
8 28 aprel - 4 may 2022-ci il

Ramazan bayramı bərəkəti, 
bolluğu ilə gəlsin, bütün insanlıq 

üçün xeyirlərə vəsilə olsun.

Niyazi Azərbaycan dirijorluq məktəbinin əsasını 
qoyub. O, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə çox 
böyük töhfə verən, tanınan və istedadlı dirijor  idi. 
Azərbaycan milli peşəkar dirijorluq məktəbinin 
formalaşması Niyazinin adı ilə bağlıdır. Niyazinin 
ən böyük xidməti ondan ibarətdir ki, o həm bəstəkar 
kimi milli müsiqimizi zənginləşdirib, həm də bir di-
rijor kimi Ü.Hacıbəyovdan başlayaraq gənc bəstə-
karlaradək, onların yaratdıqları əsərlərin meydana 
çıxması, xalqa çatdırılması, səhnələrdə tamaşaya 
qoyulması üçün misilsiz işlər görüb. 
Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə-Hacıbəyov 1912-ci 
il avqustun 20-də Tbilisi şəhərində dövrünün ta-
nınmış bəstəkarı Zülfüqar Hacıbəyovun ailəsində 
anadan olmuşdur. Əslən Şuşalıdır. O, ilk təhsilini 
Bakı Musiqi Texnikumunda almışdır, lakin sonra 
təhsilini davam etdirmək üçün Moskva və Leninq-
rad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərlərinə getmişdir. 
Moskva şəhərinin zəngin bədii həyatı – opera ta-
maşaları, simfonik və kamera musiqisi konsertləri, 
görkəmli dirijorların, musiqi ifaçılarının çıxışları Ni-
yazinin istedadının inkişafına təkan verib. 1929-1931-
ci illər ərzində Niyazi Leninqrad Mərkəzi Musiqi 
Texnikumunda Q.Popovun və P.Ryazanovun rəh-
bərliyi altında bəstəkarlıq məşğələlərini davam etdi-
rib. Həmin dövrdə Niyazi gənc Azərbaycan bəstəkarı 
Asəf Zeynallı ilə birlikdə Leninqradda Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsertlərin təşkil 
edilməsi və keçirilməsi sahəsində mühüm işlər görüb. 
Fəqət Leninqradın iqlimi Niyazinin səhhətinə pis tə-
sir etdiyinə görə orada təhsilinə davam edə bilməyib. 
Bir müddət sonra Dağıstana köçüb və Dağıstan Xalq 
Maarif Komissarlığında elm, ədəbiyyat və incəsənət 
bölməsinin müdiri təyin edilib. Bu illər ərzində Niya-
zi Üzeyir bəy Hacıbəyov ilə müntəzəm olaraq yazışır, 
onun məsləhətlərini diqqətlə dinləyirdi. 1933-cü ilin 
ortalarında Niyazi Bakıya qayıdır. Burada o, müəy-
yən müddət Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 
aspiranturasında professor L.Rudolfun və S.Ştrasse-
rin rəhbərliyi altında məşğul olur.
"Zaqatala süitası" (1934), "Qaytağı" (1939), "Xosrov 
və Şirin" operasının (1942), "Konsert valsı" simfo-
nik əsərlərinin, "Rast" simfonik müğamının (1949) 
"1920-ci ildə" opera-kantatasının, simfonik orkestr 
üçün "Rəqs süitası"nın,  Hindistan yazıçısı Rabind-
ranat Taqorun əsərləri əsasında yaratdığı "Çitra" 
baletininin (1962) müəllifidir. Niyazi Z.Hacıbəyli-
nin "Aşıq Qərib", Ü.Hacıbəylinin "Arşın mal alan" 
və s. əsərlərinin yeni redaksiyalarını hazırlamış, 
Azərbaycan xalq mahnılarını ("Xumar oldum", 
"Qaragilə", "Ay bəri bax", "Küçələrə su səpmişəm" 
və s. ) simfonik orkestr üçün işləmiş, 1935-ci ildə 

