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 İzmirli jurnalistlərin 
Azərbaycan düşüncələri...

13 minə qədər jurnalisti birləşdirən 
İzmir Jurnalistlər Cəmiyyəti Türkiyənin 
nüfuzlu və peşəkar media qurumlarından 
biridir. Cəmiyyətin 17-ci rəhbəri Dilək 
xanım Gappi Umdular ölkə jurnalistlərinin 
kifayət qədər yaxşı tanıdığı və hörmət 
bəslədiyi simadır. Kecən ilin yayında bu 
vəzifəyə seçilən Dilək xanımın rəhbərlik et-
diyi heyətin qısa müddətdə gerçəkləşdirdiyi 
layihələr Egey bölgəsi jurnalistlərinin 
peşəkar fəaliyyətinə yeni yön verib, media 
aləminin demokratik mənzərəsinə əlavə 
çalarlar gətirib.

Cəmiyyətin Egey dənizi sahilində 
yerləşən birmərtəbəli binasının təkcə 
görkəmi yox, həm də içərisindəki xoş aura 
ilk andanca adamda bir rahatlıq yaradır. 
Olduqca sadə və hər cür dəbdəbədən 
uzaq, böyük salona bənzəyən bu 
qərargahda hədsiz səmimiyyətlə, uzun 
illərin tanışı kimi qarşılanmağımı mən də 
eyni dərəcədə xoş duyğularla qəbul etdim.

Dilek Gappi İzmirdə doğulub, İzmir qız 
liseyini və Egey Universitetinin Mətbuat 
və Yayım Məktəbini bitirib, ali təhsilini 
İstanbul Universitetində tamamlayıb. 
İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin mətbuat 
təmsilçiliyi ilə başladığı peşəkar fəaliyyətini 
müxtəlif media vasitələrində davam etdirib. 
“Hürriyyət”, “Gözlem”qəzetlərində məsul 
vəzifələr tutub. Sonra “Milliyyət” qəzetinin 
Egey bölgəsi üzrə koordinatoru olub. 
Dilək xanım “Ege TV”, “Yeni Asır TV” və 
“TRT” televiziya və radiolarında iqtisadi və 
gündəm proqramlarımana müəlliflik edib. 
“Habertürk”ün Egey əlavəsində köşə yaza-
rı kimi fəaliyyətini davam etdirib. Jurnalist 
fəaliyyəti bir çox mükafatlara layiq görül-
müş Dilək xanım 2021-ci ilin iyunundan 
İzmir Jurnalistlər Cəmiyyətinin rəhbəridir. 
İngilis və italyan dillərini bilir. Bir övladı var. 

Qısa tanışlıqdan sonra Dilək xanım 
bildirdi: 

– Ölkəmizin ən böyük, hörmətli yazarlar 
təşkilatı olan İzmir Jurnalistlər Cəmiyyəti 
gücünü çoxillik təcrübəsindən, yarat-
dığı ənənədən və peşəkar, demokratik 
dəyərlərə sayğı ilə yanaşan üzvlərindən 
alır. Cümhuriyyətin təməl prinsiplərini 
fəaliyyətimizdə əsas olaraq qəbul etmişik. 
Media və söz azadlığını, demokratik hüqu-
qi dövlət anlamını, həmkarlarımızın hüquq 
və vəzifələrini müdafiə etməyi özümüzün 
əsas vəzifəmiz hesab edirik. Cəmiyyətimiz 
bundan sonra da bu əqidə və hədəflərini 
pozmadan yoluna davam edəcəkdir. 
Cümhuriyyətin qurucusu Mustafa Kamal 
Atatürkün dediyi kimi, mətbuat heç bir 
səbəbdən təsirə məruz qala bilməz.

– Bu gün cəmiyyətin yaşadığı böh-
ran, yəqin ki, bölgə jurnalistlərindən də 
yan keçməyib.

