотром двух фильмов “Азербайджанские вулканы” и
“Лицом к лицу с вулканами”. В этих фильмах Назим Рза
проявил себя не только как режиссёр-сценарист, но и как
ведущий авторского кино.
Следует отметить, что грязевой вулкан является одним из
чудес природы и представляет собой некую триединую
сущность одного геологического процесса. Это тектоника
нефтяной структуры, сама нефтяная залежь и вулканизм. Адиль
Алиев в своих многочисленных научных публикациях открыл
геохимические тайны образования азербайджанской нефти.
В газетной публикации “Беспокойный и неутомимый
исследователь”Адиль Алиев с большим журналистским
мастерством раскрыл многогранную творческую деятельность Назима Рза Исрафилоглу, выдающегося представителя
азербайджанского киноисскуства. Особенно мне понравилась та часть деятельности Назима Рза, в которой он рассматривает древнюю историю азербайджанской нефти, её таинственную роль во второй мировой войне.
Моя читательская заметка на газетную публикацию
Адиля Алиева начиналась с заглавия в виде вопроса, на
который сам же отвечаю.
Тайны азербайджанской нефти раскрыли две блестящие
творческие личности Азербайджана — Адиль Алиев и Назим Рза.
Рамиз Велиев
Ведущий научный сотрудник Института Физики НАНА
Доктор наук по физике
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ НАЗИМА РЗА
ИСРАФИЛОГЛУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМЫ ...
Моя закадычная подруга, талантливый художник, искусствовед и хореограф, президент “Ассоциации Творческих
Женщин” Афаг Гусейнова, имеет мастерскую в самом центре
Баку. В эту уютную маленькую мастерскую, в которой все
четыре стены до потолка увешены творческими работами
гостеприимной хозяйки мастерской, часто заходили
интересные креативные представители интеллигенции и
гости Баку. Часто здесь – в очаге духовной атмосферы,
рождались интересные, оригинальные проекты, замыслы
выставок, концертов.
Однажды, в начале 2001-ного года я здесь увидела
элегантного, высокого, стройного, седоволосого мужчину,
привлекшего всеобщее внимание своим интеллектом, энциклопедическими рассуждениями, великолепным умением
логически и четко излагать свои мысли. Это был известный
кино и телевизионный режиссер-документалист, сценарист,
писатель-публицист, великолепный научный исследователь
Назим Рза Исрафилоглу. Всю свою творческую жизнь,
проработав в Азтв, он создал свыше 70-ти документальных,
научно- популярных, публицистических фильмов, освещающих важнейшие области Азербайджана. Это: “Сын Каспия”,
“Человек спасает Каспий”, “Атешгях”, “Азербайджанские
вулканы”, 12-ти серийный фильм “Одлу мемлекет” (посвященный истории азербайджанской нефти), “Норвежские
эскизы” (2 серии), “Древняя Гянджа” и многие другие
фильмы об истории азербайджанского народа, его чаяниях,
достоянии, радостях и болях. Кстати, когда было закрытие
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Фестиваля индийских фильмов в Баку, организаторы
завершили фестиваль в Доме кино Союза кинематографистов
фильмом Назим муаллима “Атешгях”. Скупой на похвалу
известный азербайджанский кинорежиссер Расим Оджагов,
после просмотра этого фильма, сказал: “Атешгях” – больше,
чем фильм”! А Посол Индии попросил передать ему копию
этого фильма. Любой человек, при близком знакомстве с
Назим муаллимом, еще раз убеждается в его патриотизме,
бесконечной любви и знании истории своего народа.
Как раз в это время, познакомившись на конференции
Форума Неправительственных организаций с Афаг, Назим
муаллим только что снял прекрасный документальный
фильм “Элегия” (показанный в эфире под названием “Од
периси”) о творчестве Афаг Гусейновой. Фильм получился
очень интересным, романтичным, неожиданным по сюжету и
ритму, таким, какой и есть героиня фильма – творческая,
трудолюбивая, многогранная: сюжеты, связанные с керамикой, живописью в мастерской художницы, на выставках, в
Ичери шехере, неожиданно сменяются танцевальными
кадрами репетиций ансамбля Афаг, ее танцами на фоне
“Янардаг”а, моря на Шихове и др. Кстати, по – поводу
последнего дня съемок – съемок на Шихове Афаг с юмором
рассказывала: “После долгих съемок по Ичери шехерю (“там
пройдись, здесь встань”), мы поехали на Шихово. Девочки в
костюмах и в кялагаи долго медленно кружатся на песке,
Нариман муаллим их бесконечно долго снимает и подбадривает: “ Хорошо, хорошо!” Эмку – дочь Афаг (прим. – Г.г.)
тоже прихватили камерой, вернули криками лодку, и она
торжественно проплыла перед камерой еще раз по ровной
глади воды, море утопало в лучах утомленного зноем солнца,
чуть- чуть отдавая рябью. Мы позировали еще на скалах,
уставшие, счастливые окончанием насыщенных съемок.
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Правда. Был же еще “Янардаг” – божественный огонь Земли!
Горящая Земля!
В десять часов я, уставшая, иду домой. “Не уходите, сейчас мы закатим пир”. После долгого, трудного, но продуктивного дня мы с друзьями и Эммой уселись за круглый
стол, зажгли свечи, и вдруг – о, боже! – нас широко – тудасюда и обратно – пошатнуло – Землетрясение!”
Да, последний день съемок фильма совпал с землетрясением в Баку в ноябре 2000 года. И съемки Каспийского
моря на Шихове являются исторически, документально
важными!
Так, как режиссер и сценарист Назим Рза Исрафилоглу
сам необыкновенно многогранен, талантлив, профессионально тонок и опытен, ему удалось очень увлеченно и достоверно показать многогранность и яркость таланта Афаг.
Недаром, он имеет профессиональное музыкальное образование.
Назим Рза является членом союза Кинематографистов
Азербайджана и членом союза Журналистов Азербайджана.
Он – организатор и председатель общественной организации
“ТВ- Синема-XXI”. Он также долгие годы преподавал в
различных университетах Баку и его студенты приходят к
нему домой и сегодня, так как общение с таким человеком,
как Назим муаллим, это праздник Жизни! Как хорошо, что и
молодое поколение понимает это!
Назим Рза знают и уважают помимо Азербайджана во всех
меридианах и параллелях Земного шара: в Финляндии, Норвегии, России, Турции, Грузии, Латвии, Литвы, Белоруссии и
других странах, везде, где он и его фильмы участвовали на
международных кинофестивалях и симпозиумах. Этот человек
– безграничного интеллекта и кругозора, неисчерпаемого
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творческого потенциала, который и сегодня бьет ключом из
него. Множество творческих планов он планомерно претворяет
в жизнь, беспокоясь только о том, чтобы успеть. Какое счастье,
когда творчество в человеке больше его самого! Пожелаем же
Назим Рза Исрафилоглу здоровья и творческих успехов в его
благородном и важном труде!
Гюльшен Гаджиева
Художник-реставратор высшей квалификации
(Национальный музей Истории Азербайджана), эксперт
антиквариата, педагог Академии Художеств
Азербайджана, Заслуженный деятель искусств
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ШЕДЕВРЫ СОЗДАЮТСЯ ГУСИНЫМ ПЕРОМ…
Все, что ему надо, он несет в себе. Все в его жизни с
его стороны имеет логическую завершенность. А со
стороны общественной реакции – “тоже”. Назим муаллим – натура необыкновенно цельная. Он идет по жизни
неспешной, но твердой поступью. И он доводит свои
фильмы, книги до совершенства. Блистательный, но
скромный.
Конечно, все начинается с корней. Интеллигентная,
уважаемая в Гяндже семья. Дедушка – известный азербайджанский просветитель, общественный деятель Мирза Мухаммед Ахундзаде. Гянджа, город, где родился Назим Рза Исрафил оглу, – колыбель множества выдающихся людей, такие, как Мехсети Гянджеви, Низами
Гянджеви, Мирза Шафи Вазех, Фикрет Амиров, МирАли Кашкай, Нигяр Рафибейли и др. Что-то в нем есть от
героя произведения Курбан Саида “Али и Нино”.
Благородное рыцарство.
Учеба, с детства профессиональное занятие музыкой
(фортепьяно), школьные спектакли привели Назим
муаллима сначало в Азербайджанский театральный институт им. М.А.Алиева, а затем и в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Дипломная работа “Человек спасает Каспий” (1971
год) сразу получил всесоюзную и международную премию
“Трезубец Нептуна”. Потом в его блистательной карьере
необычайно серьезного, вдумчивого, работоспособного
кинорежиссера были потрясающие фильмы, отмеченные
всесоюзными и международными премиями – “Сын
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Каспия”, трилогия о первых женщинах-летчицах Азербайджана – “Выше неба – только небо”, “Армяне.
Анатомия лицемерия”, “Атешгях”, “Элегия” (“Од
периси”) (фильм о моем творчестве), “Норвежские
эскизы” (посвященный Альфреду Нобелю и его премии),
“Горизонты голубого огня” и много-много других.
Свыше 70-ти документальных фильмов создал Назим Рза
за свой большой творческий путь. Уже за это творческое
объединение “Азербайджантелефильм”, где Назим
муаллим работал всю свою творческую жизнь, должен
был представить его перед правительством на награды.
Назим
муаллим
в
истории
азербайджанского
документального кинематографа создал свою школу –
школу авторского документального фильма, со своим
индивидуальным почерком, где он выступает как
вдумчивый, пытливый исследователь, автор, режиссер и
чтец. Но венцом творчества Назим Рза является его
монументальное документальное полотно – 12 серийный
документальный фильм “Одлу мемлекет”, посвященный
истории азербайджанской нефти. Материалы к этому
фильму Назим муаллим, будучи научным исследователем, пытливо собирал во многих хранилищах Азербайджана, других стран. Этот фильм настолько научно,
исследовано, документально обоснован, что является
кинодокументальной хрестоматией истории азербайджанской нефти, должен быть представлен к государственной премии, так, как он стал классикой азербайджанского документального кино.
Шедевры создаются гусиным пером! Сейчас Назим
Рза пишет свои книги об истории создания своих документальных фильмов, так как за кадрами его фильмов
остался непочатый край “внутреннего” материала, не
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вошедшего в фильмы. У него нет компьютера – он пишет
свои серьезнейшие научно-исторические книги простой
авторучкой – и это здорово! Это так похоже на Козерога!
Чем больше обстоятельства притесняют Козерога, тем
сосредоточеннее он погружается в исполнении своего
замысла. “Келья” – идеальное место его творчества.
Притом, что научные материалы для своего фильма он
по крупице собирает по всему свету. Он оставляет свое
духовное наследие для Человечества. Человечище для
Человечества! Да, как там насчет логической реакции
общественного и государственного признания?
Афаг Гусейнова
Доктор философии по искусствоведению,
президент общественного объединения
“Творческих Женщин”, художник, хореограф
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ТРОПА БЕССМЕРТИЯ РЕЖИССЁРА
С Назимом Рза Исрафилоглу я познакомилась в середине
90-х годов, когда, будучи экожурналистом, присутствовала
на премьерном просмотре одного из его шедевриальных, я
бы сказала, фильмов – это был фильм “Азербайджанские
вулканы”.
И произошло это знакомство, благодаря очень уважаемому мной учёному, вулканологу, доктору геолого-минералогических наук, заведующему отделом вулканологии Института геологии НАН Азербайджана Адилю Алиеву. Именно
он сообщил мне, что вскоре состоится презентация документального фильма о вулканах. Режиссёром и автором
фильма был Назим Рза Исрафилоглу. Позже, когда я писала
материал об этом фильме, мне пришлось общаться с Назим
муаллимом. С тех самых пор, я начала следить за творчеством удивительно интересного азербайджанского кинодокументалиста, представляя бакинским читателям свои информации и очерки о его работах.
Однажды Назим муаллим сообщил (по моей просьбе,
регулярно извещать меня о демонстрациях его фильмов по
национальному телевидению), что по ТВ представят его
документальный фильм, посвящённый героическим азербайджанским лётчикам Великой Отечественной войны
После просмотра третьего фильма его кинотрилогии
“Выше неба – только небо” (“Göylər sonsuz bir dənizdir”)
“Небесные братья”, я не могла отделаться от впечатления,
которое произвёл на меня взгляд с фотографии лётчика
Владимира Багирова, сбившего в последнем бою три немецких истребителя, два из которых – тараном. Информации о
нём в фильме было меньше, чем о других лётчиках. По
словам Назим муаллима, во время поиска материала о
В.Багирове, все сообщали, что “об этом лётчике, вообще, нет
никаких сведений”. Тем не менее, Назиму Рза удалось выйти
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на одного из сокурсников Вл.Багирова в Eйском училище –
доктора исторических наук Мазахира Аббасова и получить
ценную информацию о героических буднях Владимира во
время их совместной учёбы.
Он же приведёт режиссёра на могилу Владимира на
Интернациональном кладбище в Баку и этот эпизод уникального, ценного по значимости, замечательного фильма-трилогии Н.Р.Исрафилоглу завершается тут.., у окружённой
густыми деревьями могилы выдающегося героического сына
азербайджанского народа Владимира – Джахангира Багирова
Наблюдая за Назим муллимом не один год, я радовалась.
Радовалась, что есть ещё у нашего народа такие талантливые
специалисты, знатоки своего дела, которые бескорыстно
служат нашему Отечеству. И всё, что ни делают они –
талантливо и по высшему классу!
Мне приходилось наблюдать его и на телестудии, во
время работы над фильмами или их контрольными просмотрами. Это были серьёзные рабочие моменты, при
которых не было ни суеты, ни лишних бесед, ни чаепитий
или других отвлекающих от работы моментов – они всецело
были поглощены процессом работы.
У Владимира Маяковского есть строки: “Делать бы
гвозди из этих людей, не было б крепче на свете гвоздей”...
Уверена, что эти слова можно отнести к Назиму Рза
Исрафилоглу
Оригинальность режиссёрской работы Назима Рза
Исрафилоглу вижу также в том, что он сам, обладающий и
неким артистическим магнетизмом, нередко в своих фильмах
выступал в качестве героев этих фильмов – помню, например, его в роли обаятельного, подтянутого генерала и
писателя Исмаил бек Куткашынлы...
Нелишне, думаю, отметить эрудицию и широкий кругозор режиссёра, прекрасное владение темой нового фильма,
без чего, вряд ли может состояться высококлассный фильм.
В каждом кадре его киноработы ощущается собственный “почерк” и высокое режиссёрское мастерство. Умело
используя имеющийся материал, как и, вновь найденный, в
результате нелёгких поисков, режиссёр добивается не просто
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подробного представления избранной темы в фильме, но и
максимального её соответствия историческим фактам. Все
его фильмы просматриваются легко, без ощущения хода
времени, с невероятным интересом и удовлетворением от,
доступно и колоритно представляемого, киноматериала.
Немаловажно отметить, что Назим муаллим, конечно же,
не является случайным обладателем высоких человеческих
качеств и талантов. Думаю, фактор наследственности нельзя
сбрасывать со счетов – он потомственный представитель
рода Мирзы Мухаммеда Ахундзаде – известного азербайджанского поэта, писателя и драматурга. Наследственность
великая сила. И смею предположить, что такие его качества,
как кристальная честность, порядочность, скромность, и,
главное, недюжинный талант – тоже плод его родословной.
Отрадно также, что после завершения режиссёрской
деятельности Назим муаллим нашёл продолжение себя – в
молодых кадрах, связав свою судьбу со студентами, работая
с которыми, ему удавалось передавать свой бесценный опыт
будущему поколению
Надеемся, переданные им новому поколению знания и
недюжинный опыт ещё много раз проявятся в его учениках
на благо нашей родины. Режиссёр Назим Рза Исрафилоглу, я
сказала бы, проложил свою тропу бессмертия в будущее
нашего национального документального кино.
Да, хочется, чтобы его почерк документальной режиссуры, мастерство, а также, самоотверженность и самоотдача
делу жизни, талант и внутренняя чистота, нацеленные на
взятие самых высоких вершин искусства кинодокументалистики, имели продолжение в будущем национального
документального кинопроизводства.
Севиндж Гейдарова
поэт, журналист – член Союза писателей
Азербайджана, Союза журналистов Азербайджана, доктор
философии в области экомоделирования
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Страницы из газет…
ТРЕТЬЯ BOЛHA
Заметки с IV Всесоюзного фестиваля
телевизионных документальных
фильмов “Человек и море” в Клайпеде
...Некоторое время назад, когда только начиналась волна
документальной кинопоэзии (она и в нашей республике
вынесла на песок поистине прекрасные капли янтаря), зритель принимал ее образцы как следующий шаг после
информационного периода в документалистике. Благотворное влияние этой эмоциональной атаки испытал на себе
каждый, кто следил за работой документалистов хоти бы
нашей Рижской киностудии или киногруппы Латвийского
телевидения.
Я не хочу сказать, что поэтический кинодокумент изжил
себя. Нет. Но волна прошла. Искусство не стоит на месте. И
“малолитражные” кинопоэмы, даже весьма талантливые, уже
не удовлетворяют зрителя. Зритель ждет следующего шага от
художника – это было отчетливо видно и в Клайпеде, стоило
только присмотреться к реакции зала. А эта верный барометр.
Вот зал оживился после некоторой спячки – начался показ
Бакинского фильма “Море людей”. Начался с двух осетров в
аквариуме, в который ввели две капли нефти. А затем камера
бакинцев выходит на натуру. Тонны нефти в Каспии.
Заброшенные рыбные промыслы. Опустевшие рыбацкие поселки... Речь о том, что человеку, неосторожно обошедшемуся
с природой, долго придется восстанавливать изначальное
равновесие. Может, он и восстановит, но ценою колоссальных
усилий, как это сейчас происходит на Каспии...
...Зал принял ленту, наградив её аплодисментами. Это
были аплодисменты за импульс. Да, бакинцы заставляли нас


Позже фильм был переименован на “ Человек спасает каспий”-ред.