"Rast" və "Şur" muğamlarını nota salmışdır. 1934-
cü ildə "Zaqatala süitası"nı yazmış, 1944-cü ildə iki 
hissəli "Qəhrəmanlıq" simfoniyası üzərində işini 
bitirmişdir. Azərbaycan musiqisində ilk simfonik 
əsərlərin müəlliflərindən olan Niyazi milli simfo-
nizmin təşəkkülü və inkişafında əhəmiyyətli rol 
oynamışdır. 
Yaratdığı “Çitra” baletinə görə Niyazini Hindistan-
da Beynəlxalq Nehru mükafatına layiq görülüb. 
Milli bəstəkarların bir çox əsərləri, o cümlədən Üze-
yir Hacıbəyovun “Koroğlu” operası onun dirijorlu-
ğu altında dünya musiqisinin qızıl fonduna daxil 
olub. Maestronun tamaşaya hazırladığı “Nərgiz” 
(M.Maqomayev), “Vətən” (Q.Qarayev və C.Hacı-
yev), “Sevil”(F.Əmirov), “Qaratoxmaq qadın” (P.
Çaykovski), “Knyaz İqor” (A.Borodin), “Karmen” 
(J.Bize) operaları, “Gülşən” (S.Hacıbəyov), “Yeddi 
gözəl”, “İldırımlı yollarla” (Q.Qarayev) baletləri in-
cəsənət tariximizin yaddaqalan səhifələridir. Azər-
baycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri 
və baş dirijoru Niyazi Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Ağ-
cabədi, Bərdə və Yevlaxda simfonik konsertlərin və 
festivalların təşkilatçısı olub. O: “Xalqın – xüsusən 
də gənc nəslin ümumi mədəniyyətinə, mənəvi 
aləminə, musiqi zövqünün düzgün istiqamətdə 
formalaşmasına klassik musiqinin təbliği güclü 
təsir göstərir. Düzgün qurulan musiqi təbliğatı bu 
aktual problemi həll edə bilər”,  - deyirdi.
1951-1952-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrının dirijoru işləmiş Niyazi SSRİ 
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Azərbaycan 
milli dirijorluq məktəbinin formalaşması Niyazinin 
adı ilə bağlıdır. 1959-cu ildə SSRİ xalq artisti adına 
layiq görülən Niyazi 1961-ci ildə S.M.Kirov adına 
Leninqrad Opera və Balet Teatrının baş dirijoru tə-
yin olunmuşdur. SSRİ-nin ən məşhur teatrlarından 
birinə rəhbərlik etmək o dövrdə onun bir musiqiçi 
kimi böyük nüfuzundan xəbər verirdi. 
O burada A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baleti-
nin ilk tamaşasını hazırlayıb. Həmçinin P.Çaykovs-
kinin “Yatmış gözəl” və S.Prokofyevin “Daş çiçək” 
baletlərinin yenu quruluşlarına dirijorluq edib, 
həmin baletlərlə Parisin “Qran-Opera”, Londonun 
“Kovent-Qarden” teatrlarında qastrol tamaşaları 
verib və böyük uğurlar qazanıb. Müqavilə əsasın-
da xarici ölkələrdə işləmək təklifi alan dirijor, bir 
azərbaycanlı kimi, ona doğma olan Türkiyəni seçib. 
Niyazi P.Çaykovskinin “Yevgeni Onegin” və “Qa-
ratoxmaq qadın”, C.Verdinin “Aida” operalarına 
Ankara Opera və Balet Teatrında, türk bəstəkarı 
Ə.Sayqunun “Koroğlu” operasına İstanbul Opera 
Teatrında ilk quruluş verib, onun ilk tamaşasına və 
“Yunus Əmrə” oratoriyasına dirijorluq edib. İfaçı-
lıq sənəti tanınmış sənətkarlar D.Şostakoviç və b. 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilən Niyazi Azər-
baycana qayıdaraq Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrının bədii rəhbəri və baş dirijoru təyin 
edilmişdir. Niyazinin "Konsert valsı" və s. simfonik 
əsərləri, fortepiano ilə orkestr üçün konserti klassik 
musiqi əsərləri hesab olunur. O, "Təbrizim", "Dağ-
lar qızı", "Vətən haqqında mahnı", "Arzu" mahnıla-
rının müəllifidir. Niyazi Ə.Haqverdiyevin "Dağılan 
tifaq", C.Cabbarlının "Almas", S.Vurğunun "Vaqif", 
A.Korneyçukun "Polad qartal" dram tamaşalarına, 
həmçinin "Almas", "Kəndlilər", "Fətəli xan" və s. 
kinofilmlərə yazılmış musiqilərin müəllifidir. Ma-
estro Niyazinin misilsiz xidmətləri daima xalqımız 
və dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 
Ona olan xalq məhəbbəti bu gün də yaşayır. Ma-
estronun mənzili 1994-cü ildən onun ev-muzeyi 
kimi fəaliyyət göstərir. Hər il avqust ayında burada 
Maestronun xatirə gecəsi keçirilir. Böyük sənətkar 
doğulduğu ayda - 1984-cü il avqustun 2-də Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir. 
Niyazi sənəti əbədidir. Çünki onun istedadı, ya-
radıcılıq fəaliyyəti və yorulmadan çəkdiyi böyük 
zəhmət əsl ümumxalq məhəbbəti qazanıb.