– Şübhəsiz, biz də cəmiyyətin bir 
hissəsiyik və gündəlik həyatımızda baş 
verənlər hər kəsə olduğu kimi, jurnalistlərə 
də təsiri var. Yəni, əslində, bu barədə 
içtimaiyyəti xəbərdar edən jurnalistlərin 
özlərinin də bu təsirlərdən yayınması müm-
kün deyil. İlk olaraq, onu deyim ki, İzmir 
Jurnalistlər Cəmiyyəti sədrliyinə növbəti 
seçkilər keçiriləndə jurnalistlərimizin uğurlu 
fəaliyyətini təmin etmək üçün üzvlük haqqı-
nın 48 lirədən 96 lirəyə yüksəldilməsi təklif 
edildi və səs çoxluğu ilə qəbul edildi. 

Cəmiyyətimiz həftəlik “Doquz Eylül” 
qəzetini nəşr edir. İzmirin içtimai-siyasi 
həyatını, eləcə də jurnalistlərimizin uğur 
və çətinliklərini özündə əks etdirən qəzet 
oxucularımız tərəfindən maraqla qarşıla-

nır. Qəzetin qurumumuzu düşündürən və 
narahat edən ən ciddi problemlərə həsr 
edilən əlavələrini də müntəzəm olaraq 
nəşr edirik. Davamlı qiymət artımları yerli 
mətbuatın durumunu da getdikcə ağırlaş-
dırır. Bu vəziyyət cəmiyyətimizi də ciddi 
düşündürür. İlin başlanğıcında İzmir medi-
asının 2 nümayəndəsi ilə birlikdə Türkiyə 
Prezident Administrasiyasının Kommuni-
kasiya İdarəsinin rəisi Fəxrəddin Altunla 

görüşdük, artan kağız və digər maliyyə 
xərclərinin ağırlığından nəfəs ala bilməyən 
yerli mətbuatın vəziyyətini ona çatdırdıq. 

Bildirdim ki, son zamanlar pande-
miyanın yaratdığı problemlər, valyuta 
məzənnəsinin qeyri-sabitliyi və xərclərin 
artması, məsələn, qəzet kağızının 
qiymətinin yüksəlməsi, minimum əmək 
haqqının artırılması və s. poliqrafiya 
sənayesinə də mənfi təsir göstərib. Qəzet 
kağızı ilə təminatda ciddi problemlər 
yaranıb. Bu səbəbdən yerli qəzetlərə 
Mətbuat Elan Qurumu (Basın İlan Kuru-
mu) tərəfindən verilən rəsmi reklamların 
qiymətlərinin artırılmasına, 2022-ci ildə 
yerli mətbuatın normal yaşaması üçün 
operativ qərarların qəbul edilməsinə ehti-
yac duyulur. Bunun üçün mənim də üzvü 

olduğum Mətbuat Elan Qurumunun ən 
qısa zamanda toplanmasını və mətbuatın 
vəziyyətini dəstəkləyən qərarlar verilməsini 
gözlədiklərimizi Fəxrəddin bəyə bildirdik. 
Prezident Administrasiyasının Kommuni-
kasiya İdarəsinin rəisi yerli mediaya önəm 
verdiklərini, problemləri həll etməyə çalış-
dıqlarını bildirdi.

– Əslində, bu gün dünyada baş 
verənlər belə böhranların əsas 

mənbəyidir. İnanırıq ki, tarixin çox çətin 
imtahanlarını arxada qoyan qardaş 
Türkiyə və onun jurnalistləri bu sınaq-
lardan da güclü çıxacaq. Məni belə 
bir zamanda bir sual da düşündürür: 
hazırda Azərbaycan Türkiyədən necə 
görünür? 

– Azərbaycan–Türkiyə birliyi, 
həmrəyliyi bu günün, dünənin dostlu-
ğu deyil. Azərbaycanın müstəqilliyini ilk 
tanıyan Türkiyə təmsil olunduğu bütün 
beynəlxalq təşkilatlarda qardaş ölkənin 
mövqeyini daim dəstəkləmişdir. Uzun illər 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qo-
runması istiqamətində göstərdiyi səylər 
qardaş dəstəyi olmaqla Türk dünyasının 
birliyi və həmrəyli yolunda atılan ciddi 
siyasi addımlardır. Azərbaycanın iqtisadi 

müstəqilliyi Türkiyənin beynəlxalq aləmdəki 
rolunun güclənməsini təmin edən başlıca 
amillərdəndir. Enerji strategiyası təkcə 
Azərbaycanın deyil, qonşularımızın və 
Türkiyənin də iqtisadiyyatını canlandır-
mağa yönəldilib. Enerji təhlükəsizliyinin 
təminatında böyük rolu olan Türkiyə və 
Azərbaycanın gələcəkdə daha böyük 
layihələrin təşəbbüsçüsü olacaqlarına 
böyük ümidlər var. 