219

думать. я попробую взять на себя смелость сказать, что
следующая волна кинодокументалистики лежит где-то здесь
– в углублении в нашу сложную жизнь и сложность
человеческой личности. Первые шаги сюда уже сделаны...
В.Дозорцев
“РИГАС БАЛСС”, 29 декабря 1969 года
НЕМНОГО О МОРСКОИ СТИХИИ
Примечание к одному телеконкурсу
...Мне уже приходилось писать в “Советской культуре” о
фильме эстонского телевидения “Мое я”, где авторы, анализируя факты будничной жизни рыболовецкого колхоза,
заставляют и нас задуматься над отношением человека к
своему гражданскому долгу, общественным делам. Эта картина была показана вне конкурса. А в конкурсной программе
только фильм “Море людей” (Бакинская студия) сделал попытку привлечь внимание зрителей к острому, актуальному
вопросу. Речь идет о Каспии, об оскудении его рыбных богатств. Отдадим должное телевизионным кинематографистам Азербайджана. Они касаются взаимоотношений человека
и природы, одной из насущных проблем нашего века.
А.Руденко,
“Советская культура”, 31 января 1970 года
ЧЕЛОВЕК И МОРЕ
…Работа азербайджанской студии “Море людей” – это
фильм- размышление о судьбах сегодняшнего Каспия, о
человеке, природе и промышленности, фильм смелый и
глубоко принципиальный. Содержание картины ее авторы
раскрывают методами телепублицистики.
В кадрах – старая рыбачка, вспоминающая о некогда
богатых, а ныне опустевших тонях, ученый, исследующий
состояние биологических ресурсов уникального моря,
министр, рассказывающий о строительстве очистных сооружений на предприятиях нефтяной промышленности.
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Точность авторского “прицела” в выборе темы получила
красноречивое подтверждение: недавно принято постановление Совета Министров СССР “О мерах по усилению
охраны рыбных запасов в водоемах СССР”.
Картины природы, местами погибающей из-за неразумного хозяйствования, показ того, что приходится делать для
предотвращения вреда, который может быть причинен,
заставляют каждого ощутить личную ответственность за все,
что происходит на нашей планете.
И.Воронин
“Социалистическая индустрия”, 3 марта 1970 года
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКА
...Взволновал тревожный сигнал о гибели рыбы в Каспийском море (азербайджанский телефильм “Человек спасает Каспий”). Лабораторный опыт. с двумя осетрятами,
погибающими в течение одной минуты от капли нефти,
вырос в фильме до глубокого и острого обобщения. Эта
картина – горячий отклик на советские законы об охране
природных богатств страны.
Михаил Пярн
заслуженный артист Латвийской ССР.
“Советская Латвия”, 11 декабря 1970 года
ПРОНИКАТЬ В ГЛУБИНЫ ЖИЗНИ
...Интересна своим режиссерским решением лента азербайджанских теледокументалистов “Сын Каспия” (авторы
сценария – Э.Агаев, Р.Таривердиев, режиссер – Н.Рзаев, оператор – А.Оганов). Лирический рассказ о знатном нефтянике
инженере-химике, депутате Верховного Совета СССР Суриде
Джафар-заде и его бригаде, которая несет вахту в открытом
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море, вызывает в душе гордость за нашего современника, его
богатый духовный мир, щедрость сердца. Фильм снят в одной
тональности, без “неожиданных” переходов и перебивок.
Спокойно и в то же время торжественно показывает камера
будни нефтяников, как бы проникая в их внутренний мир.
В.Поляк,
“Вечерний Минск”, 8 октября 1971 года
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
...Фильм азербайджанской телестудии называется “Три
плюс миллион”. Он о трех из миллионов людей, “на которых
земля держится”.
- Это великое дело и великая честь – оставить в
будущем память о своём современнике, – говорит о фильме
скульптор Фуат Салаев.
Эти слова, на мой взгляд, могли бы стать и девизом
творчества Назима Рзаева, режиссера этого фильма.
Как-то у Рзаева спросили, что решает успех фильма? Он
ответил: “Заинтересованность”. Имея в виду глубокое проникновение в суть вопроса, сопереживание герою. Заинтересованность – это не только доскональное изучение того,
о чем рассказывает фильм (например, делая картину о нефтяниках, режиссер сам до мелочей изучил эту профессию).
“Я начинаю работу над сценарием лишь тогда, когда
проблема по- настоящему близка мне и интересна, волнует
меня, – говорит Рзаев. – Как каждый любящий свой край
человек, не могу оставаться равнодушным, когда вижу
расточительное отношение к его богатствам, и часто
обращаюсь к этой теме”.
В 1970 году на международном телефестивале был показан
фильм Н.Рзаева “Человек спасает Каспий”. Он посвящен
борьбе за чистоту окружающей среды. За публицистическое
решение темы фильм был удостоен приза “Трезубец Нептуна”.
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Вскоре на фестивале в Мурманске другая его работа –
“Сын Каспия” получила приз города-устроителя.
Но о чем бы ни шла речь в его фильмах, они прежде
всего о молодежи и для молодежи. Это и телефильм “Попутного ветра” – рассказ о курсантах Каспийского высшего
военно-морского училища им. С.М.Кирова, “Дарю тебе
радугу” – о молодежной художественной студии и другие.
- Делая программу для молодежи, надо основываться
на традициях, – считает Н.Рзаев. – Преемственность поколений – вечный источник наших сил.
О. Сюляргина
“Молодой ленинец” (Волгоград. V Всесоюзный
фестиваль молодежных телепрограмм),
23 октября 1982 года
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СЫН КАСПИЯ
Телевизионный документальный фильм Азербайджанского телевидения. Приз за лучший
фильм о рабочем классе
на Всесоюзном фестивале
телефильмов в Минске,
1971 год.
Нефтяные
Камни...
Единственный в мире город, раскинувшийся в открытом море. С первых же
дней своего существования
он привлек к себе внимание поэтов, и писателей,
журналистов и художников, композиторов и кинематографистов, В каждой области искусства создана своя
летопись о Нефтяных Камнях и эта благородная работа
успешно продолжается и в настоящее время.
Весомый вклад в эту летопись внесли и кинематографисты нашей страны. Во многих фильмах, как художественных, так и документальных создан неповторимый образ
нефтяника Каспия – простого советского человека,
бесстрашного борца со стихией.
История Нефтяных Камней знает немало ярких примеров мужества и отваги. Кто не знает беспримерного подвига
одного из первооткрывателей Нефтяных Камней Михаила
Каверочкина и его бригады? Кому не знакомы имена
лауреата Ленинской премии, ныне управляющего НПУ им.
XXII съезда КПСС Бахмана Гаджиева, легендарного
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эстакадостроителя Героя Социалистического Труда Ханоглана Байрамова – ветеранов Нефтяных Камней. Далеко за
пределами Азербайджана известно имя молодого бурового
мастера Сурида Джафар-заде и многих других.
Перед нашей съемочной группой стояла задача создать
фильм о депутате Верховного Совета СССР Суриде Джафарзаде. Задача эта была, с одной стороны, сложной, а, с другой
стороны очень, интересной. Сложность заключалась в том,
что о нефтяниках Каспия было создано очень много
фильмов. Нам надо было сказать что-то новое, найти совсем
иное решение, чтобы не повторять сказанное до нас. А это
само по себе очень интересно, тем более, что нам предстояло
встретиться с новыми людьми, с новой обстановкой.
Съемочную группу прежде интересовал такой вопрос: за
счет чего достигаются те трудовые успехи, которыми вправе
гордиться нефтяники Каспия.
Во время съемок фильма мы убедились в том, что основой успеха покорителей моря является, конечно, дружба и
сплоченность. На Нефтяных Камнях работают люди разных
национальностей. Плечом к плечу с азербайджанцами трудятся русские, украинцы, армяне, лезгины, осетины, белорусы и представители других национальностей. Интернациональная дружба является характерной чертой той трудовой
атмосферы, что сложилась на стальном острове. Кроме того,
немаловажный фактор успеха – это гордость своей профессии – профессией морского нефтяника – и глубокое понимание своего долга перед Родиной, которая доверила им
сложный и ответственный участок работы.
Наша съемочная группа почти месяц пробыла на Нефтяных Камнях. С первых же дней между нефтяниками и
членами нашей группы сложились дружеские отношения. Мы
все время старались быть вместе с тружениками моря – и на
буровой, и в общежитии, и в культбудке в часы досуга. Нефтяники настолько привыкли к нам, что когда оператор снимал
те или иные эпизоды, почти не замечали кинокамеры, которая
улавливала и запечатлевала интересные эпизоды их жизни.
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Зачастую мы тоже переодевались в спецовку и проводили весь
день вместе с ними на буровой. Они делали свое дело, а мы
свое. Постороннему человеку трудно было отличить нас от
нефтяников. Это создавало непринужденную обстановку и не
отвлекало нефтяников от дела. Мы очень старались не мешать
им: ведь во время бурения внимательность превыше всего.
Любая неосторожность или нерасторопность может привести к
большим осложнениям, даже к аварии.
После каждого трудового дня мы собирались вместе,
кто-то играл к нарды, кто-то смотрел очередную передачу по
телевизору, а некоторые просто беседовали, рассказывали о
себе, о своей семье, о работе. Часто эти беседы невольно
звучали, как своеобразный отчет о проделанной работе.
Нефтяники говорили о прошедшем дне, о том как проходило
сегодня бурение, сколько метров они прошли за смену, а мы
им рассказывали о том, что нам удалось снять, съемки каких
эпизодов должны быть наиболее удачными.
В этих беседах неприменно участвовал основной герой
нашего фильма Сурид Джафар-заде. Это интересный и обаятельный человек. Внешне он кажется очень спокойным, даже
несколько флегматичным, но когда он решает какую-нибудь
конкретную задачу, то просто преображается на глазах.
Тогда он весь – энергия, темперамент, решительность.
Сурид Джафар-заде – выпускник Азербайджанского
Государственного института нефти и химии им. М. Азизбекова.
Сразу же после защиты диплома он приехал на Нефтяные
Камни. Прежде чем стать буровым мастером, прошел хорошую
практику: учился у старейших мастеров, за плечами которых
десятки пробуренных скважин, перенимал опыт передовиков и,
конечно, вносил в дело, что-то свое, новое. Сурид относится к
числу тех людей, для которых даже сегодня сделанная работа –
это уже прошлое. Он весь устремлен вперед, в будущее.
Хочется рассказать об одном маленьком эпизоде, который очень хорошо запомнился мне.
Наша съемочная группа уже заканчивала свою работу на
Нефтяных Камнях. Почти одновременно с нами заканчивали
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бурение скважины и нефтяники. Их уже ждала новая буровая
вышка, монтаж которой подходил к концу. В эти дни Сурид
был просто неуловим. Как говорят, он сражался сразу на
двух фронтах. С одной стороны, помогал бригаде ускоренными темпами завершать бурение старой скважины, а с
другой стороны, торопил монтажников, чтоб они быстрее
монтировали новую буровую. Он не хотел терять ни единого
дня. Потом в беседе с нами Сурид говорил, что государство
затрачивает огромные средства на расширение и развитие
Нефтяных Камней, а нефтяники Каспия в свою очередь должны делать все, чтобы дать стране побольше нефти. Поэтому
нельзя терять ни одного дня, даже ни одного часа.
Бригада Сурида Джафар-заде отличается удивительной
сплоченностью. Здесь друг друга понимают с полуслова, в
этом немалая заслуга принадлежит мастеру. Это он с первых
же дней сумел сплотить коллектив. Наверное поэтому
нефтяники так и полюбили его, верят ему. Недаром же они
два раза подряд избирали Сурида Депутатом Верховного
Совета СССР. А вот недавно они все вместе радовались,
услышав весть о том, что Суриду Джафар-заде за большие
успехи присвоено высокое звание “Мастер нефти”. Это
заслуга не только Сурида Джафар-заде, но и всей его
бригады, показывающей изо дня в день высокие результаты
проходки.
Когда говорят “Сурид и его бригада”, для всех, кто их
знает, это означает единое понятие. Поэтому, несмотря на то,
что фильм посвящен Суриду Джафар-заде, мы старались
сделать так, чтобы во всем фильме чувствовалось единое
дыхание этого замечательного коллектива. Его присутствие
сделало еще ярче, еще глубже образ главного героя нашего
фильма – Сурида Джафар-заде.
Фильм был задуман нами как лирический рассказ. Мы
попытались снять несколько мини-эпизодов о Суриде, связанных воедино между собой. Мы старались глубже раскрыть характер, духовный мир этого интересного и интеллектуального человека.
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В этом деле нам очень помогли бывшие сокурсники
Сурида Джафар-заде, которые ныне трудятся вместе с ним,
старые нефтяники, друзья, товарищи, рассказавшие нам
очень много интересного о его жизни.
Наша съемочная группа работала с большим подъемом.
Тема фильма, предложенная сценаристами Эмилем Агаевым
и Рамизом Таривердиевым была нам по душе. Оператор
фильма Александр Оганов сумел запечатлеть интересные
моменты из жизни Сурида Джафар-заде и его бригады.
Правдивому и глубокому раскрытию темы в большой
степени способствовала и прекрасная музыка, написанная
для фильма композитором Тофиком Бабаевым – автором
многих популярных эстрадных песен. Но самым активным и
основным членом нашей съемочной группы были сами
нефтяники, которым был посвящен телефильм “Сын
Каспия”.
В финале фильма звучит песня о нефтяниках Каспия. В
этой песне есть такие слова:
Грянет буря – шире плечи
Разверну навстречу ей.
Кто не знает на планете
Нефтяных морских камней.
Здесь истории не пишут
Здесь историю творят,
И героев здесь не ищут
Здесь герои все подряд.
Да, Нефтяные Камни смело можно назвать городом
героев. И каждая встреча с этими прекрасными людьми
доставляет огромную радость. И, если нам удалось достаточно полно воссоздать образы этих людей на экране, то
мы очень счастливы.
Назим Рзаев,
Режиссер
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НАЗИМ РЗА-70
ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТАЛИСТ АЗЕРБАЙДЖАНА:
МЫ ПОБЕДИЛИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ВОЙНЕ С АРМЯНАМИ
«Я не хочу сказать, что я рискованный человек, но все
же я рисковал»
Сегодня мы в гостях у известного режиссера-документалиста, лауреата множества международных и всесоюзных
премий, сценариста публициста, автора четырех книг,
Назима Рза Исрафилоглу, который рассказал нам о трудностях и прелестях жизни режиссера-документалиста и о
собственной войне, которую он с блеском выиграл.
А ведь вы даже не задумывались над тем, что в развитии
художественного кино документалистика сыграла главную
роль. Первые в мире кинокадры – творение великих братьев
Люмьер – были именно документальными. Помните прибытие поезда на Парижский вокзал? Народ вскочил и в панике
бросился бежать из зрительного зала – настолько правдоподобными и необычными были эти ощущения!
– До того, как мы включили камеру, вы произнесли
фразу, которая запала мне в душу: «За всю свою жизнь я
общался с огромным количеством людей и даже спрашивал у Всевышнего: как так получилось, что моя жизнь
настолько насыщена и полна интереснейшими моментами»! Поделитесь, что это были за люди, и какие моменты вашей творческой карьеры запали вам в память
особенно сильно?
– Это были люди разных профессий, не похожих друг на
друга. На самом деле я считаю себя счастливым человеком,
потому что я общался с этими людьми, и работая с ними, я
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много чему научился, много узнал. Мстислав Ростропович,
Кара Караев, Фикрет Амиров, Ниязи, Самед Вургун. Среди
великих людей, с которыми я общался и работал, есть и
герои войны, которые в свое время были очень популярными, на них все равнялись. Я был знаком и снимал фильм о
боевой летчице Азербайджана Зулейхе Сейидмамедовой,
которая участвовала в составе женского авиационного полка
во время Второй мировой войны. Она была просто удивительным человеком. Я два раза делал о ней фильм: в 1972 и
1995 гг. Это была трилогия «Выше неба», и она была посвящена 50-летию победы над фашизмом. Первая часть
трилогии называлась «Лейла», вторая «Зулейха» и третья
«Небесные братья».
Кроме того, со многими людьми я дружу и сейчас тоже.
Я как-то делал фильм про грязевые вулканы Азербайджана.
Это неизвестная широкой массе зрителя территория, но она
прекрасна! Можно сказать, что это – страна в стране, не иначе. Только считанные единицы могли там побывать. Я делал
фильм, и в течение съемок рядом со мной был главный
вулканолог Азербайджана доктор геологических наук Адиль
Алиев. Кстати, недавно вышла книга о нем. И мы проходили
в знойное летнее время в таких местах, где не было ни
одного зеленого листика. Земля и горы буквально дышали
зноем. Порой казалось, что я нахожусь не на Земле, а где-то
на Марсе, на Венере. Люди, которые часто бывают в таких
местах, уже привыкли к подобной обстановке, но когда я
побывал там впервые, я был поражен удивительной тишиной, в которой звучал неописуемый звук кратеров. Словно
они разговаривают друг с другом на каком-то своем, только
им понятном языке. Он не доступен человеку, этот язык. От
Адиля Алиева я получил очень много знаний в этой области.
Документальный фильм – это очень демократичный вид
искусства. Позволяющий все время находиться в творческом
поиске, позволяющий изучать все те сферы, которые раньше
не были знакомы или доступны. В документальном кино не
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поможет актерская игра, даже самая блистательная, не
поможет красивая музыка. Документальное кино настоящим
искусством делает только одно: ДОСТОВЕРНОСТЬ. Нужно,
чтобы зритель поверил, нужно, чтобы у каждого, кто сидит
перед телевизором и смотрит фильм, сложилось ощущение,
что кино снималось лично для него.
Мне часто задают вопрос: какую бы вы избрали профессию, если бы появилась возможность прожить жизнь
заново? И если кто-то на моем месте отвечает, что устроил
бы свою жизнь совсем иначе, выбрал бы что-то другое,
всегда отвечаю: я снова стал бы режиссером-документалистом. Любую профессию надо любить, и я свою профессию
люблю. Если даже мне сейчас предложат перейти на игровое
кино, я откажусь. Ведь именно благодаря документальному
кино я прошел очень сложную, интересную и богатую
творческую жизнь. А сложности были, и не малые.
Так в 1972 году я снимал фильм на полуострове Челекен
(Туркмения). Нам нужно было попасть на катамаран
«Кёроглу» в открытом море. В 12 часов ночи мы прибыли из
Челекена на катере, но подняться на борт «Кёроглу» не было
ни малейшей возможности. Море было штормовое, был
конец апреля. Но подниматься было надо. Мы подняли
деревянный настил с борта катера на борт катамарана. Сначала мы по одному предмету передавали на катамаран наше
оборудование: штативы, камеры. А потом и сам поднимались
как по горке – безо всякой страховки. Вы представляете,
насколько сильно мы рисковали? Ведь катер качало, качало и
катамаран. Малейшая потеря равновесия, и сотрудник
съемочной группы, не удержавшийся на зыбкой доске,
полетел бы в ночное штормовое море, и его моментально бы
задавало меж двух судов.
А вот и еще один из моментов: мы возвращались из
Мурманска с кинофестиваля. Приезжаем в аэропорт, и
видим, что фюзеляж самолета, на котором мы должны были
233

лететь, полностью сгорел. Пожар начался во время посадки,
мы немного опоздали. Людей оттуда срочно эвакуировали и
рейс естественно задержали. Многие люди сдали свои билеты, несмотря на то, что через полчаса был следующий рейс
– на другом самолете. Сработало суеверие. А я сказал: я все
равно полечу. И я полетел.
– Значит, не зря говорят, что документальное кино –
это одна из самых сложных и экстремальных видов
кинематографии. Кроме того, документалисты постоянно
находятся в самых сложных зонах, в критических,
опасных, горячих точках мира. А вот лично у вас были
съемки в зоне военных действий?
– Нет. Мы работали во времена Советского Союза.
Решения принимала Москва, где были две центральные
студии документальных фильмов. Я видел мраморные доски
почета и памяти на этих студиях. Там были запечатлены
имена операторов, погибших в разное время в зонах военных
действий, но оставивших ценное наследие в виде сотен
километров отснятой кинопленки.
Что касается войны с Арменией, то в советское время
было не совсем еще понятно, что это была за война. Да и
само кино в то время находилось в крайне бедственном
состоянии.
– Но у вас была своя война с армянскими агрессорами, не так ли? Вы, как публицист, и как режиссер,
сделали это просто блестяще. Вы выиграли эту войну.
Расскажите, как это было?
– Когда началась возня вокруг Карабаха, Азербайджан
сильно проигрывал в информационной, идеологической войне.
А все потому, что мы не были готовы — в отличии от армян,
которые были подготовлены давно. В том числе и события в
Сумгаите были заранее и тщательно продуманы. А потому они
застали нас врасплох. И у нас не было даже стандартной организованности, чтобы дать врагу отпор в идеологической войне.
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Я выступил в газете «Айдынлыг» со статьей, которая
называлась «Блокада». В ней говорилось о том, что мы сами
себе создали информационную блокаду. В то время, когда
надо засучить рукава и заниматься делом, мы обижаемся на
армян за то, что они про нас в своей прессе сказали то-то или
то-то. На обиде войны не выиграешь.
После долгих раздумий я решил фундаментально
заняться этим делом сам. Прежде всего, я выпустил два
фильма: «Армяне: анатомия лицемерия». Полнометражные
фильмы, каждая из серий – по часу. И я показал в этом
фильме всю подноготную армянского вторжения, внедрения
во все и вся — в российскую Империю, в Азербайджан.
В этой работе я действительно решил показать именно
анатомию армянской проблемы, начиная со времен Петра I и
до 20-х годов прошлого столетия. В первом фильме
отражены подлинная история появления армян на Кавказе,
их целенаправленное внедрение в российские структуры при
Петре, хотя своих далеко идущих целей они смогли добиться
только во времена правления Николая I, после войны между
Россией, Ираном и Турцией, когда и состоялось массовое
переселение армян в Закавказье.
Именно на этом этапе армяне обосновались в Азербайджане: в Ордубадских землях, Нахчыванском, Иреванском и
Карабахском ханствах. Затем я перешел к событиям XIX и
XX веков. А вот 1915 год — это начало того страшного
явления под названием «геноцид», о котором армяне не
перестают говорить по сей день, приписывая его туркам.
На самом деле речь идет о геноциде турецкого
населения со стороны армян. Кстати, мир неустанно твердит
о международном терроризме, не подозревая даже, что
корень этого — теперь уже глобального — зла также был
заложен армянами. И наиболее ярким примером терроризма
можно назвать попытку убийства в 1915 году турецкого
султана Абдул-Гамида. Он должен был погибнуть при
выходе из мечети, после совершения намаза, но султана
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неожиданно задержал шейх-уль-ислам. И именно эти
несколько минут сыграли судьбоносную роль в жизни
Абдуль-Гамида: взрыв произошел, но он остался жив.
После я снял еще один фильм «Год 1915: начало
армянской фальсификации».
А потом я настолько вошел в раж, что решил снять еще
один фильм под названием «Крокодиловы слезы».
Я добрался до города Ван, к Ванскому озеру, на остров
Актамар, где когда-то размещалась армянская церковь
(кстати, она и сейчас стоит там — как памятник архитектуры). Но раньше именно в этой церкви был самый настоящий
центр армянских террористов. Я изучал архивные материалы
и узнал, что все начиналось именно с этой церкви, где под
видом духовенства и учеников религиозной семинарии
активно действовали самые махровые террористы. В самом
центре Османской империи существовало такое вот гнездо,
откуда шли все наставления, инструкции и директивы.
Много ценного материала мне удалось найти и в
турецких архивах — в Трабзоне, Йомре, Оздиле, Байбурте,
Эрзуруме, Карсе, Ардахане, Игдыре, Ване, на острове
Акдамар и в различных селах этих вилайетов. Здесь мне
были предоставлены архивные фотодокументы, запечатлевшие изображения зверски растерзанных турок. Более того,
мне показали кинохронику раскопок 1986 года, на которой
можно увидеть останки огромного количества убитого
армянами местного населения, в том числе жителей полностью уничтоженного села Субатан близ Карса. Эти уникальные архивные документы в очередной раз подтверждают
факты геноцида турок. Значительную часть их нам предоставили, турецкое телевидение, в частности эрзурумское
отделение TRT, с которым мы обменялись отснятыми
материалами.
Я передал турецкой стороне ленту, снятую в окрестностях грязевого вулкана в Нефтчале, где было найдено
захоронение останков тысяч убитых азербайджанцев в 1918
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году. В Турции мне стал известен еще один вопиющий факт:
в те годы, в том же Эрзуруме, собрали 3000 местных жителей
якобы для строительства железной дороги, но после их
прибытия на место назначения всех расстреляли.
Благодаря собранному мною богатому материалу, вовремя выпущенным фильмам, мне действительно удалось
победить. Мои работы, мой вклад в идеологическую войну с
армянами сыграли свою роль.
Резонанс был очень сильный, и отзывы армян были
крайне нелестными. Они, конечно же, не осмелились сказать
что-то на русском, но на армянском они поносили меня даже
с применением ненормативной лексики. Я наступил им на
больную мозоль. Добавлю также, что в любой момент я могу
выйти на дебаты с их идеологами и историками, и задавлю
их фактами.
Беседовала Яна Мадатова
Назим РЗА, кинорежиссер:
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НАЗИМ РЗА, РЕЖИССЁР- ДОКУМЕНТАЛИСТ:
«В НАШЕМ ЦИКЛЕ ФИЛЬМОВ ОХВАЧЕН
200-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЯВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕПОДНОСИТЬСЯ МИРУ КАК
«АРМЯНСКИЙ ВОПРОС»
В творческом объединении «Азтелефильм» завершены
съёмки цикла документальных кинолент, отражающих ранее
неизвестные факты деятельности армянских экстремистов на
разных этапах истории Азербайджана и Турции. О том, как
создавался этот цикл, корреспонденту «Азербайджанских
известий» Лале БАГИРЗАДЕ рассказал его автор, режиссёрдокументалист Назим РЗА.
- Какие этапы армянского экстремизма нашли
отражение в Вашей новой работе?
- Если говорить о всём цикле, то в нём охвачен 200летний период явления, которое различными политическими
кругами продолжает преподноситься мировой общественности как «армянский вопрос». Не буду подробно останавливаться на вопиющей фальсификации фактов нашими
вероломными соседями- о них достаточно рассказано в моих
фильмах- отмечу только, что главный акцент в этом цикле я
попытался сделать на необоснованные территориальные
претензии «многострадального народа»…
-… и, похоже, решили расставить точки над «i» в
проблеме так называемого «геноцида».
- Да, в этом, в сущности, и заключалась моя сверхзадача
как автора сценария и режиссёра фильмов, вошедших в цикл,
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но при этом я не могу не отметить также заслуг моего
научного консультанта, доктора исторических наук, профессора БГУ Эльмиры ханым Мурадалиевой. Наш цикл состоит
из документальных кинолент: двухсерийного двухчасового
фильма «Армяне: анатомия лицемерия», первая часть
которого называется «Операция «Форпост», вторая –
«Политическая авантюра века». Эти картины я завершил в
2006 году, а продолжил тему в фильмах «1915 год. Начало
армянской фальсификации» и «Крокодиловы слёзы», съёмки
которого завершил уже в нынешнем году.
- Хочу заметить, что использование в названии
Вашего первого фильма слова «анатомия» предполагает
максимально полное исследование проблемы…
- В этой работе я действительно, решил показать именно
анатомию армянской проблемы, начиная со времён Петра I и
до 20-х годов прошлого столетия. В первом фильме
отражены подлинная история появления армян на Кавказе,
их целенаправленное внедрение в российские структуры при
Петре, хотя своих далеко идущих целей они смогли добиться
только во времена правления Николая I, после войны между
Россией, Ираном и Турцией, когда и состоялось массовое
переселение армян в Закавказье. Именно на этом этапе
армяне обосновались в Азербайджане: в Ордубадском,
Нахчыванском, Иреванском и Карабахском ханствах. Затем я
перешёл к событиям XIX и XX веков. А вот 1915 год- это
начало того страшного явления под названием "геноцид", о
котором армяне не перестают говорить по сей день,
приписывая его туркам. На самом деле речь идёт о геноциде
турецкого населения со стороны армян. Кстати, мир
неустанно твердит о международном терроризме, не
подозревая даже, что корень этого теперь уже глобального
зла, также был заложен армянами. И наиболее ярким
примером терроризма можно назвать попытку убийства в
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1915 году турецкого султана Абдул- Гамида. Он должен был
погибнуть при выходе из мечети после совершения намаза,
но султана неожиданно задержал шейх уль -ислам. И именно
эти несколько минут сыграли судьбоносную роль в жизни
Абдуль- Гамида: взрыв произошёл, но он остался жив.
- Какие ещё ранее неизвестные факты геноцида
турецкого народа со стороны армян отражены в Ваших
картинах?
- Съёмки своей последней картины я начал с турецкого
озера Ван, в котором есть небольшой островок Акдамар, с
расположенной на нём армянской церковью. Она служила
для армян своеобразным штабом. Первый геноцид,
учинённый армянами против местного населения, начался
именно в этом месте в апреле 1915 года. Далее акции армян
переместились в город Ван, причем всё это делалось при
поддержке российского правительства, использовавшего их в
качестве "пятой колонны", в обмен на обещания передать им
эти земли. На самом деле, у Росии были совсем иные цели переселить на эту территорию казаков, ведь Месопотамиянынешний Ирак- входила в состав Османской Империи и
имела богатые нефтяные месторождения.
- Как вы считаете, почему до сих пор эти очевидные
факты игнорируются международным сообществом?
- К ним в той или иной форме периодически обращались
в разные годы. К примеру, внимательно изучая документы
Государственного исторического архива Азербайджана, я
обнаружил, что в 1918 году была создана чрезвычайная
комиссия АДР по расследованию деятельности Степана
Шаумяна в Баку, в Губе, Шамахе и других городах
Бакинской губернии. Но, к сожалению, после падения АДР
эти факты были преданы забвению. Много ценного
материала мне удалось найти и в турецких архивах- в
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Трабзоне, Йомре, Оздиле, Байбурте, Эрзуруме, Карсе,
Ардагане, Игдыре, Ване, на острове Акдамар и в различных
сёлах этих вилайетов. Здесь мне были предоставлены
архивные фотодокументы, запечатлевшие изображения
зверски растерзанных турок. Более тогo, мне показали
кинохронику раскопок 1986 года, на которой можно увидеть
останки огромного количества убитого армянами местного
населения, в том числе жителей полностью уничтоженного
села Субатан близ Карса. Эти уникальные архивные
документы в очередной раз подтверждают факты геноцида
турок. Значительную часть их нам предоставили
Государственный киноархив Турции турецкое телевидение, в
частности эрзурумское отделение TRT, с которым мы
обменялись отснятыми материалами. Я передал турецкой
стороне ленту, снятую в окрестностях грязевого вулкана в
Нефтчале, где было найдено захоронение останков тысяч
убитых азербайджанцев в 1918 году. В Турции мне стал
известен ещё один вопиющий факт: в те годы в том же
Эрзуруме собрали 3000 местных жителей, якобы для
строительства железной дороги, но после их прибытия на
место назначения всех расстреляли. И всё это происходило
при полном попустительстве царской армии. Здесь же я
нашёл дневник одного из российских полковниковТвердохлебова. Он пишет, что о происходящих событиях
ему доложил один из армянских руководителей этой
чудовищной акции. А на вопрос полковника: "Как же вы
могли расстрелять ни в чём не повинных безоружных
людей?”, тот ответил: "Вы русский и поэтому никогда не
поймёте что значит для армян уничтожить турок!" Много
интересного об истории города Ван я почерпнул из книги
"1915 год" сотрудника Государственного архива Турции
Орхана Сакина. Те страшные события нашли отражение в
памятнике жертвам геноцида турок в Игдыре- автор этого
проекта- наш соотечественник Джафар Гияси. Есть и музей,
в котором собраны сотни фотодокументов о фактах геноцида
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турок со стороны армян, снятых в разных регионах Турции.
Поверьте, смотреть их без содрогания невозможно- столь
бесчеловечным пыткам со стороны армян подвергалось
местное население Турции в ходе бойни.
- Как вы считаете, смогли бы армянские националисты опровергнуть эти доказательства?
- Свидетелей преступлений, совершённых армянами
предостаточно о них говорили в своё время и армянский поэт
Ашот Граши и первый премьер- министр Демократической
республики Армения Ованес Качазнуни. Эти и другие люди
подтверждают, что именно армяне в те годы уничтожали
турок на их же земле. Кроме того, в своём сценарии я
обратился также к российским и западным первоисточникам.
Дело в том, что начиная с прошлого столетия, суть
противостояния турок и армян рассматривалась с подачи
учёных из Росcии,
Великобритании, позже к ним
присоединились французы, американцы. И каждый
стремился извлечь из этого конфликта свои политические
дивиденды. Едва ли стоит уточнять, насколько объективна в
их подаче "правда" об армянском геноциде.
- А Вам не кажется странным тот факт, что сами
турки в разоблачении это мифа несколько индифферентны?
- Я не раз пытался выяснить это у турок, но всякий раз они
мне отвечали, что никогда не позволяли себе опускаться до
уровня армян с их бредовой идеей о массовом геноциде их
народа.
- Какие конкретные факты вы поднимаете в своём
последнем четвёртом фильме- "Крокодиловы слёзы"?
- В нём отражены события 1918-19 годов- периода
второй волны геноцида, учинённого армянами против турок
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и азербайджанцев. В картине я рассказываю о бакинских
событиях, начались которые по сути в 1915 году и связал их
с происходившим в городе Ван. То есть рассмотрел их как
продолжение кровопролития учинённого армянами в
Турции, а затем в Нахчыване. В фильме, в частности,
приводится такой весьма примечательный факт, когда
небезызвестный Андроник после захвата Джульфы, послал
Шаумяну телеграмму следующего содержания: "Джульфа в
моих руках могу её передать вам по первому вашему
требованию”. На что последовал ответ Шаумяна: "Получил
вашу телеграмму и передал её Ленину. Лично поздравляю
вас- истинного национального героя Армении. Если бы
господин Качазнуни и другие армяне могли взять с вас
пример, армянский народ не оказался бы в столь плачевном
состоянии. Прошу вас всегда держать со мной связь".
- Вам известна реакция на ваши фильмы Армении?
- Прежде всего, хочу отметить, что при их создании я
умышленно не сослался ни на одно мнение азербайджанских
учёных, чтобы избежать предвзятости наших специалистов.
Помимо документов Государственного архива страны, я брал
за основу научные труды только зарубежных исследователей. Что касается резонанса, то он был соответствующий и
проявился в основном на армянских сайтах: гнев и шквал
нецензурной брани в мой адрес. Что, впрочем, меня нисколько не удивляет - это обычная реакция на разоблачения их
бредовых идей.
Лала БАГИРЗАДЕ
"Азербайджанские известия"
01. 05. 2010 г.

