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STRASBURG’DA FOTOĞRAF SERGİMİZ

Ahıska Türkleri üzerine bugüne kadar 
yaptığımız araştırma ve incelemeleri 
şiir, makale, kitap, konferans, sohbet 

ve televizyon konuşmalarıyla yürüttük. Sinema 
alanına giremedik. Bazı amatör denemeler olsa 
da hiçbir zaman belgeselimiz olmadı! Fakat eski 
çalışmalarımıza bir de Fotoğraf Sergisi ekledik.

İki yıldan beri bu hazırlığı yaptık. Halkımızın 
geçmişte yaşadığı hayatı aksettiren siyah-beyaz 
fotoğrafları toplamaya çalıştık. Bu fotoğrafları, 
önce dergimizin arka kapağı içinde okuyucula-
rımıza sunduk. Bu şekilde fotoğraf yayımlamaya 
devam edeceğiz.

2011 yılı Temmuz’unda gerekli cihazlarımızı da 
yanımıza alarak Ukrayna ve Rusya’da hemşehri-
lerimizin yaşadığı köyleri dolaştık. Buralarda fo-
toğraf derlemelerimize devam ettik. Amerika se-
yahatimizde de fotoğraf derledik. Azerbaycan’da 
yaşayan hemşehriler fotoğraf gönderdiler. Bursa 
ve yakınlarında yaşayanlar da fotoğraf verdiler. 
Derlediğimiz bunca fotoğraf, halkımızın acı tatlı 
günlerini, mazide kalan günlerini, düğün dernek-
lerini günümüze getiriyordu.

Elimizdeki fotoğraf hazinesinden bir seç-
me yaparak sergi açmaya karar verdik. Uyum 
Ajans’ın titiz çalışmasıyla 25 fotoğraf 70x100 cm 

ebadında büyütülerek sergiye hazır hâle getirildi. 
Bu çalışmada Dışişleri Bakanlığımızın maddî kat-
kısını şükranla kaydetmeliyiz.

“Unutulan Bir Sürgün Hikâyesi: Ahıska Türkle-
ri” adlı serginin başına, Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere, Ahıska Türklerinin tarihî macerasını anla-
tan ve Yunus Zeyrek tarafından kaleme alınan bir 
de yazı konuldu. Bu yazıda geçen bazı cümle-
ler Gürcü parlamenterler tarafından tepkiyle kar-
şılanmış olsa da yalan veya yanlış olan bir husus 
söz konusu değildir.

Avrupa Konseyi Parlamentosu salonlarında 
açılan sergi, bugüne kadar yaptığımız çalışmala-
ra şüphesiz yeni bir boyut kazandırdı. Birçok in-
san ziyaret etti hatta bazı gazeteciler tarafından 
sergi fotoğraflarının tek tek fotoğrafı çekildi.

3 Ekimde hazırlanan sergi, 5 Ekim günü Av-
rupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı An-
talya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuş-
masıyla resmen açılmış oldu. Bu törene Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan milletvekilleriyle birçok 
yabancı da katıldı. Ayrıca Türkiye’den gelen Dün-
ya Ahıska Türkleri Birliği mensupları da oradaydı. 

AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı ko-
nuşmada özetle şunları söyledi: “Ahıska Türkleri-
nin kalbimde özel bir yeri vardır. AKPM, şimdiye 
kadar Ahıska Türkleriyle ilgili 4 rapor ve karar ta-
sarısını kabul etmiştir. Ahıska Türklerinin sorunla-
rının giderilmesi,  AKPM’nin önem verdiği konular  
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arasında yer almaktadır. Kısa sürede bu mese-
lenin makul bir şekilde çözülmesini arzu ediyo-
ruz.” dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi hazırlayan Yu-
nus Zeyrek, ziyaretçilere ve AKPM Başkanı Mev-
lüt Çavuşoğlu’na sergide yer alan fotoğraflar 
hakkında bilgiler verdi. 