Bu yerdə əvvəllər də müsahib olduğum 
Sərxan bəy də söhbətə qoşulur:

– Dilək xanım çox doğru qeyd edir. 
Türkiyə ilə Azərbaycan birliyi təkcə xalqla-
rımız üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün 
çox böyük önəm daşıyır. Bizim siyasətimiz 
əməkdaşlığa, ölkələr arasındakı işbirliyinə 
hesablanıb. Azərbaycanın Qarabağdakı 
tarixi Zəfərindən sonra başlanan yeni 
dövr bu üfüqləri daha da genişləndirib. 
Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan–Türkiyə 
münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsinə 
yüksəltməklə Türkiyəni Qafqazdakı sülh və 
inkişafın qarantına çevirib. Bəyannamənin 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
tərəfindən imzalanması, ölkələrimizin 
parlamentləri tərəfindən təsdiq olunması 
ilə iki qardaş dövlət arasında müttəfiqlik 
münasibətlərinin yeni dövrü başlandı. 

 Zəngəzur dəhlizinin açılışı Anadolunu 
da çoxşaxəli istehsal məkanına çevirəcək 
və bütün Türk dünyasının həyatına yenu 
dinamizm gətirəcək. Azərbaycandan danı-
şanda bir önəmli faktı da unutmaq olmaz: 
Azərbaycan Ordusu 44 gündə böyük 
bir Zəfər tarixi yazdı. Vətən müharibəsi 
44 gün davam etsə də, bu hərbi-siyasi 
qələbədən uzun illər sonra da danışılacaq. 
Bu çətin məqamda da Azərbaycan–Türkiyə 
birliyi sarsılmazlığı ilə diqqətdə oldu. 
Müharibənin ilk günündən Türkiyə dövləti 
və türk xalqı Azərbaycanın tək olmadığını, 
müqəddəs savaşa qalxmış qardaşlarımı-
zın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan 
Ordusunun Qələbəsinin dünyaya təqdimatı 
olan Bakı Zəfər paradını da türk xalqı birlik, 
həmrəylik nümayiş etdirərək öz təntənəsi 
kimi yaşadı.

– Dövrümüzün bu tarixi hadisələri 
barədə xəbərləri içtimaiyyətə çatdıran 
siz jurnalistərin göstərdiyi fədakarlıq 
və həmrəylik, ümumiyyətlə, hərtərəfli 
münasibətlərimizin yüksək səviyyəsi 
Azərbaycanda hədsiz razılıqla qarşılandı.

Dilək xanım Gappi: 
– Dövlətlərimiz tərəfindən bu əlaqələrin 

qurulmasına və davam etdirilməsinə ciddi 
dəstək verilir. Müharibə dövründə Türkiyə 
mediası Azərbaycanın haqlı mövqeyini 
dəstəkləyənlər və dünyaya tanıdanlar 
sırasında öndə getdi və inamla demək olar 
ki, informasiya çəbhəsində olan bu xidmət 
cəbhədəki fəaliyyət qədər gərəkli oldu. 
Mediadan aldığım məlumatlara əsasən, 

deyə bilərəm ki, Azərbaycanlı jurnalistlər 
Türkiyədə dəfələrlə rəsmi səfərlərdə olub-
lar və rəsmi qəbullarda fikir mübadilələri də 
aparıblar. Təbii ki, bunlar qardaş ölkə ilə 
əlaqələrin inkişafında xüsusi önəm daşıyir. 