243

“ИДЕИ ПРИХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ”
Назим Рза – творчески разносторонний человек.
Кино- и телережиссер, сценарист (снял 70 документальных фильмов), отмеченных наградами ряда международных кинофестивалей, он еще и исследователь истории
азербайджанской и мировой нефти. И все же главным
для него на протяжении всех 50 лет творческой деятельности была и остаётся кинодокументалистика. В свои 70
лет Назим РЗА (нынешний год для него юбилейный) попрежнему все также активно черпает для нее идеи из
жизни. Об этом и многом другом – в его беседе с корреспондентом “Азербайджанских известий” Елизаветой
КАСАЕВОЙ.
– В числе ваших наиболее значительных работ
последнего времени – документальные фильмы, посвященные истории и истокам карабахского конфликта...
Начиная с 2007 года, я снял цикл фильмов – четыре
документальные картины. Сначала документальную ленту
“Армяне – анатомия лицемерия”, состоящую из двух частей.
Первая часть фильма называется “Операция форпост”, а
вторая – “Политическая авантюра века”. Затем была лента
“1915 год. Начало армянской фальсификации” и вот совсем
недавно завершил работу над последним фильмом цикла
“Крокодиловы слезы”. Все они снимались в Азербайджане,
Турции, а некоторые эпизоды – в Грузии. В первом фильме
дается полный анализ истории возникновения так называемого армянского вопроса, берущего свое начало со времен
Петра I, и заканчивается периодом окончания . Первой
мировой войны. То есть мы даем исчерпывающую информацию, как возник этот самый пресловутый “армянский
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вопрос”. В фильме рассказывается о том, как армяне
переселялись в Азербайджан.
– Какой резонанс получили фильмы ?
Он был соответствующий и проявился в основном на
армянских сайтах: гнев, возмущение и шквал нецензурной
брани в мой адрес. Что, впрочем, меня нисколько не удивляет – это обычная реакция наших горе-соседей на разоблачение их бредовых идей. Например, на сайте Арминфо
появились разные статьи. Вот одна из них: “Азербайджан
перешел к пропаганде посредством кино” от 13 марта 2009
года. В ней язвительно вопрошалось: “А кто конкретно будет
играть роль “ненавистных” армян в фильме – неизвестно?”.
Я же думаю, что армянские шовинисты свою неприглядную
роль в истории уже сыграли и продолжают играть. После
этого появилась статья “Антиармянская пропаганда в
действии”, в которой, как и в других, не было и не могло
быть вразумительных контраргументов, так как при создании
фильмов я умышленно не сослался ни на одно мнение
азербайджанских ученых, чтобы избежать обвинений в
предвзятости наших специалистов. В основном я брал за
основу научные труды зарубежных, а также армянских
историков и исследователей и, конечно же, документы (в том
числе фото- и кино-) государственных архивов Грузии, Турции и Азербайджана.
– Будет ли продолжена эта тема в юбилейном для
вас 2011 году?
Отчасти. Я хочу написать книгу о том, как создавался
цикл фильмов о так называемом армянском вопросе. В ней
будут и архивные материалы, и путевые заметки, путидороги, по которым прошла съемочная группа, и встречи с
людьми в городах и селах Азербайджана и Турции, и
рассказы о местах массовых захоронений и т.д.
Что касается кино, планирую продолжить исследования
по истории мировой нефтяной политики и стратегии, в том
числе и Азербайджана.
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10 декабря прошлого года я дал интервью радиостанции
“Азадлыг”. Оно было посвящено международным нобелевским премиям, а также Альфреду Нобелю – учредителю
этих премий, при вручении которых, г именно Международной премии мира, как было сказано выше, участвовала
моя съемочная группа. Она снимала 2-серийный документальный фильм “Норвежские эскизы”. Это произошло 10 декабря 1996 года в Осло, в год столетия учредителя премий А.
Нобеля. Фильм вышел на экран в январе 1997 года, как раз в
это время в Баку находилась парламентская делегация
Королевства Норвегии и им на встрече была вручена копия
только что законченного фильма. Мы были не только
первыми азербайджанцами на церемонии вручения этих премий – впервые было дано разрешение иностранным кинематографистам снимать об этом полнометражный фильм.
– А как вообще вы пришли в документальное кино?
Еще в школе увлекался искусством, организовал драмкружок, участвовал в ученических спектаклях, которые
представлялись на школьных мероприятиях, ходил в литературный кружок Дворца пионеров, закончил и музыкальную семилетку. Много думал, что выбрать – музыку или
режиссуру, выбрал последнее, но музыка оказала огромную
помощь в моей режиссерской профессии. В 1959-м поступил
в Азербайджанский театральный институт им. М.И.Алиева
(ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1964 году. Еще будучи
студентом, сотрудничал с азербайджанским радио и ТВ. В
1966 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, в 1971 году защитил
дипломную работу – фильм “Человек спасает Каспий”,
который получил всесоюзную и международную премию
“Трезубец Нептуна”. Потом был фильм “Сын Каспия”...
– Он тоже принес вам награду?
Да. В Минске, на Всесоюзном фестивале телефильмов,
он получил диплом жюри как лучший фильм о рабочем
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классе. В 1982 году в Волгограде проводился Всесоюзный
фестиваль телефильмов, и мой фильм “Три плюс миллион”
получил диплом жюри. В 1995 году я снял фильм-трилогию
“Выше неба – только небо”: “Лейла”, “Зулейха” и “Небесные
братья”, посвященные первым женщинам – летчицам Азербайджана Лейле Мамедбековой и Зулейхе Сеидмамедовой, а
также азербайджанским летчикам, участвовавшим во Второй
мировой войне. Трилогия демонстрировалась по азербайджанскому телевидению в дни празднования 50-летия Победы
над фашизмом.
Вообще с 1994 года и до нынешнего времени я всегда
был при деле. В 2002 году в столице Финляндии – Хельсинки
на фестивале азербайджанского кино и музыки были
показаны телефильмы “Атешгях”, “Элегия” и 2-серийный
фильм “Горизонты голубого огня”.
– Наверно, кто-то в роду повлиял на вас при выборе
профессии, творческого пути?
Можно сказать, что мой дед – Мирза Мухаммед Ахундзаде (со стороны матери), вернее его творчество, поскольку я
не застал его в живых. Он был поэтом, писателем, драматургом, одним из сподвижников журнала “Молла Насреддин”,
впервые в Азербайджане написал книгу “Шейх Низами”,
вышедшую в 1909 году, которая считается основой низамиведения. В том же году он написал и издал книгу “Что
такое театр?” (“Теаtr nədir?”), заложившую основу азербайджанского театроведения. Он создал множество пьес, спектаклей, которые ставились в Баку, Тбилиси, Гяндже. В этих
спектаклях выступали корифеи азербайджанской сцены,
такие как Г.Араблинский, А.М.Шариф-заде и др. Его
сатирические стихи, статьи, фельетоны часто печатались в
журнале “Молла Насреддин”. Я горжусь своим дедом, он
был для меня примером серьезного отношения к творчеству.
– Как к вам приходят идеи документальных фильмов?
Идеи приходят из жизни. Просто надо быть внимательным ко всему. Я очень люблю историю и географию.
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Поэтому содержание многих моих фильмов в основном на
исторические темы.
– Кто спонсирует ваши фильмы?
Никто не спонсирует, все за государственный счет, то
есть по госзаказу: за исключением “Норвежских эскизов” и
“Горизонтов голубого огня”, все фильмы производились в
творческом объединении “Азербайджантелефильм”.
– Какой фильм был самым сложным для вас?
“Məmləkət”, состоящий из 12 серий и посвященный
истории азербайджанской нефти – от древних времен и до
подписания “Контракта века”. Над ним работал четыре года
(1994-1998). В фильм входят семь самостоятельных картин.
В 2002 году по сценарию одноименного фильма я издал
книгу под тем же названием. Эта тема заинтересовала меня
давно. Но прежде чем приступить к ней, я изучил массу
исторических материалов, мемуары и труды зарубежных
исследователей. В итоге написал трилогию, посвященную
истории нефти. Первая книга из этой серии, как я уже сказал,
называется “ Məmləkət ”, вторая – “Нефть – источник глобальных конфликтов”, а третья – “Нефть и мировая война”.
Первая книга была выпущена при поддержке посольства
Королевства Норвегии в нашей стране. Кстати, книга
“Məmləkət” включена ученым советом Министерства
образования в программу обучения в Бакинском государственном университете. Вторая книга охватывает очень
большой исторический период: от древних времен до
окончания Первой мировой войны. Третья рассказывает о
том, что Вторая мировая война началась фактически из-за
нефти и закончилась победой одной из сторон – также благодаря нефти. Фактор нефти во Второй мировой войне
оказался решающим. Речь в книге идет именно о битве за
нефть и о том, какую роль сыграла нефть в деле достижения
победы СССР над фашистской Германией.
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Назим Рза: «РЕЖИССЕРАМИ СЕГОДНЯ
СТАНОВЯТСЯ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ»
Кино- и телережиссер, сценарист (именно его телефильм «Человек спасает Каспий» впервые в истории
отечественного кинематографа получил престижный
международный приз), исследователь истории азербайджанской и мировой нефти, человек, впервые создавший
ряд авторских передач и телефильмов в Азербайджане... В
свои 70 лет Назим РЗА Исрафилоглу ведет активный
образ жизни и еще многое планирует.
– Расскажите, с чего все начиналось?
– Родился я в Гяндже перед самой войной. Так что
детство мое проходило в военное и послевоенное время. К
концу войны наша семья переехала в Баку. Времена были
трудные. Дети того времени уже с малых лет становились
самостоятельными. В те годы самое главное место в жизни
людей занимал кинематограф. Помню, как любил смотреть
военно-патриотические фильмы такие как «Сталинградская битва», «Падение Берлина»... Потом в Баку появились
трофейные фильмы, изъятые из архивов в Германии, на
смену им пришли индийские...
– Ваш дед (со стороны матери) был известным человеком... Это как-то повлияло на ваш жизненный выбор?
– Мне не довелось увидеть его – он скончался еще в
1923 году, а я родился спустя 18 лет. Долгое время о нем и
его жизни не было никакой информации по той простой
причине, что он был одним из руководителей партии
«Мусават». Был неоднократно арестован. Я узнал о своем
деде после того, как была издана книга руководителя службы
безопасности Азербайджанской Демократической Республики Наги Шейхзаманлы. В его мемуарах целая глава была
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посвящена деятельности моего деда. Кроме того, я узнал, что
многие профессора и один из ректоров Азербайджанского
государственного университета были его студентами. Все
это побудило во мне интерес к моему предку, и в итоге я сам
написал о нем книгу. Безусловно, он сыграл определенную
роль в моем становлении, но в кино я пришел из интереса.
Помнится, еще в 4-ом классе школы я организовал драматический кружок, и стал ставить пьесы-одноактовки. Параллельно я занимался в драматическом и литературном кружке
во Дворце пионеров. Еще учился и в музыкальной школе.
Уже в те годы я понял, что продолжу свой путь в творческом
направлении: это могла быть литература, музыка или режиссура. А в восьмом классе мне предстояло сделать окончательный выбор и, как видите, я выбрал режиссуру.
– В числе наиболее значимых ваших работ последнего
времени документальные фильмы, посвященные истории
карабахского конфликта...
– Я бы не стал называть их «документальные фильмы».
Есть игровые и неигровые фильмы - так, во всяком случае,
они называются на Западе. Художественность должна быть
всюду, ведь публицистика - это та же литературы. У меня
видимо очень большая тяга к публицистике. Если бы я даже
снимал игровые фильмы, то и в них, наверно, было бы публицистическое звучание. Фильмами о карабахском конфликте я начал заниматься в последние годы. Перед тем как
заняться производством той или иной картины, я должен
почувствовать тему и убедиться в ее актуальности. Я должен
был обладать настолько неопровержимыми аргументами,
чтобы избежать обвинений армянской стороны в предвзятости. Большинство моих фильмов посвящено историческим темам. Я снимал разные фильмы: малые, большие,
многосерийные. И в каждом из них затрагивались именно
эти темы. Начал писать книгу «Нефть - источник глобальных
конфликтов». Изучал много материалов французских, американских, английских ученых и исследователей. Мне стало
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ясно одно: армянский вопрос был создан искусственно. Я
осознал тогда всю глубину проблемы. И решил, что надо
снять фильм. Задумка требовала большой и серьезной режиссерской работы. Были сняты четыре документальной картины. Сначала документальная лента из двух частей
«Армяне - анатомия лицемерия». Первая часть фильма называется «Операция форпост», вторая - «Политическая авантюра века». Затем была лента «1915 год. Начало армянской
фальсификации» и последний фильм цикла - «Крокодиловы
слезы». В первом фильме я анализирую истории возникновения так называемого армянского вопроса, берущего свое
начало со времен Петра I и до окончания Первой мировой
войны. В фильме рассказывается о том, как армяне переселялись в Азербайджан, и Царская Россия создавала все
условия для их комфортного проживания на территории
Южного Кавказа, как армяне овладевали финансовыми
рычагами влияния, как они постепенно стали выдвигать свои
политические требования, как возникла дашнакская партия.
Во втором фильме «1915 год. Начало армянской фальсификации» показывается зарождение и начало армянского
геноцида тюрков. В документальной картине отражаются и
события, происходившие в турецком городе Ван. Фильм
завершается трагическими событиями в Баку в 1918 году.
Четвертый фильм «Крокодиловы слезы» повествует об
исторических событиях, имевших место в 1918-1920 годах в
Азербайджане и Турции. У фильма очень широкий географический охват. Съемки велись в Баку, Губе, Шамахе,
Сальянах, Лянкяране; в Турции мы со съемочной группой
побывали в Трабзоне, Эрзуруме, Ардогане, Карсе, Икдыре,
Ване, а также в многочисленных селах и провинциях. В
общей сложности все четыре фильма длятся около четырех
часов, но и этого не достаточно. Эта проблема достойна
гораздо более длительного и глубокого изучения.
Еще одна из моей режиссерских работ - фильм «Мюджадиле» (Борьба), рассказывающий о борьбе азербайджанского народа в 1905-1920 годах за обретение независимости.
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– Насколько известно, ваши фильмы финансируются
государством. Как сказывается на вашей работе отсутствие независимых спонсоров?
– Да, я в основном снимал фильмы по госзаказу. Единственным исключением составили съемки фильма «Норвежские эскизы», тогда мы получили финансовую и иную
помощь от норвежской нефтяной компании Statiol.
В противном случае съемки были бы невозможны при
любых государственных средствах. К примеру, о том, чтобы
попасть на церемонию вручения Нобелевской премии, тогда
даже мечтать не могли. У Альфреда Нобеля имелся свой
большой капитал на западе, он считался руководителем
западной ветви семейства Нобелей, а основу его капитала
составляла прибыль от Бакинской нефти - все это оказалось
мощным аргументом для организаторов церемонии, и нам
разрешили вести съемки. Так мы стали не только первыми
азербайджанцами на церемонии вручения Нобелевских
премий – впервые иностранным кинематографистам было
разрешено снимать об этом полнометражный фильм.
– Вы – автор нескольких книг. А сегодня вы над чем
работаете?
– Я написал уже 4 книги. У меня масса проектов. Важнейшим из них является история мировой, и в том числе
бакинской нефти и событий вокруг нее. Эта тема неоднократно затрагивалась, но, как правило, с экономической
точки зрения. Я разрабатываю ее по- своему...
Планирую также написать книгу о том, как создавался
цикл фильмов о так называемом армянском вопросе. В ней
будут архивные материалы, путевые заметки, дороги, по
которым прошла наша съемочная группа, встречи с людьми в
городах и селах Азербайджана, Турции. Книга будет мемуарного характера, и в какой-то степени еще один экскурс в
историю. Есть вещи, которые не вмещаются в рамки одного
фильма... Такие книги, как показала моя практика, пользуются популярностью.
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– Мало кто знает о том, что ваш телефильм «Человек спасает Каспий» в 1970-ом году впервые за историю
отечественного кинематографа получил приз на международном конкурсе телефильмов...
– Сейчас уже, действительно, мало кто знает об этом. Но
тогда... эта новость была для Баку взорвавшейся бомбой.
Мой телефильм получил премию «Трезубец Нептуна», это
был фактически первый случай в азербайджанском кино. Я
лично принимал участие в этом кинофестивале и, когда
спустя месяц вернулся в Баку, почувствовал, что такое
настоящий успех: это была масса поздравительных телеграмм, обо мне писали газеты... Однако времена меняются, и
многое забывается ... У меня много наград и дипломов, но
самым дорогим и по сей день остается «Трезубец Нептуна».
Я создаю в основном авторские фильмы, я сам озвучиваю их, зритель больше доверяет создателю. Могу с
гордостью сказать, что я создатель авторских фильмов в
Азербайджане.
– Что вдохновляет вас на это?
– Мне трудно ответить на этот вопрос. Скажем, в 1998
году я снял двенадцатисерийный исторический фильм «Одлу
Мемлекет» (Огненная страна). Фильм рассказывает об
истории Бакинской нефти с момента ее обнаружения до
подписания «контракта века». Кстати сказать, подобный
фильм был снят в Азербайджане впервые. В нем было
множество эпизодов, охватывающих разные времена. И
после завершения съемочных работ, спустя некоторое время
на основе этих эпизодов стали рождаться новые идеи.
И я начинал делать следующий фильм, затем еще и
еще...
– Как бы вы оценили сегодняшнее состояние документального кино в Азербайджане?
– К сожалению, в области документального кино сегодня
полный застой. Главным образом для него нет сценаристов, то
есть - публицистов. Публицисты сегодня пишут газетные
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статьи. А сценарий - это драматургия. Человек, не имеющий
представления о законах драматургии, никогда не сможет
создать сценарий. Например, пришел ученый-геолог и заявил о
своем желании снять фильм. Он намерен написать сценарий, а
как снять фильм по этому сценарию? Ученый может быть
максимум научным консультантом киноленты. А основу
любого фильма составляет все та же драматургия. В
публицистических фильмах режиссеры сами должны быть
сценаристами и кинодраматургами. Вот, скажем, я хочу снять
фильм о событиях, происходящих в Египте. Как в таких
случаях говорить о заранее написанном сценарии? Мне нужно,
рискую жизнью, находится со всей съемочной группой в этой
стране. А после того, как будет отснят материал, выстраивать
драматургию. У нас нет сценаристов, как и нет талантливых
режиссеров. Преподавая в университете Искусств, я сам стал
свидетелем того, как режиссерами становятся совершенно
случайные люди... Я не вижу каких-то действий, направленных
на развитие документального кино в нашей стране. Равно как и
выхода из сложившейся ситуации. Для этого потребуются
годы, а может и десятилетия, и, конечно же, не обойтись без
помощи государства.
– В январе вы справили ваш 70-й юбилей. Не могли бы
вы поделиться самыми запоминающимися моментами в
жизни?
– Из своих семидесяти лет пятьдесят я посвятил службе
искусству. Шел все эти годы «по лезвию». И многое, пожалуй, завесило от моего характера: человек я принципиальный. Все то что я делал -делал сознательно, не о чем после не
жалея. Каких усилий стоил уже упомянутый телефильм
«Человек спасает Каспий»! Дело в том, что этот фильм шел
вразрез с политикой советского правительства. Считалось,
что все у нас хорошо, никаких проблем нет, тем более
экологических. А фильм был посвящен именно загрязнению
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Каспийского моря, и в нем были некоторые моменты,
которые не совпадали с интересами партийных боссов. Но я
настойчиво ничего в нем не менял, и долгое время на него
было наложено табу. И вот однажды, когда я пребывал в
Ленинграде, тогдашний редактор «Азербайджантелефильм»
Гаджи Гаджиев (в последствии первый секретарь союза
журналистов Азербайджана), тоже очень принципиальный
человек, позвонил и сообщил мне, что послал мой фильм на
всесоюзный фестиваль в Клайпеде (Литва). Он также настаивал, чтобы я участвовал в нем. Меня было тогда 28 лет. Мой
фильм был в ряду прочих запоздавших фильмов, среди
которых для участия в конкурсе в виде исключения будет
выбран достойнейший. И уже вечером того же дня, на
банкете, посвященном открытию фестиваля, ко мне стали
подходить незнакомые люди и поздравлять с тем, что мой
фильм пропустили на конкурсный показ. В итоге он получил
приз «Трезубец Нептуна» и специальный диплом жюри за
публицистическое решение важной проблемы. После этих
событий Москва показала телефильм по центральному
телевидению, и только после этого фильм появился у нас, в
Азербайджане...
Мне звонят, когда мои фильмы транслируются по государственному телеканалу, ко мне подходят на улице, здороваются. Кстати сказать, мои книги с успехом раскупаются.
В мои 70 у меня есть любовь и уважение читателя и зрителя.
А большего мне от жизни не нужно...
Беседу провел Эмиль Мустафаев
ANN.Az
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АНАТОМИЯ НЕФТИ
Увидела свет на русском языке первая книга трилогии
“Огненная земля” Назима Рзы
“…В Баку горит огонь неугасимый…”
Афанасий Никитин,
тверской купец, ХV в.
Несколько лет назад мне довелось поделиться на
страницах газеты “Каспiй” своими мыслями о литературном творчестве известного азербайджанского кино- и
телережиссера, кинодраматурга, писателя-публициста
Назима Рзы Исрафилоглу. Речь, в частности, шла о его
насыщенных интересной информацией произведениях,
главным героем которых выступила Нефть, бесценное
богатство нашей страны, ее “черное золото”. Это была,
можно сказать, трилогия, посвященная национальному
достоянию азербайджанского народа, названному автором Ее Величеством Нефтью. И все три книги, составившие трилогию – а это “Огненная земля”, “Нефть и
мировая война” и “ Нефть. Источник глобальных конфликтов”, – подтверждают полное соответствие этого
высокого титула тому божьему дару, которым наделена
свыше азербайджанская земля…
А совсем недавно в свет, уже в переводе на русский
язык, вышла первая книга трилогии – “Огненная земля”,
основу которой составил одноименный научно-публицистический сценарий кинодраматурга. Читая книгу, мы вместе
с автором словно погружаемся в богатую историю бакинской
нефти. “…Изучить ее, – пишет Назим Рза во вступительном
слове, – совсем не просто. Требуется проведение широких и
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комплексных научных исследований…”. Свою книгу он
считает лишь первым шагом в этом непростом деле. Но надо
сказать, что шаг этот весьма удачен, и книга, несомненно,
привлечет и уже привлекла внимание читателя. Это подтвердила также состоявшаяся недавно презентация, в
которой принял активное участие, выступив, к удивлению
многих, на хорошем азербайджанском языке, посол Норвегии в Азербайджане господин Борд Ивар Свенсен: ведь его
соотечественникам, а именно братьям Нобель, с которыми
немало связано развитие нефтедобычи в нашей стране, автор
книги Назим Рза посвятил не одну страницу.
Новое издание составляют три произведения: “Огненная
земля”, “Норвежские эскизы” и “Горизонты голубого огня”,
каждое из которых содержит богатейшую информацию и
ответы на многие вопросы, в том числе, на такой – почему
седой Каспий и приютившийся на его груди Абшеронский
полуостров издревле привлекали путешественников…
Опираясь на исследования ученых, Назим Рза, говоря в
“Огненной земле” о наличии на территории Северного
Азербайджана, а именно на Абшероне, большого количества
грязевых вулканов, подчеркивает их генетическую связь с
месторождениями нефти и газа. Не потому ли “наряду с
другими факторами немалую роль в возникновении и
формировании Баку как населенного пункта, превращении
его в один из городов средневековья, – читаем мы в главе
“Эхо веков” первой книги, – сыграл и фактор нефти и газа”?
Популярность нефти, используемой поначалу как средство освещения, а позднее и в других сферах быта, росла. И
весть о ней, как о хорошем источнике дохода – ведь она
довольно легко добывалась, – вскоре перешагнула границы
Азербайджана. Дошла она, конечно, и до российского императора Петра I, особое значение придававшего нефтедобыче
на Абшероне. Пожалуй, ему мы “обязаны” и тем, как явствует из книги Назима Рзы, что, еще до взятия Баку, стремясь
создать себе здесь опору из христиан, российский император
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дал указание вместо оказывавших сопротивление местных
жителей доставить из России и разместить на их земле не
только русских, но и армян…
С интересом читаются в главе “Эхо веков” воспоминания Александра Дюма “Путешествие на Кавказ”. “Нефть есть
во многих точках мира, – писал он, – но столько нефти,
сколько в Баку, ее нет нигде”. Знаменитый француз, конечно
же, и представить себе не мог, сколь трагические события
развернутся вокруг бакинской нефти в будущем…
Автор книги “Огненная земля” довольно скрупулезно
прослеживает историю развития нефтедобычи в Азербайджане, которая, кстати, началась в Баку, как сообщает Назим
Рза, на 37 лет раньше, чем в Соединенных Штатах Америки.
Это уже глава “Начало”, в которой рассказано о том, как
постепенно на смену примитивным способам добычи,
начавшейся в 1872 году, приходит прогрессивная технология, как формируется крупномасштабная нефтяная промышленность, прославившая нашу страну на весь мир. Во второй
половине ХIХ века, – говорится в книге, – появляются и первые капиталисты из числа азербайджанцев, и среди них
пользовавшийся особым авторитетом Гаджи Зейналабдин
Тагиев, человек, которого великий ученый-химик Менделеев
назвал одним из тех, кто дал толчок развитию нефтяной
промышленности в Баку. Примерно в тот же период здесь
расширилась сфера функционирования иностранного капитала.
И первую иностранную компанию основали Нобели – на
Абшероне начало свою деятельность Товарищество “Братьев
Нобель”, главной фигурой в которой был Людвиг Нобель.
С интересом читаются страницы, посвященные разворачивавшейся борьбе за бакинскую нефть между американской акционерной компанией Standard Oil во главе с
Джоном Рокфеллером и компанией “Братьев Нобель”, завершившейся не в пользу американцев. В 1898 году бакинская нефть вышла вперед, вытеснив американскую нефтепродукцию не только с российского, но и с европейских
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рынков. Немалую роль сыграли в этом также высокое качество бакинской нефти и ее удобное для Европы местоположение. Знаменательным для Баку стал 1901 год, когда на
его долю приходилось более половины всей производимой в
мире нефти.
Однако слава царства нефти и миллионов стала причиной превращения нашего родного края в арену столкновения интересов разных стран, втянула его в водоворот
великих катастроф. Этому нелегкому периоду в истории
азербайджанской нефти и в целом Азербайджана посвящены
в книге главы “Тревожные годы”, “Оккупация”, “Война”.
В книге представлен довольно обстоятельный рассказ о
том, как в конце ХIХ – начале ХХ века боролись за бакинскую нефть самые крупные компании мира, стремясь завоевать право ее транспортировки. И эта борьба, принимая все
более острый характер, приводила к противоречиям даже
между странами-союзниками. Ссылаясь на вышедшую в
Европе в 20-е годы книгу одного политического эмигранта из
Азербайджана, Назим Рза приводит его комментарии по
вопросу отношения государств к бакинской нефти: “Английский лев спешил в Баку, чтобы не дать немецкому орлу
сесть на очаги нефти. Россия также не хотела упускать
бакинскую нефть. Поэтому здесь (имеется в виду Баку)
возникла марионеточная большевистская власть… Большевики в армянском обличье, – писал этот эмигрант, кстати,
ставший впоследствии профессором Сорбонского университета, – перешагнув через трупы убитых во время мартовской резни, пришли к власти и в первую очередь
установили монополию на нефть”…
Не стану перечислять все перипетии борьбы за право
распоряжаться бакинской нефтью, о которых рассказывает
книга “Огненная земля” – ведь в конечном счете это и было
причиной всех войн и столкновений между странами, что,
несомненно, наносило вред нефтяной промышленности.
Ситуацию несколько исправило, – пишет автор, – принятое в
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октябре 1918 года правительством Азербайджана во главе с
Фатали Ханом Хойским постановление о приватизации,
либерализации нефтяной промышленности. Это был правильный шаг. И суть его заключалась в том, что институт
собственности принадлежал государству, а нефтедобывающие отрасли – промыслы, предприятия – возвращались
предпринимателям.
Однако, как известно, столкнувшись с серьезными экономическими трудностями, правительство Хойского подало
в отставку, и вскоре Азербайджанская Демократическая
Республика пала. В Баку вторглась Красная армия Советской
России. “Ее привела сюда, – пишет Назим Рза, – не только
ложная пролетарская солидарность, но и резкий запах
бакинской нефти”. Так совершилась оккупация…
С огромной гордостью за свою родную азербайджанскую землю пишет создатель книги о роли Азербайджана
в борьбе с фашизмом. Немцы не скрывали своих планов по
захвату Кавказа и, прежде всего, нефтяного Баку – такой
была военно-стратегическая цель Германии. “Когда нефтяные запасы России будут исчерпаны, Россия встанет на
колени”, – нацисты верили в это. Но, как известно, их
надеждам не суждено было сбыться. И тут я позволю себе
повторить уже приведенные мною в первой публикации о
творчестве Назима Рзы слова одного немецкого генерала:
“Мы, немцы, – писал он в своих воспоминаниях, – проиграли
войну скорее не русскому солдату, а бакинской нефти”.
Послевоенный период стал началом нового этапа в
истории нефтяной промышленности Азербайджана – этапа,
связанного с разработкой богатых запасов нефти в Каспийском
море. В главе “Властелин Каспия” мы читаем и о сильном
нефтяном фонтане, забившем спустя два года после войны на
участке Гюргяны-дениз, и о начале крупномасштабного
исследования и эксплуатации самого крупного нефтяного
месторождения на Каспии – “Нефтяных камней”. Глава
содержит интересную информацию об этих месторождениях,
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рассказывает о богатом опыте и профессионализме морских
нефтяников, благодаря чему были достигнуты большие
успехи в области добычи нефти на море, что стало толчком к
ускорению поиска этого топлива в различных меридианах
мирового океана.
Однако не все и тут было гладко. Назим Рза говорит и о
политических авантюрах, возникавших вокруг нефти, и тоже,
увы, не без армянского следа, что подтверждает и приведенный в книге пример. В 1956 году, к примеру, в результате
письма заместителя председателя Госплана СССР Мкртычяна о якобы экономической неэффективности вложений в
эксплуатацию нефтяных месторождений Азербайджана, в
том числе морских участков, что, мол, может принести
стране убытки, будущее азербайджанской нефти оказалось
перед реальной угрозой. И только принципиальность и
решительность первого секретаря ЦК КП Азербайджана
