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Bülbül peşəkar vokal məktəbimizin ba-
nisi,  təkrarolunmaz ifası ilə milyon-
larla dinləyicinin sevimlisi,  nəhəng səs 
diapazonuna malik dahi musiqiçi,  mu-
siqişünas-alim, pedaqoq, fədakar insan, 
novator kimi adı musiqi tariximizdə qa-
lacaq əbədiyaşar sənətkarlarımızdan bi-
ridir. Azərbaycan musiqi sənətinin inki-
şafında böyük xidmətləri olmuş Bülbül 
həm də mütərəqqi ideyaların və yenilik-
lərin  təşəbbüskarı və təbliğatçısı kimi 
tanınmışdır. 
Bülbül  İtaliyada peşəkar təhsil almış ilk 
Şərq vokalçısıdır. O, spesifik Şərq ifa tər-
zindən Avropa vokal məktəbinə keçmiş, 
Azərbaycan milli ifa sənətinin ən yax-
şı üsullarını rus və Avropa məktəbi ilə 
sintez etmiş, Azərbaycanda yeni vokal 
məktəbi yaratmışdır. Bu məktəb təkcə 
Azərbaycan və digər milli respublika-
lar üçün əhəmiyyətli olması ilə bərabər, 
həm də Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə 
çox güclü təsir etmişdir.
Bülbül (əsl adı - Murtuza Məşədi Rza 

oğlu Məmmədov) 22 iyun 1897-ci ildə 
Şuşa yaxınlığında, hazırda Xankəndi-
nin cənub ərazisi olan Xanbağı adlanan 
yerdə anadan olmuşdur. 1907-ci ildə o, 
Şuşa mollaxanasında musiqi təhsili al-
mağa başlamışdır. 1909-cu ildə Bülbül 
Gəncəyə köçür. Burada gənc xanəndə-
nin şöhrəti başlayır. 1911-ci ildə onu 
Tiflisə, ictimai yığıncaqlar keçirilən yay 
binasında çıxışa dəvət edirlər. Burada o, 
məşhur gürcü müğənnisi ilə tanış olur. 
Onun səhnə fəaliyyətinə başlaması 1916-
cı ilə təsadüf edir.
1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akade-
mik Opera və Balet Teatrının (o zaman-
lar Birləşmiş Dövlət Teatrı opera trup-
pası) solisti olmuşdur. Fəaliyyətinin ilk 
illərində Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və 
Məcnun" (İbn Salam), "Əsli və Kərəm" 
(Kərəm), Z.Hacıbəyovun "Aşıq Qərib" 
(Qərib) operasında oynamışdır. 1927-ci 
ildə Bakı Konservatoriyasını bitirmişdir. 
Təhsilini davam etdirmək üçün dövlət 
xətti ilə İtaliyanın Milan şəhərinə getmiş-
dir. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasını 
(Cüzeppe Anselmi, Delliponti və R.Qra-
ninin sinfini) bitirib, Azərbaycana geri 
dönmüş və Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasında dərs deməyə başlamışdır.
1932-ci ildə onun təşəbbüsü ilə Azərbay-
can Dövlət Konservatoriyası nəzdində 
Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən Elmi 
Tədqiqat Musiqi Kabineti yaradılmışdır. 
Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti Azər-
baycan musiqisinin toplanması, tədqiqi 
və işlənməsi ilə məşğul olmuşdur. Elmi 
Tədqiqat Musiqi Kabinetinin bazasında 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İn-
cəsənət və Memarlıq İnstitutu yaranmış-
dır. 1945-ci ildən etibarən Azərbaycan 
xalq musiqisinin tədqiqi ilə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının İncəsənət İnstitu-
tu məşğul olmağa başlamışdır.
1937-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Ope-
ra və Balet Teatrının səhnəsində Üzeyir 
Hacıbəyovun «Koroğlu» operası  tama-
şaya qoyulmuşdur. Koroğlu rolunun 