Amma yerli mətbuatın əlaqələri 
zəifdir və deyərdim ki, bəlkə də, yox 
səviyyəsindədir. İzmirli jurnalistlərin 
təçürbəsində bu olmayıb, hətta deyərdim 
ki, bu barədə söhbət etdiyimiz ilk 
həmkarımız sizsiniz. Düşünürəm ki, 
azərbaycanlı həmkarlarımızla əlaqələrin 
qurulması olduqca vacibdir. Bu, həm də 
yeni bir inkişaf mərhələsini yaşayan Türk 
dünyası üçün çox lazımdır. Mətbuat ortada 
olan böyük uğurların tanıdılması baxımın-
dan gərəkli olduğu qədər də problemlərin 
ortaya qoyulmasında və həllində təsirli 
vasitədir. 

Sarkan Aksuyek: 
– Əslində, bu gün dünya çox kiçilib, 

kürəmizin o başında baş verən hər hansı 
bir hadisə ilə tanış olmaq üçün günlər yox, 
dəqiqələr, saniyələr bəs edir. İndi texniki 
imkanlar o qədər zəngindir ki, bir məsələ 
haqqında məlumat almaq üçün gündəlik in-
formasiya vasitələrini izləmək də bəs edir. 
Mən Azərbaycana, orada baş verənlərə 
ciddi maraq göstərdiyimdən Azərbaycan 
Televiziyasının, xüsusən də AzTV-nin 
verlişlərini izləyirəm. Hadisələrə dövlətçilik, 
Türk dünyasının maraqları baxımından 
yanaşma məni çox təmin edir. Xüsusən, 
Zəngəzur məsələsinin mahiyyət və dəyəri 
haqqında açıqlamalar çox zəngin təəssürat 
yaradır. 

Həmin mövzunun Azərbaycan Televi-
ziyasında bu qədər əhatəli qoyulması və 
bu müzakirələrə həm siyasət adamları-
nın, həm də ziyalıların müntəzəm olaraq 
münasibət bildirməsi çox sevindiricidir. 
Amma gəlin, məsələyə bir az qlobal baxaq. 
Haqqında danışdığımız Zəngəzur dəhlizi 
Azərbaycan üçün nə qədər önəmlidirsə, 
cəsarətlə deyərdim ki, bütün Türk dünyası 

üçün də bir o qədər əhəmiyyətə və siyasi-
iqtisadi dəyərə malikdir. Bəs onda Türkiyə 
mediası bu məsələlərin tanıdılmasında 
niyə imkanlarından tam istifadə etmir?! Ola 
bilsin ki, fikirlərimə etiraz edənlər də olsun. 

Doğrudan da, Dilək xanımın dediyi 
kimi, Azərbaycan reallıqlarının dünya-
ya çatdırılmasında Türkiyə mediasının 
əvəzsiz xidmətləri oldu. Bu faktlar xüsusən 
də 44 günlük Qarabağ müharibəsi 
dövründə özünü göstərdi və təsdiq etdı. 
Təbii ki, belə də olmalı idi. Azərbaycanın 
tarixi qələbəsi, əslində, bütün Türk dün-
yasının qələbəsi idi. Amma bu gün də 
informasiya mübarizəsi davam edir. Eləcə 
də Zəngəzur dəhlizinin açılması günümü-
zün əsas məsələsidir. Bu tək Azərbaycanın 
yox, eləcə də Türkiyə mediasının önəmli 
mövzusu olmalıdır. Açıq deməliyik ki, 
Azərbaycan–Türkiyə dövlətlərarası 
münasibətləri elə bir zirvədədir ki, onun 
siyasi, iqtisadi, strateji tərəfləri olduqca 
geniş müstəvidə özünü təsdiq edib. Arzu 
edərdik ki, bu zirvəni biz Azərbaycan–
Türkiyə jurnalistlərinin, media qurumlarının 
da arasında görək.

– Sizcə, bunun üçün nə etməliyik? 
Dilək xanım Gappi: 
– Türkiyə mediasının təməl 

prinsiplərinə xüsusi əhəmiyyət veririk 
və onun inkişafı yolunda bütün imkan-
larımızı səfərbər etməkdəyik. Bunun-
la bərabər, hesab edirik ki, peşəkar 
həmrəylik və əməkdaşlıq daha da inkişaf 
etdirilməlidir. Beynəlxalq əlaqələrimizin 
genişləndirilməsində maraqlıyıq. Ən qısa 
zamanda Azərbaycanı görmək və ziyarət 
etmək istərdik. Qarşılıqlı məsləhətləşmələr 
nəticəsində Azərbaycan jurnalistləri ilə 
həyata keçirə biləcəyimiz layihələrin 
icrası həm bizim, həm də Türk dünyasının 
jurnalistləri üçün faydalı olar.