Имама Мустафаева помогли устранить угрозу. И все же
работавшие в высших эшелонах власти СССР армяне всячески препятствовали развитию нефтяной отрасли Азербайджана, преследуя цель разрушить потенциал, которым
обладала и обладает ныне наша страна.
Завершается “Огненная земля” главой под названием
“Сила притяжения”. С волнением читала о том, как наш
родной Баку, один из мощных финансовых и деловых центров мира, во все времена притягивающий к себе талантливых ученых и деятелей искусства, из года в год обретал
все большую мощь и всегда с оптимизмом смотрел в будущее. И для этого были все основания. В азербайджанском
секторе Каспия наши геологи открыли богатые нефтяные
месторождения – “Гюнешли”, “Чираг”, “Азери”, что начисто
отмело утверждения о бесперспективности нефтяной промышленности Азербайджана. А восстановлению былой славы Баку способствовало, конечно же, в первую очередь восстановление независимости и суверенитета нашей родины.
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Вышедшее в свет на русском языке издание под общим
названием “Огненная земля” включает в себя еще два произведения, прямо или косвенно связанные с историей бакинской
нефти: “Норвежские эскизы” и “Горизонты голубого огня”.
Первому из них предшествуют представленные в качестве эпиграфа слова знаменитого норвежца Тура Хейердала: “В глобальном исследовании, с которым я был связан в
течение многих лет, Азербайджан начинает играть весьма
важную роль. Мое растущее подозрение в том, что Азербайджанская Республика со столицей Баку – наследница
большого и динамично развивавшегося народа…” Во введении к “Эскизам” Назим Рза делится своими воспоминаниями
о поездке в Норвегию, где азербайджанской съемочной
группе в порядке исключения было позволено провести
широкомасштабные съемки с церемонии вручения Нобелевской Премии Мира, совпавшей со 100-летием со дня
смерти Альфреда Нобеля. Эти съемки и стали основой
“Норвежских эскизов”.
В “Горизонтах голубого огня” автор рассказывает о
развитии газовой промышленности в нашей стране, о разработке наряду с нефтяной также и газовой стратегии на ХХI
век, о том, как щедро делятся своим богатым опытом с
азербайджанскими коллегами представители норвежской
компании Statoil, участвующей в проекте “Шахдениз”.
Завершив свой краткий обзор книги “Огненная земля”,
со знанием вопроса и, что приятно отметить, с любовью и
гордостью за свою страну написанной нашим замечательным
современником Назимом Рзой Исрафилоглу и содержащей
интересную, подчас новую информацию из истории “черного
золота” Азербайджана, обращусь к первым страницам всего
издания. Они знакомят нас с предисловием к составившим
его произведениям, принадлежащим их научному редактору,
доктору исторических наук, профессору Эльмире Мурадалиевой, и с отзывом писателя-публициста Сейфуллаха Джафарли, как видно, одного из первых читателей книги. С
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удовлетворением отмечу: полностью разделяю высказанные
ими мысли, выраженные ими чувства.
Давая оценку всем трем произведениям Назима Рзы,
вошедшим в книгу “Огненная земля”, профессор Э.Мурадалиева совершенно обоснованно подчеркивает, в частности,
что труд этот построен на единой сюжетной основе и является
показателем высокого профессионализма автора, сумевшего на
основе самых различных источников поэтапно и всесторонне
раскрыть историю бакинской нефти. А автор восторженного
отзыва о книге писатель Сейфуллах Джафарли, выражая свое
отношение к ней, объясняет обращение Назима Рзы к глобальной теме современности – теме нефти и газа, которая почти
всегда была тесно связана с судьбой нашей страны, безграничной любовью создателя книги к своей Родине. Думаю,
потому и назван им отзыв – “Огненное сердце”.
А вот, что читаем мы во введении к первой и, пожалуй,
основной части книги Назима Рзы Исрафилоглу: “…Ни в
советской, ни в азербайджанской историографии объективных исследований по бакинской нефти не проводилось.
Подавляющее большинство опубликованных монографий,
крайне далеких от объективной действительности, было написано под влиянием большевистской идеологии, с масштабными фальсификациями… Читательской аудитории, имеющей весьма обширную географию, доставлялись ложные,
предвзятые, примитивные мнения… На объективные исследования навешивались ярлыки “антисоветчины”. Объемное
письмо Н.Нариманова Сталину, в котором он с болью в
сердце и на весомых фактах сообщал о проблемах азербайджанской нефти, произволе наместника Ленина в Азербайджане Серебровского, беспределе, творимом им в связи с
бакинской нефтью, также было сокрыто на протяжении
десятилетий от народа и не увидело света…”
Однако ложь и впрямь на гнилых ногах ходит, – и подлинная истина о бакинской нефти и связанных с ней событиях
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предстала перед людьми. Думаю, немало способствовало
этому также осуществление кинодраматургом Назимом Рзой
проекта о создании 12-серийного научно-публицистического
телевизионного фильма “Огненная земля” – под таким
названием вышло в свет и созданное им позже на этой
основе произведение.
И еще об одном. Следует, думаю, непременно отметить
хороший перевод книги “Огненная земля” на русский язык,
который осуществила Лятафят Гумматова, предоставив возможность и русскоязычному читателю обстоятельнее познакомиться с истинной историей бакинской нефти, главным
национальным достоянием нашей страны, а также выразить
благодарность Ханлару Мамедбекову, при финансовой поддержке которого книга увидела свет.
Но самое большое спасибо, конечно же, автору труда,
Назиму Рзе Исрафилоглу, который предпринял попытку, и
небезуспешную, воссоздать, как охарактеризовал ее писатель-публицист Джафарли, историческую анатомию нефти –
этой квинтэссенции души нашей Родины. Ведь действительно, для азербайджанского тюрка говорить об историческом значении нефти значит говорить о судьбе Родины.
Уверена, этой мыслью проникнется каждый, кто возьмет
в руки эту интересную, проникнутую любовью к родной
земле книгу, посвященную Азербайджану, Стране огней…
Эльмира Алиева,
заслуженный журналист Азербайджана
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“СЛАВА И ПОЧЕТ У НАС В СТРАНЕ, ЗАВИСИТ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ ТОГО, КТО И КАК СЕБЯ ВЕДЕТ”
Назим Рза: “Если бы я не
перешел “красную линию”,
то меня бы не было”
Сегодня гость Minval.az – Назим Рза Исрафилоглу,
известный кино и телережиссер- документалист, сценарист, писатель-публицист, великолепный научный исследователь. Всю свою творческую жизнь, проработав на
студии АзТВ, он создал свыше 70-ти документальных,
научно-популярных, публицистических фильмов, освещающих важнейшие области Азербайджана. “Сын Каспия”, “Человек спасает Каспий”, “Атешгях”, “Азербайджанские вулканы”, 12-ти серийный фильм “Одлу
мемлекет” (посвященный истории азербайджанской нефти), “Норвежские эскизы” (2 серии), “Древняя Гянджа”, и
многие другие фильмы об истории азербайджанского
народа – его детища.
Это второе интервью, которое Назим Рза дает нашему изданию. И всякий раз, когда я беседую с этим
замечательным человеком, мне очень не хочется, чтобы
беседа наша заканчивалась. Именно беседа, потому что
сухой термин интервью подойдет для кого угодно, но
только не для этого удивительно галантного, доброго и
талантливого человека. И вот мы, уютно усевшись на
мягких диванах нашей новой студии, беседуем, попивая
ароматный чай. И Назим Рза Исрафилоглу – как всегда
— интересно и захватывающе рассказывает о своем творчестве. А точнее – о производстве, с которого все начинается.
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– Да, не удивляйтесь. Кино – это не только творческий
процесс, это еще и производство. Не зря в конце каждого
фильма обязательно упоминается студия, в которой был снят
фильм. В процессе создания фильма участвуют люди многих
профессий – начиная со сценариста, режиссера-постановщика, оператора, звукорежиссера и так далее. Я не говорю
уже про технический состав. Кино требует немалых финансовых вложений, потому что снимать фильм, сидя на одном
месте – все равно что не делать ничего. Нужен необходимый
инвентарь, транспорт.
Но сегодня речь пойдет именно о документальном кино.
Когда я снимал свой фильм “Крокодиловы слезы”, география, ареал, была обширна: Губа, Ленкорань, Исмаиллы,
Шамахы, Грузия, Турция. На пути съемочной группы были
горы и перевалы, было очень много точек, которые необходимо было найти. Весь этот процесс требовал времени.
Во времена Советского Союза был обширный круг:
проводились региональные и всесоюзные кинофестивали,
была мотивация. Человек снимает фильм, и у него есть
гарантия, что его работа обязательно будет представлена на
кинофестивале, на фестивале он получит какой-то приз,
диплом или просто хорошую статью в СМИ. Существовало
хорошее общение между сотрудниками студий из различных
республик, между режиссерами, в порядке обмена опытом
просматривались фильмы, и так далее. Сегодня этого практически нет. Нет общения. Нет порядка обмена творческим
опытом. Если и организовываются какие-то кинофестивали,
то проходят они как-то незаметно. Лично я за последнее
время не слышал ни об одном фестивальном буме. Даже во
времена становления независимости в Азербайджане еще
были какие-то мероприятия, связанные с кинематографом, но
и это ушло в прошлое. Все решают кадры.
Говоря о документальном кино, стоит отметить следующее: фильмы этого жанра создавать на самом деле гораздо
сложнее, чем художественные. Документальное кино требует
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от создателя обширных знаний в области многих наук: истории, географии, обществознания, этноса, литературы. Автор документального фильма в какой-то мере исследователь:
он должен уметь работать с архивами, с библиотечными
книгами. Он должен обладать выдержкой, терпением, живым
интересом к сюжету, который он вкладывает в фильм. Если
ничего этого нет, то хорошего кино никогда не получится.
Сегодня азербайджанский кинематограф переживает упадок
– и художественный, и документальный. Я не хочу заострять
внимание на художественном, потому что я – документалист,
этот жанр мне гораздо ближе. Ко мне приходили студенты из
университета искусств – на стажировку или же просто для
ознакомления со стилем моей работы. Когда я с ними
разговаривал, то задавал им вопросы, чтобы узнать уровень
их знаний. Среди них были и студенты 4-го курса, которые
не знали элементарных вещей. К примеру: какие существуют
виды монтажа? Студент молчит. Я спрашиваю: вы разве не
проходили этого на курсе? Ответ: нет. А ведь основное
средство выражения режиссера – именно монтаж. С помощью монтажа он привлекает зрителей, с помощью монтажа он беседует со зрителями, доносит до них смысл своей
работы, доказывает, показывает, убеждает. Иначе самый
распрекрасный сюжет превращается в обычный сырой
материал. Приведу простой пример: женщина, у которой на
кухне есть и тесто, и мука, и сахар, и орехи. Но это
ингредиенты. А само блюдо надо еще уметь приготовить.
Однажды мне задала вопрос женщина, которая интересуется кино (в частности, индийскими фильмами, после
сеанса которых люди выходили и с мокрыми от слез
носовыми платками), но не разбирается в сути работы: на
экране актеры смеются и плачут, живут и умирают, это
понятно. А в чем заключается суть работы режиссера? И я
ответил ей: если вы смотрите трагический фильм, и
переживаете, страдаете – это режиссер сделал так, чтобы вы
испытывали такие сильные эмоции. Или вы смотрите
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комедию, и хохочете до упаду – это режиссер вас рассмешил.
Режиссер – это создатель. В том числе и ваших эмоций. И
если вы не смеялись, и не плакали во время просмотра
фильма, то фильм снимал не режиссер, а дилетант, банальный исполнитель. Есть режиссеры, которые, не имея своего
индивидуального творческого подхода к работе, попросту
копируют чьи-то идеи. А копия – это не оригинал. Они намного слабее, если, конечно же, копию снимает не точно такой
же мастер. Предположим, Леонардо Да Винчи нарисовал
картину, с которой снял копию, к примеру, Рафаэль. Но если
копию с картины Леонардо сделает какой-то рядовой
художник, то место такой “работе” только на блошином
рынке, а не в художественной галерее. Потому что в работе
этой не было души.
– Почему азербайджанское кино сегодня находится в
упадке? Как это могло случиться? Ведь в Азербайджане
всегда снимали хорошее кино. Мы до сих пор с благоговением смотрим любимые старые фильмы, созданные
на киностудии “Азербайджанфильм”.
– Прежде всего, из-за несерьезного отношения к этому
виду искусства. Отсутствие школы. Потому что те люди,
которые могли бы снимать хорошее кино – их уже нет. Даже
если эти люди еще есть, они отошли от своей деятельности –
по ряду причин. 5 лет как я преподавал в Университете
искусств режиссуру, мне даже предлагали взять на себя
должность завкафедры, но я не согласился, потому что я
действующий режиссер. Мне предложили возглавить курсы
(5-7 человек), и, так сказать, сделать из студентов режиссеров. Я ответил, что это невозможно. Если нет таланта, то
режиссера не будет. Его просто не выйдет.
– Почему? Разве не учение формирует профессию?
– Возможно, другие профессии – да. Но только не
режиссера. Эта профессия требует огромной практики,
жизненного опыта, обширных знаний, о которых я говорил
уже ранее. Режиссер именно свои знания облекает в форму.
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А знания – это, прежде всего, жизненный опыт. А откуда у
18-летнего юноши жизненный опыт? Когда я учился в
Ленинграде, то на режиссерский факультет принимали тех,
кто уже закончил какой-то вуз. Если у этого человека
обнаруживался талант режиссера, то его принимали. А если
этот человек еще и отслужил в армии, работал на каком-то
предприятии – то вообще хорошо. Только таким образом и
формируется жизненный опыт, который является главным
критерием, козырной картой в работе режиссера. А со
школьной скамьи режиссерами не становятся. Артистами –
возможно, если у человека есть талант, определенная доля
креатива. Но опять же артист – это исполнитель. Но не
создатель.
По сути, и меня тоже уже нет. Потому что я давно не
занимаюсь съемками. В 2010 году я сдал свой последний
фильм “Крокодиловы слезы”. Это была моя лебединая песня.
– А почему Вы так решили?
– Потому что нет мотивации.
– Разве мало в стране интересных тем?
– Нет, тем как раз-таки много. Не так давно я давал
интервью, в котором отметил, что 90% задуманного мною я
реализовал. Но те оставшиеся 10% не реализованы потому
что я не захотел – потому что к тому, что я создаю, нужно
проявлять соответствующее внимание. В том числе, и в
верхах. Вы сами знаете, как на меня ополчились в Армении за
мои фильмы. А ведь это началось еще до того, как фильмы
вышли на экран – только из-за сообщений в СМИ, что в Баку
снимается фильм “Армяне – мифы и реальность”, автор сценария Назим Рза. Информация эта пошла по разным каналам,
и на армянских сайтах началась самая настоящая травля –
грубая, ироничная, циничная. В принципе, я спокойно
отношусь к такого рода нападкам, и не скажу, что эта суета
причинила мне какой-либо ущерб. Но когда вышел мой
фильм, они замолчали. Потому что я доказал им свою правоту. У них не было аргументов, потому что я использовал
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материалы армянских источников, русских, английских, французских – только не местных, не азербайджанских. А знаете
почему? Для того, чтобы те же самые армяне потом не съязвили: сами же написали, сами же отсняли, сами же показывают. Эти фильмы азербайджанская общественность приняла
очень тепло, очень хорошо. Но в официальных кругах
встретили мою работу холодным молчанием, отчуждением.
– Разве эти фильмы спонсировало не государство?
– Это был госзаказ. Но есть такое волшебное слово
СПАСИБО. Я отношусь к той самой редкой категории
людей, которые никогда ничего не требуют. Но понятие
БЛАГОДАРНОСТЬ – это не денежный, не материальный эквивалент. Это именно то самое простое СПАСИБО, которое
каждый создатель жаждет услышать из уст своего зрителя.
Вот сейчас вы берете у меня интервью, я же должен сказать
вам СПАСИБО за вашу работу. Так же как и всей вашей
редакции. Иначе это уже будет не по-человечески как-то.
– Мне, в принципе, понятно, почему государство не
сказало Вам спасибо. Такой подход свойственен, к
сожалению, современным азербайджанским руководителям. Заказал, оплатил — и до свидания! В народе же
эта черта зовется не отчужденностью, а невоспитанностью, прежде всего.
– Это их проблема, а не моя. Я сдал свою работу. И без
дела все равно не сижу: после того, как я перестал снимать,
вышли в свет мои книги (в данный момент еще две на
подходе), третья книга уже закончена наполовину, сюжет 4-й
и 5-й – уже у меня в голове. Я очень хочу успеть сделать все
то, что задумано мною. А снимать фильмы просто так, в
пустоту – мне не хочется. Должна сохраняться теплота
встречной стороны. А иначе как же работать? Ведь даже если
вы выходите летом из моря, и у вас от прохладной воды по
коже мурашки, то так приятно, так сладостно, когда вдруг
ощущаешь легкое дыхание гилавара… А когда дует только
хазри, душа одевается в броню.
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Потому я и не удивляюсь тому, что сегодня азербайджанский кинематограф в упадке. Иногда мне пишут мои
ученики, что им не хватает “морального кислорода”. Я хоть и
советую им не опускать руки, но, тем не менее, понимаю,
насколько это трудно сегодня…
– Мы постепенно подошли с Вами к главному
вопросу, который очень интересует мыслящего читателя:
в Азербайджане существовала целая плеяда корифеев,
принесших на нелегком поприще киноискусства большую славу нашей стране. Их было много, но почет только разве что десятку деятелей. Почему все остальные
сегодня забыты? А если к кому из них и приходит слава,
то только после смерти?
– С вашими словами можно согласиться, но только
частично. Слава и почет у нас в стране, как правило, зависит,
прежде всего, от того, кто и как себя ведет. Если человек
покладистый, то его замечают. Если бунтарь – то с
точностью наоборот.
Хочу рассказать вашим читателям одну историю: в 1969м году я был молодым режиссером, закончившим Ленинградский институт кинематографии, отслужившим армию и
работавшим на производстве. Я уже успел отснять два
фильма, которые сдал в качестве курсовой работы, и нужно
было снимать третий. Мне его заказал Гаджи Гаджиев,
который в то время возглавлял “Азербайджантелефильм”, и
впоследствии ставший Председателем Союза журналистов
Азербайджана. Он предложил мне снять фильм по сценарию
“Человек спасает Каспий” — об экологических проблемах
Каспийского моря. Я прочел сценарий, и предложил кое-что
переделать, а именно убрать легенду, которая лежала в
основе этого сценария, так как посчитал, что она неуместна в
работе такого серьезного масштаба. Я видел этот фильм
публицистическим. И только. Я поделился мыслями с Гаджи
Гаджиевым, он помолчал, а потом сказал странную фразу:
Только об одном тебя прошу: НЕ ПЕРЕХОДИ “КРАСНУЮ
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ЛИНИЮ”. Я спросил, что за линия такая, и он мне ответил:
сам поймешь.
Я начал снимать фильм. Мы работали в различных
береговых зонах Каспия. И вот однажды приехали на
побережье в Нефтечале. Море – серое, недоброе, волнуется,
крутит. И вдруг видим ветхий домик. Подошли ближе,
картина удручающая: тощая крыша, на старом полусгнившем пирсе около домика – лодка с пробитым дном, обрывки
рыболовной сети. Возле домика бегает несколько куриц. На
встречу нам вышла изможденная пожилая русская женщина.
Мы представились, сказали, что снимаем фильм. На вопрос,
кто она, почему живет в таком неприглядном месте, и чем
занимается, женщина ответила: я была рыбачкой. Здесь
ловили и обрабатывали рыбу, которую затем посылали на
рыбозавод – еще до войны. На мой вопрос, много ли было
рыбы, женщина ответила: столько, что мы не успевали ее
всей артелью чистить, даже приглашали сезонных работников на помощь. А потом все эти люди постепенно ушли –
вместе с уходом рыбы из Каспия. А женщина эта осталась,
потому что очень надеется на то, что все вернется на круги
своя, и в море когда-нибудь снова будет много рыбы.
Мы засняли этот сюжет, и я даже не подозревал в тот
момент, что уже перешел “красную линию”. Потом я
наглядно показал, как мальки осетрины гибнут после
попадания в аквариум нескольких капель нефти. Показал,
как ядовитые сумгаитские сточные воды с территории
химических заводов потоками стекают в Каспий. Я говорил
с работниками лабораторий и включил эти беседы в фильм.
Когда руководство Гостелерадио посмотрело фильм, то мне
однозначно сказали: мы не можем это принять. Я ответил,
что работал строго по сценарию. “Вы наверняка хотите,
чтобы нас сняли с работы и вычеркнули из рядов партии?” —
такой был их ответ мне. Руководство настоятельно требовало, чтобы из фильма был вычеркнуты кадры с рыбачкой, с
мальками осетра, и со сточными водами. Им нужны были
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только поверхностные разговоры о том, что Каспий немного
загрязнился, но не более. Причины их не интересовали. Я
наотрез отказался кастрировать свой фильм. Не пройдет –
таким был окончательный приговор. Я должен был улетать в
Ленинград, и сказал, что пусть лучше не пройдет, чем выйдет
в том виде, в каком вы хотите его преподнести. Гаджи
Гаджиев поддержал меня. И сказал: как только приедешь в
Ленинград – сразу же сообщи мне свои координаты. И
насчет фильма не беспокойся. Через 6 дней после моего
возвращения в Ленинград, в гостинице звонит телефон,
вызывают меня. Я снимаю трубку, слышу – Гаджи Гаджиев
на проводе. “Срочно собирай вещи, и отправляйся первым
же рейсом в Литву, в Клайпеду. Я послал твой фильм на
Всесоюзный кинофестиваль по линии “Человек и море”.
Твое имя уже в списке участников”.
Я приехал в Клайпеду, разместился в гостинице. Вечером
перед кинофестивалем был банкет, куда я пришел, никого не
зная. И меня никто не знал. И вдруг ко мне подходит
организатор оргкомитета Фестиваля, и спрашивает: “Человек
спасает Каспий” — ваш фильм? Я говорю – да, мой. “Я вас
поздравляю, сказал председатель. Ваш фильм включили в
конкурсный показ. Потому что снять такой фильм в наше
непростое время (1969-й год — прим. авт.) – надо иметь не
дюжую смелость”. И с этого момента у меня началось
внутренне волнение. Именно после его слов о том, мою работу
включили в показ. В Баку фильм не приняли. А вдруг он еще и
на Фестивале провалится? Что тогда? Мне скажут: “Вот
видишь? Мы тебе говорили не переступай “красную линию”?
А ты переступил. И потерпел поражение”!
Итак, первый день. У меня в руках программа фестиваля, где мое имя вписано вручную. Я в просмотровом
зале. Просмотрели первый фильм, затем – второй. Начался
просмотр третьего – моего. Когда я услышал первые аккорды
музыки, сердце так забилось. Ну, думаю, началось! Когда
просмотр моего фильма закончился, в зале раздались…
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аплодисменты – начиная от членов жюри, которые повернулись в сторону зала, и заканчивая зрителями! Я не понял
сначала, кому они аплодируют. Оказалось – мне. После
просмотра еще двух фильмов я вышел из зала, и меня
окружила толпа людей разного возраста, которые от души
поздравляли и благодарили меня за проделанную работу. Эти
люди организовали стол – в мою честь — в честь режиссера,
которого никто не знает! — и долго ждали, когда я выйду из
просмотрового зала. Но фильм все еще не принимали в Баку.
Потом был Международный кинофестиваль. И снова
большой успех. В газете “Ədəbiyyat və incəsənət” должна
была пройти информация об этом фестивале. Но выпуск
этого номера задержали – именно потому что не знали, чем
может грозить выход статьи о том, что азербайджанский
режиссер стал победителем на Кинофестивале со своим
фильмом “Человек спасает Каспий”, который в Баку
объявили персоной “нон грата”. Перестраховщики позвонили
в ЦК и спросили: что делать? И им ответили: “Вы что, с ума
сошли? Фильм получил специальный приз “Трезубец
Нептуна” на престижном кинофестивале, фильм признали в
Москве! Срочно давайте статью”. И газета с этой статьей
вышла на день позже. В статье было отмечено, что этот
фильм стал началом третьей волны документального кино. В
Баку фильм наконец-то приняли, но только после того, как
Москва показала его по Центральному Телевидению.
Красная линия стала переходным моментом моей жизни. И я
правильно сделал, что переступил ее тогда.
Напоследок хочу обратиться к вашим читателям: каким
бы тернистым ни был бы ваш путь, не сходите с него.
Умейте переступить эту “красную линию”. Особенно, если
приходите в любимую профессию, особенно, если следуете
делу своей жизни. И если когда-нибудь человек не знающий
и не умеющий попытается встать на вашем пути со своими
нравоучениями, даже мысли не допускайте, что будете
делать так, как того желает он. Это недопустимо.
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– Вы дали очень правильный и мудрый совет. Как
говорил Экклезиаст, есть время разбрасывать камни, и
время собирать их. И это очень хорошо показывает
перемена сферы творчества, которая на данный момент
происходит в вашей жизни. Вы осваиваете трамплин,
который приведет вас прямиком на следующую вершину. И вы ее обязательно покорите! Мы же от всего
сердца желаем Вам здоровья, счастья и благополучия.
Беседовала Яна Мадатова
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2001
29. Atəşgah. Bu haqda nə bilirik? /Nazim Rza İsrafiloğlu //Azadlıq.- 2002.- 24 may.- S.12.
2002
30. Azərbaycana yabançı arzuolunmaz mədəniyyət nüfuz edib: [söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Bizim əsr.- 2002.24 may.- S.6.
31. Azərbaycanda kino var, kino maarifçiliyi yoxdur:
[dəyirmi masada çıxış] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Vətəndaş.2002.- 11-17 avqust.- S.12-13.
32. Mədəniyyətin problelmləri kimləri maraqlandırır?: [söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Azadlıq.- 2002.- 15
may.- S.12.
33. “Nobel”i Azərbaycana gətirən rejissor: [söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Vətəndaş.- 2002.- 28 iyul - 3 avqust.- S.22.
2003
34. Ömrü örnək olan insan, yaxud bu filmi kim çəkəcək?:
[söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Ocaq.- 2003.- 13-20 may.- S.7.
2004
35. Göylər sonsuz bir dənizdir /Nazim Rza İsrafiloğlu
//Əlövsət Abbasov. Əfsanəvi təyyarəçi, müdrik insan.- Bakı,
2004.- S.96.
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36. Poeziya olimpinə aparan yollar /Nazim Rza İsrafiloğlu //Sevda Babayeva Mehralıqızı. Dünya sənə sözüm var.Bakı, 2004.- S.3.
37. Tarixin əks-sədası /Nazim Rza İsrafiloğlu //Yurddan
səslər dərgisi.- 2004.- №2.- S.18.
2005
38. Filmlərimə həmişə özəl münasibətim olub: [söhbət]
/Nazim Rza İsrafiloğlu //Kaspi.- 2005.- 27-29 avqust.- S.22-23.
39. Mirzə Məhəmməd Axundzadə – unudulan yubiley:
[M.M.Axundzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyi ilə
bağlı N.R.İsrafiloğlunun “Kaspi” qəzetinin əməkdaşı T.Məhərrəmova ilə apardığı söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Kaspi.2005.- 9 avqust.- S.7.
40. Şöhrət dalınca qaçmayan sənətkar: [söhbət] /Nazim
Rza İsrafiloğlu //Palitra.- 2005.- 20 dekabr.- S.12.
2006
41. Gəncəvini Azərbaycana kim qaytarıb?: “Nizami şəxsiyyəti ilə bağlı biganəlik pərdəsini ilk dəfə Mirzə Məhəmməd
Axundzadə götürüb”: [Şeyx Nizami kitabının yazarı
M.M.Axundzadə və onun N.Gəncəvi ilə bağlı axtarışları haqqında] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Azadlıq.- 2006.- 15 may.- S.13.
42. “Mücadilə”də təkcə faktları göstərməmişəm: [söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Kaspi.- 2006.- 31 oktyabr.- S.7.
2007
43. Mücadilə: [Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ərəfəsində]
/Nazim Rza İsrafiloğlu //Bütövlük.- 2007.- 24 dekabr.- S.8-9.
2008
44. “Difai” təşkilatını yaradanlardan biri: Mirzə Məhəmməd Axundzadə /Nazim Rza İsrafiloğlu //Bütövlük.2008.- 8 may.- S.8-9.
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45. Ermənilər. Riyakarlığın anatomiyası /Nazim Rza İsrafiloğlu //Paritet.- 2008.- 2-3 sentyabr.- S.12.
46. Genuya konfransında Azərbaycan neftinin aqibəti:
Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər): Elmi konfransın materialları /Nazim Rza İsrafiloğlu; E.Muradəliyeva.Xəzər Universitəsi //Bakı.- 2008.- S.102-105.
47. Mücadilə: [Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ərəfəsində] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Bütövlük.- 2008.- 19 yanvar.- S.67; 14 fevral.-S. 8-9; 8 mart.- S.8-9; 12 aprel.- S.4.
2010
48. Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi /Nazim Rza İsrafiloğlu //Bütöv Azərbaycan.- 2010.- S.6-12; S.13-19.
2014
49. Benzinimiz kimi, kinomuz da dünya standartlarına
cavab vermir: [söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Bizim yol.2014.- 22 yanvar.- S.13.
50. Bu günədək Azərbaycanda 3 mindən artıq film istehsal olunub: [söhbət] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Bizim yol.2014.- 18 yanvar.- S.13; 21 yanvar.- S.13.
51. Mütəxəssislərimizdən ölən ölüb, qalanlar da problem içindədir: Nazim Rza İsrafiloğlu: “Bugünkü Azərbaycan
filmləri heç sovet dövründə çəkilənlərlə ayaqlaşa bilmir” /Rza
Nazim İsrafiloğlu; intervünu apardı R.İbrahimov //Bizim yol. 2014.- 21yanvar.- S.13.
52. Neft qızdırması: [“Azadlıq” radiosunun “İz” proqramına Nazim Rza İsrafiloğlunun verdiyi intervü] /Nazim Rza
İsrafiloğlu //Azadlıq.- 2014.- 30 iyun.- S.12.
53. 31 Mart Azərbaycan televiziyasında: [söhbət]
[“Azadlıq radiosunun “İz” proqramına 31 Mart faciəsi barədə 4
filmin rejissoru və ssenaristi Nazim Rza deyib: “Çəkdiyim
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filmlərin heç birində adımı vermirlər”] /Nazim Rza İsrafiloğlu
//Azadlıq.- 2014.- 1 aprel.- S.13.
2016
54. İctimai televiziya filmimi götürüb öz məhsulu kimi
təqdim edir…: [Nazim Rza İsrafiloğlunun Səadət Cahangir ilə
söhbəti] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Azadlıq.- 2016.- 11 iyul.S.11.
2017
55. Aydın yolun yolçusu: [professor Elmira Muradəliyevanın yaşam və yaradıcılığı ilə bağlı çap olunmuş biblioqrafik
kitaba yazılmış yazı] /Nazim Rza İsrafiloğlu //Olduğu kimi görünən insan.- Bakı, 2017.- S.3.
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Sənədli televiziya filmlərinin ədəbi
ssenariləri və ideyalar
56. Əsrlərin yadigarı – 1967
57. Muğan qəhrəmanı – 1973
58. Göylər sonsuz bir dənizdir – kinotrilogiya: birinci
film – “Leyla”; ikinci film – “Züleyxa”; üçüncü film – “Səma
qardaşları” – 1995
59. Norveç eskizləri – dilogiya: birinci film – “Qədim və
yeni yollar”; ikinci film – “Sülh və tərəqqi naminə” – 1997
60. Odlu məmləkət – kinoepopeya: birinci film – “Əsrlərin əks-sədası”; ikinci film – “Başlanğıc”; üçüncü film – “Təlatümlü illər”; dördüncü film – “İşğal”; beşinci film – “Müharibə”; altıncı film – “Xəzərin hakimi”; yeddinci film – “Cazibə
qüvvəsi” –1998
61. Mavi alovun üfüqləri – dilogiya: birinci film – “Şimal dənizi odlu dənizdir”; ikinci film – “Meridianlar qovuşanda” – (1999)
62. İki ömür – 2000
63. Atəşgah – 2001
64. Elegiya* – 2001
65. Azərbaycan vulkanları – 2001
66. Vulkanla üz-üzə – 2001
67. Dənizdə addımlayanlar – 2002
68. İki sahil – 2002
69. Arranın anası – 2003
70. Qədim Gəncə – 2003
71. Xaçbulaq – 2004
72. Mirzə Məhəmməd Axundzadə – 2004
73. Alovlardan keçən ömür – 2006
74. Məbədlər diyarı – 2006
*