Fasiləsiz çalışan Azercell-in 
Əlaqə Mərkəzi  müştəri məm-

nuniyyətini 93%-ə çatdırdı. 
Azərbaycanda innovativ, dün-
ya standartlarına uyğun müştəri 
xidməti sistemi modelini quran 
və müştəri məmnuniyyətinin ar-
tırılmasını hədəfləyən “Azercell 
Telekom” MMC bu istiqamətdə 
fəaliyyətini davam etdirir. “Bağ-
lantını asanlaşdırır, həyatı daha 
dolğun edirik” kimi səslənən 
şirkətin yeni məqsədi rahat və 
innovativ həllər vasitəsilə abunə-
çilərin həyat keyfiyyətini yaxşı-
laşdırmağa fokuslanır. Hazırda 
Azercell müraciətlərin vaxtında 
və effektiv formada cavablan-
dırılmasını, eləcə də müştərilər 
tərəfindən irəli sürülən bütün 
təklif və şərhlərin diqqətlə araş-
dırılmasını təmin edir. 
Qeyd edək ki, müasir dövrün 
tələbatına uyğunlaşan və hət-
ta bir addım öndə olaraq ən yeni 
tendensiyaları tətbiq edən  Azer-
cell rəqəmsal kanallar üzərindən 
göstərdiyi xidmət çeşidinin geniş-
ləndirilməsinə xüsusilə diqqət ayı-
rır. Təkcə son 3 ay ərzində şirkətə 
onlayn kanallar vasitəsilə 250 000-
dən çox müraciət daxil olub və 
bunlardan təxminən 38 000-i sosial 
şəbəkələrdən ünvanlandırılıb. Ha-
zırda Azercell-in müştəri xidmət-
ləri Facebook,  Instagram, Twitter, 
LinkedIn və YouTube platformala-
rında fəaliyyət göstərir.   
“Azercell Telekom” MMC cari 
ilin birinci rübü ərzində Əlaqə 
Mərkəzinə daxil olan zənglə-
rin statistikasını da açıqlayıb. 
Belə ki, ötən il Azercell-in Əlaqə 
Mərkəzinə 1 milyona yaxın zəng 
daxil olub və bu zənglərin 98%-
i cavablandırılıb.  Bu müraciət-
lərin təxminən 28 000-i Azercell 
Premium dəstək xəttinə, 34 000-i 