 Sarkan Aksuyek: 
 – Necə deyərlər, velosiped icad 

etməyə ehtiyac yoxdur, dövlətlərarası 
münasibətlər elə yüksək səviyyədədir 
ki, bu amil həm jurnalislər üçün, həm 
də jurnalist təşkilatları üçün bir örnək 
olmalıdır. Azərbaycanda Mətbuat Şura-
sı, Jurnalistlər Birliyi, MEDİA adlı dövlət 
qurumu var. Eləcə də çoxsaylı nəşrlər və 
internet saytları fəaliyyət göstərir. Məncə, 
bu media qurumları ilə əlaqələr yaratmaq, 
qarşılıqlı səfərlər təşkil etmək lazımdır. 
Qarabağa, Şuşaya getmək, 30 ilə qədər 
işğal altında olan torpaqlarda düşmənin 
qəddar əməllərinin, xarabalıqlara çevir-
diyi kəndlərin, qəddarcasına dağıdılmış 
məzarlıqların, tarixi abidələrin, donuz 
tövlələrinə cevrilmiş müqəddəs məkanların 
vəziyyətini, yaxud indi Qarabağda həyata 
keçirilən quruculuq işlərinin vüsətinin nə 
qədər əhatəli olduğunu əyani görmək və 
bunları Türkiyə içtimaiyyətinə tanıtmaq hər 
bir mətbuat işçisinin arzusudur. 

 Füzuli Beynəlxalq Hava limanının açı-
lışında Türkiyə Respublikasının  Prezidenti 
Ərdoğan da iştirak edirdi. Cəmi 8 aya 
bu miqyasda işlərin görülməsi ciddi bir 
hadisədir. Həmin mərasimi ekranlardan 
çox həyəcanla izləmişik. Belə reallıqları 
gözlərimizlə görmək istərdik. Ola bil-
sin, bunları ezamiyyətlə, yaxud səfirliyə 
müraciət etməklə də həyata keçirmək 
olar. Amma belə səfərlərin əhatəli və 
davamlı olması üçün Azərbaycandakı 
həmkarlarımızın dəvətinə ehtiyaç var.

– Maraqlı söhbət üçün sağ olun. 
Ümid edək ki, bu məsələlər azərbaycanlı 
həmkarlarımız üçün də maraqlı olacaq.

Namiq ƏHMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

İzmir – Bakı

Qardaş Türkiyədə ilahi gözəlliklərin 
baş-başa verdiyi Egey bölgəsi 
haqqında uzun illər heyranlıqla 
yazanlardan biri də mən olmuşam. 
Bu hədsiz maraq zaman ötdükcə 
nəinki azalmayıb, bəlkə, bir az da 
artıb. Doğrudan da, Türkiyənin 3-cü 
böyük şəhəri olan İzmirin tarixi 
zənginliklərinə, təbii gözəlliklərinə 
valeh olmamaq, Şirincə, Foca, Çeşmə, 
Alaçatı və saymaqla bitməyən turizm 
ünvanlarının bənzərsiz görüntüləri 
və mədəni dəyərləri önündən 
heyrətlənmədən keçmək mümkün 
deyil.

Bu bölgədə hər addımda dünya 
sivilizasiyasının inciləri ilə rastlaşırsan. 
Antik Efes və Məryəm Ana kimi tarixi 
məkanlar, dünyanın 7 möcüzəsindən 
biri olan Artemis məbədi də İzmirdədir. 
Bu şəhərin 3 milyondan çox əhalisi, 
8 min 500 illik tarixi var. İzmir tarixi 
mənbələrdə Homerin vətəni kimi də 
təqdim olunur. Makedoniyalı İsgəndərin 
də burada ayaq saxlayıb şəhəri yenidən 
dirçəltdiyi söylənilir.