Film az sonra “Od pərisi” adlandırıldı
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75. Mücadilə – dilogiya: birinci film – “İstiqlalın beşiyi”;
ikinci film – “Yüksələn bayraq” – 2007
76. Ermənilər: Riyakarlığın anatomiyası – dilogiya: birinci film – “Forpost əməliyyatı”; ikinci film – “Əsrin siyasi
avantürası” – 2008
77. Kəpəz lövhələri – 2009
78. 1915-ci il. Erməni saxtakarlığının başlanğıcı – 2010
79. Timsahın göz yaşları – 2010
Televiziya silsilə proqramlarının
ədəbi ssenariləri
80. Arxa da cəbhə idi.1983 -1984, Azərbaycan televiziyası.
81. İctimai-siyasi proqramlar, 1979-1991, Azərbaycan
televiziyası
82. Sovet kino ustaları. 1966-1968, Azərbaycan televiziyası
83. Sovet və xarici ölkə filmlərinin Azərbaycan dilinə
dublyaj edilməsi.1966-1968, Azərbaycan televiziyası
Radio və televiziya proqramlarında çıxışlar, söhbətlər
Radio
1997
84. Azərbaycan radiosu [söhbət]: [Norveç eskizləri filminin yaranması ilə bağlı veriliş. Dövran proqramı] / Nazim
Rza//Bakı.- 1997.- yanvar.
85. Azərbaycan radiosu [Azərbaycan kinematoqrafçılar
ittifaqının kino evində keşirilmiş “Norveç eskizləri filminin
prezentasiyasından hazırlanmış radio reportajı. Reportajda Nazim Rza İsrafiloğludan, Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri Hacı Hacıyevdən, kinoşünas Ayaz Salayevdən, eləcə də bir
çox başqa incəsənət xadimlərindən alınmış intervülər səslənmişdir] /Bakı.- 1997.- yanvar.
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1998
86. Azərbaycan radiosu [söhbət]: [Şəbəkə proqramı]
/Nazim Rza //Bakı.- 1998.- iyun.
87. Azərbaycan radiosu [söhbət]: [Astana proqramı]
/Nazim Rza; söhbəti apardı S.İsmayıllı //Bakı.- 1998.- iyun.
88. Azərbaycan radiosu [söhbət]: [Mirzə Məhəmməd
Axundzadə ilə bağlı Nazim Rza İsrafiloğlunun söylədiyi düşüncələr] /Nazim Rza //Bakı.- 1998.
2010
89. Azadlıq radiosu [söhbət]: [Alfred Nobel haqqında]
/Nazim Rza //Bakı.- 2010.- 12 dekabr.
90. Azadlıq radiosu [Nazim Rza ilə söhbət]: [“Bakı” və
“Bakılılar” proqramı] //Bakı.- 2010.- 20 iyun.
2011
91. Azadlıq radiosu [söhbət]: [Üç yubileyin qovşağında İz proqramı] /Nazim Rza; söhbəti apardı S.İsmayıllı //Bakı.2011.- 21 fevral.
Televiziyada
2002
92. Azərbaycan televiziyası [söhbət]: [Azərbaycantelefilm:
dünən, bu gün, sabah] /Nazim Rza //Bakı.- 2002.- 13 mart.
2010
93. Güney AzTV [söhbət]: Yaşayan tarix /Nazim Rza;
söhbəti apardı Z.Sadatlı //ABŞ.- 2010.- dekabr.
2016
94. On 4 TV (Türkiyə) Can Azərbaycan [söhbət]: [Nazim Rza İsrafiloğlunun Türkiyənin televiziya kanalında söhbəti] /Nazim Rza İsrafiloğlu; söhbəti apardı Rafiq Qurbanov
//Türkiyə.- 2016.- 5 iyun.
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Nazim Rza İsrafiloğlunun
yaşam və yaradıcılığı hаqqındа
1970
95. Azərbaycan telefilmlərinin festivalı:[ Annotasiyalı
proqram-prospekt ]: [Nizami kinoteatrında keçirilmiş kino festivalda proqrama uyğun olaraq, “İnsan Xəzəri xilas edir”
(“Человек спасает Каспий”) sənədli telefilmi də göstırilmişdir. Telefilmin rejissoru Nazim Rzayev]: [Proqram-prospektdə
filmlə bağlı annotasiya verilmiş, yaradıcıların adları sıralanmışdır] //Bakı.- 1970.- 10-11 aprel.- S.4-5.
2001
96. Kazımzadə, А. Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu:
[Azərbaycan kino və televiziya rejissorunun həyat və yaradıcılığı haqqında] /Aydın Kazımzadə; red. A.Qurbanoğlu; kor.
S.Cəfərli; naşir T.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 343 s.
Başlıqlar: “Üçüncü dalğa”nın rejissoru (C.Yusifzadə);
Yazardan; Başlanğıc: İlk addımlar, ilk həyat dərsi; Anadan
sənətkar doğulurlar: Azərbaycan televiziyasında ilk dublyaj
belə başlandı; Məlik Mikayılzadə və Rauf Kazımovski dialoqu; Televiziya filmləri zamanın tələbi idi; Əsrlərin yadigarı;
Öz dəst-xətti ilə: Mühüm mərhələ; Xəzərim – sevincim, kədərim mənim: Problemə baxış; Filmə qarşı müharibə; İlk
uğur; Küləklər başqa istiqamətdə əsirdi; Xəzərin dərdi özündən
böyükdür; Üzüntülü günlərdən “Neptunun neştəri”nə doğru;
Azərbaycandan getmək cəhdi; “İnsan Xəzəri xilas edir” filmi
ətrafında qalmaqal; Vətənin ləyaqətli övladları: Xəzər oğlu
həm də deputat idi; “Xəzər oğlu”nun addımları; Asəf Zeynallıya müraciət; Fatma Muxtarova zirvəsi; Sən saydığını say…;
Həyat romansı; Rastropoviç və Soljenitsin əhvalatı; Qara Qarayevə axşam zəngi; Tixon Xrennikovun lütfkarlığı; Maestro
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Niyazi xəstə olsa da…; Üç üstəgəl milyon; Doğma ocağım mənim; Bakı neftçiləri haqqında kinosalnamə: Bakı-Çələkən;
Bibiheybət körfəzi “İliç buxtası”nda; İttifaqa girmək cəhdi;
Baxış uğurlu keçdi; Mayılovlar ailəsi; Sərvətlər xəzinəsi: Xınalıq etüdləri; Sənə sevinc bağışlayım; Sənətkar “İki ömür” yaşayır; El sevəni aləm sevər: Odlar yurdunun qızları ; Göylər
sonsuz bir dənizdir ; Azərbaycan – Norveç əlaqələri: Norveç
eskizləri ; Mavi alovun üfüqləri ; Qədim Odlar Yurdu –
“Odlu məmləkət”: Düzü düz, əyrini əyri; Əsrlərin əks-sədası
; Başlanğıc ; Təlatümlü illər ; İşğal ; Müharibə ; Xəzərin hakimi ; Cazibə qüvvəsi ; “Telefilm”: dünən, bu gün, sabah:
Əvəzetmələrin sonu görünmür; Poqosovun inadkarlığı; Yeni
sahə, yeni vəzifələr; Mərdliyinə eşq olsun!; Yarımçıq qalmış
oda: “Qayıdış”; Vətəndaşlıq mövqeyi və reallıqlar: 20 Yanvar əks-sədası; Geriyə yol yoxdur; “Azadlıq” meydanı, oktyabr
1991-ci il; Bir daha milli televiziya haqqında; Blokada; Dünyaya pəncərə belə bağlandı; “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq
Birliyi təqdim edir; …İmzaları var imzalar içində: “Ot kökü
üstə bitər” – deyib atalar; Nazim Rzanın tərcümeyi-halından;
Ana babası Mirzə Məhəmməd Axundovun tərcümeyi-halından; Ata babası Rza Əsədullayevin tərcümeyi-halından; Ata
nənəsi Leyla xanım Əsədullayevanın tərcümeyi-halından; Yeni
görüşlər, yeni tanışlıqlar: “Pan, gəlinimi qaytar”; Leonid Utyosovun qəlyanı; Gül dəstəsi Təkqulağa qismət olmadı; Arkadi
Raykin açıqcası; Elə bu da “zarafat” idi; “Bizim” Robik; Yenidən axtarışda: Kinorejissorun yaradıcılıq laboratoriyası; Kinoda montajın rolu və əhəmiyyəti; Kino haqqında söz; “Atəşgah”a gedən yol; Qədim məbədin ekran obrazı; “Atəşgah”ın
“sirləri” açılır; Elegiya; Sənətkar xoşbəxtliyi: Kino tarixinin
səhifələri; Sənətkar töhfəsi; Həmkarlar sözü, dost sözü; Dövri
mətbuatın yazdıqları; Bir mövzu ətrafında iki yazı; Elə film
çəkmək istəyirəm ki…; Otuz ildən sonra…; Sənət hünər meydanıdır; Filmoqrafiya; Fotoşəkillər.
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2002
97. Nazim Rza İsrafiloğlu /Aydın Kazımzadə. / Azərbaycan kinematoqrafçıları: portretlər: bilim red. R.Bədəlov, red.
S.Cəfərli, naşir T.Vəlixanlı; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti; Azərb. Döv. Filmfondu.- Bakı: Mütərcim, 2002.B.I.- s.201-212.
98. Azərbaycan kinosu: 1898-2002: 2 cilddə /A. Kazımzadə; bilim red. İ. Rəhimli, A. Salayev; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.-Cild II.-Bakı: Nağıl evi, 2003.- 372s.
Xronikal- sənədli, elmi-kütləvi,sifariş və tədris filmlərinin
izahlı kataloqunda Nazim Rza İsrafiloğlunun filmləri haqqında geniş məlumat verilmişdir: № 1009, 1024, 1055, 1087,
1090, 1113, 1133, 1138, 1155, 1176, 1189, 1195,1225, 1229,
1230, 1232, 1259, 1269, 1295, 1298, 1323, 1325, 1342, 1363,
1372, 1394.
2004
99. Muradəliyeva, E. Magistr hazırlığı üçün “Azərbaycan
tarixində neft amili” (XIX yüzilliyin sonu – XX yüzillik) fənnindən Proqram /red. S.Əliyarlı, rəyç.: Ə.Mehdiyev, A.Rzayev.- Bakı.- Bakı universiteti nəşriyyatı.- 2004.-14 s.
Kitabda Nazim Rzanın kitabına isnadlar verilib: Dördüncü
bölüm /Elmira Muradəliyeva, Nazim Rza. Genuya konfransında Azərbaycan neftinin aqibəti,S.10; Beşinci bölüm /Nazim
Rza. Odlu məmləkət , Bakı.- 2002,S.12; Yeddinci bölüm /Nazim Rza. Odlu məmləkət, Bakı.- 2002 ,S. 15.-də
2005
100. Kazımzadə, A. Azərbaycan kinosu və müharibə /Aydın Kazımzadə; red. M.Bəyişli; rəs. X.Kazımova.- Bakı: Nağıl
evi, 2005.- 198 s.
Kitabda görkəmli kinorejissor Nazim Rzanın yaradıcılığı
haqqında geniş material verilmişdir [S.158-162,S.166-168,190].
293