Genel Kurul kapıları karşısında yer alan sergi-
yi tesadüfen gören ve bizimle selâmlaşan CHP 
milletvekillerinin açılış törenine gelmemeleri dik-
kat çekti. Hâlbuki Deniz Baykal, Genel Kurula gi-
riş bankosunda imza attıktan sonra etrafını çevir-
dik; samimî selâm ve saygı sunduk, açılışa bek-
lediğimizi de ifade ettik. Sergi açılışında başta 
Çavuşoğlu olmak üzere diğer milletvekilleri Nur-
suna Memecan, Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Be-
rat Çonkar, Ahmet Kutalmış Türkeş, Tülin Erkal 
Kara ile Azerbaycan’dan Gürcistan-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ga-
nire Paşayeva, Gürcistan Parlamento Başkan 
Vekili Mikheil Machavariani ile Gürcistan Anaya-
sa Mahkemesi Başkanı George Papuashvili ha-
zır bulundu.

Azerbayca Milletvekili Ganire Paşayeva, DA-
TÜB temsilcileri ve dergimiz Editörü Yunus 
Zeyrek’le çok samimî bir sohbette bulundu. Zey-
rek, kendisine Bu Dosyayı Kaldırıyorum/Ermeni 
Meselesi adlı kitabını takdim etti. Teşekkür eden 
Paşayeva, “Ahıska Türkleri bizim öz gardaşları-
mızdır. Onların problemlerinin en kısa zamanda 
çözülmesini arzu ediyoruz. Üzerimize düşeni de 
yapacağımızdan şüpheniz olmasın.” dedi. 

AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıs-
ka heyetini makamında kabul ederek serginin  

değerlendirmesi yapıldı. Çok samimi bir havada 
geçen ziyarette kendisine teşekkür edildi. O da, 
“Ahıska Türkleri davasını gönülden destekliyoruz. 
Her zaman üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getireceğiz.” dedi. 

Bu vesileyle kalabalık bir grupla Strasburg’a 
gelmiş olan Ahıska hey’eti bazı Konsey yetkilile-
riyle temas kurdular. Başta Konsey Genel Sekre-
teri Thorbjorn Jagland olmak üzere bazı önde ge-
len şahıs ve gruplarla görüştüler; Ahıska Türkleri 
meselesinde taraf olan Rus, Gürcü ve Türk par-
lamenterlerle bir araya geldiler. Rus parlamen-
ter ve Avrupa Demokratlar Grubu Başkan Veki-
li Konstantin Kosachev’in başkanlık ettiği toplan-
tıya Gürcistan’dan Paata Davitaia, Türkiye’den 
Ahmet Kutalmış Türkeş ve Ahmet Berat Çonkar; 
Ahıska hey’etinden de İlyas Doğan, Yunus Zey-
rek, İsmail Molidze, Ulviye Pepinova, Sadyr Ey-
bov, Sabircan Celilov, Fuat Pepinov, Mürefeddin 
Sakimov ve Burhan Özkoşar katıldı.

Bu görüşmelerde tercüme ve Türkçe sıkıntı-
sı dikkat çekiyordu… DATÜB’cüler, kimi Paris’e, 
kimi Londra’ya, kimi de Türkiye’ye dönmek üze-
re 6 Ekim’de Strasburg’dan ayrıldılar.

7 Ekim Cuma günü sergi fotoğraflarını topla-
yarak yurda dönen Yunus Zeyrek, bu serginin 
yurdun muhtelif yerlerinde açılması için gerekli 
çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. 

Strasburg’da yaşayan ve sergi günlerimizde 
her an yanımızda olan hemşehrilerimiz Posof’un 
Sece/Kurşunçavuş köyünden Fevzi ve Ömer Ay-
dın kardeşlerin ilgisini teşekkürle anmalıyız.

Fotoğraf Sergisi.

Sergimizden.
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