İzmir çağdaş günlərin  ziyalılar 
şəhəridir. Onun cox mehriban 
və diqqətcil insanlarının Türkiyə 
Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürkə 

məhəbbəti hər addımda hiss o lunur. 
Böyük Mustafa Kamalın şəhərin 
Qaziəmir səmtində təbii qayada 
yonulmuş əzəmətli büstü, Ankara 
tərəfdən girişdə isə möhtəşəm 
heykəli var. Şəhərin mərkəzində və 
meydanlarında bir-birinə bənzəməyən 
abidələri də bu dahi şəxsiyyətin 
böyüklüyünə olan ehtiramın 
göstəricisidir. Az qala, bütün bina 
və mənzillərdən asılan Türkiyə 
bayraqları isə təkcə göz oxşamır, 
həm də insanların öz dövlətlərinə və 
bayraqlarına olan sevgisinin ifadəsidir.

Turistləri hər zaman heyrətləndirən 

İzmir azərbaycanlılar üçün də 
doğmadır. Adətən, bu şəhəri Bakıya çox 
oxşadırlar. O da Bakı kimi dənizsahili və 
küləklər şəhəridir. Azərbaycanın xaricdə 
ən böyük sərmayəsi olan Petkim, STAR 
da bu bölgədə yerləşir.

Budəfəki səfərimdə İzmirdə çalışan 
həmkarlarımla – jurnalistlərlə görüşmək 
qərarına gəldim: onların həyat və 
yaradıcılığı ilə tanış olmaq, Azərbaycan 
haqqında fikirlərini öyrənmək maraqlı 
idi. Qeyd edim ki, İzmirdə 10-dan çox 
qəzet nəşr edilir. Türkiyənin ən köklü 
qəzeti olan “Yeni Əsr”in ünvanı da 
İzmirdir. Beləliklə...

Azərbaycan – Türkiyə: dövlətlərarası münasibətlərin 
yüksək səviyyəsi media qurumları üçün də örnəkdir

1 aprel 2022-ci il, cümə8

Xocalı rayonu ərazisindəki Fərrux yüksəkliyində  
bir neçə insana aid naməlum meyit qalıqları aşkarlanıb 

Vətən müharibəsində əldə edilmiş böyük zəfərdən sonra 
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində Birin-
ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımıza aid məzar 
yerlərinin müəyyən edilməsi və ekshumasiyası işləri davam etdirilir.

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komis-
siyasından AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu istiqamətdə aparılmış növbəti tədbirlər 
zamanı, 2022-ci il martın  28-də Xocalı rayonu ərazisindəki Fərrux yüksəkliyində bir 
neçə insana aid naməlum meyit qalıqları aşkarlanıb.

Adı çəkilən yüksəklik uğrunda Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı ağır 
döyüşlərin getdiyini və Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildiyini 
nəzərə alaraq, tapılan meyit qalıqlarının şəhid olmuş Azərbaycan hərbçilərinə aid 
olduğu ehtimal edilir. Tapılmış meyit qalıqları ərazidən götürülərək müvafiq eksper-
tizanın aparılması üçün aidiyyəti üzrə təhvil veriləcək.

Məlumatda bildirilir ki, Birinci Qarabağ müharibəsində Fərrux yüksəkliyi uğrun-
da döyüşlərdə 62 nəfər (siyahı əlavə edilir) Azərbaycan hərbçisi itkin düşmüş şəxs 
kimi Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Ko-
missiyasında qeydiyyata alınıb. Eyni zamanda, Dövlət Komissiyasında toplanmış 
məlumatlara əsasən, Fərrux yüksəkliyinin yaxınlığında yerləşən, Xocalı rayonunun 
Pirlər kəndində 46 nəfər, Ağdam rayonunun Əliağalı kəndində 11 nəfər Azərbaycan 
hərbçisi itkin düşüb.

Fərrux yüksəkliyində və ətrafında kütləvi məzar yerlərinin olması ehtimalı 
nəzərə alınaraq, mütəxəssislərdən ibarət heyət tərəfindən ərazidə axtarış və müva-
fiq ekshumasiya tədbirlərinin aparılması planlaşdırılır. Məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə 
əlavə məlumat veriləcəkdir.