2008
101. Əlizadə, Ə. Əliyev, A. XX əsr Gəncənin görkəmli
elm, mədəniyyət, partiya və dövlət xadimləri: [yazılar toplusu]
/Ələskər Əlizadə, Akif Əliyev; red. N.Araslı.- Bakı: Oskar,
2008.- 291 s.
Kitabda Rzayev Nazim İsrafiloğlu haqqında yazı verilib
[S.241-242].
2012
102. Cəfərli, S. Bir ocağın işığında:Yazılar, xatirələr toplusu /Seyfullah Cəfərli //Bakı.- 2012.- 281 s.
Kitabda “Odlu məmləkət”– S.167; “Ömrün müdrik çağında”- S.172; “Atəşgah”ın sirləri açılır– S.178; “Mərdliyinə eşq
olsun” [şeir]– S.183-184; “Yaratmaq eşqi”– S.185-197 –ci səhifələrdə Nazim Rza İsrafiloğlunun yaşam və yaradıcılığı ilə
bağlı yazılar və şeir verilmişdir.
2013
103. Qoşa qanad /red. və tərtib ed. M.Bağırov.- Bakı:
Zərdabi LTD, 2013.- 79 s.
Kitabda “Oğul ata, ata oğul təəssübünü çəkər” adlı yazıda
N.Rzanın yaradıcılığının bir epizodu barədə xatirə verilmişdir
[S.17-18].
2015
104. Kazımzadə, A. Azərbaycan kinematoqrafiyaçıları:
portretlər, araşdırmalar, filmlərin yubileyi, xatirə dəftərindən,
aktual söhbət /Aydın Kazımzadə; red.: L.Vəzirzadə, Ş.Əmirli;
burax. məsul R.Salmanov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Dövlət Film Fondu.- Bakı.- Tərəqqi
MMC.- 2015.- B.VII.- 299 s.
Kitabda “Faktlar nədən xəbər verir”: Erməni daşnaklarının
Türkiyə və Azərbaycanda törətdikləri vəhşiliklər barədə
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N.Rzanın çəkdiyi “Ermənilər. Riyakarlığın anatomiyası”,
“1915-ci il. Erməni saxtakarlığının başlanması”, “Timsahın
göz yaşları” silsilə sənədli televiziya filmləri haqqında materiallar yer almışdır [S.234].
2017
105. Bizim Elmira xanım /Cəmil Həsənli .-Bakı.- Zərdabi LTD.- 2017.- 278s.
“Olduğu kimi görünən insan” biblioqrafik kitabında Cəmil Həsənlinin çap olunan eyniadlı yazısında Nazim Rza İsrafiloğlunun “Odlu məmləkər” kinoepopeyası ilə bağlı söylədiyi
düşüncələr yer alıb[ S.117-118].
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evində kinoşünas Aydın Kazımzadənin Kinorejissor Nazim
Rza İsrafiloğlu adlı kitabının təqdimatı olmuşdu: [törən də, eləcə də kinorejissor N.İsrafiloğlunun Elegiya filminə ilk baxış
keçirilmişdir] //Bakı.- 2001.- 29 iyun.- S.3.
117. Cəfərli, S. “Atəşgah”ın sirləri açılır: [bu günlər Avestanın 2600 illiyi keçiriləcək] /S.Cəfərli //Palitra.- 2001.- 28 aprel.- S.12.
118. Cəfərli, S. Odlu məmləkətin rejissor oğlu: [N.Rzanın
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Bakı neftinin tarixinə dair araşdırmalarını kitab halında nəşr etdirib: BMT-nin Resurs-Təlim Mərkəzində kitabın prezentasiya
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Sabirqızı //Azadlıq. - 2005. - 9 avqust. - S.16.
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телевидения, 1969 г.: [авторы сценария: Э.Агаев, Р.Таривердиев, режиссер: Н.Рзаев, оператор: Р.Шейхов] С.86 [Об
актуальных проблемах сохранения уникального водного
бассейна. Фильм отмечен дипломами всесоюзного и международного фестивалей телефильмов «Человек и море»].Москва, 1970 г.
1971
317. IV Всесоюзный фестиваль телефильмов: [г.
Минск: 2/Х – 8/Х 1971 года]: [программа]: [Просмотр
фильмов: 3/Х – «Сын Каспия» (Азербайджанский комитет
по ТВ и радио)].- Минск,1971.
318. Информационный аннотированный справочник фестиваля: 2-10 октября 1971 г.: [IV Всесоюзный
фестиваль телевизионных фильмов]: [«Сын Каспия» –
документальный телефильм Госкомитета СМ Азербайджанской ССР по телевидению и радиовещанию 2 части,
1971 г. Режиссер – Н.Рзаев]: [Это лирический рассказ о
знатном нефтяника, депутата Верховного Совета СССР
Сугиде Джафарзаде и его бригаде, которая несет вахту в
открытом море].- Минск- Полымя, 1971.- С.3.
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1972
319. V Всесоюзный конкурс телевизионных фильмов: «Человек и море» [Аннотированный справочник
конкурса (приложение и программа)] [«Сын Каспия»:
документальный телефильм производства Госкомитета
СМ Азербайджанской ССР по телевидению и радиовещанию 2 части, ч/б. – 1971 г. /Авторы сценария: Э.Агаев,
Р.Таривердиев, режиссер: Н.Рзаев, оператор А.Оганов] –
С. 7 [Это кинорассказ о знатном нефтянике, депутате
Верховного Совета СССР Суриде Джафарзаде и его бригаде, несущей вахту в открытом море].- Мурманск,– 1972
320. Программа пятого Всесоюзного конкурса
телевизионных фильмов «Человек и море»: «Сын
Каспия» /15 минут документальный /Азербайджанский.Мурманск, 1972.- 4-7 июля.
1969
321. Дозорцев, В. Третья волна: [заметки с V
Всесоюзного фестиваль телевизионных документальных
фильмов «Человек и море в Клайпеде» /В.Дозорцев]
//Ригас Валсс (Голос Риги).- 1969.- 29 декабря.- С.4.
1976
322. Информационный бюллетень №1 (3), 1976 г.:
Союз кинематографистов СССР. Смотр телевизионного
кино: [Всесоюзная комиссия телевидения обсудила итоги
VI всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов, состоявшегося в Тбилиси. Состоялась двухдневная творческая дискуссия на тему «Публицистика на телеэкране» Выступили... Н.Рзаев (Баку).- С.15] //Москва, Правда.- 1976 г.
323. Справочник Союза кинематографистов СССР.
Бюро пропаганды Советского киноискусства: [союз
кинематографистов Азербайджанской ССР, ...Рзаев Назим
Исрафил оглы, кинорежиссер] //Москва.- 1976.- С.414.
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1980
324. Пригласительный билет: [«Сотруднику Азтелевидения товарищу Рзаеву Назиму» /Военный Совет
Краснознаменной Каспийской флотилии и политический
отдел Каспийского высшего военно-морского училища
имени С.М.Кирова приглашают Вас на выпуск и производство в офицеры ВМФ курсантов-кировцев, который
состоится в 10.00.23 июня 1980 г.]
1986
325. Экран и время – 1981-1985 гг.: [сборник]: [Союз
кинематографистов Азербайджана. Телевизионные фильмы: «Три плюс миллион» 1981 г. док., 30 мин. Автор:
Н.Исмайлова, режиссор: Н.Рзаев, оператор: О.Ализаде. –
С. 53. «После трудового дня» 1983 г. док., 15 мин. Автор:
Н.Бекирзаде, режиссер: Н.Рзаев, оператор: А.Чечиков. – С.
56 / «Мой теплый дом» 1984 г. док., 30 мин. Автор:
Р.Агаев, режиссер: Н.Рзаев, оператор: О.Ализаде] //Баку.Ишыг.- 1986 г.
1996
326. Голос Азербайджана :Радио передача :Интервью
журналиста Ниджат Рагимли с Н.Р.Исрафилоглу в связи с
заверщением сьемок «Норвежские эскизы в Норвегии.
1996.декабрь.
1998
327. Голос Азербайджана: Радио передача :Беседа
журналиста Ниджата Рагимли с кинорежиссером
Н.Р.Исрафилоглу после премьеры 12-ти серийного фильма
«Odlu məmləkət».1998.июль.
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Електронные ресурсы
2003
328. Всем ТВР. Начинаются съемки фильма-трилогии о Гяндже: По словам режиссера и автора сценария
Назима Рза Исрафилоглу. Гянджа уже тогда была
мегаполисом с населением в более чем 600 тысяч человек.Азер Тадж.- 2003.- 16 мая.
329. На экране «Древняя Гянджа»: Как сообщили
нашему корреспонденту в объединении «Азербайджантелефильм», в фильме, снятом Назимом Рзой Исрафилоглу, рассказывается об истории Гянджи.- АзерТадж.2003.- 10 сентября.
2007
330. Алиева, Н. Творческое объединение «Азербайджантелефильм» приступило к производству двух документальных фильмов. Второй фильм повествует о клевете
армян, об их попытках провозгласить «Великую Армению» на азербайджанских землях, в Грузии, Турции,
Ираке, о создаваемых ими террористических организациях, о книгах и статьях, которые они выпустили с целью
осуществления своих замыслов. Автор сценария и режиссер Назим Рза /Нармина Алиеав.- Новости-Азербайджан.2007.- 7 апреля.
331.АрмИнфо. «Мнение армян на счет Назим муаллима»: [ссылка армянского информационного агентства на
агентство «Тренд» о съемках полнометражного документального фильма «Армяне. Миф и истина», режиссером и автором
сценария которого является Назим Рза Исрафилоглу].www.arminfo.am.- 2007.- Thusday.- 22 november.
331