ilk ifaçısı görkəmli Azərbaycan müğən-
nisi Bülbül olmuşdur. O, demək olar 
ki, ömrünün sonuna kimi – 25 ilə yaxın 
bir müddətdə bu mürəkkəb rolda çıxış 
edərək, böyük bədii əhəmiyyətə malik 
obraz yaratmışdır. Onu da qeyd edək 
ki, «Koroğlu» operası müxtəlif səhnələr-
də, fərqli dillərdə tamaşaya qoyulmuş-
dur: opera Azərbaycan, rus, erməni, 
türkmən, özbək dillərində Moskvada 
(1939, 1959), Təbrizdə (1941), Aşqabad-
da (1939), İrəvanda (1942), Daşkənddə 
(1950) oynanılmış, tamaşaçıların böyük 
rəğbətini qazanmışdır. Əsər 1940-cı ildə 
dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 
1937-ci ildə Moskvada Bülbülün təşəb-
büsü ilə Ümumittifaq vokal konfransı 
keçirilmiş, burada o, ölkənin bütün mu-
siqi ictimaiyyətinin böyük marağına sə-
bəb olmuş, geniş məruzə ilə çıxış etmiş-
dir. Bülbül 1938-ci ildə SSRİ Xalq Artisti 
adına layiq görülmüşdür.
Bülbül aşıq yaradıcılığına dair şifahi ma-
terialların - xalq nağılları, əfsanə, dastan, 
qəzəllərin, aşıq musiqi yaradıcılığının 
250 çap vərəqi həcmində toplanması 
üçün briqadaların təşkil edilməsinin təş-
kilatçısıdır. Bülbül 1938-1961-ci illərdə 
keçirilmiş aşıqlar qurultaylarının təşəb-
büskarıdır. Həmçinin, bu qurultaylarda 
məruzəçi və onların keçirilməsi layihələ-
rinin müəllifidir. Bülbül Azərbaycanda 
not nəşriyyatının təşkilatçısıdır. Bülbül 
parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün 
ilk musiqi olimpiadasının keçirilməsinin 
təşəbbüskarıdır.
1957-ci ildə keçirilən VI Ümumittifaq 
Moskva Festivalında Şərq xalqlarının 
klassik oxuma müsabiqəsinin münsiflər 
heyətinə sədrlik etmişdir.
1961-ci ilin iyul ayında Şuşa şəhərində, 
keçmiş Şuşa real məktəbin zalında kon-
sert vermişdir. Bu konsert Bülbülün Şu-
şadakı son konserti olmuşdur.
Bülbül 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir. Məzarı Birinci 
Fəxri Xiyabandadır.

Xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi

Müğənninin vətənində - Şuşada Bül-
bülün bürünc büstü quraşdırılmışdır. 
1992-ci ildə Şuşanın işğalından sonra 
büst (Natəvan və Üzeyir Hacıbəyovun 
büstləri ilə birlikdə) Gürcüstan ərazi-
sinə çıxarılmış və sonralar Azərbay-
can hakimiyyəti tərəfindən alınmışdır. 
Uzun illər büst Bakıda İncəsənət Mu-
zeyində saxlanılmışdır. Şuşa 2020-ci 
ildə azad olunduqdan sonra Prezident 
İlham Əliyev Şuşaya ilk səfəri zamanı 
yenidən  büstün açılışını etmişdir.
1976-cı ildən Bakıda Bülbülün xatirə 
ev-muzeyi fəaliyyət göstərir. Həmçinin, 

Şuşa şəhərində 1992-ci ilə qədər yerləşən 
ev-muzeyi onun Bakı şəhərindəki me-
morial muzeyinin filialı idi.
Hazırda Bakı şəhərində mərkəzi küçələr-
dən biri Bülbülün adını daşıyır, onun 
adına Azərbaycan Dövlət Konservatori-
yasının nəzdində musiqi məktəbi fəaliy-
yət göstərir. Azərbaycan Dövlət Opera 
və Balet Teatrının foyesində, Bülbül adı-
na Orta İxtisas Musiqi Məktəbində büst-
lər quraşdırılıb. 1992-ci ildən Sumqayıt 
Uşaq İncəsənət Məktəbi Bülbülün adını 
daşıyır. Hər iki ildən bir Bakıda Bülbül 
adına vokalistlərin Beynəlxalq müsa-
biqəsi keçirilir.
1998-ci ildə Bülbülün 100 illiyi ilə əlaqə-
dar olaraq, Azərbaycan poçt markası və 
2008-ci ildə 110 illik yubileyi münasibə-
tilə xatirə sikkəsi buraxılıb.
2012-ci ildə Bülbülün yaşadığı evin 
yaxınlığında, Bülbül prospektində tunc-
dan hazırlanan abidə ucaldılmışdır. 
Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Əs-
gərovdur.
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 “Azərsığorta” şirkəti yanvar-fevral aylarında ödəniş  
alan vətəndaşların sayını – AÇIQLADI 