isə Korporativ müştərilərə xid-
mət göstərən Telefon Mərkəzinə 
ünvanlandırılıb. Şirkətin Əlaqə 
Mərkəzinin müştəri məmnuniy-
yəti səviyyəsi 93%-dən çox təşkil 
edib. 
Ümumilikdə, Telefon Mərkə-
zinə daxil olmuş müraciətlərin 
ortalama cavablanma müddəti 
təxminən 2,5 dəqiqə təşkil edib. 
Müraciətlərin məzmununa gəlin-
cə, fərqli kanallar vasitəsilə daxil 
olan sorğular əsasən internet pa-
ketləri, nömrə ilə bağlı əməliy-
yatlar, tarif və kampaniyalara aid 
məlumatlar, balans  və ödəmə 
məsələləri ilə əlaqədar olub. 
Qeyd edək ki, istifadəçilərə ən 
yaxşı müştəri təcrübəsi bəxş et-
mək məqsədilə “Azercell Tele-
kom” MMC tərəfindən işlənib 
hazırlanmış “Kabinetim” tətbiqi 
də abunəçi sorğularının həlli is-
tiqamətində atılmış ən böyük ad-
dımlardan biridir. Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərini dəstək-
ləyən "Kabinetim” tətbiqi üzərin-
dən onlayn çat vasitəsilə Azercell 
müştəri xidmətlərinə müraciət et-
mək və xidmətlərə qoşulmaq da 
mümkündür.

Azercell Müştəri Xidmətləri 
sahəsində həyata keçirdiyi yeni-
likləri ilə hər zaman seçilib. Şirkət 
1998-ci ildə ölkədə ilk dəfə olaraq 
24/7 rejimində fəaliyyət göstərən 
Telefon Mərkəzi, 2009-cu ildə 
isə Gəncədə ilk Regional Telefon 
Mərkəzini yaradıb. Bu sahədə 
ölkəmizdə örnək olan Azercell 
fəaliyyət dövrü ərzində “ISO 
10002:2018 Keyfiyyətin İdarə 
Olunması /Müştəri Məmnuniy-
yəti /Müəssisələrdə Şikayətlərə 
Baxılmasına dair təlimatlar stan-
dartına uyğunluq” sertifikatına, 
eləcə də “ISO 10004:2018: Key-
fiyyətin idarə olunması/Müştəri 
məmnuniyyətinin monitorinqi 
və ölçülməsi üzrə təlimatlar” 
və “ISO 18295-1:2017: Əlaqə 
Mərkəzlərinin idarə edilməsi 
sahəsində uyğunluq” sertifikatla-
rına layiq görülmüşdür. 
Xatırladaq ki, Azercell-in Tele-
fon Mərkəzi ilə 7/24 rejimində 
çalışan *1111 qısa nömrəsi, eləcə 
də  012-4904949 (Fakturasız Xətt 
abunəçilər üçün) və 012-4905252 
(Fakturalı Xətt abunəçilər üçün)  
şəhər nömrələri vasitəsilə əlaqə 
saxlamaq mümkündür. 

Bakcell şirkəti Şuşada pulsuz Wi-Fi xidmətini 
istifadəyə verib. İndi Bakcell abunəçiləri Şu-
şanın Cıdır düzü, Qarabağ oteli və Şuşa TV 
stansiyası ərazilərində bu xidmətdən yararlana 
bilərlər. 
Həyata keçirilən quruculuq və bərpa işləri ilə 
əlaqədar hər gün daha çox insanın Şuşaya səfər 
etdiyini və şəhərdə məskunlaşdığını nəzərə 
alan Bakcell “Şuşa ili” tədbirləri çərçivəsində 
burada öz abunəçilərinə daha üstün xidmət 
təqdim edir. 
2021-ci ildə Bakcell şəbəkəsi növbəti dəfə Ook-
la® tərəfindən "Azərbaycanın ən sürətli mobil 
şəbəkəsi" adına layiq görülüb. 

Bakcell Azərbaycanın ən sürətli mobil operato-
ru standartını Qarabağda qurulan şəbəkəsinə 
də tətbiq etməkdədir.
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