332. Информагентство Интерфакс-Азербайджан: В
Азербайджане завершились съемки документального
фильма о борьбе за национальную независимость (режиссер и киносценарий фильма Назим Рза Исрафилоглу).Интерфакс-Азербайджан.- 2007.- 28 марта.
333. Мнение армян насчет Назим муаллима: [Азербайджан перешел к пропаганде посредством кино. Как
сообщает АрмИнфо со ссылкой на «Тренд», в творческом
объединении «Азтелефильм» сейчас идут съемки полнометражного документального фильма об армянах. Называется он «Армяне. Миф и истина»…режиссером и
автором сценария является Назим Рза Исрафилоглу.
Фильм снимался в Турции, Грузии, Баку, Губе, Ленкорани,
Шемахе, Сальяне. Кто именно будет исполнять роль
«ненавистных» армян, не сообщается].- АрмИнфо.- 2007.Thusday.- 22 november.
334. О борьбе за независимость Азербайджана снят
новый фильм: (Корр. «Тренд» М.Керимова). «Как рассказал в беседе «Тренд» Назим Рза Исрафилоглу (режиссер и
автор сценария), фильм «Мюджадиля» (Борьба) двухсерийный.- Тренд.- 2007.- 27 марта.
2009
335. АрмИнфо. Автор: турок: [Азербайджан перешел
к пропаганде средством кино. Режиссером и создателем
сценария является Назим Рза Исрафилоглу. Кинофильм на
данный момент проходит стадию монтажа. Кто конкретно
будет исполнять армян, не сообщается].- www.arminfo.am.АрмИнфо.- 2009.- 13 марта.
2010
336. В первом фильме я показал всю анатомию
армянской проблемы: [интервью] /Н.Рза.- www. day.az.2010.- 24 апреля.
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2011
337. Режиссерами сегодня становятся случайные
люди: [беседа Назим Рзы] /беседу провел Э.Мустафаев.ANN.Az.- 2011. – 1 апреля.
2013
338. Ее величество нефть: [История нашего главного
национального достояния в книгах Назима Рзы] /Эльмира
Алиева.- www/kaspy.az.- 2013.
2015
339. Первый документалист Азербайджана: [Назим
Рза: беседа в «Minval.az»] /беседу вела Яна Мадатова.www. minval.az.- 2015.
2016
Назим Рза Исрафилоглу – 75
340. Алиев, А. Беспокойный и неутомимый исследователь :[статья о научно - публицистическом, а также
кинематог-рафическом
творчестве
Назима
Рзы
Исрафилоглу] /Адиль Алиев.- www. Azpress. az.- 2016.ноябрь; http://vyshkaoil.com.- 2016.- декабрь.
341. Велиева, Д. Стоп, снято! Продолжение будет!:
[статья о творчестве Н.Р.Исрафилоглу]: [комментарии]
/Диляра Велиева.- Azpress.az.- 2016.- 24 октября.
342. Гаджиева Г. Документальные фильмы Назима Рзы
больше чем фильмы: [статья о творчестве Н.Р.Исрафилоглу]
/Гюльшен Гаджиева.- Azpress.az.- 2016.- октябрь.
343. Гусейнова, А. Кинорежиссер Назим Рза
Исрафилоглу: [статья о творчестве кинорежиссера и
сценариста Назиме Рза Исрафилоглу] /Афаг Гусейнова.Azpress.az.- 2016.- октябрь.
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344. Мадатова, Я. Слава и почет у нас в стране
зависит, прежде всего от того, кто и как себя ведет: [беседа
с Назимом Рза Исрафилоглу] /Яна Мадатова.- minval.az.2016.- ноябрь.
345. Мир глазами кинодокументалиста: [К 75летию Назима Рзы, режиссора, сценариста, писателяпублициста] /Эльмира Алиева.- www/kaspy.az.- 2016.
2017
346. Алиева, Э. Анатомия нефти: [статья о книге
Н.Р.Исрафилоглу «Огненная земля»] /Эльмира Алиева
//Баку.- 2017.- апрель.- www/kaspy.az/news.
347. Назарли, С. Информация, посвященная 76-летию
Н.Р.Исрафилоглу /Сура Назарли.- Vesti.az.- 2017.- январь.
348. Велиев, Р. Кто может, океан азербайджанской
нефти, изведать твои тайны: [статья о Н.Р.Исрафилоглу]
/Рамиз Велиев.- Azpress.az.- 2017.- январь.
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Nazim Rza İsrafiloğlunun yaradıcılığı haqqında bilgilər və
əsərlərinə istinadlar yabançı dillərdə çap olunmuş
əsərlərdə
Latış dilində
1970
349. Zarina V. Cilveka koefisients Pieaudzis: [Beynəlxalq kinofestivala qatılan “İnsan Xəzəri xilas edir” filmindən
də danışılır] /V.Zarina //Riqa.- Padomju Januatne.- Riqa.1970.- 6 dekabr.
Fin dilində
2008
350. Tanssivan Tulen Maa: Odlar yurdu Azərbaycan
/Azerbaidzanın elokuvan ja musiikin festivaali / Azərbaycan
kino və musiqi festivalı: [Kitabçanın içindəkilərdən: N.Rzanın
rejissoru və ssenari yazarı olduğu “İki ömür, “Atəşgah”,
“Elegiya”, “Azərbaycan vulkanları haqqında” filmoqrafik
bilgi, S. 16-17, N.Rzanın yaradıcılığı haqqında qısa annotasiya,
S. 22] /Fin-Azərbaycan mədəniyyət körpüsü təşkilatının nəşri
//Helsinki.- 2008.- 26 s.
Türk dilində
2007
351. Karagür, N.S. “Petrolün sihirli dünyası Bakü”:
[Nazim Rza İsrafiloğlunun “Odlu məmləkət” (2002) monoqrafiyasına edilmiş istinadlar. S.95,98,101,102,119,120,122,125.
Bibilioqrafiya: Nazim Rza İsrafiloğlu. Odlu məmləkət, Bakı,
Mütercim /Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür. – 2002. – S. 252].İstanbul: İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.- 256 s.
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1967
ƏSRLƏRİN YADİGARI (Память столетий). 1 hissə, 280
m., 10 dəq., Bakı televiziya studiyası. Rejissor Nazim Rzayev,
ssenari yazarları Fuad Tarverdiyev, Nazim Rzayev, operator
Faiq Aslanbəyov, səs rejissoru İsgəndər Kərimov, montaj edən
Lyudmila Beskorovaynaya.
1969
VAQİF. 2 hissə, 420 m., 15 dəq., Ekran Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Araz Dadaşzadə,
operator Aydın Axundov, səs rejissoru Tofiq Babayev, montaj
edən Gülzar Hüseynova.
İNSAN XƏZƏRİ XİLAS EDİR (Человек спасает
Каспий). 2 hissə, 420 m., 15 dəq., Ekran Yaradıcılıq Birliyi.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarları Emil Ağayev, Ramiz
Tarıverdiyev, operator Ramiz Şeyxov, səs rejissoru Ramiz
Bağırov, montaj edən Səriyyə Namazova.
1971
XƏZƏR OĞLU (Сын Каспия), 2 hissə, 420 m., 15 dəq.,
Ekran Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari
yazarları Emil Ağayev, Ramiz Tarıverdiyev, operator
Aleksandr Ohanov, bəstəkar Tofiq Babayev, səs rejissoru
İsgəndər Kərimov, montaj edən Səriyyə Namazova.
HƏYAT ROMANSI (Романс жизни), 3 hissə, 840 m., 30
dəq., Ekran Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Əhməd Abdullayev, operator Aleksandr Ohanov,
səs rejissoru Tofiq Babayev, montaj edən Səriyyə Namazova.
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1972
ODLAR YURDUNUN QIZLARI (Дочери страны
огней). 2 hissə, 560 m., 20 dəq., Ekran Yaradıcılıq Birliyi.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Vidadi Paşayev,
operator Eduard Bədəlov, bəstəkar və səs rejissoru Tofiq
Babayev, montaj edən Sofa Rzayeva.
1973
BAKI-ÇƏLƏKƏN (Баку-Челекен). 1 hissə, 280 m., 10
dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim
Rzayev, ssenari yazarı İsmayıl Xəlilov, operator Karlen
Orucov.
ŞAMAMA. 1 hiss, 280 m., 10 dəq., Azərbaycantelefilm
Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Nahid Hacıyev, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru İsgəndər Kərimov.
İLK TRAKTORÇU HAQQINDA HEKAYƏ (Слово о
первом трактористе). 1 hissə, 280 m., 10 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, operator
Nəriman Şıxəliyev.
MUĞAN QƏHRƏMANI (Герой Мугани). 2 hissə, 420
m., 15 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor
və ssenari yazarı Nazim Rzayev, operator Aleksandr Çeçikov.
1974
İLİÇ BUXTASI (Бухта Ильича). 3 hissə, 840 m., 30 dəq.,
Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim
Rzayev, ssenari yazarı Valeri İvçenko, operator Nəriman
Şıxəliyev, səs rejissoru Rəşid Nəsiboğlu, montaj edən
Lyudmila Beskorovaynaya.
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XINALIQ ETÜDLƏRİ (Хыналыгские этюды). 1 hissə,
280 m., 10 dəq., rəngli, Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Vaqif Əlixanov,
operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Rəşid Nəsiboğlu,
montaj edən Sveta Əkbərova.
1975
ELMİ MƏRKƏZ (Научный центр). 3 hissə, 840 m., 30
dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim
Rzayev, ssenari yazarı Semyon Kuşner, operator Nəriman
Şıxəliyev.
ONLAR BAKIDA DOST OLUBLAR (Они подружились
в Баку). 2 hissə, 420 m., 15 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Cəmil
Əlibəyov, operator Veys Həsənov.
QEYRİ-ADİ DƏNİZ (Это – необычное море). 2 hissə,
420 m., 15 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Leonid Tahirov,
operator Nəriman Şıxəliyev.
1976
NƏHƏNGİN İLK ADDIMLARI (Первые шаги гиганта).
2 hissə, 420 m., 15 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq
Birliyi. Rejissor Nazim Rzayev, operator Nəriman Şıxəliyev.
1977
DAĞLIQ QARABAĞ (Нагорный Карабах). 3 hissə, 700
m., 25 dəq., rəngli, Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Georgi Poqosov,
operator Eduard Bədəlov.
MAYILOVLAR AİLƏSİ (Сыновьям идти дальше). 3
hissə, 840 m., 30 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi.
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Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Əli Qafarov, operator
Sergey Bədəlov, səs rejissoru İsgəndər Kərimov, montaj edən
Lyudmila Beskorovaynaya.
1978
SƏNƏ SEVİNC BAĞIŞLAYIM (Дарю тебе радугу). 3
hissə, 840 m., 30 dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Kamil Rüstəmbəyov,
operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Ruhəngiz Qasımova,
montaj edən Sofa Rzayeva.
AZƏRBAYCAN NARI (Азербайджанский гранат). 2
hissə, 420 m., 15 dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Yalçın Əfəndiyev, operator
Nəriman Şıxəliyev.
1980
SƏMT KÜLƏYİ (Попутный ветер). 2 hissə, 560 m., 20
dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası. Rejissor Nazim Rzayev,
ssenari yazarı Tatyana Məsumyan, operator Ramiz Şeyxov.
TORPAĞIN MAHNISI (Песня земли). 2 hissə, 420 m.,
15 dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası. Rejissor Nazim
Rzayev, ssenari yazarı Yusif Kərimov, operator Oqtay Əlizadə,
səs rejissoru İsgəndər Kərimov.
1981
ÜÇ ÜSTƏGƏL MİLYON (Три плюс миллион), 3 hissə,
840 m., 30 dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası. Rejissor
Nazim Rzayev, ssenari yazarı Nadejda İsmayılova, operator
Oqtay Əlizadə, səs rejissoru İsgəndər Kərimov, montaj edən
Lyudmila Beskorovaynaya.
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1983
İŞ GÜNÜNDƏN SONRA (После трудового дня). 2
hissə, 420 m., 15 dəq., rəngli. Azərbaycan televiziyası.
Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Nicat Bəkirzadə,
operator Aleksandr Çeçikov.
1984
DOĞMA OCAĞIM MƏNİM (Мой теплый дом). 3 hissə,
840 m., 30 dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası. Rejissor
Nazim Rzayev, ssenari yazarı Rasim Ağayev, operator Oqtay
Əlizadə, səs rejissoru Ramiz Bağırov, montaj edən Lyudmila
Beskorovaynaya.
1986
MƏN MUĞANA VURĞUNAM (Люблю людей моей
Мугани). 2 hissə, 560 m., 20 dəq., rəngli, Azərbaycan televiziyası. Rejissor Nazim Rzayev, ssenari yazarı Rasim Ağayev,
operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Tofiq Babayev.
1995
GÖYLƏR SONSUZ BİR DƏNİZDİR (Выше неба только
небо). Video. Kinotrilogiya. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq
Birliyi. I film – Leyla (60 dəq.), II film – Züleyxa (55 dəq.), III
film – Səma qardaşları (61 dəq.), Quruluşçu-rejissor, ssenari
yazarı və musiqi tərtibatı Nazim Rza (Rzayev) İsrafiloğlu,
operator Nəriman Şıxəliyev, bilim konsultantı Məzahir
Abbasov, səs rejissoru Ramiz Bağırov, montaj edənlər Yafət
Xeyirov, İlham İsayev, mətni səsləndirir Nazim Rza
İsrafiloğlu, redaktorlar Oqtay Orucov, Vüqar Tapdıqlı.
1997
NORVEÇ ESKİZLƏRİ (Норвежские эскизы). Video.
Kinodilogiya. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. I film –
Qədim və yeni yollar (45 dəq.), II film – Sülh və tərəqqi
naminə (50 dəq.). Quruluşçu-rejissor və ssenari yazarı Nazim
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Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, məsləhətçi
Qivami Rəhimli, səs rejissoru İkram Məmmədov, montaj edən
Yafət Xeyirov, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu,
redaktor Məmmədəli Zülfüqarov.
1998
ODLU MƏMLƏKƏT (Огненная земля). Video. Kinoepopeya. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Kinosepopeya 7 filmdən, 12 seriyadan ibarətdir: I film – Əsrlərin
əks-sədası (I-II hissə – 55 dəq.), II film – Başlanğıc (I-II hissə
– 55 dəq.), III film – Təlatümlü illər (I-II hissə – 58 dəq.), IV
film – İşğal (I-II hissə – 60 dəq.), V film – Müharibə (I-II hissə
– 63 dəq.,), VI film – Xəzərin hakimi (45 dəq.), VII film – Cazibə qüvvəsi (73 dəq.).
Quruluşçu-rejissor, ssenari yazarı və musiqi tərtibatı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev.
Bilim konsultantları: Elmira Muradəliyeva, Rəşid Göyüşov, Cəmil Həsənli, Tofiq Mustafazadə, Vyaçeslav Səmədov,
Cəbi Bəhramov, Nigar Maksvell, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, montaj edən Yafət Xeyirov, mətni səsləndirir Nazim Rza
İsrafiloğlu, redaktorlar Sadıq Elcanlı, Aydın Qurbanoğlu,
direktor Valeh Həsənli.
1999
MAVİ ALOVUN ÜFÜQLƏRİ (Горизонты голубого огня). Video. Kinodilogiya. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. I film – Şimal dənizi odlu dənizdir (34 dəq.), II film – Meridianlar qovuşanda (48 dəq.). Quruluşçu-rejissor, ssenari
yazarı və musiqi tərtibatı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru İkram Məmmədov, montaj edən
Yafət Xeyirov, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, filmin
direktoru Valeh Həsənli.
2000
İKİ ÖMÜR (Две жизни). Video. 44 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Filmin ideyası və quruluşçu rejissor
Nazim Rza İsrafiloğlu, ssenari yazarı Sevil Həsənova, operator
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Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru və musiqi tərtibatı Rəşad
Mustafayev, montaj edən Yafət Xeyirov, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor Aydın Qurbanoğlu, filmin
direktoru Valeh Həsənli.
2001
ATƏŞGAH (Атешгях). Video. 36 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza
İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru və musiqi
tərtibatı Rəşad Mustafayev, montaj edən Yafət Xeyirov, mətni
səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, filmin direktoru Valeh
Həsənli.
AZƏRBAYCAN VULKANLARI. Video. 56 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı
Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Kənan Məmmədov, bilim
konsultantı Adil Əliyev, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni
səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor Aydın Kazımzadə,
filmin direktoru Valeh Həsənli.
OD PƏRİSİ* («Саламандра»). Video. 27 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza (Rzayev) İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, səs
rejissoru və musiqi tərtibatı Rəşad Mustafayev, montaj edən
Yafət Xeyirov, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, filmin
direktoru Valeh Həsənli.
VULKANLA ÜZ-ÜZƏ. Video. 37 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza
İsrafiloğlu, operator K.Məmmədov, bilim konsultantı Adil Əliyev, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni səsləndirir Nazim
Rza İsrafiloğlu, redaktor Aydın Kazımzadə, redaktor Aydın
Kazımzadə, filmin direktoru Valeh Həsənli.
*

Öncə “Elegiya” adlanırdı.
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2002
DƏNİZDƏ ADDIMLAYANLAR. Video. 54 dəq., 45 san.
Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari
yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev,
bilim konsultantı Hüseyn Həsənov, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor Vüqar
Tapdıqlı, redaktor Aydın Kazımzadə, filmin direktoru Valeh
Həsənli.
İKİ SAHİL. Video. 16 dəq., Statoil. Rejissor və ssenari
yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, səs
rejissoru Rəşad Mustafayev, montaj Yafət Xeyirov, mətni
səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu.
2003
ARRANIN ANASI. Video.25 dəq. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, məsləhətçi Səyyaf Sədnikoğlu, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, redaktor Aydın Qurbanoğlu, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu.
QANUN DƏLLALI. Video. 1 s. 20 dəq. Film-tamaşa.
Gəncə Dövlət Dram Teatrının tamaşası əsasında. Yazar – Mirzə Məhəmməd Axundzadə, rejissor Nazim Rza İsrafiloğlu,
operator Nəriman Şıxəliyev və Ziya Babayev, səs rejissoru
Rəşad Mustafayev, montaj Yafət Xeyirov, filmin direktoru
Valeh Həsənli.
QƏDİM GƏNCƏ. Video. 30 dəq., 40 san., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim
Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, bilim konsultantı
Səyyaf Sədnikoğlu, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, redaktor
Aydın Qurbanoğlu, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu,
filmin direktoru Valeh Həsənli.
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2004
XAÇBULAQ. Video. 32 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu,
operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Rəşad Mustafayev,
Aydın Qurbanoğlu, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu,
filmin direktoru Valeh Həsənli.
MİRZƏ MƏHƏMMƏD AXUNDZADƏ. Video. 79 dəq.,
Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Quruluşçu-rejissor və
ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator N.Şıxəliyev,
bilim konsultantları: Rauf Sadıxov, Şəlalə Hümmətli, Səyyaf
Sədnikoğlu, səs rejissoru Rəşad Əflatunoğlu, redaktor Aydın
Qurbanoğlu, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, filmin
direktoru Valeh Həsənli.
2005
ALLAH QONAĞI. Qısametrajlı Videofilm. Ritm prodakşn.
Qonaq rolunda N.R,İsrafiloğlu.
2006
ALOVLARDAN KEÇƏN ÖMÜR. Video. 37 dəq. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı
Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, filmin direktoru Valeh Həsənli.
İSMAYIL BƏY QUTQAŞINLI. Video. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor ElşənZeynallı, ssenari yazarı
Yaqub Əlioğlu, operator Adil Abbasov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı
rolunda Nazim Rza İsrafiloğlu.
MƏBƏDLƏR DİYARI. Video. 42 dən., 15 san., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, bilim
konsultantları Akif Məmmədli, Seyfullah Cəfərli, səs rejissoru
Rəşad Mustafayev, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu,
redaktor A.Qurbanoğlu, filmin direktoru Valeh Həsənli.
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PİRSULTANLI. Video. 57 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rza İsrafiloğlu, ssenari yazarı
Vüqar Tapdıqlı, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru
Rəşad Mustafayev, filmin direktoru Valeh Həsənli.
2007
MÜCADİLƏ. Dilogiya. Video. I film – İstiqlalın beşiyi, 64
dəq., II film – Yüksələn bayraq, 61 dəq. Azərbaycantelefilm
Yaradıcılıq Birliyi. Quruluşçu-rejissor, ssenari yazarı Nazim
Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, bilim konsultantı
Elmira Muradəliyeva, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni
səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor Aydın Qurbanoğlu,
filmin direktoru Valeh Həsənli.
YUVA QURDUM SÖZ İÇİNDƏ. Məmməd Alim. Video.
38 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rza İsrafiloğlu, ssenari yazarı Vüqar Tapdıqlı, operator
Adil Abbasov, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, filmin
direktoru Valeh Həsənli.
2008
AKADEMİK VALİDƏ TUTAYUQ. Video. 36 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor Nazim Rza İsrafiloğlu, ssenari yazarı Vüqar Tapdıqlı, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, filmin direktoru Valeh
Həsənli.
ERMƏNİLƏR. RİYAKARLIĞIN ANATOMİYASI. Dilogiya. Video. I film – Forpost əməliyyatı, 61 dəq., II film –
Əsrin qanlı avantürası, 69 dəq. Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Quruluşçu-rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, bilim konsultantı
Elmira Muradəliyeva, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni
346

səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor Aydın Qurbanoğlu,
filmin direktoru Valeh Həsənli.
2009
KƏPƏZ LÖVHƏLƏRİ. Vmdeo. 19 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza
İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, səs rejissoru Rəşad
Mustafayev, filmin direktoru Valeh Həsənli.
MƏN DƏ BU DÜNYANIN ÖZÜ KİMİYƏM. Vaqif Aslan. Video. 41 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi.
Rejissor Nazim Rza İsrafiloğlu, ssenari yazarı Vüqar Tapdıqlı,
operator Adil Abbasov, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, filmin
direktoru Valeh Həsənli.
2010
1915-ci il. ERMƏNİ SAXTAKARLIĞININ BAŞLANĞICI. Video. 38 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator
Nəriman Şıxəliyev, bilim konsultantı Elmira Muradəliyeva, səs
rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor A.Qurbanoğlu, filmin direktoru Valeh
Həsənli.
TİMSAHIN GÖZ YAŞLARI. Video. 50 dəq., Azərbaycantelefilm Yaradıcılıq Birliyi. Rejissor və ssenari yazarı Nazim Rza İsrafiloğlu, operator Nəriman Şıxəliyev, bilim
konsultantı Elmira Muradəliyeva, səs rejissoru Rəşad Mustafayev, mətni səsləndirir Nazim Rza İsrafiloğlu, redaktor Aydın
Qurbanoğlu, filmin direktoru Valeh Həsənli.
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Nazim Rza İsrafiloğlunun əsərləri
Kitablar
Mirzə Məhəmməd Axundzadə – 3
Neft və cahan savaşı– 2
Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi – 4
Odlu məmələkət – 1
Qara üçbucaq və kentavrlar dünyası – 5
Redaktoru olduğu kitab
Olduğu kimi görünən insan: – 6
Rus dilində
Книги
“Нефт и война: Битва титанов” –217
Огненная земля: –216

Dövri mətbuatda, dərgilərdə çap olunmuş
yazıları, intervüləri, söhbətləri
31 Mart Azərbaycan televiziyasında: –53
59 №-li məzar –16
“Azərbaycantelefilm”in süqutu və ya dünyaya pəncərə necə
bağlandı–17
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Azərbaycan nefti olmasaydı,
Lenin bolşevik dövlətini qura bilməzdi –24
Atəşgah. Bu haqda nə bilirik? –29
Azərbaycana yabançı arzuolunmaz mədəniyyət nüfuz edib –30
Azərbaycanda kino var, kino maarifçiliyi yoxdur–31
Aydın yolun yolçusu –55
Benzinimiz kimi, kinomuz da dünya
standartlarına cavab vermir –49
Bu günədək Azərbaycanda 3 mindən artıq film istehsal olunub – 50
Bu filmlərə baxacaqsınız –9
Bu filmlərə tamaşa edəcəksiniz–10
Bizi Asəf Zeynallı görüşdürdü–15
Bir daha milli televiziya haqqında–18
Blokada–19
“Difai” təşkilatını yaradanlardan biri:
Mirzə Məhəmməd Axundzadə–44
Ekran publisistikası –13
Ermənilər. Riyakarlığın anatomiyası–45
Filmlərimə həmişə özəl münasibətim olub: –38
Gənc dəmiryolçular hazırlaşırlar–7
Gəncəvini Azərbaycana kim qaytarıb?: –41
Göylər sonsuz bir dənizdir–35
Genuya konfransında Azərbaycan neftinin aqibəti: –46
Göylər sonsuz bir dənizdir: –23
…Hələlik köks ötürürük –14
Həyatın dolanbac pillələri-20 40 il keçsə də…–21
İctimai televiziya filmimi götürüb öz məhsulu
kimi təqdim edir…–54
Qədim və yeni yollar Norveçdə görüşür–27
Leyla və Züleyxa –22
Mirzə Məhəmməd Axundov kimdir? –28
Mədəniyyətin problelmləri kimləri maraqlandırır? –32
Mirzə Məhəmməd Axundzadə – unudulan yubiley–39
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“Mücadilə”də təkcə faktları göstərməmişəm–42
Mücadilə–43
Mücadilə–47
Mütəxəssislərimizdən ölən ölüb,
qalanlar da problem içindədir–51
Nəticə belə olmalıdır: “320 kiloqram” –11
“Nobel”i Azərbaycana gətirən rejissor–33
Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi –48
Neft qızdırması–52
Odlu məmləkət:-25 Odlu məmləkət belə yarandı!... –26
Ömrü örnək olan insan, yaxud bu filmi kim çəkəcək? –34
Poeziya olimpinə aparan yollar–36
Şöhrət dalınca qaçmayan sənətkar–40
Televiziya ədəbi teatrı–12
Tarixin əks-sədası –37
Yubilyar tamaşaçılar arasında–8
Rus dilində