 
Bakı.14.03.2022. Azərbaycan sığorta bazarının ən iri şirkətlərindən olan 
“Azərsığorta” Dövlət Sığorta Şirkəti cari ilin yanvar-fevral ayları üzrə sığorta ödənişi 
alan vətəndaşların sayını açıqlayıb.  
Şirkətdən verilən məlumata görə, “Azərsığorta” tərəfindən cari ilin ilk iki ayında 
müxtəlif sığorta hadisələri üzrə vətəndaşlara ödənilən vəsaitlərin həcmi ümumilikdə 
3,720 mln. manat təşkil edib.  
Qeyd olunan hesabat dövründə “Azərsığorta” Dövlət Sığorta Şirkətindən ödəniş alan 
vətəndaşların sayı isə 3080-ə çatıb. Ödənişlər müvafiq qanunvericiliyin tələbinə 
uyğun olaraq vaxtında və operativ qaydada həyata keçirilmişdir.     
Xatırladaq ki, ”Azərsığorta” Dövlət Sığorta Şirkəti müştərilərinə qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş könüllü və icbari sığorta növləri üzrə xidmətlər təklif edir.    
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Lider mobil operator Azərbaycanın mə-
dəniyyət paytaxtında ofisinin açılışına 
hazırlaşır. 
Azərbaycanın qüruru sayılan Şuşada hə-
yat yenidən qurulur. Hər sahə üzrə apa-
rılan bərpa işləri şəhərin canlanmasına 
səbəb olur. Şanlı ordumuzun ardınca 
Şuşaya daxil olan və burada ilk mobil şə-
bəkəni quran “Azercell Telekom” MMC 
mədəniyyət paytaxtında öz ilk Eksklüziv 
ofisini açmağa hazırlaşır. 
Ölkənin lider mobil operatoru Şuşaya 
səfər edən və orada çalışan abunəçilərə 
operativ şəkildə xidmət göstərilməsi üçün 
şəhərin Aslan Qaraşərov küçəsi, 2 ünva-
nında ofisin açılışı ilə bağlı hazırlıq işlərini 
artıq tamamlamaq üzrədir. Eksklüziv tipli  
mağazaların özəlliyi ofisdə açıq sahələrin 
mövcudluğu, rahat xidmət göstərilməsi 
və seçim imkanlarının olmasındadır. 
Azercell “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı 
daha dolğun edirik!” strateji məqsədinə 
uyğun olaraq, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizin sürətli inkişafına öz töhfə-
sini verməyə çalışır və Qarabağda mobil 
şəbəkə infrastrukturunun qurulmasını 
intensiv şəkildə davam etdirir. Şirkət bu 
ərazilərdə 2G/3G/4G radio baza stansiya-
ları quraşdırmaqla Şuşa, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər ra-
yonları, İstisu, Hadrut, Suqovuşanın qəsə-
bələri, Xocavənd və Laçın rayonlarına aid 
bir çox kənd və digər əraziləri artıq yük-
sək keyfiyyətli mobil xidmətlərlə təmin 
edib.
Xatırladaq ki, məhz Azercell işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə ilk mobil infrastruk-

turunu və dördüncü nəsil LTE radio baza 
stansiyalarını qurub. Bundan əlavə, Qara-
bağda müştərilərinə canlı xidmət göstərən 
ilk mobil operator da məhz Azercell olub. 
Hələ ötən ilin sentyabrında Azercell Mo-
bil Müştəri Xidmətləri Şuşa şəhərinə səfər 
edərək, orada 200-ə yaxın abunəçiyə xid-
mət göstərib. Azercell komandası Yuxarı 
Gövhər Ağa Məscidi, Şuşa şəhər İcra Ha-
kimiyyətinin yaxınlığında yerləşən böyük 
meydanda 50-dən çox müxtəlif müştəri 
əməliyyatını həyata keçirib.
Azercell Qarabağda yeni nəsil şəbəkə-
sinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
və bu ərazilərə qayıdacaq əhalini yüksək 
keyfiyyətli kommunikasiya xidmətləri və 
innovativ həllərlə təmin edilməsi üçün ge-
nişmiqyaslı işlərini davam etdirir.
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