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Fərrux yüksəkliyində itkin düşmüş 
Azərbaycan hərbçilərinin siyahısı:

N Soyadı, adı və atasının adı Təvəllüdü İtkin düşdüyü tarix
1. Abdullayev Əlibala Teyyub oğlu 27.02.1972 19.09.1992
2. Ağayev Arzu Nazir oğlu 16.12.1973 24.01.1993
3. Allahverdiyev Baba Müseyib oğlu 13.11.1971 28.10.1992
4. Allahverdiyev Əhməd Ənvər oğlu 30.04.1974 19.01.1993
5. Bağırov Baləddin Yusif oğlu 19.11.1972 18.09.1992
6. Basenşpiler Mixail Arifoviç 04.02.1963 19.09.1992
7. Baxışov Xəlil Salman oğlu 01.07.1965 28.09.1992
8. Bədirxanov Mehman Əhməd oğlu 27.02.1957 19.09.1992
9. Behbudov Əli Durmuşəli oğlu 01.06.1971 19.09.1992
10. Cəbrayılov İlham İbrahim oğlu 17.01.1973 19.09.1992
11. Cəfərov Mehman Əbdülrəhman oğlu 28.01.1968 20.01.1993
12. Cəfərov Sənan Vəli oğlu 05.08.1972 25.01.1993
13. Dadaşov İlham Adil oğlu 19.06.1973 19.09.1992
14. Eminov Mehman Bəhram oğlu 01.03.1974 25.01.1993
15. Eyvazov Məsud Eynulla oğlu 08.12.1972 19.09.1992
16. Əhmədov Faiz Mahmud oğlu 15.10.1956 20.01.1993
17. Əliməmmədov Vahid Zəbişah oğlu 07.11.1971 13.11.1992
18. Əliyev Hidayət Kamal oğlu 01.02.1973 27.10.1992
19. Əliyev İlqar Hidayət oğlu 01.12.1972 24.01.1993
20. Əmiraslanov Bəxtiyar Cahid oğlu 11.09.1971 29.10.1992
21. Əsgərov Bəxtiyar Ağabala oğlu 25.01.1973 19.09.1992
22. Əzizov Pərviz Bayramqulu oğlu 18.12.1969 28.10.1992

23. Fərzəliyev Vidadi Molut oğlu 01.06.1962 25.01.1993
24. Həbibov Elnur Paşa oğlu 21.12.1973 26.01.1993
25. Həsənov Eldəniz İlyas oğlu 17.12.1969 01.01.1993
26. Hüseynov Cəsarət Binnət oğlu 01.11.1973 27.10.1992
27. Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlu 21.06.1935 19.01.1993
28. Hüseynov Vüqar Cavanşir oğlu 31.05.1973 19.09.1992
29. Hüseynov Vüqar Tahir oğlu 09.07.1973 25.01.1993
30. Hüseynov Xəqani Saleh oğlu 10.06.1970 28.10.1992
31. İbadov Maarif Məhiş oğlu 18.05.1971 29.09.1992
32. İbrahimov Kərəm Hümbət oğlu 05.05.1972 28.10.1992
33. İsmayılov Tahir İsa oğlu 19.01.1965 30.10.1992
34. İsrafilli Həsən Hüseyn oğlu 05.03.1958 18.06.1992
35. Kərimov Xaləddin Telman oğlu 09.11.1968 27.10.1992
36. Qəhrəmanov Vidadi İslam oğlu 30.03.1971 19.01.1993
37. Qəhrəmanov Qəhrəman Süleyman oğlu 05.03.1973 30.09.1992
38. Qubadov Vüqar Hicran oğlu 07.02.1973 19.09.1992
39. Qurbanov Natiq Mirzəli oğlu 16.02.1970 30.10.1992
40. Qurbanov Rasim Fikrət oğlu 19.12.1972 28.10.1992
41. Qurbanov Şaban Qulu oğlu 08.11.1972 28.10.1992
42. Məmmədov Elman Nurəddin oğlu 25.08.1970 11.02.1993
43. Məmmədov Faiz Kərim oğlu 14.09.1971 29.10.1992
44. Məmmədov İlqar Nuru oğlu 01.07.1961 26.01.1993
45. Məmmədov İlqar Şirzal oğlu 08.09.1971 19.09.1992
46. Məmmədov Mehman Tofiq oğlu 15.04.1972 19.09.1992
47. Məmmədov Pərviz Aşralı oğlu 04.05.1973 27.10.1992
48. Mənsimov Rüstəm İsrafil oğlu 01.07.1970 28.10.1992
49. Mirzəyev Araz Seyfəddin oğlu 28.07.1973 25.01.1993
50. Muxtarov Aydın Şaban oğlu 29.05.1974 24.01.1993
51. Namazov Pəhlivan Elman oğlu 29.12.1969 19.01.1993
52. Namazov Elçin Mahmud oğlu 13.09.1962 30.10.1992
53. Nyuneçkin Vladimir Anatolyeviç 03.02.1961 28.10.1992
54. Orucov Kamran Niyətulla oğlu 27.01.1974 19.09.1992
55. Ömərov Nizaməddin Məcid oğlu 09.10.1974 21.01.1993
56. Salmanov Sahib Salman oğlu 16.04.1973 28.10.1992
57. Səmədov Hümbət Əhəd oğlu 04.12.1966 13.06.1992
58. Svanidze Məhəmməd Fəzli oğlu 18.04.1974 22.01.1993
59. Şirinov Zahid Əsədulla oğlu 31.08.1971 20.09.1992
60. Tarverdipur Elşad Hüseyn oğlu 18.03.1971 28.10.1992
61. Təsəlliyev Aqil Böyükağa oğlu 02.02.1973 25.01.1993
62. Zeynalov Bədəl Babası oğlu 19.11.1973 25.01.1993