Статьи, интервью и беседы Назим Рзы
Исрафилоглу, напечатанные в средствах
массовой информации
Армяне. Анатомия лицемерия: –235
Будни обувщиков–218
В нашем цикле фильмов охвачен 200-летний период
явления, которое продолжает преподноситься миру как
«армянский вопрос»: –237
Говорят участники фестиваля: –226
Деятели культуры против войны в Ираке: –231
Итальянское трио в Баку–219
Идеи приходят из жизни: –240
Круглый стол в Бакинском рабочем: –228
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Ленин и литература –220
Мы стали духовно богаче: –225
Новый фильм о Хачбулаге: –233
Нефть как первопричина: –238
Оптимисты в азербайджанском кинематографе: –230
Правда и кривда: –236
Правда всегда глаза колет: –239
Смотр телевизионного киноискусства: –222
Сын Каспия: –223
Снят фильм о вулканах: –229
Телеэстафета Тбилиси-Ереван-Баку–221
Три грани большой темы: –224
Три плюс миллион: –227
Талант кристальной чистоты: –234
Фактор нефти: –232

Sənədli televiziya filmlərinin ədəbi
ssenariləri və ideyalar
1915-ci il. Erməni saxtakarlığının başlanğıcı – 78
Azərbaycan vulkanları – 65
Arranın anası – 69
Atəşgah – 63
Alovlardan keçən ömür – 73
Dənizdə addımlayanlar – 67
Ermənilər: Riyakarlığın anatomiyası – 76
Elegiya – 64
Əsrlərin yadigarı – 56
Göylər sonsuz bir dənizdir – 58
Xaçbulaq – 71
İki sahil – 68
İki ömür – 62
Kəpəz lövhələri – 77
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Qədim Gəncə – 70
Muğan qəhrəmanı – 57
Mavi alovun üfüqləri – 61
Mirzə Məhəmməd Axundzadə – 72
Məbədlər diyarı – 74
Mücadilə –75
Norveç eskizləri – 59
Odlu məmləkət – 60
Timsahın göz yaşları – 79
Vulkanla üz-üzə – 66
Televiziya silsilə proqramlarının
ədəbi ssenariləri
Arxa da cəbhə idi.1983 -1984, Azərbaycan televiziyası. –80
İctimai-siyasi proqramlar, 1979-1991,
Azərbaycan televiziyası – 81
Sovet kino ustaları. 1966-1968, Azərbaycan televiziyası –82
Sovet və xarici ölkə filmlərinin Azərbaycan dilinə dublyaj edilməsi.1966-1968, Azərbaycan televiziyası –83
Radio və televiziya proqramlarında
çıxışlar, söhbətlər
Radio
Azərbaycan radiosu: – 84
Azərbaycan radiosu – 85
Azərbaycan radiosu: –86
Azərbaycan radiosu: –87
Azərbaycan radiosu –88
Azadlıq radiosu –89
352

Azadlıq radiosu –90
Azadlıq radiosu –91
Televiziyada
Azərbaycan televiziyası –92
Güney AzTV –93
On 4 TV (Türkiyə) –94

Nazim Rza İsrafiloğlunun
yaşam və yaradıcılığı hаqqındа
Azərbaycan telefilmlərinin festivalı – 95
Azərbaycan kinosu: 1898-2002: –98
Bizim Elmira xanım –105
Cəfərli, S. Bir ocağın işığında: –102
Əlizadə, Ə. Əliyev, A. XX əsr Gəncənin görkəmli elm, mədəniyyət, partiya və dövlət xadimləri: –101
Kazımzadə, А. Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu–96
Kazımzadə, A. Azərbaycan kinosu və müharibə /Aydın Kazımzadə; –100
Kazımzadə, A. Azərbaycan kinematoqrafiyaçıları: –104
Qoşa qanad /red. və tərtib ed. M.Bağırov. – Bakı: -103
Muradəliyeva, E. Magistr hazırlığı üçün “Azərbaycan tarixində
neft amili” (XIX yüzilliyin sonu – XX yüzillik) fənnindən
Proqram /red. S.Əliyarlı, rəyç.: –99
Nazim Rza İsrafiloğlu –97
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Rus dilində

В книгах

Мурадалиева, Э. Кровь земная – нефть Азербайджана и
история: –241
Ханджанбекова, Ф. Роман с вулканами: –240

Dövri mətbuatda və dərgilərdə
çap edilmiş yazılar
Abbasov, Ə. Elə film çəkmək istəyirəm ki…: – 107
Abdullayev, R. Dəniz sərvətdir: – 108
Atəşgah: –115
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Kino evində kinoşünas Aydın Kazımzadənin Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu
adlı kitabının təqdimatı olmuşdu: –116
Alovlardan keçən ömür: –175
“Azərbaycantelefilm”: dunən, bu gün, sabah–138
Allahverdiyev E. Çəkilişlər həm də Gürcüstan və Türkiyədə
aparılıb–181
Axundov M.M. Şeyx Nizami: –189
Axundov M.M. Şeyx Nizami: –190
Babayeva, T. Odlu məmləkət–139
Cəfərli, S. “Atəşgah”ın sirləri açılır: –117
Cəfərli, S. Odlu məmləkətin rejissor oğlu: –118
Cəfərli, S. Ömrün müdrik çağında: –119
Cəfərli, S. Odlu məmləkət: –140
Cəfərli, S. Odlu ürək –141
Cəfərli, S. On beş kinematoqrafçı haqqında: –142
Cəfərli S. Yaratmaq eşqi: –167
Cahangir. S. Tarix yazanları tanımaq: –186
Cahangir, S. İctimai televiziya filmimi götürüb
öz məhsulu kimi təqdim edir: –187
Əlioğlu, Y. Dənizdə addımlayan: –143
Əsədzadə, Ü. Bakı neftinin tarixinin öyrənilməsində
uğurlu əsər Odlu məmləkət –144
Əhmədova, K. “Atəşgah”ın sirləri–120
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Əhmədova, K. Milli kinomuzun ad günündə
təqdimat və premyera –121
“Ər və arvad” və “Hər nə əkərsən, onu biçərsən”: –163
Əzimov, A. Qiymətli tədqiqat əsəri: –165
Əzimov A. Azərbaycan oxucusuna töhvə: –166
Faşizmi çökdürən Bakı neft: –176
Fidan. Finlər Azərbaycan kinosuna və
musiqisinə valeh olublar: –145
Günay. “Atəşgah”la “Elegiya”nın təqdimatı oldu –122
Həsənli, A. Kinematoqrafiyamızda
Nazim Rza fenomeni –188
İsayev, M. Gəncənin tarixi barədə film çəkilir: –157
İsmayıl bəy Qutqaşınlı: –168
Xasayoğlu, F. Kino mütəxəssisləri üçün yeni kitab: –123
Kərimoğlu S. Tərlan, Firudin, Fuad hekayəti: –109
Kazımzadə, A. Qədim məbədin ekran obrazı: –124
Kazımzadə, A. Kino salnaməçisi: –125
Kazımzadə, A. Suomi torpağında mədəniyyət bayramı: –146
Könül. Mirzə Məhəmməd Axundzadə: –178
Kinorejissor Nazim Rza ilə görüş –185
Kino adamlarına mükafat verildi: –191
Könül. Mirzə Məhəmməd Axundzadə - 130: –159
Qasımzadə, A. Uğurlu addım: –106
Qaraqızı, U. Ən yaxşı sənədli filmlərin
rejissorunu tanıyırsınızmı?: –126
Qara qızılın işığı: yeni nəşrlər: –147
Qədim Gəncə: Televiziya filminin ilk
tamaşası barədə anons –158
Qurban, T. Cümhuriyyət tələbələri–184
Leyla, Züleyxa və Səma qardaşları–110
Laura. Odlar yurdu Azərbaycan–148
Məmmədova, G. Bakıda Norveç eskizləri –111
Mavi alovun üfüqləri –114
Muradəliyeva, E. [Ön söz] /Elmira Muradəliyeva –127
Mirzə Məhəmməd Axundov haqqında nə bilirik?–149
Mirzə Məhəmməd Axundzadə –160
Muradəliyeva, E. Ön söz –164
Mirzə Məhəmməd Axundzadənin “Ac”ı: –179
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Məhərrəmova T. Mən insanların 130 il
yaşadığını bilmirdim –169
Norveç eskizləri –112
Nailə. Rejissorun yubiley keçirmək fikri olmayıb –128
Nazim Rza 60 illik yubileyini qeyd etdi –129
Nazim Rzayaya Azərbaycan Kinematoqrafçılar
İttifaqının mükafatının verilməsi–192
Nazim Rza yeni kitab yazır –170
Neft və Cahan savaşı –171
Od pərisi –172
Rəhim. Müstəqilliyimiz bizə nə verib? –130
Səadət. “Atəşgah”dan başlanan “Elegiya”: –131
Səadət. Nazim Rza – tarixi lentə alan sənətkar: –132
Sadıxov, R. Maraqlı tədqiqat: –177
Sabirqızı, K. Şöhrət özü gəlib əsl sənətkarı tapır: –180
Sənubər. “İflasın iflası, yoxsa televiziyaların iflası: –182
Sabirqızı, K. Bir daha mədəniyyətin dərdləri haqqında: –150
Sabirqızı, K. Dənizdə addımlayanlar
neftçi-geoloqlara həsr olunub: –151
Səadət. Helsinki – demokratiya və mədəniyyət şəhəri: –152
Sabirqızı, K. Mirzə Məhəmməd Axundzadə – 130: –173
Sabirqızı K. Təbiət möcüzəsi… Xaçbulaq: –161
Sabirqızı K. Mirzə Məhəmməd Axundzadə: – 162
Şahnaz. Sülh və tərəqqi naminə: –113
Tahir, R. Qurumuş ağacların yaşıl meşəsi–133
Tarixin gerçəkliyi, gerçəkliyin tarixi: –183
Vəfa “Atəşgah”a ictimai baxış olub: –134
Vulkanla üz-üzə: –135
Yelmarqızı, G. Atəşgahın kino variantı–136
Yeni filmlərin təqdimatı: –137
Vulkanlarla üz-üzə: –153
Yusif, M. Görkəmli rejissorumuz Nazim Rza İsrafiloğlu
haqqında kitab nəşr olunmuşdur –154
Yazıçılar Birliyində M.M.Axundzadənin
yubileyi qeyd olunub: –174
Zöhrə. “Dənizdə addımlayanlar”ın nümayişi oldu: –155
Zöhrə. Odlu məmləkət kitabı işıq üzü görüb: –156
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Rus dilində

В средствах массовой информации
Алиева, Э. Лейла, Зулейха и воздушные братья: –273
Алиева, А. Прошел просмотр фильма «Атешгях» –277
Азадлыг радиосу [беседа]: –299
Алиева, С. Назим Рза Исрафилоглу: –300
Алиева, Э. «Люди… События… Время»: –288
Алиева, Э. Её величество нефть: –304
Алиева, Э. Жизнь во имя возрождения нации: –306
Алиев, А. Беспокойный и неутомимый исследователь: –308
Алиева, Э. Мир глазами кинодокументалиста: –309
Алиева, Э. О времени и о себе: – 310
Алиева, Э. Анатомия нефти: –312
Алиева, Э. Она была первой: –313
Вагиф о Вагифе: –243
Воронин, И. Человек и море: –247
Во имя мира и прогресса: –274
В Баку отметили юбилей азербайджанского
кинодокументалиста–311
Гасанова, Ф. Память столетий: –244
Гасангызы, Н. Лицом к лицу с вулканом: –289
Гейдарова, С. Вулканы на экране: –290
Гагаркин, А. Плюс поиск: –266
Гейдарова, С. –294
Гусейнова, А. Мирза Мухаммед Ахундзаде: – 298
Гейдарова, С. Небесные сестры: –301
Гейдарова, С. Русские идут на таран: –302
Гаджиев, М. Что в имени?..: –271
Гейдарова, С. –296
Qoşa qanad: Память, а есть ли она у нас: –305
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Исмайлова, Н. Современник крупным планом: –264
Кузьмина, Т. Герои нашего экрана–267
Кафарова, С. Новости Режиссеру-документалисту Назиму
Рза исполнилось 76 лет: –314
Кязимов, А. –278
Мадатова, А. –279
Мадатова, А. –280
Мамедов, Р. –281
Мирзоева, С. –282
Музафарова, Н. –283
Майская, Л. Три грани большой темы: –258
Мамедова, Т. Норвежские эскизы в Баку: – 275
Мустафаева, А. Детям – каникулы, взрослым – 276
Мадатова, А. Наши покоряют Финляндию: – 291
Мамедов, Р. Фестиваль азербайджанской
музыки и кино в Финляндии: –292
Награды вручены: [закончился IV Всесоюзный
фестиваль телевизионных фильмов; –245
Награды присуждены: –248
Награды победителям: –252
На международный конкурс: –259
Нагиев, Р. Свидетельствует кинодокументалистика: – 297
Натигоглу, Р. –284
Ордуханова, А. Три плюс миллион: –268
Призы нашли хозяев: –246
Пярн, М. Перспективы поиска: – 249
Поляк, В. Проникать в глубины жизни: – 253
Погосов Г. Призы телефильмам–260
Приз Мурманска: – 261
Правда и кривда в объективе - "белые пятна" истории: –303
Руденко, А. Немного о морской стихии: –250
Романс жизни: –262
Рзаев Назим Исрафилоглы, кинорежиссер: –270
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Рагимли, Н. –285
Рашад. Грязевые вулканы Азербайджана: –286
Сын Каспия: – 254
Сын Каспия: –255
Сыновьям идти дальше: – 265
Сюляргина, О. Заинтересованность: –269
Сахновский, М. Как в доме родном–272
Трезубец Нептуна – азербайджанскому телефильму: –251
Теюб, Г. Судьба дольше жизни: –307
Фестиваль: «День второй и третий»: –256
Фестиваль завершен: –257
Фильм о драматурге и поэте
Мирзе Магомеде Ахундзаде: – 295
Ханджанбекова, Ф. –287
Человек и море (Победители конкурса): – 263
Эльдар. –293

İnternetdə yayımlanmış söhbətlər,
yazılar, intervülər
Azacıq xoşbəxtlik, böyük bədbəxtlik… Neft!!! –194
Azərbaycan rejissoru Nobel Sülh Mükafatını necə lentə aldı: –195
Babayeva, S. – 203
Cahangir, S. –199
Hummətli, S.A. – 204
İctimai televiziya filmimi götürüb
öz məhsulu kimi təqdim edir: –200
Mübariz, A. –201
Mənsimoğlu, H.S. –205
Neft qızdırması: –198
On4TV Can Azərbaycan: –202
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Olduğu kimi görünən insan: –206
Rejissor Nazim Rza İsrafiloğlunun rus dilinə tərcümə: –209
Turan Politiks informasiya agentliyi: –193
Tapdıqlı, V. –207
Üç yubileyin qovşağında: –197
Vikipediya, açıq ensiklopediya: –196
Yol: – 208
Rus dilində

Електронные ресурсы
Алиева, Н. –330
АрмИнфо. Автор: турок: –335
Алиев, А. Беспокойный и неутомимый исследователь – 340
Алиева, Э. Анатомия нефти –346
АрмИнфо. «Мнение армян на счет Назим муаллима» – 331
Всем ТВР. Начинаются съемки
фильма-трилогии о Гяндже: –328
В первом фильме я показал всю анатомию
армянской проблемы –336
Велиева, Д. Стоп, снято! Продолжение будет! –341
Велиев, Р. Кто может, океан азербайджанской нефти,
изведать твои тайны: –348
Гаджиева Г. Документальные фильмы
Назима Рзы больше чем фильмы: –342
Гусейнова, А. Кинорежиссер Назим Рза Исрафилоглу –343
Ее величество нефть –338
Информагентство Интерфакс-Азербайджан –332
Мнение армян насчет Назим муаллима – 333
На экране «Древняя Гянджа» –329
О борьбе за независимость
Азербайджана снят новый фильм – 334
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Режиссерами сегодня становятся случайные люди –337
Первый документалист Азербайджана –339
Мадатова, Я. Слава и почет у нас в стране зависит, прежде
всего от того, кто и как себя ведет –344
Мир глазами кинодокументалиста –345
Назарли, С. Информация, посвященная 76-летию –347

Kitab kataloqlarında çap olunmuş bilgilər
Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu – 210
Mirzə Məhəmməd Axundzadə – 214
Neft və Cahan savaşı – 211
Neft və Cahan savaşı – 212
Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi – 215
Odlu məmləkət –213
Rus dilində

Программы, каталоги, справочники,
информационные бюллетени и др.
V Интервизионный фестиваль «Человек и море» –315
IV Всесоюзный фестиваль телефильмов –317
V Всесоюзный конкурс телевизионных фильмов – 319
Аннотированный каталог – справочник кино-фильмов – 316
Голос Азербайджана –326
Голос Азербайджана –327
Дозорцев, В. Третья волна – 321
Информационный аннотированный
справочник фестиваля: 2-10 октября 1971 г. – 318
Информационный бюллетень №1 (3), 1976 г. –322
Программа пятого Всесоюзного конкурса телеви-зионных
фильмов «Человек и море» – 320
Пригласительный билет – 324
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Справочник Союза кинематографистов СССР. Бюро
пропаганды Советского киноискусства –323
Экран и время – 1981-1985 гг. –325
Nazim Rza İsrafiloğlunun yaradıcılığı haqqında
bilgilər və əsərlərinə istinadlar yabançı dillərdə
çap olunmuş əsərlərdə
Latış dilində
Zarina V. Cilveka koefisients Pieaudzis: –349
Fin dilində
Tanssivan Tulen Maa: Odlar yurdu Azərbaycan –350
Türk dilində
Karagür, N.S. “Petrolün sihirli dünyası Bakü”: –351

Nazim Rza İsrafiloğlu haqqında
yazmış yazarların əlifba göstəriciləri
Abbasov, Ə.– 107
Abdullayev, R.– 108
Allahverdiyev E.–181
Babayeva, T.–139
Cəfərli, S. –117–118–119–140–141–142–167
Cahangir. S. –186–187
Əlioğlu, Y.–143
Əsədzadə, Ü.–144
Əhmədova, K.–120–121
Əzimov, A. –165–166
Fidan.: –145
Günay. –122
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Həsənli, A. –188
İsayev, M. –157
Xasayoğlu, F.–123
Kərimoğlu S. –109
Kazımzadə, A. –124–125–146
Könül. –178–159
Qasımzadə, A. –106
Qaraqızı, U. –126
Qurban, T. –184
Laura. –148
Məmmədova, G. –111
Muradəliyeva, E. –127–164
Məhərrəmova T. –169
Nailə. –128
Rəhim. –130
Səadət. –131–132–152
Sənubər. “–182
Sadıxov, R.–177
Sabirqızı, K–150–151– 130:–161– 162–173.–180
Şahnaz. –113
Tahir, R. –133
Vəfa –134
Yelmarqızı, G. –136
Yusif, M. –154
Zöhrə. –155–156
Rus dilində
Алиева, Э. –273–288–304–306–309– 310–312–313
Алиева, А. –277–308
Алиева, С. –300
Вагиф о Вагифе: –243
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Воронин, И. –247
Гасанова, Ф. –244
Гасангызы, Н. –289
Гейдарова, С. –290.–301–302–294–296
Гагаркин, А. –266
Гусейнова, А.– 298
Гаджиев, М.–271
Исмайлова, Н. –264
Кузьмина, Т.–267
Кафарова, С. –314
Кязимов, А. –278
Мадатова, А. –279–280– 291
Мамедов, Р. –281–292
Мирзоева, С. –282
Музафарова, Н. –283
Майская, Л. –258
Мамедова, Т. – 275
Мустафаева, А. – 276
Нагиев, Р.– 297
Натигоглу, Р. –284
Ордуханова, А. –268
Пярн, М. – 249
Поляк, В. – 253
Погосов Г.–260
Приз Мурманска: – 261
Руденко, А. –250
Рагимли, Н. –285
Рашад. –286
Сюляргина, О. –269
Сахновский, М.–272
Теюб, Г. –307
Ханджанбекова, Ф. –287
Эльдар. –293
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Latış dilində
Zarina V.: –349
Fin dilində
Tanssivan Tulen Maa:–350
Türk dilində
Karagür, N.S. –351
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Filmoqrafiya
1915-ci il. Erməni saxtakarlığının başlanğıcı (2010).
Akademik Validə Tutayuq (2008).
Alovlardan keçən ömür (2006).
Arranın anası (2003).
Atəşgah (Атешгях) (2001).
Azərbaycan narı (Азербайджанский гранат) (1978).
Azərbaycan vulkanları (2001).
Bakı-Çələkən (Баку-Челекен) (1973).
Dağlıq Qarabağ (Нагорный Карабах) (1977).
Dənizdə addımlayanlar (2002).
Doğma ocağım mənim (Мой теплый дом) (1984).
Elmi mərkəz (Научный центр) (1975).
Ermənilər. Riyakarlığın anatomiyası (2008).
Əsrlərin yadigarı (Память столетий) (1967).
Göylər sonsuz bir dənizdir (Выше неба только небо) (1995).
Həyat romansı (Романс жизни) (1971).
Xaçbulaq (2004).
Xəzər oğlu (Сын Каспия) (1971).
Xınalıq etüdləri (Хыналыгские этюды) (1974).
İki ömür (Две жизни) (2000).
İki sahil (2002).
İliç buxtası (Бухта Ильича) (1974).
İlk traktorçu haqqında hekayə (Слово о первом
трактористе) (1973).
İnsan Xəzəri xilas edir (Человек спасает Каспий) (1969).
İsmayıl bəy Qutqaşınlı (2006).
İş günündən sonra (После трудового дня) (1983).
Kəpəz lövhələri (2009).
Qanun dəllalı (2003).
Qeyri-adi dəniz (Это – необычное море) (1975).
Qədim Gəncə (2003).
Mavi alovun üfüqləri (Горизонты голубого огня) (1999).
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Mayılovlar ailəsi (Сыновьям идти дальше) (1977).
Məbədlər diyarı (2006).
Mən də bu dünyanın özü kimiyəm. Vaqif Aslan (2009).
Mən muğana vurğunam (Люблю людей моей Мугани)
(1986).
Mirzə Məhəmməd Axundzadə (2004).
Muğan qəhrəmanı (Герой Мугани) (1973).
Mücadilə (2007).
Nəhəngin ilk addımları (Первые шаги гиганта) (1976).
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Öncə “Elegiya” adlanırdı.
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