TÜRKSOY-a üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərinin iştirakı ilə brifinq keçirilib

Martın 31-də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına (TÜRKSOY) 
üzv ölkələrin Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının Türkiyənin Bursa 
şəhərində fövqəladə iclasından sonra  brifinq keçirilib. 

Brifinqdən əvvəl yekun sənəd imza-
lanıb. Yekun sənədində TÜRKSOY-un 
yeni Baş katibinin seçilməsi, Şimali Kipr 
Cümhuriyyətinin TÜRKSOY-un üzvlüyünə 
namizədliyi və Şuşanın 2023-cü ildə 
mədəniyyət paytaxtı seçilməsi ilə bağlı 
məsələlər öz əksini tapıb. 

Tədbirdə Türkiyənin mədəniyyət 
və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy, 
TÜRKSOY-un sabiq Baş katibi Düsen 
Kaseinov, Azərbaycan mədəniyyət naziri 
Anar Kərimov, Qırğızıstan mədəniyyət, 
məlumat, idman və gənclər siyasəti 
naziri Azamat Camanqulov, Qazaxıstan 
mədəniyyət və idman nazirinin müa-
vini Nurkissa Dauyeshov, Özbəkistan 
mədəniyyət nazirinin müavini Muradcan 
Məcidov, Şimali Kipr Türk Respubli-
kasının Baş nazirinin müavini, turizm, 
mədəniyyət, gənclər və ətraf mühit naziri 

Fikri Ataoğlu iştirak ediblər. 
Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri 

tədbirin uğurla başa çatdığını qeyd edib. 
Pandemiya bitdikdən sonra fəaliyyət 
dairəsinin daha da genişlənəcəyini 
söyləyən nazir deyib: "Şuşada görüşmək 
üzrə sizdən ayrılırıq".

Brifinqdən sonra üzv dövlətlərin 
mədəniyyət nazirləri TÜRKSOY-un sabiq 
Baş katibi Düsen Kaseinova hörmət və 
ehtiram əlaməti olaraq qiymətli hədiyyələr 
və mükafatlar təqdim ediblər.

Azərbaycanın mədəniyyət naziri Anar 
Kərimov sabiq Baş katibi fəxri fərmanla 
təltif edib.

Sabir ŞAHTAXTI, 
Səadət HAKIYEVA, 

AZƏRTAC-ın müxbirləri
Bursa
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